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 مجاهدت باب: -11

 فرماید: می اهللا متعال

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ٰ�َ ْ ۚ  ِدَ�نَُّهمۡ َ�َهۡ  �ِيَنا َهُدوا َ ٱ �نَّ  ُسُبلََنا ۡ ٱ عَ لَمَ  �َّ  ﴾٦٩ ِسنِ�َ ُمحۡ ل
     ]٦٩: العنكبوت[  

کنیم. و  هاي خویش هدایتشان می طور قطع به راه کنند، به مجاهدتو کسانی که در راه ما 
 .گمان اهللا، با نیکوکاران است بی

 

ٰ  َر�ََّك  ُبدۡ �ۡ ٱوَ ﴿   َح�َّ
ۡ
     ]٩٩: احلجر[  ﴾٩٩ قِ�ُ ۡ�َ ٱ �َِيَك يَأ

 روردگارت را عبادت و پرستش کن.و تا زمانی که مرگت فرا رسد، پ
 

   ]  ٨: املزمل[  ﴾٨ تِيٗ� تَبۡ  هِ إَِ�ۡ  َوتَبَتَّۡل  َرّ�َِك  مَ سۡ ٱ ُكرِ ذۡ ٱوَ ﴿
 سو و مخلصانه به عبادت او بپرداز. باید یک که چنانو نام پروردگارت را یاد کن و 

 

�ٍ  َقاَل ِمثۡ  َمۡل َ�عۡ  َ�َمن﴿     ]٧: الزلزلة[  ﴾٧ ۥيََرهُ  �َخۡ�ٗ  َذرَّ
 بیند. اي نیکی کند، آن را می وزن ذره پس هرکس هم

 

ْ  َوَما﴿ ُموا نُفِسُ�م ُ�َقّدِ
َ
ِ ٱ ِعندَ  َ�ُِدوهُ  َخۡ�ٖ  ّمِنۡ  ِ� �ۡ  �َخۡ�ٗ  ُهوَ  �َّ

َ
جۡ  َظمَ َوأ

َ
 ﴾�رٗ أ

    ]٢٠: املزمل[ 
تر  را نزد اهللا بهتر و بزرگ فرستید، پاداش آن  و هر عمل نیکی که براي خویش پیش می

 فت.خواهید یا
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ْ  َوَما﴿ َ ٱ فَإِنَّ  َخۡ�ٖ  ِمنۡ  تُنفُِقوا   ]  ٢٧٣: البقرة[  ﴾٢٧٣ َعلِيمٌ  ۦبِهِ  �َّ
 هر چه انفاق کنید، اهللا از آن آگاه است.

 باره وجود دارد. آیات زیادي در این

 شرح
، بابی تحت عنوان مجاهدت گشوده است که منظور، مجاهدت با نفس /مؤلف

خیلی دشوار است و  مجاهدت با نفس، براي انسانباشد.  و انواع دیگر مجاهدت می
مجاهدت نفس، دو جنبه رسد.   جز با مجاهدت نفس، به انجام نمی ها سایر مجاهدت
؛ و دوم، دوادار که انسان، نفس خویش را به اطاعت و بندگی اهللا دارد: اول این

دوري از ها و  انجام عبادتزیرا  ؛که آن را به ترك گناهان و معاصی عادت دهد این
بر او آسان  بر نفس انسان، سنگین و دشوار است؛ مگر براي کسی که اهللا گناهان
ي اندکی  ویژه زمانی که رغبت و عالقه رو باید با نفس مجاهدت کرد؛ به از این نماید؛

شود تا نفس خویش را به  ها وجود دارد؛ لذا انسان، سختی زیادي متحمل می به نیکی
ترین مجاهدت نفس، این است که آن را به اخالص در  مهم انجام نیکی وادار کند.

سخت و دشوار  خیلی ا رعایت اخالص،زیر وادار کنیم؛ ها براي اهللا ي عبادت همه
قدر که  باشد. حتی یکی از گذشتگان نیک، بدین نکته تصریح کرده است که آن می

ر دیگري مجاهدت کردم، براي هیچ ام واداشتن نفس خویش به رعایت اخالصبراي 
 پاداش کسانی که مخلصانه و از صمیم قلب،ام. به همین سبب  مجاهدت نکرده

 شوند. گویند، این است که بر دوزخ حرام می می الاهللاإ �ال
براي نفس، خیلی سنگین و  چه زمانی خواهد بود؟ رعایت اخالصاما این امر، 

و داراي نام و آبرو  دشوار است؛ زیرا انسان دوست دارد که در نگاه دیگران، محترم
دار بدانند و از او به نیکی یاد کنند. شیطان نیز از  گزار و دین و او را عبادت باشد

 سازد. پیامبر شود و انسان را به ریا و خودنمایی وادار می همین دروازه وارد می
ُ بِهِ  یَراءَ  یَمْن َراءَ «فرموده است:  َع ا�َّ َع َسمَّ ُ بِِه، وَمْن َسمَّ  هرکس«یعنی:  )1(؛»ا�َّ

نقل از  به 5301؛ و روایت مسلم، ش: نقل از جندب ) به6619، 6018صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .عباس ابن
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(با بازگو  سازد؛ و هرکس یرا آشکار م او ریاکاري یا خودنمایی کند، اهللا، ریاکاريِ
 ».کند دستش را رو می به دنبال شهرت باشد، اهللا کردن کارهاي نیکش)

مجاهدت نفس براي واداشتن آن به انجام کارهاي نیک و وظایف شرعی مثل 
ترین اعمال براي نفس است؛  وزه، جزو سختباشد. زیرا ر روزه، سخت و دشوار می

رو  خوردن و نوشیدن و ازدواج، پرهیز کرد و از این چراکه در حال روزه باید از لذت
باشد، مگر کسانی که اهللا برایشان آسان  روزه گرفتن براي مردم سخت میبینیم که  می

هی روي پشت بینیم که برخی از مردم، انگار کو رسد، می وقتی رمضان می کرده است.
ها قرار گرفته است! چون برایشان سخت است که روزه بگیرند! حتی برخی از  آن
وابند و شب را بیهوده و بدون هیچ طاعت و عبادتی بیدار خ ترِ روز را می ها، بیش آن
 تر تحمل کنند. مانند تا روز بخوابند و سختی روزه را کم می

لذا براي حضور در ی دارد؛ بستگ ها به مجاهدت نفس طاعات و عبادت ي همه
نماز جماعت باید با نفس، مجاهدت کرد. نماز خواندن در خانه، براي بسیاري از 

باشد؛ اما برایشان دشوار است که به مسجد بروند و نماز را با جماعت  مردم آسان می
گویند: این کار را انجام  رو با نفس خویش درگیر هستند و با خود می از این ؛بخوانند

که چنین و چنان کردم، به مسجد خواهم  روم یا پس از این ، بعد به مسجد میدهم
که نماز جماعت را از دست  کنند تا این سان این لحظه و آن لحظه می رفت؛ و بدین

گر این است که در دلش نفاق  دشوار بودن نماز جماعت بر انسان، بیاندهند.  می
ث«فرموده است:  اهللا زیرا رسول باشد؛ می

َ
ُمنَافِِقَ� َصالُة العشاء أ

ْ
لوات ىلَعَ ال َقَل الصَّ

تَوُْهَما َولَْو َحبًْوا
َ
دشوارترین نمازها براي «یعنی:  ؛»وََصالُة الفجِر، َولَْو َ�ْعلَُموَن َما ِ�يِهَما أل

دانستند که چه پاداش بزرگی در این  منافقان، نماز عشاء و نماز صبح است؛ و اگر می
 ».کردند شرکت می خزیدند و در این دو نماز زمین میر روي دو نماز نهفته است، ب

 شرکت در نماز جماعت، به مجاهدت نفس نیاز دارد.
ها؛ معاصی  ترك گناهان یا دوري از معصیت موضوع مجاهدت نفس براياما و 

رو  زیادي وجود دارد که ترك آن براي بسیاري از مردم، سخت و دشوار است. از این
اند و ترك این  ، عادت کردهاي گناهان و اعمال حرام از مردم به پارهبینیم که برخی  می

 ها دشوار است. اجازه دهید دو مثال بزنم: بر آن اعمال
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یاري از مردم به دخانیات و سیگار عادت مثال اول: اعتیاد به دخانیات؛ امروزه بس
داشتند؛ برخی از اش اختالف نظر  ابتدا که سیگار تولید شده بود، علما درباره اند؛ کرده

گفتند: حرام است؛ برخی از علما نیز آن را  اي می پنداشتند. و عده علما، آن را جایز می
نوشی  خواري یا باده دانستند. گروه دیگري از علما، آن را مانند شراب مکروه می
حکم استعمال دخانیات، صد ضربه شالق است. مدتی گفتند:  کردند و می قلمداد می

دخانیات، حرام است؛ زیرا پزشکان به  همه روشن شد که استعمالذشت و براي گ
آور است و سبب پیدایش  براي سالمتی انسان، زیان اتفاق نظر رسیدند که سیگار

شود که افراد  رو گاه مشاهده می از این انجامد. ه مرگ میبکه  ست هایی بیماري
میرند و گاه بار  و می افتند سیگاري، در حال سخن گفتن هستند و ناگهان به زمین می

هر حال عوارض استعمال  میرند. به افتد و می دارند، اما قلبشان از کار می سبکی برمی
 دخانیات، زیاد است و هر چیزي که براي انسان، مضر باشد، حرام است. زیرا اهللا

 فرماید: می

ْ ُتلُوٓ َ�قۡ  َوَ� ﴿ نُفَسُ�مۚۡ  ا
َ
َ ٱ إِنَّ  أ     ]  ٢٩:  النساء[  ﴾٢٩ ارَِحيمٗ  بُِ�مۡ  َ�نَ  �َّ

 درستی که اهللا به شما مهرورز است. و خویشتن را نکشید. به

که  حال آن ات، دشوار است که آن را ترك کنند؛براي افراد معتاد به دخانی
کم آن را کنار بگذارند و خود را به ترك تدریجی آن عادت دهند و از  توانند کم می

بسا پس از مدتی از بوي  گار را ترك کنند، چه. و اگر سینمایندافراد سیگاري دوري 
 اي قوي و ایمانی راستین است. آید. ترك دخانیات، نیازمند اراده آن نیز بدشان می

 کنار و اند شده مبتال بدان مردم از ريبسیا که ناپسندي کارهاي از یکی دوم: مثال

 که آن حال،دباش می ریش تراشیدن است، دشوار برایشان زشت عادت این نهادن

 َخاِلُفوا الَمُجوَس  َخاِلُفوا« است: فرموده اهللا رسول زیرا است؛ حرام ریش، تراشیدن

 َ��ِ ُمرْشِ
ْ
وا اللِّىَح  َوفُِّروا ال َوارَِب  وَُحفُّ  کنید؛ مخالفت مشرکان و مجوسیان با« یعنی: )1(؛»الشَّ

 غلبه ها آن بر مردم، از بسیاري نفسِ .»کنید کوتاه را هایتان وسبیل بگذارید را هایتان ریش

 ریش تراشیدن ي فایده دانم نمی تراشند. می را هایشان ریش رو این از و است کرده

 مانای که این تا شود می هم روي گناهش که است این اش نتیجه قطع، طور به اما چیست؟

 .عمر نقل از ابن ، به5442صحیح بخاري، ش:  )1(
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 که باورند این بر جماعت و سنت اهل زیرا گرداند؛ می ضعیف و سست را شخص

 تراشد، می را خود ریش که کسی وردآ دست لذا کنند. می ایجاد نقص ،ایمان در گناهان،

 ریش، تراشیدن که این ضمن گرداند. می ضعیف را ایمانش که ست گناهانی و معاصی

 این به بلکه کند؛ نمی دور او از را ها بیماري و ندارد اش سالمتی و شادابی در مثبتی تأثیر

 براي باید انسانی هر لذا است. دشوار رایشب ریش، گذاشتن و شده مبتال ناپسند عمل

 تا کند مجاهدت خویش نفس با معاصی، ترك و شرعی وظایف اداي و ها نیکی انجام

 و نموده بیان را کسانی چنین پاداش متعال، اهللا گیرد. قرار اهللا راه مجاهدان جزو
 است: فرموده

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ٰ�َ ْ ۚ ُسبُلَ  ِدَ�نَُّهمۡ َ�َهۡ  �ِينَا َهُدوا َ ٱ �نَّ  نَا ۡ ٱ لََمعَ  �َّ     ]٦٩: العنكبوت[ ﴾٦٩ ِسنِ�َ ُمحۡ ل
کنیم. و  هاي خویش هدایتشان می طور قطع به راه و کسانی که در راه ما مجاهدت کنند، به

 گمان اهللا، با نیکوکاران است. بی

ي علم و بیان حقیقت؛ و  وسیله ها بر دو گونه است: جهاد به اما سایر مجاهدت
 .سلحانهم هادج

کنیم که در حقیقت، مسلمان نیستند و فقط نام  در نوع اول با کسانی جهاد می
کشند؛ مانند منافقان و آن دسته از اهل بدعت که مرتکب  اسالم را با خود یدك می

ورت، کند؛ ولی در هر ص ي اسالم خارج می ها را از دایره شوند که آن  اعمالی می
امکان جهاد  کنند، ر به اسالم میهدان سبب که تظامدعی اسالم و مسلمانی هستند و ب

ها  ي علم و با بیان حقیقت، با آن وسیله ؛ اما بهد نداردمسلحانه با چنین کسانی وجو
 فرماید: می کنیم. اهللا جهاد می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ارَ لۡ ٱ ِهدِ َ�ٰ  �َِّ�ُّ ٱ � ۡ ٱوَ  ُكفَّ   ِهمۚۡ َعلَيۡ  لُۡظ غۡ ٱوَ  فِقِ�َ ُمَ�ٰ ل

ۡ
ٰ َوَمأ  َس َو�ِئۡ  َجَهنَُّمۖ  ُهمۡ َوٮ

ۡ ٱ   ]  ٧٣: التوبة[  ﴾٧٣ َمِص�ُ ل
هشان دوزخ است؛ و اي پیامبر! با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت بگیر. و جایگا

 ست! چه بد جایگاهی

ي علم و  وسیله ان، بهباشد و جهاد با منافق ي اسلحه می وسیله جهاد با کافران، به
گاه آنان را  شناخت، اما هیچ که منافقان را می با آن بررو پیام از این بیان حقیقت؛

ها برخورد مسلحانه نکرد؛ حتی زمانی که از او اجازه خواستند تا  نکشت و با آن
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ْصَحابَهُ «منافقان را بکشند، فرمود: 
َ
ًداَ�ْقتُُل أ نَّ �مَّ

َ
ُث انلَّاُس بِأ خیر؛ «یعنی:  )1(؛»ال، َ�تََحدَّ

 ».رساند قتل می ه محمد، یارانش را بهگاه مردم خواهند گفت ک آن
کشند، جهاد مسلحانه  چنین با آن دسته از اهل بدعت که نام اسالم را یدك می هم

 ست. لذا این وظیفه گري ي علم و روشن وسیله کنیم؛ بلکه کارزار ما با آنان، به نمی
ف و گیرد که در راستاي کسب علم و دانشی ژر امت اسالمی قرار می فراروي جوانان

علوم اسالمی بسنده  سطحی و قشريِ که به فراگیريِ دار، گام بردارند؛ نه این ریشه
اي به  گونه صورتی سطحی و به  نمایند. متأسفانه در بسیاري از مراکز آموزشی، به

 کند و هدف، کسب مدرك است؛ پردازند که در ذهن، رسوخ پیدا نمی تحصیل علم می
ي وجود  و همه وانددست که در قلب، ریشه  ینه تحصیل علم. علم راستین، دانش

یل کتاب و شود، بتواند بر اساس دال رو می اي روبه انسان را بگیرد تا وقتی با مسأله
 و قیاس صحیح، به کُنه آن پی ببرد و آن را دریابد. سنت

ها روز به روز افزایش  نیازمند چنین دانشی هستند؛ زیرا بدعت مردم، امروزه
شد. رفت و آمدهایی که  دیده می تر بدعتی در این سرزمین کم قبالًکه  یابد؛ حال آن می

اي  روند، زمینه به سایر مناطق می جا اینکه برخی از  شود یا همین جا انجام می به این
 رو ظلمت هاي ناسالم در این سرزمین است و از این براي ورود یا پیدایش اندیشه

دانش نیاز دارند  ها، به نور و روشناییِ عتباشد. این بد ها، رو به گسترش می بدعت
ي  هاي بزرگی که گاه مایه و دیگر، کسی به بدعت تا پرتو علم، راه را روشن سازد

 خروج از اسالم است، دچار نگردد.
ها و منافقان، با سالح علم و دانش مبارزه کنیم و نادرستی  بنابراین، باید با بدعتی

و اقوال  اهللا کننده از کتاب اهللا و سنت رسول قانعها را با دالیلی  باورهاي پوچ آن
 سلف صالح اعم از صحابه و تابعین و امامان هدایت، بیان نماییم.

اما جهاد مسلحانه، بدین معناست که با دشمنان اسالم که کینه و دشمنی خود 
که خود را  اسازند، پیکار کنیم؛ مانند یهود و نصار آشکار می را نسبت به اسالم

ها  بیزار است و اگر ظهور کند، با این ها از آن که مسیح نامند؛ حال آن ی میمسیح
 فرماید: می کنند، خواهد جنگید. اهللا که ادعاي پیروي از او را می

 .نقل از جابر بن عبداهللا به 4682)؛ و مسلم، ش: 4527، 4525صحیح بخاري، ش: ( )1(
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ُ ٱ قَاَل  �ذۡ ﴿ نَت  َ�مَ َمرۡ  نَ �ۡ ٱ عِيَ� َ�ٰ  �َّ
َ
ُِذوِ� ٱ لِلنَّاِس  َت قُلۡ  َءأ َّ�  َ ِ�ّ

ُ
ٰ  َوأ  ِمن َهۡ�ِ إَِ�

ِ ٱ ُدونِ     ]  ١١٦: دة املائ[  ﴾�َّ
اي عیسی پسر مریم! آیا تو به مردم گفتی که جز اهللا، من و «فرماید: و هنگامی که اهللا می

تو پاك و منزهی؛ من حق ندارم چیزي بگویم که گوید: می » معبود قرار دهید؟مادرم را 
 ام نیست.شایسته

 چیست؟ جواب عیسی

نۡ  ِ�ٓ  يَُ�ونُ  َما َنَك َ�ٰ ُسبۡ  قَاَل ﴿
َ
قُوَل  أ

َ
�  ِ�  َس لَيۡ  َما أ  َ�َقدۡ  ۥُتهُ قُلۡ  ُكنُت  إِن ِ�َّقٍ

عۡ  َوَ�ٓ  ِ� َ�فۡ  ِ�  َما لَمُ َ�عۡ  ۥۚ َتهُ َعلِمۡ 
َ
نَت  إِنََّك  ِسَكۚ َ�فۡ  ِ�  َما لَمُ أ

َ
ٰ  أ  ١١٦ ُغُيوبِ لۡ ٱ مُ َع�َّ

ٓ  إِ�َّ  لَُهمۡ  ُت قُلۡ  َما َمرۡ  َما
َ
نِ  ۦٓ بِهِ  تَِ� أ

َ
ْ �ۡ ٱ أ َ ٱ ُبُدوا  ِهمۡ َعلَيۡ  َوُ�نُت  َوَر�َُّ�مۚۡ  َرّ�ِ  �َّ

ا اَشِهيدٗ  ا �ِيِهۡمۖ  ُت ُدمۡ  مَّ يۡ  فَلَمَّ نَت  ُكنَت  تَِ� تَوَ�َّ
َ
نَت  ِهمۚۡ َعلَيۡ  لرَّ�ِيَب ٱ أ

َ
ٰ  َوأ َ�َ  ِّ�ُ 

   ]  ١١٧  ،١١٦: دة املائ[  ﴾١١٧ َشِهيدٌ  ءٖ َ�ۡ 
م نیست. اگر اتو پاك و منزهی؛ من حق ندارم چیزي بگویم که شایسته«گوید:  می(عیسی) 

چه در درون من است، آگاهی و من  چنین سخنی گفته باشم، تو خود از آن آگاهی. تو از آن
 .دانی مام اسرار و امور غیب را میراستی تو، ت ري که نزد توست، آگاهی ندارم. بهاز اسرا

که اهللا را که پروردگار من و  چیزي جز دستوري که به من دادي، به آنان نگفتم؛ این
ت، پرستش نمایید. و تا زمانی که در میانشان بودم، مراقب و گواهشان بودم و چون شماس

 ».مرا (از میانشان) برداشتی، خودت مراقبشان بودي و تو بر همه چیز گواهی

من  اهللا را که پروردگار«به آنان گفته است:  مطابق فرمان اهللا عیسی بن مریم
مریم  او و مادرش،، عیسین پیروي از اما مدعیا ؛»و شماست، عبادت و پرستش کنید

ي  گانه گویند که اهللا، سومین عنصر از عناصر سه سازند و می را با اهللا، شریک می
که آن  حال آن درست است؛ ها به عیسی الوهیت است! پس چگونه انتساب آن

 کند؟ از آنان، اعالم بیزاري می گاه اهللا بزرگوار در پیش
ها، دشمن مسلمانان  ها و نیز کمونیست بودایی نیهود و نصارا و مشرکانی چو

ها  و سرافرازي اسالم، با آن اهللا ةكلمهستند و بر مسلمانان واجب است که براي اعالي 
برند و  سر می ضعف و ناتوانی شدیدي بهاما متأسفانه امروزه مسلمانان، در  ؛نمایندپیکار 

بر ما  رو دشمنان اسالم رند! از ایندرگیدیگر  که با دشمنانشان بجنگند، با یک بیش از آن
سان توپی گردیده که آن را به هر سو که  اند و امت اسالمی در دستشان به چیره شده
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هوش  ي مهم، بیدار و به لذا مسلمانان باید نسبت به این مسأله کنند. بخواهند، پرتاب می
 فرماید: میل آماده شوند؛ زیرا اهللا متعا و براي رویارویی با دشمنان اسالمباشند 

﴿ ْ وا ِعدُّ
َ
ا لَُهم َوأ �ٖ  ّمِن ُتمَتَطعۡ سۡ ٱ مَّ ِ ٱ َعُدوَّ  ۦبِهِ  هُِبونَ تُرۡ  لِ يۡ �َۡ ٱ ّرَِ�اطِ  َوِمن قُوَّ َّ� 

ُ ٱ لَُموَ�ُهمُ َ�عۡ  َ�  ُدونِِهمۡ  ِمن َوَءاَخرِ�نَ  وََعُدوَُّ�مۡ    ]  ٦٠: االنفال[  ﴾لَُمُهمۚۡ َ�عۡ  �َّ
ان در توانِ شماست، براي پیکار با آنان آماده سازید (تا) چه از نیرو و آماده ساختن اسب آن

-شناسید و اهللا آنان را میوسیله دشمن اهللا و دشمن خودتان و دشمنانی را که شما نمیبدین
 شناسد، بترسانید.

 فرماید: چنین می هم

﴿ ٰ �َ ْ ِينَ ٱ تِلُوا ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  �َّ ِ ٱب ِ  َوَ�  �َّ ُ ٱ َحرَّمَ  َما ُ�َّرُِمونَ  َوَ�  ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱب َّ� 
ِينَ ٱ ِمنَ  قِّ �َۡ ٱ دِينَ  يَِديُنونَ  َوَ�  ۥَورَُسوُ�ُ  َّ�  ْ وتُوا

ُ
ٰ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ ْ ُ�عۡ  َح�َّ  َعن َ�ةَ زۡ �ِۡ ٱ ُطوا

  ]  ٢٩: التوبة[  ﴾٢٩ ِغُرونَ َ�ٰ  وَُهمۡ  يَدٖ 
چه را اهللا و پیامبرش  و آنآورند با آن دسته از اهل کتاب که به اهللا و روز قیامت ایمان نمی

پذیرند، پیکار نمایید تا به دست خویش و شمارند و دین حق را نمیاند، حرام نمیحرام نموده
 با خفت و خواري جزیه بپردازند.

که جزیه را با اذعان به  دو دیدگاه دارند: یکی این﴾ يَدٖ  َعن﴿ي  علما در باره
یعنی  ؛که: به دست خود جزیه دهند نبرتري ما نسبت به خود بپردازند و دیگري ای

کارش را براي پرداخت جزیه فرستاد، از او تحویل  خدمت ي یا نصرانی،داگر یک یهو
 آن یهودي یا نصرانی، خود بیاید و جزیه را به مسؤولش بپردازد.گیریم تا  نمی

رابر از ما در ب اي کرد عزتمندانه عزت و روي چهتصورش را بکنید که اهللا 
سان که اگر مسؤولی بلندپایه  بدین خواهد و اسالم چه همه عزت دارد؛ می دشمنانمان

ها خواسته باشد جزیه را به یکی از مسؤوالن حکومت اسالمی تحویل دهد،  از آن
کار و محافظ یا سپاه و سرباز براي پرداخت جزیه، حاضر شود؛ بلکه  نباید با خدمت

: چگونه شاید کسی بگوید ازد.پرد جزیه را به دست خویش و با خفت و خواري می
 چنین باشد؟ آیا این، تعصب نیست؟ اي اسالمی، اینه موزهامکان دارد که دستورها و آ

گوییم: تعصب براي چه کسی؟ آیا این تعصب، براي آن است که مسلمانان،  می
رازي کنند؟ هرگز؛ مسلمانان، از د ها دست ستم روا دارند یا به آنبر دیگران جور و 

ها فقط در پی سرافرازي دین و شریعت اهللا متعال هستند  ترند. آن اخالق همه خوش
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، جز با برتري مسلمانان تحقق اهللا کلمۀها را آفریده است و اعالي  ي انسان که همه
چه زمانی برتر خواهند بود؟ پاسخ، روشن است؛ زمانی که در  اما مسلمانان ؛یابد نمی

 و بزنند و بدانند که عزت، از آنِ اهللا چنگ ظاهر و باطن، به دین راستین اهللا
ولی اگر از دین اهللا منحرف شوند و در برابر دشمنان  پیامبرش و از آنِ مؤمنان است؛

اهللا، به خفت و خواري تن دهند و قبول کنند که از دشمنان اهللا، پیروي و 
ا توان بدین وسیله ی هرگز نمیبرداري نمایند، پس عزت و سرافرازي کجاست؟  فرمان

 کردي به عزت و سرافرازي دست یافت. با چنین روي
 فرماید: می ست. اهللا اسالم، دین حق است؛ اسالم، دین برتري

ْ  فََ� ﴿ ْ ُعوٓ َوتَدۡ  تَِهُنوا لۡ ٱ إَِ�  ا نُتمُ  مِ لسَّ
َ
 ٱ َوأ

َ
ُ ٱوَ  نَ لَوۡ عۡ ۡ�   ]  ٣٥:  حممد[  ﴾َمَعُ�مۡ  �َّ

که شما برترید و  -به سازش ندهیدو تن  -ضعف و سستی نورزید و به سازش فرا نخوانید
 اهللا با شماست.

چگونه به سازش تن خواهید؟ شما، برترید؛ اهللا، با شماست. پس چرا و  چه می
ایم، عقب  ورزید؟ اما بدان سبب که از دینمان دور شده ؟ چرا سستی میدهید می

دا ایم و نتیجه، برعکس بوده است. مسلمانان در زمان سلف صالح در زمین خ مانده
در کتابش  زیرا اهللا ؛دانستند می و وارث زمین رفتند و خود را مستحق راه می

 فرموده است:

�ُورِ ٱ ِ�  نَاَكتَبۡ  َولََقدۡ ﴿ نَّ  رِ ّ�ِكۡ ٱ دِ َ�عۡ  مِنۢ  لزَّ
َ
 ٱ أ

َ
ٰ ٱ ِعبَادِيَ  يَرُِ�َها َض �ۡ�    ﴾١٠٥لُِحونَ ل�َّ

  ]  ١٠٥: األنبياء[ 
 برند. ام، زمین را به ارث می بندگان شایسته و پس از تورات در زبور چنین نوشتیم که

اما متأسفانه اینک  دانست؛ شته، خودش را صاحب زمین میآري! مسلمان در گذ
کنیم که به فراگیري علوم  درخواست می اع برعکس شده است. لذا از جواناناوض

ن هوشیار باشند و بدانند که به هیچ عنوا اسالمی بپردازند و نسبت به دشمنان اهللا
ها، در جهت مصالح ایشان حرکت کنند؛  امکان ندارد که دشمنان اهللا و دشمنان آن

ابود کردن مسلمانان، به گمان خواهند از طریق ن ها به دنبال منافع خود هستند و می آن
ي دینش  وسیله سره کنند. از اهللا متعال بخواهیم که ما را به کار اسالم را یک خود،

کار گیرد و ما را جزو  ت و سرافرازي دینش، بهعزت دهد و ما را براي عز
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گران و یاوران حق و حقیقت بگرداند و پیشوایانی براي امت اسالمی مهیا و  دعوت
 آماده سازد که امت را به سوي رستگاري و منافع دین و دنیایشان، رهنمون شوند.

*** 
ا األحادي  ث:َوأمَّ

ول: عن أيب هر�رة -٩٦
َ
تعاىل قال: مْن اعدى يل  اهللاإِنَّ : «اهللاقال قال رسول  فاأل

رَتَْضت علْيِه، وما يَزاُل 
ْ
ا ا� َّ ِممَّ حبَّ إيِلَ

َ
َّ عْبِدي �يِْشٍء أ ْرب. َوَما تقرََّب إيِلَ

ْ
 فقْد آذنتُه باحل

ً
ويلًّا

ي �ْسمُع به، و
َّ

ْنُت سمعُه اذل
ُ
حَببُْته ك

َ
إِذا أ

َ
ِحبَّه، ف

ُ
َ�رصه عبدي يتقرَُّب إىِلَّ بانلَّوافِل َحىتَّ أ

نِئِ 
َ
ْعطْيُته، ول

َ
لِ� أ

َ
يت يْميِش بها، َو�ِْن سأ

َّ
ُه ال

َ
يت َ�ْبِطش بَِها، ورِجل

َّ
ي يُبرِصُ بِِه، و�َدهُ ال

َّ
اذل

نهُ  ِ�يذَّ
ُ
 )1([روايت خباري]». اْسَتَعاَذِ� أل

با  فرماید: هرکس می اهللا متعال«فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریرهترجمه: 
که  این ترین چیز نزد من و محبوب کنم؛ ید، با او اعالم جنگ میی نمادوستان من دشمن

ست که بر او فرض  جوید، اعمالی ي آن به من تقرب و نزدیکی می  وسیله ام به بنده
که او را دوست  شود تا آن ام همواره با انجام دادن نوافل، به من نزدیک می و بندهام.  کرده
شنود؛ و چشم او  می شوم که با آن ، گوش او میت بدارمگاه که او را دوس دارم و آن می
و رود.  گیرد و راه می ها می شوم که با آن بیند؛ و دست و پایش می می گردم که با آن می

 ».دهم کنم و اگر به من پناه جوید، به او پناه می اگر از من چیزي بخواهد، به او عطا می

 شرح
اهللا «فرموده است:  اهللا نقل کرده که رسول روایتی از ابوهریره /مؤلف

 ».کنم با دوستان من دشمنی نماید، با او اعالم جنگ می هرکس«فرماید:  می متعال
 هاي اولیا و دوستان خود را بیان فرموده است: ویژگی اهللا

﴿ ٓ�َ
َ
وۡ  إِنَّ  �

َ
ٓ أ ِ ٱ ءَ ِ�َا ِينَ ٱ ٦٢ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َ�  �َّ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا  َوَ�نُوا

  ]  ٦٣  ،٦٢:  يونس[  ﴾٦٣ َ�تَُّقونَ 
شوند؛ آنان که ایمان  بدانید که بر دوستان اهللا هیچ ترس و هراسی نیست و آنان غمگین نمی

 کردند. آوردند و تقوا و پرهیزکاري پیشه می

 .6502ي، ش: صحیح بخار )1(
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ي چیزهایی که ایمان بدان واجب  دوستان اهللا، کسانی هستند که ایمان به همه
کارهاي نیک انجام  ي گرفته و با اندام و جوارح خویشیشان جاها است، در دل

پرهیزند و در انجام وظایف شرعی خود،  ي کارهاي ممنوع می دهند و از همه می
اند. در باطن، ایمان دارند و  کنند؛ یعنی در ظاهر و باطن، نیک و شایسته کوتاهی نمی

ادعا نیست؛  به الیت اهللادوستی و و )1(کنند. در ظاهر، تقوا و نیکوکاري پیشه می
فریبند و خود را دوستان  صفت مردم را می گویان دجال گونه که برخی از دروغ آن

که در حقیقت، دشمنان اهللا هستند. گاه کسانی پیدا  نامند؛ حال آن پروردگار می
ما، اولیاي خدا هستیم و با تظاهر به عبادت و  که کنند شوند که ادعا می می

دهند تا بتوانند به نان و نوایی برسند و خود را در  را فریب میظاهرسازي، مردم 
اما  احساسات مردم، پولی به جیب بزنند؛چشم مردم، عزیز کنند و با سوءاستفاده از 

بیان فرموده  نشي روشنی براي شناخت دوستا قاعده و ضابطه الحمدهللا که اهللا
 است:

ِينَ ٱ﴿ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا  ]  ٦٣:  يونس[  ﴾٦٣ َ�تَُّقونَ  َوَ�نُوا
 کنند. اند و تقوا و پرهیزکاري پیشه می ه آنان که ایمان آورد

 با دوستان اهللا دشمنی نماید، اهللا وستان و اولیاي خدا هستند و هرکسها، د این
 به دشمنی با دوستان اهللا برخیزد، به سلذا هرک». کنم با او اعالم جنگ می«فرماید:  می

گردد و  به جنگ با اهللا برخیزد، خوار و زبون می و هرکس جنگ با اهللا برخاسته است
 برد. خورد و کار به جایی نمی شکست می

ي آن به من   وسیله ام به ترین چیز نزد من که بنده محبوب«سپس اهللا متعال فرمود: 
بنابراین نمازهاي  ».ام ست که بر او فرض کرده جوید، اعمالی تقرب و نزدیکی می

ي رمضان،  تر است. یا روزه  از نماز شب و از نمازهاي نفل، محبوبگانه، نزد اهللا پنج
شنبه  گرفتن در روزهاي دوشنبه و پنج  هاي نفلی مانند روزه تر از روزه بهتر و محبوب

زیرا  تر از نوافل است؛ بوبمح فرایض، نزد اهللا باشد. می» شوال«یا شش روز از ماه 

نیست؛ بلکه هرکس ایمان و  ي گروه خاصی مانند خاندان پیامبر ، ویژهوالیت و دوستی اهللا )1(
تقوا داشته باشد، متناسب با ایمان و تقوایش، از دوستی خدا برخوردار است و به نسبت کمبود در ایمان 

 و تقوایش، سهمی از والیت شیطان دارد.
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ها، مکلف نموده است و این،  به انجام آن بر فرایض تأکید کرده و بندگانش را اهللا
ولی در رابطه با نوافل، به  ؛هاست گر اهمیت فرایض و محبت اهللا متعال به آن بیان

کی پردازد و به خیر و نی خود انسان بستگی دارد؛ اگر بخواهد، به انجام اعمال نفل می
و  تر است ب محبو اما در هر صورت، فرایض، نزد اهللا یابد؛ تري دست می بیش

آور است که شیطان، برخی از مردم را فریفته و  البته شگفت ؛داردتري  اهمیت بیش
دهند. مثالً وقتی که نماز شب  خوبی انجام می بینی که اعمال نفل را به ها را می آن
خوانند؛ اما هنگام اداي  خوانند، خضوع و خشوع دارند و با حضور قلب نماز می می

شود و با حضور قلب نماز  ها دیده نمی وع و خشوع در آننشانی از خضنماز فرض، 
دهید،  خوانند! این، فریب شیطان است. اگر اعمال نفل را خوب و کامل انجام می نمی

 به انجام درست و صحیحو باید  داردتري  اهمیت بیش ،نباید از یاد ببرید که فرایض
تر  از نوافل محبوب زیرا فرایض نزد اهللا تري داشته باشید؛ توجه بیش ،فرایض
 است.
ِحبَّه وما يَزاُل عبدي يتقرَُّب إيِلَّ «

ُ
ي  وسیله ام همواره به و بنده«یعنی:  ؛»بانلَّوافِل َحىتَّ أ

ي تقرب و  نوافل، مایه». دارم جوید تا این که او را دوست می نوافل به من نزدیکی می
کسی که عالوه بر  گرداند. باشد و فرایض را کامل می می نزدیکی بنده به اهللا

طور که  گیرد و همان پردازد، محبوب اهللا متعال قرار می فرایض، به اعمال نفل نیز می
 شوم که با آن ت بدارم، گوش او میگاه که او را دوس و آن«فرموده است:  اهللا
ها  شوم که با آن بیند؛ و دست و پایش می گردم که با آن می شنود؛ و چشم او می می
گرداند و به اندام  کار می او را درست به عبارت دیگر، اهللا». رود ه میگیرد و را می

ذکر شده، توفیق انجام کارهاي نیک یا پرهیز از کارهاي  که در حدیث ي او چهارگانه
شنود که اهللا را راضی  فرماید؛ لذا گوش او، فقط چیزي را می زشت را عنایت می

ي خشم و غضب  هایی که مایهکند و نیک و شایسته است و از شنیدن چیز می
گیرد که وقتی  ي کسانی قرار می سان بنده، در جرگه نماید و بدین ست، دوري می الهی

اعمال ما، از آنِ  گویند: شوند و می گردان می شنوند، از آن روي اي می سخن بیهوده
 ماست و اعمال شما، از آن خودتان.

است و به  نودي اهللا متعالي خش کند که مایه چنین تنها به چیزي نگاه می هم
دهد  نگرد و با دستش، فقط کاري انجام می حرام است، نمی چیزي که نگریستن به آن
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در آن  دارد که رضایت اهللا هتی گام برمیطور با پایش در ج پسندد و همین که اهللا می
ت بدارم، گاه که او را دوس و آن«فرماید:  ست که می هیال ي است. این، معناي فرموده

بیند؛ و دست و  گردم که با آن می شنود؛ و چشم او می می شوم که با آن وش او میگ
شنوایی، بینایی، گرفتن و  یعنی اهللا ؛»رود میگیرد و راه  ها می شوم که با آن پایش می

دهد و وقتی اهللا متعال، کردار انسان را  اش را در جهت درست قرار می راه رفتن بنده
داند و  اوقاتش را می آن وقت انسان، قدرِو شایسته بگرداند، در این چهار مورد، نیک 

 کند. نیکی استفاده می از هر فرصتی به
چشم و دست و پاي هی، بدین معنا نیست که اهللا، عینِ گوش و  ي ال این فرموده

ها، اندام یک مخلوق هستند و یکی شدن  امکان ندارد؛ زیرا این گردد؛ اش می بنده
در ادامه، ثابت فرموده است که  چنین اهللا متعال است. هم ق، محالخالق و مخلو

و «فرماید:  می که چناندهنده، متفاوتند؛  جو و پناه دهنده و پناه کننده و پاسخ درخواست
کنم و اگر به من پناه جوید، به او پناه  اگر از من چیزي بخواهد، به او عطا می

 ».دهم می
دهد که  ، نشان می»کنم هد، به او عطا میو اگر از من چیزي بخوا«که فرمود:  این

جوید،  تقرب و نزدیکی می که با فرایض و نوافل به اهللا آن پس از دوست اهللا
البته نه هر  کند؛ به او عطا می گردد و هرچه بخواهد، اهللا متعال الدعوه می مستجاب

ر ث دیگر آمده است، اگر درخواست متقاضی، بیطور که در احاد چیزي؛ بلکه همان
ي خویشاوندي نباشد، درخواستش را اجابت  ي گناه و معصیت یا قطع رابطه پایه
 گرچه غالباً دوست شود؛ هد که گناه است، پذیرفته نمینماید. لذا اگر چیزي بخوا می

کند که گناه است؛ زیرا ولی یا دوست اهللا، مؤمن و  ، چیزي درخواست نمیخداوند
کاري، خواهان گناه و معصیت یا قطع پیوند باشد و هیچ مؤمن پرهیز پرهیزکار می

 خویشاوندي نیست.
یعنی هرگاه دوست و ولی  ؛»دهم ن پناه جوید، به او پناه میو اگر به م«فرمود: 

اش،  به من پناهنده شود و از شرّ چیزي به من پناه بیاورد، ضمن پذیرش خواسته من
 دهم. به او پناه می

 د:شو نکاتی چند از این حدیث برداشت می
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هی، بر دو گونه است: والیت ؛ والیت الاول: اثبات والیت و دوستی براي اهللا
باشد و بدین  ي بندگانش می عمومی و فراگیر که به معناي برتري و چیرگی بر همه

نماید. لذا  ها رسیدگی می امور بندگانش را تدبیر می کند و به آن معناست که اهللا
 باشد؛ می کند، اهللا رپرستی و تدبیر و اداره میها را س ي انسان ذاتی که امور همه

 فرماید: طور که می همان

 ﴿ ٰٓ ٓ  إَِذا َح�َّ َحَدُ�مُ  ءَ َجا
َ
ۡ ٱ أ تۡ  ُت َموۡ ل وٓ  ُ�مَّ  ٦١ ُ�َفّرُِطونَ  َ�  َوُهمۡ  رُُسلَُنا هُ تََو�َّ ْ ُردُّ  إَِ�  ا

ِ ٱ ٰ َموۡ  �َّ   ]  ٦٢  ،٦١: األنعام[  ﴾قِّ �َۡ ٱ ُهمُ لَٮ
کنند. گیرند و کوتاهی نمیز شما فرا رسد، فرستادگان ما جانش را میو چون مرگ هر یک ا

 شوند. سپس به سوي اهللا، سرور راستینشان بازگردانده می

این، همان والیت عام و فراگیر باشد و  لذا اهللا، سرور و کارساز بندگانش می
 گیرد. هایش را دربرمی ها و آفریده  ي مخلوق ست که همه هیال

 فرماید: ؛ میي اهللا ع والیت، یعنی والیت خاص و ویژهاما دومین نو

ُ ٱ﴿ ِينَ ٱ َوِ�ُّ  �َّ َّ�  ْ لَُ�ٰ ٱ ّمِنَ  رُِجُهمُ�ۡ  َءاَمُنوا ِينَ ٱوَ  �ُّورِ� ٱ إَِ�  تِ لظُّ ْ َ�َفُروٓ  �َّ  ا
وۡ 
َ
ٓ أ ٰ ٱ ؤُُهمُ ِ�َا لَُ�ٰ ٱ إَِ�  �ُّورِ ٱ ّمِنَ  رُِجوَ�ُهمُ�ۡ  ُغوُت ل�َّ     ]٢٥٧: البقرة[  ﴾تِ لظُّ

ها(ي کفر و شرك) به سوي نور هدایت اهللا، یاور و کارساز مؤمنان است؛ آنان را از تاریکی
ها را از  ن گرانی هستند که آ اما اولیاي کسانی که کفر ورزند، معبودان باطل و طغیان ؛کندمی

 کشانند.ها(ي کفر و تردید) مینورِ (حق و هدایت) به تاریکی

هر که را  بطی به انسان ندارد و اهللا متعالهی، روالیت عمومی و فراگیر ال
به دوستی خویش کند یا  ي او، یاري می بخواهد، بدون تأثیر یا خواست و اراده

هی، به انسان بستگی دارد و انسان، ي ال والیت و دوستی خاص یا ویژه اما گزیند؛ برمی
، دوست اهللا که شود تا این قدم می یابی به مقام دوستی با اهللا، پیش خود براي دست

 شود: میسر می گردد و این، با ایمان و تقوا می و یاور او

ِينَ ٱ﴿ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا   ]  ٦٣:  يونس[  ﴾٦٣ َ�تَُّقونَ  َوَ�نُوا
 کنند. اند و تقوا و پرهیزکاري پیشه می ه آنان که ایمان آورد
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م و بری پی می ،از این حدیث به فضیلت و جایگاه واالي اولیا و دوستان اهللا
کنند و بلکه با  ست که با دوستان او، دشمنی می یابیم که اهللا متعال، دشمن کسانی درمی

 نماید. آنان اعالم جنگ می
گر این نکته است که اعمال واجب از قبیل: نماز، زکات،  حدیث مذکور، بیان

 باشد؛ مراتب برتر می روزه، حج، جهاد، فراگیري علم و امثال آن، از اعمال مستحب، به
ام  ترین چیز نزد من که بنده محبوب«در این حدیث قدسی فرموده است:  زیرا اهللا

 ».ام ست که بر او فرض کرده جوید، اعمالی ي آن به من تقرب و نزدیکی می  وسیله به
گر این  کند و بیان ثابت می این حدیث، صفت محبت و دوستی را براي اهللا

برخی از افراد را بیش از  یش از سایر اعمال، واست که اهللا متعال، برخی از اعمال را ب
مقتضاي حکمتش،  نیکوکاران را دوست دارد و محبتش به دوست دارد. اهللادیگران، 

 باشد. متفاوت می
شود که هرکس، عالوه بر انجام واجبات،  از این حدیث، چنین برداشت می

ي کارهایش  همه وافل به پروردگار متعال، تقرب و نزدیکی بجوید، درني  وسیله به
در این  طور که اهللا همان کرد درستی خواهد داشت؛ بود و روي موفق خواهد

شود  به من نزدیک می همواره با انجام دادن نوافل ام و بنده«فرماید:  حدیث قدسی می
 تا پایان حدیث.» گاه... دارم و آن که او را دوست می تا آن

هی براي ه دوستی و محبت البی بیا دهد که دست چنین نشان می این حدیث، هم
تواند  باشد و می کسی که خواهان آن است، در صورتی که اهللا توفیقش دهد، آسان می

 دست یابد. با اداي واجبات و کثرت نوافل به دوستی و والیت اهللا
دهد که پروردگار متعال،  و نشان میست  هیو بخشش ال گر عطا این حدیث، بیان

و «فرماید:  در این حدیث قدسی می که چنانکند؛  بت میدعاي دوست خویش را اجا
کنم و اگر به من پناه جوید، به او پناه  اگر از من چیزي بخواهد، به او عطا می

 ».دهم می
این حدیث را از آن جهت در باب مجاهدت آورده است که اداي  /مؤلف

کنم  است میاز اهللا متعال درخووافل به مجاهدت نفس نیاز دارد. نواجبات و کثرت 
 ي ما را به ذکر و شکر و عبادتش، توفیق دهد. که همه

*** 
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�س -٩٧
َ
عْبُد إيِلَّ «قال:  فيَما يْروِ�ِه عْن ر�هِ  عن انليب اثلا�: عن أ

ْ
إَِذا َ�َقرََّب ال

تاِ� 
َ
، و�ِذا أ

ً
ْ�ُت منه بااع  تقرَّ

ً
َّ ذرااع ، و�َِذا تقرَّب إيِلَ

ً
ِْه ِذرااع ْ�ُت إيِلَ تيُْتُه ِشرْباً تَقرَّ

َ
 َ�ْميِش أ

ة
َ
 )1( [روايت خباري]». هْرَول

نقل نموده،  چه از پروردگار در آن روایت است که پیامبر از انس ترجمه:
اگر بنده یک وجب به من نزدیک شود، من یک «فرماید:  می فرموده است که اهللا

ي یک  ندازهشوم و اگر یک ذراع به من نزدیک گردد، من به ا به او نزدیک می )2(ذراع
زنان به سوي من  گر قدمشوم؛ ا ي باز کردن دو دست) به او نزدیک می باع (فاصله

 ».روم دوان به سویش می دوان بیاید، من

 نِْعمتاِن مغبوٌن فيهما كث�ٌ : « اهللاقال: قال رسول  $اثلالث: عن ابن عباس -٩٨
  ةُ حَ : الصِّ اِس انلَّ  نَ مِ 

ُ
 )3(».والفراغ

 بسیاري از مردم«فرموده است:  اهللا گوید: رسول می $عباس ابن ترجمه:
کنند):  ها استفاده نمی گونه که باید از آن بینند (و آن ي دو نعمت، زیان می درباره

 ».درستی و فراغت تن

 شرح
فرموده است:  اهللا نقل کرده که رسول عباس حدیثی از ابن /مؤلف

ها استفاده  گونه که باید از آن (و آنبینند  ي دو نعمت، زیان می بسیاري از مردم درباره«
گونه که باید از این دو  ري از مردم، آناآري؛ بسی». درستی و فراغت کنند): تن نمی

است، توانایی انجام  درست کنند. انسان، تا زمانی که سالم و تن نعمت استفاده نمی
زیرا  ماید؛نهی کرده، دوري ن چه که اهللا تواند از آن هی را دارد و میدستورهاي ال

گونه که باید استفاده  خاطر است. انسان، از فراغت خود نیز آن صحیح و سالم و آسوده
بیند. انسانی که درآمد کافی  ي این نعمت نیز زیان می رو در زمینه کند و از این نمی

خاطر است و فراغت  آید، آسوده هاي زندگی برمی خارج و هزینهمي  دارد و یا از عهده

 .نقل از انس از ابوهریره به 2675ي  شماره صحیح مسلم به؛ و 7536صحیح بخاري، ش:  )1(
 ي آرنج تا سر انگشتان دست است. ي فاصله اندازه ذراع، به )2(
 .6412صحیح بخاري، ش:  )3(
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بسیاري از اوقات خود را بیهوده از خاطر است،  هنگامی که سالم و آسودهدارد. آدم، 
م کنی خاطریم؛ اما با این حال، اوقات خود را ضایع می دهد. ما، سالم و آسوده دست می

برد که  ست. انسان، زمانی به عمق ضررش پی می دانیم که این، ضرر بزرگی و نمی
 فرماید: زیرا اهللا متعال می گردد؛ رسد یا قیامت برپا می می مرگش فرا

 ﴿ ٰٓ ٓ  إَِذا َح�َّ َحَدُهمُ  ءَ َجا
َ
ۡ ٱ أ ٓ  ٩٩ ِجُعونِ رۡ ٱ َرّبِ  قَاَل  ُت َموۡ ل �ۡ  لََعّ�ِ

َ
 �ِيَما الِحٗ َ�ٰ  َمُل أ

    ]١٠٠  ،٩٩:  املؤمنون[  ﴾ُت تََر�ۡ 
گوید: اي پروردگارم! مرا بازگردان تا در سرایی  و چون مرگ هر یک از ایشان فرا رسد، می

 ارهاي نیک را) رها کردم، به انجام اعمال شایسته بپردازم.که (ک

 فرماید: نیز می» منافقون«ي  در سوره

ن لِ َ�بۡ  ّمِن ...﴿
َ
  أ

ۡ
َحَدُ�مُ  ِ�َ يَأ

َ
ۡ ٱ أ رۡ  َ�ٓ لَوۡ  َرّبِ  َ�َيُقوَل  ُت َموۡ ل خَّ

َ
َجلٖ  إَِ�ٰٓ  تَِ�ٓ أ

َ
 قَرِ�بٖ  أ

َق  دَّ صَّ
َ
ُ�ن فَأ

َ
ٰ ٱ ّمِنَ  َوأ   ]  ١٠: قوناملناف[  ﴾١٠ لِِح�َ ل�َّ
اي پروردگارم! اي کاش (مرگ) مرا «که مرگ هر یک از شما فرا رسد و بگوید:  پیش از آن

 انداختی تا صدقه دهم و از نیکوکاران باشم. اندکی به تأخیر می

 فرماید: می اما اهللا

رَ  َولَن﴿ ُ ٱ يَُؤّخِ ٓ  إَِذا ًساَ�فۡ  �َّ ۚ  ءَ َجا َجلَُها
َ
ُ ٱوَ  أ َّ�  ۢ     ]١١: املنافقون[ ﴾١١ َمُلونَ َ�عۡ  بَِما َخبُِ�

 اندازد. و اهللا، به کردارتان آگاه است. تأخیر نمی و اهللا، هرگز مرگ کسی را که اجلش فرا رسیده، به

رود و ما، هیچ  واقعیت، این است که بسیاري از اوقات ما، بیهوده از دست می
و بر این زیان بزرگ، زمانی رسانیم  بریم و به دیگران نیز فایده نمی اي از آن نمی استفاده

آرزو  گمان فرارسد؛ در آن هنگام، انسانشویم که مر خوریم یا پشیمان می افسوس می
اما به  ده، به او فرصت دهند تا توبه کند؛یقه هم که شه اي کاش یک دقکند ک می

میرد و این دو نعمت ارزشمند، یعنی  سان می دهند و بدین آروزیش ترتیب اثر نمی
یز از این دو نعمت، محروم دهد. گاه، پیش از مردن ن فراغت را از دست میسالمتی و 

یا درگیر کار و  ماند گردد و از انجام وظایف شرعی خویش بازمی مثالً بیمار می شود؛ می
شود و خسته و رنجور  ي خویش می هاي خود و خانواده مسایل زندگی و روزمرگی

رو  از این ه که باید به طاعت و عبادت برسد؛نگو یابد که آن گردد و دیگر فرصتی نمی می
تواند در  جا که می هر انسان عاقل و خردمندي، باید از فرصت سالمتی و فراغت، تا آن
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خوان است، زیاد قرآن بخواند  برداري کند. اگر قرآن بهره جهت اطاعت و بندگی اهللا
یا تا و نهی از منکر نماید خوان نیست، اهللا را زیاد ذکر کند یا امر به معروف  و اگر قرآن

هاي زیادي  رانش احسان و کمک مالی کند. به هر حال، نیکیتواند به براد جا که می آن
از هدر رفتن اوقات، جلوگیري کرد و آدم عاقل، ها  توان با انجام آن وجود دارد که می
 کند. داند و نعمت سالمتی و فراغت را بیهوده ضایع نمی می تهر فرصتی را غنیم

هی، متفاوت و هاي ال جایگاه نعمت دهد که ارزش و ین حدیث، نشان میا
ترین  بزرگتري دارند.  ها، ارزش و اهمیت بیش گوناگون است و برخی از نعمت

باشد که بسیاري از  کند، نعمت اسالم می اش عنایت می نعمتی که اهللا متعال به بنده
 فرماید:  متعال، میمردم را از آن، منحرف و محروم گردانیده است. اهللا 

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿
َ
�ۡ  دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

َ
 لَُ�مُ  َورَِضيُت  َمِ� نِعۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َو�

ۚ دِينٗ  مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ  ] ٣: دة املائ[  ﴾ا
امروز براي شما دینتان را کامل نمودم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و اسالم را براي شما به 

 عنوان دین پسندیدم.

انسان را از نعمت اسالم برخوردار نماید  ترین نعمت، این است که اهللا رگبز
 اش را براي پذیرش اسالم بگشاید. و سینه

با دیدن افراد  ست. انسان هیهاي ال ترین نعمت یز یکی از بزرگنعمت عقل ن
حتی رفتارهایی که نسبت به خود و نزدیکانشان  -دیوانه و برخی از رفتارهایشان

 .کند که از نعمت عقل، برخوردار است اهللا را شکر می -دهند انجام می
رود. هیچ  شمار می به هاي اهللا ترین نعمت هم یکی از بزرگ امنیت عمومی

 نعمتی جز اسالم و عقل، باالتر از نعمت امنیت نیست.
ارزانی داشته و ست که اهللا متعال به ما  هایی برکت روزي هم یکی دیگر از نعمت

این هم یکی  باشد. ست که براي چندین نفر کافی می پر از غذاهایی ها، هالحمدهللا سفر
و به اطاعت و  را بر آن، سپاس بگزاریم ست که باید اهللا هیهاي ال دیگر از نعمت

 زیرا اهللا تري به ما ارزانی بدارد؛ هاي بیش بندگی او کوتاهی بپردازیم تا نعمت
 فرماید: می
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ذَّنَ  �ذۡ ﴿
َ
زِ�َدنَُّ�ۡمۖ  ُ�مۡ َشَكرۡ  لَ�ِن َر�ُُّ�مۡ  تَأ

َ
 لََشِديدٞ  َعَذاِ�  إِنَّ  ُ�مۡ َ�َفرۡ  َولَ�ِن َ�

    ]٧: ابراهيم[  ﴾٧
افزایم  گزاري نمایید، حتماً نعمتم را بر شما می گاه که پروردگارتان وعده داد: اگر سپاس و آن

 گمان عذابم، سخت و شدید است. و اگر ناسپاسی کنید، بی

*** 

نَّ انلَّيِبَّ  &عن اع�شةالرابع:  -٩٩
َ
ْيِل حىتَّ تَتفطاَكن يقُ  أ

َّ
ُت وُم ِمَن الل

ْ
دَماهُ، َ�ُقل

َ
َر ق

ُ: لِْم تصنُع هذا يا رسوَل 
َ

ِ، وقْد غَفَر  هل َر؟ قال:  اهللا�َّ َم ِمْن َذنبَِك وما تأخَّ َك َما تقدَّ
َ
الَ «ل

َ
ف
َ
أ

وراً؟
ُ
وَن عْبداً شك

ُ
ْن أ�

َ
ِحبُّ أ

ُ
 )1(.]فظ بخاري استاین، ل ؛[متفقٌ علیه »أ

ایستاد که  ي به عبادت می اندازه شب را به پیامبر گوید: می &عایشه ترجمه:
کنی، حال  خدا! چرا چنین می کرد؛ به ایشان گفتم: اي رسول می ترَك (ورم)پاهایش 

آیا من، دوست ندارم «ات را بخشیده است؟ فرمود:  که اهللا، گناهانِ گذشته و آینده آن
 »گزار باشم؟ سپاساي  که بنده

روایت شده  ، در صحیحین از مغیره بن شعبهد روایت پیشینو مانن -١٠٠
 )2(است.

 شرح
در باب مجاهدت نقل کرده است؛  &ي صدیقه حدیثی از عایشه /مؤلف

سان که  هاست؛ بدین تر بیان کردیم که مجاهدت نفس، یکی از انواع مجاهدت پیش
 آن وادار کنیم. و پایداري بر نفس را به عبادت اهللا

ها به  شب در این باب آورده است که پیامبر &روایتی از عایشه /مؤلف
کرد. مادر مؤمنان از او پرسید: چرا چنین  که پاهایش ورم می ایستاد تا آن نماز می

آیا «ات را آمرزیده است؟ فرمود:  که اهللا متعال، گناهان گذشته و آینده کنی، حال آن می
 »ي شکرگزار باشم؟ ا ندهدوست ندارم که ب

 .2820؛ و صحیح مسلم، ش: 4837صحیح بخاري، ش:  )1(
 .2814؛ و صحیح مسلم، ش: 4836صحیح بخاري، ش:  )2(
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در  دانستند که پیامبر بیش از هرکسی می اهللا عایشه و دیگر همسران رسول
هاي  ي اعمال و عبادت درباره رو بزرگان صحابه کند؟ از این اش چه می خانه

ي به  اندازه به کردند. پیامبر وجو می پرس اش، از همسران ایشان هدر خان اهللا رسول
» مزمل«ي  کرد. اهللا متعال، در سوره ایستاد که پاهایش ورم می می تهجد (نماز شب)

 فرماید: می

نََّك  لَمُ َ�عۡ  َر�ََّك  إِنَّ ﴿
َ
دۡ  َ�ُقومُ  �

َ
ۡ ٱ ثُُلَ�ِ  ِمن َ�ٰ أ ٓ  ۥَوثُلَُثهُ  ۥَفهُ َونِۡص  لِ �َّ  ّمِنَ  �َِفةٞ َوَطا

ِينَ ٱ   ]  ٢٠: املزمل[  ﴾َمَعَكۚ  �َّ
را   سوم آن سوم شب، و (گاهی) نیمی از شب و یا یک به دوداند که تو، نزدیک  پروردگارت می

 خیزي و نیز گروهی از کسانی که با تو هستند. (براي عبادت) برمی

ایستاد و گاه نیمی از شب را  ترِ شب را به نماز و عبادت می گاه، بیش لذا پیامبر
کامل  زیرا نفس خویش را با عبادت سوم آن را؛ کرد و گاه یک سپري می به عبادت

ساخت و بیش از نیمی از شب و نزدیک به دوسوم آن را در  پروردگارش، آرام می
داشت. گاه  اي که پاهایش تَرَك برمی گونه گذراند؛ به حد توانش، در عبادت و نماز می

شدند.  ایستادند؛ اما خسته می با او به نماز می برخی از اصحاب جوانش
قدري  به اهللا به نماز ایستادم. رسول پیامبر ها با گوید: یکی از شب می مسعود ابن

دند: اي ابوعبدالرحمن! چه قیام را طوالنی کرد که تصمیم بدي گرفتم. از او پرسی
یعنی  )1(؛را تنها بگذارم گرفتی؟ پاسخ داد: تصمیم گرفتم بنشینم و پیامبرتصمیمی 

چنان به نماز  هم اهللا توانست با رسول توان ایستادن نداشت و نمی مسعود ابن
ي  سوره به نماز ایستاد. پیامبر اهللا یک شب با رسولنیز  بایستد. حذیفه بن یمان

شود، در یک رکعت خواند.  عمران را که بیش از پنج جزء می بقره، نساء و آل
کرد و  رسید، درخواست رحمت می ي رحمت می گوید: هرگاه به آیه می حذیفه

نمود  رسید، اهللا را ستایش می تسبیح و ستایش اهللا میاي با موضوع  هنگامی که به آیه
 برد. رسید، به اهللا پناه می ي وعید می و چون به آیه

فکرش را بکنید که خواندن بیش از پنج جزء قرآن، بدین شکل، چه همه طول 
کرد،  قیام را طوالنی می در نماز شب، عادت داشت که وقتی ضمناً پیامبرکشد!  می

 .نقل از عبداهللا بن مسعود هب 1067صحیح بخاري، ش:  )1(
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عنوان مثال در زمستان که  بهنمود.   طوالنی می نیز به همان نسبترکوع و سجده را 
دوازده ساعت است، بیش از نیمی از شب، یعنی هفت ساعت را به نماز  هر شبی

 با آن نمازهاي طوالنی هاي طوالنی، در آن شب فکرش را بکنید که پیامبرایستاد؛  می
آیا نباید «گفت:  فرمود و می ده میکرد؟! اما با این حال، با نفس مجاه چه حالی پیدا می

 »اي شکرگزار باشم؟ بنده
اعت و بندگی او ، این است که به اطیابیم که شکر و سپاس اهللا لذا درمی

تر ادا کرده  را بیش تر عبادت کند، شکر و سپاس اهللا هرچه بیش بپردازیم و انسان
شکر «یا  »مدهللاحل«زبان بگوید:  به ر و سپاس، فقط این نیست که انساناست. شک

 ر و سپاس عملی، این است که انسانو شک ؛ست زبانی این، شکر و سپاسِ». خدا
 بپردازد. تواند به اطاعت و پرستش اهللا هرچه می

را  اهللا ي گناهان اول و آخر رسول همه دهد که اهللا این حدیث، نشان می
ه هیچ گناهی با خود در حالی دنیا را وداع گفت ک رو پیامبر بخشیده است؛ از این

 نداشت؛ زیرا معصوم و آمرزیده بود.
اهللا، برخی دیگر از مسلمانان را نیز از چنین فضیلتی برخوردار کرده است؛ مانند 

بود  بلتعه جمله حاطب بن ابیآن از  د و ده نفر بودند؛که بیش از سیص» بدر«اهل 
 به عمر ل بدري حاطب و سایر اه در آن ماجراي مشهور، درباره که پیامبر
اهللا، به اهل بدر نظر کرده و فرموده است: هرکاري که دانی که  آیا نمی«فرمود: 

هاي اهل بدر  این، یکی از ویژگی )1(».ام خواهید، بکنید؛ همانا من، شما را بخشیده می
ها سر زده، بخشیده است؛ وگرنه،  ي گناهانی را که از آن باشد که اهللا متعال، همه می

ماجرا از این قرار بود که وقتی  مرتکب گناه بزرگی شد؛ بلتعه ابیحاطب بن 
ها  اي به اهل مکه نوشت و آن نامه حاطب ،گرفتبه فتح مکه تصمیم  اهللا رسول

آگاه ساخت. اهللا متعال، پیامبرش را از این ماجرا باخبر  اهللا را از تصمیم رسول
از طریق وحی از این  پیامبرنامه را با یک زن، به مکه فرستاد.  فرمود. حاطب

و شخصی دیگر را فرستاد تا نامه را از آن  طالب قضیه اطالع یافت و علی بن ابی
به آن زن » ي خاخ روضه«زاري به نام  راه افتادند و در سبزه زن پس بگیرند. آن دو به

 .طالب نقل از علی بن ابی به 4550)؛ و مسلم، ش: 5789، 2851،4511، 2785بخاري، ش: ( )1(
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اي با من  گیرش کردند و به او گفتند: نامه کجاست؟ گفت: نامه رسیدند و دست
به ما دروغ گفته  گوییم و نه پیامبر خدا سوگند که نه ما دروغ می گفتند: بهنیست. 

آن دو  کنیم. آن زن وقتی دید که ا برهنه و بازرسی میتو ر ،است؛ نامه را بده و گرنه
به قریش بود که  بلتعه اي از حاطب بن ابی  جدي هستند، نامه را بیرون آورد. نامه

؛ ندبازگرداند اهللا ساخت. نامه را نزد رسول اخبر میب ها را از تصمیم پیامبر آن
خدا!  بود، عرض کرد: اي رسول ي دین اهللا ترین افراد درباره که از جدي عمر

حاطب، منافق شده و اسرار ما را براي دشمنان ما نوشته است؛ اجازه دهید گردنش را 
کرده و فرموده است:  دانی که اهللا، به اهل بدر نظر آیا نمی«فرمود:  بزنم. پیامبر

جزو اهل بدر  ؟ حاطب»ام خواهید، بکنید؛ همانا من، شما را بخشیده هرکاري که می
 رمش خیلی بزرگ بود.ج ،گرنهو بود؛ 

کنند  گیر می رو بر حاکم مسلمانان واجب است که وقتی جاسوسی را دست از این
نماید؛ گرچه  مخابره نموده است، اعدامش اسرار و اطالعات ما را به دشمنکه 

است. به عبارت دیگر، کشتن  جرم و فساد بزرگی مرتکب شدهزیرا  ؛مسلمان باشد
حتی اگر  -کند جاسوسی که اسرار و اطالعات مسلمانان را به دشمن، مخابره می

البته چیزي که حاطب  ي مسلمانان، واجب است؛و فرمانروا بر حاکم -مسلمان باشد
ه او در شمار اهل بدر، قرار نجات داد، این بود کرا از این مجازات  بلتعه بن ابی
نفرمود که چون او مسلمان است، نباید اعدامش کرد؛ بلکه  رو پیامبر از این داشت؛
 ؟»دانی که اهللا متعال، به اهل بدر نظر انداخته است آیا نمی«فرمود: 

دهد که پروردگار متعال، گناهان اول و آخر  نشان می &یشهاحدیث ع
از نیز  طور که برخی از اصحاب مانند اهل بدر را بخشیده است؛ همان اهللا رسول

هر حدیثی بدین «ند: ا بر این اساس، برخی از علما گفته این فضیلت برخوردار شدند.
آخرش یا گناهان گذشته و فالن عمل را انجام دهد، گناهان اول و  مضمون که هرکس

 اهللا ي رسول زیرا این، ویژه )1(؛»ست شود، حدیث ضعیفی بخشیده می اش آینده

که حسن  ) آمده6086ي ( ، به شماره»صحیح الجامع«گرنه، حدیثی در گونه است و  یعنی غالباً این )1(
َ�َل َطَعاًما «باشد؛ حدیث، از این قرار است:  می

َ
َعاَم، َمْن أ ْطَعَمِ� َهَذا الطَّ

َ
ي أ ِ

َّ
ِ اذل َْمُد ِ�َّ

ْ
ُ�مَّ قَاَل: "احل

َم ِمْن َذنِْبهِ  ُ َما َ�َقدَّ
َ

ٍة"، ُغِفَر هل  قُوَّ
َ

ِي  ؛َوَرَزقَِنيِه ِمْن َ�ْ�ِ َحْوٍل ِم�ِّ َوال
َّ

ِ اذل َْمُد ِ�َّ
ْ
قَاَل: َوَمْن لَِبَس ثَْوً�ا َ�َقاَل: "احل
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هاي صحیحی وجود دارد که به آمرزش گناهان گذشته نوید داده  باشد. البته روایت می
ي  ضابطه و قاعده ،بوده است. لذا این ي پیامبر است؛ اما بخشش گناهان آینده، ویژه

ست که هرگاه با حدیثی مواجه شد که  گري جو و پژوهش ارزشمندي براي هر دانش
را در پی ي شخص  آن آمده بود: انجام فالن عمل، بخشش گناهان گذشته و آینده در

 ، بداند که آن حدیث، صحیح نیست.دارد
باشد.  گر فضیلت نماز شب و قیام طوالنی در تهجد می بیان &حدیث عایشه

 ایستند، ستوده و فرموده است: کسانی را که شب به نماز می اهللا

ۡ ٱ َعنِ  ُجُنوُ�ُهمۡ  َ�َتَجاَ�ٰ ﴿ ا اَوَطَمعٗ  افٗ َخوۡ  َر�َُّهمۡ  ُعونَ يَدۡ  َمَضاِجعِ ل  ُهمۡ َ�ٰ َرزَقۡ  َوِممَّ
  ]  ١٦:  السجدة[  ﴾١٦ يُنفُِقونَ 

خوانند و  ماند و با بیم و امید، پروردگارشان را می (شبانگاهان) پهلوهایشان از بسترها دور می
 کنند. ایم، انفاق می چه نصیبشان کرده از آن

ترسند و چون به فضل و رحمت  نگرند، می می ه به گناهان خودیعنی هنگامی ک
 فرماید: در ادامه می شوند. اهللا کنند، امیدوار می اهللا نگاه می

ٓ  ٞس َ�فۡ  لَمُ َ�عۡ  فََ� ﴿ ا خۡ  مَّ
ُ
ةِ  ّمِن لَُهم ِ�َ أ �ۡ  ُقرَّ

َ
ٓ  ُ�ٖ أ ۢ َجَزا ْ  بَِما َء    ﴾١٧ َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا

  ]  ١٧:  السجدة[ 
ي شادمانی)  ها (و مایه بخش چشم هاي ارزشمندي که روشنی اند چه پاداشد کس نمی هیچ

 است، براي آنان به پاس کردارشان، نهفته شده است.

ٍة" َكَساِ� َهَذا اثلَّوَْب   قُوَّ
َ

، َوال رَ  ،َوَرَزقَِنيِه ِمْن َ�ْ�ِ َحْوٍل ِم�ِّ خَّ
َ
َم ِمْن َذنِْبِه َوَما تَأ ُ َما َ�َقدَّ ؛ یعنی: »ُغِفَر هلَ

َعاَم، َوَرَزقَِنيِه ِمْن َ�ْ�ِ َحْوٍل هرکس پس از خوردن خوراکی، بگوید: [« ْطَعَمِ� َهَذا الطَّ
َ
ي أ ِ

َّ
ِ اذل َْمُد ِ�َّ

ْ
احل

 
َ

ةٍ ِم�ِّ َوال ِ بخشد. و هر کس، پس از پوشیدن لباس، بگوید: [ اش را می ] اهللا، گناهان گذشته قُوَّ َْمُد ِ�َّ
ْ
احل

ةٍ   قُوَّ
َ

، َوال ي َكَساِ� َهَذا اثلَّوَْب َوَرَزقَِنيِه ِمْن َ�ْ�ِ َحْوٍل ِم�ِّ ِ
َّ

بنا ». شود ] گناهان اول و آخرش بخشیده میاذل
ي نویدها و وعیدهایی که در احادیث آمده است، اگر شخصی  هبر ضوابط اهل سنت و جماعت دربار

اش نویدي وارد شده و در عین حال، مرتکب کاري شود که پیرامونش، وعید  عملی انجام دهد که درباره
یا هشداري وجود دارد، وضعیتش به مشیت الهی بستگی خواهد داشت. لذا کسی نباید به چنین 

تواند انجام دهد و مجازات نخواهد  که هر معصیتی که بخواهد، مینویدهایی فریفته شود و گمان کند 
ترسد و از سوي دیگر، به رحمت اهللا، امیدوار  سو از عذاب الهی می ست که از یک شد؛ بلکه زیرك، کسی

 کوشد که اوامر الهی را انجام دهد و از معاصی دوري نماید. است و در عین حال می
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یا پاسوربازي و  اطر تماشاي تلویزیونماند، نه به خ پهلوهایشان از بستر دور می
گارشان مانند تا با پرورد ها بیدار می غیبت مردم و دیگر کارهاي زشت و بیهوده. آن

ا﴿با بیم و امید، او را عبادت و پرستش نمایند. و راز و نیاز کنند   ُهمۡ َ�ٰ َرزَقۡ  َوِممَّ
 ».کنند ایم، انفاق می چه نصیبشان کرده و از آن«یعنی:  ؛﴾يُنفُِقونَ 

ٓ  ٞس َ�فۡ  لَمُ َ�عۡ  فََ� ﴿ ا خۡ  مَّ
ُ
ةِ  ّمِن لَُهم ِ�َ أ �ۡ  ُقرَّ

َ
ٓ  ُ�ٖ أ ۢ َجَزا ْ  بَِما َء   ﴾١٧ ونَ َملُ َ�عۡ  َ�نُوا

      ]١٧:  السجدة[ 
ي شادمانی)  ها (و مایه بخش چشم هاي ارزشمندي که روشنی داند چه پاداش کس نمی هیچ

 است، براي آنان به پاس کردارشان، نهفته شده است.

شده است؟ پاسخش در  فراهمها  هاي ارزشمند، در کجا براي آن این پاداش
ْت، «فرموده است:  حدیثی قدسی آمده که اهللا

َ
احِلَِ� َما ال َ�ْ�ٌ َرأ ْعَدْدُت ِلِعبَاِدي الصَّ

َ
أ

ِب �رََشٍ 
ْ
ُذٌن َسِمَعْت، َوال َخَطَر ىلَعَ قَل

ُ
هایی (در  براي بندگان نیکم، نعمت«یعنی:  )1(؛»َوال أ

ام که هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی نشنیده و به قلب هیچ  ، فراهم کرده)بهشت
هاي  ي ما را از ساکنان این بهشت تعال، همهاهللا م». انسانی، خطور نکرده است

 گمان او، بخشنده و بزرگوار است. پرنعمت بگرداند؛ بی
*** 

 هَ ��َّ  &اخلامس: عن اع�شةَ  -١٠١
َ
عرْشُ أحيا  اهللااكن رسوُل «ت: ا قال

ْ
إَذا َدَخَل ال

رَ  َ ْ
ُه، وجدَّ وَشدَّ الِمزئ

َ
ْيَل، وأيقظ أْهل

َّ
 )2([متفق عليه]». الل

رسید،  ي پایانی ماه رمضان فرامی هنگامی که دهه«گوید:  می &عایشه ترجمه:
نمود و کمرش را  اش را بیدار می کرد و خانواده شب را به عبادت سپري می پیامبر

 ».بست محکم می
 
 

نقل از  ) به5052، 5051، 5050) و صحیح مسلم (6944، 4407، 4406، 3005صحیح بخاري ( )1(
 .ابوهریره

 .1174؛ و صحیح مسلم، ش: 2024صحیح بخاري، ش:  )2(
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 شرح
وضعیت  $ي صدیقه دختر ابوبکر صدیق  از مادر مؤمنان، عایشه /مؤلف

ي پایانی این ماه  است که وقتی دههي پایانی رمضان را نقل کرده  در دهه اهللا رسول
کرد و  داري می زنده بست و شب کمرش را محکم می رسید، پیامبر مبارك فرا می

 کوشید. زد و در عبادت، سخت می آستین همت باال می
ایستاد  اي در شب به عبادت می اندازه به اهللا در حدیث پیشین بیان شد که رسول

نیمی از شب و گاه نیمی از آن را و برخی از  کرد و بیش از که پاهایش ورم می
ي پایانی ماه رمضان،  گذراند؛ اما در دهه سوم شب را در عبادت می اوقات، یک

هاي گوناگونی از قبیل افطار کردن  نمود و تمام شب را به عبادت داري می زنده شب
ي  ا مایهها ر کرد که آن پس از مغرب و نیز اداي نماز عشاء و دیگر اعمالی سپري می

، این اهللا داري رسول زنده دانست؛ لذا منظور از شب می تقرب و نزدیکی به اهللا
زیرا همسرش، صفیه دختر حیی بن اخطب  ؛ایستاد نیست که تمام شب را به نماز می

در ولی  شد؛ با همسرش، مشغول صحبت مینیز  رفت و پیامبر می اهللا نزد رسول
بود؛  براي تقرب و نزدیکی به اهللا  مال پیامبري اع همهطور خاص،  ها به آن شب

 اعمالی مانند نماز یا آماده شدن براي نماز و دیگر کارهاي نیک.
ي پایانی ماه رمضان را به  دهه اهللا دهد که رسول  این حدیث، نشان می

ي آخر ماه رمضان، هیچ شب دیگري را   که جز دهه گذراند؛ حال آن داري می زنده شب
خواست  می اهللا زیرا رسول کرد؛ ها، سپري نمی ر و دیگر عبادته نماز و ذکتا صبح ب

ویژه در  رمضان، بهي آخر  دست یابد. شب قدر، در دهه» قدر«به فضیلت عبادت شب 
ال را مقدر دادهاي آن س ي روي ست. اهللا متعال، در شب قدر همه هفت شب پایانی

 فرماید: می کند و خود در فضیلت شب قدر می

لۡ  ّمِنۡ  َخۡ�ٞ  رِ َقدۡ لۡ ٱ لَةُ َ�ۡ ﴿
َ
  ]  ٣: القدر[  ﴾٣ رٖ َشهۡ  ِف �

 .ماه بهتر استهزار شب قدر، از 

تی، تا صبح به یابی به چنین فضیل ها را به امید دست این شب اهللا لذا رسول
َقْدِر إِيَمانًا َواْحتِ «خود، فرموده است:  که چنان کرد؛ عبادت سپري می

ْ
ْلََة ال

َ
َسابًا َمْن قَاَم يل
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َم ِمْن َذنِْبهِ  ُ َما َ�َقدَّ
َ

کسی که شب قدر را از روي ایمان و به امید اجر «یعنی:  )1(؛»ُغِفَر هل
 ».شود اش بخشیده می و پاداش االهی، به عبادت سپري کند، گناهان گذشته

». بست کمرش را می«یعنی:  ؛»َشدَّ الِمزْئَرَ «در حدیث، این عبارت آمده است: 
 ؛»اند برخی از علما، آن را کنایه از دوري جستن از زنان دانسته: «گوید می /مؤلف

 اند و آمیزش با همسر، براي معتکفگذر ي آخر رمضان را به اعتکاف می زیرا دهه
 فرماید: می گونه که اهللا جایز نیست؛ همان

وُهنَّ تَُ�ٰ  َوَ� ﴿ نُتمۡ  ِ�ُ
َ
ٰ  َوأ ۡ ٱ ِ�  ِكُفونَ َ�  ]  ١٨٧: البقرة[  ﴾ِجِد� َمَ�ٰ ل

 و در حالی که در مسجدها معتکفید، با همسرانتان آمیزش نکنید.

کوشی در عبادت و باال زدن آستین  برخی هم آن را کنایه از جدیت و سخت
در ده شب پایانی  اهللا زیرا رسول و هر دو معنا، درست است؛اند.  همت دانسته

براي  چنین کمرش را رفت؛ زیرا معتکف بود. و هم رمضان، نزد همسرانش نمی
کوشید. و این، یکی  سخت می زد و در عبادت آستین همت باال میبست و  عبادت می

باشد که انسان، در چنین اوقات ارزشمند و پرفضیلتی، نفس  از انواع مجاهدت می
 وادار کند. خویش را به عبادت اهللا

*** 

َقوِ  الُمؤِمنُ : «اهللاقال: قال رسوُل  السادس: عن أيب هر�رة -١٠٢
ْ
حبُّ ال

َ
يُّ خٌ� وَأ

ِ َوالَ َ�ْعَجْز.  . اْحرِْص ىلَعَ َما يْنَفُعَك، واْسَتِعْن بِا�َّ ِعيِف و� لُكٍّ خْ�ٌ ِ ِمَن الُمْؤِمِن الضَّ إىِل ا�َّ
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مؤمن توانمند و قوي، نزد اهللا «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
ست؛ مشتاق چیزي  تر است و در هر دو، خیر و نیکی باز مؤمن ضعیف، بهتر و محبو

درمانده نشو. و اگر اتفاقی باش که به نفع توست و از اهللا، کمک بخواه و عاجز و 
شد؛ بلکه بگو: اهللا، این را  کردم، چنین و چنان می براي تو افتاد، نگو: اگر چنین می

 .نقل از ابوهریره به 1768صحیح بخاري، ش:  )1(
 .2664صحیح مسلم، ش:  )2(
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ي  ي وسوسه دروازه "اگر"زیرا گفتنِ  دهد؛ رده و هرچه بخواهد، انجام میمقدر ک
 ».کند شیطان را باز می

 شرح
مؤمن توانمند و قوي  اهللا نقل کرده که رسول ، حدیثی از ابوهریره/مؤلف

 را برتر از مؤمن ضعیف برشمرده است.
د؛ نه مؤمنی که باش تر می ست که ایمانش قوي مؤمنی منظور از مؤمن قوي،

زیرا اگر قدرت بدنی در جهت معصیت و نافرمانی از اهللا متعال،  جسمی قوي دارد؛
خوب است و  ضرر دارد. قدرت بدنی، به ذات خود، نه نکار گرفته شود، براي انسا به

ه شود که براي دنیا و آخرت کار گرفت نه بد؛ توان و نیروي بدنی، اگر در جهتی به
 باشد و اگر آن را براي نافرمانی از اهللا سودمند است، خوب و پسندیده می انسان

 ست. کار گیرد، چیز ناپسندي به
ه ست ک به هر حال، منظور از مؤمن قوي که در حدیث بدان اشاره شده، مؤمنی

طور که  است؛ همان» مؤمن«ي  ، وصف واژه»قوي«ي  باشد؛ زیرا واژه ایمانش قوي می
اش؛ لذا مؤمن قوي، یعنی قوي در  گوییم: مرد قوي، یعنی قوي در مردانگی می

جا  هی عمل کند و تا آندارد که به فرایض ال را بر آن میایمان قوي، صاحبش ایمانش. 
تواند صاحبش را بر  اما ایمان ضعیف، نمی ؛پردازدکه در توان اوست، به انجام نوافل ب

هاي  کارهاي حرام، بپرهیزد؛ لذا کوتاهی هی عمل نماید و ازمر الآن دارد که به اوا
 زند. زیادي از آدمِ سست ایمان، سر می

 و فرمود که مؤمن قوي مؤمن ضعیف، بهتر برشمرداز مؤمن قوي را  اهللا رسول
در هر دو، خیر و : «تصریح فرمودگاه  تر است و آن بنزد اهللا، از مؤمن ضعیف، محبو

یچ سان این ابهام را برطرف نمود که مبادا کسی گمان ببرد که ه بدین». ست و نیکی
ست و  من ضعیف نیز خیر و نیکیبلکه در مؤ خیري در مؤمن ضعیف وجود ندارد؛

 مراتب از کافر، بهتر است. به
 گویند؛ یعنی انسان می» احتراز« ،علماي بالغت، به چنین ساختاري در کالم

سخنی بگوید که شنونده، معنایی غیر از معناي گوینده برداشت نماید و گوینده براي 
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عناي مورد نظرش، واضح و روشن رفع این برداشت نادرست، عبارتی بگوید که م
 فرماید: می توانیم مشاهده کنیم؛ اهللا اش را در قرآن کریم نیز می نمونه شود؛

﴿ �َ  َ نۡ  ِمنُ�م َتوِيسۡ � نَفقَ  مَّ
َ
ٰ  حِ َفتۡ لۡ ٱ لِ َ�بۡ  ِمن أ ۚ َوَ� ْوَ�ٰٓ  َتَل

ُ
�ۡ  �َِك أ

َ
 ّمِنَ  َدرََجةٗ  َظمُ أ

ِينَ ٱ َّ�  ْ نَفُقوا
َ
ٰ  دُ َ�عۡ  ِمنۢ  أ ْۚ َوَ� ُ ٱ وََعدَ  َوُ�ّٗ  َتلُوا       ]١٠: احلديد[  ﴾َ� سۡ �ُۡ ٱ �َّ

سان دیگران  اهللا) جنگیدند، هم آن دسته از شما که پیش از فتح (مکه) انفاق کردند و (در راه
جهاد و انفاق کردند) از کسانی  مکه، ها که پیش از فتح نیستند؛ بلکه جایگاه و (پاداش این

تر است. و اهللا به هر یک (از این دو گروه)  که پس از فتح، انفاق نمودند و جنگیدند، بزرگ
 بهشت را وعده داده است.

هیچ  کنندگانِ پس از فتح مکه، و انفاق انآید که جهادگر ابتدا این گمان پیش می
کند و  د؛ اما اهللا متعال، این برداشت نادرست را رد میناي از این نوید الهی ندار بهره
ُ ٱ وََعدَ  َوُ�ّٗ ﴿فرماید:  می یک از این دو گروه، بهشت  رو اهللا، به ه«یعنی: ﴾َ� سۡ �ُۡ ٱ �َّ

 ».را وعده داده است
 فرماید: می کنم؛ اهللا یم، ذکر میي دیگري از قرآن کر نمونه

 ِمهِمۡ ِ�ُكۡ  َوُ�نَّا مِ َقوۡ لۡ ٱ َ�نَمُ  �ِيهِ  َ�َفَشۡت  إِذۡ  ثِ رۡ �َۡ ٱ ِ�  ُكَمانِ َ�ۡ  إِذۡ  نَ َ�ٰ وَُسلَيۡ  دَ ۥَوَداوُ ﴿
مۡ  ٧٨ ِهِدينَ َ�ٰ       ]٧٩  ،٧٨: األنبياء[  ﴾امٗ وَِعلۡ  امٗ ُحكۡ  نَاَءاتَيۡ  َوُ�ًّ  َنۚ َ�ٰ ُسلَيۡ  َهاَ�ٰ َ�َفهَّ

ي کشتزاري که گوسفندان قوم، شبانه در آن  گاه که درباره و داوود و سلیمان را یاد کن؛ آن
ي این  پس فهم داوري درباره کردند و ما شاهد قضاوتشان بودیم؛ ریده بودند، داوري میچ

 موضوع را به سلیمان دادیم. و به هر یک حکمت و دانش بخشیدیم.

نبوده است؛  راز فهم داوري برخوردا شود که داوود ابتدا چنین برداشت می
  ﴾امٗ وَِعلۡ  امٗ ُحكۡ  َناَءاتَيۡ  َوُ�ًّ ﴿فرماید:  کند و می اما اهللا متعال، این برداشت را رد می

 ».و به هر دو (داوود و سلیمان) حکمت و دانش بخشیدیم«یعنی: 
 فرماید: می و اما نمونه ي دیگري از قرآن کریم؛ اهللا

ۡ ٱ ِمنَ  عُِدونَ َ�ٰ لۡ ٱ َتوِي�َسۡ  �َّ ﴿ ْوِ�  َ�ۡ�ُ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
ُ
رِ ٱ أ َ ۡ ٱوَ  ل�َّ  َسبِيلِ  ِ�  ِهُدونَ ُمَ�ٰ ل

ِ ٱ مۡ  �َّ
َ
ٰ بِأ نُفِسِهمۚۡ  لِِهمۡ َ�

َ
َل  َوأ ُ ٱ فَضَّ ۡ ٱ �َّ مۡ  ِهِدينَ ُمَ�ٰ ل

َ
ٰ بِأ نُفِسِهمۡ  لِِهمۡ َ�

َ
 عِِدينَ َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ  َوأ

 ۚ ُ ٱ وََعدَ  َوُ�ّٗ  َدرََجٗة � سۡ �ُۡ ٱ �َّ    ]  ٩٥:  النساء[  ﴾َ�ٰ
هایشان در راه اهللا  ها و جان اند با آنان که با مال و آسیبی ندیده  مؤمنانی که در خانه نشسته

کنند، بر آنان  هایشان جهاد می ها و جان کنند، برابر نیستند. اهللا، کسانی را که با مال جهاد می
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ي نیک داده  دو گروه وعدهاند، برتري فراوانی بخشیده است. اهللا به هر  که بر جاي نشسته
 است.

عنی هم در ی ؛»ست و در هر دو، خیر و نیکی«فرمود:  در این حدیث نیز پیامبر
ست و هم در مؤمن ضعیف؛ اما مؤمن قوي، نزد اهللا، بهتر و  مؤمن قوي، خیر و نیکی

 ؛»ه به نفع توستمشتاق چیزي باش ک«فرمود:  اهللا گاه رسول آنباشد.  تر می محبوب
این، رهنمود بسیار یابی به چیزي که به نفع توست، بکوش.  راي دستیعنی ب

از البته برخی  است؛ »نفع«، متضاد »ضرر«باشد.  براي امتش می ارزشمندي از پیامبر
 اند: زیرا کارها بر سه دسته ، نه ضرر دارند و نه فایده؛کارها
 کارهاي مفید (سودمند). -1
 بار). کارهاي مضر (زیان -2
 نه ضرر دارند و نه فایده. و کارهایی که -3

یابی به  پذیرد و براي دست را می اهللا آدم عاقل و خردمند، رهنمود رسول
اوقات خود را در اما امروزه، بسیارند کسانی که کوشد.  چیزهایی که به نفع اوست، می

کنند که براي خودشان و دینشان، ضرر  کارهایی ضایع میدر و حتی  فایده کارهاي بی
عمل نمی کنید  اهللا سته است به چنین کسانی بگوییم: شما به رهنمود رسولشای دارد.

اما مؤمن عاقل و  انگاري؛ غفلت است یا به دلیل سهل اطالعی و و این، یا به سبب بی
پردازد که براي دین و دنیایش  پذیرد و به کارهایی می خردمند، این پند ارزشمند را می

، از این حدیث بزرگ و باارزش به عنوان چراغی لذا چه خوبست که انسان مفید است.
 اهللا زیرا رسول ؛هاي دینی و دنیوي خویش استفاده کند روشن در مسیر تمام فعالیت

که  ست یجامع و این، سخن». مشتاق چیزي باش که به نفع توست«فرموده است: 
فع دینی و ه منااما هنگامی ک گردد؛ در رابطه با دین و دنیا می شامل هر کار سودمندي

ح دنیا، به چراکه صال د، باید منافع دینی را ترجیح داد؛در تعارض قرار بگیرن دنیوي
 ن دین، دنیایی فاسد و تباه است.وبد ، اماظاهر آباد صالح دین بستگی دارد و دنیاي به

و این، شامل » مشتاق چیزي باش که به نفع توست«فرموده است:  اهللا رسول
طور که گفتیم، اگر منافع دین و دنیا، در برابر هم  ود؛ اما همانش منافع دین و دنیا می

 ي پیامبر زیرا در این فرموده ؛قرار بگیرند، باید منافع دین را بر منافع دنیا ترجیح داد
ها، برتر  بدین نکته اشاره شده است که اگر دو منفعت، در تعارض باشند و یکی از آن
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گزینیم. به عنوان مثال: اگر بحث  برتر را برمیست که منفعت  از دیگري باشد، بدیهی
ارتباط با برادر و ارتباط با عمو درمیان باشد و باید یکی از این دو گزینه را ترجیح 

گزینیم که به  داد و امکان ارتباط با هر وجود نداشته باشد، ارتباط با برادر را برمی
طور در رابطه با  ارد. همینتري د ي بیش تر است و ارتباط با او فایده انسان، نزدیک

گزینیم که  خواهیم در آن، نماز بخوانیم، مسجدي را برمی انتخاب مسجدي که می
 تري دارد. تر باشد؛ زیرا فضیلت بیش جمعیت نمازگزارش، بیش

عکس این حالت نیز وجود دارد؛ یعنی اگر انسان، در حالت اضطرار قرار گیرد و 
نتخاب اي را ا هاي احتمالی، گزینه از میان گزینهناگزیر به ارتکاب عمل ممنوعی شود، 

چه که برتر است، ترجیح دارد و در  لذا در اوامر، آن تر است؛ کند که گناهش کم می
 باشد. می تر یا خفیف تر چه که سبک نواهی، آن

چه عبارت باشکوهی! ابتدا ». و از اهللا، کمک بخواه«فرمود:  خدا سپس رسول
 ؛»و از اهللا، کمک بخواه«ه افزود: گا و آن» که به نفع توست مشتاق چیزي باش«فرمود: 

گزیند که  ي را برمیا کند و گزینه ي جوانب را بررسی می زیرا آدم عاقل، همه
ود اعتماد کند یا اعتماد به ي به خا اندازه البته گاه ممکن است به سودمندتر است؛

و چنین وضعیتی موش نماید. اي باشد که کمک خواستن از اهللا را فرا اندازه به نفسش
را  شوند و اهللا اي که به خود، فریفته می گونه آید؛ به براي بسیاري از مردم پیش می

این رهنمود ارزشمند را  رو پیامبر از این خواهند؛ برند و از او کمک نمی می از یاد
ک مشتاق چیزي باش که به نفع توست و از اهللا کم«فراروي همه قرار داد و فرمود: 

ري، حتی کارهاي کوچک، فراموش یعنی کمک خواستن از اهللا را در هیچ کا ؛»خواهب
 أحُد�م ر�َّه حاَجتَه لكَّها حىتَّ �سأهل «فرموده است:  اهللا رسول که چنان نکن؛

ْ
ِليَسأل

نیازهاي خود را از پروردگار ي شما باید رفع  همه«یعنی:  ؛»ِشْسَع نعِله إذا انقطع
گاه حتی  لذا هیچ ».شود پاره می کفشتان حتی هنگامی که بند درخواست کنید؛ خویش

خواهی وضو بگیري یا نماز  وقتی میدر کارهاي کوچک نیز نباید اهللا را از یاد ببریم. 
یاد داشته باش که به  جا شوي یا چیزي را سرِ جایش بگذاري، به بخوانی یا کمی جابه

توانی  نباشد، هیچ کاري نمی تعالاري و اگر کمک و یاري اهللا منیاز د کمک اهللا
 انجام دهی.
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یعنی به کار و تالش خود ادامه بده و  ؛»و عاجز و درمانده نشو«سپس فرمود: 
ر، سخت یکن و ضعف و سستی به خود راه نده و نگو: کار، زیاد است و مسدرنگ ن

از اهللا کمک بخواه و  ،اي، به نفع توست؛ پس و طوالنی. تصمیم درستی که گرفته
انجام برسان و ضعف و سستی به خود راه  اي، به یاري او به ري را که شروع کردهکا

 نده.
به آن، نیازمند این که پرداختن  ست فراوانیاین حدیث، حاوي مطالب بزرگ و 

 نگارش درآورد. اش به چندین جلد کتاب درباره است که انسان
 ست؛ که کتاب مفیديبیند  دارد و می گر، کتابی برمی جو یا پژوهش گاه یک دانش

شود و کتاب دیگري  پردازد؛ پس از گذشت یک ماه، خسته می ي آن می لذا به مطالعه
ي این کتاب را آغاز کرده بود، اما  دارد. او، گرچه به کمک اهللا و با اشتیاق، مطالعه برمی

سان که مطالعه و بررسی کتاب را ادامه  شود! چگونه؟ بدین عاجز و درمانده می
یعنی کار نیکی را که  ؛»و عاجز و درمانده نشو«فرمود:  اهللا زیرا رسول ؛دهد نمی

جو یا  بینیم که این دانش شروع کردي، ترك نکن و آن را به انجام برسان. لذا می
اي بیابد،  که به چیزي دست یابد یا نتیجه آن  گذارد و بی گر، مدتی وقت می پژوهش

خواند و گاه، کتابی دیگر و به   را می کند؛ زیرا گاه این کتاب وقتش را ضایع می
گاه مشاهده دهد.  صورتی مستمر و هدفمند، به مطالعه و پژوهش خویش ادامه نمی

ي جزئی در کتابی  به تحقیق و بررسی یک مسأله جویان شود که برخی از دانش می
زنند؛ در  ي مورد نظر خویش ورق می پردازند و آن کتاب را در جستجوي مسأله می

زنند  شوند؛ باز کتاب را ورق می بینند و بدان مشغول می ي دیگري می یان، مسألهاین م
ي  شوند و مسأله رو می طور با مسایل گوناگون روبه بینند و همین ي دیگري می و مسأله

ثمر، وقتشان را بیهوده  کنند و با این تحقیق جسته و گریخته و بی اصلی را فراموش می
 /عالمه ابوالعباس حرانی» يافتاو«اي را در  واهند مسألهخ مثالً میکنند.  ضایع می

از شوند و موضوع اصلی را  هاي دیگري مشغول می پیدا کنند، اما به مسایل و موضوع
بلکه باید همان موضوعی را دنبال کنند که کتاب را  ؛! این، درست نیستبرند یاد می

 اند. خاطر آن، باز کرده به
را که در شرح حال  /حجر از ابن »ةاإلصاب«کتاب جویی،  طور مثال دانش یا به
صحابی را مطالعه کند؛ اما وقتی  دارد تا شرح حالِ فالن اشد، برمیب می اصحاب
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ي آن مشغول  هعبیند و به مطال کند، شرح حالِ صحابی دیگري را می کتاب را باز می
ي شرح  لعهچه موضوعی یا مطا ي کند که کتاب را براي مطالعه شود و فراموش می می

که  دهد و بدون این می باز کرده است! و این رویه را ادامه یک از صحابه حال کدام
کند و  بی مورد نظرش را مطالعه نماید، وقت زیادي از خود ضایع میاحشرح حال ص

 این، یعنی ضایع کردن وقت. بندد! سرانجام، کتاب را می
تر یا  بتدا به کارهاي مهما این است که انسان اهللا یکی از رهنمودهاي رسول

باري ریزي کرده است.  کارهایی بپردازد که تصمیمِ اجراي آن را گرفته یا برایش برنامه
اش دعوت کرد و به ایشان عرض نمود:  را به خانه اهللا رسول عتبان بن مالک

، را براي خود محل نماز شماام نماز بخوانید تا  ام بیایید و در خانه دوست دارم به خانه
رفت. وقتی  ي عتبان با تعدادي از یارانش به خانه اهللا رسولنمازخانه قرار دهم. 

ي ورود خواستند و چون وارد خانه شدند، دیدند که  اش رسیدند، اجازه به خانه
با غذا شروع نکرد؛ بلکه مطابق  اما پیامبر غذایی تدارك دیده است؛ عتبان
انی که دوست داري در آن نماز بخوانیم، ریزي قبلی، از عتبان پرسید: مک برنامه

جا نماز خواند و سپس  ابتدا آن اهللا محل نماز را نشان داد؛ رسول کجاست؟ عتبان
 )1(براي صرف غدا نشست.

تر یا کارهایی بپردازید که  است که ابتدا به کارهاي مهم لذا این، رهنمود پیامبر
 اید تا وقتتان بیهوده از دست نرود. شروع کرده
یعنی تنبلی و سستی به خود راه نده و  ؛»و عاجز و درمانده نشو«فرمود:  پیامبر

 ؛وقتی کاري را شروع کردي، در انجام آن، درنگ نکن؛ بلکه آن را تا پایانش ادامه بده
زیرا اگر آن کار را ترك کنی و به کار دیگري بپردازي، و این رویه را ادامه دهی و هر 

اي، ترك نمایی و مشغول کار دیگري شوي،  شروع کردهکاري را که  ند گاهیاز چ
 رسانی. هیچ کاري را به سرانجام نمی

نین و اگر اتفاقی براي تو پیش آمد، نگو: اگر چ«در ادامه فرمود:  اهللا رسول
پس اگر به کار سودمندي پرداختی و از اهللا کمک  ؛»شد کردم، چنین و چنان می می

خواستی، نگو: اگر  چیزي نشد که تو می اش اما نتیجه آن کار ادامه دادي،خواستی و به 

 .1231 )، و صحیح ابن خزیمه، ش:5/450صحیح است؛ نک: مسند احمد ( )1(
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ي توست.  زیرا این امر، فراتر از خواسته و اراده شد؛ کردم، چنین و چنان می چنین می
چیز دیگري بوده  دادي، انجام دادي؛ اما خواست اهللا تو کاري را که باید انجام می

 بر کار خویش، چیره و تواناست: است و او

ُ ٱوَ ﴿ ٰٓ  لٌِب �َ  �َّ مۡ  َ�َ
َ
ِ أ �ۡ  ِ�نَّ َوَ�ٰ  ۦرِه

َ
   ]  ٢١: يوسف[  ﴾ ٢١ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  �َّاِس ٱ َ�َ أ

 دانند. تر مردم نمی و اهللا بر کارش چیره و تواناست؛ ولی بیش

شود و به سوي مکه  قصد عمره، سوار ماشینش می زنم: شخصی به مثالی می
گوید:  گردد و می شود و ناگزیر برمی خراب می ماشینشکند؛ اما در بین راه  حرکت می

گرفتم تا خراب  ، بهتر بود؛ اي کاش ماشین دیگري میمگرفت اگر ماشین دیگري می
اي و اگر خواست  تالش خود را کرده ؛ چون توگوییم: چنین سخنی نگو شد. می نمی
 داد؛ اما خواست اهللا نبوده است. بود، به تو توفیق عمره می اهللا

کار گیرد و نتیجه، بر خالف توقع یا انتظار او  ي تالش خود را به همه وقتی انسان
کند که اهللا،  همان کاري را می هللا متعال واگذار کند؛ زیرا بندهباشد، باید کارش را به ا

اگر اتفاقی براي تو پیش «فرمود:  اهللا رو رسول از این ؛برایش مقدر ساخته است
ود را کردي و از اهللا کمک خواستی و به که تالش خ ، یعنی اگر بعد از این»آمد

 اهللا». شد کردم، چنین و چنان می نگو: اگر چنین می« خواهت نرسیدي، ي دل نتیجه
از طرف ما بهترین پاداش را به پیامبرمان عطا کند که حکمت این امر را بیان نموده و 

آري؛ گفتن  ».دکن ي شیطان را باز می ي وسوسه دروازه "اگر"زیرا گفتنِ «فرموده است: 
گشاید. اتفاقی  ي شیطان و غم و افسوس را به روي انسان، می ي وسوسه دروازه» اگر«

آمدي، پنجاه  دهد. هر پیش وضعیت را تغییر نمی» اگر«که افتاده، پایان یافته و گفتن 
و هر  ثبت شده است» لوح محفوظ«ها و زمین در  هزار سال قبل از آفرینش آسمان

 به همان شکلی خواهد بود که مقدر و ثبت گردیده است.کار بکنی، وضعیت 
بلکه بگو: اهللا، این را مقدر کرده و هرچه بخواهد، انجام «فرمود:  اهللا بنابراین، رسول

 فرماید: می اهللا». دهد می

الٞ  َر�ََّك  إِنَّ ﴿   ]  ١٠٧: هود[  ﴾١٠٧ يُرِ�دُ  لَِّما َ�عَّ
 دهد. میهمانا پروردگارت هر چه بخواهد، انجام 
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تواند مانع چیزي شود که اهللا متعال اراده کرده است و اهللا هرچه  نمی کس هیچ
هر کاري که اهللا البته باید بدین نکته توجه داشته باشیم که  ؛دهد بخواهد، انجام می

شود و گاه بر ما پنهان  دهد، حکمتی دارد که گاه براي ما نمایان می متعال انجام می
 فرماید: می است که اهللادلیلش این ماند.  می

ٓ  َوَما﴿ ٓ  ُءونَ �ََشا ن إِ�َّ
َ
ٓ  أ ۚ ٱ ءَ �ََشا ُ َ ٱ إِنَّ  �َّ   ]  ٣٠: االنسان[  ﴾٣٠ اَحِكيمٗ  َعلِيًما َ�نَ  �َّ

 یقین اهللا داناي حکیم است. که اهللا بخواهد. به خواهید مگر آن و شما (راهی به سوي او) نمی

ه و مشیت خویش، بیان فرمود که اهللا، دانا بینیم که در این آیه پس از ذکر اراد می
اش را با علم و حکمت خویش، ذکر نمود. چه بسیار  و حکیم است؛ یعنی اراده

گونه که  اش به نفع اوست. همان داند، اما نتیجه مدهایی که انسان آن را ناگوار میآ پیش
 فرماید: می اهللا

ن وََعَ�ٰٓ ﴿
َ
ْ تَ�ۡ  أ  ]  ٢١٦: البقرة[  ﴾لَُّ�ۡمۖ  َخۡ�ٞ  وَُهوَ  ا ٔٗ َشۡ�  رَُهوا

 چه بسا چیزي را ناگوار بدانید، ولی برایتان خوب باشد.

ها  سالدر این آیه آمده است؛ که  ست اي گر همان نکته دادها، بیان بسیاري از روي
ترك » جده«را به مقصد » ریاض«فرودگاه  قبل، هواپیمایی با بیش از سیصد سرنشین،

اپیما، کارت پرواز گرفته و در سالن انتظار، منتظر بود؛ اما یکی از مسافران این هو کرد؛
خوابش گرفت و متوجه اعالن پرواز هواپیما نشد؛ وقتی از خواب برخاست که 

ي سرنشینانش در  اما هواپیما با همه دت ناراحت شد؛ش هواپیما پرواز کرده بود. لذا به
که نتوانست با  ناراحت بود اهللا! او، ابتدا آتش سوخت و این مرد، نجات یافت! سبحان

 ست.به نفع اواین اتفاق، دانست که  نمی اما؛ برود» جده«پرواز مورد نظرش به 
چیزي شد  تی و از اهللا کمک خواستی و نتیجهکار بس لذا وقتی تالش خود را به

کردم، چنین و چنان  چنین میکه بر خالف انتظار تو بود، ناراحت نشو و نگو: اگر 
ي وسوسه و غم  هایی، دروازه یا بر زبان آوردن چنین عبارت» اگر«تن زیرا گف شد؛ می

که  گرداند؛ حال آن قرار می گشاید و تو را ناراحت و بی و افسوس را به روي تو می
کننده  اي جز این نداري که کار خویش را به اهللا جبران کار از کار گذشته و چاره

به اهللا سوگند  دهد. رچه بخواهد، انجام میواگذار کنی و بگویی: تقدیر اهللا بوده و او ه
طور قطع راحت  که اگر ما به رهنمودي که در این حدیث آمده است، عمل کنیم، به
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از  ها گردد؛ اما متأسفانه انسان میهایی که داریم، برطرف  شویم و خیلی از غصه می
و روز  رو اوقات شب هاست و از این پردازند که به نفع آن سو به کارهایی نمی یک

یابند که  اگر توفیق می کنند. و از سوي دیگر وده سپري میفایده و بیه خویش را بی
ها بوده است،  خواه آن شود که دل اي نمی گونه اش به کار سودمندي انجام دهند و نتیجه

گویند: اگر این کار را  خورند که چرا چنین شد؟! و می شوند و افسوس می ناراحت می
ات را انجام بده و  وظیفه ست نیست؛ توشد! این، در چنان میکردیم، چنین و  می

ونه حال ممکن است این پرسش مطرح شود که چگبسپار.  ي امور را به اهللا همه
هی بدانیم و بگوییم: خواست اهللا بوده و او هرچه هر چیزي را قسمت یا تقدیر ال

 دهد؟ بخواهد، انجام می
رقم زده  که اهللا ست دیر و سرنوشتینسبت دادن امور به تق ،اینآري؛  :پاسخ

فرموده  به پیامبرش اهللا که چنانجا باشد، اشکالی ندارد؛  است و اگر درست و به
 است:

ٓ  تَّبِعۡ ٱ﴿ وِ�َ  َما
ُ
ّ�َِكۖ  ِمن َك إَِ�ۡ  أ ٰ  َ�ٓ  رَّ عۡ  ُهَوۖ  إِ�َّ  هَ إَِ�

َ
ۡ ٱ َعنِ  رِۡض َوأ  َولَوۡ  ١٠٦ �ِ�َ ُمۡ�ِ ل

 ٓ ُ ٱ ءَ َشا َّ�  ٓ ۡ�َ  َما
َ
ْۗ �ُ أ  ]  ١٠٧  ،١٠٦: األنعام[  ﴾وا

، پیروي کن؛ هیچ معبود برحقی جز او است از آیاتی که از سوي پروردگارت بر تو وحی شده
 ورزیدند.خواست، شرك نمی وجود ندارد و از مشرکان روي بگردان. و اگر اهللا می

دن ست؛ اما ادامه دا هیبه اراده و مشیت ال بدین سان بیان نمود که شرك مشرکان،
باشد، حرام  به شرك و معصیت، بدین بهانه یا با این استدالل که خواست اهللا متعال می

 فرماید: می و ناجایز است. زیرا اهللا

ِينَ ٱ َسَيُقوُل ﴿ َّ�  َ�ۡ
َ
ْ أ ٓ  لَوۡ  ُ�وا ُ ٱ ءَ َشا ۡ�َ  َمآ  �َّ

َ
ٓ  َوَ�ٓ  َنا�ۡ أ مۡ  َوَ�  ُؤنَاَءابَا � َ�ۡ  ِمن َناَحرَّ  ءٖ

َب  لَِك َكَ�ٰ  ِينَ ٱ َكذَّ ٰ  لِِهمۡ َ�بۡ  ِمن �َّ ْ  َح�َّ   َذاقُوا
ۡ
ۗ بَأ   ]  ١٤٨: األنعام[  ﴾َسَنا

شدیم و چیزي را حرام خواست، ما و نیاکانمان مشرك نمیگویند: اگر خدا میمشرکان می
 گفتند تا اینکه عذابمان را چشیدند.ها را میکردیم. گذشتگانشان نیز همین دروغنمی

جا به تقدیر  درست و بهبه صورتی ها،  داد ها و روي اقالبته اشکالی ندارد که اتف
 $طالب و فاطمه ي علی بن ابی شبی به خانه پیامبر که چنان ؛هی نسبت داده شوندال

چرا براي نماز شب، «ها پرسید:  خیزند؟ از آن رفت  و دید که براي نماز شب برنمی
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به دست خداست و  هاي ما خدا! جان پاسخ داد: اي رسول علی» شوید؟ بلند نمی
کرد  ها را ترك  ي آن در حالی خانه کند. پیامبر اگر خواست او باشد ما را بیدار می

 خواند که: زد و این آیه را می که بر روي پاي خود می

�ۡ  نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َوَ�نَ ﴿
َ
  ]  ٥٤: الكهف[  ﴾ ٥٤ َجَدٗ�  ءٖ َ�ۡ  َ�َ أ

 پردازد.یانسان بیش از همه چیز به مجادله و چون و چرا م

جایی بود  این پاسخ، گرچه نوعی بحث و مجادله است، اما استدالل درست و به
سزاوار نکوهش نیست و  مطرح کرد؛ زیرا کسی که خوابیده، طالب که علی بن ابی

فرموده  اهللا کرد. رسول عمد و در حالت بیداري، نماز شب را ترك نمی به علی
تکلیف، از سه نفر (از جمله کسی که خوابیده) «یعنی:  )1(.»ةٍ ُرفَِع الَقلَُم َعن ثَالثَ «است: 

را داشته است تا  قصد آزمون علی اهللا بعید نیست که رسول». برداشته شده است
 اهللا کند که آیا پرسش رسول دهد؟ البته فرقی نمی چه پاسخی می ببیند که علی

 ست؛ ، استدالل درستییابیم که استدالل علی بوده یا نه، درمی براي آزمودن علی
که اهللا  ؛ مگر آنشخصِ خفته نیستاختیار  زیرا هنگامی که برخاستن از خواب، به

 جا بود. درست و به متعال، بیدارش کند. لذا استدالل علی
هی به منظور ادامه دادن به گناه و یابیم که استدالل به تقدیر ال میبدین ترتیب در

گوییم: فالنی!   است. گاه به شخصی میمعصیت و رفع سرزنش از خود، ممنوع 
 کنم! گوید: اگر اهللا هدایتم کند، این کار را می نمازت را با جماعت بخوان؛ می

آورد و  بهانه می گوییم: ریش خود را نتراش؛ ست؛ یا به دیگري میاین، درست نی
گویی: سیگار را ترك کن؛ او نیز همین  گوید! یا به شخصی می همین سخن را می

کنم. چنین افرادي،  ك می، سیگار را ترفرمایددهد که اگر خدا هدایتم  را میپاسخ 
 دهند. قرار می ادامه دادن به گناه و معصیت خویشویزي براي آ هی را دستتقدیر ال

مرتکب گناهی شود و  اقتضاي بشر بودن خود اشتباه و بهاما اگر انسان، از روي 
بگوید: این اتفاق یا این گناه، براي من توبه کند و پشیمان شود، اشکالی ندارد که 

 کنم. مقدر شده بود؛ اما من، توبه و استغفار می
*** 

 ).3514، 3513، 3512نک: صحیح الجامع ش: (صحیح است؛  )1(
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نَّ رسول  -١٠٣
َ
َنَُّة «قال:  اهللالسابع: عنه أ َهواِت، وُحِجبْت اجلْ ُحِجبِت انلَّاُر بِالشَّ

 ِ ت«ي  در روایتی از مسلم، به جاي واژه ؛[متفق علیه ».بَاملاَكرِه آمده که  »ْت ُحِجب« ،»ُحفَّ
 )1(ست.] در معنا، یکی
ها  ي شهوت در پسِ پرده دوزخ،«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

 ».ها و کارهاي دشوار ست و بهشت، در حجابِ سختی هاي نفسانی و خواسته
ها وجود دارد و اگر از  گوید: یعنی میان او و دوزخ یا بهشت، این حجاب می /[نووی

وارد  ها عبور کند، از حجاب سختی که چنانشود و  میدوزخ بگذرد، وارد  حجاب شهوت
 گردد.] بهشت می

 شرح
آتش دوزخ، : «فرمود اهللا نقل کرده که رسول ، حدیثی از ابوهریره/مؤلف

یعنی پیرامون دوزخ را  ؛»ها هاست و بهشت، در حجاب دشواري در حجاب شهوت
ها، احاطه شده است. شهوت،  یز با دشواريها و امیال نفسانی گرفته و بهشت ن شهوت

برد و او  شود که عقل و هوش را از سرِ انسان می به هر میل درونی یا نفسانی گفته می
نماید. زنا، شهوت و  کند که دین و مردانگی را رعایت نمی خود می را چنان از خود بی

تی انسان، این میل شرمگاه انسان است که نفس انسان، رغبت زیادي به آن دارد و وق
چنین نوشیدن شراب  ي ورود به دوزخ است. هم پرده یا مانع را پاره کند، خود، زمینه

 یمجازاتعنوان  تازیانه ر ا بهرو شارع،  از این فس انسان، به آن میل و رغبت دارد؛که ن
خواري، صادر فرموده است؛ اما اگر انسان، این پرده را بِدرد و  ي براي شراب بازدارنده
 ي ورودش به دوزخ را فراهم کرده است. پناه بر اهللا! بنوشد، زمینه مشروب

لذا انسانی که بر  ست؛ محبت مال و ثروت نیز جزو امیال و خواسته هاي نفسانی
کند،  زند یا مال دیگران را تصاحب می ي چنین میل و رغبتی، دست به دزدي می پایه

تقلب و خیانت در  گرداند. اوار دوزخ میدرد و خود را سز در حقیقت، این پرده را می
طر اخ باشد و انسان، به معامله نیز برخاسته از میل درونی انسان به مال و ثروت می

اي را که میان او و دوزخ قرار  ي نفسانی خود به ثروت، پرده شهوت مال یا عالقه
 شود. کند و وارد دوزخ می دارد، پاره می

 .2823؛ و صحیح مسلم، ش: 6487صحیح بخاري، ش:  )1(
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دوزخ است؛ هر  يها نیز یکی از حجابجویی بر مردم  فخرفروشی و برتري
ي  انسانی، دوست دارد برتر و بهتر از دیگران باشد و اگر مطابق میل و خواسته

اي را که میان او و  جویی نماید، در حقیقت پرده نفسانی خود، فخرفروشی یا سلطه
 دوزخ قرار دارد، دریده است و وارد دوزخ خواهد شد. پناه بر اهللا.

در همین حدیث، ذکر  فسانی چیست؟ درمانشیماري یا میل ناما درمان این ب
یعنی بهشت،  ؛»هاست و بهشت، در حجاب دشواري«فرمود:  اهللا شده است؛ رسول

نفس اماره، باشد.  با اعمال یا کارهایی احاطه شده که براي نفس، سخت و ناگوار می
ایت کند، یعنی حق را رع حق، برایش ناگوار است. اگر انسانباطل را دوست دارد و 

از  ،بپرهیزد، در حقیقت عی خود بپردازد و از کارهاي حرامبه انجام وظایف شر
 حجاب بهشت گذشته و خود را به بهشت رسانده است.

داند؛ به ویژه در  بینیم که نفس انسان، نماز را سخت و دشوار می رو می از این
شدت   ز کار روزانه، بهسرماي زمستان یا هنگامی که انسان، در اثرِ خستگی ناشی ا

سادگی  باشد و به یش دشوار میارآلود است و نماز خواندن، ب خواب خسته و
اما اگر این مانع را  ؛خواب نرم و گرم را رها کند و به نماز بایستد تواند رخت نمی

 رسد. بشکند و این کار دشوار را انجام دهد، به بهشت می
ست  خواند. زنا، شهوت یا میلی نفسانی نفس اماره، انسان را به سوي زنا فرا می

ولی براي نفس، ناگوار است که صاحبش، عقل و  باشد؛ که براي نفس، خوشایند می
روشن است که کار گیرد و از این میل زشت و ناپسند بپرهیزد.  خرد خویش را به

رساند؛ زیرا بهشت، در  چنین کار ناپسندي، انسان را به بهشت میاز خودداري 
 هاست. اريحجاب دشو

 فرماید: می جهاد در راه اهللا نیز بر نفس، دشوار است. اهللا

ٞ ُكرۡ  َوُهوَ  قَِتاُل لۡ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  ُكتَِب ﴿ ن وََعَ�ٰٓ  لَُّ�ۡمۖ  ه
َ
ْ تَ�ۡ  أ  َخۡ�ٞ  وَُهوَ  ا ٔٗ َشۡ�  رَُهوا

ن وََعَ�ٰٓ  لَُّ�ۡمۖ 
َ
ْ  أ ُ ٱوَ  لَُّ�مۚۡ  َ�ّٞ  وَُهوَ  ا ٔٗ َشۡ�  ُ�ِبُّوا   لَمُ َ�عۡ  �َّ

َ
 ﴾٢١٦ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  نُتمۡ َوأ

    ]٢١٦: البقرة[ 
جنگ و جهاد در راه اهللا بر شما فرض شده؛ هرچند برایتان ناگوار است. چه بسا چیزي را 
ناگوار بدانید، ولی برایتان خوب باشد. و چه بسا چیزي را دوست بدارید، ولی برایتان بد باشد. 

 دانید.داند و شما نمیاهللا می
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س، سخت و ناگوار است؛ اما اگر انسان این پرده را کنار بزند، براي نف جهاد
 فرماید: می باشد. اهللا اي براي ورودش به بهشت می خود، زمینه

ِينَ ٱ َسَ�َّ َ�ۡ  َوَ� ﴿ َّ�  ْ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  قُتِلُوا مۡ  �َّ
َ
ٰ أ �َ ۢ حۡ  بَۡل  �ۚ تَ

َ
ٓ أ  ١٦٩ زَقُونَ يُرۡ  َرّ�ِِهمۡ  ِعندَ  ءٌ َيا

ٓ  فَرِِح�َ  ٰ ءَ  بَِما ُ ٱ ُهمُ اتَٮ ونَ َتبۡ َو�َسۡ  ۦلِهِ فَۡض  ِمن �َّ ُ�ِ  ِ ِينَ ٱب ْ يَلۡ  لَمۡ  �َّ  ّمِنۡ  بِِهم َحُقوا
�َّ  فِِهمۡ َخلۡ 

َ
ونَ َتبۡ �َسۡ ۞ ١٧٠ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  � ِ ٱ ّمِنَ  َمةٖ بِنِعۡ  ِ�ُ َّ� 

نَّ  لٖ َوفَۡض 
َ
َ ٱ َوأ جۡ  يُِضيعُ  َ�  �َّ

َ
ۡ ٱ رَ أ    ]  ١٧١  ،١٦٩: عمران ال[  ﴾١٧١ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

اند و نزد پروردگارشان  هرگز کسانی را که در راه اهللا کشته شدند، مرده مپندار؛ بلکه زنده
، شادمانند و در حق کسانی است چه اهللا از فضل خویش به آنان داده یابند. به آن روزي می

کنند؛ چراکه نه  ) شادي میشوند اند و به دنبال ایشان (شهید مى که هنوز به آنان نپیوسته
که  و از این اهللاشوند. آنان، به نعمت و فضل  ست و نه اندوهگین مىها ترس و هراسی بر آن

 برد، شادمانند. اهللا، پاداش مؤمنان را از میان نمی

ي ورودش  وقتی انسان، این مانع سخت را بشکند و در راه اهللا جهاد کند، زمینه
 سازد. به بهشت را فراهم می

اش  ها درباره مر به معروف و نهی از منکر نیز براي نفس، ناگوار است و انسانا
گوید: به من چه؟ چرا  ست، هر کسی می کنند و چون کارِ دشواري انگاري می سهل

ها را از خود برنجانم؟ اما اگر این مانع  خودم را براي مردم به زحمت بیندازم یا آن
ي ورودش به  این، خود زمینهاز منکر کند، سخت را بشکند و امر به معروف و نهی 

هی براي نفس انسان، ناگوار ي دستورهاي ال . به همین شکل همهبهشت خواهد بود
است؛ لذا نفس خویش را به انجام دستورهاي پروردگار متعال، وادار کن تا وارد 

 بهشت شوي.
ی که ویژه در شرایط ؛ بهاست پرهیز از کارهاي حرام براي نفس، سخت و دشوار

اي قوي براي گناه کردن وجود دارد. لذا وادار کردن نفس به کنار گذاشتن  انگیزه
 به عنوان مثال: براي جوانِکارهاي حرام، یکی از اسباب ورود به بهشت است. 

کند، خیلی مشکل است که از  مجردي که در یک کشور غیراسالمی و آزاد زندگی می
چنین کارهایی در این کشورها، آزاد است و عمل زشت زنا، پرهیز نماید؛ چون انجام 

ي زنا  لذا زمینهکنند؛  زنان جوان و دختران زیبا به این جوان مجرد، عرض اندام می
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دوري کند، سزاوار  بر خالف میل نفسانی خویش، از زنااما اگر  برایش فراهم است؛
 فرموده است:  اهللا باشد. رسول ورود به بهشت می

ُ  يُِظلُُّهمُ  َسبَْعةٌ «  اي سایه هیچ که روزي در اهللا« یعنی: )1(؛»ِظلُّهُ  إِال ِظلَّ  ال يَْومَ  ِظلِّهِ  يِف  ا�َّ

 روز ».دهـد  مـی  جـاي  خـود،  ي سـایه  زیر در را گروه هفت ندارد، وجود او ي سایه جز

 نزدیک اي اندازه به دارد، فاصله ما از نوري سال هزاران که سوزان و داغ خورشید قیامت،

 میـل  یـک  دارد؛ فاصله آنان از »میل« یک فقط و گیرد می قرار مردم سرِ باالي که شود می

 ال،حـ  هر در فرسنگ. سوم یک ي اندازه به یا باشد »کش سرمه چوب« ي اندازه به تواند می

 او ي سـایه  جـز  اي سایه هیچ که روز آن در متعال اهللا اما گردد؛ می نزدیک خیلی مردم به

 روز آن در متعـال،  اهللا یعنـی  دهـد؛  می جاي اش سایه زیر رد را وهگر هفت ندارد، وجود

 روز، آن در زیـرا  گیرنـد؛  جـاي  سـایه  این زیرِ سزاوارند، که کسانی تا آفریند می اي سایه

 بـه  مـردم  و باشـد  اشـته د سـایه  کـه  ندارد وجود ساختمانی و دره یا درخت و کوه هیچ

 آن تـا  داشـت  خواهـد  وجـود  آفریند، می اهللا که اي سایه همین تنها و ببرند پناه اش سایه

 گروه هفت این اهللا رسول گاه آن دهد. جاي آن زیر در بخواهد، که را بندگانش از دسته

َعـاِدُل  اِإلَمامُ « فرمود: و برشمرد را
ْ
 فرمـانرواي  از منظـور  ».عـادل  فرمـانرواي « یعنـی:  ؛»ال

 رفتار سان یک دیگران، و خود نزدیکان میان در که نیست فرمانروایی یا حاکم تنها عادل،

 عـادل،  فرمـانرواي  امـا  اسـت؛  عـدالت  هـاي  شـاخص  یـا  مفـاهیم  از یکی این، کند؛ می

 وراند می حکم اهللا شریعت مطابق مردم، میان در هم و مردم با رابطه در هم که ست کسی
 عـدالت  بـه  مردم میان در کسی اگر لذا ست. هیال شریعت طبق بر قضاوتش، و رانی حکم

 نیسـت.  عـادلی  فرمـانرواي  نکنـد،  اجـرا  ها آن میان در را هیال شریعت اما د،یانم داوري

 مـردم،  میـان  در هـم  و کنـد  می اجرا را شرعی قوانین هم که ست کسی عادل، فرمانرواي

 نماید. می حکم عدالت به
  وََشابٌّ « فرمود: ادامه در اهللا رسول

َ
بُهُ  َورَُجٌل  َر�ِِّه، ِعبَاَدةِ  يِف  �ََشأ

ْ
َمَساِجِد، ٌق ُمَعلَّ  قَل

ْ
 بِال

َابَّا َورَُجالنِ 
َ

ِ  يِف  حت قَا َعلَيْهِ  اْجتََمَعا ا�َّ ةٌ  َدَ�تْهُ   َورَُجٌل  َعلَيِْه، َوَ�َفرَّ
َ
 ومََجَاٍل، َمنِْصٍب  َذاُت  اْمَرأ

َخاُف  إِ�ِّ  َ�َقاَل:
َ
َ  أ  کسی است. یافته رشد اهللا، بندگیِ و اطاعت در که جوانی« یعنی: ؛»ا�َّ

 با اهللا خشنودي خاطر به فقط که مسلمانی دو باشد. بسته دل مسجد هب همواره که

 .1712)؛ و مسلم، ش: 6308، 1334، 220صحیح بخاري، ش: ( )1(
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 شوند. می جدا دیگر یک از یا آیند می هم گرد اساس، همین بر و باشند دیگردوست یک

 بگوید: و نپذیرد او ولی بخواند؛ خود سوي به را او مقام، بصاح و زیبا زنی که کسی

 صاحب و زیبا زنی که ماست بحث ردمو موضوع مورد، همین ».ترسم می اهللا از من

 این از خود، نفسانی رغبت و میل رغم به او و بخواند خود سوي به را شخصی مقام،

 قدرت که جوان مردي ترسم؛ می اهللا از من، گوید: می و کند می دوري زشت عمل

 ندارد! وجود مانعی هیچ و است راهمف زنا براي ها زمینه ي همه و دارد جنسی و جسمی

 چنین از اهللا، ترس از که شخص این .اهللا از ترس یعنی دارد؛ وجود مانع یک هالبت

 جاي هیال ي سایه زیر در که بود خواهد یکسان جزو قیامت روز کند، می دوري گناهی

 گیرند. می
َق  رَُجٌل « ششم: اما و ْخَفاها ةٍ بَِصَدقَ  تََصدَّ

َ
ُ  َ�ْعلَمَ  ال َحىتَّ  فَأ

ُ
 یعنـی:  ؛»نُهُ يَِمي ُ�نِْفُق  َما ِشَماهل

 دسـت  کـه  ندانـد  چـپش  دسـت  کـه  دهـد  صدقه اي گونه به راستش، دست با که کسی«

 اوست. اخالص از این و ».دهد می صدقه چه راستش
َ  َذَكرَ  رَُجٌل « هفتم: و  از دور و تنهـایی  در کـه  کسی یعنی: ؛»َ�يْنَاه َ�َفاَضْت  َخايِلًا، ا�َّ

 یـاد  را اهللا سـت،  خالی يدنیو هاي وسوسه و دنیا از قلبش که حالی در یا دیگران، چشم

 در کـه  چیـزي  لذا شود. سرازیر چشمانش از اشک پروردگارش، ترس و شوق از و کند

 یـاد  مکانی خلوت یا قلبی خلوت این در را اهللا و است متعال اهللا ذکر دارد، وجود قلبش

 متعـال  اهللا کـه  گیرد می قرار کسانی جزو و شود می سرازیر چشمانش از اشک، و کند می

 جـاي  خـود،  ي سـایه  زیـر  در را هـا  آن ندارد، وجود او ي سایه جز اي سایه که روزي در

 دهد. می
 در بهشـت،  و شـده  احاطه نفسانی امیال و ها شهوت با دوزخ، آتش که این خالصه

 جهاد دارد، دوست اهللا که کارهایی انجام براي خود نفس با پس ؛هاست دشواري حجاب

ــن؛ ــه ک ــرا گرچ ــ یشب ــد اگوارن ــدان و باش ــه ب ــن ک ــه ای ــان ي تجرب ــه انس  و باتجرب
 تـو  نفـس  سازي، وادار اهللا بندگی و اطاعت به را خود نفس اگر که ست اي کارآزموده

 رهـا  کـه  اي گونـه  بـه  کند؛ می عادت نیک کارهاي انجام به و گیرد می ساُن اهللا، عبادت با

 گردد. می دشوار برایش نیک کارهاي کردن
براي برخی از مردم، دشوار است؛ اما پس از  نماز جماعت شود که گاه، دیده می

گیرند  اُنس می اي به نماز جماعت اندازه نند، بهخوا مدتی که نمازشان را با جماعت می
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ها را از نماز جماعت باز دارد. لذا بیایید تا خود را به انجام  تواند آن کس نمی که هیچ
شود و  ه پس از مدتی، نفس ما رام میکارهاي نیک عادت دهیم و خواهیم دید ک

ي ما را به  کنم که همه از اهللا متعال درخواست میگردد.  خود، مشتاق کارهاي نیک می
 ذکر و شکر و عبادتش، توفیق دهد.

*** 

ْيُت مع انلَّيِبِّ قاَل  $ُحَذيْفَة بن ايلمانِ  اهللا اثلامن: عن أيب عبد -١٠٤
َّ
َذاَت  : َصل

اَ�َتَتحَ 
َ
ٍة، ف

َ
ُت  يْل�َل

ْ
قرة، فُقل

ْ
عٍة، َ�َمىَض. ابل

ْ
ت يُص�ِّ بَِها يف َر�

ْ
ُع ِعنَد املائة، ُ�مَّ مىض، َ�ُقل

َ
 يْرك

الً إَذا م  ُمرَتَسِّ
ُ
َها، َ�ْقرُأ

َ
تتح آَل ِعْمراَن َ�َقَرأ

ْ
َها، ثمَّ اف

َ
تَتح النَِّساَء، َ�َقرأ

ْ
ع بَها، ثمَّ اف

َ
ت يَْرك

ْ
رَّ َ�ُقل

جعل يُقول: بِآيٍَة �ِيها �َْسبِيٌح َسبََّح، 
َ
و�َِذا َمرَّ �ِْسؤاٍل َسأل، و�َذا َمرَّ بَِتَعوٍذ َ�َعوََّذ، ثم ر�ع ف

عِظيمِ «
ْ
َ ال وُعه �ْوً » ُسبحاَن َر�ِّ

ُ
اَكَن ر�

َ
اَل: ف

َ
ُ ملِن مِحَده، ر�َّنا لك «ا ِمْن �ِياِمِه ُ�مَّ ق سِمع ا�َّ

مدُ 
ْ

ع، ُ�مَّ » احل
َ
ا ر�  ِممَّ

ً
ر�با

َ
 طِو�الً ق

ً
ام �ِياما

َ
م ق

ُ
قاَل:  ث

َ
َ األىلَع «َسَجَد ف اَكَن » سبحان َر�ِّ

َ
ف

 ِمْن �ِ 
ً
ِر�با

َ
 )1(]مسلم [روايت. ياِمهِ ُسُجوده ق

نماز  ها با پیامبر گوید: یکی از شب می $ابوعبداهللا، حذیفه بن یمان ترجمه:
ي صدم، رکوع  را شروع کرد. با خود گفتم: در آیه» بقره«ي  خواندم؛ ایشان سوره

را در یک رکعت » بقره«ي  از این آیه گذشت؛ گفتم: همه اهللا رسولاما  د کرد؛خواه
ي این سوره را خواند و در این  همه گاه رکوع خواهد کرد)؛ ولی خواند (و آنخواهد 

شروع کرد و را » نساء«ي  ؛ اما رکوع نکرد و سورهنموداندیشه بودم که رکوع خواهد 
خواند و  ترتیل می از نمود و آرام و بهرا آغ» عمران آل«آن را تا پایان، خواند. سپس 

گفت و چون به  رسید که در آن تسبیح و ستایش اهللا بود، تسبیح می اي می هرگاه به آیه
اي با موضوع پناه جستن به اهللا  کرد و هنگامی که به آیه رسید، دعا می ي دعا می آیه
َ «: و شروع کرد به گفتن نمودکه رکوع  خواست تا این رسید، پناه می می ُسبحاَن َر�ِّ

عِظيمِ 
ْ
ُ  ِمعَ سَ «گاه برخاست و گفت:  طول کشید؛ آن ي قیامش اندازه و رکوعش، به »ال ا�َّ

مدُ مِلن مَحِ 
ْ
طوالنی بود و  ي رکوعش اندازه و این قیامش نیز تقریباً به »َده، ر�َّنا لك احل

 .722صحیح مسلم، ش:  )1(
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َ األىلَع «سپس به سجده رفت و همواره  اش نیز  سجده که تا آنگفت  می »سبحان َر�ِّ
 طول کشید. ي قیامش زهااند به

 شرح
نماز  نقل کرده است که شبی با پیامبر $روایتی از حذیفه بن یمان /مؤلف

با ایشان  خواند. یک بار نیز حذیفه گاه، با یارانش نماز شب می خواند. پیامبر
البته عادت  اند؛ خواندهنیز با او نماز  و ابن عباس مسعود ابن که چناننماز خواند؛ 

یرا خواندن نماز شب به ز ؛خواند تنهایی نماز می ها به این بود که شب اهللا رسول
گونه که در این حدیث آمده،  . البته هماننیست مشروعدر رمضان،  جماعت، جز

 گوید: پیامبر می حذیفهاشکالی ندارد که گاه، نماز شب را با جماعت بخوانند. 
ي صدم، رکوع خواهد نمود؛ اما  با خود گفتم: در آیه ؛را آغاز کرد» بقره«ي  سوره
ي  پس از قرائت سوره کرد که پیامبر گمان می ي سوره را خواند. حذیفه همه

با خود  را شروع کرد. حذیفه» نساء«ي  به رکوع خواهد رفت؛ اما سوره» بقره«
ي  سوره خدا ولی رسول ت؛گفت: در پایان این سوره، به رکوع خواهد رف می

دور از عجله و  هطور کامل، آرام و ب را آغاز نمود و این سه سوره را به» عمران آل«
ي  کرد و چون به آیه رسید، دعا می ي دعا می اي که هرگاه به آیه گونه خواند؛ به شتاب

 جست. رسید، پناه می ي وعید می گفت و هنگامی که به آیه رسید، تسبیح می تسبیح می
زیرا بدون شک،  ؛راه بود با تدبر و تفکر و ذکر و دعا، هم اهللا لذا قرائت رسول

هاي وعید و تسبیح گفتن  هاي رحمت، و پناه جستن در آیه درخواست رحمت در آیه
هاي  امی، گلشنی از گلشنباشد و چنین قی تدبر و تفکر می ي  هاي تسبیح، نتیجه در آیه

ي بقره، نساء و  رهسو قرائت قرآن، تسبیح، دعا و تفکر. پیامبر بهشت است:
گوید:  می شود، در یک رکعت خواند. حذیفه عمران را که بیش از پنج جزء می آل

اي  کرد و هنگامی که به آیه رسید، درخواست رحمت می ي رحمت می هرگاه به آیه
ي وعید  نمود و چون به آیه رسید، اهللا را ستایش می با موضوع تسبیح و ستایش اهللا می

برد. فکرش را بکنید که خواندن بیش از پنج جزء قرآن، بدین  پناه می رسید، به اهللا می
ایستاد، پاهایش  به نماز شب می رو وقتی پیامبر کشد! از این شکل، چه همه طول می

به نماز  ها با پیامبر که جوان بود، یکی از شب مسعود حتی ابن کرد. ورم می
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تصمیم «گوید:  می مسعود کرد که ابنقدري قیام را طوالنی  به اهللا ایستاد. رسول
تصمیم گرفتم بنشینم و «از او پرسیدند: چه تصمیمی گرفتی؟ پاسخ داد: ». بدي گرفتم

توانست با  توان ایستادن نداشت و نمی مسعود یعنی ابن ؛»را تنها بگذارم پیامبر
 .ادامه دهدچنان به نماز  هم اهللا رسول

را خواند، به رکوع  که این سوره ز اینپس ا اهللا ، رسولبه روایت حذیفه
عِظيمِ «رفت و شروع کرد به گفتن: 

ْ
َ ال ي قیامش طول  اندازه به و رکوعش »ُسبحاَن َر�ِّ

َسِمَع «گاه از رکوع برخاست و قیام پس از رکوع را نیز طوالنی کرد و گفت:  کشید؛ آن
مدُ 

ْ
َده، ر�َّنا لك احل ُ مِلن مَحِ ي رکوعش طوالنی بود  اندازه قریباً بهو این قیامش نیز ت ؛»ا�َّ

َ األىلَع «و سپس به سجده رفت و همواره  اش نیز  ه سجدهک گفت تا آن می »سبحان َر�ِّ
خواند؛ یعنی اگر  همواره نمازش را متناسب می پیامبر طول کشید. ي قیامش اندازه به

ر میان دو کرد، رکوع و سجده، و قیام پس از رکوع و نشستن د قیام را طوالنی می
کوتاه بود، سایر  نمود و اگر قرائت یا قیامش نی میسجده را نیز به همین اندازه طوال

متناسب باشد و در نمازهاي فرض و نفل به  کرد تا نمازش ماز را هم کوتاه میارکان ن
 نمود. شکل عمل می  همین

 شود: برداشت می ز این حدیثپردازیم که ا اي از نکاتی می اینک به پاره
 را به ذکر این حدیث در این باب /ست که مؤلف اي ي اول، همان انگیزه کتهن

مانند مجاهدي بود که با نفس خویش  کرد پیامبر که روي واداشته است؛ و آن، این
سخت و دشوار را براي  زیرا او، این عملِ کرد؛ جهاد می براي اطاعت و بندگی اهللا

گونه که اهللا متعال در وصف  داد. همان کسب رضایت و خشنودي اهللا متعال انجام می
 و یارانش فرموده است: پیامبر

﴿ ٰ عٗ  ُهمۡ تََرٮ دٗ  اُركَّ ِ ٱ ّمِنَ  ٗ� فَۡض  َتُغونَ يَبۡ  اُسجَّ ٰ َورِۡض  �َّ   ]٢٩: الفتح[  ﴾انٗ َ�
 جویند. شنودي اهللا را میبینی؛ در حالی که فضل و خ سجده میآنان را در حال رکوع و 

بریم؛ البته نه  جماعت پی مینماز شب به صورت ي  هچنین به جواز اقام هم
نماز شب، هر از بلکه اشکالی ندارد که  ی درآید؛گشیا همیکه به صورت دایمی  این

به جماعت ادا شود؛ ولی در رمضان، سنت است که نماز  چند گاهی در غیر رمضان
 شب (تراویح) را به جماعت بخوانند.
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ي رحمت  که نمازگزار، در نماز شب به آیه ست هنگامییابیم که خوب و نیز درمی
اي در وصف بهشت  رسد، درنگ کند و درخواست رحمت نماید؛ مثالً وقتی به آیه می
یا ». یا اهللا! مرا جزو بهشتیان بگردان«یعنی:  ؛»اجَعلِ� َمن أهِلها اللَّهمَّ «رسد، بگوید:  می

ُ «بگوید:  وردگارا! من، از تو بهشت را درخواست پر«یعنی:  ؛»ةَ اجلَنَّ  َك اللَّهمَّ إ�ِّ أسأل
 َك اللّهمَّ إ�ِّ أُعوُذ بِ «رسد، به اهللا پناه ببرد و بگوید:  ي وعید می و هرگاه به آیه». کنم می

ي تسبیح   و چون به آیه». برم من، از آتش دوزخ به تو پناه می !یا اهللا«یعنی:  ؛»ِمَن انلَّارِ 
بگوید.  »اهللا سبحان«و  »اهللا اكرب«د کند؛ یعنی پاکی یا بزرگی و به رسد، اهللا را به می

اگر اما سنت نیست.  نیز اشکالی ندارد؛ باشد؛ البته در نماز فرض این، در نماز شب می
ي ترك آن، وجود  طور که دستوري درباره انجامش دهد، از آن منع نشده است؛ همان

ند؛ یعنی هنگام بر خالف نماز شب که بهتر است به شکلی که گفتیم، عمل کندارد. 
رسد، درخواست  ي رحمت می ي وعید، به اهللا پناه ببرد و چون به آیه قرائت آیه

 خواند، تسبیح بگوید. تسبیح را می ي  گاه که آیه رحمت کند و آن
ها بر برخی دیگر،  شود که تقدیم برخی از سوره از این حدیث، چنین برداشت می

را » نساء«ي  ها، ابتدا سوره رتیب سورهبر خالف ت اهللا رسول که چنانجایز است؛ 
، این است که البته سنت اخیر پیامبر را؛» عمران آل«ي  کرد و سپس سوره قرائت

را » عمران آل«ي  در نهایت، سوره اهللا رعایت شود. واهللا اعلم. رسول ها ترتیب سوره
 نیز همین ترتیب را رعایت کردند. مقدم نمود و صحابه» نساء«ي  بر سوره

را به ترتیب و در کنار هم ذکر کرده و » عمران آل«و » بقره«ي  خود، سوره اهللا رسول
�َُّهَما «فرموده است: 

َ
ِقيَاَمِة َك�

ْ
ِ�يَاِن يَْوَم ال

ْ
ُهَما تَأ إِ�َّ

ََقَرَة َوآَل ِعْمَراَن فَ اقَْرُءوا الزَّْهَراَو�ِْن ابلْ
ْو كَ 

َ
ُهَما َ�يَاَ�تَاِن أ َّ�

َ
ْو َك�

َ
ْصَحابِِهَما يَوَم َ�َماَمتَاِن أ

َ
اِن َ�ْن أ ُهَما فِْرقَاِن ِمْن َطْ�ٍ َصَوافَّ حتَاجَّ َّ�

َ
�

عمران را بخوانید؛ زیرا  بخش بقره و آل ي نورانی و هدایت دو سوره«یعنی:  )1(؛»ةالِقيَام
گشوده، باالي سر  روز قیامت مانند دو ابر یا دو سایه یا دو دسته از پرندگان بال

ها،  به هر حال، ترتیب سوره». کنند ها دفاع می گیرند و از آن ار میخوانندگان خود قر
 ي نساء قرار دارد.  عمران و سپس سوره ي آل بدین صورت است که ابتدا سوره

 .ي باهلی نقل از ابوامامه ، به1337صحیح مسلم، ش:  )1(
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کرد؛ زیرا  تسبیح را بارها تکرار می اهللا دهد که رسول این حدیث، نشان می
عِظيمِ «گوید:  می حذیفه

ْ
َ ال َ األىلَع سبحان «و  »ُسبحاَن َر�ِّ گفت و رکوع و  می »َر�ِّ

تسبیح دیگري را ذکر نکرده است و این،  نمود. حذیفه اش را طوالنی می سجده
البته باید دانست که  باشد؛ تسبیح رکوع و سجده، سنت می بدین معناست که تکرار

کرد؛  هاي دیگري را نیز بارها تکرار می اش عبارت در رکوع و سجده اهللا رسول
وٌس رَبُّ املالئ«یا  »اللَّهمَّ اغِفر يِل  كَ اللَّهمَّ ر�َّنا وحِبَمدِ  َك ُسبَحانَ «مانند:   ةِ �َ ُسبُّوٌح قُدُّ
وح  ثابت شده، سنت است. خواندن هر ذکر یا دعایی که از پیامبردر نماز، لذا  .»والرُّ

ي ما در ظاهر و باطن، توفیق پیروي از  کنم که به همه از اهللا متعال درخواست می
گر ما در دنیا و آخرت باشد؛  را عنایت بفرماید و خود، کارساز و یاري امبرشپی
 یقین او، بخشنده و بزرگوار است. به

*** 

ْيت َمَع انلَّيِبِّ  اتلاسع: عن ابن مسعودٍ  -١٠٥
َّ
ِقياَم حىتَّ  قال: صل

ْ
َطاَل ال

َ
أ
َ
ًة، ف

َ
ل

َ
يل

اَل:
َ
ْن أْجلَِس وَأدَعُه. [متفق عليه] همْمُت بِأمِر ُسوٍء! �ِيَل: َوَما همْمَت بِِه؟ ق

َ
 )1(همْمُت أ

به نماز ایستادم.  ها با پیامبر گوید: یکی از شب می مسعود ابن ترجمه:
چه دند: قدري قیام را طوالنی کرد که تصمیم بدي گرفتم. از او پرسی به اهللا رسول

 .مرا تنها بگذار تصمیمی گرفتی؟ پاسخ داد: تصمیم گرفتم بنشینم و پیامبر

 «قال:  اهللاَعن رسوِل  العارش: عن أ�س -١٠٦
ُ

ُه وماهل
ُ
ٌة: أهل

َ
يتْبُع املْيَت ثالث

هُ 
ُ
ُ، و�بىَق عمل

ُ
ُه وماهل

ُ
ه، ف�ِْجع اثناِن و�ْبىَق واِحٌد: يرجُع أهل

ُ
 )2([متفق عليه]». وعَمل

کند:  راهی می رده را همسه چیز، م«فرمود:  اهللا گوید: رسول می انس  ترجمه:
ماند: خانواده و  گردند و یکی با او می ها بازمی ده، و مال و عمل او. دو تا از اینخانوا

 ».ماند گردند و عملش با او می مالش برمی
 
 

 .773 :؛ و صحیح مسلم، ش1135صحیح بخاري، ش:  )1(
 .2960 ؛ و صحیح مسلم، ش:6514صحیح بخاري، ش:  )2(
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 شرح
بود،  اهللا گزاران رسول که یکی از خدمت ، از عبداهللا بن مسعود/مؤلف

طوالنی نماز را  اهللا نماز خواند و رسول اهللا روایت کرده که وي، شبی با رسول
ایستاد  قدر به نماز می آن گوید: پیامبر می &تر حدیثی بیان شد که عایشه کرد. پیش

در حدیث صحیحی آمده است که  کرد. داشت یا ورم می که پاهایش تَرَك برمی
ي طوالنی خواند: بقره، نساء  در یک رکعت، سه سوره اهللا گوید: رسول می حذیفه

قدر نماز  آن به نماز ایستاد و پیامبر شبی، با پیامبرنیز  مسعود عمران.  ابن و آل
مسعود، تصمیم بدي گرفت؛ از او پرسیدند: اي ابوعبدالرحمن!  را طوالنی کرد که ابن

زیرا  ؛را تنها بگذارم چه تصمیمی گرفتی؟ پاسخ داد: تصمیم گرفتم بنشینم و پیامبر
چراکه از همه  ؛خسته نشد اما پیامبر که جوان بود، خسته شد؛ با آن مسعود ابن

بریم  کوشید. لذا بدین نکته پی می ي مردم، در عبادت می باتقواتر بود و بیش از همه
ها برخیزد و نمازي طوالنی  باشد و هرکس شب که قیام طوالنی در شب، سنت می

البته اگر قیام را طوالنی کردید، سنت است  اقتدا کرده است؛ اهللا بخواند، به رسول
و سجده، و قیام پس از رکوع و نشستن در میان دو سجده را نیز طوالنی  که رکوع

ادا  سان ي ارکان نمازش را متناسب و یک بود که همه اهللا زیرا سنت رسول ؛کنید
 کرد و اگر قیامش را هم طوالنی مینمود، سایر ارکان  اگر قیام را طوالنی می کرد؛ می

 نمود. کوتاه بود، سایر ارکان را نیز کوتاه می
سه چیز، «فرموده است:  نقل کرده که پیامبر حدیثی از انس /سپس مؤلف

گردند و یکی  ها بازمی کند: خانواده، مال و عملش؛ دو تا از این راهی می رده را همم
میرد، خانواده و  درست فرموده است. وقتی انسان می پیامبر». ماند با او می

وفاست. عزیزترین  قدر پست و بی کنند؛ دنیا، چه راهی می نزدیکانش او را تا قبرش هم
ها مزد  کنند! حتی اگر به آن نمایند و او را از خود، دور می افراد انسان، او را دفن می

ترین و  سان نزدیک بدینکنند.  ي عزیزشان را نگه دارند، قبول نمی بدهند که جنازه
 نمایند. اش می راهی تا قبر، همسپارند و  عزیزترین افراد خانواده، انسان را به خاك می

میرد،  کند؛ یعنی وقتی آدم ثروتمندي می راهی می مال و ثروت مرده نیز او را هم
اعمال مرده نیز با اوست؛ روند.  راهش می هم و کارگرانش، تا پاي قبر کاران خدمت



 الصالحین شرح ریاض   50

مال ماند و اعمالش. از اهللا متعال بخواهیم که اع گردند و او می خانواده و مالش بازمی
آري؛ انیس و مونس انسان در قبر، عمل اوست و ي ما را نیک و شایسته بگرداند.  همه

 ماند. تا قیامت با او می
ست که وفا ندارد و در قبر، با  دهد که دنیا، زرق و برقی این حدیث، نشان می

گی دنیا هستند که سرانجام، انسان را تنها دانسان نخواهد بود. مال و فرزندان، زیور زن
ماند. لذا دوست و  اما فقط عمل انسان است که با او می ؛گردند گذارند و بازمی می
. گذارد گاه ما را تنها نمی ماند و هیچ راه وفاداري را برگزینیم که همیشه با ما می هم

شویم  هنگامی که در قبر خویش تنها می اي انجام دهیم تا پس بکوشیم اعمال شایسته
. باشد با ما نیست،  انیس و مونس ما  زندان و افراد خانوادهیک از دوستان و فر و هیچ

ارتباط این حدیث با موضوع این باب، روشن است؛ زیرا انجام کارهاي نیک، نیازمند 
مانند،  باشد و انسان باید براي انجام کارهاي نیک که در قبر با او می جهاد با نفس می

 ي ما را نیک بگرداند و خود با  همهبا نفس خویش مجاهده کند. اهللا متعال، عاقبت
یقین او، بخشنده و بزرگوار  گر ما باشد؛ به لطف و عنایت خویش، کارساز و یاري

 است.
*** 

حِدُ�م : «قال: قال انلَّيبُّ  احلادي عرش: عن ابن مسعودٍ  -١٠٧
َ
رُب إىل أ

َ
اجَلنَُّة أق

 )1(اري][روايت ابلخ». ِمْن رِشاِك َ�ْعلِِه وانلَّاُر ِمْثُل ذلَِك 
بهشت و دوزخ، به هر «فرموده است:  گوید: پیامبر می مسعود ابن ترجمه:

 ».ترند یک از شما از بند کفش او نزدیک

 شرح
نقل کرده که  ، در باب مجاهدت، حدیثی از عبداهللا بن مسعود/مؤلف

بهشت و دوزخ، به هر یک از شما از بند کفش او «فرموده است:  اهللا رسول
باشد و از  سو تشویق و ترغیبی نسبت به بهشت می این حدیث، از یک ».ترند نزدیک

در زبان عربی، بند کفش کنایه از  .سوي دیگري هشداري نسبت به دوزخ

 .6488صحیح بخاري، ش:  )1(
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باشد؛ زیرا گاه گفتن  تر می بند کفش او نیز نزدیکست؛ و بهشت به انسان، از  نزدیکی
گوید که باعث  ي میا ي ورود انسان به بهشت است و انسان، کلمه یک کلمه، زمینه

اش را به بهشت پرنعمت  سان گوینده شود و بدین می رضایت و خشنودي اهللا
 رساند. می

چه در حدیث آمده، فراتر از این است؛ یعنی کثرت عبادت و دوري از  البته آن
نجامش براي کسی باشد و ا هاي ورود به بهشت می کارهاي حرام، از اسباب و زمینه

ها را براي  ي آن سینه بینیم که اهللا لذا مؤمنانی را میتوفیقش دهد.  میسر است که اهللا
راحتی و با اطمینان خاطر و  رو به پذیرش اسالم و عمل به آن گشوده است و از این

گیرند، حج  دهند، روزه می خوانند، زکات می نماز می اي وافر اي باز و با عالقه سینه
و پرهیز از سخنان  ردازند و انجام کارهاي نیکپ گزارند و به انجام کارهاي نیک می می

 ها، آسان است. براي آنو کارهاي حرام 
گیرند و عمل به احکام و  ! برخی هم نسبت به اسالم، دلاهللاما پناه بر 

توانند  ها دشوار است و نمی رهنمودهاي اسالم و دوري از کارهاي حرام، براي آن
 تر است. هایشان به آنان نزدیک شخود را سزاوار بهشتی کنند که از بند کف

گر این موضوع  ي حدیث، بیان باشد که دومین جمله گونه می دوزخ نیز همین
یعنی:  ؛»وانلَّاُر ِمثُْل ذلَِك «فرمود:  پیامبررود.  شمار می است و خود، هشداري جدي به

گوید که  فکري سخنی می پروا و از روي بی گاه انسان، بی». دوزخ نیز چنین است«
وار اگردد و انسان را براي چندین و چند سال، سز می ي خشم و نارضایتی اهللا مایه

آورد و  پروا بر زبان می گرداند. چه بسیارند سخنان و کلماتی که انسان، بی دوزخ می
آیا داستان منافقانی  کند. وار دوزخ میاخود را سزاندیشد و  اش نمی به مفهوم و نتیجه

و یارانش به  ي پیامبر اید که درباره بودند، شنیده با پیامبر »تبوك«ي  را که در غزوه
ایم  ها ندیده گوتر و ترسوتر از این تر، دروغ گُنده ما، پرخورتر، شکمگفتند:  دیگر می یک

و  ي پیامبر گذارند. منافقان، درباره شوند، پا به فرار می رو می که وقتی با دشمن، روبه
 !گفتند چنین سخنی می یارانش

هایی دارند،  فقان چنین ویژگیمناخود دهد که  اندکی تأمل و دقت نظر، نشان می
گوترند و  زیرا بیش از همه، به زندگی دنیا عالقه دارند و از همه دروغ نه مؤمنان؛

 فرماید: باره می در این هنگام رویارویی با دشمن، بزدل و ترسو هستند. اهللا
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ۡ�َ  َولَ�ِن﴿
َ
َما َ�َُقولُنَّ  ُهمۡ َس� ِ  قُۡل  َعُبۚ َونَلۡ  َ�ُوُض  ُكنَّا إِ�َّ ب

َ
ِ ٱأ  ۦَورَُسوِ�ِ  ۦتِهِ َوَءاَ�ٰ  �َّ

ْ َ�عۡ  َ�  ٦٥ زُِءونَ َتهۡ �َسۡ  ُكنُتمۡ   َعن ُف �َّعۡ  إِن نُِ�مۚۡ إِيَ�ٰ  دَ َ�عۡ  تُمَ�َفرۡ  قَدۡ  َتِذُروا
 ٓ ۡب  ّمِنُ�مۡ  �َِفةٖ َطا ٓ  ُ�َعّذِ �َُّهمۡ  �َِف�َطا

َ
ْ  بِ�   ]  ٦٦  ،٦٥: التوبة[  ﴾٦٦ رِِم�َ ُ�ۡ  َ�نُوا

گویند: ما فقط شوخی و ، می)اید و اگر آنان را بازخواست کنی (که چرا چنین سخنانی گفته
عذر و بهانه نیاورید؛ گیرید؟ کردیم. بگو: آیا اهللا، و آیات و پیامبرش را به مسخره میبازي می

ببخشیم، گروه دیگري را  اید. اگر گروهی از شما راراستی پس از ایمانتان، کفر ورزیده به
 اند.عذاب خواهیم کرد؛ چرا که مجرم بوده

که ایمان آورده بودند، با به ریشخند  پس از آن ها بیان نمود که آن سان اهللا بدین
باید مراقب حرف زدنش باشد و  و پیامبرش، کافر شدند. لذا انسانها  گرفتن اهللا و آیه

ي  همه ادا به هالکت و نابوي برسد. اهللازبانش را از خطا و لغزش، حفظ کند تا مب
محافظت  ي گناهان ما را از همهما را بر راه حق و حقیقت، ثابت و استوار بدارد و 

 بفرماید.
*** 

١٠٨-  ِ ِ�ِّ خاِدم رسوِل ا�َّ
َ
ْعٍب األْسل

َ
وِمْن  اثلا� عرش: عن أيب فِراس َر�ِيعَة بِن ك

ةِ  فَّ ْهِل الصُّ
َ
ْنُت أبيُت مَ  أ

ُ
�«فآ�ِيِه بَِوضوئِِه، وحاجتِِه فقال:  اهللاَع رسوِل قال: ك

ْ
». سل

َك ُمراَ�َقَتَك يف اجلنَِّة. فقاَل: 
ُ
ت: أْسأل

ْ
َك ُمراَ�َقَتَك يف اجلنَِّة. ». أَو َ�ْ�َ ذلِك؟«فُقل

ُ
ت: أْسأل

ْ
ل
ُ
ق

ت: هو َذاك. قال: » أَو َ�ْ�َ ذلِك؟«فقاَل: 
ْ
ل
ُ
ةِ الس«ق

ْ
ِع�ِّ ىلع َ�ْفِسَك بَِ�رث

َ
[روايت ». ُجودِ فأ

 )1(مسلم]
و جزو  اهللا کار رسول که خدمت ابوفراس، ربیعه بن کعب اسلمی ترجمه:

ماندم و آب وضو و سایر نیازهایش  می ها نزد پیامبر گوید: شب بود، می» اهل صفّه«
خواهم در  گفتم: می». چیزي از من بخواه«به من فرمود:  پیامبرکردم.  را فراهم می

خواهم در بهشت  گفتم: می» خواهی؟ آیا چیز دیگري نمی«باشم. فرمود: بهشت با شما 
گفتم: همان که عرض کردم. » خواهی؟ آیا چیز دیگري نمی«با شما باشم. فرمود: 

 ».کمکم کن تا به مقصود خویش برسی ،هاي زیاد پس با سجده«فرمود: 

 .489صحیح مسلم، ش:  )1(
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 شرح
کار  متروایت کرده است که خد روایتی از ربیعه بن مالک اسلمی /مؤلف

که غالم نبودند، داوطلبانه به ایشان خدمت  بود. تعدادي از یاران پیامبر پیامبر
سان از شرافت خدمت به  و بدین ؛کردند؛ از جمله: ربیعه بن مالک، و ابن مسعود می

بود. اهل صفّه، تعدادي از » اهل صفه«جزو  برخوردار شدند. ربیعه پیامبر
سکویی در مسجد در  مدینه نداشتند و پیامبر اي در مهاجران بودند که خانه

تر از این  رسید و گاه کم گذاشته بود و تعدادشان، گاه به هشتاد نفر می شاناختیار
هاي  ها از محل صدقه آوردند و زندگی آن ها غذا و شیر می براي آن بودند و صحابه

 شد. سپري می سایر صحابه
و آبِ وضو و دیگر نیازهاي  کرد خدمت می به پیامبر ربیعه بن مالک

». از من چیزي بخواه«به او فرمود:  اهللا روزي رسولساخت.  میرا فراهم  پیامبر
َمْن «خود، فرموده است:  پاس خدمتش، پاداشی به او بدهد. خواست به سان می بدین

ُْ�ْم َمْعُروفاً فَاَكفِئُوهُ 
َ

اشت، د رفت با شرایطی که ربیعه انتظار می )1(؛»َصنََع إيل
خواهم در بهشت با شما  درخواست مال کند؛ اما نظرش، بلند بود؛ عرض کرد: می

از او پرسید: آیا چیز دیگري  اهللا طور که در دنیا با شما هستم. رسول باشم. همان
راهی با  ي دیگري نداشت و فقط خواهان هم خواسته خواهی؟ اما ربیعه نمی

هاي زیاد، کمکم کن تا به  پس با سجده«مود: به او فر در بهشت بود. پیامبر پیامبر
، این /همین، به موضوع مجاهدت ربط دارد که مؤلف». مقصود خویش برسی

کثرت سجده، مستلزم کثرت رکوع  حدیث را در باب مجاهدت ذکر کرده است. 
زیرا هر رکعت نماز، یک رکوع و  ؛باشد است و کثرت رکوع، مستلزم کثرت قیام می

)؛ و حاکم در المستدرك 3408حبان ( )؛ و ابن2/68صحیح لغیره؛ روایت: احمد در مسندش ( )1(
) و... 806بن حمید ()؛ عبد 419)؛ رویانی (2567)؛ و نسائی (1672)؛ و ابوداود در سنن خود (2/73(

ي سماع اعمش از مجاهد، سخن  مدینی و احمد، درباره . البته ابنعمر از طریق اعمش از مجاهد از ابن
) و المجمع 3/218اند؛ اما این حدیث شاهدي از روایت حکم بن عمیر دارد؛ نک: الکبیر طبرانی ( گفته

یعلی اسلمی قرار دارد که ضعیف  در سندش، یحیی بن«اش گفته است:  ) که درباره8/182هیثمی (
 .ببینید /) از آلبانی6021و  5937توانید در صحیح الجامع ( این حدیث را می». است
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طور ویژه ذکر فرمود که  از آن جهت سجده را به اهللا لبته رسولدو سجده دارد. ا
در حال سجده است، بیش  رود و زمانی که انسان شمار می بهبهترین حالت نمازگزار 

باشد؛ گرچه نمازگزار، در حال نماز،  از هر زمان دیگري به پروردگارش نزدیک می
به پروردگارش  یگريز هر زمان دچه در قیام باشد و چه در رکوع یا سجده، ا

 تر است. نزدیک
باشد. علما اختالف نظر دارند که آیا طوالنی کردن  گر فضیلت سجده می این، بیان

 یا سجده؟ ، بهتر است یا طوالنی کردن رکوعقیام
اند: طوالنی کردن  گفتهاند و برخی دیگر،  برخی، طوالنی کردن قیام را برتر دانسته

باید متناسب  تر از همه، این است که نماز یحاما صح ضل است؛رکوع و سجده، اف
تر است. ولی بهتر است که  باشد؛ و گرنه، قیام، در اصل، از رکوع و سجده طوالنی

متناسب با طوالنی کردن قیام، رکوع و سجده را نیز طوالنی کنیم و اگر قیام را کوتاه 
 کردیم، رکوع و سجده هم کوتاه باشد.

تر نماز بخوانیم، بهتر است؛ البته جز در  چه بیشدهد که هر این حدیث، نشان می
باشد. اوقات ممنوع، از این قرار است: از  اوقاتی که نماز خواندن در آن، ممنوع می

روز  ي یک نیزه؛ هنگام نیم اندازه دم (پس از نماز صبح) تا باال آمدن خورشید به سپیده
تاب. در این سه وقت، تا زمان مایل شدن خورشید و نیز از نماز عصر تا غروب آف

یا سنت  المسجد تحیۀکه سبب خاصی مانند  خواندن نماز نفل درست نیست؛ مگر آن
 داشته باشد.وجود وضو و امثال آن، 

کار جایز  عنوان خدمت کار گرفتن انسان آزاد به دهد که به این حدیث، نشان می
خانه  به صاحبکار، اشکالی ندارد یا  است و ناپسند نیست و امر و نهی به خدمت

 ؛توان گفت که مثالً به من آب بده یا فنجانی قهوه؛ و این، اشکالی ندارد (میزبان) می
؛ رود شمار نمی هاي نکوهیده و ناپسند به ی جزو درخواستیها زیرا چنین درخواست

 اي دارند. باشد و عموم مردم، چنین رویه همان میبلکه ضرورت پذیرایی از م
رد که کسی را اختیار را ندااین  شود که پیامبر اشت میاز این حدیث، چنین برد

اش  حتماً خواستهضمانت نکرد که  رو براي این شخص، گرداند و از اینوارد بهشت ب
هاي زیاد، کمکم کن تا به مقصود  پس با سجده«را برآورده سازد؛ بلکه به او فرمود: 
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د تا سفارش او را بکند؛ یعنی به او پیشنهاد کرد که زیاد نماز بخوان ؛»خویش برسی
 راه پیامبرش قرار دهد. هم است که پروردگار، او را در بهشت امید

*** 

ِ  اهللاثلالث عرش: عن أيب عبد  -١٠٩ ْو�اَن مْو� رسوِل ا�َّ
َ
 و�َُقاُل: أبُو عْبِد الرَّمحِن ث

َ «يقول:  اهللاقال: سِمْعُت رسوَل  ْن �
َ
ُجوِد، فإِنَّك ل ةِ السُّ

ْ
 عليَك بَِ�رث

َّ
ِ سْجدةً إال ْسُجَد �َّ

ُ بَِها درجًة، وحطَّ عْنَك بَِها َخِطيَئةً  عَك ا�َّ
َ
 )1([روايت مسلم]». رف

گوید:  می ي پیامبر ، غالم آزادشدهابوعبداهللا یا ابوعبدالرحمن، ثوبان ترجمه:
اي که  به ازاي هر سجده زیاد، سجده کن؛ زیرا اهللا«شنیدم که فرمود:  اهللا از رسول

برد و یکی از گناهانت را از تو  آوري، یک درجه، مقام تو را باال می جاي می راي او بهب
 ».زداید می

ِ�ِّ  اهللالرابع عرش: عن أيب َصْفواَن عبِد  -١١٠
َ
قال: قال رسوُل  بن �رُْسٍ األسل

ه: «اهللا
ُ
ا حسن [ترمذي، روایتش کرده و آن ر ».َخْ�ُ انلَّاِس َمن طاَل عُمرُه وََحُسَن عمل

 )2(دانسته است.]
فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوصفوان، عبداهللا بن بسر اسلمی ترجمه:

 ».ست که عمرش، طوالنی و کردارش، نیکو باشد کسی بهترین مردم«

 شرح
نقل کرده که گفته است: از  ي پیامبر شده غالم آزاد ، از ثوبان/مؤلف

اي که براي  به ازاي هر سجده کن؛ زیرا اهللازیاد، سجده «رمود: شنیدم که ف اهللا رسول
برد و یکی از گناهانت را از تو  آوري، یک درجه، مقام تو را باال می جاي می او به

 اهللا از رسول این حدیث، مانند حدیث سابق است که ربیعه بن مالک». زداید می
هاي  ا سجدهپس ب«به او فرمود:  درخواست کرد که در بهشت، با ایشان باشد. پیامبر

 ».ي خویش برسی زیاد، کمکم کن تا به خواسته

 .488صحیح مسلم، ش:  )1(
 .1836، ذیل حدیث ةالصحيح ةالسلسل؛ و 3296، ش: /صحیح الجامع، از آلبانی )2(
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تر به بیان این نکته پرداختیم  باید زیاد سجده کند؛ پیش یابیم که انسان لذا در می
زیرا در هر  ماز است؛ي زیاد، مستلزم کثرت رکوع و قیام و دیگر ارکان ن که سجده

یک رکعت، سه یا چهار  توان در رکعت نماز، یک رکوع و دو سجده قرار دارد و نمی
 ي زیاد، مستلزم کثرت رکوع و قیام است. بار به سجده رفت. بنابراین، سجده

ورد آ ي زیاد را بیان نمود که دو فایده یا دست اجر و پاداش سجده سپس پیامبر
 باشد: بزرگ می
برد؛ و  به ازاي هر سجده، یک درجه مقام انسان را باال می اول: اهللا متعالي  فایده

چه که دوست  چه که برایش ناگوار است یا با رسیدن به آن نسان با از میان رفتن آنا
زیرا انسان دوست دارد که درجاتش، باال رود و دوست  ؛یابد دارد، به کمال دست می

گاه که یک درجه بر مقام  اش گناهی وجود داشته باشد. و آن ندارد که در کارنامه
ي  انش از او زدوده شود، در حقیقت، به خواستهانسان افزوده گردد و یکی از گناه

 ه است.پیدا کردچه که نگران بوده، نجات  خود دست یافته و از آن
بهترین مردم «فرمود:  گوید: پیامبر که می اما حدیث عبداهللا بن بسر

ست  زیرا عمر طوالنی، فرصتی ؛»ست که عمرش، طوالنی و کردارش، نیکو باشد کسی
تر  ي تقرب و نزدیکی بیش تر اطاعت و بندگی کند و این، مایه را بیش تا انسان، اهللا

برد. اما عمر  خرت، باال میآباشد و مقام و جایگاه انسان را در  به اهللا متعال می
ولی  ؛ي انسان ندارد طوالنی، به دست خداست و هیچ ربطی به تصمیم و خواسته

زیرا اهللا  این، به خود او بستگی دارد؛شد و تواند رفتار و کردار نیکی داشته با انسان می
هایی نازل کرده و پیامبرانی فرستاده و راه را  متعال، به او عقل و خرد داده  و کتاب

تواند کار نیک  می رو هر انسانی شن نموده و اتمام حجت فرموده است؛ از اینرو
ي رحم یا   برخی از کارهاي نیک، مانند صله ي پیامبر انجام دهد و بنا به فرموده

َمْن أَحبَّ «فرموده است:  باشد. پیامبر رعایت پیوند خویشاوندي، سبب طول عمر می
يَِصْل رمَِحَهُ 

ْ
ثَِرهِ، فَل

َ
ُ يِف أ  هلَ

َ
ُ يِف ِرْزقِِه َوُ�نَْسأ ْن يُبَْسَط هلَ

َ
خواهد  کسی که می«یعنی:  )1(؛»أ

خویشانش را با  ي رحم یا ارتباط اش، زیاد شود و عمرش طوالنی، پس صله روزي

چنین روایت  . هم انس بن مالک نقل از به 4639؛ و مسلم، ش: 1925صحیح است؛ بخاري، ش:  )1(
 . نقل از ابوهریره به 4638، و مسلم ش: 5526بخاري، ش: 
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جا که بهترین  باشد و از آن ي رحم، یکی از اسباب طول عمر می لذا صله ؛»رعایت کند
همواره باید از  ست که عمرش طوالنی، و کردارش نیک باشد، پس انسان مردم کسی

بخواهد که به او عمري طوالنی با کردار و رفتاري نیکو عنایت کند تا جزو  اهللا
 بهترین مردم قرار بگیرد.

که  مگر آن تنهایی براي انسان خوب نیست؛ ، بهروشن است که عمر طوالنی
گونه که  زیرا گاه عمر طوالنی، به زیان انسان است؛ همان ؛رفتار باشد انسان، نیک

 فرماید: می اهللا

ِينَ ٱ َسَ�َّ َ�ۡ  َوَ� ﴿ ْ َ�َفُروٓ  �َّ �ََّما ا
َ
نُفِسِهمۚۡ  َخۡ�ٞ  لَُهمۡ  ِ� ُ�مۡ  �

َ
 لَُهمۡ  ِ� مۡ �ُ  إِ�ََّما ّ�ِ

ْ َداُدوٓ لَِ�ۡ  ۖ مٗ إِثۡ  ا ِه�ٞ  َعَذابٞ  َولَُهمۡ  ا   ]  ١٧٨: عمران ال[  ﴾١٧٨ مُّ
هاست؛ به آنان مهلت  دهیم، به سود آن کافران هرگز تصور نکنند که اگر مهلتشان می 

 اي (در پیش) دارند. دهیم تا بر گناهانشان بیفزایند. و عذاب خوارکننده می

روزي فراوان، سالمتی، طول عمر و زن و فرزند عنایت  اناهللا متعال، به کافر
تر عمر  هاست. چون هرچه بیش بلکه به زیان آن ها نیست؛ کند؛ اما این، به نفع آن می
اند: دعاي طول عمر  رو علما گفته شوند. از این تري مرتکب می کنند، گناهان بیش می

اهللا، عمري طوالنی به تو براي دیگران، مکروه است؛ یعنی نباید به کسی بگوییم: 
زیرا عمر طوالنی، گاه  ؛برند کار می را به» پیر شوي«بدهد یا برخی از مردم، اصطالح 

کنیم، باید بگوییم:  به زیان انسان است. لذا وقتی براي کسی دعاي طول عمر می
 عمري طوالنی با عزت و عبادت داشته باشی.
*** 

�َُس بُن انلَّرْضِ قال: اَغب ع�ِّ  اخلامس عرش: عن أ�ٍس  -١١١
َ
عن قِتاِل بدٍر،   أ

ُ أْشَهَدِ� قتاَل املرش��  اهللافقال: يا رسوَل  نِئِ ا�َّ
َ
َت الُمرِش�َِ�، ل

ْ
اتل

َ
ِل قِتاٍل ق ِغْبُت عن أوَّ

ُهمَّ أْ�َتِذُر إيلْ 
َّ
حٍد انْ�َشَف الُمْسلُِمون فقال: الل

ُ
ا اكَن يوُم أ ُ ما أصنُع، فلمَّ ُ�ِ�َنَّ ا�َّ

َ
ا ل َك ِممَّ

ُه 
َ
اْسَتْقَبل

َ
َم ف ا صنَع َهُؤالَءِ يع� الُمرْشِ�َِ� ُ�مَّ َ�َقدَّ َْك ِممَّ  إيلَ

ُ
صَنع َهُؤالءِ َ�ْع� أْصَحابَه وأبرأ
قاَل: يا سْعُد 

َ
ُحٍد.  ْ�نُ سْعُد ْ�ُن ُمعاٍذ، ف

ُ
�ََها ِمْن ُدوِن أ نَُّة وَربِّ الكْعبِة، إِِ� أِجُد رِ

ْ
مُعاٍذ اجل

�ًة  ما اهللاَما اْسَتطْعُت يا رسول قال سْعٌد: �َ   وثما�َِ� رَضْ
ً
وجْدنَا بِِه بِْضعا

َ
اَل أ�ٌس: ف

َ
صَنَع، ق

ُه 
َ
ما عرف

َ
وَن ف

ُ
تَِل َومثََّل بِِه الُمرِش�

ُ
د ق

َ
يِف، أْو َطْعَنًة بُِرْمٍح، أو رْميًة �ِسْهٍم، ووجْدناهُ ق بِالسَّ
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نَّا
ُ
ْخُتُه بِبَنانِِه. قال أ�ٌس: ك

ُ
 أ

َّ
حٌد إِال

َ
ْت فيِه َوِ� أْشباِهِه: أ

َ
 نَرى أْو َ�ُظنُّ أنَّ َهِذهِ اآليَة نزل

ۡ ٱ ّمِنَ ﴿ ْ  رَِجالٞ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ٰ  َما َصَدقُوا �َ ْ َ ٱ َهُدوا ن ُهمفَِمنۡ  هِ� َعلَيۡ  �َّ ن ُهمَوِمنۡ  ۥَبهُ َ�ۡ  قََ�ٰ  مَّ  مَّ
 ۖ ْ  َوَما يَنَتِظُر لُوا  )1(. [متفق عليه]هارِ إىل آخِ   ]٢٣:  االحزاب[ ﴾٢٣ ِديٗ� َ�بۡ  بَدَّ

حضور نداشت؛  در جنگ بدر گوید: عمویم، انس بن نضر می انس ترجمه:
اي که با مشرکان  خدا! در نخستین غزوه اي رسول«گفت:  رو به پیامبر از این

جنگیدي، شرکت نداشتم. اگر اهللا توفیقم دهد که در جنگ دیگري رویاروي مشرکان 
» احد«که جنگ هنگامی ». هد داد که چه خواهم کردبه مردم نشان خوااهللا قرار بگیرم، 

یا اهللا! من، از کاري که «گفت:  پراکنده شدند، انس بن نضر روي داد و مسلمانان
یعنی  -ها که این کنم و از کاري انجام دادند، عذرخواهی می -یعنی مسلمانان -ها این

ش رفت؛ در این گاه (به سوي مشرکان) پی آن». جویم کردند، بیزاري می  -مشرکان
اي سعد بن معاذ! به «او را دید. عمویم به سعد بن معاذ گفت:  میان، سعد بن معاذ

». شنوم بوي آن را از سوي احد می این، بهشت است که من ند،پروردگار کعبه سوگ
(بن  انس». چه او کرد، از توان من خارج است آن«گفت:  می به پیامبر سعد

اش کرده بودند و جاي  یم که کشته شده و مشرکان، مثلهدید او راگوید:  می مالک)
کس،  شد و هیچ ي نیزه و اثر تیر در بدنش دیده می بیش از هشتاد زخم شمشیر، ضربه
ي  هم از روي انگشتانش. به نظر ما، این آیه درباره او را نشناخت، مگر خواهرش؛ آن

 او و امثال او نازل شده است که:

ۡ ٱ ّمِنَ ﴿ ْ  رَِجالٞ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ٰ  َما َصَدقُوا �َ ْ َ ٱ َهُدوا ن ُهمفَِمنۡ  هِ� َعلَيۡ  �َّ  ۥَبهُ َ�ۡ  قََ�ٰ  مَّ
ن ُهمَوِمنۡ  ۖ  مَّ ْ  َوَما يَنَتِظُر لُوا   ]  ٢٣:  االحزاب[  ﴾٢٣ ِديٗ� َ�بۡ  بَدَّ

د؛ برخی از آنان ندر میان مؤمنان، مردانی هستند که به پیمانشان با اهللا، صادقانه وفا کرد
به انجام رساندند (و به شهادت رسیدند) و برخی دیگر در انتظار (شهادت)  پیمانشان را

 اند. هستند؛ و (در پیمانشان) هیچ دگرگونی و تغییري نیاورده
 
 

 .1903؛ و صحیح مسلم، ش: 2805صحیح بخاري، ش:  )1(
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 شرح
عمویم، انس بن «گوید:  نقل کرده است که می ، از انس بن مالک/مؤلف

و از قصد جنگ نداشت  اهللا رسولزیرا  ؛»شرکت نداشت ي بدر در غزوه نضر
کاروان تجارتی  تر از سیصد و بیست نفر با ایشان خارج شدند تا به رو فقط کم این

 اهللا رسول گذشت، حمله کنند و مال و غنیمت بگیرند. قریش که از نزدیک مدینه می
از مدینه بیرون رفتند و هفتاد شتر و دو  تر از سیصد و بیست تن از اصحاب و کم

در این  شدند. بسیاري از صحابه ها سوار می ت بر آناسب با خود داشتند که به نوب
کس را به  قصد جنگ نداشت و هیچ اهللا جنگ حضور نداشتند؛ زیرا ابتدا رسول

 ي اندکی از مدینه بیرون فت. رو فقط با عده جنگ فرانخواند و از این
ه با مشرکان اي ک من در نخستین غزوه :عرض کرد به پیامبر انس بن نضر

ي دیگري را بیابم، نشان  لذا اگر توفیق شرکت در غزوه شرکت نداشتم؛جنگیدي، 
 کنم. خواهم داد که چه می

ي احد روي داد. ابتدا جریان جنگ به نفع  زوهي بدر، غ سیزده ماه پس از غزوه
بانی خود را ترك کردند و از کوه  ت نگهسکه تیراندازان، پ مسلمانان بود؛ اما پس از آن

ور شدند و  نظام مشرکان، از پشت سر به مسلمانان حمله  ي سواره هپایین آمدند، دست
ي  صفوف لشکر مسلمانان را در هم شکستند و مسلمانان، پراکنده شدند و تا آستانه

گفت: یا اهللا! از کاري که دوستانم کردند،  شکست پیش رفتند. انس بن نضر
جویم. سپس به سوي  ري میکنم و از کاري که مشرکان انجام دادند، بیزا عذرخواهی می

از او پرسید:  را دید. سعد روي، سعد بن معاذ مشرکان پیش رفت و هنگام پیش
 . کنم استشمام میروي؟ پاسخ داد: اي سعد! من، بوي بهشت را از سوي احد،  کجا می

و این،  رسید گفت؛ توهم نبود؛ واقعاً بوي بهشت به مشامش می راست می انس
ي بهشت را شنید تا به سوي بود که پیش از شهادتش، بو کرامتی از سوي اهللا

 که به شهادت رسید. قدر جنگید تا آن لذا آن ؛نشینی نکند پیش برود و عقب مشرکان
ي نیزه و اثر تیر در  و وقتی پیکرش را یافتند، بیش از هشتاد زخم شمشیر، ضربه

از روي انگشتانش کس او را نشناخت؛ فقط خواهرش، او را  شد و هیچ بدنش دیده می
 ي او نازل شده است که: این بود که این آیه، درباره شناخت. نظر صحابه
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ۡ ٱ ّمِنَ ﴿ ْ  رَِجالٞ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ٰ  َما َصَدقُوا �َ ْ َ ٱ َهُدوا ن ُهمفَِمنۡ  هِ� َعلَيۡ  �َّ  ۥَبهُ َ�ۡ  قََ�ٰ  مَّ
ن ُهمَوِمنۡ  ۖ  مَّ ْ  َوَما يَنَتِظُر لُوا    ]  ٢٣ األحزاب:[  ﴾٢٣ ِديٗ� َ�بۡ  بَدَّ

د؛ برخی از آنان ندر میان مؤمنان، مردانی هستند که به پیمانشان با اهللا، صادقانه وفا کرد
پیمانشان را به انجام رساندند (و به شهادت رسیدند) و برخی دیگر در انتظار (شهادت) 

 اند. هستند؛ و (در پیمانشان) هیچ دگرگونی و تغییري نیاورده

او، نخستین کسانی هستند که در مفهوم این آیه  بدون شک انس بن نضر و امثال
گفته بود:  انس که چنان. ها، صادقانه بر سرِ پیمانشان با اهللا ماندند گنجند؛ زیرا آن می

که  کس انجام نداد تا این کنم. و کاري کرد که هیچ اهللا، نشان خواهد داد که چه می
 داشت.بر او منت نهاد و نعمت شهادت را به او ارزانی  اهللا

گر جهاد با نفس در مسیر اطاعت از  این حدیث، در موضوع این باب، و بیان
چنین جهاد بزرگی با نفس خویش،  گونه که انس بن نضر باشد. همان می اهللا

که به  کرد و پس از پراکنده شدن مسلمانان، به سوي دشمن پیش رفت و جنگید تا آن
 شهادت رسید.

*** 

ا  مسعود عقبة بن عمرو األنصاري ابلدري السادس عرش : عن أيب -١١٢ مَّ
َ
اَل : ل

َ
ق

ثٍ�، فقالوا: ُمراٍء 
َ
َق �يَِشٍء ك َجاَء رَُجٌل َ�َتَصدَّ

َ
َاِمُل ىلَعَ ُظُهورِنَا، ف

ُ
نَّا �

ُ
ِة ك

َ
َدق ْت آيُة الصَّ

َ
نََزل

َغ�ٌّ َ�ْن َصاِع َهذَ 
َ
وا : إنَّ اَهللا ل

ُ
َق بَِصاٍع فقال ْت:وََجاَء رَُجٌل آَخُر َ�َتَصدَّ

َ
ل ِينَ ٱ﴿ ا! َ�َ�َ َّ� 

ۡ ٱ ِمُزونَ يَلۡ  وِِّ��َ ل ۡ ٱ ِمنَ  ُمطَّ ٰ ٱ ِ�  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل َدَ� ِينَ ٱوَ  تِ لصَّ  َخُرونَ فَيَسۡ  َدُهمۡ ُجهۡ  إِ�َّ  َ�ُِدونَ  َ�  �َّ
ُ ٱ َسِخرَ  ُهمۡ ِمنۡ  ِ�مٌ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  ُهمۡ ِمنۡ  �َّ

َ
يه[ُمتََّفٌق  ؛ ]٧٩: التوبة[ ﴾٧٩ أ

َ
 )1(]َعل

ي  گوید: هنگامی که آیه می ابومسعود، عقبه بن عمرو انصاري بدري ترجمه:
دادیم.  کشیدیم و مزد آن را صدقه می نازل شد، ما بر دوش خویش بار می صدقه

ریاکار است. شخصِ دیگري آمد و مردي آمد و مال زیادي صدقه داد؛ منافقان گفتند: 
نیاز  ي اندك این مرد، بی ز صدقهیک صاع (یک پیمانه خرما) صدقه داد. گفتند: اهللا، ا

 گاه این آیه نارل شد: است. آن
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ِينَ ٱ﴿ ۡ ٱ ِمُزونَ يَلۡ  �َّ وِِّ��َ ل ۡ ٱ ِمنَ  ُمطَّ ٰ ٱ ِ�  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل َدَ� ِينَ ٱوَ  ِت لصَّ  إِ�َّ  َ�ُِدونَ  َ�  �َّ
ُ ٱ َسِخرَ  ُهمۡ ِمنۡ  َخُرونَ فَيَسۡ  َدُهمۡ ُجهۡ  ِ�مٌ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  ُهمۡ ِمنۡ  �َّ

َ
    ]٧٩: التوبة[  ﴾٧٩ أ

ي دهند و نیز بر مؤمنانی که به اندازهکسانی که بر آن دسته از مؤمنان که زیاد صدقه می
کنند، بدانند که اهللا (نیز در ها را مسخره می گیرند و آندهند، ایراد میتوانشان صدقه می

 کند و عذاب دردناکی در پیش دارند.مقابل) آنان را مسخره می

 شرح
 نقل کرده است؛ ابومسعود وایتی از ابومسعود، عقبه بن عمرو، ر/مؤلف

اي که در آن، به صدقه دادن  یعنی آیه ؛»ي صدقه نازل شد... زمانی که آیه«گوید:  می
به خاطر کسب خشنودي و  است. صدقه بدین معناست که انسان تشویق شده
صدقه، این است  اش به گذاري ، از مال خویش به فقرا بدهد و علت نامرضایت اهللا

 بستگی محبت و دلمال و ثروت به انسان، گر صداقت ایمان انسان است.  که بیان
 فرماید: می گونه که اهللا هماندارد؛ 

ۡ ٱ َوُ�ِبُّونَ ﴿     ]٢٠: الفجر[  ﴾٢٠ اَ�ّٗ  اُحبّٗ  َماَل ل
 بستگی زیادي دارید. و به مال و ثروت، محبت و دل

هاي  بستگی ر دوست دارد، از عالیق و دلت خاطر چیزي که بیش فقط به انسان
دهد، این، دلیلی  صدقه می خاطر اهللا گذرد. لذا وقتی انسان، از مال خود به خود می

 بر صداقت ایمان اوست.
هاي خود را نزد  درنگ صدقه بی ي صدقه نازل شد، صحابه هنگامی که آیه

نزول هر حکمی، آوردند و این عادت آن بزرگواران بود که پس از  می پیامبر
شد که چیزي را ممنوع قرار  اي نارل می کردند و هرگاه آیه درنگ بدان عمل می بی
ي حرام بودن شراب نازل  وقتی آیه که چناننمودند.  داد، بالفاصله آن را ترك می می

هاي شراب  شراب داشتند، ظرف که پیش از نزول این حکم شد، تعدادي از صحابه
 ها، شراب جاري شده بود. اي که در کوچه هگون را خالی کردند؛ به
رسد،  ست که وقتی حکم اهللا و پیامبرش به او می ي هر مؤمنی این، وظیفه

چه  بالفاصله بدان عمل کند؛ چه با اجراي دستور اهللا و رسولش و چه با دوري از آن
 اند. منع کرده و پیامبر که اهللا
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 هرکس و کردند عمل المنو همین به نیز صدقه حکم نزول هنگام صحابه

 مطابق را کسی هر منافقان .آورد می اهللا رسول نزد را خود ي  صدقه توانش، ي اندازه به

 آورد، می صدقه براي زیادي چیز کسی، اگر کردند؛ می سرزنش یا مسخره وضعیتش،

 خود با اندکی ي صدقه فقیر اصحاب از یکی اگر و ست! ریاکاري آدمِ گفتند: می منافقان

 مختلف، هاي شیوه به و است! نیاز بی اندك، ي صدقه این از خداوند، گفتند: می ورد،آ می

 ها، آن باطن و ظاهر که هستند کسانی همان منافقان، گرفتند.  می ریشخند به را مؤمنان

 سخنی که است این خیالشان، و فکر ي همه و هستند مسلمانان بدخواه و نیست یکی

 یا دشنام که است بخش لذت خیلی برایشان یا باشد آور جرن مسلمانان، براي که بگویند

 با و اند منافق ،اهللا ي فرموده به زیرا بشنوند! مسلمانان ي درباره ناشایستی سخن

 گفتند: می آورد، می صدقه براي زیادي چیز کسی، اگر دارند. دشمنی و کینه مسلمانان،

 آورد، می خود با اندکی ي قهصد دست، تنگ یا فقیر اصحاب از یکی اگر و است ریاکار

 کرد: نازل را آیه این اهللا پس، است! نیاز بی اندکش ي صدقه از خداوند، گفتند: می

ِينَ ٱ﴿ ۡ ٱ ِمُزونَ يَلۡ  �َّ وِِّ��َ ل ۡ ٱ ِمنَ  ُمطَّ ٰ ٱ ِ�  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل َدَ� ِينَ ٱوَ  ِت لصَّ  إِ�َّ  َ�ُِدونَ  َ�  �َّ
ُ ٱ َسِخرَ  ُهمۡ ِمنۡ  َخُرونَ فَيَسۡ  َدُهمۡ ُجهۡ  ِ�مٌ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  ُهمۡ ِمنۡ  �َّ

َ
    ]٧٩: التوبة[  ﴾٧٩ أ

ي دهند و نیز بر مؤمنانی که به اندازهکسانی که بر آن دسته از مؤمنان که زیاد صدقه می
کنند، بدانند که اهللا (نیز در ها را مسخره می گیرند و آندهند، ایراد میتوانشان صدقه می

 کند و عذاب دردناکی در پیش دارند.مقابل) آنان را مسخره می

 کارهاي در دیگر یک از گرفتن پیشی به فراوانی اشتیاق صحابه که یابیم درمی لذا

 کردند. می جهاد خویش، نفس با منظور بدین و داشتند نیک
 این که طور همان است؛ مؤمنان پشتیبان و مدافع اهللا که بریم می پی نیز نکته بدین

 فرمود. نازل منافقان، هاي  سرزنش و ریشخندها برابر در مؤمنان از دفاع در را آیه
 به نسبت منافقان، که ست شدیدي دشمنی و عداوت عمق گر بیان روایت، این

 ي صدقه اگر نبودند؛ درامان ها آن ناسزاگویی از حال، هیچ در مؤمنان و داشتند مؤمنان
 اندکی ي صدقه اگر و کردند می متهم خودنمایی و ریا به را آنان منافقان، دادند، می زیادي

 ها آن به ربطی هیچ گرچه پرداختند. می ایشان سرزنش به منافقان هم باز دادند، می

 و داد را کردن مسخره این سزاي اهللا رو این از شد؛ می مربوط اهللا به فقط و نداشت
 دارند. پیش در دردناکی عذاب که نمود اعالم ها آن به
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 در متعال اهللا خداست. با آن پاداش زیاد، چه و باشد کم هچ صدقه، که این ضمن

 فرماید: می کتابش

�ٍ  َقاَل ِمثۡ  َمۡل َ�عۡ  َ�َمن﴿ �ٖ  َقاَل ِمثۡ  َمۡل َ�عۡ  َوَمن ٧ ۥيََرهُ  �َخۡ�ٗ  َذرَّ  ﴾٨ ۥيََرهُ  �َ�ّٗ  َذرَّ
  ]  ٨  ،٧: الزلزلة[ 

اي بدي نماید،  ذره وزن بیند. و هر کس هم اي نیکی کند، آن را می وزن ذره پس هرکس هم
 بیند. را می آن

َق بَِعْدِل َ�ْمَرٍة ِمْن َكْسٍب َطيٍِّب «فرموده است:  اهللا رسول َوال  -إنَّ اإل�ساَن إِذا تََصدَّ
يَِّب   الطَّ

َّ
ُ إِال َحُدُ�ْم فَ  -َ�ْقبَُل ا�َّ

َ
�ِّيَها  َكَما يَُر�ِّ أ  يَأُخُذَها �ِيَِميِنِه َ�ُ�َ

َ
َ تَعاىل إِنَّ ا�َّ

لُوَُّه، َحىتَّ فَ
َبَِل 

ْ
ي یک خرما از مال حالل صدقه  اندازه هرگاه انسان به«یعنی:  )1(؛»تَُ�وَن ِمثَْل اجل

دهد  گیرد و آن را چنان پرورش می اهللا متعال، آن را به دست راست خویش میدهد، 
دهید. و  طور که شما، کره اسب خود را پرورش می شود؛ همان که مثل کوه، بزرگ می

 ».کند که از مال حالل باشد اي را قبول می فقط صدقه اهللا،
دانه خرما را با یک کوه مقایسه کنید؛ اصالً قابل مقایسه نیستند و کوه، خیلی  یک

اهللا متعال،  -چه کم باشد و چه زیاد -تر است. هر کار نیکی که انسان انجام دهد بزرگ
الص براي اهللا باشد و دهد؛ اما باید دقت کنید که نیت شما، خ پاداش آن را می

خواهان پاداش یا قدردانی از سوي غیر اهللا نباشید و در عین حال، مطابق سنت 
 عمل کنید. اهللا رسول

*** 

يِب إدر�س  -١١٣
َ
السابَع عرش: عن سعيِد بِن عبِد العز�ِز، عن َر�يعَة بِن يز�َد، عن أ

يِب َذرٍّ ُجْنُدِب بِن ُجَناَدةَ 
َ
، عن أ ِ تبارَك وتعاىل  انلَّيِبِّ  َعنِ  اخَلْوالَ�ِّ فيما يَْروِى َعِن ا�َّ

الَ تَظالُموا، يَا «أنه قال: 
َ
 ف

ً
ما ُتُه بَيَْنُ�ْم ُ�َرَّ

ْ
َم ىلَعَ َ�ْفيِس وََجَعل

ْ
ل ْمُت الظُّ  َحرَّ

ِّ
يا ِعَباِدي إِ�

اْسَتْهُدو� أْهدُ�ْم، يَا ِعَبا
َ
 َمْن َهَدْ�ُتُه، ف

َّ
ُ�م َضالٌّ إِال

ُّ
 مْن ِعَباِدي لُك

َّ
ُ�ْم جائٌع إِال

ُّ
دي لُك

 
ُّ
ُسو� أطعمُته، فاْستْطعمو� أطعْم�م، يا عبادي لُك

ْ
اْسَتك

َ
َسْوتُُه ف

َ
 مْن ك

َّ
�م اَعٍر إال

اْسَتْغِفُرو� 
َ
، ف

ً
نُوَب مَجِيعا ِفُر اذلُّ

ْ
نَا أغ

َ
ْيِل َوانلََّهارِ وَأ

َّ
ِْطُئوَن بِالل ُسُ�ْم، يَا ِعَباِدي إنَُّ�ْم ختُ

ْ
أ�

 .نقل از ابوهریره به 1321صحیح بخاري، ش:  )1(
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 ُ�
َ
ِفْر ل

ْ
ُغوا َ�ْفيِع َ�َتْنَفُعو�، يَا أغ

ُ
ْن َ�ْبل

َ
و�، َول ُغوا رُضِّي َ�َترُضُّ

ُ
ْن َ�ْبل

َ
ْم، يَا ِعَباِدي إِنَُّ�ْم ل

َسُ�ْم وَِجنَُّ�ْم اَكنُوا ىلَعَ أتىَق قلِب رجٍل واحٍد من�م 
ْ
ْم، َو��

ُ
ُ�ْم وآِخر�

َ
ل نَّ أوَّ

َ
ْو أ

َ
ِعَباِدي ل

، يا ِعَبادِ 
ً
م و��َسُ�م وِجنَّ�ْم اَكنوا ىلَعَ ما زاَد ذلَك يِف ُمليك شيئا

ُ
ل�م وآخَر� نَّ أوَّ

َ
ي لو أ

ُ�ْم 
َ
ل وَّ

َ
نَّ أ

َ
ْو أ

َ
، يَا ِعَباِدي ل

ً
يِك َشيْئا

ْ
ِب رَُجٍل َواِحٍد ِمْنُ�ْم َما َ�َقَص َذلَِك ِمْن ُمل

ْ
ل
َ
َجِر ق

ْ
أف

أْ�َطيْ 
َ
و� ف

ُ
سأل

َ
اُموا يِف َصعيٍد َواحٍد، ف

َ
َسُ�ْم وَِجنَُّ�ْم، ق

ْ
ْم َو��

ُ
َُه، َوآِخر�

َ
ساٍن َمْسأتل

ْ
ُت لُكَّ إ�

ْدِخَل ابَلْحَر، يَا ِعَباِدي إنَّما ِ�َ 
ُ
َما ََ�ْنُقُص الِمْخَيُط إَِذا أ

َ
 ك

َّ
ا ِعْنِدي إِال َما َ�َقَص َذلَِك ِممَّ

َيْحمِد 
ْ
ل
َ
يُ�ْم إيَّاَها، َ�َمْن وََجَد َخْ�اً ف

ِّ
ُ�ْم، ُ�مَّ أَوف

َ
ْحِصيَها ل

ُ
ُ�ْم أ

ُ
َجَد َ�ْ�َ ، َوَمْن وَ اهللاأْ�َمال

 َ�ْفَسهُ 
َّ
وَمنَّ إال

ُ
الَ يَل

َ
َث بهذا احلديث َجَثا ىلَعَ ». َذلَِك ف اَل سعيٌد: اكن أبو إدر�س إذا حدَّ

َ
ق

 )1(ُركبتيه. [روايت مسلم]
سعید بن عبدالعزیز از ربیعه بن یزید از ابوادریس خوالنی از ابوذر،  ترجمه:

چنین روایت نموده است که:  متعال از اهللا نقل کرده که پیامبر جندب بن جناده
ام و آن را بر شما نیز حرام  من! من، ظلم و ستم را بر خود حرام کرده ناي بندگا«

راه و  ي شما گم دیگر ظلم نکنید. اي بندگان من! همه ام؛ پس به یک گردانیده
 نماییدام؛ پس، از من درخواست هدایت  اید، مگر کسی که من، هدایتش کرده سرگشته

اید، جز کسی که من به او  ي شما گرسنه همهاي بندگان من! . کنمشما را هدایت تا 
غذا و خوراك بخواهید تا به شما خوراك دهم. اي بندگان من!  من غذا دهم؛ پس، از
عطا کنم؛ پس، از من لباس بخواهید اید، جز کسی که من به او لباس  شما، همه برهنه

شما شب و روز مرتکب گناه و معصیت تا به شما لباس دهم. اي بندگان من! 
بخشم؛ پس، از من طلب آمرزش کنید تا شما را  ي گناهان را می شوید و من، همه می

توانید نفع و زیانی به من برسانید. اي بندگان  بیامرزم. اي بندگان من! شما هرگز نمی
باشید  ین قلبترپرهیزکارداراي  ها از ابتدا تا انتها، ها و جن انسان ي شما من! اگر همه

افزاید.  ن نمیماي بر ملک  رفتار کنید، این امر، ذره و به روش پرهیزکارترین شخص
کارترین  به روش گنهها از ابتدا تا انتها،  ها و انسان جن ي شما اي بندگان من! اگر همه

اي از ملک من  شخصِ خود که داراي بدترین قلب است، عمل نمایید، این امر، ذره
ها، از ابتدا تا انتها، در یک زمین  ها و جن ي انسان ي بندگان من! اگر همهاکاهد.  نمی

 .2577صحیح مسلم، ش:  )1(
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جا از من درخواست نمایند و  هاي خود را یک پهناور بایستند و همه، خواسته
چه که نزد من است،  ي همه را برآورده سازم، این عمل، چیزي از آن خواسته

برند و بیرون  فرو می یاریک سوزن را در آب د طور که وقتی کاهد؛ همان نمی
که آن را  ستاعمال شمااین، اي بندگان من!  شود. هیچ از آب دریا کم نمی کشند، می

 دهم؛ لذا هرکس طور کامل به شما می کنم و نتایج آن را به براي شما، محاسبه می
ي دیگري یافت، کسی جز  ي خوبی دید، اهللا را ستایش نماید و هرکس نتیجه نتیجه

 ».نکندخود را سرزنش 

 شرح
در باب مجاهده با نفس ذکر کرده که  ، حدیثی از ابوذر غفاري/مؤلف

آن را از پروردگار متعال روایت نموده است. علما چنین احادیثی را احادیث  پیامبر
روایت  اند و حدیثی که به عنوان سخن پیامبر قدسی یا احادیث االهی نامیده

 شود. گردد، حدیث نبوي نامیده می می
اي بندگام من! من، ظلم و ستم را بر خود «فرماید:  در این حدیث قدسی می اهللا

 ؛ یعنی من»دیگر ظلم نکنید ام؛ پس به یک ام و آن را بر شما نیز حرام گردانیده حرام کرده
ام مرتکب نشده است، به  کنم؛ به عبارت دیگر گناهانی را که بنده کس ستم نمی به هیچ

بلکه اهللا  ؛کاهم هایی را که انجام داده، از حسابش نمی نیکیکنم یا  حسابش منظور نمی
متعال، داوري عادل و نیکوکار است و مجازات و پاداش او مبتنی بر عدل و احسان 

عدالت حکم  کاران، به دریغ دارد و نسبت به گنه  اوست. نسبت به نیکوکاران، لطف بی
 دگانش وجود ندارد.رسی به اعمال بن کند و ظلم یا حالت سومی در حساب می

یعنی اگر کسی یک نیکی انجام  دهد؛ ده برابر پاداش میها را  اهللا متعال، نیکی
گیرد؛ اما اگر کسی مرتکب کار بدي شود، تنها به  دهد، مطابق ده نیکی پاداش می

اي  که سوره» اَنعام«ي  گردد. اهللا متعال در سوره ي کارِ بدش مجازات می اندازه
 :فرماید ست، می مکی

ٓ  َمن﴿ ِ  ءَ َجا مۡ  َعۡ�ُ  ۥفَلَهُ  َسَنةِ �َۡ ٱب
َ
ۖ أ ٓ  َوَمن َثالَِها ِ  ءَ َجا ّيَِئةِ ٱب  لََهاِمثۡ  إِ�َّ  َزىٰٓ ُ�ۡ  فََ�  لسَّ

  ]  ١٦٠: األنعام[  ﴾١٦٠ لَُمونَ ُ�ظۡ  َ�  وَُهمۡ 
یابد و هر کس کار بدي انجام دهد، تنها هر کس کار نیکی انجام دهد، ده برابرش پاداش می

 .شود نمیها  ي کارِ بدش مجازات خواهد شد. و هیچ ستمی به آنبه اندازه
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 شود و نه افزون بر کار بدي که ها کاسته می ، نه از پاداش آنبه عبارت دیگر
 فرماید: بلکه پروردگارمان می گردند؛ اند، مجازات می مرتکب شده

ٰ ٱ مِنَ  َمۡل َ�عۡ  َوَمن﴿     ]١١٢: طه[ ﴾١١٢ امٗ َهۡض  َوَ�  امٗ لۡ ظُ  َ�َاُف  فََ�  مِنٞ ُمؤۡ  وَُهوَ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ
 ترسد. کارهاي شایسته انجام دهد و مؤمن باشد، از ستم و کاستی در مزدش نمی و هر کس

من، ظلم و ستم را بر خود حرام «در این حدیث قدسی فرموده است:  اهللا
ی را نیز کند و چیزهای چیزهایی را بر خود، حرام می یابیم که اهللا لذا درمی ؛»ام کرده

سازد. یکی از چیزهایی که اهللا متعال بر خود واجب کرده، رحمت  بر خود واجب می
 فرماید: می که چناناست؛ 

ٰ  َر�ُُّ�مۡ  َكَتَب ﴿   ]  ٥٤: األنعام[  ﴾ةَ لرَّۡ�َ ٱ ِسهِ َ�فۡ  َ�َ
 پروردگارتان رحمت را بر خود واجب نموده است.

هرچه  و ستم است؛ زیرا اهللا و یکی از چیزهایی که بر خود حرام نموده، ظلم
گونه که  کند و همان دهد و هر حکمی که بخواهد، صادر می بخواهد، انجام می

نماید، برخی چیزها را بر خود نیز حرام  چیزهایی را بر بندگانش، واجب یا حرام می
ي این حدیث قدسی آمده  زیرا او حاکم مطلق است. در ادامه ؛سازد یا واجب می

این ». یگر ظلم نکنیدد ام؛ پس به یک ستم را بر شما نیز حرام گردانیده و ظلم و«است: 
هی بر دو گونه است: حکم تشریعی اوست؛ زیرا احکام ال گر هی بیاني ال فرموده

 فرماید: می تشریعی، و تکوینی. اهللا

ۡ ٱ َناوََجَعلۡ ﴿     ]  ١١  ،١٠: النبا[  ﴾١١ اَمَعاشٗ  �ََّهارَ ٱ َناوََجَعلۡ  ١٠ اِ�َاسٗ  َل �َّ
 معاش گرداندیم  و شب را پوششی (براي آرامش شما) قرار دادیم و روز را هنگام کسب

اي از آیات و  اشاره دارد. و اما نمونه و آیه، به احکام تکوینی پروردگاراین د
 :احکام شرعی اهللا

ُ ٱ َجَعَل  َما﴿ ٓ  َوَ�  َ�َِ��ٖ  ِمنۢ  �َّ   ]  ١٠٣: دة املائ[  ﴾َحا�ٖ  َوَ�  َوِصيلَةٖ  َوَ�  �َِبةٖ َسا
 را مشروع نگردانیده است.» حام«و » وصیله«، »سائبه«، »بحیره« اهللا

یعنی آن ». و ظلم را بر شما حرام کردم«فرماید:  در این حدیث قدسی می اهللا
عنوان یک حکم شرعی، بر شما حرام نمودم. و این، یک حکم تکوینی نیست؛  را به

 د دارد.ظلم و ستم وجو ،زیرا در جهان
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باشد که  گیرد، در سه مورد کلی می ها صورت می ظلم و ستمی که در میان انسان
ْمَوالَُ�ْم «اش در حج وداع، بیان نموده است:  در خطبه اهللا رسول

َ
إِنَّ ِدَماَءُ�ْم َوأ

ْعَراَضُ�ْم َعلَيُْ�ْم َحَرا
َ
 )1(؛»ُ�ْم َهَذايِف بََ�ِ  ٌم، َكُحْرَمِة يَْوِمُ�ْم َهَذا يِف َشْهِرُ�ْم َهَذاَوأ

دیگر، مانند این روز و این ماه و این  و مال و آبروي شما بر یک  همانا جان«یعنی: 
اهللا  اهللا گاه رسول گفتند: آري. آن» آیا تبلیغ کردم؟« سپس فرمود:». شهر، حرام است

ها  لذا جان و مال و آبروي انسان ».تو شاهد باش یا اهللا! پس«ا گواه گرفت و گفت: ر
 دیگر، حرام است. ر یکب

کس جایز نیست که به جان  باشد و براي هیچ ناحق حرام می ها به کشتن انسان
نماید؛ چه این تعدي، منجر به مرگ وي شود و چه باعث  تجاوزکسی، تعدي یا 

 گردد. و زخمی شدن یا شکستن استخوانی نقص عضو
ست  ر زمانیست: شکستن استخوان مرده، همانند شکستن استخوان وي د گفتنی

ي انسان،  فرموده است، مرده یا جنازه اهللا طور که رسول باشد؛ زیرا همان که زنده می
ها  باشد و جدا کردن هیچ یک از اندام و اعضاي او یا شکستن آن درخورِ احترام می
برانگیخته خواهد شد. لذا فقهاي  ست که روز قیامت، ینتاامبدن ما، جایز نیست؛ زیرا 

اند که جدا کردن اندام میت از پیکرش،  اهللا بدین نکته تصریح کرده حنبلی رحمهم
زیرا مرده نیز از  د، در زمان حیاتش وصیت کرده باشد؛جایز نیست؛ حتی اگر خو

ها، نوعی  احترامی همانند زنده برخوردار است و جدا کردن اعضاي او یا شکستن آن
 رود. شمار می تعدي و گناه و معصیت به

زیرا اندام و اعضاي انسان،  ؛داي عضو، حتی به وصیت، جایز نیستاه بنابراین،
 فرموده است: زیرا اهللا این امانت، کوتاهی کرد؛ اند و نباید در حق امانت

ْ ُتلُوٓ َ�قۡ  َوَ� ﴿ نُفَسُ�مۚۡ  ا
َ
َ ٱ إِنَّ  أ   ]  ٢٩:  النساء[  ﴾٢٩ ارَِحيمٗ  بُِ�مۡ  َ�نَ  �َّ

 به شما مهرورز است.درستی که اهللا  و خویشتن را نکشید. به

در تفسیر این آیه گفته است که آدمِ جنُب، نباید در سرماي  عمرو بن عاص 
 عمرورود، غسل کند.  زیان دارد و بیم جانش می براي وي شدید که غسل کردن

 پیامبر که چنانغسل کردن را در چنین شرایطی نوعی خودکشی دانسته است. 
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فرستاد. وي، در این » اي سریه«ی چند از اصحاب به را به عنوان فرمانده با تن عمرو
نماز گردید. وقتی (به  راهانش پیش که تیمم کرد، براي هم سریه جنُب شد و پس از آن

ر حالی که جنب بودي، براي آیا د«برگشتند، به او فرمود:  مدینه) نزد رسول خدا
یاد آوردم که  ا بهاي رسول خدا! این آیه ر عرض کرد: بله» نماز شدي؟ یارانت پیش

 فرموده است: اهللا

ْ ُتلُوٓ َ�قۡ  َوَ�  ﴿ نُفَسُ�مۚۡ  ا
َ
َ ٱ إِنَّ  أ    ]  ٢٩:  النساء[  ﴾٢٩ ارَِحيمٗ  بُِ�مۡ  َ�نَ  �َّ

 درستی که اهللا به شما مهرورز است. و خویشتن را نکشید. به

سپس ادامه داد: من از سرما ترسیدم؛ لذا با خاك پاك تیمم کردم و نماز 
و استدالل او را تأیید کرد و به او نفرمود که  کارِ عمرو پیامبر )1(.خواندم

 استداللش به این آیه درست نیست.
گردد یا آثار  یا باعث نقص عضو می هر کاري که براي بدن زیان دارد بنابراین،

 فرموده است: گذارد، جایز نیست. زیرا اهللا منفی بر سالمت انسان می

ْ ُتلُوٓ َ�قۡ  �ََ� ﴿   ا
َ
  ]  ٢٩:  النساء[  ﴾نُفَسُ�مۡ أ

 و خودکشی نکنید.

هاي ما  خاطر حفظ سالمتی و حرمت بدن آور به لذا سیگار و دیگر چیزهاي زیان
شود و هم  حرمت جان انسان، هم شامل تعديِ منجر به مرگ می پسحرام شده است. 

د. انجام می استخوان یا هر آسیب دیگري شامل تجاوزي که به نقص عضو یا شکستن
یعنی براي شما  ؛»دیگر حرام است هاي شما بر یک و مال«فرمود:  اهللا سپس رسول

ناحق و با ترفندهاي گوناگون مانند غصب، دزدي،  دیگر را به جایز نیست که اموال یک
هاي حرام بخورید. بنابراین، درآمد حاصل از فروش  خیانت، تقلب، دروغ و سایر شیوه

حرام است و کسانی که از از تقلب و خیانت در معامله،  کاالهاي تقلبی یا درآمد حاصل
خورند و  ناحق می سو اموال برادران خود را به کنند، از یک کسبِ درآمد می این طریق

 اهللا کنند؛ و از سوي دیگر، باید بدانند که رسول ها تجاوز می در حقیقت به حقوق آن

) و دارقطنی 1/285)، و حاکم در المستدرك (4/203)، و احمد در مسندش (334روایت: ابوداود ( )1(
)، و 137شاهین در ناسخ الحدیث ومنسوخه ( )، و ابن1/225)، و بیهقی در الکبري (1/178در سننش (

 ./) از حافظ2/189) و تعلیق التعلیق (1/150). نگا: التلخیص (1/239الجوزي در التحقیق ( ابن
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از کاسبش بیزار باشد، چه  برها اعالم بیزاري نموده است و درآمدي که پیام از آن
َمن َغشَّ فَلَيَس «فرموده است:  در حدیث صحیح آمده که پیامبرست!  خیري درآمد بی

 ».تقلب کند، از من (پیرو من) نیست هرکس«یعنی:  )1(؛»ِم�ِّ 
کنند به اشکال گوناگون و با ترفندهاي مختلف، بخشی  یا برخی از افراد سعی می

 اهللا زیرا رسول ؛باشد را غصب کنند؛ این کار، حرام می ي خود از زمین همسایه
قَُه يَوَم الِقيَامَ «فرموده است:  ِمن َسبِع  ةِ َمِن اقتََطَع ِمَن األرِض ِشرًبا بَِغ� حقٍّ فَإنَُّه ُطوِّ

 ناحق تصاحب کند، روز قیامت را بهکسی که یک وجب از زمین «یعنی:  )2(؛»أرض�َ 
به عبارت دیگر ». شود به دور گردنش پیچیده میهمین یک وجب از هفت زمین، 

 کند! پیچد و آن را با خود حمل می همانند طوقی به دور گردنش می
کارش بگوید: تو از من  اش را انکار کند و به بستان بدهیچنین اگر کسی  هم

 طلبی نداري، مرتکب ظلم و ستم شده و این، خوردن اموال دیگران است؛ حتی اگر

حکم دهد، باید بداند که در دادگاه عدل االهی،  قاضی به نفع اورسی، در جریان داد 
ْن «فرموده است:  پیروز نخواهد شد. پیامبر

َ
َّ َولََعلَّ َ�ْعَضُ�ْم أ َتِصُموَن إىلَ

َ
إِنَُّ�م خت

قيِْض بَِنحِو َما أسَمُع َ�َمنْ 
َ
ُ َو�نَّما أ

َ
قيِْضَ هل

َ
ِتِه ِمْن َ�ْعٍض، فَأ َُن حِبُجَّ

ْ
حل

َ
ُ �ىَِشٍء  يَُ�وَن أ

َ
قََضيُْت هل

ُ مجرأِخيِمن َحقِّ  إِ�ََّما أقتَِطُع هلَ
ْو ِليَْستْكرث ةً ِه فَ

َ
يَْستَِقْل أ

ْ
براي  شما«یعنی:  )3(؛»ِمَن نَّاٍر فَل

یا  استداللدر  است یکی از طرفین خصومت،آیید و ممکن  قضاوت، نزد من می
ا من مطابق چیزي که زیر ؛ماهرتر باشد و من به نفع او قضاوت نمایم سخن گفتن

سان به او بدهم، در  ا بدینکنم. پس، هر کسی که حق برادرش ر شنوم، حکم می  می
 ».ام؛ حال خود داند که آن را نگه دارد یا رها کند اخگري از آتش به او داده حقیقت

دانستید که حق با شما  لذا اگر در چنین شرایطی به نفع شما حکم شد و خود می
داند و  زیرا قاضی، غیب نمی ؛باید تاوانش را در آخرت پس دهید نیست، بدانید که

اما روز قیامت باید در برابر پروردگار  ؛کند شنود، حکم می مطابق چیزي که می
 گو باشید. پاسخ ناي آشکار و نهانجهانیان، دا

 .نقل از ابوهریره به 101صحیح مسلم، ش:  )1(
 .نقل از سعید بن زید ، به30320صحیح مسلم، ش:  )2(
 .&سلمه نقل از ام به 3231)؛ و مسلم، ش: 6634، 6452، 2483صحیح بخاري، ش: ( )3(
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ي دعوا نماید و با  اقامه چنین حرام است که کسی نسبت به اموال دیگران هم
سان مال دیگران را  و بدین کند تمام حکم دادگاه را به نفع خود روغین،شهادت د

به «فرمود:  لذا اهللا هاي زیادي از این دست وجود دارد؛ نمونهناحق بخورد.  به
 ».دیگر ظلم نکنید هم

غ و کس جایز نیست که با غیبت و درو و اما حرمت آبروي مسلمان؛ براي هیچ
 و این کار، جزو گناهان بزرگ است. اهللا .بازي کندناسزاگویی، با آبروي دیگران 

 فرماید: می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ جۡ ٱ َءاَمُنوا نِّ ٱ ّمِنَ  �َكثِ�ٗ  َتنُِبوا نِّ ٱ َض َ�عۡ  إِنَّ  لظَّ ْ  َ�  وَ  ٞمۖ إِثۡ  لظَّ ُسوا  َ�َسَّ

ۚ َ�عۡ  ُضُ�م�َّعۡ  َتبَ�غۡ  َوَ�  ُ�ِبُّ  ًضا
َ
َحُدُ�مۡ  �

َ
ن أ

َ
  أ

ۡ
ِخيهِ  مَ �َۡ  ُ�َل يَأ

َ
 اتٗ َميۡ  أ

   ]  ١٢: احلجرات[  ﴾ُتُموهُ فََكرِهۡ 
ها، گناه است. و  شک برخی از گمان هاي بد بپرهیزید که بی اي مؤمنان! از بسیاري از گمان

دیگر غیبت نکنید. آیا  به کنجکاوي و تجسس (در کارهاي دیگران) نپردازید و از یک
گمان از این کار نفرت  ؟ بیاش را بخورد یک از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده هیچ

 دارید.

ي شخصی را  شده سازي پیکر مرده و شبیهاند: روز قیامت،  برخی از مفسران گفته
شت او کنند که از گو کننده را مجبور می آورند و غیبت اند، می که غیبتش را کرده

و نفرت دارد. غیبت، یعنی به بازي گرفتن آبروي دیگران؛  بخورد؛ اما او، از این کار
اي را دید  شب معراج، عده پیامبرروایت کرده که  /این، حرام است. امام ابوداود

هاي خود را  ها و سینه دارند و با آن، صورت» مس«هایی از جنس  که ناخن
ها کیستند؟ پاسخ داد: کسانی که گوشت مردم را  خراشند. پرسید: اي جبرئیل! این می
 دند. پناه بر اهللا.کر ها بازي می خوردند و با آبروي آن می

تاوانش را باید حرمتی کند، بداند که روز قیامت  به آبروي برادرش بی اگر انسان
به یکی از سلف صالح گفتند: فالنی،  که چنان رش بدهد؛ادهاي خود به بر از نیکی

اي براي  هپرسید: مطمئنید؟ گفتند: آري. لذا هدی غیبت تو را کرده است. آن بزرگوار
اي  تعجب کرد که از آن شخص، غیبت کرده و او، هدیه ستاد. ويکننده فر غیبت

هاي خود را به من  کننده فرمود: تو، نیکی دهنده به غیبت برایش فرستاده است! هدیه
رود و  ام، از میان می اي که من به تو داده ها ماندگارند؛ اما هدیه هدیه دادي و نیکی
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اي. ببینید که سلف  ه به من دادهست ک اي چیز ماندگاري نیست. این، پاداش هدیه
 اند. شی داشتهچه بین صالح

ویژه  رود؛ به شمار می هر حال، غیبت، حرام است و یکی از گناهان بزرگ به به
تري دارد. غیبت  مدها و آثار منفی بیشآ ها، پی زیرا غیبت این غیبت حکام و علما؛

کاهد  دهند، می م آموزش میعلما از ارزش و اهمیت علمی که در سینه دارند یا به مرد
آور است.  شنوي نخواهند داشت و این، براي دین زیان از آنان حرف مردم و در نتیجه،

آنان را به سرکشی در برابر  کاهد و ها در چشم مردم می غیبت حکام نیز از هیبت آن
به وجود  م بشورند، هرج و مرج و نابسامانیگاه که مردم بر حکا دارد و آن وامی حکام

 آید. می
راه و  ي شما گم اي بندگان من! همه«فرماید:  اهللا متعال در این حدیث قدسی می

ام؛ پس، از من درخواست هدایت نمایید  هدایتش کرده اید، مگر کسی که من سرگشته
 راهی، بر دو گونه است: ضاللت و گم». تا شما را هدایت کنم

مانند نصارا که  ؛شناسند نمیاند و حقیقت را  و سرگشته  برخی از مردم، سرگردان
دانستند. نصارا پس از بعثت  و حق را نمی سرگشته بودند پیش از بعثت پیامبر

ها شدند که هرچند  حقیقت را دریافتند، ولی قبول نکردند و مانند یهودي اهللا رسول
 دانستند، اما از آن پیروي نکردند. حقیقت را می

که با وجود شناخت هدایت، ضاللت و راهان، کسانی هستند  دومین دسته از گم
دانستند، اما آن را رد کردند و  راهی را برگزیدند؛ مانند یهودیان که حقیقت را می گم

 فرماید: ها می ي آن که اهللا متعال درباره» ثمود«یا مانند قوم  نپذیرفتند.

ا﴿ مَّ
َ
ْ سۡ ٱفَ  ُهمۡ َ�ٰ َ�َهَديۡ  َ�ُمودُ  َوأ ۡ ٱ َ�َ  َعَ�ٰ لۡ ٱ َتَحبُّوا    ]  ١٧: فصلت[  ﴾ىٰ ُهدَ ل

 راهی) را بر هدایت ترجیح دادند. و اما قوم ثمود؛ هدایتشان کردیم، ولی آنان کوري (و گم

اما  ؛او را هدایت کند اند، جز کسی که اهللا لذا مردم، همه گمراه و سرگشته
هی الهدایت  شناسد، چیست؟ ماهیت هدایت در رابطه با کسی که حقیقت را نمی

کند و  ها بیان می گونه است که اهللا متعال، حقیقت را براي آن بدین یبراي چنین کسان
این نوع هدایت را بر خود واجب نموده  اهللا دهد. راه درست را به آنان نشان می

 فرماید: می که چنانکند.  هایش بیان می ي آفریده راه هدایت را براي همه است؛
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    ]١٢: الليل[  ﴾١٢ ُهَدىٰ لَلۡ  َناَعلَيۡ  إِنَّ ﴿
 نمایی کردن (و نشان دادن راه حق) با ماست. گمان راه بی

 فرماید: چنین می هم

ِيٓ ٱ َرَمَضانَ  رُ َشهۡ ﴿ نزَِل  �َّ
ُ
   ]  ١٨٥: البقرة[  ﴾ّلِلنَّاِس  ىُهدٗ  َءانُ ُقرۡ لۡ ٱ �ِيهِ  أ

 نماي مردم نازل شده است. ست که در آن قرآن به عنوان راه ماه رمضان، ماهی

نمایی کردن و نشان دادن راه حق  ست که به معناي راهاین، یک نوع هدایت ا
است که اهللا متعال به برخی از هدایت توفیق اما دومین نوع هدایت،  باشد؛ می

دهد که حق را بپذیرند. لذا هدایت بر  ها توفیق می کند؛ یعنی به آن بندگانش عطا می
 دو گونه است:

ست و شامل حال  عمومی هدایت بیان (نشان دادن حقیقت). این نوع هدایت،
ي بندگانش  یعنی اهللا متعال بر خود واجب کرده که راه حق را به همه شود؛ می  همه
 روشن سازد. ها ن دهد و حق و باطل را براي آننشا

هدایت توفیق؛ یعنی اهللا متعال، توفیق پذیرش حق و عمل به آن را به برخی از 
 کند. بندگانش عطا می

 اند: ، چندین دستهمردم در رابطه با هدایت
شوند؛ یعنی اهللا متعال،  از هر دو نوع هدایت برخوردار می اي، ي اول: عده دسته

 دهد. سازد و به آنان توفیق پذیرش حقیقت را می ها را از حقیقت آگاه می آن
گردند؛ لذا حقیقت  ي دوم: برخی از مردم، از هر دو نوع هدایت، محروم می دسته

 یابند. عبادت نمیدانند و توفیق   را نمی
اما حقیقت را قبول  ؛شوند از هدایت نوع اول برخوردار می ،ي سوم: برخی دسته

 راهان هستند. بدترین گم ،ها پذیرند. این دانند، اما آن را نمی کنند؛ یعنی حقیقت را می نمی
ي شما  همه«یعنی:  ؛»لُكُُّ�م َضالٌّ «در این حدیث قدسی فرموده است:  اهللا

شناسد یا  یک از شما حق را نمی به عبارت دیگر: هیچ  ».اید رگشتهراه و س گم
نمایی کنم و به او توفیق دهم که حق  پذیرد، مگر کسی که او را به سوي حق راه نمی

لذا اگر از من درخواست هدایت کنید، شما را به سوي حقیقت هدایت  ؛را قبول نماید
هدایت شدن است و اگر انسان، ي  یابیم که طلب هدایت، الزمه درمی پسکنم.  می
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هی، درخواست هدایت نماید، اهللا متعال او با اظهار عجر و نیاز به درگاه الصادقانه و 
 کند. را هدایت می
تر  دهیم، بیش گردانیم و عبادتی که انجام می ترِ ما، از این کار مهم روي البته بیش

که باید  اریم! حال آننیازي ند از روي عادت است؛ انگار به طلب هدایت از اهللا
رّب اغفر يل «گوییم:  همواره از اهللا متعال درخواست هدایت کنیم. در هر نمازي می

بلکه ». ، به من رحم کن و مرا هدایت نمابیامرزپروردگارا! مرا «. یعنی»واهد� وارمح�
 گوییم: رود، می شمار می به نمازارکان  یکی ازکه  »فاتحه«در قرائت 

ۡ ٱ َط َ�ٰ لّصِ ٱ ِدنَاهۡ ٱ﴿ ِينَ ٱ َط ِصَ�ٰ  ٦ َتقِيمَ ُمسۡ ل َّ�  ۡ�
َ
   ]٧  ،٦: الفاحتة[  ﴾ِهمۡ َعلَيۡ  َت َعمۡ �

 اي.ما را به راه راست، هدایت فرما؛ راه کسانی که به آنان نعمت داده

توجه از کنار این آیه  اما حضور دل، کجاست؟ بسیاري از نمازگزاران، بی
و  آییمبه خود  لذابارد.  کند و هیچ نمی یگذرند؛ مانند ابري که آسمان را تیره م می

 -هم هدایت علمی و هم هدایت عملی -درخواست انواع هدایتبدانیم که براي 
، نماییمخواهیم حقیقت را بدانیم و به آن عمل  اگر میهستیم؛ بنابراین،  نیازمند اهللا
 .کنیمدرخواست هدایت  باید از اهللا

وي یا رهنمون شدن به سوي دین گونه که شامل هدایت معن هدایت، همان
شود؛ منظور از هدایت حسی، این است که  گردد، گاه، شامل هدایت حسی نیز می می

یرش را گم کند و از اهللا بخواهد که راه را به او نشان سانسان، در جایی گم شود یا م
 فرماید: می ي موسی درباره اهللا که چناندهد. 

ا﴿ هَ  َولَمَّ ٓ تِلۡ  تَوَجَّ ٓ  َعَ�ٰ  قَاَل  َ�نَ دۡ مَ  ءَ َقا ن َرّ�ِ
َ
ٓ  ِديَِ� َ�هۡ  أ بِيلِ ٱ ءَ َسَوا     ]٢٢: القصص[﴾٢٢لسَّ

نهاد، گفت: امیدوارم پروردگارم مرا به راه راست هدایت » مدین«و چون رو به سوي شهر 
 کند.

که هموار باشد و بتوانم بدون رنج و سختی به  دوي من بگذاریعنی راهی فرار
گم در بیابان راهش را  اده است که وقتی انسانیز نشان دتجربه ن برسم.» مدین«

هد. زیرا خواهد که راه را به او نشان د برد و از پروردگارش می کند، به اهللا پناه می می
 به اهللا نیاز داریم. ما، در هر دو نوع هدایت

ي شما  اي بندگان من! همه« فرماید: ي این حدیث قدسی می در ادامه اهللا
جز کسی که من به او غذا دهم؛ پس، از من غذا و خوراك بخواهید تا به اید،  گرسنه
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اید، جز کسی که من به او  . اي بندگان من! شما، همه برهنهعطا کنمشما خوراك 
این دو ». لباس و پوشاك عطا کنم؛ پس، از من لباس بخواهید تا به شما لباس دهم

، ذکر »هدایت«ها را پس از  آن ست و اهللا جمله در رابطه با گرسنگی و برهنگی
فرمود؛ زیرا هدایت، غذاي علمی و ایمانی قلب است و کارهاي شایسته، غذاي 

اك و پوشاك، نیاز جسمی اما آب و خور ؛درو شمار می معنوي اندام و جوارح انسان به
ي حیات به غذا و پوشاك نیاز  زیرا جسم انسان براي سالمتی و ادامه انسان است؛
اید، جز کسی که من  ي شما گرسنه اي بندگان من! همه«فرمود:  و اهللار دارد. از این

». عطا کنمبه او غذا دهم؛ پس، از من غذا و خوراك بخواهید تا به شما خوراك 
به او غذا دهد.  مگر کسی که اهللا ایم، ي ما گرسنه فرموده است؛ همه راستپروردگار، 

میریم.  راي ما فراهم نسازد، از گرسنگی مییابی به غذا را ب ي دست اگر اهللا متعال زمینه
 این نکته را بیان نموده و فرموده است:» واقعه«ي  خود، در سوره

فََرَء�ۡ ﴿
َ
ا ُتمأ نُتمۡ  ٦٣ ُرثُونَ َ�ۡ  مَّ

َ
مۡ  ۥٓ رَُعونَهُ تَزۡ  َءأ

َ
ٰ ٱ نُ َ�ۡ  أ   ]  ٦٤  ،٦٣: الواقعة[ ﴾٦٤ رُِعونَ ل�َّ

 رویانیم؟ رویانید یا ما می شما، آن را میاید؟ آیا  کارید، توجه کرده چه می آیا به آن

به ثمر  کاریم، چه می ، همان ذاتی است که آنگمان اهللا پاسخ، روشن است؛ بی
 فرماید: . خود، میرساند می

ٓ  لَوۡ ﴿ ُهونَ  ُتمۡ َ�َظلۡ  امٗ ُحَ�ٰ  هُ َ�ٰ َ�ََعلۡ  ءُ �ََشا  نُ َ�ۡ  بَۡل  ٦٦ َرُمونَ لَُمغۡ  إِنَّا ٦٥ َ�َفكَّ
    ]٦٧  ،٦٥: الواقعة[  ﴾٦٧ ُروُمونَ َ�ۡ 

گردانیم. و بدین ترتیب شما  را گیاهی ُخرد و خشکیده می  طور قطع آن اگر بخواهیم، به
 ایم. بهره ایم؛ بلکه ما محروم و بی راستی ما زیان کرده گویید:) به شوید. (و می زده می شگفت

؛ »نیمگردا اگر بخواهیم، آن را گیاهی خُرد و خشکیده می«فرمود:  دقت کنید؛ اهللا
سر برآورد و مردم آن را ببینند،  هاي مردم رویانیم؛ زیرا وقتی کاشته نفرمود: آن را نمی

اند،  بستگی، گیاهانی که روییده کنند و اگر پس از این دل بستگی پیدا می به آن، دل
 فرماید: چنین می هم تري براي مردم در پی دارد. اهللا بخشکند، رنج و ناراحتی بیش

فََرءَ ﴿
َ
ۡ ٱ ُتمُ �ۡ أ ٓ ل ِيٱ ءَ َما نُتمۡ  ٦٨ ُ�ونَ �َۡ�َ  �َّ

َ
نَزۡ�ُ  َءأ

َ
ۡ ٱ ِمنَ  ُموهُ أ مۡ  نِ ُمزۡ ل

َ
 نُ َ�ۡ  أ

ۡ ٱ      ]٦٩  ،٦٨: الواقعة[  ﴾٦٩ُمِ�لُونَ ل
 ایم؟ فرستید یا ما نازل کننده اید؟ آیا شما آن را از ابر فرو می نوشید، توجه کرده آیا به آبی که می



 75  باب: مجاهدت

هایی در  کند و این آب به صورت رودخانه نازل میاز ابرهاي آسمان، آب  اهللا
ها، آن را با استفاده از پمپ و  رود و انسان یابد یا در زمین فرو می زمین جریان می

. کشند گذارد، از زمین بیرون می در هر زمانی در اختیارشان می دیگر ابزاري که اهللا
د؛ زیرا اگر روي زمین شو ست که آب، در درون زمین ذخیره می هیاین، از حکمت ال

کند و گاه باعث از میان  محیطی ایجاد می گندد و چه بسا مشکالت زیست بماند، می
به حکمت و  رو اهللا دهد. از این گردد و بوي لجن، همه را آزار می ها می رفتن دام

رود و به صورت  اي آفریده که آب در آن فرو می گونه رحمت خویش، زمین را به
توان با حفر قنات و چاه، به آب زیرزمینی  آید و یا می مین بیرون میهایی از ز چشمه

 دست یافت.

فََرَء�ۡ ﴿
َ
ۡ ٱ ُتمُ أ ٓ ل ِيٱ ءَ َما نُتمۡ  ٦٨ ُ�ونَ �َۡ�َ  �َّ

َ
نَزۡ�ُ  َءأ

َ
ۡ ٱ ِمنَ  ُموهُ أ مۡ  نِ ُمزۡ ل

َ
 نُ َ�ۡ  أ

ۡ ٱ  ]٦٩  ،٦٨: الواقعة[  ﴾٦٩ُمِ�لُونَ ل
 ایم؟ فرستید یا ما نازل کننده ما آن را از ابر فرو میاید؟ آیا ش نوشید، توجه کرده آیا به آبی که می

ي مردم  فرستد و اگر همه ست که از آسمان، آب فرو می همان ذاتی یقین اهللا به
برند؛ بلکه  نازل کنند، هیچ کاري از پیش نمی جمع شوند تا یک قطره آب از آسمان

چنین هرچه  همفرستد.  از آسمان، آب فرو می با حکمت و رحمت خویش فقط اهللا
ي شما  همه«رو فرموده است:  باشد؛ از این می خوریم، به لطف اهللا نوشیم یا می می

ید تا به اید، جز کسی که من به او غذا دهم؛ پس، از من غذا و خوراك بخواه گرسنه
شود و  هم به زبان انجام می ،واست غذا و روزي از اهللادرخ». شما خوراك عطا کنم
اما  ؛خواهیم که به ما غذا و روزي عطا کند می زبان، از اهللا بههم به عمل؛ یعنی 

 درخواست روزي به عمل، دو جنبه دارد:
زیرا باعث برکت روزي  ؛ي نخست، این است که کار شایسته انجام دهیم  جنبه

 فرموده است: اهللا که چنانشود و نقش زیادي در زیاد شدن روزي انسان دارد؛  می

نَّ  َولَوۡ ﴿
َ
هۡ  أ

َ
ْ  ُقَرىٰٓ لۡ ٱ َل أ ْ �ََّقوۡ ٱوَ  َءاَمُنوا ٓ ٱ ّمِنَ  تٖ بَرََ�ٰ  ِهمَعلَيۡ  َنالََفَتحۡ  ا َما  ٱوَ  ءِ لسَّ

َ
 ِض �ۡ�

ْ  ِ�نَوَ�ٰ  بُوا َخذۡ  َكذَّ
َ
ْ  بَِما ُهمَ�ٰ فَأ    ]  ٩٦: االعراف[  ﴾٩٦ ِسُبونَ يَ�ۡ  َ�نُوا

هاي آسمان و کردند، برکتآوردند و تقوا پیشه میها ایمان میو اگر مردم شهرها و آبادي
 گشودیم؛ ولی انکار نمودند و ما، آنان را به سبب کردارشان گرفتیم.زمین را بر آنان می
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 چنین فرموده است: هم

نَّ  َولَوۡ ﴿
َ
هۡ  أ

َ
ْ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ َل أ ْ �ََّقوۡ ٱوَ  َءاَمُنوا رۡ  ا دۡ  اتِِهمۡ  َٔ َسّ�ِ  ُهمۡ َ�نۡ  نَاَلَ�فَّ

َ
 ُهمۡ َ�ٰ َخلۡ َوَ�

 ٰ �َُّهمۡ  َولَوۡ  ٦٥ �َّعِيمِ ٱ تِ َج�َّ
َ
�  ْ قَاُموا

َ
ٰ �َّوۡ ٱ أ ٓ  ِ�يَل ۡ�ِ ٱوَ  ةَ َرٮ نزَِل  َوَما

ُ
ّ�ِِهمۡ  ّمِن ِهمإَِ�ۡ  أ  رَّ

 ْ َ�لُوا
َ
رۡ  ِت َ�ۡ  َوِمن قِِهمۡ فَوۡ  ِمن َ�

َ
   ]  ٦٦  ،٦٥: دة املائ[  ﴾ُجلِِهم� أ

و آنان زداییم ها می و اگر اهل کتاب ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند، حتماً گناهانشان را از آن
چه را از سوي  کنیم. و اگر آنان، تورات و انجیل و آنهاي پرنعمت میرا وارد بهشت

مند هاي آسمان و زمین بهرهداشتند، از برکت، برپا میاست ها نازل شده پروردگارتان بر آن
 شدند.می

 هاي کسب روزي و برکت آن است. لذا عمل نیک و شایسته، یکی از زمینه 
سان  راي کسب روزي یا تولید مواد غذایی، کار و تالش است؛ بدیني دوم ب جنبه

کنیم و به کاشتن گیاهان زراعی و باغی  زنیم، چاه حفر می که زمین را شخم می
 دهیم. چنین کارهایی انجام می پردازیم و  می

به زبان است و یا  بنابراین، درخواست غذا از پروردگار متعال، دو جنبه دارد: یا
دو جنبه  براي کسب روزي همگونه که گفتیم، کار و تالش  تالش. همانکار و  با

دارد: یکی، انجام کارهاي نیک و شایسته؛ و دیگري، پرداختن به کارهاي تولیدي از 
 قبیل کشاورزي و باغبانی و امثال آن.

از من، خوراك و غذا بخواهید تا به «در این حدیث قدسی فرموده است:  اهللا
درخواست روزي و غذا کنید، به شما  ه عبارت دیگر، اگر از منب». دهم شما غذا

یقین بدانیم  گمان نیک داشته باشیم و به اما در این میان باید به اهللا ؛دهم روزي می
دهد؛ ولی اگر دعا نماییم و  که اگر از او درخواست روزي کنیم، به ما روزي می

پروردگار باشد یا به کار و تالش  ما بدون توکل برقلبمان غافل باشد، یا کار و تالش 
. لذا باید از اهللا، روزي خواه خود نرسیم ي دل خود اعتماد کنیم، چه بسا به نتیجه

 بخواهیم و فقط متوجه او باشیم.
اید، جز  اي بندگان من! شما، همه برهنه«ي این حدیث قدسی آمده است:  در ادامه

». بخواهید تا به شما لباس دهم کسی که من به او لباس عطا کنم؛ پس، از من لباس
آید و هیچ لباس و پوششی با او نیست که او را  آري؛ آدم، لخت و برهنه به دنیا می

ست که براي  اي گونه بپوشاند. بر خالف جانوران که داراي مو هستند یا پوستشان، به
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داده  باشد که چنین پوستی به ما می لباس را دارد. و این، از حکمت اهللا نقشها،  آن
گونه که اعمال  است تا بدانیم که براي پوشاندن اندام خود، به لباس نیاز داریم؛ همان

 فرماید: اهللا متعال می که چناننیک ما نیز لباس یا پوششی براي رفتارهاي زشت ماست. 

ٰ  َوىٰ �َّقۡ ٱ َوِ�َاُس ﴿   ]  ٢٦: األعراف[  ﴾َخۡ�ٞ  لَِك َ�
 و لباس تقوا بهتر است.

به لباس نیازمندیم.  براي پوشاندن خود،یابیم که  درمی به خود نگاهی با نیم
داریم تا برهنه و شرمگین  نیاز -کار نیک و شایسته -طور که به لباس معنوي همان

اند: اگر انسان در خواب ببیند که  رو برخی از تعبیرکنندگان خواب گفته از این نباشیم؛
ید استغفار و درخواست آمرزش باشد، تعبیرش این است که با لخت  و برهنه می

چراکه از تقوا  ؛باشد تقوایی انسان می تقوایی یا کم بیگر  نماید؛ زیرا چنین خوابی، بیان
 به لباس، تعبیر شده است.

هاي  لباس ها برهنه بودند؛ اما اهللا ي انسان اگر لطف خدا نبود، همه هر حال به
پوشانیم؛ و گاه چندین دست لباس  یگوناگونی در اختیار ما گذاشته که خود را با آن م

کنند که  ویژه افراد ثروتمند یا کسانی که در کشورهاي ثروتمندي زندگی می داریم. به
 معرض آزمایش قرار داده است؛ها را با فراوانی مال و نعمت، در  آن اهللا

 « :فرموده است اهللا رسول
َ
َما أ ْخىَش َعلَيُْ�ْم َو��َّ

َ
َفْقَر أ

ْ
ِ َما ال ْن ُ�ْفتََح َوا�َّ

َ
َخىَش َعلَيُْ�ْم أ

ْهلََكتُْهمْ 
َ
ْ�يَا َ�تَنَافَُسوَها َكَما َ�نَافَسَها َمن قبلَُ�م َ�تُْهِلَكُ�ْم َكَما أ یعنی:  )1(؛»َعلَيُْ�ُم ادلُّ

ي دنیا به  ترسم که دروازه براي شما از بابت فقر نگران نیستم؛ بلکه از این می من«
با هم رقابت کردند، شما نیز  ان که بر سر دنیاد و مانند گذشتگروي شما گشوده شو

ها شد، شما را  ي هالکت آن گونه که مایه دیگر بپردازید و دنیا همان به رقابت با یک
ست که باید در برابرش صابر و  هیونی اللذا مال و ثروت، آزم ».نیز به هالکت برساند

یم و شکر خدا را را ادا کن -صدقه یا زکاتش -دار باشیم؛ یعنی حق مال خویشتن
به ما لطف کرده و لباس و پوششی در اختیار ما نهاده  هر حال، اهللا جاي آوریم. به  به

توانستیم به لباس و پوششی براي  ساخت، نمی است و اگر آن را براي ما فراهم نمی
کسانی هستند که لباسی براي  در همین دوران هم پوشاندن خود، دست یابیم.

 .5261)؛ و مسلم، ش: 5945، 3712، 2924صحیح بخاري، ش: ( )1(
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شوند خود را با برگ درختان یا الیاف گیاهی و  و ناگزیر می پوشاندن خود ندارند
امثال آن بپوشانند. لذا فراموش نکنیم که اهللا بر ما منت نهاد و به ما لباس داده است. 

اید، جز کسی که من به او  اي بندگان من! شما، همه برهنه«فرماید:  خود می که چنان
لذا همان موضوعی ». ه شما لباس دهملباس عطا کنم؛ پس، از من لباس بخواهید تا ب

ي درخواست لباس و پوشش نیز  ي درخواست روزي مطرح کردم، درباره را که درباره
گیرد  ، هم به زبان صورت مییعنی درخواست لباس و پوشش از اهللا ؛کنم بازگو می

ه خواهیم که ما را بپوشاند یا لباس و پوشش مناسب ب زبان از اهللا می و هم به عمل. به
لباس معنوي نیز به ما عنایت کنیم که  چنین از اهللا متعال درخواست می ما عطا کند. هم

بفرماید؛ یعنی توفیقمان دهد که کار نیک و شایسته انجام دهیم. درخواست عملی 
 لباس، دو جنبه دارد:

ي دیگر، با  باشد. و جنبه ي اعمال نیک و شایسته می وسیله ي نخست، به جنبه
 سباب و ابزار تولید لباس مانند چرخ خیاطی و مراکز تولیدي.استفاده از ا

، یت وجود دارد؛ زیرا غذا، در حقیقتاوشش و هدپمیان عذا،  تناسب جالبی
چون تشنگی و گرسنگی، یعنی خالی بودن معده  رود؛ شمار می پوشش درونی بدن به

وشش بدن است پ باشد. لباس نیز رهنه بودن شکم میاز آب و غذا که در واقع، همان ب
 رود. شمار می بهو هدایت، پوشش یا لباسی براي قلب و درون انسان در برابر گناهان 

اي بندگان من! شما شب «فرموده است:  قدسی ي این حدیث در ادامهاهللا متعال 
بخشم؛ پس، از  ي گناهان را می شوید و من، همه و روز مرتکب گناه و معصیت می
گر کمال لطف و احسان  این هم بیان». ا بیامرزممن طلب آمرزش کنید تا شما ر

کند تا براي آمرزش گناهانی  باشد که به او پیشنهاد می اش می پروردگار نسبت به بنده
ي  من، همه«فرماید:  شود، توبه و استغفار نماید و می که شب و روز مرتکب می

شرك و کفر ي گناهان بزرگ و کوچک و حتی  همه یعنی اهللا ؛»بخشم گناهان را می
شرطی که انسان، دست از این گناهان بردارد و توبه و استغفار  بخشد؛ البته به را می

یاد داشته باشیم  به». از من، طلب آمرزش کنید تا شما را بیامرزم«رو فرمود:  کند. از این
زبان از  یا به بگوید» استغفراهللا«ت که انسان، که استغفار یا طلب آمرزش، تنها این نیس

ي  بازگشت. توبه بلکه باید صادقانه به سوي اهللاد. شخ بخواهد که او را بباهللا
 پنج شرط دارد: راستین،
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قصد ریا و  نه به توبه کند؛ خالصانه براي اهللا شرط اول این است که انسان،
 ؛ها نام کردن خود نزد مردم و یا به منظور نزدیک شدن به آن خودنمایی یا براي خوش

وبه، فقط بازگشت به سوي اهللا متعال باشد. اخالص، شرط اساسی بلکه هدفش از ت
 گونه که اهللا  همان رود؛ شمار می مال نیک و شایسته بهست و توبه، یکی از اع هر عملی

 

 فرماید: متعال می

ْ َوتُوُ�وٓ ﴿ ِ ٱ إَِ�  ا يُّهَ  َ�ِيًعا �َّ
َ
ۡ ٱ �    ] ٣١:  النور[  ﴾٣١ لُِحونَ ُ�فۡ  لََعلَُّ�مۡ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل

أسف ي خود پشیمان، ناراحت و مت از گناه گذشته شرط دوم، این است که انسان
اما اگر برایش مهم نباشد  اشتباه کرده است تا پشیمان گردد؛ که واقعاً بپذیردو  باشد

ي خویش  بلکه حتماً باید از صمیم قلب، از کرده خطا کرده یا نه، این، توبه نیست؛ که
 شد. اي کاش مرتکب چنین گناهی نمی پشیمان باشد و آرزو کند که

دادن به گناه،  زیرا توبه کردن و ادامه ؛و شرط سوم: باید دست از گناه بردارد 
 فرماید: اهللا متعال می هیچ معنایی ندارد؛

ْ  َولَمۡ ﴿ وا ٰ  يُِ�ُّ ْ  َما َ�َ   ]  ١٣٥: آل عمران[  ﴾١٣٥ لَُمونَ َ�عۡ  وَُهمۡ  َ�َعلُوا
 دهند. دامه نمیو آگاهانه به گناه کردن، ا

گوید و  ولی اگر ادعا کند که توبه کرده و به گناه کردن ادامه دهد، پس دروغ می
ام، اما در  کند! مثالً اگر بگوید: از غیبت کردن توبه نموده گویا اهللا را مسخره می

چنین اگر بگوید: از ربا  گوست و توبه نکرده است. هم نشیند، دروغ مجالس غیبت می
دهد، این هم در ادعایش مبنی  هاي ربوي ادامه می چنان به معامله اما هم ام، توبه کرده

توبه کرده  عا کند که از گوش دادن به موسیقیاد طور اگر گوست. همین بر توبه، دروغ
اش صادقانه نیست و توبه نکرده است.  دهد، توبه چنان موسیقی گوش می است، اما هم

توبه کرده و دیگر، ریش خود را  نی پیامبرکند از نافرما چنین کسی که ادعا می هم
گوید و  دهد، دروغ می می تراشد، اما در عمل، به تراشیدن ریش خود ادامه نمی
 شود. پذیرفته نمی اش توبه

شود، باید  مربوط می نی که به حقوق مردمبراي توبه و دست کشیدن از گناها
باید مالش را به  خورده،ا اگر مال کسی را حق هر کسی را به صاحبش بازگرداند. لذ

کارش مرده باشد، باید آن مال را به وارثان او بدهد و اگر  بستان که چناناو پس دهد و 
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کارش، به او  جا شدن بستان شناخت یا به هر دلیلی مثل جابه وارثان او را نمی
 صدقه دهد. کارش مبلغ بدهی را از طرف بستان رسی نداشت، باید دست

، خود از این ماجرا است کرده و کسی که غیبتش را نموده سی رااما اگر غیبت ک
چه خوبست کسی که غیبتش را خبر دارد، باید نزدش برود و از او حاللی بخواهد. 

لذا اگر  ذرخواهی برادر مسلمانش را بپذیرد؛اند، ع اند یا پشت سرش حرف زده کرده
 شید. زیرا:خواست، او را ببخ کسی، براي عذرخواهی نزدتان آمد و حاللی می

َ ٱ إِنَّ ﴿ ۡ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ   ]  ١٣: دة املائ[  ﴾١٣ ِسنِ�َ ُمحۡ ل
 گمان اهللا، نیکوکاران را دوست دارد.بی 

اید، اما او، شما را  نزد کسی رفتید که غیبتش را کرده اگر براي عذرخواهی
نبخشید و قبول کردن عذرخواهی شما را مشروط به این کرد که چیزي به او بدهید، 

 این کار را بکنید تا راضی شود و شما را حالل کند.پس 
اید، باید براي توبه نزدش بروید و از او  یا کتکش زده اید اگر به کسی دشنام داده

لذا  ؛عذرخواهی کنید و بگویید: من، در اختیار تو هستم؛ تالفی کن، تا شما را ببخشد
ذرخواهی کرد و حاللی عاو باید از براي توبه اگر حق کسی بر گردن انسان باشد، 

 یا در رابطه با آبروي انسان. ؛یا جانی کند که این حق، مالی باشد قی نمیطلبید؛ فر
طور جدي تصمیم بگیرد که دیگر،  به رط چهارم توبه، این است که انسانش

لذا اگر توبه کند و دست از گناه بردارد، اما در دلش تصمیم  ؛مرتکب آن گناه نشود
اش پذیرفته  دوباره آن گناه را انجام دهد، توبه مناسب یفرصتداشته باشد که در 

بلکه باید تصمیم جدي بگیرد که دوباره به  و فقط توبه را به بازي گرفته است؛ شود نمی
سراغ آن گناه و معصیت نرود. البته در صورتی که تصمیمش براي ترك گناه و دوري از 

اش پیش  ي قبلی  ود، خللی در توبهآن جدي باشد، اما ناخواسته مرتکب همان گناه ش
 خاطر گناه جدیدي که مرتکب شده است، دوباره توبه کند. آید؛ ولی باید به نمی

شرط پنجم: توبه باید در زمان قبول شدن توبه باشد. لذا اگر فرصت توبه تمام 
ي  شود. وقتی جان به گلو برسد و لحظه اي ندارد و پذیرفته نمی اش فایده شود، توبه

 یابد؛ زیرا اهللا متعال فرموده است: فرارسد، فرصت توبه پایان می مرگ،
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ِينَ  َ�ةُ �َّوۡ ٱ َستِ َولَيۡ ﴿ ّ�ِ ٱ َمُلونَ َ�عۡ  لِ�َّ ٰٓ  اتِ  َٔ لسَّ َحَدُهمُ  َحَ�َ  إَِذا َح�َّ
َ
ۡ ٱ أ  قَاَل  ُت َموۡ ل

    ]١٨: النساء[  ﴾نَ �لۡ ٱ ُت ُ�بۡ  إِّ�ِ 
شوند و چون مرگ یکی از هاي بد میو پذیرش توبه براي کسانی نیست که مرتکب کار

 گوید: اینک توبه کردم.رسد، می ایشان فرا می

هنگامی که در دریا غرق  اي ندارد. فرعون مرگ، هیچ فایده ي توبه کردن در لحظه
اند، ایمان آوردم و  اسرائیل ایمان آورده شد، ایمان آورد و گفت: به پروردگاري که بنی

 گفته شد: اینک مسلمان شدم. اما به او

ۡ ٱ ِمنَ  َوُ�نَت  ُل َ�بۡ  َت َعَصيۡ  َوقَدۡ  نَ �لۡ َءآ﴿      ]٩١:  يونس[  ﴾٩١ ِسِدينَ ُمفۡ ل
 کاران بودي؟ کردي و از تبه تر نافرمانی می که پیش آوري، حال آن آیا اینک ایمان می

. رسد می چه زمانی فرا داند که مرگش توبه کند؛ زیرا نمیدرنگ  باید بی لذا انسان
که فرصت از دست  باید پیش از آن اند! بنابراین یی که ناگهان مردهها یار انسانچه بس

 برود، توبه کند.
یابد.  از مغرب، طلوع کند، فرصت توبه پایان می چنین زمانی که خورشید هم

ز غروبش، زیر عرش پروردگار خبر داده است که خورشید، هر روز پس ا پیامبر
و  خواهد که به حرکت خویش ادامه دهد ازه میگاه اج کند و آن سجده می رحمان

جایی که غروب کرده،  شود: از همان به او امر می که سرانجام طلوع نماید تا این
طلوع  گردد و از سمت مغرب بازمی بازگردد. بدین ترتیب خورشید به فرمان اهللا

اهللا، زده و نگران به سوي  شوند و وحشت ي مردم، جمع می کند. در آن هنگام همه می
 کنند؛ اما این توبه، هیچ نفعی برایشان ندارد. اهللا متعال فرموده است: توبه می

ٓ  يَنُظُرونَ  َهۡل ﴿ ن إِ�َّ
َ
  أ

ۡ
ۡ ٱ �َِيُهمُ تَأ وۡ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل

َ
  أ

ۡ
وۡ  َر�َُّك  ِ�َ يَأ

َ
  أ

ۡ
 َرّ�َِكۗ  تِ َءاَ�ٰ  ُض َ�عۡ  ِ�َ يَأ

  مَ يَوۡ 
ۡ
وۡ  ُل َ�بۡ  ِمن َءاَمَنۡت  تَُ�نۡ  لَمۡ  ُنَهاإِيَ�ٰ  اسً َ�فۡ  يَنَفعُ  َ�  َرّ�َِك  تِ َءاَ�ٰ  ُض َ�عۡ  ِ� يَأ

َ
 أ

ْ نَتِظُروٓ ٱ قُلِ  �ۗ َخۡ�ٗ  نَِهاإِيَ�ٰ  ِ�ٓ  َكَسَبۡت     ]  ١٥٨: األنعام[  ﴾١٥٨ ُمنَتِظُرونَ  إِنَّا ا
آیا انتظاري جز این دارند که فرشتگانِ (مرگ) به سراغشان بیایند یا حکم پروردگارت سر 

هاي پروردگارت پروردگارت تحقق یابد؟ روزي که برخی از نشانه هايرسد یا برخی از نشانه
تر ایمان نیاورده یا با وجود ایمان کار نیکی نکرده است،  ایمان کسی که پیش ،فرا رسد، دیگر

 سودي به حالش نخواهد داشت.
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ٓ  يَنُظُرونَ  َهۡل ﴿ ن إِ�َّ
َ
  أ

ۡ
ۡ ٱ �َِيُهمُ تَأ یعنی: ي مرگ اشاره دارد؛  ، به لحظه﴾�َِكةُ َمَ�ٰٓ ل

وۡ ﴿». زمانی که فرشتگان مرگ، به سراغشان بیایند...«
َ
  أ

ۡ
، به برپاشدن قیامت ﴾َر�َُّك  ِ�َ يَأ

وۡ ﴿آید؛  ش میي بندگان براي محاسبه اشاره دارد که پروردگار
َ
  أ

ۡ
 ِت َءاَ�ٰ  ُض َ�عۡ  ِ�َ يَأ

ع که منظور، طلو» تحقق یابد هاي پروردگارت که برخی از نشانه زمانی«یعنی:  ؛﴾َرّ�َِك 
تر، ایمان نداشته یا با  ایمان کسی که پیش«در آن هنگام،  از مغرب است. شیدخور

 ».بخشد وجود ایمان، کار نیکی نکرده است، سودي به حالش نمی
تا فرصت  اي برادرم! ها، شرایط قبول شدن توبه بود که برشمردیم. لذا این

اگر صادقانه توبه کنی، درنگ توبه کن و به سوي اهللا بازگرد و بدان که  ست، بی باقی
پذیرد و چه بسا تو را در وضعیت و جایگاهی بهتر از جایگاه  ات را می اهللا متعال توبه

ي  از میوهي شیطان،  بنگر که با وسوسه دهد. به پدرت آدم ات قرار می گذشته
چه شد؟ اهللا متعال،  اش ي توبه فرمانی کرد؛ اما نتیجهنا ممنوعه خورد و از اهللا

 د:فرمای می

   ﴾١٢٢ وََهَدىٰ  هِ َعلَيۡ  َ�َتاَب  ۥَر�ُّهُ  هُ َتَ�ٰ جۡ ٱ ُ�مَّ  ١٢١ َ�َغَوىٰ  ۥَر�َّهُ  َءاَدمُ  وََعَ�ٰٓ ﴿
    ]١٢٢  ،١٢١: طه[ 

گاه پروردگارش او را برگزید و  آنو آدم، از پروردگارش نافرمانی کرد و راه را گم نمود. 
 اش را پذیرفت و هدایتش کرد. توبه

، به این مقام واال دست یافت و اهللا متعال، او را برگزید و توبه کرد وقتی آدم
ت و یزیرا معص ؛سان به جایگاهی رسید که فراتر از جایگاه پیشین او بود بدین

زده و شرمنده کرد و او را به توبه و بازگشت به سوي  نافرمانی، او را نزد اهللا، خجالت
 رو وضعیت بهتري پیدا کرد. اهللا واداشت و از این

شود که در بیابانی بر شتر  تر از فردي شادمان می اش بیش ي بنده خداوند، از توبه«
رمد و فرار  خود سوار است؛ شترش که آب و غذاي او را بر پشت دارد، از او می

رود و ناامید از یافتن  ي درختی می شود؛ زیر سایه کند و او، از یافتنش ناامید می می
بیند که  کلی ناامید شده، ناگهان شترش را می که بهکشد. در آن حال  شترش، دراز می

گوید:  اشتباه می حالی، به گیرد و از شدت خوش کنارش ایستاده است. افسار شتر را می
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خواست  در صورتی که می )1(».ي منی و من، پروردگار تو هستم خدایا! تو، بنده
 حالی از شدت خوشاما  ي تو هستم؛ منی و من، بندهبگوید: یا اهللا! تو، پروردگار 

طور که  گوید. همان داند که چه می حالی نمی زیرا انسان، در شدت خوش اشتباه کرد؛
ي  توبههر حال، اهللا متعال از  نیز چنین حالتی دارد. به تدر شدت خشم و عصبانی

، کند گیرد و سپس شترش را پیدا می قرار می یکه در چنین وضعیتاش، از کسی  بنده
 شود. تر خشنود می بیش

توانید نفع  اي بندگان من! شما هرگز نمی«ي این حدیث الهی آمده است:  در ادامه
نیاز است و اطاعت و  یعنی اهللا متعال، از بندگانش بی ؛»و زیانی به من برسانید

ها از اهللا یا معصیت و نافرمانی آنان، هیچ نفع و ضرري براي اهللا  برداري آن فرمان
 وده است:در کتابش فرم ندارد. اهللا

ٓ  ٥٦ ُبُدونِ ِ�َعۡ  إِ�َّ  �َس ۡ�ِ ٱوَ  نَّ �ِۡ ٱ ُت َخلَقۡ  َوَما﴿ رِ�دُ  َما
ُ
ٓ  قٖ ّرِزۡ  ّمِن ُهمِمنۡ  أ رِ�دُ  َوَما

ُ
 أ

ن
َ
َ ٱ إِنَّ  ٥٧ عُِمونِ ُ�طۡ  أ زَّاُق ٱ ُهوَ  �َّ ۡ ٱ ُقوَّةِ لۡ ٱ ُذو لرَّ     ]٥٨  ،٥٦: الذاريات[  ﴾٥٨ َمتِ�ُ ل

ن آفریدم که مرا عبادت و پرستش نمایند. از آنان هیچ ها را تنها براي ای ها و جن و انسان
گمان اهللا، خود  خواهم و خواهان این نیستم که به من خوراك بدهند. بی روزي و رزقی نمی

 دهنده و داراي توان و نیروست. روزي

نیاز است  بی برد؛ زیرا از همه نمیهیچ نفع و ضرري کس،  از هیچ بنابراین، اهللا
ها را براي  هدفمند و به حکمتی آفریده که خود اراده کرده است؛ آن هایش را و آفریده

، ها و به نافرمان پاداشبرداران نوید  عبادت و پرستش خویش خلق کرده و به فرمان
زیرا بهشت و دوزخی وجود دارد که اهللا متعال،  ي عذابش هشدار داده است؛ درباره

 فرماید: می که چنانهد کرد؛ ها را آفریده است و بهشت و دوزخ را پر خوا آن

﴿ ٰ ۡت  َخلََقُهۡمۗ  لَِك َولَِ� مۡ  َرّ�َِك  َ�َِمةُ  َوَ�مَّ
َ
نَّ َ�

َ
ۡ�َ  �َّاِس ٱوَ  نَّةِ �ِۡ ٱ ِمنَ  َجَهنَّمَ  َ�

َ
 عِ�َ أ

  ]  ١١٩: هود[  ﴾١١٩
ها را آفریده است. و سخن و فرمانِ حتمی پروردگارت بر این رفته است  ... و براي همین، آن

 ي سرکشان جن و انس پر خواهم کرد. از همه که دوزخ را

 .2747؛ و صحیح مسلم، ش: 6309صحیح بخاري، ش:  )1(
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طور که  نرساند؛ هما بردارِ اهللا، هیچ نفعی به او نمی بنابراین، اطاعت بندگان فرمان
ي این حدیث  ادامهرو در  از این ؛هیچ زیانی براي اهللا ندارد کاران نافرمانی ِ معصیت

ا تا انتها، داراي ها از ابتد ها و جن ي شما انسان اگر همه« هی آمده است:ال
، رفتار کنید، این امر باشید و به روش پرهیزکارترین شخصپرهیزکارترین قلب 

بردار  زیرا ملک، ملک خداست؛ نه ملک بندگان فرمان ؛»افزاید اي بر ملک من نمی ذره
ها و  ي شما جن اي بندگان من! اگر همه«چنین فرموده است:  هم یا نافرمان. اهللا

کارترین شخصِ خود که داراي بدترین قلب  ابتدا تا انتها، به روش گنهها از  انسان
اهللا متعال در کتابش ». کاهد اي از ملک من نمی است، عمل نمایید، این امر، ذره

 فرماید: می

ْ تَ�ۡ  إِن﴿ َ ٱ فَإِنَّ  ُفُروا ِ  َ�ٰ يَرۡ  َوَ�  َعنُ�ۡمۖ  َغِ�ٌّ  �َّ ۖ ُ�فۡ لۡ ٱ لِِعَبادِه ْ �َشۡ  �ن َر  ُكُروا
    ]  ٧: الزمر[  ﴾لَُ�ۡمۗ  َضهُ رۡ يَ 

نیاز است و کفر و ناسپاسی را براي بندگانش  گمان اهللا از شما بی اگر کفر بورزید، بی
 پسندد. گزاري کنید، آن را برایتان می پسندد و اگر سپاس نمی

شود یا با  ها کاسته نمی لک خداست و ملک خدا، با نافرمانیِ نافرمانک، ممل
 یابد. بردارش، افزایش نمی برداري بندگان فرمان ناطاعت و فرما

باشد و کمال قدرت و تسلطش را  می نیازي اهللا گر بی این سه عبارت، بیان
کس زیان  برد و از هیچ کس فایده نمی دهد که اهللا، از هیچ رساند و نشان می می

 نیاز است. بیند؛ زیرا از همه، بی نمی
ي  اي بندگان من! اگر همه«وده است: اهللا متعال، در این حدیث قدسی فرم

هاي  ها، از ابتدا تا انتها، در یک زمین پهناور بایستند و همه، خواسته ها و جن انسان
ي همه را برآورده سازم، این عمل،  جا از من درخواست نمایند و خواسته خود را یک
در آب  طور که وقتی یک سوزن را کاهد؛ همان چه که نزد من است، نمی چیزي از آن

این جمله  ».شود کشند، هیچ از آب دریا کم نمی برند و بیرون می دریا فرو می
ها  ي انسان زیرا اگر همه نیازي اوست؛ و کمال بی گستردگی ملک اهللا ي دهنده نشان

کدام شود! و هر  ها از ابتدا تا انتها، گرد هم آیند، تعدادشان چه همه زیاد می و جن
هاي خود را از اهللا درخواست  زمان خواسته طور هم به و همه اي داشته باشد خواسته

ي  اندازه ها را برآورده سازد، این امر، حتی به ي آن ي همه نمایند، و اهللا متعال، خواسته
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بخشنده، بزرگوار، بی نیاز و  اهد؛ زیرا اهللا متعالک سرِ سوزنی هم از ملک اهللا نمی
گاه آن را  را در آب دریا فرو ببرید و آنکران است. سوزنی  داراي فضل و بخشش بی

نیز  طور از ملک اهللا شود؟ خیر؛ همین چیزي از آب دریا کم می بیرون بکشید؛ آیا
 نیاز است. بخشنده، بزرگوار و بی زیرا اهللا ؛شود کاسته نمی چیزي
کنم و نتایج  اي بندگان من! این، اعمال شماست که آن را براي شما محاسبه می«

یعنی همه چیز به اعمال شما بستگی دارد که اهللا  ؛»دهم طور کامل به شما می هن را بآ
به شما  طور کامل اش را به کند و نتیجه یمتعال، روز قیامت آن را براي شما محاسبه م

 دهد. اهللا متعال در کتابش فرموده است: می

�ٍ  َقاَل ِمثۡ  َمۡل َ�عۡ  َ�َمن﴿ �ٖ  َقاَل ِمثۡ  َمۡل َ�عۡ  َوَمن ٧ ۥيََرهُ  �َخۡ�ٗ  َذرَّ   ﴾٨ ۥيََرهُ  �َ�ّٗ  َذرَّ

 ]  ٨  ،٧: الزلزلة[ 
اي بدي نماید،  وزن ذره بیند. و هر کس هم اي نیکی کند، آن را می وزن ذره پس هرکس هم

 بیند. را می آن

دید، اهللا را ي خوبی  نتیجه لذا هرکس«دسی آمده است: ي این حدیث ق در ادامه
زیرا  ؛»یافت، کسی جز خود را سرزنش نکندي ي دیگر نتیجه ستایش نماید و هرکس

ي  نتیجه که آنخودش اشتباه کرده و خود را از خیر و نیکی محروم نموده است. 
خوبی دید، اهللا را حمد و ستایش کند؛ زیرا اول و آخر، لطف و منّت اهللا متعال بوده 

او منت نهاده بر  با پاداش نیک و فراوان که ابتدا به او توفیق عمل داده و در انتها
 است:

ٓ  َمن﴿ ِ  ءَ َجا مۡ  َعۡ�ُ  ۥفَلَهُ  َسَنةِ �َۡ ٱب
َ
ۖ أ ٓ  َوَمن َثالَِها ِ  ءَ َجا ّيَِئةِ ٱب  لََهاِمثۡ  إِ�َّ  َزىٰٓ ُ�ۡ  فََ�  لسَّ

  ]  ١٦٠: األنعام[  ﴾١٦٠ لَُمونَ ُ�ظۡ  َ�  وَُهمۡ 
، تنها یابد و هر کس کار بدي انجام دهدهر کس کار نیکی انجام دهد، ده برابرش پاداش می

 شود. ي کارِ بدش مجازات خواهد شد. و هیچ ستمی به آنها نمیبه اندازه

اهللا، به شرح و توضیح آن  ست که علما رحمهم این حدیث، حدیث مهم و بزرگی
عالمه ابوالعباس  که چنان ؛اند اند و نکات و مطالب مهمی از آن برداشت کرده پرداخته
رو باید با تدبر و  از این نگاشته است؛، کتاب مستقلی در شرح این حدیث /حرانی

به  ي پایانی آن که همه چیز یژه جملهو تفکر، به واخوانی این حدیث بپردازیم؛ به
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خواهد داشت و اگر اعمال انسان بستگی دارد؛ اگر اعمالش نیکو باشد، فرجام نیکی 
ن با بد باشد، سرانجام بدي در انتظار اوست. اهمیت این موضوع و ارتباط آ اعمالش

را بر آن داشته که این حدیث را باب مجاهدت، ذکر کند؛ لذا  /جهاد نفس، مؤلف
باید با نفس خویش جهاد نماییم و به کارهاي نیک انجام دهیم تا به پاداش بهتر و 

 تري نزد اهللا، دست یابیم. بزرگ



 
 

 

 باب: تشویق به انجام کارهاي نیک در اواخر عمر -12

 فرماید: اهللا متعال می

وَ ﴿
َ
ا ُ�مُ�َعّمِرۡ  لَمۡ  أ رُ  مَّ رَ  َمن �ِيهِ  َ�َتَذكَّ ٓ  تََذكَّ ۖ ٱ َءُ�مُ وََجا   ]  ٣٧: فاطر[  ﴾�َِّذيُر

گرفت؟ و  خواست در آن مدت پند می آیا به شما چندان عمر ندادیم که هر کس می
 اي نیز نزدتان آمد. هشداردهنده

یا شصت سال به شما اند: این آیه بدین معناست که آ عباس و دیگر مفسران گفته ابن
کند. برخی  شاءالله ذکر خواهیم کرد، این معنا را تأیید می عمر ندادیم؟ و حدیثی که ان

کلبی و  اند. و این، سخن حسن و ال نیز گفتهاند: منظور، هجده سال است. چهل س گفته
چنین نقل شده که اهالی مدینه،  نیز نقل شده است. هم عباس باشد و از ابن مسروق می

گزیدند. و نیز گفته  سویی و فراغت می شدند، برای عبادت، یک گامی که چهل ساله میهن
 ، سن بلوغ است.منظورشده که 

 شرح
 گشوده »عمر اواخر در نیک کارهاي انجام به تشویق« عنوان تحت بابی ،/مؤلف

 فرموده پیامبر که گونه همان اوست. عمر پایان انسان، زندگی بخش ترین مهم است.

َْعَمُل  الرَُّجَل  إِنَّ « است:
َ

 َعلَيْهِ  فَيَْسِبُق  ِذَراعٌ  إِال َوَ�يْنََها بَيْنَهُ  يَبىَق  َما َحىتَّ  ةِ اجلَنَّ  أهل بَِعَمل يل

ْهِل  بَِعَمِل  َ�يَْعَمُل  الِكتَاُب 
َ
َْعَمُل  أَحَدُ�م َو�نَّ  َ�يَدُخلَُها، انلَّارِ  أ

َ
 َما َحىتَّ  انّلار أهِل  بَِعَمِل  يل

ِكتَاُب  َعلَيْهِ  فَيَْسِبُق  ِذَراعٌ  إِال َو�َيْنََها بَيْنَهُ  يَُ�ونُ 
ْ
ْهِل  بَِعَمِل  َ�يَْعَمُل  ال

َ
َنَّةِ  أ

ْ
 )1(؛»َ�يَدُخلَُها اجل

 بهشت تا »ذراع« یک فقط که این تا دهد می انجام را بهشتیان اعمال شخصی،« یعنی:

 در دهد. می انجام را دوزخیان اعمال و یردگ می پیشی او بر تقدیرش ولی دارد؛ فاصله

 تا دهد می انجام را دوزخیان العما ،شما از دیگري شخص و د.رو می دوزخ به نتیجه

 و گیرد می پیشی او بر تقدیر ولی ماند؛ می باقی ذراع یک فقط دوزخ، و او میان که این
 ».رود می بهشت به نتیجه، در دهد. می انجام را بهشتیان اعمال

 .مسعود نقل از ابن به 4781) و مسلم، ش: 6900، 6105، 3085، 2969صحیح بخاري، ش: ( )1(
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اللّهم اْجَعْل َخـْ�َ ُعمـري آِخـَره و «که بگوییم:  لذا یکی از دعاهاي مأثور، این است
را واپسین لحظات آن قـرار   ام زندگانی! بهترین دوران یا اهللا«یعنی:  »خَ� عم� خواتَمه

صـحیح آمـده اسـت:     در حـدیث   .»اعمال من بگردان آخرینام را  بده و بهترین کرده
نيـا ال � إال اهللاالَك َمن اكن آِخُر « آخـرین   هـرکس «نـی:  یع )1(؛»ة َدَخـَل اجلَنَّـِمِه ِمـن ادلُّ

 ».شود باشد، وارد بهشت می الاهللاإ �ال سخنش در دنیا
طور  تري انجام دهد؛ همان هاي بیش تر عمر کند، باید نیکی لذا انسان هرچه بیش

کس  زیرا هیچ ه کارهاي نیک زیادي انجام دهد؛که هر جوانی باید سعی کند ک
رسد؛ ممکن است در جوانی بمیرد یا شاید هم  انی فرامیداند که مرگش چه زم نمی

تر  نزدیکگذرد، به مرگ  طور قطع هرچه عمر انسان می بیش از این، عمر کند. اما به
 فرموده است: را ذکر کرده که اهللا» فاطر«ي  سوره 37ي  ، آیه/شود. مؤلف می

وَ ﴿
َ
ا ُ�مُ�َعّمِرۡ  لَمۡ  أ رُ  مَّ رَ  َمن �ِيهِ  َ�َتَذكَّ ٓ  تََذكَّ ۖ ٱ َءُ�مُ وََجا   ]  ٣٧: فاطر[  ﴾�َِّذيُر

گرفت؟ و  خواست در آن مدت پند می آیا به شما چندان عمر ندادیم که هر کس می
 اي نیز نزدتان آمد. هشداردهنده

اند: شصت سال  گفته د؛ برخیني مقدار این عمر، اختالف نظر دار درباره مفسران
چهل سال، و بلوغ نیز گفته شده است. اند.  آن را هجده سال دانسته است؛ برخی هم

البته در این آیه، مقدار یا عدد مشخصی نیامده و به عمري کلی اشاره شده که براي 
به اوضاع و احوال انسان بستگی دارد؛ گاه، ست. چنین عمري،  پند گرفتن انسان، کافی

ر گردد و گاه براي پند گرفتن به عم تر از هجده سالگی متذکر می انسان در کم
د. این، به محیط تري مشاهده کن ها و هشدارهاي بیش تري نیاز دارد تا نشانه بیش

در توبیخ  زندگی انسان بستگی دارد که محیط خوبی باشد یا محیط بدي. اهللا
 فرماید: دوزخیان می

وَ ﴿
َ
ا ُ�مُ�َعّمِرۡ  لَمۡ  أ رُ  مَّ رَ  َمن �ِيهِ  َ�َتَذكَّ   ]  ٣٧: فاطر[  ﴾ تََذكَّ

 گرفت؟ خواست در آن مدت پند می ان عمر ندادیم که هر کس میآیا به شما چند

 تر باشد. گذارد، باید آگاه یابیم که انسان، هرچه پا به سن می لذا درمی

 .نقل از معاذ ) به247، 5/233)؛ احمد در مسندش (3116صحیح است؛ روایت: ابوداود ( )1(
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ٓ در همین آیه فرموده است:  اهللا اي  و هشداردهنده«یعنی:   �َِّذيرُ ٱ َءُ�مُ وََجا
، »نذیر«است؛  ، پیامبرصحیح، این است که منظور از هشداردهنده». نیز نزدتان آمد

، هیآوران ال ي پیام شود؛ چون همه میي پیامبران را شامل  اسم جنس است؛ لذا همه
هر زمانی به  یفه دارد که در اواخر عمرش بیش ازوظ اند. لذا انسان دهنده بوده بیم

به فرایض دینی خود داشته باشد و  اي ویژهتوجه  ت و بندگی اهللا متعال بپردازد واطاع
فرموده  اهللا متعال به پیامبرش که چناناد، استغفار کند و اهللا را ستایش نماید. زی

 است:

ٓ  إَِذا﴿ ِ ٱ نَۡ�ُ  ءَ َجا يۡ  ١ حُ َفتۡ لۡ ٱوَ  �َّ
َ
ِ ٱ دِينِ  ِ�  ُخلُونَ يَدۡ  �َّاَس ٱ َت َوَر� فۡ  �َّ

َ
 ٢ اَواجٗ أ

ۢ  َ�نَ  ۥإِنَّهُ  ُهۚ فِرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ  َرّ�َِك  دِ ِ�َمۡ  فََسّبِحۡ  ابَ       ]٤  ،١: النرص[  ﴾٣ �تَوَّ
گروه وارد دین  هنگامی که یاريِ اهللا و پیروزي (فتح مکه) فرا رسد و مردم را ببینی که گروه

شوند (بدان که زمان مرگت نزدیک شده است). پس پروردگارت را با حمد و ستایش  اهللا می
 پذیر است. به گمان او، تو پاکی یاد کن و از او آمرزش بخواه. بی به

باره به  نازل شد. در این ست که بر پیامبر اي شود: این، آخرین سوره فته میگ
گفتند:  به امیر مؤمنان، عمر بن خطاب کنم؛ انصار آوري اشاره می ماجراي شگفت

جوان  کنی؟ او داري و به خود، نزدیک می همه عبداهللا بن عباس را گرامی می چرا این
با هر کسی، مطابق جایگاه  ن ما نداري؟ عمراست؛ پس، چرا چنین رفتاري با جوانا

دارتر بود، جایگاه بهتري نزد  تر و دین کرد. لذا هرکس عالم رفتار می اش علمی و دینی
ست که با دیگران، مطابق وضعیت علمی و  اي داشت و این، رفتار شایسته عمر

اما نباید به جاي خود، محفوظ است؛  برخورد کنیم. البته حق خویشاونديها  دینی آن
 ترند. فراموش کرد که علم و ایمان، مهم

قدر که به ابن  پرسیدند که چرا آن عمر از امیر مؤمنان هر حال، انصار به
ها مهلت  از آن کند؟ عمر دهد، به جوانان دیگر، توجه نمی اهمیت می $عباس

و از خواست تا دلیل این کارش را به آنان نشان دهد. لذا روزي، آنان را جمع کرد 
 چیست که اهللا متعال فرموده است:» نصر«ي  ي سوره درباره ها پرسید: نظر شما آن

ٓ  إَِذا﴿ ِ ٱ نَۡ�ُ  ءَ َجا يۡ  ١ حُ َفتۡ لۡ ٱوَ  �َّ
َ
ِ ٱ دِينِ  ِ�  ُخلُونَ يَدۡ  �َّاَس ٱ َت َوَر� فۡ  �َّ

َ
 ٢ اَواجٗ أ

ۢ  َ�نَ  ۥإِنَّهُ  ُهۚ فِرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ  َرّ�َِك  دِ ِ�َمۡ  فََسّبِحۡ  ابَ     ]  ٤  ،١: النرص[  ﴾٣ �تَوَّ
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که وقتی یاري اهللا در این سوره به پیامبرش دستور داده  پاسخ دادند: اهللا متعال
 سان این سوره پاکی یاد کن. بدین فتح شد، اهللا را با حمد و ستایش، به فرارسید و مکه
باره جویا شد.  را در این $عباس نظر ابن گاه عمر تفسیر کردند. آن را به ظاهرِ آن

گر این بود که  داد و بیان خبر می اهللا ، از وفات رسول فرمود: این سوره $ابن عباس
برداشت دقیقی از این سوره داشت  $ابن عباس )1(زمانِ وفاتش، نزدیک شده است.

سان معنا کرد که: وقتی یاري و پیروزي فرارسد، مأموریت تو (اي  و سوره را بدین
، به پایان یش را با استغفار و حمد و ستایش اهللایابد؛ لذا عمر خو محمد!) پایان می

 برسان.
این دعا را در رکوع و  پیامبرنزول این سوره، گوید: پس از  می &عایشه

 )2(.»اللَّهمَّ اغِفر يِل  كَ اللَّهمَّ ر�َّنا وحِبَمدِ  َك ُسبَحانَ «خواند:  اش بسیار می سجده
 در رکوع وسجده، تکرار کنیم.این دعا را  پیروي از پیامبر لذا چه خوبست که به

*** 
 َوأّما األحاديث:

يِب هر�رة -١١٤
َ
ل: عن أ ه «قال:  َعِن انلَّيِبِّ  فاألوَّ

َ
َر أجل ُ إىل اْمرِىٍء أخَّ أْعَذَر ا�َّ

َغ ِستَِّ� سنةً 
َ
 )3([روايت خبارى]». حىت بل

اهللا براي شخصی که اجلش را « فرمود: گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:
 ».تأخیر بیندازد تا به شصت سالگی برسد، هیچ عذري باقی نگذاشته است هب

 شرح
اهللا، براي شخصی که «حدیثی بدین مضمون نقل کرده است که:  /مؤلف

یعنی  ؛»، هیچ عذري باقی نگذاشته استتأخیر بیندازد بهاجلش را تا شصت سالگی 
اي  ذر و بهانهعدهد، دیگر، هیچ  شصت سال به او عمر می انسانی که خداوند

انسان در این شصت زیرا  عال، حجت را بر او تمام کرده است؛و اهللا مت نخواهد داشت

 و.... 3355ش: صحیح بخاري،  )1(
 .748؛ و مسلم، ش: 4585صحیح بخاري، ش:  )2(
 .6419صحیح بخاري، ش:  )3(
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ویژه اگر در کشوري  را دریابد؛ به هاي اهللا  سال، فرصت کافی دارد که نشانه
 اسالمی زندگی کند.

اي داشته باشد که  کند، شاید عذر و بهانه عمر می کسی که پانزده یا هجده سال
هی نداشته است؛ اما کسی که شصت ساله هاي ال فی براي تدبر و درك نشانهت کافرص
گرچه  اي نخواهد داشت و حجت بر او تمام شده است؛ شود، هیچ عذر و بهانه می

و مکلف گردد  رسد، حجت بر او تمام می باید دانست که وقتی انسان به سن بلوغ می
لذا هرکسی، رود.  شمار نمی و بهگاهی، عذري براي اشود و ندانستن یا عدم آ می

هاي دین خود را فرا بگیرد؛ هنگامی که  وظیفه دارد و بر او واجب است که نیازمندي
خواهد وضو بگیرد و نماز بخواند، باید کیفیت وضو گرفتن و احکام نماز را یاد  می

داشته باشد. اگر ثروتمند است، باید نصاب زکات و مقدار آن را بداند و احکام 
خواهد روزه بگیرد، باید بداند که چه چیزهایی  ري زکات را بیاموزد. وقتی میضرو

طور براي اداي حج و عمره، باید کیفیت حج و عمره را  کند. همین روزه را باطل می
یاد داشته باشد و بداند که در حال احرام، از چه کارهایی باید دوري کرد. اگر کاسب 

ي احکام  ع ربا را بداند و اطالعات کافی دربارهو طالفروش است، باید احکام و انوا
ي مواد  داشته باشد. اگر فروشنده ي طال به طال  یا طال و نقره ملهشرعی معا

ي احکام شرعی مربوط به چنین داد و ستدهایی  ست، از دانش کافی در زمینه غذایی
 هایی دچار نشود. هاي احتمالی در چنین معامله برخوردار باشد تا به تقلب

ت و کند، هیچ عذري نخواهد داش هر حال، انسانی که شصت سال عمر می به
که دارد، باید اطالعات  مطابق وضعیت و نیازي شود. هرکس حجت بر او تمام می

ي دین و احکام نماز، زکات، روزه، حج، معامالت، اوقاف و دیگر مسایل  کافی درباره
 .ضروري داشته باشد

اي براي بندگانش  بهانه  متعال جاي هیچ عذر ودهد که اهللا نشان می این حدیث 
ها عقل و خرد، و فهم و شعور داده و پیامبرانی به  باقی نگذاشته است؛ زیرا به آن

را تا روز قیامت، ماندگار  که آیین محمد مصطفی ویژه این سویشان فرستادهاست؛ به
وي قوم ي به سزیرا رسالت پیامبران گذشته، محدود بود و هر پیامبر ؛نموده است

رو هر پیامبري  محدود به زمان خودش بود و از این شد و رسالتش، خود مبعوث می
کرد و گاه براي یک امت، دو یا چندین  آمد، شریعت پیامبر پیشین را منسوخ می که می
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خرین پیامبر، به آعنوان واپسین فرستاده یا  را به اما اهللا متعال، محمد ؛آمدند پیامبر می
در  ي جاویدش را قرآن کریم قرار داد؛ امت فرستاد و نشانه و معجزهسوي این 

رفت و فقط نام و یاد آن  هاي سایر پیامبران، با مرگشان از میان می صورتی که نشانه
ماندگار  ، یعنی قرآن کریم، تا روز قیامتي محمد معجزهولی  ؛ماند ها باقی می نشانه

 فرماید: می است؛ اهللا

وَ ﴿
َ
ٓ  ِفِهمۡ يَ�ۡ  لَمۡ  أ ا َّ�

َ
نَزۡ�َ  �

َ
ٰ  ِ�  إِنَّ  ِهمۚۡ َعلَيۡ  َ�ٰ ُ�تۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  اأ  ةٗ لَرَۡ�َ  لَِك َ�

  ]  ٥١: العنكبوت[  ﴾٥١ ِمُنونَ يُؤۡ  �ٖ لَِقوۡ  َرىٰ َوذِكۡ 
شود؟ بگو:  هایی از سوي پروردگارش بر او نازل نمی و (کفار مکه) گفتند: چرا معجزات و نشانه

ي آشکاري هستم. آیا براي آنان   همه نزد اهللا است و من، فقط هشداردهندهها،  معجزات و نشانه
 ایم؟ شود، بر تو نازل کرده ها تالوت می کافی نیست که ما، این کتاب را که پیوسته بر آن

ها و  ها، داستان قرآن، براي کسی که بیندیشد و مفاهیم آن را بداند، و از گزارش
اما  ؛سازد نیاز می ي دیگري بی و او را از هر نشانه ست هاي آن پند گیرد، کافی آموزه

دارد، این است قرآن را با تدبر و  باز می هاي بزرگ از درك این نشانهچیزي که ما را 
کنیم؛ بلکه بسیاري از مسلمانان، قرآن  هاي آن استفاده نمی خوانیم و از آموزه تفکر نمی

که قرآن را باید با تدبر و تفکر  خوانند! حال آن را فقط براي تبرك و کسب ثواب می
 فرماید: می بخوانیم و از مطالب آن پند بگیریم. اهللا

نَزلۡ  ٌب كَِ�ٰ ﴿
َ
بَُّروٓ  َركٞ ُمَ�ٰ  َك إَِ�ۡ  هُ َ�ٰ أ َدَّ ِ�ّ ْ رَ  ۦتِهِ َءاَ�ٰ  ا ْ  َوِ�ََتَذكَّ ْولُوا

ُ
 ٱ أ

َ
    ]٢٩:  ص[ ﴾٢٩ بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

ایم تا در آیاتش بیندیشند  و نازل کردهست خجسته و مبارك که آن را به سوي ت (این) کتابی
 و خردمندان پند بگیرند.

*** 

� قال: اكن عمر $اثلا�: عن ابن عباس -١١٥
ُ
كأنَّ  يُْدِخل

َ
َمع أْشياخ بْدر، ف

ه؟ فقال عمر: إِنَُّه من حْيُث  نفسه فقال: لَِم يَْدُخُل َهذَ بْعَضُهْم وجَد يِف 
ُ
ا معنا ونلَا أْ�َناء ِمْثل

�ف علِْمُتم،
َ
أْدخل

َ
يُْت �نَّه داع� َداَع� ذاَت يَْوٍم ف

َ
 لُِ�ِ�ُهْم قال: ما  معُهم، فما رأ

َّ
يْومئٍِذ إِال

ٓ  إَِذا ﴿تعاىل:  اهللاتقولون يف قول  ِ ٱ نَۡ�ُ  ءَ َجا فقال بَعُضُهم:   ]١: النرص[ ﴾١ حُ َفتۡ لۡ ٱوَ  �َّ
 
ُ
َ و�َْسَتْغِفره إَذا نرَصنَا وَ�َتحَ أ َْمُد ا�َّ َت  ِمْرنَا �َ

َ
ْيَنا. وسك

َ
 فقال  عل

ً
: يلبعضُهْم فلم يُقْل شيئا

ذلك تقول يا ابَن عباس؟ فقلت: ال. قال: فما تقول؟ قلُت: ُهو أجُل رسوِل 
َ
أْعلَمه  اهللاأ�
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ٓ  إَِذا﴿هل قال:  ِ ٱ نَۡ�ُ  ءَ َجا  دِ ِ�َمۡ  فََسّبِحۡ ﴿َوذلك عالمة أجلِك   ]١: النرص[ ﴾١ حُ َفتۡ لۡ ٱوَ  �َّ
ۚ فِرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ  َرّ�َِك  ۢ  َ�نَ  ۥإِنَّهُ  هُ ابَ  ما َ�ُقول. فقال عمر  ]٣: النرص[ ﴾٣ �تَوَّ

َّ
م منها إال

َ
: ما أْعل

 )1([روايت خبارى]

مرا با بزرگان بدر در مجلس خود جاي  گوید: عمر می $عباس ابن ترجمه:
ها ناراحت شده و گفته بود: چرا این پسر، با ما وارد مجلس  گویا یکی از آنداد.  می
دانید که  فرمود: شما، خود می که ما، پسرانی به سن او داریم؟ عمر شود، حال آن می

ها به مجلس خود  لذا روزي مرا صدا زد و با آن ؛او از کجاست (و از شأن او آگاهید)
ي  خواهد دلیل این کارش را به آنان نشان دهد. پرسید: درباره برد. من دریافتم که می

ٓ  إَِذا﴿گویید که فرموده است:  این سخن اهللا متعال چه می ِ ٱ نَۡ�ُ  ءَ َجا  ﴾١ حُ َفتۡ لۡ ٱوَ  �َّ
گفتند: اهللا متعال، به ما دستور داد که وقتی ما را یاري نمود و پیروز گردانید، او را 
ستایش کنیم و از او درخواست آمرزش نماییم. برخی هم سکوت کردند و چیزي 

ظري داري؟ گفتم: خیر. فرمود: پس، چه نگفتند. سپس از من پرسید: آیا تو نیز چنین ن
بود که اهللا به او خبر داد و فرمود:  اهللا گویی؟ پاسخ دادم: این، خبر وفات رسول می
ٓ  إَِذا﴿ ِ ٱ نَۡ�ُ  ءَ َجا  ،هنگامی که یاريِ اهللا و پیروزي (فتح مکه) فرا رسد[یعنی:  ﴾١ حُ َفتۡ لۡ ٱوَ  �َّ

 َرّ�َِك  دِ ِ�َمۡ  فََسّبِحۡ ﴿، عالمت اجل توست. و این ](بدان که زمان مرگت نزدیک شده است).
ۚ ِفرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ  ۢ  َ�نَ  ۥإِنَّهُ  هُ ابَ پاکی یاد کن و از او  پس پروردگارت را با حمد و ستایش به[یعنی:  ﴾٣ �تَوَّ

همان  این سورهاز فرمود: من نیز  عمر ]پذیر است. به گمان او، تو آمرزش بخواه. بی
 فتی.برداشتی را دارم که تو، گ

 شرح
او را با بزرگان بدر،  نقل کرده که عمر بن خطاب $عباس ، از ابن/مؤلف

نظران، مشورت  همواره با مردم و صاحب داد. عمر در مجلس خود جاي می
 طور که اهللا متعال به پیامبرش فرموده است: کرد؛ همان می

 ٱ ِ�  ُهمۡ وََشاوِرۡ  ﴿
َ
    ]١٥٩: آل عمران[  ﴾ رِ� مۡ ۡ�

 ها مشورت نما. با آن و در کارها

 .4970صحیح بخاري، ش:  )1(
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مشورت شرعی، به معناي تشکیل مجلس یا پارلمان نیست؛ بلکه مشورت شرعی 
با مشکلی مواجه شد،  وقتی حاکم یا فرمانرواي مسلمانانگونه است که  بدین

نیز در مسایل  پردازد. عمر ها به مشورت می آورد و با آن نظران را گرد می صاحب
پرداخت و  نظران می به مشورت با صاحب امعهشرعی و سیاسی و دیگر مسایل ج

را که نسبت به بزرگان  وي، عبداهللا بن عباس کرد. ها را جمع می بدین منظور آن
برد و این، باعث ناراحتی برخی از  سن بود، به مجلس مشورتی خود می کم صحابه

به سن  ها که فرزندانی سن و سال را با آن این جوان کم ها شده بود که چرا عمر آن
ها به چنین مجالسی دعوت  برد و چرا فرزندان آن او داشتند، به مجلس خود می

 شوند؟ نمی
را به آنان  $فراست و جایگاه علمی عبداهللا بن عباستصمیم گرفت  عمر

اي فراخواند و  را به جلسه $عباس چنین ابن رو بزرگان بدر و هم از این ؛نشان دهد
اي، سکوت  ها دو دسته شدند؛ عده را جویا شد. آن» نصر«ي  ي سوره نظرشان درباره

چنین اظهار نظر کردند که اهللا متعال، به ما  ريي دیگ اما عده کردند و چیزي نگفتند؛
پاکی یاد کنیم و درخواست  دستور داده که وقتی یاري و پیروزي فرارسد، او را به

عنا یا کُنه این ها چه برداشتی از م خواست بداند که آن می عمرآمرزش نماییم. 
از  گاه عمر سوره دارند؛ اما آنان، این سوره را به الفاظ و ظاهرِ آن، تفسیر کردند. آن

، از وفات  پاسخ داد: این سوره $عباس پرسید که نظر تو چیست؟ ابن عباس ابن
یعنی به  د که زمانِ وفاتش، نزدیک شده است؛گر این بو داد و بیان خبر می اهللا رسول
 َرّ�َِك  دِ ِ�َمۡ  فََسّبِحۡ ﴿ یابد: ح مکه، مأموریت تو پایان میکرد که با فت اعالم می پیامبر

ۚ ِفرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ  ۢ  َ�نَ  ۥإِنَّهُ  هُ ابَ پاکی یاد کن و از او  پس پروردگارت را با حمد و ستایش به[یعنی:  ﴾٣ �تَوَّ
ن سوره، همان فرمود: من نیز از ای عمر پذیر است.] به گمان او، تو آمرزش بخواه. بی

 $و بدین ترتیب فضل و دانش عبداهللا بن عباس برداشتی را دارم که تو، گفتی.
 نمایان شد.

ها  زیرا درك معناي ظاهري واژه که باید به کُنه آیات توجه کنیم؛یابیم  لذا درمی 
هاي قرآنی، آسان است؛ اما معانی و مفاهیم قرآن بر بسیاري از مردم پوشیده  و آیه

و به درك و فهم دقیقی نیاز دارد که اهللا متعال به برخی از بندگانش عطا ماند  می
 اهللا متعال در این سوره به پیامبرش فرموده است: فرموده است.
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 پاکی یاد کن. پس پروردگارت را با حمد و ستایش به    ﴾َرّ�َِك  دِ ِ�َمۡ  فََسّبِحۡ ﴿

ناي آیه، از این قرار ست. لذا مع جا براي مصاحبت و همراهی در این» باء«حرف 
پاکی یاد کن و این، کمال حمد و  است که پروردگارت را با حمد و ستایش، به

یابد که هیچ نقص و عیبی  زیرا کمال، زمانی معنا می ؛ستایش پروردگار متعال است
حمد و ستایش اهللا، یعنی اثبات صفات کمال  وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر:

لذا نفی و، به معناي نفی هرگونه عیب و نقص از اوست. و تسبیح ا براي اهللا
حمد و ستایش؛ و این، با  برگرفته از تسبیح است و اثبات کمال، برگرفته از ،عیوب
اند  یکی دانسته» ثنا«را با » حمد«کند. چون بسیاري از علما، مفهوم  هی فرق میثناي ال

روایت کرده، آمده که  زیرا در حدیثی قدسی که ابوهریره ؛و این، اشتباه است
الَة بَيِْ� َوَ�ْ�َ َ�بِْدي نِْصَفْ�ِ فَإَِذا قَاَل:«فرموده است:  پیامبر          إنَّ اَهللا قَاَل: قََسْمُت الصَّ

ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ﴿ َدِ� َ�بِْدي فَإَِذا قَاَل:  ﴾لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َرّبِ  ِ�َّ ْ�َ�  ﴾لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ﴿قَاَل: مَحِ
َ
 قَاَل: أ

َّ َ�بِْدي... هنگامی که  ام؛ ام دو قسمت کرده من نماز را میان خود و بنده«یعنی:  )1(؛»يلَعَ
ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ﴿گوید:  بنده می ام مرا حمد و ستایش  فرماید: بنده اهللا می ﴾لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َرّبِ  ِ�َّ

». ام مرا ثنا گفت : بندهفرماید اهللا می ﴾لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ﴿گوید:  گاه که بنده می کرد. و آن
بینیم که حمد و ستایش را جدا از ثنا گفتن، ذکر کرده و میانشان، فرق گذاشته  می

 است.
کند و در ضمن، تسبیحش  اهللا را حمد و ستایش میهنگامی که انسان،  هر حال به
ي  سو به اثبات کمال براي اهللا پرداخته و از سوي دیگر، همه گوید، از یک را می
 ها را از او نفی نموده است. و نقصها  عیب

». و از اهللا، آمرزش بخواه«یعنی: ﴾هُ فِرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ  ﴿فرماید:  ي نصر می در سوره اهللا
یعنی آمرزش هم  هاست؛ بخشیدن گناهان و پوشاندن آنآمرزش یا مغفرت، به معناي 

از  فتهر، برگ»مغفرت«ها. زیرا  شود و هم شامل پوشاندن آن شامل بخشش گناهان می
چه که  خود یا آن خانواده است؛ مغفر، یعنی کاله هم» مغفر«ي  با واژه که باشد می» غفر«

 .598صحیح مسلم، ش:  )1(
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اصابت نکند. لذا ي شمشیر به سر  پوشانند تا تیر یا ضربه سر را در جنگ با آن می
 ست. نوعی پوشش رزمی

ۢ  َ�نَ  ۥإِنَّهُ  ﴿فرماید:  ي این آیه می در ادامه اهللا ابَ قین اهللا، بسیار ی به«یعنی:  ﴾�تَوَّ
زیرا  اشد؛ب می پذیري اهللا گر فراوانی یا کثرت توبه این آیه، بیان». پذیر است توبه
 ي مبالغه است. ، صیغه»تواب«ي  واژه

توفیق توبه  اوبه کند و  اش می رحمتش را شامل حال بندهسو  از یک اهللا
 فرماید: طور که می پذیرد. همان اش را می دهد و از سوي دیگر، توبه می

ْ ِ�َُتوُ�وٓ  ِهمۡ َعلَيۡ  تَاَب  ُ�مَّ ﴿   ]  ١١٨: التوبة[  ﴾ا
 سپس رحمتش را شامل حالشان کرد تا توبه کنند.

 توبه، پنج شرط دارد:
 در توبه. اول: اخالص براي اهللا

 دوم: پشیمانی از گناهی که مرتکب شده است.
 سوم: دست از گناه کشیدن و ترك آن معصیت.

 که دوباره، مرتکب آن گناه نشود. بر اینچهارم: تصمیم جدي 
پنجم: توبه، باید در زمان قبول شدن توبه باشد و اگر در زمانی توبه کند که توبه، 

انِ مرگش توبه کند، اي نخواهد داشت. لذا اگر انسان در زم شود، فایده پذیرفته نمی
 فرموده است: زیرا اهللا اي هیچ سودي به حالش ندارد؛ چنین توبه

ِينَ  َ�ةُ �َّوۡ ٱ َستِ يۡ َولَ ﴿ ّ�ِ ٱ َمُلونَ َ�عۡ  لِ�َّ ٰٓ  اتِ  َٔ لسَّ َحَدُهمُ  َحَ�َ  إَِذا َح�َّ
َ
ۡ ٱ أ  قَاَل  ُت َموۡ ل

  ]  ١٨:  النساء[  ﴾نَ �لۡ ٱ ُت ُ�بۡ  إِّ�ِ 
شوند و چون مرگ یکی از و پذیرش توبه براي کسانی نیست که مرتکب کارهاي بد می

 توبه کردم.گوید: اینک رسد، می ایشان فرا می

فایده بود و  اش، بی خواست غرق شود، توبه کرد؛ اما توبه هنگامی که می فرعون
 به او گفته شد:

ۡ ٱ ِمنَ  َوُ�نَت  ُل َ�بۡ  َت َعَصيۡ  َوقَدۡ  نَ �لۡ َءآ﴿     ]  ٩١:  يونس[  ﴾٩١ ِسِدينَ ُمفۡ ل
 ن بودي؟کارا کردي و از تبه تر نافرمانی می که پیش آوري، حال آن آیا اینک ایمان می
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یابد. در آن  وقتی خورشید از مغرب طلوع کند، زمان پذیرش توبه پایان می
 آورند؛ اما: هنگام، همه ایمان می

وۡ  ُل َ�بۡ  ِمن َءاَمَنۡت  تَُ�نۡ  لَمۡ  ُنَهاإِيَ�ٰ  ًساَ�فۡ  يَنَفعُ  َ� ﴿
َ
  ﴾�َخۡ�ٗ  نَِهاإِيَ�ٰ  ِ�ٓ  َكَسَبۡت  أ

    ]١٥٨: األنعام[ 
تر ایمان نیاورده یا با وجود ایمان، کار نیکی نکرده است، سودي  دیگر ایمان کسی که پیش 

 به حالش نخواهد داشت.

اش  نازل شد، این دعا را در رکوع و سجده ي بر پیامبر که سوره پس از این
لذا چه خوبست که . »اللَّهمَّ اغِفر يِل  كَ اللَّهمَّ ر�َّنا وحِبَمدِ  َك ُسبَحانَ «خواند:  بسیار می

 این دعا را در رکوع وسجده، تکرار کنیم. پیامبرپیروي از  به
*** 

ْيِه:  اهللاقالت: ما َص�َّ رسوُل  &اثلالث: عن اع�شةَ  -١١٦
َ
ْت عل

َ
ْن نَزل

َ
 صالةً بْعد أ

ٓ  إَِذا ﴿ ِ ٱ نَۡ�ُ  ءَ َجا  يقول فيها:  ﴾١ حُ َفتۡ لۡ ٱوَ  �َّ
َّ
ِفْر ىل«إال

ْ
ُهمَّ اغ

َّ
». ُسْبحانك ر�ََّنا وحِبْمِدك، الل

 )1(عليه] [متفٌق 
وِعه وُسُجوِده:  اهللاو� رواية الصحيح� عنها: اكن رسول 

ُ
يُْ�رِث أْن َ�ُقول يِف ر�

ِفْر يل«
ْ
همَّ اغ

َّ
ُهمَّ ر�ََّنا َوحبْمِدك، الل

َّ
ُقْرآن. .»ُسْبحانََك الل

ْ
ل ال  يتأوَّ

ُقُرآنَ «مع�: 
ْ
ل ال ُقرآِن يف قوهِلِ تعا» يتأوَّ

ْ
ِمَر بِِه يف ال

ُ
 دِ ِ�َمۡ  فََسّبِحۡ ﴿ىل : أي: يْعمل َما أ

ۚ فِرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ  َرّ�َِك   ﴾.هُ
ْن َ�ُموت:  اهللاو� رواية ملسلم: اكن رسوُل 

َ
ُهمَّ «يُْ�رِثُ أْن يَقوَل قْبَل أ

َّ
ُسْبحانََك الل

َْك  يت  اهللا: يا رسوَل قالت اع�شُة: قلُت ». وحِبْمِدك، أْسَتْغِفرَك وأتُوُب إيلَ
َّ
ما هِذهِ اللكَِماُت ال

َتها تَقوهلا؟ قال: أَراَك 
ْ
لُتها «أْحد�

ُ
ْت يِل عالمٌة يف أمَّيت إذا َرأيُتها ق

َ
ٓ  �َِذاإ﴿ُجِعل ِ ٱ نَۡ�ُ  ءَ َجا َّ� 

 ».إىل آخر السورة ﴾١ حُ َفتۡ لۡ ٱوَ 
ْول:  اهللاو� رواية هل: اكن رسوُل 

َ
ِ وحبَْمِده. أْسَتْغِفُر «يُْ�رِثُ ِمْن ق  اهللاُسْبحاَن ا�َّ

ْه تُوُب إيلَ
َ
ِ وحبْمِده، أْستْغِفر اهللالت: قلت: يا رسوَل قا». وَأ ْول: ُسْبَحاَن ا�َّ

َ
َراَك تُْ�رِثُ ِمْن ق

َ
، أ

ْول: «وأتُوُب إيْله؟ فقال:  اهللا
َ
رَثُْت ِمن ق

ْ
إَِذا رأْ�ُتها أ�

َ
مَّيت ف

ُ
 َسأَرى عالََمًة يِف أ

ِّ
أْخرب� ر�ِّ ��

 .484؛ و صحیح مسلم، ش: 794صحیح بخاري، ش:  )1(
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ِ وحبَْمِده، أْسَتْغِفُر  ْه وَأتُوُب  اهللاُسْبحاَن ا�َّ ْ�ُتها:  ،إيلَ
َ
ٓ  إَِذا﴿َ�َقْد َرأ ِ ٱ نَۡ�ُ  ءَ َجا  حُ َفتۡ لۡ ٱوَ  �َّ

ةَ  ﴾١
َّ
يۡ ﴿ َ�ْتُح َمك

َ
ِ ٱ دِينِ  ِ�  ُخلُونَ يَدۡ  �َّاَس ٱ َت َوَر� فۡ  �َّ

َ
 َرّ�َِك  دِ ِ�َمۡ  فََسّبِحۡ  ٢ اَواجٗ أ

ۚ فِرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ  ۢ  َ�نَ  ۥإِنَّهُ  هُ ابَ  .﴾٣ �تَوَّ

ٓ  إَِذا﴿که  نگوید: پس از آ می &عایشهترجمه:  ِ ٱ نَۡ�ُ  ءَ َجا بر  ﴾حُ َفتۡ لۡ ٱوَ  �َّ
 ؛»ُسبْحانك ر�َّنَا وحِبْمِدك، اللَُّهمَّ اْغِفْر يل«گفت:  می در هر نمازينازل شد،  اهللا رسول
کنیم؛ پس مرا  ! تو، پاك و منزهی و تو را حمد و ستایش میناي پروردگارما«یعنی: 
 ».بیامرز

 اهللا گوید: رسول می &ده است که عایشهآم» صحیحین«در روایت دیگري در 
 گفت که: ي نمازش، این دعا را براي عمل به فرمان قرآن، زیاد می در رکوع و سجده

 .»ُسبْحانك ر�َّنَا وحِبْمِدك، اللَُّهمَّ اْغِفْر يل«
 َرّ�َِك  دِ ِ�َمۡ  فََسّبِحۡ ﴿ است که: هی به پیامبرور از فرمان قرآن، همان دستور المنظ[

 ]».پاکی یاد کن و آمرزش بخواه و پروردگارت را با حمد و ستایش، به«یعنی:  ؛﴾هُ ِفرۡ غۡ تَ سۡ ٱوَ 
پیش از وفاتش، این  اهللا آمده است: رسول /در روایت دیگري از امام مسلم

َْك «کرد که:  دعا را زیاد تکرار می
َ

یعنی:  ؛»ُسبْحانََك اللَُّهمَّ وحِبْمِدك، أْستَْغِفرَك وأتُوُب إيل
خواهم  پردازم و از تو آمرزش می ! تو پاك و منزهی و به حمد و ستایش تو مییا اهللا«

خدا! شما را  گوید: عرض کردم: اي رسول می &عایشه». کنم و به سوي تو، توبه می
اي در  نشانه«گویید؛ این کلمات چیست؟ فرمود:  تازگی این کلمات را می بینم که به می

؛ و این این کلمات را بگویمن را مشاهده کنم، امتم براي من نهاده شده که وقتی آ
ٓ  إَِذا﴿نشانه،  ِ ٱ نَۡ�ُ  ءَ َجا  ».تا پایان سوره است ﴾ حُ َفتۡ لۡ ٱوَ  �َّ

این دعا را زیاد تکرار  اهللا آمده است: رسول /در روایتی دیگر از مسلم
ْهِ «کرد:  می

َ
ِ وحِبْمِدهِ، أْستَْغِفُر اَهللا وأتُوُب إيل گوید: گفتم: اي  می &یشه. عا»ُسبْحاَن ا�َّ

پروردگارم به من «کنید؟ فرمود:  بینم که این کلمات را زیاد، تکرار می خدا! می رسول
بینم که با دیدنش، این کلمات را زیاد تکرار  زودي عالمتی در امتم می خبر داد که به

ْهِ «کنم:  می
َ

ِ وحِبْمِدهِ، أْستَْغِفُر اَهللا وأتُوُب إيل     ام:  حال این عالمت را دیده و. »ُسبْحاَن ا�َّ
ٓ  إَِذا﴿ ِ ٱ نَۡ�ُ  ءَ َجا يۡ ﴿فتح مکه است؛ ﴾ ١ حُ َفتۡ لۡ ٱوَ  �َّ

َ
ِ ٱ دِينِ  ِ�  ُخلُونَ يَدۡ  �َّاَس ٱ َت َوَر� َّ� 

فۡ 
َ
ۚ ِفرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ  َرّ�َِك  دِ ِ�َمۡ  فََسّبِحۡ  ٢ اَواجٗ أ ۢ  َ�نَ  ۥإِنَّهُ  هُ ابَ  .﴾٣ �تَوَّ
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گروه وارد دین اهللا  (فتح مکه) فرا رسد و مردم را ببینی که گروه [هنگامی که یاريِ اهللا و پیروزي
پاکی یاد کن  شوند (بدان که زمان مرگت نزدیک شده است). پس پروردگارت را با حمد و ستایش به می

 پذیر است.] به گمان او، تو و از او آمرزش بخواه. بی
*** 

اتِه، حىتَّ  اهللاىلع رسول  تَابَع الويْحَ  اهللاقال: إنَّ  الرابع: عن أ�ٍس  -١١٧
َ
ْبَل َوف

َ
�

َويْح. [متفق عليه]
ْ
رَثَ َما اَكَن ال

ْ
 أ�

ِّ
 )1(تُُو�

بیش از هر زمان  اهللا پیش از وفات رسول گوید: اهللا می انس ترجمه:
 .درگذشت که پیامبر کرد تا این دیگري، پیاپی بر او وحی نازل می

*** 

ُ�ْبعُث لُكُّ عْبٍد ىلع ما َماَت : «اهللال قال: قال رسو اخلامس: عن جابر -١١٨
ْيهِ 

َ
 )2([روايت مسلم]». عل

اي بر همان حالتی که  هر بنده«فرمود:  اهللا گوید: رسول می جابر ترجمه:
 ».شود میرد، برانگیخته می می

*** 
 

 .3016؛ و صحیح مسلم، ش: 4982صحیح بخاري، ش:  )1(
 .2878صحیح مسلم، ش:  )2(

                                           





 
 

 

 هاي خیر و نیکی باب: زیاد بودن راه -13

 فرماید: اهللا متعال، می

ْ َ�فۡ  َوَما﴿ َ ٱ فَإِنَّ  َخۡ�ٖ  ِمنۡ  َعلُوا   ]  ٢١٥: البقرة[  ﴾٢١٥ َعلِيمٞ  ۦبِهِ  �َّ
 دهید، آگاه است.و اهللا، از هر کارِ خیري که انجام می

 

ْ َ�فۡ  َوَما﴿ ُ ٱ هُ لَمۡ َ�عۡ  َخۡ�ٖ  ِمنۡ  َعلُوا   ]  ١٩٧: البقرة[  ﴾�َّ
 دهید، آگاه است.و اهللا، از هر کار نیکی که انجام می

 

�ٍ  اَل قَ ِمثۡ  َمۡل َ�عۡ  َ�َمن﴿   ]  ٧: الزلزلة[  ﴾٧ ۥيََرهُ  �َخۡ�ٗ  َذرَّ
 بیند. اي نیکی کند، آن را می وزن ذره پس هرکس هم

 

  ]  ١٥:  اجلاثية[  ﴾ۦۖ ِسهِ فَلَِنفۡ  الِحٗ َ�ٰ  َعِمَل  َمنۡ ﴿
 .هر کس عمل نیکی انجام دهد، به سود خود اوست

 شرح
است. خیر و  گشوده» هاي خیر و نیکی راهبودن زیاد «، بابی به نام /مؤلف
هاي فراوانی دارد و این، از فضل و لطف پروردگار متعال بر بندگانش  نیکی، راه

اداش ها، متنوع و گوناگون باشند و انسان بتواند به اجر و پ باشد تا فضایل و پاداش می
 بر سه اصل، استوارند: ها زیادي دست یابد. این راه

ي  گانه سهارکان ها،  ز این دو. اینتالش بدنی، بذل و بخشش مالی، و نیز ترکیبی ا
 روند. شمار می کارهاي نیک به

 شود. تالش بدنی، به اعمال بدنی مانند نماز، روزه، جهاد و امثال آن گفته می
هاي  در راه هایی که انسان ات، صدقه، و هزینهبذل و بخشش مالی، همانند زک

 پردازد و.... خیر می
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ه ترکیبی از تالش بدنی و بخشش و اما براي سومین اصل کارهاي نیک ک
توان جهاد مسلحانه در راه اهللا را به عنوان مثال ذکر کرد؛ زیرا جهاد  ست، می مالی

 هاي مالی. گذشتگی نیاز دارد و هم به هزینه مسلحانه در راه اهللا، هم به از جان
ساز  وجود دارد که خود زمینه گانه هاي گوناگونی از این اصول سه البته نمونه

هاست تا بندگان خدا خسته و رنجور نشوند؛ چون اگر فقط یک راه  وع در عبادتتن
شد و به ستوه  آور بود و انسان دچار کسالت می براي عبادت وجود داشت، کسالت

تر انسان به عبادت است.  ي نشاط و گرایش بیش ها، خود مایه اما تنوع عبادت ؛آمد می
 فرماید: اهللا متعال می

ْ سۡ ٱفَ ﴿   ]  ١٤٨: البقرة[  ﴾ِت� َ�ٰ يۡ �َۡ ٱ تَبُِقوا
 دیگر سبقت بگیرید. پس در کارهاي نیک بر یک

 فرماید: چنین می هم

ْ  إِ�َُّهمۡ ﴿   ]  ٩٠: األنبياء[  ﴾تِ َ�ٰ يۡ �َۡ ٱ ِ�  رُِعونَ �َُ�ٰ  َ�نُوا
 کردند. راستی آنان در انجام کارهاي نیک، کوشش و شتاب می به

هاي  شود؛ بلکه راه یک نیکی، خالصه نمیفقط در  ها دهد که نیکی این، نشان می
گر  هایی ذکر کرده که بیان ، آیه/زیادي براي خیر و نیکی وجود دارد. سپس مؤلف

 فرماید: می همین موضوع است. اهللا

ْ َ�فۡ  َوَما ﴿ ُ ٱ هُ لَمۡ َ�عۡ  َخۡ�ٖ  ِمنۡ  َعلُوا     ]١٩٧: البقرة[  ﴾�َّ
 اه است.دهید، آگو اهللا، از هر کار نیکی که انجام می

 فرماید: و می

ْ َ�فۡ  َوَما﴿ َ ٱ فَإِنَّ  َخۡ�ٖ  ِمنۡ  َعلُوا   ]  ٢١٥: البقرة[  ﴾٢١٥ َعلِيمٞ  ۦبِهِ  �َّ
 دهید، آگاه است.و اهللا، از هر کارِ خیري که انجام می

 فرماید: چنین می هم

�ٍ  َقاَل ِمثۡ  َمۡل َ�عۡ  َ�َمن﴿   ]  ٧: الزلزلة[  ﴾٧ ۥيََرهُ  �َخۡ�ٗ  َذرَّ
 بیند. اي نیکی کند، آن را می وزن ذره پس هرکس هم
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هاست و نشان  گر تنوع و گوناگونی در عبادت هاي زیادي وجود دارد که بیان آیه
 شوند؛ ا یک گونه یا یک دسته، خالصه نمیها، در یک مورد ی دهد که نیکی می

بینیم که زیاد، نماز  رو می با نماز، اُنس دارند و از این برخی از مردم که چنان
کنند. و  خوانند. برخی هم با تالوت قرآن، الفت دارند؛ لذا زیاد، قرآن تالوت می می

اهللا و الحمدهللا) و امثال  ي دیگري از مردم، با ذکر و تسبیح و تحمید (گفتن سبحان عده
باز  نمایند. برخی هم بخشنده و دست و دل آن، انس و الفت دارند و زیاد، ذکر می

روي، حقوق مالی  دور از اسراف و زیاده هند و بده هستند و همواره صدقه می
لم در مندند. کسب ع به کسب علم عالقه کنند. برخی دیگر خویش را ادا می ي خانواده

مردم، نیازمند علوم دینی هستند؛ چراکه  زیرا امروزه ست؛ زمان ما، برترین عمل بدنی
ند که ادعاي علم شو نماهایی در جامعه دیده می و عالم، زیاد شده هل و نادانیج

رو نیازمند طالب،  از این ؛کنند، اما از علم و دانش کافی برخوردار نیستند می
ي علوم  گرانی هستیم که بر اساس کتاب و سنت، در حوزه جویان و پژوهش دانش

 ین نابسامانی رادار دست یابند تا ا دینی فعالیت کنند و به دانشی استوار و ریشه
را یاد دارد،  اهللا س، یک یا دو حدیث از احادیث رسولزیرا هرک برطرف نمایند؛

یا یکی  اما شافعی،امام احمد یا  امام حرانی، یادهد؛ گویا  پروا براي مردم فتوا می بی
دیگر از امامان فقه و اجتهاد است! این، هشداري جدي براي امت است که امروزه 

 ند.باشند، اندک و حجت قوي برخوردار علماي توانمندي که از دانش فراوان
شمار  برترین عمل به شرایط کنونی امت، کسب علم و دانشبا توجه به  بنابراین

و اهللا متعال، آن  ست یبزرگ جهاد، برتر است؛ بلکه خود، جهاد رود و از صدقه و می
جهادي  وزن ؛ آري! هموزن جهاد در راه خودش قرار داده است سان و هم را هم

 -کنند جهاد می اهللا کلمۀکه براي اعالي  -نیت مجاهدانش اي در شائبهحقیقی که هیچ 
بینیم که پیش از جهاد و رویارویی با دیگران، این  ها را می وجود ندارد و آن

اهللا، کنند. جهاد حقیقی در راه  زیرساخت فکري، عقیدتی و عملی را در خود اجرا می
کسب علوم دینی، با  و ؛جنگند ست که رزمندگان براي سرافرازي دین اهللا می جهادي

 فرماید: زیرا اهللا متعال می سان است؛ این جهاد بزرگ، یک



 الصالحین شرح ریاض   104

ۡ ٱ َ�نَ  َوَما﴿ ْ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل ۚ َكآ ِ�َنفُِروا ٓ  ُهمۡ ّمِنۡ  قَةٖ فِرۡ  ُ�ِّ  ِمن َ�َفرَ  َ� فَلَوۡ  فَّٗة ْ  �َِفةٞ َطا ُهوا ََتَفقَّ ِ�ّ 
ْ  ّ�ِينِ ٱ ِ�  ْ رََجُعوٓ  إَِذا َمُهمۡ قَوۡ  َوِ�ُنِذُروا      ]١٢٢: التوبة[  ﴾١٢٢ َذُرونَ َ�ۡ  َلَعلَُّهمۡ  ِهمۡ إَِ�ۡ  ا

سپار جهاد شوند. چرا از هر گروهی، تعدادي  باره ره یک جا و به  ي مؤمنان یک نباید همه
گاه  اند) در دینشان دانش بیاموزند و قومشان را آن کنند تا (آنان که به جهاد نرفته خروج نمی

 هی) بترسند؟د تا (از مخالفت با فرمان الدهن که نزدشان بازگشتند، بیم

سان جهاد در راه اهللا قرار داده است.  بینیم که اهللا متعال، کسب علوم دینی را هم می
قابل درك هاي موجود و نیز وضعیت مجاهدان،  جهاد حقیقی با توجه به قراین و نشانه

هر حال،  به. باشد اهللا کلمۀکه قصد رزمندگان، اعالي ست  جهاديو  ست اساییو شن
م وهی، کسب علپس از فرایض ال ها برترین آن ، فراوان است که از نظر منهاي خیر راه

؛ زیرا امروزه نیاز شدیدي به علوم دینی وجود دارد. برخی، مدرك دارند و ست دینی
التحصیل فالن مرکز دینی و آموزشی هستند، اما از دانش کافی برخوردار  مثالً فارغ

برطرف نشود،  ادامه یابد و این نابسامانی علمیعیت، به همین شکل نیستند و اگر وض
؛ این، درست نیست و دهد امت در خطر خواهد بود و هرکس هرجا که شود، فتوا می

کند و دینشان را  ها را پریشان می زند و آن ان و آرامش قلبی مردم را به هم میناطمی
ست که  نیازمند عالمان توانایی ذا امت،گرداند؛ ل ها و مشکالت جدي می دچار چالش

 ها مبتنی بر کتاب و سنت و عقل و حکمت باشد. علم و دانش آن
گوید: احادیث  هاي خیر می ي زیاد بودن راه پس از ذکر آیاتی درباره /مؤلف

 کنیم:  ها را ذکر می باره وجود دارد که قابل شمارش نیست و تعدادي از آن زیادي در این

١١٩-  
َ
ل: عن أ ، أيُّ األْعماِل اهللاقال: قلُت: يا رسوَل  يِب ذرٍّ ُجْنَدِب بِن ُجَناَدةَ األوَّ

َضل؟ قال: 
ْ
ِ «أف َضل؟ قال: ». ، َواجِلَهاُد يِف َسبِيلِهِ اهللاِإليماُن ب

ْ
اِب أف

َ
ق ت: أيُّ الرِّ

ْ
ل
ُ
أْ�َفُسَها «ق

 
ً
عل؟ قال: ». ِعْند أْهلَِها، وأ�رَثَُها َ�َمنا

ْ
ْم أف

َ
إِْن ل

َ
ت: ف

ْ
ل
ُ
 أْو تَْصَنُع ألْخَرَق  تُع�ُ «ق

ً
ت: » َصانِعا

ْ
ل
ُ
ق

عمل؟ قال:  اهللايا رسول 
ْ
إِنَّها «أَرأيَت إْن َضُعْفُت َ�ْن َ�ْعِض ال

َ
َك َعن انلَّاِس ف تَُ�فُّ رَشَّ

 )1([متفٌق عليه]». صدقٌة ِمْنَك ىلع نَفِسَك 

 .84؛ و صحیح مسلم، ش: 2518ري، ش: صحیح بخا )1(
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خدا! چه عملی،  گوید: گفتم: اي رسول می ابوذر، جندب بن جناده ترجمه:
اي  پرسیدم: آزاد کردن چه برده». ایمان به اهللا و جهاد در راه او«ت؟ فرمود: بهتر اس

». تر باشد و قیمتش، بیش تر نزد صاحبش، پسندیده که اي برده«بهتر است؟ فرمود: 
ور کمک کن و  به آدمِ کاربلد و پیشه«گفتم: اگر توانایی این کار را نداشتم؟ فرمود: 

خدا! اگر از انجام این  پرسیدم: اي رسول )1(».نما کسی را که کاري یاد ندارد، یاري
اي  نیکی و صدقهدر حق مردم، بدي نکن؛ و این، خود «کارها نیز ناتوان بودم؟ فرمود: 

 ».بر خودت خواهد بود

 شرح
پرسید: چه  نقل کرده که از پیامبر ، در این باب حدیثی از ابوذر/مؤلف

همواره از  صحابه». جهاد در راه او ایمان به اهللا و«عملی، بهتر است؟ فرمود: 
 کردند تا به انجام آن ک، سؤال میي بهترین و برترین کارهاي نی درباره پیامبر

ي  گاه، درباره هاي پس از صحابه مانند آیندگان خود نبودند. چون نسل ؛بپردازند
 بر خالف ؛نمایند کنند، اما بدان عمل نمی وجو می بهترین و برترین کارها، پرس

 از پیامبر مسعود هایشان، برخاسته از شوق عمل بود. ابن که سؤال صحابه
پرسید: سپس چه ». نمازِ سرِ وقت«تر است؟ فرمود:  پرسید: چه عملی، نزد اهللا محبوب

فرمود:  اهللا سؤال کرد: سپس چه عملی؟ رسول». نیکی به پدر و مادر«عملی؟ فرمود: 
 ».جهاد در راه اهللا«

 پرسید که کدامین عمل، نزد اهللا بهتر است؟ پیامبر اهللا رسول نیز از ابوذر
گاه  ایمان به او و جهاد در راه اوست. آن برایش بیان نمود که برترین عمل، نزد اهللا

اي  برده«پاسخ داد:  اي بهتر است؟ پیامبر سؤال کرد که آزاد کردن چه برده ابوذر
ترین  یعنی بهترین و پرقیمت». ر باشدت و قیمتش، بیش ؛تر پسندیده که نزد صاحبش

 کند که ایمانی قوي دارد. اي را آزاد می برده نزد صاحبش؛ تنها کسی، چنین برده
هایش  به عنوان مثال: شخصی، چندین برده دارد؛ در این میان، یکی از برده

خواهم یکی از  گوید: می کند و در عین حال، قیمت باالیی دارد. می خوبی کار می به

آمده است؛ لذا مفهوم حدیث، چنین خواهد » ضائع«، لفظ »صانع«ي  در روایت دیگري به جاي واژه )1(
 [مترجم]». دست فقیر و مستمندي را بگیر و کسی را که کاري یاد ندارد، کمک کن«بود: 
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ي پرقیمت را آزاد کنی که نزدت  گوییم: بهتر است همین برده هایم را آزاد کنم. می هبرد
 فرماید: تر است. اهللا متعال، می از همه پسندیده

ْ  لَن﴿ ٰ  ِ�َّ لۡ ٱ َ�َنالُوا ْ  َح�َّ ا تُنفُِقوا     ]٩٢: آل عمران[  ﴾ُ�ِبُّونَۚ  ِممَّ
 ت دارید، انفاق کنید.چه دوس که از آن یابید مگر آنهرگز به نیکی دست نمی

داد. هنگامی  را صدقه می یه، بهترین ثروتشبراي عمل کردن به این آ $عمر ابن
اهللا متعال، این آیه را نازل آمد و گفت:  نزد پیامبر که این آیه نازل شد، ابوطلحه

باشد. بیرحاء، باغی زیبا در نزدیکی مسجد  می» بیرحاء«کرده است؛ بهترین دارایی من، 
رفت و از  جا می به آن بود که آب خوب و گوارایی داشت و گاه، پیامبر رپیامب

به  نوشید. چنین باغی، نزد صاحبش ارزشمند است؛ لذا ابوطلحه آب گوارایش می
خواهم آن را براي  باشد و می ترین دارایی من، بیرحاء می عرض کرد: محبوب پیامبر

اش تصمیم  دربارهدانید،  صالح می تانداهللا و پیامبرش، صدقه دهم. لذا هرطور که خو
ست؛  يسودمند این، مالِ«را تحسین کرد و فرمود:  ابوطلحه اهللا بگیرید. رسول

نظر من، این است که آن را در میان «سپس افزود: ». ست يسودمند ثروتاین، 
 شتافتند. همگی به سوي کارهاي نیک می صحابه )1(».خویشاوندانت، تقسیم کنی

 اهللا اي نداشتم که آزادش نمایم، چه کنم؟ رسول ض کرد: اگر بردهعر ابوذر
 ؛»ا که کاري یاد ندارد، یاري رسانور، کمک کن و کسی ر به آدمِ کاربلد و پیشه«فرمود: 

 رود. شمار می یعنی به دیگران کمک و نیکی نما؛ و این، خود یکی از کارهاي نیک به
در حق «خته نبود، چه کنم؟ فرمود: پرسید: اگر این کار نیز از من سا ابوذر

یعنی اگر ». اي بر خودت خواهد بود مردم، بدي نکن؛ و این، خود نیکی و صدقه
 ترین حد ترین یا پایین خوبی کنی، پس بدي مکن و این، کم توانی به دیگران نمی

 امان باشند. ست که دیگران، از شرّ انسان در نیکی
*** 

يِب ذرٍّ  -١٢٠ 
َ
ِ  اثلا�: عن أ  أنَّ رُسوَل ا�َّ

ً
يُْصبُِح ىلع لكِّ ُسالََ� ِمْن «قال:  أيضا

ٍة َصَدقٌة، و�ُّ 
َ
ٌة، وُ�ُّ تْهلِيل

َ
 �َسبِْيحٍة َصدقٌة، وُ�ُّ حتِْميَدٍة صدق

لُكٌ
َ
ٌة، ف

َ
َحِدُ�ْم صدق

َ
أ

 .1664)؛ و مسلم، ش: 2562، 1368صحیح بخاري، ش: ( )1(
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ٌة. وُ�ْزِ 
َ
ِر صدق

َ
ٌة، وَ�ْ�ٌ َعِن الُمْنك

َ
ٌة، وأْمٌر باملْعُروِف صدق

َ
ُئ ِمْن َذلَك َر�َعَتاِن تَْ�بِ�ٍة َصَدق

ىح ُعُهما ِمَن الضُّ
َ
 )1([روايت مسلم]». يْرك

هر صبح (هر روز) در برابر هر «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوذر ترجمه:
گفتن، یک صدقه است؛ هر  اهللا سبحانصل انسان، یک صدقه الزم است؛ هر مف

 اکبر اهللاک صدقه است؛  هر گفتن، ی الاهللاإ لهإالگفتن، یک صدقه است؛ هر  الحمدهللا
، صدقه هر نهی از منکر، صدقه است؛ امر به معروفگفتن، یک صدقه است؛ هر 

 ».ست کافی ضحیها، خواندن دو رکعت نماز  ني ای است؛ و به جاي همه

 شرح
 اهللا گوید: رسول می ، حدیثی بدین مضمون نقل کرده که ابوذر/مؤلف

ند: ا گفته». صل انسان، یک صدقه الزم استهر صبح در برابر هر مف«فرموده است: 
در بدن انسان وجود دارد؛ لذا هر صبح،  سیصد و شصت مفصل بزرگ و کوچک

هاي مالی  البته این صدقات، صدقه شود؛ و شصت صدقه بر انسان واجب میسیصد 
اهللا گفتن، هر الحمدهللا گفتن،  سبحانگردد. هر  ها می ي نیکی شامل همهنیست؛ بلکه 

  اکبر گفتن، هر امر به معروف، و هر نهی از منکري، صدقه االاهللا گفتن، هر اهللا لها هر ال
باشد، یک صدقه  ي تقرب و نزدیکی به اهللا است. لذا هر گفتار و کرداري که مایه

ْو تَْر�َ «فرموده است:  رود. پیامبر شمار می به
َ
ِْملُُه َعلَيَْها أ

َ
ُ َوتُِعُ� الرَُّجَل يِف َدابَِّتِه حت

َ
ُع هل

که به شخصی کمک کنی تا سوار مرکب خویش  همین«یعنی:  )2(؛»َمتَاَعُه َعلَيَْها َصَدقَةٌ 
هر کار نیکی، یک ». ست اي شود یا بارش را برایش روي مرکبش بگذاري، صدقه

رود؛ قرائت قرآن، صدقه است. طلب علم، صدقه است؛ بنابراین،  شمار می صدقه به
شود که انسان، سیصد و شصت  د و این امکان فراهم میهاي فراوانی وجود دار صدقه
 اي را که بر او واجب است، ادا نماید. صدقه

ها، خواندن دو رکعت نماز  ي این و به جاي همه«فرمود:  اهللا سپس رسول
هایی را که  ي صدقه نماز چاشت بخوانی، همه ؛ یعنی اگر دو رکعت»ست ضحی کافی

 .720یح مسلم، ش: صح )1(
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خواندن نماز ضحی هر روز یابیم که  اي. لذا درمی هبر تو واجب است، ادا کردروزانه 
ي  اندازه نماز ضحی، از هنگام باال آمدن خورشید به وقتاند:  علما گفته سنت است.

یک نیزه (پانزده تا بیست دقیقه پس از طلوع خورشید) تا ده دقیقه قبل از زوال آفتاب 
فرموده  اهللا یرا رسولز ؛باشد. البته بهتر است که در پایان وقت، خوانده شود می

ِفَصاُل «است: 
ْ
ا�َِ� ِحَ� تَْرَمُض ال وَّ

َ
ي ست که پا نماز چاشت، زمانی«یعنی:  )1(؛»َصَالُة األ

تأخیر انداختن دو رکعت  اند: به رو علما گفته از این ؛»شترها از شدت گرما، بسوزد بچه
 طور که پیامبر ضحی تا پایان وقت، بهتر از خواندن آن در ابتداي وقت است. همان

 تأخیر بیندازد، مگر زمانی که سخت و دشوار بود. دوست داشت نماز چاشت را به
هاي خیر و نیکی را به روي انسان گشوده است و هر  هر حال، اهللا متعال دروازه به

 یابد. تر، پاداش می صد نیکی و بلکه بیش عمل نیکی که انسان انجام دهد، مطابق ده تا هفت
*** 

مَّيت حَسُنَها وسيُِّئَها فوَجْدُت : «الُث عْنُه قال: قال انلَّيبُّ اثلَّ  -١٢١
ُ
َّ أْعماُل أ ُعرَِضْت يلَعَ

ِر�ق، َووَجْدُت يف َمساَوىءِ أْعماهِلا انلَُّخاَعُة تَُ�وُن  يف َ�اِسِن أْعمالَِها األَذى يُماُط عن الطَّ
 )2([روايت مسلم]». يِف الَمْسِجِد الَ تُْدَ�نُ 

اعمال نیک و بد امتم به من نشان «فرمود:  گوید: پیامبر می بوذرا ترجمه:
ها،  داده شد؛ دیدم که برداشتن خار و خاشاك (و دیگر چیزهاي آزاردهنده) از سر راه

اندازند و زیر خاك  و آب دهان که در مسجد می باشد میجزو اعمال نیک امتم 
 ».استکنند، جزو اعمال بدشان  نمی

 شرح
و اعمال نیک «فرموده است:  نقل کرده که پیامبر ی از ابوذر، حدیث/مؤلف

 یعنی اهللا متعال، اعمال نیک و بد امت را براي پیامبر؛ »بد امتم به من نشان داده شد
 گرداند. پیامبر ست که حالل یا حرام و یا واجب می ذاتی زیرا اهللا ؛بیان نمود

را از سرِ  -ب، سنگ، شیشه و امثال آنمانند خار، چو -اي برداشتن هر چیز آزاردهنده

 .نقل از زید بن ارقم ) به1238، 1237صحیح مسلم، ش: ( )1(
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اِإليَماُن بِْضٌع وََسبُْعوَن «و فرموده است: هاي این امت برشمرده  راه عابران، جزو نیکی
َيَاُء ُشْعبٌَة ِمْن 

ْ
ِر�ِق َواحل َذى َ�ْن الطَّ

َ
ْدنَاَها إَماَطُة األ

َ
، َوأ ُ  ا�َّ

َّ
َ إال ْعالَها قَْوُل ال إهلَ

َ
ُشْعبًَة أ
و  ؛االاهللا اهلالبخش دارد که برترینش، گفتن ایمان، هفتاد و اندي «یعنی:  )1(؛»اِإليَمانِ 

اي) از سرِ راه  ایمان، برداشتن خار و خاشاك (و هر چیز آزاردهنده بخشِترین  پایین
اي، در راه  لذا هر چیز آزاردهنده ؛»رود شمار می ایمان بهبخشی از است و شرم و حیا، 

شود  بردارید که این کار، یک نیکی براي شما محسوب مییا محل عبور مردم دیدید، 
هاي آن است. بر عکس، انداختن هر چیز  و خصلتی ایمانی و یکی از شعبه

لذا ست؛  نارواییها و محل رفت و آمد مردم، کار بسیار زشت و  اي در راه آزاردهنده
محل رفت و کسانی که پوست خربزه، موز، پرتقال و امثال آن را در کوچه و بازار و 

 فرماید: می کارند. اهللا شوند، گنه ها می اندازند و باعث اذیت و آزار آن آمد مردم می

ِينَ ٱوَ ﴿ ۡ ٱ ُذونَ يُؤۡ  �َّ ۡ ٱوَ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ْ حۡ ٱ َ�َقدِ  تََسُبواْ �ۡ ٱ َما بَِغۡ�ِ  تِ ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل  انٗ َ�ٰ ُ�هۡ  َتَملُوا
بِينٗ  امٗ �ثۡ    ]  ٥٨ األحزاب:[  ﴾٥٨ امُّ

آزارند، بدون تردید  آنکه مرتکب گناهی شده باشند، می مردان و زنان مؤمن را بیو آنان که 
 اند. تهمت و گناه آشکاري بر دوش کشیده

اند: اگر حیوان و یا انسانی از روي آن عبور کند و بلغزد و در اثر افتادن  علما گفته
را در  ها و امثال آن به زمین دچار شکستگی شود، کسی مسؤول است که پوست میوه

هاي ناشی از چنین  محل رفت و آمد مردم انداخته است و باید دیه و هزینه
چنین رها کردن یا ریختن آب و فاضالب در کوچه و بازار،  هایی را بپردازد. هم آسیب

شود و گاه  هایشان می درست نیست و باعث اذیت و آزار مردم و آلوده شدن لباس
رغم وجود  متأسفانه برخی از مسلمانان بهد. کن آسفالت کوچه و خیابان را خراب می

و چنین  ندده به چنین مسایلی اهمیت نمی هاي اسالمی، چنین نکات مهمی در آموزه
شیشه، سنگ، چوب، زباله و سایر  و خرده ندپندار اهمیت می مسایلی را ناچیز و بی

 !ندریز پروا در کوچه و خیابان می چیزهاي آزاردهنده را بی
ست که چنین چیزهایی را از سر راه مردم  اي ر بسیار پسندیدهبه هر حال، کا

و «فرمود:  اهللا ست. سپس رسول نیکی ، صدقه و رفتار بسیارزیرا این کار ؛برداریم

 .نقل از ابوهریره به 51؛ و مسلم، ش: 8صحیح بخاري، ش:  )1(
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کنند، جزو اعمال بدشان  اندازند و زیر خاك نمی دیدم آب دهان که در مسجد می
رش شده بود. بر فرش نداشت و با شن و ماسه ف مسجد در زمان پیامبر». است

خالف مساجد امروزي که فرش دارند. انداختن آب دهان یا خلط سینه در مسجد، 
اَرُ�َها «فرموده است:  اهللا باشد؛ زیرا رسول حرام می ابُلصاُق يف الَمْسِجِد َخِطيئٌَة َوَ�فَّ

ا پوشاندن آن باش،  انداختن آب دهان در مسجد، گناه است و کفاره«یعنی:  )1(؛»َدْ�نَُها
به عبارت دیگر اگر کسی مرتکب چنین گناهی شد و آب دهانش را ». باشد می خاك

البته اینک که  این است که آن را با خاك بپوشاند؛اش  کفاره ،در مسجد انداخت
 مساجد، فرش دارند، باید آن را با دستمال، پاك و تمیز کند.

ه کفش وقتی انداختن آب دهان در مسجد، چنین حکمی دارد، پس کسانی ک
کنند که مبادا آلودگی یا نجاست کفش  برند و هیچ دقت نمی خود را داخل مسجد می

شود که برخی از  شوند! گاه دیده می ها داخل مسجد بیفتد، مرتکب چه گناهی می آن
اندازند. این کار  مردم، دستمال چرکین و آلوده به آب بینی را روي صحن مسجد می

اگر کسی آن را داخل مسجد بیندازد، چه همه  لست؛ حا زشتیو بسیار   آور تهوع
 زشت و ناپسند است! لذا سعی کنیم اسباب اذیت و آزار دیگران را فراهم نکنیم. 

*** 

 قالوا: يا رُسوَل  -١٢٢
ً
َما اهللالرابع عنه: أنَّ ناسا

َ
وَن ك

ُّ
ور باألُجور، يَُصل

ُ
ث ، َذَهب أْهُل ادلُّ

َما نَُصوم، وَ 
َ
وَن َ�ُفُضوِل أْمَوالِهْم قال: نَُص�ِّ َو�َُصوُموَن ك

ُ
ق ُ�ْم َما «�ََتَصدَّ

َ
ْد َجَعَل ل

َ
يْس ق

َ
أَو ل

ًة، وُ�ِّ تَ�بِ�ٍة صدقة
َ
وَن بِه: إنَّ بُِ�لِّ �َْسبِيَحٍة َصدق

ُ
ق ِْميدٍة صدقةً  ،تََصدَّ و�ِّ  ،و�ِّ حتَ

ةً 
َ
ٍة َصدق

َ
و� بُْضِع أحِدُ�ْم  ،وَ�ْ�ٌ عِن الُمْنكر صدقةٌ  ،وأمٌر باملْعُروِف صدقةٌ  ،تِْهلِيل

 فيها  اهللاقالوا: يا رسوَل  .»صدقةٌ 
َ

أرأْ�ُتْم لو «قال:  أْجر؟أيأيت أحُدنَا َشْهَوتَه، و�ُ�وُن هل
ُ أْجرٌ  اَن عليِه وِْزر؟ فكذلَك إذا وَضعَها يف احلالَِل اكَن هلَ

َ
�

َ
 [روايت .»وَضعَها يف حراٍم أ

 )2(]مسلم
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خدا!  م، عرض کردند: اي رسولاي از مرد گوید: عده  می ابوذر ترجمه:
خوانند، روزه  همانند ما نماز می اند؛ ها را از آنِ خود ساخته اداشي پ ثروتمندان، همه

فرمود:  دهند. پیامبر گیرند و از مال و ثروتی که مازاد بر نیازشان است، صدقه می می
 اهللا بحانساي براي شما فراهم نکرده که بتوانید صدقه دهید؟ هر  مگر اهللا، زمینه«

گفتن، یک  الحمدهللاگفتن، یک صدقه است؛ هر  اکبر اهللاگفتن، یک صدقه است؛ هر 
گفتن، یک صدقه است؛ امر به معروف، صدقه است؛ نهی  االاهللا الالهصدقه است؛ هر 

خدا!  اي رسولگفتند: ». از منکر، صدقه است؛ و در نزدیکی با همسرانتان، صدقه است
آیا اگر کسی، آن را از راه «براي ما پاداش دارد؟! فرمود: گر برآورده ساختن شهوت، م

چنین اگر از راه حالل (از طریق ازدواج  شود؟ هم کار نمی حرام برآورده کند، گنه
 ».شرعی) میل جنسی خود را برآورده سازد، برایش اجر و ثواب دارد

 شرح
ض عر اهللا به رسول نقل کرده که تعدادي از اصحاب ، از ابوذر/مؤلف

چون همانند ما نماز  ؛اند ها را از آنِ خود ساخته ي پاداش کردند: ثروتمندان، همه
یعنی ما  ي خود، صدقه دهند؛ از اموال اضافهتوانند  گیرند؛ اما می خوانند و روزه می می

خود، بر ما برتري  مازادها با صدقه دادن اموال  ها در نماز و روزه برابریم؛ ولی آن و آن
 مال و ثروتی نداریم که صدقه دهیم. ما، اند و یافته

ها توانایی آزاد کردن برده  مده است: مهاجران فقیر، گفتند: آندر حدیث دیگري آ
به زادش کنیم و از چنین پاداشی برخوردار شویم. اي نداریم که آ را دارند؛ ولی ما برده
ال و ثروتی خوردند که از م بنگرید که به برادرانشان غبطه می همت باالي صحابه

نگفتند که  کردند. صحابه دادند و برده آزاد می بود، صدقه میداده ها  به آن که اهللا
ها زندگی  شوند یا در بهترین خانه سوار می ها و چارپایان ا، بر بهترین مرکببرادران م

همواره در پی چیزي بودند که  زیرا صحابه ؛پوشند هاي زیبایی می کنند و لباس می
 فرماید: می اندگارتر بود؛ یعنی آخرت. اهللابهتر و م

�ۡ ٱ ةَ َيوٰ �َۡ ٱ ثُِرونَ تُؤۡ  بَۡل ﴿ �ۡ  َخۡ�ٞ  ِخَرةُ �ٱوَ  ١٦ َيا�ُّ
َ
  ]  ١٧  ،١٦: االعىل[  ﴾١٧ َ�ٰٓ َو�

 که آخرت، بهتر و پایدارتر است. آن دهید؛ حال ولی شما زندگی دنیا را ترجیح می

 است: چنین به پیامبرش فرموده اهللا متعال، هم
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 ٱ ِمنَ  لََّك  َخۡ�ٞ  ِخَرةُ َولَ�﴿
ُ
  ]  ٤: الضحى[  ﴾٤ وَ�ٰ ۡ�

 یقین آخرت براي تو از دنیا بهتر است. و به

شکایت رشک و غبطه بود، نه شکایت  نزد رسول اهللا شکایت صحابه
ه ها خواهان فضیلت یا امتیازي بودند که بتوانند ب ن. آحسادت یا اعتراض بر اهللا

تقرب و نزدیکی  موال خویش، به اهللاي  با صدقه همانند برادرانشان ي آن، وسیله
اي براي شما فراهم نکرده که بتوانید  مگر اهللا، زمینه«به آنان فرمود:  پیامبر بجویند.

ي مالی  یعنی اگرچه مال و ثروتی ندارید که صدقه دهید یا امکان صدقه» صدقه دهید؟
گزین صدقه  د کارهاي نیکی انجام دهید که جايتوانی براي شما وجود ندارد، اما می

اکبر گفتن، یک  اهللاگفتن، یک صدقه است؛ هر  اهللا هر سبحان«است؛ و سپس افزود: 
گفتن، یک صدقه  اهللاال گفتن، یک صدقه است؛ هر الاله الحمدهللاصدقه است؛ هر 

چهار  ي تر درباره پیش». است؛ امر به معروف، صدقه است؛ نهی از منکر، صدقه است
ي اول، سخن گفتیم؛ اما امر به معروف و نهی از منکر. آري! امر به معروف و  گزینه

ست که  ؛ زیرا این، امتیازيرود شمار می ها به ها و نیکی نهی از منکر، از برترین صدقه
 که چنانها برتري بخشیده است؛  ي آن بر سایر امت اهللا متعال، این امت را به وسیله

 فرماید: می

ةٍ  َخۡ�َ  ُتمۡ ُكن﴿ مَّ
ُ
خۡ  أ

ُ
  لِلنَّاِس  رَِجۡت أ

ۡ
ِ  ُمُرونَ تَأ  ٱب

ۡ ۡ ٱ َعنِ  نَ َهوۡ َوَ�نۡ  ُروِف َمعۡ ل  ُمنَكرِ ل
ِ  ِمُنونَ َوتُؤۡ  ِ ٱب    ]  ١١٠: آل عمران[  ﴾�َّ

کنید  اید؛ امر به معروف و نهی از منکر می شما بهترین امتی هستید که براي مردم پدید آمده
 و به اهللا ایمان دارید.

 یطی دارد که باید رعایت نمود:ارروف و نهی از منکر، شامر به مع البته
کند، باید به احکام شرعی آگاه باشد؛ لذا اگر از  شرط اول: کسی که امر و نهی می

کسی زیرا  گفتن، روا نیست؛ اطالع باشد، برایش سخن حکم شرعی آن موضوع، بی
پندار مردم،  خواند که به یم کند، به کاري فرا میامر به معروف و نهی از منکر که 

هی سخنی بگوید که هیچ دانشی در ي شریعت ال ست؛ لذا نباید درباره حکمی شرعی
 ي صریح پروردگار در قرآن کریم، حرام است: مورد آن ندارد. و این کار، به فرموده
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مۡ ٱ إِنَّ  مٌۚ ِعلۡ  ۦبِهِ  لََك  َس لَيۡ  َما ُف َ�قۡ  َوَ� ﴿ ْوَ�ٰٓ  ُ�ُّ  ُفَؤادَ لۡ ٱوَ  َ�َ ۡ�َ ٱوَ  عَ لسَّ
ُ
 َ�نَ  �َِك أ

    ]٣٦: االرساء[  ﴾٣٦ وٗ�  ُٔ َمۡ�  هُ َ�نۡ 
گمان گوش و چشم و دل، همه،  و از چیزي پیروي مکن که دانشی به آن نداري. بی

 بازخواست خواهند شد.

ي چیزي سخن بگوید و  درباره بدترین کارها، این است که انسان یکی از
کار، زشت و ناپسند است  کند یا بگوید که فالنندانسته آن را نیک و شایسته معرفی 

 اش دانشی نداشته باشد. و خود، درباره
این است که کامالً مطمئن و آگاه باشد که مخاطبش، حکمی شرعی  شرط دوم:

را ترك کرده یا مرتکب عمل نادرستی شده است؛ در غیر این صورت برایش روا 
گیر  اقدامی بکند؛ زیرا در حقیقت پینیست که به نام امر به معروف و نهی از منکر، 

 چیزي شده است که هیچ دانشی بدان ندارد و اهللا متعال فرموده است:

﴿ ۡةٍ  َخۡ�َ  ُكنُتم مَّ
ُ
خۡ  أ

ُ
  لِلنَّاِس  رَِجۡت أ

ۡ
ِ  ُمُرونَ تَأ  ٱب

ۡ ۡ ٱ َعنِ  نَ َهوۡ َوَ�نۡ  ُروِف َمعۡ ل  ُمنَكرِ ل
ِ  ِمُنونَ َوتُؤۡ  ِ ٱب  ]  ١١٠: آل عمران[  ﴾�َّ

گمان گوش و چشم و دل، همه،  ي مکن که دانشی به آن نداري. بیو از چیزي پیرو
 بازخواست خواهند شد.

باغیرت که مشتاق امر به معروف و نهی از منکرند، در این زمینه  برخی از مردمِ
اطالعی داشته باشند، به  که از وضعیت مخاطبشان و بدون اینکنند  زده عمل می شتاب

بینند که در بازار با خانمی راه  ان مثال: شخصی را میپردازند؛ به عنو نهی از منکر می
گذرد که چرا فالنی با  می انکند و این فکر و خیال از سرش رود و با او صحبت می می

د که آن زن، خواهر یا همسر اوست! ندان که نمی زند؟! حال آن زن نامحرمی حرف می
که چیزي بگویید، خیلی  ست. اگر شک و تردید دارید، پیش از این این، اشتباه بزرگی

این مرد وجود  اما اگر واقعاً دلیلی براي شک کردن به ؛دوستانه و محترمانه سؤال کنید
روند. توجه  چون بسیاري از مردم با همسرانشان به بازار می ندارد، هیچ نگویید؛

اي چه برخوردي با مردم داشته است.  در چنین مسأله اهللا داشته باشید که رسول
. کرد که شخصی، وارد مسجد شد و نشست روز جمعه سخنرانی می پیامبر
قُم «فرمود:  پاسخ داد: خیر. پیامبر» اي؟ آیا نماز خوانده«از او پرسید:  اهللا رسول
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ْز ِ�يِهَما َوَّ َعتَْ�ِ َوجتَ
ْ
بینیم  می ».برخیز و دو رکعت، نمازِ کوتاه بخوان«یعنی:  )1(؛»فََصلِّ َر�

گاه به او  از او سؤال کرد که آیا نماز خوانده است یا نه و آنابتدا  اهللا که رسول
 دستور داد که دو رکعت بخواند. این، همان حکمت است.

مد نهی از منکر، بدتر از آن عمل ناشایست باشد؛ لذا در آ شرط سوم: نباید پی
شایست باشد، نباید به اتر از آن عمل ندمد نهی از منکر، بدتر و شدیآ صورتی که پی

نهی از منکر پرداخت؛ و این، یک قاعده است که از میان بد و بدتر، باید بد را 
دانیم یا  کشد و می بینیم که سیگار می به عنوان مثال اگر کسی را می انتخاب کرد.
رود، در این  ه سراغ شراب میدهیم که اگر او را از این کار بازداریم، ب احتمال می

سیگار از  استعمالزیرا حکم  کنیم؛ نمیصورت او را از سیگار کشیدن نهی 
 فرماید: تر است. اهللا متعال می خواري، سبک شراب

ْ  َوَ� ﴿ ِينَ ٱ �َُسبُّوا ِ ٱ ُدونِ  مِن ُعونَ يَدۡ  �َّ َّ�  ْ َ ٱ فَيَُسبُّوا     ]١٠٨: األنعام[ ﴾�ٖ ِعلۡ  بَِغۡ�ِ  �َوۢ َعدۡ  �َّ
ندهید که آنان نیز از روي دشمنی و  کنند، دشنامبه معبودان کسانی که غیر اهللا را عبادت می

 نادانی به اهللا ناسزا خواهند گفت.

جا که ممکن  ست، ولی از آن اي هرچند دشنام دادن به معبودان باطل، امر پسندیده
نجر شود، از این کار نهی گویی مشرکان به اهللا، یگانه معبود برحق م است به دشنام

فرموده  اهللا رو رسول باشد. از این می سزاوار ثنا و ستایش چراکه اهللا شده است؛
يْهِ «است:  ست که پدر و  لعنت و نفرین اهللا بر کسی«یعنی:  ؛»لََعَن اُهللا َمْن لََعَن َوادِلَ

َكبَائِِر «چنین فرموده است:  هم». کند مادرش را نفرین می
ْ
يْه َشتْمِمَن ال  )2(؛»الرَُّجِل َوادِلَ

». ت که انسان به پدر و مادرش دشنام دهدیکی از گناهان کبیره، این اس«یعنی: 
فرمود:  اهللا دهد؟ رسول گفتند: آیا مگر کسی به پدر و مادرش دشنام می صحابه

هُ « مَّ
ُ
ُه فَيَُسبُّ أ مَّ

ُ
بَاُه، َو�َُسبُّ أ

َ
بَا الرَُّجِل فَيَُسبُّ أ

َ
سان که  آري؛ بدین«یعنی:  )3(؛»َ�َعْم! �َُسبُّ أ

دهد و او نیز در مقابل به پدر وي ناسزا  میشخصی به پدر شخص دیگري دشنام 

 .نقل از سلَیک غَطَفانی به 1449صحیح مسلم، ش:  )1(
 .نقل از علی به 3658صحیح مسلم، ش:  )2(
 .نقل از عبداهللا بن عمرو به 130صحیح مسلم، ش:  )3(
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دهد و او هم به مادر وي ناسزا  گوید یا شخصی، به مادر شخص دیگري دشنام می می
 ».گوید می

مراتب بدتر است. کسی که به  شود که به منجربه منکري  ،لذا نباید نهی از منکر
به چنین کاري کند، باید به قصد اصالح مردم،  امر به معروف و نهی از منکر می

ی از مردم با هدف زیرا برخ ؛جویی بر دیگران باشد که هدفش برتري نه این ؛بپردازد
کنند و این،  برتري بر دیگران یا با اغراض شخصی، امر به معروف و نهی از منکر می

ست که گرچه ممکن است به اصالح طرف مقابل بینجامد، اما در رابطه با  کار زشتی
پردازد، عیبی بزرگ  فی به امر به معروف و نهی از منکر میشخصی که با چنین هد

م کنید، قصدتان اصالح مرد رود. لذا وقتی امر به معروف و نهی از منکر می شمار می به
در این کار، خیر و برکت عنایت  اهللاهی شوید و باشد تا سزاوار اجر و پاداش ال

 کند.
و در نزدیکی با «یعنی:  ؛»دقةٌ و� بُْضِع أحِدُ�ْم ص«فرمود:  اهللا سپس رسول

خدا! مگر برآورده ساختن شهوت، براي ما  گفتند: اي رسول». همسرانتان، صدقه است
شود؟  کار نمی آیا اگر کسی، آن را از راه حرام برآورده کند، گنه«پاداش دارد؟! فرمود: 

ازد، چنین اگر میل جنسی خود را از راه حالل (از طریق ازدواج شرعی) برآورده س هم
به عبارت دیگر اگر کسی با روي آوردن به کارهاي حالل، ». برایش اجر و ثواب دارد

 گردد. از انجام کارهاي حرام، دوري کند، سزاوار اجر و پاداش می
ر از خوردن و نوشیدن عالقه و نیاز دارد؛ لذا اگ انسان، به خوردن و نوشیدن

به سعد بن  اهللا رسول که چنان یابد.  پرهیز نماید، اجر و پاداش می چیزهاي حرام
جْرَت َعلَيَْها َحىتَّ ما «فرمود:  وقاص ابی

ُ
 أ

َّ
َو�ِنََّك لَْن تُنِفق َ�َفقًة تبْتيِغ بَِها وْجَه اهللا إِال

تِ 
َ
ْعُل يف ىفِّ اْمَرأ

َ
و هرچه براي خشنودي اهللا انفاق کنی، پاداش آن را «یعنی:  ؛»َك جت

ي زن،  دادن نفقه ».گذاري  همسرت می که در دهان اي خواهی یافت؛ حتی لقمه
ده و حق شکایت هم دارد و اگر گوید: طالقم ب ي مرد است؛ و گرنه، زن می وظیفه

نسبت  دتوان کوتاهی کند، زن میهاي همسرش  تأمین هزینه ، دربا وجود توانایی مرد
 خاطر کسب رضایت و ولی با این حال، مردي که به ؛به فسخ عقد ازدواج اقدام نماید

 گردد. دهد، سزاوار اجر و پاداش می ي همسرش را می خشنودي اهللا، نفقه
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» قیاس عکس«به نوعی از قیاس، اشاره شده که فقها آن را  در حدیث ابوذر
شهوتش را از راه کار بودن کسی که  در این حدیث، با قیاس به گنه که چنان نامند. می

ش را از راه ه اگر کسی، شهوتگیري شده ک کند، چنین نتیجه برآورده می نامشروع
قیاس، بر چند  .گردد میاجر و پاداش سزاوار برآورده سازد،  مشروع و ازدواج شرعی

 گونه است: قیاس علت، قیاس داللت، قیاس شباهت، و قیاس عکس.
*** 

ىَق : «اخلامس: عنه قال: قال يل انلَّيبُّ  -١٢٣
ْ
ْو أْن تل

َ
 ول

ً
ِقرنَّ ِمن املْعُروِف َشيْئا

َ
 الَ حت

 )1([روايت مسلم]». أَخاَك بِوجٍه طلِيٍق 
هیچ کار نیکی را کوچک و «به من فرمود:  گوید: پیامبر می ابوذر ترجمه:

 ».رویی مالقات کنی ناچیز مپندار؛ حتی این عمل را که با برادرت با گشاده

يِب هر�رة -١٢٤
َ
ْيِه لُكُّ ُسالََ� ِمَن انلَّ : «اهللاقال: قال رُسوُل  السادس: عن أ

َ
اِس عل

ٌة، وتُِعُ� الرَُّجَل يف دابَّتِه، 
َ
نَْ�ِ صَدق

ْ
ْمس: تعِدُل بْ� االث ُع فيه الشَّ

ُ
صَدقٌة لُكَّ يَْوٍم َ�ْطل

يِّبُة صَدقٌة، و�ُِ�لِّ َخْطَوٍة  ْيَها مَتاَعُه صدقٌة، واللكمُة الطَّ
َ
ُ عل ْيَها، أْو تْرَ�ُع هلَ

َ
ُه َعل

ُ
تْحِمل

َ
ف

الَةِ  ٌة، َوتُميُط األَذى َعن الطِر�ق َصَدقةٌ تْمِشيها إىل الصَّ
َ
 )2([متفق عليه]». صدق

 من رواية اع�شة
ً
ساٍن : «اهللاقالت: قال رُسول  &ورواه مسلم أيضا

ْ
إنَُّه ُخلَِق لُكُّ إ�

ربَّ 
َ
مْن ك

َ
َل اهللاَ ، ومِحَد اهللاَ ِمْن ب� آدم ىلَع ِستَِّ� وثالثمائَِة َمْفِصل، ف

َّ
 اهللاَ ، وسبََّح اهللاَ ، َوَهل

 عن َطِر�ِق انلَّاس، أْو أمر اهللاَ واسَتْغَفر 
ً
ًة أْو عْظما

َ
، وَعزَل َحجراً عْن َطِر�ِق انلَّاِس أْو َشْوك

د زَحزَح نْفَسُه 
َ
إِنَُّه ُ�ْميس يَْومئٍِذ َوق

َ
تَِّ� واثلَّالَثمائة، ف ر، َعدَد السِّ

َ
بمعُروٍف أْو ن� عْن ُمْنك

 )3(».عِن انلَّارِ 
هر روز که خورشید طلوع «فرمود:  اهللا گوید: رسول یم ابوهریره ترجمه:

که میان دو نفر،  اي الزم است؛ همین کند، در ازاي هر یک از مفاصل انسان، صدقه می
ست؛ یا اگر به کسی کمک نمایی تا  اي عدالت، صلح و آشتی برقرار کنی، صدقه به

 .2626صحیح مسلم، ش:  )1(
 .1009؛ و صحیح مسلم، ش: 2989صحیح بخاري، ش:  )2(
 .1007صحیح مسلم، ش:  )3(
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ست؛ سخن  يا سوار مرکبش شود یا بارش را براي او روي مرکبش بگذاري، صدقه
که خار و  داري، صدقه است؛ و این نیکو، صدقه است؛ هر گامی که به سوي نماز برمی

 ».رود شمار می اي به اي) را از سر راه برداري، صدقه خاشاك (و هر چیز آزاردهنده
فرموده است:  اهللا روایت کرده که رسول &، از عایشه/امام مسلم نیشابوري

االاهللا،  اکبر، الحمدهللا، الاله مفصل دارد و هرکس اهللابدن هر انسانی، سیصد و شصت «
یا استخوانی را از سر راه مردم بردارد یا  بگوید و سنگ یا خار اهللا و استغفراهللا سبحان

به سیصد و در مجموع ها،  امر به معروف و نهی از منکر کند تا تعداد این نیکی
ود را از آتش دوزخ، دور رساند که خ روز را در حالی به شب میشصت عدد برسد، 

 ».کرده است
*** 

ُ يف «قال:  السابع: عنه عن انلَّيِبِّ  -١٢٥ ُ هلَ مْن غَدا إىل الَمْسِجِد أو َراح، أعدَّ ا�َّ
َما َغدا أْو َراحَ 

َّ
 )1([متفٌق عليه]». اجلنَِّة نُُزالً لُك
روز به  کسی که در ابتدا یا پایان«فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:

رود، ضیافتی  مسجد برود، اهللا براي هر نوبت که در ابتدا یا انتهاي روز به مسجد می
 ».سازد در بهشت براي او فراهم می

ِْقرنَّ جاَرٌة جِلارتَِها : «اهللاثلامن: عنه قال: قال رسوُل  -١٢٦ يا �َِساء الُمْسلِماِت الَ حتَ
ْو فِْرِسَن شاةٍ 

َ
 )2([متفٌق عليه]». ول

اي زنان مسلمان! هیچ زنی، «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ه:ترجم
ظاهر کوچکی  ي به اش را کوچک نشمارد، اگرچه (هدیه ي خود به زن همسایه هدیه

 ».ي گوسفند) باشد مانند) استخوان کف پاي گوسفند (پاچه

 .669صحیح مسلم، ش: ؛ و 662ي، ش: صحیح بخار )1(
 .1030؛ و صحیح مسلم، ش: 6017صحیح بخاري، ش:  )2(
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ْو بِْضٌع وَِستُّوَن َشْعَبًة: اِإليَماُن بِْضٌع َوسْبُعون، أ«قال:  تلاسع: عنه عن انلَّيبِّ ا -١٢٧
 
َّ
َ إال

َ
َها قْوُل الَ إهل

ُ
ضل

ْ
أف

َ
ِر�ق، َواحلَياُء ُشْعبٌة ِمَن اِإليمانِ اهللاف ». ، وَأْدنَاَها إَماَطُة األَذى عِن الطَّ

 )1([متفٌق عليه]
ایمان، هفتاد و اندي بخش دارد «فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:

ترین بخشِ ایمان، برداشتن خار و  باشد و پایین می االاهللا اهلالکه برترینش، گفتن 
اي) از سرِ راه است و شرم و حیا، بخشی از ایمان  خاشاك (و هر چیز آزاردهنده

 ».رود شمار می به

 شرح
نقل کرده  از ابوهریره /پردازیم که مؤلف اینک به شرح سه حدیث می

 است:
یا پایان روز به مسجد در ابتدا  کسی که«فرموده است:  حدیث اول: پیامبر

رود، ضیافتی در  به مسجد می نوبت که در ابتدا یا انتهاي روز براي هر برود، اهللا
 ».سازد بهشت براي او فراهم می

ند؛ مانند رسا رفتن در ابتداي روز را می آمده که مفهومِ» غدا«ي  در حدیث، واژه
روز یا  ، مفهوم رفتن در نیم»راح«ي  رود. واژه کسی که براي نماز صبح به مسجد می

رود. البته  مثل کسی که براي نماز ظهر یا عصر به مسجد می ؛رساند بعد از ظهر را می
 در حدیثی از ابوهریره که چنان ؛باشد می» رفتن«طور مطلق به مفهوم  ، به»راح«واژه 

ُُمَعِة ُ�مَّ «فرموده است:  آمده که پیامبر
ْ
و�... َمْن اْغتََسَل يَْوَم اجل

ُ
 ؛»َراَح يف الساَعِة األ

[تا پایان ...». هرکس، روز جمعه غسل کند و اول وقت به مسجد برود«یعنی: 
غدا و راح با هم ذکر شوند، غدا، به مفهوم رفتن یعنی البته اگر این دو واژه،  حدیث]؛

 در ابتداي روز خواهد بود و راح، به معناي رفتن در پایان روز.
کند که  رفتن به مسجد اشاره شده است؛ لذا فرقی نمی در حدیث، به فضیلت

کارهاي نیک. در هر صورت، اهللا متعال دیگر راي نماز باشد یا براي کسب علم و ب
یابیم که  لذا درمیبیند.  رود، ضیافتی در بهشت تدارك می براي کسی که به مسجد می

د و گرد دار میخورهرکس در ابتدا یا پایان روز به مسجد برود، از پاداش بزرگی بر

 35؛ و صحیح مسلم، ش: 9صحیح بخاري، ش:  )1(
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باشد که در برابر چنین  نسبت به بندگانش می کران اهللا گر فضل و لطف بی این، بیان
 کند. همه اجر و ثواب عطا می اعمالی، این

به زن  ي خود هیچ زنی، هدیه«فرموده است:  پیامبرو اما حدیث دوم: 
) استخوان کف ظاهر کوچکی مانند ي به اگرچه (هدیه اش را کوچک نشمارد؛ همسایه

این حدیث، به هدیه دادن به همسایه تشویق ». ي گوسفند) باشد پاي گوسفند (پاچه
فرموده است که هیچ  اهللا ي اندك یا کوچکی باشد. گویا رسول کند؛ اگرچه هدیه می

إَذا َطَبْخَت «در حدیثی آمده است:  کار نیکی را کوچک نشمارید؛ اگرچه اندك باشد.
تر  گوشت، آبش را بیش هنگام پختن آب«یعنی:  )1(؛»َماَءًها َوَ�َعاَهْد ِجَ�انََك َمَرقًًة فَاكرِثْ 

گوشت ببرید، سزاوار  آب ي خود لذا اگر براي همسایه ».ات نیز بده کن و به همسایه
 که چنانهیچ کار نیکی را کوچک و ناچیز قلمداد نکنید؛  پسشوید.  اجر و ثواب می

اي اخمو و  که با چهره رود؛ نه این شمار می یز، نیکی بهرویی با برادر مسلمان ن گشاده
 زیرا لبخندي که بر لبانت نشسته ؛کشیده با برادر مسلمان خود مالقات کنید درهم
شود، کند و هر کاري که باعث شادمانی مسلمانی  ، برادر مسلمانت را شادمان میاست

ردد، نیک و شایسته هر کاري که باعث خشم کافران گ چنین اجر و پاداش دارد؛ هم
 فرماید: می رود و اجر و ثواب دارد. اهللا شمار می به

ارَ لۡ ٱ يَغِيُظ  اِطئٗ َموۡ  ونَ  ُٔ يََ�  َوَ� ﴿  ۦبِهِ  لَُهم ُكتَِب  إِ�َّ  ً� �َّيۡ  َعُدّوٖ  ِمنۡ  َ�َنالُونَ  َوَ�  ُكفَّ
  ]  ١٢٠: التوبة[  ﴾لِحٌۚ َ�ٰ  َ�َملٞ 

گذارند و بر هیچ دشمنی پیروز  د، قدم نمیشو ي خشم کفار می و در هیچ مکانی که مایه
 گردد. اي ثبت می که در برابرش برایشان عمل شایسته شوند مگر آن نمی

ایمان، هفتاد و اندي بخش دارد که «فرموده است:  و اما حدیث سوم: پیامبر
ترین بخشِ ایمان، برداشتن خار و خاشاك  باشد و پایین االاهللا می برترینش، گفتن الاله

شمار  اي) از سرِ راه است و شرم و حیا، بخشی از ایمان به هر چیز آزاردهنده(و 
در این حدیث، بیان فرموده که ایمان، منحصر به یک بخش یا یک  پیامبر». رود می

اد ونه بخش یا ادي دارد؛ یعنی هفتاد و سه تا هفتهاي زی ویژگی نیست؛ بلکه بخش
باشد؛  االاهللا می ها، گفتن الاله بخش شصت و سه تا شصت و نه بخش. باالترین این

 .نقل از ابوذر به 4758صحیح مسلم، ش:  )1(
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ي توحید  ي اخالص و کلمه زیرا کلمه برتري دارد؛ ها و زمین این کلمه، بر آسمان
 ؛ي ما را با این کلمه بگرداند ي همه کنم که خاتمه ل درخواست میاست. از اهللا متعا

هشت ي توحید باشد، وارد ب چون هرکس که آخرین سخنش در دنیا کلمه ،آمین
ترین بخش ایمان،  باالترین بخش ایمان است. و پایین شود. به هر حال، این کلمه یم

؛ مانند باشد برداشتن خار و خاشاك و دیگري چیزهاي آزاردهنده از سر راه مردم می
 گردد. سنگ، چوب، خار، شیشه، و دیگر چیزهایی که باعث اذیت و آزار مردم می

در حدیثی دیگري ». بخشی از ایمان است شرم و حیا،«فرمود:  اهللا گاه رسول آن
حیا، حالتی ». شرم و حیا، جزو ایمان است«یعنی:  ؛»احلَياُء ِمَن اإليمانِ «فرموده است: 

اي  دهد و در کل، صفت پسندیده ست که در زمان شرمندگی به انسان دست می درونی
ود؛ البته از تر ب از دوشیزگان زیر چادر، بیش رود. شرم و حیاي پیامبر شمار می به

ست؛ اما نباید براي  اي حیا، صفت پسندیده کرد. شرم و بیان حق و حقیقت، شرم نمی
 فرماید: می بیان حق، شرم نمود. اهللا

ُ ٱوَ ﴿ � �َۡ ٱ ِمنَ  ۦَتۡ�ِ �َسۡ  َ�  �َّ     ]٥٣ األحزاب:[  ﴾ّقِ
 اهللا، از بیان حقیقت، شرم ندارد.

 فرماید: چنین می هم

َ ٱ إِنَّ ﴿ ن ۦٓ َتۡ�ِ �َسۡ  َ�  �َّ
َ
ا َمَثٗ�  َب يَۡ�ِ  أ ۚ فَوۡ  َ�َما َ�ُعوَضةٗ  مَّ   ]  ٢٦: البقرة[  ﴾َ�َها

کند که (براي هدایت و آگاهی بندگانش) به موجودات ریزي همانند پشه همانا اهللا، شرم نمی
 تر از آن مثال بزند. و یا کوچک

حقیقت.  رود، جز براي بیان حق و شمار می اي به شرم و حیا، صفت پسندیده
کند و  حیا، از هیچ کاري شرم نمی ست و آدم بی حیایی شرمی یا بی متضاد حیا، بی

ْدرََك انلَّاُس ِمْن «رو در حدیث آمده است:  گوید! از این پروا هر سخنی می بی
َ
ا أ إنَّ ِممَّ

: إَذا لَْم �َْسَتِح فَاْصنَْع َما ِشئَْت 
َ

ِة األو� از سخنانی که مردم از  یکی«یعنی:  )1(؛»الَكَِم انلُّبُوَّ
خواهی،  اند، این است که: اگر حیا نداري، هر عملی که می پیامبران گذشته دریافته

 ».انجام بده
*** 

 آمده است. [مترجم] 1853ي  شماره این حدیث در همین کتاب به )1(
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ْيِه «قال:  اهللالعارش: عنه أنَّ رسول  -١٢٨
َ
بَيْنَما رَُجٌل َ�ْميِش بَطر�ٍق اْشَتدَّ عل

رَشب، ُ�مَّ خرج ف
َ
َ�َل فيها ف

َ
وجد برِئاً ف

َ
َعطش، ف

ْ
َعَطش، ال

ْ
َى ِمَن ال ُل الرثَّ

ُ
�

ْ
ٌب يلهُث يَأ

ْ
إِذا لك

 
َ
مأل

َ
رِْئَ ف

ْ
َل ابل َ�َ�َ ، َغ ِم�ِّ

َ
ْد بَل

َ
ِي اَكَن ق

َّ
ُب ِمَن العطِش ِمْثَل اذل

ْ
لَك

ْ
َغ َهَذا ال

َ
َقْد بل

َ
َ�َقال الرَُّجل: ل

 ُ َر ا�َّ
َ
َشك

َ
ب، ف

ْ
لَك

ْ
َسىَق ال

َ
ه بِفيه، حىتَّ رِ�َ ف

َ
ْمَسك

َ
ه َماًء ُ�مَّ أ وا: يا رسوَل  ُخفَّ

ُ
ال

َ
. ق

َ
 َ�َغَفَر هل

َ
هل

ْجرا؟ َ�َقاَل:  اهللا
َ
ََهائِم أ َا يف ابلْ

َ
ْجرٌ «إِنَّ نل

َ
بٍِد َرْطبٍة أ

َ
 )1([متفٌق عليه]». يف لُكِّ ك

ر «و� رواية للبخاري: 
َ
َشك

َ
نَّةَ  اهللاف

ْ
ه اجل

َ
أْدَخل

َ
، ف

َ
 . »هُل َ�َغَفَر هل

ُهما: 
َ
ٌب يُطيف بِر«و� رواية ل

ْ
 رأتْه بيِغٌّ ِمْن َ�َغايا بَيَْنما لَك

ْ
عَطُش إِذ

ْ
ه ال

ُ
ْد اَكَد يْقُتل

َ
�ِيٍَّة ق

َها بِهِ 
َ
َسَقْتُه َ�ُغِفر ل

َ
ُ بِه، ف

َ
َها فاْسَتقت هل

َ
ائيل، َ�َ�ََعْت ُمو�  ».بَِ� إرِْسَ

گذشت و  مردي از راهی می«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
چاه، پایین رفت و آب نوشید و هنگامی که  سخت تشنه شده بود. چاهی یافت؛ از

بیرون آمد، سگی دید که از شدت تشنگی دهانش را باز کرده و زبانش را بیرون 
مالید. آن مرد، با خود گفت: این سگ، به  آورده بود و آن را به خاك مرطوب می

 همان اندازه تشنه است که من، تشنه بودم. لذا دوباره از چاه، پایین رفت و جوراب
چرمی خود را پر از آب کرد و جورابش را به دهان گرفت و از چاه، باال آمد و به 

 اصحاب». رو اهللا، از او قدردانی کرد و گناهانش را بخشید از اینسگ، آب داد. 
نیکی «یابیم؟ فرمود:  خاطر نیکی کردن به حیوانات نیز اجر و پاداش می گفتند: آیا به

اهللا، «در روایت بخاري آمده است: ». داري ثواب دارد کردن به هر موجود زنده و جان
 ».از او قدردانی نمود و گناهانش را بخشید و او را وارد بهشت کرد

سگی، پیرامون چاهی «در روایت دیگري از بخاري و مسلم، آمده است: 
چرخید و نزدیک بود از تشنگی هالك شود. در این اثنا یکی از زنان زناکار  می
اش را درآورد و با آن براي او، از چاه،  آن سگ را دید؛ جوراب چرمی اسرائیل، بنی

 ».گناهانش بخشیده شد وسیله ب داد و بدینآب باال کشید و به او آ

 شرح
هاي خیر و نیکی، این داستان را نقل کرده که  ، در باب زیاد بودن راه/مؤلف

ذشت و تشنگی گ مسافري از راهی می روایت نموده است: از پیامبر ابوهریره

 .2244م، ش: ؛ و صحیح مسل2363صحیح بخاري، ش:  )1(
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سختی به او دست داده بود. چاهی دید و از آن، پایین رفت و آب نوشید و 
اش برطرف شد. وقتی از چاه بیرون آمد، چشمش به سگی افتاد که از شدت  تشنگی

مالید. آن شخص، با خود گفت: حیوان  تشنگی، زبانش را به خاك مرطوب می
بودم. لذا از چاه، پایین رفت و  طور که من تشنه چاره، خیلی تشنه است؛ همان بی

به اش را پر از آب کرد و آن را به دهان گرفت و از چاه باال آمد و  جوراب چرمی
قدردانی کرد؛ یعنی عمل نیکش را پذیرفت و  ، آب داد. اهللا متعال، از آن شخصسگ

ي  پاس آن، گناهانش را بخشید و او را وارد بهشت نمود. این، مصداق فرموده به
حِدُ�م ِمْن رِشاِك َ�ْعِلهِ «است که:  هللا رسول

َ
به  بهشت،«: یعنی )1(؛»اجلَنَُّة أقَرُب إىل أ
پاس این عمل اندك، آن  اهللا متعال، به ».تر است هر یک از شما از بند کفش او نزدیک
 مرد را بخشید و او را وارد بهشت کرد.

خواستند از  که میخاطر دانستن؛ بل همواره مشتاق علم بودند؛ نه فقط به صحابه
به  ها تعجب کردند که چگونه آن مرد کُنه مسایل آگاه شوند تا بدان عمل کنند. آن

رو پس از شنیدن این  خاطر آب دادن به این حیوان، چنین پاداش بزرگی یافت؟ از این
خاطر نیکی کردن به حیوانات نیز اجر و پاداش  پرسیدند: آیا به اهللا ي رسول فرموده

هر ». داري ثواب دارد نیکی کردن به هر موجود زنده و جان«فرمود:  پیامبر یابیم؟ می
داري به آب نیاز دارد؛ زیرا اگر آب به موجود زنده نرسد، جگرش خشک  موجود جان

 گردد. شود و در نتیجه، هالك می می
اسرائیل را براي  داستانی از بنی بریم؛ وقتی پیامبر جا به یک اصل مهم پی می این

ست که  کند، براي این است که از آن عبرت بگیریم. این، همان اصلی ازگو میما ب
 فرماید: اش می پروردگار متعال درباره

ٞ ِعۡ�َ  َقَصِصِهمۡ  ِ�  َ�نَ  لََقدۡ ﴿ ْوِ�  ة
ُ
 ٱ ّ�ِ

َ
     ]١١٠: يوسف[  ﴾ِب� َ�ٰ لۡ ۡ�

 ها و سرگذشتشان، عبرتی براي خردمندان وجود دارد. راستی در داستان به

اي بوده، آمده است: یکی از زنان  داد جداگانه وایت دیگري که شاید رويدر ر
چرخید و نزدیک بود از تشنگی  اسرائیل، سگی دید که پیرامون چاهی می زناکار بنی
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اش را درآورد و با آن براي او، از چاه، آب باال  هالك شود؛ آن زن، جوراب چرمی
 گناهانش را بخشید.کشید و به او آب داد. در نتیجه، اهللا متعال 

یعنی اگر به  به حیوانات نیز اجر و ثواب دارد؛ دهد که نیکی کردن این، نشان می
داري کنید، سزاوار اجر و  نگه د یا از او در برابر سرما و گرماحیوانی آب و غذا دهی

کند که آن حیوان، از آنِ خودتان باشد یا خیر. این، در  شوید؛ فرقی نمی پاداش می
ها چه حکمی  سانپس، فکرش را بکنید که نیکی کردن به ان ان است؛جانوررابطه با 
 تري به دنبال خواهد داشت؛ داش بیشها، اجر و پا نیکی کردن به انسان قطع دارد؟ به
ُ ِمْن الرَِّحيِق «فرموده است:  رو پیامبر از این ٍ َسَقاُه ا�َّ َمن َسىَق ُمْسِلًما ىلَعَ َظَمأ

َمْختُومِ 
ْ
اي آب دهد، اهللا متعال از شرابی ناب و  به مسلمان تشنه هرکس«ی: عنی )1(؛»ال

کن  سرد لذا اگر فرزند کوچکت، کنار آب». نخورده به او خواهد داد مهرشده و دست
اي آب  خواهم، و به او آب دهی، در واقع به مسلمان تشنه بایستد و بگوید: آب می

از شرابی ناب و  ي و خداوندگرد رو سزاوار اجر و ثواب می اي و از این داده
ست که باید قدرش  نخورده، به تو خواهد داد. الحمدهللا که اجر و ثواب بزرگی دست

داند؟ چه کسی، با اخالص نیت و به امید اجر و  را دانست؛ اما آیا کسی، قدرش را می
کنم که  دهد؟ لذا به خودم و شما توصیه می هی، به چنین کارهایی اهمیت میاداش الپ
اي براي آخرتمان باشد. چه  نیت خوب، به چنین کارهایی اهمیت دهیم تا ذخیره با

شوند! و چه  بسیار اعمال کوچکی که با نیت خوب و درست، بزرگ و ارزشمند می
 گردند! بسیار اعمال بزرگی که به سبب غفلت، کوچک و ناچیز می

*** 

ادي عرَش: عْنُه َعِن انلَّيبِّ  -١٢٩
ْ

 «قال:  احل
َ
َقد رأ

َ
نَِّة يِف ل

ْ
ُب يِف اجل

َّ
يُْت رَُجالً َ�َتَقل

ُمسلِِم�َ 
ْ
ر�ِق اَكنَْت تُْؤِذي ال  [روايت مسلم]». َشجرٍة قَطعها ِمْن َظْهِر الطَّ

ِّ�َّ هذا عِن «و� رواية :  َ�
ُ
ِ أل قال: وا�َّ

َ
مرَّ رُجٌل بُِغْصِن َشجرٍة ىلَعَ َظْهِر طِر�ٍق ف

ْدخِ 
ُ
سلِِمَ� ال يُْؤِذيُهم، فأ

ْ
َنَّةَ امل  ».َل اجلْ

 .2249ضعیف است؛ نک: ضعیف الجامع، ش:  )1(
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ر «و� رواية هلما: 
َ
رُه فَشك ِر�ق، فأخَّ بيَْنما رُجٌل يْميِش بِطر�ٍق وجد ُغْصن َشْوٍك ىلَع الطَّ

 ُ
َ

، فَغفر هل
َ

ُ هل  )1(».ا�َّ
مردي را دیدم که در بهشت در «فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریرهترجمه: 

مسلمانان بود، از سر راه قطع  حال گردش بود؛ زیرا درختی را که سبب اذیت و آزار
 ».کرده و برداشته بود

ي  کرد که متوجه شاخه مردي از مسیري عبور می«در روایت دیگري آمده است: 
درختی شد که در وسط راه قرار داشت؛ با خود گفت: به اهللا سوگند که این درخت را 

 ».ارد بهشت شددارم تا باعث اذیت آنان نشود؛ در نتیجه و از سر راه مسلمانان برمی
؛ گذشت مردي، از راهی می«در روایت دیگري از بخاري و مسلم آمده است: 

آن را برداشت و کنار گذاشت. در نتیجه، اهللا  ي خارداري در وسط راه دید؛ شاخه
 ».عملش را پذیرفت و او را آمرزید

 شرح
که مردي را دیدم «فرموده است:  نقل کرده که پیامبر ، از ابوهریره/مؤلف

در بهشت در حال گردش بود؛ زیرا درختی را که سبب اذیت و آزار مسلمانان بود، از 
مده است که آن شخص، وارد در روایت دیگري آ». و برداشته بودسر راه قطع کرده 

اي که از سر راه مسلمانان برداشت،  بهشت شد و اهللا متعال او را به سبب شاخه
بلکه  ؛روي درخت بوده است یا روي زمینکند که آن شاخه بر  بخشید؛ فرقی نمی

آن را از  شد و آن شخص و آزار مسلمانان می ي خارداري بود که باعث اذیت شاخه
سر راه برداشت و کنار گذاشت. لذا اهللا متعال، این عمل را از او پذیرفت و او را وارد 

ه ناگفته پیداست که این شاخه، باعث اذیت و آزار جسمی مردم بودبهشت کرد. 
بریم و  اي از سر راه پی می است. بنابراین، به فضیلت برداشتن هر چیز آزاردهنده

 باشد. به بهشت می یابیم که چنین عملی، سبب ورود درمی
 ؛شود که بهشت، در حال حاضر موجود است از این حدیث چنین برداشت می

ه بهشت، گر این است ک آن شخص را در بهشت دید. کتاب و سنت، بیان زیرا پیامبر
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رو  در حال حاضر وجود دارد و اجماع اهل سنت و جماعت نیز بر همین است. از این
 اهللا متعال فرموده است:

ْ وََسارُِعوٓ ﴿ ّ�ُِ�مۡ  ّمِن فَِر�ٖ َمغۡ  إَِ�ٰ  ا َ�ٰ ٱ ُضَهاَعرۡ  وََجنَّةٍ  رَّ ٰ لسَّ  ٱوَ  ُت َ�
َ
ۡت  ُض �ۡ� ِعدَّ

ُ
 أ

    ]١٣٣: آل عمران[  ﴾١٣٣ ُمتَّقِ�َ لِلۡ 
ها و زمین  آمرزش پروردگارتان و بهشتی بشتابید که پهنایش، به گستردگی آسمانبه سوي 

 باشد و براي پرهیزکاران آماده شده است. می

گونه  بینیم که فرمود: آماده شده است؛ یعنی در حال حاضر، وجود دارد. همان می
د رون که دوزخ نیز در حال حاضر، موجود است و بهشت و دوزخ، هرگز از میان نمی

بهشت و دوزخ را جاودانه آفریده است و هر کس وارد بهشت یا دوزخ  و اهللا
 شود، جاوادنه در آن خواهد ماند.

اي را از سر راه مسلمانان  دهد که هرکس، چیز آزاردهنده این حدیث، نشان می
گردد؛ لذا کسی که اسباب آرامش معنوي  بردارد، سزاوار اجر و پاداش بزرگی می

برخی از مردم،  نهاخواهد داشت؟ متأسف اهم کند، چه اجر و پاداشیان را فرمسلمان
پرورانند و اخالق و منش ناشایستی دارند و دیگران را از  هاي بدي در سر می اندیشه

کنند؛ بدون شک برداشتن چنین کسانی از سر  تراشی می و مانع دارند می دین اهللا باز
دارد. لذا باید  تري نزد اهللا اب بیشمراتب بهتر است و اجر و ثو راه مسلمانان، به

هاي  گري و بیان حقیقت، اندیشه ها را از سر راه مسلمانان، کنار زد و با روشن آن
ي دیگري براي  گزینهباید  ،جواب نداد اگر این روش ولی ؛رد کردها را  انحرافی آن

 فرماید: می ها در پیش گرفت؛ اهللا برخورد با آن

ْ َجَ�ٰٓ  إِ�ََّما﴿ ِينَ ٱ ُؤا َ ٱ ُ�َارُِ�ونَ  �َّ  ٱ ِ�  نَ َعوۡ َو�َسۡ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ
َ
ن فََساًدا ِض �ۡ�

َ
ْ ُ�َقتَّلُوٓ  أ  ا

وۡ 
َ
ْ يَُصلَُّبوٓ  أ وۡ  ا

َ
عَ  أ يۡ  ُ�َقطَّ

َ
رۡ  ِديِهمۡ �

َ
وۡ  ٍف ِخَ�ٰ  ّمِنۡ  ُجلُُهمَوأ

َ
ْ يُنَفوۡ  أ  ٱ ِمنَ  ا

َ
   ]٣٣: دة املائ[ ﴾ض�ۡ�

کوشند، کاري می د و در زمین براي فساد و تبهجنگنسزاي کسانی که با اهللا و رسولش می
ها و پاهایشان بر خالف  تنها این است که کشته شوند یا به دار کشیده شوند یا دست

 دیگر بریده گردد یا از سرزمینی (که در آن هستند) تبعیدشان کنند. یک

 وۡ  ﴿حرف
َ
این  ي رساند که باید همه از نظر برخی از مفسران، این مفهوم را می  ﴾أ

اما  ي چنین افرادي اجرا شود؛ ، دربارهها، متناسب با نوع جرمی که دارند مجازات
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وۡ  ﴿دیدگاه درست، این است که حرف 
َ
ي گیر است؛ یعنی تصمیم» تخییر«براي   ﴾أ

ها را که  تواند هر یک از این گزینه ست و می یا قاضی ي چنین افرادي با حاکم درباره
اضی و نوع جرم افراد، نظر بگیرد و این، به نظر ق در براي چنین مجرمانیبخواهد، 

زیرا گاه ممکن است جرم کسی، سبک باشد، اما در دراز مدت، آثار و  بستگی دارد؛
 مدهاي بزرگی بر جاي بگذارد یا سبب انحراف مردم شود.آ پی

ها واجب است  مسلمانان، وظیفه دارند و بر آن داران زمامهر حال، مسؤوالن و  به
انگیزانی  اب و عوامل سلب آسایش و آرامش مردم را برطرف کنند؛ لذا باید فتنهکه اسب

از میان بردارند تا نتوانند به  ،خوانند می هاي اخالقی و عقیدتی فرا را که به انحراف
کاري بپردازند. البته متأسفانه  هاي باطل خویش یا گسترش فساد و تبه نشر اندیشه

کنند و در نتیجه،  انگاري می ه کوتاهی و سهلبرخی از مسؤوالن، در این زمین
ها مشکل  شود که برطرف کردن آن زیاد میقدري  یابد و به ها گسترش می انحراف

هایی اهمیت داد تا  کن کردن چنین انحراف لذا باید از همان ابتدا به ریشه گردد؛ می
 گسترش نیابد و مردم را به انحراف نکشاند.

ها دو جنبه  مل مزاحم یا آزاردهنده، از سر راهبرطرف کردن اسباب و عواپس 
 ي ظاهري، برداشتن اشیاي ي معنوي؛ جنبه و دیگري، جنبه ؛ي ظاهري دارد: یکی جنبه

موانع ها و  برداشتن انحراف ،ي معنوي و جنبه ستگذرها آزاردهنده از سر راه و ره
باشد؛  می ي تقرب و نزدیکی به اهللا و هر دو جنبه، مایه. هاست از راه دل هدایت

تري  ها، اجر و ثواب بیش هاي انحراف یا موانع هدایت از راه دل گرچه برداشتن زمینه
 ست. تري گونه که داراي اهمیت بیش اندارد؛ هم

*** 

ال رسوُل  -١٣٠
َ
 : «اهللاثلَّا� عرَش: عْنه قال: ق

َ
ُوُضوء، ُ�مَّ أىت

ْ
أ فأَحَسَن ال َمْن تََوضَّ

استَ 
َ
ُمعَة ، ف ِة �يَّام، وَمْن مسَّ َت أنَْص و عَ مَ اجلْ

َ
الث

َ
ُمعِة وزِ�ادةُ ث ُ ما بيَْنُه و�ْ�َ اجلْ ، ُغِفر هلَ

َغا
َ
قد ل

َ
صا ف

ْ
 )1([روايت مسلم]». احل
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خوبی وضو بگیرد  کسی که به«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
کت ي جمعه گوش دهد و سا و سپس براي نماز جمعه (به مسجد) برود و به خطبه

شود. و  آمرزیده میزند،  باشد، گناهانی که تا روز جمعه و سه روز بعد، از او سر می
 ».اي انجام داده است جا کند، کار بیهوده اي را جابه ریزه سنگ هرکس

 شرح
فرموده  نقل کرده که پیامبر حدیثی بدین مضمون از ابوهریره /مؤلف

از جمعه (به مسجد) برود و به خوبی وضو بگیرد و سپس براي نم کسی که به«است: 
ي جمعه گوش دهد و ساکت باشد، گناهانی که تا روز جمعه و سه روز بعد، از  خطبه
اي  جا کند، کار بیهوده اي را جابه ریزه سنگ شود. و هرکس زند، آمرزیده می می او سر

دهد که حضور در نماز جمعه و گوش دادن  این حدیث، نشان می». انجام داده است
ست که انسان در میان این دو  ي گناهانی ب و ساکت بودن، کفارهنان خطیبه سخ
مرتکب خواهد  ست که تا سه روز آینده، ي گناهانی و نیز کفارهدهد  انجام میجمعه 

شد. شرکت در نماز جمعه با رعایت شرایط مذکور، کار دشواري نیست. یکی از 
ین، هیچ تعارضی با شرایطی که در این حدیث ذکر شده، وضو گرفتن است و ا

نقل شده،  هاي حدیث از ابوسعید خدري و دیگر کتاب» صحیحین«روایتی که در 
ُُمَعِة َواِجٌب ىلَعَ لُكِّ ُ�ْتَِلمٍ «فرمود:  گوید: پیامبر ندارد؛ وي، می

ْ
یعنی:  )1(؛»ُغْسُل يَْوم اجل

 در این حدیث، به وجوب غسل کردن». غسل روز جمعه بر هر بالغی واجب است«
تر است و  باید بدان عمل کرد؛ زیرا این حدیث، صحیحدر روز جمعه، تصریح شده و 

که حدیث اول را فقط امام  اند؛ حال آن هفت تن از امامان حدیث، روایتش کرده
خواهد در نماز جمعه شرکت کند، بر او  روایت کرده است. لذا کسی که می /مسلم

د؛ البته نماز شو کار می ند، گنهواجب است که ابتدا غسل نماید و اگر غسل نک
زیرا این غسل، غسل جنابت نیست که در نمازش اشکالی  اش، درست است؛ جمعه

غسل جمعه، شرط صحیح  پسست که باید انجام دهد.  پدید آید؛ بلکه غسل واجبی
روز جمعه  زیرا باري عمر بن خطاب ن نماز جمعه نیست و فقط واجب است؛بود

علت  با تأخیر به مسجد آمد. عمر کرد. عثمان بن عفان براي مردم سخنرانی می

 )1400، 1397)؛ و مسلم، ش: 2471، 846، 831، 830، 811صحیح بخاري، ش: ( )1(
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تأخیرش را پرسید. پاسخ داد: اي امیر مؤمنان! کاري جز این نکردم که وضو گرفتم و 
شنیدند، فرمود:  در حالی که باالي منبر بود و مردم نیز می به مسجد آمدم. عمر

هنگامی که به نماز  هر یک از شما«فرموده است:  که پیامبر وضو گرفتی؟! حال آن
دستور غسل داده، به  اهللا یعنی چرا با وجودي که رسول ؛»آید، غسل کند جمعه می

نگفت که بازگرد و غسل کن؛ زیرا چه بسا اگر  وضو بسنده کردي؟ ولی به عثمان
خاطر  سان به داد و بدین گشت، نماز جمعه را از دست می به منزل بازمی براي غسل

 ماند. تر است، بازمی ز جمعه که مهمیک کار فرعی از نما
گر وجوب غسل جمعه  ذکر کرده، اگرچه بیان /به هر حال، حدیثی که مؤلف

 غسل جمعه است. ث دیگري وجود دارد که دال بر وجوبنیست، اما احادی
گر فضیلت ساکت بودن و گوش دادن به سخنان خطیب  بیان حدیث ابوهریره

و با ساکت بودن، فرق  ؛دن به سخنان خطیب، یعنی توجه کرجمعه است. گوش دادن
َمْن «زیرا سکوت، بدین معناست که صحبت نکند. در روایتی نقل شده که:  دارد؛

ْسَفاًرا
َ
َِماِر َ�ِْمُل أ

ْ
َِماُم َ�ُْطُب َ�ُهَو َكَمثَِل احل

ْ
ُُمَعِة َواإل

ْ
کسی که «یعنی:  )1(؛»تََ�لََّم يَْوَم اجل

، همانند باشد میدر حال خطبه (سخنرانی) کند و امام،  روز جمعه، صحبت می
انی، درازگوش یا االغ، به ابلهی و ناد». کند هایی حمل می که کتاب ست درازگوشی

طور  ش کنند، هیچ سودي به حالش ندارد؛ همینبار مشهور است و اگر چندین کتاب
 زند، از خیر و نیکی جمعه کند و حرف می ي جمعه توجه نمی خطبهکسی که به 

، از »ساکت باش«چنین اگر کسی به او تذکر دهد و بگوید:  اي نخواهد داشت. هم بهره
ي  خطبهشود. لذا ساکت بودن و گوش دادن به  اجر و پاداش جمعه، محروم می

اي  ریزه سنگ و هرکس«فرمود:  اهللا رو رسول از این ست؛ ي بسیار مهمی جمعه، مسأله
فرش  مسجد در زمان پیامبر». است اي انجام داده جا کند، کار بیهوده را جابه

پهن کرده بودند و گاه، برخی از  ریزه شن و ماسه یا سنگ نداشت؛ بلکه کف مسجد
کشیدند؛  کردند یا به آن، دست می جا می ها را جابه ریزه گمردم، با دست خود سن

الجوزي  ؛ و ابن125)؛ ابن بحشل در تاریخ واسط، ص: 1/458( شیبه ابی ضعیف است؛ روایت: ابن )1(
به صورت  ) از طریق مجالد از شعبی از ابن عباس1/505) و التحقیق (1/463در العلل المتناهیه (

 مرفوع. و مجالد، ضعیف است.
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کند، کار  سخنرانی می نی که خطیببیان فرمود که انجام چنین کاري، در زما پیامبر
دارد و او را از ثواب جمعه،  ست که انسان را از گوش دادن به خطبه بازمی اي هودهبی

هاي این امت است که  که ثواب جمعه، جزو ویژگی نماید؛ حال آن محروم می
 هاي پیشین از چنین فضیلتی برخوردار نبودند. امت

انند ریزه مشغول شود یا به هر چیز دیگري م کند که انسان به سنگ لذا فرقی نمی
که  حرکت دادن ساعت، خودکار و یا دست زدن به پنکه یا مسواك زدن؛ مگر آن

زند تا حالت چرت و  خواب گرفته و مسواك میضرورت، ایجاب کند. مثالً او را 
آلودگی از او دور شود؛ در چنین مواردي، اشکالی ندارد که مسواك بزند یا  خواب

ش دهد. گاه این پرسش مطرح کاري کند که چرتش برطرف شود تا به خطبه گو
رسد که  شود که آیا نوشتن سخنان خطیب درست است یا خیر؟ چنین به نظر می می

دارد و چه بسا وقتی مشغول نوشتن است، از ندرست نیست؛ زیرا انسان، دو قلب 
ولی الحمدهللا که امکانات و  ؛ماند توجه یا گوش دادن به سایر سخنان خطیب، بازمی

توانند از طریق ضبط صوت و دیگر وسایل  دم را راحت کرده و میوسایل امروزي، مر
به  ند، در خانه یا ماشیند و هر زمان که بخواهنها را ضبط کن موجود، سخنرانی

 د.نشده گوش ده هاي ضبط سخنرانی
*** 

ُمؤْ «قال:  اهللاثلَّالَث َعرش: عْنه أنَّ رسوَل  -١٣١
ْ
ُمْسلِم، أو ال

ْ
عْبُد ال

ْ
 ال

َ
أ ِمُن إَذا تَوضَّ

اء، 
ْ
ْطِر امل

َ
اء، أْو َمَع آِخر �

ْ
َْها بعينِه َمَع امل فَغسَل وْجَهُه خرج ِمْن وَْجِهِه لُكُّ خِطيئٍة نظر إيِلَ

اء، 
ْ
ْطِر امل

َ
و مع آِخِر �

َ
َماءِ أ

ْ
إَِذا َغَسل يديِه َخرج ِمْن يديِْه لُكُّ َخِطْيَئٍة اكَن بطشْتَها يداُه مع ال

َ
ف

إَِذا غسَل رِجلْيِه َخرجَ 
َ
َماءِ َحىتَّ ف

ْ
ْطِر ال

َ
ْو مع آِخِر �

َ
اءِ أ

ْ
ْت لُكُّ َخِطْيَئٍة مَشْتها رِْجالُه مع امل

نُوِب   من اذلُّ
ً
 )1(مسلم] روايت». [ْ�ُرج نِقيا

من، ي مسلمان یا مؤ هرگاه بنده«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
ه چشمانش به حرام شوید، هر گناهی که با نگا گیرد و صورتش را می وضو می

گاه که  . و آنریزد اش می چهرهي آن از  ، با آب یا با آخرین قطرهاست مرتکب شده

 .244صحیح مسلم، ش:  )1(
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ي آن،  ش انجام داده، با آب یا آخرین قطرهشوید، هر گناهی که با دستان ا میدستانش ر
شوید، هر گناهی که با پاهایش  گردد و هنگامی که پاهایش را می از دستانش خارج می

شود تا  ي آن، از پاهایش محو می  ن قدم برداشته، با آب یا آخرین قطرهبه سوي آ
 ».گردد از گناهان، پاك می آن شخص، که این

 شرح
گوید:  می ي فضیلت وضو نقل کرده که ابوهریره حدیثی درباره /مؤلف

گیرد و صورتش را  ي مسلمان یا مؤمن، وضو می هرگاه بنده«فرمود:  اهللا رسول
ناهی که با نگاه چشمانش به حرام مرتکب شده، با آب یا با آخرین شوید، هر گ می

شوید، هر گناهی که با  گاه که دستانش را می ریزد. و آن اش می ي آن از چهره قطره
گردد و  ي آن، از دستانش خارج می هایش انجام داده، با آب یا آخرین قطره دست

ایش به سوي آن قدم برداشته، با شوید، هر گناهی که با پاه هنگامی که پاهایش را می
ان، که آن شخص، از گناه شود تا این ي آن، از پاهایش محو می  آب یا آخرین قطره

 فرماید: در کتابش می ست که اهللا هیوضو، فرمان ال». گردد پاك می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ لَوٰ ٱ إَِ�  ُتمۡ ُ�مۡ  إَِذا ا ْ غۡ ٱفَ  ةِ لصَّ يۡ  مۡ وُُجوَه�ُ  ِسلُوا

َ
 إَِ�  ِديَُ�مۡ َو�

ۡ ٱ ْ مۡ ٱوَ  َمَرافِقِ ل رۡ  بُِرُءوِسُ�مۡ  َسُحوا
َ
� َكعۡ لۡ ٱ إَِ�  ُجلَُ�مۡ َوأ   ]  ٦: دة املائ[  ﴾َبۡ�ِ
ایستید، صورت و دستانتان را تا آرنج بشویید و سرِتان را اي مؤمنان! هنگامی که به نماز می

 مسح کنید و پاهایتان را تا دو قوزك بشویید.

صورت، دو دست، سر و دو پا.  شود: ، این اندام چهارگانه پاك میوهنگام وض
گردد. البته اهللا  البته این پاکی، عالوه بر پاکیزگی ظاهري، شامل پاکی معنوي نیز می

زیرا  آن، حکم مسح داده است؛ جايبه متعال در رابطه با شستن سر آسان گرفته و 
گردد؛ از  خیس شدن تمام بدن میسر، باالترین عضو انسان است و شستن آن، باعث 

هاي سرد، دشوار است. لذا اهللا متعال به  ویژه در زمستان رو شستن سر در وضو به این
هنگامی که لطف و رحمت خویش، دستور داده که هنگام وضو، سر را مسح کنند. 

گر کمال و خوبی اسالم است  شود. و این، بیان گیرد، اندامش پاکیزه می انسان وضو می
به پیروانش دستور داده که این اندام را پاك و پاکیزه کنند. طهارت یا پاکی معنوي که 

نیز یکی از نتایج وضوست و انسان باید به نیت پاکیزگی معنوي وضو بگیرد تا از 
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شوید، گناهانی که با چشمانش  لذا وقتی صورتش را می ؛گناهانش، پاك و پاکیزه شود
، اشاره کرد؛ اهللا، بهتر در حدیث به گناه چشمریزد.  اش می مرتکب شده، از چهره

و  دهاناما گویا چشم را به عنوان مثال ذکر فرموده است و گرنه، انسان با  داند؛ می
گوید یا بوهایی استشمام  سخن حرام می که چنانشود.  بینی خود نیز مرتکب گناه می

تر  انسان، بیشاما بدین دلیل چشم را ذکر کرد که  یش روا نیست؛نماید که برا می
صورتش را براي  گردد. لذا هنگامی که انسان اه میي چشمانش مرتکب گن وسیله به

گاه که دستانش را  ریزد و آن اش می شوید، گناهان چشمانش از چهره وضو می
گردد و وقتی پاهایش را  شوید، گناهانی که با دستانش مرتکب شده، پاك می می
که  گردد تا این سوي آن گام برداشته است، محو می شوید، گناهانی که با پاهایش به می

 پس از ذکر وضو و رو اهللا از این ؛شود آن شخص، از گناهان، پاك و پاکیزه می
 غسل و تیمم فرموده است:

ُ ٱ يُرِ�دُ  َما﴿     ]٦: دة املائ[  ﴾ِ�َُطّهَِرُ�مۡ  يُرِ�دُ  ِ�نَوَ�ٰ  َحَرجٖ  ّمِنۡ  ُ�مَعلَيۡ  َعَل ِ�َجۡ  �َّ
 خواهد شما را پاك بگرداند.خواهد حکم دشواري بر شما قرار دهد؛ بلکه میمیاهللا، ن

به عبارت دیگر، این احکام براي این است که شما را در ظاهر و باطن، پاك 
 فرماید: گاه می بگرداند. آن

  ]  ٦: دة املائ[  ﴾٦ ُكُرونَ �َشۡ  لََعلَُّ�مۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ۥَمَتهُ نِعۡ  َوِ�ُتِمَّ ﴿
 گزاري نمایید.د نعمتش را بر شما تمام کند؛ باشد که سپاسخواه و می

هنگام وضو گرفتن، با همین احساس وضو بگیرد که  لذا چه خوبست که انسان
هی امیدوار سان به اجر و ثواب ال بود و بدیني گناهانش خواهد  وضویش، کفاره

 باشد.
*** 

لواُت «قال:  اهللالرَّابَع عرش: عنه عن رسول  -١٣٢   الصَّ
َ

ُُمَعُة إىِل َْمس، واجلْ اخلْ
بائِرُ 

َ
ك

ْ
َراٌت لَِما بيَنُهنَّ إَِذا اْجتنَِبت ال  رمضاَن ُم�فِّ

َ
ُُمعِة، ورمضاُن إىِل [روايت ». اجلْ

 )1(مسلم]

 .233صحیح مسلم، ش:  )1(
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گانه و نماز جمعه  نمازهاي پنج«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
ست که در  ي گناهانی یک کفارهضان بعدي، هر ي دیگر و نیز رمضان تا رم تا جمعه
 ».کردپرهیز ها  باید از آنکه گناهان بزرگ  شود؛ البته جز ا انجام میه میان آن

َامَس عرش: عنه قال: قال رسوُل  -١٣٣
ْ

ُ بِِه : «اهللاخل َ�م ىلع ما َ�ْمُحو ا�َّ
ُّ
أال أدل

رجات؟ َطايا، و�ْرَ�ُع بِِه ادلَّ َماَكرِهِ «ال: ، قاهللاقالوا: ب� يا رُسوَل » اخلْ
ْ
ُوضوءِ ىلع ال

ْ
إسباغ ال

ذلُِ�ُم الّرَ�اُط 
َ
الةِ، ف الةِ بْعِد الصَّ َساِجد، وانْتَِظاُر الصَّ

ْ
 امل

َ
َُطا إىِل

ْ
ةُ اخل

ْ
رث

َ
 )1(]مسلم [روايت .»و�

نمایی  آیا شما را به کاري راه«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
گفتند: بله، اي » برد؟ کند و درجات شما را باال می و میکنم که اهللا با آن، گناهان را مح

هاي زیاد به سوي مساجد و پس  ها و گام تکمیل وضو در سختی«رسول خدا! فرمود: 
چنین اعمالی، مانند جهاد در راه اهللا ارزشمند و از هر نمازي به انتظار نماز بودن؛ 

 ».پرفضیلت است

 شرح
فرموده  اهللا نقل کرده که رسول ه، حدیثی بدین مضمون از ابوهریر/مؤلف

ي دیگر و نیز رمضان تا رمضان بعدي،  گانه و نماز جمعه تا جمعه نمازهاي پنج«است: 
شرطی که از  شود؛ البته به ها انجام می ست که در میان آن ي گناهانی هر یک کفاره

ها  یان آنست که در م ي گناهانی گانه، کفاره یعنی نماز پنج». گناهان بزرگ پرهیز کند
شود؛ از نماز صبح تا ظهر و از نماز ظهر تا عصر و از نماز عصر تا مغرب و  انجام می

ء و از نماز عشاء تا صبح. لذا اگر انسان، مرتکب گناهی شود و ااز نماز مغرب تا عش
ي بخشش گناهانش  اش را خوب ادا کند، این مایه گانه هاي پنج در عین حال، نماز

 شرطی که از گناهان کبیره پرهیز نماید. هالبته ب ؛خواهد بود
هر گناهی که در شریعت، مجازات خاصی براي آن تعیین شده، جزو گناهان 

ي آن را لعن و نفرین نموده،  دهنده انجام چنین هر گناهی که پیامبر کبیره است؛ هم
رعی رود. و نیز هر گناهی مانند زنا که حد یا مجازات ش شمار می جزو گناهان کبیره به

 ي آن در آخرت دار و وعیدي دربارهآن، روشن است و نیز هر گناهی مانند ربا که هش

 .251صحیح مسلم، ش:  )1(
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یا اظهار برائت گردیده، جزو گناهان کبیره  ي آن، نفی ایمان دهنده از انجامبیان شده، یا 
َحُدُ�ْم َحىتَّ ُ�ِبَّ ألِ�َِخيِه َما ُ�ِبُّ «فرموده است:  است. مثالً پیامبر

َ
 ؛»نِلَْفِسهِ َال يُْؤِمُن أ

که براي برادرش همان چیزي را  یک از شما کامل نیست تا آن ایمان هیچ«یعنی: 
یعنی:  )1(؛»َمن َغشَّ فَلَيَس ِم�ِّ «یا فرموده است: ». پسندد بپسندد که براي خود می

 ».تقلب کند، از من (پیرو من) نیست هرکس«
َكبائِرُ إَِذا اجْ «این عبارت آمده است که:  در حدیث ابوهریره

ْ
. علما »تنِبَت ال

ي مفهوم این عبارت اختالف نظر دارند که آیا معناي حدیث این  اهللا، درباره رحمهم
د؟ یعنی ونش است که با اجتناب و دوري از گناهان کبیره، گناهان صغیره بخشیده می

گانه و  آیا براي بخشیده شدن گناهان صغیره، دو شرط وجود دارد: اداي نمازهاي پنج
ي  گانه، کفاره هاي پنج یا معناي حدیث، این است که نماز یز از گناهان کبیره؟پره

ي گناهان کبیره نیست.  شود و کفاره ست که در میان نمازها انجام می اي گناهان صغیره
گانه یا جمعه و  ي نمازهاي پنج لذا آمرزش گناهان صغیره، یک شرط دارد؛ یعنی اقامه

زیرا گناهان کبیره به توبه نیاز دارد و  تر است؛ یحي رمضان. و همین، صح زهیا رو
تنهایی براي بخشش گناهان بزرگ، کافی نیست؛ بلکه  انجام کارهاي نیک و شایسته، به

 باید توبه کرد.
ها را به  به یارانش پیشنهاد کرد که آن ؛ پیامبرو اما دومین حدیث ابوهریره

 اهللا رفع درجات است؛ رسولي بخشش گناهان و  نمایی کند که مایه کاري راه
گر روش  این، بیاندانست که یارانش در پاسخ این پیشنهاد چه خواهند گفت.  می

کار می بست  در آموزش مسایل مختلف به یارانش به ست که پیامبر ینیکشایسته و 
تر شود.  ها به آن موضوع، بیش کرد تا توجه آن ها عرضه می و گاه، مسایلی را به آن

طابق عادتش، این پیشنهاد را به یارانش عرضه کرد. روشن است که م پیامبر
خدا! یعنی دوست داریم به ما خبر دهید که  گفتند: بله، اي رسول مشتاقانه صحابه

تکمیل وضو در «گردد. فرمود:  چه کاري، باعث بخشش گناهان و رفع درجات می
ه انتظار نماز بودن؛ هاي زیاد به سوي مساجد و پس از هر نمازي ب ها و گام سختی

 پس، سه مورد شد: ».مانند جهاد در راه اهللا، ارزشمند و پرفضیلت است چنین اعمالی

 .نقل از ابوهریره به 101صحیح مسلم، ش:  )1(
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زیرا تکمیل  ؛ یعنی در سرماي شدید زمستان؛»ها تکمیل وضو در سختی«اول: 
وضو در هواي سرد، دشوار است. تحمل این سختی و تکمیل وضو در شرایط سخت 

به پاس  به لطف خود و اهللا متعال رو ؛ از اینباشد می انگر ایمان انس و دشوار، بیان
 افزاید. بخشد و بر درجاتش می یکی از گناهان انسان را می ،چنین عملی

اش  گانه یعنی انسان براي اداي نمازهاي پنج ؛»هاي زیاد به سوي مساجد گام: «دوم
هاي  یبه مسجد برود؛ گرچه مسجد، دور باشد. و هر چه مسجد دورتر باشد، نیک

به  نیت اداي نماز گیرد و فقط با زیرا وقتی انسان وضو می تر خواهد شد؛ بیش انسان
دارد، اهللا متعال یکی از گناهانش را  کند، با هر گامی که برمی سوي مسجد حرکت می

 افزاید. بخشد و یک درجه بر درجاتش می می
اطر اشتیاق فراوانی خ یعنی انسان به ؛»ز هر نمازي به انتظار نماز بودنپس ا: «سوم

ي  دهنده ست و این، نشان پس از هر نماز در انتظار نمازي بعديکه به نماز دارد، 
اش  درباره باشد که پیامبر ایمان و اشتیاق فراوانش به این رکن بزرگ اسالم می

ُة عي� يِف «فرموده است:  الةِ ُجِعلَت قُرَّ لذا  ».نماز، نور چشم من است«یعنی:  )1(؛» الصَّ
شود که اهللا متعال، گناهان انسان را  بعدي پس از اداي هر نماز، باعث می نتظار نمازا

 ببخشد و بر درجاتش بیفزاید.
هاي خیر و نیکی،  این دو حدیث را از آن جهت در باب زیاد بدون راه /مؤلف

ي  گانه، نماز جمعه، روزه نمازهاي پنج :باشد گر همین موضوع می ذکر کرده که بیان
دارد، تکمیل وضو در سرما و  هایی که انسان به سوي مسجد برمی گام رمضان،
 نمازي به انتظار نماز بودن. پس از هرو هاي دیگر،  سختی

)، نسائی در المجتبی 243) و االزهد (285، 199، 3/128حسن است؛ روایت احمد در مسندش ( )1(
) و مروزي در تعظیم قدر 3530) (3482)، ابویعلی در مسندش ( 5203)، طبرانی در األوسط (3939(

) 2/160)، عقیلی در الضعفاء (3/305)، ابن عدي در الکامل (7/78 0)؛ بیهقی در الکبري 322الصالة (
اند. البته این  المنذر از ثابت از انس به صورت مرفوع، نقل کرده همه، این روایت را از طریق سالم ابی

این حدیث  /)؛ آلبانی57772روایت، از طریق دیگري هم روایت شده است؛ نک: األوسط طبرانی (
هاي  ي راه رسد که با توجه به همه نظر می نین به) صحیح دانسته است؛ اما چ3124را در صحیح الجامع (

) آن را حسن دانسته 3/116در التلخیص الحبیر ( /که حافظ چنان باشد؛ هم می» حسن«روایتش، 
 .است
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ي رباط در اصل به جهاد کردن و جنگیدن  واژه ؛»فَذِلُ�ُم الّرَ�اُط «فرمود:  پیامبر
شود و  می با دشمن و آماده کردن ساز و برگ جنگی و بستن تجهیزات نظامی اطالق

لذا مفهوم حدیث از این قرار است که  ؛رود شمار می جزو برترین اعمال نیک به
تکمیل وضو و رعایت پاکی و طهارت، و نیز اداي نماز، همانند جهاد در راه اهللا متعال 

 ارزشمند و پرفضیلت است.
 زارِست به معناي وسیله یا اب جا، اسمی در این» رباط«ي  اند که واژه چنین گفته هم

 د.دار می از انجام گناه و معصیت بازطور تکمیل وضو و نماز نیز انسان را  بستن؛ همین
*** 

يِب موىس األشعري -١٣٤
َ
ادَس عرش: عن أ َمْن ص�َّ : «اهللاقال: قال رسول  السَّ

نَّةَ 
ْ

رَبْديِْن َدَخَل اجل
ْ
 )1([متفقٌ علیه] ».ال

کسی که نماز صبح و «رمود: ف اهللا گوید: رسول می ابوموسی اشعريترجمه: 
 ».شود عصر را بخواند، وارد بهشت می

ابَِع عرَش: عنه قال: قال رسول  -١٣٥ ُ ما : «اهللالسَّ
َ

تِب هل
ُ
ر ك

َ
ْو ساف

َ
عْبُد أ

ْ
إَِذا مرَِض ال

 
ً
 صحيِحا

ً
 )2([روايت خباري]». اكَن يْعمُل ُمِقيما

اي، بیمار  بنده هرگاه«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوموسی اشعري ترجمه:
داده  انجام می ش اعمالی که در زمان صحت و اقامتشود یا به مسافرت برود، پادا

 ».رسد است، به او می

 شرح
 اهللا نقل کرده که رسول ، حدیثی بدین مضمون از ابوموسی اشعري/مؤلف

در ». شود اند، وارد بهشت میکسی که نماز صبح و عصر را بخو«فرموده است: 
یعنی دو نمازي که  سرماست؛ آمده که به معناي دو نمازِ » بـَْردْينِ «ي  واژه حدیث
زیرا نماز صبح در سردترین وقت شب  روز است؛ ، در سردترین زمان شبانهوقتشان

 .635؛ و صحیح مسلم، ش: 574صحیح بخاري، ش:  )1(
 .2996صحیح بخاري، ش:  )2(
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بندي به نماز صبح و عصر،  باشد و نماز عصر نیز در سردترین زمان روز. لذا پاي می
 سبب ورود به بهشت است.

ْوَن َر�َُّ�ْم َكَما تََرْوَن َهَذا  «گاه کرد و فرمود: شبی به ماه، ن پیامبر إِنَُ�ْم َسرَتَ
ْمِس َوَ�بَْل  الَقَمَر، ال تَُضاُموَن ىِف ُرْؤَ�ِته؛ فَإن اْستََطْعتُْم أال ُ�ْغلَبُوا ىلَع َصالٍة َ�بَْل ُطلُوع الشَّ

بینید،  مییچ مزاحمتی بدون هگونه که این ماه را  شما همان«یعنی:  )1(؛»ُغُرو�َِها فَافَعلُوا
توانید سعی کنید که نماز صبح و عصر را  خواهید دید؛ پس، تا مینیز پروردگارتان را 
طور که ماه را  همان«فرموده است:  در این حدیث اهللا رسول». از دست ندهید

، شبیه ماه این، بدین معنا نیست که اهللا». بینید، پروردگارتان را خواهید دید می
گر این موضوع است که مؤمنان، پروردگارشان را خواهند دید و  لکه بیانباشد؛ ب می

یعنی  اشد که در این حدیث، ذکر شده است؛ب مشاهده یا دیدن، تنها وجه شباهت می
طور که انسان، ماه شب چهارده را  همان طور حقیقی اهللا را خواهند دید؛ به مؤمنان

اتر از این است که به مخلوقاتش شبیه بزرگ تر و فر اهللابیند. و گرنه،  آشکارا می
 باشد.

توانید مواظب باشید که نماز صبح و عصر  پس، تا می«فرمود:  اهللا سپس رسول
روند؛ و  شمار می گانه به نماز صبح و عصر، برترین نمازهاي پنج». را از دست ندهید

 فرماید: می در این میان، نماز عصر، برتر است؛ زیرا اهللا

﴿ ٰ�َ ْ ٰ ٱ َ�َ  فُِظوا لََ� لَوٰ ٱوَ  تِ لصَّ ۡ ٱ ةِ لصَّ ْ  َطيٰ وُسۡ ل ِ  َوُقوُموا َّ�ِ  ٰ     ]٢٣٨: البقرة[  ﴾٢٣٨ نِتِ�َ َ�
گاه اهللا (به عبادت)  بند باشید و خاشعانه در پیش ویژه نماز عصر، پايبر تمام نمازها و به 

 بایستید.

 «براي کافران بددعایی کرد و فرمود: » احزاب«ي  در غزوه پیامبر
َ
ُ َمأل  ا�َّ

وُْسَطى صال
ْ
الةِ ال ها  اهللا، خانه«یعنی:  ؛»العرص ةُ�بُورَُهْم وُ�يُوَ�ُهْم نَاًرا َكَما َشَغلُونَا َ�ْن الصَّ

 ».بازداشتندو قبرهایشان را پر از آتش بگرداند که ما را از نماز عصر، 
 ؛»رود کسی که نماز صبح و عصر را بخواند، به بهشت می«فرمود:  اهللا رسول
ست، ادا کند و نماز صبح و عصر را سرِ  هیگونه که فرمان ال دو نماز را آن یعنی این

 . [مترجم]1058ي  ر.ك: حدیث شماره )1(
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زیرا نماز جماعت،  ؛ها را با جماعت ادا نماید وقتش بخواند و اگر مرد است، آن
 واجب است و براي هیچ مردي جایز نیست که بدون عذر، نماز جماعت را ترك کند.

اي، بیمار شود یا به  بنده هرگاه«است:  فرموده اهللا و اما حدیث دوم: رسول
داده است، به او  مسافرت برود، پاداش اعمالی که در زمان صحت و اقامت، انجام می

بنابراین کسی که به هنگام عذر یا بیماري، آرزوي انجام عمل نیکی دارد، ». رسد می
 از پاداش بند بوده است، باز هم در صورتی که به انجام آن عادت داشته و به آن پاي

به اداي نماز جماعت در  شود؛ به عنوان مثال: شخصی طور کامل برخوردار می آن به
ماند و یا بیماري یا امثال آن، مانع از حضورش  مسجد عادت داشته، ولی خواب می

کم و کاست، به او   طور کامل و بی شود؛ پاداش نماز جماعت به در نماز جماعت می
اي فراوانی در این زمینه وجود دارد؛ البته اگر در حالت ه ها و مثال رسد. نمونه می

بند نبوده است، در این  عادي و زمانی که عذري نداشته، به انجام آن عمل، پاي
نه پاداش آن عمل. لذا اگر به خواندن  رسد؛ پاداش نیتی که کرده به او میصورت فقط 

اما به دلیلی چون سفر و  د؛گویی خوانید و ذکر می ا قرآن میاید ی نماز نفل عادت کرده
مانید، نگران نباشید؛ زیرا  می اید، باز بندي داشته امثال آن، از انجام اعمالی که بدان پاي

 شود. طور کامل براي شما ثبت می پاداش آن به
قدر فراغت و سالمت خود را بداند و رو هر آدم عاقل و خردمندي، باید  از این

شود، از اجر و پاداش  هنگامی که بیمار یا مشغول می به انجام کارهاي نیک بپردازد تا
چنان برخوردار  کارهاي نیکی که در زمان فراغت و سالمت خویش، ذخیره کرده، هم

بینند (و  ي دو نعمت، زیان می درباره بسیاري از مردم«فرموده است:  گردد. پیامبر
 $عمر ابن )1(».غتدرستی و فرا کنند): تن ها استفاده نمی گونه که باید از آن آن
که بیمار شوي، بدان و زندگانی خویش را  قدر سالمتی خود را قبل از آن«گوید:  می

 $عمر چنین آمده و سخن ابن $عمر در حدیث ابن )2(».پیش از مردن، غنیمت شمار
درستی،  ، در هر صورت انسان باید در حال سالمتی و تناهللا ي رسول باشد یا فرموده

شود، پاداش  اند و کارهاي نیک انجام دهد تا هنگامی که بیمار میفرصت را غنیمت بد

 همین کتاب. 98ي  ارهر.ك: حدیث شم )1(
 .5937صحیح بخاري، ش:  )2(
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چنین هنگامی  برایش ثبت گردد. هم ،داده اش انجام می کارهایی که در زمان سالمتی
که در سفر یا  که مشغول یا در سفر نیست، باید به انجام اعمال شایسته بپردازد تا این

در هنگام فراغت یا در حال اقامت  هنگامی که مشغول است، پاداش کارهاي نیکی که
ي ما را نیک  ت و اعمال همهیخواهم که ن سد. از اهللا متعال میداده، به او بر انجام می
 بگرداند.

*** 

ةٌ : «اهللاقال: قال رسوُل  اثلَّامَن عرَش: عْن جابرٍ  -١٣٦
َ
 ».لُكُّ معُروٍف صدق

 )1(است.]نقل کرده  [روایت بخاري. مسلم، این روایت را از حذیفه
اي، صدقه  هر کار نیک و پسندیده«فرمود:  اهللا گوید: رسول می جابر ترجمه:

 ».است

 شرح
حدیثی بدین مضمون از جابر  هاي خیر و نیکی، اب زیاد بودن راه، در ب/مؤلف
اي،  هر کار نیک و پسندیده«فرموده است:  اهللا نقل کرده که رسول بن عبداهللا

شود که  آمده و به هر کاري اطالق می» معروف«ي  در حدیث واژه». صدقه است
نیکی یاد شده است. لذا کار نیک  دانند یا در شریعت، از آن به مردم، آن را پسندیده می

شود که انسان با انجام آن به عبادت اهللا  و پسندیده، هم شامل کارهاي عبادي می
و پسندیده است؛ لذا در عرف مردم، نیک ه ک گردد میپردازد و هم شامل کارهایی  می

شمار  اي به پردازد، صدقه می آن به عبادت اهللا ي وسیله به هر عملی که انسان
لُكٌ �َسِبيْحٍة «فرموده است:  اهللا حدیثی ذکر شد که رسول تر پیش که چنانرود.  می

، وأْمٌر باملْعُروِف َصدقٌة، وُ�ُّ حتِْميَدٍة صدقٌَة، وُ�ُّ تْهِليلٍَة َصَدقٌة، و�ُّ تَْ�ِب�ٍة َصَدقَةٌ 
اهللا گفتن، یک صدقه است؛ هر  هر سبحان«یعنی:  )2(؛»صدقٌَة، وَ�ْ�ٌ َعِن الُمنَْكِر صدقَةٌ 

اکبر  االاهللا گفتن، یک صدقه است؛  هر اهللا الحمدهللا گفتن، یک صدقه است؛ هر الاله

 .1005؛ و صحیح مسلم، ش: 6021صحیح بخاري، ش:  )1(
 .نقل از ابوذر به 1181صحیح مسلم، ش:  )2(
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گفتن، یک صدقه است؛ هر امر به معروف، صدقه است؛ هر نهی از منکر، صدقه 
 ».تاس

ها، نیک و  چنین هر چیزي که در عرف مردم و در روابط اجتماعی آن هم
گنجد؛ مانند نیکی کردن به مردم از طریق کمک مالی  پسندیده است، در این مفهوم می

که با  حال کردن آنان؛ نه این زبانی با دیگران و خوش رویی و نرم ها یا خوش به آن
یکی اند:  اهللا گفته رو علما رحمهم از این د کنیم؛ا بدزبانی با دیگران برخوررویی ی ترش

رود، سعی کند با  از کارهاي خوب، این است که وقتی انسان به عیادت بیماري می
ي بیمار،  تواند براي تقویت روحیه حال کند و حتی می سخنان مهرآمیزي او را خوش

رسد،  نظر نمی سخنانی بر خالف واقعیت بگوید؛ یعنی اگر حال بیمار، چندان خوب به
البته این سخن را بدین نیت بگوید که  بگوید: الحمدهللا حال تو بهتر است؛به او 

ی پیش نیاید و دروغ هم نگفته اشد تا اشکالببدتر هم تواند از این  وضعیت بیمار، می
به بیمار روحیه  اگرکند.  زیرا روحیه دادن به بیمار، کمک زیادي به بهبودش می است؛

شود که  باعث می ست، این، اي اش، بیماري ساده بگویند که بیماريدهند و به او 
زنم که زخمی شده است؛  براي شما شخصی را مثال می ماید.اش را فراموش ن بیماري

 کند؛ اما همین که سرش احساس نمی زیاديباشد، درد  تا وقتی به کاري مشغول می
فکر و خیال از سرش  این ،آید و گاه یادش می بهي دردها  همهشود،  خلوت می

غافل شدن بیمار از بیماري خویش  گذرد که این زخم، باعث مرگش خواهد شد. می
شفایش خواهد داد، خیلی مفید  که اهللا یا روحیه دادن به او و امیدوار کردنش به این

لذا هر کار  کند؛ ود که به بهبود بیمار کمک میر شمار می است و کار نیکی به
 نار شما نشست و دیدید که از گرماصدقه را دارد. اگر شخصی، کاي، ثواب  پسندیده

اي محسوب  خنکش کردید، این هم صدقه ق کرده، و با پنکه یا وسایل دیگرعر
رویی پذیرایی نمایید، اجر و ثواب  چنین اگر از میهمان خود با خوش شود. هم می

ي  الهی، در چهرهرا ببینید که وقتی فرشتگان ا رسد. ابراهیم اي به شما می صدقه
 ها شتاب کرد: تعدادي میهمان نزدش رفتند، براي پذیرایی از آن

﴿ ْ ۖ مٗ َسَ�ٰ  قَالُوا ن َ�َِث  َ�َما ٞمۖ َسَ�ٰ  قَاَل  ا
َ
ٓ  أ   ]  ٦٩: هود[  ﴾٦٩ َحنِيذٖ  لٍ بِِعجۡ  ءَ َجا

درنگ برایشان  او نیز سالم گفت و بی گوییم؛ به ابراهیم گفتند:) به تو سالم می فرشتگان(
 اي بریان آورد. هگوسال



 الصالحین شرح ریاض   140

ي سالم گفتن فرشتگان، بهتر  از شیوه اند: طرز سالم کردن ابراهیم علما گفته
و کار بردند  به» فعلیه«ي  یعنی جمله گوییم؛ به تو سالم میبود؛ زیرا فرشتگان گفتند: 

ي سالم گفتن  اما نحوه ؛گوییم تو سالم می شود که اینک به معنایش چنین می
گر تداوم و استمرار است؛ یعنی همواره  بود، بیان» اسمیه«ي  لهکه با جم ابراهیم

گاه براي  سالم بر شما. بنابراین، با سالمی گرم و نیک، از میهمانانش استقبال کرد و آن
 کار شد: ها دست به پذیرایی از آن

هۡ  إَِ�ٰٓ  فََراغَ ﴿
َ
ٓ  ۦلِهِ أ     ]٢٦: الذاريات[  ﴾٢٦ َسِم�ٖ  لٖ بِعِجۡ  ءَ فََجا

 اي فربه (و بریان) آورد. اش رفت و برایشان گوساله انی نزد خانوادهسپس پنه

اش رفت که مبادا  از آن جهت پنهانی و با شتاب نزد خانواده ابراهیم
کاري انجام دهد یا بگویند که ما،  ها گذارند که براي پذیرایی از آنمیهمانانش، ن

اي بریان آورد. گوشت   برایشان گوساله خواهیم. به هر حال، ابراهیم چیزي نمی
تر است و  مزه شود، خوش هاي دیگر پخته می از گوشتی که به روش ،بریانی یا کباب

   فرماید:  می پذیرایی کند. اهللا سعی کرد به بهترین شکل از میهمانانش ابراهیم
َ�هُ ﴿ اد غذا را در جاي دوري قرار ند». و آن را نزدیکشان گذاشت«یعنی  ﴾ِهمۡ إَِ�ۡ  ۥٓ َ�َقرَّ

بلکه غذا را نزدیکشان  ؛ها نگفت که براي صرف غذا به محل غذاخوري بروید و به آن
َ�  قَاَل ﴿ها فرمود:  گاه به آن خوبی پذیرایی کند. و آن ها به گذاشت تا از آن

َ
� 

 
ۡ
ها گفت: بفرمایید؛ خواهش  در واقع به آن» خورید؟ مگر نمی«یعنی:  ﴾ُ�لُونَ تَأ

؛ اما ها تعارف نمود که غذا میل کنند ا ادب خاصی به آنکنم بفرمایید. در واقع، ب می
خورند و دستگاه گوارشی ندارند.  چیزي نخوردند؛ زیرا فرشتگان، غذا نمی فرشتگان

خورند و  پارچه آفریده است که نمی ها را از نور و به صورت پیکري یک اهللا متعال، آن
اند.  مشغول کر و یاد اهللابلکه همواره به ذ آشامند و ادرار و مدفوع ندارند؛ ینم
 فرماید: می اهللا

ۡ ٱ �َُسّبُِحونَ ﴿ ونَ َ�فۡ  َ�  �ََّهارَ ٱوَ  َل �َّ     ]٢٠: األنبياء[  ﴾٢٠ ُ�ُ
 کنند. گویند و سستی نمی شب و روز تسبیح مى

خورند و دست به سوي غذا دراز  هیچ نمی که دید میهمانانش ابراهیم
ها عادت داشتند  خورند؟ عرب را غذا نمیکنند، نگران شد که مشکل چیست و چ نمی
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شدند و آن را نوعی  خورد، ناراحت و بدگمان می که وقتی میهمانشان چیزي نمی
گویند: بخور؛  خورد، می به میهمانی که چیزي نمی اینک نیزدانستند.  احترامی می بی

ن و ناراحت شد و ترسید که مبادا مشکلی نیز بدبی شوي. ابراهیم گیر نمی نمک
 لذا خود را معرفی کردند: جود داشته باشد؛و

﴿ ْ وهُ  َ�َۡفۖ  َ�  قَالُوا ُ   ]  ٢٨: الذاريات[  ﴾٢٨ َعلِي�ٖ  �ٍ بُِغَ�ٰ  َو�َ�َّ
 گفتند: نترس. و او را به پسري دانا مژده دادند.

لذا همسرش از شنیدن این مژده،  همسرش، هر دو پیر شده بودند؛ ابراهیم و
 :فرماید می دگرگون شد؛ اهللا

﴿ ۡ�
َ
تُهُ مۡ ٱ َبلَتِ فَأ

َ
�ٖ  ِ�  ۥَر� ۡت  َ�َّ   ﴾٢٩ َعقِيمٞ  َعُجوزٌ  َوقَالَۡت  َهَهاوَجۡ  َفَصكَّ

    ]٢٩  ،٢٨: الذاريات[ 
در این هنگام همسرش (از روي تعجب) فریادزنان پیش آمد و به صورت خود زد و گفت: 

 »!من، پیرزن نازایی هستم«

هرچه  و او» فرموده استپروردگارت چنین «در پاسخش گفتند:  فرشتگان
و  ؛ست بگوید: پدید آي دهد و براي پدید آمدن چیزي، فقط کافی بخواهد، انجام می

 فرماید: باره می در این آید. اهللا درنگ پدید می بی

﴿ ْ   ]  ٣٠: الذاريات[  ﴾٣٠ َعلِيمُ لۡ ٱ ِكيمُ �َۡ ٱ ُهوَ  ۥإِنَّهُ  َر�ُِّك�  قَاَل  لِكِ َكَ�ٰ  قَالُوا
 گمان او، حکیم داناست. پروردگارت چنین فرموده است؛ بی (فرشتگان) گفتند:

ي  را ذکر کرده است و سپس واژه ﴾ ِكيمُ �َۡ ٱ ﴿ي  اهللا متعال، در این آیه، ابتدا واژه
را پیش از » علیم«ي  بینیم که واژه می البته در برخی دیگر از آیات را؛ ﴾َعلِيمُ لۡ ٱ﴿

ست که  موضوع به دنیا آمدن فرزنديجا  زیرا این ؛ذکر فرموده است» حکیم«ي  واژه
را » حکیم«ي  لذا واژه آید؛ ندرت پیش می چنین مسایلی به مادرش، پیر و نازاست و

 گر این باشد که این مسأله، برخاسته از حکمت اهللا ذکر کرد تا بیان» علیم«پیش از 
ازي، نو زد شده است و مهمان نوازي، زبان در مهمان هر حال، ابراهیم باشد. به می

هر کار نیک « ي پیامبر رود و به فرموده شمار می یکی از کارهاي نیک و پسندیده به
 ».اي، صدقه است و پسندیده

*** 
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 اكَن : «اهللاتلَّاسع عرش: عْنُه قال: قال رسول  -١٣٧
َّ
 إال

ً
ما ِمْن ُمْسلٍِم َ�ْغرُِس َغْرسا

 
َ
 صدق

َ
َق ِمْنه هل �َِل ِمْنُه هُل صدقًة، وما رُسِ

ُ
 اَكَن هل صدقةً ما أ

َّ
َحٌد إال

َ
 روايت». [ًة، وال يْرزؤه أ

 )1(مسلم]
 اكَن «و� رواية هل: 

َّ
ل ِمْنُه إِ�ساٌن وال دابٌة وال َطٌ� إال

ُ
�

ْ
ُمْسلِم غرسا، َ�َيأ

ْ
ال يْغرِس ال

َ
ف

ِقَيامة
ْ
 يَْوِم ال

َ
ًة إىِل

َ
 ».هل صدق

ساٌن َوال دابٌَّة وال ال يْغرِس ُمسلِم غْرسا، وال يْزرُع زْراع، في«و� رواية هل: 
ْ
ل ِمْنه إِ�

ُ
�

ْ
أ

 صدقةً 
َ

 اَكنَْت هل
َّ
ٌء إال  ».يَشْ

هر مسلمانی درختی بکارد، هرچه «فرمود:  اهللا گوید: رسول می جابرترجمه: 
، براي او صدقه بدزدندرود؛ و هرچه از آن  شمار می اي به از آن بخورند، برایش صدقه

 ».شود محسوب میاحبش صدقه چیزي از آن بکاهد، براي ص هر کساست یا 
، و انسان یا کاردهر مسلمانی درختی ب«آمده است:  در روایت دیگري از جابر

حساب  اي به براي صاحبش صدقهتا روز قیامت  اي از آن بخورد، حیوان و یا پرنده
 ».آید می

نقل کرده، همین مضمون آمده است که:  و در روایت دیگري که مسلم از جابر
ثمر برساند، و انسان یا حیوان و  درختی بکارد یا کشت و زراعتی را به هر مسلمانی«

 ».آید حساب می اي به صاحبش صدقه براي اي از آن بخورد، یا پرنده

�ٍَس  -١٣٨
َ
 ِمْن رواية أ

ً
 .ورو�َاه مجيعا

 ]اند. نقل کرده بخاري و مسلم، هر دو چنین روایتی از انس[

 شرح
اي خیر و نیکی، حدیثی بدین مضمون از جابر ه ، در باب زیاد بودن راه/مؤلف
درختی بکارد و انسان،  هر مسلمانی«فرموده است:  نقل کرده که پیامبر بن عبداهللا

اي  اش بخورد، یا از آن دزدي شود، براي صاحبش صدقه اي از میوه حیوان یا پرنده
ت و س کاري و کشاورزي گر اهمیت و فضیلت نهال این حدیث، بیان». خواهد بود

 در این کار ارزشمند وجود دارد. فراوانیدهد که منافع دینی و دنیوي  نشان می

 .نقل از جابر ، به1552صحیح مسلم، ش:  )1(
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آید و ارزش آن از  شمار می براي ارزش دنیوي آن، همین بس که کاري تولیدي به
زیرا زراعت و باغبانی، هم براي  ؛تر است معامالت و داد و ستدهاي مالی، بیش
ها از آن  ي انسان کنندگان و همه رفو مص ؛کشاورز، مفید است و هم براي جامعه

کند و باعث رشد جامعه و خیر و  ي تولید را فعال می برند و این، چرخه فایده می
تر  شود و کم ها ذخیره می گردد. بر خالف درهم و دیناري که در صندوق برکت می

 برد. کسی، از آن سود می
ي دیگري، یک  پرندهکشاورزي؛ اگر گنجشک، کبوتر، مرغ یا هر  اما منافع دینیِ

براي کشاورز، یک صدقه محسوب  از محصوالت کشاورزي، بخورد، این دانه
کند که کشاورز، این را بخواهد یا نخواهد؛ در هر صورت، ثواب  شود؛ فرقی نمی می

که هرچه از محصوالتش دزدي شود، این هم  تر این رسد. عجیب یک صدقه به او می
یرا کشاورز، راضی نیست که چیزي از محصوالتش ز ؛آید شمار می براي او صدقه به

را بدزدند و اگر دزد را بشناسد، ممکن است به دادگاه شکایت کند. با این حال، به 
رسد و  شود، پاداش صدقه به او می اش می ازاي سرقتی که از محصوالت کشاورزي

 کند. اهللا متعال، پاداش آن را تا روز قیامت برایش ثبت می
ها و حشرات، از آن  رساند و جانوران، کرم ثمر می ی که انسان بهچنین زراعت هم

در این حدیث، به  لذا پیامبر شود؛ د، براي صاحبش صدقه محسوب میخورن می
 کشاورزي تشویق نموده است؛ زیرا زراعت و باغبانی، منافع دینی و دنیوي فراوانی دارد.

دهد  ست و نشان می نیکی هاي خیر و راهبودن گر زیاد  چنین بیان هم این حدیث
کند که نیت بکند یا نکند. و این،  که این امر، براي صاحبش خیر است؛ فرقی نمی

 ست که: ي االهی همانند این فرموده

ۡ  ّمِن َكثِ�ٖ  ِ�  َخۡ�َ  �َّ ﴿ َّ� ٰ َمرَ  َمنۡ  إِ�َّ  ُهمۡ َوٮ
َ
وۡ  بَِصَدقَةٍ  أ

َ
وۡ  ُروٍف َمعۡ  أ

َ
 َ�ۡ�َ  �َ�ٰ إِۡص  أ

ٰ  َعۡل َ�فۡ  َوَمن �َّاِس� ٱ ٓ بۡ ٱ لَِك َ� ِ ٱ َضاتِ َمرۡ  ءَ تَِغا جۡ  �ِيهِ نُؤۡ  َف فََسوۡ  �َّ
َ
  ﴾١١٤ اَعِظيمٗ  ًراأ

    ]١١٤:  النساء[ 
ست که به صدقه و  در بسیاري از جلسات و سخنان مردم خیري نیست و خیر در سخن کسی

یت اهللا یا کار نیک یا اصالح و آشتی در میان مردم فرا بخواند. و هر کس براي کسب رضا
 چنین کند، پاداش بزرگی به او خواهیم داد.
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د و نیت ست؛ چه با قص در چنین کارهایی ،بیان فرمود که خیر ونیکی اهللا متعال
اما کسی که این کارها را براي کسب رضایت و  انجام شود و چه بدون نیت؛

 فرماید: می انجام دهد، پاداش بزرگی خواهد یافت؛ زیرا اهللا خشنودي اهللا

ٰ  َعۡل َ�فۡ  َوَمن﴿ ٓ بۡ ٱ لَِك َ� ِ ٱ َضاتِ َمرۡ  ءَ تَِغا جۡ  �ِيهِ نُؤۡ  َف فََسوۡ  �َّ
َ
    ]١١٤:  النساء[ ﴾١١٤ اَعِظيمٗ  ًراأ

 و هر کس براي کسب رضایت اهللا چنین کند، پاداش بزرگی به او خواهیم داد.

خیر است؛  ، براي صاحبشالمنفعه گر این است که کارهاي عام این حدیث، بیان
به چنین کارهایی بپردازد، به  را انجام دهد و اگر با قصد و نیتبدون نیت آن اگرچه 

دهد. از  از فضل خویش، پاداش بزرگی به او می یابد و اهللا تري دست می خیر بیش
ص ي ما منت نهد و توفیقمان دهد که با اخال کنم که بر همه اهللا متعال درخواست می

 ن اهللا، بخشنده و بزرگوار است.یقی نیت، از پیامبرش پیروي کنیم؛ به
*** 

َغ ذلك رسوَل  -١٣٩
َ
ْرَب الَمْسِجِد فبل

ُ
ن ينَْتِقلوا ق

َ
راد بُنو َسلَِمة أ

َ
ون: عْنُه قال: أ الْعرْشُ

ُهم:  اهللا
َ
َمْسِجد؟«َ�َقاَل ل

ْ
رَب ال

ُ
وا ق

ُ
ْن تَنَْتِقل

َ
نَُّ�ْم تُِر�ُدوَن أ

َ
َغِ� �

َ
ْد بَل

َ
وا: َ�َعْم يا » إِنَّه ق

ُ
َ�َقال

قال: رس
َ
َرْدنَا ذلك، ف

َ
ْد أ

َ
ِ ق م، تُْ�َتْب «وَل ا�َّ

ُ
اُرُ�م، ِديار�

َ
م، تْ�تْب آث

ُ
بَِ� َسلِمَة دياَر�

 )1([روايت مسلم]». آثاُرُ�مْ 
 ».إِنَّ بُِ�لِّ َخْطوٍة درجةً «و� روايٍة : 

تصمیم گرفتند به نزدیکی مسجد نقل مکان  »هسلم بنی«گوید:  می جابر ترجمه:
خواهید  می خبر رسیده کهبه من «ها فرمود:  رسید. به آن اهللا به رسول کنند. این خبر

سلمه! در  اي بنی«خدا! فرمود:  گفتند: بله، اي رسول». به نزدیک مسجد، نقل مکان کنید
هایتان (به سوي مسجد) ثبت شود؛ در محل اقامت خود  تا گام محل خود بمانید

 ».دارید، به شما برسد د برمیهایی که به سوي مسج بمانید تا پاداش گاهام
به ازاي هر قدمی که  [یعنی». هر قدمی، یک درجه است«در روایتی آمده است: 

 شود.] یک درجه بر درجات شما افزوده می دارید، به سوي مسجد برمی
 روایت کرده است. نیز حدیثی به همین مضمون از انس /بخاري -١٤٠

 .665صحیح مسلم، ش:  )1(
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 شرح
سلمه تصمیم گرفتند به  ه است که بنینقل کرد ، از جابر بن عبداهللا/مؤلف

تر به نماز جماعت برسند و در جلسات  تا راحت نزدیک مسجد، نقل مکان کنند
ها سؤال کرد که  رسید؛ لذا از آن حضور یابند. این خبر به پیامبر اهللا علمی رسول

ایم که به نزدیک  خدا! ما، تصمیم گرفته آیا خبر، درست است؟ گفتند: بله، اي رسول
یعنی:  ؛»دياَرُ�م، تْ�تْب آثَاُرُ�م«دو بار فرمود:  اهللا مسجد، نقل مکان کنیم. رسول

هایی که به سوي مسجد  در محل خود بمانید و نقل مکان نکنید تا پاداش گام
ي هر قدمی، ازا اه برایشان بیان فرمود که بهگ دارید، براي شما ثبت شود. و آن برمی

 گردد. یا یک درجه بر درجاتشان افزوده می رسد ها می ثواب یک نیکی به آن
رود، با هر قدمی که به  دهد که وقتی انسان به مسجد می این حدیث، نشان می

این مطلب را  رسد. روایت ابوهریره دارد، یک نیکی به او می سوي مسجد برمی
 «فرمود:  اهللا تر بیان نموده است؛ در این روایت آمده که رسول واضح

َ
أ ْسبَغَ  َمن تَوَضَّ

َ
 فَأ

 
َّ
َالُة، لَْم َ�ُط ُخطَوًة إِال  الصَّ

َّ
َمْسِجِد ال ُ�رُجُه إِال

ْ
وُُضوء ُ�مَّ َخَرَج ِمن بَيِتِه إىل ال

ْ
ُ كَ ال

َ
ُ هل تََب ا�َّ

کسی که وضوي درست و کاملی بگیرد و «یعنی:  )1(؛»وَحطَّ َ�نُْه بَِها َخطيئَة ةً بَِها َدرَج
بیرونش نکرده  اي جز نماز رون شود و انگیزهاش به سوي مسجد بی سپس از خانه

افزاید و یکی از  دارد، اهللا، یک درجه بر درجاتش می باشد، با هر قدمی که برمی
که یک درجه بر درجاتش افزوده  یابد: اول این لذا دو پاداش می ؛»بخشد را میگناهاش 

رتی که در البته در صوشود.  که یکی از گناهانش بخشیده می گردد؛ و دوم این می
هاي  کند که گام کامل و درست باشد؛ فرقی نمی ضویشاش وضو بگیرد و و خانه

دارد،  ازاي هر قدمی که برمی هاي اندکی؛ بلکه به زیادي به سوي مسجد بردارد یا گام
 گردد. شود و یکی از گناهانش بخشیده می یک درجه بر درجاتش افزوده می

چیزي شنید، باید  ي کسی درباره نسانوقتی اگر این است که  این حدیث، بیان
از  خبر مطمئن شود؛ د یا اقدامی انجام دهد، از صحت آنکه چیزي بگوی قبل از این

ام که  شنیدهسلمه بگوید، از آنان پرسید:  که چیزي به بنی پیش از این رو پیامبر این
ري، ابتدا ا! لذا باید هنگام شنیدن هر خبخد چنین قصدي دارید؟ گفتند: بله، اي رسول

 .نقل از ابوهریره ) به1976، 611، 457صحیح بخاري، ش: ( )1(
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هاي  زیرا آدم متانت و سنگینی انسان، رعایت شود؛از درستی آن مطمئن شد تا 
دهند و چه  کنند، خیر فراوانی را از دست می باوري که هر سخنی را تأیید می خوش

 شوند. رو می هاي بزرگی روبه ها و آسیب بسا با زیان
ست که یکی از  نیکی هاي خیر و ي زیاد بودن راه دهنده چنین نشان هم این حدیث

ي  مایهتر ذکر شد،  طور که پیش باشد و همان ها، رفتن به مسجد با پاي پیاده می این راه
 رفع درجات و بخشش گناهان است.

*** 

عٍب  -١٤١
َ
يبِّ بِن ك

ُ
ُمْنِذر أ

ْ
يِب ال

َ
ون: عْن أ ِعرْشُ

ْ
َادي وال

ْ
ْعلُم  احل

َ
قال: اَكن رُجٌل ال أ

َمْسجِ 
ْ
ْ�َعَد ِمَن ال

َ
ْو اْشرَتْ�َت مِحاراً رُجال أ

َ
ُت هُل: ل

ْ
ْو فُقل

َ
، أ

َ
ِقيل هل

َ
ِْطُئُه صالٌة ف ِد ِمْنه، وَ�َن ال ختُ

ْن 
َ
رِ�ُد أ

ُ
 أ

ِّ
ْسِجد، إِ�

ْ
 جْنب امل

َ
نَّ مْ�ِِ� إىِل

َ
ِ� أ قال: ما �رُسُّ

َ
ْمَضاءِ ف ماء، و� الرَّ

ْ
ل ُبُه يف الظَّ

َ
تْرك

َمْسجد، ورُُجويِع 
ْ
 ال

َ
ْهِ�، فقاَل رسول يُْ�َتب يِل مْمَشاَي إىِل

َ
 أ

َ
ْد : «اهللا إَِذا رجْعُت إىِل

َ
ق

هُ 
َّ
ُ لَك ذلَِك لُك  )1([روايت مسلم]». مجع ا�َّ

َك َما اْحتَسْبت«و� روايٍة : 
َ
 ».إِنَّ ل

گوید: مردي بود که من، سراغ نداشتم کسی  می ابومنذر، ابی بن کعب ترجمه:
به او گفتند یا شد.  مازي از او فوت نمیي او از مسجد، دور باشد؛ ولی هیچ ن اندازه به

خریدي و در تاریکی و گرما (براي پیمودن زمین داغ)  من به او گفتم: کاش االغی می
خواهم  مسجد باشد؛ می کنارِام در  آید که خانه شدي. گفت: خوشَم نمی بر آن سوار می

ام، برایم  وادهدارم و نیز پاداش بازگشتم به نزد خان هایی که به سوي مسجد برمی قدم
ها را براي تو فراهم کرده  ي این اهللا، همه«(به او) فرمود:  اهللا نوشته شود. رسول

 ».است
 ».رسد اي، به تو می پاداشی که بدان امیدوار بوده«در روایتی آمده است: 

 شرح
 ؛ست هاي خیر و نیکی گر زیاد بودن راه همانند احادیث پیشین، بیاناین حدیث 

شرطی که  باشد؛ البته به ها، رفتن به مسجد و نیز بازگشت از مسجد می راهیکی از این 
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 /انسان به پاداش چنین کاري در نزد اهللا متعال امیدوار باشد. این حدیث که مؤلف
بود و به امید اجر و  اش از مسجد، دور ست که خانه ي شخصی ذکر کرده، درباره

گشت. مردم به او  اش بازمی به خانهرفت و با همین امید،  به مسجد می ثواب االهی
یا در گرماي  -نماز صبح و عشاء -خریدي تا در تاریکی شب گفتند: کاش االغی می
ویژه هواي گرم و سوزان حجاز. آن بزرگوار پاسخ داد:  شدي؛ به شدید بر آن سوار می

اش دور  یعنی دوست داشت که خانه ام در کنار مسجد باشد؛ ید که خانهآ خوشم نمی
زیرا  اش بازگردد؛ ا پاي پیاده، به خانهمسجد باشد تا با پاي پیاده به مسجد بیاید و ب از

تري به سوي مسجد  هاي کم شد که گام باعث می اش به مسجد نزدیک بودن خانه
رو  از این تري کسب کند؛ دارد اجر و ثواب بیشبردارد. لذا بیان نمود که دوست 

 ».رسد ه بدان امیدواري، به تو میپاداشی ک«به او فرمود:  اهللا رسول
هاي خیر  هاي زیاد به سوي مسجد، یکی از راه یابیم که برداشتن گام درمی بنابراین

ست و در صورتی که انسان به اجر و پاداش این کار امیدوار باشد و ثوابش را  و نیکی
 دهد. از اهللا بخواهد، اهللا متعال پاداش رفت و برگشت را به او می

که نیت، تأثیر زیادي در درست بودن اعمال و پاداش آن دارد؛ چه شکی نیست 
ي  اندازه گزارند، اما تفاوت پاداش آن دو به دیگر نماز می بسا دو نفر در کنار یک

ها بستگی دارد. هرچه  ي عمل آن ي زمین و آسمان است؛ و این، به نیت و نحوه فاصله
نزد  تر باشد، پاداش آن شبی اهللا چنین پیروي از رسول و هم اخالص براي اهللا

 تر خواهد بود. بیش اهللا
*** 

ِ بِن عمرو بن العاص -١٤٢ يِب �مٍد عبِد ا�َّ
َ
ون: عْن أ عرْشُ

ْ
قال: قال  $اثلَّا� وال

ٍة ِمْنها رجاَء : «اهللارسول 
َ
َعْ�ِ، ما ِمْن اعَمٍل يعمَل خِبَْصل

ْ
عالها منِيحُة ال

َ
ْر�ُعوَن َخْصلًة أ

َ
أ

َوابَِها 
َ
نَّةَ ث

ْ
ُ بَِها اجل ُه ا�َّ

َ
ْدخل

َ
 أ

َّ
 )1([روايت خبارى]». وتَْصِديَق مْوُعوِدَها إِال

فرمود:  اهللا گوید: رسول می $ابومحمد، عبداهللا بن عمرو بن عاص ترجمه:
د تا باش ها، به عاریت دادنِ بزِ شیرده می چهل خصلت نیکو وجود دارد که برترین آن«

شده،  داده  به امید ثواب و با ایمان به پاداشی که وعده  از شیرش استفاده کنند. هرکس

 .2631صحیح بخاري، ش:  )1(
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آن، او را وارد بهشت  پاسِهاي نیک را انجام دهد، اهللا متعال به  یکی از این خصلت
 ».گرداند می

عرْشون: َ�ْن عِديِّ بِن حاتِمٍ  -١٤٣
ْ
ا�َُّقوا «يقول:  قال: سِمْعُت انلَّيِبَّ  اثلَّالُث وال

 )1([متفٌق عليه]». َ�ْمرةٍ انلَّار َولْو �ِشقِّ 
يْس : «اهللاو� رواية هلما عنه قال: قال رسول 

َ
ُمه ر�ُّه ل

ِّ
 سُيلَك

َّ
َحٍد إِال

َ
َما ِمْنُ�ْم ِمْن أ

 ما 
َّ
م، و�ْنُظر أشأَم ِمْنُه فال يََرى إال دَّ

َ
 َما ق

َّ
ال يَرى إِال

َ
يْمَن ِمْنُه ف

َ
يْنُظَر أ

َ
بَيَْنُه وَب�َيَنُه تَرمُْجَان، ف

م،  دَّ
َ
ْم ق

َ
َقاَء وَْجِهه، فا�َُّقوا انلَّاَر ولْو �ِِشقِّ َ�ْمرٍة، َ�َمْن ل

ْ
 انلَّاَر تِل

َّ
ال يَرى إال

َ
َو�ْنُظر َ�ْ�َ يَديِْه ف

بلَِكَِمة طيَِّبةٍ 
َ
 ».َ�ْد ف

از آتش دوزخ «شنیدم که فرمود:  گوید: از پیامبر می عدي بن حاتم ترجمه:
 ».باشد خرماپروا کنید؛ اگرچه با صدقه دادن نصف یک 

اهللا با هر یک «فرمود:  اهللا اند که رسول روایت کرده بخاري و مسلم از عدي
از شما سخن خواهد گفت؛ در حالی که هیچ واسطه و مترجمی در میان نخواهد بود. 

کند و چیزي جز اعمالش  در آن هنگام انسان به سمت راست خویش نگاه می
روي  بیند و به روبه چیزي جز اعمالش نمیو  نگرد میبیند؛ و به سمت چپ خود  نمی

بیند، آتش دوزخ است. پس، از  کند؛ تنها چیزي که در برابرش می خویش نگاه می
و هرکس  آتش دوزخ دوري کنید؛ اگرچه با صدقه دادن نصف یک خرما باشد.

توانایی صدقه دادن این مقدار را ندارد، پس با گفتن سخنی نیکو (خود را از آتش 
 ».دهد) دوزخ نجات

 شرح
هاي  ست؛ زیرا اهللا متعال، راه هاي خیر و نیکی این حدیث در بیان بخشی از راه

ها به مقصد برسند که یکی از  ي آن اش قرار داده تا به وسیله نیک فراوانی فراروي بنده
گونه که آب، آتش را  همان« اهللا ي رسول ها، صدقه دادن است. به فرموده این راه

یعنی باعث بخشش  ؛»گرداند (آتش) گناه را خاموش می دقه نیزکند، ص خاموش می
 گناهان است.

 .1016؛ و صحیح مسلم، ش: 6023صحیح بخاري، ش:  )1(
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اش  با بنده روز قیامت ، حدیثی بدین مضمون ذکر کرده که اهللا/سپس مؤلف
 فرماید: گوید. اهللا متعال می  تنهایی سخن می بدون واسطه و در 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
    ]  ٦: االنشقاق[  ﴾٦ قِيهِ َ�ُمَ�ٰ  احٗ َكدۡ  َرّ�َِك  إَِ�ٰ  َ�دِحٌ  إِنََّك  نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ �

یقین تو تا مالقات پروردگارت در تالشی سخت خواهی بود و سپس مالقاتش  اي انسان! به
 خواهی کرد.

گوي سعی و تالش خویش  یعنی پروردگارت را مالقات خواهی کرد و پاسخ
 فرماید: می البته این، براي مؤمنان یک مژده است؛ همان گونه که اهللا ؛خواهی بود

ْ ٱوَ ﴿ َ ٱ �َُّقوا ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ  �َّ نَُّ�م ا
َ
�  ٰ �َ ۗ مُّ ِ  ُقوهُ ۡ ٱ َو�َّ�ِ   ]  ٢٢٣: البقرة[  ﴾٢٢٣ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

 پیشه کنید و بدانید که شما، اهللا را مالقات خواهید کرد و مؤمنان را بشارت بده. اهللاو تقواي 

رو  از این ؛دارد الحمدهللا که مؤمن هنگام مالقات پروردگارش، وضعیت خوبی
بدین نکته تصریح نموده که اهللا متعال روز قیامت با یکایک شما بدون  اهللا رسول
ي گناهانش  گوید و درباره مؤمنش سخن میي  هبند سخن خواهد گفت. اهللا با واسطه

کار را انجام   روز، فالن یاد داري که در فالن فرماید: آیا به گیرد و می از او اعتراف می
به او  اما اهللا ؛پندارد و خود را در معرض هالکت میکند  انسان، اعتراف میدادي؟ 

َْومَ «فرماید:  می ْغِفُرَها لََك ايلْ
َ
نَا أ

َ
ْ�يَا َوأ ُ�َها َعلَيَْك يِف ادلُّ گناهانت را در دنیا «یعنی:  ؛»َسرَتْ
داند،  یایم! فقط اهللا م چه همه گناه کرده». بخشم پوشانیدم و امروز نیز گناهانت را می

کند و گناهانمان را  ها را پوشانده است و روز قیامت، باز به ما لطف می اما آن
 آمرزد. الحمدهللا. می

در آن هنگام انسان به سمت راست خویش نگاه «فرمود:  اهللا سپس رسول 
کند و چیزي جز  بیند؛ و به سمت چپ خود نگاه می کند و چیزي جز اعمالش نمی می

کند؛ تنها چیزي که در برابرش  روي خویش نگاه می به روبهبیند و  اعمالش نمی
پس، از آتش دوزخ دوري کنید؛ اگرچه با «گاه افزود:  آن». بیند، آتش دوزخ است می

 ».صدقه دادن نصف یک خرما باشد
باشد و نشان  می گر صفت کالم یا سخن گفتن براي اهللا این حدیث بیان

شود و قابل فهم است و نیاز به  ه شنیده میگوید ک دهد که اهللا متعال سخنی می می
 کند. ترجمه ندارد و مخاطبش آن را درك می
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که صدقه، انسان را از آتش دوزخ نجات  ست بر این چنین دلیلی این حدیث هم
از آتش دوزخ خود را نجات «فرمود:  اهللا زیرا رسول ؛ اگرچه اندك باشد؛دهد می

اگر این هم مقدور «گاه فرمود:  آن». باشددهید، اگرچه با صدقه دادن نصف خرمایی 
پس با گفتن «، یعنی اگر امکان صدقه دادن نصف خرما نیز وجود نداشت، »نبود

 ».سخنی نیکو خود را نجات دهد
زیرا بهترین سخن، قرآن کریم است.  ؛شود سخن نیکو، شامل قرائت قرآن نیز می

گیرد و نیز امر به معروف و  در برمی را نیز» االاهللا الاله«و » اهللا سبحان«چنین گفتن  هم
نزدیکی انسان به  ي تقرب و چنین هر سخنی که مایه نهی از منکر، تعلیم و تعلم و هم

لذا اگر امکان صدقه دادن نصف خرما وجود نداشت، پس خود را با  اهللا متعال است؛
 هاي خیر و نیکی و گفتن سخن نیکو از آتش دوزخ نجات دهید و این، یکی از راه

هاست. الحمدهللا که صدقه دادن نصف یک خرما یا  گر فراوانی و سهولت این راه بیان
باشد. از اهللا متعال درخواست  گفتن سخن نیکو، باعث نجات از آتش دوزخ می

 ي ما را از آتش دوزخ، نجات دهد. کنیم که همه می
*** 

�ٍَس  -١٤٤
َ
عرشون: عْن أ

ْ
ِ : «اهللاقال: قال رسول  الرَّابِِع وال ْ�ىَض َعِن  اهللانَّ إ

َ
ل
َ�َة فيْحمَدهُ علْيَها ْ ْو �رْشَب الرشَّ

َ
َة فيْحمَدهُ علْيَها، أ

َ
ل

ْ
�

َ
َل األ

ُ
�

ْ
ْن يَأ

َ
َعْبِد أ

ْ
[روايت ». ال

 )1(مسلم]
اي که غذایی  اهللا متعال از بنده«فرمود:  اهللا گوید: رسول می انس ترجمه:

نوشد و اهللا را  اي آب می جرعه گوید یا هنگامی که خورد و او را حمد و سپاس می می
 ».شود کند، راضی و خشنود می حمد و ستایش می

 شرح
 نقل کرده که پیامبر حدیثی بدین مضمون از انس بن مالک /مؤلف

گوید  خورد و او را حمد و سپاس می اي که غذایی می اهللا متعال از بنده«فرموده است: 
کند، راضی و خشنود  حمد و ستایش مینوشد و اهللا را  اي آب می یا هنگامی که جرعه

 2734صحیح مسلم، ش:  )1(
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لَةَ «ي  ، واژه/مؤلف». شود می
ْ
�

َ
هار یا شام، یا غذا را که در حدیث آمده، به ن »األ

 تفسیر کرده است.
توان رضایت و  اي می ترین وسیله یا بهانه دهد که با کوچک این حدیث، نشان می

از پایان غذا یا اي که پس  از بنده اهللا که چنانرا کسب کرد.  خشنودي اهللا
زیرا خوردن و آشامیدن، آدابی دارد  ؛شود گوید، راضی می می» الحمدهللا«نوشیدن آب، 

 که بر دو نوع است: عملی، و زبانی.
با  دست راست؛ زیرا خوردن و آشامیدن اما آداب عملی: خوردن و آشامیدن با

خوردن از  پیامبر یست و بنا بر قول راجح، حرام است؛ چوندست چپ، درست ن
برشمرده و خبر داده است  منع نموده و آن را عمل شیطان چپو آشامیدن با دست 

با  چنین شخصی نزد پیامبر همآشامد.  خورد و می که شیطان، با دست چپش می
با دست «یعنی:  ؛»لُكْ �ِيَِمينَك «به او فرمود:  اهللا دشت چپ خود، غذا خورد؛ رسول

وقت  هیچ«فرمود:  اهللا رسول». توانم مین«آن شخص گفت: ». راست خویش بخور
و دیگر، آن مرد نتوانست دست راستش را به سوي دهان خود باال ببرد و  )1(».نتوانی
 سان سزاي این عمل را چشید. پناه بر اهللا. بدین

؛ دیدگاه صحیح، این است که »اهللا بسم«آداب زبانی خوردن و آشامیدن: گفتن 
نگوید،  »اهللا بسم«باشد و کسی که  واجب می و آشامیدن،وردن هنگام خ» اهللا بسم«گفتن 

رو بر  از این گردد؛ دن و آشامیدن با او شریک میشود؛ زیرا شیطان در خور کار می گنه
بگوید و اگر گفتن » اهللا بسم«انسان واجب است که هنگام خوردن و آشامیدن، 

ُ «، بگوید: یادش آمد را در ابتداي غذا فراموش کرد، هرگاه به» اهللا بسم«
َ

هل وَّ
َ
ِ أ � ا�َّ

زیرا  تذکر دهیم؛ کند، اهللا را فراموش می چنین باید به کسی که گفتن بسم . هم»َوآِخَرهُ 
 سلمه همسر خویش، ام سلمه، یعنی پسرِ ي خود، عمر بن ابی زاده به پیش پیامبر

ا «فرمود:  اهللا بگو و  پسر جان! بسم«یعنی:  )2(؛»يَِليَك يَا ُغالُم َسمِّ اَهللا َوُ�ْ �ِيَِميِنَك َوُ�ْ ِممَّ
 ».با دست راست، و از جلوي خود بخور

 .نقل از سلمه بن اکوع صحیح مسلم، به )1(
 .سلمه نقل از عمر بن ابی به 3767؛ و صحیح مسلم، ش: 4959، 4957صحیح بخاري، ش:  )2(
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جمعی با عم غذا  که وقتی چند نفر، به صورت دسته ست بر این این دلیلی
گفتن یک نفر براي همه » اهللا بسم«بگوید و » اهللا بسم«باید  ها از آن بخورند، هر یک

 کافی نیست.
گفتاري یا زبانی خوردن و آشامیدن است و واجب  اهللا، جزو آداب گفتن بسم

پس از » الحمدهللا«کس جایز نیست که آن را ترك کند. گفتن  باشد و براي هیچ می
پایان خوردن و آشامیدن نیز جزو همین آداب است و باید اهللا را حمد و سپاس گفت 

وزي دادن ، فراهم ساخته است و کسی جز او توانایی راش که این روزي را براي بنده
 فرماید: می گونه که اهللا به بندگان االهی را ندارد. همان

فََرَء�ۡ ﴿
َ
ا ُتمأ نُتمۡ  ٦٣ ُرثُونَ َ�ۡ  مَّ

َ
مۡ  ۥٓ رَُعونَهُ تَزۡ  َءأ

َ
ٰ ٱ نُ َ�ۡ  أ      ]٦٤  ،٦٣: الواقعة[ ﴾٦٤ رُِعونَ ل�َّ

 نیم؟رویا رویانید یا ما می اید؟ آیا شما، آن را می کارید، توجه کرده آیا به آنچه می

 فرماید: چنین می هم

فََرَء�ۡ ﴿
َ
ۡ ٱ ُتمُ أ ٓ ل ِيٱ ءَ َما نُتمۡ  ٦٨ ُ�ونَ �َۡ�َ  �َّ

َ
نَزۡ�ُ  َءأ

َ
ۡ ٱ ِمنَ  ُموهُ أ مۡ  نِ ُمزۡ ل

َ
 نُ َ�ۡ  أ

ۡ ٱ     ]٦٩  ،٦٨: الواقعة[  ﴾٦٩ُمِ�لُونَ ل
فرستید یا ما  اید؟ آیا شما آن را از ابر فرو می نوشید، توجه کرده آیا به آبی که می

 ایم؟ کننده نازل

گذاشت، از  رساند و آن را در اختیار ما نمی این گیاهان را به ثمر نمی اگر اهللا
 طور اگر اهللا متعال، آب را از ابر فرو همین یابی به آن عاجز و ناتوان بودیم. دست
داد تا آن را استخراج  هایی در زمین، قرار نمی فرستاد و آن را به صورت چشمه نمی

ي محصوالت  درباره که چنان ؛یافتیم و روزي دست نمیکنیم، به این همه رزق 
 فرماید: کشاورزي می

ٓ  لَوۡ ﴿ ُهونَ  ُتمۡ َ�َظلۡ  امٗ ُحَ�ٰ  هُ َ�ٰ َ�ََعلۡ  ءُ �ََشا      ]٦٥: الواقعة[  ﴾٦٥ َ�َفكَّ
گردانیم. و بدین ترتیب شما  را گیاهی ُخرد و خشکیده می  طور قطع آن اگر بخواهیم، به

 شوید. زده می شگفت

 فرماید: ي آب می رهو دربا

ٓ  لَوۡ ﴿ َجاجٗ  هُ َ�ٰ َجَعلۡ  ءُ �ََشا
ُ
    ]٧٠: الواقعة[  ﴾٧٠ ُكُرونَ �َشۡ  َ� فَلَوۡ  اأ

 گزارید؟ گردانیم، پس چرا سپاس نمی اگر بخواهیم آن را تلخ و شور می
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» الحمدهللا«پس از خوردن و آشامیدن،  گزاري از اهللا لذا باید براي سپاس
 گردد. و خشنودي اهللا متعال مییت بگوییم و این، باعث رضا

لَةَ «ي  ، واژه/مؤلف
ْ
�

َ
یا غذا را که در حدیث آمده، به نهار یا شام، تفسیر  »األ

یابیم که سنت در خوردن و آشامیدن، این است که پس از پایان  لذا درمی کرده است؛
خوریم،  اي که می که پس از هر لقمه نه این ؛بگوییم» الحمدهللا«ي غذایی،  هر وعده

خورد،  اي که می ، پس از هر لقمه/احمد مشود که اما الحمدهللا بگوییم؛ البته گفته می
گفت. علتش را از او پرسیدند؛ فرمود: خوردن و الحمدهللا گفتن، بهتر از  می» الحمدهللا«

 خدا خوردن و سکوت است. با این حال، شکی نیست که رهنمود یا روش رسول
ایان خوردن و آشامیدن، الحمدهللا بگوید، و اگر انسان در پ استبهترین روش 

قصد  در اثناي خوردن و آشامیدن، به» الحمدهللا«ولی امیدوارم که گفتن  ست؛ کافی
طور که امام  یادآوري به دیگران یا به هر دلیل دیگري، اشکالی نداشته باشد؛ همان

 کرد. عمل می /احمد
*** 

يِب موىس -١٤٥
َ
ون: عن أ عرْشُ

ْ
َاِمُس وال

ْ
». ىلَعَ لُكِّ ُمْسلٍِم صدقةٌ «قال:  ِن انلَّىبِّ عَ  اخل

ْم َ�د؟ قال: 
َ
يَْت إِْن ل

َ
َرأ

َ
ُق «قال: أ يْنَفُع َ�ْفَسه َو�ََتصدَّ

َ
ْم ». يْعَمل �َِيديِِه ف

َ
يَْت إِْن ل

َ
َرأ

َ
قال: أ

 «�ْستِطع؟ قال: 
َ

هوف
ْ
ل
ْ
َاَجِة امل

ْ
ْم �ْسَتِطْع قال: ». يُِعُ� َذا احل

َ
يْت إِْن ل

َ
رأ

َ
ُمُر بِالَمْعُروِف يَ «قال: أ

ْ
أ

 ِ�ْ
َ وِ اخلْ

َ
ْم يْفعل؟ قال: ». أ

َ
يَْت إِْن ل

َ
رأ

َ
إِ�ََّها صَدقةٌ «قال: أ

َ
ِّ ف  [متفٌق عليه] )1(».ُ�ْمِسُك َعِن الرشَّ

اي واجب  بر هر مسلمانی، صدقه«فرمود:  گوید: پیامبر می ابوموسی ترجمه:
کار کند «کند؟ فرمود:  سؤال کرد: اگر براي کسی مقدور نبود، چه ابوموسی». است

گفت: اگر  ابوموسی». تا هم به خود نفع برساند و هم به دیگران، صدقه دهد
کشیده و بینوایی کمک  به نیازمند رنج«توانایی کار کردن نداشت، چه کند؟ فرمود: 

فرمود:  پرسید: اگر توانایی چنین کاري نداشت، چه کند؟ پیامبر ابوموسی». کند
عرض کرد: اگر چنین کاري نکرد،  ابوموسی». بخواند ا نیک فرابه کار پسندید ی«

 ».شود اي محسوب می ها بپرهیزد و این، براي او صدقه از بدي«چه کند؟ فرمود: 

 .1008؛ و صحیح مسلم، ش: 1445صحیح بخاري، ش:  )1(
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 شرح
بر هر «فرموده است:  نقل کرده که پیامبر از ابوموسی اشعري ،/مؤلف

مرور کردیم که  اهللا تر چنین عبارتی از رسول پیش». اي واجب است مسلمانی، صدقه
لُكُّ ُسَالَ� ِمَن انلَّاِس علَيِْه صَدقٌة لُكَّ «بود:  آمدهتري داشت؛ در آن حدیث  شرح بیش

ْمس هر در برابر  کند، هر روز که خورشید طلوع می«یعنی:  )1(؛»يَْوٍم َ�ْطلُُع فيه الشَّ
 د دارد:دي براي اداي این صدقه وجوهاي زیا راه ».مفصل انسان، یک صدقه الزم است

، امر به معروف یا نهی از منکر، یا کمک به »االاهللا الاله«یا » اکبر اهللا«یا » اهللا سبحان«گفتن 
اما  ک دیگري که در حدیث، ذکر شده است؛کشیده و بینوا و کارهاي نی نیازمند رنج

کار به تصمیم انسان دارد و هرگاه  می نفس اماره، انسان را از انجام کارهاي نیک باز
گاه که به سوي این  گشاید و آن ي دیگري به رویش می دروازهشیطان گیرد،  ی مینیک

سان سان وقت ان د تا بدینگذار ي دیگري فراروي او می آورد، دروازه دروازه روي می
از  اي از وقتش نبرد؛ ان، هیچ استفادهرا ضایع کند و فرصت از دست برود و انس

ي نیکی  و هر دروازهریم، آن را عملی سازیم گی که تصمیم خوبی می رو باید همین این
 فرماید: می درنگ به سوي آن بشتابیم؛ زیرا اهللا که به سوي ما باز شد، بی

ْ سۡ ٱفَ  ﴿  ]  ١٤٨: البقرة[  ﴾ِت� َ�ٰ يۡ �َۡ ٱ تَبُِقوا
 پس در کارهاي نیک بر یکدیگر سبقت بگیرید.

کند، قدرش را  پیدا میکه فرصتی براي انجام کار نیکی  رو انسان باید همین  از این
رود که اهللا متعال، او را از  درنگ به انجام آن بپردازد و گرنه، بیم آن می بداند و بی

ّخُروَن َحىّت يُؤَّخَرُهُم «فرموده است:  رحمتش عقب بیندازد. پیامبر
َ
َال يََزاُل قَْوٌم َ�تَأ

ها را   که اهللا، آن نایستند تا ای هاي) عقب می برخی، همواره (در صف«یعنی:  )2(؛»اهللا
به عبارت دیگر، درنگ کردن در انجام کارهاي نیک، ». اندازد (از رحمتش) عقب می

شود که فرصت یا توفیق عمل از دست برود. لذا آدمِ عاقل و خردمند، هر  باعث می
شتابد و هیچ فرصتی  ها می داند و با اشتیاق فراوان به سوي نیکی فرصتی را غنیمت می

 .نقل از ابوهریره به 1677)؛ و صحیح مسلم، ش: 2767، 2508صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .نقل از ابوسعید خدري ، به662صحیح مسلم، ش:  )2(
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ي ما را به ذکر و شکر و  کنم که همه از اهللا متعال درخواست می دهد. میرا از دست ن
 یقین او، بخشنده و بزرگوار است. عبادتش، توفیق دهد. به

*** 
 





 
 

 

 روي در عبادت باب: میانه -14

 فرماید: اهللا متعال می

ٓ  ١ طه﴿ نَزۡ�َ  َما
َ
    ]٢  ،١: طه[  ﴾٢ َ�ٰٓ لِتَشۡ  َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  اأ

 ا. قرآن را بر تو نازل نکردیم که در رنج و زحمت بیفتی.طا، ه

 فرماید: و می

ُ ٱ يُرِ�دُ ﴿   ]  ١٨٥: البقرة[  ﴾ُعۡ�َ لۡ ٱ بُِ�مُ  يُرِ�دُ  َوَ�  يُۡ�َ لۡ ٱ بُِ�مُ  �َّ
 خواهد، نه سختی و دشواري.اهللا براي شما آسانی می

 شرح
وان است و حال، فرا ،هاي خیر و نیکی در باب گذشته ذکر نمود که راه /مؤلف

رو بابی  روي نماید و از این کند که انسان باید در عبادت، میانه این نکته را یادآوري می
یعنی پرهیز از افراط و تفریط؛  ،روي گشوده است. میانه» روي در عبادت میانه«به نام 

رو  ست که انسان باید در همه حال رعایت کند تا میانه این، همان خصلت ارزشمندي
 فرماید: دور از افراط و تفریط باشد. اهللا متعال می هو ب

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ٓ ْ  إَِذا نَفُقوا
َ
ْ �ُۡ�ِ  لَمۡ  أ ْ َ�قۡ  َولَمۡ  فُوا وا ٰ  َ�ۡ�َ  َوَ�نَ  ُ�ُ     ]٦٧: الفرقان[ ﴾٦٧ اقََوامٗ  لَِك َ�

 همواره  ورزند، و انفاقشان نمایند و بخل نمى روى نمى کنند، زیاده و آنان که چون انفاق مى
 میان این دو حالت، در حد اعتدال است.

روي را رعایت کند و دوري از  انسان در طاعت و عبادتش نیز باید اعتدال و میانه
خودت را با انجام کارها یا افراط و تفریط در عبادت، بر انسان، واجب است؛ لذا 

یافت که  اطالع هایی که از توان تو خارج است، در رنج و مشقت مینداز. پیامبر عبادت
ها تصمیم گرفت که  سخت در عبادت بکوشند؛ یکی از آن که اند سه نفر تصمیم گرفته

خورم.  را هم نمی گیرم و یک روز مام عمر روزه میهرگز ازدواج نکند؛ دومی گفت: ت
 ها به نماز بایستد و هیچ شبی نخوابد. پیامبر ي شب سومی هم تصمیم گرفت که همه

فِْطُر مَ «سخنرانی کرد و فرمود: 
ُ
ُصوُم َوأ

َ
نَاُم وَأ

َ
َص�ِّ وَأ

ُ
قَْواٍم َ�ُقولُوَن َكَذا َوَ�َذا لَِك�ِّ أ

َ
ا بَاُل أ
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ُج النَِّساَء َ�َمْن رَِغَب َ�ْن ُسنَّيِت فَلَيَْس ِم�ِّ  تََزوَّ
َ
چرا برخی از مردم، چنین «یعنی:  ؛»َوأ

ي نفل  روزها، روزهبرخی از خوابم؛  خوانم و هم می گویند؟! من، هم نماز می سخنانی می
از سنت من روي  کنم؛ پس هرکس نان، ازدواج نیز میخورم و با ز گیرم و گاه می می

کنند و  گردانی می روي شاز کسانی که از سنت سان پیامبر بدین». بگرداند، از من نیست
 دارند که از توانشان خارج است، اظهار بیزاري نمود. خود را به کارهایی وامی

 استناد کرده که اهللا متعال فرموده است:» طه«ي  ي اول و دوم سوره به آیه /مؤلف

ٓ  ١ طه﴿ نَزۡ�َ  َما
َ
  ]  ٢  ،١: طه[  ﴾٢ َ�ٰٓ لِتَشۡ  َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  اأ

 طا، ها. قرآن را بر تو نازل نکردیم که در رنج و زحمت بیفتی.

ها را با آن،  باشد که پروردگار متعال برخی از سوره ، جزو حروف مقطعه می﴾طه﴿
نیست و معنا هم  اهللا آغاز کرده است و بر خالف پندار برخی از مردم، نام رسول

معنا هستند و  در زبان عربی، بیحروف، زیرا قرآن، به زبان عربی نازل شده و  ؛ندارد
البته حروف مقطعه،  اي بسازند. کنند که با هم ترکیب شوند و واژه زمانی معنا پیدا می

زیرا قرآن، مخالفان خود را به  ؛کشاند کنندگان قرآن را به چالش می کذیبمنکران و ت
ها از آوردن ده  بیاورند و آن خواهد که چیزي همانند قرآن ها می طلبد و از آن مبارزه می

که قرآن از چنین حروفی  تر از آن نیز ناتوانند؛ حال آن یا یک سوره و حتی یک آیه و کم
اي  باشد و حروف ناشناخته شده می الفان آن، شناختهتشکیل شده است که براي مخ

هایی که با این حروف شروع شده، پس از  ي سوره رو تقریباً در همه نیست. از این
 آمده است:» بقره«ي  آید؛ در سوره حروف مقطعه، سخن از قرآن به میان می

﴿ ٓ ٰ  ١ مٓ ال      ]٢  ،١: البقرة[  ﴾٢ ُمتَّقِ�َ ّلِلۡ  ىُهدٗ  �ِيهِ�  َبۛ َر�ۡ  َ�  ُب ِكَ�ٰ لۡ ٱ لَِك َ�
گر پرهیزکاران است، هیچ شک و تردیدي  نما و هدایت الف، الم، میم. در این کتاب که راه

 وجود ندارد.

 آمده است:» عمران آل«ي  و در سوره

﴿ ٓ ُ ٱ ١ مٓ ال َّ�  ٓ�َ  ٰ َل  ٢ َقيُّومُ لۡ ٱ َ�ُّ لۡ ٱ ُهوَ  إِ�َّ  هَ إَِ� ِ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  نَزَّ  قِّ �َۡ ٱب
قٗ      ]٣  ،١: آل عمران[  ﴾اُمَصّدِ

اي که مدبر (جهان زنده الف، الم، میم. اهللا؛ هیچ معبود برحقی جز او وجود ندارد؛ همیشه
 حق بر تو نازل کرد. (ذاتی که) قرآن را به هستی) است.
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 »:اعراف«ي  و نیز سوره

﴿ ٓ نزَِل  ٌب كَِ�ٰ  ١ ٓص مٓ ال
ُ
    ]٢  ،١: األعراف[ ﴾هُ ّمِنۡ  جٞ َحرَ  رِكَ َصدۡ  ِ�  يَُ�ن فََ�  َك إَِ�ۡ  أ

ات براي (تبلیغ) آن ست که بر تو نازل شده و نباید در سینه (این) کتابیالف، الم، میم، صاد. 
 تنگی و فشاري باشد.

 »:یونس«ي  چنین سوره و هم

﴿ ٓ   ]  ١: يونس[  ﴾١ ِكيمِ �َۡ ٱ بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ُت َءاَ�ٰ  َك تِلۡ  ر� ال
 استوار و محکم است.الف، الم، را؛ این، آیات کتاب 

ها آمده،  بینیم که پس از حروف مقطعه که در ابتداي برخی از سوره سان می بدین
که قرآن، از همین حروف عربی  ست به این اي آید و این، اشاره ذکر قرآن به میان می

ها از آوردن کالمی مانند قرآن، ناتوانند. این،  تشکیل شده است؛ اما با این حال، عرب
 باشد. ي حروف مقطعه می دگاه درست دربارههمان دی
 فرماید: می اهللا

﴿ ٓ نَزۡ�َ  َما
َ
    ]٢: طه[  ﴾٢ َ�ٰٓ لِتَشۡ  َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  اأ

 قرآن را بر تو نازل نکردیم که در رنج و زحمت بیفتی.

یعنی اهللا متعال، قرآن را بر پیامبرش نازل نکرده است که او را در رنج و زحمت 
براي این است که به سعادت و رستگاري و خیر  لکه نزول قرآن بر محمدبیندازد؛ ب

 فرماید: مین سوره میدر ه گونه که اهللا دنیا و آخرت، دست یابد. همان

ۢ  َهاِمنۡ  بَِطاهۡ ٱ قَاَل ﴿ ۖ  ٍض ِ�َعۡ  ُضُ�مۡ َ�عۡ  �ۖ َ�ِيَع ا َعُدّوٞ   فَإِمَّ
ۡ
 َ�َمنِ  ىُهدٗ  ّمِّ�ِ  تِيَنَُّ�ميَأ

عۡ  َوَمنۡ  ١٢٣ َ�ٰ �َشۡ  َوَ�  يَِضلُّ  َفَ�  ُهَدايَ  �ََّبعَ ٱ
َ
 َمعِيَشةٗ  ۥَ�ُ  فَإِنَّ  رِيذِكۡ  َعن َرَض أ

هُ َوَ�ۡ  َضنٗ�  �ۡ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  ۥُ�ُ
َ
�ۡ  تَِ�ٓ َحَ�ۡ  لِمَ  َرّبِ  قَاَل  ١٢٤ َ�ٰ أ

َ
 ُكنُت  َوقَدۡ  َ�ٰ أ

َ�تۡ  لَِك َكَ�ٰ  قَاَل  ١٢٥ �بَِص�ٗ 
َ
ۖ  ُتَناَءاَ�ٰ  َك �  لَِك َوَ�َ�ٰ  ١٢٦ تُنَ�ٰ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ لَِك َ�َ�ٰ وَ  فَنَِسيَتَها

ۡ�َ  َمنۡ  زِيَ�ۡ 
َ
َشدُّ  ِخَرةِ �ٱ َوَلَعَذاُب  ۦۚ َرّ�ِهِ  تِ َ�ٰ � ِمنۢ يُؤۡ  َولَمۡ  َف أ

َ
�ۡ  أ

َ
   ﴾١٢٧ َ�ٰٓ َو�

  ]  ١٢٧  ،١٢٣: طه[ 
ر فرمود: از بهشت آسمان (به زمین) پایین بروید؛ در حالی که برخی از شما دشمن برخی دیگ

شود  راه نمی خواهید بود. و چون هدایت و رهنمودم براي شما بیاید، هرکس از آن پیروي کند، گم
زندگانی تنگی خواهد داشت و روز  بگرداند،  افتد. و هر کس از یاد من روي و در رنج و زحمت نمی
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که من  ؟ حال آنگوید: اي پروردگارم! چرا مرا نابینا برانگیختی کنیم. می قیامت او را نابینا حشر می
و  فراموش کرديها را  آمد و آن چنین آیاتمان براي تو فرماید: این ی(در دنیا) بینا بودم؟ م

روي کرد و به آیات پروردگارش ایمان نیاورد،  روي. و کسی را که زیاده سان امروز از یاد می بدین
 است. تر و ماندگارتر راستی عذاب آخرت، سخت کنیم. و به چنین مجازات می این

ما، قرآن را بر تو نازل نکردیم که در رنج و «فرماید که  به پیامبرش می آري! اهللا
رو تا زمانی که امت  از این که در دنیا و آخرت رستگار شوي؛ بلکه براي این؛ »زحمت بیفتی

بست، عزت و کرامت  کار می جست و رهنمودهاي آن را به اسالمی به قرآن تمسک می
ستند شرق و غرب توان که چنان؛ ندها برتر بود ها و امت ي ملت ز همهداشت و مسلمانان ا

ماندگی شدند و  اما از آن زمان که از عمل به قرآن بازماندند، دچار عقب زمین را فتح کنند؛
 متناسب با دوري خود از قرآن، عزت و کرامت پیشین خود را از دست دادند.

 فرماید: می است؛ این آیه که اهللا ي دیگري نیز در این باب ذکر کرده آیه /مؤلف

ُ ٱ يُرِ�دُ ﴿   ]  ١٨٥: البقرة[  ﴾ُعۡ�َ لۡ ٱ بُِ�مُ  يُرِ�دُ  َوَ�  يُۡ�َ لۡ ٱ بُِ�مُ  �َّ
 خواهد، نه سختی و دشواري.اهللا براي شما آسانی می

، براي ما آسانی است یعنی اهللا متعال با احکامی که به سوي ما نازل فرموده
ي روزه  ست که درباره هایی یري ندارد؛ این آیه، جزو آیهگ خواهد و قصد سخت می

فرستادن حکم روزه،  کس گمان نکند که پروردگار متعال با فرو نازل شده تا هیچ
لذا بیان فرمود که براي ما آسانی  آوري نازل فرموده است؛ سخت و رنج حکم

و باید قضاي رو روزه، بر مسافر واجب نیست  . از اینخواهد، نه سختی و دشواري می
گونه است و روزه بر او واجب  جاي آورد. بیمار نیز همین آن را در ایام دیگري به
آورد. این، یعنی  جاي می که بهبود یافت، به اش را پس از آن نیست؛ بلکه قضاي روزه

 گیري. لذا اهللا متعال فرمود: آسان

ُ ٱ يُرِ�دُ ﴿   ]  ١٨٥: البقرة[  ﴾ۡ�َ عُ لۡ ٱ بُِ�مُ  يُرِ�دُ  َوَ�  يُۡ�َ لۡ ٱ بُِ�مُ  �َّ
 خواهد، نه سختی و دشواري.اهللا براي شما آسانی می

و از اهللا متعال درخواست  ؛ست گیري الحمدهللا که دین اسالم، دین تسامح و آسان
ي ما توفیق عمل و چنگ زدن به این دین را عطا بفرماید و ما را بر  کنم که به همه می

 را در حالی مالقات کنیم که مسلمانیم.این دین بمیراند تا پروردگارمان 
*** 
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نَّ انلَّيبَّ  &عن اع�شةَ  -١٤٦
َ
ٌة قال: مْن َهِذه؟ قالت: َهِذهِ  أ

َ
دَخَل علْيها وِعْندها اْمرأ

ُر ِمْن َصالتَِها قال: 
ُ
النَة تَْذك

ُ
وَ «ف

َ
وا  اهللا َمُه عليُ�ْم بِما تُِطيُقون، ف

ُّ
ُ حىتَّ َ�َمل ال َ�َملُّ ا�َّ

حَ 
َ
ْيهِ وَ�َن أ

َ
ِْه ما داَوَم َصاِحُبُه عل يِن إيِلَ  )1([متفٌق عليه]». بُّ ادلِّ

ي او آمد و زنی، نزدش   به خانه روایت است که پیامبر &از عایشه ترجمه:
و از ». فالن زن است«پاسخ داد:  &عایشه» این زن کیست؟«پرسید:  پیامبربود. 

اي که توانایی  اندازه به بس کن!«فرمود:  اهللا کثرت نمازهایش سخن گفت. رسول
، شود پاداش اعمال نیک خسته نمی از دادنِ اهللا؛ به اهللا سوگند که کنیددارید، عبادت 

ست که صاحبش  شوید. بهترین عمل نزد اهللا، عملی که شما از عبادت خسته  این مگر
 ».بر آن مداومت کند

 شرح
ي  به خانه امبرروي در عبادت نقل کرده که پی ، روایتی در باب میانه/مؤلف

 &عایشه» این زن کیست؟«پرسید:  &از عایشه پیامبرجا بود؛  رفت و زنی، آن وي
بازگو نمود.  هایش را براي پیامبر آن زن را معرفی کرد و کثرت نمازها و عبادت

اسم «که در حدیث آمده، نزد علماي علم نحو، » َمه«ي  واژه» بس کن!«فرمود:  پیامبر
به  پیامبر به عبارت دیگر:معناست که بس کن یا ساکت باش. است و بدین » فعل

باري که مداومت بر آن مشکل است،  آن زن دستور داد که دست از عبادت مشقت
ی خود را به یعن ؛»دارید، عبادت کنیداي که توانایی  اندازه به«گاه فرمود:  بردارد و آن

نج و زحمت بیندازد و زیرا وقتی انسان، خودش را به ر رنج و زحمت نیندازید؛
بندي بر آن را نخواهد  عبادت سخت و سنگینی را شروع کند، توان مداومت و پاي

 داشت و سرانجام، آن را ترك خواهد کرد.
ست که  ، عملیترین عمل نزد پیامبر یادآوري کرده که محبوب &عایشه

ن یعنی اگر عمل، اندك باشد، اما صاحبش بر آ ؛کند صاحبش بر آن مداومت می
زیرا  باشد و نتواند بر آن مداومت کند؛ که عملش زیاد مداومت نماید، بهتر است از این

دهد؛ بر خالف عمل سخت و دشوار که انسان  راحتی انجام می انسان، عمل اندك را به
به «فرمود:  رو پیامبر از این دارد که آن را ترك نماید. کند و او را بر آن می را خسته می

 .785)؛ و صحیح مسلم، ش: 1151، 43صحیح بخاري، ش: ( )1(
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که شما از عبادت  شود، مگر این او از دادن پاداش اعمال نیک خسته نمی اهللا سوگند که
صفت خستگی در این حدیث براي اهللا ذکر شده، مانند خستگی ما ». شوید خسته 
از هر  که اهللا ست، حال آن ها نیست؛ زیرا خستگی ما، از روي تنبلی و ناتوانی انسان

کند که  اش را قطع می ل نیک بندهباشد و زمانی پاداش اعما عیبی پاك و منزه می
لذا صفتی که در این حدیث ، دست از عمل بردارد یا آن عمل را ترك کند. اش بنده

 فرماید: می ست؛ اهللا دور از هرگونه تنبلی، رنج و ناتوانی هبراي اهللا ذکر شده، ب

َ�ٰ ٱ َناَخلَقۡ  َولََقدۡ ﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
يَّا�ٖ  ِستَّةِ  ِ�  َنُهَمابَيۡ  َوَما َض �ۡ�

َ
َنا َوَما �  ِمن َمسَّ

    ]٣٨: ق[  ﴾٣٨لُُّغوبٖ 
هاست، در شش روز آفریدیم و خستگی و رنجی  چه را که میان آن ها و زمین و آن و آسمان

 به ما نرسید.

ها را در شش روز  هاي بزرگ و زمین و موجودات میان آن آسمان یعنی اهللا
 هللا را خسته و رنجور نکرد.آفرید و این آفرینش بزرگ در این مدت کوتاه، ا

کنیم که انسان باید همواره توجه نماید که  چنین برداشت می &از حدیث عایشه
نشینند،  ها وقتی با هم می کند؛ زیرا برخی از زن اش رفت و آمد می چه کسی به خانه

مرد  کشند و از کار و بارِ کنند و گاه، در زندگی دیگران، سرَك می شروع به غیبت می
کنند و ممکن است سخنانی  شود، سؤال می یا رفت و آمدهایی که به آن خانه می خانه

 رد و بدل شود و حتی شایعاتی پدید آید که به اختالف زن و مرد بینجامد.
ها و  گر این است که انسان نباید خودش را با عبادت چنین بیان این حدیث، هم

مت بیندازد؛ زیرا سرانجام، اعمال فراوانی که از توانش خارج است، در رنج و زح
کند. لذا بهتر است که عملش  شود و آن اعمال سخت و دشوار را ترك می خسته می

 $شنید که عبداهللا بن عمرو بن عاص اندك باشد، اما بر آن مداومت نماید. پیامبر
ها را به نماز  ي روزها، روزه بگیرد و تمام شب تصمیم گرفته که تا پایان عمرش همه

او، به خاطر اشتیاق فراوانش به کارهاي نیک و شایسته چنین تصمیمی گرفته  بایستد.
اي  ،پاسخ داد: بله» اي؟! تو، چنین گفته«رسید. به او فرمود:  بود؛ این خبر به پیامبر

گاه به او دستور داد که  و آن». تو، توان این کار را نداري«فرمود:  خدا! پیامبر رسول
عرض کرد: من، طاقتم بیش از این است. لذا  یرد. عبداهللاهر ماه، سه روز، روزه بگ

به او فرمان داد که یک روز، روزه بگیرد و دو روز فاصله بیندازد.  اهللا رسول
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به او اجازه داد که  اهللا ، بیش از این است؛ لذا رسولمطاقت عرض کرد که عبداهللا
طاقتم بیش از این  گفت: من، $یک روز در میان، روزه بگیرد. عبداهللا بن عمرو

اي بهتر از این  روزه«یعنی:  )1(؛»هذا صياُم داود ال أ�رَثَ ِمن ذلَك «فرمود:  است. پیامبر
 ».) استي داوود( وجود ندارد؛ این، روزه

بزرگ شد و پا به سن گذاشت، برایش دشوار بود که  $زمانی که عبداهللا بن عمرو
را قبول  گفت: کاش رخصت پیامبر رو می یک روز در میان، روزه بگیرد؛ از این

 گرفت. گرفت و پانزده روز پیاپی روزه نمی پانزده روز پیاپی روزه می کردم! عبداهللا می
ند تا روي و اعتدال را رعایت ک میانه یابیم که انسان باید در عبادت، لذا درمی

حبش ست که صا ترین عمل نزد اهللا، عملی زیرا محبوب بتواند بر آن مداومت نماید؛
 بندي کند؛ گرچه اندك باشد. بر آن پاي

*** 

�ٍس  -١٤٧
َ
ْزواِج انلَّيِبِّ  وعن أ

َ
 ُ�ُيوِت أ

َ
الثُة رْهِط إىِل

َ
وَن عْن ِعَباَدةِ  قال: جاَء ث

ُ
ل
َ
�ْسأ

ُْن ِمْن انلَّيِبِّ  انلَّيِبِّ  ين �َ
َ
وا: أ

ُ
ْوها وقال

َّ
ُهْم َ�َقال َّ�

َ
خرِبوا ك�

ُ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
ُ ما �َ  ف ْد ُغِفر هلَ

َ
م ِمْن ق َقدَّ

ْهَر أبًدا  ُصوُم ادلَّ
َ
نا أ

َ
بًَدا، وقال اآلَخر: وَأ

َ
يل أ

َّ
ص�ِّ الل

ُ
نَا فأ

َ
ا أ مَّ

َ
َحُدُهم: أ

َ
ر. قاَل أ خَّ

َ
َذنْبِِه وما تَأ

جاَء رسول 
َ
بًدا، ف

َ
ُج أ تَزوَّ

َ
نا اْ�زَتُِل النِّساَء فال أ

َ
ِطر، وقاَل اآلخر: وأ

ْ
ف
ُ
ْهْم فقال:  اهللاوال أ إيلَ

» ِ
َّ

ْ�ُتُم اذل
َ
ِطر، أ

ْ
ف
ُ
ُصوُم وَأ

َ
ْ�َقاُ�م هل لِكّ� أ

َ
ِ وَأ ْخَشاُ�ْم �َّ

َ
 أل

ِّ
ِ إِ� ما وا�َّ

َ
ُتْم كذا و�َذا؟، أ

ْ
ل
ُ
يَن ق

يَس ِم�ِّ 
َ
ل
َ
تََزّوُج النَِّساَء، فمْن رِغب عن ُسنَّيِت ف

َ
د، وَأ

ُ
ْرق

َ
ص�ِّ وَأ

ُ
 [متفٌق عليه] )2(».وَأ

ي  آمدند و درباره پیامبر ي همسران گوید: سه نفر به خانه می انس ترجمه:
سؤال کردند و هنگامی که از آن باخبر شدند، گویا آن را کم دانستند  عبادت پیامبر

اش آمرزیده شده  که گناهان گذشته و آینده کجا، حال آن و گفتند: ما کجا و پیامبر
را نماز خواهم خواند. دیگري گفت: من،  ها تمام شب ها گفت: من، ست؟! یکی از آنا
خورم. و سومی گفت: من از زنان  گیرم و یک روز آن را هم نمی مام عمر روزه میت

شما، «و فرمود:  آمدنزدشان  اهللا کنم. رسول نمایم و هرگز ازدواج نمی دوري می

 1972)؛ و مسلم، ش:1844، 1842نک: صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .1401؛ و صحیح مسلم، ش: 5063صحیح بخاري، ش:  )2(
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ي شما  به اهللا سوگند که من، از همهاید؟  همان کسانی هستید که چنین و چنان گفته
خورم؛ هم نماز  گیرم و هم می م روزه میتر و پرهیزکارتر هستم؛ اما ه خداترس

کنم. پس هرکس، از سنت من روي  خوابم و با زنان نیز ازدواج می خوانم و هم می می
 ».بگرداند، از من نیست

 شرح
 ي همسران پیامبر ، روایتی بدین مضمون نقل کرده که سه نفر به خانه/مؤلف

دهد،  ی که در خانه انجام میي چگونگی اعمال و عبادات رفتند و از همسرانش درباره
ي مردم، از آن اطالع  نمایان بود و همه زیرا برخی از اعمال پیامبر ؛سؤال کردند

داشتند؛ مانند اعمالی که در مسجد یا در جمع یارانش و یا در کوچه و بازار انجام 
را  تر اصحابش که در مدینه بودند، این دسته از اعمال پیامبر داد. بیش می
پنهانی بود و فقط کسانی که با او  اهللا اما بخش دیگري از اعمال رسول ؛تندشناخ می

کارانش چون عبداهللا بن مسعود و  در خانه بودند، از آن اطالع داشتند؛ مانند خدمت
 انس بن مالک و دیگران.

ي اعمال پنهانی  رفتند تا درباره ي همسران پیامبر این سه نفر به خانه
داد، سؤال کنند؛ وقتی از اعمال  الی که در خانه انجام می، یعنی اعماهللا رسول
 زیرا پیامبر ؛ها را اندك دانستند که آن اش اطالع یافتند، مثل این در خانه پیامبر

خورد؛ بخشی از شب به عبادت  گرفت و گاه می ي نفل می برخی از روزها، روزه
جا  لذا از آن کرد؛ وري نمیبید و از زنانش نیز دخوا پرداخت و پاسی از شب نیز می می

اندك را  که این سه نفر، تمایل زیادي به عبادت داشتند، گویا اعمال پیامبر
ست، نه میل و رغبت یا  هاي شرعی اما مالك عبادت، شریعت و آموزه پنداشتند؛

 گرایش انسان به عبادت.
شما همان کسانی هستید که چنین و چنان «نزدشان آمد و فرمود:  پیامبر

را نماز خواهم خواند.  ها تمام شب من،ها گفته بود:  نیکی از آ ؛گفتند: بله» اید؟ تهگف
خورم. و سومی  گیرم و یک روز آن را هم نمی دیگري گفت: من، تمام عمر روزه می

ها اذعان کردند که  کنم. آن نمایم و هرگز ازدواج نمی گفت: من از زنان دوري می
سخنانی گه گفته بودند، شرعی نبود و هیچ اند. بدون شک  چنین سخنانی گفته



 165  روي در عبادت باب: میانه

آور است.  جایگاهی در شریعت نداشت؛ زیرا چنین اعمالی براي نفس، سخت و رنج
آور  چه معنا دارد که انسان هیچ شبی نخوابد و به نماز بایستد؟! چنین کاري، رنج

از کاري  رغبتی به عبادت نخواهد داشت؛ زیرا وقتی انسان ز بیاي ج است و نتیجه
طور سخن آن شخص که گفته  خسته شود، آن کار برایش ناگوار خواهد بود. همین

 بار است. بود زمستان و تابستان، روزه خواهم گرفت! این کار نیز مشقت
ویژه  به واج نکند؛ این هم کار خوبی نیست؛گاه ازد سومی تصمیم گرفت که هیچ

البته از این کار نهی  ر کنند؛باشد که از ازدواج صرف نظ براي جوانان، بسیار دشوار می
را از ازدواج نکردن منع  شدت ما به گوید: پیامبر می شده است؛ عثمان بن مظعون

 کردیم. و گرنه، خود را اَخته می نمود؛ می
، بسیار دشوار و ي عبادت که این سه نفر انتخاب کرده بودند به هر حال این شیوه

ها سؤال کرد که آیا واقعاً چنین تصمیمی  آنابتدا از  اما پیامبر بر خالف سنت بود؛
به اهللا «فرمود:  اند، پیامبر اند و چون اذعان نمودند که چنین سخنانی گفته گرفته

گیرم و  تر و پرهیزکارتر هستم؛ اما هم روزه می ي شما خداترس سوگند که من، از همه
کنم. پس  واج میان نیز ازدخوابم و با زن خوانم و هم می خورم؛ هم نماز می هم می
روي و با  یعنی کسی که بدون میانه ؛»از سنت من روي بگرداند، از من نیست هرکس

یابیم که انسان باید  روشی سخت و دشوار به عبادت بپردازد، از من نیست. لذا درمی
زیرا اگر  باشد و از افراط و تفریط بپرهیزد؛رو  ي کارها میانه در عبادت و بلکه در همه

روي یا افراط  دهد و اگر زیاده خیر فراوانی را از دست می ،وتاهی کندتفریط یا ک
رو در  از این ماند؛ می شود و از انجام عبادت باز بسا خسته و درمانده می نماید، چه

ْ�ىَق «حدیث آمده است: 
َ
رًْضا َ�َطَع َوال َظْهًرا أ

َ
ُمنَْبّت ال أ

ْ
کسی که شب و «یعنی:  )1(؛»إِنَّ ال

)، و حاکم در 1147)، و قضاعی در مسند الشهاب (3/18ضعیف است؛ روایت: بیهقی در الکبري ( )1(
عقیل از محمد بن سوقه از محمد بن منکدر از جابر به  از طریق ابی 95معرفۀ علوم الحدیث، ص:

متابعت نکرده و آن را از ابن سوقه از ابن منکدر به  صورت مرفوع. و مروان بن معاویه از ابوعقیل
) از بیهقی، آمده است؛ البته شاهدي 3/402چه در شعب االیمان ( صورت مرسل نقل نموده است. چنان

در  /باشد؛ به سبب ضعف عبداهللا بن صالح. عالمه آلبانی عمرو دارد، سندش، ضعیف می از روایت ابن
 ا ضعیف دانسته است.این حدیث ر 20229ضعیف الجامع (
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رسد، بلکه خود (یا  تازد)، نه تنها به مقصد نمی (یا مرکبش را میرود  روز راه می
 ».آورد اش) را هم از پا درمی سواري

است و درست نیست که  اهللا روي در عبادت، سنت و روش رسول لذا میانه
اي، خود را در رنج و زحمت بیندازد؛ بلکه باید آهسته و پیوسته حرکت  هیچ بنده

ترین عمل نزد  حدیثی ذکر شد که در آن آمده بود: محبوبتر  طور که پیش کرد. همان
ست که صاحبش بر آن مداومت کند، گرچه اندك باشد. لذا راه درست و  اهللا، عملی

زیرا بهترین روش، روش  ؛آسان را در پیش بگیرید و از افراط و تفریط بپرهیزید
مار پیروان ي ما را در ش کنم که همه است. از اهللا متعال درخواست می پیامبر
کنند و در  عمل می اهللا قرار دهد؛ همان کسانی که به روش و سنت رسول پیامبر

 دارند. مسیر او گام برمی
*** 

ُعونَ «قال:  أنَّ انلَّيبَّ  وعن ابن مسعودٍ  -١٤٨ ُمَتَنطِّ
ْ
َك ال

َ
ا. [روايت » َهل

ً
َها ثالث

َ
قال

 )1(مسلم]
کسانی که (در کارهاي دینی و «فرمود:  گوید: پیامبر می مسعود ابن ترجمه:

 و این جمله را سه بار تکرار نمود.». شوند کنند، هالك می گیري می دنیوي) سخت

 شرح
َهلََك «فرموده است:  نقل کرده که پیامبر مسعود از ابن، حدیثی /مؤلف

ُعونَ  ُمتَنَطِّ
ْ
ُعوَن، َهلََك ال ُمتَنَطِّ

ْ
ُعوَن، َهلََك ال ُمتَنَطِّ

ْ
که در امور دینی و کسانی «یعنی:  ؛»ال

 و این را سه بار تکرار فرمود؛» شوند کارند و تباه می کنند، زیان گیري می دنیوي سخت
ُ «رو در حدیث دیگري آمده است:  از این نُفِسُ�م فَيُشِدِد ا�َّ

َ
ُدوا ىلَعَ أ ال �َُشدِّ

استان به د». گیرد بر خود سخت نگیرید که اهللا نیز بر شما سخت می«یعنی:  ؛»َعلَيُ�م
اش دچار اختالف  دربارهاسرائیل توجه کنید که وقتی قتلی در میانشان انجام شد،  بنی

دیگر به نزاع و کشمکش برخاستند و چیزي نمانده بود که در میانشان  شدند و با یک
 ها گفت: به آن جنگ و درگیري روي دهد. موسی

 .2670صحیح مسلم، ش:  )1(
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َ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  
ۡ
ن ُمرُُ�مۡ يَأ

َ
ْ تَذۡ  أ     ]٦٧: البقرة[  ﴾َ�َقَرةٗ  َ�ُوا

 ».دهد که براي آشکار شدن راز قتل، گاوي ذبح کنید اهللا به شما دستور می«

که گاوي ذبح کردید، بخشی از آن را بردارید و به پیکر مقتول  یعنی پس از این
در پاسخ  اسرائیل سی، او را کشته است. بنیبزنید تا به شما خبر دهد که چه ک

پذیرفتند و  اما اگر این فرمان را می» اي؟ سخره گرفتهآیا ما را به م«گفتند:  موسی
کردند، راز قتل برایشان آشکار  شدند، هر گاوي که ذبح می می تسلیم امر اهللا

از پروردگارت بخواه تا برایمان روشن کند که چه «ها به موسی گفتند:  ولی آن ؛شد می
برایمان روشن کند که  از پروردگارت بخواه تا«و باز گفتند: » گاوي مورد نظر است؟

در نتیجه، اهللا » ست؟ چگونه گاوي«و نیز پرسیدند که » رنگ این گاو، چگونه است؟
سختی به گاو مورد نظر دست یافتند؛ البته چیزي  سخت گرفت و به آنانمتعال بر 

 نمانده بود که این فرمان را اجرا نکنند.
نسان، در نماز و روزه سان که ا گونه است؛ بدین گیري در عبادت نیز همین سخت

، صرف نظر کند و بر خود است چه که اهللا بر او آسان گرفته هاي دیگر، از آن و عبادت
دهد؛ مانند  گرداند و در معرض نابودي قرار می سخت بگیرد. لذا خود را تباه می

ها آسان  که اهللا بر آن برخی از بیماران که برایشان جایز است که روزه نگیرند و با آن
خاطر بیماري و نیاز درمانی خود، به خورد و آشامیدن نیاز دارند، بر  ته است و بهگرف

بر چنین کسانی منطبق  مسعود دارند. حدیث ابن روزه میگیرند و  خود سخت می
 گردد. می

ي دین  گران علوم اسالمی که در حوزه جویان و پژوهش چنین برخی از دانش هم
 ي صفات اهللا درباره کنند، گاه یدي، فعالیت و تحقیق مو مباحث توحی

یک از  جاست و هیچ هپرسند که ناب هایی می نمایند و سؤال مورد می هاي بی کنجکاوي
اند. بنابراین گاه  بدان نپرداخته ت، صحابه، تابعین و امامان هدایتگذشتگان نیک ام

ی، با تکلف و گستاخ سالمیجویان علوم ا شود که برخی از طالب و دانش مشاهده می
بس کنید! پردازند. سخن ما به چنین کسانی این است که:  هایی می به چنین موضوع

و  نیست ي صحابه ي شما، بیش از گنجایش و حد و اندازه گنجایش و حد و اندازه
مکلف به کاري نیستید که اهللا متعال، شما را به انجام آن مکلّف نساخته است؛ مطمئن 
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قرار  اندازید و آشفته و بی را در رنج و زحمت می کردي، خود باشید که با چنین روي
 شوید. می

در حدیثی  که چنان، انگشتانی دارد. گویند: اهللا به عنوان مثال: برخی از مردم می
فُه «آمده است:  ٍب َواِحد يرَُصِّ

ْ
َصابِع الرَّمْحَن َكَقل

َ
ِإنَّ قُلُوب بَِ� آَدم لُكَّها َ�ْ� إِْصبََعْ�ِ ِمْن أ

 َ ها همانند یک قلب در میان دو انگشت از  ي انسان هاي همه دل«یعنی:  )1(؛»َشاءَحيُْث �
لذا ». گرداند آن را دگرگون میانگشتان پروردگار رحمان است و هرگونه که بخواهد، 

ي تعداد این  جا به بحث و کنکاش درباره هي ناببرخی از افراد، با تکلف و کنجکاو
ها،  کنند که آیا این انگشت این قبیل مطرح می هایی از انگشتان می پردازد و پرسش

 [سبحان اهللا] گویند! ها سخن می ي تعداد ناخن ناخن دارند یا درباره
ْلٍَة «مثالی دیگر: در حدیث صحیح آمده است: 

َ
ْ�يَا لُكَّ يل َماِء ادلُّ  السَّ

َ
ُل َر�ُّنَا ِإىل ِ�ْ�َ

هر شب پس از گذشتن دوسوم شب  رمانپروردگا«یعنی:  )2(؛»ِحَ� َ�بىَْق اثلُلُُث األِخ�ُ 
گویند:  می حال، برخی از افراد». کند... می (در ثلث پایانی آن) به آسمان دنیا نزول

شب؟! و همیشه در یک بخش از  کند؟ چرا پس از گذشتن دوسوم چگونه نزول می
همواره در آسمان دنیاست! و چنین  پس اهللا ، گذشته است؛دوسوم شب زمین
کنند که هیچ اجر و پاداشی ندارد و به گناه و  نادرستی مطرح می هاي شان یا پرسسخن

رو چنین کسانی  از این تر است تا سالمت فکري و عقیقدتی؛ معصیت نزدیک
 اند، نه ستوده. نکوهیده

ست که انسان بدان مکلّف نشده و گذشتگان  چنین مسایلی جزو مسایل غیبی
ها و صفاتش  با نام تري به شناخت اهللا یشنیک امت که از ما بهتر بودند و اشتیاق ب

اند. لذا باید از تکلف و  ي این مسایل نپرداخته داشتند، به بحث و کنجکاوي درباره
چه در قرآن و سنت صحیح  ي چنین مسایلی دست برداریم و به آن کنجکاوي درباره

سایل ریز، آمده، ایمان بیاوریم و بگوییم: شنیدیم و اطاعت کردیم؛ ولی پرداختن به م
 رود. شمار می گیري در امر دین به فایده است و تکلف و سخت بی

 .روعم نقل از ابن  به 4798صحیح مسلم، ش:  )1(
 .نقل از ابوهریره به 1261) و مسلم، ش: 6940، 1077صحیح بخاري، ش: ( )2(
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کرد طالب و  به رويتوان  میها،  گیري ها و سخت از این دست تکلف
هاي عقالنی را وارد دالیل لفظی  اي از احتمال پارهجویانی اشاره کرد که  دانش

هاي  جانند که فواید و دادهگن قدر احتمال در معانی و مفاهیم شرعی می نمایند و آن  می
شود و از متن کتاب و سنت، همه چیز  نصوص و متون شرعی، گُم و ضایع می

وجود دارد! این، درست  متن  ز معانی و مفاهیمی که در آنگردد، ج برداشت می
هاي عقلی را بر دالیل  نیست؛ بلکه پذیرش ظاهر نصوص، واجب است و اگر احتمال

غالب کنیم، یک آیه یا یک حدیث هم براي  و سنتو مفاهیم روشن کتاب لفظی 
ها وارد خواهد شد.  ماند و ایرادهاي فراوانی بر آن باقی نخواهد ،استناد و استدالل

ست که  هاي شیطانی تر، تصورها و خیال هاي عقلی، بیش ل که مسایل یا استدال حال آن
 گرداند.اش را سست ب اندازد تا ایمان و عقیده شیطان، در دلِ انسان می

ست که چندین بار وضو  کرد کسانی ها، عمل گیري ي دیگري از این سخت نمونه
که  شویند! حال آن تر می گیرند و یا اندام وضو را چهار یا پنج بار و حتی بیش می

گیري، بدین شکل عمل  وضویشان، درست است و فقط از روي وسواس و سخت
گرفت، زمینی که روي آن  ضو میو $شود هنگامی که ابن عباس کنند. گفته می می

خورد که  جا به چشم می شد و فقط چند قطره آب در آن وضو گرفته بود، خیس نمی
 ؛ اما برخی از مردمکرد روي زمین افتاده بود؛ زیرا آب اندکی براي وضو استعمال می

شوند و اندام وضو را چهار یا پنج و  گیرند که دچار وسواس می قدر سخت می آن
ها کافی نیست و  شویند و تازه، این مقدار هم براي آن تر می حتی بیششش بار و 

اندازد که چندین و چند بار این کار را  ها وسوسه می اي در دل آن اندازه بهشیطان، 
 شوند. کنند و از حد عادي خارج می تکرار می

ها و بینی، خود را به زحمت  برخی هم براي غسل جنابت و شستن گوش
ُعونَ «گنجد که:  می ي پیامبر این هم در فرمودهاندازند.  می ُمتَنَطِّ

ْ
یعنی:  ؛»َهلََك ال

بنابراین، ». شوند کنند، هالك می گیري می کسانی که در امور دینی و دنیوي سخت«
گیري کند، خود را به  هرکس در مسایلی که اهللا بر او آسان گرفته است، سخت

 رساند. هالکت می
*** 
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يِب هر�رة -١٤٩
َ
به  َعن انلَّيبِّ  عن أ

َ
 َغل

َّ
يُن إال يَن �رُْس، ولْن �شادَّ ادلِّ قال: إِنَّ ادلِّ

ةِ 
ْ

جل ٍء ِمن ادلُّ وْحِة ويَشْ غْدوةِ والرَّ
ْ
وا، واْستِعيُنوا بِال �رِْشُ

َ
ارُِ�وا وَأ

َ
ُدوا وق [روايت ». فسدِّ

 )1(ابلخاري]
ء ِمنَ «و� رواية هل:  دوا وُروُحوا، ويَشْ

ْ
ارُِ�وا واغ

َ
ُدوا وق قْصد  سدِّ

ْ
َقْصد ال

ْ
ِة، ال

ْ
جل ادلُّ

ُغوا
ُ
 ».َ�ْبل

آن را  دین، آسان است؛ و هرکس«فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:
؛ پس، راه راست و درست، شود ود سخت بگیرد، سرانجام، خسته و درمانده میبر خ

ز احال باشید و  روي) خوش کاري و میانه و میانه را در پیش بگیرید و (به درست
 ».کمک بگیرید عبادت صبح و شام و پاسی از شب

راه راست و میانه را در پیش بگیرید و صبح «در روایت دیگري از بخاري آمده است: 
 ».رو باشید تا به مقصد برسید رو باشید، میانه و شام و پاسی از شب عبادت کنید؛ میانه

 شرح
بدین نقل کرده  روي در عبادت، حدیثی از ابوهریره ، در باب میانه/مؤلف

، یعنی دینی که اهللا ؛»باشد دین، آسان می«فرموده است:  مضمون که پیامبر
کنند،  و آیینی که بندگان، با آن پروردگارشان را عبادت می را با آن برانگیخته محمد

 فرماید: می گونه که اهللا آسان است. همان

ُ ٱ يُرِ�دُ ﴿    ]١٨٥: البقرة[  ﴾ُعۡ�َ لۡ ٱ مُ بِ�ُ  يُرِ�دُ  َوَ�  يُۡ�َ لۡ ٱ بُِ�مُ  �َّ
 خواهد، نه سختی و دشواري.اهللا براي شما آسانی می

اهللا متعال پس از بیان حکم وضو و غسل جنابت و نیز تیمم در هنگام بیماري یا 
 فرماید: رسی به آب، می عدم دست

ُ ٱ يُرِ�دُ  َما﴿     ]٦: دة املائ[  ﴾َحَرجٖ  ّمِنۡ  ُ�مَعلَيۡ  َعَل ِ�َجۡ  �َّ
 خواهد حکم دشواري بر شما قرار دهد.اهللا، نمی

 فرماید: و می

 .39صحیح بخاري، ش:  )1(
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ْ َوَ�ٰ ﴿ ِ ٱ ِ�  ِهُدوا ِ  َحقَّ  �َّ ٰ جۡ ٱ ُهوَ  ۦۚ ِجَهادِه  ِمنۡ  ّ�ِينِ ٱ ِ�  ُ�مۡ َعلَيۡ  َجَعَل  َوَما ُ�مۡ َتبَٮ
 ]  ٧٨:  احلج[  ﴾َحَرٖج� 

برگزید و در دینتان  ي جهاد در راه اوست، جهاد کنید. او، شما را شایسته که چنانو در راه اهللا 
 هیچ سختی و تنگنایی براي شما نگذاشت.

گونه  راستی همین گر آسان بودن دین است و به هاي دینی، بیان ي متون و داده همه
 باشد. می

گانه بسیار  بیند که نمازهاي پنج اش بیندیشد، می هاي روزانه اگر انسان در عبادت
ست؛ مسلمان  یمشخصپراکنده و قات هاي مختلف و در او آسان است؛ زیرا در نوبت

أشَهُد أن ال � إال اهللا وأشَهُد أنَّ �مًدا َعبُدُه «گوید:  گیرد و می براي هر نماز وضو می
ُ، اللَّهمَّ اجَعلِ� 

ُ
ا�َِ� واجَعلِ�  ورَُسوهل ِر�نَ  ِمَن اتلَّوَّ سان ابتدا بدنش را  بدین و »ِمَن الُمتََطهِّ

 خواند. گاه نماز می گرداند و آن را با توحید، پاك می سازد و سپس قلبش پاکیزه می
بینیم که به عنوان سومین رکن اسالم، آسان  چنین اگر در زکات دقت کنیم، می هم

یعنی اموالی که  ،»کننده اموال رشد«یا » نامی اموالِ«است؛ زیرا اوالً زکات، فقط در 
ي اموال، واجب نیست؛  مهباشد و در ه واجب مییابد یا قابل رشد است،  افزایش می

لذا زکات، تنها در اموال قابل افزایش، مانند اموال تجاري، یا طال و نقره که در حکم 
اما در اموالی  باشد؛ اگرچه افزایش نیابد؛ اجب میاموال تجاري و قابل افزایش است، و

فرموده  ي شخصی دارد، زکات واجب نیست. پیامبر مانند خانه و ماشین که استفاده
ُمْؤِمِن يِف َعبِدهِ وفَرَِسِه َصَدقَةٌ «است: 

ْ
ها و بردگانِ مسلمانان،  در اسب«یعنی:  ؛»لَيَْس ىلَعَ ال

ها و دیگر  هاي خانه و ماشین و این، شامل ظروف و فرش». زکات واجب نیست
 ست، نه براي تجارت. ي شخصی شود که فقط براي استفاده وسایلی می

اموال  %5/2چهلم یا  ر اندك است؛ یعنی یککه زکات واجب، بسیا و دوم این
فرموده است:  گونه که پیامبر همان کاهد؛ زکات، از اموال مسلمان، نمیاداي  .زکات

بلکه مال انسان را  ؛»کاهد صدقه، از مال انسان نمی«یعنی:  ؛»َما َ�َقَصْت َصَدقٌَة ِمْن َمالٍ «
 آورد. گرداند و در آن، خیر و برکت می پاك می

چهارم آن را روزه  یز آسان است؛ زیرا نباید تمام سال یا نصف آن و یا یکروزه ن
لذا روزه گرفتن، آسان گیریم.  بلکه فقط یک ماه از دوازده ماه را روزه می ؛بگیریم
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توانید روزه نگیرید و به  روید، می شوید یا به مسافرت می است و هنگامی که بیمار می
یرید. و اگر توانایی روزه گرفتن در تمام عمر گ جاي آن در روزهاي دیگري روزه می

 خود را نداشته باشید، به جاي هر روز، به یک فقیر، غذا دهید.
 فرماید: حج نیز آسان است؛ اهللا متعال می

﴿ ِ  ]٩٧: آل عمران[  ﴾َسبِيٗ�  هِ إَِ�ۡ  َتَطاعَ سۡ ٱ َمنِ  ِت يۡ ۡ�َ ٱ ِحجُّ  �َّاِس ٱ َ�َ  َوِ�َّ
 جا را دارد، واجب است. ر کسی که توانایی رفتن به آنحج این خانه براي اهللا ب

توانایی رفتن به حج را نداشته باشد، در صورتی که ثروتمند است،  و اگر کسی
باید کسی را به نیابت از خود به حج بفرستد و اگر ثروتمند نبود و توانایی جسمی 

 نداشت، حج بر او واجب نیست.
باشد و در  دستورهایش، دشوار نمی لذا دین، آسان است و در اصل احکام و

شرایط اضطراري نیز احکام آسانی وجود دارد که اهللا متعال بر بندگانش در امر دین، 
َصلِّ قَائًِما، فَإِْن لَْم «فرمود:  به عمران بن حصین پیامبر که چنان ؛آسان گرفته است

إِْن لَْم �َْستَِطْع َ�َعَ� َجنٍْب 
و اگر  ؛ایستاده، نماز بخوان«یعنی:  )1(؛»�َْستَِطْع َ�َقاِعًدا، فَ

نتوانستی، نشسته نماز بخوان؛ و اگر نشسته هم نتوانستی، بر پهلو (خوابیده) نماز 
 لذا دین، آسان است. ».بخوان

که  ، مگر اینگیرد دین را بر خود سخت نمی کس و هیچ«فرمود:  سپس پیامبر
ن یا اعمال دینی را ترك شود و دی یعنی خسته و درمانده می ؛»خورد شکست می

در حدیث پیشین آمده بود:  که چنانکشاند.  کند و خود را به هالکت و نابودي می می
ُعونَ « ُمتَنَطِّ

ْ
گیري  که (در کارهاي دینی و دنیوي) سختکسانی «یعنی:  ؛»َهلََك ال

 ».شوند کنند، هالك می می
ُدوا وقَاِرُ�وا وَ «در ادامه فرموده است:  اهللا رسول وافسدِّ �رِْشُ

َ
پس، راه «یعنی:  ؛»أ

روي)  کاري و میانه راست و درست، و میانه را در پیش بگیرید و (به درست
به عبارت دیگر، هر کار یا عبادتی را درست انجام دهید و سعی ». حال باشید خوش

طور کامل انجام دهید، پس به حد مطلوب، نزدیک  توانید کاري را به کنید اگر نمی
ل باشید که اگر کاري را درست انجام دهید یا به حد مطلوب نزدیک حا باشد و خوش

 .نقل از عمران بن حصین به 1050صحیح بخاري، ش:  )1(
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گردید.  برخوردار می شوید، از پاداش و خیر فراوان و نیز کمک و یاري اهللا
ها و  کرد با بشارت داد و سعی می عادت داشت که یارانش را مژده می پیامبر
تواند  انسان، تا می رو چه خوب است که از این حال کند؛ ها را خوش هایش، آن مژده

َ�ُقوُل «به یارانش فرمود:  اهللا رسول که چنان ؛برادران مسلمانش را شادمان بگرداند
ْخِرْج ِمن ُذر�تک َ�ْعَث انلَّاِر، قَاَل: َوَما 

َ
َّيَْك وََسْعَديَْك، َ�يَُقوُل: أ

َ
: يَا آَدُم، َ�يَُقوُل: بل

َ
ُ َ�َعاىل ا�َّ

ٍف �ِْسَع ِمائٍة َو�ِْسَعًة َو�ِْسِع�َ َ�ْعُث انلَّاِر؟ قَاَل: ِمْن لُكِّ 
ْ
ل
َ
اهللا متعال روز قیامت به «یعنی:  ؛» أ

گوید: آماده و گوش به فرمان تو  آدم در پاسخ میو فرماید: اي آدم!  ) میآدم(
قدر  هپرسد: تعداد دوزخیان، چ فرماید: دوزخیان را جدا کن. می می هستم. اهللا
 این موضوع، براي صحابه». نه نفر از هر هزار نفر صد و نود و فرماید: نه است؟ می

خدا! آن یک نفر از میان ما، کیست؟  سنگین و دشوار بود؛ لذا پرسیدند: اي رسول
ًفا«فرمود: 

ْ
ل
َ
ُجوَج أ

ْ
ُجوَج َوَمأ

ْ
إِنَّ ِمنُْ�ْم رَُجال َوِمْن يَأ

وا، فَ �رِْشُ
َ
حال باشید  خوش«یعنی:  ؛»أ

و سپس افزود: ». روند یأجوج و مأجوج به دوزخ میکه یک نفر از شما و هزار نفر از 
َنَّةِ «

ْ
ْهِل اجل

َ
َنَِّة، شطَر أ

ْ
ْهِل اجل

َ
َنَِّة، ثُلَُث أ

ْ
ْهِل اجل

َ
ْن تَُ�ونُوا ُرُ�َع أ

َ
رُْجو أ

َ
من، «یعنی:  ؛»إِ�ِّ أل

سوم بهشتیان، یا  بلکه امیدوارم که یک رم بهشتیان باشید؛چها یک دوارم که شماامی
 از شادي، تکبیر گفتند. می بینیم که پیامبر لذا صحابه». شیدنصف اهل بهشت با

وا«در این حدیث فرمود:  �رِْشُ
َ
 ».حال باشید خوش«یعنی:  )1(؛»أ

گرچه گاه،  بخشی به برادرانش بگوید؛ لذا چه خوبست که انسان، سخنان شادي
شرعی، ویژه زمانی که برادر مسلمانمان در انجام وظایف  به هشدار دادن، بهتر است؛

شود. لذا باید او را بترسانیم و به او هشدار  کند یا مرتکب اعمال حرام می کوتاهی می
اگر  بنابراین،دهیم و حکمت را رعایت کنیم و متناسب با موقعیت، مژده یا بیم دهیم. 

وجود توبه  راهمرتکب شده، که کسی به شما گفت که آیا با وجود گناهان زیادي 
تواند توبه کند و او را  اش دهید که می بخشی بگویید و مژده يدارد، به او سخنان شاد

 ناامید نشود. امیدوار نمایید تا از رحمت اهللا
آنان را تشویق کرد که راه راست و میانه را در پیش  اهللا به هر حال، رسول

کاري، شادمان  روي و درست بگیرند و به آنان فرمود که باید به خاطر پاداش میانه

 .نقل از ابوسعید خدري به 327)؛ و مسلم، ش: 6049، 4372، 3099صحیح بخاري، ش: ( )1(
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رو  میانه«گاه فرمود:  صبح و شام و پاسی از شب به عبادت بپردازند و آنباشند و 
با این  این احتمال وجود دارد که پیامبر )1(».رو باشید تا به مقصد برسید باشید، میانه

؛ گفتارش خواسته است که براي سفر معنوي، سفري حسی یا ظاهري را مثال بزند
یا در بخشی از شب، سختی سفر را آسان یا انتهاي روز و  زیرا مسافرت در ابتدا

کند و نیز این احتمال وجود دارد که قصدش، یادآوري وقت ارزشمند صبح و شام  می
 فرماید: می اهللا که چنانباشد؛  براي ذکر و تبسیح می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ذۡ ٱ َءاَمُنوا َ ٱ ُكُروا ِصيً� وَ  َرةٗ بُ�ۡ  َوَسّبُِحوهُ  ٤١ �َكثِ�ٗ  �رٗ ذِكۡ  �َّ

َ
   ﴾٤٢أ

    ]٤٢  ،٤١ األحزاب:[ 
 اي مؤمنان! اهللا را بسیار یاد کنید و صبح و شام او را به پاکی یاد نمایید.

 طور که شب، هنگام قیام و نماز تهجد است. همان
که تمام اوقات خود را در عبادت سپري نکنیم است به ما دستور داده  پیامبر

 شود. ر نهایت ترك عمل میکه این کار، باعث خستگی انسان و د
*** 

�ٍس  -١٥٠
َ
ارِ�َتَْ�ِ فقال:  قال: َدَخَل انلَّيِبُّ  وعن أ إَِذا حْبٌل َمْمُدوٌد َ�ْ�َ السَّ

َ
ْسِجَد ف

ْ
امل

ْبل«
ْ

َقْت بِه. فقال انلَّيِبُّ »ما َهَذا احل
َّ
رتَْت َ�َعل

َ
إَِذا ف

َ
وا: َهذا حْبٌل لَِزْ�َنَب ف

ُ
وه، يِلَُصلِّ : «؟ قال

ّ
ُحل

ح
َ
دْ أ

ُ
ْ�ق

ْ
ل
َ
رَت ف

َ
إِذا ف

َ
 )2([متفٌق عليه]». ُدُ�ْم �ََشاَطه، ف

وارد مسجد شد؛ ناگهان چشمش به ریسمانی  گوید: پیامبر می انس ترجمه:
» این ریسمان چیست؟«افتاد که در میان دو ستون، کشیده و بسته شده بود. فرمود: 

خود را به  شود، میخسته  زینب است که وقتی از خواندن نمازگفتند: این، ریسمان 
آن را باز کنید؛ هر یک از شما تا زمانی که بانشاط است، نماز «گیرد. فرمود:  آن می

 ».بخوابدخسته شد،  هرگاهبخواند و 
 
 

 »رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود     رهـرو آن است که آهسته و پیوسـته رود« )1(
 .784؛ و مسلم، 1150صحیح بخاري، ش:  )2(
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 شرح
 باري پیامبر است، بدین مضمون کهنقل کرده  روایتی از انس /مؤلف

این «پرسید:  وارد مسجد شد؛ چشمش به طنابی افتاد که به دو ستون بسته شده بود.
تا هنگامی که از خواندن نماز  گفتند: این ریسمان را زینب بسته است» چیست؟

آن را باز کنید؛ «فرمود:  شود، خود را به آن بگیرد و سِر پا بایستد. پیامبر خسته می
 ».تا زمانی که بانشاط هستید، نماز بخوانید و هنگامی که خسته شدید، بخوابید

ن است که انسان نباید در عبادت، بر خودش سخت بگیرد گر ای این حدیث، بیان
اي عبادت کند که خارج از توان اوست؛ بلکه باید تا زمانی که بانشاط است،  گونه یا به

زیرا اگر در حال خستگی  سته شد، بخوابد یا استراحت نماید؛نماز بخواند و چون خ
است نسبت به عبادتی  خاطر و آزرده خواهد بود و حتی ممکن پریشاننماز بخواند، 
آلودگی براي خود،  یا در حالت خستگی و خواب رغبت شود دهد، بی که انجام می
فرمود: این طناب را باز کنید و دستور داد که  اهللا رو رسول از این بددعایی کند؛

 وقتی بانشاط هستیم، نماز بخوانیم و هنگامی که خسته شدیم، بخوابیم.
شود و انسان  ها می ي عبادت نماز است، اما شامل همهي  این دستور دربارهاگرچه 

بلکه باید با خویشتن  وادار کند که از توانش خارج است؛ نباید خودش را به عملی
تأخیر افتادن کارها، چه بسا  زیرا به ؛نرمی رفتار نماید و در هیچ کاري شتاب نکند به

ته نکنید؛ بلکه اندکی گاه خود را خس خواسته است. لذا هیچ حکمتی دارد که اهللا
صبر کنید و حق نفس خود را ادا نمایید تا سرحال و بانشاط شوید و بتوانید به 

 مقصود خویش برسید.
خوانند و  مانند و درس می جویان تا دیرهنگام، بیدار می برخی از طالب و دانش

آلودگی، توان  زیرا خواب ؛کنند اي بگیرند، خود را خسته می که نتیجه بدون این
خوابتان هنگام مطالعه رو اگر در  از این ؛دهد یادگیري و تمرکز انسان را کاهش می

شود؛ حتی اگر  و این، شامل هر وقتی می گرفت، کتاب را ببندید و استراحت کنید.
پس از نماز صبح یا عصر باشد. لذا خواب پس از عصر یا صبح در چنین شرایطی، 

لذا هر  ه، اشکالی ندارد؛فکري براي مطالع قصد استراحت و بازیابی حافظه و توان به
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بخوابید و هرگاه بانشاط و سرحال بودید، به کار و مطالعه  ،خوابتان گرفت وقت
 فرماید: می بپردازید. اهللا

     ]٨  ،٧: الرشح[  ﴾٨ َغبرۡ ٱفَ  َرّ�َِك  �َ�ٰ  ٧ نَصۡب ٱفَ  َت فَرَغۡ  فَإَِذا﴿
یایش) بکوش و خالصانه به سوي پروردگارت پس هنگامی که فراغت یافتی، (به عبادت و ن

 روي بیاور.

بر تو فرض نموده  مگر در فرایض یا کارهایی که اهللا ي کارها آسان بگیر، لذا در همه
اما در اعمال نفل، گنجایش و آسانی  ؛است و باید آن را در زمان یا وقت آن انجام دهی

 د را در رنج و زحمت بیندازي.فراوانی وجود دارد و نباید بر خود سخت بگیري یا خو
*** 

ْد «قال:  أنَّ رسول ا�َّ  &وعن اع�شة -١٥١
ُ
َ�ْق

ْ
ل
َ
، ف حُدُ�ْم َوُهَو يَُص�ِّ

َ
إَِذا َ�َعَس أ

ُه يذَهُب �ْسَتْغِفُر 
َّ
حَد�م إَِذا ص�َّ وُهو نَاعٌس ال يَْدرِي لعل

َ
َحىتَّ يَْذَهَب َ�ْنُه انلَّْوم، فإِن أ

 )1(فٌق عليه][مت». فيَُسبُّ َ�ْفَسهُ 
هرگاه یکی از شما «فرمود:  اهللا روایت است که رسول &از عایشه ترجمه:

زیرا چه بسا  باید بخوابد تا خواب از سرش برود؛خواند و خوابش گرفت،  نماز می
جاي  گوید و به آلودگی نماز بخواند، نداند که چه می کسی که در حالت خواب

 ».استغفار خودش را نفرین کند

 شرح
فرموده  اهللا نقل کرده که رسول &حدیثی بدین مضمون از عایشه /فمؤل
خواند و خوابش گرفت، باید بخوابد تا خواب از  هرگاه یکی از شما نماز می«است: 

ان به سبب آلودگی، حواس انس هنگام چرت زدن یا در حالت خواب». سرش برود
که در حالت  فرموده است اهللا رو رسول از این ي خواب، جمع نیست؛ غلبه

بسا کسی که در  چه«آلودگی، نباید نماز خواند و علتش را چنین بیان نموده که:  خواب
جاي استغفار، خودش  گوید و به خواند، نداند که چه می آلودگی نماز می حالت خواب
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که درخواست بهشت کند، درخواست  مثالً ممکن است به جاي این». را نفرین کند
 اهللا درخواست هدایت، درخواست ضاللت کند. لذا رسولدوزخ نماید یا به جاي 

 دستور داد که باید بخوابد.
هاي این فرمان، این است که نفس انسان نیز حقوقی دارد و اگر  یکی از حکمت

ازد، چه بسا به نفس خویش انسان خودش را در انجام عبادت به رنج و زحمت بیند
ی کردن در عبادت و نیز از افراط و د از تفریط یا کوتاهرو بای از این ستم کند؛

 روي در آن، پرهیز نمود. زیاده
*** 

يِب عبد  -١٥٢
َ
َص�ِّ َمَع انلَّيبِّ  $جابر بن سُمَرةَ  اهللاوعن أ

ُ
ْنُت أ

ُ
َوات،  قال: ك

َ
ل الصَّ

ْصًدا
َ
صًدا وُخْطَبُته ق

َ
اَكنَْت صالتُُه ق

َ
 )1([روايت مسلم]». ف

خواندم؛ نماز و  می را با پیامبرگوید: نمازها  می $جابر بن سمره ترجمه:
 ».در حد اعتدال بود؛ (نه بسیار طوالنی و نه خیلی کوتاه) اهللا ي رسول خطبه

 شرح
نظر  چنین به». خواندم می نمازها را با پیامبر«گوید:  می جابر بن سمره

در  ي پیامبر نماز و خطبه«افزاید:  گاه می رسد که منظورش، نماز جمعه است؛ آن می
 یعنی نه بسیار طوالنی و نه خیلی کوتاه. در حدیث آمده که پیامبر». اعتدال بود حد

طوالنی بودن «یعنی:  ؛»إِنَّ ُطوَل َصالِة الرَُّجِل َوقرَِصَ ُخْطبَِتِه َمئِنٌَّة ِمْن فِْقِههِ «فرموده است: 
از این دو ». ي دانش و آگاهی اوست اش، نشانه نماز انسان و کوتاه بودن خطبه

شود که براي انسان، شایسته نیست که خود را براي  یث، چنین برداشت میحد
 عبادت، در رنج و زحمت بیندازد؛ بلکه باید در حد توان خود عمل نماید.

*** 

يِب ُجَحْيَفَة َوهِب بِْن عبد  -١٥٣
َ
يِب  قال: آىَخ انلَّيِبُّ  اهللاوعن أ

َ
َماَن وأ

ْ
َ�ْ� َسل

َمانُ 
ْ
َزاَر سل

َ
ْرَداء، ف بُو  ادلَّ

َ
ْخوَك أ

َ
ت: أ

َ
نُِك؟ قال

ْ
ًة فقال: ما َشأ

َ
ل ْرَداء ُمَتَبذِّ مَّ ادلَّ

ُ
ى أ

َ
رَأ

َ
ْرَداء، ف بَا ادلَّ

َ
أ

 .866صحیح مسلم، ش:  )1(
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 َصائِم، 
ِّ

إِ�
َ
 ف

ْ
: لُك

َ
 َطَعاما، فقاَل هل

َ
َصَنَع هل

َ
بُو ادلْرَداءِ ف

َ
َجاَء أ

َ
ْ�َيا. ف يَْس هل َحاجٌة يِف ادلُّ

َ
رداءِ ل ادلَّ

�ل،
ْ
نا بآلٍك َحىتَّ تأ

َ
: َ�ْم َ�َنام،  قال: ما أ

َ
ْرداءِ يُقوم فقال هل بُو ادلَّ

َ
ْيُل َذَهَب أ

َّ
َما اكَن الل

َّ
ل
َ
ل، ف

َ
�

َ
أ
َ
ف

َيا مَجِيعا، 
َّ
َصل

َ
م اآلَن، ف

ُ
مان: ق

ْ
ْيِل قاَل سل

َّ
ا اكن من آخِر الل مَّ

َ
ل
َ
: نَم، ف

َ
ُ�مَّ َذَهَب َ�ُقوم فقاَل هل

ا، َو�ِنَّ  ْيَك َحقًّ
َ
َمان: إِنَّ لَر�َِّك َعل

ْ
ا،  فقاَل هل َسل ْيَك َحقًّ

َ
ا، وألهلِك َعل ْيَك حقًّ

َ
نلَْفِسَك َعل

 انلَّيِبَّ 
َ

ىت
َ
أ
َ
ه، ف ْعِط لُكَّ ِذي َحقٍّ َحقَّ

َ
أ
َ
، فقاَل انلَّيِبُّ  ف

َ
َذكر ذلَك هل

َ
َمانُ : «ف

ْ
». َصَدَق سل

 )1([روايت خباري]
میان سلمان و ابودرداء  گوید: پیامبر می ابوجحیفه، وهب بن عبداهللا ترجمه:

درداء را ژولیده و  ن برادري برقرار کرد. روزي سلمان به دیدن ابودرداء رفت و امپیما
پاسخ داد: برادرت  &درداء پرسید: چرا چنین وضعیتی داري؟ ام پوش دید؛ ژنده

ابودرداء آمد و غذایی گردان است). سپس  دنیا ندارد (و از دنیا روي به ابودرداء، نیازي
گفت: تو بخور؛ من، روزه دارم. سلمان گفت: تا تو براي سلمان درست کرد و به او 
وقتی اش را شکست و) غذا خورد.  لذا ابودرداء (روزهنخوري، من نیز نخواهم خورد. 

ء شب شد، ابودرداء براي عبادت برخاست. سلمان به او گفت: بخواب. و ابودردا
ون شب برخاست. سلمان به او گفت: بخواب. و چ خوابید. سپس دوباره براي عبادت

گاه سلمان به  و هر دو نماز خواندند. آنبه آخر رسید، سلمان گفت: اکنون بلند شو. 
طور  تو حقی دارد و همینبر تو نیز  دارد؛ نفس ابودرداء گفت: اهللا، حقی بر تو

آمد و  ات؛ پس، حّق هر صاحب حقی را ادا کن. سپس ابودرداء نزد پیامبر خانواده
 ».سلمان، راست گفته است«فرمود:  کرد. پیامبراین جریان را برایش بازگو 

 شرح
 چنین روایت کرده است که پیامبر از ابوجحیفه، وهب بن عبداهللا /مؤلف

پس از  پیمان برادري برقرار نمود. ناگفته نماند پیامبر $میان سلمان و ابودرداء
میثاق پیمان برادري بست. این، نوعی  ورودش به مدینه، میان مهاجران و انصار

دیگر  داد و حتی از یک ي برادران انصار قرار می به منزلهبستگی بود که مهاجران را  هم
 :کردنازل را این آیه  اهللاکه  بردند تا این ارث می

 ).6139، 1968ي در چندین مورد، از جمله: (صحیح بخار )1(
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﴿ ْ ْولُوا
ُ
 ٱ َوأ

َ
وۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ  َحامِ رۡ ۡ�

َ
ِ ٱ بِ كَِ�ٰ  ِ�  ٖض بَِبعۡ  َ�ٰ أ     ]٧٥: األنفال[  ﴾�َّ

 دیگر سزاوارترند. ارث بردن) به یک و به حکم اهللا، خویشان (در

دیگر از پیمان برادري به خویشاوندي نسبی  لذا ارث بردن مسلمانان از یک
 موکول گردید.

رفت و همسر برادرش را  ي برادرش ابودرداء به خانه روزي سلمان
از او پرسید:  تن داشت. سلمان اي به لباس کهنه &درداء پوش و ژولیده دید؛ ام ژنده
و  ،یعنی از دنیا داد: برادرت نیازي به دنیا ندارد؛پاسخ  &ءدردا گونه هستی؟ ام اینچرا 

 گردان است. هاي دنیوي روي و دیگر نعمت ،از همسر و خورد و نوش
درست کرد و به او گفت: تو  آمد و غذایی براي سلمان سپس ابودرداء

زیرا سلمان از  بخور؛ات را بشکن و غذا  گفت: روزه بخور؛ من، روزه دارم. سلمان
گیرد و از دنیا و خوردن  همیشه روزه می دریافته بود که ابودرداء &درداء سخنان ام

ا خورد. وقتی اش را شکست و غذ گردان است. لذا ابودرداء روزه روي ،و آشامیدن
به او  برخاست. سلمان براي عبادت فرارسید، ابودرداء شب شد و هنگام خواب

برخاست. سلمان به  خوابید. سپس دوباره براي عبادت ودرداءگفت: بخواب. و اب
او گفت: بخواب. و چون شب به آخر رسید، سلمان گفت: اکنون بلند شو. و هر دو 

 نماز خواندند.
دند و شاید هر رسد که با هم و به صورت جماعت، نماز خوان چنین به نظر می

نماز خواند. خواندن نماز شب به نماز ایستادند و هر یک جداگانه  دو در یک زمان
با برخی از  پیامبر ست: گفتنی شد.با جماعت، جایز است؛ اما نباید همیشگی با

نماز شب خوانده  عباس، حذیفه بن یمان و عبداهللا بن مسعود اصحابش مانند ابن
گویند: خواندن نماز شب با جماعت، جایز است؛ اما نباید  لذا علما می است؛

 همیشگی باشد.
گفت: اهللا، حقی بر تو دارد؛ نفس تو نیز بر تو  به ابودرداء گاه سلمان آن

ات؛ پس، حقّ هر صاحب حقی را ادا کن. سخنی که  طور خانواده حقی دارد و همین
 $به عمرو بن عاص ست که پیامبر گفت، همان سخنی به ابودرداء سلمان

 فرموده بود.
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روزه و نماز نفس خویش را براي یابیم که شایسته نیست که انسان،  لذا درمی
دور از تحمیل رنج و  هو ب در رنج و زحمت بیندازد؛ بلکه باید با رعایت اعتدال شب

 زحمت بر نفس خویش، به عبادت و نماز شب بپردازد.
*** 

يِب �مد عبِد  -١٥٤
َ
ْخرَب انلَّيِبُّ  $بن عمرو بِن العاص اهللاوعن أ

ُ
ول:  قال: أ

ُ
ق
َ
 أ

ِّ
��

 
َ
ِ أل ْيَل ما عْشُت َوا�َّ

َّ
ومنَّ الل

ُ
ق
َ
ِي َ�ُقول : «اهللا، َ�َقاَل رُسول صوَمنَّ انلََّهار، وأل

َّ
نَْت اذل

َ
أ

�ِّ يا رسوَل » ذلك؟
ُ
نَْت وأ

َ
يِب أ

َ
لُته بأ

ُ
ْد ق

َ
ت هل: ق

ْ
اَل: اهللاَ�ُقل

َ
ُصْم «. ق

َ
إِنََّك ال �َْسَتِطيُع ذلِك، ف

َ
ف

ال
َ
ْهِر ث م، َوُصْم ِمَن الشَّ

ُ
طر، وَ�ْم َوق

ْ
ف
َ
ْمَثالَها، وذلَك مْثُل ِصياٍم وأ

َ
سَنَة بَعرْشِ أ

ْ
إِنَّ احل

َ
يَّاٍم ف

َ
َة �

َ
ث

ْهرِ  ُطيق ». ادلَّ
ُ
 أ

ِّ
إِ�

َ
ت: ف

ْ
ل
ُ
طْر يَْوَمْ�، ق

ْ
ف
َ
 وَأ

ً
صْم يَْوما

َ
َضَل مْن ذلَك. قال: ف

ْ
طيق أف

ُ
 أ

ِّ
إِ�

َ
ت: ف

ْ
ل
ُ
ق

َضَل ِمْن ذلك، قال: 
ْ
ذلَك ِصَيام «أف

َ
طْر يْوما، ف

ْ
ف
َ
 وَأ

ً
ُصم يَْوما

َ
َيامِ  َداودف ْعَدل الصِّ

َ
َو� ». َوُهو أ

يامِ «رواية:  َضُل الصِّ
ْ
ف
َ
َضَل ِمْن ذلك، فقال رسول». هَو أ

ْ
ف
َ
ِطيُق أ

ُ
 أ

ِّ
إِ�

َ
ُت: ف

ْ
ال : «اهللا َ�ُقل

َضَل مْن ذلك
ْ
ف
َ
يِت قال رسوُل » أ

َّ
يَّاِم ال

َ
َة األ

َ
ُت اثلَّالث

ْ
بل

َ
وَن ق

ْ
�

َ
ْهِ�  اهللاَوألْن أ

َ
َحبُّ إيِلَّ مْن أ

َ
أ

 َماىِل.وَ 
ْيل؟: «و� روايةٍ 

َّ
نََّك تَصوُم انلََّهاَر وَ�ُقوُم الل

َ
ْخرَبْ �

ُ
ْم أ

َ
ل
َ
. قال: اهللاقلت: بَ� يَا رسول » أ

ا َو�ِنَّ « ْيَك َحقًّ
َ
ا، و�ِنَّ لعْينَْيَك َعل ْيَك حقًّ

َ
إِنَّ جَلَسدَك عل

َ
ْم ف

ُ
طر، وَ�ْم و�

ْ
ف
َ
ال َ�ْفعل؛ ُصْم وأ

َ
ف

 ِ ا، َو� ْيَك َحقًّ
َ
يَّام، لَزوِْجَك عل

َ
َة �

َ
الث

َ
ْن تَْصوَم يِف لُكِّ َشْهٍر ث

َ
ا، و�ِنَّ حبَْسبَك أ ْيَك َحقًّ

َ
نَّ لَزْورَك َعل

ْهرِ  إِذن ذلك ِصَياُم ادلَّ
َ
ْمَثالَِها، ف

َ
َك بُِ�لِّ َحَسنٍة عرْشَ أ

َ
إِنَّ ل

َ
ت: يا » ف

ْ
ل
ُ
، ق َد يلَعَ ُشدِّ

َ
ْدُت ف فَشدَّ

ةً، قال:  اهللارسول  وَّ
ُ
ِجُد ق

َ
 أ

ّ
ْيهِ ُصْم ِص «إِ�

َ
ِ داُوَد َوال تَزْد َعل قلت: وما اَكن ِصَياُم ». َياَم نيَِبِّ ا�َّ

اَكن َ�ْبُد ». نِْصُف ادلْهرِ «داوَد؟ قال: 
َ
ُت ُرْخصَة رسول  اهللاف

ْ
بِل

َ
ْتَِ� ق رِب: يايلَ

َ
يقول بْعد َما ك

 .اهللا
ُقْرآ: «و� رواية

ْ
 ال

ُ
ْهر، َوْ�َقرَأ نَّك تُصوُم ادلَّ

َ
ْخرَبْ �

ُ
ْم أ

َ
ل
َ
ة؟أ

َ
ْل ت: بََ� يا رسوَل » َن لُكَّ يلَ

ْ
َ�ُقل

ْ�، قال: اهللا
ْ

 اخل
َّ
رِْد بذلَِك إِال

ُ
ْم أ

َ
ُصْم َصْوَم نيَِبِّ «، ول

َ
  اهللاِ ف

ْ
رأ

ْ
ْ�َبَد انلَّاس، واق

َ
إِنَّه اَكَن أ

َ
داود، ف

ُقْرآَن يف لُكِّ َشْهرٍ 
ْ
ت: يَا نيَِبِّ ». ال

ْ
ل
ُ
ضل ِمْن ذلِك؟ قال !اهللاِ ق

ْ
ف
َ
ِطيق أ

ُ
 أ

ِّ
رَأه يِف لُكِّ : «إِ�

ْ
اق

َ
ف

َضل ِمْن َذلِك؟ قال: ». ِعرِش�نَ 
ْ
ف
َ
ِطيق أ

ُ
 أ

ِّ
ِ إِ� ت: يَا نيبِّ ا�َّ

ْ
ل
ُ
هُ يِف لُكِّ َعرْش «ق

ْ
رَأ

ْ
اق

َ
ت: يَا ». ف

ْ
ل
ُ
ق

ضَل ِمْن ذلِك؟ قال: 
ْ
ف
َ
ِطيق أ

ُ
 أ

ِّ
ِ إِ� ه يف لُكِّ َسْبٍع َوالَ تَزِْد ىلَعَ َذلَِك «نيَِبَّ ا�َّ

ْ
رَأ

ْ
اق

َ
َشدَّ ». ف

َ
ْدُت ف
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اَل يِل انلَّيِبُّ 
َ
، وق َد يلَعَ ُشدِّ

َ
َك َ�ُطول بَِك ُ�ُمرٌ : «ف

َّ
عل

َ
ِي ». إِنََّك الَ تَْدرِي ل

َّ
 اذل

َ
رِصْت إىِل

َ
قال: ف

اَل يِل انلَّيِبُّ 
َ
ِ  ق ت رْخَصَة نيَِبِّ ا�َّ

ْ
بِل

َ
 ق

ِّ
رِبُْت َوِدْدُت ��

َ
ا ك مَّ

َ
ل
َ
 .ف
ْيَك َحقًّ «و� رواية: 

َ
َِك عل

َ
بَدَ «و� روايٍة : ». اَو�ِنَّ لَودل

َ
الثا. و� » ال َصاَم من َصاَم األ

َ
ث

 «روايٍة : 
َ

َياِم إىِل َحبُّ الصَّ
َ
  اهللاأ

َ
الةِ إىِل َحبُّ الصَّ

َ
 ِصَياُم َداُود، وَأ

َ
 َصالةُ َداُود:  اهللاَ�َعاىل

َ
َ�َعاىل

َثه، َو�ََناُم ُسُدَسه، َوَ�َن يَ 
ُ
ل
ُ
يل، َو�َُقوُم ث

َّ
 و�ُْفِطُر يَْوما، َوال يَِفرُّ إَِذا اَكَن َ�َناُم نِْصَف الل

ً
ُصوُم يْوما

 
َ

 ».الىق
ِهِ 

َ
ة ودل

َ
نَّتُه أي: اْمرَأ

َ
ةً َذاَت حَسب، وَ�َن َ�َتَعاَهُد ك

َ
يِب اْمرَأ

َ
نَْ�َحِ� أ

َ
و� رواية قال: أ

 نلَا فَِرا
ْ
ْم َ�َطأ

َ
: نِْعَم الرَّْجُل ِمْن رُجل ل

َ
َها َ�ْن َ�ْعلَِها، َ�َتُقوُل هل

ُ
ل
َ
يْسأ

َ
 ف

ً
َنفا

َ
ْم يُفتِّْش نلَا ك

َ
 ول

ً
شا

َر ذلَِك لِلنَّيِبِّ 
َ
ا طاَل َذلَِك عليه ذك مَّ

َ
ل
َ
تَيَْناهُ ف

َ
َق� به«. فَقاَل: ُمْنُذ أ

ْ
قيُتُه َ�ْعَد ذلَك  .»ال

َ
فل

ُت » تَُصوُم؟كيَف «َ�َقاَل: 
ْ
ل
ُ
اَل:  :ق

َ
ْتِم؟«لُكَّ يَْوم، ق َْو َما» َو�ْيَف ختَ

َ
ر �

َ
لة ، وَذك

َ
 قلُت: لُكَّ يل

يِِه 
َ
خفَّ عل

َ
ون أ

ُ
ِي يْقرؤهُ، يْعرُضُه ِمن انلََّهارِ يِلك

َّ
ُبَع اذل ْهلِه السُّ

َ
 ىلَعَ بْعض أ

ُ
َسَبق وَ�ن يْقَرأ

 فارَق 
ً
ن يرْتُك شيئا

َ
راِهيَة أ

َ
ُهنَّ ك

َ
حىَص وَصام ِمْثل

َ
 وَأ

ً
يَّاما

َ
َطر �

ْ
�
َ
ْن َ�َتَقوَّى أ

َ
راد أ

َ
ْيل، َو�َِذا أ

َّ
بِالل

يِه انلَّيِب 
َ
ترشان در صحیحین آمده و  ها صحیح است و بیش ي این روایت [همه .عل

 )1(ها، فقط در یکی از صحیحین وجود دارد.] اندکی از این روایت
اطالع یافت  گوید: پیامبر می $ بن عمرو بن عاصابومحمد، عبداهللا ترجمه:
م گیرم و تما هر روز، روزه می اهللا سوگند که در تمام عمر خویش ام: به که من گفته

عرض » اي؟ تو، چنین گفته«فرمود:  اهللا پردازم. رسول ها، به نماز و عبادت می شب
تو، توانش را «ام. فرمود:  خدا! پدر و مادرم فدایت؛ بله، چنین گفته اي رسولکردم: 

نداري؛ هم روزه بگیر و هم بخور، بخشی از شب بخواب و پاسی از شب برخیز (و 
زه بگیر که پاداش کار نیک، ده برابر است و این عبادت کن) و هر ماه، سه روز، رو

ام، بیش از این است. فرمود:  گفتم: توانایی». سه روز در ماه، مانند تمام عمر است
گفتم: طاقت و توان من، بیش از این ». یک روز، روزه بگیر و دو روز فاصله بینداز«

و برترین روزه ي داوود یک روز در میان روزه بگیر که این، روزه«است. فرمود: 
 $عمروبن عبداهللا  :همین مضمون، با الفاظ دیگري آمده است ی بهدر روایت». است

اي بهتر از این وجود  روزه«گوید: عرض کردم: بیش از این، توانایی دارم. فرمود:  می

 .1159)؛ و صحیح مسلم، ش: 3418، 1976): نک: صحیح بخاري، ش: (154( )1(
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کردم، براي من از مال و  فرمود، قبول می اهللا و اگر سه روزي را که رسول». ندارد
 تر بود. هتر و محبوبزن و فرزند، ب

گیري و تمام شب براي عبادت  ام هر روز، روزه می شنیده«در روایتی آمده است: 
چنین نکن؛ گاه روزه بگیر و گاه بخور. «فرمود:  !خدا گفتم: بله، اي رسول» بیداري؟

بخشی از شب بخواب و پاسی از آن، براي عبادت برخیز و بدان که جسم، چشمان، 
ست که سه روز در ماه، روزه  ر یک بر تو حق دارند و کافینت، ههمسر و میهما

یابی و این سه روز در ماه، مانند  زیرا براي هر کار نیکی، ده برابر پاداش می ؛بگیري
. تمام شد، در نتیجه بر من سخت سان بر خود سخت گرفتم بدین». تمام عمر است

ي داوود پیامبر،  ند روزهمان«بینم. فرمود:  تري در خود می گفتم: توان و طاقت بیش
». یک روز در میان«گونه بود؟ فرمود: ي داوود چ گفتم: روزه». تر روزه بگیر، نه بیش

گفت: کاش رخصت  بزرگ شد و پا به سن گذاشت، می $زمانی که عبداهللا بن عمرو
 کردم. را قبول می اهللا رسول

هر شب، تمام و گیري  ام هر روز روزه می شنیده«در روایت دیگري آمده است: 
مانند «خدا! و قصدي جز خیر ندارم. فرمود:  اي رسول ،گفتم: بله» خوانی؟ قرآن را می

ي داوود پیامبر، روزه بگیر؛ او، عابدترین مردم بود. و قرآن را در یک ماه ختم  روزه
در هر بیست  ،پس«گفتم: اي پیامبر خدا! من، بیش از این توانایی دارم. فرمود: ». کن

پس در هر ده روز، «توانم. فرمود:  گفتم: من، بیش از این می». را ختم کن روز، قرآن
فت روز قرآن را ختم توانم. فرمود: هر ه تر این می یشگفتم: من، ب». قرآن را ختم نما

سان بر خود سخت گرفتم، در نتیجه بر من سخت تمام شد.  بدین». کن و بر این نیفزا
 $عبداهللا بن عمرو». ؛ شاید عمرت طوالنی شوددانی تو نمی«به من فرمود:  پیامبر

کردم و چون پیر شدم، آرزو نمودم که کاش  عمل می ي پیامبر به فرمودهگوید:  می
 پذیرفتم. را می رخصت پیامبر

در روایتی آمده ». و فرزندت، بر تو حق دارد«در روایت دیگري آمده است: 
». زه بگیرد، روزه نگرفته استوقفه رو کسی که تمام عمرش را پیوسته و بی«است: 

بهترین روزه «باشد.] در روایتی آمده است:  اعتبار می اش، نادرست و بی [یعنی روزه
ترین نماز نزد اهللا تعالی، نماز  ) است و محبوبي داوود( نزد اهللا متعال، روزه

خاست  سوم آن را براي عبادت برمی و یک خوابید باشد که نیمی از شب می داوود می
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گرفت و هنگام رویارویی  خوابید و یک روز در میان روزه می ششم دیگر را می یکو 
 ».کرد با دشمن، فرار نمی

نَسب به ازدواجم  اي اصیل و صاحب پدرم، زنی از خانواده«در روایتی آمده است: 
که همسرم به  کرد تا این ي من، از او سؤال می زد و درباره درآورد و گاه از او سر می

خوابم نیامده و با  ام، به رخت ست؛ اما از زمانی که نزدش آمده : مرد خوبیاو گفت
 بستر نشده است. و چون این ماجرا طول کشید، پدرم آن را براي پیامبر من، هم

 وقتی به مالقات پیامبر». بفرستپسرت را نزد من «فرمود:  بازگو کرد. پیامبر
چگونه قرآن را ختم «هر روز. فرمود: گفتم: » گیري؟ چگونه روزه می«رفتم، فرمود: 

کند که  همان حکایتی را بازگو می $ه عبداهللا بن عمروگا گفتم: هر شب. آن» کنی؟ می
اش را در روز براي یکی از  هفتم تالوت شبانه یک ،گاه تر بیان شد. عبداهللا پیش

ویت و و براي تقتر باشد.  تر و آسان خواند تا تالوت شب، کم اش می اعضاي خانواده
گرفت و سپس به تعداد آن روزها، روزه  چند روز، روزه نمی افزایش توان خویش

 کند.نداد، ترك  انجام می گرفت تا عملی را که در زمان پیامبر می
*** 

تَّاِب رسول  -١٥٥
ُ
حِد ك

َ
اَكتِب أ

ْ
سيِديِّ ال

ُ
�يع األ يِب رْ�يِعٍّ حْنَظلَة بِن الرَّ

َ
 اهللاوعن أ

بُو بَ 
َ
قيَ� أ

َ
ُة، قال: ُسْبحاَن  ْ�رقال: ل

َ
ت: نَاَ�َق حْنَظل

ْ
ل
ُ
ة؟ ق

َ
نَْت يا حْنظل

َ
ْيَف أ

َ
 اهللافقال: ك

ت: نَُ�وُن ِعْند رسول 
ْ
ل
ُ
إَِذا  اهللاما تُقول؟! ق

َ
َي ع�، ف

ْ
نَّا رأ

َ
نَِّة وانلَّارِ ك�

ْ
ُرنَا باجل

ِّ
يُذك

ْوالَد َوا اهللاِ َخرجَنا ِمْن ِعْنِد رسوِل 
َ
ْزَواَج َواأل

َ
سَنا األ

َ
بُو اعف

َ
ثِ�ًا. قال أ

َ
ْيعاِت �َسيَنا ك لضَّ

َنا ىلَع رسول بْ�ر
ْ
بُو بَْ�ر حىت دَخل

َ
نَا وَأ

َ
ىَق ِمْثَل َهَذا. فانْطلْقُت أ

ْ
ِ إِنَّا نلَل وا�َّ

َ
. اهللا: ف

ُت: ناَ�َق حْنَظلُة يا رسول 
ْ
ُت: يا رسوَل » وَما َذاَك؟: «اهللا، فقاَل رسوُل اهللافُقل

ْ
ل
ُ
 اهللاق

سَنا  نُ�وُن ِعْندكَ 
َ
إَِذا َخرَْجَنا ِمْن ِعْنِدَك اَعف

َ
َي الَعْ�ِ ف

ْ
نَّا رأ

َ
�
َ
نَِّة ك

ْ
ُرنَا بانلَّارِ واجل

ِّ
تَُذك

ثِ�ًا. فقال رسوُل 
َ
ْيعاِت �َِسيَنا ك زَواج واألْوالََد والضَّ

َ
ْو : «اهللاأل

َ
ِي َ�ْفيِس �ِيِدهِ أن ل

َّ
َواذل

ُرِشُ�م و� تَُدوُموَن ىلَعَ َما تَُ�ونُوَن ِعْنِدي َوِ� اذلِّ 
ُ
حْتُ�ُم املالئَِ�ُة ىلَعَ ف

َ
ر لَصاف

ْ
ك

ُة ساعًة وساعةً 
َ
ِ�ْن يا حْنَظل

َ
الَث مرَّات. [روايت مسلم]» ُطُرقُِ�م، َول

َ
 )1(ث
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گوید:  می ، یکی از کاتبان پیامبرابوربعی، حنظله بن ربیع اُسیدي ترجمه:
گفت:  ده است. ابوبکرش منافقمرا دید و حالم را پرسید. گفتم: حنظله،  ابوبکر
ي بهشت  هستیم و درباره اهللا گویی؟! گفتم: هنگامی که نزد رسول اهللا! چه می سبحان

بینیم؛ اما  گوید، گویا بهشت و دوزخ را با چشم خود می و دوزخ براي ما سخن می
، ما را و مسایل زندگی ها رویم، زن و فرزند و روزمرگی می وقتی از حضور پیامبر

 بریم. ابوبکر را از یاد می هاي پیامبر کنند و بسیاري از فرموده غول میبه خود مش
رفتم و  نزد پیامبر فرمود: به اهللا سوگند که ما نیز چنین حالی داریم؛ لذا با ابوبکر

خدا! حنظله منافق شده است؟  وقتی به محضرش رسیدیم، عرض کردم: اي رسول
زمانی که در خدا!  ی؟ گفتم: اي رسولگوی ست که می این چه سخنیفرمود:  پیامبر

گویید، گویا بهشت و  ي بهشت و دوزخ با ما سخن می حضور شما هستیم و درباره
رویم، زن و فرزند و  بینیم و چون از محضر شما بیرون می دوزخ را با چشم خود می

هاي شما را از یاد  کنند و بسیاري از فرموده مسایل زندگی، ما را به خود مشغول می
سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، اگر همیشه «فرمود:  اهللا بریم. رسول یم

باشید،  همان وضعی را داشته باشید که نزد من دارید و همواره در ذکر و یاد اهللا
اما اي حنظله، ساعتی (براي  دهند؛ ها، با شما دست می راهها و در  فرشتگان در خانه

 و این را سه بار». حت و رسیدگی به کارهاي دنیا)ت اهللا) و ساعتی (براي استراعباد
 تکرار فرمود.

 شرح
گوید:  نقل کرده که می روایتی از یکی از کاتبان وحی به نام حنظله /مؤلف

ي  مرا دید؛ به او گفتم: حنظله، منافق شده است. این را از آن جهت درباره ابوبکر
ما «فرمود:  ق است. ابوبکرکرد وضعیتی که پیدا کرده، نفا خود گفت که گمان می

ي بهشت و دوزخ سخن  هستیم و براي ما درباره اهللا نیز زمانی که در حضور رسول
یعنی ایمان و یقین ما در  ؛»بینیم گوید، گویا بهشت و دوزخ را با چشم خود می می

چه  گیرد که گویا بهشت و دوزخ در برابر چشمان ماست. آن اي قرار می سطح و اندازه
شود و بلکه فراتر از  گفته یا خبري که بیان کرده، گویا به چشم مشاهده می پیامبر



 185  روي در عبادت باب: میانه

باشد که بیش از هر کسی اهللا را  ي اهللا می گوترین بنده این است؛ زیرا خبر راست
 شناخته بود و با او ارتباط داشت.

رویم، زن و  می اما وقتی از حضور پیامبر«ي این روایت، آمده است:  در ادامه
گفت:  ابوبکر». کنند ها و مسایل زندگی، ما را به خود مشغول می و روزمرگیفرزند 

 رفتند و چون به محضر پیامبر اهللا لذا با هم نزد رسول من نیز چنین حالتی دارم؛
این چه «فرمود:  اهللا ام. رسول خدا! من منافق شده گفت: اي رسول رسیدند، حنظله

در میان نهاد و گفت: هنگامی که نزد  پیامبرع را با وموض» گویی؟ ست که می سخنی
یقین ما در سطحی قرار گویید،  ي بهشت و دوزخ سخن می شما هستیم و با درباره

رویم،  اما وقتی از نزد شما می ؛بینیم گیرد که گویا بهشت و دوزخ را با چشم می می
سوگند «د: فرمو کنند. پیامبر زن و فرزند و مسایل زندگی، ما را به خود مشغول می

به ذاتی که جانم در دست اوست، اگر همیشه همان وضعی را داشته باشید که نزد من 
ها، با شما دست  در راه ها و دارید و همواره در ذکر و یاد اهللا باشید، فرشتگان در خانه

داشت و نیز استوار  رسید، براي بزرگ خاطر یقینی که بدان می یعنی به ؛»دهند می
تر شود، اهللا متعال او  زیرا هرچه یقین بنده بیش کنند؛ ما مصافحه میاختن شما، با شس

 طور که فرموده است: گرداند. همان قدم و استوار می را بیش از پیش ثابت

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ َتَدوۡ هۡ ٱ �َّ ٰ  ىُهدٗ  َزاَدُهمۡ  ا ٰ َ�قۡ  ُهمۡ َوَءاتَٮ       ]١٧:  حممد[  ﴾١٧ ُهمۡ َوٮ
 هدایتشان افزود و پرهیزکاري و تقوایشان را به آنان بخشید.و آنان که هدایت یافتند، (اهللا) بر 

ساعتی (براي عبادت اهللا) و ساعتی (براي  اما اي حنظله!«در ادامه فرمود:  پیامبر
یعنی  ؛و این را سه بار تکرار فرمود». نفس و رسیدگی به خانواده و کارهاي دنیا)
دهد و بخشی دیگر را به  اختصاص انسان باید بخشی از وقتش را به عبادت اهللا

 سان حق هر صاحب حقی را ادا کند. ي خویش تا بدین خود و خانواده
حقی دارد که باید ادا کرد و  گر کمال و خوبی دین اسالم است. اهللا این، بیان

چنین باید حقوق  رعایت نمود؛ هماش نیز حقوقی دارند که باید  نفس انسان و خانواده
راحتی و با  ي ماست، پاس بداریم تا بتوانیم به که بر عهدهي حقوقی را  همان و همهم

زیرا اگر انسان بر خود سخت بگیرد،  ؛خیال آسوده، پروردگار خویش را عبادت کنیم
 کند. گردد و بسیاري از حقوق را پایمال می خسته و درمانده می
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در تحصیل و کسب دانش نیز باید این نکته را رعایت کنیم؛ یعنی اگر هنگام 
آور و  ي کتابی براي ما ماللت کنیم، یا مطالعه ي کتابی احساس خستگی می طالعهم

براي  هاي علمی گر فراگیري یکی از رشتهکننده است، کتاب دیگري بخوانیم و ا خسته
باشد، به یادگیري دانشی بپردازیم که توانایی و استعدادش را  ما سخت و دشوار می

کنیم و هم به دانش مفید و فراوانی دست  سان هم خود را راحت می داریم؛ بدین
اما اگر تحصیل علم را توفانی شروع کنیم و بر خود سخت بگیریم یا براي  ؛یابیم می

ي تحصیل باز  کسب دانشی، بر خود فشار بیاوریم، چه بسا خسته شویم و از ادامه
برخی از مردم، براي مطالعه و تحصیل علم، خود را در رنج و زحمت بمانیم. 

چه  آید و اگر به آن ها به صورت یک عادت درمی اندازند و این امر، در وجود آن می
که اهللا متعال هرکه را  شوند! حال آن خواهند، دست نیابند، افسرده و ناراحت می که می

 کران است. گرداند و او، داراي فضل بی مند می بخواهد، از فضل خویش بهره
*** 

َل َ�ْنُه  انلَّيِبُّ  قال: بيْنما $وعن ابن عباس -١٥٦
َ
ائِم، فسأ

َ
َ�ُْطُب إَِذا ُهَو بِرُجٍل ق

م، و�صوم، 
َّ
ْمس َوال يْقُعد، وال �سَتِظلَّ وال يَتلَك ْن َ�ُقوَم يِف الشَّ

َ
بُو إرِْسائيَل نََذر أ

َ
وا: أ

ُ
َ�َقال

قاَل انلَّيِبُّ 
َ
ُتِمَّ صْوَمهُ : «ف يَسَتِظلَّ ويلْ

ْ
ْم ول

َّ
َيَتلَك

ْ
ل
َ
 )1(يت خباري][روا». ُمُروهُ ف

در حالِ سخنرانی، مردي را دید که  گوید: روزي پیامبر می $عباس ابن ترجمه:
ایستاده است؛ علتش را پرسید. گفتند: او، ابواسرائیل است؛ نذر کرده که زیر آفتاب 

به او «فرمود:  بایستد و ننشیند، زیر سایه نرود، حرف نزند و روزه بگیرد. پیامبر
 ».اش را کامل کند زیر سایه برود، بنشیند و روزه بگویید: سخن بگوید،

 شرح
روي در عبادت ذکر نموده که مردي به نام  ، روایتی در باب میانه/مؤلف

ابواسرائیل نذر کرده بود که زیر آفتاب بایستد و ننشیند، ساکت باشد و سخن نگوید، 
اب ایستاده است؛ در حال سخنرانی، این مرد را دید که زیر آفت و روزه بگیرد. پیامبر

 .6704صحیح بخاري، ش:  )1(
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به او بگویید: «و چون علتش را پرسید، او را از نذر ابواسرائیل، باخبر ساختند. فرمود: 
 ».اش را کامل کند سخن بگوید، زیر سایه برود، بنشیند و روزه

نذر ابواسرائیل، هم شامل کارهاي پسندیده بود و هم شامل کارهاي ناپسندي که 
ست و  زه بود؛ زیرا روزه، عبادت بزرگیاش، رو دوست ندارد. کار پسندیده اهللا

يُِطْعهُ  َمنْ «فرموده است:  پیامبر
ْ
َ فَل ْن يُِطيَع ا�َّ

َ
هرکس نذر کرد که از اهللا «یعنی:  ؛»نََذَر أ

اما نذر  گر به نذرش عمل کند؛به عبارت دی». اطاعت کند، پس، از او اطاعت نماید
اي نبود؛  ب و ساکت بودن، کار پسندیدهابواسرائیل و تصمیمش براي ایستادن در آفتا

 دستور داد که ابواسرائیل نذرش را ترك نماید. رو پیامبر از این
رام ناگفته نماند که نذر در اصل، مکروه است و حتی برخی از علما، آن را ح

اهللا او سازد که  کاري وادار می را به انجامِکند، خود  نذر می اند؛ زیرا وقتی انسان دانسته
إنَّ «منع نموده و فرموده است: » نذر«از  رو پیامبر از این بدان مکلّف نکرده است؛را 

َِخيِل  َما �ُْستَْخَرُج بِِه ِمَن ابلْ ْ�ٍ َو�ِ�َّ
يِت خِبَ

ْ
نذر، هیچ خیري براي انسان «یعنی:  )1(؛»انلَّْذَر ال يَأ

بیرون  ت بخیلي آن، چیزي از دس وسیله دهد) و تنها به ندارد (و تقدیر را تغییر نمی
نذر، بر سه نوع است: یک نوع نذر، حکم سوگند را دارد؛ و نوع دوم، نذر  ».آید می

 باشد. معصیت است و نوع سوم، نذر اطاعت می
بر یک قصد تأکید  ست که انسان به ذري که حکم سوگند را دارد، نذرياما ن
صدیق آن. مثالً به یا ت آن باشد و چه براي اثبات کند؛ چه براي نفیِ ، بیان میموضوع

گوید: اگر  گویند: خبري که به ما داده بودي، دروغ بود. و او، در پاسخ می شخصی می
کنم که یک سال، روزه بگیرم. روشن است که قصدش از  دروغ گفته باشم، نذر می

خواهد  که راست گفته و خبرش، دروغ نیست و میچنین نذري تأکید بر این است 
چنین اگر قصد انسان،  این، حکم سوگند را دارد. همد. مردم، حرفش را باور کنن

گوید: اگر  مثالً می باز هم نذرش، حکم قَسم را دارد؛ ن باشد،تتشویق یا برانگیخ
ي یک سال، بر من واجب است. این هم، حکم  کار را انجام ندهم، نذر روزه فالن

م کاري، ملزَم نحوي خود را به انجا سوگند را دارد؛ زیرا قصدش، این است که به

) به نقل از 3095، 3094، 3093)؛ و مسلم، ش: (6199، 6198، 6118صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .عمر ابن
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َما ِللُكِّ اْمِرٍئ َما نََوى«فرموده است:  اهللا نماید و رسول ْ�َماُل بِانلِّيَّاِت، َو�ِ�َّ
َ
 )1(؛»إِ�ََّما األ

ست که نیت کرده  هر کسی، همان چیزي ها بستگی دارند و براي اعمال به نیت«یعنی: 
 ».است

که اداي آن، جایز نیست. شود  اما نوع دوم: نذرِ حرام است؛ و به نذري گفته می
براي او روا نیست که  بنوشد. چنین نذري، حرام است و شرابمثالً کسی نذر کند که 

شود و برخی از  ي سوگند بر او واجب می البته بنا بر قول راحج، کفاره شراب بنوشد؛
ز اساس باطل است و منعقد اند: هیچ کفاره اي ندارد؛ زیرا این نذر، ا علما، گفته

عمل کردن به چنین نذري،  صحیح، این است که کفاره دارد؛ ولیاما دیدگاه  د؛شو نمی
اش  کند که در عادت ماهیانه کنم: خانمی نذر می جایز نیست. مثال دیگري ذکر می

حرام است و برایش جایز نیست که در دوران حیض یا  نذرِ ،روزه بگیرد. این هم
 شود. واجب می ي سوگند زه بگیرد و بر او، کفارهاش، رو عادت ماهیانه

، »بیضایام «کند که  و سومین نوع نذر، نذر اطاعت است؛ مثالً کسی، نذر می
و پانزدهم هر ماه قمري را روزه بگیرد. اداي چنین  یعنی روزهاي سیزده، چهارده

َ  َمنْ «فرموده است:  زیرا پیامبر باشد؛ مینذري، بر انسان، واجب  ْن يُِطيَع ا�َّ
َ
نََذَر أ

 
ْ
یا ». هرکس نذر کرد که از اهللا اطاعت کند، پس، از او اطاعت نماید«یعنی:  )2(؛»يُِطْعهُ فَل

ي این نذر، بر او ابخوانم؛ اد» ضحی«کنم که دو رکعت  گوید: نذر می شخصی می
باید به چنین  ي پیامبر فرموده واجب است؛ زیرا نذرش، نذر اطاعت است و به

 نذري عمل کرد.
م شامل نذر اطاعت باشد و هم شامل نذر معصیت، باید به اما اگر نذر کسی، ه

ي  را ترك کند و کفارهبخشی از نذرش که اطاعت است، عمل نماید و بخش دیگر 
مثل ابواسرائیل که نذر کرده بود در آفتاب بایستد و زیر سایه نرود،  سوگند بدهد؛

د؛ زیرا نذر اطاعت به او دستور داد که روزه بگیر ساکت باشد و روزه بگیرد. پیامبر
به او بگویید: سخن « بود؛ اما او را از سکوت و ایستادن در آفتاب، منع نمود و فرمود:

 /گذاري محمد فؤاد عبدالباقی ؛ بر اساس شماره1907و صحیح مسلم، ش:  1ري، ش:صحیح بخا )1(
 بر صحیحین.

 .&نقل از عایشه ) به6206، 6202صحیح بخاري، ش: ( )2(
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کنند که اگر کارشان  بسیاري از مردم، امروزه نذر می ».بگوید، زیر سایه برود، و بنشیند
 در آینده، سر و سامان یابد یا مشکلشان حل شود، فالن کار نیک را انجام دهند. مثالً

گویند: اگر بیمارمان بهبود یافت و اهللا، او  شود، می ها بیمار می وقتی یکی از عزیزان آن
نع شده و این نذر، یا را شفا بخشید، چنین و چنان خواهیم کرد. از چنین نذري م

که نذر کنید، براي بیمارتان دعاي بهبودي نمایید و از  بدون این مکروه است یا حرام؛
اگر کسی نذر کند و بیمارش بهبود یابد، بر او واجب  و را شفا دهد؛ بخواهید که ااهللا

 است که نذر خود را ادا نماید.
*** 

 





 
 

 

 بندي بر اعمال باب: مداومت و پاي -15

 فرماید: اهللا متعال می 

لَمۡ ﴿
َ
�  

ۡ
ِينَ  نِ يَأ ْ َءاَمُنوٓ  لِ�َّ ن ا

َ
ِ ٱ رِ ِ�ِ�ۡ  قُلُوُ�ُهمۡ  َشعَ َ�ۡ  أ  َوَ�  قِّ �َۡ ٱ ِمنَ  نََزَل  َوَما �َّ

 ْ ِينَ ٱكَ  يَُ�ونُوا َّ�  ْ وتُوا
ُ
 ٱ ِهمُ َعلَيۡ  َ�َطاَل  ُل َ�بۡ  ِمن َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ

َ
  ﴾قُلُوُ�ُهۡمۖ  َ�َقَسۡت  َمدُ ۡ�

     ]١٦: احلديد[ 
چه از حق نازل شده، نرم  هایشان براي یاد اهللا و آن زمان نرسیده که دل  آیا براي مؤمنان، آن

تر به آنان کتاب داده شد و زمان بر آنان طوالنی گذشت  ششود و مانند کسانی نباشند که پی
 هایشان سخت گشت. و دل

 فرماید: و می

يۡ ﴿ ۖ ۡ�ِ ٱ هُ َ�ٰ َوَءاَ�يۡ  َ�مَ َمرۡ  نِ بۡ ٱ بِعِيَ�  َناَوَ�فَّ ِينَ ٱ قُلُوبِ  ِ�  َناوََجَعلۡ  ِ�يَل َبُعوهُ ٱ �َّ َّ�  
ۡ
 َفةٗ َرأ

ۚ َورَۡ�َ  ٓ بۡ ٱ إِ�َّ  ِهمۡ َعلَيۡ  َهاَ�ٰ َتبۡ كَ  َما َتَدُعوَها�ۡ ٱ َبا�ِيَّةً َورَهۡ  ٗة ٰ رِۡض  ءَ تَِغا ِ ٱ نِ َ�  َهارََعوۡ  َ�َما �َّ
ۖ  َحقَّ      ]٢٧: احلديد[  ﴾رَِ�يَتَِها

که از او پیروي  و سپس عیسی پسر مریم را فرستادیم و به او انجیل دادیم و در دل کسانی 
خود پدید آورده بودند و  نشینی (و رهبانیتی) نهادیم که نمودند، مهربانی و بخشایش و گوشه

را در جستجوي رضایت اهللا پدید آوردند؛ ولی  ها فرض نساختیم. بلکه آنان، آن  ما آن را بر آن
 باید رعایت نکردند. که چنانرا  آن 

 فرماید: و می

ْ  َوَ� ﴿ �ٍ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ  لََهاَغزۡ  َ�َقَضۡت  لَِّ� ٱكَ  تَُ�ونُوا ٰ  قُوَّ نَ�
َ
    ]٩٢: النحل[  ﴾اثٗ أ

 کرد. اش را پس از تابیدن محکم، باز می هاي تابیده د آن زنی نباشید که نخمانن

 فرماید: چنین می هم

ٰ  َر�ََّك  ُبدۡ �ۡ ٱوَ ﴿   َح�َّ
ۡ
  ]  ٩٩: احلجر[  ﴾٩٩ قِ�ُ ۡ�َ ٱ �َِيَك يَأ

 و تا زمانی که مرگت فرا رسد، پروردگارت را عبادت و پرستش کن.



 الصالحین شرح ریاض   192

باشد که در باب  می &ه، حدیث عایشهو اما یکی از احادیثی که در این باب، آمد
ِْه ما داَوَم َصاِحبُُه علَيْهِ «پیشین ذکر شد و در آن آمده است: 

َ
يِن إِيل َحبُّ ادلِّ

َ
 )1(؛»وَ�َن أ

 ».ست که صاحبش بر آن مداومت کند بهترین عمل نزد اهللا، عملی«نی: یع

 شرح
است؛ وي، در گشوده » نیک بندي بر اعمال مداومت و پاي«بابی به نام  /مؤلف

در  روي در عبادت و ضرورت پیروي از روش پیامبر باب پیشین به موضوع میانه
ي مداومت بر  هي اعمال پرداخت و سپس این باب را گشوده است که دربار همه

زیرا بسیاري از مردم، ابتدا عمل نیکی را با حرارت و نشاط آغاز  باشد؛ اعمال نیک می
آن،  مشوند و از انجا کوشند، اما پس از مدتی خسته می کنند و براي انجام آن می می

 بسیاري ازشود؛ زیرا  کثرت مشاهده می نمایند. این امر، در جوانان به انگاري می سهل
تر  علتش، این است که بیش .ندخیال کنند و یا خیلی بی عجله مییا در کارها جوانان، 
دهند. لذا گاه مشاهده  ام میرا از روي احساس و بدون فکر و اندیشه انج انکارهایش

کند و پس از مدتی،  شود که جوانی، با ذوق و شوق فراوان، عبادتی را آغاز می می
طور که  رو همان از این ماند؛ د و از انجام آن کار، بازمیورز سستی و تنبلی می

رو باشد و بر آن،  یادآوري کرده، چه خوبست که انسان، در عبادت، میانه /مؤلف
گر عالقه و رغبت انسان به  بندي و مداومت بر اعمال نیک، بیان زیرا پاي ؛دمداومت کن

ست که صاحبش بر آن مداومت  ست و بهترین عمل نزد اهللا، عملیکارهاي شایسته ا
 نماید.

 که اهللاآیه  ذکر کرده است؛ از جمله ایندر این باب آیه  چند /مؤلف
 فرماید: می

ِينَ ٱ ُقلُوبِ  ِ�  َناوََجَعلۡ ﴿ َبُعوهُ ٱ �َّ َّ�  
ۡ
ۚ َورَۡ�َ  فَةٗ َرأ  َهاَ�ٰ َكَتبۡ  َما َتَدُعوَها�ۡ ٱ َبا�ِيَّةً َورَهۡ  ٗة

ٓ بۡ ٱ إِ�َّ  ِهمۡ َعلَيۡ  ٰ رِۡض  ءَ تَِغا ِ ٱ نِ َ� ۖ  َحقَّ  َهارََعوۡ  َ�َما �َّ    ]  ٢٧: احلديد[  ﴾ رَِ�يَتَِها
بخشایش و  که از او پیروي نمودند، مهربانی و و به عیسی انجیل دادیم و در دل کسانی 

ها فرض  نشینی (و رهبانیتی) نهادیم که خود پدید آورده بودند و ما آن را بر آن گوشه

 همین کتاب. 146ي  نک: حدیث شماره )1(
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باید  که چنانرا  را در جستجوي رضایت اهللا پدید آوردند؛ ولی آن  نساختیم. بلکه آنان، آن 
 رعایت نکردند.

 چنین اهللا متعال نشینی و رهبانیت خودساخته را ترك نمودند. هم یعنی گوشه
 فرماید: می

ْ  َوَ� ﴿ ِينَ ٱكَ  يَُ�ونُوا َّ�  ْ وتُوا
ُ
 ٱ ِهمُ َعلَيۡ  َ�َطاَل  ُل َ�بۡ  ِمن َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ

َ
 َ�َقَسۡت  َمدُ ۡ�

     ]١٦: احلديد[  ﴾ قُلُوُ�ُهۡمۖ 
تر به آنان کتاب داده شد و زمان بر آنان طوالنی گذشت و  و مانند کسانی نباشند که پیش

 هایشان سخت گشت. دل

پنداشتند و ترکش دشوار خویش بر ل نیک را امنی شدن زمان، اعیعنی با طوال
بندي داشته باشیم و در انجام  هر حال، باید بر کارهاي نیک مداومت و پاي کردند. به

پردازیم، آن را به سرانجام  انگاري نکنیم و وقتی به کار نیکی می ها تنبلی و سهل آن
سایر کارها نیز  ادامه دادنِباشد،  هم میها، م گونه که مداومت بر عبادت برسانیم. همان

مزاج باشد و هر دم و ساعت، رنگ و فکر،  داراي اهمیت است و انسان نباید هردمبیل
عوض کند؛ بلکه باید ثبوت فکري و عملی داشته باشد؛ البته تا زمانی که نادرست 

که دریافت اندیشه یا رفتارش درست  بودن فکر یا عملش، نمایان نشود و همین
نیست، ترکش نماید و بر آن پافشاري نکند. ثبوت فکري و عملی، با رعایت شرط 

پخته و  آدمِدهد که  گر ثبوت و پختگی شخصیت انسان است و نشان می مذکور، بیان
د نز داند که قدمش را کجا بگذارد یا نگذارد؛ یعنی به هر کاري که دست می آگاه، می

و آگاهی است. برخی از مردم بدین نکته  کند، از روي شناخت یا هر اقدامی که می
سان وقتشان  اي دارند و فردا، دیدگاهی دیگر؛ و بدین کنند و امروز، اندیشه توجه نمی

شود که عمر بن  رو روایت می از این گاه آرام و قرار ندارند؛ ند و هیچکن را ضایع می
ید بر آن اي پیدا کرد، با توفیق کار نیک و خجسته هرکس«است:  فرموده خطاب

اي را آغاز کردي،  ست؛ یعنی هرگاه کار نیک و شایسته سخن بزرگی». مداومت کند
که مانند یک  خود را به انجام آن، ملزَم کن و با جدیت، آن را به انجام برسان؛ نه این

 یاکه چیزي بسازي  سرگرمی، گاه انجامش دهی و گاه، ترکش کنی و بدون این
ي ما  کنم که همه از اهللا متعال درخواست می ؛ضایع کنی وقت خود رااي بگیري،  نتیجه
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گران حق و  ي دعوت را بر حق و حقیقت، ثابت و استوار بگرداند و ما را در جرگه
 یاوران حقیقت، قرار دهد.

*** 

ْيل، : «قال: قال رسول اهللا وعن عمَر بن اخلطاب -١٥٧
َّ
مْن نَاَم َ�ْن ِحْز�ِِه ِمَن الل

ٍء مِ  و َ�ْن يَشْ
َ
ْيلِ أ

َّ
هُ ِمن الل

َ
نَّما قرأ

َ
ُ ك�

َ
تب هل

ُ
َفِجر َوصالةِ الظهر، ك

ْ
ه ما بَ� صالةِ ال

َ
». ْنُه َ�َقرأ

 )1([روايت مسلم]
هر کس از خواندن «فرمود:  اهللا گوید: رسول می عمر بن خطاب ترجمه:

ي  کرده یا از قرائت قسمتی از آن، به سبب غلبه بخشی از قرآن که در شب تالوت می
ي نماز صبح تا ظهر، آن را بخواند، گویا آن را در شب  از بماند و در فاصلهخواب ب

 ».رسد خوانده است و پاداش آن، به او می

 شرح
نقل کرده که  حدیثی بدین مضمون از امیر مؤمنان، عمر بن خطاب، /مؤلف

کرده  هر کس از خواندن بخشی از قرآن که در شب تالوت می«فرموده است:  پیامبر
ي نماز صبح تا  ي خواب باز بماند و در فاصله قرائت قسمتی از آن، به سبب غلبهیا از 

 ؛»رسد ه است و پاداش آن، به او میظهر، آن را بخواند، گویا آن را در شب خواند
 یعنی: گویا آن را در نماز شب خویش، خوانده است.

آن  دهد که وقتی انسان، عبادتی را آغاز کرد، باید بر نشان می این حدیث
 بندي کند؛ اگرچه پس از پایان وقتش باشد. مداومت و پاي

که در حدیث ذکر شده، به معناي بخش یا قسمتی از هر » حزب«ي  واژه
هر  بههاي انسانی.  ها و طوایف یا گروه ست؛ از جمله احزاب قرآن و نیز دسته چیزي

کند، اما  حال اگر کسی عادت داشته باشد که بخشی از قرآن را در نماز شب تالوت
ي نماز  باز بماند و در فاصله اب، از قرائت همه یا قسمتی از آني خو به سبب غلبه

که آن را در نماز شب، خوانده است. است صبح تا ظهر، جبرانش نماید، مثلِ این 
جا  اگر تالوتش در نماز وتر بوده، قضاي آن را به صورت زوج، بهکه ماند نناگفته 

 .747صحیح مسلم، ش:  )1(
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، وتر رکعتافزاید و اگر سه  هاي وترش می ر تعداد رکعتآورد؛ یعنی یک رکعت ب می
خوانده، در روز باید چهار رکعت بخواند و اگر به خواندن پنج رکعت وتر، عادت  می

ت رکعتی بوده، قضایش، داشته، قضاي آن را شش رکعت بخواند و اگر وترش، هف
ي  غلبه به سبب وقتی پیامبرگوید:  می &بدین دلیل که عایشه ست؛ هشت رکعتی

 خواند. ماند، در روز، دوازده رکعت می خواب یا بیماري، از نماز شب بازمی
ي نماز صبح تا ظهر، ادا  قید شده که قضاي آن را در فاصله در حدیث عمر

دهد پس از نماز صبح تا طلوع  کند؛ اما احادیث دیگري وجود دارد که نشان می
سان حدیثی که  ، نباید نماز خواند و بدیني یک نیزه اندازه خورشید و باال آمدن آن، به

رود که بیان شد؛ یعنی زمان  به شمار می ذکر کردیم، قیدي براي حدیث عمر
شود و تا ظهر ادامه دارد.  ي یک نیزه، آغاز می اندازه جبران، از باال آمدن خورشید به

یادش  به اند: این حدیث، قید و شرطی ندارد و انسان هر زمان که برخی از علما گفته
بدون هیچ قید و شرطی فرموده است:  بیاید، باید قضاي آن را ادا کند؛ زیرا پیامبر

يَُصلَِّها إَذا َذَكَرَها، ال «
ْ
ْو �َِسيََها فَل

َ
اركَ َمْن نَاَم َ�ْن َصالٍة أ  ذ ةَ فَّ

ّ
ُ إال

َ
هرکس، «یعنی:  )1(؛»لكهل

ي  مد، بخواند و کفارهیادش آ از نمازي خواب ماند یا آن را فراموش کرد، هرگاه به
 ».دیگري ندارد

شود که انسان باید بر  ، چنین برداشت میاست ذکر کرده /از حدیثی که مؤلف
بندي نماید و در صورت امکان، قضاي عملی را که  کارهاي نیک، مداومت و پاي

و اگر امکان جبران آن وجود نداشت، روشن است که  جاي آورد کند، به فراموش می
؛ اگر کسی وارد مسجد شد »املسجد ةحتي«مانند سنت  ؛شود او ساقط میقضاي آن، از 

و فراموش کرد که این دو رکعت سنت را بخواند و مدت زیادي گذشت، دیگر 
جبران ندارد؛ زیرا سنت بودن این نماز، مقید به سبب است؛ یعنی سببش، ورود به 

ملی که مقید به حکمِ هر ع باشد و وقتی تأخیر شود، دیگر، سنت نیست. مسجد می
باشد، یعنی سبب مشخصی دارد، همین است و هرگاه سببش برداشته شود،  سبب می

هر البته  ؛گانه باشد که عمل واجبی مانند نمازهاي پنج جبران یا قضایی ندارد، مگر آن
که هاي سنت  مانند نمازجبران دارد؛ ست،  عملی که مقید به زمان یا وقت مشخصی

 .کنقل از انس بن مال به 1102؛ و صحیح مسلم، ش: 562صحیح بخاري، ش:  )1(
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آورد؛  جا می یادش آمد، قضاي آن را به و پس از پایان وقت بهاگر کسی، فراموش کرد 
 ثابت شده است. زیرا این عمل، از پیامبر

یعنی سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم ماه را » ایام بیض«ي  چنین اگر انسان، روزه هم
در  ي سه روز در ماه گرچه روزه تواند جبرانش کند؛ پس از آن، میاز دست بدهد، 

، اما بهتر است که در سیزدهم، باشد درست می وسط یا در پایان ماهدر ابتدا یا 
 .چهاردهم و پانزدهم ماه باشد

*** 

 !اهللا يَا عْبدَ : «اهللاقال: قال يل رسوُل  $بِن عمرو بِن العاص اهللاوعن عبِد  -١٥٨
النٍ 

ُ
ْيَل ال تَُ�ْن ِمثْل ف

َّ
ْيَل َ�رَتَك �ِياَم الل

َّ
 )1(ليه][متفٌق ع». ، اَكَن يُقوُم الل

اي «به من فرمود:  اهللا گوید: رسول می $ بن عمرو بن عاصعبداهللا ترجمه:
 ».د، ولی پس از مدتی آن را ترك کردخوانْ عبداهللا! مانند فالنی نباش که نماز شب می

  &وعن اع�شةَ  -١٥٩
َ
ْو  اهللات: اكن رسوُل قال

َ
ْيِل ِمْن وجٍع أ

َّ
الةُ ِمْن الل اَ�ْتُه الصَّ

َ
إَذا ف

َة غْ�ِ   )2(. [روايت مسلم]ر�عةً ه، ص�َّ ِمَن انلََّهارِ ثنىَْت عرْشَ
به سبب بیماري یا به هر علت  گوید: وقتی پیامبر می &عایشه ترجمه:

 خواند. ماند، در روز، دوازده رکعت می دیگري، از نماز شب بازمی

 شرح
به او  که پیامبراست روایت کرده  $، از عبداهللا بن عمرو بن عاص/مؤلف

خواند، ولی پس از مدتی آن را  اي عبداهللا! مانند فالنی نباش که نماز شب می«فرمود: 
بندي بر اعمال نیک ذکر  مؤلف، این حدیث را در باب مداومت و پاي». ترك کرد

 کرده است.
کس  را نصیحت نمود که مانند فالن $در این حدیث، عبداهللا بن عمرو پیامبر

نام آن شخص را  ؛ و این، سه احتمال دارد: یا پیامبرنباشد و نامی از آن شخص نبرد
از ذکر نام وي خودداري نموده تا راویان، او را  یا عبداهللا بن عمرو ذکر نکرده،

 .1159؛ و صحیح مسلم، ش: 1152صحیح بخاري،  )1(
 .746صحیح مسلم، ش:  )2(
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، نام آن شخص را در ابهام شاید هم راويِ پس از عبداهللا بن عمرو یانشناسند؛ 
د اصل قضیه را یگذاشته است. در هر صورت، مهم این است که در چنین مسایلی، با

نیز  روش پیامبر مد نظر قرار دهیم و از ذکر نام اشخاص، خودداري کنیم.
کرد؛ بلکه  خواست از کاري منع کند، نام کسی را ذکر نمی گونه بود که وقتی می همین

و با چنین عباراتی از آن کار، » کنند؟ ها، چنین و چنان می چرا برخی«فرمود:  می
 داشت. بازمی

 ي بزرگ دارد: ذکر نام شخص، دو فایده خودداري از
 اول: حفظ آبروي آن شخص.

و دوم: ممکن است آن شخص، تغییر رویه دهد و رفتارش، خوب شود؛ لذا دیگر 
 ها، در دست اهللا زیرا قلب ؛سزاوار این نخواهد بود که از او، به بدي یاد شود

خورد یا  ش که شراب میگویید: مثلِ فالنی نبا باشد. به عنوان مثال: به شخصی می می
کند. اگر نامِ این فرد را ذکر کنید، ممکن است پس از مدتی اصالح  زنا یا دزدي می

شود و دست از چنین گناهانی بردارد و به اطاعت و عبادت اهللا بپردازد؛ آیا حال 
باشد؟ لذا در چنین مواردي، باید از ذکر نام  اید، می اش گفته سزوار سخنانی که درباره

ایم و از سوي دیگر،  سو آبرویش را حفظ نموده زیرا از یک ؛ص خودداري کنیماشخا
 ممکن است، عوض شود و رفتار نیکی در پیش بگیرد.

». ولی پس از مدتی آن را ترك کرد ؛خواند فالنی، نماز شب می«فرمود:  پیامبر
س از آن را پنباید کند،  ست به انسان که وقتی عمل نیکی را آغاز می این، هشداري

گردانی انسان از خیر و  رغبتی و روي بیگر  بیان ،مدتی ترك نماید؛ زیرا چنین کاري
. البته اگر انسان، عمل نیکی را به سبب عذر، است ست و این، خیلی خطرناك نیکی

جا آورد یا در صورتی که امکان جبران آن وجود نداشته  ترك کند و قضاي آن را به
ثابت شده که  زیرا در حدیث صحیحی از پیامبر ؛گذرد باشد، اهللا متعال از او درمی

اي، بیمار شود یا به مسافرت برود، پاداش اعمالی که در زمان صحت و  بنده هرگاه«
چنین اگر آن را به سبب عذر، ترك  هم». رسد داده است، به او می اقامت انجام می

 کرده، باید قضایش را ادا کند.
به سبب  آمده است: وقتی پیامبر ذکر کرده، /که مؤلف &و در حدیث

ماند، در روز، دوازده رکعت  بیماري یا به هر علت دیگري، از نماز شب بازمی
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خواند و اگر  و یازده رکعت می» وتر«نماز شبش را به صورت  زیرا پیامبر ؛خواند می
براي ماند،  یا به هر دلیلی، از نماز وتر یا نماز شبش بازمی ي خواب به سبب غلبه

جا  به خواند؛ یعنی قضاي آن را به صورت زوج می رانش، در روز دوازده رکعتجب
از  افزود؛ هاي وتر لذا براي جبران نماز وتر، باید یک رکعت بر تعداد رکعتآورد؛  می
ند و اگر به خوانده، در روز باید چهار رکعت بخوا سه رکعت، وتر میکسی اگر  رو این

، قضاي آن را شش رکعت بخواند و اگر است عادت داشته خواندن پنج رکعت وتر
خواند،  وتر می ه رکعتو اگر نُ ست وترش، هفت رکعتی بوده، قضایش، هشت رکعتی

وترش، یازده رکعت بوده  که چنانرانش در روز، ده رکعت بخواند و بباید براي ج
به همین شکل، عمل  طور که پیامبر همان است، قضایش دوازده رکعت خواهد بود.

 د.کر می
هایی که وقت یا زمان مشخصی  شود که عبادت چنین برداشت می از این حدیث

اما  وریم؛آدارند، در صورتی که به سبب عذري فوت شوند، باید قضاي آن را به جا 
هر عملی که سبب مشخصی دارد، حکمش این است که هرگاه سببش برداشته شود، 

کسی وضو گرفت و فراموش کرد  سنت وضو. مثالً اگرمانند جبران یا قضایی ندارد؛ 
رکعت سنت وضو بخواند و مدت زیادي گذشت، این دو رکعت از او ساقط  که دو

؛ اگر کسی، وارد مسجد شد و فراموش کرد که »املسجدةحتي«و مانند سنت  شود. می
زیرا سنت این دو رکعت سنت را بخواند و مدت زیادي گذشت، دیگر جبران ندارد؛ 

وقتی  باشد و به سبب است؛ یعنی سببش، ورود به مسجد می بودن این نماز، مقید
 گردد. تأخیر شود، دیگر، سنت نیست و ساقط می

*** 
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 فرماید: اهللا متعال، می

﴿ ٓ ٰ  َوَما ٰ  َوَما فَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱ ُ�مُ َءاتَٮ ْۚ ٱفَ  هُ َ�نۡ  ُ�مۡ َ�َهٮ   ]  ٧: احلرش[  ﴾نَتُهوا
 چه شما را بازداشت، بازآیید. را بگیرید و از آن چه پیامبر به شما داد، آن  آن

 
ۡ ٱ َعنِ  يَنِطقُ  َوَما﴿       ]٤  ،٣: النجم[  ﴾٤ يُوَ�ٰ  وَۡ�ٞ  إِ�َّ  ُهوَ  إِنۡ  ٣ َهَوىٰٓ ل

گوید. سخنش، چیزي جز وحی نیست که به او نازل  (پیامبر) از روي هواي نفس سخن نمی
 شود. می

 
َ ٱ ُ�ِبُّونَ  ُكنُتمۡ  إِن قُۡل ﴿ ُ ٱ ُ�مُ بِبۡ ُ�ۡ  تَّبُِعوِ� ٱفَ  �َّ   ﴾ُذنُوَ�ُ�مۡ  َلُ�مۡ  ِفرۡ َوَ�غۡ  �َّ
  ]  ٣١: آل عمران[ 

بگو: اگر اهللا را دوست دارید، از من پیروي کنید تا اهللا شما را دوست بدارد و گناهانتان را 
 ببخشد.

 
ِ ٱ رَُسولِ  ِ�  َلُ�مۡ  َ�نَ  لََّقدۡ ﴿ سۡ  �َّ

ُ
ْ يَرۡ  َ�نَ  لَِّمن َحَسَنةٞ  َوةٌ أ َ ٱ ُجوا    ﴾ِخرَ �ٱ مَ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ

 ] ٢١ األحزاب:[ 
اهللا،  راستی براي شما، براي کسی که به (پاداش) اهللا و روز قیامت امیدوار است، در رسول به

 الگو و سرمشقی نیکوست.

 شرح
منظور از ». ب آنبندي بر سنت و آدا پاي«بابی بدین نام گشوده است:  /مؤلف

معامالت و  ها، در اخالق، عبادت اهللا رسولاست؛ یعنی روش  سنت، سنت پیامبر
که انجام دادن آن، از ست  سنت، عملی فقها اش. از نگاه رفتارهاي فردي و اجتماعی

 بهتر است و انجام آن، ثواب دارد و ترك آن، مجازاتی در پی ندارد. شکردن ترك
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را با هدایت و دین حق، برانگیخته است. هدایت، همان  یامبریقین اهللا متعال، پ به
لذا به ضرورت  دین حق، همان عمل صالح و شایسته؛ علم و دانش سودمند است و

وجود  اهللا بندي و محافظت بر سنت رسول بریم و امکان پاي علم و عمل، پی می
بندي بر  امر به پاي ندارد، مگر با فراگیري سنت و کسب دانش در این زمینه. بنابراین،

 علم و دانش است.فراگیري  سنت، امر به
 کسب علم و دانش، بر سه نوع است: فرض عین، فرض کفایه، و سنت.

دون آن، بست که عبادت،  باشد، علمی علمی که فراگیري آن، فرض عین می
مان، جایز لاطالعی از آن، براي مس شود؛ یعنی دانشی که بی درست و کامل ادا نمی

براي . مانند علم وضو، نماز، روزه، زکات، حج و امثال آن. لذا دانشی که نیست
ست که فراگیري آن، فرض عین  گنجایش ناآگاهی از آن، وجود ندارد، دانشیمسلمان 

باشد  بر کسی که زکات، فرض است، فراگیري احکام زکات نیز فرض می پساست. 
چنین فراگیري  فرض نیست. همو بر کسی که ثروتی ندارد، یاد گرفتن احکام زکات، 

احکام حج بر کسی که توانایی جانی و مالی براي اداي حج دارد، فرض است و بر 
 گرفتن احکام آن نیز فرض نیست. کسی که شرایط وجوب حج را ندارد، یاد

ي حفاظت و صیانت از دین است، فرض کفایه  اما فراگیري دانشی که مایه
اگر ترك شود، شریعت در خطر نابودي قرار  ست که باشد و این، همان دانشی می
اي به فراگیري دانش و این امر مهم بپردازند، حکمش از دیگران،  گیرد؛ اما اگر عده می

ي مهم، یعنی فراگیري  فهبه انجام این وظیشود. لذا اگر کسی در یک منطقه،  ساقط می
یري علوم دینی و فتوا دادن به مردم و تدریس علوم دینی بپردازد، فراگ دانش دین

 رود. شمار می براي سایر مردم، سنت خواهد بود و این، سومین نوع علم به
یکی از این سه گر علوم اسالمی،  و محقق و پژوهش ثواب طالب علمبنابراین، 

رو  از این د: پاداش سنت، یا پاداش فرض عین یا پاداش فرض کفایه؛حالت خواهد بو
ت و آداب آن، تنها با شناخت سنت و آداب آن، بندي بر سن پاي گیریم که نتیجه می
 باشد. ممکن می

ذکر کرده است؛ از جمله این آیه که  ، چند آیه از کتاب اهللا/سپس مؤلف
 فرماید: می اهللا
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َ ٱ ُ�ِبُّونَ  ُكنُتمۡ  إِن قُۡل ﴿ ُ ٱ ُ�مُ بِبۡ ُ�ۡ  تَّبُِعوِ� ٱفَ  �َّ  ] ٣١: آل عمران[  ﴾�َّ
 د، از من پیروي کنید تا اهللا شما را دوست بدارد.بگو: اگر اهللا را دوست داری

کسانی را که  زیرا اهللا اند؛ نامیده» امتحان«ي  یه را آیهبرخی از علما، این آ
گویند: ما، اهللا را دوست  یکنند و م ها ادعا می مدعی محبتش هستند، آزموده است؛ آن

 فرماید: یلی بیاورند. اهللا متعال میللذا باید د داریم؛
َ ٱ ُ�ِبُّونَ  ُكنُتمۡ  إِن ۡل قُ ﴿   ﴾تَّبُِعوِ� ٱفَ  �َّ

 بگو: اگر اهللا را دوست دارید، از من پیروي کنید

دعایش کند، در ا لذا هرکس، مدعی محبت خداست و از پیامبرش پیروي نمی
 ، این است که از پیامبرزیرا عالمت محبت اهللا گوست؛ صادق نیست؛ بلکه دروغ

 پیروي کنی.
 ، از محبت و دوستی با اهللاسب با میزان تخلف از روش پیامبربدان که متنا

ي پیروي از  اما نتیجه ؛دگرد ات با اهللا، ناقص می ت و دوستیشوي و محب دور می
 ي مذکور آمده است؛ اهللا چه خواهد بود؟ پاسخ این پرسش، در آیه پیامبر

ُ ٱ ُ�مُ بِبۡ ُ�ۡ ﴿ :فرماید می این است که اهللا، تو را  اهللا رسولي پیروي از  یعنی نتیجه؛ _�َّ
راستی اهللا را دوست داشته باشی، باید  دارد؛ این، به ادعا نیست؛ بلکه اگر به دوست می

که اهللا، دوست دارد. همه چیز به محبت اهللا بستگی دارد، نه  همان کاري را انجام دهی
محبت  دارم. این، حقیقت و اصل به ادعاي شخص که بگوید: من، اهللا را دوست

 ي دوستان خویش قرار دهد. کنم که ما را در جرگه درخواست می ست. از اهللا هیال
او اش را براي  ي امور دینی و دنیوي وقتی اهللا متعال، کسی را دوست بدارد، همه

َحّب َشْخًصا، نَاَدی ِإّن اهللاَ «در حدیث آمده است:  که چنانسازد؛  آسان و فراهم می
َ
، إَِذا أ

�َل: إِ  �ُل. ُ�ّم ُ�نَاِديِجرْبِ ِحبُّه. قَاَل: َ�يُِحّبُه ِجرْبِ
َ
ِحّب فَُالناً فَأ

ُ
 يِف أهِل الّسَمواِت: إِّن اهللاَ  ّ� أ

رِْض  ُ�ِبُّ 
َ
َقبُوُل يِف األ

ْ
ُ ال

َ
ْهُل الّسَمواِت ُ�ّم يُوَضُع هل

َ
ِحّبوُه. َ�يُِحّبُه أ

َ
هرگاه «یعنی:  )1(؛»فَُالناً فَأ

دهد که من، فالنی را دوست دارم؛ تو  ه جبرئیل ندا میاي را دوست بدارد، ب بنده اهللا
دهد  دارد و به اهل آسمان ندا می پس جبرئیل، او را دوست می نیز او را دوست بدار.

که اهللا، فالنی را دوست دارد؛ شما هم دوستش بدارید. پس اهل آسمان نیز او را 

 .نقل از ابوهریره به 4772)؛ و صحیح مسلم، ش: 5580، 2970صحیح بخاري، ش:  )1(
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او را اهل زمین نیز و » گردد دارند و بدین ترتیب مقبول اهل زمین هم می دوست می
هدف  ،لذا محبت اهللا شود؛ سان آن شخص، پیشوایشان می دارند. و بدین دوست می

دار  کند و دوست پیروي می اهللا ورد کسی که از رسولآ است؛ البته هدف و دست
 است. پیامبر

 هی را ذکر کرده است که:ي ال فرموده  مؤلف، این

﴿ ٓ ٰ  َوَما ٰ  َوَما وهُ فَُخذُ  لرَُّسوُل ٱ ُ�مُ َءاتَٮ ْۚ ٱفَ  هُ َ�نۡ  ُ�مۡ َ�َهٮ  ]  ٧: احلرش[  ﴾نَتُهوا
 چه شما را بازداشت، بازآیید. را بگیرید و از آن چه پیامبر به شما داد، آن  آن

شود که  ، به اموالی گفته می»ىفء«آمده است؛  »ىفء«ي موضوع  این آیه، در ادامه
فرماید: هر  می لذا اهللا ؛آورند دست می مسلمانان بدون جنگ و درگیري از کفار به

دهد، بپذیرید و آن را برنگردانید. و از گرفتن اموالی که  به شما می مالی که پیامبر
 مأموررا  عمر بن خطاب دارد، خودداري کنید. باري پیامبر شما را از آن بازمی

 چیزي به او بخشید. عمر بازگشت، پیامبر آوري زکات کرد؛ وقتی عمر جمع
 خدا! آن را به کسی عطا کن که از من، نیازمندتر است. پیامبر اي رسول عرض کرد:

نَْت َ�ْ�ُ ُمرْشٍِف «فرمود: 
َ
ٌء، َوأ َماِل يَشْ

ْ
، فَال َوال َسائٍِل، فَُخْذُه، َوَما الإَِذا َجاَءَك ِمْن َهـَذا ال

رسید، آن را  داشتی، مالی به تو هرگاه بدون هیچ طمع و چشم«یعنی:  )1(؛»تُتِْبْعُه َ�ْفَسَك 
پذیریم و  به ما داده، آن را می لذا هرچه پیامبر». قبول کن و گرنه، در پیِ آن مباش

 آییم. چه که ما را از آن بازداشته است، بازمی از آن
بدون جنگ و  ست که مسلمانان و غنایمی »ىفء«این آیه، گرچه در موضوع اموال 

رو  از این ؛گردد حکام شرعی نیز میآورند، اما شامل ا دست می درگیري، از کفار به
پذیریم و از آن جهت که حالل  ، میاست براي ما حالل نموده چه را پیامبر آن

 نماییم. ا را از آن، نهی نموده، دوري میمچه  کنیم و از آن است، بدان عمل می
 فرموده است: ، این آیه را ذکر کرده که اهللا/گاه مؤلف آن

ِ ٱ رَُسولِ  ِ�  َلُ�مۡ  َ�نَ  لََّقدۡ ﴿ سۡ  �َّ
ُ
 ]  ٢١ األحزاب:[ ﴾َحَسَنةٞ  َوةٌ أ

اهللا،  راستی براي شما، براي کسی که به (پاداش) اهللا و روز قیامت امیدوار است، در رسول به
 الگو و سرمشقی نیکوست.
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 اسوه و الگوي ماست؛ لذا هر عملی که مبتنی بر الگوبرداري از پیامبر پیامبر
شود. از این آیه دو نکته  باشد، عمل نیکی محسوب می یا بر اساس پیروي از او

الگوبرداري از او نیز،  نیکوست و ي اعمال پیامبر که همه گردد: اول این برداشت می
به  نیکی، از پیامبر رود. ما، وظیفه داریم که به شمار می اي به کار نیک و شایسته

تورها و رهنمودهایش پیروي کنیم و چیزي بر دس ي نمونه و برجسته عنوان الگو
کردي، زشت و ناپسند است و با  زیرا چنین روي ؛یمننیفزاییم یا از آن کم نک

 تعارض دارد. الگوبرداري درست و شایسته از پیامبر
ي اعمال  اند که باید از همه اهللا از این آیه، چنین برداشت کرده علما رحمهم

ا بر دالیل واضح و روشن، خاص دسته از اعمالش که بن پیروي کنیم، مگر آن پیامبر
 فرماید: می همانند این آیه که اهللاخودش بوده است. 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  �َِّ�ُّ ٱ � ا حۡ  إِ�َّ

َ
زۡ  لََك  َنالَلۡ أ

َ
ٰ ٱ َجَك َ�ٰ أ ُجورَُهنَّ  َت َءاَ�يۡ  ِ�ٓ �َّ

ُ
 يَِميُنَك  َملََكۡت  َوَما أ

 ٓ ا ٓ  ِممَّ فَا
َ
ُ ٱ ءَ أ ٰ  اتِ َوَ�نَ  َ�ّمَِك  َوَ�َناتِ  َك َعلَيۡ  �َّ  تَِك َ�ٰ َ�ٰ  َوَ�َناتِ  َخالَِك  َوَ�َناتِ  تَِك َع�َّ

ٰ ٱ ةٗ مۡ ٱوَ  َمَعَك  نَ َهاَجرۡ  ِ� �َّ
َ
ؤۡ  َرأ َرادَ  إِنۡ  لِلنَِّ�ِّ  َسَهاَ�فۡ  َوَهَبۡت  إِن ِمَنةً مُّ

َ
ن �َِّ�ُّ ٱ أ

َ
 أ

ۡ ٱ ُدونِ  ِمن لََّك  َخالَِصةٗ  تَنِكَحَها�َسۡ       ]٥٠ األحزاب:[  ﴾ِمنَِ�ۗ ُمؤۡ ل
اي، برایت حالل کردیم و نیز کنیزانی را که  ما همسرانت را که مهرشان را دادهاي پیامبر! 

ها و  ها، دخترخاله اي. و (نیز) دخترعموها، دخترعمه اهللا به تو داده و تو مالکشان شده
اند و هر زن مؤمنی که خود را به پیامبر ببخشد و  هایت که با تو هجرت کرده دختردایی

 ي توست، نه مؤمنان. ه ازدواج خویش درآورد؛ (این حکم) ویژهپیامبر بخواهد او را ب

مانند  اشته است؛بوده، تنها به ایشان اختصاص د لذا هرچه، خاص پیامبر
زیرا  پیاپی بدون افطار یا خوردن چیزي؛ ه گرفتن دو روز؛ یعنی روز»وصال«ي  روزه
ا! شما، خود خد عرض کردند: اي رسول از چنین عملی منع نمود. اصحاب پیامبر
ْسىَق «گیرید؟ فرمود:  می» وصال«ي  روزه

ُ
ْطَعُم َوأ

ُ
من با «یعنی:  ؛»لَْسُت َكَهيْئَِتُ�ْم إِ�ِّ أ

در روایت دیگري ». رسد شما فرق دارم؛ به من (از سوي پروردگارم) آب و غذا می
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�ِيُت ُ�ْطِعُمِ� َر�ِّ َو�َْسِق�ِ «آمده است: 
َ
ا در حالی سپري من، شب ر«یعنی:  )1(؛»إِ�ِّ أ

به عبارت دیگر، شب را در عبادت و  ».دهد کنم که پروردگارم به من آب و غذا می می
گرداند و  نیاز می گذرانم و این، مرا از خوردن و آشامیدن، بی یاد پروردگارم می

کنم. تجربه نیز همین را ثابت کرده که وقتی  گرسنگی و تشنگی را احساس نمی
و در  کند شود، خوردن و آشامیدن را فراموش می ل میشخصی به کار مهمی مشغو

 اشعار برخی از شاعران، بدین نکته تصریح شده است.
و مشغول شدن به  بستگی فراوانش به اهللا خاطر وابستگی یا دل به لذا پیامبر

شد که او را از  نماز شب، از سوي اهللا متعال، از قدرت و نیرویی برخوردار می
رو آن  نیستیم و از این ولی ما، همانند پیامبر ؛کرد نیاز می یب خوردن و آشامیدن

منع نموده و این نکته را روشن ساخته است که » وصال«ي  بزرگوار، ما را ار روزه
 باشد. ي خودش می ، ویژه»وصال«ي  روزه

*** 
 فرماید: و اهللا متعال می

ٰ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  َوَرّ�َِك  فََ� ﴿ ْ  َ�  ُ�مَّ  َنُهمۡ بَيۡ  َشَجرَ  ا�ِيمَ  ُ�َّكُِموكَ  َح�َّ نُفِسِهمۡ  ِ�ٓ  َ�ُِدوا
َ
 أ

ا اَحرَجٗ  ْ  َت قََضيۡ  ّمِمَّ     ]٦٥:  النساء[  ﴾٦٥ الِيمٗ �َسۡ  َو�َُسّلُِموا
که تو را در اختالفاتشان به داوري  ها ایمان ندارند تا آن خیر؛ سوگند به پروردگارت آن

 تسلیم باشند.گیر نشوند و کامال  بخوانند و از داوري تو دل

 فرماید: چنین می هم

وهُ  ءٖ َ�ۡ  ِ�  ُتمۡ زَ�ۡ تََ�ٰ  فَإِن﴿ ِ ٱ إَِ�  فَُردُّ ِ  ِمُنونَ تُؤۡ  ُكنُتمۡ  إِن لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱب  مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ
  ]  ٥٩:  النساء[  ﴾ِخرِ �ٱ

رستاخیز و هرگاه در چیزي اختالف کردید، آن را به اهللا و پیامبر بازگردانید؛ اگر به اهللا و 
 ایمان دارید.

 

)؛ 6755، 6701، 6700، 6345، 1831، 1830، 1829، 1828، 1827، 1788صحیح بخاري، ش: ( )1(
نقل از تعدادي از صحابه، از جمله: ابوهریره، انس،  ) به1850، 1849، 1847، 1846و صحیح مسلم، 

 .عمر ابوسعید، عایشه، و ابن
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 شرح
ذکر کرده،  بندي بر سنت و آداب آن ر باب پايي آیاتی که د در ادامه /مؤلف

 فرموده است: بدین آیه اشاره کرده که اهللا

ٰ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  َوَرّ�َِك  فََ� ﴿ ْ  َ�  ُ�مَّ  َنُهمۡ بَيۡ  َشَجرَ  �ِيَما ُ�َّكُِموكَ  َح�َّ نُفِسِهمۡ  ِ�ٓ  َ�ُِدوا
َ
 أ

ا اجٗ َحرَ  ْ  َت قََضيۡ  ّمِمَّ   ]  ٦٥:  النساء[  ﴾٦٥ الِيمٗ �َسۡ  َو�َُسّلُِموا
که تو را در اختالفاتشان به داوري  ها ایمان ندارند تا آن خیر؛ سوگند به پروردگارت آن

 گیر نشوند و کامال تسلیم باشند. بخوانند و از داوري تو دل

 فرماید: هاي قبل می هدر آی هاي قبل ارتباط دارد؛ اهللا  این آیه، با آیه

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ  ا ِطيُعوا

َ
َ ٱ أ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱ َوأ

ُ
 ٱ َوأ

َ
 فَإِن ِمنُ�ۡمۖ  رِ مۡ ۡ�

وهُ  ءٖ َ�ۡ  ِ�  ُتمۡ زَ�ۡ تََ�ٰ  ِ ٱ إَِ�  فَُردُّ ِ  ِمُنونَ تُؤۡ  ُكنُتمۡ  إِن لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱب  ِخِر� �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ
 ٰ حۡ  َخۡ�ٞ  لَِك َ�

َ
  َسنُ َوأ

ۡ
   ]٥٩:  النساء[  ﴾٥٩ وِ�ً� تَأ

فرمان ببرید و نیز از صاحبان امرتان  رسولِ (او)اي مؤمنان! از اهللا اطاعت کنید و از  
بازگردانید؛ اگر  رسولبرداري نمایید) و هرگاه در چیزي اختالف کردید، آن را به اهللا و  (فرمان

 دارید. این بهتر است و سرانجام بهتري دارد.رستاخیز ایمان روز به اهللا و 

چنین  برداري از خود و پیامبرش و هم لذا اهللا متعال به اطاعت و فرمان
ز مسلمان، دستور داده است. منظور ا داران صاحبان امر و زمامبرداري از  فرمان

دارند زیرا علما، مسؤولیت بیان دین اهللا را بر عهده  صاحبان امر، حکام و علما هستند؛
علما، بدون حکام راه به و حکام، مسؤول اجراي احکام شرعی و قوانین دینی هستند. 

لذا حکام باید  کنند؛ نمایی علما درست عمل نمی برند و حکام نیز بدون راه جایی نمی
هی به علما مراجعه نمایند و علما نیز ك و شناخت مسایل دینی و شریعت البراي در

هی بترسانند و ها را از عذاب ال ن که همواره آنسا ؛ بدینباید خیرخواه حکام باشند
تطبیق و اجراي شریعت  تا حاکمان بتوانند بههاي دینی را به آنان، یادآوري کنند  آموزه

 ر جامعه بپردازند. سپس فرمود:هی دال
وهُ  ءٖ َ�ۡ  ِ�  ُتمۡ زَ�ۡ تََ�ٰ  فَإِن﴿ ِ ٱ إَِ�  فَُردُّ   ]٥٩: النساء[  ﴾لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ

 و هرگاه در چیزي اختالف کردید، آن را به اهللا و پیامبر بازگردانید. 
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 و پیامبر یک از شما، حجت نخواهد بود و باید به حکم اهللا یعنی سخن هیچ
 اهللا مراجعه کنید و این، با مراجعه به کتاب اهللا، قرآن عظیم، و با رجوع به رسول

باید به شخص ایشان  یات پیامبرباشد؛ گرچه در زمان ح یعنی مراجعه به سنتش می
کردند؛ اما پس از وفاتش، باید به سنتش رجوع کنیم؛ و این، معیار ایمان و  مراجعه می

ِ  ِمُنونَ تُؤۡ  ُكنُتمۡ  إِن﴿فرماید:  می دلیلی بر صداقت آن است. زیرا اهللا ِ ٱب  مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ
در این آیه به مراجعه به کتاب و  ».اگر به اهللا و رستاخیز، ایمان دارید«یعنی:  ﴾ِخرِ� �ٱ

ي ایمان  یابیم که مراجعه به اهللا و پیامبرش، الزمه رو درمی سنت، امر شده است؛ از این
ٰ ﴿فرماید:  است. سپس می حۡ  َخۡ�ٞ  لَِك َ�

َ
  َسنُ َوأ

ۡ
این، بهتر است و «یعنی:  ﴾٥٩ وِ�ً� تَأ

باشد و سرانجام  بهتر می براي امت، لذا رجوع به اهللا و پیامبرش». ردسرانجام بهتري دا
از  کنند که مردم اشتباه، چنین گمان می گرچه برخی به ؛بهتري براي آنان در پی دارد

 تاب و سنت را ندارند! این، پندارعاجزند و توانایی درك ک مراجعه به کتاب وسنت
کنند که  گمان میطور که برخی از مردم  همان ؛ست و هیچ ارزشی ندارد ینادرست

این امر، بوده و  آن، فقط براي مردمان صدر اسالم به سالم و عملرجوع به ا
دانند که اسالم،  ها نمی پناه بر اهللا؛ اینسازگاري و تناسبی با عصر حاضر ندارد. 

دانند که اسالم با گذشت زمان  همواره برتر است و هیچ چیز، از آن برتر نیست و نمی
کس دچار  یر مکان، در رابطه با هیچو با دگرگون شدن اوضاع و احوال و نیز با تغی

راستی به اهللا و آخرت ایمان داریم، باید به  شود؛ بلکه اگر به تغییر و دگرگونی نمی
 مد را به دنبال دارد.آ کتاب و سنت، بازگردیم و این، بهتر است و بهترین پی

 فرماید: می سپس اهللا

لَمۡ ﴿
َ
ِينَ ٱ إَِ�  تَرَ  � �َُّهمۡ  ُ�ُمونَ يَزۡ  �َّ

َ
ْ ءَ  � ٓ  اَمُنوا نزَِل  بَِما

ُ
ٓ  َك إَِ�ۡ  أ نزَِل  َوَما

ُ
 لَِك َ�بۡ  ِمن أ

ن يُرِ�ُدونَ 
َ
ْ َ�َتَحاَكُموٓ  أ ٰ ٱ إَِ�  ا ِمُروٓ  َوقَدۡ  ُغوتِ ل�َّ

ُ
ْ أ ن ا

َ
ْ يَ�ۡ  أ     ]٦٠:  النساء[  ﴾ۦۖ بِهِ  ُفُروا

چه بر تو و پیش از تو نازل شده، ایمان  برند به آن بینی کسانی را که گمان می مگر نمی 
اند به طاغوت کافر  که دستور یافته خواهند طاغوت را داور قرار دهند، حال آن اند و می دهآور

 شوند؟

کنی که به  سانی تعجب نمیاین استفهام، براي تعجب است؛ یعنی آیا از چنین ک
اما با این حال، اهللا و  ؛چه بر تو و پیش از تو نازل شده، ایمان دارند به آن گمانشان
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به سراغ  به عبارت دیگر،روند؟!  دهند و به سراغ طاغوت می رار نمیرسولش را داور ق
 هی، تعارض دارد.روند که با شریعت ال قوانینی می احکام و

گیر مسلمانان شده است  اي اشاره کرد که امروزه دامن توان به فتنه در این میان می
فاصله دارد و هی، رانند که از شریعت ال ینی حکم میو برخی از حکام، بر اساس قوان

هایی، این قوانین را  دین یعنی کافران و بی هاست؛ دین ي کافران و بی پرداخته ساخته و
اما متأسفانه برخی از حکام کشورهاي  ؛اند که هیچ شناختی از اسالم ندارند ساخته

ایشان و از مخالفت با کتاب و ه ي کافران هستند، از خشم ملت اسالمی که مستعمره
کنند که به اهللا و رسولش ایمان دارند و با  و با این حال، گمان می ترسند نمی سنت

خواهند طاغوت را داور قرار  کافر شوند، اما می اند، به طاغوت که دستور یافته آن
 فرماید: ي این آیه می در ادامه دهند! اهللا

يۡ ٱ َوُ�رِ�دُ ﴿ ن نُ َ�ٰ لشَّ
َ
     ]٦٠:  النساء[  ﴾٦٠ ابَعِيدٗ  َ�ۢ َضَ�ٰ  يُِضلَُّهمۡ  أ

 خواهد آنان را به گمراهی دور و درازي دچار نماید. شیطان می

راهی و ضاللتی  ها را به گم کند و آن راه می یعنی آنان را از دین اهللا، منحرف و گم
 ی که بر خالف شریعت اهللازیرا کس ؛گرداند که از راه حقیقت، دور است دچار می
 فرماید: می راه شده است. اهللا شدت گم راند، به حکم می

ْ َ�َعالَوۡ  لَُهمۡ  �ِيَل  �َذا﴿ ٓ  إَِ�ٰ  ا نَزَل  َما
َ
ُ ٱ أ يۡ  لرَُّسولِ ٱ �َ�  �َّ

َ
ۡ ٱ َت َر� ونَ  فِقِ�َ ُمَ�ٰ ل  يَُصدُّ

    ]٦١:  النساء[  ﴾٦١ اُصُدودٗ  َعنَك 
چه اهللا نازل کرده و به سوي پیامبر روي آورید،  و هنگامی که به آنان گفته شود: به آن

 گردانند. را خواهی دید که از تو روي میمنافقان 

رجوع کنند،  شود که به قرآن و سنت پیامبر یعنی وقتی از آنان خواسته می
ها را خواهی دید که از  گردانند. نفرمود: آن منافقان را خواهی دید که از تو روي می

». دانندگر منافقان را خواهی دید که از تو روي می«گردانند؛ بلکه فرمود:  تو روي می
کردي دارند، منافقند و این، همان  لذا کسانی که در قبال کتاب و سنت چنین روي

 .در این آیه، بیان نموده است ست که اهللا اي نکته
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ٓ  َف فََكيۡ ﴿ َ�ٰ  إَِذا
َ
ِصيَب� ُهمَبتۡ أ َمۡت  بَِما مُّ يۡ  قَدَّ

َ
ٓ  ُ�مَّ  ِديِهمۡ � ِ  لُِفونَ َ�ۡ  ُءوكَ َجا ِ ٱب  إِنۡ  �َّ

َردۡ 
َ
ٓ أ ٓ إِ  نَا     ]٦٢:  النساء[  ﴾٦٢ �ِيًقاَوتَوۡ  انٗ َ�ٰ إِحۡ  �َّ

آیند و به  رسد، نزدت می پس چگونه است که چون به سبب کردارشان مصیبتی به آنان می
 ایم. کنند که قصدي جز نیکی و ایجاد هماهنگی نداشته اهللا سوگند یاد می

وضعی،  خواهیم میان قوانین شرعی و کنند که ما می دعا میا یعنی منافقان
قوانین شرعی و قوانین که که امکان ندارد  هنگی ایجاد کنیم؛ حال آنآ خوانی و هم هم

 اي از موارد، حکم طاغوت پارهدر  ،فرض سان باشند و اگر به سو و یک طاغوتی، هم
م نه حکاشد، در حقیقت، این حکم، حکم اهللا متعال است، هی بطابق حکم الم

انین وضعی که مفید و سودمند است، ریشه در رو آن دسته از قو از این طاغوت؛
 فرموده است: احکام شرعی دارد. لذا اهللا

ْوَ�ٰٓ ﴿
ُ
ِينَ ٱ �َِك أ ُ ٱ لَمُ َ�عۡ  �َّ عۡ  قُلُو�ِِهمۡ  ِ�  َما �َّ

َ
َُّهمۡ  َوقُل ُهمۡ وَِعظۡ  ُهمۡ َ�نۡ  رِۡض فَأ  ِ�ٓ  ل

نُفِسِهمۡ 
َ
    ]٦٣:  النساء[  ﴾٦٣ ابَلِيغٗ  َ�ۢ قَوۡ  أ

گذرد، آگاه است؛ پس، از آنان روي بگردان و آنان را پند بده و  هایشان می در دلچه  اهللا از آن
 ها اثر نماید. به آنان سخن رسایی بگو که در آن

کنند که به اهللا ایمان دارند و قصدشان،  ها در برابر مردم ادعا می یعنی اگرچه این
از  اهللاست، اما  هنگی در میان احکام شرعی و قوانین حکومتیآ ایجاد هم

لذا به پیامبرش دستور  ؛هایشان آگاه است و می داند که چه اهداف شومی دارند نیت
ها روي بگرداند و به آنان سخن قاطع و رسایی بگوید  داد که براي تهدیدشان، از آن

 فرماید: و پند گیرند. سپس می ها اثر نماید تا به خود آیند آنکه در 

﴿ ٓ رۡ  َوَما
َ
ِۚ ٱ نِ �ِإِذۡ  ِ�َُطاعَ  إِ�َّ  رَُّسولٍ  ِمن َناَسلۡ أ       ]٦٤:  النساء[  ﴾�َّ

 از او اطاعت کنند. اهللاکه به خواست  و هیچ پیامبري نفرستادیم مگر براي این

براي این نبوده که سخنانشان را مطالعه و سپس  به عبارت دیگر، ارسال پیامبران
ها اطاعت نمایند؛ و  ز آنترك کنند؛ بلکه ارسال پیامبران براي این است که مردم، ا

لذا معناي رسالت یا ارسال پیامبران، در پیروي از  ؛فایده است گرنه، ارسال پیامبران، بی
 فرماید: می اهللا که چنانها نهفته است؛  آن
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﴿ ٓ رۡ  َوَما
َ
ِۚ ٱ نِ �ِإِذۡ  ِ�َُطاعَ  إِ�َّ  رَُّسولٍ  ِمن َناَسلۡ أ �َُّهمۡ  َولَوۡ  �َّ

َ
لَُموٓ  إِذ � ْ ظَّ نُفسَ  ا

َ
ٓ  ُهمۡ أ  ُءوكَ َجا

ْ َتغۡ سۡ ٱفَ  َ ٱ َفُروا ْ  لرَُّسوُل ٱ لَُهمُ  َفرَ َتغۡ سۡ ٱوَ  �َّ َ ٱ لَوََجُدوا ابٗ  �َّ   ]  ٦٤:  النساء[  ﴾٦٤ ارَِّحيمٗ  اتَوَّ
از او اطاعت کنند. و اگر آنان در  اهللاکه به خواست  و هیچ پیامبري نفرستادیم مگر براي این

نمودند و  آمدند و از اهللا درخواست آمرزش می میآن هنگام که به خود ستم کردند، نزدت 
 یافتند. پذیر مهربان می کرد، اهللا را توبه پیامبر نیز برایشان طلب آمرزش می

کنند که وقتی مرتکب  اما برخی از افراد نادان، از این آیه چنین برداشت می
ها  نیز براي آن جا استغفار کنند تا پیامبر بروند و آن شوند، سرِ قبر پیامبر گناهی می

اهی شدیدي مرها، در گ آنان را ببخشد! این سان اهللا مرزش کند و بدینآدرخواست 
لَُموٓ  إِذ ﴿فرماید:  صراحت می برند؛ زیرا اهللا متعال در این آیه، به سر می به ْ ظَّ نُفَسُهمۡ  ا

َ
 ﴾ أ

د، تفاوت، . کسانی که به زبان عربی آشنا هستن»إذا َظلَُموا أنُفَسهم«و نفرموده است: 
لَُموٓ  إِذ ﴿دانند؛  خوبی می را به »إذا«و  »إذ«هاي  حرف ْ ظَّ نُفَسُهمۡ  ا

َ
  در آن«یعنی:   ﴾ أ

گوید که در گذشته  ها و گناهانی سخن می و از اشتباه» هنگام که به خود ستم کردند
بدین معناست  »إذا َظلَُموا أنُفَسهم«؛ و انجام شده است؛ یعنی در زمان حیات پیامبر

اگر آنان در آن هنگام که به خود «لذا این آیه بدین معناست که:  ؛»گاه گناه کنندهر«ه ک
برایشان  رفتند و پیامبر ، نزدش میستم کردند، یعنی در زمان حیات پیامبر

یافنتد. و امکان ندارد که  پذیر مهربان می کرد، اهللا را توبه درخواست آمرزش می
طلب آمرزش نماید؛ زیرا با مرگ انسان،  کسیخویش، براي پس از وفات  پیامبر

إَِذا َماَت اِإل�َْساُن اْ�َقَطَع َ�نُْه «فرموده است:  اهللا یابد و رسول اعمال او نیز پایان می
 ُ
َ

ٍ َصاِلٍح يَْدُعو هل
َ

ْو َودل
َ
ٍم يُنْتََفُع بِِه أ

ْ
ْو ِعل

َ
 ِمْن َصَدقٍَة َجاِرَ�ٍة أ

َّ
 ِمْن ثََالثٍَة إِال

َّ
یعنی:  )1(؛»َ�َملُُه إِال

ي  گردد، مگر از سه عمل: صدقه میرد، پاداش اعمالش قطع می هنگامی که انسان می«
اي که  شود، یا فرزند شایسته جاري، یا علم و دانش سودمندي که از آن استفاده می

اعمال خود او نیز پایان یافته است؛ البته هر  با وفات پیامبر ».کند برایش دعا می
از  رسد؛ نیز می اي که امت انجام دهند، به پیامبر و شایستهپاداش هر عمل نیک 

رسد؛  نیز می اهللا رو هر عمل فرض یا نفلی که انجام دهیم، ثواب آن به رسول این

 .نقل از ابوهریره ، به3084صحیح مسلم، ش:  )1(
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ٍم «زیرا او، این اعمال را به ما آموزش داده و در حدیث مذکور آمده است: 
ْ
ْو ِعل

َ
أ

 ».شود آن، استفاده مییا علم و دانشی که از «یعنی:  ؛»يُنْتََفُع بِهِ 
 ، این آیه را ذکر کرده که اهللا متعال فرموده است:/سپس مؤلف

ٰ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  َوَرّ�َِك  فََ� ﴿ ْ  َ�  ُ�مَّ  َنُهمۡ بَيۡ  َشَجرَ  �ِيَما ُ�َّكُِموكَ  َح�َّ نُفِسِهمۡ  ِ�ٓ  َ�ُِدوا
َ
 أ

ا اَحرَجٗ  ْ  َت قََضيۡ  ّمِمَّ   ]  ٦٥:  ءالنسا[  ﴾٦٥ الِيمٗ �َسۡ  َو�َُسّلُِموا
که تو را در اختالفاتشان به داوري  ها ایمان ندارند تا آن خیر؛ سوگند به پروردگارت آن

 بخوانند و از داوري تو دلگیر نشوند و کامال تسلیم باشند.

ن، کند و ای سوگند یاد می خود، براي محمد در این آیه به ربوبیت اهللا
 است؛ زیرا ربوبیتی که در این آیه فیبه محمد مصط ي پروردگار گر توجه ویژه بیان

یا عام است و هایش،  در رابطه با آفریده ذکر شده، ربویت خاص است؛ ربوبیت اهللا
 مانند این آیه که اهللا شود؛ هایش می ي آفریده ، شامل همهیا خاص؛ ربوبیت عام اهللا

 فرماید: می

ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ﴿   ]  ٢:  الفاحتة[  ﴾٢ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َرّبِ  ِ�َّ
 ي اهللا، پروردگار جهانیان است.ي حمد و ستایش ویژههمه

ها را برگزیده  که اهللا متعال، آن شود میبندگانی  اما ربوبیت خاص اهللا، شامل
 فرماید: است؛ مانند همین آیه که اهللا متعال می

ٰ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  َوَرّ�َِك  فََ� ﴿  ]٦٥:  النساء[  ﴾ َنُهمۡ بَيۡ  َشَجرَ  �ِيَما ُ�َّكُِموكَ  َح�َّ
که تو را در اختالفاتشان به داوري  ها ایمان ندارند تا آن خیر؛ سوگند به پروردگارت آن

 بخوانند...

 ي ذیل، هم به ربوبیت عام هم به ربوبیت خاص او اشاره شده است: البته در آیه

ْ قَالُوٓ ﴿   ]  ١٢٢  ،١٢١: األعراف[  ﴾١٢٢ ُرونَ َوَ�ٰ  ُموَ�ٰ  َرّبِ  ١٢١ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ بَِرّبِ  َءاَمنَّا ا
 گفتند: به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم؛ به پروردگار موسی و هارون.

َال  َك فََور�ِّ «فرمود:  جا براي تأکید است و اگر می در این ﴾َ� ﴿ ؛﴾َ�  َوَرّ�َِك  فََ� ﴿
 اهللارساند، اما بدون تأکید بود. مانند این آیه که  ، همین مفهوم را می»يُؤِمنُون...

 فرموده است:
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قۡ  َ�ٓ ﴿
ُ
    ]١: القيامة[  ﴾١ َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مِ �َِيوۡ  ِسمُ أ

 کنم. به روز قیامت سوگند یاد می

 در این آیه نیز براي نفی نیست؛ بلکه براي تأکید است. ﴾َ� ﴿

ٰ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  َوَرّ�َِك  فََ� ﴿      ]٦٥:  النساء[  ﴾َنُهمۡ بَيۡ  َشَجرَ  �ِيَما ُ�َّكُِموكَ  َح�َّ
که تو را در اختالفاتشان به داوري  ها ایمان ندارند تا آن خیر؛ سوگند به پروردگارت آن

 بخوانند...

ل و هم شام شود هاي دینی می این مشاجره و اختالف، هم شامل اختالف
دیگر، اختالف نظر داشتند  اي با یک ي مسأله لذا اگر دو نفر درباره ؛هاي دنیوي اختالف

یک از  اور قرار دهند و هیچ، یعنی سنتش را دت یا حرام، باید پیامبرکه آیا حالل اس
 ر قرار دهند و تسلیم حکم او شوند؛را داو اهللا که رسول ایمان ندارد، مگر این ها آن

اي دنیوي باشد، باز هم باید به حکم شریعت و سنت  اما اگر اختالفشان بر سر مسأله
 و یکی از همسایگانش که از انصار وامزبیر بن ع که چنانعمل کنند.  پیامبر

خواستند که  اهللا با هم اختالف پیدا کردند؛ اما از رسول ي آبی خاطر چشمه بود، به
 اهللا به هر حال، کسی که در امور دینی و دنیوي، رسولقضاوت کند.  ها در میان آن

 دهد، ایمان ندارد. را داور قرار نمی
زیرا  ؛کلی ایمان ندارد راضی نباشد، به پیامبرطور مطلق به حکم  اگر انسان، به

و از  شود، کافر است دهد یا راضی نمی تن نمی کسی که مطلقاً به حکم پیامبر
راضی نشود و  ي خاص به حکم پیامبر باشد؛ اما اگر در یک مسأله اسالم، خارج می

رسش مطرح مخالفت کند، کافر نیست. شاید این پ ي آن مسأله درباره با حکم پیامبر
را پس از وفاتش، داور قرار داد؟ پاسخ، روشن  اهللا توان رسول شود که چگونه می

یعنی به سنتش عمل کنیم؛ و این، یک بخش آن  ؛است؛ باید سنتش را داور قرار دهیم
 گیر نباشیم زیرا اهللا است و بخش دیگر آن، این است که از حکم کتاب و سنت دل

ْ َ�ِ  َ�  ُ�مَّ ﴿فرماید:  می نُفِسِهمۡ  ِ�ٓ  ُدوا
َ
ا اَحرَجٗ  أ ْ  َت قََضيۡ  ّمِمَّ یعنی: و   ﴾٦٥ الِيمٗ �َسۡ  َو�َُسّلُِموا

گیر نشوند. به عبارت دیگر، گاه، انسان کتاب و سنت را داور  دل از داوري پیامبر
گیر است و از صمیم قلب بدان  دهد، اما نسبت به حکم کتاب و سنت، دل قرار می

ایمان کامل، این است که انسان به حکم اهللا و رسولش  ي راضی نیست. لذا الزمه
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ْ  ﴿فرماید:  می راضی باشد. بخش سومی هم وجود دارد؛ اهللا   ﴾٦٥ الِيمٗ �َسۡ  َو�َُسّلُِموا
ي ایمان کامل، ذکر  گانه طور کامل، تسلیم باشند. لذا در این آیه شروط سه یعنی: و به
 شده است:

 .یکم: داور قرار دادن پیامبر
 گیر نباشد. دل انسان از حکم پیامبر دوم:

 باشد. اهللا طور کامل، تسلیم حکم رسول و سوم: به
کنند و  را رها می اهللا رو کسانی که امروزه، کتاب اهللا و سنت رسول از این

زیرا اهللا  )1(دهند، مؤمن نیستند و ایمان ندارند. نین بشري یا وضعی را حکَم قرار میاقو
 فرماید: متعال می

ال ایمان است، برخوردار ي کم اي که مایه یعنی ایمان کاملی ندارند و از شرایط ضروري و پسندیده )1(
کردشان برخاسته از انکار،  نیستند؛ گرچه از اصل ایمان، برخوردارند. البته به شرطی که این روي

ریشخند گرفتن دین و شریعت الهی و یا  گردانی از اصل شریعت یا استهزا و به لجاجت، سرکشی، روي
در اعتقاد، شریعت و احکام شرعی را از برتر دانستن قوانین وضعی از احکام شرعی نباشد؛ لذا کسی که 

هاي اهل  تراشی هایی واهی مانند بهانه خاطر بهانه داند، اما در عمل، به تر می قوانین بشري، برتر و کامل
که مرتکب گناه بزرگی  کند، مرتکب کفر اصغر شده و با این هوا و معصیت، مطابق شریعت حکم نمی

هاي عقیده و  اند که در کتاب باره سخن گفته تفصیل در این هگردیده است، کافر نیست و سلف صالح، ب
دانند و معتقدند که صاحبش از اسالم،  تفسیر، موجود است. بنابراین، کسانی که این امر را کفر اکبر می

اند.  خارج است، با روش مؤمنان و سلف صالح، مخالفت کرده و راه خوارج و معتزله را در پیش گرفته
گذاران، فراخوانی براي ترك احکام شرعی  ح کردیم، بر خالف پندار جاهالن و بدعتاي که مطر مسأله

ي سلف صالح است که  بندي به شیوه یا عدم حکم به قوانین دینی نیست؛ بلکه فراخوانی براي پاي
خواران و رباخواران را تکفیر نکند،  باشد. آیا اگر شخصی زناکاران، شراب ترین و بهترین روش می سالم

انگاري کرده است؟! آیا مگر ترك چنین اعمالی، حکم الهی نیست؟ پس، چه فرقی  امر دین، سهل در
نَزَل  بَِمآ  ُ�مَ�ۡ  لَّمۡ  َوَمن﴿فرماید:  کند؟ اهللا متعال، می می

َ
ُ ٱ أ ْوَ�ٰٓ  �َّ

ُ
ٰ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ کسانی «یعنی:  ﴾فُِرونَ َ�

تفصیل در سخنان صحابه و  این مسأله به». فرندکه مطابق احکامی که اهللا نازل نموده، حکم نکنند، کا
طاوس از  ) آورده است: معمر از ابن1/191که عبدالرزاق در تفسیر خود ( آمده است. چنان تابعین

ي االهی فرموده است: منظور، کفر اکبر یا کفري  ي این فرموده درباره پدرش نقل کرده که ابن عباس
. سند این روایت، صحیح است. شیخ علی حسن عبدالحمید نیست که آنان را از اسالم، خارج کند
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ٰ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  َوَرّ�َِك  فََ� ﴿    ]  ٦٥ : النساء[  ﴾َنُهمۡ بَيۡ  َشَجرَ  �ِيَما ُ�َّكُِموكَ  َح�َّ
که تو را در اختالفاتشان به داوري  ها ایمان ندارند تا آن خیر؛ سوگند به پروردگارت آن

 بخوانند.

 فرماید: و می

به ذکر سایر طرق این روایت پرداخته و در روایت دیگري آمده که » القول المأمون«اهللا، در کتاب  حفظه
پرسیدم: آیا هرکس، مطابق حکم اهللا، حکم نکند، کافر است؟ فرمود:  عباس گوید: از ابن طاوس می

ها و  ه و کفرش، مانند کفر کسی نیست که به اهللا، و فرشتگان، و کتاباو، به آن حکم، کفر ورزید«
 یک از صحابه و سلف صالح سراغ نداریم که هیچ». و به آخرت، کفر ورزیده است فرستادگان اهللا
ها  رود؛ زیرا اصوالی شمار می از این آیه مخالفت کرده باشد و این، حجت به $عباس با برداشت ابن

یک صحابی، سخنی بگوید و سایر صحابه با او مخالفت نکنند، این، نوعی اجماع به نام اند: وقتی  گفته
با دعایی که  $عباس باشد. دیدگاه ابن است که بنا بر دیدگاه جمهور، حجت می» اجماع سکوتی«

به او دانش  دعا کرد که اهللا $عباس براي ابن شود؛ زیرا پیامبر در حقش نمود، تقویت می پیامبر
طور که در روایت صحیح آمده  نش دینی و قدرت برداشت دقیق مسایل را عنایت کند. و همانو بی

را بر دیدگاه بزرگان  $عباس دیدگاه تفسیري ابن» نصر«ي  در تفسیر سوره است، عمر بن خطاب
 احلكم بغري ما أنزل اهللا وأصول التكفري يف«اهللا در کتاب  بدر، ترجیح داد. شیخ خالد العنبري حفظه

ها را پاسخ گفته است و  خوبی و با دالیلی قوي، شبهات تکفیري به »ةاألم سلف وأقوال ةالكتاب والسن
ي  سوره 44ي  ي تفسیر آیه ها درباره گر اتفاق نظر آن اهللا ذکر کرده که بیان سخنانی از سلف رحمهم

اهللا نازل کرده، اگر  اش از این قرار است: حکم کردن بر خالف احکامی که باشد که خالصه می» مائده«
برخاسته از انکار احکام الهی و یا اعتقاد قلبی به جایز بودن چنین عملی نباشد، یکی از گناهان کبیره 

ي اسالم قرار دارد و ممکن است  ي اسالم، خارج نیست؛ گرچه بر لبه رود و صاحبش از دایره شمار می به
که کسی، با اعتقاد قلبی، به  ست؛ مثل این یر معاصیبه پرتگاه کفر سقوط کند. حکم چنین عملی، مانند سا

زبان بگوید که زنا، حالل است و اشکالی ندارد؛ روشن است که چنین کسی، دچار کفر اکبر شده و حتی 
ي اسالم، خارج است. ناگفته نماند که این، حکمی مطلق است و تکفیر  اگر مرتکب زنا نشود، از دایره

د که شرایط تکفیر در او یافت شود و هیچ مانعی براي عدم تکفیر کن شخص معینی، چنین ایجاب می
وي، وجود نداشته باشد و این، چیزي نیست که عموم مردم بدان بپردازند؛ بلکه جزو وظایف علماي 

توانید به دو کتاب دیگر شیخ حسن عبدالحمید مراجعه کنید که در این  باره می توانمند امت است. در این
 .»التكفري ةفتن من نذير ةصيح« و »التكفري ةالتحذير من فتن«: موضوع، مفید است
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ٓ  ُ�مَ�ۡ  لَّمۡ  َوَمن﴿ نَزَل  بَِما
َ
ُ ٱ أ ْوَ�ٰٓ  �َّ

ُ
ٰ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ      ]٤٤: دة املائ[  ﴾٤٤ فُِرونَ َ�

 کسانی که مطابق احکامی که اهللا نازل نموده، حکم نکنند، کافرند.

هی مطابق احکام ال ،اي از مسایل ي پاره کردي دارند و درباره کسانی که چنین روي
 نتهاي کتاب و س م و جور، با دادهکنند، در حقیقت از روي هواي نفس و ظل حکم نمی

اند و قوانین خودساخته را  نمایند و دین را با چنین قوانینی عوض کرده مخالفت می
اند. چنین عملی، کفر است؛ اگرچه نماز بخوانند، روزه  هی نمودهگزین شریعت ال جاي

 و با وجود علم و آگاهی، لذا کسانی که دانسته دهند، و حج بگزارند؛بگیرند، زکات 
رانند که بر خالف شریعت است،  و مطابق قوانینی حکم می کنند هی را ترك میاحکام ال

هی با قوانین بشري، کردن بخشی از شریعت الگوییم: عوض  کافرند. تعجب نکنید که می
انکار زیرا  ؛کردي دارد، روزه بگیرد و نماز بخواند کفر است؛ اگرچه کسی که چنین روي

داشت،  ي قرآن ایمان و باید به همهر از این ي آن است؛ کتاب، همانند انکار همهبخشی از 
 . کسی که به بخشی از کتاب ي آن است به معناي انکار همه و گرنه، انکار بخشی از آن

می با احکا گوید: من ن حال میي آن کفر ورزیده است و به زبا ورزد، گویا به همه کفر می
حکامی که مخالف هوا انسان به ا اگرو به آن، ایمان ندارم.  که مطابق میلم نباشد، مخالفم

و در حقیقت، از هواي نفس و  ، مرتکب کفر شدهداشته باشدنو هوس اوست، ایمان 
را معبود  خویشهاي نفسانی  پیروي کرده و گویا به جاي اهللا، خواسته خودامیال درونی 

ترین مسایل  لذا این مسأله، خیلی اهمیت دارد و جزو خطرناك )1(خود قرار داده است.

جا، سخنی اجمالی و مطلق است و باید در کنار آن، به سایر سخنانش در  در این /سخن شیخ )1(
هایش توجه کنیم. وي، در تعلیقش بر سخن دو شیخ بزرگوار، آلبانی و عبدالعزیز  فتواها و دیگر کتاب

چه از سخن  آن«گوید:  رانی با قوانین غیر الهی یا قوانین مخالف با شریعت، می کمي ح اهللا درباره رحمهما
شود، این است که هرکس، بر اساس قوانین غیر الهی و مخالف با شریعت حکم  این دو عالم برداشت می

کند، در صورتی کافر است که چنین عملی را جایز بداند و هرکس با اعتقاد به معصیت بودن این عمل، 
کرد  کردي داشته باشد، کافر نیست؛ زیرا این عمل حرام را حالل ندانسته و ممکن است روي نین رويچ

ي  گانه هاي سه رو آیه نادرست وي در این زمینه، از روي ترس یا عجز و ناتوانی و امثال آن باشد. از این
 گر سه وضعیت هستند: در این باره، بیان» مائده«ي  سوره
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ها با  شود که آن رود؛ زیرا گاه مشاهده می شمار می ن امروزيِ مسلمانان، بهبراي حاکما
کنند که مخالف شریعت است؛  وجود شناختی که از دین اسالم دارند، قوانینی وضع می

پیروي از دشمنانِ اهللا و کافران، به تنظیم و صدور چنین قوانینی  اما متأسفانه باز هم به
ي  دانند که این قانون، ساخته و پرداخته ست که خود میپردازند. جاي بسی شگفت ا می

اهللا را کنار بگذارد و مطابق قوانینی حکم کند که اهللا متعال نازل نکرده،  کسی که دین و شریعت .1
 گذار، با اهللا باشد. زیرا او، خود را در جایگاه قانون ي اسالم، خارج می کافر است و از دایره

 رغبتی کرده است. شریک ساخته و نسبت به شریعت الهی، اظهار بی
و امثال آن، بر خالف شریعت اهللا حکم کند، کافر  خاطر هواي نفس یا از روي ترس کسی که به .2

 نیست؛ (بلکه فاسق است).
کند؛ مثالً براي انتقام از شخصی، بر خالف شریعت الهی،  کسی که از روي ظلم و ستم حکم می .3

 ي  گانه هاي سه نماید، ظالم است، نه کافر. لذا هر یک از این ویژگی اي صادر می حکم ظالمانه
 ».باشد کننده، می متناسب با موقعیت یا وضعیت حکم (کفر، فسق و ظلم)،

ي مفاهیم شرعی در کالم سلف  هایی بپردازیم که درباره یابی دالیل و علت جاست که باید به ریشه این
» احکام القرآن«در تفسیرش،  /العربی آمده است تا هر مفهومی را در جایگاه آن قرار دهیم. ابن

ي خود را از  اگر حکم خودساخته«گوید:  سخن گفته است؛ وي، میباره، به نیکی  ) در این2/624(
سوي اهللا بداند، در حقیقت، مرتکب عملی شده که کفر است؛ اما اگر از روي هوا و هوس، بر خالف 

شود که به اعتقاد اهل سنت، حکم سایر گناهان را دارد و  شریعت حکم کند، عملش گناهی محسوب می
باشد.  ي مائده می ي حکم در سوره دیدگاه، مطابق سبب نزول آیه این». ممکن است بخشیده شود

ي دو یهودي نازل شد که زنا  اند: این آیه، درباره ) روایت کرده3211) و مسلم (6336که بخاري ( چنان
ي زنا سؤال کرد، گفتند:  ي حکم الهی در تورات، درباره از یهودیان درباره اهللا کرده بودند و چون رسول

باره در تورات،   گویید؛ در این گفت: دروغ می زنیم. عبداهللا بن سالم کنیم و شالق می ا رسوا میآنان ر
ي رجم را در تورات کتمان  سار) آمده است. لذا تورات را آوردند و سعی کردند آیه (سنگ» رجم«حکم 

خودساخته را از  رود؛ یعنی کسی که حکمی شمار می ست و کفر، به کنند؛ لذا این، عوض کردن حکم الهی
سوي اهللا بداند، کافر است؛ اما اگر کسی، حکم الهی را ترك کند و به جاي آن، حکم دیگري صادر نماید 
و مدعی نباشد که این حکم، از سوي خداست، در این صورت باید به شرح و توضیحی که در کالم 

یر نداده است. براي تفصیل تر بیان شد، مراجعه کنیم و چنین شخصی، شریعت را تغی سلف آمده و پیش
) و فتاوي ابوالعباس 13/129)، فتح الباري (2/439تر، نک: تفسیر احکام القرآن، از جصاص ( بیش

 ).7/312حرانی (
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شرایط زمانی و مکانی است و با  باشد که آن را صدها سال قبل، مطرح کرده کافر می فالن
رجوع  کلی تفاوت دارد؛ با این حال، به کتاب اهللا و سنت پیامبر به امت اسالمی

که به  رسالت محمدکجاست؟ دیگر، تصدیق  کجاست؟ ایمان کنند! پس اسالم نمی
ي مردم برانگیخته شد، چه معنایی دارد؟! آیا مگر آیین محمد، آیینی فراگیر  سوي همه

کنند که  گیرد؟ امروزه بسیاري از افراد ناآگاه گمان می برمی نیست که همه چیز را در
اي از مسایل شخصی مانند ازدواج و  و پاره شریعت، در عبادت و ارتباط بنده با اهللا

کنند؛ زیرا شریعت، شامل  شدت اشتباه می ها، به شود. این اث و امثال آن خالصه میمیر
تر شود، ببینید  براي شما روشن خواهید این موضوع شود. اگر می میهمه چیز 

ي  سوره 282ي  ، یعنی آیه»دین«ي  ي قرآن، کدام آیه است؟ آري! آیه ترین آیه طوالنی
توان ادعا کرد که  ست. پس چگونه می ت و مسایل مالیي معامال باشد که درباره می» بقره«

ست و اگر  راهی شود؟! این، جهالت و گم اسالم، در عبادت و مسایل شخصی، خالصه می
اما اگر از روي  ؛رود شمار می به شد، سرکشی و انحراف بزرگیاز روي عمد و آگاهی با
واجب است که  انسان شود و بر کوتاهی محسوب می اندیشی و ناآگاهی باشد، نوعی کج

 کسب دانش و بینش دینی، تالش کند. براي
 لذا امکان ندارد که ایمان انسان، کامل باشد، مگر زمانی که:

 قرار دهد. مبناي عملرا  حکم پیامبر -1
 .نشودگیر  دل نسبت به حکم پیامبر -2
 .باشدطور کامل تسلیم  گردن نهد و به در برابر حکم پیامبر -3

ي  یا از دایره و بدون این شرایط،؛ جود این سه شرط، مؤمن استانسان با و
 )1(.باشد میشود و یا ایمانش، ناقص  کلی خارج می ایمان، به

*** 
 فرماید: اهللا متعال می

، این است که حاکم، »اگر از روي عمد باشد«که گفته است:  ، از این/ناگفته نماند که منظور شیخ )1(
م صالحیت و کارآمدي شریعت و احکام شرعی، معتقد باشد؛ حکم به خالف شرع را جایز بداند و به عد

طلبی یا از دست دادن ریاست و مال و ثروت باشد، گناه  اما اگر حکم به خالف شرع، برآمده از جاه
 نیست.» کفر اکبر«شود و  کبیره محسوب می

                                           



 217  بندي بر سنت و آداب آنباب: امر به پای

َطاعَ  َ�َقدۡ  لرَُّسوَل ٱ يُِطعِ  مَّن﴿
َ
ۖ ٱ أ َ   ]  ٨٠:  النساء[  ﴾�َّ

 ست.کسی که از پیامبر اطاعت کند، از اهللا اطاعت نموده ا

 فرماید: و می

سۡ  طٖ ِصَ�ٰ  إَِ�ٰ  ِديٓ َ�َهۡ  �نََّك ﴿ ِ ٱ طِ ِصَ�ٰ  ٥٢ َتقِي�ٖ مُّ َّ�﴾  ]٥٣  ،٥٢: الشور  [    
 خوانی؛ به راه اهللا. و تو، به راه راست فرا می

 فرماید: چنین می هم

ِينَ ٱ َذرِ َيحۡ فَلۡ ﴿ مۡ  َ�نۡ  ُ�َالُِفونَ  �َّ
َ
ِ أ ن ۦٓ رِه

َ
وۡ  َنةٌ فِتۡ  تُِصيَبُهمۡ  أ

َ
 َعَذاٌب  يُِصيَبُهمۡ  أ

ِ�مٌ 
َ
 ] ٦٣:  النور[  ﴾٦٣أ

که بال و یا عذاب دردناکی به آنان برسد،  کنند، از این می سرپیچیپیامبر آنان که از فرمان 
 بترسند.

 فرماید: و می

ِ ٱ ِت َءاَ�ٰ  ِمنۡ  ُ�ُيوتُِ�نَّ  ِ�  َ�ٰ ُ�تۡ  َما نَ ُكرۡ ذۡ ٱوَ ﴿    ]  ٣٤ األحزاب:[  ﴾َمةِ� كۡ ۡ�ِ ٱوَ  �َّ
 شود. هایتان خوانده می چه را که از آیات اهللا و حکمت (سنت نبوي)، در خانه یاد کنید آن و

 باره وجود دارد. هاي فراوانی در ابن آیه

 شرح
بندي بر سنت و آداب آن ذکر  ي آیاتی که در باب پاي در ادامه /سپس مؤلف

 فرموده است: کرده، به این آیه اشاره نموده که اهللا

ن ﴿ َطاعَ  َ�َقدۡ  لرَُّسوَل ٱ يُِطعِ  مَّ
َ
ۖ ٱ أ َ     ]٨٠:  النساء[  ﴾ �َّ

 کسی که از پیامبر اطاعت کند، از اهللا اطاعت نموده است.

ي انجام  برداري در زمینه کند که این فرمان برداري؛ فرقی نمی اطاعت، یعنی فرمان
است. دستوري باشد که به آن امر شده یا با ترك عملی باشد که از آن، نهی گردیده 

برداري و انجام دستورهاست و معصیت، یعنی انجام  لذا اطاعت به معناي فرمان
تنهایی ذکر شود، دو جنبه دارد: هم  به برداري ع؛ اما اگر اطاعت و فرمانکارهاي ممنو

لذا کسی گردد و هم شامل پرهیز از کارهاي ممنوع.  شامل انجام اوامر و دستورها می
کند یا به عبارت دیگر، دستورهایش را انجام  اعت میاط که از امر و نهی پیامبر
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 بردار اهللا نماید، مطیع و فرمان ، دوري میاست چه که نهی کرده دهد و از آن می
نافرمانی  رو نافرمانی از پیامبر طور که در این آیه، آمده است؛ از این باشد. همان می

 از اهللا متعال است.
ثابت شده، حکم  هرچه در سنت پیامبر شود که از این آیه چنین برداشت می
ست و باید  هیریم آمده است؛ یعنی جزو شریعت الدستورهایی را دارد که در قرآن ک

کس جایز نیست که کتاب و سنت را از هم جدا بداند یا  ن عمل کرد و براي هیچادب
از چنین عملی برحذر داشته و فرموده  در میان کتاب و سنت، فرق بگذارد. پیامبر

ِ�يه «است: 
ْ
ِر�َ�ته يَأ

َ
َحدُ�ْم ُمتَِّكئًا ىلَعَ أ

َ
ِفَ�َّ أ

ْ
ل
ُ
 نَْدرِي َما ال :ي َ�يَُقولِعنْدِ ْمر ِمْن األال أ

در حالی که بر یک از شما را ببینم که  مبادا هیچ«یعنی:  )1(؛»ِا�َّبَْعنَاهُ  اهللاوََجْدنَا يِف ِكتَاب 
دانم؛ تنها از  بگوید: نمیاو ، فرمان من به او برسد و است تکیه زده تخت خویش

هشدار  اهللا رسول به عبارت دیگر». کتاب اهللا آمده است کنیم که در چیزي پیروي می
چه در قرآن آمده است،  گویند: فقط از آن می رسد که مردم می دهد که زمانی فرا می

 کنیم و کاري به سنت نداریم. پیروي می
گویند:  می اندیشان برخی از کج ی پیش آمده ومتأسفانه، امروزه چنین وضعیت

 نه گویند؛ در حقیقت، دروغ می ها پذیریم. این و فقط قرآن را میسنت را قبول نداریم 
چه  زیرا قرآن به پیروي از سنت، دستور داده و آن قرآن را قبول دارند و نه سنت را؛

غ در سنت آمده، مانند دستورهاي قرآن است. لذا عموم مردم را با تزویر و درو

)، 20/283)، طبرانی در الکبیر (4604)، ابوداود (4/130است؛ روایت: احمد در مسندش ( صحیح )1(
) از طریق حریز 50) و اشیب در جزء خود (1/149)، و ابن عبدالبر در التمهید (1061و مسند شامیین (

عوف از مقدام بن معدي کرب به صورت مرفوع. عجلی، عبدالرحمن را  بن عثمان از عبدالرحمن بن ابی
-202تم در الجرح والتعدیل (حا ابی حبان نیز او را در الثقات ذکر کرده است؛ ابن دانسته و ابن» ثقه«

) ذکر کرده، 1/9اش ( ) او را نام بدون جرح و تعدیل، نام برده است؛ البته بنا بر شرطی که در مقدمه274
ي شیوخ حریز، ثقه هستند. لذا حافظ در التقریب، او را  ي ابوداود، همه رود. به گفته شمار می ثقه، به

) 586)، دارمی(2664اند؛ نک: ترمذي( یز از او متابعت کردهدرستی، ثقه دانسته است. حسن بن جابر ن به
) و....حسن، حداقل، صدوق است. و حدیث، شواهد دیگري 4/132احمد در مسندش( ،)12ماجه ( ابن

 .هم دارد
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گویند: سنت، مانند قرآن نیست که متواتر باشد و شک و فراموشی یا  فریبند و می می
 اساس و تصورات نادرست، به آن راه نیابد. هاي بی اندیشه

 ، این آیه را ذکر کرده که اهللا متعال فرموده است:/سپس مؤلف

ِينَ ٱ َذرِ َيحۡ فَلۡ ﴿ مۡ  َ�نۡ  ُ�َالُِفونَ  �َّ
َ
ِ أ ن ۦٓ رِه

َ
وۡ  َنةٌ فِتۡ  تُِصيَبُهمۡ  أ

َ
 َعَذاٌب  يُِصيَبُهمۡ  أ

ِ�مٌ 
َ
   ] ٦٣:  النور[  ﴾٦٣أ

 که بال و یا عذاب دردناکی به آنان برسد، بترسند. کنند، از این آنان که از فرمان پیامبر سرپیچی می

سرپیچی  ست که از فرمان پیامبر به کسانی این، هشداري از سوي اهللا
ورزند،  مخالفت می نند. لذا نفرمود که با پیامبرگردا هاي او، روي کنند و از دستور می

یا عذاب  و به آنان هشدار داد که بال» ندنمای از فرمان او سرپیچی می«بلکه فرمود: 
فرموده است: منظور از بال یا فتنه که در این  /احمد مرسد. اما دردناکی به آنان می

ا رهنمودهاي نبوي را بسا کسی که بخشی از سخنان ی آیه آمده، شرك است؛ زیرا چه
سان  و بدین گرددمبتال  دلش ایجاد شود و سرانجام، به شركکند، انحرافی در  رد می

تب، بدتر ؛ نه هالکت جسمی، بلکه هالکت دینی و معنوي که به مرات برسدهالکبه 
د که کن ست؛ فرقی نمی اي ، فرجام هر موجود زندهاست. هالکت بدنی یا مردن

چیزي جز خسارت دنیا و آخرت اما هالکت دینی،  کوتاه؛ عمرش، طوالنی باشد یا
ي  که به بال یا فتنه بسا، پیش از آن در این آیه هشدار داده است که چه نیست. اهللا

 ها برسد. شرك دچار شوند، عذاب دردناکی به آن
و وجوب پذیرش دستورهایش پی  برداري از پیامبر لذا به اهمیت فرمان

که هر کس، از فرمان او سرپیچی کند، به فتنه یا عذاب دردناکی یابیم  بریم و درمی می
 شود. دچار می

 اهللاین آیه که باب ذکر کرده است؛  ابتدايي دیگري نیز در  آیه /مؤلف
 فرماید: می

سۡ  ٖط ِصَ�ٰ  إَِ�ٰ  ِديٓ َ�َهۡ  �نََّك ﴿ ِ ٱ طِ ِصَ�ٰ  ٥٢ َتقِي�ٖ مُّ ِيٱ �َّ َ�ٰ ٱ ِ�  َما ۥَ�ُ  �َّ ٰ لسَّ  َماوَ  تِ َ�
 ٱ ِ� 

َ
  ]  ٥٣  ،٥٢: الشور[  ﴾ ِض� �ۡ�

 .ها و زمین است، از آنِ اوست چه در آسمان خوانی؛ به راه اهللا که آن و تو، به راه راست فرا می
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فرماید  در این آیه به پیامبرش می یعنی اهللاست؛  خطاب این آیه، به پیامبر
کند که راه راست،  عال بیان میدهی؛ سپس اهللا مت که تو راه راست را به مردم نشان می

بدان سبب این راه را  به بندگانش، نشان داده است. اهللا ست که اهللا همان راهی
یاد کرده که آن را به بندگانش نشان داده و » راه اهللا«به خود نسبت داده و از آن، به 

ی نسبت این راه را به کسان» فاتحه«ي  طور که در سوره رسد. همان این راه، به او می
 پیمایند. داده که به آنان، نعمت داده است؛ یعنی همان کسانی که این راه را می

ها را به پیمودن این راه، تشویق  به راه راست رهنمون شده و انسان لذا پیامبر
شته است و پس از او، علماي راهه رفتن، بازدا روي یا به بی ها را از کج کرده و آن

خوانند.  اند و مردم را به راه راست فرامی یت بزرگ شدهدار این مسؤول عهده ربانی
 فرموده است:به پیامبرش شاید کسی بگوید: پس چرا اهللا متعال 

حۡ  َمنۡ  ِديَ�هۡ  َ�  إِنََّك ﴿
َ
  ]  ٥٦: القصص[  ﴾َت َببۡ أ

 توانی کسی را که دوست داري، هدایت کنی. طور قطع تو نمی به

به سبب وفات عمویش، ابوطالب غمگین  که پیامبر گردیداین آیه، زمانی نازل 
کرد و  حمایت و پشتیبانی می که از پیامبر زیرا ابوطالب، مشرك بود و با آن ؛شد

، محروم ماند و سرود، اما از خیر اسالم اش اشعار بزرگی و ارزشمندي می درباره
در هنگام وفات عمویش، و  پیامبراز دنیا رفت.  الت کفرمسلمان نشد و در ح

يَا َ�مِّ قُْل «گفت:  می . پیامبرندحاضر بود ، بر بالین وي)1(ن دو نفر از قریشچنی هم
 ِ ، لَكَِمًة أحاّج لََك بَِها ِعنَْد ا�َّ ُ  ا�َّ

َّ
َ إِال االاهللا بگو؛   اي عموي من! الاله«یعنی:  )2(؛»ال إهِلَ

که ابوطالب  همین». اي نزد اهللا براي تو گواهی دهم که ایمان داشتهفقط یک کلمه، تا 
گفتند: اي ابوطالب! آیا  ي توحید را بر زبان بیاورد، آن دو نفر می خواست کلمه می
خواهی از دین عبدالمطلب برگردي؟ لذا آخرین سخنی که ابوطالب گفت، این بود   می

 سان، در حالت کفر از دنیا رفت. پیامبر که من، بر دین عبدالمطلب هستم و بدین
در ابوطالب رو  از این است؛ عموي خویش، شفاعت کردهکه براي  هفرمودبیان 

اما دو کفش آتشین در  ؛آنبرد؛ یعنی در عمقِ کمِ  سر می باالترین قسمت دوزخ به

 امیه بودند. [مترجم] بنا بر روایت بخاري آن دو نفر، ابوجهل و عبداهللا بن ابی )1(
 .نقل از مسیب بن حزن مخزومی ) به6681، 4772، 3884صحیح بخاري، ش: ( )2(
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هاي آتشینی  پناه بر اهللا! کفش )1(آید. پاهاي اوست که مغز سرش از آن، به جوش می
سایر اندامش  آورند، پس، که در پاي اوست، باالترین قسمت بدنش را به جوش می

نَا لاََكَن يِف «فرموده است:  چه وضعیتی دارند؟! پیامبر
َ
ُهَو يِف َضْحَضاٍح ِمْن نَاٍر، َولَْوال أ

ْسَفِل ِمَن انلَّارِ 
َ
رَِك األ برد و اگر من نبودم،  سر می او، در عمقِ کمِ جهنم به«یعنی:  )2(؛»ادلَّ
یگر، اگر بدان سبب که از من به عبارت د». گرفت ترین قسمت دوزخ قرار می در پایین

ترین  عیت بدتري داشت و در پایینکردم، وض پشتیبانی کرده بود، برایش شفاعت نمی
 گرفت. سمت دوزخ قرار میق

 به پیامبرش فرمود: اهللا

حۡ  َمنۡ  ِديَ�هۡ  َ�  إِنََّك ﴿
َ
    ]٥٦: القصص[  ﴾َت َببۡ أ

 ی.توانی کسی را که دوست داري، هدایت کن طور قطع تو نمی به

 إَِ�ٰ  ِديٓ َ�َهۡ  �نََّك ﴿ذکر کرده، فرموده است:  /اي که مؤلف در آیه اما اهللا
سۡ  ٖط ِصَ�ٰ  اند: این آیه، بدین  . مفهوم این دو آیه، متفاوت است. علما گفته﴾َتِقي�ٖ مُّ

لذا  دهی؛ راه راست را به مردم نشان میخوانی و  معناست که تو، به راه راست فرامی
 56ي  اما در آیه نمایی و نشان دادن راه راست است؛ در این آیه، راه منظور از هدایت

توفیق اشاره شده  نفی هدایت کرده، به هدایت از پیامبرش که اهللا» قصص«ي  سوره
توانی به کسی توفیق دهی که راه راست را در پیش بگیرد. لذا  است؛ یعنی تو، نمی

چند عزیزترین فرد به یت عطا کند؛ هرتواند به کسی توفیق هدا کس جز اهللا، نمی هیچ
زیرا هرکس که  ، عمو یا مادر و خاله و مادربزرگ؛مانند پدر، برادر آن شخص باشد؛

وظیفه داریم به سوي اهللا و دین او  گري ندارد. البته ما ، هیچ هدایتاهش کندمراهللا گ
ها نشان دهیم  دین تشویق کنیم و راه راست را به آن پذیرفتنبخوانیم و مردم را به  فرا

است و اگر دعوت خودشان و اگر دعوت ما را بپذیرند و هدایت شوند، به نفع ما و 
 فرماید: هاست. اهللا متعال می ما را نپذیرند و هدایت نشوند، به نفع ما و به زیان آن

 

 .نقل از ابوسعید خدري به 210) و مسلم، ش: 6564، 3885صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .نقل از عباس بن عبدالمطلب به 209) و مسلم، ش:6208، 3883صحیح بخاري، ش: ( )2(
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ۡ ٱ بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ُت َءاَ�ٰ  َك تِلۡ  ١ مٓ طسٓ ﴿ �َّ  َسَك �َّفۡ  ِخعٞ َ�ٰ  َلَعلََّك  ٢ ُمبِ�ِ ل
َ
ْ يَُ�و �  نُوا

 ﴾٣ِمنِ�َ ُمؤۡ 

طا، سین، میم. این (قرآن)، آیات کتاب روشن است. چه بسا بدان سبب که آنان ایمان  
 دهی.ي نابودي قرار میآورند، خودت را در آستانه نمى

آورند، تو خود را ناراحت مکن؛ زیرا هدایت، به دست  یعنی وقتی ایمان نمی
 /را به اهللا واگذار کن. سپس مؤلف جهات را انجام بده، اما نتی خداست. تو وظیفه

 فرموده است: ي ذیل را به عنوان آخرین آیه در این باب، ذکر کرده که اهللا آیه

ِ ٱ ِت َءاَ�ٰ  ِمنۡ  ُ�ُيوتُِ�نَّ  ِ�  َ�ٰ ُ�تۡ  َما نَ ُكرۡ ذۡ ٱوَ ﴿       ]٣٤ األحزاب:[  ﴾َمةِ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  �َّ
 شود. هایتان خوانده می نبوي)، در خانه چه را که از آیات اهللا و حکمت (سنت و یاد کنید آن

راستی همسران  است؛ به اهللا این آیه، خطاب به همسران پاك و بزرگوار رسول
 اند. پا به زمین گذاشته ترین زنانی هستند که از زمان آفرینش آدم پاك پیامبر

مانند ماجراي  ؛را بدنام کنند منافقان، تالش زیادي کردند تا همسران پیامبر
دار خویش قرار  را هدف دروغ شاخ $که دسیسه چیدند و صدیقه بنت صدیق» افک«

گناهی  دادند و او را به کاري متهم کردند که از آن، بري و پاك بود. لذا اهللا متعال بی
آیاتی نازل کرد که تا روز قیامت، خوانده   در ده آیه بیان فرمود و در این بارهاو را 

 ماید:فر د؛ اهللا متعال مینشو می

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  ٓ ِ  ُءوَجا  َخۡ�ٞ  ُهوَ  بَۡل  لَُّ�م�  �َ�ّٗ  َسُبوهُ َ�ۡ  َ�  ّمِنُ�مۚۡ  َبةٞ ُعۡص  كِ فۡ ۡ�ِ ٱب
ا ُهمّمِنۡ  رِيٖٕ مۡ ٱ لُِ�ِّ  لَُّ�مۚۡ  ِيٱوَ  ِم� ثۡ ۡ�ِ ٱ ِمنَ  تََسَب �ۡ ٱ مَّ َّ�  ٰ  ۥَ�ُ  ُهمۡ ِمنۡ  ۥهُ كِۡ�َ  تََو�َّ

   ]١١:  النور[  ﴾١١ َعِظيمٞ  َعَذاٌب 
المؤمنین عایشه) به میان آوردند، گروهی  ي ام راستی کسانی که آن تهمت بزرگ را (درباره به

از شما بودند. این تهمت را شر و زیانی براي خود مپندارید؛ بلکه این تهمت، براي شما 
اند، (محفوظ)  ست. براي هر یک از آنان سهمی از گناهی که مرتکب شده سراسر خیر و نیکی

 ترین سهم را در این تهمت داشت، مجازات بزرگی (در پیش) دارد. ی که بیشاست. و شخص

تالوت  هی و حکمت، آیات الي همسران پیامبر در خانه ي اهللا لذا به فرموده
به  خواندند. اهللا و همسرانش در خانه می هایی که پیامبر ها و حکمت شد؛ آیه می

د داشته باشید و یا هاي نبوي را به ی و سنتههاي ال دهد که آیه دستور می همسران پیامبر
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، به خیر انجام شودي کتاب و سنت  اش، مطالعه زیرا کسی که در خانه به سنت عمل کنید؛
زیرا  تر است؛ سؤولیتش از دیگران، سنگینرو م یابد و از این و دانش فراوانی دست می

تري  مسؤولیت بیش گردد، نسبت به دیگران میبرخوردار  ی که از دانش کتاب و سنتکس
ي ما دانش و فهم  کنم که به همه در قبال کتاب و سنت دارد. از اهللا متعال درخواست می

 یقین او، بخشنده و بزرگوار است. کتاب و سنت عنایت کند؛ به
*** 

 وأّما األحاديُث:

يِب ُهَرْ�َرةَ  -١٦٠
َ
ل: عْن أ وَّ

َ
َك من َدُعوِ� ما تََر�ُتُ�مْ «قال:  َعِن انلَّيبِّ  فاأل

َ
ْهل

َ
: إِنَّما أ

ٍء فاْجَتنُِبوه، َو�ِذا  إِذا َ�َهْيُتُ�ْم عْن يَشْ
َ
نْبيائِهْم، ف

َ
ةُ ُسَؤاهِلم، َواْختِالُ�ُهْم ىلَعَ أ

ْ
رث

َ
اَكَن قْبلُ�م ك

تُوا ِمْنُه ما اْسَتَطْعُتمْ 
ْ
أ
َ
ْمٍر ف

َ
َمْرتُُ�ْم بأ

َ
 )1([متفٌق عليه]». أ

مرا با همان مسایلی که براي شما « فرمود: گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:
هاي  نپرسید)؛ زیرا امتناگفته  ي مسایلِ دربارهمورد  گویم، رها کنید (و سؤال بی می

لذا هرگاه شما را از  ت با پیامبرانشان به هالکت رساند؛گذشته را کثرت سؤال و مخالف
دم، تا دا و چون شما را به انجام کاري دستور نماییدچیزي بازداشتم، از آن دوري 

 ».عمل کنید توانید به آن جا که می آن

 شرح
به یارانش  نقل کرده که پیامبر حدیثی بدین مضمون از ابوهریره /مؤلف

مورد  یعنی سؤال بی ؛»گویم، رها کنید که براي شما می مرا با همان مسایلی«فرمود: 
را برخی از زی ام؛ اش هیچ دستوري نداده ه دربارهید کننپرسید و مسایلی مطرح نک

به سبب اشتیاق فراوانی که به کسب علم و شناخت سنت داشتند، گاه  صحابه
شد  هایشان حرام می کردند که هرچند حرام نبود، اما به سبب سؤال مسایلی مطرح می

از  گشت؛ پرسیدند، واجب می یی که میها خاطر سؤال یا مسایلی که واجب نبود، به
ها دستور که به  مورد، منع کرد و به آن هاي بی سؤالآنان را از طرح  رو پیامبر این

گزار اهللا  جا بپرهیزند و سپاس هاوامر و نواهی او بسنده کنند و از سؤال و کنجکاوي ناب

 .1337؛ و صحیح مسلم، ش:7288صحیح بخاري، ش:  )1(
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علتش را بیان  اهللا ها را از اعمال دشوار، معاف کرده است. سپس رسول آنباشند که 
مخالفت با پیامبرانشان به  هاي گذشته را کثرت سؤال و زیرا امت«نمود و فرمود: 

بر کردند و چون  هاي گذشته، از پیامبرانشان زیاد سؤال می یعنی امت ؛»هالکت رساند
چنین با پیامبرانشان، مخالفت  گرفته شد؛ هم ها سخت خود سخت گرفتند، بر آن

گرفتند، به وظایف خویش عمل  خود را میهاي  . کاش وقتی پاسخ پرسشورزیدند
ها مخالفت کردند. در این باره  یعنی با آن ؛ا پیامبرانشان اختالف نمودنداما ب ؛دندکر می

اسرائیل،  است. بنی اهللا ي رسول قرآن کریم مثالی ذکر کرده که مصداق فرموده
ها کشته شده بود، اختالف کردند و هر  ي یکی از افرادي که در میان آن درباره
دیگر  به نزاع و کشمکش با یک مود؛ لذان ي دیگر را به قتل، متهم می اي، قبیله قبیله

برخاستند و چیزي نمانده بود که در میانشان جنگ و درگیري روي دهد. ماجرا را 
 ها گفت: به آن بازگو کردند. موسی براي پیامبرشان موسی

َ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  
ۡ
ن ُمرُُ�مۡ يَأ

َ
ْ تَذۡ  أ   ]  ٦٧: البقرة[  ﴾َ�َقَرةٗ  َ�ُوا

 د که براي آشکار شدن راز قتل، گاوي ذبح کنید.ده اهللا به شما دستور می

که گاوي ذبح کردید، بخشی از آن را بردارید و به پیکر مقتول  یعنی پس از این
در پاسخ  اسرائیل سی، او را کشته است. بنیبزنید تا به شما خبر دهد که چه ک

ول یعنی: گاو، چه ربطی به مقت» اي؟ آیا ما را به مسخره گرفته«گفتند:  موسی
کند؟  شود و راز قتلش را آشکار می زنده می دارد؟ و چگونه مقتول، پس از مرگش

که به فرمان اهللا و  این اسرائیل بود؛ زیرا به جاي این، از لجاجت و خودسري بنی
کردند؛ اما اگر به فرمان  رجوع  کنند، به عقل  و تصورات واهی خودعمل  پیامبرش

در  افتادند. موسی ند، به درد سر نمینمود واضح و روشن پروردگار عمل می
 پاسخشان فرمود:

ُعوذُ ﴿
َ
ِ  أ ِ ٱب نۡ  �َّ

َ
ُ�ونَ  أ

َ
  ]  ٦٧: البقرة[  ﴾٦٧ ِهلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ ِمنَ  أ

 برم.ها باشم، به اهللا پناه می ن که جزو نادا از این

ورزد و با تعدي و  کند، در حقیقت جهلت می زیرا کسی که دیگران را مسخره می
جا، به معناي تعدي و ستم  دهد. جهل در این اي انجام می ، کار نابخردانهها ستم به آن

 گوید، گفتند: راست می اسرائیل دیدند که موسی است. وقتی بنی
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﴿ ْ َا يُبَّ�ِ  َر�ََّك  َ�َا عُ دۡ ٱ قَالُوا     ]٦٨: البقرة[  ﴾ِ�َ  َما �َّ
 مورد نظر است؟ گفتند: از پروردگارت بخواه تا برایمان روشن کند که چه گاوي 

شدند، هر گاوي که ذبح  می پذیرفتند و تسلیم امر اهللا اما اگر این فرمان را می
از «گفتند:  ها به موسی ولی آن شد؛ ند، راز قتل برایشان آشکار میکرد می

 »پروردگارت بخواه تا برایمان روشن کند که چه گاوي مورد نظر است؟

﴿ ْ َا يُبَّ�ِ  َر�ََّك  َ�َا عُ دۡ ٱ قَالُوا ۚ  َما �َّ َها َ�ُقوُل  ۥإِنَّهُ  قَاَل  ِ�َ ٞ  إِ�َّ  َوَ�  فَارِٞض  �َّ  َ�َقَرة
ٰ  َ�ۡ�َ  َعَواُنۢ  رٌ بِ�ۡ  ْ �ۡ ٱفَ  لَِكۖ َ�    ]٦٨: البقرة[  ﴾٦٨ َمُرونَ تُؤۡ  َما َعلُوا

گاو، نه خیلی پیر باشد و نه خیلی جوان و بِکر؛ بلکه در بین  گوید: این مادهگفت: پروردگار می
 اید، عمل نمایید.و حالت باشد؛ پس به دستوري که دریافت کردهاین د

طور که  تأکید کرد که به این فرمان عمل کنند؛ همان سان موسی و بدین
دهد که براي آشکار شدن راز قتل،  اهللا به شما دستور می«ها فرموده بود:  تر به آن پیش

 فرماید: متعال میها باز هم سرپیچی کردند. اهللا  اما آن ؛»گاوي ذبح کنید

﴿  ْ َا يُبَّ�ِ  َر�ََّك  َ�َا عُ دۡ ٱ قَالُوا ۚ لَوۡ  َما �َّ ٞ  إِ�ََّها َ�ُقوُل  ۥإِنَّهُ  قَاَل  ُ�َها ٓ َصفۡ  َ�َقَرة  فَاقِعٞ  ءُ َرا
ٰ ٱ �َُ�ُّ  ُ�َهالَّوۡ      ]٦٩: البقرة[  ﴾٦٩ ِظرِ�نَ ل�َّ
چگونه است؟ گفت: گفتند: از پروردگارت بخواه تا برایمان روشن کند که رنگ این گاو،  

 سازد.دست؛ و بینندگان را شاد و مسرور می گوید: این گاو، زرد است و رنگش، یکپروردگار می

فقط کافی بود گاوي ذبح کنند که نه خیلی پیر بود و نه خیلی جوان و بکر؛ اما با 
مورد، کار را بر خود سخت نمودند؛ لذا باید گاو زردي  هاي بی گیري و سؤال سخت

 ساخت؛ شاد و مسرور میدست و زیبا بود و بینندگان را  کردند که رنگش، یک ذبح می
 ولی باز هم به این فرمان عمل نکردند!

﴿ ْ َا يُبَّ�ِ  َر�ََّك  َ�َا عُ دۡ ٱ قَالُوا ٓ  َناَعلَيۡ  َبهَ �ََ�ٰ  َقرَ ۡ�َ ٱ إِنَّ  ِ�َ  َما �َّ ا ٓ  إِن ��َّ ُ ٱ ءَ َشا َّ� 
ٞ  إِ�ََّها َ�ُقوُل  ۥإِنَّهُ  َقاَل  ٧٠ َتُدونَ لَُمهۡ   ٱ تُثِ�ُ  َذلُولٞ  �َّ  َ�َقَرة

َ
 َث رۡ �َۡ ٱ ِ� �َسۡ  َوَ�  َض �ۡ�

ۚ  ِشَيةَ  �َّ  ُمَسلََّمةٞ  ْ  �ِيَها ِ  َت ِجئۡ  نَ �لۡ ٱ قَالُوا � �َۡ ٱب ْ  َوَما فََذَ�ُوَها ّقِ   ﴾ ٧١َعلُونَ َ�فۡ  َ�ُدوا
   ]٧١  ،٧٠: البقرة[ 

 راستی  ست؟ به وشن نماید که این گاو، چگونه گاويگفتند: از پروردگارت بخواه تا برایمان ر
 

این گاو براي ما ناشناخته است و اگر اهللا بخواهد، راه به جایی خواهیم برد (و به گاو مورد 
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ست که هنوز به کار گرفته  فرماید: این گاوينظر دست خواهیم یافت). گفت: پروردگار می
دست و بدون لکه  یک ي کشتزار؛ رنگش نیزنشده؛ نه براي شخم زدن زمین و نه براي آبیار

گاه گاو مورد نظر را ذبح کردند؛ البته چیزي  است. گفتند: اینک حق مطلب را ادا کردي و آن
 نمانده بود که این فرمان را اجرا نکنند.

تر، حق مطلب را ادا کرده و  پیش راه بودند! موسی پناه بر اهللا که چقدر گم
ها ابالغ کرده بود؛ اما امیال نفسانی و تصورات واهی  ه آنب نیروش  فرمان اهللا را به

اینک «مورد، گفتند:  هاي بی همه پرسش ها، این حقیقت را انکار کرد و پس از این آن
و البته با این حال، چیزي نمانده بود که فرمان اهللا را اجرا »! حق مطلب را ادا کردي

ول زدند و اهللا، مقتول را زنده کرد و اي از گوشت گاو را به بدن مقت نکنند. سپس پاره
هاي  هر حال، سؤال او، خبر داد که چه کسی، او را کشته است و غایله، تمام شد. به

 هاي زیادي براي خودشان در پی داشت. پرسیدند، سختی فراوانی که از پیامبران می
 ،»تمیم بنی«از » اقرع بن حابس«نیز پیش آمد که  چنین ماجرایی براي پیامبر

 اهللاإّن «براي مردم سخنرانی کرد و فرمود:  پیامبرموردي مطرح کرد؛  پرسش بی
وا َجَّ فَُحجُّ

ْ
اهللا، حج را بر شما فرض کرده است؛ پس حج «یعنی:  ؛»فََرَض َعلَيُْ�ْم احل

یک حج در عمر،  یعنیحج را یک بار در عمر، فرض کرده است؛  لذا اهللا». نمایید
سؤال » خدا؟ آیا هر سال، اي رسول«پرسید:  اما اقرع ست؛ ي اداي این حکم، کافیبرا

ُت َ�َعْم لَوََجبَْت َولََما اْستََطْعتُْم؛ َذُروِ� َما «فرمود:  اهللا مورد بود. رسول اقرع، بی
ْ
لَْو قُل

نِْبيَائِهِ 
َ
ة مسائِلهم َواْخِتالفِِهْم ىلَعَ أ إِ�ََّما أهلََك َمْن َ�بْلَُ�ْم َكرْثَ

تُُ�ْم فَ
ْ
اگر «یعنی:  )1(؛»مْ تََر�
مرا با  توانایی آن را نداشتید. اشد و شم گفتم بله، هر سال یک حج، واجب می می

ي مسایل  مورد درباره گویم، رها کنید (و سؤال بی همان مسایلی که براي شما می
هاي گذشته را کثرت سؤال و مخالفت با پیامبرانشان به  ناگفته نپرسید)؛ زیرا امت

 ».هالکت رساند
ح مسایل طر گیرانه بود؛ زیرا در دوران پیامبر مورد و سخت رسش اقرع، بیپ

مرا با همان مسایلی که براي شما «فرمود:  رو پیامبر از این ناگفته، کار درستی نبود؛
هاي  ي مسایل ناگفته نپرسید)؛ زیرا امت مورد درباره گویم، رها کنید (و سؤال بی می

اما در دوران ما که ». ا پیامبرانشان به هالکت رساندگذشته را کثرت سؤال و مخالفت ب

 .نقل از ابوهریره به 1337صحیح مسلم، ش:  ؛ و7288صحیح بخاري، ش: )1(
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آید،  که براي شما پیش می است، هر سؤالی یافته نزول وحی پایان با وفات پیامبر
شود و با پایان دوران تشریع، احکام  زیرا دیگر، حکم جدیدي نازل نمی بپرسید؛

مورد، منع بی اي ه در دوران نزول وحی از پرسش . اهللاکنند نمیشده، تغییر  نازل
 نمود و فرمود:

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َٔ �َۡ�  َ�  َءاَمُنوا شۡ  َ�نۡ  ُلوا

َ
ٓ أ     ]١٠١: دة املائ[ ﴾ُ�مۡ �َُسؤۡ  لَُ�مۡ  دَ ُ�بۡ  إِن ءَ َيا

ي مسایلی سؤال نکنید که اگر براي شما آشکار شود، باعث ناراحتی شما اي مؤمنان! درباره
 گردد.می

، برداشت نادرستی دارند و با این آیه و از حدیث ابوهریرهبرخی از مردم، از 
شوند یا عمل واجبی را ترك  که به علت عدم آگاهی، مرتکب عمل حرامی می این
کنند و شیطان نیز این کار  تناد به این نصوص از علما سؤال نمیسابا کنند،  می

واجب است که به دهد. لذا بر انسان،  نادرست را در نظرشان، خوب و زیبا نشان می
ْهُه «فرموده است:  کسب دانش و بینش دینی بپردازد. پیامبر ا ُ�َفقِّ ُ بِِه َخْ�ً َمْن يُرِِد ا�َّ

يِن   ي خیر نماید، فهم و بینش دینی دههرکس که اهللا نسبت به او ارا«یعنی:  ؛»يِف ادلِّ
 ».گرداند نصیبش می

لذا هرگاه شما را از «فرمود:  آمده است که پیامبر ي حدیث ابوهریره در ادامه
چیزي بازداشتم، از آن دوري نمایید و چون شما را به انجام کاري دستور دادم، تا 

طور عموم  نواهی را به اهللا رسولبینیم که  می ».توانید به آن عمل کنید جا که می آن
وانید به ت جا که می طور خاص فرمود که تا آن اما در رابطه با اوامر خویش، به ذکر کرد؛

ما را بازداشته  اهللا ي چیزهایی که رسول آن، عمل کنید. به عبارت دیگر باید از همه
تواند کارهاي  است، دوري کنیم؛ زیرا دوري از نواهی، دشوار نیست و هر انسانی می

ممنوع را ترك کند و زیان و مشقتی در دوري از نواهی وجود ندارد. البته این امر، 
اي جز خوردن حرام  ؛ یعنی در حالت اضطرار که انسان، چارهمقید به ضرورت است

 ام بخورد تا نیاز شدیدش را با آنحر هاي ها یا خوراکی تواند از گوشت ندارد، می
 فرماید: زیرا اهللا متعال می ؛برطرف سازد

َل  َوقَدۡ ﴿ ا لَُ�م فَصَّ   ]  ١١٩: اماألنع[  ﴾هِ إَِ�ۡ  ُ�مۡ ُطرِرۡ ۡض ٱ َما إِ�َّ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َحرَّمَ  مَّ
که به (خوردن) آن  چه را که بر شما حرام کرده، بیان نموده است؛ مگر این ...پروردگار آن

 ناچار شوید.
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 فرماید: چنین می هم

ۡ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  ُحّرَِمۡت ﴿ مُ ٱوَ  َتةُ َميۡ ل ٓ  �ِ�رِ ۡ�ِ ٱ مُ َو�َۡ  �َّ هِلَّ  َوَما
ُ
ِ ٱ لَِغۡ�ِ  أ  ۦبِهِ  �َّ

ۡ ٱوَ  ۡ ٱوَ  َخنَِقةُ ُمنۡ ل ۡ ٱوَ  قُوَذةُ َموۡ ل ّدِيَةُ ل ٓ  �َِّطيَحةُ ٱوَ  ُمَ�َ َ�َل  َوَما
َ
ُبعُ ٱ أ يۡ  َما إِ�َّ  لسَّ  َوَما ُتمۡ َذكَّ

ن �ُُّصبِ ٱ َ�َ  ُذبِحَ 
َ
ْ َتقۡ �َسۡ  َوأ ِ  ِسُموا  ٱب

َ
ٰ  ِم� َ�ٰ زۡ ۡ� ۗ فِسۡ  لُِ�مۡ َ� ِينَ ٱ يَ�َِس  مَ وۡ ۡ�َ ٱ ٌق َّ� 

 ْ �ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ ِن� َشوۡ خۡ ٱوَ  ُهمۡ َشوۡ َ�ۡ  فََ�  ِدينُِ�مۡ  ِمن َ�َفُروا
َ
 دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

 ۡ�
َ
ۚ دِينٗ  مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ لَُ�مُ  َورَِضيُت  َمِ� نِعۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َو�  َمَصةٍ َ�ۡ  ِ�  ُطرَّ ۡض ٱ َ�َمنِ  ا

ثۡ  ُمَتَجانِٖف  َ�ۡ�َ  ِ َ ٱ فَإِنَّ  �ٖ ّ�ِ      ]٣: دة املائ[  ﴾٣ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ
چه به نام غیر اهللا ذبح شود و حیوانی که در اثر خفگی،  مردار، و خون، و گوشت خوك و آن

یا ضربه، یا افتادن از باال و یا به ضرب شاخِ (حیوان دیگري) بمیرد و نیز حیوانی که توسط 
درندگان دریده گردد، بر شما حرام است؛ جز حیوانی که (پیش از مردنش) ذبح نمایید. 

-ي تیرهاي قمار قسمت میچه به وسیله نشود و آها قربانی می چه براي بت چنین آن هم
هی) است. امروز ها فسق و سرپیچی (از فرمان ال آنکنید، بر شما حرام شده و روي آوردن به 

کافران از آیین شما ناامید شدند؛ پس، از آنان نترسید و از من بیم داشته باشید. امروز براي 
ودم و اسالم را براي شما به عنوان دین شما دینتان را کامل نمودم و نعمتم را بر شما تمام نم

پسندیدم. پس هرکس بدون رغبت به گناه، در حال گرسنگی شدید، (به خوردن محرّمات) 
 ي مهرورز است.ناگزیر شود، بداند که اهللا آمرزنده

دوري هرگاه شما را از چیزي بازداشتم، از آن «فرمود:  اهللا که رسول لذا این
یعنی اگر ضرورت شدیدي پیش آید، استفاده از  ست؛، مقید به ضرورت ا»نمایید

 گردد؛ البته به دو شرط: چه که حرام است، جایز می آن
 امکان رفع ضرورت، به هیچ نحو دیگري وجود نداشته باشد.شرط اول: 

بریم  لذا پی می راستی، ضرورتش را برطرف سازد؛ به شرط دوم: آن چیز حرام،
خواهم  اگر کسی بگوید: می پسرورتی ندارد. که استفاده از داروي حرام، هیچ ض

گوییم که این کار، جایز نیست؛  براي درمان بیماري خود، خون بخورم، به او می
ها  ي مردم، نوشیدن خون گرگ را داروي برخی از بیماري برخی از توده که چنان

 پندارند. می
 به هر حال استفاده از داروي حرام، جایز نیست؛ زیرا:
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رد که انسان با داروي دیگري که جایز است، بهبود یابد یا از سوي امکان دا -1
اش  با دعا و خواندن و دم کردن دعاهاي شرعی، بیماري یا اهللا، شفا حاصل کند و

 برطرف شود.
طور قطع باعث بهبود بیمار  هیچ اطمینانی وجود ندارد که داروي حرام، به -2

شدت  اما کسی که به ؛یابند ، بهبود نمیها با وجود استعمال دارو زیرا خیلی ؛شود می
گرسنه است و به چیزي جز مردار، یا گوشت خوك و یا گوشت االغ اهلی، 

اش را برطرف  تواند با خوردن این چیزهاي حرام، گرسنگی رسی ندارد، می دست
سازد و خوردن گوشت حرام در شرایط اضطراري، جایز است؛ زیرا شکی نیست که 

نتایج آن، ي  کند؛ بر خالف داروي حرام که درباره برطرف میاین امر، گرسنگی را 
 شک و تردید وجود دارد.

و چون شما را به انجام کاري «فرموده است:  ي این حدیث ادامه در پیامبر
بر خالف کارهاي ممنوع که باید ». توانید به آن، عمل کنید جا که می دستور دادم، تا آن

ي اوامر یا کارهایی که  جا که انجام دادن همه ز آنها، دوري نماییم. ا ي آن از همه
ي توان خود، به آن  اندازه به«به انجام آن، دستور داده، دشوار است، لذا فرمود:  پیامبر

البته این مسأله نیز مشروط یا مقید به این است که هیچ مانعی براي انجام ». عمل کنید
را ترك کرد که مانعی براي انجام آن  توان آن آن کار، وجود نداشته باشد و زمانی می

اند: کاري که از توان انسان، خارج است،  رو علما گفته از این ؛وجود داشته باشد
ن یباشد. دلیلش، هم کند، حرام نمی چه که ضرورت ایجاب می واجب نیست و آن

هرگاه شما را از چیزي بازداشتم، از آن دوري نمایید و چون شما «حدیث است که: 
 ».ي توان خود به آن، عمل کنید اندازه انجام کاري دستور دادم، به را به

اند و ترك  اش هیچ نگفته، این است که مباح درباره اما حکم مسایلی که پیامبر
 یا انجام آن، بر ما واجب نیست.

*** 
ِعْر�اِض بِْن َسارِ�َةا -١٦١

ْ
ِيٍح ال

َ
يِب �

َ
َمْوِعَظًة  اهللاقال: وََ�َظَنا رسوُل  ثلَّا�: َ�ْن أ

َنا: يا َرسوَل 
ْ
ُعُيون، فُقل

ْ
ْت ِمْنَها ال

َ
وُب َوَذَرف

ُ
ُقل

ْ
ْت ِمْنَها ال

َ
ٍع  اهللابليغًة وَِجل َ�َها مْوِعَظُة ُمَودِّ

َ
أ
َ
ك

ْوِصَنا. قال: 
َ
أ
َ
وِصيُ�ْم بَِتْقوى «ف

ُ
ْيُ�ْم َ�ْبٌد حبيش، اهللاأ

َ
ر َعل مَّ

َ
اَعِة و�ِْن تَأ ْمِع َوالطَّ ، َوالسَّ

نَُّه َمنْ 
َ
َفاءِ الرَّاِشِديَن  وَ�

ُ
ُل ْيُ�ْم �ُسنَّيت َوُسنَِّة اخلْ

َ
 كثِ�ا. َ�َعل

ً
َس�ى اْختِالفا

َ
يَِعْش ِمْنُ�ْم ف
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ةٌ 
َ
إِنَّ لُكَّ بِْدَعٍة ضالل

َ
ُمورِ ف

ُ
اِت األ

َ
ْيَها بانلَّواِجذ، و�ِيَّاُ�ْم وُ�ْدث

َ
وا َعل َمْهِديِّ�، عضُّ

ْ
 ».ال

 )1(را حسن صحیح دانسته است.][روایت ابوداود و ترمذي؛ ترمذي، این حدیث 
براي ما سخنرانی  اهللا رسولگوید:  می ابونَجیح، عرباض بن ساریه ترجمه:

ها، اشک سرازیر شد. گفتیم: اي  ها از آن ترسید و از چشم شیوایی ایراد فرمود که دل
خواهد وداع کند. پس ما را  ي کسی بود که می خدا! این موعظه، مانند موعظه رسول

کنم که تقواي اهللا، پیشه سازید و  به شما سفارش می«نید. فرمود: وصیت ک
مانرواي ربرداري نمایید؛ حتی اگر غالمی سیاه و حبشی، امیر و ف شنوي و فرمان  حرف

پس د بود. هشما باشد. و هرکس از شما زنده بماند، شاهد اختالفات زیادي خوا
و الزم بگیرید و با چنگ  را بر خود  یافته سنت من و سنت خلفاي راشد و هدایت

ها و  دعت) به سنت من و خلفاي راشدین تمسک جویید و از بدندان (یعنی سخت
 ».ست راهی بپرهیزید و بدانید که هر بدعتی، گم امور نوپدیدار در دین

 شرح
گوید:  می ، روایتی بدین مضمون نقل کرده که عرباض بن ساریه/مؤلف

ها،  ها از آن ترسید و از چشم ا ایراد فرمود که دلسخنرانی شیوایی براي م اهللا رسول«
زمان  ثابت بود و، اهللا هاي رسول ها و سخنرانی برخی از خطبه». اشک سرازیر شد
هاي عید فطر و قربان. برخی از  یا خطبه سخنرانی روز جمعه مانندمشخصی داشت؛ 

طبق  اهللا شد؛ یعنی رسول به حسب ضرورت و مطابق شرایط، انجام می ها نیز خطبه
 ي پس از نماز کسوف (خورشیدگرفتگی). کرد؛ مثل خطبه انی میبراي مردم سخنر نیاز

در کتاب  /القیم ي بزرگ و شیوایی ایراد فرمود که ابن خطبه اهللا رسول که چنان
 توانید به این کتاب مراجعه کنید. آن را آورده است و اگر بخواهید، می» زادالمعاد«

سخنرانی بلیغ و شیوایی براي ما ایراد فرمود که  امبرپی«گوید:  می عرباض
متأثر  اهللا لذا از سخنرانی رسول». ها، اشک سرازیر شد ها از آن ترسید و از چشم دل

خواهد وداع کند. پس ما  ي کسی بود که می خدا! این، موعظه شدند و گفتند: اي رسول
 را وصیت کن.

؛ و إرواء الغلیل، ش: 2549؛ صحیح الجامع، ش: 937، ش: /، از آلبانیالسلسلة الصحيحة )1(
 ، و...2455
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را به انجام برخی از کارها سفارش زیرا کسی که عازم سفر است، نزدیکان خود 
هاي  بینیم که معموالً سخنان یا سفارش رو می از این ؛نماید تا آن را از یاد نبرند می

نماید و  هایشان اثر می کند یا عازم سفر است، در دل کسی که با نزدیکانش وداع می
 خواهد ي کسی بود که می نیز عرض کردند: این، موعظه ماندگار است. صحابه

کنم که  به شما سفارش می«فرمود:  اهللا را وصیت نمایید. رسول ما وداع کند؛ پس
 که چنان؛ باشد می به بندگانش اهللاسفارشِ این، همان ». تقواي اهللا، پیشه سازید

 فرماید: می

﴿ ِ َ�ٰ ٱ ِ�  َما َوِ�َّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَما تِ َ�
َ
يۡ  َولََقدۡ  ِض� �ۡ� ِينَ ٱ َناَوصَّ َّ�  ْ وتُوا

ُ
 ِمن َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ

نِ  �يَّاُ�مۡ  لُِ�مۡ َ�بۡ 
َ
ْ ٱ أ ۚ ٱ �َُّقوا َ   ]  ١٣١:  النساء[  ﴾�َّ

کنیم که و ما به اهل کتاب که پیش از شما بودند، سفارش کردیم و به شما هم سفارش می
 تقواي اهللا پیشه نمایید.

ترین  بار معنایی زیادي دارد و یکی از جامع که ست ي جامعی تقوا، واژه
و  ست هیناي پناه گرفتن در برابر عذاب الرود و به مع شمار می حات شرعی بهالطاص

ي  پذیر است؛ البته الزمه این امر، با انجام دستورها و پرهیز از کارهاي ممنوع، امکان
انجام دستورها و پرهیز از کارهاي ممنوع، این است که اوامر و نواهی را بشناسیم و 

رو تقوا، دو جنبه دارد: یکی، علم و  از این ؛ته باشیمها علم و دانش داش نسبت به آن
هی مل داشته باشد، از خوف و خشیت الدیگري، عمل. و انسانی که علم و ع

 گردد. سان متقی و پرهیزگار می شود و بدین برخوردار می
ز علم باشد؛ بلکه شناخت منظور از عالم بودن، این نیست که انسان، دریایی ا

اش را  آن اندازه از علم و دانش که انسان دستورهاي دینیرداري از برخوهی یا اوامر ال
 به عنوان مثال: اگر کسیست و این، به موقعیت افراد بستگی دارد؛  انجام دهد، کافی

چنین  کات را بداند؛ همصاحب نصاب زکات است، بر او واجب است که احکام ز
باشد و این حکم،  جب مییی حج را دارد، وااکام حج، بر کسی که توانفراگیري اح

ري علوم دینی، فرض کفایه است؛ یگگیرد؛ زیرا فرا ي مسایل شرعی را دربرمی همه
در مواردي که ذکر شد، مطابق موقعیت هر  چونالبته جز در مواردي که ذکر شد؛ 

 فرد، فراگیري دانش مربوط به آن تکلیف شرعی، بر او فرض عین است.
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کنم که تقواي اهللا، پیشه سازید و  ش میبه شما سفار«فرمود:  اهللا رسول
برداري نمایید؛ حتی اگر غالمی سیاه و حبشی، امیر و فرمانرواي  شنوي و فرمان  حرف

کند که  یعنی از امیران و فرمانروایان خود اطاعت کنید؛ فرقی نمی ؛»شما باشد
 ا رؤساي قبایل.اي ی داران و امیران محلی و منطقه ي باال باشند یا فرمان فرمانروایان رده

تر  هاي پایین ست و هم شامل رده امارت در شریعت، هم شامل واالترین مقام حکومتی
زیرا مسلمانان از زمان  داران و رؤساي قبایل و امثال آن؛ داران، استان از آن، مانند فرمان

، »امیر«ي  نامند؛ عالوه بر واژه ، خلیفه را امیر مؤمنان میخالفت عمر بن خطاب
کار رفته است.  هاي امام و سلطان نیز براي واالترین مقام حکومتی مسلمانان، به کلمه

 نامیدند. رییس حکومت اسالمی را امیرالمؤمنین می البته صحابه
یعنی  ؛»اگرچه غالمی سیاه و حبشی، فرمانرواي شما باشد«فرمود:  اهللا رسول

کنید؛ زیرا نافرمانی و اگر اهللا متعال، غالمی را به حکومت رساند، از او اطاعت 
ین میان، هر کسی، به سرپیچی از او، باعث هرج و مرج و نابسانی خواهد شد و در ا

گردد.  پایمال می سان حقوق بسیاري از مردم و بدین کند تعرض می حقوق دیگران
و در  ی درستبرداري، مشروط به این است که در جهت البته این اطاعت و فرمان

اَعُة يِف  إنَّما«فرموده است:  اهللا باشد؛ زیرا رسول راستاي اطاعت از اهللا الطَّ
َمْعُروِف 

ْ
 ست که شریعت یعنی: اطاعت، فقط در کارهاي خوب یا در کارهایی )1(؛»ال

کس  تأیید نکرده، نباید از هیچ ما در رابطه با کارهایی که شریعتتأیید کرده است؛ ا
اکم باشد. به عنوان مثال: اگر اطاعت نمود؛ اگرچه آن شخص، پدر یا مادر، یا ح

ي گروهان، سربازانش را از خواندن نماز منع کند، نباید از او اطاعت نمایند؛  فرمانده
چنین اگر به  بر بندگانش فرض کرده است. هم ست که اهللا اي زیرا نماز، فریضه

از او  بتراشند، نبایدهایشان را  ها دستور دهد که عمل حرامی انجام دهند، مثالً ریش آن
َوارَِب «فرموده است:  اهللا زیرا رسول اطاعت کنند؛ وا الشَّ یعنی:  ؛»أعُفوا اللِّىَح وَُحفُّ

 ».هایتان را کوتاه کنید هایتان را بگذارید وسبیل ریش«
بپذیریم؛ بلکه باید باشد،  می که معصیت و نافرمانی از اهللارا لذا نباید دستوري 

کس از اهللا نافرمانی کند و بندگانش را به زیرا هر ؛سرپیچی کنیم از پذیرش آن

 .طالب نقل از علی بن ابی به 1840) و مسلم، ش: 7257، 7145، 4340صحیح بخاري، ش: ( )1(
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برداري و اطاعت نیست. البته باید در مواردي  نافرمانی از او دستور دهد، سزاوار فرمان
دهد، از او اطاعت نماییم و فقط در دستوري که  که به نافرمانی از اهللا دستور نمی

که  کنند میبرخی از مردم گمان  .کنیم مخالف حکم خداست، از او نافرمانی می
اطاعت از ولی امر، فقط در مواردي واجب است که اهللا متعال به آن حکم کرده است؛ 

هی، نیازي به حکم غیر خدا زیرا براي اجراي دستورهاي ال ؛ست این، پندار نادرستی
نیست و بر ما واجب است که به دستورهاي پروردگار متعال عمل کنیم؛ چه ولی امر، 

 تور دهد و چه ندهد.در این رابطه با ما دس
لذا دستورهاي ولی امر، سه حالت دارد: برخی از دستورهایش، همان وظایف و 

ست که شریعت به انجام آن دستور داده است؛ مانند: اداي نماز جماعت.  دستورهایی
 برداري از اهللا و رسولش، از ولی امر اطاعت کنیم. خاطر فرمان در چنین مواردي باید به

، یعنی ترك یک است که ولی امر به معصیت و نافرمانی از اهللاحالت دوم، این 
ي دینی یا انجام یک عمل حرام، دستور دهد؛ در این حالت، از او اطاعت  وظیفه

 کنیم. نمی
ست و نه در  دهد که نه واجبی شرعی ما دستوري میبه این است که  ،حالت سوم

یز اطاعت از ولی امر، واجب ن آید. در این حالت شمار می شریعت، گناه و معصیت به
 فرماید: زیرا اهللا متعال می است؛

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ  ا ِطيُعوا

َ
َ ٱ أ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱ َوأ

ُ
 ٱ َوأ

َ
    ]٥٩:  النساء[ ﴾ِمنُ�مۡ  رِ مۡ ۡ�

رتان منان! از اهللا اطاعت کنید و از پیامبر فرمان ببرید و نیز از صاحبان اماي مؤ
 .برداري نمایید) (فرمان

دستور  لذا اطاعت از ولی امر در مواردي که به معصیت و نافرمانی از اهللا
 برداري از اهللا و پیامبر اوست. ندهد، اطاعت وفرمان

هرکس از شما زنده بماند، شاهد اختالفات زیادي «فرمود:  اهللا سپس رسول
هاي فراوانی در  ، شاهد اختالفزنده بماند ؛ یعنی کسی که پس از من»د بودهخوا

هاي گوناگون خواهد بود؛ اختالف بر سر حکومت، اختالف نظر، اختالف در  زمینه
طور  کرد مردم، و دگرگونی و اختالف در وضعیت اجتماعی و فردي مردم. همین عمل

هاي بزرگی پدید آمد:  زنده بودند که فتنه هم شد و هنوز، تعداد زیادي از صحابه
قتل  به کشته شدند و پیش از آن دو، عمر بن خطاب $طالب ابی لی بنعثمان و ع
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البته  هاي تاریخ آمده است؛ ر کتابهاي بزرگی پدیدار گشت که د رسید و فتنه
ي مشاجرات و  ها داریم، این است که درباره اي که ما در قبال این فتنه وظیفه

سایلی بپرهیزیم؛ ، بگومگو نکنیم و از پرداختن به چنین ماختالفات صحابه
 ها هللا متعال ما را از ریختن خونگفته است: ا /طور که عمر بن عبدالعزیز همان

واقعاً راست گفته است؛ ها آلوده نکنیم.  دور داشت، پس زبان خود را به طعن آن هب
دادهایی سخن  ي روي اي دارد که تاریخ مرده را نبش قبر کنیم و درباره چه فایده

اتفاق  $یا در میان علی و معاویه $طالب و عایشه علی بن ابی بگوییم که در میان
ها و اتفاقات ناگوار، ما را به سوي ضاللت و  که پرداختن به این جنگ افتاد؟ جز این

اهل بدبین شویم  یا مانند  دهد و ممکن است نسبت به صحابه راهی سوق می گم
ي اهل  ، دربارهاز مدعیان برخی که چنانها غلو کنیم؛  ي برخی از آن ، دربارهبدعت

که اهل  را دوست دارند؛ حال آن کنند و به گمان خود، خاندان پیامبر غلو می بیت
نخستین کسی بود که از  طالب  علی بن ابی که چنانها، بیزارند.  بیت از غلو این

نخستین کسانی  نماي یهودي، یک مسلمان یا پیروانِ» سبئیه«ها، اظهار بیزاري نمود.  آن
» پولس«طور که  همان را در این امت بنا نهادند؛ بودند که ناسزاگویی به صحابه

نیز ادعا  نماي یهودي این مسلمانظاهر مسیحی شد تا دین نصارا را خراب کند.  به
ها و پشتیبانی از  را دوست دارد و مدعی حمایت از آن کرد که خاندان پیامبر می

حق که تو،  به«ایستاد و گفت:  علی بود. حتی در برابر طالب علی بن ابی
گاه آن را پر از  دستور داد که گودالی حفر کنند و آن طالب اما علی بن ابی»! خدایی

زیرا مرتکب  ؛راه را در آتش سوزاندند هیزم کردند و سپس به فرمان او، پیروان این گم
، ي این گروه دهسرکرشود:  اي در این امت شده بودند. گفته می سابقه گناه بزرگ و بی

این خبر را شنید که  $عباس به مصر رفت. واهللا اعلم. اما زمانی که ابن گریخت و
 است، کشتنشان را کار درستی دانست؛ها را در آتش سوزانده  آن طالب علی بن ابی

َل ِدينَُه «فرموده است:  اهللا ها با آتش را رد کرد؛ زیرا رسول اما سوزاندن آن َمْن بَدَّ
». هر کس، دینش را تغییر داد (و از اسالم برگشت)، او را بکشید«یعنی:  )1(؛»لُوهُ فَاْ�تُ 

زیرا  ؛ها، کار درستی نبود اما سوزاندن آن ؛نیز از دین برگشته بودند این فردپیروان 

 .2794صحیح بخاري، ش:  )1(
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ِ «فرموده است:  پیامبر بُوا بَِعَذاِب ا�َّ کسی را با عذاب االهی «یعنی:  )1(؛»ال ُ�َعذِّ
ها را کار  کشتن آن $عباس اطالع یافت که ابن وقتی علی». دهید(آتش) عذاب ن

عباس، هر عیبی  عجب! ابن«درستی دانسته، اما سوزاندنشان را رد کرده است، فرمود: 
 را تأیید کرد. عباس یعنی سخن ابن»! کند را چه خوب درك می

به ي مشاجرات صحا هر حال اعتقاد اهل سنت و جماعت، این است که درباره به
لذا  یم؛ان را از چنین مسایلی دور بدارمهای ها و زبان و دل باید سکوت کنیمدیگر،  با یک

اند و حق با  رو آنان که درست عمل کرده اند؛ از این ها، همه مجتهد بوده معتقدیم که آن
اند، یک پاداش دارند.  یابند و آن دسته که خطاکار بوده ها بوده است، دو پاداش می آن
تی بودند که آمدند و رفتند و کردارشان، از آنِ خودشان است و کردار ما، از آن ها ام آن

شویم. اگر کسی تاریخ چنین  ها بازخواست نمی ي اعمال آن خود ما؛ و ما، درباره
شدت تعجب خواهد کرد؛ زیرا خواهد دید که برخی، به حمایت  مسایلی را بخواند، به

اند و از  پرداخته و خاندان پیامبر طالب ابی امیه، به ناسزاگویی به علی بن از بنی
روي   غلو و زیاده طالب و اهل بیت ي علی بن ابی اي نیز درباره سوي دیگر، عده

زیرا تاریخ، تابع سیاست است! لذا ما،  ؛اند ناسزا گفته امیه شدت به بنی اند و به کرده
تاریخ، آکنده  نیم؛ چونزده قضاوت نک یل تاریخی، شتابي مسا وظیفه داریم که درباره

هاي تاریخ، کتمان و  بسا بسیاري از حقیقت باشد و چه از دروغ و تحریف حقایق می
شود که اصالً اتفاق نیفتاده است!  شود و گاه، مسایلی در تاریخ مطرح می حذف می

گونه که اعتقاد اهل سنت  گیرد. لذا همان ها، به تبعیت از سیاست، صورت می ي این همه
دیگر سکوت کنیم  ها و مشاجرات صحابه با یک ي درگیري است، باید درباره و جماعت

ها بدبین نشویم و همه را دوست داشته باشیم. از اهللا متعال  یک از آن تا نسبت به هیچ
 گوییم: رو می از این ها بمیراند؛ که ما را با محبت آن کنم درخواست می

ٰ َوِ�ِخۡ  َ�َا فِرۡ غۡ ٱ َر�ََّنا﴿ ِينَ ٱ نَِناَ� ِ  َسَبُقونَا �َّ ِينَ  ِغّ�ٗ  قُلُو�َِنا ِ�  َعۡل َ�ۡ  َوَ�  نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب  ّلِ�َّ
 ْ ٓ  َءاَمُنوا     ]١٠: احلرش[  ﴾١٠ رَِّحيمٌ  رَُءوٞف  إِنََّك  َر�ََّنا

هایمان هیچ  اي پروردگارمان! ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند، بیامرز و در دل
 ي مهرورزي. گمان تو، بخشاینده مؤمنان قرار مده؛ اي پروردگارمان! بی اي نسبت به کینه

 .$عباس نقل از ابن ) به6922، 3017ش: ( صحیح بخاري، )1(
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 ».هرکس از شما زنده بماند، شاهد اختالفات زیادي خواهد بود«فرمود:  پیامبر
رو این  از این خ، اختالفات زیادي پدید آمده است؛طور هم شد و در طول تاری همین

یعنی هرکسی در طول  کرده است؛ دوار تاریخ، مصداق پیداي ا ي همه جمله درباره
ي  دربارهفقط  ي پیامبر ست و این فرموده هاي فراوانی اش، شاهد دگرگونی زندگی

هایی که عمري  شود. انسان ها می ي زمان بلکه شامل همه عصرانش، مصداق ندارد؛ هم
هاي  ستین و واپسین سالهاي زیادي میان نخ کنند، تحوالت و تفاوت طوالنی می
زنده بودند، اختالفات و  ها پس از پیامبر اي که مدت بینند. صحابه می شحیات خوی
سنت من و سنت  ،پس«فرمود:  اهللا رو رسول هاي زیادي دیدند. از این دگرگونی

را بر خود الزم بگیرید و با چنگ و دندان (یعنی خیلی   یافته خلفاي راشد و هدایت
 ».مسک جوییدمحکم و استوار) به سنت من و خلفاي راشدین ت

به ما دستور داده که در زمان پیدایش اختالفات، سنتش را بر خود  اهللا رسول
ي عقیده،  ست که آن بزرگوار در زمینه همان روشی الزم بگیریم. سنت پیامبر

کنیم و  لذا به سنتش عمل می ؛در پیش گرفته بود اخالق، کردار و عبادت و امثال آن
 فرماید: طور که اهللا متعال می دهیم. همان عمل قرار میي مسایل، مالك  آن را در همه

ٰ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  َوَرّ�َِك  فََ� ﴿ ْ  َ�  ُ�مَّ  َنُهمۡ بَيۡ  َشَجرَ  �ِيَما ُ�َّكُِموكَ  َح�َّ نُفِسِهمۡ  ِ�ٓ  َ�ُِدوا
َ
 أ

ا اَحرَجٗ  ْ  َت قََضيۡ  ّمِمَّ     ]٦٥:  النساء[  ﴾٦٥ الِيمٗ �َسۡ  َو�َُسّلُِموا
که تو را در اختالفاتشان به داوري  ها ایمان ندارند تا آن روردگارت آنخیر؛ سوگند به پ

 گیر نشوند و کامال تسلیم باشند. بخوانند و از داوري تو دل

ست که خواهان رهایی از اختالفات و  تنها راه نجات، براي کسانی سنت پیامبر
است؛  ههاي حدیث، گردآوري شد ها هستند و الحمدهللا که سنت، در کتاب بدعت
و دیگر » سانیدم«و » سنن«چنین  ي و امام مسلم، و همرخااز امام ب» صحیحین«مانند 
 اند. را حفظ نموده اهللا وسیله سنت رسول اند و بدین تألیف کرده هایی که علما کتاب

دستور داد. خلفا، جمع  #ین به پیروي از سنت خلفاي راشدینچن هم اهللا رسول
ي علم، عمل،  ، در زمینهاهللا شود که پس از رسول می خلیفه است و به کسانی گفته

دعوت، جهاد و سیاست، رهبري امت را بر عهده گرفتند که در رأسشان، خلفاي 
هاي  در بهشت ، ما راقرار دارند. اهللا متعال چهارگانه: ابوبکر، عمر، عثمان و علی

ها،  ایی که پس از اینها، ملحق بگرداند. خلفاي چهارگانه و سایر خلف پرُنعمتش به این
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ایم از سنت و  حکم راندند، همان کسانی هستند که دستور یافته مطابق روش پیامبر
ها پیروي کنیم. ناگفته نماند که جایگاه سنت و روش خلفا، پس از سنت  روش آن

تعارض داشت، باید   اهللا است؛ یعنی اگر روش یکی از خلفا با سنت رسول پیامبر
 است. عمل کنیم؛ یعنی سنت خلفا، تابع سنت پیامبر اهللا مطابق سنت رسول

با هم » یحتراو«ي نماز  این را از آن جهت گفتم که باري دو نفر از طالب، درباره
گفت: تراویح، بیست و سه رکعت است و دیگري،  ها می نکردند؛ یکی از آ بحث می

ولی به دومی گفت: خوانده شود. ا این است که سیزده یا یازده رکعت گفت: سنت، می
باید به سنت خلفاي راشدین باشد و ما  می این، سنت امیرالمؤمنین، عمر بن خطاب

مخالفت کند. دومی گفت: سنت  عمل کنیم. قصدش، این بود که با سنت پیامبر
ثابت شود، اما  که بیست و سه رکعت، از عمر مقدم است. به فرض این پیامبر

یک از مردم، چه خلفا و چه دیگران، با سنت  چدرست نیست که بر اساس روش هی
 ي نماز تراویح از عمر گرچه روایت صحیحی که درباره مخالفت کنیم؛ پیامبر

ذکر کرده؛ در این » الموطأ«با سند صحیح در  /ست که امام مالک ثابت شده، روایتی
دستور داد که براي  $به تمیم داري و ابی بن کعب روایت آمده است که عمر

در تعارض  لذا هر سخنی از خلفا، با سنت پیامبر کعت امامت دهند؛ردم، یازده رم
 زیرا سنت خلفا ؛باشد اعتبار است و حجت نمی بی اهللا باشد، در برابر سنت رسول

رود از آسمان بر شما  گوید: انتظار می می $عباس قرار دارد؛ ابن پس از سنت پیامبر
گویید: ابوبکر  گونه فرموده است و شما می این اهللا گویم: رسول آید؛ می سنگ فرود

 اند! و عمر، چنین گفته
تري از  ر سطح پایینپس اگر کسی با استناد به سخنان کسانی که به مراتب د

کند، چه وضعیتی خواهد  مخالفت  اهللا قرار دارند، با سنت رسول $ابوبکر و عمر
گویند: اما  این، سنت است، میشود:  ها گفته می برخی از مردم وقتی به آن داشت؟

عالم، چنین گفته است! و غالباً مقلدان متعصب، چنین وضعیتی دارند. البته استناد  فالن
اطالع است، اشکالی ندارد؛ زیرا تقلید،   به سخن یک عالم، براي کسی که از سنت بی

 اشکال است. اد ناآگاه، جایز و بیبراي افر
وا عَ «در این حدیث آمده است:  به سنت من و سنت «یعنی:  ؛»لَيَْها بانلَّواِجذعضُّ

» کرسی«هاي  ، به دندان»نواجذ». «خلفاي راشدین با چنگ و دندان تمسک جویید
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شود و این، کنایه از آن دارد که سخت به سنت من و سنت خلفاي  گفته می
با را  آنانسان  چیزي کهزیرا  ؛بند باشید و آن را بر خود الزم بگیرید پاي #راشدین

ن چنگ و دندان وکه با یک دست یا بد چنگ و دندان و با دو دستش بگیرد، از این
شود. این  راحتی از دستش جدا نمی آن چیز بهماند و  تر در دستش می محکمبگیرد، 

و سنت خلفاي راشیدین، سخت  دهد که باید به سنت پیامبر حدیث، نشان می
مور نوپدیدار در دین، برحذر داشت ها و ا از بدعت اهللا تمسک جوییم. سپس رسول

 ».ها و امور نوپدیدار در دین، بپرهیزید و از بدعت«و فرمود: 
ُمورِ «در متن حدیث، 

ُ
گویند؛  می» ي وصفی اضافه«آمده که به آن،  »ُ�ْدثَاِت األ

ها و امور نوپدیدار  و به معناي بدعت یعنی صفت به موصوف خود اضافه شده است
مسایل عبادي، اصل بر تحریم یا ممنوعیت است؛ یعنی هر کاري باشد. در  در دین می

به اهللا تقرب بجوید، در صورتی مشروعیت دارد  ي آن وسیله خواهد به ه انسان، میک
 :فرموده استکه دلیل و اصلی شرعی داشته باشد. اهللا متعال، 

ْ  َوَ� ﴿ ۡ  تَِصُف  لَِما َ�ُقولُوا ل
َ
َفۡ  َحَرامٞ  َذاَوَ�ٰ  لٞ َحَ�ٰ  َذاَ�ٰ  َكِذَب لۡ ٱ ِسنَُتُ�مُ � ِ�ّ ْ وا ُ�َ  َ�َ 

ِ ٱ ِينَ ٱ إِنَّ  َكِذَبۚ لۡ ٱ �َّ ونَ َ�فۡ  �َّ ِ ٱ َ�َ  َ�ُ     ]  ١١٦: النحل[  ﴾١١٦ لُِحونَ ُ�فۡ  َ�  َكِذَب لۡ ٱ �َّ
 سان بر اهللا آید، نگویید که این حالل و این حرام است تا بدین هایی که بر زبانتان می با دروغ

 شوند. بندند، رستگار نمی مان کسانی که بر اهللا دروغ میگ دروغ ببندید. بی

 رد کرده کنند، هی وارد میاي در دین ال که مسایل خودساختهرا چنین کسانی  هم
 و فرموده است:

مۡ  ﴿
َ
ٰٓ  لَُهمۡ  أ �ََ�ُ ْ ْ  ُؤا   لَمۡ  َما ّ�ِينِ ٱ ّمِنَ  لَُهم َ�َُعوا

ۡ
ۚ ٱ بِهِ  َذنۢ يَأ ُ َّ� ﴾  ]٢١: الشور[     

 اند که اهللا به آن فرمان نداده است؟ ودانی دارند که براي آنان دین و آیینی ساختهآیا معب

 و نیز فرموده است:

ٓ  قُۡل ﴿ ُ َءا ذِنَ  �َّ
َ
مۡ  لَُ�ۡمۖ  أ

َ
ِ ٱ َ�َ  أ ونَ َ�فۡ  �َّ     ]٥٩:  يونس[  ﴾٥٩ َ�ُ

 بندید؟ اي داده است یا بر او دروغ می بگو: آیا اهللا به شما چنین اجازه

شود،  انجام می ي مسایل مادي و دنیوي هایی که در دنیا و در زمینه ياما نوآور
که در نصوص شرعی به حرام بودن آن، تصریح شده باشد یا  مگر این ؛اشکالی ندارد

هایی  ها و نوآوري آوري تحریم، بگنجد. لذا روشن است که فن کلیِ در اصول و قواعد
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کس نباید  م، اشکالی ندارد و هیچکنی که در صنایعی مانند خودروسازي مشاهده می
ه است و استفاده از آن وجود نداشت در دوران پیامبر ها، نوآوري  که اینبگوید 

ور دنیوي، اشکالی مست و نوآوري در ا ها، جزو امور دنیوي زیرا این درست نیست؛
طور لباس و انواع آن؛ نباید بگوییم: فقط پوشیدن لباسی درست است که  ندارد. همین

زیرا در  ؛اند؛ بلکه هر لباسی که اهللا براي تو حالل کرده، بپوش پوشیده ابهصح
که شریعت به حرام  مسایل فقهی، اصل بر این است که هر چیزي حالل است، مگر آن

هایی که  لباسبودن آن، تصریح کرده باشد؛ مانند طال و نقره براي مردان یا حرام بودن 
 و امثال آن. دارند ویرعکس و تص

ها و  یعنی از بدعت ؛»ها و امور نوپدیدار، بپرهیزید تاز بدع«فرمود:  امبرپی
و بدانید که هر «آید. سپس فرمود:  هایی که در دین و مسایل عبادي، پدید می نوآوري

گرچه صاحب بدعت، آن را نیک و درست، بپندارد؛ اما بدعت،  ».ست راهی بدعتی، گم
 کند. ، دور میست و صاحبش را از اهللا راهی ضاللت و گم

هاي   شود و هم بدعت هاي اصلی می هم شامل بدعت ي پیامبر این فرموده
شود که اصلی شرعی دارد،  بدعت وصفی، به عملی گفته میگیرد.  برمی وصفی را در

الً ثابت نیست؛ مث کنند که در سنت پیامبر اي عمل می اما در روش عمل، به شیوه
ثابت نشده است؛ ما، فقط  کر بگوید که در سنتهایی ذ خواهد با روش کسی که می

 گوید میکنیم؛ زیرا به روشی ذکر  روش او را قبول نداریم، اما اصل ذکر را انکار نمی
برخی بر این مسأله اشکال، وارد اي در سنت و شریعت ندارد.  که دلیل و ریشه

در ماه  دستور دارد که $به ابی بن کعب و تمیم داري گویند: عمر کنند و می می
پشت سر پارچه  رمضان، نماز تراویح را امامت دهند و همه به صورت جماعتی یک

خواندند؛  هاي پراکنده، نماز می تر به صورت دسته زیرا پیش یک امام، به نماز بایستند؛
نِْعَمِت «پارچه مشاهده کرد، فرمود:  مردم را در جماعتی یک ها که عمر یکی از شب
ِْدَعُة َهِذهِ 

ْ
شود که  حال، این پرسش مطرح می»! ست این، چه بدعت خوبی«یعنی:  ؛»ابل

از  ؟ پس چرا عمر»ست راهی هر بدعتی، گم«نفرموده است که  اهللا مگر رسول
 جماعت تراویح، به عنوان بدعتی نیک و پسندیده یاد کرده است؟

بدعتی بلکه  ؛بنا کنند آن را یا امثال او، این، بدعتی نبود که ابتدا عمرپاسخ: 
سه یا چهار شب  اهللا زیرا رسول اي شرعی داشت؛ د؛ یعنی اصل و ریشهنسبی بو
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رمضان، این نماز را با یارانش به صورت جماعت ادا کرد. سپس قیام رمضان به 
 )1(».ترسیدم که این نماز، بر شما فرض شود«جماعت را ترك نمود و فرمود:  صورت

بنا نهاد  شت سرِ یک امام، سنتی بود که پیامبرلذا اداي نماز تراویح یا قیام رمضان، پ
در پایان زندگانی  رو از اینکه بر ما فرض شود، آن را ترك کرد.  و فقط از ترس این

، هر دو یا سه نفر و $و در زمان خالفت ابوبکر و اوایل خالفت عمر پیامبر
شت سرِ یک ها را پ آن خواندند؛ سپس عمر تنهایی، نماز تراویح می اي نیز به عده

واپسین  رو تراویح یا قیام رمضان به صورت جماعت، به نسبت از این ؛امام جمع کرد
که در قالب  $و نیز خالفت ابوبکر و اوایل خالفت عمر روزهاي حیات پیامبر

که  اهللا ي رسول نه، فرمودهرگشد، کار جدیدي بود. و ه انجام میهاي پراکند جماعت
باشد که  ام است و سخنی کامالً واضح و روشن می، ع»ست راهی هر بدعتی، گم«

هر بدعتی،  بنابراینگفته است.  ي اهللا ترین بنده ترین و خیرخواه برگزیده
 ست؛ هرچند که صاحبش آن را نیک بپندارد. راهی گم

*** 

يِب هر�رة -١٦٢
َ
نَّ رسول  اثلَّالِث: َ�ْن أ

َ
نَّةَ «قال:  اهللاأ

ْ
وَن اجل

ُ
يِت يْدُخل مَّ

ُ
 َمْن  لُكُّ أ

َّ
إِال

يِب 
َ
ىب يا رسوَل ». أ

َ
يَب «اهللا؟ قال:  �ِيَل: َوَمْن يَأ

َ
َطاَعِ� َدَخَل اجلنََّة، ومْن عَصاِ� َ�َقْد أ

َ
 ».مْن أ

 )2([روايت خباري]
ي امت من، وارد بهشت  همه«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

هرکس از «کند؟ فرمود:  امتناع میگفتند: چه کسی ». امتناع کندمگر کسی که  ؛شوند می
شود و کسی که از من نافرمانی نماید، در حقیقت،  من اطاعت کند، وارد بهشت می

 ».امتناع کرده است
*** 

 .&المؤمنین عایشه نقل از ام به 761) و مسلم، ش: 1129، 924نک: صحیح بخاري، ش:  )1(
 .7280صحیح بخاري، ش: )2(
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َوِع ا -١٦٣
ْ
�

َ
مَة بِْن َ�ْمرو بن األ

َ
يِب إِيَاٍس سل

َ
يِب مسلم، وقيل: أ

َ
نَّ رَُجالً  لرَّابع: عن أ

َ
أ

َل ِعْنَد رسوِل 
َ
�

َ
 �ِيِمينَك «هِلِ فقال: �ِِشَما اهللاأ

ْ
ْسَتِطيع. قال: ». لُك

َ
». ال استطَعت«قال: ال أ

 
َ

ِكرْبُ َ�َما َرفَعها إىِل
ْ
 ال

َّ
 )1([روايت مسلم] فیه. ما منَعُه إِال

 اهللا نزد رسول گوید: شخصی می ابومسلم یا ابوایاس، سلمه بن اکوع ترجمه:
آن ». دست راست خود بخوربا «به او فرمود:  غذا خورد؛ پیامبر با دست چپ خود

چیزي جز کبر، آن مرد را از ». گاه نتوانی هیچ«فرمود:  توانم. پیامبر مرد گفت: نمی
 توانست دست راستش را به سوي دهانش بلند کند. اطاعت بازنداشت؛ از آن پس نمی

*** 

يِب عبِد  -١٦٤
َ
اِمس: عْن أ

ْ
 اهللاوَل قال: سِمْعُت رس $انلُّْعَماِن بِْن �َشِ�ٍ  اهللاخل

َُخالَِفنَّ «يقول:  ْو يلَ
َ
ُ�ْم أ

َ
نَّ ُصُفوف تَُسوُّ

َ
 )2([متفٌق عليه]». َ�ْ�َ وُُجوِه�مْ  اهللال

ِقداَح  ُصُفوَ�َنا�َُسوِّي  و� روايٍة لِْمسلم: اكن رسوُل ا�ُّ 
ْ
�ََّما �َُسوي بَِها ال

َ
َحىتَّ ك�

َنا َ�ْنُه ُ�مَّ خَ 
ْ
ْد َ�َقل

َ
نَّا ق

َ
ى �

َ
 َرَج يَومً َحىتَّ إَِذا رأ

ً
ى رُجال باِديا

َ
رأ

َ
، ف ْن ي�ربِّ

َ
ا، فقاَم حىتَّ اَكَد أ

َُخالَِفنَّ  اهللاِعباَد «صْدُرهُ فقال:  ْو يلَ
َ
ُ�ْم أ

َ
نَّ ُصفوف تُسوُّ

َ
 ».بْ� وُُجوِهُ�مْ  اهللال

فرمود:  اهللا گوید: شنیدم که رسول می $ابوعبداهللا، نعمان بن بشیر ترجمه:
کند (یا  میهایتان را مسخ  چهره اهللا ست کنید؛ وگرنه،رانماز) هایتان را (هنگام  صف«

 ».ندازد)ا یمدر میان شما اختالف و کینه 
همواره  اهللا گوید: رسول می در روایتی از مسلم آمده است که نعمان

که دریافت که ما، خود این  ساخت تا این هاي ما را مانند تیرها، راست و برابر می صف
ي نماز آمد و نزدیک بود  کنیم). روزي براي اقامه (و رعایت میایم  کار را یاد گرفته

اي «اش جلوتر از صف بود. فرمود:  سینهتکبیر بگوید که چشمش به مردي افتاد که 
رود که اهللا،  هایتان را (هنگام نماز) راست کنید؛ وگرنه، بیم آن می صفبندگان اهللا! 

 ».و کینه بیندازد) هایتان را مسخ کند (یا در میان شما اختالف چهره
 

 .2021صحیح مسلم، ش:  )1(
 .436؛ و صحیح مسلم، ش: 717صحیح بخاري، ش:  )2(
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 شرح
 نقل کرده که پیامبر $، حدیثی بدین مضمون از نعمان بن بشیر/مؤلف

 رود که اهللا د؛ وگرنه، بیم آن میهایتان را (هنگام نماز) راست کنی صف«فرمود: 
 ».هایتان را مسخ کند (یا در میان شما اختالف و کینه بیندازد) چهره

نَّ ُصفوفَ « ي نخست در جمله ، سه تأکید وجود دارد: قسم تقدیري، و »ُ�مْ لَتُسوُّ
نَّ «تأکید در » نون«و » الم« َُخاِلَفنَّ «. فرمود: »لَتُسوُّ ْو يلَ

َ
نَّ ُصُفوفَُ�ْم أ َ�ْ�َ  اهللالَتَُسوُّ

هاي نمازتان را راست نکنید، پروردگار متعال  اگر صف«یعنی:  ؛»وُُجوِه�مْ 
در جمله دوم ». اندازد) ختالف نظر میاکند (یا در میان شما  هایتان را مسخ می چهره

 نیز، سه تأکید وجود دارد. علما در رابطه با معناي جمله دوم، دو دیدگاه دارند:
هایتان  اند که اگر صف را حسی و ظاهري دانسته و گفتهآن برخی از علما، معناي 

هاي  کند؛ یعنی صورت هاي شما را مسخ می چهره در هنگام نماز راست نکنید، اهللا را
 که چنانیقین اهللا متعال، بر هر کاري تواناست.  چرخاند. و به شما را به پشت گردن می

 تبدیل کرد و در قرآن آمده است:» بوزینه«برخی از انسان را به 

ْ  لَُهمۡ  َناَ�ُقلۡ ﴿   ]  ٦٥: البقرة[  ﴾٦٥ �َ  ِِٔ� َ�ٰ  قَِرَدةً  ُكونُوا
 دیم.آنان را به صورت بوزینگانی زبون و مطرود درآور

ي انسان را به پشت گردنش بچرخاند تا  توانایی این را دارد که چهره لذا اهللا
 ست. صورت انسان، پشت سرش قرار بگیرد؛ و این، مجازاتی حسی و ظاهري

اند که اهللا متعال، جهت  ي دوم را بدین معنا دانسته ي دیگري از علما، جمله عده
ها،  سو بودن دل راي جهت هستند؛ و در یکها نیز دا چرخاند؛ چون دل هایتان را می دل

سو نباشند، امت، متفرق و پراکنده  ها یک خیر و نیکی فراوانی وجود دارد و اگر دل
هاي شما را متفرق خواهد  ي دوم، بدین مفهوم است که اهللا، دل شوند. لذا جمله می

وْ «باشد؛ زیرا در لفظ دیگري آمده است:  تر می کرد. و همین معنا، صحیح
َ
َُخاِلَفنَّ  أ يلَ

 ».رود که اهللا، شما را دچار اختالف نظر بگرداند بیم آن می«یعنی:  ؛»بْ� قُلُو�ُِ�مْ  اهللا
هاي نماز، واجب است و نمازگزاران باید هنگامی  هر حال، راست کردن صف به

هایشان را راست کنند؛ و گرنه، خود را در معرض عذاب  ایستند، صف که به نماز می
هاي نماز، واجب  اند. دیدگاه صحیح، این است که راست کردن صف داده االهی قرار
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کج بود، تذکر  ها بدین نکته توجه کنند و اگر صفي مساجد باید  باشد و ائمه می
رفت  ها راه می گاه، در میان صف ها را راست کنند. پیامبر دهند تا نمازگزاران، صف

. در زمان عمر بن کرد راست می و با دست خویش، هر صفی را از ابتدا تا انتها
به انجام  شخصی را زیاد شد، عمر که جمعیت مسلمانان و نمازگزاران خطاب

راست  ها داد که صف ها خبر می کردن صف مور راستاین کار گماشت و چون مأ
ها گماشته بود.  نیز شخصی را به راست کردن صف شد. عثمان است، نماز برپا می

 هاست؛ به راست کردن صف و خلفاي راشدین ص پیامبرگر توجه خا این، بیان
دهند و گاه  ها نمی اما متأسفانه امروزه بسیاري از مردم، اهمیتی به راست کردن صف

کنند، در  ها، کج و نابرابرند. و اگر ابتدا صف را راست می شود که صف مشاهده می
و در رکعت دوم، شود  ها کج می خوانند، صف که یک رکعت می اثناي نماز و همین

 جایی یا رکوع و سجده در اثر جابهکنند و بر همان حالتی که  ها را راست نمی صف
ها، واجب  مانند. این، درست نیست؛ بلکه راست کردن صف وجود آمده، باقی می به

 است.
همواره  اهللا گوید: رسول می در روایت دیگري آمده است که نعمان

که دریافت که ما، خود این  ساخت تا این ت و برابر میهاي ما را مانند تیرها، راس صف
ي نماز آمد و نزدیک بود  کنیم). روزي براي اقامه ایم (و رعایت می کار را یاد گرفته

اي «اش جلوتر از صف بود. فرمود:  تکبیر بگوید که چشمش به مردي افتاد که سینه
هایتان را مسخ  ه، اهللا چهرههایتان را (هنگام نماز) راست کنید؛ وگرن بندگان اهللا! صف

ي  در این روایت به سبب یا انگیزه». اندازد) کند (یا در میان شما اختالف و کینه می می
در  زیرا پیامبر ؛»هایتان را راست کنید صف«اشاره شده است که فرمود:  اهللا رسول

ابیم که ی می لذا در اش جلوتر از دیگران قرار داشت؛ دید که سینه میان صف، مردي را
ها تذکر  ها را بررسی کند و نسبت به راست کردن صف عادت داشته که صف پیامبر
 دهد.

ي مهم، توجه  باید به این مسأله چنین نمازگزاران ي مساجد و هم مهبنابراین، ائ
 اي داشته باشند. ویژه

*** 
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يِب موىس -١٦٥
َ
اِدس: عن أ ه السَّ

َ
ِديَنِة ىلَعَ أ

ْ
ا قال: اْحرَتق بْيٌت بامل مَّ

َ
ل
َ
ْيل ف

َّ
لِِه ِمَن الل

ث رسول  نِهْم قال:  اهللاُحدِّ
ْ
ْطِفُئوَها َ�ْنُ�مْ «�َِشأ

َ
أ
َ
إَِذا نِْمُتْم ف

َ
». إِنَّ َهِذهِ انلَّار َعُدوٌّ لُ�م، ف

 )1([متَّفٌق عليه]
اي در مدینه با ساکنانش آتش گرفت.  گوید: شبی، خانه می ابوموسی ترجمه:

آتش، دشمن شماست؛ لذا وقتی خواستید «، فرمود: رسید وقتی این خبر به پیامبر
 ».بخوابید، آن را خاموش کنید

 شرح
به ماجرایی اشاره کرده که در  ، در باب پیروي از سنت و آداب آن/مؤلف

اي در  ها، خانه اتفاق افتاد. در این روایت آمده است که یکی از شب دوران پیامبر
آتش، دشمن «رسید، فرمود:  ر به پیامبروقتی این خب تش گرفت.آ مدینه با ساکنانش

 ».شماست؛ لذا وقتی خواستید بخوابید، آن را خاموش کنید
آتش را به عنوان نعمتی آفریده و بر ما منت نهاده و آن را در اختیار ما  اهللا

 فرماید: می که چنانگذاشته است. 

فََرَء�ۡ ﴿
َ
نُتمۡ  ٧١ تُوُرونَ  لَِّ� ٱ �َّارَ ٱ ُتمُ أ

َ
  َءأ

ۡ
�َش�

َ
ٓ  ُ�مۡ أ مۡ  َشَجَرَ�َها

َ
ۡ ٱ نُ َ�ۡ  أ   ﴾٧٢ ونَ  ُٔ ُمنِ� ل

     ]٧٢  ،٧١: الواقعة[ 
 ایم؟ اید یا ما پدیدآورنده را پدید آورده اید؟ آیا شما آن  کنید، توجه نموده آیا به آتشی که روشن می

طور که  آن را پدید آورده است؛ همان گمان پروردگارمان ، روشن است؛ بیپاسخ
 فرماید: می

  ]  ٧٣: الواقعة[  ﴾٧٣ وِ�نَ ُمقۡ ّلِلۡ  اعٗ َوَمَ�ٰ  كَِرةٗ تَذۡ  َهاَ�ٰ َجَعلۡ  نُ َ�ۡ ﴿
 ایم. اي براي مسافران قرار داده را پند و بهره ما، آن 

آتش را در اختیار مسافران و دیگر کسانی قرار داده است که بدان  یعنی اهللا
گرم کنند، غذا بپزند و  انزمست توانند از آن بهره گیرند و خود را در نیاز دارند و می

ي فوایدي  اما آتش با همه ؛گونی از آن ببرندهاي گونا داغ تهیه نمایند و استفاده  آب
رعایت نکند،  نکات ایمنی را در استفاده از آن که دارد، خطرناك است و اگر انسان
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آتش، دشمن «در این حدیث آمده است:  که چنانبار خواهد بود.  چه بسا زیان
ي درست از آتش یا روشن کردن آتش در نزدیکی مواد  لذا عدم استفاده ».شماست

 کند. قابل اشتعال مانند بنزین و گاز، این نعمت را به دشمن انسان، تبدیل می
ویژه در رابطه با کارهاي  از این حدیث به اهمیت رعایت نکات ایمنی به

خوابیدن، (یا هنگام بریم. یکی از نکات ایمنی، این است که پیش از  خطرساز، پی می
خروج از منزل) هیچ آتشی را روشن نگذاریم و از یاد نبریم که هر لحظه امکان بروز 

کنیم و خود را از انگاري ن خطر وجود دارد؛ لذا نسبت به رعایت چنین نکاتی سهل
افتد که انسان، فکرش را هم  امان ندانیم؛ زیرا گاه اتفاقاتی می در خطرهاي احتمالی

 کند. نمی
یمنی در رابطه باشیم، رعایت نکات ا داشته کی از مواردي که باید بدان توجهی

ست و باید دقت نماییم که سیلندر و  و نیز استفاده از گاز شهريبا سیلندرهاي گاز 
سوزي، انفجار و خفگی و دیگر خطرهاي  نقصی نداشته باشند تا از آتشهاي گاز  لوله

 احتمالی نشت گاز جلوگیري کنیم.
نکات ایمنی در استفاده از انرژي برق نیز حایز اهمیت است و انسان باید  رعایت

احتمال کشی و نصب وسایل برقی از کارشناسان این رشته کمک بگیرد تا  براي سیم
 سوزي به حداقل کاهش یابد. آتش

ست. آتش دنیا و رعایت  به هر حال رعایت نکات ایمنی در هر کاري ضروري
همه اهمیت دارد؛ لذا انسان باید توجه داشته باشد که  آن، این نکات ایمنی در رابطه با

کارهایی که او را سزاوار ها یا  اسباب و زمینهخود را از آتش آخرت، نجات دهد و از 
ي هر  یا انگیزه   زمینهاند:  اهللا گفته گرداند، بپرهیزد. علما رحمهم دوزخ و عذاب آتش می

از این جهت داراي اهمیت » سد ذرایع«ي  عدهکاري، حکم همان کار را دارد؛ لذا قا
 شود، مسدود کرد. هایی را که به گناه منجر می ها یا راه است که باید زمینه

*** 

ابِع: َ�ْنُه قال: قال رسول  -١٦٦ ِم  اهللاإِنَّ َمَثل َما بَعث� : «اهللالسَّ
ْ
عل

ْ
ُهَدى وال

ْ
بِِه مَن ال

 فاَكنَْت 
ً
ْرضا

َ
َصاب أ

َ
َمَثَل َ�ْيٍث أ

َ
ُعْشَب ك

ْ
 وال

َ
لكأ

ْ
نْبَتِت ال

َ
َماَء فأ

ْ
ِت ال

َ
ِمنَها َطائَِفٌة َطيَِّبٌة، قبِل

ِت املاء، َ�َنَفَع 
َ
مسك

َ
َجاِدُب أ

َ
ثِ�، َوَ�َن ِمْنَها أ

َ
ك

ْ
رَشُ�وا ِمْنَها وَسَقْوا َوَزَرَعوا.  اهللال

َ
بها انلَّاس ف
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َما ِ�َ �ِيعاٌن ال ُ�ْمِسُك م ْخَرى، إِ�َّ
ُ
َصاَب َطائَِفًة أ

َ
َذلَِك َمَثُل َمْن َ�ُقَه يِف وأ

َ
 ف

ً
اًء َوال تُنْبُِت لَكأ

ْم َ�ْقَبْل  اهللا، َوَ�َفَعه ما بَعَثِ� اهللاِديَن 
َ
 ول

ً
سا

ْ
ْم يَْرَ�ْع بِذلَِك َرأ

َ
َم، َومثُل َمْن ل

َّ
به، َ�َعلَِم وَعل

ُت بِهِ  اهللاُهَدى 
ْ
ْرِسل

ُ
 )1([متفٌق عليه]». اذلي أ

و دانشی که اهللا  هدایتمثال «فرمود:  هللا گوید: رسول می ابوموسی ترجمه:
خیز  بارد؛ زمینی که حاصل ست که بر زمین می مانند بارانی مرا با آن مبعوث گردانیده،

و گیاهان  علفکند و در نتیجه در این زمین،  را در خود جذب میباران باشد، آب 
 ،رد و اهللادا روید. و زمینی که سخت است، آب را بر روي خود نگه می فراوانی می

کشاورزي  نوشند و با آن ردم از این آب میسازد؛ لذا م مند می بهره این آباز مردم را 
در خود بارد،  زار و زمین خشک، بارانی را که در آن می اما شورهکنند.  و آبیاري می

که از ست  خیز، مثال کسی آورد. زمین حاصل یبار نم هیچ گیاهی بهدارد و  میننگه 
و اهللا، او را از هدایت و دانشی که مرا با آن  شود دینی برخوردار میدانش و یبنش 
آموزد و به دیگران نیز  دانش می خوداین شخص، سازد؛ لذا  مند می برانگیخته، بهره

توجهی و علوم دینی ست که به احکام  سی، مثال کزار شوره زمین دهد. اما آموزش می
 ».پذیرد ام، نمی وردهاز سوي اهللا آرهنمودهایی را که کند و  نمی

 شرح
با ذکر مثال  نقل کرده که پیامبر ، حدیثی از ابوموسی اشعري/مؤلف

ست  نیمثال علم و دانشی که اهللا مرا با آن مبعوث گردانیده، مانند بارا«فرموده است: 
 خیز که زمین حاصلنخست: رسد:  این باران به سه نوع زمین می». بارد که بر زمین می

روید؛ دوم: زمین  علف و گیاهان فراوانی می کند و در آن جذب می آب باران را
دارد و مردم از این آب براي آشامیدن و  سخت که آب را بر روي خود نگه می

ست که نه آب را در  زاري زمین سوم، شوره اما ؛کنند کشاورزي و آبیاري، استفاده می
در رابطه با هدایت و دانشی که روید. مردم نیز  دارد و نه گیاهی در آن می خود نگه می

ها به فراگیري علوم  اند: برخی از آن را با آن، برانگیخته است، سه دسته پیامبر اهللا
دهند.  شوند و این علم را به دیگران نیز آموزش می د و فقیه و عالم مینپرداز دینی می
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ز گیاهان و هایشان، ا خیزي هستند که مردم و دام ها، همانند زمین پاك و حاصل این
 شوند. مند می هاي چنین زمینی بهره چراگاه

هی هستند؛ یعنی راویان علم و حدیث که فقیه ي دوم، حامالن هدایت ال دسته
دارد و مردم از این آب  ها، مانند زمینی هستند که آب را در خود نگه می نیستند. این

 در این زمین ؛ اما گیاهیکنند آبیاري استفاده می براي آشامیدن و کشاورزي و
بسنده  ست که به روایت حدیث روید؛ این زمین، مثال آن دسته از راویانی نمی
 کنند. می

ند و از گردان ی هستند که از هدایت و دانش دینی رويي سوم، کسان و دسته
برند و نه به  آورده است، بهره می رو نه خود، از رهنمودها و دانشی که پیامبر این

زاري هستند که نه آب را در خود  ها همانند زمین شوره ایننند. رسا دیگران فایده می
 )1(رویاند. دارد و نه گیاهی می نگه می

د و نگر این است که آن دسته از کسانی که در دین اهللا، فقیه شو این حدیث بیان
روند؛ زیرا به کسب علم و  شمار می بگیرند، بهترین گروه به را فرا اهللا سنت رسول
گیرند که به  ها، کسانی قرار می اند تا به دیگران نفع برسانند. پس از این تهدانش پرداخ

ها  پردازند، اما به تفقه و پژوهش در معانی و مفاهیم روایت کسب علم و دانش می
ي دوم قرار دارند و  ها در رتبه کنند. این پردازند؛ یعنی به روایت حدیث بسنده می نمی

ها نیست؛ افرادي که دانش و  یچ خیري در آنسومین دسته، کسانی هستند که ه
دهند و از  رسد، اما هیچ اهمیتی به آن نمی ها می آورده است، به آن هدایتی که پیامبر

برد و  می زاري هستند که آب را در خود فرو گردانند و مانند زمین شوره آن روي می
دارد تا مردم از  خود نگه نمی رویاند و هیچ آبی هم روي نمی مردمهیچ گیاهی براي 

 استفاده کنند. آن
است که در آموزش  ي آموزشی بسیار خوب پیامبر گر شیوه این حدیث، بیان

هاي عینی، درك معانی و  زیرا ذکر مثال کرد؛ هایی ذکر می ها و مثال نمونهمسایل، 
کند و تجربه نیز این را ثابت کرده است؛ زیرا  تر می مفاهیم را براي انسان آسان

 گنجند. اهل بدعت نیز در این دسته می )1(
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هایی عینی براي  کنند که مثال ي از مردم، زمانی یک مسأله یا موضوع را درك میبسیار
 فرماید: شود. اهللا متعال می ها بیان می آن

 ٱ َك َوتِلۡ ﴿
َ
ٓ َ�عۡ  َوَما لِلنَّاِس�  ُ�َهانَۡ�ِ  ُل َ�ٰ مۡ ۡ�     ]٤٣: العنكبوت[  ﴾٤٣ لُِمونَ َ�ٰ لۡ ٱ إِ�َّ  قِلَُها

 یابند. کنیم و تنها عالمان و دانشمندان، آن را درمی یها را براي مردم بیان م و این مثال

 فرماید: چنین می هم

�ۡ  َولََقدۡ ﴿  ]  ٥٨: الروم[  ﴾َمَثٖل�  ُ�ِّ  ِمن َءانِ ُقرۡ لۡ ٱ َذاَ�ٰ  ِ�  لِلنَّاِس  َناَ�َ
 ایم. راستی در این قرآن، براي مردم هرگونه مثالی بیان کرده و به

 رود. شمار می ی بسیار خوب و مفید بههاي آموزش لذا ذکر مثال، یکی از شیوه
*** 

َد : «اهللاقال: قال رسول  اثلَّاِمن: عن جابرٍ  -١٦٧
َ
ْوق

َ
َمَثل رُجٍل أ

َ
ُ�ْم ك

ُ
مَثِ� ومَثل

ْم َعِن انلَّار، 
ُ
نَا آخٌذ حبَُجِز�

َ
َفراُش َ�َقْعَن فيَها وُهَو يُذ�ُُّهنَّ َعنَها وأ

ْ
ََناِدُب َوال َجَعَل اجلْ

َ
نَاراً ف
ْ�ُتمْ 

َ
ُتوَن مْن يَِدي وأ

َّ
 [روايت مسلم] )1(».َ�َفل

ست  مثال من و شما، مانند مردي«فرمود:  اهللا گوید: رسول می جابر ترجمه:
ها شود؛  ها خود را در آن بیندازند و او، مانع آن ها و پروانه که آتشی برافروزد و ملخ

ازدارم؛ ولی شما ب )دوزخآتش (گیرم تا شما را از  کمربند هریک از شما را میمن نیز 
 ».کنید از دست من فرار می

 شرح
فرموده است:  نقل کرده که پیامبر حدیثی بدین مضمون از جابر /مؤلف

با ذکر این مثال،  پیامبر». ست که آتشی، روشن کند... مثال من و شما، مانند مردي«
و  کند وشن میدر بیابان، آتشی ر سان بیان نموده که شخصی نوضعیت امتش را بدی

ها و   ها، پروانه گونه که برخی از ملخ همان ؛زنند خود را به آتش می ها ها و ملخ پروانه
کند،  حشرات کوچک، چنین عادتی دارند. وقتی انسان، در بیابان، آتشی روشن می

در ادامه فرموده است:  اهللا آیند. رسول حشرات کوچک به سمت روشنایی آتش می

 .2285صحیح مسلم، ش:  )1(
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گیرم تا شما را از آتش دوزخ بازدارم؛ اما شما از  را میمن نیز کمربند هریک از شما «
 ».کنید دست من فرار می

ا زیر باشد؛ از امتش می گر حمایت و پشتیبانی فراوان پیامبر این حدیث، بیان
توجهی  به رهنمودهاي او بی سعی زیادي نمود تا امت را از آتش بازدارد؛ ولی ما

کنیم.  روند، به سوي دوزخ حرکت می آتش میکنیم و مانند پروانگانی که به سوي  می
عمل کند و مشتاق  اهللا به سنت رسول که ما را ببخشد. لذا انسان باید از اهللا بخواهیم

زیرا آن بزرگوار، راه نیک و بد را به ما نشان داده  ؛باشد عمل کردن به سنت پیامبر
 گیرد و او  می را است؛ مانند شخصی که با تمام تاب و توانش، کمربند شخص دیگري

 دارد. اهللا متعال در توصیف پیامبرش فرموده است: بازمی را از ورود به آتش

ٓ  لََقدۡ ﴿ نُفِسُ�مۡ  ّمِنۡ  رَُسولٞ  َءُ�مۡ َجا
َ
 ُ�مَعلَيۡ  َحرِ�ٌص  َعنِتُّمۡ  َما هِ َعلَيۡ  َعزِ�زٌ  أ

 ِ  ٱب
ۡ   ]  ١٢٨: التوبة[  ﴾١٢ رَِّحيمٞ  رَُءوٞف  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
هاي شما بر او دشوار است و به (هدایت)  سویتان آمد که رنج خودتان به راستی پیامبري از به

 سوز و مهربان است. شما اشتیاق وافري دارد و نسبت به مؤمنان، دل

 درود و سالم اهللا، بر او باد.
اتباع و پیروي از کنیم، این است که  برداشت می یکی از نکاتی که از این حدیث

نهی کرده یا در  امر نموده و یا از آن، ه به انجام آندر هر موردي ک اهللا سنت رسول
باشد؛ او،  انجام داده یا ترکش نموده است، واجب می هر موردي که خود

ناگفته پیداست که انجام برخی از کارها، در ست که باید از او پیروي کنیم.  پیشوایی
از کارها نیز  انجام برخی شود؛ کار می گنه ها واجب است و انسان با ترك آنشریعت، 

  اي از اعمال نیز مستحب گردد. پاره کار می ، گنهها است و انسان با انجام آن  حرام
کار  اما اگر ترکش کند، گنه به انجام آن بپردازد، ثواب دارد؛ باشد و اگر انسان می

ست و بهتر است که انسان، ترکش کند؛ اما  شود. برخی از کارها نیز مکروه تنزیهی نمی
بند باشیم  پاي هر حال، باید به سنت پیامبر امش دهد، گناهی بر او نیست.  بهاگر انج
پیروي کنیم و بدانیم که پیشوا و امامی که پیروي از او بر ما واجب است،  و از آن

و تمسک به  اهللا باشد و هیچ راه نجاتی جز پیروي از رسول می محمد مصطفی
 او، فراروي ما نهاده است، وجود ندارد. رهنمودهایش و نیز گام نهادن در مسیري که
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حق بزرگی بر امتش دارد؛ زیرا از هیچ  دهد که پیامبر این حدیث، نشان می
 کرد. هاي دینی و دنیوي به امتش، دریغ نمی سعی و تالشی براي جلوگیري از آسیب

 ، بدانیم که انجام آنکار منع کرده از انجام فالن رو اگر دیدیم که پیامبر از این
نگوییم که آیا به قیل و قال نپردازیم و عمل، بد است و هیچ خیري در آن نیست و 

عمل، مکروه است یا حرام؛ بلکه از آن دوري کنیم. چه آن عمل، مکروه باشد و  این
که  براي تحریم است، مگر این زیرا اصل بر این است که نهی پیامبر ؛چه حرام

 باشد. دلیلی بر کراهت تنزیهی آن، وجود داشته
دستور داده، دیگر قیل و قال نکنیم که آیا  به انجام کاري چنین اگر پیامبر هم

را انجام دهیم و این، به نفع ماست؛  این عمل، واجب است یا نه؟ بلکه فرمان پیامبر
ایم؛  ایم و به اجر و ثواب دست یافته ي خود عمل کرده زیرا اگر واجب باشد، به وظیفه

 یابیم و در  هر دو حالت، از پیامبر باز هم اجر و پاداش میو اگر مستحب باشد، 
ي ما توفیق دهد که در  کنم که به همه ایم. از اهللا متعال درخواست می پیروي کرده

 پیروي کنیم. ظاهر و باطن از پیامبر
*** 

نَّ رسوَل  -١٦٨
َ
صابِِع َوالصْحفِة وقال:  اهللاتلَّاسع: َ�ْنُه أ

َ
ْعِق األ

َ
َمر بِل

َ
إِنَُّ�م ال «أ

ةَ 
َ
� رَبَ

ْ
َها ال ِّ�

َ
 [روايت مسلم] )1(».تَْدُروَن يف �

 :
َ

ًذى «و� رواية هل
َ
ُيِمْط َما اَكَن بَِها ِمْن أ

ْ
ل
َ
ُخْذَها ف

ْ
َيأ

ْ
ل
َ
حِدُ�م، ف

َ
ْقمُة أ

ُ
عْت ل

َ
إَِذا َوق

 
ْ
َمنِديِل َحىتَّ يَل

ْ
ْيطان، َوال َ�ْمَسْح يََدهُ بِال لشَّ

َ
َها، َوال يََدْ�َها ل

ْ
ل

ُ
�

ْ
َأ

ْ
إِنَُّه ال يْدرِي َويل

َ
َصابِعه، ف

َ
َعَق أ

ة
َ
رَب�

ْ
يِّ َطَعاِمِه ال

َ
 ».يف أ

نِِه َحىتَّ َ�رُْضَهُ ِعْنَد «و� رواية هل: 
ْ
َحدُ�ْم ِعْنَد لُكِّ يَشٍء ِمْن َشأ

َ
ْيَطاَن َ�ْرُضُ أ إِنَّ الشَّ

 ِ ُيِمْط َما اَكن ب
ْ
ل
َ
ْقَمُة ف

ُّ
َحِدُ�ْم الل

َ
إَِذا َسَقَطْت ِمْن أ

َ
ها، َوال َطَعاِمه، ف

ْ
ل

ُ
�

ْ
يأ

ْ
ل
َ
ًذى، ف

َ
َها مْن أ

ْيَطان  ».يََدْ�َها لِلشَّ
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به لیسیدن انگشتان، (پس از صرف غذا و  اهللا گوید: رسول می جابر ترجمه:
دانید که برکت در  شما نمی«نیز) پاك کردن ظرف غذا با انگشتان دستور داد و فرمود: 

 ».کدام قسمت غذایتان است
ي یکی از شما افتاد، آن را  هرگاه لقمه«مده است: در روایت دیگري از مسلم، آ

 و سپس بخورد و آن را براي شیطان و از خاك و خاشاك، پاکش نماید بردارد
زیرا دست خود را با دستمال، پاك نکند؛ نگذارد؛ و پیش از لیسیدن انگشتانش، 

 ».داند که برکت در کدام قسمت غذاي اوست نمی
دهید،  شیطان در هر کاري که انجام می«است:  و در روایت دیگري از مسلم آمده

ي یکی از شما به  تی هنگام غذا خوردن. لذا هرگاه لقمهشود؛ ح نزدتان حاضر می
زمین افتاد، آن را از خاك و خاشاك، پاك کند و سپس بخورد و آن را براي شیطان 

 ».نگذارد

 شرح
نقل کرده که ي آداب غدا خوردن  درباره $حدیثی از جابر بن عبداهللا /مؤلف

به لیسیدن انگشتان پس از صرف غذا و نیز پاك کردن ظرف با انگشتان  پیامبر
لذا به ». ذاستدانید که برکت در کدام قسمت غ شما نمی«داده و فرموده است:  دستور

 اشاره فرمود: ب غذا خوردنداي آ دو نکته درباره
ان. در هر دستوري ان؛ و دوم: لیسیدن انگشتگشتاول: پاك کردن ظرف غذا با ان

شود: لیسیدن انگشتان  گفته می ه، برکت و حکمتی نهفته است.دبه امتش دا که پیامبر
براي  البته ذکر این مسأله، کند؛ فید است و به هضم غذا کمک میپس از صرف غذا، م

ست؛ و گرنه، چه از حکمت احکام شرعی آگاه  شناختن حکمت دستورهاي شرعی
عمل  بر این است که به دستورها و رهنمودهاي پیامبر باشیم و چه نباشیم، اصل

رو پس از صرف غذا، اطرافشان پر  د و از اینبسیاري از مردم، از این سنت غافلنکنیم. 
که  شویند؛ حال آن عمل نمایند، دستانشان را می که به این سنت غذاست و بدون این از

ها منع نموده است. لذا  یدن آنها با دستمال، پیش از لیس از پاك کردن دست پیامبر
هایمان را با دستمال،  لیسیم و سپس دست پس از صرف غذا، ابتدا انگشتان خود را می

 شوییم. کنیم و می پاك می
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داریم و  اي به زمین افتاد، آن را برمی ي صرف غذا، لقمهاچنین اگر در اثن هم
شود؛ حتی  ان حاضر میمددهیم، نز زیرا شیطان، در هر کاري که انجام می ؛خوریم می

نگوییم، در غذا » اهللا بسم«لذا اگر  وردن و آشامیدن و نزدیکی با همسر.هنگام خ
رو برکتی در غذا نخواهد بود. اگر هنگام غذا  شود و از این خوردن با ما شریک می

 اي از دستمان بیفتد، شیطان لقمه بگوییم، ولی در اثناي صرف غذا،» اهللا بسم«خوردن، 
تاده، از نگاه ما ناپدید اي که به زمین اف گرچه لقمه؛ خورد و می دارد میآن را بر

. ما را از این مسأله، آگاه ساخته است پیامبر ست و زیرا این، امري غیبی شود؛ نمی
 یاد داشته باشیم که ایمان به مسایل غیبی واجب است. به

ي یکی از  اه لقمههرگ«راه درست را به ما نشان داده و فرموده است:  اهللا رسول
شما به زمین افتاد، آن را از خاك و خاشاك، پاك کند و سپس بخورد و آن را براي 

، سه فایده وجود دارد: در عمل کردن به این رهنمود پیامبر». شیطان نگذارد
حروم شدن شیطان از خوردن آن ضع و فروتنی، و ما، تواهللا برداري از رسول فرمان
اي از  توجهند و وقتی لقمه یاري از مردم نسبت به این سنت، بیاما متأسفانه بس لقمه؛

د؛ این، بر نخور دارند و نمی افتد، آن را برنمی تمیز می دستشان روي سفره یا میزِ
 خالف سنت است.

هاي  کنیم که انسان باید از خوردن خوراکی از این حدیث، چنین برداشت می
 لذا از خوردن خوراکی یا غذایی کهست.  هیزیرا نفس انسان، امانتی ال ؛مضر بپرهیزد

چنین باید در  یده شده، باید خودداري کنیم. همد در آن، خاك و خاشاك یا امثال آن
ریزي دارد، دقت نماییم تا مشکلی پیش  يها خوردن غذاهایی مثل ماهی که استخوان

، هاي ریز که استخواندارد این امکان وجودخفه شدن،  عالوه بر خطرچون  ؛نیاید
ها و مشکالت گوارشی  در نتیجه بیماري باعث زخمی شدن معده یا روده شود و

 ایجاد کند.
*** 

َعارِش: عن ابن عباس -١٦٩
ْ
اَم فيَنا رسوُل  $ال

َ
ِ  اهللاقال: ق �َُّها «َمْوِعَظٍة فقال: ب

َ
�

 
َ

 ُحَفاَة ُعَراةً ُغْرالً  اهللانلَّاُس إِنَُّ�ْم �شوروَن إىِل
َ

  َكَما﴿ َ�َعاىل
ۡ
ٓ بََد� َل  نَا وَّ

َ
 ۥۚ نُّعِيُدهُ  قٖ َخلۡ  أ

ٓۚ َعلَيۡ  ًداوَعۡ  ٰ  ُكنَّا إِنَّا َنا َالئِِق يُْ�ىس يَْوَم   ]١٠٤: األنبياء[ ﴾ ١٠٤ عِلِ�َ َ� َل اخلْ وَّ
َ
ال َو�ِنَّ أ

َ
أ
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ِقَياَمِة إِبراهيم
ْ
 ال

َ
مال فأ ىِت، َ�ُيْؤَخُذ بِِهْم َذاَت الشِّ مَّ

ُ
ال و�ِنَُّه َسُيَجاء بِرَِجاٍل ِمْن أ

َ
وُل: ياَربِّ ، أ

ُ
ق
الِح َعْبُد الصَّ

ْ
اَل ال

َ
ما ق

َ
ول ك

ُ
ق
َ
أ
َ
وا َ�ْعَدك، ف

ُ
ْحَدث

َ
ْصَحايِب، فُيقال: إِنََّك ال تَْدرِي َما أ

َ
 َوُ�نُت ﴿: أ

ا اَشِهيدٗ  ِهمۡ َعلَيۡ   قوهِل    ]١١٧: دة املائ[ ﴾�ِيِهۡمۖ  ُت ُدمۡ  مَّ
َ

نَت ﴿ :إىِل
َ
 ﴾١١٨ ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ أ

َتُهمْ   ]١١٨  ،١١٧: دة املائ[
ْ
عَقابِِهْم ُمنُذ فاَر�

َ
يَن ىلَعَ أ وا مْرتَدِّ

ُ
ْم يََزال

َ
ُهْم ل متفٌق [ .»َ�ُيَقاُل يِل: إِ�َّ

 )1(]عليه
اي «براي ما سخنرانی کرد و فرمود:  اهللا گوید: رسول می $عباس بنا ترجمه:

که  گونه شوید. (همان نشده، برانگیخته می مردم! شما نزد اهللا، پابرهنه، لخت و ختنه
  َكَما﴿ فرماید): می اهللا

ۡ
ٓ بََد� َل  نَا وَّ

َ
ٓۚ َعلَيۡ  ًداوَعۡ  ۥۚ نُّعِيُدهُ  قٖ َخلۡ  أ ٰ  ُكنَّا إِنَّا َنا  ﴾١٠٤ عِلِ�َ َ�

طور که نخستین آفرینش را آغاز نمودیم، دوباره آن را  همان«یعنی:   ]١٠٤:األنبياء[
ما این کار را انجام طور قطع  ي ماست. به ي راستینی که بر عهده کنیم. وعده تکرار می

است؛ مردانی از  شود، ابراهیم پوشیده می نخستین کسی که روز قیامت ».دهیم می
ها، یاران  گویم: پروردگارا! این برند. می ها را به سوي دوزخ می آورند و آن را می مامت

ها پس از تو چه کردند؟ من، همان  دانی که آن شود: تو، نمی من هستند. گفته می
ٓ  إِ�َّ  لَُهمۡ  ُت قُلۡ  امَ ﴿گوید:  می) ي نیک خدا (عیسی گویم که بنده می سخنی را  َما

َمرۡ 
َ
نِ  ۦٓ بِهِ  تَِ� أ

َ
ْ �ۡ ٱ أ َ ٱ ُبُدوا ا اَشِهيدٗ  ِهمۡ َعلَيۡ  َوُ�نُت  َوَر�َُّ�مۚۡ  َرّ�ِ  �َّ ا �ِيِهۡمۖ  ُت ُدمۡ  مَّ  فَلَمَّ

يۡ  نَت  ُكنَت  تَِ� تَوَ�َّ
َ
نَت  ِهمۚۡ َعلَيۡ  لرَّ�ِيَب ٱ أ

َ
ٰ  َوأ �ۡ  إِن ١١٧ َشِهيدٌ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ  فَإِ�َُّهمۡ  ُهمۡ ُ�َعّذِ

نَت  فَإِنََّك  لَُهمۡ  فِرۡ َ�غۡ  �ن ِعَباُدَكۖ 
َ
یعنی:   ]١١٨  ،١١٧: دة املائ[ ﴾١١٨ ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ أ

که اهللا را که پروردگار من و  چیزي جز دستوري که به من دادي، به آنان نگفتم؛ این«
نمایید. و تا زمانی که در میانشان بودم، مراقب و گواهشان بودم و شماست، پرستش 

چون مرا (از میانشان) برداشتی، خودت مراقبشان بودي و تو بر همه چیز گواهی. اگر 
 ».یقین تو، تواناي حکیمی ها را ببخشی، به عذابشان کنی، بندگان تو هستند؛ و اگر آن

 ».رتد شدند و از دین برگشتندشود: آنان، پس از تو م سپس به من گفته می
 
 

 .2860و چند جاي دیگر؛ و صحیح مسلم، ش:  3349صحیح بخاري، ش:  )1(
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 شرح
گوید:  می $، روایتی بدین مضمون نقل کرده است که ابن عباس/مؤلف

 براي ما سخنرانی کرد. پیامبر
هاي  ها یا سخنرانی خطبهکرد؛  همواره براي یارانش سخنرانی می اهللا رسول

اتفاقی و  هاي هاي ثابت و مشخص، و سخنرانی بر دو گونه بود؛ سخنرانی اهللا رسول
 کرد. غیرثابتی که بنا بر ضرورت خاصی ایراد می

ي  ي عید، خطبه ي جمعه، خطبه هاي ثابت و مشخص، مانند: خطبه سخنرانی
ها در  هر یک از این خطبهي کسوف (خورشیدگرفتگی).  استسقاء (طلب باران)، خطبه

ک خطبه شد: دو خطبه در جمعه پیش از نماز، ی زمان و مناسبت خاص آن، ایراد می
 اي نیز پس از نماز کسوف. ي استسقاء، و خطبه چنین خطبه در عید پس از نماز، و هم

اي پیش  اتفاقی و زمانی بود که مسألهبه صورت ، هاي غیرثابت پیامبر خطبه
ي آن  خاست و درباره میان یارانش برمی به حسب ضرورت در آمد و پیامبر می

شخصی را براي  ه عنوان مثال: باري پیامبرکرد. ب آمد، سخنرانی می موضوع یا پیش
آوري زکات فرستاد و چون به مدینه بازگشت، شتري با خود داشت که حامل  جمع

 اند. ها، اموال زکات است و این را هم به من هدیه داده اموال زکات بود؛ گفت: این
َحد�م َما بَاُل «سخنرانی کرد و فرمود:  پیامبر

َ
ْم لَکُ�َُهَذا  :�َُقوُل ُع وَ جِ �َْستَْعِملُُه َ�َ� أ

ْهِدَي يِل �َ 
ُ
ِه �َ  َجلََس َال هَ وََهَذا أ مِّ

ُ
�ِيِه َوأ

َ
 َر يَنُظ يِف َ�يِْت أ

َ
ْم الَ أ

َ
ُ أ چرا «یعنی:  )1(»؟ُ�ْهَدى هلَ

گماریم، هنگامی که از مأموریتش  آوري زکات) می وقتی یکی از شما را (به جمع
اند؟ پس چرا در  ن را به من هدیه دادهگوید: این، از آن شماست و ای گردد، می بازمی
 »دهند یا نه؟ نشیند تا ببیند که آیا به او هدیه می ي پدر و مادرش نمی خانه

راست فرموده است؛ به کارگزار یا کارمند دولت، فقط بدین سبب هدیه  پیامبر
 خواهند از این طریق، کار خود را راه بیندازند؛ و دهند که کارمند دولت است و می می

 دادند؟ به او هدیه میي پدر و مادرش نیز  واقعاً در خانه آیاگرنه، 

ل از ابوحمید نق به 7174) و صحیح مسلم، ش: 7179، 7174، 2597صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .ساعدي
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در میان  اي که پیامبر گونه بریم که رشوه دادن، بسیار زشت است؛ به لذا پی می
زیرا اگر  رد و آنان را از این عمل بازداشت؛باره سخنرانی ک مردم برخاست و در این

کس به  شوند و هیچ د، آن ملت نابود میخواري رواج یاب در میان ملتی، رشوه و رشوه
 گردد. گوید و عدالت، پایمال می کند و حق و حقیقت را نمی وظایف خود عمل نمی

اند. البته اگر کسی که رشوه  شده گیرنده، هر دو ملعون و نفرین دهنده و رشوه رشوه
کند، در خواري کار مردم را راه بیندازد و حقشان را ادا  رشوه در قبالگیرد، فقط  می

زیرا براي  دهنده؛ ست، نه رشوهگیرد، ملعون ا این صورت فقط کسی که رشوه می
ي دیگري ندارد و معذور است. متأسفانه اینک در بسیاري  رسیدن به حق خود، چاره

خواري رایج شده و برخی از مسؤوالن بدون دریافت  از کشورهاي اسالمی، رشوه
خود را در معرض هالکت و عذاب  سان دینبو دهند  رشوه، کار مردم را انجام نمی

 دهند. پناه بر اهللا؛ خودش، رحم کند. هی قرار میال
ي عدالت، حقوق هر یک  و بر پایه لی وظیفه دارد در حد توانایی خودهر مسؤو

 از شهروندان را ادا کند.
اي اشاره کرد که  توان به خطبه می هاي غیرثابت یا عارضی پیامبر از خطبه

او را خرید و  &ایراد نمود؛ بریره، کنیزي بود که عایشه» بریره«راي مالکان ب ي درباره
ریره، فقط در صورتی حاضر در راه خدا آزاد کرد. ماجرا از این قرار بود که مالکان ب

او (یعنی اموالی که پس از مرگش  )1(»والء«بفروشند که  &بریره را به عایشه بودند
، این شرط را قبول نکرد و موضوع را با &یشهها باشد. عا ماند)، از آنِ آن می

َوالءَ ُخِذيَها «به او فرمود:  اهللا در میان گذاشت. رسول خدا رسول
ْ
يِط لَُهْم ال  ؛»َواْشرَتِ

گاه  آن». ي حق والي او بپذیر او را خریداري و آزاد کن و شرطشان را درباره«یعنی: 
َما بَاُل أقواٍم �َْشرَتُِطوَن «مود: برخاست و براي مردم سخنرانی کرد و فر اهللا رسول

ِ َ�ُهَو باطٌل َو�ِْن اكَن ِمائََة  ، ما اكَن ِمن رشٍط لَيَْس يِف ِكتَاِب ا�َّ ِ وًطا لَيَْسْت يِف ِكتَاِب ا�َّ رُشُ

ها، پیش از فرمان  ماند و عرب ي آزادشده از او برجا می والء، همان اموالی بود که پس از مرگ برده )1(
 دانستند. (مترجم) ، عادت داشتند که آن را از آن خود یا وارثان خویش میاهللا رسول
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ْ�تََق 
َ
َوالُء لَِمْن أ

ْ
َما ال ْوَ�ُق َو��َّ

َ
ِ أ َحقُّ َورشُط ا�َّ

َ
ِ أ ٍة، قَضاُء ا�َّ چرا برخی از « یعنی: )1(؛»َمرَّ

 ا نیست؟ هر شرطی که در کتاب اهللاگذارند که در کتاب خد هایی می مردم، شرط
و شرط  ؛وجود ندارد، باطل است؛ هرچند صد بار شرط بگذارند. حکم اهللا، سزاوارتر

 ».کند ست که (برده را) آزاد می ق والء، از آنِ کسیو ح استتر  او، محکم
اي اشاره کرد که  توان به خطبه می بت پیامبرهاي اتفاقی و غیرثا خطبهدیگر از 
مانند  مخزوم، کاالهایی ها، ایراد فرمود؛ زنی از بنی ي اجراي حدود و مجازات درباره

یعنی مرتکب سرقت  کرد؛ گرفت و سپس انکارش می عاریت می را به شکدیگ و م
ي خود، دستور داد که دستش را قطع کنند. قریش از بابت آبرو اهللا شد. رسول می

سفارش کند تا  درخواست کردند که نزد پیامبر $نگران شدند و از اسامه بن زید
ي حکم و قانون  آیا درباره«فرمود:  به اسامه اهللا رسولاین حکم را لغو نماید. 

انی نمود و فرمود:  گاه برخاست و براي مردم سخنر آن» کنی؟ خدا، سفارش می
، از آن جهت به هالکت رسیدند که وقتی فرد اسرئیل) هاي پیش از شما (بنی امت«

فرد  کردند و هرگاه کرد، او را رها می ها دزدي می داري در میان آن مشهور و نام
سپس سوگند یاد کرد و  ».نمودند شد، دستش را قطع می ضعیفی، مرتکب سرقت می

قَت لََقَطْعُت يََدَها« فرمود: اگر دخترم، فاطمه «نی: یع )2(؛»لَْو أنَّ فَاِطَمة بنت �مد رَسَ
مگر این زن مخزومی، از فاطمه دختر ». کنم دزدي کند، دستش را حتماً قطع می

 هی را اجرا نکنم؟خاطر او، حکم ال بهتر است که به محمد،
تر حدیثی  بود. پیش اهللا هاي عارضی و اتفاقی رسول این هم یکی دیگر از خطبه

براي ما سخنرانی شیوایی  زي پیامبرگفته است: رو بیان شد که عرباض بن ساریه
 ها اشک سرازیر شد. ها از آن ترسید و از چشم ایراد نمود که دل

مدها، براي آ گري، باید مطابق شرایط و پیش یابیم که هر عالم و دعوت لذا درمی
هایی  بدان نیازمندند، سخنرانی کند و در مناسبت مبیان حقیقت و طرح مسایلی که مرد

به بیان حقایق و مسایل  ، استسقاء، و خورشیدگرفتگیعیاد شرعیمانند جمعه، ا

المؤمنین  نقل از ام به 1504صحیح مسلم، ش: )؛ و 2729، 2563، 2168صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .&عایشه

 .)3197، 3196)؛ و مسلم، ش: (6290، 3965، 3453صحیح بخاري، ش: ( )2(
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گاه که سخنرانی،  آنکرد و  به همین شکل عمل می اهللا زیرا رسول ؛گوناگون بپردازد
 تر خواهد بود. جا و در وقتش باشد، اثرگذاري آن بیش به به مناسبت یا

انی کرد؛ این براي ما سخنر نقل کرده که باري پیامبر $عباس بن، از ا/مؤلف
در  اهللا بوده است. رسول عارضی و اتفاقی پیامبر هاي هم یکی دیگر از سخنرانی

نشده، برانگیخته  اي مردم! شما نزد اهللا، پابرهنه، لخت و ختنه«این سخنرانی فرمود: 
یعنی همگی در میدانی هموار که هیچ پستی و بلندي و هیچ درخت و  ؛»شوید می

آیید؛ میدان حشر، هموار است و اگر کسی جار  هم می گردساختمانی در آن نیست، 
 بینند. شنوند و می بزند، همه می

شوید.  نگیخته میابر که تک و تنها و بدون مال و ثروت در روایتی آمده است 
 فرموده است: که اهللا نموداهللا این آیه را تالوت  سپس رسول

  َكَما﴿
ۡ
ٓ بََد� َل  نَا وَّ

َ
ٓۚ َعلَيۡ  ًداعۡ وَ  ۥۚ نُّعِيُدهُ  قٖ َخلۡ  أ ٰ  ُكنَّا إِنَّا َنا      ]١٠٤: األنبياء[  ﴾١٠٤ عِلِ�َ َ�

ي راستینی  کنیم. وعده طور که نخستین آفرینش را آغاز نمودیم، دوباره آن را تکرار می همان
 دهیم. طور قطع ما این کار را انجام می ي ماست. به که بر عهده

ٓۚ َعلَيۡ  ًداعۡ وَ ﴿در این آیه، با تأکید فرموده است:  اهللا ي راستینی  وعده«یعنی: ﴾ َنا
جا، جاي تأکید است؛ زیرا برخی از مردم، حشر را انکار  این». ي ماست که بر عهده

 گویند: سان بیان کرده که می سخنشان را بدین گونه که اهللا کنند؛ همان می

�ۡ ٱ َحَياُ�َنا إِ�َّ  ِ�َ  إِنۡ ﴿     ]٣٧:  املؤمنون[  ﴾٣٧ ُعو�ِ�َ بَِمبۡ  نُ َ�ۡ  َوَما َياَوَ�ۡ  َ�ُموُت  َيا�ُّ
کنیم و پس از  میریم و (برخی نیز) زندگی می تنها همین زندگی دنیاست که (برخی از ما) می

 مرگ برانگیخته نخواهیم شد.

 فرماید: می لذا اهللا

ٓۚ َعلَيۡ  ًداوَعۡ ﴿ ٰ  ُكنَّا إِنَّا َنا     ]١٠٤: األنبياء[  ﴾١٠٤ عِلِ�َ َ�
 دهیم. طور قطع ما این کار را انجام می ي ماست. به که بر عهدهي راستینی  وعده

شوند،  حشر می خبر داد که مردم در روز قیامت لخت و برهنه اهللا وقتی رسول
 دیگر نگاه خواهند کرد. پیامبر گفت: چقدر بد! زیرا زنان و مردان به یک &عایشه
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ُهْم «فرمود:  ْن يُِهمَّ
َ
َشدُّ ِمْن أ

َ
ْمُر أ

َ
تر از آن است که کسی  مسأله، سخت«یعنی:  )1(؛»َك َذلاأل

 فرماید: می طور که اهللا همان». دیگر نگاه کنند در این فکر باشد و به یک

ٓ  فَإَِذا﴿ ٓ ٱ َءتِ َجا ا ةُ لصَّ ۡ ٱ يَفِرُّ  مَ يَوۡ  ٣٣ خَّ ِخيهِ  ِمنۡ  ءُ َمرۡ ل
َ
ّمِهِ  ٣٤ أ

ُ
�ِيهِ  ۦَوأ

َ
 ٣٥ َوأ

  َم�ِذٖ يَوۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  ِريٖٕ مۡ ٱ لُِ�ِّ  ٣٦ َوَ�نِيهِ  ۦِحَبتِهِ َوَ�ٰ 
ۡ
  ]  ٣٧  ،٣٣:  عبس[  ﴾٣٧ نِيهِ ُ�غۡ  نٞ َشأ

کند،  روزي که آدمی از برادرش فرار می که آن بانگ مهیب و هولناك سر رسد؛پس هنگامی 
گریزد. و نیز از همسر و فرزندانش. در آن روز هر کسی گرفتاري و کاري  و از مادر و پدر می

 کند. دارد که او را به خود مشغول می

گویند: پروردگارا!  کنند و می دعا می» صراط«حتی پیامبران نیز هنگام عبور از پل 
رو  ست! از این ي بسیار سخت و بزرگی جا عبور بده. مسأله سالمت از این ما را به

ُهْم َذل«فرمود:  پیامبر ْن يُِهمَّ
َ
َشدُّ ِمْن أ

َ
ْمُر أ

َ
تر از آن است که  مسأله، سخت«یعنی:  ؛»َك األ

 ».دیگر نگاه کنند ی در این فکر باشد و به یککس
شود،  نخستین کسی که پوشانده می«ي این حدیث آمده است:  در ادامه

نیست؛ بلکه  این ویژگی، به معناي برتري مطلق ابراهیم خلیل». است ابراهیم
متعال است و روز  اهللاي  ترین فرستاده برترین و برگزیده پیامبرمان محمد مصطفی

ها خواهد بود و تنها اوست که روز قیامت، از  ي انسان سرور و آقاي همه قیامت،
 فرماید: می گونه که اهللا شود. همان واالترین مقام شفاعت برخوردار می

ن َعَ�ٰٓ ﴿
َ
ۡ  اَمَقامٗ  َر�َُّك  َعَثَك َ�بۡ  أ   ]  ٧٩: االرساء[  ﴾٧٩ اُمودٗ �َّ

 برساند.  یسته...باشد که پروردگارت تو را به جایگاهی ویژه و شا

سایر  ها و امتیازهایی داده که به به برخی از پیامبران، ویژگی البته اهللا متعال
 فرمود: به موسی خوانیم که اهللا در قرآن میپیامبران نداده است؛ به عنوان مثال 

    ]١٤٤: رافاألع[  ﴾ِ� َو�َِ�َ�ٰ  ِ� َ�ٰ بِِرَ�ٰ  �َّاِس ٱ َ�َ  ُتَك َطَفيۡ ۡص ٱ إِّ�ِ  ُموَ�ٰٓ َ�ٰ  قَاَل ﴿
 ها و کالم خویش بر سایر مردم برگزیدم.اي موسی! من، تو را با پیام

مأموریت یافتند که  ها به عنوان فرستادگان االهی سانروشن است که بسیاري از ان
اسرائیل بود. و  در دوران خود، پیامبر بنی هاي اهللا را ابالغ کنند؛ اما موسی پیام

 .&المؤمنین عایشه به نقل از ام 2895و مسلم، ش:  6527صحیح بخاري، ش:  )1(
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ها و امتیازهایی  ، اهللا متعال به برخی از پیامبران، ویژگیتر بیان شد طور که پیش همان
ها نیست.  داده که به سایر پیامبران نداده است؛ اما این به معناي برتري مطلق آن

شود. و این،  ست که روز قیامت، پوشانیده می کسی ننخستی ابراهیم خلیل که چنان
لطف و فضل پروردگار  صِي اختصا معناست که کسی، درباره ست؛ لذا بی فضل االهی

 فرماید: می طور که اهللا به یکی از بندگانش، سؤال کند. همان

﴿ ٰ ِ ٱ ُل فَۡض  لَِك َ� ٓ  َمن �ِيهِ يُؤۡ  �َّ ۚ �ََشا ُ ٱوَ  ُء     ]٢١: احلديد[  ﴾٢١ َعِظيمِ لۡ ٱ لِ َفۡض لۡ ٱ ُذو �َّ
فضل بزرگ  بخشد. و اهللا، داراي را به هرکه بخواهد، می این، فضل و لطف اهللا است که آن 

 کران است. و بی

باره به  زیرا انسان، گاه در این ؛معناست ي فضل و لطف اهللا، بی سؤال کردن درباره
ها را در  گونه که اهللا متعال برخی از انسان رسد. همان رسد و گاه نمی نتیجه می

برخورداري از رزق و روزي یا اخالق نیک و شایسته یا علم و دانش و یا قدرت فکري 
 هاي متفاوتی دارند. ها، ویژگی نی و امثال آن، بر دیگران برتري داده است و انسانو بد

که پابرهنه و لخت و  یندر این حدیث بدین نکته اشاره شده که مردم پس از ا
 ها ي پوشاندن آن گردند؛ ولی ما از نحوه شوند، پوشانیده می نشده حشر می ختنه

از  سی وجود ندارد و تنها اهللا متعاللبا جا هیچ خیاط و هیچ اطالعیم؛ زیرا آن بی
 ها در روز قیامت، آگاه است. ي پوشاندن انسان نحوه

ي حکم ختنه،  ي ختنه نیز اشاره شده است. علما درباره در این حدیث به مسأله
 را هم براي مردان و هم براي زنانها، ختنه  هاي متفاوتی دارند؛ برخی از آن دیدگاه

طور که ختنه کردن پسرها، واجب است، ختنه کردن  اند: همان تهاند و گف واجب دانسته
 باشد. دخترها نیز واجب می
اند: ختنه، نه بر مردان واجب است و نه بر زنان؛ بلکه جزو  برخی هم گفته

 ست و نه واجب. ي فطري کارهاي پسندیده
 اند. و همین ختنه را براي مردان، واجب و براي زنان، سنت دانستهاي هم  عده

هایی  دیدگاه، بهتر است. زیرا عدم ختنه، ممکن است باعث پیدایش التهابات و عفونت
 ها شود. لذا ختنه کردن پسرها، واجب است. در پسربچه
ها  آورند و آن مردانی از امتم را می«ي این حدیث فرموده است:  در ادامه پیامبر

شود:  ران من هستند. گفته میها، یا گویم: پروردگارا! این برند. می را به سوي دوزخ می
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همان سخنی را  در آن هنگام پیامبر» ها پس از تو چه کردند؟ دانی که آن تو، نمی
گوید؛ اهللا متعال، از  می ي صالح پروردگار، یعنی عیسی بن مریم گوید که بنده می

 پرسد: می عیسی

نَت  ﴿
َ
ُِذوِ� ٱ لِلنَّاِس  َت قُلۡ  َءأ َّ�  َ ِ�ّ

ُ
ٰ  َوأ ِ ٱ ُدونِ  نمِ  َهۡ�ِ إَِ�      ]١١٦: دة املائ[  ﴾�َّ

 اي عیسی پسر مریم! آیا تو به مردم گفتی که جز اهللا، من و مادرم را معبود قرار دهید؟

هستند، عیسی و مادرش را معبود قرار  ها که مدعی پیروي از عیسی نصرانی
 را چنین بیان فرموده است: اند! اهللا متعال، پاسخ عیسی داده

نۡ  ِ�ٓ  يَُ�ونُ  َما َنَك َ�ٰ ُسبۡ  قَاَل ﴿
َ
قُوَل  أ

َ
     ]١١٦: دة املائ[  ﴾ِ�َقٍّ  ِ�  َس لَيۡ  َما أ

 ام نیست.گوید: تو پاك و منزهی؛ من حق ندارم چیزي بگویم که شایسته عیسی می

 گوید: ي اهللا، پروردگار جهانیان است. سپس می زیرا الوهیت، تنها شایسته

عۡ  َوَ�ٓ  ِ� َ�فۡ  ِ�  َما لَمُ َ�عۡ  ۥۚ َتهُ َعلِمۡ  َ�َقدۡ  ۥُتهُ قُلۡ  ُكنُت  إِن﴿
َ
 إِنََّك  ِسَكۚ َ�فۡ  ِ�  َما لَمُ أ

نَت 
َ
ٰ  أ ٓ  إِ�َّ  لَُهمۡ  ُت قُلۡ  َما ١١٦ ُغُيوبِ لۡ ٱ مُ َع�َّ َمرۡ  َما

َ
نِ  ۦٓ بِهِ  تَِ� أ

َ
ْ �ۡ ٱ أ َ ٱ ُبُدوا  َرّ�ِ  �َّ

ا اَشِهيدٗ  ِهمۡ َعلَيۡ  َوُ�نُت  َوَر�َُّ�مۚۡ  ا �ِيِهۡمۖ  ُت ُدمۡ  مَّ يۡ  فَلَمَّ نَت  ُكنَت  تَِ� تَوَ�َّ
َ
 لرَّ�ِيَب ٱ أ

نَت  ِهمۚۡ َعلَيۡ 
َ
ٰ  َوأ   ]  ١١٧  ،١١٦: دة املائ[  ﴾١١٧ َشِهيدٌ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

چه در درون من است، آگاهی و  اگر چنین سخنی گفته باشم، تو خود از آن آگاهی. تو از آن
. دانیسرار و امور غیب را میم اراستی تو، تما ري که نزد توست، آگاهی ندارم. بهمن از اسرا

که اهللا را که پروردگار من و  چیزي جز دستوري که به من دادي، به آنان نگفتم؛ این
شماست، پرستش نمایید. و تا زمانی که در میانشان بودم، مراقب و گواهشان بودم و چون 

 شان بودي و تو بر همه چیز گواهی.مرا (از میانشان) برداشتی، خودت مراقب

ها پس از تو چه  دانی که آن تو نمی«شود:  گفته می قیامت به پیامبرروز 
 گوید: می همانند عیسی بن مریم جاست که پیامبر آن» کردند؟

ا اَشِهيدٗ  ِهمۡ َعلَيۡ  َوُ�نُت ﴿ ا �ِيِهۡمۖ  ُت ُدمۡ  مَّ يۡ  فَلَمَّ نَت  ُكنَت  تَِ� تَوَ�َّ
َ
 ِهمۚۡ َعلَيۡ  لرَّ�ِيَب ٱ أ

نَت 
َ
ٰ  َوأ     ]١١٧: دة املائ[  ﴾١١٧ َشِهيدٌ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

و تا زمانی که در میانشان بودم، مراقب و گواهشان بودم و چون مرا (از میانشان) برداشتی، 
 خودت مراقبشان بودي و تو بر همه چیز گواهی.
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». ها پس از تو مرتد شدند و از دین برگشتند آن«شود:  گفته می سپس به پیامبر
 ».از حوض من) دور شوید! دور شوید«( فرماید: می لذا پیامبر

ي صحابه از جمله  اند که همه از این حدیث چنین استدالل کرده اهل بدعت،
مرتد شدند و از دین برگشتند؛ اما علی  اهللا پس از رسول ابوبکر و عمر و عثمان

 مرتد نشدند! و اهل بیت
ان، خلفاي چهارگانه گویند و به اجماع مسلمان ها، دروغ می ناگفته پیداست که این

اي از صحرانشینان، پس از وفات  مرتد نشدند و تنها عده اهللا و عموم یاران رسول
ي  خلیفه که چنانامتناع ورزیدند؛  ز دین برگشتند و از پرداختن زکاتا اهللا رسول

ها، دوباره مسلمان شدند.  با آنان پیکار نمود و بسیاري از آن راشد، ابوبکر صدیق
دارند، ظاهر این حدیث را  اي که نسبت به یاران پیامبر به سبب کینه دعتاهل باما 

 اهل سنت و جماعت اند؛ ولی ر دادهي باطل خویش قرا ویزي براي اندیشهآ دست
گویند: این حدیث، عام است و مفهومی خاص و محدود دارد؛ و بسیاري از متون  می

در  یامبرپ که چنانرساند.  یکه عام است، مفهومی خاص و محدود را م دینی، با آن
ي یاران  یعنی همه». ها یاران من هستند گویم: این می«این حدیث فرموده است: 

گفته  زیرا به پیامبر ؛نیستند؛ بلکه کسانی هستند که از دین برگشتند پیامبر
اجماع مسلمانان،  داند که به . هر منصفی می»ها، پس از تو مرتد شدند آن«شود:  می

توانیم به  مرتد نشدند؛ وگرنه، بر چه اساسی می اشدین و عموم یاران پیامبرخلفاي ر
ها به معناي  گیري بر آن این دین، اعتماد کنیم؟ زیرا بدگویی از صحابه و خرده

گیري و  این، یعنی خردهاست و  اهللا گیري بر دین و سرزنش و نکوهش رسول خرده
گیرند، در  خرده می که بر اصحاب، پروردگار جهانیان. کسانی بر اهللا اعتراض

اعتراض  برند و بر اهللا را زیر سؤال می اهللا حقیقت، دین و شریعت و رسول
 کنند. فهمند و درك نمی کنند؛ اما هیچ نمی می

﴿ ۢ     ]١٨: البقرة[  ﴾١٨ ِجُعونَ يَرۡ  َ�  َ�ُهمۡ  ُ�ۡ�ٞ  مٌ بُ�ۡ  ُصمُّ
 گردند.ه راه حق) باز نمیها و کورهایی (هستند که ب(در حقیقت) کَرها، گنگ

اعتمادي به  گیري بر دین و بی به معناي خرده حال چرا بدگویی از صحابه
 شریعت است؟
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اند و  عت را به ما منتقل کردهیهمان کسانی هستند که دین و شر پاسخ: صحابه
توان به دینی  از دین برگشته و کافر شده باشند، بر چه اساسی می ،به فرض محالاگر 

سخن کافر و فاسق، قابل قبول  زیراها به ما رسیده است، اعتماد کرد؟!  طریق آن که از
 فرماید: می طور که اهللا نیست. همان

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ٓ  إِن ا ْ َ�َتبَيَُّنوٓ  بِنََبإٖ  فَاِسقُۢ  َءُ�مۡ َجا     ]٦: احلجرات[  ﴾ا

 خوبی بررسی کنید. اي مؤمنان! اگر فاسقی براي شما خبري آورد، به

است؛ لذا اگر صحابه،  اهللا چنین به معناي بدگویی از رسول چنین پنداري، هم
چه بوده است؟ آیا  در این میان نقش پیامبراند، پس  همه فاسق و کفرپیشه بوده این

ی و هاي شخص نیست؟ زیرا در روابط اجتماعی و ارزیابی اهللا این، بدگویی از رسول
بد  نشین انسان نشین است. وقتی هم همبا چه کسی  ند که انسانکن فردي، نگاه می

به معناي بدگویی از  باشد، البد خود او نیز بد است. لذا بدگویی از صحابه
ترین  مهم ی از اهللا، پروردگار جهانیان است؛ چونو حتی به معناي بدگوی اهللا رسول

اند! مگر امکان  گونه بوده نرسالت و مأموریت را به مردي واگذار کرده که یارانش، ای
هایی باشند و  شود برترین پیامبر است، چنین انسان دارد یاران پیامبري که گفته می

تاخت و تازي  ،رو به اعتقاد ما، چنین پنداري سادگی از دین برگردند؟! از این بدین
است که در حقیقت، دشمنی با اهللا و رسول و شریعت  بزرگ و شدید بر اصحاب

را دوست داریم و معتقدیم که  ي یاران و خاندان مؤمن پیامبر ذا ما، همهاوست. ل
آن دسته از خاندان و خویشانش که ایمان آوردند، دو حق دارند: یکی، حق ایمان و 

 . اهللا متعال به پیامبرش فرموده است:اهللا دي با رسولندیگري حق خویشاو

ٓ  قُل﴿ َّ�  �ۡ
َ
جۡ  هِ َعلَيۡ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
ۡ ٱ إِ�َّ  ًراأ ةَ ل � ُقرۡ لۡ ٱ ِ�  َمَودَّ ٰ�َ﴾  ]٢٣: الشور  [  

خواهم؛ فقط خویشاوندي (میان من و  بگو: در برابر تبلیغ قرآن، هیچ پاداشی از شما نمی
 خودتان) را رعایت کنید.

خواهم، این است  تنها چیزي که از شما می یعنی:این آیه، مفهوم دیگري هم دارد؛ 
را براي  اهل بدعتطمع  در هر حال، این حدیث .که نزدیکان من را دوست بدارید

ست که از دین  ي کسانی زیرا فقط درباره ؛سازد برآورده نمی بدگویی از صحابه
بر اسالم پایداري کردند، در این حدیث  کسانی که به اجماع مسلمانان برگشتند و
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مرتد شدن  لذا اجماع مسلمانان بر عدم ها نیست؛ ي آن و این حدیث، دربارهگنجند  نمی
گرداند؛ زیرا مسلمانان، اتفاق نظر دارند  ، این حدیث را خاص و محدود میصحابه

اي از قبایل و طوایف عرب از دین برگشتند و  مرتد نشدند و فقط عده که صحابه
 ها دوباره به اسالم بازگشتند. آن ترِ ، بیشبا آنان جنگید و در نتیجه ابوبکر صدیق

*** 

َاِدي عَ  -١٧٠
ْ

يِب سعيٍد عبِد احل
َ
ل اهللارَش: َ�ْن أ َعن  اهللاقال: َ�َ� رسوُل  بِن ُمَغفَّ

نَّ «اخَلْذِف وقال:  َعْ�، و�َْ�رِسُ السِّ
ْ
 ال

ُ
َعُدو، َو�ِنَُّه َ�ْفَقأ

ْ
 ال

ُ
أ
َ
ْيد، وال َ�ْنك ». إِنَُّه ال يْقُتُل الصَّ

 )1([متفٌق عليه]
ٍل َخَذف،   البِْن ُمَغفَّ

ً
نَّ قر�با

َ
َ�َ� عن اخَلْذِف  اهللاَ�َنَهاهُ وقال: إِنَّ رسوَل و� رواية : أ

نَّ رسوَل » إِ�ََّها ال تَِصيُد َصْيداً «وقال: 
َ
َك أ

ُ
ث َحدِّ

ُ
َ�َ� َ�ْنه، ُ�مَّ ُعْدَت  اهللاُ�مَّ اعَد فقال: أ

بدا.
َ
ُمَك أ

ِّ
ل

َ
�

ُ
ِْذف؟ ال أ  ختَ

کردن از پرت  اهللا گوید: رسول می ابوسعید، عبداهللا بن مغَفَّل ترجمه:
کشد و  شکار) را نمی =این کار، صید («شت نهی کرد و فرمود: گریزه با ان سنگ

 ».شکند کند و دندان را می آورد؛ ولی چشم را کور می دشمن را از پا درنمی
اي پرتاب کرد.  ریزه ، سنگدر روایتی آمده است: یکی از نزدیکان ابن مغفّل 

ریزه منع کرده  از پرتاب سنگ : پیامبراو را از این کار بازداشت و گفت مغفل ابن
اما آن شخص، دوباره این کار را انجام داد.  ؛»توان شکار کرد با این کار نمی« و فرمود:

از این کار منع کرد،  اهللا به او گفت: من به تو گفتم که رسول عبداهللا بن مغفل
 کنم. هرگز با تو صحبت نمی !کنی ریزه پرتاب می ولی تو باز هم سنگ

 شرح
از پرتاب  نقل کرده که پیامبر ، حدیثی از عبداهللا بن مغفل/مؤلف

و در ». شدکُ شکار) را نمی=این کار، صید («منع کرد و فرمود:  ریزه با انگشت سنگ
آورد؛  کند و دشمن را از پا درنمی این کار، جانوري را شکار نمی«روایتی آمده است: 

 ».شکند می نماید و دندان را بلکه چشم را کور می

 .1954؛ و صحیح مسم، ش: 6220صحیح بخاري، ش:  )1(
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اي را در  ریزه ریزه، این است که انسان، سنگ یا پرتاب سنگ» خذف«منظور از 
از این کار منع  قرار دهد و آن را پرتاب کند. پیامبر »شست«و » اشاره«میان انگشت 

ند و دندان را ک کرده و دلیلش را چنین بیان فرموده است که این کار، چشم را کور می
 آورد. شد و دشمن را از پا درنمیکُ ا نمیر شکند؛ اما شکار می

کند؛ او را  ریزه پرتاب می یکی از نزدیکانش را دید که سنگ عبداهللا بن مغفل
 ریزه، منع نموده است؛ ز پرتاب سنگا از این کار بازداشت و به او خبر داد که پیامبر
فت: من به تو کند. به او گ ریزه پرتاب می ولی پس از مدتی دوباره او را دید که سنگ

ریزه پرتاب  ولی تو باز هم سنگ ؛از این کار، منع نموده است خبر دادم که پیامبر
 کنی. هرگز با تو صحبت نخواهم کرد. لذا با او قهر کرد؛ زیرا از کاري که پیامبر می

 منع کرده بود، سرپیچی نمود.
قرار بود که  ماجرا از این ا یکی از فرزندانش، قهر کرد؛نیز ب $عبداهللا بن عمر

�م َال َ�ْمنَُعوا إَِماءَ «فرموده است:  اهللا د که رسولنموحدیثی نقل  $عبداهللا بن عمر
یکی از فرزندان عبداهللا ». زنانتان را از رفتن به مسجد منع نکنید«یعنی:  )1(؛»الَمَساِجدَ 

 ؛»کنیم ها را از رفتن به مسجد منع می خدا سوگند که آن به«بن عمر به نام بالل، گفت: 
شرایط خروج از منزل را  ها، عوض شده بودند و مانند زنان دوران پیامبر زنزیرا 

با شنیدن این  $پدرش، یعنی عبداهللا بن عمرکردند.  گونه که باید، رعایت نمی آن
بود، سخت برآشفت و به او دشنام  حدیث پیامبر با سخن پسرش، بالل که مخالفت

کنی که  کنم و تو سوگند یاد می را بیان می پیامبرگفت و فرمود: من براي تو حدیث 
داري؟ سپس تا پایان عمرش با او صحبت نکرد. لذا  زنان را از رفتن به مسجد، بازمی

 کردند. داشتند و سخت از آن پیروي می یابیم که سلف صالح، سنت را گرامی می درمی
اجب و یا شاید این پرسش مطرح شود که آیا قهر کردن در چنین مواردي، و 

براي هیچ مؤمنی، جایز نیست که بیش «نفرموده است:  اهللا جایز است؟ مگر رسول
 ؟»روز، با برادر مسلمانش، قهر باشد از سه شبانه

ها با نزدیکانشان، تعزیري و براي تنبیه  پاسخ: قهر کردن این دو صحابه و امثال آن
توبه  دهد و سپس می نی که گناهی انجامها بوده است؛ و گرنه، در اصل، مؤم آن

 .عمر نقل از ابن به 422؛ و صحیح مسلم، ش: 900صحیح بخاري، ش:  )1(
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شود. حتی کفار، اگر توبه کنند و ایمان بیاورند، اهللا متعال،  کند، بخشیده می می
 فرماید: می که چنانبخشد.  ي آنان را می گذشته

ِينَ  قُل﴿ ْ َ�َفُروٓ  ّلِ�َّ ْ  إِن ا ا لَُهم َفرۡ ُ�غۡ  يَنَتُهوا     ]٣٨: األنفال[  ﴾َسلََف  قَدۡ  مَّ
 شود.بخشیده می هایشانگذشتهکفر) باز آیند، به کافران بگو: اگر (از 

رسد که این دو صحابی (عبداهللا بن مغفل و عبداهللا بن  نظر می اما چنین به
مخالفت کردند، قهر نمودند؛  قصد تنبیه آن دو نفر که با فرمان پیامبر ) به$عمر

ي اجتهاد ز روزیرا بالل بن عبداهللا بن عمر ا ؛گرچه این اشتباه، از روي اجتهاد بود
اما در هر حال، انسان نباید بدین روشنی و با چنین الفاظی با  چنین سخنی گفته بود؛

اي  بدان سبب چنین اجازه مخالفت کند. بهتر بود بگوید: شاید پیامبر گفتار پیامبر
کرد خوبی داشتند؛  ها، خوب و سالم بود و مردم، عمل به زنان داد که در آن زمان نیت

گفت، بهتر بود.  اوضاع عوض شده است. اگر چنین سخنی می مبرولی پس از پیا
ها پس از او چه  دید که زن می فرموده است: اگر پیامبر &المؤمنین عایشه ام که چنان

اسرائیل، زنانشان  طور که بنی همان )1(کرد؛ ها را (از رفتن به مسجد) منع می کنند، آن می
هر حال، عمل کرد عبداهللا بن مغفل و عبداهللا  گاه بازداشتند. در را از رفتن به عبادت

چون و چرا از حکم اهللا  دهد که باید سنت را گرامی بداریم و بی نشان می #بن عمر
 و رسولش اطاعت کنیم.

*** 

يُْت ُ�َمَر بَن اخلطاب -١٧١
َ
ْسَوَد  وعْن اع�ِس بن ر�يعَة قال: َرأ

َ
ََجَر َ�ْعِ� األ ُ�َقبُِّل احلْ

 
َ
يُْت رسوَل و�َُقول: إِ� أ

َ
 رأ

ِّ
ْوال ��

َ
نََّك َحَجٌر َما َ�ْنَفُع وال ترَُض، ول

َ
ُم �

َ
َك ما  اهللاْعل

ُ
ُ�َقبِّل

ُتك. [متفٌق عليه]
ْ
بَّل

َ
�)2( 

را » حجراالسود«را دیدم که  گوید: عمر بن خطاب عابس بن ربیعه می ترجمه:
رسانی؛ و  دانم که تو، سنگی بیش نیستی و نفع و ضرر نمی خوب می«بوسید و گفت: 

 ».بوسیدم بوسید، هرگز تو را نمی دیدم که تو را می را نمی اهللا اگر رسول

 .&المؤمنین عایشه نقل از ام به 445؛ و صحیح مسلم، ش: 869صحیح بخاري، ش:  )1(
 .1270؛ و صحیح مسلم، ش: 1597صحیح بخاري، ش:  )2(
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 شرح
نقل نموده، در باب اهمیت پیروي از  از عمر بن خطاب /حدیثی که مؤلف

را » حجراالسود«کرد و  ي کعبه را طواف می خانه سنت و آداب آن است. عمر
هاي  ست که در یکی از پایه ، سنگیدانید، حجراالسود طور که می بوسید؛ همان می

هاي کعبه قرار گرفته و اهللا متعال، بوسیدن آن را براي بندگانش مشروع قرار داده  خانه
هنگام  رو عمر از این ر او، اظهار بندگی و فروتنی کنند؛سان در براب است تا بدین

 دانم که تو، سنگی بیش نیستی و نفع و ضرر من خوب می«فرمود:  بوسیدن آن
رسانند و نفع  ها، هیچ نفع و ضرري نمی راست فرمود؛ زیرا سنگ عمر». رسانی نمی

 طور که فرموده است: باشد؛ همان می و ضرر فقط به دست اهللا

 لَُمونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  إِن هِ َعلَيۡ  ُ�َارُ  َوَ�  ُ�ِ�ُ  وَُهوَ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َملَُكوُت  ۦ�َِيِدهِ  َمنۢ  قُۡل ﴿
ِۚ  َسَيُقولُونَ  ٨٨ ٰ  قُۡل  ِ�َّ َّ�

َ
     ]٨٩  ،٨٨:  املؤمنون[  ﴾٨٩ َحُرونَ �ُسۡ  فَ�

دانید، پادشاهی و فرمانروایی بر همه چیز، به دست کیست و کیست که امان  بگو: اگر می
 یابد؟ خواهند گفت: از آنِ اهللا است. کس در برابرش امان نمی دهد و هیچ می

بوسد؛  حجراالسود را می هللا قصد پیروي از رسول بیان کرد که تنها به عمر
بوسید، هرگز تو را  یدیدم که تو را م را نمی اهللا اگر رسول«فرمود:  که چنان
خاطر که به نفع  بوسم؛ نه بدین می عنی تو را فقط براي پیروي از سنتی ؛»بوسیدم نمی

ام اي از سوي تو امیدوار باشم یا از تو بترسم. این کار را فقط بدین دلیل انج و فایده
سیدن آن جایز است، حجر انجام داده است. تنها بخش کعبه که بو دهم که پیامبر می

که آن را  جایز است؛ بدون این» رکن یمانی«البته دست کشیدن بر  باشد؛ االسود می
ببوسیم. در رابطه با حجراالسود، بهتر است که با دست راست برآن دست بکشیم و 

کشیم و دست  ممکن نبود، بر آن دست مین سنگ ه آن را ببوسیم و اگر بوسیدگا آن
کنیم و در این حالت،  بوسیم؛ و گرنه، با دست خود به سوي آن اشاره می خود را می

مشروعیت دارد، این است » رکن یمانی«ي  چه درباره اما آن ؛بوسیم دست خود را نمی
شود  می بوسیم. گاه دیده کشیم و آن را نمی که با دست راست خود، بر آن دست می

که  کشند؛ حال آن که برخی از افراد ناآگاه با دست چپ خود بر رکن یمانی دست می
شود  استفاده می مانند پاك کردن نجاست و امثال آنی یاز دست چپ فقط براي کارها
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؛ لذا نباید با دست چپ خود ست هیر رکن یمانی، تعظیم شعایر الو دست کشیدن ب
 آن را استالم کنیم.
ر کعبه، یعنی رکن شامی و رکن عراقی یا رکن شمال شرقی و شمال دو رکن دیگ

هایی  زیرا این دو رکن، همان ارکان و پایه ؛غربی را نباید بوسید و نباید دست کشید
زیرا قریشیان، تصمیم گرفتند  ؛ها بنا نهاد کعبه را بر آن نیستند که ابراهیم خلیل

» ربا«مایند و بدین منظور، از اموال ي کعبه را با اموال حالل خود بازسازي ن خانه
ي اهللا را ببینید که حتی کافران نیز حرمتش را حفظ  استفاده نکنند. عظمت خانه

وري کردند. و چون از آ اي جمع آن، اموال حالل و پاکیزهنمودند و براي بازسازي 
ر و نتوانستند آن را ب ي خود براي بازسازي کعبه کسر آوردند پاکیزه اموال حالل و

از قسمت [شش ذراع] گذاري کرده بود،  پایه هایی بنا کنند که ابراهیم روي پایه
رو  جنوبی قرار دارد و از اینشمالی کعبه را کم کردند؛ زیرا حجراالسود در رکن 

توانستند از ضلع جنوبی خانه، کم کنند. لذا رکن شمال شرقی و شمال غربی، بر  نمی
گاه  رده بود، قرار نگرفت و به همین سبب نیز هیچبنا ک هایی که ابراهیم روي پایه

 ها دست نکشید. رکن شمال شرقی و شمال غربی را نبوسید و بر آن اهللا رسول
مشغول طواف کعبه بود و ار کان  عباس با ابن ها، معاویه در یکی از سال

 $عباس چهارگانه یعنی حجراالسود، رکن یمانی، شمالی و غربی را دست کشید. ابن
ل شرقی) را دست ه او فرمود: چرا دو رکن شمالی (رکن شمال غربی و شماب

فقط رکن یمانی و حجراالسود را دست کشید؟  که پیامبر ی، حال آنکش می
همه جاي کعبه، محترم است و باید آن را گرامی داشت. پاسخ داد:  معاویه

 تر بود، این آیه را تالوت کرد: فقیه که از معاویه $عباس ابن

ِ ٱ رَُسولِ  ِ�  َلُ�مۡ  َ�نَ  لََّقدۡ ﴿ سۡ  �َّ
ُ
  ]  ٢١: حزاباأل[  ﴾َحَسَنةٞ  َوةٌ أ

 اهللا، الگو و سرمشقی نیکوست. راستی براي شما، در رسول به

را ندیدم که جز دو رکن یمانی، یعنی رکن حجر و رکن  و سپس افزود: پیامبر
را تأیید کرد و  $اسعب سخن ابن یمانی، بر دیگر ارکان خانه دست بکشد. معاویه

سان کار درست را پذیرفت و دیگر، هیچ گاه رکن  برگشت و بدین از دیدگاه خود
 شمال شرقی و شمال غربی را مسح نکرد.
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اي را که در  ایستند و بچه ست که کنار رکن یمانی می این حدیث، ردي بر کسانی
اگر بتوانند بر کنند براي تبرك، رکن یمانی را مسح کند و  آغوش دارند، مجبور می

کشند. بدون شک، این کار، بدعت است و نوعی  حجراالسود نیز براي تبرك دست می
سبب زیرا مشروعیت دست کشیدن بر حجر و رکن یمانی، به  )1(؛رود شمار می شرك به
ي دیگري، نامشروع و باطل  این کار، بستگی دارد و دخیل کردن هر انگیزه ي یا انگیزه

است و  اهللا دست کشیدن بر حجر و رکن یمانی، عمل رسول است. تنها دلیل جواز
ي مهم توجه کنیم که هرکس، بدون دلیل شرعی یا اذن شارع،  باید بدین اصل یا قاعده

تراشی کند، یا به عبارت دیگر، سببی وضع نماید که شارع اجازه  براي یک کار، دلیل
کسانی را که مرتکب چنین رو باید  از این ؛رود شمار می گذار به نداده است، بدعت

 و ها تذکر دهیم که چنین کاري، غیرمشروع شوند، نصیحت کنیم و به آن اعمالی می
رساند؛ و گرنه،  کس گمان نکند که سنگ، نفع و ضرر می نادرست و بدعت است تا هیچ

 ممکن است نسبت به سنگ اعتقاد پیدا کند و به بالي شرك، دچار شود.
دلیل بوسیدن حجراالسود را بیان کرد و فرمود: تنها  که عمر فاروق خالصه این

دانم که  و گرنه، خوب می دهم ، این کار را انجام میبراي پیروي از سنت پیامبر
 رساند. سنگ، هیچ نفع و ضرري نمی

بردار  چون و چرا فرمان یابیم که کمال بندگی در این است که انسان، بی لذا درمی
شروعیت آن عمل را بداند و چه نداند. لذا مؤمن باشد؛ چه سبب یا حکمت م اهللا

گوید: شنیدم و اطاعت کردم. حال اگر حکمتش  شنود، می که فرمان االهی را می همین
را بداند، پس نور علی نور؛ و اگر حکمتش را نداند، به فرمان اهللا و رسولش عمل 

 فرماید: اهللا متعال می کرده است.

ُ ٱ َقَ�  إَِذا ِمَنةٍ ُمؤۡ  َوَ�  ِمنٖ لُِمؤۡ  َ�نَ  َوَما﴿ مۡ  ۥٓ َورَُسوُ�ُ  �َّ
َ
ن ًراأ

َ
 َ�َةُ ۡ�ِ ٱ لَُهمُ  يَُ�ونَ  أ

مۡ  ِمنۡ 
َ
  ]  ٣٦ األحزاب:[  ﴾رِهِۡمۗ أ

به کاري حکم دهند، براي  اش فرستادهسزاوار هیچ مرد و زن مؤمنی نیست که چون اهللا و 
 ها در کارشان اختیاري باشد. آن

قصد تبرك، بدعت است، پس حکم دست کشیدن بر مزارها و  وقتی دست کشیدن بر رکن یمانی به )1(
 به مراتب خیلی بدتر است.باشد؟ شکی نیست که  قبرها چگونه می
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هایی را که در عادت  چرا زن، باید روزهپرسیدند:  &ي صدیقه از عایشه
، بر او ي این دورانجبران نمازها ااش از دست داده، قضا یا جبران نماید، ام ماهیانه

را  ي دوران قاعدگیها فرمود: ما دستور یافتیم که روزه &واجب نیست؟ عایشه
، براي ما صادر نشد. گویا نمازهاي این دورانجبران کنیم، اما دستور جبران 

د به حکم شریعت، عمل کند که مؤمن وظیفه دار بدین نکته تصریح می &المؤمنین ما
 چه حکمت دستور شرعی را بداند و چه نداند.نماید؛ 

*** 





 
 

 

که انسان در برابر این  وجوب اطاعت از حکم اهللا و اینباب:  -17
شود، چه  فراخوان یا هنگامی که امر به معروف و نهی از منکر می

 بگوید

 فرماید: عال میاهللا مت

ٰ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  َوَرّ�َِك  فََ� ﴿ ْ  َ�  ُ�مَّ  َنُهمۡ بَيۡ  َشَجرَ  �ِيَما ُ�َّكُِموكَ  َح�َّ نُفِسِهمۡ  ِ�ٓ  َ�ُِدوا
َ
 أ

ا اَحرَجٗ  ْ  َت قََضيۡ  ّمِمَّ     ]٦٥:  النساء[  ﴾٦٥ الِيمٗ �َسۡ  َو�َُسّلُِموا
تو را در اختالفاتشان به داوري که  ها ایمان ندارند تا آن خیر؛ سوگند به پروردگارت آن

 بخوانند و از داوري تو دلگیر نشوند و کامال تسلیم باشند.

 فرماید: و می

ۡ ٱ َل قَوۡ  َ�نَ  إِ�ََّما﴿ ْ ُدُعوٓ  إَِذا ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ِ ٱ إَِ�  ا ن َنُهمۡ بَيۡ  ُ�مَ ِ�َحۡ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ
َ
ْ  أ  َ�ُقولُوا

َطعۡ  َناَسِمعۡ 
َ
ۚ َوأ ْوَ�ٰٓ  َنا

ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك َوأ     ]٥١:  النور[  ﴾٥١ لُِحونَ ُمفۡ ل

شوند تا در میانشان  گفتار مؤمنان در آن هنگام که به سوي اهللا و پیامبرش فراخوانده می
 گویند: شنیدیم و اطاعت کردیم. و آنان رستگارند. حکم کند، تنها این است که می

در است که  یکی از احادیثی که در این باب وجود دارد، حدیث ابوهریره
 )1(ابتداي باب قبلی، ذکر شد.

يِب هر�رة -١٧٢
َ
ْت ىلَعَ رسوِل  عن أ

َ
ا نََزل مَّ

َ
ِ ﴿ :اهللاقال: ل َّ َ�ٰ ٱ ِ�  َما ّ�ِ ٰ لسَّ  َوَما تِ َ�

 ٱ ِ� 
َ
ْ ُ�بۡ  �ن ِض� �ۡ� نُفِسُ�مۡ  ِ�ٓ  َما ُدوا

َ
وۡ  أ

َ
ۖ ٱ بِهِ  ُ�مُ�َاِسبۡ  ُفوهُ ُ�ۡ  أ ُ اْشَتدَّ [  ]٢٨٤: البقرة[ ﴾�َّ

ْصحاِب رسول ذلَك ىلَعَ 
َ
تْوا رسول اهللا أ

َ
ْي رسوَل  اهللا، فأ

َ
وا: أ

ُ
قال

َ
ب ف

َ
ك وا ىلَعَ الرُّ

ُ
ُ�مَّ بَر�

نْزلْت علْيَك َهِذهِ  اهللا
ُ
َد أ

َ
دقَة، َوق يام َوالصَّ ِهاَد َوالصِّ

ْ
الَةَ َواجل عماِل َما نُِطيق: الصَّ

َ
َفَنا ِمَن األ

ِّ
لُك

ِكتابَ� ِمْن : «اهللاآليَُة َوال نُِطيُقَها. قاَل رسوُل 
ْ
ْهُل ال

َ
اَل أ

َ
َما ق

َ
ْن َ�ُقولوا ك

َ
تُر�ُدوَن أ

َ
أ

ولوا:
ُ
ْبلُ�م: َسِمْعَنا َوعصيَنا؟ بَْل ق

َ
َطعۡ  َناَسِمعۡ ﴿ �

َ
ۖ َوأ ۡ ٱ َك �َ�ۡ  َر�ََّنا َرانََك ُ�فۡ  َنا  ﴾َمِص�ُ ل

 .160ي  نک: همین کتاب، حدیث شماره )1(
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 ». ]  ٢٨٥: ابلقرة[
َ
ِسنتُهم، أ

ْ
ل
َ
َقوم، َوَذلَقْت بَِها أ

ْ
َها ال

َ
رَتَأ

ْ
ا ا� مَّ

َ
ل
َ
رَها:  اهللانَزَل ف

ْ
 يف إِث

َ
 َءاَمنَ ﴿َ�َعاىل

ٓ  لرَُّسوُل ٱ نزَِل  بَِما
ُ
ّ�ِهِ  ِمن هِ إَِ�ۡ  أ ۡ ٱوَ  ۦرَّ ِ  َءاَمنَ  ُ�ٌّ  ِمُنونَۚ ُمؤۡ ل ِ ٱب  َ�  ۦَورُُسلِهِ  ۦَوُ�ُتبِهِ  ۦ�َِكتِهِ َوَمَ�ٰٓ  �َّ

َحدٖ  َ�ۡ�َ  ُ�َفّرُِق 
َ
ْ  ۦۚ رُُّسلِهِ  ّمِن أ َطعۡ  َناَسِمعۡ  َوقَالُوا

َ
ۖ َوأ ۡ ٱ َك �َ�ۡ  َر�ََّنا َرانََك فۡ �ُ  َنا ا   ﴾َمِص�ُ ل مَّ

َ
ل
َ
ف

وا ذلك �ََسَخَها 
ُ
نَْزَل  اهللافَعل

َ
أ
َ
، ف

َ
ُ ٱ يَُ�لُِّف  َ� ﴿ :اهللاَ�َعاىل ۚ وُسۡ  إِ�َّ  ًساَ�فۡ  �َّ  َما لََها َعَها

ٓ تَُؤاِخذۡ  َ�  َر�ََّنا تََسَبۡتۗ �ۡ ٱ َما َهاوََعلَيۡ  َكَسَبۡت  ٓ  إِن نَا َِّسيَنا وۡ  �
َ
خۡ  أ

َ
 طَ أ

ۡ
� ۚ  َر�ََّنا﴿ قال: َ�َعمْ  ﴾نَا

ٓ َعلَيۡ  ِمۡل َ�ۡ  َوَ�  ِينَ ٱ َ�َ  ۥَتهُ َ�َلۡ  َكَما �إِۡ�ٗ  َنا ۚ َ�بۡ  ِمن �َّ اَل: نَعمْ  ﴾لَِنا
َ
 َما َناُ�َّمِلۡ  َوَ�  َر�ََّنا﴿ ق

ٓۚ َ�ۡ رۡ ٱوَ  َ�َا فِرۡ غۡ ٱوَ  َ�نَّا ُف �ۡ ٱوَ ﴿ قال: َ�َعمْ  ﴾ۦۖ بِهِ  َ�َا َطاقَةَ  َ�  نَت  َنا
َ
ٰ َموۡ  أ  َ�َ  نَانُ�ۡ ٱفَ  َنالَٮ

ٰ لۡ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ  )1([روايت مسلم] .قال: نَعم ﴾فِرِ�نَ َ�
 نازل شد: اهللا گوید: این آیه بر رسول می ابوهریره ترجمه:

﴿ ِ َّ َ�ٰ ٱ ِ�  َما ّ�ِ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَما تِ َ�
َ
ْ ُ�بۡ  �ن ِض� �ۡ� نُفِسُ�مۡ  ِ�ٓ  َما ُدوا

َ
وۡ  أ

َ
 ُفوهُ ُ�ۡ  أ

ُ ٱ بِهِ  ُ�مُ�َاِسبۡ   ] ٢٨٤: البقرة[  ﴾�َّ
چه را در درونتان دارید، آشکار  باشد. و اگر آنها و زمین است، از آنِ اهللا می چه در آسمان آن

 آورد.کنید و یا پنهان نمایید، اهللا همه را به حسابتان می

سخت و دشوار بود.  اهللا این مسأله، بر اصحاب رسولافزاید:]  می [ابوهریره
ی مانند خدا! ما به اعمال آمدند و به زانو افتادند و گفتند: اي رسول برلذا نزد پیام

اي بر شما  ایم که طاقتش را داریم؛ اما اینک آیه مکلّف شده نماز، جهاد، روزه و زکات
خواهید همان  آیا شما هم میفرمود:  اهللا نازل گردیده که تاب آن را نداریم. رسول

خواهید  ؟ (آیا میاهل تورات و انجیل گفتندسخنی را بگویید که پیش از شما، 
َطعۡ  َناَسِمعۡ ﴿بگویید): شنیدیم و نافرمانی کردیم؟ بلکه شما بگویید: 

َ
ۖ َوأ  َر�ََّنا َرانََك ُ�فۡ  َنا

ۡ ٱ َك �َ�ۡ  فرمان پروردگار را شنیدیم و اطاعت کردیم. پروردگارا! ما خواهان آمرزش تو یعنی:  ﴾َمِص�ُ ل
هایشان به آن  ناو زب را خواندند دعااین  وقتی صحابه .توست هستیم و بازگشت به سوي

 :فرمودعادت کرد، اهللا متعال این آیه را در پی آن نازل 

 .125صحیح مسلم، ش:  )1(
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ٓ  لرَُّسوُل ٱ َءاَمنَ ﴿ نزَِل  بَِما
ُ
ّ�ِهِ  ِمن هِ إَِ�ۡ  أ ۡ ٱوَ  ۦرَّ ِ  َءاَمنَ  ُ�ٌّ  ِمُنونَۚ ُمؤۡ ل ِ ٱب  ۦ�َِكتِهِ َوَمَ�ٰٓ  �َّ

َحدٖ  َ�ۡ�َ  ُ�َفّرُِق  َ�  ۦَورُُسلِهِ  ۦَوُ�ُتبِهِ 
َ
ْ  ۦۚ رُُّسلِهِ  ّمِن أ َطعۡ  َناَسِمعۡ  َوقَالُوا

َ
ۖ َوأ  َرانََك ُ�فۡ  َنا

ۡ ٱ َك �َ�ۡ  َر�ََّنا     ]٢٨٥: البقرة[  ﴾٢٨٥ َمِص�ُ ل
، ایمان دارد و نیز مؤمنان؛ همگی است چه از سوي پروردگارش به او نازل شده پیامبر به آن

یک از  گویند:) میان هیچا و پیامبرانش ایمان داشته، (میهبه اهللا و فرشتگانش، و به کتاب
گذاریم (و به همه ایمان داریم)؛ فرمان پروردگار را شنیدیم و اطاعت فرستادگانش فرق نمی

 کردیم. پروردگارا! ما خواهان آمرزش تو هستیم و بازگشت به سوي توست.

منسوخ کرد و این آیه را ] را 284ي  ي قبل [آیه وقتی چنین کردند، اهللا متعال، آیه
 نازل فرمود:

ُ ٱ يَُ�ّلُِف  َ� ﴿ ۚ وُسۡ  إِ�َّ  ًساَ�فۡ  �َّ  َ�  َر�ََّنا تََسَبۡتۗ �ۡ ٱ َما َهاوََعلَيۡ  َكَسَبۡت  َما لََها َعَها
ٓ تَُؤاِخذۡ  ٓ  إِن نَا َِّسيَنا وۡ  �

َ
خۡ  أ

َ
 أ

ۡ
ۚ َط� ٓ َعلَيۡ  ِمۡل َ�ۡ  َوَ�  َر�ََّنا نَا ِينَ ٱ َ�َ  ۥَتهُ َ�َلۡ  َكَما �إِۡ�ٗ  َنا َّ� 

ۚ َ�بۡ  ِمن ٓۚ َ�ۡ رۡ ٱوَ  َ�َا فِرۡ غۡ ٱوَ  َ�نَّا ُف �ۡ ٱوَ  ۦۖ بِهِ  َ�َا َطاقَةَ  َ�  َما َناُ�َّمِلۡ  َوَ�  َر�ََّنا لَِنا نَت  َنا
َ
 أ

ٰ َموۡ  ٰ لۡ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ َ�َ  نَانُ�ۡ ٱفَ  َنالَٮ     ]٢٨٦: البقرة[  ﴾٢٨٦ فِرِ�نَ َ�
دهد. هر عمل نیکی که انسان انجام دهد، نمی ي توانش تکلیفکس را جز به اندازه اهللا، هیچ

باشد. پروردگارا! اگر فراموش به نفع اوست و هر عمل بدي که مرتکب شود، به ضررش می
چنان تکالیف دشواري قرار نده  کردیم یا به خطا رفتیم، ما را مؤاخذه مکن. پروردگارا! بر ما آن

ف و مصائبی که طاقتش را نداریم، بر هاي پیش از ما نهادي. پروردگارا! تکالیکه بر امت
دوشمان قرار مده و از ما در گذر و ما را ببخش و بر ما رحم بفرما. تو، یار و یاورمان هستی؛ 

 پس ما را بر کافران پیروز بگردان.

فرماید: بله؛ (یعنی  خواند) اهللا متعال می (وقتی بنده، هر یک از این دعاها را می
کند، محاسبه  هایی که در دلش خطور می خاطر وسوسه و دیگر، او را به پذیرفتم

 ).فرماید نمی

 شرح
گشوده و سپس دو آیه » اهللا وجوب اطاعت از حکمِ«بابی تحت عنوان  /مؤلف

گاه حدیثی بدین  ي آن، سخن گفتیم. آن تر درباره در این باب ذکر کرده است که پیش
نازل شد و در آن، آمده » رهبق«ي  سوره 284ي  نقل کرده که آیه مضمون از ابوهریره

چه را در درونتان دارید، آشکار و یا پنهان نمایید، اهللا، همه را به حسابتان  اگر آن«بود: 
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هاي  زیرا وسوسه ؛سخت و دشوار تمام شد این مسأله بر صحابه». کند منظور می
 هاي عجیبی در دل انسان ان، وسوسهدرونی انسان، پایانی ندارد و چه بسا شیط

ي مسایل  ست و برخی هم درباره ي مسایل دنیوي ها درباره اي از آن اندازد که پاره می
ي شخصی و جسمی و روانی دارد و  ها، جنبه اخروي و دینی؛ برخی از این وسوسه

هاي فراوانی در  ست. در هر حال، شیطان، وسوسه برخی هم در رابطه با مسایل مالی
 :فرموده است اندازد. اهللا دل انسان می

ْ ُ�بۡ  �ن﴿ نُفِسُ�مۡ  ِ�ٓ  َما ُدوا
َ
وۡ  أ

َ
ۖ ٱ بِهِ  ُ�مُ�َاِسبۡ  ُفوهُ ُ�ۡ  أ ُ     ]٢٨٤: البقرة[  ﴾�َّ

ایید، اهللا همه را به حسابتان چه را در درونتان دارید، آشکار کنید و یا پنهان نم و اگر آن
 آورد. می

ها  ه، براي آنرفتند و به زانو افتادند؛ زیرا این مسأل اهللا نزد رسول صحابه
شود، به زانو  رو می خیلی دشوار بود و وقتی انسان، با مشکل سخت و دشواري روبه

خدا! ما طاقت دستورهایی مانند نماز، روزه، زکات و جهاد  آید. گفتند: اي رسول درمی
 ؛چه در این آیه ذکر شده، از توان ما خارج است و تابش را نداریم را داریم، اما آن

هاي درونی دور کند و اگر اهللا متعال،  تواند خود را از وسوسه نمیکس  زیرا هیچ
 .شکی در هالکت انسان نخواهد بودهاي درونی انسان را محاسبه کند،  وسوسه

بگویید:  شما نیز مانند اهل تورات و انجیلخواهید  آیا می«فرمود:  اهللا رسول
، همان یهودیان و اهل اهل تورات» فرمان پروردگار را شنیدیم و نافرمانی کردیم؟

برترین کتاب آسمانی پس از  ترین و ها هستند. تورات، بزرگ انجیل، همان نصرانی
ها  ها و نصرانی ي تورات بود. یهودي کننده رفت و انجیل، کامل شمار می قرآن کریم به

از پیامبرانشان نافرمانی کردند و گفتند: شنیدیم و نافرمانی کردیم؛ آیا شما هم 
بگویید: فرمان  بلکه«شما همانند آنان عمل نکنید؛  ها باشید؟ د همانند آنخواهی می

پروردگار را شنیدیم و اطاعت کردیم؛ پروردگارا! خواهان آمرزش تو هستیم و 
شنود، باید  که فرمان اهللا را می لذا هر مسلمانی همین». بازگشت، به سوي توست

 ؛د، به فرمان االهی عمل نمایدو در حد توان خو» کنم شنیدم و اطاعت می«بگوید: 
 دهد. کس را بیش از حد توانش، تکلیف نمی زیرا اهللا متعال، هیچ

چنین دستوري داده است؛ آیا این عمل،  پرسند: پیامبر گاه برخی از مردم می
، به انجام آن دستور داده که اگر عملی که پیامبر واجب است یا سنت؟ حال آن
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ایم و اگر سنت یا  بپردازیم، تکلیف خود را ادا کردهجام آن ناواجب باشد و ما به 
ایم و مستحق اجر و پاداش هستیم. لذا  مستحب باشد، به خیر فراوانی دست یافته

که این عمل، واجب است یا مستحب، در انجام آن  خاطر ناآگاهی از این نباید به
رند که به خیر و اي دا چنین رویه ،هاي تنبل یا کسانی کوتاهی یا درنگ کنیم. فقط آدم

هاي  خواهد به نیکی ست و می رغبتند؛ اما آدمی که مشتاق خیر و نیکی نیکی، بی
شود و  کار می شنود، دست به که فرمان اهللا و پیامبرش را می تري دست یابد، همین بیش

که کند  نمیاین پرسش  ش را صرفو فرصت نماید میبه فرمان اهللا و رسولش، عمل 
دستوري از  رو سراغ نداریم که صحابه از این ؟یا مستحبل، واجب است این عم
بشنوند و بگویند که آیا این عمل، واجب است یا مستحب؟ ما که چنین  اهللا رسول

و گفتند: شنیدیم و فرمان بردیم.  ها می سراغ نداریم؛ بلکه آن چیزي از صحابه
 کردند. عمل می درنگ به فرمان رسول اهللا بی

که عالم  عملی را بدون دلیل، واجب یا مستحب بداند و همین تواند نمی کس هیچ
دیدیم  شود. چنین فرموده است، حجت بر انسان تمام می اهللا معتبري بگوید: رسول

زنان را «ه است: فرمود که پیامبرکرد ، یادآوري /به فرزندش بالل $عمر که ابن
ن اوضاع مردم پس از منع نکنید؛ اما بالل، با توجه به عوض شد از رفتن به مسجد

 $عمر لذا ابن». داریم ها را از رفتن به مسجد بازمی ولی ما آن«گفت:  وفات پیامبر
را  من براي تو حدیث پیامبر«سخت برآشفت و به فرزندش دشنام گفت و فرمود: 

و » داري؟ کنی که زنان را از رفتن به مسجد، بازمی کنم و تو سوگند یاد می بیان می
 )1(عمرش با او صحبت نکرد. سپس تا پایان

دستورهاي اهللا و رسولش را گرامی  گر این است که صحابه چنین مسایلی بیان
کنیم که آیا این امر، واجب است یا مستحب  ولی ما خود را سرگرم این میداشتند؛  می

اي پیش بیاید و  و یا این نهی، براي تحریم است یا براي کراهت؟ البته اگر مسأله

نبوده است؛ زیرا  رد کردن حدیث پیامبر رسد که قصد بالل بن عبداهللا بن عمر نظر می چنین به )1(
وي در برابر و واکنش شدید  عمر گیري ابن دانست. اما سخت او، این حدیث را مقید به نبود فتنه می

فرزندش، براي این بود که راه خودرأیی را در برابر نصوص شرعی ببندد؛ زیرا خودرأیی در برابر 
 گرداند. تدریج از دین دور می نصوص، انسان را به
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مکروه تا در  ممنوعی شویم، باید بپرسیم که آن عمل، حرام بوده است یا مرتکب عمل
گناه نباشد، آرامش بیابیم و اگر گناه باشد، توبه و استغفار  ،صورتی که ارتکاب آن

وجو  اما در رابطه با کارهاي توجیهی و رهنمودهاي نبوي، نباید به پرس ؛کنیم
ز عمل کردن به آن، بازبمانیم. ي استحباب یا وجوب آن مشغول شویم و ا درباره
ها به فرمان  کردي داشتند؛ آن در برابر رهنمودهاي نبوي چنین روي صحابه که چنان
نمودند. در هر حال،  فرمود، دوري می چه که منع می کردند و از آن عمل می پیامبر

مَّ  اهللاإِنَّ «فرموده است:  اهللا دهم که رسول به شما مژده می
ُ
َاَوَز َ�ْن أ

َ
يِت َما حّدثَْت بِِه جت

ْو َ�تلََكَّمْ 
َ
هایی را که در دل امت من خطور  اهللا، وسوسه«یعنی:  )1(؛»أنُفُسَها َما لَْم َ�ْعَمْل أ

کنند یا سخنی نها را عملی  کند، معاف فرموده است؛ البته تا زمانی که این وسوسه می
هایی را  ت نگرفته و وسوسهالحمدهللا که اهللا، بر ما سخ ».ي آن، به میان نیاورند درباره

گوید، معاف  اش سخن نمی آید و انسان، بدان عمل نمی کند یا درباره که در دل می
 ها باشد. پروردگارا! تو را شکر. ها به بزرگی کوه فرموده است؛ هرچند این وسوسه

گذرد که  هاي ما می عرض کردند: گاه، چیزهایی در دل باري تعدادي از صحابه
اش سخن بگوییم؛ یعنی به  اکستر شویم، براي ما بهتر است که دربارهاگر ذغال و خ

�ُح «فرمود:  اهللا زبان آوردن آن، براي ما بسیار سنگین و دشوار است. رسول َذاَك رَصِ
هایی  زیرا شیطان، چنین وسوسه». این، ایمان ناب و خالص است«یعنی:  )2(؛»اِإليَمانِ 
ها را در قلب پاك هر مؤمن  این وسوسهبلکه اندازد؛  هاي فاسد و خراب نمی در دل

گفتند:  مسعود عباس یا ابن به ابن که چناناندازد تا آن را خراب کند.  مخلصی می
شوند! فرمود: شیطان، با قلب خراب  خوانند، وسوسه نمی وقتی نماز می یهودیان

و شیطان، ر هایشان، خراب و فاسد است و از این ها، کافرند و دل کار دارد؟ یهودي چه
زیرا نمازشان، از اساس، باطل است. شیطان،  ؛کند ها را در نمازشان وسوسه نمی آن

 ست و صحیح است تا آن را خراب کند؛نماید که نمازش، در می  مسلمانی را وسوسه
ها، درمان این بیماري را براي ما  به عنوان طبیب دل اما الحمدهللا که محمد مصطفی

که باید در چنین حالتی، به اهللا پناه ببریم و اصالً به  بیان نموده و فرموده است

 .نقل از ابوهریره به 127)؛ و صحیح مسلم، ش: 5269،6664، 2528صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .ابوهریرهنقل از  به 132صحیح مسلم، ش:  )2(
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شوید،  هاي شیطانی می هاي درونی توجه نکنیم. لذا وقتی دچار وسوسه وسوسه
ِ ِمَن الّشيطاِن الرَّجيمِ «بگویید:   توجه نکنید؛ ها و به هیچ عنوان به وسوسه »أعوذ با�َّ

نده از دن این قلب پاك و آککه شیطان ببیند هیچ راهی براي خراب کر زیرا همین
 گردد. کند و بازمی نشینی می عقب ایمان ندارد، خوار و زبون

َطعۡ  َناَسِمعۡ ﴿گفتند:  اهللا مطابق رهنمود رسول صحابه
َ
ۖ َوأ  َك �َ�ۡ  َر�ََّنا َرانََك ُ�فۡ  َنا

ۡ ٱ فرمان پروردگار را شنیدیم و اطاعت کردیم. پروردگارا! ما خواهان «یعنی:  ﴾َمِص�ُ ل
این دعا را خواندند و  . وقتی صحابه»آمرزش تو هستیم و بازگشت به سوي توست

 :فرمودهایشان به آن عادت کرد، اهللا متعال، این آیه را در پی آن نازل  زبان

ُ ٱ يَُ�لُِّف  َ� ﴿ ۚ وُسۡ  إِ�َّ  ًساَ�فۡ  �َّ     ]٢٨٦: البقرة[ ﴾تََسبَۡت �ۡ ٱ َما َهاوََعلَيۡ  َكَسبَۡت  َما لََها َعَها
دهد. هر عمل نیکی که انسان انجام دهد، ي توانش تکلیف نمیکس را جز به اندازه اهللا، هیچ

 باشد.به نفع اوست و هر عمل بدي که مرتکب شود، به ضررش می

؛ مانند دهد که از تاب و توان او خارج باشد تکلیفی نمیلذا اهللا متعال، به انسان 
آید،  دل انسان می هایی که در د. وسوسهکن هایی که در دل انسان، خطور می وسوسه

هاي درونی  رو اگر انسان، به آن توجه نکند و وسوسه از این دست خودش نیست؛
زیرا جلوگیري از پیدایش این  ؛خود را عملی نسازد، هیچ گناهی بر او نخواهد بود

 ها، در توان انسان نیست و اهللا متعال فرموده است: وسوسه

ُ ٱ يَُ�ّلُِف  َ� ﴿     ]٢٨٦: البقرة[  ﴾َعَهاُوسۡ  إِ�َّ  ًساَ�فۡ  �َّ
 دهد.ي توانش تکلیف نمیکس را جز به اندازه اهللا، هیچ

اندازد؛ اما اگر انسان به  هاي عجیب و بزرگی در دل انسان می گاه، شیطان وسوسه
ٓ تَُؤاِخذۡ  َ�  َر�ََّنا﴿آن اهمیت ندهد و از شرّ شیطان، به اهللا پناه ببرد و بگوید:  ٓ  إِن نَا َِّسيَنا � 

وۡ 
َ
خۡ  أ

َ
 أ

ۡ
ا بروید، شما را فرماید: بله؛ اگر فراموش کنید یا به خط اهللا متعال، می )1(﴾نَاَط�

ٓ َعلَيۡ  ِمۡل َ�ۡ  َوَ�  َر�ََّنا﴿کنم. مؤاخذه نمی ِينَ ٱ َ�َ  ۥَتهُ َ�َلۡ  َكَما �إِۡ�ٗ  َنا ۚ َ�بۡ  ِمن �َّ اهللا  )2(﴾لَِنا
 پذیرد. اش را می فرماید: بله. و دعاي بنده می متعال

 پروردگارا! اگر فراموش کردیم یا به خطا رفتیم، ما را مؤاخذه مکن. )1(
 هاي پیش از ما نهادي.چنان تکالیف دشواري قرار نده که بر امت پروردگارا! بر ما آن )2(
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 فرموده است: در توصیف پیامبرش، محمد مصطفی اهللا

 ٱوَ  ُهمۡ إِۡ�َ  ُهمۡ َ�نۡ  َوَ�َضعُ ﴿
َ
    ]١٥٧: األعراف[  ﴾ِهمۡ َعلَيۡ  َ�نَۡت  لَِّ� ٱ َل َ�ٰ غۡ ۡ�

 کند.ي آنان بود، از آنان رفع میو تکالیف سنگین و قید و بندهایی را که بر عهده

در شریعتش،  رو اهللا از این )1(﴾ۦۖ بِهِ  َ�َا َطاقَةَ  َ�  َما َنالۡ ُ�َمِّ  َوَ�  َر�ََّنا﴿
دهد که از تاب و توان انسان خارج است؛ بلکه اگر از انجام تکلیفی  دستورهایی نمی

گزین، یعنی حکمی که در عوض آن قرار دارد،  شرعی عاجز باشیم، باید به حکم جاي
شود.  می شت، آن حکم از انسان ساقطگزینی براي آن وجود ندا عمل کنیم و اگر جاي

یعنی درخواست شما را قبول کردم و بر شما  ؛فرماید: بله می جاست که اهللا متعال این
ٓۚ َ�ۡ رۡ ٱوَ  َ�َا فِرۡ غۡ ٱوَ  َ�نَّا ُف �ۡ ٱوَ ﴿دهم که طاقتش را ندارید.  تکالیف دشواري قرار نمی  َنا

نَت 
َ
ٰ َموۡ  أ ٰ لۡ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ َ�َ  نَانُ�ۡ ٱفَ  َنالَٮ در این دعا، سه درخواست وجود دارد:  )2(﴾فِرِ�نَ َ�

   از ما درگذر، ما را ببخش، و بر ما رحم بفرما. و هریک مفهوم خاص خودش را دارد؛
 ِفرۡ غۡ ٱوَ ﴿درگذر؛  هاي ما در انجام وظایف شرعی تاهیاز کو :یعنی ﴾َ�نَّا ُف �ۡ ٱوَ ﴿
ٓ َ�ۡ رۡ ٱوَ ﴿گناهان ما را ببخش  ﴾َ�َا که کار شایسته انجام دهیم. انسان،  و توفیقمان ده ﴾َنا

ند و گاه مرتکب اعمال حرام ک گاه در انجام وظایف شرعی خویش کوتاهی می
از «یعنی:  ﴾َ�نَّا ُف �ۡ ٱوَ ﴿لذا اگر عملِ واجبی را ترك کند، باید بگوید:  شود؛ می

    گوید: میو اگر مرتکب عمل حرامی شود، ». کوتاهی ما در انجام واجبات، درگذر
یا توفیق کار نیک و استقامت بر آن را از ». گناهان ما را ببخش«یعنی:  ﴾َ�َا فِرۡ غۡ ٱوَ ﴿

ٓ َ�ۡ رۡ ٱوَ ﴿گوید:  کند و می اهللا متعال درخواست می  ﴾.َنا
نَت ﴿

َ
ٰ َموۡ  أ یاور، کارساز و متولی امور ما در دنیا و آخرت هستی.  یعنی: تو ﴾َنالَٮ

﴿    َلۡ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ َ�َ  نَانُ�ۡ ٱف ٰ : پس ما را بر کافران، پیروز بگردان. در نگاه ﴾فِرِ�نَ َ�
مسلمانان  شود که منظور از کافران، فقط دشمنانِ اول به این آیه، چنین برداشت می

 .بی که طاقتش را نداریم، بر دوشمان قرار مدهیتکالیف و مصاپروردگارا!  )1(
یار و یاورمان هستی؛ پس ما را بر کافران پیروز  ،را ببخش و بر ما رحم بفرما. توو از ما در گذر و ما  )2(

 .بگردان
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تر است و شیطان نیز در این مفهوم  که مفهوم این آیه، گسترده هستند؛ حال آن
 گنجد. زیرا شیطان، رأس کفر و سرآمد کافران است. می

کنیم که اهللا متعال، تکالیفی که طاقتش را نداریم،  ها، چنین برداشت می این آیهاز 
رو  از این که توانش را داریم؛دهد  دهد؛ بلکه فقط تکالیفی به ما می به ما نمی

هیچ زیانی براي ما نخواهد داشت؛ البته به شود،  هایی که در دل ما ایجاد می وسوسه
 ها را عملی نسازیم. ، توجه نکنیم و آنهاي درونی خود شرطی که به وسوسه

*** 
 





 
 

 

 ها و امور نوپیدا (در دین) باب: نهی از بدعت -18

 فرماید: اهللا متعال می

َ�ٰ ٱ إِ�َّ  قِّ �َۡ ٱ دَ َ�عۡ  َ�َماَذا﴿ ۖ لضَّ   ]  ٣٢:  يونس[  ﴾ ُل
 راهی و ضاللت وجود ندارد. پس از حق، چیزي جز گم

 

ا﴿ � َ�ۡ  نمِ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِ�  َنافَرَّطۡ  مَّ   ]  ٣٨: األنعام[  ﴾ءٖ
 ایم.ما، در کتاب از هیچ چیز فروگذار نکرده

 

وهُ  ءٖ َ�ۡ  ِ�  ُتمۡ زَ�ۡ تََ�ٰ  فَإِن﴿ ِ ٱ إَِ�  فَُردُّ    ]  ٥٩:  النساء[  ﴾�َّ
 بازگردانید. رسولِ (او)و هرگاه در چیزي اختالف کردید، آن را به اهللا و 

 

نَّ ﴿
َ
ْ  َوَ�  تَّبُِعوُهۖ ٱفَ  اَتقِيمٗ ُمسۡ  ِ� ِصَ�ٰ  َذاَ�ٰ  َوأ ُبَل ٱ تَتَّبُِعوا َق  لسُّ  َعن بُِ�مۡ  َ�َتَفرَّ

  ]  ١٥٣: األنعام[  ﴾ۦۚ َسبِيلِهِ 
هاي دیگر و (به شما خبر داده) که این، راه راست من است؛ پس، از آن پیروي نمایید و از راه

 شوید.پیروي نکنید که در این صورت از راه راست منحرف می
 

َ ٱ ُ�ِبُّونَ  مۡ ُكنتُ  إِن قُۡل ﴿ ُ ٱ ُ�مُ بِبۡ ُ�ۡ  تَّبُِعوِ� ٱفَ  �َّ    ﴾ُذنُوَ�ُ�مۚۡ  َلُ�مۡ  ِفرۡ َوَ�غۡ  �َّ

 ]  ٣١: آل عمران[ 
بگو: اگر اهللا را دوست دارید، از من پیروي کنید تا اهللا شما را دوست بدارد و گناهانتان را 

 ببخشد.

 باره وجود دارد. هاي زیادي در این آیه
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 شرح
گشوده است. بدعت به » ها و امور نوپدیدار نهی از بدعت«بی به نام ، با/مؤلف

آورد که از آن به عنوان  شود که انسان، آن را پدید می هر چیز جدیدي گفته می
تر هیچ  که پیش پدید آوردهشود. اهللا، نوآور است؛ زیرا مخلوقاتی  نوآوري نیز یاد می

 فرماید: خود می که چنان. وجود نداشته است ها اي از آن نمونه

َ�ٰ ٱ بَِديعُ ﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
    ]١١٧: البقرة[  ﴾ِض� �ۡ�

 ها و زمین است.ي آسمان(اهللا) پدیدآورنده 

شود که در قالب عقیده، گفتار  اما بدعت در اصطالح شرعی به هر عملی گفته می
ار این عقیده یا گفتي  ي شرعی نداشته باشد و کسی بخواهد به وسیله و کردار، ریشه
که اهللا یا عملی  ؛ لذا هرکس با عقیده، یا سخناهللا را عبادت کند اساس، و یا کردار بی

گذار  بدعت ، آن شخصبه عبادت اهللا بپردازدمتعال، آن را مشروع قرار نداده است، 
 شود. رود و جزو اهل بدعت محسوب می شمار می به

بیاورد، یا سخنی بگوید پدید  ي اسماء و صفات اهللا اي درباره اگر انسان، عقیده
مشروع نگردانیده،  که اهللایا عملی را  ل و اساسی در شریعت االهی نداردکه اص
 گذار است. بدعت ، آن شخصي عبادت قرار دهد وسیله

که  گذار، در معرض خطرهاي فراوانی قرار دارد؛ اول این آدم بدعتی یا بدعت
راهی محسوب  و گم نوآوري و بدعتش در دین، به نص قرآن و سنت، ضاللت

 آورده است و اهللا متعال ست که پیامبر زیرا حق و حقیقت، همان چیزي ؛شود می
 فرماید: می

َ�ٰ ٱ إِ�َّ  قِّ �َۡ ٱ دَ َ�عۡ  َ�َماَذا﴿ ۖ لضَّ     ]٣٢:  يونس[  ﴾ُل
 راهی و ضاللت وجود ندارد. پس از حق، چیزي جز گم

 )1(؛»لّك بدعٍة ضاللةٌ «ه است: فرمود اهللا این، دلیل قرآن؛ و اما دلیل سنت: رسول
ناگفته پیداست که هیچ آدمِ عاقلی، راه و روش  ».ست راهی هر بدعتی، گم«یعنی: 

راهان،  هر نمازگزاري در نمازش از راه گم که چنانگیرد؛  راهان را در پیش نمی گم

 .نقل از جابر به 867صحیح مسلم، ش: )1(
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َ�ٰ ٱ ِدنَاهۡ ٱ﴿گوید: جوید و می دوري می ۡ ٱ َط لّصِ ِينَ ٱ َط ِصَ�ٰ  ٦ َتقِيمَ ُمسۡ ل َّ�  ۡ�
َ
 ِهمۡ َعلَيۡ  َت َعمۡ �

ۡ ٱ َ�ۡ�ِ  آٱ َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ُضوبِ َمغۡ ل ما را به راه راست، «یعنی:  ]  ٨  ،٦: الفاحتة[ ﴾٧ ّلِ�َ لضَّ
اي، نه راه کسانی که بر آنان خشم هدایت فرما؛ راه کسانی که به آنان نعمت داده

 ».راهان اي و نه (راه) گمگرفته
کند. به  دور می در دین، انسان را از راه پیامبر که بدعت و نوآوري و دوم، این

و دوري از راه و روش  بدعت و نوآوري، مخالفت عملی با پیامبر :عبارت دیگر
 به پیامبرش فرموده است: که اهللا اوست؛ حال آن

َ ٱ ُ�ِبُّونَ  ُكنُتمۡ  إِن قُۡل ﴿ ُ ٱ ُ�مُ بِبۡ ُ�ۡ  تَّبُِعوِ� ٱفَ  �َّ  ﴾نُوَ�ُ�مۡ ذُ  َلُ�مۡ  ِفرۡ َوَ�غۡ  �َّ
   ]٣١: آل عمران[  

بگو: اگر اهللا را دوست دارید، از من پیروي کنید تا اهللا شما را دوست بدارد و گناهانتان را 
 ببخشد.

از ي آن اهللا را عبادت کند، در حقیقت،  وسیله د تا بهبدعتی پدید آور لذا هرکس
ت یا عمل نوپدیدار آن بدع اهللا ؛ زیرا رسولدور شده است اهللا راه و روش رسول

هاي خویش از راه و  رو اهل بدعت با بدعت را مشروع قرار نداده است و از این
 اند. شریعتی که اهللا بیان کرده است، فاصله گرفته
بخش دوم  است و این، با حقیقت سوم: بدعت، مخالفت عملی با پیامبر

را تحقق این شهادت، در زی ؛، منافات دارداهللا) رسولُ محمدیعنی با حقیقت ( شهادتین
آورده است، به عبادت  این است که انسان، تنها در چارچوبی که محمد مصطفی

شریعت، پا فراتر نگذارد یا  از حدودبند باشد و  بپردازد و به شریعتش پاي اهللا
افزاید یا از  کسی که چیزي بر شریعت می ه آن کوتاهی نکند؛ به عبارت دیگر:نسبت ب

کند و حقیقت گواهی دادن به  مخالفت می اهللا با رسولر حقیقت، کاهد، د می آن
سازد و حقیقت این شهادت، در رفتارش  را محقق نمی اهللا رسالت محمد رسول

 شود. مشاهده نمی
 در دینزیرا کسی که  ؛رود شمار می بدعت، در واقع، نکوهش اسالم بهچهارم: 
دهد که  عمل چنین نشان می شود، در کند یا مرتکب عمل بدعت می نوآوري می
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که  خواهد با بدعت خود، اسالم را کامل کند! حال آن اسالم، کامل نشده است و او می
 اهللا متعال فرموده است:

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿
َ
�ۡ  دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

َ
 لَُ�مُ  َورَِضيُت  َمِ� نِعۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َو�

 ] ٣: دة املائ[  ﴾ادِينٗ  مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ
ز براي شما دینتان را کامل نمودم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و اسالم را براي شما به امرو

 عنوان دین پسندیدم.

اي که گویا  شود که تو با بدعت خود، آیینی آورده گذار گفته می لذا به بدعت
گیري بر اسالم ندارد؛ گرچه این  اسالم، کامل نشده است و این، معنایی جز خرده

و  نوعی بدگویی از اسالم است. پیامبر به زبان نیست، اما در عمل گیري هخرد
خبر  ها از این عبادت، بی اند؟ آیا آن یارانش در رابطه با این عبادت جدید، چه کرده

لذا بدعت و نوآوري در دین یا  ؛اند ي آن کوتاهی نموده راستی درباره بودند؟ یا به
در عمل، بدگویی از شریعت اسالمی  ي دینی ندارد، عمل کردن به عملی که ریشه

 آید. شمار می به
زیرا بدعتی که در اعتقاد  ؛است بدعت، در حقیقت، طعنه زدن به پیامبرپنجم: 

از  رساند که گویا پیامبر شود، این را می برخی از اهل بدعت، عبادت محسوب می
ه جهالت است! ب خبر بوده است؛ و این، به معناي متهم کردن پیامبر چنین عبادتی بی

گاه بوده، اما آن از چنین عبادتی، آ شود که پیامبر پناه بر اهللا. و یا چنین برداشت می
را کتمان کرده است! و این، مفهوم خطرناکی دارد و نعوذ باهللا به معناي متهم کردن 

 به خیانت در تبلیغ دین است! اهللا رسول
زیرا گشوده شدن  ؛ودش ششم: بدعت، باعث تفرقه در میان امت اسالمی می

و گردد و هرکس، از هر س هاي فراوانی می بدعت باعث پیدایشي بدعت،  دروازه
سان هر گروهی به  امروزه شاهدیم، و بدین که چنان آورد؛ بدعتی به نام دین پدید می

 فرماید: می الند. اهللاح ، خوشهاست آن چه نزد آن

يۡ  بَِما بِۢ ِحزۡ  ُ�ُّ ﴿     ]٣٢: الروم[  ﴾٣٢ فَرُِحونَ  ِهمۡ َ�َ
 چه نزدشان است، خشنودند. هر گروهی به آن
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راهند! اهللا متعال به پیامبرش  گوید: حق با ماست و دیگران، گم هر گروهی می
 فرموده است:

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  ْ ُقوا ْ  دِيَنُهمۡ  فَرَّ � َ�ۡ  ِ�  ُهمۡ ِمنۡ  َت لَّسۡ  اِشَيعٗ  َوَ�نُوا ٓ  ٍء َما مۡ  إِ�َّ
َ
ِ ٱ إَِ�  ُرُهمۡ أ  ُ�مَّ  �َّ

ْ  بَِما يُنَّبُِئُهم ٓ  َمن ١٥٩ َعلُونَ َ�فۡ  َ�نُوا ِ  ءَ َجا مۡ  َعۡ�ُ  ۥفَلَهُ  َسَنةِ �َۡ ٱب
َ
ۖ أ ٓ  َوَمن َثالَِها  ءَ َجا

 ِ ّيَِئةِ ٱب    ]  ١٦٠  ،١٥٩: األنعام[  ﴾١٦٠ لَُمونَ ُ�ظۡ  َ�  وَُهمۡ  لََهاِمثۡ  إِ�َّ  َزىٰٓ ُ�ۡ  فََ�  لسَّ
دسته شدند، هیچ پیوندي نداري. کارِ  فرقه ورزیدند و دستهگمان با کسانی که در دینشان تبی

کند. هر کس کار نیکی انجام دهد، ده گاه آنان را از کردارشان آگاه میآنان با اهللا است و آن
ي کاِر بدش مجازات یابد و هر کس کار بدي انجام دهد، تنها به اندازهبرابرش پاداش می

 اهد شد.ها نخو خواهد شد. و هیچ ستمی به آن

لذا وقتی در دین نوآوري کنند، همه خواهند گفت که حق با ماست و دیگران، 
متهم خواهند  نیت و امثال آن گویی و سوء به دروغ را سان دیگران راهند و بدین گم

االول  ، یعنی دوازدهم ربیعاجازه دهید کسانی را مثال بزنم که روز میالد پیامبر کرد.
گیرند،  ي کسانی که این روز را جشن نمی ها درباره دانید این می رند. آیاگی را جشن می

را دوست ندارند و به همین خاطر روز  ها، پیامبر گویند: این گویند؟ می چه می
کنند که در  گیرند. و بدین ترتیب اهل حق را به صفتی متهم می میالدش را جشن نمی

است؛ گرچه  اهللا رسول زیرا بدعت، در حقیقت، طعنه زدن به دارد؛ وجود خودشان
زیرا  باشد؛ شود، مدعی محبت با پیامبر گذار یا کسی که مرتکب بدعت می بدعت

کند یا به  علمی متهم می را به بی پیامبر از دو حال خارج نیست: یا این شخص،
 و به عبارت دیگر به خیانت در امر تبلیغ! [پناه بر اهللا.] ؛کتمان حقیقت

سنت وآوري در دین، این است که با گسترش بدعت، مد بدعت و نآ هفتمین پی
یا بد. یکی از  مردم، دو حالت دارد: یا خوب استکرد  زیرا عمل ؛رود از میان می

که سنتی را از  آورند، مگر این بدعتی پدید نمی هیچ گروهیسلف صالح گفته است: 
نند یا از سنت را فرمواش ک شود که امت اسالمی باعث می برند. لذا بدعت، میان می

کند؛ اما عمل او،  بدعتی ایجاد می ،گذار با نیت درست و نیک گاه، بدعت بین ببرند.
البته کسی که از نادرستی عمل خویش آگاه است، باید از  ست؛ عمل زشت و نادرستی

 آورده است. اهللا ي آن بازآید و از همان سنتی پیروي نماید که رسول ادامه
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گذار،  مدهاي زشت بدعت، این است که بدعتآ ها و پی یکی دیگر از تباهی
هاي نفسانی  زیرا مطابق خواسته ؛دهد کتاب و سنت را داور و معیار قضاوت قرار نمی

سازد. در حالی که  نفس او حکم نماید، عملی میرا که کند و هرچه  خویش عمل می
 فرموده است: اهللا

وهُ  ءٖ َ�ۡ  ِ�  ُتمۡ زَ�ۡ تََ�ٰ  فَإِن﴿ ِ ٱ إَِ�  فَُردُّ      ]٥٩:  النساء[  ﴾لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ
 و هرگاه در چیزي اختالف کردید، آن را به اهللا و پیامبر بازگردانید.

ِ ٱ إَِ� ﴿ یعنی در دوران   ﴾لرَُّسولِ ٱوَ ﴿رجوع کنید؛  یعنی به کتاب خداوند ﴾�َّ
 به شخصِ وي مراجعه کنید و پس از وفاتش، به سنت او. حیات پیامبر

*** 
ي نهی از بدعت وجود دارد که به ذکر تعدادي  راوان و مشهوري دربارهاحادیث ف

 کنیم: ها بسنده اکتفا می از آن

ت: قاَل رسوُل  &عن اع�شةَ  -١٧٣
َ
ال

َ
يَْس ِمْنُه : «اهللاق

َ
ْمِرنَا َهَذا َما ل

َ
ْحدَث يف أ

َ
َمْن أ

 )1([متفٌق عليه] ».فُهو َردٌّ 
يْ «و� رواية ملسلم: 

َ
ْمُرنَا َ�ُهو ردٌّ َمْن َعِمَل عَمالً ل

َ
ْيِه أ

َ
 ».َس َعل

کسی که در دینمان، چیزي ایجاد «فرمود:  اهللا گوید: رسول می &عایشه ترجمه:
 ».کند که از آن نیست، بداند که عملش مردود است

امر (دین) ما بر  هرکس عملی انجام دهد که«و در روایتی از مسلم آمده است: 
 ».مردود است آن نیست، عملش

 شرح
اند: ظاهري و  نیمی از علم و دانش است؛ زیرا اعمال، دو دسته &عایشهحدیث 

 همان حدیثی است که عمر بن خطاب ،باطنی. معیار درست بودن اعمال باطنی
ْ�َماُل بِانلِّيَّاِت، َو�ِ�ََّما ِللُكِّ اْمِرٍئ َما «فرموده است:  روایت کرده که پیامبر

َ
إِ�ََّما األ

آورد هر کسی، همان  و دست ها بستگی دارند به نیت اعمال«یعنی:  )2(؛»نََوى

 .1718؛ و صحیح مسلم، ش: 2697صحیح بخاري، ش:  )1(
 .1907و صحیح مسلم، ش:  1صحیح بخاري، ش: )2(
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باشد  می &اما میزان اعمال ظاهري، حدیث عایشه». ست که نیت کرده است چیزي
ْمِرنَا َهَذا َما لَيَْس ِمنُْه فُهو رَدٌّ «فرموده است:  اهللا که رسول

َ
ْحدَث يف أ

َ
یعنی:  ؛»َمْن أ

». نیست، بداند که عملش مردود استکسی که در دینمان، چیزي ایجاد کند که از آن «
ْمِرنَا«ي  گردد و غیر قابل قبول است. واژه یعنی آن عمل به خودش بازمی

َ
که در  »أ

 فرماید: می اهللا که چنانست؛  آمده، به معناي دین و شریعت االهی &حدیث عایشه

وۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿
َ
ٓ َحيۡ أ مۡ  ّمِنۡ  اُروحٗ  َك إَِ�ۡ  َنا

َ
    ]٥٢: الشور[  ﴾رِنَاأ

بخش خویش را بر تو نازل  گونه (که بر پیامبران گذشته وحی کردیم) شریعت حیات و همان
 نمودیم.

طور که در این حدیث آمده است، هرکس چیز جدیدي در دین و  لذا همان
روشنی نشان  . این، به، عملش باطل و غیرقابل قبول استعت االهی ایجاد کندیشر
. بنابراین، نیست، باطل است شریعت اهللا دهد که هر عبادتی که جزو دین و می

زیرا  ست؛ ي شرعی دارد، بسیار ضروري که کدامین عبادت، اصل و ریشه آگاهی از این
ي عبادتی که  هر عبادتی، شروط و ارکانی دارد و حداقل باید گمان غالب انسان درباره

ي  دربارهست. لذا علم یا ظن غالب  دهد، این باشد که آن عبادت، شرعی انجام می
ي تعداد  به عنوان مثال: اگر نمازگزار دربارهست.  درستی هر عملی، ضروري

هایی که خوانده است، شک کند، باید به گمان غالب خود عمل نماید؛ یعنی  رکعت
هایش را بر همان مبنا یا تعدادي قرار دهد که گمان غالب اوست.  باید تعداد رکعت

تعداد دورهایش دچار شک و تردید شود، گمان ي  کننده، درباره چنین اگر طواف هم
ظن  ،باره اعتبار دارد. وضو نیز همین حکم را دارد؛ یعنی اگر کسی غالب او در این

دارد. در هر  وضوو  ست غالبش این بود که وضویش را کامل کرده است، همین کافی
و باید نصوص کافی  ست هر عبادتی، ضروري ي حال، علم یا ظن غالب درباره

ي هر عملی وجود داشته باشد؛ و گرنه، آن عبادت، باطل است و پرداختن به  بارهدر
ي  زیرا انسان، عمل یا روشی را وسیله ؛باشد اساس، حرام می هاي باطل و بی عبادت

وع نگردانیده یا آن را براي بندگانش مشر پسندد آن را نمی عبادت قرار داده که اهللا
باشد. (پناه بر اهللا.) حتی برخی از  دن اهللا متعال میلذا چنین عبادتی، مسخره کر است؛

عمد و دانسته، در حالی نماز بخواند که وضو ندارد، از  اند: اگر انسان به علما گفته
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وضو نماز بخواند،  اما اگر کسی، از روي فرمواشی، بی ؛شود ي اسالم خارج می دایره
 گناهی بر او نیست و باید نمازش را اعاده کند.

ْمُرنَا َ�ُهو ردٌّ «ث دوم، آمده است: در حدی
َ
یعنی:  ؛»َمْن َعِمَل عَمًال لَيَْس َعلَيِْه أ

این ». مردود است ه امر (دین) ما بر آن نیست، عملشهرکس عملی انجام دهد ک«
ها و هم   این حدیث، هم شامل عبادتحدیث، شدیدتر از حدیث اول است؛ زیرا 

بدانیم که صحت و درستی هر عملی، چه ید رو با از این ؛شود شامل معامالت می
ن باشد؛ در ها و چه معامالت، به این بستگی دارد که امر اهللا و رسولش بر آ عبادت

ي نادرستی  اگر انسان، معامله. بنابراین مردود یا باطل است غیر این صورت، آن عمل
عامله، ، مرا رعایت نکندو امثال آن، شرایط شرعی » وقف«و » رهن«انجام دهد یا در 

دهد،  رهن، وقف و دیگر کارهایی که بدون رعایت اصول و ضوابط شرعی انجام می
 اعتبار است. باطل و بی

*** 

إَِذا َخَطب امْحرَّْت عْيَناه، وَعال صْوتُه،  اهللاقال: اكن رسوُل  َوَعن جابرٍ  -١٧٤
نَُّه ُمْنِذُر َجيٍْش َ�ُقول: 

َ
�
َ
اُ�مْ َصبََّح�ُ «َواْشَتدَّ َغَضبه، حىتَّ ك نَا «َو�ُقول: » ْم وَمسَّ

َ
بُِعْثُت أ

َهاتْ� 
َ
اعُة ك وُْسَطى، َو�َُقوُل: » والسَّ

ْ
ْصُبَعْيه، السَبابَِة َوال

ُ
إِنَّ َخَ� «َو�َْقرُن ب� أ

َ
ا َ�ْعد، ف مَّ

َ
أ

َديَث كَِتاُب  َهْدى هْدُي ُ�مِّداهللاحلْ
ْ
اُ�َها وُ�َّ بِْدعَ  ، وَخْ�َ ال

َ
ُمورِ ُ�ْدث

ُ
ةٌ َورَشَّ األ

َ
 .»ٍة َضالل

 بُُ�لِّ ُمْؤِمن ِمْن َ�ْفِسه. َمْن تََرك َماالً «ُ�مَّ يُقول: 
َ

ْو�
َ
نَا أ

َ
ألْهلِه، َوَمْن تََرَك َدْ�نً  أ

َ
ْو َضَيااًع ف

َ
 ا أ

 َّ إيِلَّ ويلَعَ
َ
 )1(]مسلم [روايت .»ف

کرد، چشمانس  سخنرانی می اهللا گوید: هنگامی که رسول می جابر ترجمه:
ي  گشت؛ مانند شخصی که درباره شد و خشمش شدید می می سرخ و صدایش، بلند

گوید: صبح و شام به شما حمله  دهد و می نزدیک شدن لشکر دشمن هشدار می
داد،  را در کنار هم قرار می» میانی«و » اشاره«که انگشت  خواهند کرد. و ضمن این

دو   ایني  اصلهمانند في من تا قیامت،  در حالی برانگیخته شدم که فاصله«فرمود:  می
یقین بهترین سخن، کتاب اهللا و بهترین  اما بعد، به«فرمود:  و می». است (انگشت)

 .867صحیح مسلم، ش:  )1(
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باشد  ها و امور نوپیدا (در دین) می روش، روش محمد است و بدترین کارها، بدعت
ر مؤمنی از خودش من نسبت به ه«فرمود:  سپس می ».ست راهی و هر بدعتی، گم

ي اوست و  از آنِ خانواده آن مال، جا بگذارد، ود بهمالی از خ سزاوارترم؛ هرکس
جا بگذارد که در معرض تباهی  اي از خود به بدهی و فرزندان و خانواده کسهر

به من  ي نیازمندش باشند، مسؤولیت اداي بدهی و سرپرستی فرزندان و خانواده
 ».شود و اداي این مسؤولیت با من است واگذار می
تر در باب  باره وجود دارد که پیش در این ن ساریهحدیثی از عرباض ب  -١٧٥

 )1(گذشت.» بندي بر سنت و آداب آن پاي«

 شرح
ها و امور نوپیدا در دین، روایتی از جابر بن  ، در باب نهی از بدعت/مؤلف

سخنرانی می کرد، یعنی در روز جمعه،  روایت کرده است که وقتی پیامبر $عبداهللا
 گشت. پیامبر شد و خشم و غضبش شدید می میند لچشمانش سرخ و صدایش ب

تري در شنوندگان  اش، تأثیر بیش داد تا سخنرانی بدان سبب این کار را انجام می
و گرنه، ناگفته  از روي مصلحت بود؛ ي پیامبر بگذارد. لذا سخنرانی خشمگینانه

ر هر سخن، جایی و ه«اخالق بوده است؛ اما  پیداست که آن بزرگوار، بسیار خوش
و سخنرانی باید، اثرگذار باشد و در جان و دل شنوندگان اثر کند و » نکته، مقامی دارد

 ي ایراد آن بستگی دارد. رانی و نحوهناین، به موضوع سخ
در حالی «فرمود:  داد و می انگشت اشاره و میانی را در کنار هم قرار می پیامبر

انگشت ي این دو انگشت است.  همانند فاصل ،ي من و قیامت برانگیخته شدم که فاصله
ست که در میان انگشت میانی و شست قرار دارد و بدان سبب  اشاره، همان انگشتی

خواهند به کسی اشاره کنند، این انگشت را  نامیده شده که وقتی می» اشاره«انگشت 
گیرند. در هر حال انگشت اشاره و میانی در کنار هم قرار دارند؛ از  به سوي او می

 که چنانبدین معناست که پایان عمر دنیا، دور نیست.  اهللا ي رسول و فرمودهر این
ِإنَُّه لَْم َ�بَْق ِمْن «در پایان روز براي مردم سخنرانی کرد و فرمود:  اهللا باري رسول

 .937، ش: /از آلبانی السلسلة الصحيحة؛ و 161ي  ث شمارهنک: همین کتاب، حدی )1(
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 مثل َما بيَِقَ ِمْن َهَذا ايلَْومِ 
َّ
ر از دنیا، چیزي باقی نمانده است، مگ«یعنی:  )1(؛»ُدْ�يَاُ�ْم إِال

ي یک روز  اندازه به عبارت دیگر اگر دنیا را به». مانده از امروز باقی همانند مقدارِ
این حدیث را بیان  حساب کنیم، تا حدود هزار و چهارصد سال قبل که پیامبر

زمانی این حدیث را بیان کرد  زیرا پیامبر تر عمر دنیا سپري شده بود؛ د، بیشفرمو
ي  نظریها قرار داشت و چیزي به مغرب نمانده بود. که خورشید، باالي درختان خرم

زنند،  ها سال تخمین می ي دنیا که آن را میلیون ي عمر گذشته شناسان درباره زیست
مانند  ؛ و حکمشکنیم و نه رد فقط یک نظریه یا تخمین است که ما، نه آن را تأیید می

م سراغ نداری کتاب و سنت ، درزیرا ما باشد؛ اسرائیل (اسرائیلیات) می نیهاي ب روایت
ذکر شده باشد و این،  طور مشخص چه که از آن باقی مانده است، به که عمر دنیا یا آن

ها یا اخبار  یک از موضوع لذا هیچ براي یارانش بیان نمود؛ فقط مثالی بود که پیامبر
؛ قابل قبول نیستسادگی  بهاش دلیلی از کتاب و سنت وجود ندارد،  گذشته که درباره

 بلکه سه حالت دارد:
خاطر شهادت یا گواهی شرع،  آن را تأیید کرده باشد، به حالت اول: اگر شریعت

 پذیریم. آن را می

)، 2/133است و شواهدي براي حسن بودن آن وجود دارد؛ روایت احمد در مسندش (  حسن )1(
عمر به صورت مرفوع. و  ) از طریق کثیر بن زید از مطلب بن عبداهللا از ابن2/481حاکم در المستدرك (

) از طریق کثیر؛ اما میان مطلب و 188عاصم در الزهد ( بن ابیدر کثیر، ضعف است. و نیز روایت: ا
رسد؛ زیرا مطلب، معموالً راوي میان خود  نظر می عمر، شخص دیگري وجود دارد و همین، صحیح به ابن

عمر، مرسل است. و  کند. ابوحاتم، بدین نکته تصریح کرده که روایت مطلب از ابن و صحابه را ذکر نمی
باشد.  روایت ابهام وجود دارد، پس ضعیف است؛ از سوي دیگر، زید نیز ضعیف می چون در اسناد این

) و از 11/347البته شاهدي براي این روایت وجود دارد که از این قرار است: روایت: معمر در الجامع (
نضره از ابوسعید خدري به صورت  ) از علی بن زید از ابی3/61همین طریق، روایت احمد در مسند (

اش، ضعیف است. حدیث  خاطر ضعف حافظه ع در حدیثی که سیاقی طوالنی دارد و علی، بهمرفو
) روایت کرده است؛ 8/397عمرو، شاهد دیگري براي این روایت است که بخاري در التاریخ الکبیر ( ابن

 ة) و مقدسی در المختار6/345کامل (و اما سومین شاهدش: حدیث انس به روایت ابن عدي در ال
اش گفته است: اشکالی  معین درباره ). موسی بن خلف، یکی از راویان این روایت است که ابن7/122(

 .ي رجالش، ثقه هستند، جز او (موسی بن خلف) که معلول است گوید: همه در او نیست. مقدسی، می
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گواهی داده است؛ لذا آن را  ست که شریعت به دروغ بودن آن التیحالت دوم: ح
 کنیم. تأیید نمی

. اشدبنه رد و نه تأیید کرده موضوعی را است که شریعت،  اینحالت سوم: 
علوم نیست که درست است یا زیرا م ؛کنیم ي چنین مسایلی سکوت می درباره

 فرموده است: که چنانداند؛  ، اخبار گذشتگان را میتنها اهللا .نادرست

لَمۡ ﴿
َ
�  

ۡ
ْ  تُِ�مۡ يَأ ِينَ ٱ َ�َبُؤا ِينَ ٱوَ  َوَ�ُمودَ  وََ�دٖ  نُوحٖ  مِ قَوۡ  لُِ�مۡ َ�بۡ  ِمن �َّ  ِدهِمۡ َ�عۡ  ِمنۢ  �َّ

ُ ٱ إِ�َّ  لَُمُهمۡ َ�عۡ  َ�      ]٩: ابراهيم[  ﴾�َّ
آیا خبر گذشتگانتان اعم از قوم نوح، و عاد و ثمود به شما نرسیده است؟ و سرگذشت کسانی 

 داند. را که پس از آنان آمدند، تنها اهللا می

به خود نسبت داده است،  جا که اهللا متعال، آگاهی از چنین مسایلی را تنها از آن
ي زمین و ستارگان مطرح نماید، ما، نه او  ي کره ي گذشته اي درباره هنظری لذا هرکس

ها را در یکی از سه  هایی، آن کنیم؛ بلکه براي ارزیابی چنین دیدگاه را تأیید و نه رد می
 دهیم. مورد ذکرشده قرار می

 شود، بر دو گونه است: ي آینده ذکر می اما اخباري که درباره
تصریح کرده است؛ مانند اخبار  ها در آینده وقوع آنکه شریعت به اول: اخباري 

و دیگر مسایلی که در  و نزول عیسی بن مریم» دجال«، »مأجوج«و » یأجوج«
 کتاب و سنت، بیان شده است.

ها در آینده تصریح نشده است؛  دوم: مسایلی که در کتاب و سنت، به وقوع آن
کس جایز نیست که  هیچچنین مسایلی، برخاسته از حدس و گمان است و براي 

کس جز  و هیچربط دارد علم غیب این امر، به چنین مسایلی را تصدیق کند؛ زیرا 
 داند. ، غیب نمیاهللا

اش را در کنار هم قرار داد و  انییانگشت اشاره و م اهللا در هر حال، رسول
 ي من و قیامت، مانند این دو (انگشت) در حالی برانگیخته شدم که فاصله«فرمود: 

هنگام تسبیح و تعظیم  ؛ زیرا انسانشود نیز گفته می» سباحه«به انگشت اشاره، ». است
اما «فرمود:  کند. سپس می برد و با آن، به سوي آسمان اشاره می ، آن را باال میاهللا

یقین بهترین سخن، کتاب اهللا و بهترین روش، روش محمد است و بدترین  هببعد، 
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تر در  پیش». ست راهی باشد و هر بدعتی، گم دین میکارها، بدعت و نورآوري در 
 باره توضیحاتی داده شد. این

طور که  همان». منی از خودش سزاوارترممن، نسبت به هر مؤ«فرمود:  گاه می و آن
 اهللا فرموده است:

وۡ  �َِّ�ُّ ٱ﴿
َ
ِ  َ�ٰ أ  ٱب

ۡ نُفِسِهۡمۖ  ِمنۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
َ
   ]٦ األحزاب:[  ﴾أ

 ان از خودشان سزاوارتر است.پیامبر نسبت به مؤمن

نسبت به  که چناني ما نسبت به خودمان سزاوارتر است؛  از همه لذا پیامبر
جا  مالی از خود به هرکس«فرمود:  سپس می سوز و مهربان بود. مؤمنان، بسیار دل

جا بماند، مطابق  یعنی ثروتی که از او به ؛»ي اوست آن مال، از آنِ خانواده بگذارد،
شود.  ه در کتاب و سنت آمده است، درمیان وارثان و بازماندگانش، تقسیم میاحکامی ک

جا بگذارد که در  اي از خود به و هرکس، بدهی و فرزندان و خانواده«فرمود:  در ادامه می
ي  معرض تباهی باشند، مسؤولیت اداي بدهی و سرپرستی فرزندان و خانواده

پس  آري! پیامبر ».ن مسؤولیت با من استشود و اداي ای نیازمندش، به من واگذار می
اي  هنگامی که جنازه کرد؛ اما پیش از آن منوال عمل میاز فتح و پیروزي، بدین 

و اگر پاسخ، منفی » آیا بدهکار است؟«پرسید:  آوردند تا بر آن نماز بخواند، ابتدا می می
بر او  کار است، خودگفتند که بده اگر میاما  ؛خواند رفت و بر او نماز می بود، جلو می

ي یکی از انصار را آوردند تا بر او نماز بخواند.  یک بار جنازه که چنانخواند.  نماز نمی
گفتند: آري؛ سه دینار بدهکار » آیا بدهکار است؟«گاه پرسید:  چند قدمی جلو رفت؛ آن

بر رفیقتان نماز «به عقب برگشت و فرمود:  خدا بوده و ادا نکرده است. لذا رسول
بر رفیقشان نماز  اهللا ي حاضران عوض شد که چرا رسول رنگ چهره». بخوانید

پردازم.  اش را من می خدا! بدهی جلو رفت و عرض کرد: اي رسول نخواند؟ ابوقتاده
 )1(ي آن شخص، نماز خواند. جلو رفت و بر جنازه اهللا لذا رسول

وانی دارد و شایسته ي دین یا بدهکاري، اهمیت فرا یابیم که مسأله لذا در می
یست که ؛ لذا زیبنده نکه ناگزیر شود نیست که انسان از دیگران وام بخواهد مگر این

 .نقل از ابوهریره ، به1619)؛ و مسلم، ش: 5371، 2297صحیح بخاري، ش: ( )1(
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یا براي تجمالت و چیزهاي غیر ضروري و امثال آن، خود  براي ازدواج، ساختن خانه
 فرماید: می را زیر بار قرض ببریم. اهللا

ِينَ ٱ فِِف َتعۡ يَسۡ َولۡ ﴿ ٰ  ًحانَِ�ا َ�ُِدونَ  َ�  �َّ ُ ٱ نَِيُهمُ ُ�غۡ  َح�َّ    ]  ٣٣:  النور[ ﴾ۦلِهِ فَۡض  ِمن �َّ
دامنی پیشه کنند تا اهللا آنان را از فضل خویش  یابند، باید پاك و آنان که امکان ازدواج نمی

 گر نماید. توان

ي  درباره نیازي جستن از دیگران است؛ لذا وقتی اهللا یکی از مفاهیم عفت، بی
ي مسایلی که اهمیت  دهد، پس درباره ازدواج، چنین دستوري می ي مهمی چون مسأله

توان کرد؟ برخی از افراد ناآگاه، براي خریدن فرش پله یا  تري دارد، چه فکري می کم
کنند یا چیزهاي غیرضروري را به نسیه خریداري  درب برقی و امثال آن، قرض می

آید؛ زیرا دین، شامل  مار میش نمایند! قرض گرفتن و خرید نسیه، هر دو، دین به می
ي منزل،  شود که بر گردن انسان است؛ مانند: وام یا قرض، کرایه اي می هرگونه بدهی

و باید بالفاصله براي  باشد. ي انسان می ي ماشین و هر بدهی دیگري که بر عهده کرایه
شرایط گاه خود را زیر بار قرض نبرید، مگر در  رو هیچ از این ؛اقدام کرد پرداخت آن

برخی از مردم،  ؛دوري کنید توانید از قرض گرفتن ؛ اما تا میاضطراري و گریزناپذیر
 ها فرا گیرند و چون سررسید بدهی آن به عنوان مثال یک میلیون تومان قرض می

گویند: ندارم! و باز براي پرداخت  کند، می طلبش را مطالبه می رسد یا بستان کار می
که احساس  گیرند و بدون این نیم میلیون قرض می یک میلیون بدهی خود، یک و

 یابد. کم افزایش می هایشان کم کنند، بدهی





 
 

 

 کند میگذاري  ي کسی که روش نیک یا بدي، پایه باب: درباره -19

 فرماید: اهللا متعال می

ِينَ ٱوَ ﴿ زۡ  ِمنۡ  َ�َا َهۡب  َر�ََّنا َ�ُقولُونَ  �َّ
َ
ٰ  ِجَناَ�ٰ أ ةَ  تَِناَوُذّرِ�َّ   ُقرَّ

َ
 ُمتَّقِ�َ لِلۡ  َناَعلۡ جۡ ٱوَ  ُ�ٖ �ۡ أ

    ]٧٤: الفرقان[  ﴾٧٤ إَِماًما
گویند: پروردگارا! همسران و فرزندانمان را روشنی چشمانمان بگردان و ما را  و آنان که مى

 پیشواى پرهیزکاران قرار بده.

 فرماید: و می

ةٗ  ُهمۡ َ�ٰ وََجَعلۡ ﴿ �ِمَّ
َ
مۡ  ُدونَ َ�هۡ  أ

َ
    ]٧٣: األنبياء[  ﴾رِنَابِأ

 کردند. نمایی می و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما راه

 شرح
، این باب را براي برحذر داشتن از بدعت و نوآوري در دین گشوده تا /مؤلف

ي عملی باشد که داراي اصلی  به بیان این نکته بپردازد که اگر انسان، آغازکننده
گذاري کرده و تا روز قیامت، اجر  ایهست، مانند کسی خواهد بود که آن را پ شرعی

تر به بیان این  رسد. پیش ه آن عمل کند، به او میاین عمل و نیز پاداش کسی که ب
 ؛ست و نیازي به تکمیل یا نوآوري ندارد نکته پرداختیم که دین اسالم، دین کاملی

 زیرا اهللا متعال فرموده است:

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿
َ
  دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

َ
 لَُ�مُ  َورَِضيُت  َمِ� نِعۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ �ۡ َو�

ۚ دِينٗ  مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ    ]٣: دة املائ[  ﴾ا
امروز براي شما دینتان را کامل نمودم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و اسالم را براي شما به 

 عنوان دین پسندیدم.

که اهللا  نسپس مؤلف به دو آیه از قرآن کریم استناد کرده است؛ نخستین آیه، ای
 فرماید: متعال می
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ِينَ ٱوَ ﴿ زۡ  ِمنۡ  َ�َا َهۡب  َر�ََّنا َ�ُقولُونَ  �َّ
َ
ٰ  ِجَناَ�ٰ أ ةَ  تَِناَوُذّرِ�َّ �ۡ  ُقرَّ

َ
 ُمتَّقِ�َ لِلۡ  َناَعلۡ جۡ ٱوَ  ُ�ٖ أ

    ]٧٤: الفرقان[  ﴾٧٤ إَِماًما
ن و ما را گویند: پروردگارا! همسران و فرزندانمان را روشنی چشمانمان بگردا و آنان که مى

 پیشواى پرهیزکاران قرار بده.

هاي  باشد که اهللا متعال، ویژگی این، یکی از دعاهاي بندگان پروردگار رحمان می
 ذکر کرده است:» فرقان«ي  آنان را در پایان سوره

ِينَ ٱ لرَّ�ٱ وَِعَبادُ ﴿  ٱ َ�َ  ُشونَ َ�مۡ  �َّ
َ
    ]٦٣: الفرقان[  ﴾انٗ َهوۡ  ِض �ۡ�

 روند. هستند که روى زمین با آرامش و فروتنى راه مى  وردگار رحمان، کسانىو بندگان پر

 فرماید: جا که می تا آن

ِينَ ٱوَ ﴿ زۡ  ِمنۡ  َ�َا َهۡب  َر�ََّنا َ�ُقولُونَ  �َّ
َ
ٰ  ِجَناَ�ٰ أ ةَ  تَِناَوُذّرِ�َّ �ۡ  ُقرَّ

َ
 ُمتَّقِ�َ لِلۡ  َناَعلۡ جۡ ٱوَ  ُ�ٖ أ

    ]٧٤: الفرقان[  ﴾٧٤ إَِماًما
! همسران و فرزندانمان را روشنی چشمانمان بگردان و نامپروردگاراي گویند:  ه مىو آنان ک

 ما را پیشواى پرهیزکاران قرار بده.

شود و هم  ازواج، جمع زوج و به معناي همسر است که هم به مرد، اطالق می
ها  در روایت که چنان ؛گویند به مرد. در زبان عربی فصیح، به زوجه (خانم)، زوج می

کارشناسان علم میراث،  علما و ست: گفتنی »....زوِج انلَّىبِّ  َعن اع�شة،«آید: می 
ها  آن را تا تفاوت» زوجه«ي  اند و براي زن، واژه کار برده را به» زوج«ي  براي مرد، واژه

هم براي مرد، » زوج«ي  در زبان عربی، واژه ولی در تقسیم میراث، مشخص شود؛
هم شامل آمده،  مذکوري ازواج (همسران) که در دعاا لذ درست است و هم براي زن.

 شود و هم شامل مردان. زنان می
چشم شوهر خویش است که وقتی شوهرش به او نگاه  زن، در صورتی روشنیِ

ل و کند، شادمان شود و احساس خرسندي کند و در غیاب شوهرش، حافظ ما می
بیابد؛  بردار اهللا رماندر پی او برود، او را ف فرزندان وي باشد و چون شوهرش

 طور که اهللا متعال فرموده است: همان
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ٰ ٱفَ ﴿ ٰ  ُت لَِ�ٰ ل�َّ ُ ٱ َحفَِظ  بَِما بِ َغيۡ ّلِلۡ  تٞ فَِ�ٰ َ�ٰ  ٌت نَِ�ٰ َ�     ]٣٤:  النساء[  ﴾�َّ
بردارند و به پاس حقوقی که اهللا برایشان حفظ کرده، در غیبت  زنانِ شایسته، فرمان

 دارند. ن را پاس میشوهرانشان خویشتن و اموال آنا

، روشنی چشم وي قرار گیرد، از او فرزند انسان نیز زمانی که به خواست اهللا
در شرایط مختلف، باعث آید و  می چه که او را منع نماید، باز کند و از آن اطاعت می

ن ، با عنوان ای﴾إَِماًما ُمتَّقِ�َ لِلۡ  َناَعلۡ جۡ ٱوَ ﴿ي پایانی  شود. جمله خرسندي والدینش می
ان رپرهیزگاتا ما را پیشواي پرهیزگاران بگردان مناسبت دارد و بدین معناست که  باب

به کردار و گفتار ما اقتدا کنند و در انجام یا ترك اعمال، از ما سرمشق بگیرند. مؤمنان 
ها الگوبرداري  ویژه علما، از این ویژگی برخوردارند و مردم، از اقوال و افعال آن و به
گویند: فالنی، بدین  خوانیم، می می رو وقتی عموم مردم را به کاري فرا این کنند؛ از می

 اند. برند که او را الگوي خویش قرار داده کند؛ و کسی را نام می شکل عمل می
ي الگوهاي دینی، دعوتی،  ي امام یا پیشوا، مفهومی عام و فراگیر دارد و همه واژه

ها  به معروف و نهی از منکر و دیگر زمینه آموزشی، و نیز الگوهاي فعال در بخش امر
کنیم که ما را در  گیرد. لذا از اهللا متعال درخواست می هاي دینی را دربرمی و فعالیت
 اي، نمونه بگرداند. هر زمینه

که اهللا متعال  است ، ایندر این باب ذکر کرده /اي که مؤلف دومین آیه
 :فرماید می

ةٗ  ُهمۡ ِمنۡ  َناوََجَعلۡ ﴿ �ِمَّ
َ
مۡ  ُدونَ َ�هۡ  أ

َ
    ]٢٤:  السجدة[  ﴾رِنَابِأ

 کردند. نمایی می و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما راه

خواندند. اما اي کاش  به سوي دینش فرامی یعنی مردم را به فرمان اهللا
کرد؛ زیرا اهللا متعال در این آیه، بیان  را ذکر می» سجده«ي  سوره 24ي  ، آیه/مؤلف
 فرماید: می که چنانها را امام و پیشوا قرار داده است؛  ه که چرا آنفرمود

ةٗ  ُهمۡ ِمنۡ  َناوََجَعلۡ ﴿ �ِمَّ
َ
مۡ  ُدونَ َ�هۡ  أ

َ
ا رِنَابِأ ْۖ  لَمَّ وا ْ  َصَ�ُ    ﴾٢٤ يُوقُِنونَ  تَِناَ�ٰ � َوَ�نُوا

    ]٢٤:  السجدة[ 
قین داشتند، پیشوایان (و اسرائیل را که شکیبایی ورزیدند و به آیات ما ی و برخی از بنی

 گامان خیر) گرداندیم. پیش
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یعنی کسانی که بر اطاعت و بندگی اهللا شکیبایی ورزیدند و از معصیت و 
و امر به معروف و نهی از هاي راه دعوت  نافرمانی او خودداري کردند و بر سختی

مر به کسی که مسیر دعوت و ا ؛گامان خیر بودند ، پیشوایان و پیشصبر نمودند منکر
رو  هاي فراوانی روبه طور قطع با سختی کند، به معروف و نهی از منکر را انتخاب می

شوند و  ها ناگوار است، دشمن او می براي آن گردد؛ زیرا کسانی که حق و حقیقت می
هایی که از سوي  چنین در برابر سختی رو باید صبر و شکیبایی پیشه سازد. هم از این

 ورزد. ورد و ربطی به دعوتش ندارد، شکیبایی میخ اهللا براي او رقم می

ا﴿ ْۖ  لَمَّ وا ْ  َصَ�ُ   ]  ٢٤:  السجدة[  ﴾٢٤ يُوقُِنونَ  تَِناَ�ٰ � َوَ�نُوا
 گاه که شکیبایی ورزیدند و به آیات ما یقین داشتند. آن

خبر داده است، یقین داشتند؛ به پاداشی که براي عمل کردن به  چه که اهللا به آن
و دوري از گناهان، وعده داده شده بودند، یقین داشتند؛ به پاداش دعوت به دستورها 

سوي اهللا و امر به معروف و نهی از منکر یقین داشتند. یعنی در حالی به انجام 
که باید به  ست اي و این، نکتهیقین داشتند.  پرداختند که به پاداش آن نیک می کارهاي

مردم،  انجام دهیم. بسیاري از قین به پاداش آنهر عملی را با ی آن توجه کنیم؛ یعنی
دهند؛  گیرند، صدقه و زکات می خواند، روزه می دهند، نماز می کارهاي نیک انجام می
باشد. این، خیلی خوب است؛ اما باید  ها، فرمان اهللا متعال می چون هر یک از این

مصداق یقین به  ها، به امید پاداش و ترس از مجازات باشد که بارزترین ي این همه
 آخرت است.

از این آیه، عبارت زیبایی برگرفته و گفته است: با  /عالمه ابوالعباس حرانی
وایی در دین دست یافت. از اهللا متعال، شتوان به امامت و پی صبر و یقین، می

گامان خیر و نیکی بگرداند و ما را  ي ما را پیشوایان و پیش کنم که همه درخواست می
یقین او، بخشنده و  شویم. به ي هدایت بندگانش می انی قرار دهد که مایهیافتگ هدایت

 بزرگوار است.
*** 

يَب َعمرٍو َجر�ر بِن عبِد  -١٧٦
َ
نَّا يف َصْدر انلَّهارِ ِعْند رسوِل  اهللاَ�ْن أ

ُ
 اهللاقال: ك

يوِف اعمَّ  ي السُّ
ِّ

َعباء ُمَتق�
ْ
و ال

َ
جاَءهُ قْوٌم ُعَراٌة ُ�ْتايب انلِّمار أ

َ
 ف

ُّ
، هم ِمْن ُمرَضَ ُتهم، بل لُك
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تمعَّر وجُه رسوِل 
َ
ام،  اهللاف

َ
ق
َ
ن وأ

َّ
ذ
َ
أ
َ
مر بالالً ف

َ
أ
َ
َفاقة، فدخَل ُ�مَّ خرج، ف

ْ
ى بِِهْم ِمْن ال

َ
ملِا َرأ

قال: 
َ
ص�َّ ُ�مَّ َخطب، ف

َ
َهاَ�ٰٓ ﴿ف ُّ�

َ
ْ ٱ �َّاُس ٱ � ِيٱ َر�َُّ�مُ  �َُّقوا ٖ َ�ٰ  ٖس �َّفۡ  ّمِن َخلََقُ�م �َّ    ﴾ِحَدة

 
َ

َ ٱ إِنَّ ﴿ آِخِر اآلية: إىِل رْش: ﴾اَر�ِيبٗ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َ�نَ  �َّ
ْ

يِت يف آخر احل
َّ
ْخَرى ال

ُ
َهاَ�ٰٓ ﴿ َواآليُة األ ُّ�

َ
� 

ِينَ ٱ َّ�  ْ ْ ٱ َءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا ا ٞس َ�فۡ  نُظرۡ َوۡ�َ  �َّ َمۡت  مَّ ق رَُجٌل ِمْن ِديَنارِهِ ِمْن ِدْرَهمِه تَصدَّ  لَِغدٖ  قَدَّ
ْو�ِِه 

َ
نَْصارِ  »َولْو �ِشقِّ َ�ْمرةٍ «ِمْن َصاع بُرِّه ِمْن َصاِع تَمرِه َحىتَّ قال: ِمْن ث

َ
َجاَء رَُجٌل ِمْن األ

َ
ف

ْومْ�ِ ِمْن َطعاٍم 
َ
يُْت ك

َ
ْد َعجزت، ُ�مَّ تَتاَ�َع انلَّاُس َحىتَّ َرأ

َ
ُه تَعجُز َ�ْنَها، بَْل ق فُّ

َ
ٍة اكدْت ك برُِصَّ

يُْت وْجَه رسوِل 
َ
نَُّه مُ  اهللاَوثياب، حىتَّ َرأ

َ
�
َ
ُل ك

َّ
َمْن َسنَّ يف : «اهللاْذَهَبٌة، فقال رسوُل يَتهل

ْن يْنُقَص ِمْن 
َ
ْجُر مْن َعمَل بَِها ِمْن َ�ْعِدهِ ِمْن َ�ْ�ِ أ

َ
ْجُرَها، وأ

َ
ُه أ

َ
ل
َ
اِإلْسالم ُسنًة َحسنًة ف

ُجورِهْم يَشء، وَمْن َسنَّ يف اِإلْسالِم ُسنًَّة سيَّئًة اَكَن َعليه وِْزر
ُ
ها َووِزُر َمْن َعِمَل بَِها ِمْن أ

ءٌ  ْوزارهْم يَشْ
َ
ْن َ�ْنُقَص ِمْن أ

َ
 )1(]مسلم يتروا[ .»بْعده ِمْن َ�ْ�ِ أ
 اهللا گوید: ما، در اولِ روز نزد رسول می ابوعمرو، جریر بن عبداهللاترجمه: 

هاي پشمین را از وسط سوراخ  عریان که پارچه نشسته بودیم؛ گروهی پابرهنه و نیمه
ها، بلکه  تر آن رده و پوشیده بودند و شمشیرهایشان را به گردن، آویخته و بیشک

شدت فقر و  اهللا آمدند. و چون رسول بودند، نزد پیامبر» مضَر«ي  همگی از قبیله
اش دگرگون شد؛ به منزل رفت و سپس بازگشت و به  ها را دید، چهره دستی آن تنگ

گاه سخنرانی کرد  بگوید. سپس نماز خواند و آن) دستور داد که اذان و اقامه بالل(
 و این آیه را تا پایان آن خواند که (اهللا متعال فرموده است):

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ْ ٱ �َّاُس ٱ � ِيٱ َر�َُّ�مُ  �َُّقوا ٖ َ�ٰ  ٖس �َّفۡ  ّمِن َخلََقُ�م �َّ  َهاِمنۡ  وََخلَقَ  ِحَدة

ٓ  �َكثِ�ٗ  رَِجاٗ�  ُهَماِمنۡ  َوَ�ثَّ  َجَهاَزوۡ  ۚ َو�َِسا ْ ٱوَ  ٗء ُقوا َ ٱ �َّ ِيٱ �َّ َّ�  ٓ  ٱوَ  ۦبِهِ  َءلُونَ �ََسا
َ
ۚ رۡ ۡ�  َحاَم

َ ٱ إِنَّ    ]  ١:  النساء[  ﴾١ اَر�ِيبٗ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َ�نَ  �َّ
اي مردم! تقواي پروردگارتان را پیشه نمایید؛ آن ذاتی که شما را از یک تَن آفرید و 

بسیاري پراکنده ساخت. و تقواي اهللا را همسرش را از او خلق نمود و از آن دو مردان و زنان 
ي کنید و از گسستن رابطهدیگر درخواست می در پیش بگیرید که به نام او از یک

 یقین اهللا، مراقب و ناظر بر اعمال شماست. خویشاوندي پروا نمایید. به

 است، قرائت نمود:» حشر«ي  ي دیگري را که در پایان سوره سپس آیه

 .1017: صحیح مسلم، ش )1(
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َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِ ٱ � ْ  ينَ �َّ ْ ٱ َءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا ا ٞس َ�فۡ  نُظرۡ َوۡ�َ  �َّ َمۡت  مَّ    ]  ١٨: احلرش[  ﴾لَِغدٖ  قَدَّ

اي مؤمنان! تقواي اهللا پیشه کنید و هر کس بنگرد که براي فردا(ي خویش) چه پیش 
 فرستاده است.

گندم و خرمایش  ي پیمانهاز درهم، دینار، لباس، و از  هرکس«فرمود:  گاه آن
». اگرچه نصف خرمایی باشد )صدقه دهید؛«(جا که فرمود:  تا آن». هدصدقه د

هایشان  که اشتیاق وافري به انجام کارهاي نیک داشتند، با شتاب به خانه صحابه
ورد که اي آ ) کیسهمردي از انصار(رفتند و صدقات خود را به مسجد آوردند. 

توانست آن را  ینمود و عاجز شده ببلکه نزدیک بود دستش از حمل آن عاجز شود، 
پس از او  گذاشت و مردم نیز اهللا چون سنگین بود. سپس آن را نزد رسول بردارد؛

 دو خرمن غذا و لباس در مسجد دیدمگوید:  ) میهمین کار را کردند. راوي (جریر
را دیدم که از فرط شادي، مانند طال  اهللا ي رسول چهرهچنین  همجمع شد. 

ي روش نیکویی باشد، پاداش آن و  در اسالم، آغازکننده هرکس«درخشید. فرمود:  می
ر و از اج يکه چیز آن رسد؛ بی پاداش کسانی که پس از او به آن عمل کنند، به او می

گذاري کند، گناه آن و گناه  پایه ها کم گردد. و هرکس روش بدي در اسالم پاداش آن
ها کاسته  اي از گناهان آن و ذره رسد کسانی که پس از او به آن عمل نمایند، به او می

 ».شود نمی

 شرح
نقل کرده است؛ این  در این باب، روایتی از جریر بن عبداهللا بجلی /مؤلف

نسبت  سوزي پیامبر ست که از آن، به میزان خیرخواهی و دل حدیث، حدیث بزرگی
ودند؛ در اول روز با ایشان نشسته ب بریم. تعدادي از یاران پیامبر به امتش پی می

بودند، نزدشان آمدند. » مضر«ي  ها از قبیله ي آن تر و بلکه همه گروهی دیگر که بیش
سر سوراخ کرده و در  هاي پشمین را از وسط ها لباسی نداشتند که بپوشند؛ پارچه آن

ها با خود شمشیر داشتند تا براي  کشیده بودند تا بدین وسیله خود را بپوشانند. آن
دستی آنان را  شدت فقر و تنگ اهللا اده باشند. هنگامی که رسولجهاد در راه اهللا آم
یکی مضَر ي  بودند! قبیله» مضر«ي  ها از قبیله اش دگرگون شد. آن مشاهده کرد، چهره

ها را به این وضعیت  ترین و برترین قبایل عرب بود؛ اما شدت فقر، آن از بزرگ
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دستور داد که  آمد و به بالل به منزل رفت و سپس بیرون اهللا رسانده بود. رسول
براي مردم سخنرانی کرد. ابتدا  گاه نماز خواند و پس از نماز آن اذان و اقامه بگوید.

مطابق عادتش، حمد و ثناي اهللا را گفت و سپس این آیه را خواند که اهللا متعال 
 فرموده است:

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ْ ٱ �َّاُس ٱ � ِيٱ َر�َُّ�مُ  �َُّقوا ٖ َ�ٰ  ٖس �َّفۡ  نمِّ  َخلََقُ�م �َّ  َهاِمنۡ  وََخلَقَ  ِحَدة

ٓ  �َكثِ�ٗ  رَِجاٗ�  ُهَماِمنۡ  َوَ�ثَّ  َجَهاَزوۡ  ۚ َو�َِسا ْ ٱوَ  ٗء ُقوا َ ٱ �َّ ِيٱ �َّ َّ�  ٓ  ٱوَ  ۦبِهِ  َءلُونَ �ََسا
َ
ۚ رۡ ۡ�  َحاَم

َ ٱ إِنَّ    ]  ١:  النساء[  ﴾١ اَر�ِيبٗ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َ�نَ  �َّ
نمایید؛ آن ذاتی که شما را از یک تَن آفرید و اي مردم! تقواي پروردگارتان را پیشه 

همسرش را از او خلق نمود و از آن دو مردان و زنان بسیاري پراکنده ساخت. و تقواي اهللا را 
ي کنید و از گسستن رابطهدیگر درخواست می در پیش بگیرید که به نام او از یک

 عمال شماست.یقین اهللا، مراقب و ناظر بر ا خویشاوندي پروا نمایید. به

 است، قرائت نمود:» حشر«ي  ي دیگري را که در پایان سوره سپس آیه

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱ َءاَمنُوا َ ٱ �َُّقوا ا ٞس َ�فۡ  نُظرۡ َوۡ�َ  �َّ َمۡت  مَّ ْ ٱوَ  لَِغدٖ�  قَدَّ َ ٱ �َُّقوا     ]١٨: احلرش[ ﴾�َّ

اي فردا(ي خویش) چه پیش اي مؤمنان! تقواي اهللا پیشه کنید و هر کس بنگرد که بر
 فرستاده است.

ي گندم و خرمایش  از درهم، دینار، لباس، و از پیمانه رکسه«گاه فرمود:  آن
گاه  آن». اگرچه نصف خرمایی باشد )صدقه دهید؛«(جا که فرمود:  تا آن». صدقه دهد

اي آورد که نزدیک بود دستش از حمل آن عاجز شود، بلکه  ) کیسهمردي از انصار(
توانست آن را بردارد. مردم پس از او پیاپی صدقات خود را  جز شده بود و نمیعا

را دیدم  اهللا ي رسول که دیدم دو خرمن غذا و لباس، جمع شد. چهره آوردند تا این
َمْن َسنَّ يف اإلِْسالم ُسنًة َحسنًة فَلَُه «درخشید. فرمود:  که از فرط شادي، مانند طال می

ْجُر م
َ
ْجُرَها، وأ

َ
ُجورِهْم يَشء، وَمْن َسنَّ يف أ

ُ
ْن ينُْقَص ِمْن أ

َ
ْن َعمَل بَِها ِمْن َ�ْعِدهِ ِمْن َ�ْ�ِ أ

ْن َ�نُْقَص ِمْن 
َ
اإلِْسالِم ُسنًَّة سيَّئًة اَكَن َعليه ِوْزرها َوِوزُر َمْن َعِمَل بَِها ِمْن بْعده ِمْن َ�ْ�ِ أ

ءٌ  ْوزارهْم يَشْ
َ
ي روش نیکویی باشد، پاداش آن و  آغازکننده هرکس در اسالم«یعنی:  ؛»أ

که چیزي از اجر و  آن رسد؛ بی پاداش کسانی که پس از او به آن عمل کنند، به او می
گذاري کند، گناه آن و گناه  پایه روش بدي در اسالم ها کم گردد. و هرکس پاداش آن
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ا کاسته ه اي از گناهان آن رسد و ذره کسانی که پس از او به آن عمل نمایند، به او می
 ».شود نمی

ي  در اسالم آغازکننده ، بدین معناست که هرکس»َمْن َسنَّ يف اإلِْسالم ُسنًة َحسنةً «
؛ که روش نیکویی ایجاد کند یا روشی جدید احداث نماید روش نیکویی باشد؛ نه این

چیزي در اسالم ایجاد کند که جزو اسالم نیست، عملش باطل است و  زیرا هرکس
لذا معناي این عبارت، این است که نخستین کسی باشد که به آن،  کار نیکی نیست.

اش را آورد و باعث  ي صدقه که کیسه کند؛ مانند همین مرد انصاري عمل می
رو این عبارت، داراي دو جنبه است: یکی همان مفهومی  از این ؛تشویق دیگران شد

گذاري کرده  م، پایهي روشی نیکو باشد که اسال که ذکر شد؛ یعنی انسان، آغازکننده
 در اسالم بر سه گونه است:  زیرا سنت اي را زنده کند؛ که، سنت مرده ناست و دوم ای

گذارش، آن را نیک  اول: سنت یا روش بد که همان بدعت است؛ اگرچه پایه
هر بدعتی، «یعنی:  )1(؛»لّك بدعٍة ضاللةٌ «فرموده است:  زیرا پیامبر ؛قلمداد کند

 ».ست راهی گم
 م: سنت حسنه یا روش نیک که خود، بر دو نوع است:دو 

اي دینی دارد،  نوع اول: این است که سنتی مشروع یا روشی که اصل و ریشه
م رمضان یا تروایح به صورت ترك شود و سپس کسی، آن را احیا کند. مانند قیا

 سه یا چهار شب رمضان، این نماز را با یارانش به صورت اهللا رسول زیرا جماعت؛
جماعت ادا کرد. سپس قیام رمضان به صورت جماعت را ترك نمود و فرمود: 

لذا اداي نماز تراویح یا قیام رمضان،  )2(».ترسیدم که این نماز، بر شما فرض شود«
که بر ما فرض  بنا نهاد و فقط از ترس این که پیامبر ست سنتی ،پشت سرِ یک امام

و در زمان خالفت ابوبکر  زندگانی پیامبر رو در پایان از این شود، آن را ترك کرد؛
تنهایی، نماز تراویح  اي نیز به ، هر دو یا سه نفر و عده$و اوایل خالفت عمر

در واقع،  ها را پشت سرِ یک امام جمع کرد. عمر آن خواندند؛ سپس عمر می
 سنتی را که ترك شده بود، زنده کرد.

 .نقل از جابر به 867صحیح مسلم، ش:  )1(
 .&المؤمنین عایشه نقل از ام به 761) و مسلم، ش: 1129، 924نک: صحیح بخاري، ش:  )2(
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مل اي ع د که به سنت حسنهنوع دوم: این است که انسان، نخستین کسی باش
اش را آورد و مردم، از او  مانند همین مرد انصاري که پیش از همه، صدقه کند؛ می

 الگو گرفتند و صدقات خود را آوردند.
ویزي آ کنند، این حدیث را دست گذارانی که در دین نوآوري می برخی از بدعت

د که اهللا متعال هیچ دلیلی بر آورن درودها و حتی نمازهایی پدید می و اذکار ،قرار داده
ما،  نامند! می »حسنه سنت«نازل نکرده است؛ تازه آن را   مشروعیت و درست بودن آن

ست و هیچ بدعتی، حسنه  راهی این را قبول نداریم و معتقدیم که هر بدعتی، گم
 خوب دقت کنید. ي حدیث جریر لذا به مفاهیم دوگانه نیست.

شده را زنده کند و  هاي ترك ت که انسان، سنتاین حدیث، تشویقی بر این اس
اي را احیا نماید، پاداش آن و پاداش کسانی  گر این است که هرکس، سنت مرده بیان

هاي بد،  گذاري و احیاي سنت چنین از پایه رسد. هم که به آن عمل کنند، به او می
اري کند، گناه گذ روش بدي، پایهکند که هرکس  دارد و این نکته را بیان می برحذر می

رسد. حتی ممکن است این  آن و گناه کسانی که پس از او به آن عمل نمایند، به او می
نظر برسد، اما بعدها گسترش یابد. در این  خیلی ساده بهبدعت یا روش بد، در ابتدا 

رسد. به  گذار آن می ي کسانی که به این روش عمل کنند، به پایه حالت نیز گناه همه
اي براي انجام  اگر کسی به جواز کار مباحی فتوا دهد که وسیله یا مقدمه عنوان مثال:

اي  زمینه دین نکته توجه کند که اگر فتوایشگردد، باید ب کارهاي ناجایز و حرام می
فتوایش مرتکب  ي ي کسانی که در نتیجه براي عملی حرام باشد، گناه آن و گناه همه

ته اگر عملی مباح باشد و بیم آن نرود که به رسد. الب شوند، به او می چنین عملی می
ویژه  به ؛گناه و معصیت بینجامد، اشکالی ندارد که انسان آن را براي مردم بیان کند

که حرام نیست. در چنین مواردي  پندارند، حال آن زمانی که مردم چیزي را حرام می
وجود داشته باشد اما اگر بیم آن  ؛باید، صورت درست مسأله را براي مردم بیان کنیم

 کشاند، باید از آن دوري کرد. که چنین فتوایی، مردم را به گناه و معصیت می
*** 
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نَّ انلَّيِبَّ  وعن ابن مسعودٍ  -١٧٧
َ
 اَكَن ىلَعَ «قال:  أ

َّ
ليس ِمْن نْفٍس ُ�ْقَتُل ُظلًما إِال

ل َمْن َسنَّ  وَّ
َ
نَُّه اَكن أ

َ
ِل كِْفٌل ِمْن دِمَها أل َقْتَل ابِن آدَم األوَّ

ْ
 [متفٌق عليه] )1(».ال

ناحق و  هر انسانی که به«فرمود:  گوید: پیامبر می عبداهللا بن مسعود ترجمه:
ت؛ زیرا او نخستین مظلومانه کشته شود، نخستین فرزند آدم، در گناه قتلش شریک اس

 ».ریزي را بنا نهاد و خون کسی بود که قتل
*** 
 

 .1677)، و صحیح مسلم، ش: 7321، 3335صحیح بخاري در چندین مورد؛ از جمله: ( )1(
                                           



 
 

 

ی و فراخواندن به سوي باب: راهنمایی به سوي خیر و نیک -20
 هدایت یا گمراهی

 فرماید: اهللا متعال می

    ]٨٧: القصص[  ﴾َرّ�َِك  إَِ�ٰ  عُ دۡ ٱوَ ﴿
 سوي پروردگارت فرابخوان. و به

 

ِ  َرّ�َِك  َسبِيلِ  إَِ�ٰ  عُ دۡ ٱ﴿ ۡ ٱوَ  َمةِ كۡ ۡ�ِ ٱب   ]  ١٢٥: النحل[ ﴾َسَنةِ �َۡ ٱ ِعَظةِ َموۡ ل
 ت فرابخوان.با حکمت و پند پسندیده به راه پروردگار

 

﴿ ْ ِ لۡ ٱ َ�َ  َوَ�َعاَونُوا     ]٢: دة املائ[  ﴾َوىٰ �َّقۡ ٱوَ  ِ�ّ
 کاري نمایید. دیگر بر نیکی و پرهیزکاري هم و با یک

 شرح
نمایی کردن به سوي خیر و نیکی و فراخواندن  راه«، باب دیگري به نام /مؤلف

را که به نفع دنیا و  گشوده است. یعنی انسان، راه درست» راهی به سوي هدایت یا گم
نمایی  آخرت مردم است، برایشان بیان نماید. کسی که به سوي خیر و نیکی راه

ي آن کار خواهد یافت. اما دعوت یا فراخواندن،  دهنده کند، پاداشی مانند انجام  می
کند، اما  زیرا گاه انسان، به سوي خیر و نیکی راهنمایی می تر دارد؛ مفهومی خاص

نمایی و دعوت با هم باشد. انسان وظیفه دارد به  ؛ اما بهتر است که راهدهد دعوت نمی
در طور که اهللا متعال  همان ؛بخواند فرا سوي خیر و نیکی، یعنی به سوي اهللا

 فرماید: می» حج«ي  سوره

سۡ  ىُهدٗ  لََعَ�ٰ  إِنََّك  َرّ�َِكۖ  إَِ�ٰ  عُ دۡ ٱوَ ﴿     ]٦٧:  احلج[  ﴾٦٧ َتقِي�ٖ مُّ
 گمان تو، بر راهی راست قرار داري. دگارت فرا بخوان؛ بیسوي پرور و به

 فرماید: چنین می هم
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ِ  َرّ�َِك  َسبِيلِ  إَِ�ٰ  عُ دۡ ٱ﴿ ۡ ٱوَ  َمةِ كۡ ۡ�ِ ٱب ۡ َوَ�ٰ  َسَنةِ� �َۡ ٱ ِعَظةِ َموۡ ل ِ  ُهمِدل حۡ  ِ�َ  لَِّ� ٱب
َ
 ﴾َسنُ أ

     ]١٢٥: النحل[ 
 ترین روش با آنان گفتگو کن.با حکمت و پند پسندیده به راه پروردگارت فرابخوان و به به

 فرماید: و می

ةٞ  ّمِنُ�مۡ  ُ�نَوۡ�َ ﴿ مَّ
ُ
  ۡ�ِ �َۡ ٱ إَِ�  ُعونَ يَدۡ  أ

ۡ
ِ  ُمُرونَ َوَ�أ  ٱب

ۡ  َعنِ  نَ َهوۡ َوَ�نۡ  ُروِف َمعۡ ل
ۡ ٱ ْوَ�ٰٓ  ُمنَكِر� ل

ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك َوأ ْ  َوَ�  ١٠٤ لُِحونَ ُمفۡ ل ِينَ ٱكَ  تَُ�ونُوا َّ�  ْ قُوا ْ خۡ ٱوَ  َ�َفرَّ  ِمنۢ  َتلَُفوا

ٓ  َما دِ عۡ �َ  ْوَ�ٰٓ  ُتۚ ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱ َءُهمُ َجا
ُ
    ]١٠٥  ،١٠٤: آل عمران[ ﴾١٠٥ َعِظيمٞ  َعَذاٌب  لَُهمۡ  �َِك َوأ

باید از میان شما گروهی باشند که به سوي نیکی فرا بخوانند و امر به معرف و نهی از منکر کنند؛ 
هاي که نشانه پس از آن و چنین کسانی رستگارند. و همانند کسانی نباشید که پراکنده شدند و

 ها آمد، اختالف ورزیدند. و چنین کسانی، عذاب بزرگی (در پیش) دارند. آشکاري براي آن

گر باشد و  شود که انسان باید دعوت از این آیات و امثال آن، چنین برداشت می
رسد که انسان نسبت  البته دعوتی، درست و کامل به انجام می بخواند؛ به سوي اهللا فرا

علم و  زیرا ممکن است آدم بی د؛خواند، علم داشته باش چه که به سوي آن فرامی آن به
یا از  پندارد، اما باطل و نادرست باشد ناآگاه به چیزي دعوت دهد که آن را درست می

رو باید ابتدا علم و دانش بیاموزیم و  از این داند، بازدارد؛ که آن را باطل می کار درستی
خوانیم، آگاهی و دانش کافی کسب کنیم. فرقی  می به سوي آن فراچه که  نسبت به آن

هاي علوم دینی به تحصیل علم  انسان به صورت تخصصی در تمام زمینه که کند نمی
و دانش بپردازد یا در رابطه با مسأله یا موضوع دعوتش، اطالعات و دانش کافی 

ت دهید؛ باید ابتدا خواهید مردم را به سوي نماز دعو فرض کنیم که می کسب کند.
بخوانید و چون  بگیرید و سپس به سوي نماز فرا خوبی فرا احکام و مسایل نماز را به

دعوت شما بر روي نماز متمرکز شده است، الزم نیست که در رابطه با دعوت نماز، 
 زیرا پیامبر بحر و اطالعات تخصصی داشته باشید؛نسبت به سایر مسایل دینی، ت

از طرف من تبلیغ کنید؛ گرچه یک آیه (یک «یعنی:  ؛»لُِّغوا َ��ِّ َولَْو آيَةً بَ «فرموده است: 
البته به هیچ عنوان جایز نیست که بدون علم و دانش، دعوت دهید؛ ». مسأله) باشد

بار است و هم براي دیگران. زیانش  زیرا این کار، هم براي خود شما خطرناك و زیان
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بر شما حرام کرده که بدون علم و دانش، سخن  براي شما این است که اهللا متعال،
 بگویید و فرموده است:

ِ ٱ زِ�َنةَ  َحرَّمَ  َمنۡ  قُۡل ﴿ خۡ  لَِّ�ٓ ٱ �َّ
َ
ّيَِ�ٰ ٱوَ  ۦلِعَِبادِهِ  َرجَ أ ِينَ  ِ�َ  قُۡل  ِق� لّرِزۡ ٱ ِمنَ  ِت لطَّ  لِ�َّ

 ْ �ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  َءاَمُنوا     ]٣٢: عرافاأل[  ﴾َمةِ� قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  َخالَِصةٗ  َيا�ُّ
هاي هایی را که براي بندگانش پدید آورده و خوراکیبگو: چه کسی زینت االهی و پوشیدنی

ها در زندگی دنیا از آنِ مؤمنان است و روز قیامت  حالل و پاك را حرام نموده است؟ بگو: این
 باشد.ي آنان میویژه

 چنین فرموده است: هم

مۡ ٱ إِنَّ  مٌۚ ِعلۡ  ۦبِهِ  لََك  َس لَيۡ  َما ُف َ�قۡ  َوَ�  ﴿ ْوَ�ٰٓ  ُ�ُّ  ُفَؤادَ لۡ ٱوَ  َ�َ ۡ�َ ٱوَ  عَ لسَّ
ُ
 َ�نَ  �َِك أ

  ]  ٣٦: االرساء[  ﴾ ٣٦ وٗ�  ُٔ َمۡ�  هُ َ�نۡ 
گمان گوش و چشم و دل، همه،  و از چیزي پیروي مکن که دانشی به آن نداري. بی

 بازخواست خواهند شد.

را سرِ جایش قرار دهد  انسان باید در دعوتش، حکمت داشته باشد و هر چیزي
ست که به  اگر مخاطبش، کسی». ه، مقامی داردهر سخن، جایی و هر نکت«و بداند که 

ست  سوي اهللا روي آورده، به روشی که مناسب حال اوست، دعوتش دهد و اگر آدمی
 ؛گردان است، با روش و اسلوب دیگري او را دعوت دهد که از خدا و پیغمبر روي

زیرا  در پیش بگیرد که مناسب حال اوست؛ ن هر کسی روشییعنی براي دعوت داد
و نزد کسانی ت«را به یمن فرستاد، به او فرمود:  معاذ اهللا هنگامی که رسول

گاه ساخت تا با سان او را از وضعیت مخاطبانش آ ینبد». ندروي که اهل کتاب می
ها اهل  چراکه آن ان را در جایگاه خودشان قرار دهد؛آمادگی کامل نزدشان برود و آن

ها را از مشرکان جاهل، متمایز  کتاب بودند و دانش و اطالعاتی داشتند که آن
خواست آنان را دعوت دهد، باید آمادگی کامل  کسی که میرو  ساخت. از این می
 اي پاسخ دهد. هایشان را به نحو شایسته داشت تا سؤال می

تن در نماز، اشکال دارد؛ داند که سخن گف نمی اجازه دهید مثالی بزنم: شخصی
کنیم و بر او  اگر چنین شخصی در نماز، حرف بزند، او را توبیخ و سرزنش نمی

ن گوییم که حرف زد نرمی به او می گیریم؛ بلکه وقتی نمازش تمام شد، به سخت نمی
اما اگر  تسبیح و تکبیر و قرائت قرآن است؛ براي در نماز، درست نیست؛ زیرا نماز
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داند که این کار درست نیست، اما  زند و می در نماز حرف می آگاهانه بدانیم که کسی
کنیم که  دهیم و او را سرزنش می شمارد، طور دیگري به او تذکر می آن را سبک می

رو اهللا متعال  از این پرواست. ي مهم، بی کند و نسبت به این مسأله چرا مراعات نمی
 فرموده است:

ِ  َرّ�َِك  َسبِيلِ  إَِ�ٰ  عُ دۡ ٱ﴿     ]١٢٥: النحل[  ﴾َمةِ كۡ ۡ�ِ ٱب
 با حکمت به راه پروردگارت فرابخوان.

حکمت، این است که هر چیزي را سرِ جایش قرار دهیم و جایگاه هر کسی را 
سان  نباید با همه، به یک شکل سخن بگوییم یا روش دعوت ما براي همه یک بدانیم.
گر باید  لذا دعوت ي اوست. نحوي دعوت دهیم که شایسته بلکه هرکسی را به ؛باشد

زیرا مخاطبش از سه حال، خارج نیست: یا آدم ناآگاه  وضعیت مخاطبش را درك کند؛
پذیري باشد که  جو و حق ست. شاید هم آدم حقیقت ست و یا آدمِ لجوجی علمی و بی

ي االهی را ذکر  این فرموده /در مسیر خود، دچار اشتباه شده است. سپس مؤلف
 کرده است که:

ِ  َرّ�َِك  َسبِيلِ  إَِ�ٰ  عُ دۡ ٱ﴿ ۡ ٱوَ  َمةِ كۡ ۡ�ِ ٱب ۡ َوَ�ٰ  َسَنةِ� �َۡ ٱ ِعَظةِ َموۡ ل ِ  ُهمِدل حۡ  ِ�َ  لَِّ� ٱب
َ
 ﴾َسنُ أ

    ]١٢٥: النحل[ 
 با حکمت و پند پسندیده به راه پروردگارت فرابخوان و به بهترین روش با آنان گفتگو کن.

ب آن را به خود نسبت راه پروردگار، همان دین و شریعت اوست که به دو سب
 یاد کرده است:» راه پروردگار«داده  و از آن به عنوان 

فراروي بندگانش نهاده است.  ست که اهللا عت، همان راهییسبب اول: شر
رسد. به عبارت دیگر، شریعتی که اهللا  ست که به اهللا می سبب دوم: شریعت، راهی

رساند. فرمود:  به اهللا متعال می رانسان ست که ا متعال با پیامبرانشان فرستاده، تنها راهی
﴿ ِ ۡ ٱوَ  َمةِ كۡ ۡ�ِ ٱب اند:  علما گفته». با حکمت و پند پسندیده«یعنی:  ﴾َسَنةِ� �َۡ ٱ ِعَظةِ َموۡ ل

کاري  و محکم» کاري محکم«یعنی » احکام«است و » احکام«ي  خانواده حکمت، هم
و هر چیزي را  رساندبدین معناست که انسان، کاري را درست و شایسته به انجام ب

یا پند نیک، عبارت است از یادآوري و تذکري که با   اما موعظه سرِ جایش قرار دهد؛
پند نیک و  ید بارا که اندکی لجوج است، با یلذا مخاطب اه باشد؛ر تشویق و هشدار هم
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اي از تشویق و هشدار است، دعوت دهیم. و اگر چنین روشی،  پسندیده که آمیخته
کاري عمل کنیم که اهللا متعال به ما  به قیل و قال و جدال پرداخت، به راهو نتیجه نداد 

ۡ َوَ�ٰ ﴿نشان داده و فرموده است:  ِ  ُهمِدل حۡ  ِ�َ  لَِّ� ٱب
َ
بهترین روش  یعنی: باید به ﴾َسنُ أ

و نیز دالیلی که براي مخاطب  . روش گفتگو و شدت و نرمی آن،با او گفتگو کنیم
زیرا برخی از مردم با دالیل شرعی و دینی،  ؛بستگی داردو ابه وضعیت  کنیم،   ذکر می

و برخی  تري دارند. قوي شوند؛ چون ایمان از دالیل عقلی، قانع می زودترتر و  بیش
الیلی شوند و باید دالیل شرعی را با د سادگی قانع نمی هم بر عکس، با دالیل دینی، به

؛ زیرا راهی قرار دارند ر معرض گمالبته چنین کسانی، د ها ثابت کنیم؛ عقلی براي آن
دهند و این،  ي فاسد خویش را مالك پذیرش حق قرار می عقل ناقص و اندیشه

ند، شریعت، یعنی تابع کتاب و سنت خطرناك است. لذا کسانی که بیش از دیگران تابع
حال باشید که  راستی تابع کتاب و سنت هستید، خوش تري دارند. لذا اگر به ایمان قوي

گیر  در رابطه با احکام شرعی دل هرکهاید و  سیر نیکی و سعادت گام نهادهدر م
 زیرا اهللا متعال فرموده است: ه ایمان ضعیف و قلب بیماري دارد؛شود، بداند ک می

ُ ٱ َقَ�  إَِذا ِمَنةٍ ُمؤۡ  َوَ�  ِمنٖ لُِمؤۡ  َ�نَ  َوَما﴿ مۡ  ۥٓ َورَُسوُ�ُ  �َّ
َ
ن ًراأ

َ
 َ�َةُ ۡ�ِ ٱ لَُهمُ  يَُ�ونَ  أ

مۡ  ِمنۡ 
َ
َ ٱ ِص َ�عۡ  َوَمن رِهِۡمۗ أ بِينٗ  ٗ� َضَ�ٰ  َضلَّ  َ�َقدۡ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ     ]٣٦ األحزاب:[  ﴾٣٦ امُّ

به کاري حکم دهند، براي  اش فرستادهسزاوار هیچ مرد و زن مؤمنی نیست که چون اهللا و 
راهی  دچار گم نافرمانی کند، اش فرستادهها در کارشان اختیاري باشد. و هرکس از اهللا و  آن

 آشکاري شده است.

ي  در سوره گر باید به بهترین روش با مخاطبانش گفتگو کند. اهللا لذا دعوت
 فرموده است:» عنکبوت«

ْ ِدلُوٓ تَُ�ٰ  َوَ� ۞﴿ هۡ  ا
َ
ِ  إِ�َّ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ َل أ حۡ  ِ�َ  لَِّ� ٱب

َ
ِينَ ٱ إِ�َّ  َسنُ أ َّ�  ْ   ﴾ُهمۡ ِمنۡ  َظلَُموا

    ]٤٦: العنكبوت[ 
دسته از آنان که ستم  ل کتاب جز به نیکوترین شیوه گفتگو و مجادله نکنید، و با آنو با اه

 کردند، به گفتگو نپردازید.

گیرند،  با آن دسته از اهل کتاب که راه ظلم و ستم را در پیش می ،مسلمان :یعنی
هیچ حرفی ندارد و باید با آنان پیکار کنیم تا با خفت و خواري، به دست خویش 



 الصالحین شرح ریاض   310

ند. لذا دعوت، چهار مرحله دارد: حکمت، پند نیکو، گفتگو به بهترین روش، جزیه ده
 کاران. و حهاد مسلحانه با ستم

*** 
 فرماید: اهللا متعال می

ةٞ  ّمِنُ�مۡ  ُ�نَوۡ�َ ﴿ مَّ
ُ
    ]١٠٤: آل عمران[  ﴾ۡ�ِ �َۡ ٱ إَِ�  ُعونَ يَدۡ  أ

 .باید از میان شما گروهی باشند که به سوي نیکی فرا بخوانند

نَْصارِيِّ  -١٧٨
َ
يِب مسعوٍد ُعقَبَة بْن عْمٍرو األ

َ
َمْن َدلَّ : «اهللاقال: قاَل رسوُل  وعن أ

اِعلِهِ 
َ
ْجِر ف

َ
لُه مثُل أ

َ
 [روايت مسلم] )1(».ىلَعَ َخْ�ٍ ف

کسی «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابومسعود، عقبه بن عمرو انصاري ترجمه:
 ».ي آن کار خواهد داشت دهنده مانند پاداش انجام نمایی کند، پاداشی که به کار نیکی راه

 شرح
نمایی  راه«در باب  /پردازیم که مؤلف می یهای اینک به شرح یکی دیگر از آیه

 فرماید:  متعال میذکر کرده است؛ اهللا» کردن به سوي خیر و نیکی

ةٞ  ّمِنُ�مۡ  ُ�نَوۡ�َ  ﴿ مَّ
ُ
  ۡ�ِ �َۡ ٱ إَِ�  ُعونَ يَدۡ  أ

ۡ
ِ  ُمُرونَ َوَ�أ  ٱب

ۡ  َعنِ  نَ َهوۡ َوَ�نۡ  ُروِف َمعۡ ل
ۡ ٱ ْوَ�ٰٓ  ُمنَكرِ� ل

ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك َوأ   ]  ١٠٤: آل عمران[  ﴾١٠٤ لُِحونَ ُمفۡ ل

باید از میان شما گروهی باشند که به سوي نیکی فرا بخوانند و امر به معرف و نهی از منکر 
 کنند؛ و چنین کسانی رستگارند.

واره گروهی از امت، به دعوت و باشد که باید هم می این، فرمانی از سوي اهللا
در قرآن کریم در چهار معنا » امت«ي  امر به معروف و نهی از منکر بپردازند. واژه

ها)، و دین و ایمان. امت در این آیه، به معناي  آمده است: گروه، ملت، زمان (سال
 گروه است.

 فرماید: می یه که اهللاه معناي دین، مانند این آو امت ب

ِ َ�ٰ  �نَّ ﴿ ُتُ�مۡ  ۦٓ ِذه مَّ
ُ
ةٗ  أ مَّ

ُ
   ] ٥٢:  املؤمنون[  ﴾ِحَدةٗ َ�ٰ  أ

 .پارچه است واحد و یک آیینیشماست که دین و آیین این، 

 .1893صحیح مسلم،  )1(
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 فرماید: می ها؛ اهللا و امت به معناي سال

ِيٱ َوقَاَل ﴿ َكرَ ٱوَ  ُهَماِمنۡ  َ�َا �َّ ةٍ  دَ َ�عۡ  دَّ مَّ
ُ
    ]٤٤: يوسف[  ﴾أ

 یادآورد. ها یوسف را به فته بود، پس از سالیکی از آن دو زندانی که نجات یا

 فرماید: اهللا متعال می

ةٞ  ّمِنُ�مۡ  ُ�نَوۡ�َ ﴿ مَّ
ُ
  ۡ�ِ �َۡ ٱ إَِ�  ُعونَ يَدۡ  أ

ۡ
ِ  ُمُرونَ َوَ�أ  ٱب

ۡ  َعنِ  نَ َهوۡ َوَ�نۡ  ُروِف َمعۡ ل
ۡ ٱ ْوَ�ٰٓ  ُمنَكرِ� ل

ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك َوأ     ]١٠٤: آل عمران[  ﴾١٠٤ لُِحونَ ُمفۡ ل

وهی باشند که به سوي نیکی فرا بخوانند و امر به معرف و نهی از منکر باید از میان شما گر
 کنند؛ و چنین کسانی رستگارند.

در » من«ي حرف  است و درباره» امر«براي   ﴾ُ�نَوۡ�َ ﴿در » الم«حرف 
اند؛  دانسته» حرف تبعیض«، دو دیدگاه وجود دارد: برخی از علما، آن را  ﴾ّمِنُ�مۡ ﴿

دعوت، واجب  ي نیکی فرا بخوانند. در این صورتما به سویعنی باید برخی از ش
هاي دعوتی بپردازند، این وظیفه از گردن دیگران  اي به فعالیت ست و اگر عده کفایی

جا براي بیان جنس  در این »ِمن«اند: حرف  اما برخی از علما گفته ؛شود ساقط می
د. بنا بر دیدگاه دوم، ي شما مسلمانان به سوي نیکی دعوت دهی است؛ یعنی باید همه

ي دعوت و  ست و هر مسلمانی باید در زمینه عینی این امر، امر عینی یا واجبِ
 فراخواندن به سوي کارهاي نیک، و امر به معروف و نهی از منکر فعالیت کند.

شود  ی مییي کارها فراخواندن به سوي خیر و نیکی، شامل دعوت به سوي همه
طور که خیر، منافع اخروي را  زیرا همان ان، مفید است؛دنیا و آخرت مسلمان که براي
 فرماید: می شود. اهللا گیرد، شامل کارهاي مفید دنیوي هم می دربرمی

ن ُهمَوِمنۡ ﴿ ٓ  َ�ُقوُل  مَّ �ۡ ٱ ِ�  َءاتَِنا َر�ََّنا  َعَذاَب  َوقَِنا َحَسَنةٗ  ِخَرةِ �ٱ َوِ�  َحَسَنةٗ  َيا�ُّ
     ]٢٠١: البقرة[  ﴾٢٠١ �َّارِ ٱ

گویند: پروردگارا! در دنیا به ما نیکی عطا فرما و در آخرت نیز نیکی بده و و برخی از آنان می
 ما را از عذاب آتش محفوظ بدار.

رو اهللا متعال، مال و ثروت را  از این امر دنیوي که مفید باشد، خیر است؛هر 
 نامیده و فرموده است:» خیر«
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  ]  ٨: العاديات[  ﴾ ٨ يدٌ لََشدِ  ۡ�ِ �َۡ ٱ ِ�ُّبِ  ۥ�نَّهُ  ﴿
 ي وافر به ثروت، سخت بخیل است. دوستی و عالقه و انسان، به سبب مال

 ﴿فرماید:  می اهللا
ۡ
ِ  ُمُرونَ َوَ�أ  ٱب

ۡ ۡ ٱ َعنِ  نَ َهوۡ َوَ�نۡ  ُروِف َمعۡ ل و امر به «یعنی:  ﴾ُمنَكرِ� ل
 ».معروف و نهی از منکر کنند

ود که شریعت، آن را تأیید ش اي گفته می به هر کار نیک و پسندیده» معروف«
لذا امر به معروف، یعنی فراخواندن یا دستور دادن به اطاعت و  ؛کرده است

برداري از اهللا متعال و نهی از منکر، یعنی بازداشتن از معصیت و نافرمانی از  فرمان
 البته امر به معروف و نهی از منکر، شرایطی دارد که باید رعایت نمود: ؛اهللا

د؛ لذا را بشناس» منکر«و » معروف«کند، باید  ی که امر و نهی میشرط اول: کس
زیرا  اطالع باشد، برایش سخن گفتن روا نیست؛ اگر از حکم شرعی آن موضوع بی

پندار مردم،  خواند که به می کند، به کاري فرا کسی که امر به معروف و نهی از منکر می
سخنی بگوید که هیچ دانشی در ي شریعت االهی  ست؛ لذا نباید درباره حکمی شرعی

 ي صریح پروردگار در قرآن کریم، حرام است: مورد آن ندارد. و این کار، به فرموده

مۡ ٱ إِنَّ  مٌۚ ِعلۡ  ۦبِهِ  لََك  َس لَيۡ  َما ُف َ�قۡ  َوَ�  ﴿ ْوَ�ٰٓ  ُ�ُّ  ُفَؤادَ لۡ ٱوَ  َ�َ ۡ�َ ٱوَ  عَ لسَّ
ُ
 َ�نَ  �َِك أ

    ]٣٦: رساءاإل[ ﴾ ٣٦ وٗ�  ُٔ َمۡ�  هُ َ�نۡ 
گمان گوش و چشم و دل، همه،  از چیزي پیروي مکن که دانشی به آن نداري. بی و

 بازخواست خواهند شد.

زیرا اگر چنین  ؛ي انسان بستگی ندارد بیان حالل و حرام، به احساس و عاطفه
» منکر«گویند و آن را  ي چیزي که دوست ندارند، بد می دیدیم که مردم درباره میبود، 

بدون ضابطه، هر چیزي را نیک و  ها بر عکس، برخی از آن کنند. و یقلمداد م
هاي شرعی،  ها و داده که معروف و منکر، در قالب آموزه پندارند؛ حال آن پسندیده می
 شوند. تعریف می

گفتند: رفتن به حج با  اند: اول که ماشین آمده بود، برخی از مردم می به من گفته
سخنی این است که انسان براي اداي  چهارم حج است! مقتضاي چنین ماشین، یک

خاطر دارم که وقتی بچه بودم،  ي حج، باید چهار بار با خودرو به حج برود! به فریضه
هشتم و بلکه  برخی از مردم با قیاس بر چنین سخنی، حج رفتن با هواپیما را یک
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ز اي وجود نداشته باشد، برخی ا پنداشتند! لذا وقتی که ضابطه دهم حج کامل می یک
 کنند. مردم، هر امر عجیبی را منکر قلمداد می

استفاده از آن را زشت  ها رواج یافته بود، برخی از مردمچنین اوایلی که بلندگو هم
هایی بشنویم که مانند  گفتند: چگونه نماز یا خطبه را از طریق بوق دانستند و می می

 /دالرحمن السعديشیپور یهودیان است؟! اما علماي محققی مانند استادم، شیخ عب
گفت: این، نعمت خداست که براي بندگانش این را فراهم کرده که صداي حق و  می

گونه است؛ زیرا کسی  حقیقت را به گوش بندگانش برسانند. استفاده از عینک نیز همین
توانیم به کسی  که چشمانش ضعیف شده، براي بهتر دیدن، به عینک نیاز دارد؛ اما آیا می

کند یا این امکان را  ینک استفاده نکن؛ زیرا قدرت دید انسان را تقویت میبگوییم: از ع
گوییم.  سازد که پیرامونش را بهتر ببیند؟! هرگز چنین سخنی نمی براي او فراهم می
اند  رچوب شریعت، تعریف شدهدر چا» منکر«و » معروف«گیریم که  بنابراین، نتیجه می

ارند که اگر کسی، از چیزي خوشَش بیاید، آن کس بستگی ند و به سلیقه و احساس هیچ
 را نیک بداند و اگر بدش بیاید، آن را بد قلمداد کند.

لذا انسان باید براي امر به معروف و نهی از منکر، معروف و منکر را بشناسد؛ اما 
سیم راه شناختن معروف و منکر، چیست؟ راهش، این است که کتاب و سنت را بشنا

مستند به  اجماع و قیاس صحیح، هر دوآگاه باشیم.  قیاس صحیح یا از اجماع امت و
است و اگر کتاب و سنت نبود، ما اجماع و قیاس را حجت   کتاب و سنت

 دانستیم. نمی
شرط دوم: این است که کامالً مطمئن و آگاه باشد که مخاطبش، حکمی شرعی 

برایش روا را ترك کرده یا مرتکب عمل نادرستی شده است؛ در غیر این صورت 
ی بکند. به عنوان مثال: اگر روف و نهی از منکر اقدامنیست که به نام امر به مع

چنین اقتضا  نخواند و بنشیند، حکمت »املسجد ةحتيّ «وارد مسجد شود و  شخصی
کند که از او بپرسید: چرا نشستی و نماز نخواندي؟ و نباید پیش از پرسیدن دلیل،  می

اي چه  در چنین مسأله اهللا شته باشید که رسولاو را سرزنش کنید. توجه دا
کرد که شخصی، وارد  روز جمعه سخنرانی می برخوردي با مردم داشته است. پیامبر

پاسخ داد: خیر. » اي؟ آیا نماز خوانده«از او پرسید:  اهللا مسجد شد و نشست. رسول
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ْز ِ�يِهَما«فرمود:  پیامبر َوَّ َعتَْ�ِ َوجتَ
ْ
برخیز و دو رکعت، نمازِ «یعنی:  )1(؛»قُم فََصلِّ َر�

ابتدا از او سؤال کرد که آیا نماز خوانده است  اهللا بینیم که رسول می». کوتاه بخوان
گاه به او دستور داد که دو رکعت بخواند. این، همان حکمت است.  یا نه و آن

زیرا  زده، او را سرزنش نکرد که چرا نماز نخوانده و نشسته است؟ شتاب اهللا رسول
اند که نماز  داد که شاید آن شخص نماز خوانده، ولی ایشان، او را ندیده احتمال می

 خوانده است.
کسی را در حال خوردن و آشامیدن دیدید، او را » رمضان«چنین اگر در ماه  هم

د؛ زیرا ممکن است معذور یلش را از او بپرسیلتوبیخ و سرزنش نکنید؛ بلکه ابتدا د
اي؟  ر شرعی، روزه نگرفته باشد. به او بگویید: چرا روزه نگرفتهعذ بوده و به سبب

لذا ؛ مثال بیماري کلیوي داشته باشد که باید آبِ زیاد بنوشد. شاید مسافر یا بیمار باشد
اي شرعی را ترك نموده،  یا وظیفه  که طرف مقابل، کار پسندیده باید با اطمینان به این

ید مطمئن باشیم که مرتکب عمل حرامی شده است او را امر به معروف کنیم و نیز با
بینید که در بازار با  و سپس او را از این عمل بازداریم. به عنوان مثال: شخصی را می

گذرد که  کند و این فکر و خیال از سرتان می رود و با او صحبت می خانمی راه می
آن زن، خواهر یا دانید که  که نمی زند؟! حال آن چرا فالنی با زن نامحرمی حرف می

که چیزي  ست. اگر شک و تردید دارید، پیش از این همسر اوست! این، اشتباه بزرگی
اما اگر واقعاً دلیلی براي شک کردن به  ؛بگویید، خیلی دوستانه و محترمانه سؤال کنید

این مرد وجود ندارد، هیچ نگویید. چون بسیاري از مردم با همسرانشان به بازار 
 روند. می

که فالن عمل، پسندیده و فالن کار، ناپسند است، یکی از شرایط  دانستن اینلذا 
خواهیم کسی را امر به معروف و  و وقتی می باشد امر به معروف و نهی از منکر می

اي را ترك کرده یا  نهی از منکر کنیم، باید مطمئن باشیم که واقعاً عمل پسندیده
 مرتکب کار ناپسندي شده است.

مد نهی از منکر، بدتر از آن عمل ناشایست باشد؛ لذا در آ اید پیشرط سوم: نب
مد نهی از منکر، بدتر و شدیدتر از آن عمل ناپسند باشد، نباید به نهی آ صورتی که پی

 .لَیک غَطَفانینقل از س به 1449صحیح مسلم، ش:  )1(
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از منکر پرداخت؛ و این، یک قاعده است که از میان بد و بدتر، باید بد را انتخاب 
دانیم یا احتمال  کشد و می ه سیگار میبینیم ک کرد. به عنوان مثال اگر کسی را می

او  رود، در این صورت ه سراغ شراب میدهیم که اگر او را از این کار بازداریم، ب می
خواري،  زیرا حکم مصرف سیگار از شراب ؛کنیم نهی نمیاستعمال دخانیات را از 
 فرماید: تر است. دلیل این شرط، این است که اهللا متعال می سبک

ْ �َُسبُّ  َوَ� ﴿ ِينَ ٱ وا ِ ٱ ُدونِ  مِن ُعونَ يَدۡ  �َّ َّ�  ْ َ ٱ فَيَُسبُّوا     ]١٠٨: األنعام[ ﴾�ٖ ِعلۡ  بَِغۡ�ِ  �َوۢ َعدۡ  �َّ
کنند، دشنام ندهید که آنان نیز از روي دشمنی و به معبودان کسانی که غیر اهللا را عبادت می

 نادانی به اهللا ناسزا خواهند گفت.

ست و بر ما واجب است که از  اي ان، امر پسندیدهبدگویی از معبودان باطل مشرک
هاي چنین  ها و اعیاد کافران، بدي معبودان باطل، بد بگوییم و ضمن پرهیز از جشن

ها و اعیاد  دران ناآگاه خود تذکر دهیم که شرکت در جشنااعیادي را بیان کنیم و به بر
ان، این خطر را دارد که کافران، جایز نیست؛ زیرا رضایت دادن به اعمال و مراسم کافر

شوي که شعایر  ي کفر بیندازد؛ آیا واقعاً به عنوان مسلمان، راضی می انسان را در ورطه
رو  پذیرد. از این کفر برپا گردد و تو، در آن شرکت کنی؟! هیچ مسلمانی، این را نمی

ها تبریک  کند و به آن گفته است: کسی که در اعیاد کافران شرکت می /القیم ابن
گوید، اگر مرتکب کفر نشده باشد، الاقل شکی نیست که عمل حرامی انجام داده  یم

. آن بزرگوار درست فرموده است؛ لذا وظیفه داریم برادران مسلمان خود را از است
هایی  شرکت در اعیاد کافران بازداریم؛ زیرا حضور در چنین مراسمی و گفتن عبارت

 یرش عملی شعایر کفر است. پناه بر اهللا.و امثال آن، پذ» عیدتان مبارك«مانند: 
جا  ست، ولی از آن اي گویم: هرچند دشنام دادن به معبودان باطل، امر پسندیده می

نجر شود، از این گویی مشرکان به اهللا، یگانه معبود برحق م که ممکن است به دشنام
 ت:باشد و فرموده اس سزاوار ثنا و ستایش می چراکه اهللا کار نهی شده است؛

ْ  َوَ� ﴿ ِينَ ٱ �َُسبُّوا ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُعونَ يَدۡ  �َّ َّ�  ْ َ ٱ فَيَُسبُّوا   ﴾�ٖ ِعلۡ  بَِغۡ�ِ  �َوۢ َعدۡ  �َّ
   ]١٠٨: األنعام[ 

کنند، دشنام ندهید که آنان نیز از روي دشمنی و به معبودان کسانی که غیر اهللا را عبادت می
 نادانی به اهللا ناسزا خواهند گفت.
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ي نهی از منکر، عملی بدتر از  کنیم که اگر نتیجه یه، چنین برداشت میلذا از این آ
 آن باشد، باید سکوت کنیم تا در زمان مناسب، به نهی از منکر بپردازیم.

را دید » تاتار«در شام گروهی از قوم  /عالمه ابوالعباس حرانیشود:  گفته می
یره شدند و در زمین به چندین سال بر مسلمانان چ» تاتار«قوم نوشند.  که شراب می

هیچ نگفت و از  /شیخبا او بود؛  اري پرداختند. یکی از دوستان شیخک فساد و تبه
ها را از این کار زشت، منع نکردي؟  کنارشان عبور کرد. دوستش از او پرسید: چرا آن

و رفتند و به مال  داشتیم، به سراغ زنان مسلمان می ها را از این کار بازمی فرمود: اگر آن
ا بکشند؛ در صورتی ها ر کردند و حتی ممکن بود که آن ناموس مسلمانان، تجاوز می

انش تر است. این، از د تر و ساده در مقایسه با چنین گناهانی، کوچک خواري که شراب
 و درك باالي آن بزرگوار بود.

یکی از آداب امر به معروف و نهی از منکر، این است که ابتدا خود انسان به 
م کارهاي پسندیده بپردازد و از کارهاي زشت و ناپسند دوري کند؛ البته این، از انجا

نباید دیگران  انسانیعنی  نهی از منکر است، نه از شرایط آن؛آداب امر به معروف و 
را به سوي کارهاي نیک بخواند و خود در انجام آن، کوتاهی کند یا از کارهاي ناپسند 

زیرا اهللا متعال فرموده  انجام دهد؛ زشت و ناپسند، کارهاي نعشان نماید و خودم
 است:

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ِ ٱ ِعندَ  ًتاَمقۡ  َكُ�َ  ٢ َعلُونَ َ�فۡ  َ�  َما َ�ُقولُونَ  لِمَ  َءاَمُنوا ن �َّ

َ
ْ  أ  َ�ُقولُوا

    ]٣  ،٢: الصف[  ﴾٣ َعلُونَ َ�فۡ  َ�  َما
نزد اهللا بسیار زشت و ناپسند است که کنید؟  گویید که عمل نمی اي مؤمنان! چرا سخنی می
 کنید. سخنی بگویید که عمل نمی

ىَق يِف انلَّاِر حىّت «در حدیث صحیح آمده است: 
ْ
ِقيَاَمِة َ�يُل

ْ
إنَُّه يُؤَ� بِالرَُّجِل يَْوَم ال

َِماُر ىلَعَ رََحاُه، َ�يَجْ 
ْ
ْ�تَاُب بَطِنِه، َ�يَُدوُر َعليَها َكَما يَُدوُر احل

َ
ْهُل انلَّاِر َ�نَْدِلَق أ

َ
ِه أ

َ
تَِمُع إيل

ُمنَْكِر؟ َ�يَُقول: ُكنُْت آُمُرُ�ْم 
ْ
َمْعُروِف َوَ�نَْهانَا َعِن ال

ْ
ُمُرنَا بِال

ْ
لَْسَت تَأ

َ
ُ: يَا فُالُن، أ

َ
َوَ�ُقولُوَن هل

َمْعُروِف َوال
ْ
ُمنَْكِر َوآِ�يهِ  آِ�يِه َوُ�نُْت  بِال

ْ
ْ�َهاُ�ْم َعِن ال

َ
را  روز قیامت، مردي«یعنی:  )1(؛»أ

 و اوریزد.  شود و در آتش می می  هایش پاره اندازند؛ روده آورند و در دوزخ می می

 .$نقل از اسامه بن زید به 2989؛ و مسلم، ش: 3267صحیح بخاري، ش:  )1(
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در اطراف  ندوزخیازند.  ور میچرخد، د پیرامون آن، مانند االغی که به دور آسیاب می
فالنی! مگر تو، ما را چرا چنین وضعیتی داري؟ گویند:  شوند و به او می او جمع می

گوید: من، شما را به کارهاي نیک و  کردي؟! می از منکر نمیامر به معروف و نهی 
دادم و شما را از منکر و کارهاي  آن را انجام نمی کردم، ولی خودم امر می پسندیده

 ».دادم داشتم، اما خودم کارهاي زشت انجام می زشت بازمی
بود. روز  /ن مشهور و از پیروان امام احمدنا، یکی از سخنرا/ابن الجوزي

شود: صدها  کرد؛ گفته می نشست و براي مردم سخنرانی می دلی می، روي صنجمعه
ها  قدري بر دل اش به انی شدند و سخنر اش حاضر می ي سخنرانی هزار نفر در جلسه

مردند.  شدند و حتی برخی هم می هوش می کرد که گاه برخی از حاضران، بی اثر می
کشد و بر من  از من زیاد کار می گفت: آقاي من،او غالمی، نزدش آمد و به  يروز

دهد که از طاقتم خارج است. لطفاً  گیرد و مرا به انجام کارهایی دستور می سخت می
 /الجوزي ي فضیلت آزاد کردن برده، سخنرانی کنید تا آقایم، مرا آزاد کند. ابن درباره

تر  یک یا دو جمعه، شاید هم بیش ؛باره صحبت خواهم کرد گفت: باشد؛ در این
سخنرانی نکرد؛ اما پس از مدتی  ي آزاد کردن برده الجوزي درباره گذشت و ابن

ي این موضوع سخنرانی نمود. مردم تحت تأثیر این سخنرانی قرار گرفتند؛ در  درباره
الجوزي آمد و گفت: آقاي من!  آن مرد، غالمش را آزاد کرد. آن غالم نزد ابننتیجه 

همه  آزاد کردن برده سخنرانی خواهید کرد؛ اما ایني  ها قبل گفتید که درباره شما مدت
اي نداشتم که  جوزي پاسخ داد: آري؛ زیرا من در این مدت برده تأخیر کردید! ابن

آزادش کنم و دوست نداشتم در حالی دیگران را به آزاد کردن برده تشویق نمایم که 
ی اهللا بر من منت نهاد و اما وقت -!اهللا سبحان -توانستم این کار را انجام دهم. خودم نمی

 باره سخنرانی کردم. اي خریداري و آزاد کنم، در این توفیقم داد که برده
داب امر به معروف و نهی از منکر است. از ترین آ ر هر حال، این، یکی از مهمد

گران به سوي خود قرار دهد  ي ما را جزو دعوت کنم که همه اهللا متعال درخواست می
یقین او، بخشنده و بزرگوار  امر به معروف و نهی از منکر کنیم. به و توفیقمان دهد که

 است.
*** 
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يِب هر�رة -١٧٩
َ
نَّ رسوَل  وعن أ

َ
ْجِر «قال:  اهللاأ

َ
ُ ِمَن األ  ُهًدى اَكَن هلَ

َ
مْن َداَع إىِل

 َضالَ 
َ

ُجورِِهم َشيْئا، وَمْن َداَع إىِل
ُ
ُجورِ مْن تَبَِعُه ال يْنُقُص ذلَِك ِمْن أ

ُ
ْيِه ِمَن ِمْثُل أ

َ
ٍة اَكَن َعل

َ
ل

 
ً
اِمِهْم َشيْئا

َ
اِم َمْن تَبَِعُه ال ينُقُص ذلَك ِمْن آث

َ
ِم ِمْثُل آث

ْ
 )1([روايت مسلم]». اِإلث

کسی که به سوي هدایت «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
شود؛  یچون پاداش کسانی که از او پیروي کنند، برخوردار م فرابخواند، از پاداشی هم

راهی و ضاللتی  کاهد. و هر کس به سوي گم ها نمی و این، چیزي از پاداش آن
فرابخواند، گناهش همانند گناه کسانی خواهد بود که از او پیروي نمایند؛ و این، 

 ».کند ها کم نمی چیزي از گناه آن

اِعِديِّ  -١٨٠ يب العباِس سهل بِن سعٍد السَّ
َ
نَّ رسوَل  وعن أ

َ
ْوَم َخْيرَب: قال يَ  اهللاأ

، َوُ�بُُّه  اهللاَ ىلَعَ يََديْه، ُ�بُّ  اهللاألْعِطَ�َّ الرَّايََة َغداً رَُجالً َ�ْفَتُح «
َ

ُ  اهللاُ ورُسوهل
ُ

َ�َباَت ». َوَرُسوهل
ا أصبَح انلَّاُس َغَدْوا ىلَعَ رسوِل  مَّ

َ
ل
َ
�ُُّهْم ُ�ْعَطاَها. ف

َ
َتُهْم �

َ
ْل ُهمْ  اهللانلَّاُس يَُدو�وَن يلَ

ُّ
ْن  لُك

َ
يَرُجو أ

يب«ُ�ْعَطاَها، فقال: 
َ
ْ�َن يلعُّ بُن أ

َ
قيل: يا رسوَل » طالب؟ أ

َ
وا «! ُهو �َْشَتيك َ�ْينَْيه قال: اهللاف

ُ
ْرِسل

َ
أ
َ
ف

ْهِ  يِت بِه، َ�َبصَق رسوُل ». إيِلَ
ُ
أ
َ
ْم يَُ�ْن بِِه وَجع،  اهللاف

َ
ْن ل

َ
أ
َ
 َحىتَّ ك

َ
، َ�رَبأ

َ
يف عْينْيه، َوداع هل

ْ�َطاهُ الرَّايَ 
َ
قال:  !اهللا : يا رسوَل َة. فقال يلعٌّ فأ

َ
َنا؟ ف

َ
هْم َحىتَّ يَُ�ونُوا ِمْثل

ُ
قاتِل

ُ
اْ�ُفْذ ىلَعَ «أ

ْخربُْهْم بَِما �ُِب ِمْن حقِّ 
َ
 اِإلْسالم، وَأ

َ
  اهللارِسلَِك َحىتَّ َ�ْ�َِل �َِساحتِِهْم، ُ�مَّ اْدُ�ُهْم إىِل

َ
َ�َعاىل

و
َ
ْن َ�ْهِدَي  اهللا �ِيه، ف

َ
َك ِمْن مُحِْر انلََّعمَ بَِك  اهللاأل

َ
 )2([متفٌق عليه] ».رَُجالً َواِحداً َخْ�ٌ ل

» خیبر«روز  اهللا گوید: رسول می ابوالعباس، سهل بن سعد ساعدي ترجمه:
ح و پیروزي را به ه دست مردي خواهم داد که اهللا، فتفردا این پرچم را ب«فرمود: 

ست دارد و اهللا و پیامبرش نیز او را دست او رقم خواهد زد؛ او، اهللا و پیامبرش را دو
گفتند:  دیگر می مردم، شب را در حالی سپري کردند که به یک». دوست دارند

 اهللا ها پرچم را دریافت خواهد کرد. صبح که شد، مردم نزد رسول یک از آن کدام
فرمود:  ها آرزو داشت که پرچم به او واگذار شود. پیامبر رفتند و هر یک از آن

کند. فرمود:  درد می خدا! چشمش گفتند: اي رسول» جاست؟طالب ک بن ابیعلی «

 .2674صحیح مسلم، ش: )1(
 .2406) و صحیح مسلم، ش: 4210، 2942صحیح بخاري در چند مورد، از جمله: ( )2(
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از آب دهان خویش به چشمان علی  اهللا را آوردند. رسول علی». دنبالش بفرستید«
 گاه پیامبر بالفاصله بهبود یافت؛ گویا هیچ دردي نداشته است. آن مالید و علی

که مانند ما مسلمان شوند؟  بجنگم تا آنآیا با آنان پرسید:  پرچم را به او داد. علی
گاه آنان را به  ها برسی؛ آن ي آن ها برو تا به منطقه بدون عجله، به سوي آن«فرمود: 

ها واجب  سوي اسالم فرابخوان و آنان را از حقوق اهللا متعال که در دین بر آن
هدایت نماید،  ي تو وسیله . به اهللا سوگند که اگر اهللا، یک نفر را بهشود، آگاه کن می

 ».مو بهتر است براي تو از شتران سرخ

 شرح
فرموده  اهللا نقل کرده که رسول حدیثی بدین مضمون از ابوهریره /مؤلف

چون پاداش کسانی که از او  کسی که به سوي هدایت فرابخواند، از پاداشی هم«است: 
فراخواندن به ». هدکا ها نمی شود؛ و این، چیزي از پاداش آن پیروي کنند، برخوردار می

ه سوي ها را ب سوي هدایت، بدین معناست که راه درست را براي مردم بیان کنیم و آن
سنت است؛ لذا » ضحی«دعوت دهیم. به عنوان مثال: براي مردم بیان کنیم که نماز  آن

بخوانند، پاداشی » ضحی«به پیروي از ما نماز  اگر چنین کاري انجام دهیم و مردم
زیرا فضل  کم شود؛ که چیزي از پاداش آنان آن ها خواهیم یافت؛ بی آن همانند پاداش

 کران است. اهللا، بی
» وتر«خوانید،  آخرین نمازي که در شب می«به مردم بگوید:  چنین اگر کسی هم

که بخواهید در پایان شب  باشد و قبل از خوابیدن، نماز وتر را بخوانید؛ مگر این
. لذا اگر مردم از او پیروي »ن وقت پرفضیلت بخوانیدبرخیزید و نماز وتر را در ای

 ؛شود اند، برخوردار می چون پاداش کسانی که از او پیروي کرده کنند، از پاداشی هم
رسد.  گر نیز می وتر بخواند، پاداش آن به دعوت ي دعوت وي یعنی هرکس، در نتیجه

 گونه است. سایر اعمال نیک و شایسته نیز همین
راهی و  و هر کس به سوي گم« ي این حدیث، فرموده است: ر ادامهد اهللا رسول

ضاللتی فرابخواند، گناهش همانند گناه کسانی خواهد بود که از او پیروي نمایند؛ و 
لذا اگر کسی به گناه و معصیت، دعوت کند؛  ».کند ها کم نمی این، چیزي از گناه آن

با، و دیگر کارهاي ناجایز فرابخواند، مثالً مردم را به سوي کارهاي بیهوده، موسیقی، ر
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که  آن ي آنان شریک است؛ بی اي حرف او را بپذیرند، این شخص، در گناه همه و عده
 زیرا او، به گناه و معصیت فراخوانده است. ها کم شود؛ چیزي از گناه آن

ناگفته نماند که فراخواندن به سوي نیکی و هدایت و نیز دعوت کردن به گناه و 
زبان، این است که به کسی بگویند: این  هم به زبان است و هم به عمل؛ به معصیت،

عمل، این است که انسان، جزو کسانی باشد که مردم، از او  کار را انجام بده. و به
اگر از مردم بپرسند: چرا این کار را انجام  که چنانکنند.  پیروي یا الگوبرداري می

دهد؛ پس جایز است. یا فالنی، این  را انجام میگویند: فالنی، این کار  دهید، می می
کسی که به سوي هدایت «در هر حال،  دهد؛ پس درست است. کار را انجام نمی

شود.  چون پاداش کسانی که از او پیروي کنند، برخوردار می فرابخواند، از پاداشی هم
خواهد راهی و ضاللتی فرابخواند، گناهش همانند گناه کسانی  و هر کس به سوي گم

 ».بود که از او پیروي نمایند
ست  د کسینکند، مان ي عملی را ایجاد می سبب و انگیزه یابیم که هرکس لذا درمی

خواند،  دهد. کسی که به سوي هدایت و کارهاي نیک فرامی که آن عمل را انجام می
راهی و کارهاي  مسبب کارهاي نیک است و بر عکس، فراخواندن به سوي گم

 ست. م چنین کارهاییسبب براي انجا یاه معناي ایجاد انگیزه ناپسند، ب
سازي یا  اند که: زمینه اهللا، از این حدیث این قاعده را برگرفته لذا علما رحمهم

سازي  اما در مواردي که زمینهایجاد سبب براي یک کار، مانند انجام دادن آن است؛ 
ست که آن را  کسیولیت با نجامد، مسؤبیزیان خسارت یا یک عمل و انجام آن، به 

 دهد؛ یعنی با عامل، نه مسبب یا محرك. انجام می
روز خیبر  گوید: پیامبر ؛ وي میو اما حدیث ابوالعباس، سهل بن سعد ساعدي

فردا این پرچم را به دست مردي خواهم داد که اهللا، فتح و پیروزي را به دست او «فرمود: 
پیامبرش نیز او را دوست را دوست دارد و اهللا و  رقم خواهد زد؛ او، اهللا و پیامبرش

ي عمومی،  ي اختصاصی بود؛ مژده مژدهیک ي عمومی و  مژدهیک این، شامل ». دارند
که  ي اختصاصی، این اما مژده ؛کنند را فتح می» خیبر«شوند و  که مسلمانان، پیروز می این

 نیز او را دوست دارند. دار اهللا و پیامبر اوست و اهللا و پیامبرش دار، دوست پرچم
صد میلی شمال  ي یک ها و مزارعی از آنِ یهودیان بود که در فاصله خیبر، قلعه

ها  ز آنطور که تعدادي ا غربی مدینه قرار داشت و یهودیان، در آن ساکن بودند؛ همان
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خوانده بودند که پیامبري مبعوث » تورات«زیرا در  در مدینه ساکن شده بودند؛
شد و  نامیده می» یثرب«، »عهد قدیم«کند. مدینه در  مدینه مهاجرت میشود و به  می

ها در تورات خوانده بودند که  بعد به نام مدینه، یعنی شهر پیامبر، تغییر نام یافت. آن
هیچ شکی  شود. یهودیان ر دشمنانش پیروز میکند و ب این پیامبر به مدینه هجرت می

جا سکونت نمودند. آنان گمان  خیبر رفتند و در آن باره نداشتند؛ لذا به مدینه و در این
اسرائیل برانگیخته خواهد شد؛ ولی وقتی از نسل  کردند که این پیامبر، از میان بنی می

مبعوث شد، به او حسادت ورزیدند و به او کافر  ها و از میان عرب اسماعیل
 رماید:ف می شناختند. اهللا شدند؛ اگرچه او را همانند فرزندان خود، می

ا﴿ ٓ  َولَمَّ ِ ٱ ِعندِ  ّمِنۡ  بٞ كَِ�ٰ  َءُهمۡ َجا قٞ  �َّ ْ  َمَعُهمۡ  لَِّما ُمَصّدِ  تُِحونَ َتفۡ �َسۡ  ُل َ�بۡ  ِمن َوَ�نُوا
ِينَ ٱ َ�َ  َّ�  ْ ا َ�َفُروا ٓ  فَلَمَّ ا َءُهمَجا ْ  مَّ ْ  َعَرفُوا ِ ٱ َنةُ فَلَعۡ  ۦۚ بِهِ  َ�َفُروا َّ�  َ�َ 

ٰ لۡ ٱ     ]٨٩: البقرة[ ﴾٨٩فِرِ�نَ َ�
ي تورات کننده هنگامی که از سوي پروردگار کتابی (به نام قرآن) به آنان رسید که تصدیق و

تر (با استناد به بعثت پیامبر  که) پیش هایی که باخود داشتند و نیز با آنبود (و موافق نشانه
کردند، اما با این حال زمانی که پیامبر، مطابق خاتم) امید پیروزي بر کافران را مطرح می

 هایی که او را با آن شناختند، نزدشان آمد، به او کفر ورزیدند.نشانه

بسته شد  ها و پیامبر ایمان نیاوردند، اما پیمانی میان آن ها اگرچه به پیامبر آن
شکنی کردند. یهودیانی که در مدینه و اطراف آن  که چندي بعد، خیانت و پیمان

با  پیامبر». قریظه بنی«و » نضیر بنی«، »عقینقا بنی«سکونت داشتند، سه قبیله بودند: 
به دست  شکنی کردند. در نتیجه اهللا متعال ها، پیمان ها پیمان بست؛ ولی آن ي این همه

» قریظه بنی«پیامبرش، شکست سختی بر آنان وارد ساخت. آخرین گروه یهودي، 
این  ها را کشتند و سایر افراد ویان آنج ، جنگبودند که به حکم سعد بن معاذ

صد  هفت، ها قبیله، به اسارت مسلمانان درآمدند و اموالشان به غنیمت گرفته شد. این
 شکنی هستند و تاریخشان از زمان موسی یهودیان، اهل خیانت و پیماننفر بودند. 

ها بیش از  گونه خواهند بود. آن دهد و تا قیامت نیز همین تا کنون، این را نشان می
رو به هیچ عنوان قابل اعتماد نیستند و تنها  از این ند؛کار تشکن و خیان همه، پیمان
 شناسد. خوبی نمی کند که آنان را به ها اطمینان می کسی به آن
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هایی بود که یهودیان در آن سکونت داشتند و توسط  مزارع و قلعه در هر حال، خیبر
مردي خواهم  فردا این پرچم را به دست«در آن روز فرمود:  پیامبر فتح شد. پیامبر

زند؛ او، اهللا و پیامبرش را دوست دارد و  داد که اهللا، فتح و پیروزي را به دست او رقم می
 :استگر دو فضیلت بزرگ  این، بیان». اهللا و پیامبرش نیز او را دوست دارند

و او  رقم زددار این لشکر   پرچمکه اهللا متعال، فتح و پیروزي را به دست  اول این
: فرموده است پیامبر که چنانبه خیر و نیکی فراوانی دست یافت؛  ح،به عنوان فات

مو بهتر  ي تو هدایت کند، براي تو از شتران سرخ اگر اهللا متعال، یک نفر را به وسیله«
 رفت. شمار می ها به ترین اموال عرب ترین و باارزش مو، نفیس شتران سرخ». است

اهللا و پیامبرش نیز او را دوست داشتند. بود و  دار اهللا و پیامبر دوم: او، دوست
زیرا مردم آن شب را در  به این دو فضیلت بزرگ دست یافت؛ طالب علی بن ابی

 گفتند: چه کسی از این فضیلت، برخوردار خواهد شد؟ حالی سپري کردند که می
گفتند: اي » جاست؟طالب ک علی بن ابی«فرمود:  صبح که شد، پیامبر

را آوردند.  علی». دنبالش بفرستید«کند. فرمود:  می درد خدا! چشمش رسول
بالفاصله بهبود  از آب دهان خویش به چشمان علی مالید و علی اهللا رسول

بود. در آن زمان،  هاي اهللا این، یکی از نشانه یافت؛ گویا هیچ دردي نداشته است. 
یشان، چشم و دعاي ا قطره یا پماد چشم وجود نداشت. ولی با آب دهان پیامبر

 خوب شد. علی
باره،  یابیم که آرزوي کسب فضایل و سخن گفتن در این  از این حدیث درمی

باره سخن  شب را در حالی سپري کردند که در این زیرا صحابه ؛اشکالی ندارد
 ها آرزو داشت که به این فضیلت بزرگ نایل شود. گفتند و هر یک از آن می

گردد که  اه، انسان از فضیلتی برخوردار میشود که گ و نیز چنین برداشت می
پرچم را به  پیامبرکرد که  فکرش را هم نمی علی که چنان ؛خود، گمانش را ندارد

خبر  نیز بی جا حضور نداشت و شاید از اصل ماجرا و نوید پیامبر او بدهد؛ زیرا آن
بنابراین، گاه  بوده است. با این حال، اهللا متعال این افتخار بزرگ را نصیبش فرمود.

شود که  رسد و گاه از نعمتی برخوردار می را دارد، نمی آرزویشانسان به چیزي که 
 کند.  حتی تصورش را هم نمی
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پرچم، همان درفشی بود که در جهاد براي داد.  پرچم را به علی پیامبر
در لشکر، مشخص  اي هر قبیله یا دستهمحل شد تا  هاي مختلف لشکر بسته می دسته

اي در سمت چپ؛  و دستهگرفتند  . گروهی در سمت راست لشکر قرار میشدبا
 پرچمی داشتند.و هر گروهی  .اي در انتهاي لشکر هنگ بودند و عدهآ اي پیش عده

بدون «که مانند ما مسلمان شوند؟ فرمود:  پرسید: آیا با آنان بجنگم تا آن علی
نفرمود که با آنان بجنگد  پیامبر». ها برسی ي آن ها برو تا به منطقه عجله، به سوي آن

ها را به پذیرش  زیرا جنگ با کفار، براي این نیست که آن ؛که اسالم بیاورند تا آن
اسالم، مجبور کنیم؛ بلکه براي این است که به احکام اسالم تن دهند. لذا اگر مسلمان 

ا باید مطابق هاست. به عبارت دیگر، ی شوند، به نفع خودشان است و گرنه، به زیان آن
 احکام اسالم، با خفت و خواري و به دست خویش جزیه دهند و یا اسالم را بپذیرند.

اهللا اختالف نظر دارند که آیا فقط از اهل کتاب، جزیه دریافت  علما رحمهم
اند: تنها اهل کتاب (یهودیان و  تر علما گفته ي کافران؟ بیش شود یا از همه می

ید تا جزیه دهند یا مسلمان شوند و باید سایر ها جنگ با آنها) هستند که باید  نصرانی
که اسالم بیاورند و تنها چیزي که از  پیکار نمود تا آن کافران که اهل کتاب نیستند، 

دلیلشان، این است  ها جزیه گرفت. توان از آن شود، اسالم است و نمی آنان پذیرفته می
 فرماید: که اهللا متعال می

﴿ ٰ �َ ْ ِ ٱ تِلُوا ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  ينَ �َّ ِ ٱب ِ  َوَ�  �َّ ُ ٱ َحرَّمَ  َما ُ�َّرُِمونَ  َوَ�  ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱب َّ� 
ِينَ ٱ ِمنَ  قِّ �َۡ ٱ دِينَ  يَِديُنونَ  َوَ�  ۥَورَُسوُ�ُ  َّ�  ْ وتُوا

ُ
ٰ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ ْ ُ�عۡ  َح�َّ  َعن َ�ةَ زۡ �ِۡ ٱ ُطوا

 ]  ٢٩: التوبة[  ﴾٢٩ ِغُرونَ َ�ٰ  وَُهمۡ  يَدٖ 
چه را اهللا و پیامبرش  آورند و آنا آن دسته از اهل کتاب که به اهللا و روز قیامت ایمان نمیب

پذیرند، پیکار نمایید تا به دست خویش و شمارند و دین حق را نمیاند، حرام نمیحرام نموده
 با خفت و خواري جزیه بپردازند.

ي کافران  همه است و شامل البته، دیدگاه صحیح این است که این حکم، عام
از مجوسیان  اهللا آمده است، رسول» صحیح بخاري«طور که در  زیرا همان شود؛ می

باره وجود دارد؛ امام مسلم  دیگري هم در این لیلجزیه گرفت. و د» هجر«
شخصی را  روایت کرده است که هرگاه پیامبر از بریده بن حصیب /نیشابوري

به رعایت چند کرد، او و سپاهیانش را  می اي منصوب یا دسته به فرماندهی لشکر
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که سه راه، فراروي دشمن بگذارند: پذیرش  فرمود؛ از جمله این نکته، سفارش می
 اسالم، یا پرداخت جزیه و یا انتخاب جنگ.

نمایی  را راه علی رو پیامبر از این م گرفتن جزیه از کافران، عام است؛لذا حک
میدان نبرد برود تا خود و سپاهیانش را خسته  زدگی به کرد تا بدون عجله و شتاب
جا بود که  آن». گاه آنان را به سوي اسالم فرابخوان آن«نکند و سپس به او فرمود: 

 داد: دو دستور مهم به علی اهللا رسول
ها بگوید: اسالم بیاورید  یعنی به آن ه آنان را به سوي اسالم دعوت کند؛ک اول این

دانستند، برایشان توضیح دهد که باید شهادتین را  ن را نمیو اگر معناي اسالم آورد
بگویند؛ یعنی گواهی دهند که هیچ معبود برحقی جز اهللا وجود ندارد و محمد، 

 ي اوست. و نماز بخوانند، روزه بگیرند، زکات بدهند و حج بگزارند. فرستاده
ند؛ لذا به اطاعت کن فرمان دوم: به آنان خبر دهد که باید از دستورهاي اهللا

شود، آگاه  ها واجب می و آنان را از حقوق اهللا متعال که در دین بر آن«فرمود:  علی
که یک  صرف این زیرا برخی از مردم، اسالم را به ؛تا اسالم را آگاهانه بپذیرند» کن

 اطالعند و چون با وظایف و شعایر دینی رند؛ اما از حقیقت آن، بیپذی دین است، می
و این، بدتر از کفرِ اول ورزند  دوباره کفر می گردند و د، از دین برمیونش رو می روبه

زیرا دیگر، فقط یک راه دارند؛ یا باید اسالم بیاورند و یا به جرم ارتداد،  هاست؛ آن
ها،  د نصرانیرو در عصر حاضر که بسیاري از کافران مانن از این ؛شوند کشته می

ها توضیح  د، باید ابتدا حقیقت اسالم را براي آندر میان ما هستن ها و مشرکان بودایی
گاهانه و با شناخت کامل از اسالم، مسلمان شوند و این، کافی نیست که به آدهیم تا 

دانند. ولی اگر آگاهانه  ها وظایف اسالمی را نمی زیرا آن ؛ها بگوییم: اسالم بیاورید آن
مانی از اسالم برگردند، مسلمان شوند، اگر ز و با شناخت کامل از احکام اسالمی

زگردند، و گرنه، آنان خواهیم که دوباره به اسالم با ها می دیگر عذري ندارند و از آن
ها شرح ندهیم، دعوت ما، دعوت  اما اگر ابتدا اسالم را براي آن کشیم؛ را می
 ایم. که به شرح آن پرداخته ست؛ به دلیل همین حدیث سهل بن سعد ناقصی

ي تو  وسیله به اهللا سوگند که اگر اهللا، یک نفر را به« است: در این حدیث آمده
ترین و  مو، اگر نفیس شتران سرخ ».مو بهتر است هدایت نماید، براي تو از شتران سرخ

ها محسوب  ترین اموال آن یکی از نفیس ، حداقلنبودها  ترین اموال عرب باارزش
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نان را آرفت و پیش آغاز نبرد،  به میدان نبرد اهللا مطابق فرمان رسول علی شد. می
پیروز  . لذا جنگ آغاز شد و مسلمانانها اسالم نیاوردند به اسالم فراخواند؛ ولی آن

رقم زد. این داستان  طالب شدند و اهللا متعال، این پیروزي را به دست علی بن ابی
 غزوات پیامبر ها و ي جنگ هایی که درباره هاي سیرت و کتاب مشهور، در کتاب

 به علی اهللا جاست که رسول ، اینوشته شده، آمده است؛ اما شاهد موضوعن
 را به آنان اعالم نماید. د و حقوق اهللاها را به اسالم دعوت کن اد که آندستور د

 که چنانتصریح شده است؛  هاي پیامبر در این حدیث، به یکی از معجزه
اي خوب شد که  گونه به مالید و چشمانش آب دهانش را به چشمان علی پیامبر

ي دیگري هم اشاره شده است؛  کرد. در این حدیث، به معجزه تر درد نمی گویا پیش
دار این لشکر رقم خواهد زد.  ست پرچمدفرمود: اهللا متعال، پیروزي را به  اهللا رسول

 طور هم شد. بیان نمود و همین از سوي اهللا اهللا این، خبري غیبی بود که رسول
شود، برافراشتن پرچم جهاد در  حدیث برداشت میاین کاتی که از یکی از ن

طور  همان ؛ي خود، انجام وظیفه کنند میدان نبرد است تا هر گروهی زیر پرچم دسته
 تر به این موضوع اشاره کردیم. که پیش
 تاق کارهاي نیک و کسب فضایل باشد؛باید مش یابیم که انسان چنین درمی هم

ا در این اندیشه سپري کردند که چه کسی از این فضیلت آن شب ر زیرا صحابه
 برخوردار خواهد شد.

یابد یا از فضیلتی  شود که گاه، انسان به چیزي دست می و نیز چنین برداشت می
کرد  فکرش را هم نمی علی که چنانگردد که خود، گمانش را ندارد.  برخوردار می

حضور نداشت و شاید از اصل ماجرا و جا  پرچم را به او بدهد؛ زیرا آن که پیامبر
خبر بوده است. با این حال، اهللا متعال این افتخار بزرگ را  نیز بی نوید پیامبر

رسد و گاه از  نصیبش فرمود. بنابراین، گاه انسان به چیزي که آرزویش را دارد، نمی
و کند. لذا این، فضل خداست   شود که حتی تصورش را هم نمی نعمتی برخوردار می

 کند. به هرکس که بخواهد، عطا می
*** 
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�ٍس  -١٨١
َ
َم قال: يا رُسوَل  وعن أ

َ
ْسل

َ
ن َ�ىًت ِمْن أ

َ
يْس َميِع َما  اهللاأ

َ
َغْزَو ول

ْ
رِ�د ال

ُ
 أ

ِّ
إِ�

ُز بِه؟ قال:  جتهَّ
َ
َز َ�َمرَِض «أ َهَّ

َ
ْد اكَن جت

َ
 فإِنَُّه ق

ً
النا

ُ
ِت ف

ْ
تَاهُ فقال: إِنَّ رسوَل ». ائ

َ
أ
َ
 ُ�ْقرئَُك  اهللاف

ْزُت بِه وال حتْبيِِس  ْعِطيِه اذلي جتَهَّ
َ
النَُة أ

ُ
ْزَت بِه، فقال: يا ف ْعِط� اذلي جتَهَّ

َ
الَم َو�َُقول: أ السَّ

و
َ
ِك �ِيه. [روايت مسلم] اهللا ِمْنُه َشيًْئا، ف

َ
 َ�ُيَباَرَك ل

ً
ْبِِسَ� ِمْنُه َشيْئا  )1(ال حتَ

گفت: اي  اهللا ولبه رس» اسلم«ي  گوید: جوانی از قبیله می انس ترجمه:
خواهم جهاد کنم؛ ولی چه کنم که چیزي ندارم تا ساز و برگ جنگی  خدا! می رسول

ماده کرده، ولی فالنی برو که او ساز و برگ جنگی آنزد «فرمود:  آماده نمایم؟ پیامبر
این جوان، نزد آن شخص رفت و ». تواند به جهاد برود) بیمار شده است (و نمی

و سالم رسانده و فرموده است: ساز و برگ جنگی خود را به من به ت گفت: پیامبر
وسایل رزمی مرا به او بده و چیزي از آن را نگه بدهی. آن مرد به همسرش گفت: 

 ».نهد اگر چیزي از آن را نگه نداري، اهللا براي تو در آن برکت می ندار؛ به اهللا سوگند

 شرح
ست.  ی به سوي خیر و نیکینمای ذکر کرده، در باب راه /حدیثی که مؤلف

آمد و از ایشان تقاضاي ساز و برگ جنگی یا وسایل رزم نمود تا  نزد پیامبر جوانی
نمایی کرد که نزد مردي برود که براي جهاد،  او را راه بتواند به جهاد برود. پیامبر

توانست به جهاد برود.  ساز و برگ جنگی تدارك دیده بود؛ اما به علت بیماري نمی
را برایش بازگو کرد. آن مرد به  ي پیامبر ان، نزد این مرد رفت و ماجرا و فرمودهجو

همسرش گفت: وسایل رزمی مرا به او بده و چیزي از آن را نگه ندار؛ به اهللا سوگند 
 نهد. اگر چیزي از آن را نگه نداري، اهللا براي ما در آن برکت می

نمایی کند، پاداشی  ار نیکی راهبه سوي ک هرکس گر این است که این حدیث، بیان
تر  ست که پیش ي آن خواهد یافت و این، مفهوم حدیثی دهنده همانند پاداش انجام

ْجِر فَاِعِلهِ « بیان شد:
َ
از این حدیث، این نکته نیز برداشت  )2(؛»َمْن َدلَّ ىلَعَ َخْ�ٍ فَلُه مثُل أ

علت بیماري از انجام آن شود که اگر کسی قصد انجام کار نیکی را داشت، اما به  می
چه را براي انجام این عمل آماده کرده، در اختیار شخص  بازماند، چه خوب است آن

 .1894صحیح مسلم، ش: )1(
 .1893صحیح مسلم، ش )2(
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اجر و پاداش کاملی به او  سان دیگري قرار دهد تا این کار را به انجام برساند و بدین
ماده کرده گر انسان، بیمار شود و پیش از آن خود را براي کار نیکی آزیرا ا رسد؛ می

رسد؛ گرچه به سبب بیماري نتواند آن را  طور کامل به او می اشد، اجر آن عمل بهب
 فرماید: انجام دهد. اهللا متعال می

ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ُ�َهاِجرۡ  َوَمن﴿  ٱ ِ�  َ�ِدۡ  �َّ
َ
ۚ  �َكثِ�ٗ  اَغمٗ ُمَ�ٰ  ِض �ۡ�  ِمنۢ  ُرجۡ َ�ۡ  َوَمن وََسَعٗة

ِ ٱ إَِ�  ُمَهاِجًرا ۦتِهِ بَيۡ  ۡ ٱ هُ رِ�ۡ يُدۡ  ُ�مَّ  ۦوِ�ِ َورَسُ  �َّ جۡ  َوَ�عَ  َ�َقدۡ  ُت َموۡ ل
َ
ِ ٱ َ�َ  ۥُرهُ أ َّ�﴾ 

   ]١٠٠:  النساء[  
هاي بسیار و گشایش در زندگی خواهد  گاه کسی که در راه اهللا مهاجرت نماید، در زمین پناه 

گاه  اش به قصد هجرت به سوي اهللا و رسولش بیرون رود و آن یافت. و کسی که از خانه
 ش فرا رسد، پاداشش با اهللا است.مرگ

چیزي را  شود که اگر کسی، چنین برداشت می از این حدیث و سخن صحابه
مثالً اگر انجام دهد؛  در نظر گرفت، چه خوبست که این کار را خیر براي انجام کار

ش را صدقه دهد و آن را به صندوق مسجد یا انجمن تصمیم گرفت بخشی از ثروت
باشد؛  د، تا زمانی که پول در دست اوست، اختیار با خودش میاي تحویل ده خیریه

گامان خیر و  ي پیش ولی بهتر است هرچه زودتر تصمیمش را عملی سازد تا در جرگه
 نیکی قرار گیرد.

*** 
 





 
 

 

 ي نیکی و پرهیزگاري کاري و تعاون در زمینه باب: هم -21

 فرماید: اهللا متعال می

﴿ ْ ِ لۡ ٱ َ�َ  َوَ�َعاَونُوا     ]٢: دة املائ[  ﴾َوىٰ �َّقۡ ٱوَ  ِ�ّ
 کاري نمایید. دیگر بر نیکی و پرهیزکاري هم و با یک

 فرماید: چنین می هم

ِينَ ٱ إِ�َّ  ٢ ُخۡ�ٍ  َلِ�  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ إِنَّ  ١ َعۡ�ِ لۡ ٱوَ ﴿ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا  ِت لَِ�ٰ ل�َّ
ْ َوتََواَصوۡ  ِ  ا ْ َوتََواَصوۡ  قِّ �َۡ ٱب ِ  ا ۡ�ِ ٱب   ﴾٣ لصَّ

ها در زیان هستند؛ مگر کسانی که ایمان بیاورند و  گمان انسان سوگند به روزگار که بی
 دیگر را به حق (توحید) و شکیبایی سفارش کنند. کارهاي شایسته انجام دهند و یک

ها،  تر آن ي مردم یا بیش گفته است که: همهمضمون سخنی بدین  /امام شافعی
 ند.غافل ر و اندیشیدن در این سورهاز تدب

 شرح
تعاون، یعنی ». ي نیکی و پرهیزگاري باب تعاون در زمینه«گوید:  می /مؤلف

شود که مردم باید در انجام  چنین برداشت می ،و از نام این باب ؛دیگر یککاري با  هم
زیرا اعمال مردم از دو  ؛کاري کنند دیگر هم کارهاي نیک و دوري از کارهاي بد با یک

نیک است و یا بد. تعاون در کارهاي نیک، بدین معناست که  حالت خارج نیست: یا
ها  ط الزم را براي آني کارهاي نیک کمک کنی و زمینه یا شرای به دوستانت در زمینه

ي تقوا، بدین معناست که دوستانت را از  ینهمکاري در ز اما تعاون و هم فراهم سازي؛
کارهاي زشت فرابخوانی. به  کارهاي زشت و ناپسند بازداري و بدکاران را به ترك

کاري بر سرِ تقوا،  این است که مردم را از انجام کارهاي بد  ، مفهوم همعبارت دیگر
 کار شوند. پارچه نیک و درست بازداریم تا همه، امتی یک
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﴿ ْ ي واجبات، امر  این دستور، درباره». کاري کنید دیگر هم با یک«یعنی:  ﴾َوَ�َعاَونُوا
ي نهی از کارهاي  چنین درباره . همي اعمال مستحب، استحبابی ست و درباره وجوبی

 ي کارهاي مکروه، استحبابی. ست و درباره بد، وجوبی
 کاري بر سرِ تقوا و پرهیزکاري ي تعاون و هم درباره /دومین دلیلی که مؤلف

 فرماید: است که اهللا متعال می» عصر«ي  ذکر کرده، سوره

ِينَ ٱ إِ�َّ  ٢ ُخۡ�ٍ  َلِ�  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ إِنَّ  ١ َعۡ�ِ لۡ ٱوَ ﴿ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا  ِت لَِ�ٰ ل�َّ
ْ َوتََواَصوۡ  ِ  ا ْ َوتََواَصوۡ  قِّ �َۡ ٱب ِ  ا ۡ�ِ ٱب   ﴾٣ لصَّ

ها در زیان هستند؛ مگر کسانی که ایمان بیاورند و  گمان انسان سوگند به روزگار که بی
 د) و شکیبایی سفارش کنند.دیگر را به حق (توحی کارهاي شایسته انجام دهند و یک

سوگند یاد کرده است؛ زیرا روزگار،  در این سوره، به زمانه یا روزگاراهللا متعال 
کنند  هاست. برخی از مردم، این ظرف را سرشار از خیر و نیکی می اعمال انسان ظرف

لذا تناسب جالبی میان این سوگند و موضوع  ؛نمایند و برخی هم آن را پر از بدي می
ي اعمال بندگانش به  بینیم که اهللا متعال در این سوره، درباره وجود دارد. می آن

 روزگار سوگند یاد کرده و فرموده است:

  ﴾٢ ُخۡ�ٍ  َلِ�  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ إِنَّ ﴿
 ها در زیان هستند. گمان انسان بی

ها، اعم از کافر و مسلمان، نیکوکار و بدکار، و زن و مرد، همه  ي انسان یعنی همه
فایده است؛ مگر کسانی که چهار  ها در دنیا و آخرت، بی کارند و کار و تالش آن انزی

ي دیگران؛  ي خودشان و دو ویژگی درباره دو ویژگی درباره ویژگی داشته باشند:
و دیگران را با سفارش به  ،خودشان را با ایمان و عمل نیک و شایسته اصالح کنند

 فرماید: می طور که اهللا و شکیبایی. همانو نیز سفارش به صبر  ،حقیقت و توحید

ِينَ ٱ إِ�َّ ﴿ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا ْ َوتََواَصوۡ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ ِ  ا ْ َوتََواَصوۡ  قِّ �َۡ ٱب ِ  ا ۡ�ِ ٱب   ﴾٣ لصَّ
دیگر را به حق (توحید) و  مگر کسانی که ایمان بیاورند و کارهاي شایسته انجام دهند و یک

 شکیبایی سفارش کنند.

چه که باید، و بر او واجب است، باور داشته  به آن ان بدین معناست که انسانایم
شش رکن ایمان  اهللا اند، بپذیرد؛ رسول چه را که اهللا و رسولش بیان کرده باشد و آن
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وِم اآلِخر، وتُؤِمَن «را چنین برشمرده است: 
ْ

ِ ومالئَِ�ِته وُ�تُِبِه ورُُسِله وايل ْن تُْؤِمن بِا�َّ
َ
أ

 
ْ
هبال هایش،  ایمان، این است که به اهللا و فرشتگانش، و کتاب«یعنی:  )1(؛»َقَدِر َخْ�ِهِ ورَشِّ

و پیامبرانش و روز قیامت (آخرت) و نیز به تقدیر خیر و شر از سوي اهللا، ایمان و 
 شود که انسان را به اهللا اما عمل صالح، به هر کار نیکی گفته می». باور داشته باشی
 .، و پیروي از پیامبرو شرط دارد: اخالص براي اهللانزدیک کند و د

قصد انسان از انجام کار نیک، خودنمایی نباشد و اخالص، بدین معناست که 
 اما پیروي از پیامبر ؛فقط رضایت اهللا و در نتیجه سعادت آخرت را در نظر بگیرد

انسان،  زیرا کند و از بدعت و نوآوري بپرهیزد؛ این است که به روش ایشان عمل
َمن «حتی اگر در بدعتش اخالص داشته باشد، باز هم عملش مردود و باطل است: 

ه امر (دین) هرکس عملی انجام دهد ک«یعنی:  )2(؛»َعِمَل َ�َمًال لَيَس َعلَيِه أمُرنا َ�ُهُو رَدٌّ 
چنین عبادتی که مطابق سنت است، اما در  هم». مردود است ما بر آن نیست، عملش

 زیرا در حدیث قدسی آمده است که اهللا باشد؛ ت، باطل میاخالص نیس آن
�ء َعِن الرشِّ أ«فرماید:  می َ رشَ كِ نا أغ� الرشُّ

َ
تََر�تُه  يْ َغ�ِ  ِ�يَه َميِعَ  كَ ، َمن َعِمَل َ�َمًال أ

طور مطلق از شرك  اهللا فرموده است: من، بر خالف شریکان، به«یعنی:  )3(؛»هُ �َ َورِش 
سازد، او را با من را در آن عمل شریکم  انجام دهد و جزعملی  کس نیازم؛ هر بی

 ».گذارم  آمیزش) وامی شرکش (عمل شرك

ْ َوتََواَصوۡ ﴿ فرماید: می» عصر«ي  اهللا متعال در سوره ِ  ا ْ َوتََواَصوۡ  قِّ �َۡ ٱب ِ  ا ۡ�ِ ٱب   ﴾٣لصَّ
ي  حقیقت، شامل همه». کنند دیگر را به حق و شکیبایی سفارش می یک«یعنی: 
 قرار دارد.» توحید«ها  اند که در رأس آن شود که پیامبران االهی آورده میچیزهایی 

نفس انسان براي کنند؛ زیرا  دیگر را به صبر و شکیبایی سفارش می چنین یک هم
 انجام واجبات و ترك کارهاي ممنوع و حرام، به صبر و شکیبایی نیاز دارد.

وره را بر بندگانش نازل گفته است: اگر اهللا متعال، همین یک س /امام شافعی
ترین رهنمودها را  یسست که اسا ي جامعی زیرا این سوره، سوره ؛کرد، کافی بود می

 .8صحیح مسلم، ش:  )1(
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ي ما را جزو مؤمنان نیکوکاري  کنم که همه در خود دارد. از اهللا متعال درخواست می
 کنند. دیگر را به حق و شکیبایی، سفارش می بگرداند که یک

*** 

يب عبِدالرمحن -١٨٢
َ
َُه�ِّ  عن أ اَل َرُسوُل  ز�ِد بن خادٍل اجلْ

َ
َز : «اهللاقال: ق َمْن جهَّ

 يف َسبِيِل 
ً
ْ�ٍ َ�َقْد َغَزا اهللااَغزِ�ا

ْهلِِه خِبَ
َ
 يف أ

ً
َف اَغزِ�ا

َ
 )1([متفٌق عليه]». َ�َقْد َغَزا َوَمْن َخل

فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوعبدالرحمن، زید بن خالد جهنی ترجمه:
گویا) خود جهاد کرده ز و برگ جنگیِ مجاهد راه اهللا را تأمین کند، (سا رکسه«

نیکی سرپرستی نماید، گویا  اش را به در غیاب مجاهد راه اهللا، خانواده است؛ و هرکس
 ».خود جهاد نموده است

يِب سعيٍد اخلُْدرِيِّ  -١٨٣
َ
نَّ رسوَل  وعن أ

َ
 إىِل بَ� حِلياَن ِمْن هُ  اهللاأ

ً
َذيٍْل َ�َعَث َ�ْعثا

ْجُر بَيَْنُهَما«فقال: 
َ
َحُدُهَما َواأل

َ
ْ�ِ أ

َ
 )2([روايت مسلم]». يِلَنْبِعْث ِمْن لُكِّ رَُجل

اي را به جنگ با  عده اهللا گوید: رسول می ابوسعید خدري ترجمه:
نفر به جنگ  باید از هر دو مرد، یک«فرستاد و فرمود: » هذَیل«ي  از قبیله» لحیان بنی«

اش را سرپرستی  رزمنده و کسی که در نبود او خانوادهیعنی  -هر دو ها برود و آن
 ».، در پاداش جهاد، سهیمند-کند می

 شرح
ي کارهاي نیک و  دیگر در زمینه کاري با یک در باب تعاون و هم /مؤلف

ساز و برگ جنگیِ  هرکس«فرموده است:  پرهیزگاري، حدیثی نقل کرده که پیامبر
در غیاب مجاهد  گویا) خود جهاد کرده است؛ و هرکسمین کند، (مجاهد راه اهللا را تأ

این، ». نیکی سرپرستی نماید، گویا خود جهاد نموده است اش را به راه اهللا، خانواده
؛ یعنی اگر ي کارهاي نیک است دیگر در زمینه کاري با یک ون و همااي از تع نمونه
رسد؛  ند، پاداش جهاد به او میاي را تدارك ببی بار سفر، مرکب و سالح رزمنده کسی

ی مواظبت نیک ي مجاهدي، به چنین از خانواده چون به رزمنده کمک کرده است. هم

 .1895؛ و صحیح مسلم، ش: 2843صحیح بخاري، ش:  )1(
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بنابراین، کمک کردن به مجاهد یا سهیم خواهد بود.  کند، در پاداش آن مجاهد
و دوم مواظبت از  ؛ها، سواري و سالح مجاهد رزمنده، دو وجه دارد: اول: تأمین هزینه

 شود؛ ه مجاهد راه اهللا، محسوب میاش در غیاب او. و این، کمک بزرگی ب خانواده
ي مجاهد راه اهللا، کار بسیار بزرگ و  زیرا رفع مشکالت و نیازهاي خانواده

ي مجاهد نیز، نیازها و مشکالتی دارند که این امر، خود  ست و خانواده ارزشمندي
این نیازها را برطرف کند، در  ر کسیرود. لذا اگ شمار می اهد بهمانعی بر سرِ راه مج

 شود. پاداش جهاد، با مجاهد سهیم خواهد بود؛ البته چیزي از اجر رزمنده کم نمی
 طالب ي علی بن ابی باره به ماجرایی اشاره کنیم که درباره توانیم در این می

را به عنوان  شد، علی» تبوك«ي  سپار غزوه ره اهللا پیش آمد؛ زمانی که رسول
 ي ایشان، رسیدگی کند. علی  شین خود در مدینه گذاشت تا به نیازهاي خانوادهجان

 اهللا گذاري؟! رسول ها می ها و زن میان بچهدر خدا! آیا مرا  عرض کرد: اي رسول
نَُّه لَيَْس نيَِبٌّ َ�ْعدِ «فرمود: 

َ
لَِة َهاُروَن ِمْن ُموىَس إِال � ْن تَُ�وَن ِم�ِّ بَِمْ�ِ

َ
َما تَْرىَض أ

َ
 )1(؛»يأ

ي هارون براي موسی باشی؟ البته پس  آیا دوست نداري که براي من، به منزله«یعنی: 
من، تو را به عنوان جانشین خود در  :به عبارت دیگر». از من، پیامبري نخواهد آمد

 طور که موسی رسیدگی نمایی؛ همان گمارم تا به کارهایشان ام می ادهمیان خانو
را به عنوان جانشین خود در  رفت، برادرش هارون وقتی به میقات پروردگارش

 میان قومش تعیین کرد.
ي اطاعت از  به شخصی دیگري در زمینه شود که هرکس چنین برداشت میلذا 

جو یا  کمک کند، در پاداش آن شخص سهیم خواهد بود؛ یعنی اگر به دانش اهللا
هاي  سکن و نیز هزینهمین مهاي مورد نیازش یا براي تأ ن کتاباي براي تأمی طلبه

که چیزي  آن سهیم خواهید بود؛ بی اندوزي او ک کنید، در پاداش دانشتحصیلش کم
چنین اگر به نمازگزاري براي وضو  جو یا طالب علم کم شود. هم از پاداش دانش

گرفتن یا پاك کردن لباس و جاي نمازش کمک نمایید، در پاداش نماز، با او شریک 
ي اطاعت و  به دیگران در زمینه ست که هرکس ي کلی دههستید. و این، یک قاع

 .وقاص نقل از سعد بن ابی به 2404)؛ و صحیح مسلم، ش: 4416، 3706صحیح بخاري، ش: ( )1(
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ها خواهد یافت و چیزي از  برداري از اهللا کمک کند، پاداشی همانند پاداش آن فرمان
 شود. ها کاسته نمی پاداش آن

*** 

نَّ رُسوَل  $وعن ابِن عباٍس  -١٨٤
َ
وَْحاءِ فقال:  اهللاأ ًبا بالرَّ

ْ
يِقَ ر�

َ
قْوم؟«ل

ْ
» َمِن ال

وا: ا
ُ
نْت؟ قال: قال

َ
وا: َمْن أ

ُ
لَِهَذا ». اهللارسوُل «لُمْسلُِمون، َ�َقال

َ
ت: أ

َ
ٌة َصبِيًّا َ�َقال

َ
ِْه اْمرَأ َرَ�َعْت إيِلَ

َ
ف

؟ قال:  ْجرٌ «َحجٌّ
َ
ِك أ

َ
 )1([روايت مسلم]». نَعْم َول

دید و پرسید:  "روحاء"کاروانی در  اهللا گوید: رسول می $عباس ابن ترجمه:
گاه  آن». خدا هستم رسول«نیم. و پرسیدند: تو، کیستی؟ فرمود: گفتند: مسلما» ؟کیستید«

؛ بله«فرمود:  زنی، کودکی را بلند کرد و پرسید: آیا این بچه هم، حجی دارد؟ پیامبر
 ».رسد و پاداش آن به تو نیز می

 شرح
» روحاء«کاروانی در  نقل کرده که پیامبر $، از عبداهللا بن عباس/مؤلف

بود. » حج وداع«نی در میان مکه و مدینه است. این ماجرا در دید؛ روحاء، نام مکا
گفتند: مسلمانیم و سپس پرسیدند: تو کیستی؟ » کیستید؟«ها پرسید:  از آن اهللا رسول

اي را باال گرفت و پرسید: آیا  گاه یک زن، پسربچه آن». خدا هستم من، رسول«فرمود: 
 ».رسد پاداش آن به تو نیز میبلی؛ و «فرمود:  این بچه هم حجی دارد؟ پیامبر

دهد  از آن جهت، این حدیث را در این باب ذکر کرده که نشان می /مؤلف
و پاداش آن عمل به کمک کند، اجر  ي اطاعت از اهللا هرکس، به دیگري در زمینه

کرد و هنگام  داري می زیرا این زن، از کودکش که احرام بسته بود، نگه رسد؛ او نیز می
از  ؛مراقبش بود و دیگر اعمال حج» فوقو«، و در »مروه«و » صفا«عی طواف، و در س

به مادرش نیز  حج این بچه درست است و پاداش آن به او فرمود: اهللا رو رسول این
 رسد. می

شود که انسان باید به وقت ضرورت، چیزي را  از این حدیث چنین برداشت می
گروهی که در میان مکه و مدینه دید،  از اهللا رسول که چنانداند، سؤال کند.  که نمی

 .1336صحیح مسلم، ش:  )1(
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رفت که از دشمنان مسلمانان باشند و خیانت کنند یا  پرسید: کیستید؟ زیرا بیم آن می
آسیبی به مسلمانان برسانند. البته اگر ضرورتی نباشد، نباید از طرف مقابل، بپرسیم که 

ي خوبِ یک ها ست و یکی از ویژگی معنایی کارِ بیمورد،  بی کیستی؟ زیرا پرسشِ
 کند.  فایده، دوري می مسلمان، این است که از کارهاي بی

هاي  تواند براي معرفی خود، ویژگی یابیم که انسان می از این حدیث چنین درمی
 ؛اش را بیان کند؛ البته به شرطی که قصدش فخرفروشی و خودستایی نباشد پسندیده

گفتند: مسلمانیم. روشن است  پرسیدند: کیستید، زیرا وقتی از این دسته از صحابه
؛ لذا اگر کسی بگوید: من، مسلمان یا ست اي که مسلمان بودن، صفت نیک و پسندیده

چنین اگر  هم مؤمن هستم، اشکالی ندارد؛ به شرطی که هدفش، فخرفروشی نباشد.
هدفش، بیان فضل و لطف پروردگار باشد، باز هم اشکالی ندارد؛ مثالً اشکالی ندارد 

هایی  بلکه گفتن چنین عبارت ؛خدا را شکر که مرا جزو مسلمانان قرار داد که بگوید:
 با رعایت شرایط مذکور، نیک و پسندیده است.

کنیم، این است که اگر کسی  ي دیگري که از این حدیث برداشت می نکته
 رفروشی و با رعایت شرایط یاد شدهي خود را بدون فخ هاي نیک و پسندیده ویژگی

ست که اهللا  زیرا خودستایی، عمل ناپسندي ین کار، خودستایی نیست؛کند، ا  انبی
 متعال از آن منع کرده و فرموده است:

وٓ  فََ� ﴿ ْ تَُز�ُّ نُفَسُ�ۡمۖ  ا
َ
عۡ  ُهوَ  أ

َ
    ]٣٢:  النجم[  ﴾٣٢ �ََّ�ٰٓ ٱ بَِمنِ  لَمُ أ

 پس خودستایی نکنید. او، به کسی که تقوا پیشه کرده، کامالً آگاهی دارد.

باید وجود هر عالمی را غنیمت بداند و  گر این است که انسان ، بیانحدیث این
ترین استفاده را  آمده، بیش که در خدمت عالمی قرار گرفت، از فرصت پیش همین

هاي خود را نزد او  را شناختند، پرسش که پیامبر طور که این قوم، همین ببرد. همان
 مطرح کردند.

اي،  شود که اگر ولی یا سرپرست بچه داشت میاین نکته نیز از حدیث مذکور، بر
براي خود او منظور خواهد شد، نه براي  حج آن بچهاو را با خود به حج ببرد، 

سرپرستش. نزد عوام چنین مشهور شده که حج بچه، از آنِ پدر و مادر اوست. این 
 شود. در این اي ندارد؛ بلکه حج کودك، براي خود او منظور می پندار، هیچ پایه

پرسید: آیا این بچه هم حجی دارد؟  حدیث آمده است که آن زن، از پیامبر



 الصالحین شرح ریاض   336

لذا ناگفته نماند که بچه و هر ». رسد ؛ و پاداش آن به تو نیز میبله«فرمود:  اهللا رسول
رسد؛ اما هیچ گناهی براي او  کودکی که بالغ نشده است، پاداش اعمالش به او می

 شود. منظور نمی
اند که هرگاه کودکی براي حج،  چنین استنباط کرده این حدیثبرخی از علما، از 

ي شرایط حج را رعایت کند؛ طواف، سعی، وقوف عرفه،  ببندد، باید همه» احرام«
توانست، خود  گذراندن شب در مزدلفه و منا، و رمی حجرات و.... هر عملی را که می

؛ جز طواف و سعی توانست، از طرف او انجام دهند انجام دهد و هر عملی که نمی
 صفا و مروه که خود کودك باید انجام دهد.

تواند بدون هیچ  اند: کودکی که احرام بسته است، می اي از علما گفته اما عده
توان گفت که  نمی رو  از این ون بیاید؛ زیرا کودك، مکلّف نیست؛سببی، از احرام بیر

جا که  ایز نیست و از آنچون حج نفل، مانند حج فرض است و بیرون آمدن از آن، ج
دلیلش  شود، لذا خروج او از حج، درست نیست. حج کودك، نفل محسوب می

باشد.  می /روشن است؛ چون کودك، مکلّف نیست و این، دیدگاه امام ابوحنیفه
یعنی کودك ملزَم به تمام کردن اعمال و انجام واجبات آن، یا دوري از کارهاي ممنوع 

این، هر یک از اعمال حج را که انجام دهد، از او پذیرفته در زمانِ حج نیست. بنابر
در حال  که چناني اعمالی که ترك کند، بازخواست نخواهد شد.  شود و درباره می

ببندند، اما کودك  مکنند که احرا مردم ابتدا کودکانشان را مجبور میترِ  حاضر، بیش
باره این  مهور علما در اینآید. دیدگاه ج شود و ناگزیر از احرام بیرون می خسته می

مجبور سازد؛ ولی امام  اید او را به کامل کردن اعمال حجاست که سرپرستش ب
امام که از پیروان امام احمد و از شاگردان  )1(»الفروع«ابوحنیفه و نیز صاحب 

بوده است، بر این باورند که کودك، به کامل کردن اعمال حج، ملزَم  ابوالعباس حرانی
 یرا مکلّف نیست.شود؛ ز نمی

هجري زاده شد و  717لح مقدسی است که در سال ، ابوعبداهللا، محمد بن مف»الفروع«صاحب کتابِ  )1(
هاي فقهی وي به عنوان یکی از شاگردان ابوالعباس  هجري قمري وفات یافت. دیدگاه 762در سال 

را یکی از » الفروع«توان  سو و موافق بود. و می ، هم/تر با مذهب امام احمد ، بیش/حرانی
 ي مذهب حنبلی برشمرد.. [مترجم]ها کتاب
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ست حال که سخن از حج به میان آمد، به بیان این موضوع بپردازیم که آیا خوب
شود، باید براي طواف، سعی و نیز رمی،  بندد و وارد حج می کسی که احرام می

 جداگانه نیت کند یا نه؟
وقتی اند:  ها گفته باره اختالف نظر دارند؛ برخی از آن اهللا در این معلما رحمه

انجام دهد،  اف و سعی خود را با همان نیت اولنسان براي حج، احرام ببندد و طوا
زیرا طواف، سعی،  ی، تجدید نیت نکند، حجش درست است؛یعنی براي طواف و سع

وقوف، رمی و گذراندن شب در مزدلفه و منا، همه اعمال یا اجزاي یک عبادت 
طور که نمازگزار  ست. همان ینیت اول، یعنی نیت حج کاف همانرو  هستند و از این

کند و چون نمازش را شروع کرد، بر او واجب نیست که براي  نیت خواندن نماز می
زیرا هر یک از این اعمال، جزو  قیام و نشستن، جداگانه نیت نماید؛رکوع، سجده، 

 گونه است. باشد؛ حج نیز همین نماز می
نزدت آمد و  ر بگیریم. اگر کسیکننده را در نظ باره باید موقعیت سؤال لذا در این

گفت: نیت حج کرده بودم و وقتی وارد مسجدالحرام شدم، بدون نیت طواف، طواف 
اما اگر هنوز  شکالی ندارد و طواف تو، درست است؛نمودم. به این شخص، بگویید: ا

بگویید: بهتر است نیت خواهد طوافش را آغاز کند، به او  طواف نکرده است یا می
رود که طوافش، طواف رکن است یا طواف  زیرا گاه از ذهن انسان می ؛طواف نماید

 نفل.
*** 

ْشَعرِيِّ  -١٨٥
َ
يِب موىس األ

َ
نَُّه قال:  َعِن انلَّيبِّ  وََ�ْن أ

َ
ي «�

َّ
ِمُ� اذل

َ
اخَلازُِن الُمْسلُِم األ

را، َطيَِّبًة بِِه َ�ْفُسهُ 
َّ
ِمَر بِه، َ�ُيْعِطيِه اَكِمالً َموف

ُ
ُذ ما أ َحُد  ُ�َنفِّ

َ
ُ بِِه أ ِمَر هلَ

ُ
ي أ

َّ
َ�َيْدَ�ُعُه إىِل اذل

 ِ�ْ
َ
�  )1([متفٌق عليه]». الُمَتَصدِّ

انباردار مسلمان و امینی «فرمود:  گوید: پیامبر می ابوموسی اشعري ترجمه:
طور  خاطر و به رضایتدهد و صدقه را با  درستی انجام می که مأموریت خود را به

شمار  دهندگان به رمان یافته است، خود، یکی از صدقهکه ف رساند میکامل، به کسی 
 ».رود می
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 شرح
 نقل کرده که پیامبر حدیثی بدین مضمون از ابوموسی اشعري /مؤلف

دهد و  درستی انجام می که مأموریت خود را بهامین و مسلمانی انباردار «فرموده است: 
ه فرمان یافته است، رساند ک طور کامل، به کسی می صدقه را با رضایت خاطر و به

 ».رود شمار می دهندگان به خود، یکی از صدقه
، »رود شمار می گان بهدهند یکی از صدقه«، نهاد این جمله است و »انباردار«ي  واژه

یعنی انبارداري که داراري این چهار ویژگی باشد، خود، یکی از  ي آن؛ گزاره
درستی  ش را بهتشد؛ مأموریدار با شود: مسلمان و امانت دهندگان محسوب می صدقه

کنندگان یا نیازمندان،  جعهاانجام دهد و صدقات را با خرسندي و طیب خاطر به مر
درستی انجام  دار و یا انبارداري، کارش را به دار، صندوق لذا اگر خزانه تحویل دهد.

زیرا کافران در آخرت، از  رسد؛ به او نمیدهد، اما مسلمان نباشد، هیچ اجر و ثوابی 
 فرماید: طور که اهللا متعال می اند؛ همان بهره محروم و بی ال نیک خوداجر و پاداش اعم

ٓ َوقَِدمۡ ﴿ ْ  َما إَِ�ٰ  َنا ٓ  هُ َ�ٰ فََجَعلۡ  َ�َملٖ  ِمنۡ  َعِملُوا نُثوًرا ءٗ َهَبا    ]  ٢٣: الفرقان[  ﴾٢٣ مَّ
 گردانیم. پردازیم، پس آن را غبارى پراکنده مى و به (بررسى) اعمالشان مى

 فرماید: میو 

ْوَ�ٰٓ  َ�فِرٞ  َوُهوَ  َ�َيُمۡت  ۦدِينِهِ  َعن ِمنُ�مۡ  تَِددۡ يَرۡ  َوَمن﴿
ُ
عۡ  َحبَِطۡت  �َِك فَأ

َ
 ِ�  لُُهمۡ َ�ٰ أ

�ۡ ٱ ْوَ�ٰٓ  ِخَرةِ� �ٱوَ  َيا�ُّ
ُ
ۡص  �َِك َوأ

َ
ونَ َ�ٰ  �ِيَها ُهمۡ  �َّارِ� ٱ ُب َ�ٰ أ     ]٢١٧: البقرة[  ﴾٢١٧ ِ�ُ

شان برگردند و در حال کفر بمیرند، در دنیا و آخرت برباد و اعمالِ آن دسته از شما که از دین
  مانند. اند و براي همیشه در دوزخ میشود؛ و چنین افرادي، دوزخیمی

شود، از آن  ست؛ یعنی کسی که امانتی به او سپرده می داري دومین ویژگی، امانت
 کند. نماید و خرابش نمی خوبی مراقبت می به

إ زیرا برخی از دهد درستی انجام می اش را به ظیفهویژگی سوم، این است که و
ند. لذا در حدیث بدین نکته تصریح شده که دارند، اما تنبل که امانت ا اینب مردم

دهد؛ یعنی هم تواناست و هم متعهد و  خوبی انجام می دار است و کارش را به امانت
 دار. امانت
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و رضایت خاطر به هارمین ویژگی، این است که مأموریتش را با خرسندي چ
به نیازمند یا  ،اش اي که مطابق مأموریت یا وظیفه خاطر صدقه انجام برساند؛ یعنی به

مثالً اگر صاحب صندوق یا  گذارد؛ ها منت نمی دهد، بر آن می اي تحویل کننده مراجعه
 فقیر بده، و او، این کار را گوید: دو میلیون تومان به فالن رییس بنگاه خیریه، به او می

رساند، مثل این  دهد و این مبلغ را به آن فقیر می با خرسندي و طیب خاطر انجام می
که از اجر و پاداش  آن بی ، دو میلیون تومان صدقه داده است؛است که خود

 اهللا لطف، کم شود. و این، است دهنده یا کسی که پول از آنِ او بوده صدقه
 باشد. می

که انسان، باید  ست و این داري امانتگر اهمیت امانت و  اناین حدیث، بی
درستی انجام دهد و در انجام آن،  اش یا کاري را که به او سپرده شده، به وظیفه

کند، کاري  ي کار نیکی، هم در زمینه دهد که هر کس چنین نشان می د. همکوتاهی نکن
هرکس یابد و این لطف و فضل اهللا متعال است و به  می پاداشی مانند پاداش عامل آن

 کند. که بخواهد، عطا می
*** 
 





 
 

 

 باب: نصیحت و خیرخواهی -22

 فرماید: اهللا متعال می

ۡ ٱ إِ�ََّما﴿ ٞ إِخۡ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل     ]١٠: احلجرات[  ﴾َوة
 جز این نیست که مؤمنان با هم برادرند.

 دهد که به قومش گفت: خبر می اهللا متعال، از زبان نوح

نَصحُ ﴿
َ
  ]  ٦٢: األعراف[  ﴾لَُ�مۡ  َوأ

 و خیرخواه شما هستم.

 فرماید: می  چنین از زبان هود هم

﴿ ۠ نَا
َ
ِم�ٌ  نَاِصحٌ  لَُ�مۡ  َو�

َ
     ]٦٨: األعراف[  ﴾٦٨ أ

 و من براي شما خیرخواه امینی هستم.

 شرح
گشوده است. نصیحت، بدین » نصیحت و خیرخواهی«بابی به نام  /مؤلف

 و او را به سوي خیر و نیکی فرا معناست که مسلمان، خیرخواه برادر مسلمانش باشد
دین را نصحیت و  بخواند و به انجام کارهاي نیک، تشویقش کند. پیامبر

يُن انلَِّصيَحةُ « خیرخواهی قرار داد و سه بار فرمود: دین، نصحیت و «یعنی:  ؛»ادلِّ
 «پرسیدند: براي چه کسی؟ فرمود: ». ست خیرخواهی

َ
ِة ِ�َّ َوِلِكتَابِِه ولِرُسوهِلِ َوأل ئمَّ

ِتِهمْ  براي اهللا، و براي کتابش، و براي پیامبرش، و براي «یعنی:  )1(؛»الُمْسِلِمَ� واََعمَّ
نیرنگ، فریب، و حیله در برابر نصیحت و ». ها پیشوایان مسلمانان و عموم آن

چند آیه در ابتداي این باب ذکر کرده است؛ از  /خیرخواهی قرار دارد. سپس مؤلف
 فرماید: می که اهللا جمله این
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ۡ ٱ إِ�ََّما﴿ ٞ إِخۡ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل     ]١٠: احلجرات[  ﴾َوة
 جز این نیست که مؤمنان با هم برادرند.

دیگر، بدین معناست که خیرخواه  ثبوت اخوت و برادري مسلمانان با یک
معنا و هیچ  پشتی یا نسبی منهاي ایمان، بی رو اخوت یا برادريِ از این ؛دیگر باشند هم

 خوانیم که: قرآن کریم میاست؛ در 

�َّهُ  نُوحٞ  َونَاَدىٰ ﴿ هۡ  ِمنۡ  ِ� بۡ ٱ إِنَّ  َرّبِ  َ�َقاَل  ۥرَّ
َ
     ]٤٥: هود[  ﴾قُّ �َۡ ٱ َدكَ وَعۡ  �نَّ  ِ� أ

گمان  ي من است و بی نوح پروردگارش را ندا داد و گفت: اي پروردگار من! پسرم، از خانواده
 .باشد ات، حق و درست می وعده

 فرمود: عال به نوحاما اهللا مت

هۡ  ِمنۡ  َس لَيۡ  ۥإِنَّهُ ﴿
َ
  ]  ٤٦: هود[  ﴾لِٖح� َ�ٰ  َ�ۡ�ُ  َ�َمٌل  ۥإِنَّهُ  لَِكۖ أ

 ست. ي تو نیست. او (داراي) عمل ناشایستی او از خانواده

ها و  اما مؤمنان، اگرچه دور از هم و در کشورهاي مختلف باشند و زبان
یگر برادرند. و هر برادري، باید خیرخواه ها با هم فرق کند، ولی با یکد هاي آن گویش

دهد و او را به انجام کارهاي برادر خویش باشد و خیر و نیکی را به برادرش نشان 
 تشویق نماید. خوب

به عنوان  ست که نوح ذکر کرده، سخنی /اي که مؤلف اما دومین آیه
 ي اهللا، به قومش فرمود: نخستین فرستاده

نَصحُ ﴿
َ
عۡ  لَُ�مۡ  َوأ

َ
ِ ٱ ِمنَ  مُ لَ َوأ     ]٦٢: األعراف[  ﴾٦٢ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  َما �َّ

 دانید.دانم که شما نمیو خیرخواهتان هستم و از سوي اهللا حقایقی می

م شما را فریب دهم؛ بلکه من، خیرخواه شما هخوا کار نیستم و نمی یعنی فریب
 هستم.
 است که: و اما سومین آیه، سخن اهللا متعال از زبان هود 

۠ وَ ﴿ نَا
َ
ِم�ٌ  نَاِصحٌ  لَُ�مۡ  �

َ
    ]٦٨: األعراف[  ﴾٦٨ أ

 و من براي شما خیرخواه امینی هستم.
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ن خویش باشد و آنان را الذا بر هر کسی واجب است که خیرخواه برادران مسلم
بخواند تا اخوت و پیوند برادري در میان مسلمانان، تحقق  به سوي خیر و نیکی فرا

 یابد.
*** 

 :َوأّما األحاديُث 

ارِيِّ  -١٨٦ ْوس ادلَّ
َ
يِب ُرقيََّة تَميِم بِن أ

َ
ل: عن أ وَّ

َ
األ

َ
نَّ انلَّيِبَّ  ف

َ
اَل:  أ

َ
يُن «ق ادلِّ

اَل » انلَِّصيَحةُ 
َ
َنا: لَِمن؟ ق

ْ
ل
ُ
تِِهمْ «ق ِة الُمْسلِِمَ� واََعمَّ ئمَّ

َ
[روايت ». ِ�َّ َولِِكَتابِِه ولِرُسوهِلِ َوأل

 )1(مسلم]
فرمود: دین، نصحیت  گوید: پیامبر می وس داريابورقیه، تمیم بن ا ترجمه:

براي اهللا، و براي کتابش، و براي «گفتیم: براي چه کسی؟ فرمود: ». ست و خیرخواهی
 ».ها پیامبرش و براي پیشوایان مسلمانان و عموم آن

 شرح
کرده که نخستین  ذکر» نصیحت و خیرخواهی«ث در باب ، سه حدی/مؤلف

دین، «فرمود:  گوید: پیامبر می است؛ تمیم يحدیث، از تمیم بن اوس دار
و این را سه بار تکرار کرد تا مخاطبان یا شنوندگانش، ». ست نصیحت و خیرخواهی

کردیم: براي چه کسی؟  گوید: عرض تر به این موضوع توجه کنند. راوي می بیش
و ». ها آنبراي اهللا، و کتابش، و پیامبرش و براي پیشوایان مسلمانان و عموم «فرمود: 

 سان نصحیت و خیرخواهی را براي پنج مورد، ذکر نمود. بدین
بدین معناست که براي او اخالص داشته  نصیحت و خیرخواهی براي اهللا

زیرا بنده، از روي عالقه و  ؛باشیم و از روي محبت و تعظیمش، او را عبادت کنیم
ماید تا به محبت او ن کند و به دستورهایش عمل می محبت، پروردگارش را عبادت می

 کند. و از ترس او، از کارهاي حرام دوري می نیز براي تعظیم اهللادست یابد و 
اي اهللا متعال، این است که انسان با هاي نصیحت بر یکی از مصادیق یا نشانه

اي  ذکر پروردگارش را بگوید. ذکر قلب، حد و اندازه زبان، قلب و سایر اندام خویش
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لب خویش یا در واند در همه حال و هرجا که بخواهد، اهللا را با قت ندارد و انسان می
اي بر یگانگی، عظمت و قدرت پروردگار  زیرا در هر چیزي نشانه دلش یاد کند؛

 ها و زمین، و در شب و روز آسمان تواند در آفرینش متعال وجود دارد و انسان می
ه و خورشید و ستارگان، و هی، مانند ماهاي ال به تدبر و تفکر در نشانه بیندیشد و

هاي اهللا بپردازد و این، یعنی ذکر و یاد  ها، درختان، و جانوران و دیگر آفریده کوه
 قلبی.

انسان نسبت به اهللا و ، این است که یکی دیگر از مصادیق نصحیت براي اهللا
 هی یا ترك دستورهایشتن محارم الت داشته باشد؛ یعنی نسبت به شکسدین او غیر

گرفت، مگر  خاطر خودش انتقام نمی گاه به هیچ پیامبر که چنان ؛ت نباشدتفاو بی
رو انسان باید نسبت به پروردگارش  از این شد؛ هی پایمال مییعت اله حریم شرک این

کند،  گوید یا اهللا را مسخره می غیرت داشته باشد و اگر کسی را دید که به اهللا ناسزا می
 ابش را برسد و او را بکشد.غیرت بورزد و در صورت امکان، حس

از دینی که  باشد که انسان می این هم جزو نصیحت و خیرخواهی براي اهللا
گرایان و اهل  پروردگار متعال براي بندگانش نازل کرده است، دفاع کند و نیرنگ باطل

بند و باري که دین را سدي در برابر  باطل را از آن دور نماید و در برابر ملحدان بی
پندارند، بایستد. حقیقت، این است که دین، انسان را  گري خویش می بالیاو الآزادي 

به دین اهللا مقید نباشد، اسیر و  گرداند و هرکس می مقید به اطاعت و بندگی اهللا
زیرا نفس انسان به هر سو میل  ؛گیرد گردد و در مسیر او قرار می دربند شیطان می

هاي  آرام و قرار نخواهد داشت؛ و خواسته هاي خود نرسد، دارد و تا به خواسته
هاي انسان، در جهت  ناپذیر است. البته برخی از این امیال و خواسته نفسانی، پایان

ها هستیم که باید  نیک و برخی هم در جهت نادرست قرار دارد و این، خود ما انسان
چه » ونیهن«در  /القیم امیال و اهداف خویش را در راستاي درست قرار دهیم. ابن

 خوب سروده است:
 و�لوا بِِرقِّ انلَّفس والشيـطانِ   ُخِلُقوا هل يهر�وا ِمَن الرقِّ اذل

 ».اند، گریختند و در بند نفس و شیطان قرار گرفتند از بندي که براي آن آفریده شده«
ست که اهللا متعال، ما را براي آن  ، همان هدفیایم شدهکه براي آن آفریده  قیدي

 فرماید: خود می که چنان. است؛ یعنی عبادت و بندگی اهللاخلق کرده 



 345  باب: نصیحت و خیرخواهی

ٓ  ٥٦ ُبُدونِ ِ�َعۡ  إِ�َّ  �َس ۡ�ِ ٱوَ  نَّ �ِۡ ٱ ُت َخلَقۡ  َوَما﴿ رِ�دُ  َما
ُ
ٓ  قٖ ّرِزۡ  ّمِن ُهمِمنۡ  أ رِ�دُ  َوَما

ُ
 أ

ن
َ
    ]٥٧  ،٥٦: الذاريات[  ﴾٥٧ عُِمونِ ُ�طۡ  أ

عبادت و پرستش نمایند. از آنان هیچ  ها را تنها براي این آفریدم که مرا ها و جن و انسان
 خواهم و خواهان این نیستم که به من خوراك بدهند. روزي و رزقی نمی

ست، گریختند و در بند نفس  آزاديسعادت و اما بندگان اهللا، از این قید که کمال 
 و شیطان قرار گرفتند.

را بر او  ها و امیال خود دهد و خواسته نفس، انسان را در بند خویش قرار می
بر او غالب  گردد و چون نفس انسان ابع نفس میکه انسان، ت کند تا آن تحمیل می

 رود.  شود، عقل و هوش از سرش می
دهد، نه به بندگی نفس و شیطان؛  تن می در هر حال، انسان عاقل به بندگی اهللا

 ند.رها سان خود را از بندهایی که جز زیان، هیچ سودي برایش ندارد، می و بدین
این است که انسان، به  هاي نصیحت و خیرخواهی براي اهللا یکی از نمونه

ست  ترویج و گستراندن دین اهللا در میان بندگانش بپردازد؛ زیرا این، همان کار سترگی
گرانی بودند که  ها دعوت دادند؛ یعنی دعوت به سوي اهللا. آن هی انجام میکه پیامبران ال

 فرماید: ها می ي آن اهللا متعال درباره که چنانخواندند.  می به سوي اهللا متعال فرا

ةٖ  ُ�ِّ  ِ�  َناَ�َعثۡ  َولََقدۡ ﴿ مَّ
ُ
نِ  رَُّسوً�  أ

َ
ْ �ۡ ٱ أ َ ٱ ُبُدوا ْ جۡ ٱوَ  �َّ ٰ ٱ َتنُِبوا نۡ  ُهمفَِمنۡ  ُغوَتۖ ل�َّ  مَّ

ُ ٱ َهَدى نۡ  ُهمَوِمنۡ  �َّ ۡت  مَّ َ�ٰ ٱ هِ َعلَيۡ  َحقَّ ۚ لضَّ     ]٣٦: النحل[  ﴾لَُة
تی پیامبري (با این پیام) فرستادیم که اهللا را عبادت و پرستش کنید و از معبودان در هر ام

ها را هدایت نمود و برخی از آنان سزاوار ضاللت و  باطل دوري نمایید. اهللا، گروهی از امت
 راهی شدند. گم

این نکته را بیان فرمود که نصیحت و خیرخواهی براي کتاب  اهللا سپس رسول
و این، شامل قرآن و  ر از مفاهیم یا مصادیق خیرخواهی در دین است.اهللا، یکی دیگ

ی، بدین معناست ههاي ال براي کتاب شود. خیرخواهی هی پیش از آن میهاي ال کتاب
کامالً روشن است؛ زیرا قرآن  نکه اخبارش را تصدیق کنیم. در این میان، وضعیت قرآ

یدي در صحت و درستی آن وجود تواتر به ما رسیده و جاي هیچ شک و ترد کریم، به
گونه تحریفی حفظ کرده است تا کنون از هر ندارد و اهللا متعال، آن را از زمان پیامبر

هاي پیشین،  اما کتاب برد؛ زمان، به سوي آسمان باال می آن را در آخر که اهللا تا این
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به اصل آن، به عنوان دچار تحریف و دگرگونی شده است و ما وظیفه داریم 
هی ایمان داشته باشیم و اخبار درست آن را که دلیلی بر صحتش در متون هاي ال ابکت

هاي  دینی ما وجود دارد، بپذیریم. البته تنها به آن دسته از احکام و دستورهاي کتاب
ها در دین و آیین ما  کنیم که دلیل واضح و روشنی بر صحت آن پیشین عمل می

 وجود دارد.
هی براي کتاب اهللا، این است که انسان، از قرآن در هاي خیرخوا یکی از نمونه
خواهند آن را تحریف لفظی یا معنوي کنند، دفاع نماید یا به دفاع  برابر کسانی که می

 اهل بدعتاز قرآن در کسانی برخیزد که معتقدند قرآن، اضافه یا کم شده است؛ مانند 
نازل شده، از قرآن  یکنند قرآن، کم شده و قرآنی که بر محمد مصطف که ادعا می

مخالفت  سان با اجماع مسلمانان ت! و بدینتر بوده اس موجود در میان مسلمانان، بیش
و  اند. چون مسلمانان، اجماع دارند که هیچ چیزي از قرآن، کم نشده است کرده

کنند که فرموده  ي اهللا متعال را تکذیب می کسانی که چنین پنداري دارند، این فرموده
 است:

ۡ�َ  نُ َ�ۡ  نَّاإِ ﴿      ]٩: احلجر[  ﴾٩ فُِظونَ لََ�ٰ  ۥَ�ُ  �نَّا رَ ّ�ِكۡ ٱ انَزَّ
 بان آن هستیم. طور قطع ما، خود نگه ایم و به گمان ما، قرآن را نازل کرده بی

گرفته است و هرکس، ادعا کند که   داري آن را بر عهده حفظ و نگه پس، اهللا
را تکذیب کرده است و  در حقیقت اهللاحتی یک حرف از قرآن کریم، کم شده، 

 توبه کند و به سوي اهللا متعال بازگردد. باید از این پندارِ کفرآمیز
یکی از مصادیق نصیحت و خیرخواهی براي کتاب اهللا، این است که انسان، 

دور از  همعانی و مفاهیم درست آن را بر اساس الفاظ و مفاهیم ظاهريِ آن و ب
هاي معنوي، در میان مردم منتشر کند و چون در  تحریفهاي نادرست یا  تأویل

اي از آیات کتاب اهللا، بپردازد و معانی  نشیند، به تبیین معانی و مفاهیم آیه مجلسی می
تري در میان  ئت آن، رواج بیشاویژه آیاتی که قر ح دهد؛ بهیها را براي مردم، توض آن

آن، یکی از ارکان نماز براي امام و که قرائت » فاتحه«ي  مسلمانان دارد؛ مانند سوره
رو  خواند و از این ست و هر مسلمانی در هر رکعت از نمازش، آن را می مقتدي

، معانی این لذا اگر کسی ست؛ شناختن معانی و مفاهیم آن، داراي اهمیت فراوانی
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توضیح دهد، این، خود از مصادیق نصیحت و خیرخواهی براي  براي مردم را سوره
 رود. شمار می به کتاب اهللا

این هم جزو مصادیق خیرخواهی براي کتاب اهللا است که معتقد باشیم اهللا متعال، 
هی، هم بندگانش سخن گفته است و کالم ال ي این قرآن، با طور حقیقی به وسیله به

معنا یا مفاهیمی بدون  و کالمش، حروفی بی ؛شود و هم شامل معانی شامل حروف می
با آن سخن گفته و  ست که اهللا ، کالمی لفظی و معنويحرف نیست. بلکه قرآن

نازل نموده است. اهللا متعال  آن را از او دریافت کرده و سپس بر محمد جبرئیل
 فرماید: می

وحُ ٱ بِهِ  نََزَل  ١٩٢ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َرّبِ  َ�َ�ِ�ُل  ۥ�نَّهُ ﴿  ٱ لرُّ
َ
ٰ  ١٩٣ ِم�ُ ۡ�  ِمنَ  ِ�َُكونَ  بَِك قَلۡ  َ�َ

ۡ ٱ بِ�ٖ  َعَرِ�ّٖ  بِلَِسانٍ  ١٩٤ رِ�نَ ُمنذِ ل      ]١٩٥  ،١٩٢:  الشعراء[  ﴾١٩٥ مُّ
االمین (جبرئیل) آن را به  ي پروردگار جهانیان است که روح شده تردید این قرآن، نازل و بى

 زبان عربی روشن و رسا بر قلبت نازل کرد تا از هشداردهندگان باشى.

» قلب«قرآن را بر  اهللا متعال در این آیه بدین نکته تصریح کرده که جبرئیل
زیرا  شنید؛ هاي خود می آن را با گوش که پیامبر نازل نموده است؛ حال آن پیامبر

گیرد و انسان،  شنود، بر قلبش ننشیند، در وجودش جاي نمی اگر سخنی که انسان می
چیزي در وجود انسان، ماندگار است که به قلبش  برد؛ یعنی تنها آن سخن را از یاد می

برسد یا با چشم خود، آن را مشاهده کند و یا بر آن دست بکشد و احساسش نماید 
رو اهللا متعال  از این ؛شداش را با دهان خویش بچ اش بشنود یا مزه یا بوي آن را با بینی

 فرموده است:

﴿ ٰ ۡ ٱ ِمنَ  ِ�َُكونَ  بَِك قَلۡ  َ�َ   ]  ١٩٤:  الشعراء[  ﴾١٩٤ ُمنِذرِ�نَ ل
 (قرآن را) بر قلبت نازل کرد تا از هشداردهندگان باشی.

ي قرآن و این پندار که قرآن، کالم  جا درباره ههاي ناب بنابراین، سخنان و تأویل
خوانی و سنخیتی با  گونه هم حقیقی در لفظ و معنا نیست یا مخلوق است، هیچ

بلکه نصیحت و خیرخواهی براي کتاب  ؛داردنصیحت و خیرخواهی براي کتاب اهللا ن
 کند آن را کالم حقیقی پروردگار در لفظ و معنا بدانیم. اهللا، چنین ایجاب می
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یکی از مواردي که باید در نصیحت و خیرخواهی براي کتاب اهللا رعایت کنیم، 
وضویی یا جنابت به آن دست  این است که احترام آن را نگه داریم؛ مثالً در حالت بی

 َطاِهرٌ «فرموده است:  زیرا پیامبر ؛نزنیم
َّ

ُقْرآَن إِال
ْ
کسی، جز در «؛ یعنی: »ال َ�َمسَّ ال

یا از روي پوششی؛ زیرا کسی که از روي پوششی ». به قرآن دست نزند حالِ طهارت
چنین بهتر است،  دارد، در واقع به آن دست نزده است. هم مانند پارچه، قرآن را برمی

قرآن بخواند، وضو داشته باشد؛ زیرا این،  خواهد از حفظ میواجب که وقتی نه 
 احترام گذاشتن به قرآن است.

هاي خیرخواهی براي قرآن، این است که آن را در جایی  یکی دیگر از نمونه
هاي آلوده یا در نزدیکی جاکفشی  احترامی باشد؛ مانند مکان نگذاریم که در معرض بی

هاي دینی و قرآن  کتابآموزانی را که  و دانشها  بچه ازآن دسته و امثال آن.  لذا باید 
 اندازند، از این کار زشت منع کنیم. ها می دان روي زمین یا در زباله پروا را بی

البته گذاشتن مصحف (قرآن) بر روي زمین پاك، جایز است و اشکالی ندارد؛ 
قرائت  ز روي قرآناز نمازگزاران که ا برخی که چناناحترامی به قرآن نیست.  زیرا بی

گذارند؛ این،  کنند، هنگام سجده کردن، قرآن را در مقابل خود، روي زمین می می
 شود و اشکالی ندارد. واهللا اعلم. احترامی به قرآن محسوب نمی بی

ي پیامبر ي خیرخواهی در دین را خیرخواهی برا سومین نمونه اهللا رسول
 شود: شامل چند مورد می اهللا هی براي رسولبرشمرد. نصیحت و خیرخوا
ي  که اهللا متعال، او را به سوي همه جانبه به رسالتش و این اول: ایمان کامل و همه

به  که چنانها فرستاده است.  ها و جن ي انسان بندگانش، عرب و غیرعرب و همه
 پیامبرش فرموده است:

رۡ  ﴿
َ
  ]  ٧٩:  النساء[  ﴾رَُسوٗ�ۚ  لِلنَّاِس  َك َ�ٰ َسلۡ َوأ
 ي مردم فرستادیم. آوري براي همه و را پیامو ما، ت

 و نیز فرموده است:

ِيٱ َ�َباَركَ ﴿ َل  �َّ ٰ  قَانَ ُفرۡ لۡ ٱ نَزَّ ِ َ�بۡ  َ�َ      ]١: الفرقان[  ﴾١ نَِذيًرا لَِم�َ َ�ٰ لِلۡ  ِ�َُكونَ  ۦِده
 .ي جهانیان باشد دهنده اش نازل کرد تا بیم بس واال و بابرکت است ذاتی که قرآن را بر بنده

 چنین فرموده است: هم
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﴿ ٓ رۡ  َوَما
َ
    ]١٠٧: األنبياء[  ﴾١٠٧ َلِم�َ َ�ٰ ّلِلۡ  ةٗ رَۡ�َ  إِ�َّ  َك َ�ٰ َسلۡ أ

 و تو را جز رحمتی براي جهانیان نفرستادیم.

ي  فرستاده ،لذا ایمان داریم که محمد ؛باره وجود دارد هاي فراوانی در این آیه
 هاست. ها و جن ي انسان اهللا به سوي همه

آورده، تصدیق کنیم و بدانیم که او، صادق و  وم: باید اخباري را که رسول اهللاد
باشد و مصدوق است،  مصدوق است؛ یعنی خبرهایی که آورده، راست و درست می

چه  یعنی خبرهایی که بر او وحی شده، دروغ نیست؛ لذا نه خود، دروغ گفته و نه آن
 وحی شده، دروغ بوده است. او که بر

یعتش فراتر اي که پا از شر گونه صدق و اخالص، از او پیروي کنیم؛ به سوم: با
ا، الگو و پیشواي خویش ه ي عبادت نکاهیم و او را در همه نگذاریم و چیزي از آن

امام این امت است و باید از او پیروي کنیم و براي  اهللا زیرا رسول قرار دهیم؛
که آن شخص،  ید، مگر ایناو پیروي نما کس درست نیست که از کسی جز هیچ

سی جز او یافت نشود؛ در نزد خود داشته باشد که نزد ک اهللا دانشی از سنت رسول
اي میان ما و شریعت است، از او پیروي  که او، واسطه با اعتقاد به این این صورت

ي دین و آیین،  کنیم؛ البته با در نظر گرفتن این نکته که آن شخص، در زمینه می
ي شریعت، مستقل و قابل  در زمینه کس جز رسول اهللا ؛ زیرا هیچمستقل نیست

فرموده است:  اهللا رسول که چنانباشد و علما، فقط حکمِ مبلّغ را دارند؛  پیروي نمی
از طرف من تبلیغ کنید؛ گرچه یک آیه (یک مسأله) «یعنی:  )1(؛»بَلُِّغوا َ��ِّ َولَْو آيَةً «

 ».باشد
 اهللا هاي خیرخواهی براي رسول ؛ یعنی یکی از نمونهچهارم: دفاع از شریعت او

یا چیزي به آن نیفزاید.  نکاهد از آن کنیم تا کسی، از شریعت او دفاع میاین است که 
 ؛کنیم آورند، مقابله می پدید می وال، افعال و عقاید جدیدي در دینلذا با کسانی که اق

هر بدعتی، «فرموده است:  اهللا لطور که رسو اند و همان ها، همه یک گونه زیرا بدعت
کند که آن بدعت، گفتاري یا کرداري و یا عقیدتی باشد.  فرقی نمی )2(».ست راهی گم

 .$نقل از عبداهللا بن عمرو به 3461صحیح بخاري، ش:  )1(

 .867صحیح مسلم، ش:  )2(
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و  تباشد، بدع اي که بر خالف رهنمودهاي پیامبر هر سخن، یا عمل یا عقیده
ي  وسیله کنند، ما نیز به گونه که اهل بدعت، با سنت مقابله می لذا همان ست؛ راهی گم

با  اهللا دهاي رسولوایستیم و بر اساس سنت و رهنم هایشان می سنت، در برابر بدعت
ي اهاي بارز خیرخواهی بر کنیم و این، یکی از نمونه آنان، مقابله به مثل می

 است. اهللا رسول
این است که اصحاب و  هاي خیرخواهی براي پیامبر پنجم: یکی دیگر از نمونه
زیرا ناگفته پیداست که  گرامی بداریم؛ ها را یم و آنیارانش را دوست داشته باش

بهترین  رو اصحاب پیامبر تر است؛ از این دوست هر کسی، از همه به او نزدیک
دشنام بگوید یا با آنان دشمنی کند و یا از  به صحابه نسل بشر بودند و هرکس

دار و  نیست؛ و اگر خود را دوست دگویی نماید، او، خیرخواه پیامبرها ب آن
شود کسی اصحاب  گوست. مگر می بداند، فقط مدعی و دروغ خیرخواه پیامبر

که  را دوست دارم؟! حال آن هد و باز ادعا کند که من، پیامبررا دشنام د اهللا رسول
َحُد�ْم َمْن ُ�َالُِل «فرموده است:  اهللا رسول

َ
يَنُْظْر أ

ْ
یعنی:  )1(؛»الَمرُء ىلَعَ ِديِن َخِليِله، فَل

هرکسی، بر دین و آیین دوست خویش است؛ پس هر یک از شما بنگرد که با چه «
دشنام  لذا مدعی دروغینی که به اصحاب پیامبر ».نشینی دارد کسی دوستی و هم

گوید و بر دین و آیین او خرده  ناسزا می یامبردهد، در حقیقت به شخصِ پ می
اند و اگر  یعت را به ما رساندهبودند که این دین و شر صحابه ،زیرا این ؛گیرد می

توانیم به دین و شریعتی که به ما  سزاوار بدگویی باشند، دیگر بر چه اساسی می
دشنام دادن به اهللا  رو دشنام دادن به صحابه اند، اطمینان کنیم؟!  از این رسانده

رد باشد که براي پیامبرش و انتقال دین و آیین او به دیگران، کسانی را انتخاب ک می
 هاي خیرخواهی براي پیامبر که سزاوار بدگویی و دشنام هستند! لذا یکی از نمونه

 این است که یارانش را دوست داشته باشیم و آنان را گرامی بداریم.
این نکته را بیان فرمود که نصیحت و خیرخواهی براي  اهللا سپس رسول

اهی در دین است. پیشوا، پیشوایان مسلمانان، یکی دیگر از مفاهیم یا مصادیق خیرخو

)، طیالسی 2/303،334)، احمد در مسندش (2378)، ترمذي (4833حسن است؛ روایت: ابوداود ( )1(
 ) حسن دانسته است.3545، این حدیث را در صحیح الجامع (/. آلبانیابوهریره نقل از ) به2573(
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کنند. امامان یا پیشوایان مسلمانان،  برداري می ست که مردم از او پیروي و فرمان کسی
اند: پیشوایان دینی که همان علما هستند؛ و پیشوایان حکومتی، یعنی حکام و  دو دسته

 فرمانروایان.
اند  ان دینیرو علما، امامان و پیشوای پیشوایی در دین، به دست علماست؛ از این

. اهللا متعال، دعاي بندگان کنند رهبري میشریعتش  و که مردم را به سوي کتاب اهللا
 گویند: گونه بیان فرموده است که می نیک خود را این

زۡ  ِمنۡ  َ�َا َهۡب  َر�ََّنا﴿
َ
ٰ  ِجَناَ�ٰ أ ةَ  تَِناَوُذّرِ�َّ �ۡ  قُرَّ

َ
   ﴾٧٤ إَِماًما ُمتَّقِ�َ لِلۡ  َناَعلۡ جۡ ٱوَ  ُ�ٖ أ

   ]٧٤: لفرقانا[ 
پروردگارا! همسران و فرزندانمان را روشنی چشمانمان بگردان و ما را پیشواى پرهیزکاران 

 قرار بده.

 خواهند می او از بلکه کنند؛ نمی ریاست و حکومت درخواست متعال اهللا از ها، این

 پست خواهان رحمان، پروردگار بندگانِ زیرا بگرداندإ پرهیزگاران پیشواي را ها آن که

 ال« فرمود: سمره بن عبدالرحمن به اهللا رسول نیستند. حکومت و ریاست و مقام، و
لِ 

َ
إِنََّك  اِإلَماَرَة، �َْسأ

وتِيتََها إِنْ  فَ
ُ
لَةٍ  َ�نْ  أ

َ
َت  َمْسأ

ْ
َْها، ُولِك

َ
وتِيتََها َو�ِنْ  إِيل

ُ
لَةٍ  َ�ْ�ِ  ِمنْ  أ

َ
ِعنَْت  َمْسأ

ُ
 أ

 امارت به درخواست، از پس اگر زیرا کن؛م درخواست را امارت« یعنی: )1(؛»َعلَيَْها

 درخواست، بدون اگر و مانی؛ می تنها ارت،ام جریان در (و شوي می واگذار آن به برسی،

 ».کرد خواهد یاري رت،اام جریان در را تو اهللا برسی، امارت به
 پرهیزگاران پیشواي که کنند می درخواست او از رحمان، پروردگار بندگان ولی

 که ست ارزشمندي امامت این، و هستند دین در واییشپی و امامت خواهان یعنی باشند؛

 فرماید: می اش درباره متعال اهللا

ةٗ  ُهمۡ ِمنۡ  َناوََجَعلۡ ﴿ �ِمَّ
َ
مۡ  ُدونَ َ�هۡ  أ

َ
ا رِنَابِأ ْۖ  لَمَّ وا ْ  َصَ�ُ    ﴾٢٤ يُوقُِنونَ  تَِناَ�ٰ � َوَ�نُوا

  ]  ٢٤:  السجدة[ 
گامان  یی ورزیدند و به آیات ما یقین داشتند، پیشوایان (و پیشو برخی از آنان را که شکیبا

 دیم.یخیر) گردان

نقل از عبدالرحمن بن  به 1652) و مسلم، ش: 7147، 7146، 6722، 6622صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .سمره
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ةٗ ﴿ است: فرموده آیه این در اهللا که بینیم می �ِمَّ
َ
مۡ  ُدونَ َ�هۡ  أ

َ
 را ها آن« یعنی: ﴾رِنَابِأ

 ».کردند می نمایی راه ما فرمان به که دادیم قرار پیشوایانی
 محضر از علم کسب مشتاق که است این ا،علم و دینی پیشوایان براي خیرخواهی

 ما، دوران در که الحمدهللا هستند. امتش و پیامبر ي واسطه ها آن زیرا باشیم؛ ها آن

 نوار، کتاب، مانند گوناگون ابزار با توانیم می و است شده زیاد علم کسب وسایل

 زمینه، این رد و یابیم دست علماست، نزد که دانشی و علم به آن، امثال و افزار) (نرم

 ؛دارد نیاز حوصله و صبر به دانش، و علم کسب بلکه کنیم؛ ملع شتاب و عجله با نباید
 انسان، است ممکن و اندازد می اشتباه در را انسان دانش، کسب در زدگی شتاب زیرا

 به را ادب این متعال، اهللا که چنان بفهمد. اشتباه را آن یا نکند درك خوب را مطلبی

 است: فرموده و ختهآمو پیامبرش

  فَإَِذا ١٧ ۥَءانَهُ َوقُرۡ  ۥَعهُ َ�ۡ  َناَعلَيۡ  إِنَّ  ١٦ ۦٓ بِهِ  َجَل ِ�َعۡ  لَِسانََك  ۦبِهِ  ُ�َّرِكۡ  َ� ﴿
ۡ
 هُ َ�ٰ قََرأ

    ]١٨  ،١٦: القيامة[  ﴾١٨ ۥَءانَهُ قُرۡ  تَّبِعۡ ٱفَ 
گمان  یزده حرکت مده. ب (اي محمد! هنگام نزول قرآن) زبانت را براي تکرار آن، شتاب

گردآوري و (آسان کردن) قرائتش با ماست. پس هنگامی که خواندنش را (بر زبان جبرئیل) 
 تمام کردیم، تو خواندنش را دنبال کن.

 فرماید: می سپس و

    ]١٩: القيامة[  ﴾١٩ ۥَ�َيانَهُ  َناَعلَيۡ  إِنَّ  ُ�مَّ ﴿
 سپس توضیح و بیان آن با ماست.

 فرموده پیامبرش به و گرفته عهده بر را قرآن حتوضی و بیان متعال، اهللا سان بدین

 برخی انسان، که شود می باعث تکرار، عدم چون ؛کرد دنخواه فراموش را قرآن که است

 یعنی:  ﴾ۥَ�َيانَهُ  َناَعَليۡ  إِنَّ  ُ�مَّ ﴿ فرمود: پیامبرش به اهللا اما کند؛ فراموش را ها جمله از

 ».ماست با آن، بیان و توضیح سپس«
 ها آن از جویی عیب به انسان که است این علما، براي اهیخیرخو هاي شانهن از یکی

 اشتباه گاه و نیستند معصوم علما، زیرا، نباشد؛ هایشان لغزش و خطاها پی در و نپردازد

 توبه که هستند کسانی خطاکاران، بهترین و خطاکارند ها، انسان ي همه کنند. می

 استاد هاي اشتباه دیگران از بیش باید ینی،د علوم جویان دانش و طالب نمایند. می
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 زیرا دهند؛ تذکر ها آن به را اشتباهشان احترام، و ادب رعایت با و کنند تحمل را خویش

 هاي اشتباه متوجه ها آن طریق از و اند برده بهره خود، شاگردان از که استادانی بسیار چه

 و انسان زیرا اند؛ برده یپ خویش خطاهاي از بسیاري به و اند شده خود عملی و علمی
 و دیگران عیوب پی در که است این مهم اما شود؛ می اشتباه دچار بشر، جنس
 يَْدُخِل  َولَمْ  بِِلَسانِهِ  آَمنَ  َمنْ  َمْعرَشَ  يَا« است: آمده حدیثی در نباشد. ها آن از جویی عیب

يَمانُ  ِ
ْ

ِبِه، ىِف  اإل
ْ
  قَل

َ
ُمْسِلِم�َ  تُؤُذوا ال

ْ
  ال

َ
إِنَّهُ  َعْوَراتِِهْم، ِبُعواتَتَّ  َوال

 ا�ُّ  فضحهُ  َعْوَراتِِهْم، تتبع َمن فَ

 هایتان دل در ایمان هنوز، و اید آورده ایمان زبان به که کسانی اي« یعنی: ؛»هِ أمِّ  َ�يِْت  يِف  لَوْ وَ 

 ها آن آبروي ریختن و جویی عیب پی در و میازارید را مسلمانان است! نشده وارد

 رسوا را او متعال اهللا باشد، برادرش آبروي ریختن پی در سرکه یقین به نباشید؛

 پس است؛ مسلمانان عموم ي درباره این، ».باشد مادرش ي خانه در اگرچه گرداند؛ می

 بود؟! خواهد چگونه کند، می بدگویی و غیبت علما، از که کسی
 نمایند، بیان مردم میان در را آن تا کنند می جویی عیب علما از ریزبینی با که کسانی

 و علم به هم و کنند می بد علما شخصیت به هم بلکه کنند؛ نمی بد علما، به نسبت فقط
 قابل علما، سوي از تنها که عتییشر و آیین به هم و هاست آن ي سینه در که دانشی

 از اگر و کند نمی اعتماد ها آن به کس هیچ دیگر شوند، بدنام علما اگر زیرا ست؛ یادگیري

 که آن حال ماند؛ نمی باقی علما به اعتماد براي جایی دیگر شوند، باخبر ماعل عیوب

 بدبین علما به مردم، وقتی است. مغرض افراد ي پرداخته و ساخته عیوب، این از بسیاري

 حق در بزرگی ستم و نایتج این، و گردند می بدبین نیز ها آن دانش و علم به شوند،

 است. پیامبر سنت و شریعت
 آبروي از که است این دینی، پیشوایان و علما براي خیرخواهی مصادیق از ییک لذا

 را اشتباهشان بلکه نسازیم؛ فاش را ها آن عیوب توانیم می که جا آن تا و کنیم دفاع ها آن

 چینی، سخن از دور هب شنویم، می ها آن ي درباره سخنی اگر و دهیم تذکر خودشان به

 که چنان ؛باشد اساس بی ایم، شنیده چه آن است ممکن زیرا بپرسیم؛ ها آن از را قضیه اصل

 برخی چون کنند؛ می نقل ما از نادرستی سخنان که آید می پیش زیاد نیز ما خود ي درباره

 میعال به دارند، دوست که را چه آن خود، درونی امیال و ها خواسته تأیید براي مردم از

 پذیرند؛ می را حرفش مردم، و دارد وانیفرا محبوبیت مردم میان در که دهند می نسبت

 سخنی چنین هرگز من، گوید: می پرسیم، می عالم آن از را موضوع وقتی که آن حال
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 و باشد نادرست عالم، یک سخن از مردم، از برخی برداشت است ممکن گاه و ام. نگفته
 کنند. منتقل دیگران به عالم آن نام به را نادرست برداشت همان

 پی در که کند می ایجاب چنین علما براي خیرخواهی و نصیحت حال، هر در

 عذري کنیم سعی همواره بلکه نباشیم؛ آبرویش ریختن و عالمی هیچ از جویی عیب

 بپرسیم او از را موضوع اصل و بگیریم تماس خودش با که ندارد اشکالی بیابیم. برایش

 تماس شدخو با وقتی ؟خیر یا است درست ایم، شنیده چه آن آیا که شویم مطمئن تا

 یابیم  درمی عالم، آن توضیحات با یا شود می روشن ما براي موضوع اصل بسا چه بگیریم،

 پوشیده او بر که اشتباهی به خود عالم، آن برعکس، یا است بوده اشتباه ما برداشت که

 ننخستی که چنان ایم؛ داده انجام اي شایسته و درست کار سان بدین و برد می پی بوده،
 اش خطبه نخستین در صدیق ابوبکر یعنی ،خدا رسول از پس امت این پیشواي

 رفتار نادرست و بد اگر و دهید ام یاري کردم، عمل درست و نیک اگر« فرمود: چنین

 را مسلمانت برادر اشتباه پس کند؛ می اشتباه انسانی، هر آري! )1(».کنید اصالحم نمودم،

 بسیار عالم، موقعیت زیرا باشد؛ علم اهل اگر ویژه هب کن؛ اصالحش و بده تذکر او به

 و گیرد می را ها خیلی دامن اشتباهش کند، اشتباه اگر یعنی است؛ خطرناك و خطیر
 خطرناکی جایگاه رو  این از داشت؛ خواهد دنبال به را زیادي ي عده لغزش او، لغزش

 مردم از بسیاري ،نماید رفتار هیال رهنمود مطابق و ایستهش و درست اگر و دارد.

 معال واالي مقام و اهمیت گر بیان این، و کرد خواهند رفتار درست وي، از پیروي به
 است.

 آنان از کرده، حفظ را خود علمی آبروي باید ما که کنم می تأکید نکته این بر لذا

 از عمان نباید این، و بیابیم ها آن هاي اشتباه براي عذري کنیم سعی همواره و نماییم دفاع

 و بگذاریم میان در آنان با را موضوع اصل و بگیریم تماس خودشان با که شود این
 علماي و دینی پیشوایان خیرخواه سان بدین و بگذاریم بررسی و بحث به را موضوع

 باشیم. خویش

محمد صالبی و  ي دکتر علی ي اول)، نوشته (تحلیل وقایع زندگانی خلیفه» ابوبکر صدیق«نک:  )1(
 ). [مترجم]6/305» (البداية والنهاية«نقل از  به 237بنده (محمد ابراهیم کیانی)، ص: ي  ترجمه
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 معموالً و هستند ها آن فرمانروایان و حکام مسلمانان، پیشوایان از نوع دومین

 تکبر و موقعیت زیرا ست؛ دینی پیشوایان و علما خطاهاي از شبی ها آن هاي اشتباه

 ویش،خ قدرت از استفاده با خواهند می و دارد وامی معصیت و گناه به را ها آن حکام،

 از حکومتی پیشوایان خطاهاي رو این از و کنند تحمیل دیگران بر را نادرست و درست

 .ماشاءاهللا اال است؛ تر بیش دینی، پیشوایان خطاهاي
 پوشی چشم ها آن هاي بدي از که است این فرمانروایان، و حکام براي خیرخواهی

 که جا آن تا بلکه نکنیم؛ فاش مردم میان در را ها آن هاي اشتباه یا ها بدي و نماییم

 آنان براي سان بدین و دهیم تذکر ها آن به پسندیده، و نیک روشی با توانیم می

 که افرادي یا نامه طریق از یا وگرنه، مستقیم، تماس اب است ممکن اگر کنیم؛ خیرخواهی

 به مردم، هاي درخواست و ها نامه گاه زیرا بگیریم؛ تماس آنان با دارند، تباطار ها آن با

 کسانی طریق از یا مستقیم طور به است بهتر لذا شود. نمی بررسی یا رسد نمی مسؤوالن

 میان در ها آن با را جودمو مشکالت و یمبگیر تماس آنان با دارند، ارتباط ها آن با که

 به نسبت شخصی دشمنی فقط مردم، میان در ها آن هاي بدي ذکر ولی بگذاریم؛

 در ستمی مسؤوالن، به کردن بدي از گذشته بلکه شود؛ نمی محسوب حکام و مسؤوالن

 بگیرد، جاي مردم دل در مسؤوالن ي کینه وقتی زیرا ؛رود می شمار به مردم ي همه حق

 جامعه در نابسامانی و مرج و هرج ساز زمینه این، و کنند نمی برداري فرمان ها آن از دیگر

 اگر که صورتی در گیرد. می قرار خطر معرض در عمومی آسایش و امنیت و باشد می

 پیروي نیست، شریعت مخالف که آنان دستورهاي از ببرند، حساب خود حکام از مردم،

 کرد. خواهند
 به ها آن از توانیم می که حکام و علما اند: دسته دو مسلمانان، وایانپیش حال، هر در

 و هستند دینی هاي آموزه ي کننده بیان علما، کنیم؛ یاد حکومتی و دینی پیشوایان عنوان
 اجرایی و دینی پیشوایان خیرخواه که داریم وظیفه ما لذا االهی. قوانین مجریان حکام،

 اشتباهشان شدند، اشتباه دچار اگر و بپوشانیم را آنان هاي اشتباه و ها بدي و باشیم خویش

 به و میان رد ها آن با است، اشتباه ما پندار به که را چه آن حداقل، یا کنیم یادآوري آنان به را

 یا اشتباه را حکومتی مسؤول یا عالم یک رفتار یا سخن گاه زیرا بگذاریم؛ بررسی و بحث

 نادرست ما، برداشت که شویم می متوجه بررسی و بحث از پس ولی پنداریم، می نادرست

 در و ست دیگري چیزِ موضوع، اصل گاه و هد.د می روي زیاد مواردي، چنین  و است بوده
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 و علما هاي اشتباه دارند دوست ها، برخی زیرا شود؛ می عوض کلی به انتقال، و نقل
 دهند می نسبت ها آن به یاعمال ای سخنان نیت، سوء با گاه و بیفتد ها زبان سرِ بر مسؤوالن،

 سخنی که مسؤولی یا عالم با مواردي چنین در باید لذا اند. نداده انجام و اند نگفته که

 کنیم. فصل و حل را موضوع و بگیریم تماس ایم، شنیده اش درباره
 ذکر دین در خیرخواهی مصادیق از یکی عنوان به پیامبر که اي نکته آخرین اام و

 پیشوایان ابتدا که بینیم می است. مسلمانان عموم براي خیرخواهی و یحتنص فرموده،

 به مسلمانان، عموم صالح زیرا را؛ ها آن عموم سپس و است فرموده ذکر را مسلمانان

 هاي رده مسؤوالن و علما اگر دارد. بستگی ها آن مسؤوالن و علما درستیِ و صالح

 پیشوایان که نماند ناگفته شوند. می حاصال نیز مردم ،باشند شایسته و نیک مختلف،

 و شود می مختلف هاي پست و گوناگون هاي رده در مسؤوالن ي همه شامل مسلمانان،
 یک رییس یا مدرسه یک مدیر مانند گنجد؛ می مفهوم این در دارد، مسؤولیتی هرکس

 و مدرسه ي اداره در اي شایسته و درست کرد روي و شوند اصالح اگر که دانشگاه
 شد. خواهند اصالح نیز ها آن جویان دانش و آموزان دانش باشند، داشته دانشگاه

 براي هرچه که کند می ایجاب چنین مسلمانان، عموم براي خیرخواهی و نصحیت

 رهنمون نیکی و خیر سوي به را آنان و بپسندیم نیز ها آن براي پسندیم، می خویشتن

 درست، راه و حقیقت سوي به را ها آن شدند، منحرف درست راه از هرگاه و شویم

 برادران را آنان و دهیم تذکر ها آن به گردیدند، فراموشی دچار چون و کنیم نمایی راه

ُمْسِلمُ « است: فرموده اهللا رسول زیرا ؛نماییم قلمداد خود
ْ
ُخو ال

َ
ُمْسِلمِ  أ

ْ
 یعنی: )1(؛»ال

ُمْؤِمنُ « است: فرموده و ».است مسلمان برادرِ مسلمان،«
ْ
ُمْؤِمِن  ال

ْ
ُنْيَانِ  لِل

ْ
 َ�ْعُضهُ  �َُشدُّ  اَكبل

 باعث که هستند ساختمان یک اجزاي مانند دیگر یک براي مؤمنان« یعنی: )2(؛»َ�ْعًضا

ُمْؤِمِن�َ  َمثَُل « است: فرموده چنین هم ».شوند می دیگر یک استحکام و تقویت
ْ
 تََوادِِّهمْ  يِف  ال

ِهمْ وَ  ََسدِ  َكَمثَِل  َوَ�َعاُطِفِهمْ  تََرامُحِ
ْ
ُ  تََداىَع  ُعْضوٌ  ِمنهُ  اْشتَىَك  إَِذا الَواِحدِ  اجل

َ
َهرِ  اجلََسدِ  َسائِرُ  هل  بِالسَّ

؛ و نیز: صحیح مسلم، عمر نقل از ابن به 2580) و مسلم، ش: 6951، 2442صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .نقل از ابوهریره به 2514ش: 

 .)6027، 2446، 481صحیح بخاري، ش: ( )2(
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 َّ�ُ
ْ
 پیکرند یک مانند دیگر، یک با شفقت و مهربانی دوستی، در منانمؤ« یعنی: )1(؛»َواحل

 تب و قراري) (بی خوابی بی دچار نیز اعضا سایر آید، درد به آن عضو یک اگر که

 بدن ي همه به درد این آید، می درد به انسان بدن اعضاي از یکی وقتی )2(».دشون می

 خود، کیشان هم براي باید مسلمان شود. می قرار بی و خواب بی انسان، و کند می سرایت

 درد را او درد مسلمانان سایر شد، رو روبه مشکلی با مسلمانی اگر یعنی باشد؛ گونه مینه

 کنند. دردي هم او با و بدانند خود
 در بلکه نگوید؛ او به جمع میان در را کسی اشتباه انسان، که است این نصیحت،

 اما ت؛س خیرخواهی روي از تذکر، این که بداند و کند اثر او در تا دهد تذکر او به تنهایی

 فضیحت بلکه نیست، نصیحت که این نه دهیم، تذکر او به جمع در را کسی اشتباه اگر

 چنین زیرا دارد؛ وامی معصیت و گناه حتی و منفی واکنش به را وا بسا چه و است

 دارد جمع میان در را او کردن خراب یا سرزنش قصد کننده، نصیحت که کند می برداشت

 پذیرد. نمی را نصیحتش رو این از و
*** 

اِم ا اهللاقال: بَاَ�ْعُت َرسوَل  اهللاثلَّا�: َ�ْن جر�ر بِْن عبِد  -١٨٧
َ
الَةِ، ىلَع: إِق لصَّ

 ُمْسلٍِم.
ِّ

اَكةِ، َوانلُّْصِح للِك  )3([متفٌق عليه] َو�ِيَتاءِ الزَّ
 و زکات، اداي نماز، ي اقامه بر پیامبر با گوید: می عبداهللا بن جریر ترجمه:
 کردم. بیعت مسلمان، هر براي خیرخواهی

�ٍَس  -١٨٨
َ
حَ «قال:  َعِن انلَّيبِّ  اثلَّالث: َ�ْن أ

َ
ِخيِه َما الَ يُْؤِمُن أ

َ
ُدُ�ْم َحىتَّ ُ�ِبَّ أل

 )1([متفٌق عليه]». ُ�ِبُّ نِلَْفِسهِ 

 .نقل از نعمان بن بشیر به 2586صحیح مسلم، ش:  )1(
گونه  ي نبوي را این ي مشهورش به همین حدیث اشاره دارد؛ وي، این فرموده سعدي، در سروده )2(

 نظم درآورده است که: به
 ه در آفرینـش ز یک گوهرندـک  آدم اعـضـاي یکـدیگـرند بنـی«

 »دگـر عضـوهـا را نمانـد قــرار ارـدرد آورد روزگ چو عضوي به
 .56؛ و صحیح مسلم، ش: 57صحیح بخاري، ش:  )3(
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 تا نیست کامل شما از یک هیچ ایمان« فرمود: پیامبر گوید: می انس ترجمه:

 ».بپسندد نیز خود مسلمان برادر براي پسندد، می خود براي هرچه که آن

 شرح
 ي اقامه بر پیامبر با« ست:ا گفته که کرده نقل عبداهللا بن جریر از ،/مؤلف

 سه به روایت این در ».کردم بیعت مسلمان، هر براي خیرخواهی و زکات، اداي نماز،

 حق، یک و باشد می اهللا ي ویژه و خاص حقّ مورد، یک است؛ شده تصریح مورد

 حقِ نماز، است. مشترك بندگانش و اهللا میان دیگر، حقی و انسان نوعان هم ي ویژه

 بهترین به را آن انسان، که معناست بدین نماز، ي اقامه باشد. می متعال ردگارپرو ي ویژه

 جاي به را نماز شرایط و واجبات، ارکان، و نماید رعایت را نماز اوقات و کند ادا شکل

 دیگر ي هتکن یک مردان، ي درباره البته دهد؛ انجام کامل طور به را آن مستحبات و آورد

 نماز در عذر، بدون هرکس و بخوانند. جماعت با را شاننماز که این دارد؛ وجود نیز

 /حرانی ابوالعباس امام مانند علما، از برخی و شود می کار گنه نکند، شرکت جماعت
 جماعت بدون و تنهایی به را نمازش شرعی، عذر بدون کسی اگر که باورند این بر

 را نمازش علما مهورج ولی شود؛ نمی پذیرفته او از و است باطل نمازش بخواند،

 بدون که کسی یعنی است؛ درست دیدگاه، همین و دانند. می کار گنه را خودش و درست

 و راجح، قول کار. گنه خودش، و است درست نمازش کند، ترك را جماعت نماز عذر،
 را جماعت نماز علما، جمهور و است همین ،/احمد امام مذهب در مشهور دیدگاه

 اند. دانسته واجب
 حضور یعنی خشوع، است؛ نماز در خشوع نماز، ي اقامه مفاهیم و مصادیق گردی از

 اهمیت خشوع، بیندیشد. دهد، می انجام و خواند می که چه آن در نمازگزار که این و قلب

 بدون که نمازي .است روح بدون پیکر مانند خشوع، بدون نماز زیرا دارد؛ فراوانی

 نماز رود، می سو آن و سو این به نماز در گزار،نماز قلب و شود می خوانده قلب حضور

 دل حضور با نمازگزار، اگر اما ؛شود می خالصه بدنی، هاي حرکت در که ست روحی بی

 خواند می نماز احساس این با و نماید می احساس اهللا برابر در را خود بخواند، نماز

 .45؛ و صحیح مسلم، ش: 13صحیح بخاري، ش:  )1(
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 و مغز این، جوید. می ربتق او به دعا و ذکر با و کند می نیاز و راز پروردگارش با که
 است. نماز روح

 زکات، بود؛ آن مستحقان به زکات دادنِ بست، پیامبر با جریر که پیمانی دومین

 بر را آن که باشد می متعال اهللا حق جهت، آن از اوست. بندگان و اهللا میان مشترك حقی

 است، نمستحقا حق است؛ داده قرار اسالم ارکان جزو را آن و کرده فرض بندگانش

 دارد، وجود زکات، ي فریضه در که اهدافی یا شود می تأمین نیازشان آن ي وسیله به چون

 گردد. می برآورده
 است، باب این در مؤلف شاهد و شده ذکر روایت این در که موردي سومین اما و

 کرد بیعت پیامبر با جریر یعنی است؛ مسلمانان ي همه براي خیرخواهی و نصیحت

 و دور چه و باشد خویشاوند و نزدیک مسلمان، آن چه باشد؛ مسلمانی هر هخیرخوا که
 در خیرخواهی این کیفیت مرد. یا باشد زن بزرگ؛ چه و باشد کوچک چه بیگانه؛

 مسلمان انسان که صورت بدین است. آمده انس حدیث در یعنی بعدي، حدیث

 خود براي چه آن و بپسندد؛ نیز مسلمانش برادر براي ،پسندد می خود براي هرچه

 که کند رفتار اي گونه به آنان با چنین هم نپسندد. نیز مسلمانان سایر براي پسندد، نمی

 شود. رفتار شکل همان به خودش با دارد دوست
 که پسندد می را چیزي مسلمانش برادر براي که کسی از پیامبر حدیث، این در

 نفی حدیث، این در ایمان نفی از رمنظو است؛ کرده ایمان نفی سندد،پ نمی خویش براي

 کامل کس هیچ ایمان یعنی ندارد. ایمان کلی به شخص، آن که این نه است؛ کامل ایمان

 بپسندد. نیز خود کیش هم برادر براي پسندد، می خود براي هرچه که آن تا نیست
 که کرد بیعت پیامبر با بجلی عبداهللا بن جریر که این از پس شود: می گفته

 تر بیش اسب، این ارزش که دریافت سپس و خرید اسبی باشد، مسلمانی هر رخواهخی

  بیش اي، فروخته من به که اسبی قیمت گفت: او به و بازگشت فروشنده نزد لذا است؛
 بار براي باز و بود. اسب آن قیمت او، گمان به که داد او به را مبلغی همان و است این از

 بابت سرانجام، و دارد قیمت این از بیش تو، اسب گفت: فروشنده به و بازگشت سوم

 زیرا ؛داد اش فروشنده به درهم صد هشت بود، کرده خریداري درهم دویست که اسبی

 و داد یا معامله به عربی در باشد. مسلمانان ي همه خیرخواه که کرد بیعت پیامبر با او
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 »مبایعه« اي، دوجانبه یمانِپ هر به خاص طور به البته شود. می گفته »مبایعه« ستد،
 فرماید: می متعال اهللا که طور همان گویند. می

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َ ٱ ُ�َبايُِعونَ  إِ�ََّما ُ�َبايُِعونََك  �َّ     ]١٠: الفتح[  ﴾�َّ
 نمایند کنند، جز این نیست که با اهللا بیعت می گمان آنان که با تو بیعت می بی

 است شده نامیده »مبایعه« یا »بیعت« جهت آن از و دوجانبه. پیمان یعنی بیعت، پس،

 زبان در :ست گفتنی کنند؛ می دراز پیمان، بستن براي را دستشان قرارداد، طرف دو که

 شود. می گفته ،»باع« گشوده، یا باز دست به عربی
*** 
 



 
 

 

 باب: امر به معروف و نهی از منکر -23

 فرماید: می متعال، اهللا

  ّمِنُ�مۡ  ُ�نَوۡ�َ ﴿
ُ
ةٞ أ   ۡ�ِ �َۡ ٱ إَِ�  ُعونَ يَدۡ  مَّ

ۡ
ِ  ُمُرونَ َوَ�أ  ٱب

ۡ  َعنِ  نَ َهوۡ َوَ�نۡ  ُروِف َمعۡ ل
ۡ ٱ ْوَ�ٰٓ  ُمنَكرِ� ل

ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك َوأ     ]١٠٤: آل عمران[  ﴾١٠٤ لُِحونَ ُمفۡ ل

باید از میان شما گروهی باشند که به سوي نیکی فرا بخوانند و امر به معرف و نهی از منکر 
 ستگارند.کنند؛ و چنین کسانی ر

 

ةٍ  َخۡ�َ  ُكنُتمۡ ﴿ مَّ
ُ
خۡ  أ

ُ
  لِلنَّاِس  رَِجۡت أ

ۡ
ِ  ُمُرونَ تَأ  ٱب

ۡ ۡ ٱ َعنِ  نَ َهوۡ َوَ�نۡ  ُروِف َمعۡ ل   ﴾ُمنَكرِ ل
   ]١١٠: آل عمران[  

 کنید. اید؛ امر به معروف و نهی از منکر می شما بهترین امتی هستید که براي مردم پدید آمده
 

  وَ َعفۡ لۡ ٱ ُخذِ ﴿
ۡ
ِ  ُمرۡ َوأ عۡ  ِف ُعرۡ لۡ ٱب

َ
    ]١٩٩: األعراف[  ﴾١٩٩ ِهلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ َعنِ  رِۡض َوأ

 عفو و گذشت (در پیش) بگیر و به کار نیک و پسندیده فرمان بده و از جاهالن روي بگردان.
 

ۡ ٱوَ ﴿ ۡ ٱوَ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل وۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ  ُت ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل
َ
ٓ أ   ٖض� َ�عۡ  ءُ ِ�َا

ۡ
ِ  ُمُرونَ يَأ  ٱب

ۡ  َعنِ  نَ َهوۡ َوَ�نۡ  ُروِف َمعۡ ل
ۡ ٱ     ]٧١: التوبة[  ﴾َكرِ ُمنل

خوانند و از کارهاي دیگرند؛ به کارهاي نیک فرا می و مردان و زنان باایمان، یار و یاور یک
 دارند.زشت باز می

 

ِينَ ٱ لُعِنَ ﴿ َّ�  ْ ٰٓ إِسۡ  بَِ�ٓ  ِمنۢ  َ�َفُروا ٰ  ءِيَل َ� ٰ  َ�مَۚ َمرۡ  نِ بۡ ٱ وَِعيَ�  دَ ۥَداوُ  لَِسانِ  َ�َ  لَِك َ�
ْ  بَِما ْ وَّ  َعَصوا ْ  ٧٨ َتُدونَ َ�عۡ  َ�نُوا نَكرٖ  َعن نَ يَتََناَهوۡ  َ�  َ�نُوا ۚ  مُّ ْ  َما َس َ�ِئۡ  َ�َعلُوهُ  َ�نُوا
  ]  ٧٩  ،٧٨: دة املائ[  ﴾٧٩ َعلُونَ َ�فۡ 

 اسرائیل که کفر ورزیدند، به زبان داوود و عیسی پسر مریم نفرین شدند. این، آن دسته از بنی
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دیگر را از کار زشتی که مرتکب  گذشتند. یک و از حد می بدان سبب بود که نافرمانی نمودند
 دادند!چه انجام می داشتند. چه زشت بود آنشدند، باز نمی

 شرح
 »معروف« است. گشوده »منکر از نهی و معروف به امر« عنوان تحت بابی /مؤلف

 هاي عبادت مانند باشد؛ شریعت تأیید مورد که شود می گفته اي پسندیده کار هر به

 زشتی و ناپسند کار هر به »رمنکَ« ست. باطنی و ظاهري نوع دو در که عملی و فتاريگ

 گناهان و ها معصیت انواع شامل و است کرده منع آن از شریعت، که گردد می القاط

 آن. امثال و چینی سخن غیبت، دروغ، ،اهللا از نافرمانی فسق، کفر، مانند: شود؛ می
 از ازداشتنب و نیک کارهاي سوي به فراخواندن ای منکر، از نهی و معروف به امر

 ي اندازه به مسلمانان، از تعدادي اگر یعنی است؛ کفایه فرض ناپسند، و زشت هايکار
 تعداد اگر و شود می ساقط دیگران از حکمش بپردازند، فریضه این انجام به کافی،

 بود. خواهند مسؤول همه، نباشد، کافی کنند، می منکر از نهی و معروف به امر که کسانی

 فرماید: می متعال، اهللا که طور همان
ةٞ  ّمِنُ�مۡ  ُ�نَوۡ�َ ﴿ مَّ

ُ
  ۡ�ِ �َۡ ٱ إَِ�  ُعونَ يَدۡ  أ

ۡ
ِ  ُمُرونَ َو�َأ  ٱب

ۡ ۡ ٱ َعنِ  نَ َهوۡ َو�َنۡ  ُروِف َمعۡ ل  ﴾ُمنَكرِ ل
  ]١٠٤: آل عمران[ 

نهی از منکر  باید از میان شما گروهی باشند که به سوي نیکی فرا بخوانند و امر به معرف و
 کنند.

 به امر به سپس و داد دستور نیک، کارهاي سوي به فراخواندن به ابتدا که بینیم می

 به و امر به نسبت نیک، کارهاي سوي به دادن دعوت زیرا منکر؛ از نهی و معروف

 بیان معناي به نیکی، و خیر سوي به دادن دعوت دارد؛ اولویت منکر، از نهی و معروف

 و پدر به نیکی رمضان، ي روزه حج، زکات، نماز، به را مردم مثالً ست؛ها نیکی کردن
 به امر نوبت سپس بخوانیم. فرا آن امثال و خویشاوندي پیوند و حقوق رعایت و مادر

 تنبلی یا سستی نماز، امر در که کسی به یعنی رسد؛ می فرا منکر از نهی و معروف

 بخوان. نماز گوییم: می کند، می
 یا تغییر ازایجاد است عبارت که دارد وجود زمینه این در هم دیگري ي مرحله البته

ى َمنْ « است: فرموده اهللا رسول زیرا ؛دگرگونی
َ
ْهُ  ُمنْكًرا ِمنُْ�م َرأ يغ�ِّ

ْ
 یعنی: ؛»�ِيَده فَل

 از نفرمود: ؛»دهد تغییر خویش دست به را آن دید، ناپسندي و زشت کار شما از هرکس«
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إِنْ « فرماید: می ادامه در است. منکر از نهی از فراتر مرحله نای زیرا ؛بازدارد آن
 لَمْ  فَ

إِنْ  فِبِلَسانِه، �َْستَطعْ 
 تغییر را آن خود دست با نتوانست اگر« یعنی: ؛»فَبَقلبهِ  �َْستَِطعْ  لَمْ  فَ

 آن خویش قلب به پس نتوانست، هم را این اگر و کند منع آن از خود، زبان با پس دهد،

 گفتن سخن توانایی انسان اگر و است. منکر از نهی ي مرحله زبان، با نهی ».بداند بد را

 بد خود، دل در را زشت عمل آن و بشمارد زشت خویش قلب در را آن باید نداشت،

 بداند.
 :نمود رعایت باید که دارد شرایطی منکر، از نهی و معروف به امر

را بشناسد؛ لذا » منکر« و» معروف«کند، باید  شرط اول: کسی که امر و نهی می
زیرا  ؛اطالع باشد، برایش سخن گفتن، روا نیست اگر از حکم شرعی آن موضوع، بی

که  بخواند؛ حال آن یا نیک بپندارد و به سوي آن فرا» معروف«ممکن است کاري را 
اي که به گمان او  چنین امکان دارد از کار نیک و پسندیده زشت یا حرام است! هم

است، نهی کند و » مباح«یا از کاري که در شریعت،  است، باز دارد ناجایز یا زشت
باید براي امر به معروف و نهی از  لذا انسانسان مردم را در تنگنا قرار دهد.  بدین

 .منکر، معروف و منکر را بشناسد
شرط دوم: این است که کامالً مطمئن و آگاه باشد که مخاطبش، حکمی شرعی 

یعنی نباید صرفاً بر اساس حدس و عمل نادرستی شده است؛ را ترك کرده یا مرتکب 
 فرماید: می گمان یا حرف و تهمت دیگران، مردم را مؤاخذه کنیم. اهللا

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ جۡ ٱ َءاَمُنوا نِّ ٱ ّمِنَ  �َكثِ�ٗ  َتنُِبوا نِّ ٱ َض َ�عۡ  إِنَّ  لظَّ  َ�  وَ  ٞمۖ إِثۡ  لظَّ

 ْ ُسوا    ] ١٢: احلجرات[  ﴾َ�َسَّ
ها، گناه است. و  شک برخی از گمان هاي بد بپرهیزید که بی اي مؤمنان! از بسیاري از گمان

 به کنجکاوي و تجسس (در کارهاي دیگران) نپردازید.

خواند، الزاماً بدین معنا نیست که  بنابراین، شخصی که با شما در مسجد نماز نمی
ر مسجد دیگري نماز خواند؛ بلکه ممکن است د در مسجد دیگري هم نماز نمی

او  که مطمئن شوید، زده، قضاوت نکنید؛ مگر این خوانده و یا معذور باشد. لذا شتاب
کند. ایرادي ندارد که نزدش بروید و  شرکت نمی بدون عذر شرعی در نماز جماعت

داوري  اما خیلی زشت است که پیش ؛بینم به او بگویید: فالنی! شما را در مسجد نمی
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زیرا  ؛ي آن شخص، سخن بگویید. این کار، جایز نیست مجلسی دربارهکنید یا در هر 
رود یا معذور  دانید؛ شاید واقعاً براي نماز جماعت به مسجد دیگري می شما نمی

 است.
چه برخوردي با مردم داشته  موارديدر چنین  اهللا توجه داشته باشید که رسول

ارد مسجد شد و نشست. کرد که شخصی، و روز جمعه سخنرانی می است. پیامبر
قُم «فرمود:  پاسخ داد: خیر. پیامبر» اي؟ آیا نماز خوانده«از او پرسید:  اهللا رسول

َعتَْ�ِ 
ْ
 اهللا بینیم که رسول می». برخیز و دو رکعت، نماز بخوان«یعنی:  )1(؛»فََصلِّ َر�

ر داد که دو گاه به او دستو ابتدا از او سؤال کرد که آیا نماز خوانده است یا نه و آن
رسید که آن شخص، به محضِ ورود به  نظر می طور به گرچه اینبخواند. نماز رکعت 

داد  احتمال می اهللا نخوانده است؛ با این حال، رسول »املسجد ةحتي«مسجد، نشسته و 
 اند که نماز خوانده است. که شاید آن شخص نماز خوانده، ولی ایشان، او را ندیده

مرتکب عمل حرامی شده است و سپس طرف مقابل، یم که لذا باید مطمئن باش
خانمی، داخل بینید که  او را از این عمل بازداریم. به عنوان مثال: شخصی را می

ها بدبین  ي آن مرد یا زن سخنی بگویید یا به آن ماشین اوست؛ جایز نیست که درباره
که فالن عمل،  تن ایندانس رو از این! باشدزن، خواهر یا همسر شاید آن  زیرا ؛شوید

پسندیده و فالن کار، ناپسند است، یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر 
خواهیم کسی را امر به معروف و نهی از منکر کنیم، باید مطمئن  باشد و وقتی می می

 اي را ترك کرده یا مرتکب کار ناپسندي شده است. واقعاً عمل پسندیدهآیا باشیم که 
نرمی  کند، باید با دیگران، محترمانه و به ی از منکر میبه معروف و نهکسی که امر 

طور که  برخورد کند؛ زیرا برخورد نرم و محترمانه، مفید و سودمند خواهد بود. همان
فق َما ال ُ�ْعِطي َعِن الُعنِْف «فرموده است:  پیامبر َ ُ�ْعطي ىلَعَ الرِّ  اهللا«ی: یعن )2(؛»إنَّ ا�َّ

دهد که در برابر سختی و  رفتاري، پاداش یا نتایجی می می و خوشدر برابر نر
شود که طرف مقابل، واکنش  گیري، باعث می لذا خشوت و سخت». دهد خشونت نمی

 .نقل از جابر بن عبداهللا به 875صحیح مسلم، ش: ؛ و 931صحیح بخاري، ش:  )1(
 .&نقل از عایشه به 2593صحیح مسلم، ش:  )2(
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منفی از خود نشان دهد یا غرورش اجازه ندهد که حق را بپذیرد؛ ولی اگر با 
 خویی و مهربانی با او رفتار کنید، چه بسا حق را قبول کند. نرم

یا بازرس عمومی، مأمور امر به معروف و نهی از منکر بود؛ » محتسب«در گذشته 
شود: باري یکی از بازرسان عمومی، هنگام نماز مغرب نزد شخصی رفت که  گفته می

ي شتر بود. در آن زمان، هنگامی که با  وسیله در حالِ بیرون کشیدن آب از چاه، به
حتسب تر، آب بکشد. م دند تا شتر راحتخوان کشیدند، اشعاري هم می شتر، آب می

سخن گفت. ، با شخصی که مشغول کشیدن آب از چاه بود، یا بازرس، با لحنی تند
محتسب، . او را زدطاقت نیاورد و با عصایش  چاره که حسابی خسته بود، کارگر بی

بود و ماجرا را برایش  /تمیمیمحمد  عالمههاي  نزد امام مسجد رفت که از نوه
 رد.بازگو ک

مکانی رفت که محتسب رفته بود؛ عبایش را  روزِ بعد، آن عالم، خود به همان 
گاه اذان مغرب را دادند.  ي چاه گذاشت و وضو گرفت. آن روي چوبی در کنارِ لبه

خواهد عبایش را بردارد و سپس رو به کارگر کرد وگفت:  شیخ، طوري ایستاد که می
کشی هستی؛ اگر به مسجد بروي و  آدمِ زحمت، تو اخ�ً  اهللاُ  جزاکفالنی! برادرم! 

توانی بازگردي و کار خود را  ؛ مینخواهی دادنمازت را بخوانی، چیزي از دست 
کارگر، رو به عالم کرد نرمی با او سخن گفت.  به انجام دهی. در هر حال، با احترام و

ی بد رفتار ادب نزدم آمد و با من، خیل  کرد و گفت: جزاك اهللا خیرا؛ دیروز مردي بی
شیخ گفت: نیازي به زدن نبود؛ شما با عصایم او را زدم. طاقت نیاوردم و کرد؛ من هم 

نرمی سخن گفت. آن مرد،  که با او به که آدمِ فهمیده و زیرکی هستید. خالصه این
عصاي ساربانی را کناري گذاشت و با شیخ، به مسجد رفت. تفاوت را ببینید؛ 

خویی و محترمانه. عالوه بر این،  و عالم، با نرم محتسب، با خشونت رفتار کرد
فق َما ال ُ�ْعِطي َعِن الُعنِْف «فرموده است:  اهللا رسول َ ُ�ْعطي ىلَعَ الرِّ یعنی:  )1(؛»إنَّ ا�َّ

دهد که در برابر سختی و  رفتاري، پاداش یا نتایجی می در برابر نرمی و خوش اهللا«
 َزانَه، َوال « چنین فرموده است: هم». دهد خشونت نمی

َّ
فَق ال يَُ�وُن يف يشٍء إِال إِنَّ الرِّ

 .&نقل از عایشه به 2593صحیح مسلم، ش:  )1(
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 َشانَهُ 
َّ
نرمی و لطافت در هر چیزي که باشد، آن را زیبا و «یعنی:  )1(؛»ُ�ْ�َُع ِمْن يَشٍء إِال

لذا  ».گرداند سازد و از هر چیزي که جدا شود، آن را زشت و معیوب می آراسته می
کند، باید دقت نماید که رفتار نرم و نیکی  می کسی که امر به معروف و نهی از منکر

 با دیگران داشته باشد.
ناشایست باشد؛ لذا در  مد نهی از منکر، بدتر از آن عملِآ شرط سوم: نباید پی

مد نهی از منکر، بدتر و شدیدتر از آن عمل ناپسند باشد، نباید به نهی آ صورتی که پی
از میان بد و بدتر، باید بد را انتخاب  از منکر پرداخت؛ و این، یک قاعده است که

دانیم یا احتمال  کشد و می بینیم که سیگار می اگر کسی را می :کرد. به عنوان مثال
رود، در این صورت، او  دهیم که اگر او را از این کار بازداریم، به سراغ شراب می می

خواري،  بزیرا حکم مصرف سیگار از شرا ؛کنیم نهی نمیاستعمال دخانیات را از 
 .تر است سبک

را دید که » تاتار«در شام گروهی از قوم  /امام ابوالعباس حرانیشود:  گفته می
هیچ نگفت و از کنارشان عبور کرد. دوستش از او پرسید:  /شیخنوشند.  شراب می

ها را از این کار  ها را از این کار زشت، منع نکردي؟ فرمود: اگر آن چرا آن
رفتند و به مال و ناموس مسلمانان، تجاوز  غ زنان مسلمان میداشتیم، به سرا بازمی

خواري، در مقایسه  ها را بکشند؛ در صورتی که شراب کردند و حتی ممکن بود آن می
تر است. این، از دانش و درك باالي آن بزرگوار  تر و ساده با چنین گناهانی، کوچک

 بود.
یکی از بهتر است بگوییم:  شرط چهارم براي امر به معروف و نهی از منکر، یا

آداب امر به معروف و نهی از منکر، این است که ابتدا خود انسان به انجام کارهاي 
نباید دیگران را  انسان ؛ یعنیپسندیده بپردازد و از کارهاي زشت و ناپسند دوري کند

اي از کارهها را  آنیا  نمایدبه سوي کارهاي نیک بخواند و خود در انجام آن، کوتاهی 
. البته این، بدان معنا نیست و خود، کارهاي زشت و ناپسند انجام دهد کند نعناپسند م

ست که  که نسبت به امر به معروف و نهی از منکر کوتاهی کند؛ زیرا این، گناه دیگري
ست که معموالً مردم  اي گونه ولی نهاد و سرشت انسان به ؛شود بر گناهانش افزوده می

 .&نقل از عایشه به 2594صحیح مسلم، ش:  )1(
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کند  دهد؛ زیرا این امر، او را شرمنده می خواند که خود، انجام نمی نمی را به کاري فرا
شود که دیگران را از کاري  چنین انسان به مقتضاي طبیعت خویش، شرمنده می ؛ هم

بازدارد وخود، آن را انجام دهد. در هر حال باید امر به معروف و نهی از منکر نماییم؛ 
زیرا  از کارهاي زشت دوري نکنیم؛ندهیم یا اگرچه خود، کارِ نیک یا پسنیدیده انجام 

ست و  اي مستقل از انجام نیکی و پرهیز از بدي امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه
 دیگر نیستند. این دو، الزم و ملزوم یک

به چنین  ید به قصد اصالح مردمکند، با کسی که امر به معروف و نهی از منکر می
جویی از دیگران باشد. اگر کسی به نیت  انتقامکه هدفش  کاري بپردازد، نه این

جویی از دیگران، امر به معروف و نهی از منکر کند، اهللا متعال در امر و نهی او،  انتقام
گذارد؛ بلکه باید مانند پزشک باشد و به نیت درمان و اصالح  هیچ خیر و برکتی نمی

تنها به قصد اجراي دستور مردم، امر به معروف و نهی از منکر نماید؛ به عبارت دیگر 
سان، هم خود  شریعت و اصالح دیگران، امر به معروف و نهی از منکر نماید تا بدین

کنم که  می استاز اهللا متعال درخو صالح و نیکوکار باشد و هم دیگران را اصالح کند.
یقین او،  یافته، صالح و مصلح بگرداند؛ به گران هدایت ي ما را جزو دعوت همه

 و بزرگوار است.بخشنده 
ْوَ�ٰٓ ﴿فرماید:  در پایان آیه، می اهللا

ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك َوأ و چنین کسانی «﴾ لُِحونَ ُمفۡ ل

کنند، رستگارند. رستگار  یعنی کسانی که امر به معروف و نهی از منکر می». رستگارند
ي خویش برسد و از آن چه که بیم دارد، رهایی یابد.  گویند که به خواسته به کسی می

ْوَ�ٰٓ ﴿فرماید:  متعال در این آیه می اهللا
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك َوأ . کارشناسان زبان عربی، ﴾لُِحونَ ُمفۡ ل

کند؛ بنابراین مفهوم دقیق این آیه،  می» حصر«ي  گویند: این ساختار کالمی، افاده می
خوانند و امر  می ست که به سوي نیکی فرا نها از آنِ کسانیرستگاري، ت«این شود که: 
 فرماید: می سپس اهللا ».کنند نهی از منکر میبه معروف و 

ْ  َوَ� ﴿ ِينَ ٱكَ  تَُ�ونُوا َّ�  ْ قُوا ْ خۡ ٱوَ  َ�َفرَّ ٓ  َما دِ َ�عۡ  ِمنۢ  َتلَُفوا  ﴾ُت ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱ َءُهمُ َجا
    ]١٠٥: آل عمران[  

آمد، برایشان هاي آشکاري که نشانه و پس از آن تفرقه ورزیدندو همانند کسانی نباشید که 
 .دندکراختالف 
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گر این  ، بیان»امر به معروف و نهی از منکر«نهی از تفرقه و اختالف، پس از ذکرِ 
انجامد؛ زیرا وقتی  ختالف میاست که ترك امر به معروف و نهی از منکر، به تفرقه و ا

شوند؛ اگر  هاي گوناگونی در پیش بگیرند، دچار اختالف و چنددستگی می روش مردم
نماید، دیگري، معصیت و نافرمانی  ندگی اهللا حرکت مییک نفر در مسیر اطاعت و ب

سان امت، دچار  و بدین ؛نوشد خواند و دیگري، شراب می کند؛ یکی، نماز می می
کرد مختلفی خواهد داشت. از  شود و هر گروهی، روش و روي اختالف و تفرقه می

 رو اهللا متعال فرمود: این

ْ  َوَ� ﴿ ِينَ ٱكَ  تَُ�ونُوا َّ�  ْ قُوا     ]١٠٥: آل عمران[  ﴾َ�َفرَّ
 و همانند کسانی نباشید که تفرقه ورزیدند.

پارچگی و وحدت امت اسالمی، در گروِ امر به معروف و نهی از منکر  لذا یک
به امر به معروف و نهی از منکر اهمیت دهند  اگر امت اسالمیاست؛ به عبارت دیگر، 

ها و  نی را معیار قضاوتدی وري بطلبند یا این دو اصل مهمو کتاب و سنت را به دا
 هاي آسیب (از گاه دچار تفرقه نخواهند شد و هاي خویش قرار دهند، هیچ داوري

و به باالترین حد  )درامان خواهند بود ، عقیدتی، اجتماعی و سیاسیفکري، فرهنگی
 فرماید: می طور که اهللا همان خواهند یافت. امنیت دست

ِينَ ٱ﴿ َّ�  ْ ْ بُِسوٓ يَلۡ  َولَمۡ  َءاَمُنوا ْوَ�ٰٓ  �ٍ بُِظلۡ  َنُهمإِيَ�ٰ  ا
ُ
 ٱ لَُهمُ  �َِك أ

َ
هۡ  وَُهم نُ مۡ ۡ�    ﴾٨٢ َتُدونَ مُّ

  ]  ٨٢: األنعام[ 
-ست که ایمان آوردند و ایمانشان را به شرك نیامیختند؛ آنان، هدایت امنیت، از آنِ کسانی

 اند.یافته

د و کنن اینک کشورهاي بزرگ و کوچک، تالش زیادي براي حفظ امنیت می
دهند؛ این، در  ي خود را به برقراري امنیت اختصاص می بخش زیادي از بودجه

د. امنیت کامل در دو غافلن ست که بسیاري از مسلمانان، از این رهنمود قرآنی حالی
ِينَ ٱ﴿؛ »دوري از شرك«و » ایمان«کلمه، بیان شده است:  َّ�  ْ ْ بُِسوٓ يَلۡ  َولَمۡ  َءاَمُنوا  َنُهمإِيَ�ٰ  ا

وقتی ملتی ». کسانی که ایمان آوردند و ایمانشان را به شرك نیامیختند«یعنی:   ﴾�ٍ بُِظلۡ 
 یابند. آلوده نکنند، به امنیت کامل دست می ان بیاورند و ایمانشان را به شركایم
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ها نزدیک و  گردد، اما به ذهن ها قبل برمی ها و قرن زنم که اگرچه به سال مثالی می
تنهایی  ترین مسؤول یا باالترین مقام سیاسی، به بزرگ قابل فهم است؛ در صدر اسالم،

تنهایی در بازار و در میان مردم  خوابید و به ان، در مسجد میهبو بدون محافظ و نگ
در مسجد،  ترسید. عمر بن خطاب نمی کس جز اهللا کرد و از هیچ رفت و آمد می

بازار،  ؛ نه درانی نداشتهبخوابید و هیچ محافظ و نگ گذاشت و می سر بر خشت می
زیرا ایمان مردم، به ظلم و شرك، آلوده نشده و ایمانِ ناب  نه در خانه و نه در مسجد؛

پایان  کردند. دوران خلفاي راشدین و خالصی بود و مردم، در امنیت زندگی می
از راه و روش خلفاي  امیه ؛ برخی از حکام بنیامیه فرارسید یافت و دوران بنی
د و در نتیجه، ناامنی و آشوب پدید آمد و خوارج، ظهور کردند. راشدین فاصله گرفتن

فرارسید و امنیت و آرامش به امت اسالمی  /سپس دوران عمر بن عبدالعزیز
ند و در رفت اي که با خیال آسوده و در کمال امنیت به مسافرت می گونه بازگشت؛ به

فت عمر بن ، دوران خالاما بنا به حکمت اهللا سفرهایشان، امنیت داشتند؛
چندان طول نکشید؛ خالفتش، دو سال و چند ماه بود. در هر حال،  /عبدالعزیز

هاي امنیتی و اطالعاتی  امنیت به فراوانی سپاهیان یا به قدرت نظامی و توانِ دستگاه
فرموده بیان  شود که اهللا ي مهم، خالصه می نیست؛ بلکه امنیت در این دو مسأله

 است:
ِينَ ٱ﴿ ْ َءاَمنُ  �َّ ْ بُِسوٓ يَلۡ  َولَمۡ  وا ْوَ�ٰٓ  �ٍ بُِظلۡ  َنُهمإِيَ�ٰ  ا

ُ
 ٱ لَُهمُ  �َِك أ

َ
هۡ  وَُهم نُ مۡ ۡ�   ﴾٨٢ َتُدونَ مُّ

 ]٨٢: األنعام[ 
-ست که ایمان آوردند و ایمانشان را به شرك نیامیختند؛ آنان، هدایت امنیت، از آنِ کسانی 

 اند.یافته

ر کرده، این آیه را آورده هایی که در این باب، ذک ي آیه در ادامه /سپس مؤلف
 فرموده است: که اهللا

ۡ ٱوَ ﴿ ۡ ٱوَ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل وۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ  ُت ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل
َ
ٓ أ   ٖض� َ�عۡ  ءُ ِ�َا

ۡ
ِ  ُمُرونَ يَأ  ٱب

ۡ  َعنِ  نَ َهوۡ َوَ�نۡ  ُروِف َمعۡ ل
ۡ ٱ     ]٧١: التوبة[  ﴾ُمنَكرِ ل

انند و از کارهاي خودیگرند؛ به کارهاي نیک فرا می و مردان و زنان باایمان، یار و یاور یک
 دارند.زشت باز می



 الصالحین شرح ریاض   370

 اهللا کنند. می کمک دیگر هم به و دیگرند یک یاور و یار مؤمن، زنانِ و مردان آري!

 فرماید: می منافقان ي درباره متعال

ۡ ٱ﴿ ۡ ٱوَ  فُِقونَ ُمَ�ٰ ل   ]  ٦٧: التوبة[  ﴾ٖض� َ�عۡ  ّمِنۢ  ُضُهمَ�عۡ  ُت فَِ�ٰ ُمَ�ٰ ل
 رند.دیگ مردان و  زنان منافق از جنس یک

 ولی جنسند. یک از همه، گرچه نیستند؛ دیگر یک یاور و یار منافقان، بنابراین،

 از نهی و معروف به امر را دیگر یک و هستند خویش باایمان برادرانِ یاور و یار مؤمنان،

 کنند. می منکر
 مردان ي وظیفه فقط منکر، از نهی و معروف به امر که است این گر بیان ،آیه این

 البته کنند؛ منکر از نهی و معروف به امر را دیگر یک دارند وظیفه نیز زنان کهبل نیست؛

 دانشگاه) و (مدرسه آموزشی هاي محیط یا عروسی مجالس مانند اي زنانه هاي محیط در

 بازدارد ناپسند و زشت کارهاي از را خود جنسان هم دارد وظیفه زنی، هر لذا آن. امثال و

 انجام و نیکی سوي به را ها آن باید است، واجبات انجام رد نانآ کوتاهی شاهد اگر و

 زنِ و مرد هر ي وظیفه منکر، از نهی و معروف به امر زیرا ؛بخواند فرا واجبات،

 ست: مسلمانی

ۡ ٱوَ ﴿ ۡ ٱوَ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل وۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ  ُت ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل
َ
ٓ أ   ٖض� َ�عۡ  ءُ ِ�َا

ۡ
ِ  ُمُرونَ يَأ  ٱب

ۡ  َعنِ  نَ َهوۡ َوَ�نۡ  ُروِف َمعۡ ل
ۡ ٱ لَوٰ ٱ َوُ�ِقيُمونَ  نَكرِ مُ ل َكوٰ ٱ تُونَ َوُ�ؤۡ  ةَ لصَّ َ ٱ َوُ�ِطيُعونَ  ةَ لزَّ ْوَ�ٰٓ  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ

ُ
 �َِك أ

ۗ ٱ َ�ُُهمُ َسَ�ۡ  ُ َ ٱ إِنَّ  �َّ   ]  ٧١: التوبة[  ﴾٧١ َحِكيمٞ  َعزِ�زٌ  �َّ
از کارهاي خوانند و دیگرند؛ به کارهاي نیک فرا می و مردان و زنان باایمان، یار و یاور یک

نمایند. دهند و از اهللا و پیامبرش اطاعت میکنند و زکات میدارند و نماز برپا میزشت باز می
 گرداند. همانا اهللا تواناي چیره و حکیم است.اهللا ایشان را مشمول رحمت می

 بگرداند. ما حال شامل را خویش آمرزش و رحمت که کنم می درخواست متعال اهللا از
 است: فرموده متعال اهللا که کرده ذکر نیز را هآی این /مؤلف

ِينَ ٱ لُعِنَ ﴿ َّ�  ْ ٰٓ إِسۡ  بَِ�ٓ  ِمنۢ  َ�َفُروا ٰ  ءِيَل َ� ٰ  َ�مَۚ َمرۡ  نِ بۡ ٱ وَِعيَ�  دَ ۥَداوُ  لَِسانِ  َ�َ  لَِك َ�
ْ  بَِما ْ  َعَصوا َ�نُوا     ]٧٨: دة املائ[  ﴾٧٨ َتُدونَ َ�عۡ  وَّ

ه زبان داوود و عیسی پسر مریم نفرین شدند. این، اسرائیل که کفر ورزیدند، بآن دسته از بنی
 گذشتند. بدان سبب بود که نافرمانی نمودند و از حد می
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و تنها کسانی سزاوار لعن  ؛لعن، یعنی طرد یا راندن و دور کردن از رحمت اهللا
 شوند. و نفرین هستند که مرتکب گناهان کبیره (بزرگ) می

، »اسرائیل«سحاق بن ابراهیم هستند؛ یعنی ، فرزندانِ یعقوب بن ا»اسرائیل بنی«
دو پسر داشت: اسماعیل و  لقب یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم بوده است. ابراهیم

 بود که اهللا متعال، به ابراهیم خلیل فرزند بزرگ ابراهیم اسحاق؛ اسماعیل
و کرد ها منت نهاد و این حکم را لغ ي آن دستور داد که او را ذبح کند و سپس بر همه

از هاجر زاده شد و  و قربانیِ بزرگی، بالگردان اسماعیل گردانید. اسماعیل
اسرائیل از نسلِ یعقوب بن اسحاق  . بنیاز همسر نخست ابراهیم اسحاق

اسرائیل، قوم  ها برانگیخت؛ اما بنی هستند و اهللا متعال، پیامبران فراوانی در میان آن
دیگر را از کارهاي  چنین یک ها هم را کشتند. آن سرکشی بودند که بسیاري از پیامبران

که شاهد انجام  ها با آن داشتند؛ بلکه برخی از آن نمی شدند، باز زشتی که مرتکب می
آن شهري که در ساحل دریا قرار کردند. داستان  کارهاي زشت بودند، از آن نهی نمی

نی بودند که اهللا مده است؛ اهالی آن، یهودیاآداشت، مشهور است و در قرآن کریم 
ها، روز شنبه به سطح ماهیمتعال، صید ماهی را در روز شنبه بر آنان حرام گردانید. 

آمدند. زمانی طوالنی شدند و روزهاي دیگر نمیآمدند و روي آب آشکار میآب می
اي سرِ هم  به همین منوال گذشت؛ اهالی آن شهر گفتند: باید فکري بکنیم. و حیله

ان که تورهایی را در ساحل، نصب نمودند و در روزهاي شنبه که آب س کردند؛ بدین
ها  ماهی شنبه شدند و اهالی آن شهر روز یک ها در تورها گرفتار می آمد، ماهی باال می
کردند؛  شهریان خود را از این کار زشت نهی می ها، هم گرفتند. برخی از آن را می

 ي اي نیز حکم االهی را درباره گفتند. عده گروهی هم ساکت بودند و هیچ نمی
اي سرِ هم  ممنوعیت شکارِ ماهی در روز شنبه نادیده گرفتند و براي شکار ماهی، حیله

و آنان را به صورت بوزینگانی زبون و مطرود  ها را مجازات کرد این کردند. لذا اهللا
 درآورد:

ْ  لَُهمۡ  َناَ�ُقلۡ ﴿     ]٦٥: البقرة[  ﴾٦٥ �َ  ِِٔ� َ�ٰ  قَِرَدةً  ُكونُوا
 آنان را به صورت بوزینگانی زبون و مطرود درآوردیم.



 الصالحین شرح ریاض   372

ها، کسانی بودند که سکوت نمودند و  جاست که در میان آن شاهد موضوع، این
عمل نکردند؛ لذا در این نفرین، داخل شدند؛  ي خود در قبال نهی از منکر وظیفهبه 

 فرماید: می اهللا که چنان

ِينَ ٱ لُعِنَ ﴿ َّ�  ْ ٰٓ إِسۡ  بَِ�ٓ  نۢ مِ  َ�َفُروا ٰ  ءِيَل َ� ٰ  َ�مَۚ َمرۡ  نِ بۡ ٱ وَِعيَ�  دَ ۥَداوُ  لَِسانِ  َ�َ  لَِك َ�
ْ  بَِما ْ  َعَصوا َ�نُوا   ]  ٧٨: دة املائ[  ﴾٧٨ َتُدونَ َ�عۡ  وَّ

اسرائیل که کفر ورزیدند، به زبان داوود و عیسی پسر مریم نفرین شدند. این، آن دسته از بنی
 گذشتند. دند و از حد میبدان سبب بود که نافرمانی نمو

. طور عیسی بوده است؛ و همین سالیان زیادي پس از موسی داوود
کردند، نفرین نمودند و اهللا متعال، این  این دو پیامبر، کسانی را که نهی از منکر نمی

داشتند،  نمی ها بیان فرموده است؛ لذا کسانی که از منکر، باز داستان را در تأیید آن
 از رحمت االهی دور گشتند. نفرین شدند و

دهد که ترك این  و این، دلیلی بر واجب بودن نهی از منکر است و نشان می
 گرداند. وظیفه، انسان را از رحمت اهللا، دور می

*** 
 فرماید: اهللا متعال می

ّ�ُِ�ۡمۖ  ِمن قُّ �َۡ ٱ َوقُلِ ﴿ ٓ  َ�َمن رَّ ٓ  َوَمن ِمنُيؤۡ فَلۡ  ءَ َشا ۚ َي�ۡ فَلۡ  ءَ َشا     ]٢٩: الكهف[ ﴾ُفۡر
خواهد، ایمان بیاورد و و بگو: این سخن راست، از سوي پروردگار شماست؛ پس هر که می

 خواهد، کفر بورزد.هر که می

 فرماید: و می

    ]٩٤: احلجر[  ﴾َمرُ تُؤۡ  بَِما َدعۡ ۡص ٱفَ ﴿
 مأموریت خویش را آشکار نما.

 فرماید: چنین می هم

�َيۡ ﴿
َ
ِينَ ٱ َناأ وٓ لٱ َعنِ  نَ َهوۡ َ�نۡ  �َّ َخذۡ  ءِ سُّ

َ
ِينَ ٱ نَاَوأ َّ�  ْ ْ  بَِما ي� َِٔ�  بَِعَذابِۢ  َظلَُموا  َ�نُوا

    ]١٦٥: األعراف[  ﴾١٦٥ ُسُقونَ َ�فۡ 
کاران را به سبب نافرمانی و فسقی  داشتند، نجات دادیم و ستمها باز میکسانی را که از بدي

 شدند، به عذاب سختی گرفتار کردیم.که مرتکب می
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 باره وجود دارد. نی در اینهاي فراوا آیه

 شرح
 ي آیاتی که ذکر کرده، به این آیه اشاره نموده که اهللا ، در ادامه/مؤلف

 فرموده است:
ّ�ُِ�ۡمۖ  ِمن قُّ �َۡ ٱ َوقُلِ ﴿ ٓ  َ�َمن رَّ ٓ  َوَمن ِمنُيؤۡ فَلۡ  ءَ َشا    ]٢٩:الكهف[  ﴾ُفرۡ َي�ۡ فَلۡ  ءَ َشا

خواهد، ایمان بیاورد و هر که می و بگو: این سخن راست، از سوي پروردگار شماست؛ پس
 خواهد، کفر بورزد.هر که می

وي پروردگاري که سباشد؛ از  می آري! حقیقت و سخن راستین، از سوي اهللا
ها را خلق کرده است؛ ذاتی که هر حکمی که بخواهد، بر بندگانش  ي آفریده همه

حق  ه سراسراو را کگرداند و حق، از سوي اوست و ما باید دستورهاي  واجب می
 است، بپذیریم. اهللا متعال فرمود:

ٓ  َ�َمن﴿ ٓ  َوَمن ِمنُيؤۡ فَلۡ  ءَ َشا ۚ َي�ۡ فَلۡ  ءَ َشا     ]٢٩: الكهف[  ﴾ُفۡر
 خواهد، کفر بورزد.خواهد، ایمان بیاورد و هر که میپس هر که می

این جمله، براي انتخاب یا بدین معنا نیست که به انسان، حق انتخاب یکی از 
 فرماید: زیرا در پایان این آیه می ؛را بدهد؛ بلکه براي تهدید است این دو گزینه

﴿ ٓ ا �ۡ  إِ�َّ
َ
ٰ  نَاَتدۡ أ َحاَط  نَاًرا لِِم�َ لِل�َّ

َ
ۚ  بِِهمۡ  أ ادُِ�َها ْ �َسۡ  �ن ُ�َ ْ  َتغِيُثوا ٓ  ُ�َغاثُوا  ءٖ بَِما

ۡ ٱكَ  ۡ ٱ وِي�َشۡ  لِ ُمهۡ ل ۚ ل اُب ٱ َس بِئۡ  وُُجوهَ َ ٓ  ل�َّ  ] ٢٩: الكهف[  ﴾٢٩ َ�َفًقاُمرۡ  َءۡت وََسا
هایش آنان را (از هر سو) ایم که دیوارهکاران آتشی فراهم نموده راستی ما براي ستم به

شود که  کند. و اگر در خواست آب کنند، آبی چون مس گداخته به آنان داده میمحاصره می
 ست. سوزاند. چه آشامیدنی بدي! و دوزخ جایگاه بسیار بدي ها را می چهره

پاداش فروانی خواهد یافت و  ایمان بیاورد، دهد که هرکس میخبر  آري! اهللا
کاران قرار  ي ستم شود و در جرگه کفر بورزد، گرفتار عذاب دردناکی می هرکس

 فرماید: طور که اهللا متعال می گیرد. همان می

ٰ لۡ ٱوَ ﴿ ٰ ٱ ُهمُ  فُِرونَ َ�  ]  ٢٥٤: البقرة[  ﴾٢٥٤ لُِمونَ ل�َّ
 کارانند. و کافران، همان ستم



 الصالحین شرح ریاض   374

آورند. حق و حقیقت،  ایمان نمی ست که به اهللا براي کسانی ين، تهدیدای
سوي پروردگار جهانیان  آن را از باشد و محمد مصطفی کامالً واضح و روشن می

راه  گم ، موفق و سربلند خواهد شد و هرکسلذا کسی که هدایت یابد آورده است؛
 گردد. شود، خوار و سرافکنده می

ي وجوب امر به معروف و نهی از  ي آیاتی که درباره در ادامه /سپس مؤلف
 فرموده است: به پیامبرش منکر ذکر کرده، به این آیه اشاره نموده که اهللا

عۡ  َمرُ تُؤۡ  بَِما َدعۡ ۡص ٱفَ ﴿
َ
ۡ ٱ َعنِ  رِۡض َوأ   ]  ٩٤: احلجر[  ﴾٩٤ �ِ�َ ُمۡ�ِ ل

 مأموریت خویش را آشکار نما و از مشرکان روي بگردان.

هاي قرآنی به  است؛ ناگفته نماند که خطاب اهللا ه، متوجه رسولخطاب این آی
 بر دو گونه است: پیامبر

است و برخی دیگر، متوجه او و  اهللا ي رسول ها، ویژه برخی از این خطاب
 باشد. امتش می

زیرا  ، متوجه او و امت اوست؛هاي قرآنی به پیامبر اصل بر این است که خطاب
ي  ها، تنها زمانی ویژه باشد. لذا این خطاب راي امت خویش میالگویی نیکو ب پیامبر
گر این موضوع باشد؛ مانند این آیه که اهللا  است که قراین و شواهد، بیان پیامبر

 فرماید: متعال می

لَمۡ ﴿
َ
  ]  ١: الرشح[ ﴾١ َركَ َصدۡ  لََك  حۡ �َۡ�َ  �

 ات را برایت نگشودیم؟ آیا سینه

 فرماید: می و مانند این آیات که اهللا

َ�ٰ ٱوَ ﴿ ۡ ٱوَ  ١ لضُّ َعَك  َما ٢ َسَ�ٰ  إَِذا لِ �َّ     ]٣  ،١: الضحى[  ﴾٣ قََ�ٰ  َوَما َر�َُّك  َودَّ
سوگند به روز (هنگام برآمدن آفتاب)، و سوگند به شب، هنگامی که آرام گیرد (و همه جا را 

 بپوشاند)که پروردگارت، تو را رها نکرده و مورد خشم قرار نداده است.

است که دلیلی براي اختصاص آن به  ي پیامبر قط در مواردي، خطاب، ویژهف
اما  گردد؛ و امتش می ایشان وجود داشته باشد و گرنه، خطاب، متوجه پیامبر

اهللا متعال  و امت اوست: هاي قرآنی که متوجه پیامبر هایی از خطاب نمونه
 فرماید: می



 375  معروف و نهی از منکرباب: امر به 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  ُ�َّرِمُ  لِمَ  �َِّ�ُّ ٱ � َحلَّ  َما

َ
ُ ٱ أ     ]١: التحريم[  ﴾لََكۖ  �َّ

 کنی؟ چه را که اهللا براي تو حالل کرده است، بر خود حرام می اي پیامبر! چرا آن

 فرماید: می اهللا

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ ٱ ُتمُ َطلَّقۡ  إَِذا �َِّ�ُّ ٱ � تِِهنَّ  َ�َطّلُِقوُهنَّ  ءَ لّنَِسا     ]١:  الطالق[  ﴾لِعِدَّ

گاه که از  ي آنان (آن :) زمانی که خواستید زنان را طالق دهید، در زمان عدهاي پیامبر! (بگو
 اید،) طالقشان دهید. اند و با آنان آمیزش نکرده عادت ماهانه پاك شده

 چنین اهللا و امت اوست. هم لذا این حکم یا این خطاب، متوجه پیامبر
 فرماید: می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ � ن َما

ُ
ّ�َِكۖ  ِمن َك إَِ�ۡ  زَِل أ     ]٦٧: دة املائ[  ﴾رَّ

 چه را از سوي پروردگارت بر تو نازل شده است، تبلیغ کن. اي پیامبر! آن

و امت او؛ زیرا آن بزرگوار، خود فرموده است:  ست به پیامبر این، خطابی
 ».از طرف من تبلیغ کنید«. یعنی: »بَلُِّغوا َ��ِّ «

؛ یعنی: مأموریت خویش را ﴾َمرُ تُؤۡ  بَِما َدعۡ ۡص ٱفَ ﴿است:  به پیامبرش فرموده اهللا
و امت  آشکار نما و در راه اهللا، از هیچ سرزنشی نترس. این خطاب، متوجه پیامبر

هی را آشکار سازند و مردم را به سوي ي امت واجب است که اوامر ال همه اوست. بر
نهی کرده است، بیان کنند و از آن  چه را که اهللا چنین باید آن آن فراخوانند؛ هم

زیرا نهی از یک کار، در واقع دستور یا فرمانی براي ترك آن  را از آن بازدارند؛مردم 
 است.

عۡ  َمرُ تُؤۡ  بَِما َدعۡ ۡص ٱفَ ﴿
َ
ۡ ٱ َعنِ  رِۡض َوأ مشرکان روي بگردان ز ا یعنی  ؛ ﴾٩٤ �ِ�َ ُمۡ�ِ ل

که ایمان  جه نکن و از اینرسد، تو ها یا اذیت و آزاري که از آن ها به تو می و به آن
 فرماید: طور که اهللا متعال می ورند، ناراحت نباش. همانآ نمی

ٰٓ  َسَك �َّفۡ  ِخعٞ َ�ٰ  فَلََعلََّك ﴿ ْ يُؤۡ  لَّمۡ  إِن رِهِمۡ َءاَ�ٰ  َ�َ َسًفا ِديثِ �َۡ ٱ َذابَِ�ٰ  ِمُنوا
َ
   ﴾٦ أ

    ]٦: الكهف[ 
ایشان از شدت اندوه و ناراحتی در پی  اگر به این قرآن ایمان نیاورند، چه بسا تو خودت را در

 دهی.ي نابودي قرار میآستانه

 فرماید: یا می
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�َّ  َسَك �َّفۡ  ِخعٞ َ�ٰ  لََعلََّك ﴿
َ
�  ْ     ]٣:  الشعراء[  ﴾٣ ِمنِ�َ ُمؤۡ  يَُ�ونُوا

 دهی.ي نابودي قرار میآورند، خودت را در آستانه چه بسا بدان سبب که آنان ایمان نمى

رسانند، روي  زاري که به تو میآ وو از اذیت ر نکن؛ بلکه از آنان ها فک لذا به آن
طور هم شد و  بگردان و بدان که سرانجام، موفق و پیروز خواهی شد؛ و همین

ي صبر و شکیبایی، پیروز گردید. روزي، مخفیانه و در حالی مکه را  در نتیجه پیامبر
گیر کنند و بکشند.  او را دسترفت که هر لحظه  ترك کرد که نگران بود و بیم آن می

راهش، ابوبکر صدیق دویست شتر،  گیري او و دوست و یارِ هم قریش براي دست
اما اهللا  ها؛ گیري هر یک از آن جایزه تعیین کرده بودند؛ یعنی صد شتر براي دست

پس از گذشت چند سال، پیروزمندانه وارد مکه  و پیامبرآن دو را نجات داد  ،متعال
چارچوب دربِ کعبه را گرفت و خطاب به  که چنانقریش منت گذاشت؛ شد و بر 

حال، » کنم؟ کنید که با شما چگونه رفتار می اي قریشیان! فکر می«قریشیان فرمود: 
نیکی رفتار کنی؛ زیرا  قریشیان تسلیم شده بودند؛ گفتند: انتظار ما، این است که با ما به

من، همان «فرمود:  پیامبر وار ما هستی.ي بزرگ تو، برادرِ بزرگوار و برادرزاده
 �َب َ�ۡ�ِ  َ�  قَاَل ﴿ انش گفت:ر) به برادگویم که یوسف( اي را به شما می جمله

ۖ وۡ ۡ�َ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  ُ ٱ ِفرُ َ�غۡ  َم امروز هیچ سرزنش و انتقامی، متوجه شما «[یعنی:  )1(﴾َلُ�مۡ  �َّ
با  سان پیامبر بدین ».زاد هستیدنخواهد بود؛ اهللا، شما را ببخشد.] بروید که شما، آ

 ها را بخشید. توانست از آنان انتقام بگیرد، آن که بر آنان دست یافته بود و می آن
عۡ ﴿اهللا متعال به پیامبرش فرموده است: 

َ
ۡ ٱ َعنِ  رِۡض َوأ گردانی از  ؛ روي﴾�ِ�َ ُمۡ�ِ ل

ش که ایمان نده و ناراحت نبا ها اهمیت که به آن دارد: اول این مشرکان، دو معنا
که: از اذیت و آزارشان، ناراحت نباش؛ زیرا پیروزي، از آنِ تو  آورند. و دوم این نمی

 فرماید: ي بعد، می در آیه رو اهللا طور نیز شد. از این خواهد بود. و همین

ۡ ٱ َك َ�ٰ َكَفيۡ  إِنَّا﴿ ِينَ ٱ ٩٥ زِءِينَ َتهۡ ُمسۡ ل ِ ٱ َمعَ  َعلُونَ َ�ۡ  �َّ ۚ  ًهاإَِ�ٰ  �َّ  َف فََسوۡ  َءاَخَر
نََّك  لَمُ َ�عۡ  َوَلَقدۡ  ٩٦ لَُمونَ َ�عۡ 

َ
 َرّ�َِك  دِ ِ�َمۡ  فََسّبِحۡ  ٩٧ َ�ُقولُونَ  بَِما ُركَ َصدۡ  يَِضيقُ  �

ٰ ٱ ّمِنَ  َوُ�ن     ]٩٨  ،٩٥: احلجر[  ﴾٩٨ ِجِدينَ ل�َّ

 .92یوسف: )1(
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کنیم؛ آنان که معبود دیگري را با اهللا  کنندگان محافظت می راستی ما، تو را از شر مسخره به
دانیم که از سخن مشرکان  زودي خواهند دانست. ما می دهند. پس به قرار می شریک

 گزاران باش. شوي. پس پروردگارت را به پاکی، حمد و ستایش نما و از سجده تنگ می دل

دانیم که تو، از  ما می«فرماید:  می که به پیامبرش پس از این دقت کنید؛ اهللا
پاکی ستایش  ه پروردگار را بهدهد ک ستور می، به او د»شوي تنگ می سخن مشرکان دل

پاکی، حمد و  را به باید او ها، به حکمت اهللا متعال است و ي سختی چراکه همه کند؛
ي قریش در تنگنا  یابد که وقتی از ناحیه دستور می رو پیامبر از این ستایش نمود؛

داند؛ زیرا ي او نیست، پاك و منزّه ب قرار گرفت، اهللا را از هرچه که شایسته
رسید، سراسر حکمت و رحمت بود و باید اهللا متعال را در  هایی که به پیامبر سختی

 ستود. برابر حکمت و رحمتش می
 فرماید: می در این باب ذکر کرده است؛ اهللا /ي دیگري که مؤلف و اما آیه

ا﴿ ْ  فَلَمَّ ْ  َما �َُسوا �َيۡ  ۦٓ بِهِ  ُذّكُِروا
َ
ِينَ ٱ َناأ وٓ ٱ َعنِ  نَ َهوۡ َ�نۡ  �َّ َخذۡ  ءِ لسُّ

َ
ِينَ ٱ نَاَوأ َّ�  ْ  َظلَُموا

ْ  بَِما ي� ِٔ َ�  بَِعَذابِۢ    ]  ١٦٥: األعراف[  ﴾١٦٥ ُسُقونَ َ�فۡ  َ�نُوا
داشتند، ها باز میو چون پندي را که به آنان داده شد، از یاد بردند، کسانی را که از بدي

شدند، به عذاب سختی مرتکب میکاران را به سبب نافرمانی و فسقی که  نجات دادیم و ستم
 گرفتار نمودیم.

تر ذکر کردیم؛ یعنی به داستان اهالی  این آیه، به همان داستانی اشاره دارد که پیش
آن شهرِ ساحلی که اهللا متعال صید ماهی را در روز شنبه بر آنان حرام گردانید و آنان 

چنان  همآمدند، آزمود.  هاي فراوانی که در روز شنبه بر روي سطح آب می را با ماهی
که  دیدند. مدتی طوالنی بر آنان گذشت تا این همه ماهی نمی که در سایر ایام هفته، این

ها، روز جمعه تورهایی  ها نداشت. آن ندي براي آاي درست کردند که هیچ سو حیله
آمد،  هنگامی که آب دریا باال می کردند و روز شنبه ار ساحل نصب میرا در کن

ها  شنبه این ماهی ها روز یک گاه آن افتادند؛ آن زیادي در این تورها به دام میهاي  ماهی
ها  گرفتند. در نتیجه، اهللا متعال آنان را بوزینگانی زبون و مطرود گردانید و به آن را می

ْ ﴿فرمود:  یعنی: به صورت بوزینگانی پست و زبون درآیید. و  ؛﴾�َ  ِٔ ِ� َ�ٰ  قَِرَدةً  ُكونُوا
ها را به  آن گرداند؛ ولی ها را به صورت درازگوش (االغ) می ت آنخواس اگر می

گونه که این  زیرا بوزینه، شباهت زیادي به انسان دارد؛ همان صورت بوزینه درآورد؛
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رسید؛ زیرا  نظر می اي که سرِ هم کردند، درست و حالل به ها یا حیله کردار زشت آن
شکل و ظاهرِ عملشان، حالل بود. لذا  کردند و ظاهر در روز شنبه، ماهی صید نمی به

جاست که پی  این مجازاتی که گرفتارش شدند، متناسب با عملی بود که انجام دادند.
ي درخورِ خود را دارد یا هر کنشی را واکنشی متناسب با  بریم: هر عملی، نتیجه می

 فرماید: در کتابش می طور که اهللا آنست. همان

َخذۡ  فَُ�ًّ ﴿
َ
    ]٤٠: العنكبوت[  ﴾ۦۖ بِهِ بَِذ� نَاأ

 ما هر کدام را به گناهش گرفتیم.

اسرائیل که با  شود. و این دسته از بنی مطابق جرمش، مجازات می لذا هر انسانی
کم اهللاحیله، ح  را نادیده گرفتند، به بوزینگانی زبون و مطرود تبدیل شدند که در

 هللا.دادند. پناه بر ا کوچه و بازار، صداي میمون سر می
 فرماید: می از سوي دیگر اهللا

�َيۡ ﴿
َ
ِينَ ٱ َناأ وٓ ٱ َعنِ  نَ َهوۡ َ�نۡ  �َّ     ]١٦٥: األعراف[  ﴾ءِ لسُّ

 .داشتند، نجات داد.یمها باز میکسانی را که از بدي

زیرا اهالیِ آن شهرِ ساحلی، سه دسته بودند: گروهی، آن حیله را سرِ هم کردند؛ 
ها را از این کار زشت بازداشتند. کسانی که در  آن اي سکوت نمودند و برخی نیز، عده

 داشتند، گفتند: برابر این عمل زشت سکوت کردند، به آنان که از این عمل بازمی

ُ ٱ ًماقَوۡ  تَعُِظونَ  لِمَ ﴿ وۡ  لُِكُهمۡ ُمهۡ  �َّ
َ
ُ�ُهمۡ  أ   ]  ١٦٤: األعراف[  ﴾�ۖ َشِديدٗ  اَعَذابٗ  ُمَعّذِ

نابودشان خواهد کرد یا به عذاب سختی گرفتارشان خواهد  دهید که اهللاچرا کسانی را پند می
 ساخت؟

ها  کاري به کارشان نداشته باشید؛ پند و اندرز، در این و یعنی: رهایشان کنید
کردند، در  کسانی که نهی از منکر میاما  طور قطع، هالك خواهند شد؛ رد و بهاثري ندا

 پاسخ گفتند:

    ]١٦٤: األعراف[  ﴾١٦٤ َ�تَُّقونَ  لَُّهمۡ َولَعَ  َرّ�ُِ�مۡ  إَِ�ٰ  ِذَرةً َمعۡ ﴿
ها نیز تقوا پیشه  ...تا عذري نزد پروردگارتان باشد (که ما انجام وظیفه نمودیم)؛ و شاید آن

 کنند.
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که نزد پروردگارمان عذر  یعنی ما را بگذارید تا به دو فایده دست یابیم: یکی این
جام دادیم و آنان را از این کارِ حرام ي خود را ان اي خواهیم داشت که وظیفه و بهانه

ها نیز از خدا بترسند و دست از این کار بردارند.  که: شاید آن بازداشتیم. و دیگر، این
 طور که اهللا متعال به موسی و هارون علیهماالسالم دستور داد: همان

ِّنٗ  ٗ� قَوۡ  ۥَ�ُ  َ�ُقوَ� ﴿ رُ  ۥلََّعلَّهُ  ا�َّ وۡ  َ�َتَذكَّ
َ
    ]٤٤: طه[  ﴾٤٤ َ�ٰ َ�ۡ  أ

 به نرمی با فرعون سخن بگویید تا پند بگیرد یا بترسد.

رو  ي کسانی که سکوت کردند، هیچ نگفته است؛ از این البته اهللا متعال درباره
ها که سکوت کردند، از عذاب الهی نجات یافتند  علما، اختالف نظر دارند که آیا این

ون اهللا باره سکوت کنیم. چ نیز در اینیا گرفتار عذاب شدند؟ بهتر، این است که ما 
گوییم: آن ها که نهی از  رو می از این ها هیچ نگفته است؛ ني سرنوشت آ متعال، درباره

ها که مرتکب این عمل حرام شدند، هالك گشتند و  منکر کردند، نجات یافتند و آن
 ل منکرکسانی که در برابر این عم گرفتار عذاب گردیدند و اهللا متعال از سرنوشت

 سکوت کردند، هیچ نگفته است.
*** 

ا األَحادي  ُث:َوأمَّ

يب سعيٍد اخلُْدريِّ  -١٨٩
َ
ل: عن أ وَّ

َ
ى «يُقول:  اهللاقال: سِمْعُت رُسوَل  فاأل

َ
َمْن َرأ

بَقلبِه َوذَ 
َ
ْم �َْسَتِطْع ف

َ
إِْن ل

َ
ْم �َْسَتطْع فبِلَِسانِه، ف

َ
إِْن ل

َ
ْهُ �َِيده، ف يغ�ِّ

ْ
ل
َ
ْضَعُف ِمْنُ�م ُمْنكًرا ف

َ
َك أ

َ
ل

 )1([روايت مسلم]». اِإليمانِ 
هرکس از «شنیدم که فرمود:  اهللا گوید: از رسول می ابوسعید خدري ترجمه:

تغییر دهد و اگر نتوانست، پس  دست خویش به شما کار زشت و ناپسندي دید، آن را
بد آن را  ن را هم نتوانست، پس به قلب خویشبا زبان خود از آن منع کند و اگر ای

 ».ي ایمان است ترین درجه بداند. و این، ضعیف

نَّ رسوَل  اثلَّا�: عن ابِن مْسُعودٍ  -١٩٠
َ
ْبِ�  اهللاَما ِمَن نيَِبٍّ بَعَثُه «قال:  اهللاأ

َ
ٍة � مَّ

ُ
يف أ

ْمرِه، ُ�مَّ إِنَّها
َ
خذون �ُِسنَّتِِه و�ْقتُدون بأ

ْ
ْصَحاٌب يَأ

َ
تِِه حوار�ُّون وأ مَّ

ُ
 ِمن أ

َ
 اكن هل

َّ
ُف ِمْن  إِال

ُ
ْل ختَ

 .49صحیح مسلم، ش: )1(
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ون َماالَ يُْؤَمرون، َ�َمْن جاهدُهم �َِيدهِ َ�ُهو 
ُ
ون، و�ْفَعل

ُ
ون َماالَ يْفعل

ُ
 يُقول

ٌ
وف

ُ
بْعِدهْم ُخل

بِِه َ�ُهو ُمْؤِمن، وَمْن َجاَهدُهْم بِلِسانِِه َ�ُهو ُمْؤِمن، وليس وراَء 
ْ
ُمْؤِمن، َوَمْن جاهدهم بَقل

 )1(ايت مسلم][رو ».ذلِك ِمن اِإليماِن حبَُّة خْردلٍ 
هر پیامبري که اهللا در «فرمود:  اهللا گوید: رسول می مسعود ابن ترجمه:

کرد، یاران مخلص و اصحابی داشت که راه و روش  هاي پیش از من مبعوث می امت
 هایی نسلکردند و سپس  گرفتند و از دستورهاي او پیروي می او را در پیش می

دادند  کردند و کارهایی انجام می تند، عمل نمیگف چه می به آنها شدند که  جانشین آن
گونه است.) پس هرکس، با دست  که به آن، امر نشده بودند. (در این امت نیز همین

ها برخیزد، مؤمن است؛ و هرکس، با زبان خویش با آنان  خود به جهاد و مبارزه با آن
له نماید، مؤمن ها مقاب مبارزه و جهاد کند، مؤمن است و هرکس با زبان خویش با آن

 ».هم ایمان وجود ندارد» سپندي«ي  ي دانه اندازه است و پس از این، به
*** 

اِمِت  -١٩١ يب الويلِد ُ�َباَدةَ بِن الصَّ
َ
ىلع  اهللا َنا رسوَل بَاَ�عْ «قال:  اثلالث: عن أ

َرٍة 
َ
ث
َ
رَه، َوىلع أ

ْ
اَعِة يف الُعرْسِ َواليرُْسِ والَمنَْشِط والَمك مِع والطَّ ْن الَ ُ�َنازَِع السَّ

َ
َعلْيَنا، وىلَعَ أ

ْن تََرْوا ُ�ْفًرا بََواًحا ِعْندُ�ْم ِمَن 
َ
 أ

َّ
ُه إِال

َ
ْهل

َ
ْمَر أ

َ
 فيه بُرهاٌن، وىلع أن نقول  اهللاأل

َ
تعاىل

 يف 
ُ

نَّا ال �اف
ُ
ْومَة الئمٍ  اهللاباحلقِّ أيَنما ك

َ
 )2([متفٌق عليه]». ل

پیمان بستیم که در  اهللا ا رسولگوید: ب می ابوولید، عباده بن صامت ترجمه:
ه بر ما ترجیح داد دیگرانگاه که  و آنخوشی و ناخوشی، در ، و گشایشسختی و 

شنوي و اطاعت نماییم و از ما پیمان گرفت که با حاکمان و فرمانروایان  حرف شدند،
دلیل  ی که کفر آشکاري دیدید و براي آنخود، بر سرِ قدرت درگیر نشویم، مگر زمان

هانی از سوي اهللا داشتید و نیز پیمان بستیم که هرجا (و در هر موقعیتی) که و بر
 ».گري در راه اهللا نترسیم بودیم، حق را بگوییم و از سرزنش هیچ سرزنش

 

 .50صحیح مسلم، ش:  )1(
 .1709) و....؛ و صحیح مسلم، ش:7067، 7055صحیح بخاري، ش: ( )2(
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 شرح
گفته است: با  روایتی بدین مضمون نقل کرده که عباده بن صامت /مؤلف

گاه که  ی و ناخوشی، و آنپیمان بستیم که در سختی و راحتی، و در خوش اهللا رسول
دیگران در امر مشترکی بر ما ترجیح داده شدند، از حاکمان و فرمانروایان، 

 شنوي و اطاعت کنیم. حرف
شنوي از حاکمان و والیان  بر سرِ اطاعت و حرف اهللا با رسول یعنی صحابه

 فرماید: زیرا اهللا متعال می ؛خویش، بیعت کردند

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ اَمنُوٓ ءَ  �َّ ْ  ا ِطيُعوا

َ
َ ٱ أ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱ َوأ

ُ
 ٱ َوأ

َ
     ]٥٩:  النساء[ ﴾مِنُ�مۡ  رِ مۡ ۡ�

صاحبان پیشوایان فرمان ببرید و نیز از  رسولِ (او)اي مؤمنان! از اهللا اطاعت کنید و از  
 برداري نمایید). امرتان (فرمان

ر از پیشوایان، علما و حکام تر به بیان این موضوع پرداختیم که منظو پیش
(مسؤوالن حکومتی) هستند؛ البته علما، اولیاي امور دینی یا پیشوایان دینی هستند و 

 حکام، پیشوایان یا مسؤوالن اجرایی دستورهاي شرعی.
عت کنیم؛ البته معصیت و اشنوي و اط گوید: پیمان بستیم که حرف می عباده

توان و نباید بر سرِ نافرمانی از  ثناست؛ زیرا نمیاز این پیمان، مست نافرمانی از اهللا
کس پیمان بست و در برابر نافرمانی از اهللا، جاي هیچ اطاعتی از  اهللا متعال با هیچ

به خالفت رسید، در  که آنپس از  رو ابوبکر صدیق از این ؛مخلوق وجود ندارد
من تا زمانی که از اهللا از «اي که براي مردم ایراد کرد، چنین فرمود:  سخنرانی یا خطبه

سرتافتم، نباید  و رسول و رسولش اطاعت کردم، فرمان پذیرید و هرگاه از اطاعت اهللا
هرگاه حاکم یا فرمانروایی به نافرمانی از اهللا متعال بنابراین، ». از من اطاعت کنید

 برداري از او در چنین مواردي جایز نیست؛ زیرا شاهنشاه دستور دهد، اطاعت و فرمان
کمی ابرداري از ح خاطر فرمان ، پروردگار جهانیان است و نباید بهیا شاه شاهان، اهللا

ي پروردگار جهانیان است، از اهللا، پروردگار جهانیان نافرمانی  که مخلوق و پرورده
به  ي او هستند؛ پس چگونه انسان سلطهیقین همه، مملوك اهللا متعال و تحت  کنیم. به

بر  دهد؟ بناها را بر اطاعت از اهللا متعال ترجیح  نآطاعت از دهد که ا خود جرأت می
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برداري از حکام و پیشوایان، منوط به این است که  هاي دینی، فرمان متون و آموزه
 نباشد. معصیت و نافرمانی از اهللا

شنوي و اطاعت  گوید: پیمان بستیم که در سختی و گشایش، حرف عباده می
دست، وظیفه داریم از حکام و  دیم و چه فقیر و تنگنماییم؛ یعنی چه ثروتمند بو

طور در خوشی و ناخوشی. یعنی چه به  صاحبان امر خویش پیروي کنیم؛ همین
ست و تنها در  برداري ي ما، فرمان ها راضی باشیم و چه نباشیم، وظیفه حکومت آن

 دهند. تور میدس ها نافرمانی کنیم که به معصیت و نافرمانی از اهللا مواردي باید از آن
؛ »گاه که دیگران، بر ما ترجیح داده شدند و نیز آن«در این روایت آمده است: 

المال، با تبعیض عمل کردند و در حقوق  یعنی اگر حاکمان در تقسیم ثروت و بیت
ها اطاعت و  شهروندي، برخی از مردم را بر دیگران ترجیح دادند، باز هم باید از آن

ها نافرمانی  اي از آن براي ما درست نیست که با چنین بهانهبرداري نماییم و  فرمان
برداري از  اید، دیگر حاضر به فرمان ها بگوییم که چون حق ما را خورده کنیم یا به آن
برداري از او، از شما  خاطر اهللا و در راستاي فرمان گوییم: به بلکه می ؛شما نیستیم
. اصالً براي ما مهم نشین باشیم وخنشین و ما، ک کنیم؛ گرچه شما، کاخ اطاعت می

میرید و  شود یا می نیست؛ زیرا این، زندگیِ فانیِ دنیاست که روزي از شما گرفته می
ها، از حکام  ضها و تبعی کنید. در هر حال، با وجود تمام خودکامگی آن را ترك می

ِطْع َو�ِْن رَضَ «فرموده است:  زیرا پیامبر کنیم؛ خود اطاعت می
َ
َخَذ اْسَمْع َوأ

َ
َب َظْهَرَك َوأ

برداري نما؛ هرچند تو را بزند و اموالت را  شنوي و فرمان حرف«یعنی:  )1(؛»َمالََك 
هایش باقی  ولی روز قیامت، تالفی خواهی کرد؛ یعنی اگر چیزي از نیکی». دکنغصب 

هاي تو کاسته و به  داري؛ و گرنه، از بدي هاي او براي خود برمی بماند، از نیکی
اندازند. پناه بر اهللا. جاي  گاه او را در آتش دوزخ می شود و آن اي او افزوده میه بدي

 شود. هیچ نگرانی نیست؛ زیرا هیچ چیزي نزد پروردگار متعال گم نمی
و از ما پیمان گرفت که با حاکمان و «ي این روایت آمده است:  در ادامه

 آمدهاي یري بر سرِ قدرت، پیزیرا درگ ؛»فرمانروایان خود، بر سرِ قدرت درگیر نشویم
هاي زیادي در پی دارد و باعث تفرقه و پراکندگی در میان مسلمانان  نفی و خرابیم
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تا عصر ما، همواره امت اسالمی بر سرِ قدرت و  که از زمان عثمان  گردد؛ چنان می
کس پوشیده نیست. در  مدهاي ناگوارش بر هیچآ اند و پی حکومت، کشمکش داشته

مگر زمانی که کفر آشکاري دیدید و براي آن، دلیل و «ین روایت آمده است: ي ا ادامه
مان خود دیدید، قیام اککه کفر آشکاري از ح یعنی همین ؛»برهانی از سوي اهللا داشتید

 ها، جایز است؛ البته به سه شرط: براي عزل آن
گمان  رو با وضوح و به چشم خود ببینید؛ از این که کفر آشکارش را به اول: این

یا تصور محض، خروج بر حاکمان، جایز نیست و آگاهی کامل در این زمینه، 
 ست. ضروري

قدر که فاسق  هزیرا حاکمان هرچ ؛آن عمل، واقعاً کفر باشد، نه فسق  که دوم: این
ی شراب بنوشد، زنا کند و ها جایز نیست. لذا اگر حاکم باشند، باز هم قیام در برابر آن

 شوریدن یا خروج بر او جایز نیست. ستم نماید، بر مردم
اهللا، دلیلی بر آن که از سوي  دهد، کفر آشکاري باشد سوم: عملی که انجام می

رو هر عملی که امکان تأویل در آن یافت شود، کفرِ آشکار  از این وجود دارد؛
اما اگر  واردي، خروج بر حاکمان جایز نیست؛شود و در چنین م محسوب نمی

جنس بازي را  ان خود بگوید که نوشیدن شراب، جایز است، یا همحاکمی به شهروند
توانید زنا کنید، این، کفرِ  حالل اعالم کند یا بگوید: زنا، حالل است و می

گرداند و بر مردم، واجب است که براي  ست که خروج بر او را جایز می آشکاري
زیرا مرتکب  ؛باشد پا خیزند؛ گرچه با پیکار و جهاد مسلحانه خلع او از مقامش، به
 کفرِ آشکار شده است.

جود که: دلیل قاطعی از سوي اهللا و آن، این البته شرط چهارمی هم وجود دارد و
ها،  زیرا قیام بر ضد حاکمان یا خروج بر آن داشته باشد که عملش، کفر است؛

رو دقت  هاي زیادي در پی خواهد داشت و از این مدها و خرابیآ ست که پی اي مسأله
گانه یا چهارگانه را  ست و باید این شروط سه ظر در این مورد، بسیار ضرورين

مگر زمانی که کفر آشکاري «طور که در این روایت آمده است:  رعایت کنیم؛ همان
کفري  آن عمل، کفرآمیز باشد؛». دیدید و براي آن، دلیل و برهانی از سوي اهللا داشتید

بینیم و مبناي آن، حدس و گمان نباشد؛ و دلیلی آن را ب ،؛ خودآشکار و غیرقابل تأویل
 از سوي اهللا، بر کفرآمیز بودن آن وجود داشته باشد.
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د این والبته در صورتی قیام یا خیزش بر ضد حاکمی جایز است که با وج
شرایط، قدرت مقابله با او را داشته باشیم و اگر چنین قدرتی نداشتیم، خیزش یا قیام 

ي وي  یز نیست؛ زیرا این امر، به گسترش سیطره و غلبهو درگیري با حاکم، جا
ي شعایر دینی موجود در جامعه را  دارد تا همه انجامد و این امر، حاکم را بر آن می می

در چنین شرایطی، قیام در برابر حاکمان جایز نیست و به کن کند. بنابراین،  ریشه
د که با وجود این شرایط، با امد. لذا چه معنا دارجان هالکت و نابودي مسلمانان می

چاقوي آشپزخانه به جنگ حاکمِ کافري برخیزیم که از توپ و تانک و قدرت نظامی 
ایم؟  باالیی برخوردار است؟ آیا جز این است که خود را در معرض نابودي قرار داده

ها و امکانات خود را  البته شکی نیست که باید در فکر چاره باشیم و تمام توانمندي
ذکر  اي که پیامبر کار بندیم؛ اما با رعایت شرایط چهارگانه ي برکنار کردن او بهبرا

ها  فرموده است. اینک به بیان حقوق شهروندان یا وظایف حاکمان در قبال آن
ي  پردازیم. هر حاکمی وظیفه دارد، در میان مردم به عدل و داد، رفتار کند و درباره می
ترین شخصی  سخت نگیرد؛ در واقع، حاکم باید شایسته ها از اهللا بترسد و بر آنان آن

يِت «دعا کرده است:  راند. پیامبر باشد که بر مردم، حکم می مَّ
ُ
ْمِر أ

َ
اللَُّهمَّ َمْن َوِ�َ ِمْن أ

یا اهللا! هرکس، مسؤولیتی در امتم بر عهده «یعنی:  )1(؛»َشيْئًا فََشقَّ َعلَيِْهْم فَاْشُقْق َعلَيْهِ 
کند که مسؤولیتش،  فرقی نمی». گیري نمود، بر او سخت بگیر ها سخت گرفت و بر آن

بزرگ باشد یا کوچک؛ لذا هر مسؤولی که بر مردم سخت بگیرد، اهللا متعال بر او 
گمان زیان  بر او سخت گیري نماید، بی سخت خواهد گرفت و کسی که اهللا

ْمَر «: ي پیامبر خواهد کرد و راه به جایی نخواهد برد. به فرموده
َ
ِمٍ� يَِ� أ

َ
َما ِمْن أ

َنَّةَ 
ْ
 لَْم يَْدُخْل َمَعُهُم اجل

َّ
ُمْسِلِمَ� ُ�مَّ َال َ�َْهُد لَُهْم َوَ�نَْصُح لَُهْم إِال

ْ
هر امیر و «یعنی:  )2(؛»ال

ها نکوشد و  دست گیرد، ولی براي خیر و صالح آن فرمانروایی که امور مسلمانان را به
 زیرا هر حاکم و ؛»وارد بهشت نخواهد شد با آنانها خیرخواهی نکند،  اي آنبر

ها  فرمانروایی وظیفه دارد، خیرخواه شهروندانش باشد و براي خیر و صالح آن
هایی که به  رد و مسؤولیتها بگما ها یا پست اي را بر مسؤولیت بکوشد و افراد شایسته
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س روابط یا امثال د، نه بر اساهاي آنان باش شود، بر اساس شایستگی واگذار می افراد
باشد؛  ترین شخص به کتاب اهللا و سنت پیامبر مباید عال آن؛ مثالً امام مسجد

. خالصه تر باشد گاهآي نظامی یا امیر جهاد، باید در فنون نظامی، از همه  فرمانده
ها را بر اساس شایستگی افراد، توزیع  ها و مسؤولیت فه دارد پستیکه حاکم وظ این

شود که باید در  نوعی خیانت محسوب می» ساالري شایسته«یت کند و عدمِ رعا
رعيًَّة،  اهللاَما ِمن َعبٍد �سرتِ�يِه «فرموده است:  گو باشد. پیامبر هی پاسخگاه ال پیش

َم   َحرَّ
َّ
اي که  هر بنده«یعنی:  )1(؛»علَيِه اجلَنَّةَ  اهللاَ�ُموُت يوَم يَموُت وُهَو اَغٌش لَِرِ�يَِّته، إال

روهی را تحت سرپرستی او قرار داده، اگر در حالی بمیرد که به زیردستانش اهللا، گ
 پناه بر اهللا.». گرداند بهشت را بر او حرام می اهللا متعالخیانت کرده است، 

هاي سنگینی در قبال  هاي مختلف، وظایف و مسؤولیت لذا مسؤوالن رده
ه نیز در قبال حکام و طور که وظایف شهروندان یک جامع زیردستان خود دارند؛ همان

ها و  نافرمانی کنند؛ هرچند شاهد تبعیض ها مسؤوالنشان، سنگین است و نباید از آن
رو در سختی و گشایش، و در  از این سوي مسؤوالن خود باشند؛هایی از  کُشی حق

کنند؛ مگر زمانی که به معصیت و نافرمانی از  ها اطاعت می خوشی و ناخوشی، از آن
 ها، جایز نیست. برداري از آن هند که در این صورت، فرماندستور د اهللا

برند که اطاعت از حکام و صاحبان امر، فقط زمانی واجب است  برخی گمان می
ست و تنها  کار باشند. این، پندار نادرستی ها، درست طور کامل و در تمام جنبه که به

ي  این است که در همهاند که اطاعت از حکام، منوط به  بر این باور بوده» خوارج«
ین است که ولی دیدگاه درست، ا درشت، مطابق حکم اهللا، عمل کنند؛ مسایل ریز و

عمل  یا مواردي که مطابق شریعت هی باشند، اما در موردباید مجري احکام ال حاکمان
 ها واجب است. ، اطاعت از آنمواردها نافرمانی کرد و در سایر  کنند، باید از آن نمی

گویند؛  ود: به یکی از شاهان اموي، خبر رسید که پشت سرش سخنانی میش گفته می
خواهید که  مردم! گویا شما می رو مردم و بزرگانشان را جمع کرد و گفت: اي از این

براي  خواهید که ما : آري. گفت: اگر میبراي شما، مثل ابوبکر و عمر باشیم؟ گفتند ما

 ؛ مکرر است.142صحیح مسلم، ش: نک:  )1(
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اي ما مثل مردم و شهروندان ابوبکر و عمر شما، همانند ابوبکر و عمر باشیم، شما بر
 باشید!

ها رفتار  کند که مطابق اعمالشان با آن مسلّط می کسی را بر مردم آري! اهللا
دور بودند و در عین حال انتظار  نماید. اگر مردم، خود از روش خلفاي راشدین می

طور که  . همانست جایی همانند خلفاي راشدین باشند، انتظار ناب داشتند که حکامشان
 فرماید: اهللا حکیم و بلندمرتبه می

ٰ ٱ َض َ�عۡ  نَُوّ�ِ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿ ْ  بَِما �ضَۢ َ�عۡ  لِِم�َ ل�َّ     ]١٢٩: األنعام[  ﴾١٢٩ ِسُبونَ يَ�ۡ  َ�نُوا
 کنیم.کاران را بر برخی دیگر به سبب کردارشان مسلّط می چنین برخی از ستماین

رفت و پرسید:  طالب ج نزد علی بن ابیشود: یکی از خوار گفته میچنین  هم
کنند؟  کردند، ولی از تو اطاعت نمی اي علی! چرا مردم از ابوبکر و عمر اطاعت می

که شهروندان ابوبکر و عمر، من و امثال من بودیم؛ اما  براي این«پاسخ داد:  علی
و همین یعنی در تو و امثال تو، خیري نیست؛ ». شهروندان من، تو و امثال تو هستند

پا کنند؛ ولی شهروندان ابوبکر  امر نیز باعث شد که در برابرِ ما سر برآورند و آشوب به
 بودند. مردانی مانند عثمان و علی و دیگر اصحاب بزرگوار بزرگ $و عمر

برداري از حاکمان و پیشوایان در هر امري بر ما،  که اطاعت و فرمان نتیجه این
ها حق ندارند به  زیرا آن ؛رمانی از اهللا متعالواجب است؛ مگر در معصیت و ناف

رو مردم نیز نباید در چنین  معصیت و نافرمانی از اهللا متعال دستور دهند و از این
 ها اطاعت کنند. مواردي از آن

مردم وظیفه دارند خیرخواه ولی امر خویش باشند، به او دروغ نگویند، فریبش 
برخی از مردم، با دروغ و حیله و حتی با توسل ندهند و به او خیانت نکنند. متأسفانه 

که چنین اعمالی  گذارند؛ حال آن به رشوه، مقررات و قوانین حکومتی را زیر پا می
 یافته سزاوار هیچ آدمِ عاقلی نیست، چه رسد به مسلمان. امروزه در کشورهاي توسعه

د؛ اگرچه شو گیرد و مجازات می گرد قانونی قرار می رشوه بگیرد، تحت پی هرکس
 هاي آن کشور باشد. ما به عنوان مسلمان بر این باوریم که اهللا جزو باالترین مقام

دهنده و  رشوه   اهللا گیرد، مجازات خواهد کرد؛ زیرا رسول کسی را که رشوه می
هی براي چنین کسانی، رو مجازات ال کرده است و از این گیرنده را نفرین رشوه
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برخی از مردم براي جلبِ شود که  خواري، گاه مشاهده می گذشته از رشوه
شوند و با جعل سند و  هاي دولتی، به دروغ متوسل می ها و حمایت کمک

پروا مرتکب اعمالی  فریبند و بی ي دروغین، مأموران و بازرسان را می نامه شهادت
که حکام و مسؤوالنشان، دوست دارند  که گناه و معصیت است؛ با این حالشوند  می

 باشند! $مانند ابوبکر و عمر
کنند، این است  انگاري می نسبت به آن سهل یکی از مسایلی که بسیاري از مردم

اي که غیبت از علما و  گونه دهند؛ به که به آبروي مسؤوالن، هیچ اهمیتی نمی
 و حکام ه پشت سرِ علما و مسؤوالنهاست؛ اگر سخنانی ک مسؤوالن، نُقلِ مجلس آن

بخشید،  گویند، سخنان مفید و اثرگذاري بود و وضعیت موجود را بهبود می می
ي چنین سخنانی، این  گفتیم که گفتن چنین سخنانی ایرادي ندارد؛ ولی تنها نتیجه می

 گرداند. ها، بدبین و خشمگین می است که مردم را نسبت به علما و مسؤوالن آن
انگار شوند،  که دورِ هم جمع می ردم، همینشود که برخی از م امروزه دیده می
که یکی از وزرا یا علما را  آرام و قرار ندارند، مگر ایندهند و  دادگاهی تشکیل می

ي آبرو و حیثیت او سخن بگویند! اگر  او را به میزِ محاکمه بکشانند و دربارهبگیرند و 
به چنین کارهایی نخستین کسانی بودیم که  ین کاري، مفید و اثرگذار بود، ماچن

کردیم؛ زیرا هر خطایی باید برطرف شود و هر کار زشت و ناپسندي از  تشویق می
اي که چنین مجالسی دارد، این است که مردم را نسبت به  یجهتن؛ اما تنها میان برود

 یاد داشته باشیم که پیامبر گرداند. به علما و مسؤوالنشان، خشمگین و بدبین می
یعنی:  )1(؛»َن يُؤِمُن باِهللا َوايلوِم اآلِخِر فليَُقل خً�ا أو يِلَصُمتاكَ َمن «فرموده است: 

». هرکس به اهللا و آخرت ایمان دارد، باید سخن نیک بگوید و گرنه سکوت کند«
ي شخصی عادي  خواهی درباره که می داران، همین انگیز است که برخی از دین شگفت

ي یکی از مسؤوالن  ، اما اگر درباره»استغیبت نکن؛ حرام «گویند:  سخنی بگویی، می
کنند! گویا غیبت کردن از مسؤوالن و علما، هیچ ایرادي ندارد!  غیبت کنی، کیف می

؛ و نیز نقل از ابوهریره به 47)؛ و مسلم، ش: 6475، 6138، 6136، 6018صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .نقل از ابوشریح خزاعی به 48)، و مسلم، ش: 6135،6476، 6019روایت: بخاري، ش: (
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اند.  به آن مبتال شده ست که متأسفانه بسیاري از مردم به نظر من، این، بیمار و مرضی
 ظ بدارد.ي ما را از این بیماري، محفو کنم که همه از اهللا متعال درخواست می

ها بدگویی  ست که مردم، خیرخواه مسؤوالن خویش باشند و از آنچه خوب
ها و مشکالت موجود، سکوت کنید؛ بلکه از طریق  گویم: در برابر اشتباه نکنند. نمی

به مسایل و مشکالتی که نگاري، مسؤوالن را در جریان مسایل قرار دهید. اگر  نامه
شوند؛  کار می نههاست و گرنه، گ ، به سود خود آننویسید، رسیدگی کنند ها می براي آن

و ها به آن رسیدگی نکنند.  البته در صورتی که واقعاً خطایی وجود داشته باشد و آن
ي  کار است که مانع ِرسیدن نامه ربط نرسد، کسی، گنه به مسؤول ذي ي شما اگر نامه

 شود. شما به او می
و نیز پیمان «گوید:  می بن صامت ي این روایت آمده است که عباده در ادامه

چ بستیم که هرجا (و در هر موقعیتی) که بودیم، حق را بگوییم و از سرزنش هی
 -از ما بیعت گرفت که در همه جا اهللا یعنی رسول ؛»گري در راه اهللا نترسیم سرزنش

به اسالم عمل کنیم و   -در خشکی و دریا، و در کشورهاي اسالمی و غیراسالمی
م، به و وقتی به دین و رهنمودهاي اسالمی عمل کردی ینی را برپا داریمشعایر د

ایم. به عنوان  چون به حق عمل کرده سرزنشِ دیگران و حرف مردم اهمیت ندهیم؛
راست  خواهیم به سنتی عمل کنیم، نگرانِ واکنش مردن نباشیم. مثالً مثال: اگر می

آید که  ز مردم، خوششان نمیسنت است؛ ولی برخی ا ها در نماز جماعت کردن صف
شوند!  ها تذکر دهد که صف را راست کنند و حتی ناراحت می نماز) به آن امام (پیش

تر برو تا صف،  کمی عقب یک بار، امام مسجد به یکی از نمازگراران گفت: فالنی!
خواهی از مسجد بیرون  ولی آن شخص، سخت برآشفت و گفت: اگر می راست شود؛
خاطر  را براي تو بگذارم! در چنین مواردي، انسان باید تحمل کند و بهاش  بروم و همه

تذکر  نماید و دیگران را به رعایت سنت هایی نترسد؛ بلکه صبر اهللا، از چنین سرزنش
کنند و سنت را رعایت خواهند کرد. لذا اگر برخی از  سان مردم، عادت می دهد. بدین

ها  و با روشی نیک و پسندیده، سنت را به آننرمی  ردم، تندخو هستند، ابتدا باید بهم
اُنس بگیرند، به آن عمل خواهند  ا به آن، عادت کنند و چون با سنتت آموزش دهیم

 کرد.
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رد » سالم«را پس از » سجود سهو«کنم: برخی از مردم،  لِ دیگري ذکر میامث
اي  اضافهگر این است که اگر نمازگزار، عمل  بیان که سنت پیامبر کنند؛ حال آن می

ی انجام داده است، پس هد یا شک غالبش این باشد که عملی اضافدر نمازش انجام د
عالمه ابوالعباس نه پیش از آن. و سنت، همین است؛ حتی  کند، سجده می ،»سالم«از 

اي در نماز انجام دهد، واجب است که پس از  اگر عمل اضافه گوید: می /حرانی
 سجده» سالم«ورد و برعکس، واجب است که پیش از جاي بیا  ي سهو به سالم، سجده

در افضل بودنِ  ،این نکته را بیان کرده که بحث /االسالم کند. به عبارت دیگر شیخ
با توجه به نوع ي سهو، پس از سالم باشد یا قبل از آن؛ بلکه  این نیست که سجده
ز سالم ، واجب است که سجود سهو، قبل یا بعد اصورت گرفتهسهوي که در نماز 

 .باشد
عملی اضافی انجام داد یا شک غالبش، این بود که  سجدي، در نمازشنمازِ م پیش

جا  ي سهو به یعنی سجده ؛کرد  دچار چنین سهوي شده است؛ لذا پس از سالم، سجده
ي سهو کرده است، نه قبل  آورد. نمازگزاران ناراحت شدند که چرا بعد از سالم سجده

گوید: به  دیدي آورده است! این، درست نیست؛ شخصی میگفتند: دینِ ج از آن؟ می
سرِ دو رکعت، سالم داد؛ به ایشان گفتند: که نماز،  ست که پیامبر ها گفتم: روایتی آن

گاه سالم داد و  برخاست و نمازش را کامل کرد و آن اهللا تمام نشده است. لذا رسول
ها گفتم:  نکردند. به آن گوید: مردم قبول این شخص می پس از سالم، سجده نمود.

؟ گفتند: فالنی و فالنی. لذا نزد همان عالمی رفتیم که دحرف کدام عالم را قبول داری
ها گفت: بله، درست و سنت، همین است که محلّ  ها قبولشان داشتند. او، به آن آن

ي  ي سهو (پس از سالم یا قبل از آن) به نوع سهو بستگی دارد. برخی از ائمه سجده
کنند!  جد، از حرف مردم می ترسند و در چنین مواردي بر خالف سنت عمل میمسا

طور که  از یارانش گرفت؛ همان اهللا ست که رسول پیمانیبا که این، مخالفت  حال آن
و پیمان بستیم که هرجا (و در هر موقعیتی) که بودیم، حق را «گوید:  می عباده

 ».ه اهللا نترسیمگري در را بگوییم و از سرزنش هیچ سرزنش
کردي دارند و از صدق و راستی  برخی از مردم در معامالت خود نیز چنین روي

کنند و  عنوان وسوسه تعبیر می هاي کاال، به در معامله یا گفتن واقعیت و عیب
گویند: الزم نیست که مردم را از هر عیبی که در کاالست، باخبر کنیم؛ این، عیب  می
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که باید تقواي االهی پیشه  راضی خواهد بود! حال آن ست و خریدار، خود کوچکی
اما اگر مخاطبان ما  ت را بگوییم؛خاطر اهللا از هیچ سرزنشی نترسیم و حقیق نماییم و به

ها بیان کنیم تا  نرمی براي آن تندخو هستند، بهتر است که ابتدا حکم شریعت را به
 یرند.مند شوند و خود، آن را بپذ نسبت به آن، آگاه و عالقه

*** 

، اهللاَمَثُل الَقائِِم يف ُحدوِد «قال:  َعِن انلَّيبِّ  $الرَّابع: عن انلْعماِن بِن �َش�ٍ  -١٩٢
ها و�َن 

َ
وٍم اْسَتَهُموا ىلع سفينٍة فصاَر بعُضهم أعالَها و�عُضهم أسفل

َ
َمَثِل ق

َ
َواقِِع فيها ك

ْ
وال

يَن يف أسفلها إَِذا اْسَتَقْوا ِمَن املاءِ َمرُّ 
َّ

َنا يف نََصيبِنا اذل
ْ
نَّا َخَر�

َ
ْو �

َ
وا: ل

ُ
ُهْم َ�َقال

َ
ْو�

َ
وا ىلَعَ َمْن ف

 
َ

يِْديِهم �
َ
َخُذوا ىلَعَ أ

َ
وا مَجِيًعا، و�ِْن أ

ُ
راُدوا َهلك

َ
وُهْم َوَما أ

ُ
إِْن تََر�

َ
َنا، ف

َ
ْو�

َ
ْم نُْؤِذ َمْن ف

َ
ا َول

ً
ْوا َخْرق

 )1(خباري] [روايت». و�ْوا مَجِيًعا
حقوق و مثال کسانی که «فرمود:  گوید: پیامبر می $نعمان بن بشیر ترجمه:

ست که  کنند، مانند گروهی آنان که رعایت نمیکنند و  حدود االهی را رعایت می
اي در  ي باال و عده ها در طبقه کشی، برخی از آن با قرعه شوند و سوار کشتی می

رسی  ند، براي دستگیر ي پایین قرار می گیرند. آنان که در طبقه ي پایین قرار می طبقه
که مزاحمِ  گویند: بهتر است براي این کنند؛ لذا می ي باال رفت و آمد می به آب به طبقه

ي پایین ایجاد کنیم (و از  ي باال نشویم، سوراخی در طبقه سفران خود در طبقه هم
را با تصمیمی ها  آنها نشوند و  مانع آن ي باال داریم). اگر مسافران طبقهدریا، آب بر

ها شوند،  و اگر مانع آن گردند میاند، آزاد بگذارند، همگی هالك (غرق)  ه گرفتهک
 ».یابند ي آنان نجات می همه

 شرح
در باب امر به معروف و نهی از منکر،  $روایتی از نعمان بن بشیر /مؤلف

هی را رعایت فرموده که حدود ال ي کسانی ذکر مثالی درباره نقل کرده که پیامبر
هی را رعایت کنند. منظور از کسانی که حدود ال آنان که رعایت نمی کنند یا می
و وظایف شرعی و  ورزند هی استقامت میکه بر دین ال نمایند، کسانی هستند می

 .2493صحیح بخاري، ش: )1(
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پرهیزند. و آنان که  دهند و از کارهاي حرام و ممنوع می واجبات خویش را انجام می
وظایف شرعی خویش را  کنند، همان کسانی هستند که هی را رعایت نمیالحدود 

شوند. این دو گروه، همانند کسانی هستند  دهند یا مرتکب کارهاي حرام می انجام نمی
کنند تا مشخص شود که چه کسانی در  شوند و قرعه کشی می که سوار کشتی می

ي پایین. در نتیجه، گروهی در  ي باالي کشتی قرار بگیرند و چه کسانی در طبقه طبقه
ي پایین،  ن طبقهمسافراي پایین.  اي در طبقه شوند و عده تقر میي باال مس طبقه

لذا  ي باال رفت و آمد کنند؛ ، به طبقهمین آب مورد نیاز خودناگزیرند براي تأ
ي پایین، کشتی را سوراخ کنیم،  : اگر در قسمت خود، یعنی در طبقهگویند می
ي باال  سفران خود در طبقه توانیم از آبِ دریا استفاده نماییم و دیگر، مزاحم هم می

ها را  ها نشوند و آن ي باال مانع آن اگر مسافران طبقه«فرماید:  می نخواهیم شد. پیامبر
که کشتی  همین زیرا ؛»شوند زاد بگذارند، همگی هالك میاند، آ با تصمیمی که گرفته
ان اگر مسافر«گردند. اما  شود و همه، غرق می وارد کشتی می را سوراخ کنند، آب

ي آنان  اند، بازدارند، همه ي پایین را از تصمیمی که گرفته ي باال مسافران طبقه طبقه
 ».یابند نجات می

ده است؛ مردم در رابطه بیان نمو ست که پیامبر این، مثالِ پرمعنا و پرمحتوایی
به این سو و  ها را ، آنامواج دریا که ، همانند مسافران یک کشتی هستندهیبا دین ال

اي جز این ندارند که گروهی از  زیاد باشد، چاره تعدادشان و وقتی. برد میسو آن 
تا هم بارِ  ،ي پایین آن اي نیز در طبقه ي باالي کشتی مستقر شوند و عده ها در طبقه آن

در این کشتی  جا و اذیت نشوند. حال که همه تنگکشتی، تراز باشد و هم مسافران، 
قصد خراب کردنِ آن را  کسیآن بکوشند و اگر  داري سهمی دارند، باید در نگه

گی غرق عش نشوند، همناي آنان نجات یابند و اگر م نعش شوند تا همهاداشت، م
گونه است؛ یعنی اگر اندیشمندان و اهل علم و دین،  نیز همین خواهند شد. دین اهللا

رسند؛  می یابند و به رستگاري هاي افراد ناآگاه شوند، همگی نجات می خردي مانع بی
گردند.  خرد را به حال خود رها کنند، همه هالك می سر و بی ولی اگر افراد سبک

 فرماید: می طور که اهللا همان
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ْ ٱوَ ﴿ ِينَ ٱ تُِصيَ�َّ  �َّ  َنةٗ فِتۡ  �َُّقوا َّ�  ْ ٓ  ِمنُ�مۡ  َظلَُموا ۖ َخا ٗة ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ  صَّ نَّ  ا
َ
َ ٱ أ  َشِديدُ  �َّ

  ]  ٢٥: األنفال[  ﴾٢٥ عَِقابِ لۡ ٱ
شود و بدانید که مجازات اهللا، کارانِ شما نمی گیر ستم اي بترسید که تنها دامنو از فتنه

 سخت و شدید است.

م یا آموزگاري، مسایل گوناگون لدهد که چه خوبست هر مع این مثال، نشان می
شده، به درك و ذهن  هاي مطرح ذکر مثال توضیح دهد تا مفاهیم و موضوعبا را 

 فرماید: تر شود. اهللا متعال می مخاطبان نزدیک

 ٱ َك َوتِلۡ ﴿
َ
ٓ َ�عۡ  َوَما لِلنَّاِس�  ُ�َهانَۡ�ِ  ُل َ�ٰ مۡ ۡ�     ]٤٣: العنكبوت[  ﴾٤٣ لُِمونَ َ�ٰ لۡ ٱ إِ�َّ  قِلَُها

 یابند. کنیم و تنها عالمان و دانشمندان، آن را درمی ها را براي مردم بیان می و این مثال

وزشی بسیار خوب است؛ چه بسا براي هاي آم لذا ذکر مثال، یکی از شیوه
کند؛  فهمد و آن را درك نمی دهید، اما نمی شخصی، یک موضوع را بارها توضیح می

مورد بحث شما را  ي کنید، موضوع یا مسأله که مثالی برایش ذکر می ولی همین
براي صحرانشینی شترچران،  فهمد. به مثال جالبی توجه کنید که پیامبر خوبی می به

خدا! من و همسرم،  آمد و عرض کرد: اي رسول فرمود: صحرانشینی نزد پیامبربیان 
به دنیا آورده، از کجا  ه همسرمي سیاهی ک دانم بچه هردو سفیدپوست هستیم؛ اما نمی

چه «پرسید:  اهللا گفت: بله. رسول» شتر داري؟ اآی« به او فرمود: مده است؟ پیامبرآ
سؤال  اهللا مو هستند. رسول ند؛ یعنی شترانم، سرخپاسخ داد: قرمز هست» رنگی دارند؟

 اهللا پاسخ داد: بله. رسول» آیا شتري داري که سیاه و سفید (خاکستري) باشد؟«کرد: 
جواب داد: شاید به یکی از اجدادش شباهت » این شتر، از کجا آمده است؟«فرمود: 

 )1(؛»ِعرٌق  ذا لََعلَُّه نَزََعهُ هَ  كفَابْن«فرمود:  اهللا یافته که چنین رنگی داشته است. رسول
یا شبیه » شاید فرزند تو نیز به یکی از اجداد خود شباهت پیدا کرده است«یعنی: 

سان  رنگ بوده است. بدین مادربزرگ یا دایی یا خاله و نزدیکان خود شده که سیاه
و ي خود اوست و اگر با شرح   این صحرانشین را قانع کرد که بچه، بچه اهللا رسول

بسا  داد، چه باره براي او توضحیح می طور مفصل در این گفت و  به تفصیل سخن می
نمونه یا مثالی عینی از زندگی  اهللا شد؛ ولی رسول فهمید و قانع نمی آن مرد هیچ نمی

 .نقل از ابوهریره به 1500ش: )، و مسلم، 6847، 5305صحیح بخاري، ش: ( )1(
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رو چه خوبست که هر استاد و معلمی نیز  از این وي ذکر کرد و آن مرد نیز قانع شد؛
کار گیرد؛ زیرا ذکر مثال، درك  جویان خود، به و دانش این شیوه را براي شاگردان

 گرداند. تر می مطلب را آسان
آیات و احادیثی  که چنانست؛  کشی گر جایز بودن قرعه چنین بیان این حدیث، هم

کشی در دو آیه از آیات قرآن، و شش حدیث از  باره وجود دارد. بحث قرعه در این
ها ذکر  کشی در آن اي که موضوع قرعه و آیهذکر شده است؛ اما د احادیث پیامبر

 شده است:

يۡ  ُكنَت  َوَما﴿ قۡ  ُقونَ يُلۡ  إِذۡ  ِهمۡ َ�َ
َ
ٰ أ ُهمۡ  َمُهمۡ َ� ُّ�

َ
يۡ  ُكنَت  َوَما َ�مَ َمرۡ  ُفُل يَ�ۡ  �  إِذۡ  ِهمۡ َ�َ

  ]  ٤٤: آل عمران[  ﴾٤٤ َتِصُمونَ َ�ۡ 
کسی سرپرستی مریم را  کشی کنند که چهانداختند تا قرعهو آن هنگام که تیرهایشان را می

 کردند، نزدشان نبودي.برعهده بگیرد، حضور نداشتی و هنگامی که با هم کشمکش می

 فرماید: می و نیز این آیه که اهللا

ۡ ٱ لَِمنَ  يُو�َُس  �نَّ ﴿ َ�قَ  إِذۡ  ١٣٩ َسلِ�َ ُمرۡ ل
َ
ۡ ٱ كِ ُفلۡ لۡ ٱ إَِ�  �  فََ�نَ  فََساَهمَ  ١٤٠ ُحونِ َمشۡ ل

ۡ ٱ ِمنَ  نَّهُ  َ�ٓ فَلَوۡ  ١٤٢ ُملِيمٞ  َوُهوَ  وُت �ُۡ ٱ َقَمهُ ۡ�َ ٱفَ  ١٤١ َحِض�َ ُمدۡ ل
َ
ۡ ٱ ِمنَ  َ�نَ  ۥ�  ُمَسّبِِح�َ ل

    ]١٤٤  ،١٣٩:  الصافات[  ﴾١٤٤ َعُثونَ ُ�بۡ  مِ يَوۡ  إَِ�ٰ  ۦٓ نِهِ َ�طۡ  ِ�  لَلَبَِث  ١٤٣
رنشین) گمان یونس از پیامبران بود. زمانی (را یاد کن) که به سوي کشتی پر از (بار و س و بی

گریخت. و (با سرنشینان) قرعه انداخت و از بازندگان بود. پس در حالی که سزاوار سرزنش 
طور قطع تا روزي که (همه) برانگیخته  کنندگان نبود، به بود، ماهی او را بلعید. و اگر از تسبیح

 ماند. شوند، در شکم ماهی می می
کشتی شد؛ در دریا دچار  هی بود که با گروهی، سوارال یونس، یکی از پیامبران

شویم؛  ي ما در کشتی بمانیم، همگی با کشتی غرق می مشکل شدند. گفتند: اگر همه
اي از ما کشتی را ترك کنند؛ حال، چه کسی کشتی را ترك کند؟ کسی که  لذا باید عده

کشی کنند.  سان موافقت کردند که قرعه تري دارد؟ و بدین تر است یا بار بیش بزرگ
در قرآن آمده است که زیرا  بود؛ انی که قرعه به نامشان افتاد، یونسیکی از کس

د و ه چندین نفر، کشتی را ترك کردنکدهد  و این، نشان می». ان بوددگیونس، از بازن«
گاه است. ماهی بزرگی، یونس را بلعید. اهللا متعال، ها آ تنها اهللا، از سرنوشت آن

 فرماید: می
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لَُ�ٰ ٱ ِ�  َ�َناَدىٰ ﴿ ن تِ لظُّ
َ
ٓ  أ ٓ  هَ إَِ�ٰ  �َّ نَت  إِ�َّ

َ
ٰ ٱ ِمنَ  ُكنُت  إِّ�ِ  َنَك َ�ٰ ُسبۡ  أ    ﴾٨٧ لِِم�َ ل�َّ

    ]٨٧: األنبياء[ 
ها نداد داد: هیچ معبود برحقی جز تو وجود ندارد؛ پاك و منزهی؛  (یونس) پس در تاریکی

 ام. کار بوده گمان من ستم بی

 چنین بیان فرموده است که: »صافات«ي  را در سوره اهللا متعال، داستان یونس

ِ  هُ َ�ٰ َ�َنَبذۡ ﴿ ٓ لۡ ٱب � ١٤٥ َسقِيمٞ  وَُهوَ  ءِ َعَرا
َ
 ﴾١٤٦ ِط�ٖ َ�قۡ  ّمِن َشَجَرةٗ  هِ َعلَيۡ  َناَبتۡ َوأ

    ]١٤٦  ،١٤٥:  الصافات[  
ي کدویی  پس او را در حالی که بیمار بود، به سرزمین خشکی انداختیم. و باالي سرش بوته

 رویاندیم.

مشروع و جایز است.  هاي کتاب و سنت، بر اساس داده شیک رعهدر هر حال، ق
ها جایز  کشی در آن که قرعهرا  مواردي »ةالقواعد الفقهي«در کتاب  ،/رجب ابن
 باشد، ذکر کرده است. می

*** 

َميََّة ُحذْ�َفةَ  -١٩٣
ُ
يِب أ

َ
َمة ِهْنٍد بنِت أ

َ
مِّ َسل

ُ
مِّ الُمْؤِمنَِ� أ

ُ
 يبِّ ، َعِن انلَّ &اخلاِمس: َ�ْن أ

نَْ�َر «�نَُّه قال: 
َ
رِه فَقْد بَرِىَء َوَمْن أ

َ
ِمْن ك

َ
وَن وتُنِكُروَن ف

ُ
َمراُء َ�َتْعرِف

ُ
إِنَُّه �ُْسَتْعمُل َعلْيُ�ْم أ

ِ�ْن مْن َريِضَ َوتَاَ�عَ 
َ
ُهم؟ قال:  اهللاقالوا: يا َرُسوَل » َ�َقْد َسلِم، َول

ُ
الَ ُ�َقاتِل

َ
اُموا «أ

َ
ق
َ
الَ، َما أ

الَ   )1([روايت مسلم]». ةَ �ِيُ�ْم الصَّ
روایت کرده که  &سلمه، هند دختر ابوامیه حذیفه اممادر مؤمنان،  ترجمه:

برخی از فرمانروایانی بر شما گماشته خواهند شد که «فرموده است:  پیامبر
بینید و برخی از اعمالشان را ناپسند (و مخالف  اعمالشان را نیک (و موافق شرع) می

ي  اندازه (بهست و هرکس،  د بداند، از گناهش پاك و بريشرع). پس هرکس آن را ب
با آن مخالفت کند، از آن سالم مانده است؛ ولی کسی که از عمل اش)  توانایی

 ). صحابهشود کار می مانند آنان، گنه( پیروي کند ها آنناپسندشان راضی باشد و از 

 .1854صحیح مسلم، ش:  )1(
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میان شما نماز را برپا  خیر؛ تا زمانی که در«فرمود:  ها نجنگیم؟ گفتند: آیا با آن
 ».دارند می

 شرح
هی را کسانی را که حدود ال پیش از این، حدیثی را مرور کردیم که در آن، پیامبر

یه کرده بود که با بسفرانی تش کنند، به هم عایت نمیکنند و نیز گروهی را که ر ایت میعر
قرار  ي باالي کشتی ها در طبقه ی از آنشوند و به قید قرعه، برخ هم سوار یک کشتی می

تأمین آبِ مورد براي  ي پایین پایین آن. مسافران طبقه ي گیرند و برخی نیز در طبقه می
تصمیم  رو ي باال رفت و آمد کنند و از این ناگزیرند به سطح کشتی یا طبقه نیاز خود

سوراخی ایجاد نمایند و از دریا آب بردارند تا مزاحم  ي پایین گیرند در طبقه می
مانع  ي باال اگر مسافران طبقه«فرمود:  ي باال نشوند! پیامبر فران خود در طبقهس هم
اند، آزاد بگذارند، همگی هالك (غرق)  ها را با تصمیمی که گرفته ها نشوند و آن آن
لذا این نکته را دریافتیم ». یابند ي آنان نجات می ها شوند، همه گردند و اگر مانع آن می

ست که معلمان، مطالب ست و چه خوب هاي آموزشی بهترین شیوهکه ذکر مثال یکی از 
 کند. را با ذکر مثال آموزش دهند؛ زیرا این امر به درك مطلب کمک می

از روي کار آمدن  پردازیم، پیامبر در این حدیث که اینک به شرح آن می
ان، مسؤوالن و فرمانروایانی خبر داده است که از سوي واالترین مقام سیاسی مسلمان

شوند و برخی از اعمالشان، نیک و پسندیده یا موافق شرع است و  به کار گماشته می
آیند که حدود  کار می ، افرادي رويدیگر برخی هم ناپسند و مخالف شرع. به عبارت

ها، همان کارگزاران  کنند. این گونه که باید و شاید، رعایت نمی هی را آنو شریعت ال
اند و به حکومتش تن  با او بیعت کرده تند که مسلماناناز سوي حاکمی هس انتصابی

 زشتشاناعمالشان را ناپسند بداند یا در حد توانایی خود با اعمال  ؛ لذا هرکساند داده
ها  ال ناپسند آنبه اعم و هرکس .ماند پاك و سالم می ،مخالفت کند، از گناه و معصیت

 از پیامبر گردد. صحابه کار می هها گن نان پیروي کند، همانند آنراضی شود یا از آ
خیر؛ تا زمانی که نماز را در میان شما برپا «ها نجنگیم؟ فرمود:  پرسیدند: آیا با آن

یابیم که هرگاه عمل زشت و ناپسندي از مسؤوالن و کارگزاران  لذا درمی». دارند می
خود، در رت امکان و در حد توانایی م، باید آن را بد بدانیم یا در صوحکومت دیدی
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ها و  ها تذکر دهیم. اگر پذیرفتند و به راه آمدند، به نفع آن رفع آن بکوشیم و به آن
کارند. لذا  ها، گنه ایم و آن ي خود عمل کرده ماست؛ ولی اگر قبول نکردند، ما به وظیفه

شوند، جایز نیست؛  جنگیدن با مسؤوالن و فرمانروایانی که مرتکب کارهاي ناپسند می
ناپذیري در پی دارد و این امر،  مدهاي جبرانآ ها و پی ها، خسارت ن با آنزیرا جنگید

بینند  زیرا خود را در موقعیت و جایگاهی می ؛افزاید ها می نت و شرارت آبر جسار
تا «ها منع نمود و فرمود:  از جنگیدن با آن اهللا که بر مردم تسلط دارند. لذا رسول

یابیم که  رو درمی از این ؛»دارند، با آنان نجنگید ا میبرپ زمانی که نماز را در میان شما
تر  ها بجنگیم. البته با رعایت شرایطی که پیش توانیم با آن اگر نماز را برپا ندارند، می

زیرا تنها در صورتی جنگیدن با  یابیم که ترك نماز، کفر است؛ درمیچنین  ذکر شد. هم
نیم که دلیلی از سوي اهللا بر کفرِ آن ها ببی حکام، جایز است که کفر آشکاري از آن

ترك نماز را با کفر آشکار، برابر دانسته است؛ و  اهللا وجود داشته باشد. لذا رسول
طور  نماز نخواند، به باشد و هرکس که ترك نماز، کفر میدیدگاه درست، همین است 

جماعت در نماز نه خواند و  اش نماز می  لذا کسی که نه در خانهمطلق کافر است. 
 باشد و هیچ دلیل یا روایتی از پیامبر ي اسالم خارج می کند، از دایره شرکت می

نماز، مؤمن است یا به بهشت خواهد رفت یا از  ثابت نیست که نشان دهد آدمِ بی
هاي دینی  دوزخ، نجات خواهد یافت. لذا باید مفاهیم عمومی نصوص یا متون و داده

جا در این  ههاي ناب ز، در محلش نگه داریم و از تأویلنما ي کافر بودِن بی را درباره
گر مسلمان بودنِ  اي نیاورده است که بیان کننده کس دلیل قانع زمینه بپرهیزیم. هیچ

کنند، بر پنج گونه  باره ذکر می ها در این نماز یا تارِك نماز باشد و دالیلی که برخی بی
 است  یا از پنج حال، خارج نیست:

این نصوص، هیچ ربطی به ادعایشان مبنی بر عدم کافر بودن اي از  پاره -1
 نماز، ندارد. بی

اند که امکان ندارد در توصیف کسانی  چنین به احادیث مقیدي استناد کرده هم -2
 خوانند. باشد که نماز نمی

برخی از احادیث مورد استناد آقایان، مقید به حالت عذر براي ترك نماز  -3
ها ترك نماز، بنا بر  کنند که در آن ی استناد میاست؛ یعنی گاه به احادیث

 مانند عدم شناخت اسالم بوده است.عذري 
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است؛ بنا بر قواعد موجود در » عام«اند که  چنین به احادیثی استناد کرده هم -4
یابد. لذا احادیث عام  تخصیص می» خاص«ي  وسیله به» عام«اصول فقه، 

و دیگر احادیث عام، با احادیث  هللاإالا ال�ي  ي بهشتی بودن گوینده درباره
 یابند. نماز، تخصیص می چون کافر بودن بی دیگري هم

اند که در برابر احادیث صحیح مبنی بر  و نیز به احادیث ضعیفی استناد نموده -5
 نماز، هیچ اعتباري ندارند. کافر بودن بی

و دلیلی باشد  در نتیجه، دالیل شرعی، حاکی از آن است که تارِك نماز، کافر می
باشد و از  ي اسالم خارج می نماز، از دایره براي رد این دیدگاه وجود ندارد. لذا آدمِ بی

در رابطه با دین خود آزادند، ولی  ازیرا یهود و نصار ؛یهود و نصارا نیز بدتر است
خواهند که توبه کند و نماز  باشد؛ ابتدا از او می خواند، مرتد می نماز نمیکه کسی 

 کنند. اگر قبول نکرد، اعدامش می بخواند و
*** 

َ�م َزْ�نَب بِْنِت جْحٍش  -١٩٤
ْ

مِّ احل
ُ
ُمْؤِمن� أ

ْ
مِّ ال

ُ
ادس: عن أ نَّ انلَّيِبَّ  &السَّ

َ
َدَخَل  أ

زاًع يُقول: 
َ
ْيَها ف

َ
 «َعل

َّ
ُجوَج اهللاال إهَِل إِال

ْ
َْوَم ِمن رْدِم يَأ

ْ
تَح ايل

ُ
رتب، ف

ْ
ِد اق

َ
عرِب ِمْن رَشٍّ ق

ْ
، وْ�ٌل لِل

جوَج ِمْثُل هِذهِ 
ْ
ُت: يَا رسول » َومأ

ْ
يِت تَلِيَها. َ�ُقل

َّ
ْصُبعه اِإلْ�َهاِم وال

ُ
َق بأ

َّ
َ�ْهلُِك و�ِيَنا  اهللاوََحل

َ
أ

احُلون؟ قال:  ََبُث «الصَّ رُثَ اخلْ
َ
 )1(]متفٌق عليه[». َ�َعْم إَِذا ك

هراسان و  گوید: پیامبر می &شجحالمؤمنین، زینب دختر  ام  ترجمه:
 ها ؛ واي بر عرب از بالیی که به آناالاهللا  الاهل«فرمود:  وارد خانه شد و میزده  وحشت

اش را به صورت حلقه  و در حالی که انگشت شست و سبابه». نزدیک شده است
باز شد. گفتم: اي  این اندازه از سد یأجوج و مأجوج امروز،«درآورده بود، افزود: 

شویم؟ فرمود:  ر میان ما هستند، نابود میخدا! آیا در حالی که افراد نیکوکار د رسول
 ».ها) زیاد شود آري؛ زمانی که فسق و فجور (گناهان و بدي«

 
 

 .2280؛ و صحیح مسلم، ش:3346صحیح بخاري، ش:  )1(
                                           



 الصالحین شرح ریاض   398

 شرح
با  روایت کرده که پیامبر &شجحالمؤمنین، زینب بنت  روایتی از ام /مؤلف

؛ واي بر عرب از االاهللا  الاهل«فرمود:  اي برافروخته و نگران، وارد خانه شد و می چهره
ي توحید را تکرار  از آن جهت کلمه اهللا رسول». ها نزدیک شده است ه به آنبالیی ک

 فرماید: می طور که اهللا د که توحید، پایه و اساسِ شریعت است. همانرک می

    ]٥٦: الذاريات[  ﴾٥٦ ُبُدونِ ِ�َعۡ  إِ�َّ  �َس ۡ�ِ ٱوَ  نَّ �ِۡ ٱ ُت َخلَقۡ  َوَما﴿
 آفریدم که مرا عبادت و پرستش نمایند.ها را تنها براي این  ها و جن و انسان

 فرماید: چنین می هم

﴿ ٓ رۡ  َوَما
َ
نَّهُ  هِ إَِ�ۡ  نُوِ�ٓ  إِ�َّ  رَُّسولٍ  ِمن لَِك َ�بۡ  ِمن َناَسلۡ أ

َ
ٰ  َ�ٓ  ۥ� ٓ  هَ إَِ� ۠  إِ�َّ نَا

َ
� 

    ]٢٥: األنبياء[  ﴾٢٥ُبُدونِ �ۡ ٱفَ 
یم که هیچ معبود برحقی که به او وحی کرد و پیش از تو هیچ پیامبري نفرستادیم مگر این 

 جز من وجود ندارد؛ پس مرا عبادت و پرستش کنید.

توحید، در عین حال که اساسِ اسالم است، ابعاد گوناگونی دارد؛ توحید در 
عبادت، محبت، تعظیم، انابت و رجوع، توکل، کمک خواستن، و خوف و خشیت و 

ي  ته و نگران بود، کلمهاش برافروخ در حالی که چهره رو پیامبر از این ؛امثال آن
ها  ها را آرام سازد؛ سپس به عرب کرد تا توحید را اثبات کند و دل توحید را تکرار می

از آن جهت ». ها نزدیک شده است واي بر عرب از بالیی که به آن«هشدار داد و فرمود: 
ی داران اسالم و حامالنِ آخرین آیین االه طورِ خاص ذکر کرد که پرچم ها را به عرب

 فرماید: می که چنانها برانگیخت؛  را در میان آن هستند و اهللا متعال، محمد مصطفی

ِيٱ ُهوَ ﴿  ٱ ِ�  َ�َعَث  �َّ
ُ
ْ َ�تۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  رَُسوٗ�  نَ  ّۧمِّ�ِ ۡ�  َوُ�َزّ�ِيِهمۡ  ۦتِهِ َءاَ�ٰ  ِهمۡ َعَليۡ  لُوا

ْ  �ن َمةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َوُ�َعّلُِمُهمُ  بِ�ٖ  لٖ َضَ�ٰ  ِ� لَ  ُل َ�بۡ  ِمن َ�نُوا  َوَءاَخرِ�نَ  ٢ مُّ
ا ُهمۡ ِمنۡ  ْ يَلۡ  لَمَّ   ]  ٣  ،٢: اجلمعة[  ﴾٣ ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ وَُهوَ  بِِهمۚۡ  َحُقوا

نخوانده، پیامبري از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر  ست که در میان مردم درس او، ذاتی
در تر  آموزد؛ اگرچه پیش حکمت می ها کتاب و سازد و به آن خواند و پاکشان می آنان می

و آن پیامبر را بر مردمان دیگري (نیز برانگیخت) که هنوز به آنان راهی آشکاري بودند.  گم
 اند. و او، تواناي حکیم است. نپیوسته
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ها  ندار داد که شر یا بالیی بزرگ به آحامالن پرچم اسالم هش  به لذا پیامبر
یان فرمود که این بالي بزرگ، باز شدن مقداري ، خود بنزدیک شده است. و پیامبر

اش  در حالی که انگشت شست و سبابه اهللا است؛ رسول» مأجوج«و «یأجوج«از سد 
امروز این اندازه از سد یأجوج و مأجوج، « فرمود:را به صورت حلقه درآورده بود، 

 ».باز شد
» یأجوج«از سوي تا کنون در معرضِ تهدیدي جدي  حامالن اسالم، از زمان پیامبر

 گفتند:» ذوالقرنین«به  اي ل براي ما بیان فرموده که عدهاند. اهللا متعا بوده» مأجوج«و 

  إِنَّ ﴿
ۡ
  ُجوجَ يَأ

ۡ
 ٱ ِ�  ِسُدونَ ُمفۡ  ُجوجَ َوَمأ

َ
    ]٩٤: الكهف[  ﴾ِض �ۡ�

 پردازند. کاري می یأجوج و مأجوج در زمین به فساد و تبه

کشانند.  ند که زمین را به فساد و تباهی میکارانی هست لذا یأجوج و مأجوج، تبه
خدا! آیا در حالی که افراد نیکوکار در میان  اي رسول پرسید: اهللا از رسول &زینب

ها)  آري؛ زمانی که فسق و فجور (گناهان و بدي«شویم؟ فرمود:  ما هستند، نابود می
یابد و به  یکند، نجات م آري! آدمِ نیکوکاري که از گناهان دوري می ».زیاد شود

رسد؛ ولی هرگاه فسق و فجور، زیاد شود، نیکوکاران نیز به هالکت  هالکت نمی
 فرماید: می رسند. زیرا اهللا می

ْ ٱوَ ﴿ ِينَ ٱ تُِصيَ�َّ  �َّ  َنةٗ فِتۡ  �َُّقوا َّ�  ْ ٓ  ِمنُ�مۡ  َظلَُموا ۖ َخا ٗة ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ  صَّ نَّ  ا
َ
َ ٱ أ  َشِديدُ  �َّ

    ]٢٥: األنفال[  ﴾٢٥ عَِقابِ لۡ ٱ
شود و بدانید که مجازات اهللا، کارانِ شما نمی گیر ستم اي بترسید که تنها دامنو از فتنه

 سخت و شدید است.

افزایش یابد، نیکوکاران نیز  ور، زیاد شود و چه تعداد بدکارانلذا چه فسق و فج
اي زیاد شود، آن جامعه، هرچند  گردند و هرگاه اعمال زشت در جامعه هالك می

گیرد و اگر تعداد کافران در  ي نابودي قرار می اسالمی باشد، در آستانه اي جامعه
 رو پیامبر از این تباه و نابود خواهد شد؛ آن جامعه افزایش یابد، ي اسالمی عهجام

خرُِجوا ايلَ «فرموده است: 
َ
یهود و نصارا را «یعنی:  )1(؛»العرِب جز�رِة ُهوَد وانلَّصاری ِمن أ

)، و بزار در 1749( ایت ابوعبیده؛ فاکهی در أخبار مکه) به رو234عاصم در اآلحاد والمثانی ( ابی ابن )1(
ي  شماره به /مر و مسلم) به روایت ع2/810) و خطیب در الفصل للوصل المدرج (230مسندش (
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خرَِجنَّ ايلهوَد وانلصاری «چنین فرموده است:  هم». یرون کنیدي عرب ب جزیره از شبه
ُ
أل

حتماً یهود و نصارا را از «یعنی:  )1(؛»العرب حىّت ال أدع إال مسلًما ةِ رِمن جز�
ي عرب بیرون خواهم کرد و فقط کسی را که مسلمان باشد، در آن  جزیره شبه
امت وداع کند، فرمود:  خواست با و در واپسین روزهاي حیاتش که می». گذارم می

خرُِجوا الُمرِش��َ «
َ
ي عرب،  جزیره مشرکان را از شبه«یعنی:  )2(؛»العربجز�رِة  ِمن أ
متأسفانه برخی از مردم، کارگر کافر را بر کارگر مسلمان ترجیح ». رون کنیدیب

ها، دچار کجی و انحراف شده و تمایلی به حق ندارد. شیطان  دهند. پناه بر خدا! دل می
که  حال آن گویند: کارگر کافر، بهتر است! رو می و از ایننین کسانی را فریب داده چ

 فرماید: می اهللا

ؤۡ  دٞ َولََعبۡ ﴿ ۡ�ِ  ّمِن َخۡ�ٞ  ِمنٌ مُّ عۡ  َولَوۡ  كٖ مُّ
َ
ْوَ�ٰٓ  َجَبُ�ۡمۗ أ

ُ
ُ ٱوَ  �َّارِ� ٱ إَِ�  ُعونَ يَدۡ  �َِك أ َّ� 

ْ ُعوٓ يَدۡ  ۡ ٱوَ  نَّةِ �َۡ ٱ إَِ�  ا ِ  ِفَرةِ َمغۡ ل     ]٢٢١: البقرة[  ﴾ۦۖ نِهِ ذۡ �ِإ
ي مؤمن از مرد (آزاد و) مشرك بهتر است؛ اگر چه (موقعیتش) شما را به شگفت وادارد. برده

-دهند و اهللا با شریعتش به سوي بهشت و مغفرت فرا میمشرکان به سوي جهنم دعوت می
 خواند.

پرستان،  بتها،  ها، نصرانی یهودي کافران اعم از لذا جلب نیروي کار از میان
ویژه سرزمین وحی،  ها به کشورهاي اسالمی، به و آوردن آن ،ها و سایر مشرکان بودایی

دهیم که  زه میاپرهیز کنیم. چگونه به خود اجاز آن شدت  که باید بهست  کار نادرستی
کافران را به سرزمینی بیاوریم که سرآغاز رشد اسالم بود و در نهایت نیز اسالم به 

دهیم و قبول  گردد؟ یا چگونه مشرکان پلید را در میان خود، جا می جا بازمی آن
اموش نکنیم که وقتی کنیم که در میان ما و خانواده و فرزندانمان باشند؟ فر می
گیرد. اگر  اي زیاد شوند، آن جامعه در معرض نابودي قرار می در جامعه هاي پلید آدم

کنیم و اگر نسل پاك و سالمی  مینگاهی به گذشته بیندازیم، تفاوت زیادي مشاهده 

العرب حىت ال أدع إال  ةوانلصاری من جز�ر ألخرجّن ايلهودَ «بدین الفاظ روایت کرده است:  1767
 ».امسلمً 

 .1767صحیح مسلم، ش:  )1(
 .1637) و مسلم، ش: 4431، 3168، 3053صحیح بخاري، ش: ( )2(
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مدهایی بدتر آ ها و پی اند، وجود نداشتند، شاهد آسیب که به توفیق اهللا استقامت نموده
خاطر وجود جوانان باایمان  از این هم بودیم. امید است که اهللا متعال ما را ببخشد و به

مشرکان و ي ما را از شیطان، و از شر  و باغیرت، بر ما رحم بفرماید و جامعه
 بدخواهان در پناه خویش قرار دهد.

*** 

ُْدرِيِّ  -١٩٥
ْ

يِب َسعيد اخل
َ
ابع: عْن أ وَس يف «قال:  َعِن انلَّيِبِّ  السَّ

ُ
ُل إِيَّاُ�م َواجلْ

وا: يَا رَسوَل ». الطُرقاِت 
ُ
ُث �ِيَها، فقال رسوُل  اهللافَقال َا ِمْن َ�الِسَنا بُد، نَتحدَّ

َ
: اهللا َما نل

بَ «
َ
إَِذا أ

َ
هُ ف ر�َق َحقَّ ْ�ُطوا الطَّ

َ
أ
َ
َمْجلِس ف

ْ
 ال

َّ
ِر�ِق يا رسوَل ». يُْتْم إِال ؟ قال: اهللا قالوا: وَما َحقُّ الطَّ

رِ «
َ
ُمْنك

ْ
ْعروف، وانلَّْ�ُ عِن ال

ْ
ْمُر بامل

َ
الم، َواأل َذى، وَردُّ السَّ

َ
فُّ األ

َ
َرَص، و� [متفٌق  ».َغضُّ ابلْ

 )1(عليه]
و ها ( ر سرِ راهاز نشستن ب«فرمود:  امبرگوید: پی می ابوسعید خدري ترجمه:

اي جز این  خدا! چاره عرض کردند: اي رسول اصحاب». معابر عمومی) بپرهیزید
حال که چنین «فرمود:  اهللا کنیم. رسول نشینیم و با هم صحبت می نداریم؛ زیرا می

مود: خدا! حقّ راه چیست؟ فر پرسیدند: اي رسول». است، پس حقّ راه را رعایت کنید
اذیت و آزار  اجتناب از)، ها (خودداري از نگاه کردن به عابران حفاظت چشم«

 ».، جواب سالم، و امر به معروف و نهی از منکرگذران ره

 شرح
 نقل کرده که پیامبر حدیثی بدین مضمون از ابوسعید خدري /مؤلف

ها، باعث  راه بر سرِ زیرا نشستن ؛»نشستن در معابر عمومی بپرهیزید از«فرموده است: 
فراهم شود؛  ان باشند و اسباب اذیت و آزارشاندر معرض دید انس شود که عابران می
جا کنند که دوست نداشته باشند کسی ببیند؛  ممکن است وسایلی جابهبسا  چه
آید. در هر حال نشستن در  ها به میان می از عابران و غیبت از آن یگاه سخنچنین  هم

از نشستن در معابر «فرمود:  رو پیامبر از این اي بدي دارد؛آمده معابر عمومی، پی
جز این نداریم؛ اي  خدا! چاره رض کردند: اي رسولع صحابه». عمومی بپرهیزید

 .2121)؛ و صحیح مسلم، ش: 6229، 2465صحیح بخاري، ش: ( )1(
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گیریم و از حالِ  دیگر انس می کنیم و با یک نشینیم و با هم صحبت می زیرا می
 اهللا رد. وقتی رسولهایی دا شویم؛ لذا مجالس ما، فواید و خوبی دیگر آگاه می یک

خواهید در  حال که چنین است و می«اند، فرمود:  دید که به چنین کاري خو گرفته
گیري نکرد و چون  لذا بر آنان سخت». معابر عمومی بنشینید، حقّ راه را رعایت کنید

کلی از این کار منع نفرمود؛ زیرا  ها وجود داشت، آنان را به فوایدي در نشستن آن
حال که «ها فرمود:  رو به آن از این سوز بود؛ به مؤمنان، مهربان و دل نسبت اهللا رسول

پرسیدند: حق راه چیست؟ فرمود: ». قصد نشستن دارید، حق راه را رعایت کنید
، دادنِ جوابِ سالم، گذران ره، خودداري از اذیت و آزار پرهیز از نگاه کردن به عابران«

حق راه را در پنج مورد  اهللا سان رسول ینبد». و امر به معروف و نهی از منکر
 برشمرد:
کند که  فرقی نمی خودداري از نگاه کردن به عابران.ها یا  : حفاظت چشماول

حکم نگاه کردن به زنِ نامحرم که روشن است؛ ولی اگر  گذر، مرد باشد یا زن. ره
را به سوي او تیز که بدانیم چه با خود دارد، نگاهمان  گذر مرد باشد، نباید براي این ره

کردند و آن را به دست  ي خود را روزانه تهیه می خانهکنیم. مردم در گذشته نیازهاي 
دیدند که  نشستند، می ها می بردند؛ لذا کسانی که در سرِ راه گرفتند و به خانه می می
خریده  گفتند: نگاه کنید؛ فالنی گوشت دیگر می گذر چه در دست دارد و گاه به یک ره

رو  از این کردند؛ فضولی می و فالنی، فالن چیز را؛ یعنی در کارِ دیگراناست 
 از نشستن در معابر عمومی منع فرمود. اهللا رسول

: خودداري از اذیت و آزار دیگران، چه به زبان باشد و چه با دست. آزار دوم
نی کند، سخ گذري که عبور می ي ره رساندن به دیگران با زبان، این است که درباره

چینی کنند. و اذیت و آزار عملی، این است که راه را  اش غیبت و سخن بگویند یا درباره
 بر عابران تنگ نمایند و یا با سد معبر، در رفت و آمد مردم وقفه یا مشکل ایجاد کنند.

زیرا  ؛: جواب سالم؛ یعنی وقتی کسی سالم کرد، جواب سالمش را بدهندسوم
ید بر کسی که نشسته است، سالم کند. روشن است که گذر با سنت، این است که ره

 باید جواب سالمش را داد.
شود که اهللا متعال یا  : امر به معروف؛ معروف، به هر کاري اطالق میچهارم

گذري را دیدید که در انجام  . لذا اگر رهدستور داده است به انجام آن اهللا رسول
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بخوانید و تشویقش کنید  به انجام آن فراکند، او را  فرمان اهللا یا رسولش کوتاهی می
 که آن کار نیک را انجام دهد.

دهد، او  : نهی از منکر؛ یعنی اگر کسی را دیدید که کار ناشایستی انجام میپنجم
کشد یا کار زشت دیگري  را از آن بازدارید. مثالً اگر عابري را دیدید که سیگار می

 دهد، او را از آن نهی کنید. انجام می
در این حدیث، مسلمانان را از نشستن در معابر عمومی منع کرده و بیان  مبرپیا

نموده که اگر قصد نشستن در گذرگاهی را داشتند، حق راه را رعایت کنند؛ سپس 
گذران،  پرهیز از نگاه کردن به ره«حقوق راه را در پنج مورد برشمرد و فرمود: 

». سالم، امر به معروف، و نهی از منکر خودداري از اذیت و آزار دیگران، دادنِ جوابِ
 ست که باید هنگام نشستن در معابر عمومی رعایت کنیم. ها مسایلی این

*** 

نَّ رسوَل  $اثلَّامن: عن ابن عباس -١٩٦
َ
رأى َخاتًما ِمْن َذَهٍب يف يَد رَُجل،  اهللا أ

 مَجَْرٍة ِمْن نَ «َ�َ�َعُه فَطرَحُه وقال: 
َ

َحُدُ�ْم إىِل
َ
يْجعلَها يف يَِدهَ�ْعَمُد أ

َ
ِقيل لِلرَُّجل َ�ْعَد ». اٍر ف

َ
ف

ْد َطرحُه  اهللا: ُخْذ َخاتَمك، انَتفْع بِه. قال: ال واهللا َما َذَهَب رسوُل 
َ
بَداً وق

َ
ال آُخُذهُ أ

 )1(. [روايت مسلم]اهللا رسوُل 
در دست مردي، انگشتري از جنسِ طال  گوید: پیامبر می $عباس ابن  ترجمه:
یکی از شما، قصد «از انگشتش بیرون کشید و دور انداخت و فرمود:  دید؛ آن را

که  پس از این». دهد کند و آن را در دست خود قرار می اخگري از آتش می
(به نحوي دیگر و به  رفت، به آن مرد گفتند: انگشتر خویش را بردار و اهللا رسول

، انگشتري را که از آن، استفاده کن. گفت: خیر؛ به اهللا سوگند صورتی شرعی)
 دارم. دور انداخته است، برنمی اهللا رسول

 شرح
گوید:  می $عباس ، روایتی بدین مضمون نقل کرده است که ابن/مؤلف

در دست مردي، انگشتري از جنسِ طال دید؛ آن را از انگشتش بیرون کشید  پیامبر

 .2090صحیح مسلم، ش:  )1(
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ن را در دست کند و آ یکی از شما، قصد اخگري از آتش می«و دور انداخت و فرمود: 
رفت، به آن مرد گفتند: انگشتر خویش  اهللا که رسول پس از این». دهد خود قرار می

استفاده کن. گفت: خیر؛ به اهللا  آن (به نحوي دیگر، و به صورتی شرعی) ازرا بردار و 
 دارم. دور انداخته است، برنمی اهللا سوگند، انگشتري را که رسول

» امر به معروف و نهی از منکر«در بابِ  ، این حدیث را از آن جهت/مؤلف
گر تغییر دادن منکر با دست است؛ زیرا استفاده از زیورآالت طال و  ذکر کرده که بیان

ي  درباره طور که پیامبر همان ؛باشد براي مردان، حرام می پوشیدن طال طور عام به
ي مردان این امت، طال و ابریشم فرموده است که این دو، براي زنان امتم، حالل و برا

هایی که در بافت  هاي زربافت (لباس حرام است. لذا براي هیچ مردي پوشیدنِ لباس
زیرا  ؛بند طال جایز نیست ها از جنس طال استفاده شده است) و نیز انگشتر و گردن آن

 فرماید: می توانند خود را با طال، براي همسران خویش بیارایند. اهللا فقط زنان می

وَ ﴿
َ
ْ  نمَ  أ ُؤا       ]١٨: الزخرف[  ﴾١٨ ُمبِ�ٖ  َ�ۡ�ُ  َصامِ ۡ�ِ ٱ ِ�  وَُهوَ  َيةِ لۡ ۡ�ِ ٱ ِ�  يُنَشَّ

یابد و بیانش در بحث و  خوانند) که در ناز و نعمت پرورش می آیا کسی (را فرزند پروردگار می
 مجادله، روشن و رسا نیست؟

ها سیاه  ي آن شد، چهره ها داده می ي تولد دختر به آن که مژده مشرکان، خود همین
، دخترانی دارد گشتند؛ ولی معتقد بودند که خداوند گردید و سرشار از خشم می می

ها را در این آیه،  سان اهللا متعال منطق آن انگاشتند. بدین هی را دختر میو فرشتگان ال
 کشد. به چالش می

ا آن براي ست که زنان به آن عالقه دارند و خود را ب در هر حال، طال نعمتی
آرایند؛ البته مرد نیز خودش را با رعایت موازین شرعی، براي  همسران خویش می

دهد؛ ولی  دیگر را افزایش می ي آنان به یک آراید و این، الفت و عالقه همسر خویش می
ست: ایرادي ندارد  طور که بیان شد، استفاده از طال براي مرد جایز نیست. گفتنی همان

نقره در دستش قرار دهد؛ البته به شرطی که این کار، مبتنی بر عقیده یا که مرد، انگشترِ 
ها،  پیروي از آداب و رسوم نصرانی امروزه برخی از مردم به که چنانباور خاصی نباشد. 

خواهد ازدواج کند، کشیش که  کنند. وقتی یک نصرانی می به دست می» ي ازدواج  حلقه«
سلمانان دارد، انگشتري را به نوبت در یکایک انگشتان م را در نزد مها حکم عال براي آن

همسرِ توست! گوید: این، پیوند میان تو و  دهد و در پایان، به او می داماد قرار می
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با چنین اعتقادي حلقه به دست کند که باعث استحکام پیوند  بنابراین، اگر کسی
 اي باطل و نارواست و هشود، همانند نصارا عمل کرده است و این، عقید زناشویی او می

اما اگر به دست  )1(؛باشد جایز نمی )ي نقره نیز (در چنین حالتی در دست کردن حلقه 
ي خاصی نباشد، هیچ ایرادي ندارد؛ البته  کردن انگشتر نقره، مبتنی بر باور یا عقیده

پوشیدن انگشتر نقره، مستحب نیست و اگر ضرورتی وجود داشت، ناگفته نماند که 
پوشید و  انگشتري می زیرا پیامبر ؛ندارد که انگشتر در دست خود قرار دهید ایرادي

پذیرند که مهر داشته باشند،  هایی را می چون به ایشان گفتند که پادشاهان، تنها نامه
 نقش بسته بود و  »اهللا �مد رسول«انگشتري براي خود انتخاب کرد که روي آن، عبارت

 فرمود. هاي خود استفاده می نامه از آن براي مهر کردن
باید براي برخورد با کاري  دهد که هنگام ضرورت دیث، نشان میاین ح

به آن مرد نگفت که طال، براي تو  زیرا پیامبر ؛خرج داد ناشایست، شدت عمل به
بیرون بیاورد؛ بلکه خود، آن را بیرون  تا این انگشتر طال را از انگشت خودحرام است 

 اخت. ناگفته پیداست که امر به معروف و نهی از منکر با تغییر دادنِکشید و دور اند
پردازد که توانایی و موقعیتی دارد؛  زیرا کسی به تغییر منکر می کند؛ منکَر، فرق می

اش. لذا کسی که  اش، و یا زن در محیط خانه مانند فرمانروا، یا مرد در رابطه با خانواده

، جزو مراسم و شرایط »انگشتر«یا » حلقه«یعنی اگر مردي اعتقاد داشته باشد که در دست کردن  )1(
ازدواج است، و با چنین اعتقادي، حلقه یا انگشتر در دستش قرار دهد، مرتکب عملِ حرامی شده است؛ 

ي دیگر باورهاي نادرست دیگري نیز در اش، از جنسِ طال باشد یا نقره. از سو کند که حلقه فرقی نمی
ي ازدواج را از دستش بیرون  چه اگر مردي، حلقه ها وجود دارد. چنان ویژه نزد خانم این زمینه، به

دیگر دچارِ مشکل خواهند شد و  پندارد که با یک گیرد و چنین می بیاورد، همسرش آن را به فال بد می
ست که این اعتقاد یا باور، خود  کند! این در حالی د میاي براي جدایی از هم قلمدا این را مقدمه

، ها ست. متأسفانه ایراد دیگري که وجود دارد، این است که برخی ساز بروز مشکالت زناشویی زمینه
رو دختر یا خانم، حجاب شرعی را نزد  پندارند و از این را عقدي شرعی می» ي نامزدي حلقه«

کشاند؛ چون همین حلقه را اصل  ها را به عمل زنا می ین امر، آنکند و گاه ا خواستگارش رعایت نمی
دهد که این  شناسی این موضوع، نشان می پندارند. آسیب دیگر را قطعی می دهند و ازدواج با یک قرار می

ترِ این موضوع را بنگرید در کتاب  امر، باعث بروز مشکالت فراوانی در جامعه شده است. شرح بیش
 .142-140، صص: /ي عالمه آلبانی وشتهن» آداب الزفاف«
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نه با زبان رگپردازد، و به برطرف کردن منکر میش توانایی دارد، ابتدا با دست خوی
؛ ولی داند خویش بد می در دلکند و در غیر این صورت، آن را  خویش از آن منع می

هی از امر به معروف و نهی از منکر، واجب است؛ زیرا امر به معروف و ن در هر حال
ه معروف و ونهی از یا برطرف کردنِ آن، تفاوت دارد؛ امر ب منکر، با تغییر دادن منکر

منکر، فراخواندن به سوي کار نیک و برحذر داشتن از کار ناشایست است. به عبارت 
 دیگر، سه مرحله وجود دارد: دعوت کردن یا فراخواندن، امر و نهی، و تغییر دادن.

دعوت، این است که مثالً شخصی در میان مردم برخیزد و سخنرانی کند و با پند 
 بخواند. اه درست فراو موعظه، آنان را ر

یا گروه معینی را مخاطب قرار دهد؛ مثالً بگوید:  شخصانسان، امر، این است که 
 فالنی، نمازت را مرتّب بخوان؛ دروغ نگو؛ غیبت نکن و....

؛ اي تغیر دهیم اما تغییر دادن، این است که کار ناشایستی را به کار نیک و شایسته
 روي زمین انداخت.آن را ت ِآن مرد بیرون کشید و انگشتر را از دس پیامبر که چنان

کنیم که از میان بردن چیزي که با آن عمل  از این حدیث، چنین برداشت می
انگشتر را از دست آن مرد بیرون کشید  نادرستی انجام شده، جایز است؛ زیرا پیامبر

. لذا این، ات بده و روي زمین انداخت و به او نفرمود که آن را بگیر و به خانواده
انگشتر خویش را بردار «رساند که چون به او گفتند:  درك و فهم واالي آن مرد را می

خیر؛ به اهللا «، پاسخ داد: »و (به نحوي دیگر، و به صورتی شرعی) از آن، استفاده کن
زیرا او دریافت  ؛»دارم دور انداخته است، برنمی اهللا سوگند، انگشتري را که رسول

رو هر  ن کار را براي سرزنش و ادب کردنِ وي انجام داده است. از اینای که پیامبر
 انسان، آن را براي انتقام از خودساز معصیت باشد، ایرادي ندارد که  چیزي که زمینه

در پایان  که چنانمثل اتفاقی که براي سلیمان بن داوود علیهماالسالم افتاد. نابود کند؛ 
ها مشغول شد که از  قدر به اسب ایش رفت و آنه روز و هنگام عصر به تماشاي اسب
نماز عصرش را  رشید، غروب نمود و اوکه خو یاد پروردگارش غافل گشت تا این

گاه از خود انتقام گرفت و به  ها را دوباره بیاورند و آن نخوانده بود. دستور داد اسب
فت؛ زیرا سان از خود انتقام گر هایشان پرداخت و بدین ها و گردن قطع کردن ساق

 فرماید: می طور که اهللا هاي تیزرو، او را از یاد اهللا غافل کرد. همان تماشاي اسب
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ِ  �َحۢ َمسۡ  َ�َطفِقَ ﴿ وقِ ٱب  ٱوَ  لسُّ
َ
  ]  ٣٣:  ص[  ﴾٣٣ َناقِ �ۡ ۡ�

 هایشان پرداخت. ها و گردن گاه به دست کشیدن (و قطع کردن) ساق و آن

اطاعت و را از ، اهایش ال و داراییانسان دریابد که چیزي از اموبنابراین هرگاه 
نحوي آن را از میان  سازد یا بهرا از خود دور  اشکالی ندارد آنکند،  غافل می اهللا

 ببرد.
بند طال و امثال  گر این است که استفاده از طال (انگشتر و گردن این حدیث، بیان

یکی «ه است: فرمود زیرا پیامبر هی را در پی خواهد داشت؛عذاب ال آن، براي مرد)
بینیم که  می». دهد کند و آن را در دست خود قرار می از شما، قصد اخگري از آتش می

و این، بدین معناست که اي از آتش یاد نموده  عنوان تکه از انگشتر طال، به اهللا رسول
رسد؛  ست که به بخشی از بدن می شود. این، عذابی جزئی با آن عذاب می روز قیامت

طور  گردد که مرتکب گناه و معصیت شده است. همان وي عذاب مییعنی همان عض
َكْعبَْ�ِ فيَِف انلَّار«فرموده است:  که پیامبر

ْ
ْسَفل ِمْن ال

َ
تر از دو  پایین«یعنی:  )1(؛»َما أ

و یا نظیر این سخن ». در آتش است )2(کنند) قوزك پاي مردانی (که اسبال ازار می
یعنی: پشت پاي کسانی که هنگام  )3(؛»ْ�َقاِب ِمْن انلَّارِ َو�ٌْل لِأل«که فرمود:  پیامبر

 شویند، در معرض عذاب دوزخ است. را خوب نمی کنند و آن وضو گرفتن عجله می
رسد  دهد عذاب دوزخ به همان عضوي می لذا سه حدیث ذکر شد که نشان می

 که چناناش ذکر شده است؛  شود. در قرآن کریم نیز نمونه که مرتکب معصیت می
 فرماید: می اهللا

 ﴾َوُظُهورُُهمۡ  وَُجُنوُ�ُهمۡ  ِجَباُهُهمۡ  بَِها َوىٰ َ�ُتكۡ  َجَهنَّمَ  نَارِ  ِ�  َهاَعلَيۡ  َ�ٰ ُ�ۡ  مَ يَوۡ ﴿
   ]٣٥: التوبة[ 

هایشان را در آتش دوزخ بگدازند و با آن پیشانی، و پهلو و پشتشان را داغ روزي که اندوخته
 کنند.

 .نقل از ابوهریره به 5787صحیح بخاري، ش:  )1(
 اي که دو قوزك پا را بپوشاند. گونه اسبال ازار، یعنی بلند بودن شلوار به )2(
. این حدیث $نقل از عبداهللا بن عمرو به 241)؛ و مسلم، ش: 163، 96، 60صحیح بخاري، ش: ( )3(

 دارد.» صحیحین«در شواهد دیگري نیز 
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 ،رسد، هر عضو ي بدن دوزخیان می خ، به همهطور که عذاب دوز همان پس
 گردد. ی که مرتکب شده است، عذاب مینمتناسب با گناها

هاست؛ زیرا  و کمال ایمان آن گر صداقت و راستی صحابه این حدیث، بیان
انگشتر خویش را بردار و (به نحوي دیگر، و به صورتی «وقتی به آن مرد گفتند: 

خیر؛ به اهللا سوگند، انگشتري را که «سخ داد: ، پا»شرعی) از آن، استفاده کن
زیرا اگر  ؛و این، از کمالِ ایمان وي بود». دارم دور انداخته است، برنمی اهللا رسول

داشت و آن را به خانواده یا  ایمانی بود، انگشتر طالي خود را برمی آدمِ سست
 کرد. نحوي از آن استفاده می فروخت و به داد یا آن را می نزدیکانش می

شود که در تغییر دادن یک منکر و رفع آن، باید  از این حدیث چنین برداشت می
خرج  براي رفع منکر، در برخورد با این مرد شدت به حکمت داشته باشیم؛ پیامبر

ادرار کرد، برخورد شدیدي نفرمود.  که در مسجدنشینی  با صحرا داد؛ ولی پیامبر
گاهی از حرام بودن طال براي مردان آبا وجود دانست که آن مرد،  می شاید پیامبر

شدت  رو با او به شتر طال در دست خود قرار داده است؛ از اینگانگاري کرده و ان سهل
برخورد کردند. بر خالف این صحرانشین که از رفتار و سلوك درست و شهري، 

 مردم رو هنگامی که از این دانست که چنین کاري، درست نیست؛ یاطالع بود و نم بی
 ؛»رهایش کنید«فرمود:  اهللا بر سرش فریاد زدند تا او را از این کار باز دارند، رسول

صدایش زد و به  پیامبر ]یعنی کاري به او نداشته باشید. [وقتی کارش را تمام کرد،
َقَذرِ «او فرمود: 

ْ
َْوِل َوال ال ٍء ِمْن َهَذا ابلْ َمَساِجَد التَْصلُُح ليَِشْ

ْ
ِ  إِنَّ َهِذهِ ال ِر ا�َّ

ْ
ك  إِ�ََّما ِ�َ ذِلِ

ُقْرآنِ 
ْ
الِة َوقَِراَءِة ال ي این  چیزهایی مانند ادرار و نجاست شایسته«یعنی:  )1(؛»َوالصَّ

 ».اند مساجد نیست؛ بلکه این مساجد براي ذکر اهللا، نماز و تالوت قرآن ساخته شده
نرمی  ، بهکه در نماز سخن گفت چنین با معاویه بن حکَم سلمی هم پیامبر

اطالع بود. و نیز با مردي  برخورد کرد؛ زیرا او از ممنوعیت سخن گفتن در نماز، بی
هر سخن، «که در روز رمضان با همسرش نزدیکی کرد، رفتار نرمی داشت؛ زیرا 

ي  خواهم که حکمت را در همه بنابراین از شما می». جایی و هر نکته، مقامی دارد
 فرماید: ید. اهللا متعال، میاقوال و افعال خویش رعایت کن

 .250صحیح مسلم، ش:  )1(
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ٓ  َمن َمةَ كۡ ۡ�ِ ٱ ِ� يُؤۡ ﴿ ۚ �ََشا وِ�َ  َ�َقدۡ  َمةَ كۡ ۡ�ِ ٱ َت يُؤۡ  َوَمن ُء
ُ
رُ  َوَما �ۗ َكثِ�ٗ  �َخۡ�ٗ  أ كَّ  يَذَّ

 ٓ ْ  إِ�َّ ْولُوا
ُ
 ٱ أ

َ
  ]  ٢٦٩: البقرة[  ﴾٢٦٩ بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

نش برخوردار بخشد و هرکس، از حکمت و دااهللا به هر کس که بخواهد، حکمت و دانش می
 گیرند.راستی از خیر فراوانی برخوردار شده است. و تنها خردمندان، پند می شود، به

ي بندگان حکیم و  جرگهدر ي ما را  کنم که همه از اهللا متعال درخواست می
 مند بگرداند. اش قرار دهد و ما را از این خیر فراوان بهره فرزانه

*** 

يِب سعيدٍ  -١٩٧
َ
نَّ اَعئَِذ بن عْمروٍ  اتلَّاِسع: َ�ْن أ

َ
سِن ابلرْصِي أ

ْ
دَخَل ىلَعَ ُ�َبْيِد  احل

 سِمعُت رسوَل  اهللا
ِّ

، إِ� ْي ُ�َ�َّ
َ
قال: أ

َ
َُطَمةُ «يَقول:  اهللا بن ز�َاٍد ف إِيَّاَك » إِنَّ رَشَّ الرِّاعءِ احلْ

َ
ف

 
َ
ِة أ

َ
َال

ُ
نت ِمْن �

َ
َما أ إِ�َّ

َ
: اْجلِْس ف

َ
ْن تَُ�وَن ِمْنُهم. َ�َقاَل هل

َ
دٍ أ ، فقال: وَهْل اَكنَْت ْصَحاِب ُ�َمَّ

ُة َ�ْعَدُهْم َو� َغ�ِِهم. [روايت مسلم]
َ
َما اَكنَِت انلُّخال ٌة إِ�َّ

َ
َال

ُ
ُهْم �

َ
 )1(ل

نزد عبیداهللا بن  گوید: عایذ بن عمرو می /ابوسعید، حسن بصري ترجمه:
رین بدت«شنیدم که فرمود:  اهللا زیاد رفت و گفت: اي پسر! من، از رسول

پس مراقب باش که ». کنند ها، کسانی هستند که به زیردستان خود ستم می سرپرست
ي  پایه راستی که تو، از اصحاب دون گفت: بنشین؛ به زیاد به عائذ ها نباشی. ابن از آن

اي در میان  فرمود: هیچ فرومایه اش). عائذ هستی. (نه از اصحاب برجسته محمد
هاي پس از ایشان و در  لکه فرومایگانی در نسلوجود نداشت؛ ب اصحاب محمد

 میان کسانی جز صحابه، ظهور کردند.
*** 

عارش: َ�ْن حذيفةَ  -١٩٨
ْ
نَّ انلَّيبَّ  ال

َ
عُروف، «قال:  أ

ْ
ُمُرنَّ بامل

ْ
َأ

َ
ِي َ�ْفيِس �َِيِدهِ تل

َّ
واذل

ُوِشَ�نَّ 
َ

ْو يل
َ
ر، أ

َ
َْنَهُونَّ َعِن الُمْنك

َ
ْي� اهللاوتل

َ
ْن َ�ْبعَث َعل

َ
الَ أ

َ
 ِمْنه، ُ�مَّ تَْدُعونَُه ف

ً
ْم ِعَقابا

ُ�مْ 
َ
 )2([ترمذي، این حدیث را روایت کرده و آن را حسن دانسته است.] ».�ُْسَتجاُب ل

 .1830صحیح مسلم، ش:  )1(
 .1762، ش: /، و صحیح الترمذي، از آلبانی7070صحیح الجامع، ش:  )2(
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سوگند به ذاتی که جانم در دست «فرمود:  گوید: پیامبر می حذیفه  ترجمه:
 که اهللا رود د، وگرنه، بیم آن میاوست، حتماً امر به معروف و نهی از منکر کنی

فریاد بخوانید و  گاه شما او را به زودي عذابی از سوي خود بر شما فرود آورد و آن به
 ».دعاي شما، قبول نشود

 شرح
گفته است:  حدیثی بدین مضمون نقل کرده که حذیفه بن یمان /مؤلف

سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، حتماً امر به معروف و «فرمود:  اهللا رسول
زودي عذابی از سوي خود بر شما  رود که اهللا، به منکر کنید، وگرنه، بیم آن می نهی از

 ».فریاد بخوانید و دعاي شما، قبول نشود گاه شما او را به فرود آورد و آن
ست که  سوگند یاد کرده است؛ زیرا اهللا، ذاتی در این حدیث به اهللا پیامبر
بخشد و اگر  ها را هدایت می ، آني بندگانش در دست اوست واگر بخواهد جان همه

میراند  ا میها ر گرداند و هرگاه اراده کند، آن هشان میمراخواست و مشیت او باشد، گ
اهی، زندگانی و مرگ بندگان، همه در دست مریعنی هدایت، گ دارد؛ یا زنده نگه می

جانم در قسم به ذاتی که «سوگند یاد کرد و فرمود:  رو پیامبر از این ؛باشد می اهللا
 ؛»ه ذاتی که جان محمد در دست اوستسوگند ب«فرمود:  و گاه می». دست او ست

به ما دستور داد  اهللا هاست. سپس رسول ترین و بهترین جان زیرا جان محمد، پاك
ي ما را به  که حتماً امر به معروف و نهی از منکر کنیم؛ در غیر این صورت اهللا، همه

داریم و دعاي ما قبول  گاه دست به دعا برمی و آن گرداند عذاب خویش گرفتار می
گر وجوب امر به معروف و  تر چندین حدیث ذکر شد که همگی بیان شود. پیش نمی

ي ما واجب  کرد؛ لذا بر همه منع می ي همگانی بود و از ترك این وظیفهنهی از منکر 
اي  م وظیفهکیشِ خود را دیدیم که در انجا است که امر به معروف کنیم و اگر هم

کند، او را به انجام آن امر کنیم و او را از سرپیچی و نافرمانی از  شرعی، کوتاهی می
به میل خود  پارچه شویم؛ زیرا اگر هرکس عال، بازداریم تا امتی واحد و یکاهللا مت

خواهیم شد؛ رفتار کند و مرام و مسلک خاصی داشته باشد، دچار اختالف و تفرقه 
 ست. پارچگی و سعادت و رستگاري، در یک رکتکه خیر و ب حال آن
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دهد که حتی اگر انسان را سوگند ندهند یا از او نخواهند که  این حدیث نشان می
خاطر مسایل  قسم بخورد، جایز است که سوگند یاد کند؛ البته باید دقت کند که به

اده نیز پاافت اهمیت و پیش پراهمیت، سوگند بخورد و شایسته نیست که براي مسایل کم
ترین واجبات و وظایف  سوگند یاد کند. امر به معروف و نهی از منکر، یکی از مهم

اند. گرچه دیدگاه  ست؛ حتی برخی از علما، آن را ششمین رکن اسالم برشمرده دینی
، ولی شکی نیست که یکی از است که ششمین رکن اسالم نیست صحیح، این

ي مهم را ترك  اگر امت اسالمی این وظیفه رود. و شمار می ترین واجبات دینی به مهم
گیرد و به  شوند و هرکس، راه خود را در پیش می دچار تفرقه و پراکندگی می ،کنند

به امر به معروف و  تی که اگر همگیرود که مطابق میل اوست. در صور مسیري می
ور که ط سو خواهد شد؛ همان سو و یک ي همه، هم نهی از منکر بپردازند، راه و شیوه

 اهللا متعال دستور داده است:

ةٞ  ّمِنُ�مۡ  ُ�نَوۡ�َ ﴿ مَّ
ُ
  ۡ�ِ �َۡ ٱ إَِ�  ُعونَ يَدۡ  أ

ۡ
ِ  ُمُرونَ َوَ�أ  ٱب

ۡ  َعنِ  نَ َهوۡ َوَ�نۡ  ُروِف َمعۡ ل
ۡ ٱ ْوَ�ٰٓ  ُمنَكِر� ل

ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك َوأ ْ  َوَ�  ١٠٤ لُِحونَ ُمفۡ ل ِينَ ٱكَ  تَُ�ونُوا َّ�  ْ قُوا ْ خۡ ٱوَ  َ�َفرَّ  ِمنۢ  َتلَُفوا

ٓ  امَ  دِ َ�عۡ  ْوَ�ٰٓ  ُتۚ ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱ َءُهمُ َجا
ُ
    ]١٠٥  ،١٠٤: آل عمران[ ﴾١٠٥ َعِظيمٞ  َعَذاٌب  لَُهمۡ  �َِك َوأ

باید از میان شما گروهی باشند که به سوي نیکی فرا بخوانند و امر به معرف و نهی از منکر 
که  آنکنند؛ و چنین کسانی رستگارند. و همانند کسانی نباشید که پراکنده شدند و پس از 

ها آمد، اختالف ورزیدند. و چنین کسانی، عذاب بزرگی (در  هاي آشکاري براي آننشانه
 پیش) دارند.

 فرماید: چنین می هم

ةٍ  َخۡ�َ  ُكنُتمۡ ﴿ مَّ
ُ
خۡ  أ

ُ
  لِلنَّاِس  رَِجۡت أ

ۡ
ِ  ُمُرونَ تَأ  ٱب

ۡ ۡ ٱ َعنِ  نَ َهوۡ َوَ�نۡ  ُروِف َمعۡ ل  ُمنَكرِ ل
ِ  ِمُنونَ َوتُؤۡ  ِۗ ٱب    ]  ١١٠: آل عمران[  ﴾�َّ

کنید  اید؛ امر به معروف و نهی از منکر می شما بهترین امتی هستید که براي مردم پدید آمده
 و به اهللا ایمان دارید.

ي مهم توجه  کند، باید به این مسأله کسی که امر به معروف و نهی از منکر می
فش که هد نماید که به قصد اصالح برادر مسلمانش به چنین کاري بپردازد، نه این

به معروف و نهی  امر جویی از برادرش سی به نیت انتقامجویی از او باشد. اگر ک انتقام
شود و برادر مسلمانش را  بسا به خود و عملِ خویش فریفته می از منکر کند، چه
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پندارد و  دور می هیشمارد و او را از رحمت ال می کند یا او را کوچک تحقیر می
خیر  سان عمِل خویش را تباه و بی ، دور است؛ و بدینگوید: فالنی، از رحمت اهللا می
ي  آمده است که شخصی درباره در حدیثی صحیح از پیامبر که چنانگرداند.  می

فرماید:  می و اهللا». آمرزد قسم به اهللا که او، فالنی را نمی«گوید:  می کاري انسانِ گنه
ْغِفر لِ «

َ
 أ

َّ
ال

َ
� َّ  يلَعَ

َّ
ىل

َ
ي َ�تَ� ِ

َّ
ت َ�َملكَمن َذا اذل

ْ
بْطل

َ
یعنی:  )1(؛»ُفالٍن وقَْد َ�َفْرت ِلُفالٍن ، َوأ

که من او  بخشم؟ حال آن کند که من فالنی را نمی چه کسی به نام من سوگند یاد می«
دقت کنید؛ این مرد سخنی گفت که با ». را بخشیدم و عمل تو را باطل و تباه گردانیدم

 را از میان برد؛ یشسعی و تالش خو ي را نابود کرد و همه خود آن، دنیا و آخرت
را تحقیر کرد و او را از زیرا به خود و عمل خویش فریفته شد و برادر مسلمانش 

 هی دور دانست.رحمت ال
کند، باید بدین نکته توجه  کسی که امر به معروف و نهی از منکر می در هر حال

جویی از  ه هدفش انتقامک نه این ؛نماید و به قصد اصالح مردم، به چنین کاري بپردازد
دیگران باشد؛ بلکه باید مانند پزشک عمل کند و قصدش درمان این بیمار باشد که با 

اش، کوتاهی در انجام   کند که بیماري میکروب گناه، بیمار شده است. فرقی نمی
واجبات یا ارتکاب کارهاي حرام است. لذا اگر کسی، حسن نیت و اخالص داشته 

ي  وسیله گذارد و به در فعالیت و تالش و دعوت او، خیر و برکت می باشد، اهللا متعال
که  ضمن این ،انسان سان بخشد. بدین بخواهد، هدایت میاو هرکه از بندگانش را 

 گردد. یابد، منشأ خیر نیز می خودش به خیر فراوانی دست می
*** 

ُدريِّ  -١٩٩ 
ْ

يِب َسعيد اخل
َ
َادي عرَش: عْن أ

ْ
َهاِد لَكَِمُة «قال:  َعِن انلَّيبِّ  احل ِ

ْ
َضُل اجل

ْ
ف
َ
أ

َطاٍن جائِرٍ 
ْ
اند و ترمذي،  [ابوداود و ترمذي، این حدیث را روایت کرده ».َعْدٍل عنَد سل

 )2(آن را حسن دانسته است.]
برترین جهاد، سخن «فرمود:  گوید: پیامبر می ابوسعید خدري ترجمه:

 ».شود کار گفته می ست که نزد پادشاهی ستم یحقّ

 صحیح دانسته است. 1685، ش: السلسلة الصحيحة، این حدیث را در /صحیح است؛ عالمه آلبانی )1(
  ./از آلبانی 491، ش: السلسلة الصحيحة؛ و 3240: ؛ صحیح ابن ماجه، ش1100صحیح الجامع، ش:  )2(
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 رحش
برترین «فرموده است:  نقل کرده که پیامبر ، از ابوسعید خدري/مؤلف

 ».کار گفته شود که نزد پادشاهی ستمست  حقّیجهاد، سخن 
 اند: نیک و بد. نشینان شاهان، دو دسته مشاوران و هم

کند و آن را در نظرش نیک و زیبا  ي شاه نگاه می مشاوران بد، به میل و خواسته
گویند: درست است؛ چه خوب فرمودید! حال  هرچه شاه بگوید، میدهند؛  جلوه می

ا اهداف که ب که ممکن است سخن شاه، ظالمانه و نادرست باشد. خالصه این آن
 کنند. نزد شاه، تملق و چاپلوسی می دنیوي و از روي دنیاطلبی

گیرند  ظر میاما مشاوران نیک شاه، کسانی هستند که رضایت اهللا و رسولش را در ن
شوند. سخن باطل یا نادرستی که نزد پادشاهی  رهنمون می و حاکم را به سوي آن

ي چنین سخنی، میل و  سان که گوینده شود، ضد جهاد است؛ بدین گفته میکار  ستم
گوید که شاه، دوست دارد؛  دهد و همان سخنی را می رضایت شاه را مد نظر قرار می

شمار می رود.  ه شود، برترین جهاد بهکار گفت ولی سخن حقی که نزد پادشاهی ستم
زیرا گفتن سخن حق نزد پادشاه یا فرمانرواي ». کار نزد پادشاهی ستم«فرمود:  پیامبر

ي  کار، ممکن است گوینده اما پادشاه ستم ؛اي دارد عادل، نه دشوار است و نه هزینه
 رد:اش کند! لذا این مسأله، چهار حالت دا سخن حق را بیازارد و حتی شکنجه

 گفتن سخن حق نزد پادشاه یا فرمانرواي عادل؛ و این، آسان است. -1
ل؛ این، کارِ بسیار گفتن سخن نادرست یا باطل نزد پادشاه و فرمانرواي عاد -2

 ست و شاید فرمانرواي عادل را بفریبد. زشتی
 کار؛ و این، برترین جهاد است. گفتن سخن حق نزد پادشاه ستم -3
 کار؛ این، بدترین حالت ممکن است. ستم گفتن سخن باطل در نزد پادشاه -4

گویی بگرداند که به  کنم که ما را جزو بندگان حق از اهللا متعال درخواست می
 گویند. خود و دیگران، راست می

*** 
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يِب عبِد  -٢٠٠
َ
مْحَيِسِّ  اهللاثلَّا� َعرَش: عْن أ

َ
ََجِ�ِّ األ َل  طارِِق بِن ِشهاٍب ابلْ

َ
نَّ رجالً سأ

َ
أ

اَل: انلَّيِبَّ 
َ
َضُل؟ ق

ْ
ف
َ
ِهاِد أ

ْ
يُّ اجل

َ
ُه يف الَغْرز: أ

َ
ْد َوضَع رِْجل

َ
َطاٍن جائِر«، وق

ْ
 ».لَكَِمُة حقٍّ ِعْنَد ُسل

 )1([نسائی، این حدیث را با سند صحیح روایت کرده است.]
می گوید: شخصی از  ابوعبداهللا، طارق بن شهاب بجلی احمسی  ترجمه:

ب نهاده بود، پرسید: کدامین جهاد برتر است؟ در حالی که پایش را در رکا پیامبر
 ».کار گفته شود سخن حقی که نزد پادشاهی ستم«فرمود: 

َل َما دَخَل : «اهللا قال: قال رسوُل  اثلَّالَِث عرَش: عن ابن َمْسُعودٍ  -201 وَّ
َ
إِنَّ أ

ىَق الرَُّجَل َ�يَ 
ْ
نَّه اَكَن الرَُّجُل يَل

َ
َودْع َما تَْصَنُع  اهللاُقول: يَا َهَذا اتَّق انلَّْقُص ىلَعَ بَِ� إرِْسائيَل �

ُه 
َ
�ِيل

َ
ْن يُ�وَن أ

َ
َغِد َوُهو ىلَعَ حاهِل، فال يْمَنُعه ذلِك أ

ْ
َقاهُ ِمن ال

ْ
م يَل

ُ
إِنَُّه ال َ�ِلُّ لك، ث

َ
ف

َب  وا َذلَِك رَضَ
ُ
ا َ�َعل مَّ

َ
ل
َ
�َبُه َوقِعيَده، ف وَب َ�ْعِضِهْم بَِبْعٍض  اهللاورَشِ

ُ
ل
ُ
ِينَ ٱ لُعِنَ ﴿ ُ�مَّ قال:» ق َّ� 

 ْ ٰٓ إِسۡ  بَِ�ٓ  ِمنۢ  َ�َفُروا ٰ  ءِيَل َ� ٰ  �َمَۚ َمرۡ  نِ بۡ ٱ وَِعيَ�  دَ ۥَداوُ  لَِسانِ  َ�َ ْ  بَِما لَِك َ� ْ  َعَصوا َ�نُوا  وَّ
ْ  ٧٨ َتُدونَ َ�عۡ  نَكرٖ  َعن نَ يَتََناَهوۡ  َ�  َ�نُوا ۚ  مُّ ْ  َما َس َ�ِئۡ  َ�َعلُوهُ  �َكثِ�ٗ  تََرىٰ  ٧٩ َعلُونَ َ�فۡ  َ�نُوا
ِينَ ٱ نَ َ�َتَولَّوۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  َّ�  ْۚ َمۡت  َما َس َ�ِئۡ  َ�َفُروا نُفُسُهمۡ  لَُهمۡ  قَدَّ

َ
ٰ ﴿ إىل قوهل: ﴾أ  ﴾ِسُقونَ َ�

َْنهَ  اهللا، وَ الَكَّ «ُ�مَّ قال:  ]٧٨،٨١[املائدة:
َ

ْعُروف، َوتل
ْ
ُمُرنَّ بامل

ْ
َأ

َ
ُخُذنَّ ىلَعَ يَِد تل

ْ
َأ

َ
ِر، وتل

َ
ُمْنك

ْ
ُونَّ َعِن ال

 َ
َ

الِم، وتل ْطرً الظَّ
َ
َقِّ أ ِطُرنَُّه ىلَعَ احلْ

ْ
رْصً أ

َ
َقِّ ق نَُّه ىلَعَ احلْ ْقرُصُ

َ
َ�نَّ ا، وتل َرْضِ ْو يلَ

َ
وِب  اهللا، أ

ُ
بُقل

َعَنُهمْ 
َ
َما ل

َ
َعنُ�ْم ك

ْ
َل [ابوداود و ترمذي، این حدیث را روایت  .»َ�ْعِضُ�ْم ىلَعَ َ�ْعض، ُ�مَّ يلَ

 )2(اند و ترمذي، آن را حسن دانسته است.] کرده
يب داود، ولفظ َهذَ 

َ
اَل َرُسوُل  الرتمذي:ا لفظ أ

َ
ا�ِيَل يف : «اهللا ق َعْت َ�ُنو�رْسَ

َ
ا َو� مَّ

َ
ل

رَضَب 
َ
وُهْم َوَشاَرُ�وُهم، ف

ُ
ُسوُهْم يف َ�َالِِسهم، َوَوالَك

َ
َجال

َ
ْم يَنَْتُهوا، ف

َ
ل
َ
َماؤُهْم ف

َ
الَمَعايص َ�َهْتُهْم ُعل

وَب بَعِضِهْم بِبْعٍض 
ُ
ل
ُ
َعَنُهمْ اُهللا ق

َ
ىلَعَ لِساِن َداُود وِعيىَس ابِن َمْر�ََم ذلَِك بما َعَصوا َوَ�نُوا  ، َول

َس َرُسول ».يَعَتُدونَ 
َ
َجل

َ
ِي َ�ْفيِس �َِيِدهِ َحىتَّ تَأِطُروُهْم «ا، َ�َقاَل: و�ن ُمتَِّكئً  اهللا�ُ ف

َّ
ال، واذل

 .»أْطًراىلَعَ احَلقِّ 

 .491، ش: /از آلبانی السلسلة الصحيحة؛ و 1100صحیح الجامع، ش:  )1(
، السلسلة الضعيفة؛ و 867ضعیف ابن ماجه، ش: ؛ 1822ضعیف است؛ نک: ضعیف الجامع، ش:  )2(

 ./از آلبانی 1105ش: 
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تین نقصی که در نخس«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابن مسعود ترجمه:
کرد و به او  اسرائیل پدید آمد، این بود که مردي از آنان، دیگري را مالقات می بنی
گفت: فالنی! از اهللا بترس و این عمل زشت خود را ترك کن؛ زیرا این عمل، براي  می

کرد و این کار  مالقات می گناه او را در همان ،تو حالل نیست. سپس فرداي آن روز
کردي  سفره نشود و چون چنین روي نشین و هم شد که با او هم از این نمیحرام، مانع 

سپس ». دل گردیدند و سیه ها متأثر شدند) هایشان در هم آمیخت (و از آن دلداشتند، 
 ها را تالوت کرد: این آیه پیامبر
ِينَ ٱ لُعِنَ ﴿ َّ�  ْ ٰٓ إِسۡ  بَِ�ٓ  ِمنۢ  َ�َفُروا ٰ  ءِيَل َ� ٰ  َ�مَۚ َمرۡ  نِ بۡ ٱ ِعيَ� وَ  دَ ۥَداوُ  لَِسانِ  َ�َ  لَِك َ�

ْ  بَِما ْ  َعَصوا َ�نُوا ْ  ٧٨ َتُدونَ َ�عۡ  وَّ نَكرٖ  َعن نَ يَتََناَهوۡ  َ�  َ�نُوا ۚ  مُّ ْ  َما َس َ�ِئۡ  َ�َعلُوهُ  َ�نُوا
ِينَ ٱ نَ َ�َتَولَّوۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  �َكثِ�ٗ  تََرىٰ  ٧٩ َعلُونَ َ�فۡ  َّ�  ْۚ َمۡت  َما َس َ�ِئۡ  َ�َفُروا  لَُهمۡ  قَدَّ
نفُ 

َ
ن ُسُهمۡ أ

َ
ُ ٱ َسِخَط  أ ونَ َ�ٰ  ُهمۡ  َعَذابِ لۡ ٱ َوِ�  ِهمۡ َعلَيۡ  �َّ ْ  َولَوۡ  ٨٠ ِ�ُ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ�نُوا

 ِ ِ ٱب ٓ  �َِّ�ِّ ٱوَ  �َّ نزَِل  َوَما
ُ
َُذوُهمۡ ٱ َما هِ إَِ�ۡ  أ وۡ  �َّ

َ
ٓ أ ٰ  ُهمۡ ّمِنۡ  �َكثِ�ٗ  ِ�نَّ َوَ�ٰ  ءَ ِ�َا   ﴾٨١ ِسُقونَ َ�

رزیدند، به زبان داود و عیسی پسر مریم نفرین شدند. این، اسرائیل که کفر وآن دسته از بنی
دیگر را از کار زشتی که مرتکب  گذشتند. یکبدان سبب بود که نافرمانی نمودند و از حد می

بینی که دادند! بسیاري از آنان را میچه انجام می داشتند. چه زشت بود آنشدند، باز نمی
هایشان از پیش براي آنان چه نفس ست آن چیزيگیرند. چه بد  کافران را به دوستی می

سر  سان) که اهللا بر آنان خشم گرفت و آنان براي همیشه در عذاب بهفرستاده است! (بدین
آوردند، کافران را به دوستی چه بر او نازل شده، ایمان می برند. و اگر به اهللا و پیامبر و آنمی

 .ترشان منحرف و بدکارند گرفتند؛ ولی بیشنمی

کردي نداشته باشید)؛ سوگند به اهللا که حتماً امر به  هرگز (چنین روي«گاه فرمود:  آن
معروف و نهی از منکر کنید و دست ظالم را بگیرید و او را از ظلم و ستم بازدارید و به 
سوي حق سوق دهید؛ در غیر این صورت اهللا متعال، شما را تحت تأثیر بدکاران قرار 

 ».گرداند اسرائیل، از رحمتش دور می گاه شما را همانند بنی شوید و آن دل می دهد و سیه می
ست که ابوداود روایت کرده و در روایت ترمذي، آمده  چه گذشت، الفاظی آن

ور شدند،  یت غوطهاسرائیل در گناه و معص وقتی بنی«فرمود:  اهللا است: رسول
حال،  نت باز نیامدند؛ با ایآنان را نهی کردند؛ ولی آنان از گناه و معصی علمایشان
سفره  هم ها نشستند و با آنان ها نشست و برخاست نمودند و در مجالس آن علما با آن

ها را به زبان داوود و عیسی  هایشان را در هم آمیخت و آن اهللا، دل شدند! در نتیجه



 الصالحین شرح ریاض   416

که  پیامبر». پسر مریم، لعنت و نفرین نمود؛ زیرا نافرمانی نمودند و از حد گذشتند
نه؛ سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، «تر تکیه زده بود، نشست و فرمود:  پیش

گونه که  کاران را آن (در صورتی از خشم پروردگار درامان هستید) که بدکاران و ستم
 ».باید و شاید، به سوي حق بکشانید

*** 

يق -٢٠٢ دِّ يب بَْ�ٍر الصِّ
َ
�ُّهَ  الرَّابَع َعرَش: عن أ

َ
ا انلَّاُس إِنَُّ�ْم تقرءوَن َهِذهِ اآليَة: قال: يا �

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ نُفَسُ�ۡمۖ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َءاَمنُوا

َ
ن يَُ�ُُّ�م َ�  أ   ]١٠٥: دة املائ[ ﴾تُمۡ تََد�ۡ هۡ ٱ إِذَا َضلَّ  مَّ

 َسِمعت رسوَل 
ّ

خُ «َ�ُقول:  اهللا و�ِ�
ْ
ْم يَأ

َ
ل
َ
الَِم ف وْا الظَّ

َ
ْن إِنَّ انلَّاَس إَِذا رَأ

َ
ْوَشَك أ

َ
ُذوا ىلَعَ يََديِْه أ

ُهُم   )1([روایت ابو داود، وترمذي ونسائی با سندهاي صحیح] ».بِِعَقاٍب مِْنهُ  اهللاَ�ُعمَّ
 این آیه را تالوت کرد: ابوبکر صدیق ترجمه:

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ نُفَسُ�ۡمۖ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َءاَمُنوا

َ
ن يَُ�ُُّ�م َ�  أ  ﴾ُتمۡ َتَد�ۡ هۡ ٱ إَِذا َضلَّ  مَّ

     ]١٠٥: دة املائ[  
راه شده باشد،  اي مؤمنان! مراقبِ (باورهاي) خود باشید که اگر بر هدایت بودید، کسی که گم

 رساند.زیانی به شما نمی

خوانید (و برداشت نادرستی از آن  و سپس فرمود: اي مردم! شما این آیه را می
هرگاه مردم، ظالمی را ببینند «که فرمود: شنیدم  اهللا که من، از رسول دارید)؛ حال آن

ي  رود که اهللا، همه و دستش را نگیرند (و او را از ظلم و ستم بازندارند)، انتظار می
 ».ها را به عذاب خویش گرفتار کند آن

 شرح
 105ي  آیه روایتی بدین مضمون نقل کرده است که ابوبکر صدیق /مؤلف

شت نادرست مردم را از این آیه، اصالح کند؛ را تالوت کرد تا بردا» مائده«ي  سوره
 فرماید: در این آیه می اهللا

 

)؛ ابن ماجه، ش: 3057، 2168ترمذي، ش: ()؛ 7، 1/2صحیح است؛ روایت احمد در مسند ( )1(
 .نقل از ابوبکر و برخی دیگر از محدثان به 4338؛ و ابوداود، ش: 4005
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َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ نُفَسُ�ۡمۖ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َءاَمُنوا

َ
ن يَُ�ُُّ�م َ�  أ  ﴾ُتمۡ َتَد�ۡ هۡ ٱ إَِذا َضلَّ  مَّ

    ]١٠٥: دة املائ[  
راه شده باشد،  کسی که گم اي مؤمنان! مراقبِ (باورهاي) خود باشید که اگر بر هدایت بودید،

 رساند.زیانی به شما نمی

راهی  ، گمپندارند که اگر خودشان بر هدایت باشند ردم، چنین میبرخی از م
شرطی که خود، به  طور است؛ ولی به یقین همین رساند. به ها نمی دیگران، زیانی به آن

 اهللا که چنان وظایف دینی خویش از جمله امر به معروف و نهی از منکر عمل کنند.
 ،اگر خود«یعنی:  ﴾ُتمۚۡ َتَد�ۡ هۡ ٱ إَِذا﴿این شرط را در این آیه بیان نموده و فرموده است: 

امر «ي هدایت، این است که به وظایف دینی خود، از جمله  الزمه». باشیدبر هدایت 
این برداشت  رو ابوبکر صدیق از این عمل کنیم؛ »به معروف و نهی از منکر

هرگاه مردم، «شنیدم که فرمود:  اهللا الح کرد و گفت: من از رسولنادرست را اص
رود  ظالمی را ببینند و دستش را نگیرند (و او را از ظلم و ستم بازندارند)، انتظار می

 ».ها را به عذاب خویش گرفتار کند ي آن که اهللا، همه
را به  ی را ببینند و اوراه مفهوم این حدیث، این است که اگر مردم، شخصِ گم

نخوانند یا او را از کارهاي زشت بازندارند، انتظار نداشته باشند که  فرا سوي نیکی
 ها را به عقاب خویش ي آن ال، همهها نرسد؛ بلکه منتظر باشند که اهللا متع زیانی به آن
که شوند و هم کسانی را  کند؛ هم کسانی را که مرتکب کارهاي زشت می گرفتار می
 دارند.  نمی از کارهاي زشت باز خیالند و غافل و بی

اي به فهم کتاب اهللا و  خوبی پیداست که باید توجه ویژه از این حدیث به
 ؛هی، دچار اشتباه نشویمیم تا در برداشت از رهنمودهاي الهاي قرآنی داشته باش آموزه

ی کل کنند که از مفاهیم قرآنی، به زیرا گاه، برخی از مردم، مطالبی از قرآن برداشت می
راه  شوند در نتیجه، گم هاي قرآن دچار اشتباه می فاصله دارد و در برداشت از آموزه

ي کسانی  وعید یا هشدار بسیار سختی درباره رو در حدیث پیامبر از این ؛گردند می
هاي شخصی خود، یا بر اساس هوا و هوس  بینیم که قرآن را بر اساس دیدگاه می

ز جمله دستور زبان عربی و ضوابط دینی را در این نمایند و اصول تفسیر ا تفسیر می
! نمایند میکنند و مفاهیم خودساخته را به نام مفاهیم قرآنی، مطرح  امر رعایت نمی

کنند، در  نی خویش تفسیر میهاي نفسا کسانی که قرآن را مطابق هوا و خواسته
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ا زبان عربی البته براي کسی که ب ؛سازند جایگاه خود را در دوزخ آماده می حقیقت
قرآن را تفسیر کند؛ زیرا قرآن، به زبان عربی نازل خوبی آشناست، ایرادي ندارد که  به

آوریم. البته بدین  رو براي درك مفاهیم آن، به تفسیر روي می از این .شده است
کنیم.  هاي قرآنی را در قالب مفاهیم شرعی، بیان می صورت که معانی و مفاهیم واژه

هی دریابد و برداشت یا هیم قرآنی را مطابق رهنمودهاي الن باید مفادر هر حال، انسا
باشد تا از  تفسیر او از قرآن، برگرفته از رهنمودهاي نبوي یا مطابق سنت پیامبر

 هی و نبوي فاصله نگیرد.مفاهیم ال
*** 
 



 
 

 

ت کسی که امر به معروف و نهی از منکر اباب: سختیِ مجاز -24
 ف رفتارش باشدنماید، ولی گفتارش، مخال

 فرماید: اهللا متعال، می

﴿ 
ۡ
تَأ

َ
ِ  �َّاَس ٱ ُمُرونَ � ِ لۡ ٱب نُفَسُ�مۡ  نَ َوتَنَسوۡ  ِ�ّ

َ
نُتمۡ  أ

َ
َفَ�  َبۚ ِكَ�ٰ لۡ ٱ لُونَ َ�تۡ  َوأ

َ
 أ

    ]٤٤: البقرة[  ﴾٤٤قِلُونَ َ�عۡ 
که کتاب  برید؛ حال آندهید و خودتان را از یاد میآیا مردم را به نیکوکاري فرمان می

 اندیشید؟خوانید؟! آیا نمیرا میآسمانی 

 فرماید: و می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ِ ٱ ِعندَ  ًتاَمقۡ  َكُ�َ  ٢ َعلُونَ َ�فۡ  َ�  َما َ�ُقولُونَ  لِمَ  َءاَمُنوا ن �َّ

َ
ْ  أ  َ�ُقولُوا

    ]٣  ،٢: الصف[  ﴾٣ َعلُونَ َ�فۡ  َ�  َما
 بسیار زشت و ناپسند است که کنید؟ نزد اهللا گویید که عمل نمی اي مؤمنان! چرا سخنی می
 کنید. سخنی بگویید که عمل نمی

 خبر داده است که به قومش فرمود: چنین از زبان شعیب هم

﴿ ٓ رِ�دُ  َوَما
ُ
نۡ  أ

َ
َخالَِفُ�مۡ  أ

ُ
ٓ  إَِ�ٰ  أ �ۡ  َما

َ
� ٰ     ]٨٨: هود[  ﴾هُ َ�نۡ  ُ�مۡ َهٮ

 دارم. خواهم مرتکب کاري شوم که شما را از آن بازمی و من نمی

 شرح
سنگین بودن مجازت کسی که امر به «بابی بدین عنوان گشوده است:  /لفمؤ

جا که بابِ  از آن». کند، ولی سخنش، مخالف عملِ اوست معروف و نهی از منکر می
ي امر به معروف و نهی از منکر بود، طرح این موضوع در این باب،  پیشین درباره

سخن و عمل کسی، یکی نباشد،  جاست تا دقت داشته باشیم که اگر بسیار جالب و به
کردي دارد، در امر و نهی  زیرا کسی که چنین روي ؛شدت مجازات خواهد شد به

راستی به کارش باور داشت، خود، نخستین  خویش صادق نیست. اگر صادق بود و به
دارد،  چنین اگر واقعاً کار زشتی را که از آن بازمی کرد. هم کسی بود که به آن عمل می
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دانست، به عنوان یک آدم عاقل، نخستین کسی بود که از آن دوري  می بار زیان
دهد یا از  کند و خود، آن را انجام نمی لذا کسی که به سوي کار نیکی امر می؛ کرد می

گر این است که  شود، این، بیان دارد، ولی خود مرتکب کار زشت می کار زشت بازمی
رو اهللا متعال، در رد  ه بر اهللا. از اینخود، به سخن خویش باور و اعتقاد ندارد. پنا

 کردي دارند، فرموده است: کسانی که چنین روي

﴿ 
ۡ
تَأ

َ
ِ  �َّاَس ٱ ُمُرونَ � ِ لۡ ٱب نُفَسُ�مۡ  نَ َوتَنَسوۡ  ِ�ّ

َ
نُتمۡ  أ

َ
َفَ�  َبۚ ِكَ�ٰ لۡ ٱ لُونَ َ�تۡ  َوأ

َ
 أ

  ]٤٤: البقرة[  ﴾٤٤قِلُونَ َ�عۡ 
که کتاب  برید؛ حال آنرا از یاد می دهید و خودتانآیا مردم را به نیکوکاري فرمان می

 اندیشید؟خوانید؟! آیا نمیآسمانی را می

شناسید و  ردي دارید؟ شما، خود نیک و بد را مییکیعنی چرا و چگونه چنین رو
خوانید، ولی خودتان کارهاي نیک انجام  که دیگران را به سوي نیکی فرامی با این

ست؛ در  براي توبیخ و سرزنش چنین کسانیکنید. این پرسش،  دهید! آیا فکر نمی نمی
گویید، چرا عقل خود را  گوید: عقلتان کجاست و اگر واقعاً راست می ها می واقع به آن

 اندازید؟ کار نمی به
د، ربا ولی خو ؛دهد دستور می» ربا«به عنوان مثال: شخصی، مردم را به ترك 

ورد که به مراتب از آ به داد و ستد ربوي روي می خورد یا با مکر و حیله می
اما  ها دوري کنید؛ معامالت ربوي بانک گوید: از رباخواري، بدتر است. به مردم می

کار بسته،  اي که به داند گناه حیله که نمی خورد! حال آن خود، با مکر و حیله ربا می
ي چنین کسانی گفته است:  درباره /رو ایوب سختیانی از این تر است؛بدتر و شدید

که اگر  فریبند؛ حال آنها ب (نعوذ باهللا) اهللا را مثل بچهخواهند  به گمان خود می ها این«
اهللا، رحمتش کند که درست ». تر بود شدند، جرمش کم مرتکب گناه می بدون حیله،

 فرموده است.
ولی خود، نماز  ؛خواند می یا به عنوان مثال: شخصی، مردم را به نماز فرا

کنی و آن را کار  ر است؛ چگونه مردم را به نماز امر میآو خواند! واقعاً تعجب نمی
خوانی؟! آیا این، خردمندانه است؟ نه  دانی، اما خود، نماز نمی اي می نیک و پسندیده

ی ندارد و نوعی که عاقالنه نیست، بلکه در دین و شریعت نیز هیچ جایگاه این
 ست. خردي بی
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 فرماید: اهللا متعال می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِيٱ � ْ  نَ �َّ ِ ٱ ِعندَ  ًتاَمقۡ  َكُ�َ  ٢ َعلُونَ َ�فۡ  َ�  َما َ�ُقولُونَ  لِمَ  َءاَمُنوا ن �َّ

َ
ْ  أ  َ�ُقولُوا

 ]٣  ،٢: الصف[  ﴾٣ َعلُونَ َ�فۡ  َ�  َما
کنید؟ نزد اهللا بسیار زشت و ناپسند است که  گویید که عمل نمی اي مؤمنان! چرا سخنی می
 کنید. سخنی بگویید که عمل نمی

ها را به عنوان اهل ایمان، خطاب قرار داد؛ زیرا انسان به مقتضاي  آناهللا متعال، 
ی سخنی بگوید که خود عمل کردي داشته باشد؛ یعن ایمانش، نباید چنین روي

بلکه به مقتضاي ایمان، حرف و عملش باید یکی باشد. سپس آنان را توبیخ  کند؛ نمی
گویید که عمل  چرا سخنی می«یعنی:  ﴾ونَ َعلُ َ�فۡ  َ�  َما َ�ُقولُونَ  لِمَ ﴿فرماید:  کرده، می

فرماید که چنین عملی، نزد اهللا، بسیار زشت و ناپسند است.  گاه بیان می آن» کنید؟ نمی
از  ت زشت و ناپسند باشد؛شد شود که به به کاري گفته می» مقت«اند:  علما گفته

ا اهللا متعال یکی نیست، بیزار است. لذ هللا متعال، از کسی که حرف و عملشرو ا این
این نکته را بیان فرمود تا مؤمنان، از این عمل بسیار زشت و ناپسند که خشم و 

چه که اهللا متعال نهی  نبپرهیزند. زیرا مؤمن راستین، از آنارضایتی اهللا را در پی دارد، 
 کند. کرده است، دوري می

 خبر داده است که به قومش فرمود: از زبان شعیب اهللا

﴿ ٓ رِ  َوَما
ُ
نۡ  �دُ أ

َ
َخالَِفُ�مۡ  أ

ُ
ٓ  إَِ�ٰ  أ �ۡ  َما

َ
� ٰ    ]٨٨: هود[  ﴾هُۚ َ�نۡ  ُ�مۡ َهٮ

 دارم. خواهم مرتکب کاري شوم که شما را از آن بازمی و من نمی

مرتکب  فروشی نهی کنم و خود، و کم نی امکان ندارد که شما را از شركیع
خواه مردم بودند السالم خیر ي پیامبران علیهم زیرا همه فروشی شوم؛ هرگز! شرك و کم

چه که نهی  و از دستورهاي او اطاعت، و از آن کردند تعظیم میو بیش از همه، اهللا را 
گاه  هی، هیچنیز مانند سایر پیامبران ال . لذا شعیبنمودند میکرده است، دوري 

 داشت. مرتکب کاري نشد که مردم را از آن بازمی
ش باشد، با روش پیامبران سخنش بر خالف کردار این، بدین معناست که هرکس

یکی بود؛ اگر از  مخالفت کرده است؛ زیرا پیامبران، حرف و عملشان السالم علیهم
دادند،  نمودند و اگر به کاري دستور می کردند، خود از آن دوري می کاري نهی می
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شاءاهللا به شرح و   کردند. احادیثی در این باره آمده است که ان خودشان به آن عمل می
 پردازیم. ها می ح آنتوضی

*** 

ةَ  -٢٠٣
َ
سامة بِْن َحارث

ُ
يب ز�ٍد أ

َ
 بالرَُّجِل «َ�ُقول:  اهللا قال: َسِمْعُت رسوَل  $وعن أ

َ
يُْؤ�

َما يَُدوُر احلَِماُر يف الرَّحا، 
َ
َتاُب َ�ْطنِه، فَيُدوُر بَِها ك

ْ
�
َ
ىَق يف انلَّار، َ�َتْندلُِق أ

ْ
ِقيامِة َ�ُيل

ْ
يَْوَم ال

 ْ
َ

يْجَتِمُع إيِل
َ
ُمُر بالَمْعُروِف َوَ�ْنَ� َعِن ف

ْ
ْم تَُ�ن تَأ

َ
ل
َ
ك؟ أ

َ
الُن َمال

ُ
ون: يَا ف

ُ
ْهُل انلَّار َ�َيُقول

َ
ِه أ

ِر َوآَ�ِيهِ 
َ
ْ�َ� َعِن الُمْنك

َ
ْنُت آُمُر بالَمْعُروِف َوالَ آ�ِيه، وَأ

ُ
ر؟ َ�َيُقول: بََ�، ك

َ
[متفق ». الُمْنك
 )1(عليه]

روز «شنیدم که فرمود:  اهللا وید: از رسولگ می $ابوزید، اسامه بن زیدترجمه: 
شود و در آتش  می  هایش پاره اندازند؛ روده آورند و در دوزخ می قیامت، مردي را می

زند.  چرخد، دور می ریزد. و او، پیرامون آن مانند االغی که به دور آسیاب می می
ا چنین وضعیتی گویند: فالنی! چر شوند و به او می دوزخیان در اطراف او جمع می

شما را  گوید: من، کردي؟! می داري؟ مگر تو، ما را امر به معروف و نهی از منکر نمی
دادم و شما را از  کردم، ولی خودم، آن را انجام نمی امر می به کارهاي نیک و پسندیده
 ».دادم داشتم، اما خودم کارهاي زشت انجام می می منکر و کارهاي زشت باز

 شرح
فرموده  نقل کرده که پیامبر $بدین مضمون از اسامه بن زیدحدیثی  /مؤلف

شود  می  هایش پاره اندازند؛ روده آورند و در دوزخ می روز قیامت، مردي را می«است: 
چرخد، دور  می ریزد. و او، پیرامون آن، مانند االغی که به دور آسیاب و در آتش می

گویند: فالنی! چرا چنین  به او می شوند و در اطراف او جمع می زند. دوزخیان می
گوید:  کردي؟! می وضعیتی داري؟ مگر تو، ما را امر به معروف و نهی از منکر نمی

دادم  ولی خودم، آن را انجام نمی ؛کردم من، شما را به کارهاي نیک و پسندیده، امر می
 کارهاي زشت انجام داشتم؛ اما خودم می و شما را از منکر و کارهاي زشت باز

 ».دادم می

 .2989؛ و صحیح مسلم، ش:3267صحیح بخاري، ش:  )1(
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ست که گفتار و  گر وعید و هشدار شدیدي نسبت به کسانی این حدیث، بیان
 کردارشان، یکی نیست؛ کسانی که دیگران را به کارهاي نیک و پسندیده فرا

دارند و  گران را از کارهاي زشت بازمیدهد یا دی خود، آن را انجام نمی خوانند و می
 شوند. خودشان، مرتکب کارهاي زشت می

یعنی  ؛»اندازند آورند و در دوزخ می روز قیامت، مردي را می«فرمود:  اهللا سولر
نرمی و با مالطفت وارد دوزخ  دهند؛ تازه آن شخص، به این کار را فرشتگان انجام می

در افتد،  همانند سنگی که در دریا میشدت و با رفتاري خشن،  شود؛ بلکه او را به نمی
ریزد. و او، پیرامون آن،  شود و در آتش می می  هایش پاره اندازند. لذا روده دوزخ می

زند. دوزخیان، در اطراف او جمع  چرخد، دور می مانند االغی که به دور آسیاب می
 شوند. می

ي امروزي وجود نداشت، دو سنگ بزرگ را  هاي پیشرفته در گذشته که آسیاب
سنگ رویی، سوراخی داشت دادند؛  کاري، روي هم قرار می پس از تراشیدن و کنده

ریختند. این سنگ را از طریق چوبی  که غالت را از طریق آن داخل آسیاسنگ می
سان، غالت به آرد  چرخید و بدین بستند و االغ به دور آسیا می رابط، به االغی می

 شد. تبدیل می
چرخد.  هایش می رودهافتد، به همین شکل، پیرامونِ  شخصی که در دوزخ می

گویند: فالنی! چرا چنین وضعیتی داري؟ چه  آیند و به او می نزدش می وزخیانسایر د
چیزي تو را بدین وضعیت درآورده است؟ مگر تو، ما را امر به معروف و نهی از 

شما را به کارهاي نیک و  من،«گوید:  کند و می کردي؟! لذا اعتراف می منکر نمی
: نماز گوید میبه مردم ». دادم نمی ولی خودم، آن را انجام ؛کردم امر می پسندیده

ولی  ؛: زکات اموالتان را بدهیدگوید میها  خواند. به آن بخوانید؛ اما خودش، نماز نمی
: به پدر و مادرتان نیکی کنید؛ ولی خودش به پدر و گوید می. دهد نمیخودش زکات 

 .کند نمیمادرِ خویش نیکی 
اما خودم کارهاي زشت انجام  ؛مداشت می و شما را از منکر و کارهاي زشت باز«

خیانت نکنید؛ به خویشاوندان و  در معامله ؛: غیبت نکنیدگوید میبه مردم ». دادم می
ولی دارد،  همسایگان خود، بدي نکنید؛ و مردم را از کارهاي زشت و ناپسند بازمی

نماید؛ به خویشان و همسایگان خویش،  خیانت می کند؛ در معامله خودش غیبت می
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شود که دیگران را از آن  کند و مرتکب کارهاي زشت و ناپسندي می میبدي 
 گردد. بار گرفتار می دارد! لذا به این عذاب خفت بازمی

آغاز نماید و ابتدا خودش را به  باید امر به معروف را از خویشتن رو انسان از این
پس از انجام کارهاي نیک و پرهیز از کارهاي زشت، وادار سازد؛ زیرا نفس ما، 

 ترین حق را بر ما دارد: بیش اهللا رسول
 فإذا انتهت عنه فأنت حكيم  فانهها َعن َ�يِّها َك ابدأ بنفس

روي باز دار؛ و اگر نفس تو از  از خودت آغاز کن و نفس خویش را از انحراف و کج«
 ».اي روي بازآید، بدان که تو حکیم و فرزانه کج

*** 
 



 
 

 

 ازپس دادن آن)باب: امر به اداي امانت (ب -25

 فرماید: اهللا متعال، می

َ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  
ۡ
ن ُمرُُ�مۡ يَأ

َ
ْ  أ وا  ٱ تَُؤدُّ

َ
هۡ  إَِ�ٰٓ  تِ َ�ٰ َ�ٰ ۡ�

َ
  ]  ٥٨:  النساء[  ﴾لَِهاأ

 ها را به صاحبانش بازپس دهید. دهد که امانت اهللا به شما فرمان می 

 شرح
 گشوده است.» امر به اداي امانت«، بابی تحت عنوان /مؤلف

بندگانش  که اهللا ست ییها جمله عبادتآن از ت، معانی گوناگونی دارد که امان
ست که اهللا  ها، امانتی یعنی هر یک از عبادت را به انجام آن، مکلّف ساخته است؛

 متعال به بندگانش سپرده است.
گذارند تا  مینزد انسان » ودیعه«چه که به عنوان  هاي مالی؛ مانند آن و نیز امانت

نگه دارد. و نیز مانند سایر اموالی که در دست انسان است تا هم  اي صاحبشآن را بر
 از آن استفاده کند و هم آن را براي مالکش نگه دارد.

گویند. ودیعه، این است که به عنوان  می» عاریه«و به دومی، » ودیعه«به اولی، 
نگه دار یا گویی: این را براي من  دهی و به او می مثال ساعت خود را به شخصی می

لذا  خواهی که آن را براي تو نگه دارد. گذاري و از او می مبلغی پول دستش می
شود؛  داري براي مالک، به کسی سپرده می ست که صرفًا به منظور نگه ودیعه، امانتی

داري براي صاحب آن، شخصی که  گویند که گذشته از نگه ولی عاریه، به امانتی می
اي  کند. بنابراین، ماشین کرایه، یا مغازه و خانه استفاده می آن را در دست دارد، از آن

 کنید، امانتی در دست شماست. اید، و هر چیزي که اجاره می که اجاره کرده
خوبی ادا کند؛  ست که باید آن را به والیت یا پست و مقام هر کسی، امانتی

یا حاکم، بر عهده  ست که واالترین مقام سیاسی ترین نوع این امانت، مسؤولیتی بزرگ
دار اموال  بازخواست خواهد شد؛ او امانت نسبت به مسایل دینی و دنیوي مردمدارد و 
 المال را حیف و میل کند یا از آن سوءاستفاده نماید. ست و نباید بیت عمومی
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اي نیز در برابر امانتی  و مسؤوالن منطقه ، قاضیانداران داران، فرمان استانوزیران، 
ي خانواده و زیردستان خود  ارههر کسی دربد. ا سپرده شده است، مسؤولنه به آن که

طور کلی  باشد؛ امانت، به ي امانت، بسیار گسترده می ول است. در هر حال، دامنهمسؤ
 دو بخش اساسی دارد:

ي عبادت  ست؛ یعنی همان امانتی که درباره هیبخش اول در رابطه با حقوق ال
 ست.به انسان سپرده شده ا اهللا

اي دارد که  ي بسیار گسترده باشد و دامنه بخش دوم با حقوق بشر مرتبط می
ي هر دو بخش امانت، مسؤول است باید  تر بدان اشاره کردیم. انسان درباره پیش

 فرماید: می ي اوست، ادا کند. اهللا امانتی را که بر عهده

َ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  
ۡ
ن ُمرُُ�مۡ يَأ

َ
ْ  أ وا  ٱ تَُؤدُّ

َ
هۡ  إَِ�ٰٓ  تِ َ�ٰ َ�ٰ ۡ�

َ
  ]  ٥٨:  النساء[  ﴾لَِهاأ

 ها را به صاحبانش بازپس دهید. دهد که امانت اهللا به شما فرمان می 

الوهیت بزرگ خود، به اداي  با ساختاري قوي و با ذکر نام و دقت کنید که اهللا
باشد. اجازه دهید  دستور داده است و این، براي تعظیم این مقام و این فرمان می امانت

ي  را با ذکر مثالی توضیح دهم؛ وقتی یک پادشاه، صیغه» علم بالغت«ن علماي سخ
دهد که چنین کاري انجام  پادشاه به شما دستور می«گوید:  برد و می کار می غائب به

لذا ». دهم من به شما دستور می«تر و شدیدتر از این است که بگوید:  ، این، بلیغ»دهید
َ ٱ إِنَّ ﴿فرماید:  می در آیه اهللا َّ�  

ۡ
و ». دهد اهللا به شما فرمان می«یعنی:   ﴾ُمرُُ�مۡ يَأ

 صفات برتر، از آنِ اهللا متعال است.
اش، این است  ست؛ الزمه هیپس دادن آن به صاحبانش، فرمان الاداي امانت و باز

داري نماید و در حفظ و  خوبی نگه که انسان، از امانتی که به او سپرده شده، به
هاي ایمان است. لذا افراد  تاهی نکند. اداي امانت، یکی از نشانهداري آن، کو نگه

دهند، قابل اعتمادند و  طور کامل به صاحب آن تحویل می داري که امانت را به امانت
کند، به هیچ وجه قابل اعتماد  ؛ ولی کسی که در امانت، خیانت میدارند ایمانی قوي

 ایمان است. نیست و سست
ست که باید در حفظ آن کوشا  وجود دارد، امانتی وستاناسراري که در میان د

لذا اگر یکی از دوستانت، رازي را  اش کردن اسرار دوستان، جایز نیست؛باشیم و ف
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با تو در میان نهاد و به تو تذکر داد که این، یک راز یا یک امانت است، دیگر براي 
ن شخصی که به او تری تو جایز نیست که کسی را از آن باخبر سازي؛ حتی نزدیک

کند که دوست تو، یادآوري کند که این راز را به کسی  اعتماد کامل داري. فرقی نمی
، از شواهد و قراین معلوم باشد که این سخنش، یک راز چه بدون تذکر وي نگویی و

اند: اگر هنگامی  رو علما گفته گاهی یابد.. از اینآاست و دوست ندارد که کسی از آن، 
که  در هنگام سخن گفتن اطرافش را بپایدگذارد،  نی با تو در میان میسخ ،که شخصی

ي اینست که او دوست ندارد کسی  کسی، مطلع نشود یا سخنش را نشنود، این، نشانه
 ست که فاش کردن آن، جایز نیست. رو سخنش، رازي از سخنش آگاه شود. از این

از  د، امانت است؛آی زن و مردي پیش میمسایل خاص یا اسراري که میان هر 
بازگو  اسرار زناشویی خود را نزد دیگرانرو بدترین مردم، کسانی هستند که  این
 هیچ انسان عاقلی دوست ندارد که کسی از اسرار او و همسرش، اطالع یابد. !کنند می

ترین امانتی که باید در  باشد. مهم که حفظ امانت بر ما واجب می خالصه این
ست که اهللا متعال، به ما سپرده است؛ زیرا اهللا، بیش از همه بر  یحفظ آن بکوشیم، امانت

ما حق دارد. و سپس اداي حقوق دیگران بر ما واجب است. در این میان، هرکس به 
 تر باشد، اولویت دارد. ما نزدیک

*** 
 فرماید: اهللا متعال می

 ٱ َناَعَرۡض  إِنَّا ﴿
َ
َ�ٰ ٱ َ�َ  َمانَةَ ۡ� ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
َ�ۡ�َ  َبالِ �ِۡ ٱوَ  ِض �ۡ�

َ
ن فَ�

َ
شۡ  َنَهاِملۡ َ�ۡ  أ

َ
 نَ َفقۡ َوأ

     ]٧٢ األحزاب:[  ﴾ ٧٢ َجُهوٗ�  اَظلُومٗ  َ�نَ  ۥإِنَّهُ  ُنۖ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ وََ�َلََها َهاِمنۡ 
ها عرضه نمودیم؛ ولی از پذیرش آن خودداري  ها و زمین و کوه همانا ما، امانت را بر آسمان

 کار و نادان است. گمان انسان، ستم ن، آن را پذیرفت. بیکردند و از آن ترسیدند و انسا

 شرح
هی و حقوق بندگانش را امانت، حقوق ال ي تر این نکته بیان شد که دامنه پیش

اختصار  ها را ذکر کردیم و به گیرد و انواع گوناگونی دارد که شماري از آن دربرمی
 فرموده است: ي این آیه، توضیح دادیم که اهللا درباره
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َ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  
ۡ
ن ُمرُُ�مۡ يَأ

َ
ْ  أ وا  ٱ تَُؤدُّ

َ
هۡ  إَِ�ٰٓ  تِ َ�ٰ َ�ٰ ۡ�

َ
 ]  ٥٨:  النساء[ ﴾لَِهاأ

 ها را به صاحبانش بازپس دهید. دهد که امانت اهللا به شما فرمان می 

َ ٱ إِنَّ ﴿فرماید:  اهللا متعال، در همین آیه می ا �َّ چه پند «یعنی:  ﴾ۦٓۗ بِهِ  يَعُِظُ�م نِعِمَّ
اوامر و نواهی خویش را  سان اهللا بدین». دهد پندي که اهللا به شما می ،ست نیکی

َ ٱ إِنَّ ﴿با این سخن، به پایان برده است که: ستوده و این آیه را  ۢ  َ�نَ  �َّ  ﴾�بَِص�ٗ  �َسِميَع
گر  جا دو نام گرامی را ذکر کرده که بیان این». یقین اهللا، شنواي بیناست به«یعنی: 

ست که در امانت خیانت  اوست و در حقیقت، تهدیدي براي کسانی شنوایی و بینایی
 دهند. گونه که باید و شاید، به صاحبش پس نمی کنند یا آن را آن می

 این آیه را ذکر کرده که اهللا متعال فرموده است: /سپس مؤلف

 ٱ َناَعَرۡض  إِنَّا 
َ
َ�ٰ ٱ َ�َ  َمانَةَ ۡ� ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
  َبالِ �ِۡ ٱوَ  ِض �ۡ�

َ
ن َ�ۡ�َ فَ�

َ
شۡ  َنَهاِملۡ َ�ۡ  أ

َ
 نَ َفقۡ َوأ

    ]٧٢ األحزاب:[  ﴾٧٢ َجُهوٗ�  اَظلُومٗ  َ�نَ  ۥإِنَّهُ  ُنۖ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ وََ�َلََها َهاِمنۡ 
ها عرضه نمودیم؛ ولی از پذیرش آن خودداري  ها و زمین و کوه همانا ما، امانت را بر آسمان

 کار و نادان است. گمان انسان، ستم یکردند و از آن ترسیدند و انسان، آن را پذیرفت. ب

 ها و ه انجام واجبات بود، به آسماناهللا متعال، امانت را که همان تکلیف و الزام ب
که مبادا  بارِ این امانت نرفتند و از ترس این زیرِ ها ها عرضه فرمود؛ ولی آن زمین و کوه
شاید این پرسش مطرح خودداري کردند.  امانت را ادا کنند، از پذیرش آن نتوانند این

ها، زمین و  جانی چون آسمان شود که چگونه اهللا متعال، این امانت را بر موجودات بی
ها، عقل و شعور ندارند؟ پاسخ، روشن است؛ هر  که این ها عرضه کرد، حال آن کوه

اهللا ، پیامبري  به فرموده که چنانعقل و فهم دارد.  جانی در برابر اهللا موجود بی
قلم، ». بنویس«ست، خطاب قرار داد و به او فرمود:  جانی قلم را که مخلوقِ بی متعال،

زیرا این فرمان، براي قلم، مبهم و پوشیده بود و به توضیح و » چه بنویسم؟«پرسید: 
ِقيَاَمة«بیان نیاز داشت. اهللا متعال فرمود: 

ْ
 يَْوم ال

َ
�تُب َما ُهَو اَكئٌِن إِىل

ُ
هرچه «یعنی:  )1(؛»أ

 تکلیف و الزام بود. و این، امر و». آید، بنویس پدید میروز قیامت را تا 

) از عبدالواحد بن سلیم 3319، 2155)، و از طریق او ترمذي (577صحیح است؛ روایت: طیالسی ( )1(
 به صورت مرفوع. از ولید بن عباده بن صامت از پدرش رباح از عطاء بن ابی
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ها عرضه نمود؛  ها، زمین و کوه بیان فرموده که امانت را به آسمان جا اهللا این
 فرماید: ها از پذیرش آن خودداري کردند. اهللا متعال می ولی آن

ٓ ٱ إَِ�  َتَوىٰٓ سۡ ٱ ُ�مَّ ﴿ َما   لََها َ�َقاَل  ُدَخانٞ  َوِ�َ  ءِ لسَّ
َ
وۡ  �ً َطوۡ  تَِيائۡ ٱ ِض �َولِۡ�

َ
ٓ  اهٗ َكرۡ  أ  قَاَ�َا

تَيۡ 
َ
ٓ  َنا�   ]  ١١: فصلت[  ﴾١١ �ِعِ�َ َطا

سپس به آفرینش آسمان که به صورت دود بود، پرداخت؛ به آسمان و زمین فرمود: خواسته 
 اریم.برد خواه آمدیم و فرمان یا ناخواسته (براي اجراي فرمانم، پیش) آیید. گفتند: به دل

خواسته «اهللا متعال، آسمان و زمین را با فرمان خویش خطاب قرار داد و فرمود: 
ه خوا به دل«گفتند:  آسمان و زمین». رمانم، پیش) آییدیا ناخواسته (براي اجراي ف

 ؛هی را فهمیدند و اطاعت کردندیعنی آسمان و زمین فرمان ال ؛»برداریم آمدیم و فرمان
 گویند: شنیدیم و نافرمانی کردیم! میهاي نافرمان  ولی انسان

انسان، این امانت را پذیرفت؛ اما چگونه؟ اهللا متعال به انسان، عقل و خرد 
چنین  هاي خویش برتري داده است. هم سان او را بر بسیاري از آفریده بخشیده و بدین

 ها فرستاده که راه درست و نادرست، و هدایت و ضاللت را پیامبرانی به سوي انسان
اي براي انسان نگذاشته است؛  هیچ عذر و بهانه اند. بنابراین اهللا ها نشان داده به آن

فرماید. علما، اختالف نظر  کار یاد می ولی از انسان، به عنوان موجودي نادان و ستم
ها تعلق  ي انسان ها، مخصوص کافران است یا به همه دارند که آیا این ویژگی

م و جهل را که در این آیه ذکر شده، ویژگی کافران گیرد؟ برخی از علما، ظل می
اند: انسان، به  اند؛ اما برخی دیگر از علما، این را عام  وفراگیر دانسته و گفته دانسته

ست. اما اهللا متعال، بر انسانِ  ویژگیمقتضاي طبیعت و سرشت خویش، داراي این دو 
ه است؛ لذا مؤمنان از این مؤمن، منت نهاده و او را از نعمت هدایت برخوردار کرد

کار  کند، نادان و ستم هی را ادا میتثنا هستند. لذا کسی که امانت الها، مس ویژگی
 نیست.

*** 
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يب هر�رة -٢٠٤
َ
َذب، َو�َِذا «قال:  اهللا أنَّ رسوَل  عن أ

َ
َث ك الٌث: إَِذا َحدَّ

َ
آيَُة الُمَنافِِق ث

ف، و�َِذا اْؤتُِمَن َخانَ 
َ
ْخل

َ
 )1(عليه] [متفٌق ». َوَعَد أ

نَُّه ُمْسلِمٌ «و� رواية : 
َ
 ».َو�ِْن َصاَم َوَص�َّ وزَ�َم �

ي منافق، سه چیز است:   نشانه«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریرهترجمه: 
کند؛ و  دهد، خُلف وعده می گوید؛ و چون وعده می هنگام سخن گفتن، دروغ می

 ».نماید ت میهرگاه امانتی به او بسپارند، در امانت، خیان
هرچند روزه بگیرد، و نماز بخواند و خود را «در روایت دیگري آمده است: 

 ».مسلمان بپندارند

 شرح
فرموده  اهللا نقل کرده که رسول حدیثی بدین مضمون از ابوهریره /مؤلف

گوید؛ و چون  ي منافق، سه چیز است: هنگام سخن گفتن، دروغ می  نشانه«است: 
کند؛ و هرگاه امانتی به او بسپارند، در امانت، خیانت  وعده میدهد، خُلف  وعده می

 ».نماید. هرچند روزه بگیرد، و نماز بخواند و گمان کند که مسلمان است می
 فرماید: می طور که اهللا آمده که به معناي نشانه است؛ همان» آیه«ي  در حدیث، واژه

وَ  ﴿
َ
َُّهمۡ  يَُ�ن لَمۡ  أ ن َءايَةً  ل

َ
ْ ُعلََ�ٰٓ  ۥلََمهُ َ�عۡ  أ ٰٓ إِسۡ  بَِ�ٓ  ُؤا   ]  ١٩٧:  الشعراء[  ﴾ ١٩٧ ءِيَل َ�

 اسرائیل از درستی قرآن آگاهند؟ آیا براي ایشان (همین) نشانه (کافی) نیست که دانشمندان بنى

گرِ حقاینت قرآن و  هاي پیشین آمده و این، بیان یعنی وصف قرآن در کتاب
به  ست که عیسی پیامبري دهد که او، همان است و نشان می صداقت محمد

گونه  به معناي نشانه است؛ همان» آیه«طور که گفتم،  آمدنِ وي مژده داده است. همان
 فرماید: می که اهللا

َُّهمۡ  َوَءايَةٞ ﴿ نَّا ل
َ
ۡ ٱ كِ ُفلۡ لۡ ٱ ِ�  ُذّرِ�ََّتُهمۡ  َناَ�َلۡ  �     ]٤١: يس[  ﴾٤١ ُحونِ َمشۡ ل

هاي پر از کاال و سرنشین، سوار کردیم،  ر کشتیها) را ب که ما، فرزندانشان (انسان و این
 اي (از قدرت پروردگار) است. برایشان نشانه

 ي منافق، سه چیز است. ، یعنی: نشانه»آيَُة الُمنَافِِق ثَالٌث «آیه، یعنی نشانه و  لذا

 .59؛ و صحیح مسلم، ش:33صحیح بخاري، ش:  )1(
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کند، اما باطنِ بدي دارد؛  نیکی میشود که هرچند اظهار  منافق به کسی اطالق می
ي  واژه کند، ولی در باطنش کافر است. ي مسلمانی میاعظاهر اد همانند کسی که ب

باشد که به معناي  می» نافقاء الیربوع«ي  در اصل برگرفته از کلمه» منافق«یا » نفاق«
کند و عالوه بر  است. موش صحرایی، سوراخی در زمین حفر می» موش صحرایی«

دیگري هم براي خروج  کَنَد، سوراخ اش می سوراخ یا دربِ اصلی که براي النه
نماید، با  شود و هنگامی که احساس خطر می کند که دیده نمی اضطراري حفر می

رو  گونه است؛ از این کند. منافق نیز همین زند و فرار می سرش به این دربِ مخفی می
 ظاهر، مسلمان است و در باطن، کافر. نماید، ولی باطنِ بدي دارد یا به اظهار نیکی می
بود. تعدادي از » بدر«ي  ، پس از غزوهیدایش نفاق در دوران پیامبرسرآغاز پ

پیروز گشتند؛ بازتاب این پیروزي، این  کشته شدند و مسلمانان» بدر«ش در سران قری
ظاهر  رو به بود که برخی از کافران، از غلبه و پیروزي مسلمانان در هراس افتادند؛ از این

 فرماید: طور که اهللا متعال، می اند. همان ان شدهاسالم آوردند و ادعا کردند که مسلم

ْ  �َذا﴿ ِينَ ٱ لَُقوا َّ�  ْ ْ قَالُوٓ  َءاَمُنوا ْ َخلَوۡ  �َذا َءاَمنَّا ا ْ قَالُوٓ  ِطينِِهمۡ َشَ�ٰ  إَِ�ٰ  ا  َمَعُ�مۡ  إِنَّا ا
    ]١٤: البقرة[  ﴾١٤ زُِءونَ َتهۡ ُمسۡ  نُ َ�ۡ  إِ�ََّما

ایم؛ و گویند: (ما نیز همانند شما) ایمان آوردهوند، میشو هنگامی که با مؤمنان، روبرو می
گویند: ما با شما هستیم و تنها  شوند، میراهشان، تنها می چون با شیاطین و دوستان گم

 گیریم. (مؤمنان را) به استهزا و ریشخند می

 فرماید: می اهللا

ُ ٱ﴿ ُهمۡ  بِِهمۡ  زِئُ َتهۡ �َسۡ  �َّ   ]  ١٥: البقرة[  ﴾١٥ َمُهونَ عۡ �َ  نِِهمۡ َ�ٰ ُطغۡ  ِ�  َوَ�ُمدُّ
راهی و سرکشی  کند تا کورکورانه، به گم گیرد و رهایشان می ها را به استهزا می اهللا، آن

 خویش ادامه دهند.

 فرماید: ي منافقان می و نیز درباره

ٓ  إَِذا﴿ ۡ ٱ َءكَ َجا ْ  فُِقونَ ُمَ�ٰ ل ِۗ ٱ لَرَُسوُل  إِنََّك  َهدُ �َشۡ  قَالُوا ُ ٱوَ  �َّ  ۥلََرُسوُ�ُ  إِنََّك  لَمُ َ�عۡ  �َّ
ُ ٱوَ  ۡ ٱ إِنَّ  َهدُ �َشۡ  �َّ ٰ  فِقِ�َ ُمَ�ٰ ل      ]١: املنافقون[  ﴾١ ِذبُونَ لََ�

ي اهللا  دهیم که تو، فرستاده گواهی می«گویند:  آیند، می هنگامی که منافقان نزدت می
هد که منافقان، د ي اویی. و اهللا، گواهی می راستی، تو، فرستاده داند که به و اهللا، می». هستی
 گویند. دروغ
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ها  گواهی منافقان را که از سرِ ایمان نبود، رد کرد و گواهی داد که آن لذا اهللا
 گویند. دهند، دروغ در ادعایشان که چنین شهادتی می

هایی دارد که مؤمنان زیرك و باهوشی که از نور ایمان برخوردارند،  منافق، نشانه
هاي آشکاري وجود  شناسند. البته گاه نشانه هایشان می یها و ویژگ منافقان را از نشانه

 دارد که نیازي به فراست و زیرکی نیست؛ از جمله همین سه نشانه که پیامبر
گویند: فالنی،  مثالً می». گویند هنگام سخن گفتن، دروغ می«برشمرده و فرموده است: 

وید که دروغ ش کنید، متوجه می چنین و چنان کرده است؛ ولی وقتی بررسی می
گوید، در قلبش، شعبه یا بخشی از نفاق  اند. لذا شخصی که معموالً دروغ می گفته

 وجود دارد.
یعنی  ؛»کند دهد، خُلف وعده می و چون وعده می«ي دوم نفاق:  ویژگی یا نشانه

که به عنوان مثال  گذارد بند باشد؛ اگر قرار می آدمی نیست که به قول و قرارش پاي
شود یا مثالً  جا نزدت بیاید، سرِ قرارش حاضر نمی در فالن بحساعت هفت ص

رو  از این ؛کند گوید: فالن چیز را به تو خواهم داد، ولی به قول خود وفا نمی می
اما مؤمن، به وعده و ». کند دهد، خُلف وعده می اي می و چون وعده«فرمود:  پیامبر

 فرماید: می طور که اهللا همان نماید. بند است و به آن وفا می پیمان خویش، پاي

ۡ ٱوَ ﴿ ٰ  إَِذا ِدهِمۡ بَِعهۡ  ُموفُونَ ل �َ ْ    ]١٧٧: البقرة[  ﴾َهُدوا
 کنند. و چون پیمانی ببندند، به آن وفا می

کند. لذا اگر کسی به قول و قرار  بر خالف منافق که به پیمان خویش، وفا نمی
 وجود دارد.بند نباشد، در دل او، بخشی از نفاق  خویش، متعهد و پاي
همین بخش ». کند در امانت، خیانت می«ي منافق، این است که  و سومین نشانه

باشد که مؤلف، آن را در این باب ذکر کرده است. یکی از  حدیث، شاهد موضوع می
کند و اگر  هاي منافق، این است که اگر مالی به او بسپاري، در آن خیانت می نشانه

ي  ي نزدیکان و خانواده درباره که چنانگرداند و  فاش میرازي را به او بگویی، آن را 
کند؛ در معامله و داد و ستدي که به او  خویش به او اعتماد کنی، به تو خیانت می

امانتی قابل اعتماد  ي هیچ که درباره ورزد. خالصه این اي، خیانت می اعتماد کرده
 دهد که در قلبش، نفاق وجود دارد. و این، نشان می نیست؛

 ي مهم را بیان فرموده است: هاي منافق، دو نکته ها و نشانه با بیان ویژگی پیامبر
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هاي  ها، نشانه هایی دوري کنیم؛ زیرا این که باید از چنین ویژگی ي اول: این نکته
رود که این نفاق عملی، به نفاق اعتقادي بینجامد. انسانی که  منافق است و بیم آن می

 باشد. خارج می ي اسالم از دایره اد، منافق است،در اعتق
هایی دارند، دوري نماییم و بدانیم که  ي دوم: باید از کسانی که چنین ویژگی تهنک

بازي  یا ما را به امکان دارد که به ما خیانت کنندمنافق و غیرقابل اعتمادند و هر آن، 
هاي  نشانه ها، وقتی، این زبانی و تملق و چاپلوسی فریبمان دهند. بگیرند و با چرب

ست که دروغ  مؤمن، کسی باشد؛ پس هاي ایمان می انهنفاق است، عکسِ آن، نش
 .دار است کند و امانت گوید، خُلف وعده نمی نمی

گوید:  گذاریم، می شود که وقتی با کسی قول و قراري می گاه مشاهده می
خویش  راها، به قول و قر یعنی انگلیسی» ي مسلمانی؟ ست یا وعده ي انگلیسی وعده«

خردي و فریفته  بند هستند. روشن است که چنین سخنی برآمده از بی متعهد و پاي
ها  ترِ آن مسلمان هستند، ولی بیش ها شدن به کافران است. اگرچه برخی از انگیسی

خاطر اهللا و  بند باشند، این، به پاي هاي خویش که به وعده اینکافرند و به فرض 
خواهند سیماي خوبی  دنبال منافع خویش هستند و می اجراي حکم او نیست؛ بلکه به

از خود در برابر دیگران به تصویر بکشند. در هر حال، مسلمان وظیفه دارد به عهد و 
بندي  خواستید از پاي پیمان خویش وفادار باشد و خُلف وعده نکند. لذا هرگاه می

ین سخنی که چن طرف مقابل خود به قول و قرارش مطمئن شوید، به جاي این
بگویید، از او بپرسید: قول و قرارت، قول و قرارِ مسلمان است یا منافق؟ درستش، 

کس همانند مؤمن به عهد و پیمان خویش، وفادار نیست و اگر  زیرا هیچ ؛این است
 هاي نفاق است. کند، این، یکی از ویژگی کسی، خُلف وعده می

*** 

مان -٢٠٥
ْ

ثن وعن ُحذْ�َفة بِن ايل حدُهَما،  اهللا ا رسوُل قال: حدَّ
َ
يُْت أ

َ
ْد َرأ

َ
� ق

ْ
َحديث

علموا ِمَن 
َ
ُقرآُن ف

ْ
وِب الرَِّجال، ُ�مَّ نََزَل ال

ُ
ل
ُ
َمانَة نَزلْت يف َجْذرِ ق

َ
نَّ األ

َ
نا أ

َ
ث نْتظُر اآلَخر: حدَّ

َ
نَا أ

َ
وَأ

قال: 
َ
مانَِة ف

َ
ِع األ

ْ
ثنا َ�ْن َرف نَِّة ، ُ�مَّ َحدَّ ُقْرآن، َوعلُِموا ِمَن السُّ

ْ
َ�َناُم الرَّجل انلَّْومَة َ�ُتقبُض «ال

يظلُّ 
َ
بِه، ف

ْ
ل
َ
َمانَُة ِمْن ق

َ
ت، ُ�مَّ يناُم انلَّْوَمَة َ�ُتقبُض األ

ْ
َو�

ْ
ُرَها ِمْثَل ال

َ
ث
َ
يظلُّ أ

َ
بِه، ف

ْ
ل
َ
َمانَُة ِمْن ق

َ
 األ

 
َ
نفَط فرَتاه ُمْنترباً َول

َ
َمْجل، كَجْمٍر َدْحرْجَتُه ىلَعَ رِْجلك، ف

ْ
ُرَها ِمْثل أثِر ال

َ
ث
َ
ُ�مَّ » يَْس �ِيِه يَشءٌ أ
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َمانََة 
َ
َحٌد يُؤدِّي األ

َ
ال يَ�اُد أ

َ
َدْحرَجَها ىلَعَ رِْجلِه، َ�ُيْصبُح انلَّاُس يَتبايَعون، ف

َ
خَذ َحَصاةً ف

َ
أ

ه، 
َ
ْعقل

َ
ْظَرفه، َما أ

َ
ْج�هُ َما أ

َ
رجل: َما أ

َّ
ِمينا، َحىتَّ ُ�َقاَل لِل

َ
الٍن رَُجالً أ

َ
َحىتَّ يُقال: إِنَّ يف بَِ� ف

يُُّ�ْم بايْعت،
َ
بَايِل �

ُ
َّ َزَماٌن َوَما أ  يلَعَ

َ
ىت

َ
َقْد أ

َ
بِِه ِمْثَقاُل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدل ِمْن إِيماٍن. َول

ْ
 َوَما يف قل

مَّ 
َ
َّ َساِ�يه، وأ ُ�ُدنَُّه يلَعَ

َ
ْو َ�ُهوديًّا ل

َ
 أ
ً
نِئْ اَكَن نرَْصانيا

َ
 ل�ُدنَُّه يلَعَّ ِديُنه، ول

ً
نِئْ اَكَن ُمْسلما

َ
َ ل

ْ
ْوَم ا ايل

 
ً
 َوفالنا

ً
النا

ُ
 ف

َّ
باُ�ُع ِمْن�ْم إِال

ُ
ْنُت أ

ُ
ما ك

َ
 )1([متفٌق عليه]». ف

دو حدیث براي ما بیان فرمود  اهللا گوید: رسول می حذیفه بن یمانترجمه: 
داري، در  امانت«ام و منتظر دیگري هستم. فرمود:  ها را مشاهده کرده که یکی از آن

ها دارد)؛ سپس قرآن نازل  یشه در فطرت آنهاي مردم، جاي گرفت (و ر اعماق دل
ي از میان رفتن  دربارهگاه   آن». شد و مردم، این اصل را از قرآن و سنت آموختند

خوابد و  رسد که شخص، می می زمانی فرا«داري سخن گفت و فرمود:  امانت
اري در د امانت اندکی از اي که تنها اثر گونه شود؛ به داري از قلب او برداشته می امانت

شود  کلی از قلب او برداشته می داري، به خوابد، امانت ماند و چون دوباره می قلبش می
که اخگري را بر روي پاي خود  ماند؛ مانند این و اثر آن، تنها همانند یک تاول باقی می

نظر  بغلتانید و در نتیجه، پایتان ورم کند و تاول بزند؛ گرچه برآمده و متورم به
روي پاي  و اي برداشت ریزه سنگ سپس پیامبر». لی چیزي در آن نیسترسد، و می

کنند، ولی  دیگر داد و ستد می در آن زمان) مردم، با یک«(خویش غلتانید و افزود: 
شود: در فالن  شود که امانت را رعایت کند؛ تا حدي که گفته می تر کسی پیدا می کم

گویند: چقدر  ي شخصی می دربارهو نیز  .دار وجود دارد طایفه، یک شخصِ امانت
حتی  اي ایمان زرنگ و چاالك و عاقل است! در صورتی که در قلب وي، ذره

زمانی از داد و ستد «گوید:  می حذیفه ».نیز وجود ندارد "سپند"ي یک دانه  اندازه به
با هر یک از شما، پروایی نداشتم؛ زیرا اگر طرف معامله مسلمان بود، اسالمش باعث 

اگر نصرانی  یا یهودي بود، امانت را رعایت کند و  ،که در معامله با منشد  می
گرداند؛ ولی امروز تنها با فالنی و فالنی، داد و ستد  امانت را به من بازمی حاکمش

 ».کنم می
 

 .143؛ و صحیح مسلم، ش: 6497صحیح بخاري، ش:  )1(
                                           



 435  باب: امر به اداي امانت (بازپس دادن آن)

 شرح
دو حدیث  اهللا رسول«نقل کرده که گفته است:  از حذیفه بن یمان /مؤلف

 ».ام و منتظر دیگري هستم ها را مشاهده کرده براي ما بیان فرمود که یکی از آن
طور  دید خود، براي برخی از اصحابش مسایلی را به گاه به صالح پیامبر

ي افراد  ي عمومی دارد و همه ست چنین احادیثی، جنبه کرد. گفتنی خصوصی بیان می
رِ رازدا توانند از این احادیث بهره ببرند. حذیفه بن یمان امت تا روز قیامت می

نام تعدادي از منافقان را بري وي برشمرد که تقریباً  زیرا پیامبر ؛بود اهللا رسول
 سیزده نفر بودند.

رفت و به او گفت: تو را  از شدت خداترسی، نزد حذیفه عمر بن خطاب
نام برد، وجود داشت یا  به اهللا سوگند که آیا نام من، در میان منافقانی که پیامبر

باشد که به عنوان برترین فرد این امت،  می ! این عمر بن خطاباهللا خیر؟ سبحان
کس پوشیده  ، و با وجود مقام واالیش که بر هیچو ابوبکر صدیق پس از پیامبر

ترسد که مبادا نام او در فهرست نامِ  همه خداترس است و از این می نیست، این
اگر در میان «فرموده است: اش  درباره که پیامبر منافقان وجود داشته باشد! حال آن

که  با آن )1(».شد، آن شخص، عمر بود شما کسی وجود داشت که به او الهام می
که  با حق و حقیقت را ستوده است و با آن سویی عمر گویی و هم حق پیامبر

پرسد:  می کس پوشیده نیست، اما این بزرگوار از حذیفه بر هیچ قوت ایمان عمر
 ي منافقان نام برد یا نه؟ حذیفه مرا در زمره اهللا که آیا رسول تو را به اهللا سوگند

کس  ي هیچ یعنی درباره ؛»کس را تبرئه نخواهم کرد هیچ خیر؛ و پس از تو«پاسخ داد: 
 ي منافقان، نام نبرد. او را در زمره گواهی نخواهم داد که پیامبر

داري  یان رفتن امانتي از م در آن، درباره حدیثی نقل کرده که پیامبر حذیفه
هاي مردم جاي گرفت (و  داري، در اعماق دل امانت«سخن گفته و فرموده است: 

ها دارد)؛ سپس قرآن نازل شد و مردم، این اصل را از قرآن و  ریشه در فطرت آن

 2398و نیز: صحیح مسلم، ش:  نقل از ابوهریره ) به3689، 3469نک: صحیح بخاري، ش: ( )1(
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سان با  بدین سنت نیز این اصل فطري را تأیید کردند و یعنی قرآن و». سنت آموختند
 داري مردم افزوده شد. ایمان و امانت نزول قرآن، بر دین و

ي از میان رفتن  کند که درباره حدیث دوم را بیان می سپس حذیفه
داري از قلب مردم  رسد که امانت می زمانی فرا ي پیامبر فرموده ست؛ به داري امانت

گویند: در فالن طایفه، یک شخصِ  دیگر می شود؛ تا حدي که مردم به یک برداشته می
راحتی  دار نیز در میان یک طایفه به ار وجود دارد. یعنی یافتن یک نفر امانتد امانت

 کنند! را رعایت نمی  ممکن نیست و سایر افراد طایفه، امانت
واقعیت پیدا کرده  بینند که این حدیث پیامبر امروزه مردم، به چشم خود می

دار بیابیم که حقوق  نفر امانتکنیم تا یک  گاه صدها نفر را بررسی می که چناناست؛ 
لنگد؛ اگر  جاي کارش می اما باز هم یک حقوق مردم را به نیکی رعایت کند؛ هی وال

خواند،  پرواست؛ نماز می بی کند، نسبت به حقوق مردم رعایت میهی را حقوق ال
گوید، ولی نسبت به اموال  گزارد، ذکر خدا می دهد، حج می گیرد، زکات می روزه می

خوبی انجام  کند! اگر شغلی دولتی داشته باشد، کارش را به عمومی خیانت می
شود یا پیش از پایان ساعت کار، دست از  موقع سرِ کارش حاضر نمی دهد و یا به نمی

کند یا در وقت اداري، به انجام کارهاي  کشد و محلّ کار خود را ترك می کار می
شود، اهل صدقه دادن  پردازد؛ با این حال، در صف اول مسجد دیده می شخصی می

آقاست، انضباط و  اصطالح، حاج که به رود و با این گیرد و به حج می است، روزه می
خواري،  برد که حرام کند و از یاد می المال، خیانت می وجدان کاري ندارد و در بیت

، َو�ِنَّ اَهللا إِنَّ اَهللا َطيٌِّب ال َ�ْقبَُل إِال َطيِّبًا«فرموده است:  مانع اجابت دعاست. پیامبر
:

َ
ُمرَْسِلَ� َ�َقاَل َ�َعاىل

ْ
َمَر بِِه ال

َ
ُمْؤِمِنَ� بَِما أ

ْ
َمَر ال

َ
َهاَ�ٰٓ ﴿ أ ُّ�

َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا  َما تِ َطّيَِ�ٰ  ِمن ُ�ُوا

ْ شۡ ٱوَ  ُ�مۡ َ�ٰ َرزَقۡ  ِ  ُكُروا : ]١٧٢: البقرة[ ﴾١٧٢ ُبُدونَ َ�عۡ  إِيَّاهُ  ُكنُتمۡ  إِن ِ�َّ
َ

َهاَ�ٰٓ ﴿ َوقَاَل َ�َعاىل ُّ�
َ
� 

ْ  لرُُّسُل ٱ ّيَِ�ٰ ٱ ِمنَ  ُ�ُوا ْ �ۡ ٱوَ  تِ لطَّ ۖ َ�ٰ  َملُوا ُ�مَّ   ]٥١:  املؤمنون[ ﴾٥١ َعلِيمٞ  َملُونَ َ�عۡ  بَِما إِّ�ِ  لًِحا
َماِء يَا رَبِّ يَا رَبِّ َوَمْطَعُمُه حَ   السَّ

َ
ْ�رَبَ َ�ُمدُّ يََديِْه إِىل

َ
ْشَعَث أ

َ
َفَر أ َراٌم َذَكَر الرَُّجَل يُِطيُل السَّ

لَِك؟ �َّ �ُْستََجاُب ذِلَ
َ
ََراِم فَ�

ْ
بَُسُه َحَراٌم وَُغِذَي بِاحل

ْ
ُ�ُه َحَراٌم َوَمل اهللا، پاك «یعنی:  )1(.»َوَمرْشَ
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پذیرد. اهللا به مؤمنان همان دستوري را داده که به پیامبران  است و فقط پاکیزه را می
 فرماید: می که چنانداده است؛ 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ْ شۡ ٱوَ  ُ�مۡ َ�ٰ َرزَقۡ  َما تِ َطّيَِ�ٰ  ِمن ُ�ُوا ِ  ُكُروا  إِيَّاهُ  ُكنُتمۡ  إِن ِ�َّ

    ]١٧٢: البقرة[  ﴾١٧٢ ُبُدونَ َ�عۡ 
ایم، بخورید و شکر اهللا را به جاي اي که نصیبتان کردههاي پاکیزهاي مؤمنان! از نعمت 

 کنید.آورید، اگر تنها او را عبادت می

 ماید:فر و می
َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�

َ
ْ  لرُُّسُل ٱ � ّيَِ�ٰ ٱ ِمنَ  ُ�ُوا ْ �ۡ ٱوَ  ِت لطَّ ۖ َ�ٰ  َملُوا   ﴾٥١ َعلِيمٞ  َملُونَ َ�عۡ  بَِما إِّ�ِ  لًِحا

ایم، بخورید و کارهاي  هاي پاکی که نصیبتان کرده (دستور دادیم:) اي پیامبران! از نعمت
 شایسته انجام دهید؛ همانا من به کردارتان دانا هستم.

موي و  ي شخصی سخن گفت که سفري طوالنی کرده و ژولیده ربارهسپس د
گوید: پروردگارا!  کند و می غبارآلود است؛ دستانش را به سوي آسمان بلند می
باشد و با حرام، تغذیه شده  پروردگار! در حالی که آب و غذا و لباسش، حرام می

 »شود؟ است؛ دعاي چنین شخصی چگونه پذیرفته می
خواهید  گوییم: اگر می انی که انضباط و وجدان کاري ندارند، میلذا به کارمند

دعاهاي شما پذیرفته شود، امانت و مسؤولیتی را که بر عهده دارید، رعایت نمایید و 
 فرماید: از اموال عمومی، سوءاستفاده نکنید. اهللا متعال می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ وۡ  ا

َ
ْ أ ِ  فُوا � لۡ ٱب     ]١: دة ملائا[  ﴾ُعُقودِ

 ها وفا کنید. اي مؤمنان! به پیمان

 فرماید: و می

وۡ ﴿
َ
ْ َوأ ِ  فُوا     ]٣٤: االرساء[  ﴾٣٤ وٗ�  ُٔ َمۡ�  َ�نَ  دَ َعهۡ لۡ ٱ إِنَّ  دِ� َعهۡ لۡ ٱب

 ي عهد و پیمان سؤال خواهد شد. ها وفا نمایید که درباره و به پیمان

ی از مسؤوالن، از موقعیت گویند: برخ کنند و می تراشی می بهانه برخی از مردم
گوییم:  ها می زنند! به این نمایند و مال و ثروتی به هم می شغلی خود سوءاستفاده می

کنند، ما هم خیانت کنیم یا چون  شود که چون دیگران خیانت می که دلیل نمی این
ها با خداست و ما،  ما نیز راه هدایت را رها نماییم. حسابِ آن ،راهند دیگران گم



 الصالحین شرح ریاض   438

که شوند  گوي اعمال خود خواهیم بود؛ چنین کسانی روز قیامت حاضر می پاسخ
هرچه دارند، براي نجات خود بدهند؛ ولی آن روز هیچ درهم و دیناري وجود ندارد 

ها کاري انجام دهد یا سفارشی بکند.  تواند براي نجات آن دوست و رفیقی نمی  و هیچ
 اي براي نافرمانی از اهللا ردبان و بهانههاي دیگران را ن ها و اشتباه شکنی لذا قانون

قرار ندهید و به یاد داشته باشید که شما، باید به مسؤولیت خویش متعهد باشید؛ 
هاي برخی از  ي خود عمل نکنند. اگر قرار باشد که تخلف هرچند دیگران، به وظیفه

و  آید وقت سنگ روي سنگ بند نمی مردم، دلیلی بر تخلف کردن دیگران باشد، آن
 گردد. جامعه دچار هرج و مرج و نابسامانی می

*** 

يب هر�رة -٢٠٦
َ
  اهللاُ َ�ْمُع : «اهللا قاال: قال رسوُل  $وعن ُحَذْ�َفَة، وَأ

َ
تَبارَك َوَ�َعاىل

تُوَن آَدَم صلواُت 
ْ
َنَُّة، َ�َيأ ُهُم اجلْ

َ
ُمؤِمُنوَن َحىتَّ تُْزلَف ل

ْ
  اهللانلَّاَس َ�ُيُقوُم ال

ُ
ْيه، َ�َيُقول

َ
ون: يَا َعل

ْسُت 
َ
�ِيُ�م، ل

َ
 َخِطيَئُة أ

َّ
نَِّة إِال

ْ
ْخرجُ�ْم ِمْن اجل

َ
يُقول: وَهْل أ

َ
َنََّة، ف َا اجلْ

َ
بَانَا اْستْفتْح نل

َ
أ

 ابِْ� إبْراِهيَم َخلِيل 
َ

َهُبوا إىِل
ْ
يأتُوَن إبَْراِهيم، فيُقوُل إبَْراِهيم: اهللابصاحِب َذلِك، اذ

َ
اَل: ف

َ
، ق

ْسُت بَصاِحِب َذلِك إِ�َّ 
َ
مُه ل

َّ
 ُموىَس اذلي لَك

َ
ْنُت َخلِيالً ِمْن َوَراَء وراء، اْ�َمُدوا إىِل

ُ
 اهللاَما ك

 ِعيىس لَكَِمِة 
َ

َهُبوا إىِل
ْ
تُوَن ُموىَس، فيُقول: لْسُت بَِصاِحب ذلَك، اذ

ْ
وُروِحِه،  اهللاتَْ�لِيما، َ�َيأ

ًدا تُوَن ُ�َمَّ
ْ
ْسُت بَِصاِحِب ذلَك. َ�َيأ

َ
يُقوُل عيىَس: ل

َ
مانَُة ، َ�يَ ف

َ
، َوتُْرَسُل األ

َ
ُقوُم َ�ُيْؤَذُن هل

قِ  رَبْ
ْ
ُ�ْم اَكل

ُ
ل وَّ

َ
 وِشماال، فَيُمرُّ أ

ً
يُّ ». والرَِّحُم َ�َيُقوَمان جْنبيََت الرصاِط يَِمينا

َ
، أ ِّ�

ُ
يِب وَأ

َ
ت: بأ

ْ
ل
ُ
ق

رَبْق؟ قال: 
ْ
َمرِّ ال

َ
ِة َ�ْ�؟ �ُ «يَشٍء ك

َ
ْيَف يُمرُّ و�َرْجُع يف َطْرف

َ
ْم تََرْوا ك

َ
ل
َ
مرِّ أ

َ
َمرِّ الر�ِح ُ�مَّ ك

َ
مَّ ك

م، َحىتَّ 
ِّ
ائٌِم ىلَعَ الرصِّاِط َ�ُقول: َربِّ َسل

َ
ُهم، ونَبيُُّ�ْم ق

ُ
ْ�َمال

َ
ْرِي بهْم أ

َ
َشدُّ الرِّجاِل جت

َ
ْ� وَأ الطَّ

 زَْحفا، وِ� حاَ�يَت 
َّ
ْ�َ إال عَباد، َحىتَّ َ�َئ الرَُّجُل ال �َْسَتِطيُع السَّ

ْ
ْ�َماُل ال

َ
الرصِّاِط  َ�ْعِجَز أ

ْرَدٌس يف انلَّارِ 
َ
ِمَرْت بِه، َ�َمْخُدوٌش نَاٍج َوُمك

ُ
ْخِذ َمْن أ

َ
ُموَرٌة بأ

ْ
َقٌة َمأ

َّ
ِي ». الَكيِلُب ُمَعل

َّ
َواذل

سْبُعوَن َخر�فا. [روايت مسلم]
َ
ْعَر َجهنَّم ل

َ
يِب ُهَرْ�َرَة �َِيِدهِ إِنَّ �

َ
 )1(َ�ْفُس أ

اهللا تبارك و تعالی، «فرمود:  اهللا گویند: رسول می $حذیفه و ابوهریرهترجمه: 
که بهشت به آنان نزدیک  ایستند تا این و مؤمنان می کند مردم را جمع می(روز قیامت) 

 .195صحیح مسلم، ش:  )1(
                                           



 439  باب: امر به اداي امانت (بازپس دادن آن)

گویند: اي پدر! از اهللا بخواه که  روند و می علیه می شود؛ سپس نزد آدم صلوات اهللا می
رتان، شما را از گوید: آیا چیزي جز اشتباه پد ) میبهشت را براي ما بگشاید. آدم (

اهللا  نزد فرزندم ابراهیم خلیل ی نیستم.ممن، داراي چنین مقابهشت اخراج کرد؟ 
گوید: این کار از من  روند؛ ابراهیم، متواضعانه می پس نزد ابراهیم می«فرمود: . »بروید

ار هستم (و این ساخته نیست و چنین مقامی ندارم. من، فقط دوست و خلیل پروردگ
نزد موسی بروید که اهللا، پس  ي جبرئیل به من ابالغ شده است)؛ مقام به واسطه

گوید: من، داراي چنین  روند؛ می لذا نزد موسی میواسطه با او سخن گفته است.  بی
طور مستقیم از سوي او  مقامی نیستم. نزد عیسی بروید که حاصلِ فرمان اوست و به

روند. و او  می ، نزد محمدگوید: من، چنین مقامی ندارم؛ پس جان گرفت. عیسی می
شوند  فرستاده می» ي رحم صله«و » امانت«و یابد.  خیزد و اجازه(ي شفاعت) می برمی

گیرند. نخستین نفر شما،  یعنی در چپ و راست آن قرار می» صراط«و در دو سوي 
گفتم: پدر و مادرم فدایت؛ چه چیزي مانند عبورِ برق ». کند همانند برق عبور می

گردد؟  می کند و باز آسمان را) طی می( ،چگونه برقاید که  آیا ندیده«ود: است؟ فرم
، مانند برق است) سپس برخی همانند باد »صراط«(سرعت عبور برخی از شما از 

سرعت راه  اي مانند مردانی قوي که به کنند و بعضی، مانند پرنده و عده عبور می
جا  دهد و پیامبرتان آن اط عبور میها را از صر سان اعمالشان، آن و بدین .روند می

که اعمال مردم، از  گوید: پروردگارا! (امتم را) سالمت بدار تا این ایستاده است و می
خزان، بر روي  آید و خزان مردي پیش می که چنانشود؛  ها ناتوان می عبور دادن آن

آویزان » صراط«هایی، در دو طرف  خَزَد و توانِ راه رفتن ندارد. قالب می» صراط«
ها، مأمور شده است؛ لذا بدنِ برخی  که به گرفتن آن ست است و مأمور گرفتن کسانی

 ها بیابند و برخی هم در این قال اما نجات می شود؛ ها، خراشیده و مجروح می این از
 ».افتند کنند و در دوزخ می گیر می

عمق سوگند به ذاتی که جان ابوهریره در دست اوست، «گوید:  می ابوهریره
 ».شود ست که در هفتاد سال، طی می ي مسافتی اندازه دوزخ به
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 شرح
روایت کرده است؛ زیرا  $را از حذیفه و ابوهریره» شفاعت«، حدیث /مؤلف

اي خواهد رساند؛  داده که او را به جایگاه واال و شایسته  وعده اهللا متعال به پیامبرش
 فرماید: می که چنان

ۡ ٱ َوِمنَ ﴿ ن َعَ�ٰٓ  لََّك  نَافِلَةٗ  ۦبِهِ  دۡ َ�َتَهجَّ  لِ �َّ
َ
ۡ  اَمَقامٗ  َر�َُّك  َعَثَك َ�بۡ  أ    ﴾٧٩ اُمودٗ �َّ

   ]٧٩: االرساء[ 
ي  و پاسی از شب را براي نماز و تالوت قرآن بیدار باش که عمل زیاده بر واجب، ویژه

 برساند.  توست؛ باشد که پروردگارت تو را به جایگاهی ویژه و شایسته

 است؛ ولی وقتی این واژه، از سوي اهللا» شاید«به معناي  ﴾َعَ�ٰٓ ﴿ي  واژه
ي  را بگویند، افاده  ست؛ و اگر بندگان خدا این کلمه باشد، خبر از وقوع امري قطعی

گوییم: شاید اهللا ما را هدایت کند، یعنی: امید است که اهللا ما  کند؛ لذا وقتی می امید می
امید است «، یعنی: »عسی اهللاُ أن یغفرَ لی«د: گوی زبانی که می را هدایت کند. یا عرب

ست که  ، به معناي نویدي﴾َعَ�ٰٓ ﴿گوید:  می ولی وقتی اهللا». که اهللا مرا بیامرزد
 اهللا متعال فرموده است: که چنانیابد.  حتماً تحقق می

ْوَ�ٰٓ ﴿
ُ
ُ ٱ َعَ�  �َِك فَأ ن �َّ

َ
  ]  ٩٩:  النساء[  ﴾ُهمۡ َ�نۡ  ُفوَ َ�عۡ  أ

 اهللا آنان را ببخشد. امید است که 

یابد.  لذا این، نوید بخشش و آمرزشی از سوي اهللا متعال است که حتماً تحقق می
 فرموده است: چنین هم

ُ ٱ َ�َعَ� ﴿ ن �َّ
َ
  أ

ۡ
ِ  ِ�َ يَأ وۡ  حِ َفتۡ لۡ ٱب

َ
مۡ  أ

َ
ِ  ّمِنۡ  رٖ أ ْ َ�ُيۡص  ۦِعنِده ٰ  بُِحوا َ�َ  ٓ ْ  َما وا ُّ�َ

َ
 ِ�ٓ  أ

نُفِسِهمۡ 
َ
    ]٥٢: دة ملائا[  ﴾٥٢ ِدِم�َ َ�ٰ  أ

چه بسا اهللا (براي مسلمانان) پیروزي و فتحی پیش آورد یا از نزد خویش فرمانی (همچون 
-هایشان پنهان میچه در دل سان بیماردالن از آنجزیه به نفع مسلمانان) بفرستد و بدین
 داشتند، پشیمان شوند و افسوس بخورند.

، به ﴾َعَ�ٰٓ ﴿ي ي مفهوم واژه رهتوانیم دربا میآیات دیگري هم وجود دارد که 
 ها استناد کنیم. آن
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مقامی  مقامی واال و شایسته را داده است؛به پیامبرش نوید  در هر حال، اهللا متعال
 چه که ستایند و البته، این امر، دالیل مختلفی دارد؛ از جمله آن که همه، او را در آن می

ابرهنه، عریان و ختنه نشده پ آمده است. مردم در روز قیامت» شفاعت«در حدیث 
 فرماید: می طور که اهللا همان ؛شوند برانگیخته می

  َكَما﴿
ۡ
ٓ بََد� َل  نَا وَّ

َ
    ]١٠٤: األنبياء[  ﴾ۥۚ نُّعِيُدهُ  قٖ َخلۡ  أ

 کنیم. طور که نخستین آفرینش را آغاز نمودیم، دوباره آن را تکرار می همان

گیرد و  رِ مردم قرار میکند و خورشید، باالي س اهللا، بندگانش را جمع می
چوب «ي  اندازه تواند به از آنان فاصله دارد؛ یک میل می» میل«ي یک  اندازه به

کی در روز قیامت، اهاي وحشتن سوم فرسنگ. صحنه ي یک اندازه باشد یا به» کش سرمه
کنند و به صورت گرد  ها مانند ابرها حرکت می بینند که کوه شود؛ مردم، می پدیدار می

شوند که طاقت  زده می شتحاي و اندازه رو مردم به از این آیند؛ اي درمی ر پراکندهغبا و
گویند: آیا کسی هست  یگر میکدبه ی ندارند و را قیامت هاي وحشتناك دیدن صحنه

روند و از او درخواست  می گاه نزد آدم که براي ما نزد اهللا، شفاعت کند؟ آن
ورد که باعث اخراج او از بهشت آ می یاد خطایی را به کنند. آدم شفاعت می

ي ممنوعه خورد؛ زمانی که اهللا متعال، آدم و  گردید. اشتباهش، این بود که از میوه
 ها فرمود: همسرش را در بهشت سکونت داد، به آن

ِ َ�ٰ  َرَ�اَ�قۡ  َوَ�  ُتَماِشئۡ  ُث َحيۡ  رََغًدا َهاِمنۡ  َوُ�َ ﴿ َجَرةَ ٱ ِذه  ِمنَ  َ�َتُكونَا لشَّ
ٰ ٱ    ]  ٣٥: البقرة[  ﴾٣٥ِم�َ لِ ل�َّ

خواهید، بخورید؛ اما به این درخت نزدیک نشوید که (اگر از هایش هر چه می...و از نعمت
 گران خواهید شد. اش بخورید،) جزو ستمهمیو

دانیم که زیتون  رو ما نمی ي ممنوعه چه بوده است؛ از این مهم نیست که این میوه
براي ما  زیرا اگر دانستن این مسأله مهم بود، اهللا رما؛وده یا گندم، یا انگور و یا خب

به آدم و حوا دستور داد که از  ي ممنوعه چه بوده است. اهللا کرد که میوه بیان می
ها را وسوسه کرد و آنان را فریب داد و بدین  آني ممنوعه نخورند؛ ولی شیطان،  میوه

ین، عادت شیطان است که براي منظور سوگند یاد کرد که من، خیرخواه شما هستم. ا
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خورد که من،  دروغ سوگند می کند و به ها را وسوسه می ها، آن فریب دادن انسان
 خیرخواه شما هستم.

اشتباه خود و  موضوع مورد بحث ما در این حدیث، این است که آدم
ي  هتوب البته ناگفته نماند که آن دو، توبه کردند و اهللا ؛آورد یاد می همسرش را به

ترك کنند. آن دو به  ستور داد که بهشت را به قصد زمینها د ها را پذیرفت و به آن آن
زمین آمدند و صاحب فرزندان زیادي شدند؛ در نتیجه، مردان و زنان بسیاري در 

رسیدند و  ي نبوت و شهادت ها، به درجه نسانزمین پراکنده گردیدند؛ برخی از ا
هم، راه کفر و ضاللت و فسق و فجور و نفاق را نیکوکار و شایسته گشتند و برخی 

 در پیش گرفتند.
روند تا از او درخواست شفاعت کنند،  می روز قیامت که مردم، نزد آدم

تواند کاري  خواهد که نمی آورد و از آنان پوزش می را به یاد می اشتباه خود آدم
 ها انجام دهد. براي آن

ي سببِ خروج آدم و حواء  درباره $اسعب اساسی از ابن ست: روایت بی گفتنی
نزد آدم و حواء  یت شده که در آن، آمده است: حواء باردار شد؛ شیطاناز بهشت روا
م که وگرنه، کاري می کن ؛ها گفت: نام فرزندتان را عبدالحارث بگذارید رفت و به آن

را اما آدم و حواء، حرفش  دار باشد و هنگام تولد به مادرش آسیب برساند؛ شاخ
ها را تهدید کرد. باز هم از  نپذیرفتند و از او اطاعت نکردند؛ دوباره نزدشان رفت و آن

خاطر محبت فرزندشان کوتاه  او اطاعت نکردند. و چون بارِ سوم نزدشان رفت، به
اساس، در تفسیر آیات ذیل ذکر  آمدند و نام او را عبدالحارث گذاشتند. این روایت بی

 موده است:شده که اهللا متعال فر

ِيٱ ُهوَ ﴿ ۖ إَِ�ۡ  ُ�نَ لِيَسۡ  َجَهاَزوۡ  َهاِمنۡ  وََجَعَل  ِحَدةٖ َ�ٰ  ٖس �َّفۡ  ّمِن َخلََقُ�م �َّ ا َها  فَلَمَّ
 ٰ ٮ ٓ  ۦۖ بِهِ  َ�َمرَّۡت  اَخفِيفٗ  ً� َ�ۡ  َ�َلَۡت  َهاَ�َغشَّ ا �ۡ  فَلَمَّ

َ
َعَوا َقلَت� َ ٱ دَّ  لَ�ِنۡ  َر�َُّهَما �َّ

َُكو الِحٗ َ�ٰ  َتَناَءاتَيۡ  ٰ ٱ ِمنَ  َ�نَّ �َّ ٓ  ١٨٩ ِكرِ�نَ ل�َّ ا ٰ  َفلَمَّ ٓ  ۥَ�ُ  َجَعَ�  الِحٗ َ�ٰ  ُهَماَءاتَٮ �َ  ءَ ُ�َ
 ٓ ٰ  �ِيَما ۚ َءاتَٮ ُ ٱ َ� َ�َتَ�ٰ  ُهَما ا �َّ      ]١٩٠  ،١٨٩: األعراف[  ﴾١٩٠ ُ�ونَ �ُۡ�ِ  َ�مَّ

ش ست که شما را از یک تن آفرید و همسرش را از او پدید آورد تا در کنارش آرام او ذاتی
سان همسرش در ابتداي یابد. (و از میان آدمیان) مردي با همسرش آمیزش نمود و بدین

برد و مدتی با آن سر کرد و چون (مدتی از دوران بارداري گذشت و) زن سر می بارداري به
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احساس سنگینی کرد، زن و شوهر به درگاه پروردگارشان دعا کردند که اگر فرزند 
اي به آن دو گزاران خواهیم بود. و چون فرزند شایسته سپاس کاري به ما بدهی، از درست

چه  چه بدیشان عطا نمود، براي پروردگار، شریکانی قرار دادند. اهللا از آن بخشید، آنان در آن
 دهند، برتر و واالتر است.شریکش قرار می

اساس است و اگر ابن  این داستان که در تفسیر این آیات ذکر شده، کامالً بی
ها و  واقعاً چنین چیزي گفته باشد، شکی نیست که آن را از روایت $عباس
نیز با  لذا از حدیث شفاعت و سرائیل (اسرائیلیات) برگرفته است؛ا هاي بنی داستان

به هیچ عنوان مرتکب  یابیم که آدم اند، درمی معصوم بوده که پیامبران توجه به این
 .باشد میشرك از پیامبران، غیرممکن زیرا وقوع  آمیزي نشده است؛ چنین عملِ شرك

 کند و مردم را براي درخواست شفاعت، به نوح عذرخواهی می آدم
نخستین پیامبرِ مرسل است که اهللا متعال، او را به سوي مردم  دهد. نوح ارجاع می

هی ال ي  گویند: تو، نخستین فرستاده فرستاده است؛ لذا مردم، با ذکر این امتیاز به او می
نیز عذرخواهی  اما نوح براي ما نزد پروردگارت، شفاعت کن؛تی؛ پس هس
هیچ دانشی نسبت به آن نداشته زیرا در دنیا از پروردگارش چیزي خواسته که  کند؛ می

! فرزند پیامبر فرزندي داشت که به پدرش ایمان نیاورد. پناه بر خدا نوح است:
بسا فرزند یک  رساند و چه او نمی زیرا نَسب انسان، هیچ سودي به خدا کفر ورزید؛

زند؛  گیرد و در جهل و جهالت غوطه می عالم، مسیر علم و دانش را در پیش نمی
طور که فرزند نوح  گیرد. همان طور فرزند عابد، راه فسق و فجور را در پیش می همین

از فرزندش خواست که ایمان  پیامبر، کفر ورزید. وقتی عذاب الهی نازل شد، نوح
 فرماید: می با مؤمنان سوارِ کشتی شود. اهللا اورد وبی

َعَنا َكبرۡ ٱ ُبَ�َّ َ�ٰ  زِلٖ َمعۡ  ِ�  َوَ�نَ  ۥَنهُ �ۡ ٱ نُوحٌ  َونَاَدىٰ ﴿ عَ  تَُ�ن َوَ�  مَّ  مَّ
ٰ لۡ ٱ     ]٤٢: هود[  ﴾٤٢فِرِ�نَ َ�

و نوح، فرزندش را که در کناري قرار داشت، صدا زد (و گفت:) پسرم! با ما سوار شو و با 
 فران مباش.کا

 فرماید: می دهد؟ اهللا اما ببینیم پسرش چه پاسخی می

ۡ ٱ ِمنَ  ِصُمِ� َ�عۡ  َجَبلٖ  إَِ�ٰ  اوِيٓ  َٔ َ�  قَاَل  ﴿ ٓ ل � َما مۡ  ِمنۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ َ�ِصمَ  َ�  قَاَل  ءِ
َ
ِ ٱ رِ أ  إِ�َّ  �َّ

ۡ ٱ َنُهَمابَيۡ  وََحاَل  رَِّحمَۚ  َمن ۡ ٱ ِمنَ  فََ�نَ  جُ َموۡ ل     ]٤٣: دهو[ ﴾ ٤٣ َر�ِ�َ ُمغۡ ل
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(پسر نوح) گفت: به کوهی پناه خواهم برد تا مرا از آب حفظ کند. (نوح) گفت: امروز در برابر 
اي نیست مگر کسی که اهللا بر او رحم نماید. و موج در میانشان  دارنده عذاب اهللا هیچ نگه

 شدگان گردید. ترتیب (فرزند نوح) از غرق جدایی انداخت و بدین

 پروردگارش را ندا داد و گفت: ،رزندش غرق شودخواست ف که نمی نوح

هۡ  ِمنۡ  ِ� بۡ ٱ إِنَّ  َرّبِ ﴿
َ
نَت  قُّ �َۡ ٱ َدكَ وَعۡ  �نَّ  ِ� أ

َ
حۡ  َوأ

َ
    ]٤٥: هود[ ﴾٤٥ ِكِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َ�مُ أ

باشد؛ و  ات، حق و درست می گمان وعده ي من است و بی اي پروردگار من! پسرم، از خانواده
 رانی. تو بهترین حکم

علم و  که نسبت به آن،چیزي از اهللا متعال درخواست کرد  سان نوح نبدی
زیرا نباید میان  ؛گوید: من، مقام شفاعت ندارم رو روز قیامت می دانش نداشت. از این

ي  بلکه الزمه ؛اي در میان باشد کنند، مسأله گر و کسی که نزدش شفاعت می شفاعت
گر و کسی که  ستوار، میان شفاعتشفاعت، این است که پیوندي قوي و ارتباطی ا

البته کنند، وجود داشته باشد که هیچ چیزي، آن را مخدوش نکند.  نزدش شفاعت می
با مقام واالیی که داشتند، گناه  ها را بخشید؛ ولی آن و نیز آدم  اهللا متعال، نوح

 ست و شرم و آزرمی  خاطر تعظیم اهللا و این، به دانند میخود را مانع شفاعت کردن 
 .خواهند داشتکه از او 

سه دروغ  خاطر اهللا نیز که به روند. ابراهیم اهللا می سپس نزد ابراهیم خلیل
زند. ناگفته نماند که او، در حقیقت،  گفته است، از درخواست شفاعت سر باز می

که بسیار  خاطر آن ولی به ؛دروغ نگفت؛ بلکه توریه کرد. و توریه، دروغ نیست
 قدم نشد. ن را مانع از شفاعت دانست و براي شفاعت کردن، پیشخداترس بود، ای

گویند: اهللا، با تو سخن گفته و  روند و به او می می گاه مردم، نزد موسی آن
کند؛  عذرخواهی می اما موسی ؛تورات را به دست خویش براي تو نوشته است

که دو مردي قوي بود؛ روزي مشاهده کرد  زیرا مرتکب قتل شده است. موسی
اسرائیل بود و دیگري، قبطی و از  ها، از بنی نآاند. یکی از  نفر با هم درگیر شده

 فرماید: باره می در این خاندان فرعون. اهللا

ۡ ٱ َوَدَخَل ﴿ ٰ  َمِديَنةَ ل هۡ  ّمِنۡ  لَةٖ َ�فۡ  ِح�ِ  َ�َ
َ
 َذاَ�ٰ  َتتَِ�نِ َ�قۡ  رَُجلَۡ�ِ  �ِيَها فَوََجدَ  لَِهاأ

ِ  ِمنۡ  اذَ َوَ�ٰ  ۦِشيَعتِهِ  ِمن ِيٱ َثهُ َتَ�ٰ سۡ ٱفَ  ۦۖ َعُدّوِه ِيٱ َ�َ  ۦِشيَعتِهِ  ِمن �َّ ِ  ِمنۡ  �َّ  ۦَعُدّوِه
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يۡ ٱ َ�َملِ  ِمنۡ  َذاَ�ٰ  قَاَل  هِ� َعلَيۡ  َ�َقَ�ٰ  ُموَ�ٰ  ۥفََوَ�َزهُ  ِضّلٞ  َعُدوّٞ  ۥإِنَّهُ  ِن� َ�ٰ لشَّ  مُّ
بِ�ٞ   ]  ١٥: القصص[  ﴾١٥مُّ

خبر بودند؛  هر، (در حال استراحت و) غافل و بیو (موسی) هنگامی وارد شهر شد که مردم ش
ها از پیروانش بود و دیگري  کردند؛ یکی از آن جا دو مرد را دید که با هم نزاع و ستیز می آن

از دشمنانش. مردي که از پیروانش بود، در برابر دشمنش از موسی یاري خواست؛ پس 
یمان شد و) گفت: این، از کارهاي گاه پش موسی مشتی به او زد و او را از پا درآورد. (آن

 ست. کننده و آشکاري راه راستی او، دشمن گم شیطان بود؛ به

صبحِ روز بعد، دید شخصی که دیروز از او یاري خواسته بود، با یک  موسی 
 نفرِ دیگر درگیر شده است. لذا دوباره تصمیم گرفت به او کمک کند:

ۡص ﴿
َ
ۡ ٱ ِ�  َبحَ فَأ ٓ  َمِديَنةِ ل ِيٱ فَإَِذا َ�َقَُّب �َ  ا�ِفٗ َخا هُ سۡ ٱ �َّ ِ  ۥتَنَ�َ  ٱب

َ
 ۥۚ ُخهُ َتۡ�ِ �َسۡ  ِس مۡ ۡ�

بِ�ٞ  لََغوِيّٞ  إِنََّك  ُموَ�ٰٓ  ۥَ�ُ  قَاَل      ]١٨: القصص[  ﴾١٨ مُّ
(شب را) با ترس و نگرانی در شهر به صبح رساند و ناگهان دید شخصی که دیروز از او 

 راهی. راستی تو آشکارا گم موسی به او گفت: به خواند. یاري خواسته بود، او را به فریاد می

ها بود، گالویز شود، آن  که خواست با شخصی که دشمن هر دوي آن همین
 گفت: شخص به موسی

تُرِ�دُ  ُموَ�ٰٓ َ�ٰ ﴿
َ
ن �

َ
ِ  �سَۢ َ�فۡ  َت َ�َتلۡ  َكَما ُتَلِ� َ�قۡ  أ  ٱب

َ
  ﴾ِس� مۡ ۡ�

 ز شخصی را کشتی؟طور که دیرو خواهی مرا نیز بکشی؛ همان اي موسی! آیا می

سان آن  و بدین ردندلذا مردم که در جستجوي قاتل دیروز بودند، به راز قتل پی ب
مرتکب قتلی شد که  راز قتل را برمال ساخت. در هر حال، موسی قبطی، زیرکانه

 شد. نباید می
گویند: تو، حاصل فرمانِ  به او می و روند می نزد عیسی مردم، روز قیامت

نیز از  اي. عیسی طور مستقیم از سوي او، جان گرفته و بهپروردگار هستی 
دهد و  می ارجاع ها را به محمد مصطفی کند و آن شفاعت کردن خودداري می

ي گناهان  بروید که اهللا، همه گوید: نزد محمد ذکر کند، می که گناهی از خود آن بی
خیزد و  یشان برمیروند و ا می اهللا گاه مردم، نزد رسول او را بخشیده است. آن

 شود. آغاز می بد و با شفاعت او، حساب و کتابیا ي شفاعت می اجازه
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ي رحم، در دو  ذکر کرده، آمده است: امانت و صله /در این حدیث که مؤلف
بر روي دوزخ کشیده شده است؛ ست که  گیرند. صراط، پلی قرار می» صراط«سوي 

ست یا پل تنگ و  یض و پهناورياش اختالف نظر دارند که پلِ عر درباره علما
تر و از شمشیر،  ها آمده که این پل، از مو باریک زیرا در برخی از روایت ؛باریکی

کنند. و اهللا، بر هر کاري  از روي آن عبور می تر است؛ ولی مردم تیزتر و برنده
 تواناست.

در این هایی بر روي این پل قرار دارد که برخی از مردم به سزاي اعمالشان  قالب
سرعت از  افتند. برخی هم همانند برق، به شوند و در دوزخ می ها گرفتار می قالب

ضی، ماند باد؛ گذرند. وبع اي مانند شتر، از روي آن می کنند و عده روي آن عبور می
کند؛ یعنی  مطابق جایگاه و اعمال خویش، از روي پل عبور می که هرکس خالصه این

که در دنیا به سوي رهنمودهاي  دهد. کسی پل عبور می اعمال هرکسی، او را از روي
داده و از  بیان کرده، اهمیت  هی شتافته و بیش از دیگران به راه و روشی که اهللال

کند و  روي پل صراط عبور میتر از همه، از  شریعتش پیروي کرده است، سریع
ی، حرکت هیر و درنگ به سوي دین و شریعت الآهسته و آرام یا با تأخ هرکس

نموده، عبورش از روي پل صراط، آرام و آهسته خواهد بود. پیامبران نیز در آن روز 
سالمت از روي پل عبور  خواهند که به کنند و از اهللا می براي خویش دعاي سالمت می

زیرا در آن روز، همه براي خود نگران و بیمناکند. و چرا چنین نباشند که روزِ  ؛نمایند
که  ترسند تا این شدت می ست؟ مردم در آن هنگام، به اريبسیار سخت و دشو

رسند؛ ولی برخی از مردم در دوزخ  گذرند و به بهشت می مسلمانان از این پل می
 شوند. افتند و مطابق اعمال خویش، عذاب می می

ها را مستقیماً به  کنند؛ بلکه آن ناگفته نماند که کافران، از روي این پل عبور نمی
مرزیده آند. بنابراین، پل صراط مخصوص مؤمنان است و مسلمانانی که بر دوزخ می

 افتند تا مطابق اعمال خویش عذاب شوند. واهللا اعلم. نشده باشند، در دوزخ می
*** 

يِب ُخَبْيٍب بضم اخلاءِ املعجمة عبد  -٢٠٧
َ
َ�ْ�  اهللاوعن أ َ�ْ�ُ  $بِن الزُّ َف الزُّ

َ
ا َو� مَّ

َ
قال: ل

ََمِل   يَْوَم اجلْ
ِّ

وٌم، و�ِ�
ُ
ْو َمْظل

َ
 َظالٌِم أ

َّ
َْوَم إِال قال: يَا ُ�َ�َّ إِنَُّه ال ُ�ْقَتُل ايلْ

َ
 َجْنبِه، ف

َ
َداعِ� َ�ُقْمُت إىِل
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َ�رَتَى َديْنََنا ُ�ْبىق ِمْن مانل
َ
يْ�ِ أ َ رَبِ َه�ِّ دلَ

ْ
�

َ
، َو�ِنَّ ِمْن أ

ً
وما

ُ
َوَم َمْظل َتُل ايلْ

ْ
�
ُ
 َسأ

َّ
َراِ� إِال

ُ
ا الأ

ثِِه بلنيه، َ�ْعِ� بَلِ� َ�ْبِد َشيْئا؟ �ُ 
ُ
ل
ُ
ث، َوث

ُ
ْوىَص باثلُّل

َ
ِض َديِْ�، وَأ

ْ
َا واق

َ
بن  اهللامَّ قال: بْع َمانل

اَل 
َ
ُثُه بِلَنِيك، ق

ُ
يِْن يَشٌء فُثل َضاءِ ادلَّ

َ
ضِل ِمْن مانِلَا بْعَد ق

َ
إِن ف

َ
ث. قال: ف

ُ
ُث اثلُّل

ُ
ل
ُ
الز�� ث

ِ َ�ْبِد  ِهَشام: و�ن َ�ْعُض 
َ

ُ يَْوَمئٍذ �َْسَعُة  اهللاَودل
َ

ْد وازى َ�ْعَض بَ� الزَ�ْ�ِ ُخبيٍب وََ�بَّاد، َوهل
َ
ق

اَل َ�ْبُد 
َ
َجَعل يُوِصيِ� بديْنِِه َو�َُقول: يَا ُ�َ�َّ إِْن َعجْزَت عْن يَشٍء اهللابَنَ� و�ِسُع َ�َنات. ق

َ
: ف

وَ 
َ
ْيِه بمْوالي. قال: ف

َ
اْسَتِعْن َعل

َ
بَِت َمْن َمْوالَك؟ َما َدرْ�ُت ما  اهللاِمْنُه ف

َ
ُت يَا أ

ْ
ل
ُ
أراَد َحىتَّ ق

 الزَ�ْ�ِ اقض َ�ْنُه َدْ�َنه، اهللاقال: 
َ

ُت: يَا َمْو�
ْ
ل
ُ
 ق

َّ
ْرَ�ٍة ِمْن َديْنِِه إِال

ُ
ْعُت يف ك

َ
ِ َما َو� وا�َّ

َ
. قال: ف

 
َ
 أ

َّ
ْم يََدْع ِديَناًرا َوالَ ِدْرَهًما إِال

َ
َ�ْ�ُ َول َغابَُة َو�ِْحَدى َ�َيْقِضَيه. قال: َ�ُقتَِل الزُّ

ْ
رِض�، ِمْنَها ال

َما اَكَن َدْ�ُنُه اذلي  ة َوَداًرا بِِمرْص. قال: َو�ِ�َّ
َ
وف

ُ
ك

ْ
ةِ، َوَداًرا بال َرْصَ َمِديَنِة ودارْ�ن بابلْ

ْ
َة داًرا بال َعرَشَ

 ُ�ْ� يَْسَتوِدُعُه إِيَّاه، َ�َيُقوُل الزُّ
َ
تَيِه بِاملال، ف

ْ
نَّ الرَُّجَل يَأ

َ
ْيِه أ

َ
 اَكَن َعل

ِّ
ٌف إِ�

َ
�ْن ُهَو َسل

َ
: ال َول

ْن يَُ�وَن يف 
َ
 أ

َّ
طُّ َوال ِجَبايًة وال َخراًجا وال َشيًْئا إِال

َ
ْيعَة. َوَما وِ� إَماَرةً � ْيِه الضَّ

َ
ْخىَش َعل

َ
أ

يِب  اهللا َغْزٍو َمَع رسولِ 
َ
ْو َمَع أ

َ
اَل َ�ْبُد بَْ�ر وَُ�َمَر وَُ�ْثَمانَ  أ

َ
َحَسْبُت َما اَكنَ اهللا، ق

َ
 : ف

 َ� ِ بْن الزُّ يِقَ َحِكيُم ْ�ُن ِحَزاٍم َعبَدا�َّ
َ
ل
َ
ٍف، ف

ْ
ل
َ
ٍف َوماَ�يَتْ أ

ْ
ل
َ
يَفْ أ

ْ
ل
َ
وََجْدتُُه أ

َ
يِْن ف ْيِه ِمَن ادلَّ

َ
ْ�ِ َعل

قال: َحكيم: وَ 
َ
ف. ف

ْ
ل
َ
ت: ِمائَُة أ

ْ
ل
ُ
َتْمُتُه َوق

َ
ك

َ
يْن؟ ف يِخ ِمَن ادلَّ

َ
يِخ َ�ْم ىلَعَ أ

َ
قال: يَا اْ�َن أ

َ
 اهللاف

 
َ
رى أ

َ
ُ�ْم �َسُع َهِذه، َ�َقاَل َ�ْبُد َما أ

َ
ف؟ قال: اهللاْمَوال

ْ
ل
َ
ف َوِماَ�يَتْ أ

ْ
ل
َ
يَف أ

ْ
ل
َ
ْ�ُتَك إِْن اَكنَْت أ

َ
َرأ

َ
: أ

َ�ْ�ُ قِد  اْسَتِعيُنوا يِب. قال: وَ�َن الزُّ
َ
ء ِمْنُه ف ْ َ

إِْن َعَجْزُ�ْم َ�ْن ىش
َ
َراُ�ْم تُِطيُقوَن َهَذا، ف

َ
َما أ

َغابََة �َِسْبِع�َ 
ْ
قال: اْشرَتَى ال

َ
اَم ف

َ
ف، ُ�مَّ ق

ْ
ل
َ
لف ألٍف وِستِِّمائَِة أ

ْ
ِ بِأ ف، َ�َباَ�َها َ�ْبُدا�َّ

ْ
ل
َ
 وِمائَة أ

ُ ىلَعَ الزُّ  ِ ْ�ُن َجعفر، وَ�َن هلَ تَاهُ عْبُدا�َّ
َ
َغابَِة، فأ

ْ
ُيوافَِنا بِال

ْ
ل
َ
ء ف َ�ْ�ِ يَشْ ُ ىلَعَ الزُّ َ�ْ�ِ َمْن اَكَن هلَ

ف، َ�َقاَل 
ْ
ل
َ
ْر�ُعِمائِة أ

َ
اَل َ�ْبدُ اهللالَعْبِد أ

َ
ُ�م؟ ق

َ
ُتَها ل

ْ
إِْن ِشئُْتْم اهللا : إِْن ِشئُْتْم تََر�

َ
: ال، قال: ف

ْرتُم، فقال َ�ْبدُ  خَّ
َ
ُروَن إِْن أ ُتْموَها �ِيَما تُؤخِّ

ْ
َطُعوا يِل قِْطَعًة، قال عْبدُ اهللا جَعل

ْ
ا�

َ
 : ال، قال: ف

 هاُهَنا. َ�َباَع َ�ْبدُ اهللا
َ

َك ِمْن هاُهنا إىِل
َ
اهُ َوَ�يِقَ مْنَها  اهللا : ل

َّ
ِمْنَها َ�َقىَض َ�ْنُه َدْ�َنه، َوَوف

�ْ�، َوابْن  ُمْنِذُر ْ�ُن الزُّ
ْ
ْسُهٍم َونِْصف، َ�َقدم ىلَعَ ُمَعاوِ�ََة وََ�ْنَدهُ َ�ْمُرو ْ�ُن ُ�ْثَمان، َوال

َ
ْرَ�عُة أ

َ
أ

َغابَُة؟ قال: لُكُّ 
ْ
َمِت ال وِّ

ُ
ُ ُمَعاوِ�َُة: َ�ْم ق

َ
ٍف قال: َ�ْم بيَِق ِمْنَها؟ َزْمَعَة. فقال هل

ْ
ل
َ
 َسْهٍم بِمائَِة أ

ف، وقال 
ْ
ل
َ
َخْذُت ِمْنَها َسْهًما بِمائَِة أ

َ
ْد أ

َ
َ�ْ�: ق ُمْنذُر ْ�ُن الزَّ

ْ
ْسُهٍم ونِْصف، فقال ال

َ
ْرَ�َعُة أ

َ
قال: أ

ف. وقال ابْن زْمَعَة :
ْ
ل
َ
َخْذُت ِمْنَها َسْهًما بِِمائَِة أ

َ
ْد أ

َ
َخْذُت ِمنها َسْهًما  َ�ْمُرو بُن ُ�ْثمان: ق

َ
ُد أ

َ
ق

َخْذتُُه 
َ
ْد أ

َ
ف، َ�َقاَل ُمَعاوِ�ُة : َ�ْم بيَِقَ ِمْنَها؟ قال: َسْهٌم ونْصُف َسْهم، قال: ق

ْ
ل
َ
بِِمائَِة أ
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ا  اهللا خِبَمسَ� ومائَِة ألف. قال: وَ�اَع َ�ْبدُ  مَّ
َ
ل
َ
ٍف. ف

ْ
ل
َ
ْ�ُن َجْعَفٍر نِصيَبُه ِمْن ُمَعاوِ�ََة �ِستِِّمائَِة أ

ر
َ
ِسُم ف

ْ
ق
َ
ِ ال أ ِسْم بَيَْنَنا ِم�اَ�َنا. قال: َوا�َّ

ْ
ْ��: اق اَل َ�ُنو الزُّ

َ
َ�ْ�ِ ِمْن َق�َضاءِ ديْنِِه ق  ابُن الزُّ

َ
غ

َنْقِضه. 
ْ
ل
َ
تَِنا ف

ْ
َيأ

ْ
ل
َ
ِ َدْ�ٌن ف

َّ��َ ُ ىلَعَ الزُّ ال َمْن اكن هلَ
َ
ْرَ�ع ِسنِ�: أ

َ
نَاِدَي باملوسم أ

َ
بيَْنُ�ْم َحىتَّ أ

َجَعَل لُكُّ 
َ
سم بَيَْنُهْم وَدَ�َع اثلُلث وَ�ن  ف

َ
ْرَ�ُع ِسنَ� ق

َ
ا َمىض أ مَّ

َ
ل
َ
َموسم، ف

ْ
َسَنٍة ُ�َناِدي يف ال

ٍف 
ْ
ل
َ
ف أ

ْ
ل
َ
ُْسوَن أ َجِميُع َماهِلِ مخَ

َ
ف، ف

ْ
ل
َ
ٍف وِماَ�َتا أ

ْ
ل
َ
ُف أ

ْ
ل
َ
ٍة أ

َ
صاب لُكَّ اْمرَأ

َ
أ
َ
ْرَ�ُع �ِْسوٍة، ف

َ
َ�ْ�ِ أ  للزُّ

ف. [روايت خباري]
ْ
ل
َ
 )1(وِماَ�َتا أ

مرا به » جمل«زبیر، روز گوید: (پدرم،)  می $ابوخُبیب، عبداهللا بن زبیرترجمه: 
حضور خواست؛ (نزدش رفتم و) کنارش ایستادم. گفت: پسرم! هرکس که امروز 

کنم که امروز، مظلومانه کشته  و یا مظلوم؛ من احساس میاست کشته شود، یا ظالم 
 من است؛ آیا به گمان تو، قرضِ مااي ه ترین نگرانیِ من، بدهی . بزرگخواهم شد

چیزي از ثروتمان را باقی بگذارد؟ سپس افزود: اي فرزندم! اموالمان را بفروش و 
سوم این ثلث، براي  که یک قرضِ مرا ادا کن. به ثلث اموالش وصیت کرد و این

 از مالِ ما، پس از پرداخت بدهی فرزندان عبداهللا بن زبیر باشد. و گفت: اگر چیزي
گوید: برخی از فرزندان عبداهللا،  باقی ماند، ثلث آن به فرزندان تو تعلق دارد. هشام می

سن و سال برخی از فرزندان زبیر بودند که در آن زمان، نُه  ، هم»عباد«و » خبیب«مانند 
اش  چنان به من در مورد  بدهی گوید: زبیر، هم پسر و نُه دختر داشت. عبداهللا می

ام دچار مشکل شدي و از پرداخت  ود: اگر در پرداخت بدهیکرد و فرم وصیت می
گوید: به اهللا سوگند  عبداهللا میقسمتی از آن بازماندي، از موالیم کمک بخواه. 

که پرسیدم: پدر جان! موالي شما کیست؟  دانستم که منظورش کیست تا این نمی
ی پدرم دچار هدت بهللا سوگند، هر بار که در پرداخگوید: به ا گفت: اهللا. عبداهللا می

گفتم: اي موالي زبیر! بدهی زبیر را ادا کن؛ و اهللا، آن را فراهم  مشکل شدم، می
جا  گوید: زبیر کشته شد و هیچ درهم و دیناري به کرد. عبداهللا در ادامه می می

بود؛ و نیز یازده » غابه«چه از او ماند، چند قطعه زمین از جمله زمین  نگذاشت؛ آن
ي  دو خانه در بصره، یک خانه در کوفه، و یک خانه در مصر. همه خانه در مدینه،

ورد و از او آ هاي زبیر بدین سبب بود که گاه شخصی، پولی نزد وي می بدهی

 .3129صحیح بخاري، ش:  )1(
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گفت: من، آن را به  امانت نزد خویش نگه دارد؛ ولی زبیر می خواست که آن را به می
پذیرم.  ما به عنوان قرض میا ؛ترسم از بین برود کنم؛ زیرا می عنوان امانت قبول نمی

گاه مأمور دریافت مالیات و  هیچ امارتی به زبیر واگذار نشد و او هیچ فرماندهی و
ها و غزواتی دیده شد که با  خراج و چیزهایی از این قبیل نبود؛ وي، فقط در جنگ

حضور داشت (و غنایمی نصیبش شد؛ ولی هیچ  یا با ابوبکر، عمر و عثمان پیامبر
هایش را حساب  گوید: بدهی ی در دوران حیاتش قبول نکرد.) عبداهللا میمسؤولیت

با من  هزار درهم بدهی دارد. حکیم حزام لیون و دویستتم که دو مفاکردم؛ دری
قدر است؟ من، آن را کتمان  همالقات کرد و پرسید: اي برادرزاده! بدهی برادرم چ

همه بدهی  شما، گنجایش این گفت: فکر نکنم اموال کردم و گفتم: صدهزار. حکیم
گویید؟  را داشته باشد. عبداهللا گفت: پس اگر دو میلیون و دویست هزار باشد، چه می

اشید؛ اگر کمک حکیم گفت: فکر نکنم توانایی پرداخت این بدهی را داشته ب
صد و هفتاد هزار  را به یک» غابه«گوید: زبیر، زمین  می خدمتم. راويخواستید، من در 

گذاري کرد و  یده بود و عبداهللا، آن را یک میلیون و ششصد هزار قیمتدرهم خر
قسمتی از زمین طلبی از زبیر دارد،  ن مردم برخاست و اعالم کرد: هرکسسپس در میا

که چهارصد هزار درهم از زبیر،  را از ما قبول کند. عبداهللا بن جعفر» غابه«
و گفت: اگر بخواهید از طلبِ خود کار بود، نزد عبداهللا بن زبیر آمد و به ا بستان

گفت: بنابراین، اگر  قبول نکرد. عبداهللا بن جعفر گذرم. عبداهللا (بن زبیر) می
 جعفر زبیر گفت: خیر. ابن بن تأخیر بیندازید. عبداهللا دوست دارید قرض مرا به

ا جا ت اي از این زمین را به من بدهید. عبداهللا بن زبیر گفت: از این گفت: پس قطعه
هاي زبیر را  ي بدهی سان عبداهللا بن زبیر با فروش آن، همه جا مالِ تو باشد. بدین آن

نزد  سپس عبداهللا بن زبیرپرداخت کرد و چهار و نیم دانگ از زمین غابه باقی ماند. 
زمعه، نزد معاویه  معاویه رفت. در آن هنگام، عمرو بن عثمان، منذر بن زبیر و ابن

گذاري شد؟ عبداهللا بن زبیر پاسخ داد: هر  قدر قیمت هد: غابه، چبودند. معاویه پرسی
دوباره پرسید: چقدر از آن، باقی مانده است؟ پاسخ داد: چهار دانگی، صد هزار درهم. 

م. عمرو هخوا منذر بن زبیر گفت: من، یک دانگ آن را به صدهزار می و نیم دانگ.
زمعه گفت: من هم  برداشتم. ابن بن عثمان گفت: من نیز یک دانگ آن را به صد هزار

قدر باقی مانده است؟ عبداهللا  هیک دانگ را به همین قیمت برداشتم. معاویه پرسید: چ
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بن زبیر پاسخ داد: یک و نیم دانگ. معاویه فرمود: من، آن را به صد و پنجاه هزار 
 صد هزار درهم گوید: عبداهللا بن جعفر، سهم خود را به شش درهم خریدم. راوي می

هاي پدرش را پرداخت کرد،  ي بدهی وقتی عبداهللا بن زبیر، همه به معاویه فروخت.
گفت: به  فرزندان زبیر به او گفتند: ارث ما را در میان ما تقسیم کن. عبداهللا بن زبیر

ر میان مردم اعالم که چهار سال در زمان حج، د کنم تا این اهللا سوگند این کار را نمی
کار است، نزد ما بیاید تا طلبش را بدهیم. و عبداهللا هر  یر بستاناز زب نمایم که هرکس

سال در موسم حج اعالم نمود و چون چهار سال گذشت، میراث را میان بازماندگان 
سوم نیز عمل نمود. زبیر، چهار زن  ي یک زبیر تقسیم کرد و به وصیت زبیر درباره

ي دارایی  م رسید. پس، همهها، یک میلیون و صدهزار دره داشت و به هریک از آن
 او، پنجاه میلیون و دویست هزار درهم بوده است.

*** 
 



 
 

 

 دیدگان باب: حرام بودن ظلم، و امر به ادا کردن حقوق ستم -26

 فرماید: اهللا متعال، می

ٰ  َما﴿   ]  ١٨: غافر[  ﴾١٨ ُ�َطاعُ  َشفِيعٖ  َوَ�  َ�ِي�ٖ  ِمنۡ  لِِم�َ لِل�َّ
 گري که سخنش پذیرفته شود. دارند و نه شفاعت کاران نه دوست و یاوري ستم

 فرماید: و می

ٰ  َوَما﴿     ]٧١:  احلج[  ﴾٧١ نَِّص�ٖ  ِمن لِِم�َ لِل�َّ
 کاران هیچ یار و یاوري نخواهند داشت. و ستم

باشد که  می ي این موضوع است، حدیث ابوذر ي احادیثی که درباره از جمله
 ذکر شد.» مجاهده«تر در باب  پیش

نَّ رسوَل  َوَعن جابرٍ  -٢٠٨
َ
ِقَياَمِة، «قال:  اهللا أ

ْ
َماٌت يَْوَم ال

ُ
َم ُظل

ْ
ل إِنَّ الظُّ

َ
َم ف

ْ
ل ا�َُّقوا الظُّ

وا 
ُّ
وا ِدماَءُهْم واْسَتحل

َ
ْن سَفك

َ
ُهْم ىلع أ

َ
ُ�ْم، مَحَل

َ
ْبل

َ
َك َمْن اَكَن �

َ
ْهل

َ
حَّ أ إِنَّ الشُّ

َ
حَّ ف وا�َُّقوا الشُّ

 )1([روايت مسلم]». َ�ارَِمُهمْ 
از ظلم و ستم بپرهیزید؛ زیرا ظلم «فرمود:  اهللا گوید: رسول می جابر ترجمه:

و از بخل و آز  هاي فراوانی در روز قیامت، در پی خواهد داشت. ، تاریکیو ستم
هاي پیش از شما را به هالکت و نابودي رساند و آنان را بر آن  دوري کنید؛ زیرا امت
دیگر را  و حرمت ناموس و اموال و آبروي یکدیگر را بریزند  داشت که خونِ یک

 ».بشکنند

 شرح
گشوده » دیدگان حرام بودن ظلم و امر به اداي حقوق ستم«، بابی به نام /مؤلف

است. لذا این باب، دو بخش دارد: بخش اول: حرام بودن ظلم؛ و بخش دوم: وجوب 

 .2578صحیح مسلم، ش:  )1(
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 که چنانست؛  یا کمی و کاستی ست که ظلم، همان نقص اداي حقوق مظلومان. گفتنی
 فرماید: می اهللا

ُ�لََها َءاتَۡت  نَّتَۡ�ِ �َۡ ٱ َتاِ�ۡ ﴿
ُ
ۚ  ٔٗ َشۡ�  هُ ّمِنۡ  لِمَ�ظۡ  َولَمۡ  أ    ] ٣٣: الكهف[  ﴾ا

 دادند.هر دو باغ (به ثمر نشسته بودند) و بدون هیچ کم و کاستی میوه می

حرام  نقص، دو جنیه دارد: یا برخاسته از گستاخی انسان و پرداختن او به اعمال
ظلم، از دو حالت خارج  وتاهی در انجام واجبات. بنابرایناست؛ و یا به سبب ک

 نیست: یا ترك واجب و یا ارتکاب عملِ حرام.
و ظلم و  ؛ظلم و ستم، بر دو گونه است: ظلم و ستم در رابطه با حقوق اهللا

رزیدن و شرك و ،هیترین ظلم، در رابطه با حقوق ال ستم به حقوق بندگان خدا. بزرگ
َْعَل «ترین گناه چیست؟ فرمود:  پرسیدند: بزرگ به پروردگار یکتاست. از پیامبر

َ
ْن جت

َ
أ

ا وَُهَو َخلََقَك  ِ نِدًّ ي  شریک قرار دادن براي اهللا؛ در حالی که اهللا، آفریننده«یعنی:  )1(؛»ِ�َّ
 ».توست

و پس از شرك، گناهان بزرگ (کبیره) و سپس گناهان صغیره، در ردیف ظلم 
 ستم قرار دارند.

ي ظلم و ستم در رابطه با  گانه محورهاي سه» حج وداع«ي  در خطبه پیامبر
ْعَراضُ�ْم َحَراٌم «هی را بیان نموده و فرموده است: حقوق ال

َ
ْمَوالُ�ْم َوأ

َ
إِنَّ ِدَماَءُ�ْم َوأ

همانا جان و «یعنی:  )2(؛»اَعلَيُْ�ْم َكُحْرَمِة يَْومُ�ْم َهَذا يِف َشْهرُ�ْم َهَذا يِف بََ�ُ�ْم َهذَ 
مال و آبروي شما، همانند این روز و این ماه و این سرزمین، محترم هستند و تعرض 

ظلم و ستم در رابطه با جان ». دیگر، بر شما حرام است به جان و مال و آبروي یک
دیگران، این است که انسان به دیگري تعرض کند و او را بکشد یا مجروحش 

نقل از  به 86)؛ و صحیح مسلم، ش: 7520، 6811، 6001، 4761، 4477صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .عبداهللا بن مسعود

، 7078، 5550، 4406، 1741، 105، 67صحیح است؛ روایت:  بخاري در صحیحش، ش: ( )2(
به  1739ي  شماره . نیز روایت بخاري در صحیحش، بهبکره نقل از ابی به 1679)؛ و مسلم، ش: 7447

. و روایت عمر ) به نقل از ابن6785، 6043، 4403، 1742ي: ( شماره و به نقل از ابن عباس
 .در وصف حج پیامبر در حدیثی طوالنی از جابر 1218مسلم، ش: 
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ناحق بخورد یا  ها را به ر رابطه با اموال دیگران، این است که اموال آنبگرداند. ستم د
ها و  ها را ضایع نماید؛ چه با عدم اداي حقوق آن تصاحب کند و یا حقوق مالی آن

چه با تصاحب حقوقشان؛ یعنی در رابطه با حقوق مالی دیگران، مرتکب عمل حرامی 
یا کند  بازيها  آبروي آن ین است که باه با آبروي دیگران، اشود. ظلم و ستم در رابط

 ناروا و امثال آن، آبروي کسی را بریزد.با اعمالی از طریق زنا، لواط، تهمت 
گر، هیچ و یاوري در  ستمگونی که دارد، حرام است و ظلم و ستم با انواع گونا

 فرماید: می برابر اهللا متعال نخواهد داشت. اهللا
ٰ  َما﴿  ]  ١٨: غافر[    ﴾١٨ ُ�َطاعُ  َشفِيعٖ  َوَ�  ي�ٖ َ�ِ  ِمنۡ  لِِم�َ لِل�َّ

 گري که سخنش پذیرفته شود. کاران نه دوست و یاوري دارند و نه شفاعت ستم

ها را از  هند داشت که آنهیچ دوست و پشتیبانی نخوا گران یعنی روز قیامت، ستم
فاعتش ها شفاعت کند و ش یابند که براي آن کس را نمی هی نجات دهد و هیچعذاب ال

جاست که هر ظالمی، گرفتارِ ظلم و ستم خویش خواهد بود. اهللا  پذیرته شود. آن
 فرماید: متعال می

ٰ  َوَما﴿ نَصارٍ  ِمنۡ  لِِم�َ لِل�َّ
َ
  ]  ٢٧٠: البقرة[  ﴾٢٧٠ أ

 گران، هیچ یاوري ندارند. و ستم

 هیها کمک کند و آنان را از عذاب ال یابند که به آن یعنی روز قیامت، کسی نمی
 نجات دهد.

ده فرمو را ذکر کرده که پیامبر $حدیث جابر بن عبداهللا /سپس مؤلف 
کس ستم روا مدارید؛ نه به خود و نه  یعنی: به هیچ ؛»از ظلم و ستم بپرهیزید«است: 

 )1(».گردد میروز قیامت فراوانی در هاي  تاریکیباعث زیرا ظلم و ستم، « ؛به دیگران
شود؛ مگر  جا یافت نمی و روشنایی و نوري در آنروز قیامت، تاریک خواهد بود 

اهم نسازد، روشنایی و نوري براي او فر که اهللا بخواهد. لذا کسی که اهللابراي کسی 
ي اسالمش،  البته کسی که مسلمان است، متناسب با درجه هیچ نوري نخواهد داشت؛

و ستمی که  ي ظلم اندازه کار باشد، به نور و روشنایی خواهد داشت؛ ولی اگر ستم

؛ و نیز روایت مسلم، ش: $نقل از عبداهللا بن عمر به 2579؛ و مسلم، ش: 2447صحیح بخاري، ش:  )1(
 .$نقل از جابر بن عبداهللا به 2578
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فرموده است: از ظلم  زیرا پیامبر ؛شود مرتکب شده، از روشنایی و نورِ او کاسته می
 ».هاي روز قیامت است بپرهیزید؛ زیرا ظلم و ستم، تاریکی

تأخیر در پرداخت بدهی براي کسانی که توانایی اداي قرض خود را دارند، ظلم 
مٌ « است: فرموده اهللا زیرا رسول ؛رود شمار می و ستم به

ْ
َغِ�ِّ ُظل

ْ
تأخیر « )1(؛»َمْطُل ال

متأسفانه امروزه خیلی از افراد  ».اش، ظلم است نمودن ثروتمند براي اداي بدهی
تأخیر  خود را دارند، اما در پرداخت آن بدهکار، با وجودي که توانایی پرداخت بدهی

فردا. چون فرداي گویند:  نماید، می کار طلب خود را مطالبه می کنند و چون بستان می
سان  گویند: برو، فردا بیا. و بدین آید، می آن روز براي دریافت طلب خویش می

اندازند. لذا باید بدانند که این کار، ستم است و  پرداخت بدهی خود را به تأخیر می
 هاي متعددي گرفتار خواهد کرد. آنان را روز قیامت، به تاریکی

اندوزي دوري کنید؛ زیرا بخل و آز،  ثروت و از حرص و آزِ«فرمود:  اهللا رسول
دارد که  حرص و آز، انسان را بر آن می». گذشتگان شما را به نابودي و هالکت کشاند

فرموده  اندوزي بپردازد. پیامبر از هر طریقی که شده، حالل باشد یا حرام، به ثروت
یگر را د هاي پیش از شما را بر آن داشت که خونِ یک حرص و آز، امت«است: 

آدم بخیل و آزمند، ». دیگر را بشکنند بریزند و حرمت ناموس و اموال و آبروي یک
از دیوار زند؛  کشی دست می اگر به طمع خویش نرسد، به هر کاري، حتی قتل و آدم

تا اموال مردم را تاراج  گیرد  گردنه را می کند و سرِ میزنی  راهرود،  ي مردم باال می خانه
از ظلم و آز، برحذر داشته است؛ ظلم، یعنی تجاوز به حقوق  رو پیامبر از این نماید؛

. اهللا متعال دیگران؛ و آز، یعنی حرص و طمع به اموال دیگران؛ و هردو، حرام است
 فرماید: می

ْوَ�ٰٓ  ۦِسهِ َ�فۡ  ُشحَّ  يُوَق  َوَمن﴿
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ     ]٩: احلرش[  ﴾٩ لُِحونَ ُمفۡ ل

 بخل و آزِ نفس خویش مصون بمانند.و کسانی رستگارند که از 

رفتار شود، گ گر این است که اگر کسی در دام طمع و حرص و آز آیه، بیاناین 
شود که اهللا، او را از حرص و آز مصون بدارد. از  رستگار می یابد؛ و کسی نجات نمی

 .نقل از ابوهریره به 1564)؛ و مسلم، ش: 2400، 2288، 2287صحیح بخاري، ش: ( )1(
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 ازاهللا متعال بخواهیم که ما را در پناه خویش قرار دهد و ما را از ظلم و ستم، و 
 و آز مصون بگرداند. حرص

*** 

يِب هر�رة -٢٠٩
َ
نَّ رسوَل  وعن أ

َ
قياَمِة «قال:  اهللا أ

ْ
ْهلَِها يَْوَم ال

َ
 أ

َ
ُُقوق إىِل نَّ احلْ َُؤدُّ

َ
تل

َقْرنَاء
ْ
اةِ ال َحاء ِمَن الشَّ

ْ
َل اةِ اجلْ  )1([روايت مسلم]». َحىتَّ ُ�َقاَد للشَّ

رسد؛  دار می ، هر حقی به حقیقین، روز قیامت به«گوید:  می ابوهریره ترجمه:
 ».گیرند دار قصاص می شاخ، از گوسفند شاخ حتی براي گوسفند بی

 شرح
فرموده  نقل کرده که پیامبر ، حدیثی بدین مضمون از ابوهریره/مؤلف

شاخ، از  رسد؛ حتی براي گوسفند بی دار می یقین، روز قیامت هر حقی به حق به«است: 
 ».یرندگ دار قصاص می گوسفند شاخ

کرد،  کید نمیأدر این حدیث بر وقوع این امر تأکید کرده است و اگر ت پیامبر
هیچ شکی نیست. هر باز هم سخنش، قابل قبول بود؛ زیرا در صداقت آن بزرگوار 

رسد؛ اگر در دنیا به حقّ خویش نرسی، شک نکن که  به حقش می کسی، روز قیامت
داري که به  روز، حتی از گوسفند شاخ در آنروز قیامت به حق خود خواهی رسید. 

ست که حیوانات،  گیرند. این، در حالی شاخی، شاخ زده است، قصاص می گوسفند بی
کند و  ست و به عدالت، حکم می قاضیِ عادلی عقل و درك ندارند؛ ولی اهللا

بسته، به بندگانش نشان  ي حیوانات زبان سان کمال عدلِ خویش را حتی درباره بدین
 ها چگونه رفتار خواهد کرد؟ ؛ پس، با انساندهد می

*** 

َوَداع، َوانلَّيِبُّ  $َوَعن ابن عمر -٢١٠
ْ
ِة ال ُث َ�ْن َحجَّ نَّا نَتحدَّ

ُ
ْظُهِرنَا، َوالَ  قال: ك

َ
َ�ْ� أ

َ رسوُل  وداع، َحىتَّ مِحَد ا�َّ
ْ
ُة ال ِسيَح ادلَّ اهللا نَْدرِي َما َحجَّ

ْ
ر امل

َ
َ� َعلْيِه ُ�مَّ َذك

ْ
�
َ
َجاَل ، وَأ

رِه، َوقال: 
ْ
ْطَنَب يف ِذك

َ
أ
َ
نَْذَرهُ نوٌح َوانلَّبِيُّون ِمْن َ�ْعِده، «ف

َ
ته: أ مَّ

ُ
نَْذَرهُ أ

َ
 أ

َّ
ُ ِمْن نيَبٍّ إال ما َ�َعَث ا�َّ

يس 
َ
ْيُ�ْم، إِنَّ َر�َُّ�ْم ل

َ
يَْس َ�ْيِف َعل

َ
ل
َ
نِِه ف

ْ
َو�نَُّه إْن َ�ُْرْج �ِيُ�ْم فما خيِفَ َعلْيُ�ْم ِمْن َشأ

 .2582صحیح مسلم، ش:  )1(
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َ
نَّ عْيَنُه ِعنَبٌة َطا�َِيٌة. أال إن بأ

َ
أ
َ
ُْمَ� ، ك عوُر َ�ْ� ايلْ

َ
ْيُ�ْم ِدَماَءُ�ْم  اهللاَ ْعور، َو�ِنَُّه أ

َ
حرَّم عل

ْغت؟
َّ
م هذا أالَ هل بل

ُ
ُحْرَمِة يْومُ�ْم هذا، يف بِ�ُ�ْم هذا، يف َشْهِر�

َ
ْموالُ�م، ك

َ
وا: » وَأ

ُ
ال

َ
ق

الث«َ�َعم، قال: 
َ
ُهمَّ اْشَهْد ث

َّ
اراً يرْضُِب الل فَّ

ُ
و:و�ُ�م، انُظُروا: ال ترِْجُعوا َ�ْعِدي ك

َ
ُ�ْم أ

َ
 وْ�ل

ً
ا

اَب َ�ْعِض 
َ
[این حدیث را بخاري، روایت کرده و مسلم نیز بخشی از آن  ».َ�ْعُضُ�ْم رِق

 )1(را نقل نموده است.]
ي  دربارهدر میان ما بود،  در حالی که پیامبرگوید: ما،  می $عمر ابن ترجمه:

دانستیم که حج وداع چیست. تا  کردیم و نمی دیگر صحبت می با یک» اعحج ود«
» مسیح دجال«ي  را حمد و ثنا گفت و سپس درباره اهللا ،  اهللا که رسول این

برانگیخت، به قومش  متعال هر پیامبري که اهللا«سخنانی طوالنی ایراد نمود و فرمود: 
اند. و  ي دجال هشدار داده ز او، دربارهي دجال هشدار داد؛ نوح و پیامبران پس ا درباره

دانید  ماند؛ (چون می اگر دجال در میان شما ظهور کند، وضع او بر شما پوشیده نمی
ولی  ت.) زیرا پروردگار شما، کور نیست؛اس هاز هر عیبی پاك و منزّ متعال که اهللا

 باشید که اهللا آگاهباشد.  برآمده می ،ي انگور چشم راست دجال، کور است و مانند دانه
دیگر حرام کرده است؛ همانند حرمت این روز  هاي شما را بر یک ها و مال ، جانمتعال

حاضران گفتند: آري. » در این ماه حرام در این سرزمین محترم. هان! آیا تبلیغ کردم؟
د که اظب باشیومشما!  واي بر«و فرمود: ». یا اهللا! شاهد باش«سه مرتبه گفت:  پیامبر

سان که برخی از شما (همانند کافران)، گردن برخی  من، کافر نشوید؛ بدینپس از 
 ».دیگر را بزنند

 شرح
ما، در زمان حیات «نقل کرده که فرموده است:  $از عبداهللا بن عمر /مؤلف

ست که  حج وداع، همان حجی». کردیم صحبت می» حج وداع«ي  درباره پیامبر
شاید «د و در آن با مردم، وداع کرد و فرمود: جا آور در سال دهم هجري به پیامبر

تنها یک بار حج گزارد که همین  پس از هجرت پیامبر». دیگر شما را مالقات نکنم
است؛  پیش از هجرت، دو بار حج گزارده  اهللا شود: رسول می حج وداع بود. گفته 

صورت  به 66)؛ و صحیح مسلم، ش: 4403، 4402ز جمله: (صحیح بخاري در چندین مورد؛ ا )1(
 .169مختصر و نیز ش:
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در مکه بود  زیرا پیامبر ؛حج گزارده است فقط یک باررسد که  نظر می ولی چنین به
و هر سال، در موسم حج براي دعوت قبایلی که از اطراف و اکناف، براي حج به مکه 

خواند. لذا بعید است که نزد  ها را به اسالم فرامی رفت و آن آمدند، نزدشان می می
در واپسین سال حیاتش،  جا نیاورده باشد. در هر حال، پیامبر قبایل رفته و حج به

ري، براي اداي حج به مکه رفت و این، اولین و آخرین حجی یعنی در سال دهم هج
زیرا مکه تا سال هشتم هجري (سال فتح) در دست  ؛بود که پس از هجرت انجام داد

در رمضان سال هشتم هجري، مکه را فتح کرد و سپس  اهللا مشرکان بود و رسول
ئف مشهور ي طا ي ثقیف جنگید؛ این جنگ، به غزوه پار طائف شد و با قبیلههسر

پس از بازگشت از طائف،  بود.] پیامبر» حنین«ي جنگ  گردید [و در حقیقت، ادامه
راي اطالع یابند، ب تر مردم که بیش جا بدون این همانتوقف نمود و از » جعرانه«در 

قعده سال  ذي 24گاه به مدینه بازگشت و در  و آن عمره احرام بست و به مکه رفت؛
 گشت.هشتم هجري به مدینه باز

رو  آمدند؛ از این می در سال نهم هجري نمایندگان قبایل از هر سو نزد پیامبر
مالقات با نمایندگان قبایل، ناگزیر شد در مدینه بماند تا نمایندگان  ايبر پیامبر

 رو پیامبر از این ؛رسی به ایشان در زحمت نیفتند طوایف و قبایل، براي دست
به مکه برود. از سوي دیگر، در سال نهم  اداي حجست در سال نهم هجري براي نتوان

هجري، مشرکان نیز در کنار مسلمانان حج گزاردند؛ زیرا تا آن زمان، از ورود به مکه 
 این آیه را نازل فرمود: منع نشده بودند. اهللا

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ۡ ٱ إِ�ََّما ا ْ َ�قۡ  فََ�  َ�َٞس  ُ�ونَ ُمۡ�ِ ل ۡ ٱ َرُ�وا  دَ َ�عۡ  َرامَ �َۡ ٱ ِجدَ َمسۡ ل

    ]٢٨: التوبة[  ﴾َذاَ�ٰ  َ�ِمِهمۡ 
 اي مؤمنان! مشرکان پلیدند و از امسال به بعد نباید به مسجد الحرام نزدیک شوند.

در سال نهم هجري اعالم کرد که از سالِ بعد،  اهللا لذا شخصی، به دستور رسول
کس نباید برهنه و عریان،  ي حج گزاردن ندارد و هیچ دیگر، هیچ مشرکی اجازه

ي کعبه را طواف کند. امیر یا سرپرست حج در آن سال، یعنی در سال نهم  خانه
، در سال دهم پس از ابوبکر صدیق بود؛ رسول اهللا هجري، ابوبکر صدیق
مأموریت داد که به مکه برود و اعالن کند که امسال،  طالب هجري به علی بن ابی
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صد هزار نفر تخمین  آید. جمعیت فراوانی که تقریباً یک که میبراي حج، به م پیامبر
شوند، به مدینه آمدند. جمعیت کل مسلمانان، صد و بیست و چهار هزار نفر  زده می

حج  راه پیامبر پار مکه شدند تا به همهسي اندکی، ر ها جز عده ترِ آن بود. بیش
وداع  در این حج، با مسلمانان نامیده شد؛ زیرا پیامبر» حج وداع«بگزارند. این حج، 

طور هم شد؛  و همین». جا شما را مالقات نکنم شاید سال دیگر، در این«کرد و فرمود: 
ی پس از نیع ؛درگذشت» االول ربیع«پس از بازگشت به مدینه در ماه  اهللا رسول

را » االول ربیع«و نیز دوازده روز از » صفر«و » محرم«هاي  که از حج بازگشت، ماه این
 بر او باد. اهللادر مدینه سپري کرد و سپس دار فانی را وداع گفت. درود 

و نیز در » عرفه«کرد؛ ایشان، در  در حج وداع، براي مردم سخنرانی می پیامبر
در مدینه نیز  که چناني دجال، هشدار داد.  اي ایراد فرمود و درباره خطابه» منا«

 باره هشدار داد که صحابه ر ایناي د اندازه ي دجال سخن گفت و به درباره
 هاي اطرف مدینه است؛ و در نخلستانگویند: گمان کردیم که دجال ظهور کرده  می

ي دجال هشدار داد و سپس فرمود: هر پیامبري که  شدت درباره به اهللا زیرا رسول
 داد. ي دجال هشدار می شد، به امتش درباره مبعوث می

ی که دنیا رو به پایان است، ظهور خواهد کرد؛ البته دجال، در آخر زمان و زمان
هوش  به داد تا مردم، همواره یل، هر پیامبري نسبت به آن هشدار مولی با این حا

و عبادت زیرا دجال، مردم را به اطاعت  ؛غافل نشوند باشند و از این خطر بزرگ
خواهید اگر ب گوید: من، پروردگار شما هستم و ها می ندهد و به آ خویش دستور می

دهد که ببارد و به فرمانش  گاه به آسمان دستور می کنم. آن این را براي شما ثابت می
دهد که زمین، بروید؛ ولی اگر از او اطاعت  بارد و دستور می از آسمان، باران می

دهد که زمین بخشکد و بارانی از آسمان نازل نشود. لذا مردم، در  نکنند، دستور می
ي تاریخ بشریت  ترین فتنه . شکی نیست که ظهور دجال، بزرگگیرند تنگنا قرار می

ها را  کنند؛ مگر کسانی که اهللا، آن رود و بسیاري از مردم، از او پیروي می شمار می به
گر  هایی دارد که بیان در حفظ و پناه خویش قرار دهد. ناگفته نماند که دجال، نشانه

 کذبِ اوست:
؛ »کافر«ه میان دو چشمش، نوشته شده است: ها، این است ک یکی از این نشانه

زیرا  ؛دسوا تواند آن را بخواند؛ چه باسواد باشد و چه بی (ك، ف، ر) و هر مؤمنی می
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آن را بر پیشانی دجال قرار داده  ي نیست؛ بلکه اهللاداي ع این نوشته، یک نوشته
 تا مؤمنان او را بشناسند و از او دوري کنند.است 

که پروردگار  ؛ حال آناست که او، لوچ و نابیناست دجال ایني دیگر  اما نشانه
متعال، نابینا نیست. پروردگار متعال، از هر عیب و نقصی، پاك است و هیچ نقصی در 

ي انگور،  صفات او وجود ندارد. ولی چشمِ راست دجال، کور است و مانند دانه
بیند. شاید این  را میست که هرکس، آن  باشد. این، عالمت واضح و روشنی برآمده می

شوند و به او ایمان  پرسش مطرح شود که پس چرا برخی از مردم دچار فتنه می
 در کتابش فرموده است: گوییم: اهللا آورند؟ می می

    ]١٠١:  يونس[  ﴾١٠١ ِمُنونَ يُؤۡ  �َّ  �ٖ قَوۡ  َعن �ُُّذرُ ٱوَ  ُت َ�ٰ �ٱ ِ� ُ�غۡ  َوَما﴿
 رساند. اي نمی آورند، فایده ه ایمان نمیها و هشدارها به کسانی ک و نشانه

برند و از  هاي هشداردهنده نمی اي از نشانه آورند، هیچ بهره کسانی که ایمان نمی
هاي وحدانیت  رو از نشانه کنند؛ از این ي هدایت، استفاده نمی دهنده هاي مژده نشانه

ه این ند؛ گرچرو راهی خویش، غوطه و در ضاللت و گمشوند  متأثر نمی اهللا
 ها، آشکار و نمایان باشند! نشانه

ماند. در  کس پوشیده نمی ها، بر هیچ بیان فرمود که این نشانه اهللا سپس رسول
در زمان من ظهور  فرمود: اگر دجال حدیثی بدین مضمون آمده است که پیامبر

ر سازم. د راهی و ضاللت او را برمال می ایستم و گم کند، تک و تنها در برابر او می
َو�ْن َ�ْرْج َولَْسُت ِ�يُ�م، فلكُّ امريٍء َحجيُج َ�ْفِسه، «ي این حدیث آمده است:  ادامه

اگر دجال زمانی ظهور کند که من در میان شما «یعنی:  )1(؛»َخليَفيت ىلَع لُكِّ ُمْسِلمٍ  اهللاو
 و اهللا به جاي من، از هر مسلمانینیستم، هرکس، خود مدافعِ خویش خواهد بود؛ 

 به اهللا در برابر دجال رادفاع از امت  اهللا سان رسول بدین ».خواهد کرددفاع 
 واگذار نمود.

هشدار داد، بدین نکته نیز اشاره  ي دجال که نسبت به فتنه این نِضم اهللا رسول
ماند. روز اول، برابر  چهل روز در زمین میتنها ي بزرگش،  دجال با آن فتنهفرمود که: 

النی، ماند و در این مدت طو ید، شش ماه در وسط آسمان میخورشیک سال است؛ با 

 .نقل از نواس بن سمعان به 5228صحیح مسلم، ش:  )1(
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شب خواهد بود؛ این، همان روز اول است که  کند و شش ماه نیز غروب نمی
و روز سوم، با یک هفته  ؛یک ماهبا روز دوم، کشد.  ي یک سال، طول می اندازه به

 ست. کند و سایر روزهایش، همانند روزهاي عادي برابري می
شنیدند، این پرسش را مطرح نکردند  این حدیث را از پیامبر وقتی صحابه

که چگونه خورشید در نخستین روزِ ظهور دجال که برابر یا یک سال است، ثابت 
ها، چنین  که گردش شب و روز، بیست و چهار ساعت است؟ آن ماند، حال آن می

ي  درباره معموالً بر هرکاري تواناست. صحابه پرسشی مطرح نکردند؛ زیرا اهللا
 کردند؛ زیرا به قدرت اهللا مسایل تکوینی یا مسایل مربوط به هستی، سؤال نمی

 ها اهمیت داشت. لذا در ایمان داشتند؛ بلکه همواره جویاي مسایلی بودند که براي آن
در این یک روز که با یک سال برابر  سؤال کردند که آیا اهللا این مورد از رسول

 )1(؛»ال، ل�ن اقدروا هل قدره«فرمود:  اهللا ز بخوانیم؟ رسولاست، باید یک نوبت نما
به عنوان ». هر دو نماز را بسنجید و بر همین اساس نماز بخوانید ني بی فاصله«یعنی: 

ي نماز صبح تا ظهر در روزهاي عادي صبر  ي فاصله اندازه مثال: پس از طلوع صبح، به
هر را بخوانید؛ اگرچه خورشید، کنید و با گذشت این مدت از طلوع صبح، نماز ظ

 کنیم؛ ت نیز به همین منوال عمل میي روزه و زکا ي شرقی باشد. درباره هنوز در کرانه
با آن کیست که فقط «شود که:  رو گاه به عنوان معما، این پرسش مطرح می از این

 یک روز، سررسید پرداخت زکات اوست؟گذشت« 
سنجیم  کند، نمازهاي یک ماه را می ابري میدر رابطه با روز دوم که با یک ماه بر

 انداخت؛ و روز سوم، نمازهاي یک هفته. اهللا متعال، این سؤال را در دلِ صحابه
گونه است؛ یعنی شش ماه از سال، روز و  زیرا وضعیت قطب شمال و جنوب، همین

شش ماه، شب است. و اگر این حدیث وجود نداشت، مسلمانی که در چنین موقعیتی 
شد. لذا با وجود این حدیث، سنجش اوقات نماز  رو می گیرد، با مشکل روبه ر میقرا

 روز، کار مشکلی نیست. ، شب است و شش ماه،براي مناطقی که شش ماه
*** 

 .2937صحیح مسلم، ش:  )1(
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ُه مْن «قال:  هللا أنَّ رسوَل  &وعن اع�شة -٢١١
َ
ق َم �ِيَد ِشرْبٍ ِمَن األْرِض ُطوِّ

َ
َمْن َظل

َرِض�َ 
َ
 )1(يه][متفٌق عل». َسْبِع أ

کسی که یک وجب از زمین را «فرمود:  اهللا گوید: رسول می &عایشهترجمه: 
ناحق تصاحب کند، روز قیامت، همین یک وجب از هفت زمین، به دور گردنش  به

 ».شود پیچیده می

يب -٢١٢
َ
مْ  اهللاإِنَّ : «اهللاِ  قال: قال رسوُل  موىس وعن أ

َ
َخَذهُ ل

َ
إَِذا أ

َ
الِِم ف ُْمِ� لِلظَّ

َ
 يل

َرا: »ُ�ْفلِْته
َ
خۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿، ُ�مَّ ق

َ
ٓ  َرّ�َِك  ذُ أ َخذَ  إَِذا

َ
ۚ َ�ٰ  َوِ�َ  ُقَرىٰ لۡ ٱ أ خۡ  إِنَّ  لَِمٌة

َ
ِ�مٞ  ۥٓ َذهُ أ

َ
 َشِديدٌ  أ

 )2([متفق عليه] ﴾١٠٢
دهد و  اهللا به ظالم مهلت می«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوموسی ترجمه:

 این آیه را قرائت فرمود: سپس». کند چون او را بگیرد، رهایش نمی

خۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿
َ
ٓ  َرّ�َِك  ذُ أ َخذَ  إَِذا

َ
ۚ َ�ٰ  َوِ�َ  ُقَرىٰ لۡ ٱ أ خۡ  إِنَّ  لَِمٌة

َ
ِ�مٞ  ۥٓ َذهُ أ

َ
   ﴾١٠٢ َشِديدٌ  أ

    ]١٠٢: هود[ 
راستی  چنین است. به کاران، این ي پروردگارت به هنگام ویران کردن دیار ستم مؤاخذه

 ید است.مجازات پروردگار، دردناك و شد

 شرح
کسی که یک وجب از «فرموده است:  نقل کرده که پیامبر &مؤلف از عائشه

ناحق تصاحب کند، روز قیامت، همین یک وجب از هفت زمین، به دور  زمین را به
گر یکی از انواع ظلم و ستم، یعنی غصب  این حدیث، بیان». شود گردنش پیچیده می

فرموده است:  زیرا پیامبر ؛رود شمار می هترین گناهان ب زمین است و یکی از بزرگ
رْض اهللالََعَن «

َ ْ
َ َمنَار األ هاي زمین را  لعنت اهللا بر کسی باد که نشانه«یعنی:  )3(؛»َمْن َ��َّ

ست که براي تعیین حدود  هایی هاي زمین، عالمت از نشانه منظور». دهد تغییر می
یر دهد تا زمینی را که خارج از ها را تغی کنند. اگر کسی، این عالمت اراضی نصب می

 .1612؛ و صحیح مسلم، ش: 2453صحیح بخاري، ش:  )1(
 .2583؛ و صحیح مسلم، ش: 4686صحیح بخاري، ش:  )2(
 .نقل از علی به 1978صحیح مسلم، ش:  )3(
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باشد؛ زیرا  دور می، هاي اوست، تصاحب کند، از رحمت اهللا ي زمین محدوده
 چنین کسی را نفرین کرده است. اهللا رسول

آمده  &شهیدر حدیث عا که چنانالبته این کارِ حرام، مجازات دیگري نیز دارد؛ 
، روز قیامت، همین یک ناحق تصاحب کند کسی که یک وجب از زمین را به«است: 

یابیم که زمین،  بنابراین درمی». شود وجب از هفت زمین، به دور گردنش پیچیده می
 در قرآن کریم بدین نکته اشاره فرموده است: طور که اهللا هفت طبقه دارد؛ همان

ُ ٱ﴿ ِيٱ �َّ ٰ َسَ�ٰ  عَ َسبۡ  َخلَقَ  �َّ  ٱ َوِمنَ  تٖ َ�
َ
     ]١٢:  الطالق[  ﴾لَُهنَّ ِمثۡ  ِض �ۡ�

 ها را خلق کرد. اهللا، ذاتی است که هفت آسمان را آفرید و از زمین نیز همانند آن

ها وزمین، این نیست که آفرینش و بزرگی زمین،  منظور از همانند بودن آسمان
ترند. لذا  ها از زمین، خیلی بزرگ هاست؛ زیرا آسمان همانند آفرینش و بزرگی آسمان
 فرماید: تعداد است. اهللا متعال می ها، در مانمنظور، همانند بودن زمین و آس

ٓ ٱوَ ﴿ َما �ۡ  َهاَ�ٰ بَنَيۡ  ءَ لسَّ
َ
  ]  ٤٧: الذاريات[  ﴾يْدٖ بِ�

 و آسمان را با توان و نیرو بنا نهادیم.

 فرماید: چنین می هم

    ]١٢: أالنب[  ﴾١٢ اِشَدادٗ  اعٗ َسبۡ  قَُ�مۡ فَوۡ  َناَوَ�نَيۡ ﴿
 ردیم.و بر فرازتان هفت آسمان استوار بنا ک

ناحق تصاحب کند، روز قیامت،  کسی که یک وجب از زمین را به«بنابراین، 
سان در انظار  و بدین» شود همین یک وجب از هفت زمین، به دور گردنش پیچیده می

را قید فرمود، بدین معان » یک وجب«، اهللا که رسول گردد. این عمومی رسوا می
د تا روز قیامت به همین اندازه از نیست که حتماً زمین غصبی باید یک وجب باش

هفت زمین به دورِ گردنش پیچیده شود؛ خیر، بلکه این قید، براي مبالغه است و این 
ناحق تصاحب کند، به  رساند که اگر کسی، مقدار اندکی از زمینی را به مفهوم را می

 چنین عذابی گرفتار خواهد شد.
ي یک قطعه از زمین، به  شود که هفت طبقه از این حدیث، چنین برداشت می

مالک آن تعلق دارد؛ یعنی کسی، حق ندارد زیرِ زمین دیگران، تونلی حفر کند. به 
ي شما  عنوان مثال: شما زمینی به مساحت نُه متر مربع دارید که در میان زمین همسایه
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هاي خود به  ي شما حق ندارد براي متصل کردن زمین قرار گرفته است؛ همسایه
تونل حفر کند. فضاي باالي زمین گذرد،  که از زیرِ زمین شما میز مسیري دیگر، ا یک

بان و امثال آن در زمین  رو بناي سقف یا سایه نیز به مالک آن، تعلق دارد؛ از این
 ها، و نارواست. دیگران، به معناي غصب زمین آن

دد و هایش بلند گر ي شما درختی داشته باشد و شاخه اند: اگر همسایه علما گفته
ها را به سمت زمین خود ببرد؛ و  وارد زمین شما شود، صاحبِ درخت، باید شاخه

هایی را که وارد زمین شما  توانید شاخه اگر امکان چنین کاري وجود نداشت، شما می
ها را  ها را قطع کنید یا شاخه شده، قطع کنید و این به شما بستگی دارد که این شاخه

 ا فضاي باالي هر زمینی، به مالک آن تعلق دارد.به همان حال، بگذارید؛ زیر
اهللا به ظالم مهلت «فرموده است:  آمده که پیامبر در حدیث ابوموسی اشعري

کار مهلت  یعنی اهللا متعال به ستم ؛»کند چون او را بگیرد، رهایش نمیدهد و  می
کند. این،  یادامه دهد و در مجازاتش تعجیل نم چنان به ظلم و ستم خود همدهد تا  می

» استدراج«ست که به آن  اي اي براي افزایش عذاب یا مجازات چنین بنده خود مقدمه
کنند، آنان را به عذاب  اي که درك نمی گونه تدریج و به گویند. یعنی اهللا متعال، به می

ها را به عذاب خود گرفتار نماید، دیگر، رهایشان  سازد و چون آن خویش گرفتار می
این آیه را  راستی عذاب االهی، سخت و شدید است. سپس پیامبر هکند؛ و ب نمی

 قرائت فرمود:

خۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿
َ
ٓ  َرّ�َِك  ذُ أ َخذَ  إَِذا

َ
ۚ َ�ٰ  َوِ�َ  ُقَرىٰ لۡ ٱ أ خۡ  إِنَّ  لَِمٌة

َ
ِ�مٞ  ۥٓ َذهُ أ

َ
  ﴾١٠٢ َشِديدٌ  أ

   ]١٠٢: هود[ 
راستی  ین است. بهچن کاران، این ي پروردگارت به هنگام ویران کردن دیار ستم مؤاخذه

 مجازات پروردگار، دردناك و شدید است.

دهد، مغرور و فریفته  کاري نباید به خود و به فرصتی که اهللا به او می لذا هیچ ستم
چراکه اگر  ؛شود ب وي افزوده مییست که بر مصا زیرا این مهلت، مصیبتی ؛شود
بسا دست  را ببیند، چه مد ستمشآ ي ظلم خود برسد و پی کار، خیلی زود به نتیجه ستم

شود و  تر می تر و گستاخ یابد، جسور کشد؛ ولی وقتی مهلت می از ظلم و ستم می
رو  سازد و از این تر می هایش را سنگین ي بدي کند و کارنامه تر، ستم می بیش

تر خواهد بود. دعا کنید که اهللا متعال به ما توفیق دهد تا از  مجازاتش، سنگین
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ن و دیگران، در حفظ و ي ما را از ستم کردن به خویشت گیریم و همههایش پند ب نشانه
 ي بزرگوار است. یقین، اهللا، بخشنده قرار دهد؛ به پناه خویش

*** 

ِكَتاب، «فقال:  اهللا قال: بَعَثِ� رسوُل  وعن ُمعاذٍ  -٢١٣
ْ
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ق
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َ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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َ
رائَِم أ

َ
إِيَّاَك و�

َ
[متفٌق ». ِحَجاٌب  اهللاف

 )1(عليه]
: وت، به یمن) فرستاد و فرمودمرا (براي دع اهللا گوید: رسول می معاذ ترجمه:

ند؛ آنان را به گفتن شهادتین (اقرار به وحدانیت روي که اهل کتاب تو نزد کسانی می«
در  ها خبر بده که اهللا گفتند، به آناهللا، و رسالت من) دعوت کن و چون شهادتین را 

ها اعالم کن که اهللا  روز، پنج نماز بر آنان فرض کرده است؛ اگر پذیرفتند، به آن شبانه
بر آنان فرض نموده که از ثروتمندان ایشان گرفته شده، به شان در اموالزکات را 

ها (به  شود. اگر این فرمان را پذیرفتند، از گرفتن اموال قیمتیِ آن فقیرانشان داده می
زیرا هیچ حجابی، میان اهللا و دعاي  ات) بپرهیز و از دعاي مظلوم بترس؛عنوان زک

 ».مظلوم وجود ندارد

 شرح
به سوي یمن را از زبان خودش نقل کرده  ت معاذماجراي مأموری /مؤلف

تو، «را در سال دهم هجري به یمن فرستاد و به او فرمود:  ، معاذاهللا است؛ رسول
سان او را از وضعیت مخاطبانش  و بدین». روي که اهل کتاب هستند نزد کسانی می

ند و دانش و ها اهل کتاب بود زیرا آن ت تا با آمادگی کامل نزدشان برود؛آگاه ساخ
رو کسی که  ساخت. از این ها را از مشرکان جاهل، متمایز می اطالعاتی داشتند که آن

هایشان را به  داشت تا سؤال خواست آنان را دعوت دهد، باید آمادگی کامل می می

 .19)؛ و صحیح مسلم، ش: 1458، 1395صحیح بخاري، در چندین مورد، از جمله: ( )1(
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ها را درك کند و به بهترین شکل،  اي پاسخ دهد و موقعیت و وضعیت آن نحو شایسته
آموزش داد که در نخستین گام  به معاذ اهللا یند. سپس رسولبا آنان به گفتگو بنش

آنان را به «فرمود:  به معاذ که چنانبخواند؛  فرا ها را به توحید و رسالت آندعوت، 
تا اذعان کنند که » گفتن شهادتین (اقرار به وحدانیت اهللا، و رسالت من) دعوت کن

ي عبادت و  کس جز او، شایسته ي عبادت است و هیچ چیز و هیچ تنها اهللا، شایسته
 طور که اهللا بندگی نیست و عبادت و پرستش غیراهللا، باطل و مردود است. همان

 فرماید: می

﴿ ٰ نَّ  لَِك َ�
َ
َ ٱ بِأ نَّ  قُّ �َۡ ٱ ُهوَ  �َّ

َ
نَّ  ِطُل َ�ٰ لۡ ٱ ُدونِهِ  ِمن ُعونَ يَدۡ  َما َوأ

َ
َ ٱ َوأ  َعِ�ُّ لۡ ٱ ُهوَ  �َّ

  ]  ٣٠: لقامن[  ﴾٣٠ َكبِ�ُ لۡ ٱ
باشد و اهللا ذات  پرستند، باطل می چه جز او می این، دلیل آنست که تنها اهللا، حق است و آن

 مرتبه و بزرگ است. بلند

ست که  است؛ یعنی پیامبري متعال ي اهللا ستاده، فرو نیز گواهی دهند که محمد
ي  ادهستها فرستاده و او را واپسین سفیر و فر ها و جن اهللا متعال، او را به سوي انسان

 دوزخی خواهد بود. خویش قرار داده است و هرکس به او ایمان نیاورد، بدون شک
ها خبر  به آن«فتند، یعنی اگر شهادتین را گ». اگر این را پذیرفتند...«گاه فرمود:  آن

گانه،  نمازهاي پنج ؛»پنج نماز بر آنان فرض کرده است روز، در شبانه بده که اهللا
، و فجر (صبح). ناگفته نماند که نمازهاي سنت ، مغرب، عشاعبارتند از: ظهر، عصر

د؛ ولی نمازهاي عید و نماز کسوف یومیه، نماز وتر، و نیز نماز ضحی، واجب نیستن
 ه سببی عارضی دارند، واجبند.ک

بر در اموالشان ها اعالم کن که اهللا، زکات را  اگر پذیرفتند، به آن«سپس فرمود: 
». شود وتمندان ایشان گرفته شده، به فقیرانشان داده میآنان فرض نموده که از ثر

شود. منظور از  ست که از ثروتمند گرفته شده، به فقیر داده می ي واجبی زکات، صدقه
ست که صاحبِ نصاب زکات است؛ اگرچه فقط داراي یک  جا، کسی ثروتمند، در این

که اموال  ست بر این ی، دلیل»شود فقیرانشان داده می به«که فرمود:  نصاب باشد. این
اي توزیع شود؛ زیرا در رابطه با اموال زکات  زکات، باید در میان فقیران هر منطقه

رو کسانی که زکات خود را به فقیران  ي خود، در اولویت قرار دارند. از این منطقه
فرستند، اشتباه  دهند و آن را به مناطق و حتی کشورهاي دور می ي خود نمی منطقه
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زکات، از ثروتمندان «فرمود:  زیرا پیامبر شوند؛ مرتکب عملِ ناروایی می وکنند  می
روشن است که نزدیکان، بیش از ». شود ها گرفته شده، به فقیرانشان داده می آن

ها از مال و ثروت شما،  چراکه آن ؛ترند دیگران، سزاوارِ خیر و نیکی هستند و مستحق
بسا  اي نبرند، چه بهره تید و اگر از ثروت شماثروتمند هسدانند که شما،  آگاهند و می

اید. اگر  کنند. لذا شما، خود سبب پیدایش کینه بوده نسبت به شما کینه پیدا می
ها، زکات خویش را  به جاي کمک به آن ا نیازمند باشند و ببینند که شمانزدیکان شم

از  سیبی برسانند؛ه شما یا اموالتان آرود که ب فرستید، بیمِ آن می به مناطق دور می
کند که فقیران نزدیک به خود را در اولویت قرار  رو حکمت، چنین ایجاب می این

 دهید.
از «، یعنی اگر موافقت کردند که زکات دهند، »اگر این پذیرفتند«سپس فرمود: 

؛ بلکه اموال متوسط آنان را به »ها (به عنوان زکات) حذر کن گرفتن اموالِ قیمتی ِ آن
 بلکه فتن زکات، نه کوتاهی کن و نه ستم؛در گر ت بپذیر. به عبارت دیگر:عنوان زکا

تصرف کنی، در  رین اموال آنان را به عنوان زکاتزیرا اگر بهت عادالنه، زکات بگیر؛
از «اي و این، باعث خواهد شد که در حقّ تو بددعایی کنند. لذا  حقشان ستم نموده

؛ بلکه دعاي » و دعاي مظلوم وجود ندارددعاي مظلوم بترس که هیچ مانعی میان اهللا
کند. همین، شاهد موضوع  رود و اهللا متعال، آن را اجابت می مظلوم مستقیماً باال می

 چراکه انسان این حدیث را در این باب، ذکر کند؛است که مؤلف را بر آن داشته تا 
 باید از دعاي مظلوم بترسد.

ها با موضوعِ این باب،  اي از آن رهکنیم که پا از این حدیث نکاتی برداشت می
ه الزم است دیگري، اشاره دارد. پیش از همهاي  اي هم به موضوع مرتبط است و پاره

ي اختالفات مردم باشند.  اند تا معیار قضاوت درباره نازل شده بدانیم که کتاب و سنت
و ظاهر و  هاي شرعی و الفاظی که در متن کتاب و سنت آمده، با اشاره یا در لفظ داده

نیز در معنا و مفهوم، حاوي نکاتی هستند که اهللا متعال به برخی از مردم، فهم دقیقی 
نوعان خود از این فضیلت و  سان نسبت به عم کند و بدین ها عنایت می ي آن درباره

رو  از این ؛شوند که فهم دقیقی از کتاب و سنت داشته باشند امتیاز برخوردار می
چیزِ خاصی به شما داد که  پرسید: آیا پیامبر طالب بن ابی، از علی ابوجحیفه

پاسخ داد: خیر؛ جز فهمی که اهللا متعال، به برخی از  به دیگران نداده باشد؟ علی
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 چه در این صحیفه است. ابوجحیفه کند و آن بندگانش در شناخت قرآن عنایت می
َعْقُل َوفَ «فرمود:  پرسید: در این صحیفه، چیست؟ علی

ْ
ْن ال ُ�ْقتََل ال

َ
ِسِ� َوأ

َ
اَكُك األ

که مسلمان، در  بها)، آزاد کردن اسیر، و این احکام دیه (خون«یعنی:  )1(؛»ُمْسِلٌم بَِ�افِرٍ 
 ».شود قبال کافر کشته نمی

ي  خواهم بدین سخنش استناد کنم که فرمود: جز فهمی که اهللا متعال درباره می
ي فهم قرآن، با  فرماید. لذا مردم در زمینه یقرآن کریم به برخی از بندگانش عنایت م

گر و طالبِ علمی، باید براي فهم  جو، پژوهش رو هر دانش کنند؛ از این هم فرق می
ي سعی  همه ها وجود دارد، دقیق کتاب و سنت و استنباط احکام و مسایلی که در آن

ست و  ییي ناب و گوارا زیرا کتاب و سنت، همانند چشمه کار گیرَد؛ خویش را به
ماند که انسان، از این منبع ناب، آب بردارد؛ برخی،  ها، به این می استنباط مسایل از آن

دارند و برخی هم، آبِ کمی در ظرف خود  ي ناب، آب فراوان برمی از این چشمه
 ریزند. می

باشد، نکاتی  می به معاذ اهللا از این حدیث که حاوي رهنمودهاي رسول
 ها عبارتند از: اي از آن ارهکنیم که پ برداشت می

ي ولی امر است  گران به مناطق مختلف؛ این، وظیفه یکم: وجوب ارسال دعوت
مسلمانان، وظیفه دارد  دار زمامگرانی به مناطق مختلف بفرستد؛ لذا  که دعوت

تري به دعوت احساس  جا نیاز بیش گران را به مناطقی بفرستد که در آن دعوت
ست که پیامبر  زیرا این، روشی فرابخوانند؛ سوي دین اهللاشود تا مردم را به  می

 اند. و سایر پیامبران االهی فراروي ما قرار داده اسالم، محمد مصطفی
شود، باید از وضعیت کسانی که نزدشان  اعزام می دوم: کسی که براي دعوت

ا در همان رود، اطالعات کافی داشته باشد تا با آمادگی کامل نزدشان برود و آنان ر می
زیرا  مادگیِ قبلی، دعوت دهد؛ها را بدون آ که آن جایگاهی قرار دهد که دارند؛ نه این

گویی به  مادگی پاسخها یا شبهاتی مطرح کنند که او آ شممکن است مخاطبانش پرس
 نتیجه، دعوتش دچار مشکل شود و این، براي دعوتها را نداشته باشد و در  آن

 بار است. زیان

 .نقل از علی ) به6915، 6903، 3047، 111صحیح بخاري، ش: ( )1(
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امري که باید مردم را به آن دعوت داد، این است که گواهی دهند  نسوم: نخستی
ي اوست. لذا همان ابتداي  معبود راستینی جز اهللا وجود ندارد و محمد، فرستاده

بکشید،  را ترك کنید یا دست از عملِ زنا خواري گوییم: شراب نمی انفرادعوت، به ک
طرح کنید و هاي اسالم را م یرساختیا ربا نخورید. این، اشتباه است. ابتدا اصول و ز

دعوت  اهللا یعنی ابتدا به توحید و پذیرش رسالت رسول سپس به فروع بپردازید؛
ها بخواهید که شهادیتن را بگویند و سپس به توضیح  دهید و قبل از همه چیز از آن

 ارکان اسالم بپردازید.
ح و توضیح نیست فهمد، نیازي به شر چهارم: اگر مخاطبِ شما، حرف شما را می

زیرا معنایش را  ؛شهادتین را بر زبان بیاورد که بخواهید او ست که از و همین کافی
باید برایش معناي شهادتین را توضیح داند،  اما اگر معناي شهادتین را نمی ؛داند می

دهیم تا با شناخت و آگاهی از حقیقت توحید و رسالت، مسلمان شود؛ زیرا الفاظ، 
رو اهللا متعال، هر پیامبري را به  باشد. از این م و شناختاست که با فهزمانی سودمند 

دهیم،  بنابراین اگر کسی که دعوتش میگوید.  زبان قومش فرستاد تا بفهمند که چه می
هیچ  ، یعنیالاهللاإ �الدهیم که  داند، برایش توضیح می را نمی »الاهللاإ �ال«مفهوم 

و هر چیز و هرکسی که جز اهللا پرستش شود، باطل  معبود برحقی جز اهللا وجود ندارد
تین است. معبود راس یگانهیابد که عبادت، فقط مخصوص اهللا،  سان درمی است. بدین

 فرماید: می طور که اهللا متعال همان

﴿ ٰ نَّ  لَِك َ�
َ
َ ٱ بِأ نَّ  قُّ �َۡ ٱ ُهوَ  �َّ

َ
نَّ  ِطُل َ�ٰ لۡ ٱ ُدونِهِ  ِمن ُعونَ يَدۡ  َما َوأ

َ
َ ٱ َوأ  َعِ�ُّ لۡ ٱ وَ هُ  �َّ

  ]  ٣٠: لقامن[  ﴾٣٠ َكبِ�ُ لۡ ٱ
باشد و اهللا ذات  پرستند، باطل می چه جز او می این، دلیل آنست که تنها اهللا، حق است و آن

 مرتبه و بزرگ است. بلند

لذا  .فرستاده اهللا است، کافی نیست که محمد، چنین فقط اقرار زبانی به این هم
دهیم. به عنوان مثال:  را برایش توضیح می »اهللا ُل رسو�مٌد «حقیقت و مفهوم عبارت 

» هاشم بنی«ي  را از میان طایفه ، اوست که اهللا متعال مد همان شخصیگوییم: مح می
ي  او را با برنامه ها به سوي نور، رهنمون شود؛ اهللا کییبرانگیخت تا مردم را از تار

د عمل کرد و راه نیک و بد ي خو نیز به وظیفه اهللا هدایت و دین حق فرستاد. رسول
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ست که باید  ها را به سوي رستگاري فراخواند. او، پیامبري را به مردم نشان داد و آن
، است چه که منع کرده ي او را در پیش بگیریم و از آن از او اطاعت کنیم و راه و شیوه

 پرهیز نماییم.
او  خدا. ي خداست، نه ، فرستادهه محمددهیم ک این نکته را هم توضیح می

رو نباید او را  کرد؛ از این اي بود که خود، اهللا را عبادت می گو نبود؛ بلکه بنده دروغ
 عبادت و پرستش نماییم؛ و نیز پیامبري بود که نباید انکارش کنیم.

و : «فرمود ترین رکن اسالم پس از شهادتین، نماز است؛ زیرا پیامبر پنجم: مهم
پنج نماز بر آنان فرض  روز ا خبر بده که اهللا، در شبانهه چون شهادتین را گفتند، به آن

این نماز را ذکر  واجب نیست؛ زیرا پیامبر» وتر«یابیم که نمازِ  لذا درمی». کرده است
و  اند ، همین است؛ اگرچه برخی از علما، نماز وتر را واجب دانستهحجنکرد. قول را

ادت داشته باشد، نماز وتر، بر او اند: اگر کسی به قیام یا نماز شب ع برخی هم گفته
طور که  واجب است و در غیر این صورت، نماز وتر بر او واجب نیست. البته همان

گفتم: قول راجح، این است که نماز وتر، واجب نیست؛ زیرا اگر واجب بود، 
 کرد. این نکته را بیان می اهللا رسول

شمار  رکن اسالم به ششم: زکات، واجب است و پس از شهادتین و نماز، سومین
ها اعالم کن که اهللا، زکات را بر  اگر پذیرفتند، به آن«فرمود:  رو پیامبر از این رود؛ می

 .»شود آنان فرض نموده که از ثروتمندان ایشان گرفته شده، به فقیرانشان داده می
شخص؛ اگرچه با خود  ي  است، نه در ذمههفتم: زکات، در مال انسان واجب 

شود؛ از  از این مسأله، مسایل دیگري نیز منشعب می )1(ارتباط نیست. یشخص نیز ب
که اگر مبناي وجوب زکات، وضعیت شخص باشد، زکات، بر کسی که  جمله این

ست که به مالِ ثروتمند (صاحب نصاب)  یعنی زکات، یک حکمِ مالیِ مستقل از معاهدات شخصی )1(
طور  نماز نیست که انسان، باید خودش، آن را انجام دهد و مسؤولیت نماز، به گیرد و مانند تعلق می

گیرد و مبنايِ وجوبِ  ست؛ در زکات، وضعیت مالی شخص، مبنا قرار می مستقیم، متوجه هر مسلمانی
شود.  زکات، این است که شخصی، داراي نصاب زکات باشد. اگر چه وضعیت شخصیِ او نیز لحاظ می

ي او یا یکی از  : اگر شخصی، از پرداخت زکات خود سر باز زند، و ولی امر یا نمایندهبه عنوان مثال
اجبار، زکات اموالش را جدا کند، زکات اموالش ادا نشده است. و این، لحاظ  نزدیکان این شخص، به

 کردنِ وضعیت شخص یا مسؤولیت وي در قبال زکات است؛ گرچه مبناي وجوب زکات نیست. [مترجم]
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ست و وقتی  بدهکار است، واجب نخواهد بود؛ زیرا بدهی، یک مسؤولیت شخصی
برابر  ایی اونیم، بر کسی که بدهی و دارذمه یا مسؤولیت شخص را محل زکات بدا

است، زکات واجب نیست. البته دیدگاه صحیح، این است که زکات، به مالِ شخص 
 رد؛ زیرا اهللا متعال فرموده است:گی تعلق می

مۡ  ِمنۡ  ُخذۡ ﴿
َ
ٰ أ     ]١٠٣: التوبة[  ﴾َصَدقَةٗ  لِِهمۡ َ�

 بخشی از اموالشان را به عنوان زکات بگیر.

ها اعالم کن که اهللا، زکات را  به آن«فرمود:  به معاذ و در این حدیث، پیامبر
 ».در اموالشان بر آنان فرض نموده است

زکات) از «(فرمود:  اهللا هشتم: زکات، بر فقیر واجب نیست؛ زیرا رسول
البته منظور از ثروتمند در ». شود ثروتمندان ایشان گرفته شده، به فقیرانشان داده می

که داراي نصاب زکات باشد،  بلکه همین جا، این نیست که حتماً میلیونر باشد؛ این
 شود و زکات بر او واجب است. ثروتمند محسوب می

زیرا در این  شود؛ فقیران همان منطقه، توزیع میاي در میان  نُهم: زکات هر منطقه
اي، در رابطه با  لذا فقیران هر منطقه». شود و به فقیرانشان داده می«حدیث آمده است: 
اند: در صورتی  گفته یت قرار دارند. حتی برخی از علماه، در اولواموال زکات آن منطق

اي مستحقان زکات وجود داشته باشند، انتقال اموال زکات از آن منطقه  که در منطقه
جا یا به  طقه، به ثروت ثروتمندان آننمزیرا فقیران آن  ؛دیگر، حرام استبه مناطق 

بسا به چپاول  ي خود نرسند، چه هاند و اگر به خواست هاي آنان چشم دوخته کمک
ترند و در اولویت قرار دارند،  ها مستحق جا که این اموال ایشان روي بیاورند. لذا از آن

باید این نکته را رعایت کنیم و زکات اموالمان را به مناطق دیگر نفرستیم. در حدیث، 
ی که اهللا متعال یعنی پرداختن سهم ؛آمده که منظور، همان زکات است» صَدَقة«ي  واژه

 گذاري صدقه به این نام، این است که در اموال زکات، واجب نموده است. علت نام
زیرا انسان، به مال و ثروت، میل و رغبت دارد.  ي آن است؛ گر صداقت بخشنده بیان

 فرماید: گونه که اهللا متعال می همان

ۡ ٱ َوُ�ِبُّونَ ﴿     ]٢٠: الفجر[  ﴾٢٠ اَ�ّٗ  اُحبّٗ  َماَل ل
 بستگی زیادي دارید. و به مال و ثروت، محبت و دل
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هاي  بستگی تر دوست دارد، از عالیق و دل خاطر چیزي که بیش انسان، فقط به
دهد، این، دلیلی  صدقه می خاطر اهللا گذرد. لذا وقتی انسان، از مال خود به خود می

 بر صداقت ایمان اوست.
ان ایشان گرفته شده، به زکات) از ثروتمند«(در این حدیث، آمده است: 

کنیم که ولی امر، زکات را از  لذا چنین برداشت می». شود فقیرانشان داده می
آن، بیان کند و در مواردي که در قر ثروتمندان (صاحبان نصاب زکات) دریافت می

ي او یا ارگان  یا نمایندهدار مسلمانان  زمامو چون  نماید. شده است، مصرف می
که  ادا شده است؛ یعنی همین ن کار را انجام داد، زکات شخصای آوري زکات، جمع

آوري زکات، پرداخت نمود، دیگر،  یا نهاد جمع ي او دهزکاتش را به ولی امر یا نماین
ي شرعی خود در قبال زکات را انجام داده است. بنابراین، اگر  مسؤول نیست و وظیفه

ترسم که زکات اموالم را بگیرند  می ها اطمینان ندارم و از این کسی بگوید: من، به این
گوییم: وقتی زکات اموال خویش را بدهی،  و در جاي آن، مصرف نکنند؛ به او می

ها مطابق مواردي که در قرآن ذکر شده است، این  دیگر، مسؤول نخواهی بود؛ چه آن
امام اموال را هزینه نمایند و چه در این امر، کوتاهی یا خیانت کنند. ناگفته نماند که 

دهنده، دریابد که ولی امر، زکات را درست و مطابق  گفته است: اگر زکات /احمد
کند، نباید زکات مالش را به چنین کسی  مواردي که در قرآن ذکر شده، مصرف نمی

اش) او را مجبور سازد. لذا در چنین حالتی،   که ولی امر (یا نماینده بدهد؛ مگر این
موالِ این شخص، ادا شده است. بنابراین، نتیجه یعنی در حالت اجبار، زکات ا

گیریم که در چنین حالتی اشکالی ندارد که انسان بخشی از اموالش را مخفی نماید  می
 و خود، نسبت به پرداخت زکاتش اقدام کند.

یعنی بیش  ؛کند فرض کنیم ولی امر بیش از حد زکات، در اموال مردم تصرف می
گیرد؛ این، ظلم و نارواست. ولی  است، زکات می ها واجب از مقداري که بر آن

ِطْع «فرموده است:  زیرا پیامبر ان از ولی امر اطاعت کند؛چن صاحبِ مال، هم
َ
اْسَمْع َوأ

َخَذ َمالََك 
َ
شنوي و اطاعت نما؛ هرچند تو را بزند  حرف«یعنی:  )1(؛»َو�ِْن رَضََب َظْهَرَك َوأ

 ».و اموالت را غصب کند

 .نقل از حذیفه به 1847صحیح مسلم، ش:  )1(
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زکات بگیرد، بر صاحبِ مال، واجب  تر از حد واجب امر، کم اگر ولی چنین هم
ي زکاتش را بپردازد و نگوید: ولی امر، همین مقدار را از من  مانده است که باقی

گرفت؛ پس، ذمه از من برداشته شده است. یعنی اگر زکات مالش، دویست و پنجاه 
پنجاه هزار تومان باید هزار تومان باشد و ولی امر، فقط دویست هزار تومان بگیرد، 

 .مانده را بپردازد باقی
دهم: مصرف زکات، در یکی از موارد مصرف آن، جایز است. اهللا متعال، موارد 

 مصرف زکات را چنین بیان فرموده است:

ٰ ٱ إِ�ََّما﴿ َدَ� ٓ لِلۡ  ُت لصَّ ۡ ٱوَ  ءِ ُفَقَرا ۡ ٱوَ  َهاَعلَيۡ  ِملِ�َ َ�ٰ لۡ ٱوَ  ِك�ِ َمَ�ٰ ل  َوِ�  مۡ قُلُوُ�هُ  ُمَؤلََّفةِ ل
ِ ٱ َسبِيلِ  َوِ�  رِِم�َ َ�ٰ لۡ ٱوَ  لّرِقَابِ ٱ بِيِل� ٱ نِ بۡ ٱوَ  �َّ ِۗ ٱ ّمِنَ  َفرِ�َضةٗ  لسَّ ُ ٱوَ  �َّ  َعلِيمٌ  �َّ

    ]٦٠: التوبة[  ﴾٦٠ َحِكيمٞ 
جویی  ست که باید از آنان دل ي نیازمندان، و مستمندان، و کارگزاران زکات و کسانیزکات، ویژه

زاد کردن بردگان، و کمک به بدهکاران و مجاهدانِ راه اهللا و در راه ماندگان شود و نیز در راه آ
 اي از سوي اهللا (صادر شده) است. و اهللا، داناي حکیم است.باشد که به عنوان فریضه می

بدهد و حتی  ، زکاتش را به بخشی از این موارددهنده لذا اشکالی ندارد که زکات
ي زکاتش را به  یعنی اگر کسی، همه ؛ها بپردازد نتواند زکاتش را به یکی از ای می

فقیري بدهد، درست است. به عنوان مثال: شخصی، ده میلیون تومان بدهی دارد و 
 توانید زکات مالِ خود را به او بدهید. شود؛ می زکات مالِ شما نیز ده میلیون تومان می

معناست که این آیه، موارد مصرف زکات را منحصراً ذکر کرده و این، بدین 
هزینه کردن اموال زکات، در سایر موارد، جایز نیست. البته واجب نیست که زکات 

ي این موارد کنید یا در میان سه مورد از هر یک از این  مال خود را بخشِ بر همه
ي زکات  آمده است، اگر همه طور که در حدیث مذکور ایید. همانها تقسیم نم گزینه

 اختصاص دهید، درست است. ها ز هر یک از این گزینهک مورد ااموالتان را به ی
اي باید در همان منطقه مصرف  بان کردیم که زکات هر منطقهیتر این نکته را  پیش

نباید در سایر مناطق باشد. در هر حال  ،که مصلحت یا نیاز شدیدتر شود؛ مگر این
 گر منتقل نماییم.افراد مستحق وجود دارند، به مناطق دی اي را که در آن زکات منطقه

دهد که والی  گر حرام بودن ظلم و ستم است و نشان می یازدهم: این حدیث، بیان
یا کارگزار زکات، حق ندارد بیش از مقدار زکاتی که بر مردم واجب است، زکات 
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از گرفتن « فرمود: به معاذ رو پیامبر از این مصادره نماید؛ بگیرد و اموالشان را
 ».(به عنوان زکات) بپرهیز ها اموال قیمتیِ آن

زیرا هیچ مانع و حجابی، میان اهللا و «شود؛  ته میفدوازدهم: دعاي مظلوم، پذیر
 ».دعاي مظلوم وجود ندارد

  ؛شدت از ظلم و ستم بپرهیزد و از دعاي مظلوم بترسد سیزدهم: هر کسی باید به
 

ابی، میان اهللا و هیچ حج و از دعاي مظلوم بترس که«فرموده است:  اهللا چراکه رسول
 ».دعاي مظلوم وجود ندارد

*** 

اِعِديِّ  -٢١٤ يِب مُحْيد عْبِد الرَّمْحن بِن سعٍد السَّ
َ
رَُجالً  قال: اْستْعمَل انلَّيِبُّ  وعن أ

هِديَ 
ُ
ُ�ْم، َوَهَذا أ

َ
ِدَم قال: َهَذا ل

َ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
ِة، ف

َ
دق ْتبِيَِّة ىلَعَ الصَّ

ُّ
: اْ�ُن الل

َ
ْزِد ُ�َقاُل هل

َ
.  ِمن األ َّ إيِلَ

حِمَد  اهللا َ�َقاَم رسوُل 
َ
ِمنرب، ف

ْ
ْيه، ُ�مَّ قال:  اهللاىلع ال

َ
َ� َعل

ْ
�
َ
ْستْعِمُل الرَُّجَل «وأ

َ
 أ

ِّ
إِ�

َ
ا بْعُد ف مَّ

َ
أ

 �ِ
َّ
ا وال عَمِل ِممَّ

ْ
ال اهللاُ ِمْنُ�ْم ىلع ال

َ
ف
َ
، أ َّ ْهِديَت إيِلَ

ُ
ُ�ْم، َوَهَذا َهِديٌَّة أ

َ
يِت َ�َيُقول: َهَذا ل

ْ
، َ�َيأ

، وج
ً
�َِيُه إِْن اَكَن صادقا

ْ
ِه حىتَّ تأ مِّ

ُ
ْو أ

َ
بيِه أ

َ
حٌد ِمْنُ�ْم َشيًْئا بَِغْ�ِ  اهللالس يف بيِت أ

َ
ُخُذ أ

ْ
ال يأ

يِقَ 
َ
 ل

َّ
ِه إال يِقَ  اهللاحقِّ

َ
حداً ِمْنُ�ْم ل

َ
ْعرَ�نَّ أ

َ
ال أ

َ
ِقياَمِة، ف

ْ
ُه يَْوَم ال

ُ
، َ�ِْمل

َ
ُ  اهللاتَعاىل

َ
َ�ِْمُل بِع�ًا هل

وْ 
َ
ْو شاةً تْيَعُر ُ�مَّ رَ�َع يَديِْه حىتَّ ُرؤَِي بَياُض إبْطْيِه فقال:  راَغء، أ

َ
َها ُخوار، أ

َ
ُهمَّ َهْل «بَقرة ل

َّ
الل

ْغُت 
َّ
 )1(ثالثا. [متفٌق عليه]». بَل

شخصی از  گوید: پیامبر می ابوحمید، عبدالرحمن بن سعد ساعديترجمه: 
آوري زکات فرستاد و چون به مدینه  جمعبراي را را » لُتبیه ابن«، به نام »اَزد«ي  طایفه

ها، (اموال زکات و) مالِ شماست و این را هم به من هدیه  بازگشت، گفت: این
اما بعد؛ من، یکی «باالي منبر رفت و پس از حمد و ثناي اهللا فرمود:  اند. پیامبر داده

نجام مأموریش) گمارم که اهللا به من سپرده است؛ او (پس از ا از شما را بر کاري می
اند. پس اگر واقعاً  گوید: این، از آن شماست و این را به من هدیه داده آید و می می

اش به او برسد؟ به  نشیند تا هدیه ي پدر و مادرش نمی گوید، چرا در خانه راست می
اهللا را در حالی مالقات روز قیامت ناحق بخورد،  اهللا سوگند که هرکس، چیزي را به

 .1832)؛ و صحیح مسلم، ش: 7197، 2597صحیح بخاري، در چمدین مورد، از جمله: ( )1(
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یک از شما را ببینم که اهللا را  کند؛ مبادا هیچ ن را بر دوِش خویش حمل میکند که آ می
زند، بر روي دوش او  در حالی مالقات کند که شتر یا گاو یا گوسفندي که بانگ می

اي باال گرفت که سفیديِ زیرِ بغلش دیده شد و سه  سپس دستانش را به اندازه  ».باشد
 »م؟یا اهللا! آیا تبلیغ کرد«بار فرمود: 

*** 

يب ُهِرْ�َرةَ  -٢١٥
َ
 «قال:  عن انلَّيِبِّ  وعن أ

َ
ِخيه، ِمْن ِعْرِضِه َمْن اَكنْت ِعْنَده َمْظل

َ
َمٌة أل

ُ َعمٌل َصالٌح 
َ

ْن ال يُ�وَن ِديَناٌر وال ِدْرَهم، إْن اَكَن هل
َ
ْبَل أ

َ
ْوَم �

ْ
ه ِمْنه ايل

ْ
ل
َّ
يَتَحل

ْ
ل
َ
ء، ف ْو ِمْن يَشْ

َ
أ

ِخَذ ِمْنُه بِقْدرِ مْظلم
ُ
ْيهِ أ

َ
ُحِمَل َعل

َ
ِخَذ ِمْن سيَِّئاِت صاِحبِِه ف

ُ
ُ حَسَناٌت أ

َ
ْم يَُ�ْن هل

َ
». تِه، و�ْن ل

 )1([روايت ابلخاري]
ظلمی به برادرش نموده،  هرکس«فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:

حقّ دیگري از او پایمال کرده است، همین امروز و هر یا به آبروي او لطمه زده  خواه
از فرارسیدن روزي که درهم و دیناري وجود ندارد، از او حاللیت بخواهد. اگر  پیش

هایش  ي ظلمی که نموده است، از نیکی اندازه اعمال نیکی داشته باشد، (روز قیامت) به
گردد) و اگر  منظور میکه به او ظلم کرده است، شود (و به حسابِ کسی  کسر می

 ».گذارند کنند و بر دوش ظالم می مظلوم، کم میاعمال نیکی نداشته باشد، از گناهان 

 شرح
فرموده  نقل کرده که پیامبر حدیثی بدین مضمون از ابوهریره /مؤلف

هرکس، ظلمی به برادرش نموده، چه به آبروي او لطمه زده و چه حقّ دیگري «است: 
ي از او پایمال کرده است، همین امروز و پیش از فرارسیدن روزي که درهم و دینار

انسان، در دنیا این فرصت را دارد که از بابت ». وجود ندارد، از او حاللیت بخواهد
ستمی که به دیگران کرده است، از آنان حاللیت بخواهد؛ ولی روز قیامت و در 
آخرت، چیزي جز اعمال نیک، مفید نخواهد بود. روز قیامت، از ظالم قصاص 

دارند و به  ي او در آخرت است، برمی هاي او که تنها سرمایه گیرند و از نیکی می

 ).6534، 2449صحیح بخاري، در چندین مورد، از جمله: ( )1(
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هاي مظلوم کم  هایش تمام شد، از بدي ي نیکی که سرمایه دهند و پس از این مظلوم می
 یابد. هاي ظالم افزایش می سان بدي گذارند و بدین کنند و بر دوش ظالم می می

 تر، از کسانی که به باید هرچه سریع رسد که انسان نظر می دیث چنین بهاز این ح
باخبر  ها، از این ستم کند که آن قی نمیها ستم کرده است، حاللیت بخواهد؛ فر آن

ي ظلم و ستم را بیان نموده و  گانه محورهاي سه اهللا زیرا رسول ؛باشند یا نباشند
ْعَراضُ�ْم َحَراٌم َعلَيُْ�ْم َكُحْرَمِة يَْومُ�ْم «فرموده است: 

َ
ْمَوالُ�ْم َوأ

َ
إِنَّ ِدَماَءُ�ْم َوأ

همانا جان و مال و آبروي شما، همانند «یعنی:  )1(؛»َذا يِف َشْهرُ�ْم َهَذا يِف بََ�ُ�ْم َهَذاهَ 
این روز و این ماه و این سرزمین، محترم هستند و تعرض به جان و مال و آبروي 

 ».دیگر، بر شما حرام است یک
زخمی  ستم کردن به جان دیگران، این است که انسان، کسی را کتک بزند و او را

که حاللیت بخواهد، خودش را در اختیارِ  قتل برساند. لذا براي این بگرداند یا او را به
گذارد تا او را قصاص کند. و اگر صاحبِ حق، قصاص نخواست یا  دار می حق

 کار گیرد. کرد، باید تمام تالش خود را براي جلبِ رضایت وي، به» دیه«درخواست 
خورده یا تصاحب کرده است، باید آن را به صاحبش  ناحق اما اگر مالِ کسی را به

داند که کجاست، این مال  رسی ندارد، مثالً نمی بازگردانَد و اگر به صاحبِ مال دست
دار را به حقش برساند و گناه  را از طرف او صدقه دهد. امید است که اهللا متعال، حق

کرده است، آن فوت ظلم از دوشِ این شخص نیز برداشته شود. و اگر صاحبِ مال، 
زیرا مال و داراییِ هرکسی، پس از وفاتش به وارثانش تعلق  را به وارثانش بدهد؛

خبر است، این مال را از  بی شناسد یا از جا و مکانشان را نمیها  گیرد. و اگر آن می
 ها صدقه دهد. طرف آن

ا در غیابش ولی اگر آقا یا خانمی به آبروي کسی لطمه زده، مثالً غیبتش را کرده ی
داند و خبر دارد که  داند که آن شخص، ماجرا را می از او بدگویی نموده است، و می

، 7078، 5550، 4406، 1741، 105، 67صحیح است؛ روایت:  بخاري در صحیحش، ش: ( )1(
به  1739ي  شماره . نیز روایت بخاري در صحیحش، بهبکره نقل از ابی به 1679، ش: )؛ و مسلم7447

. و روایت عمر ) به نقل از ابن6785، 6043، 4403، 1742ي: ( شماره و به نقل از ابن عباس
 .در وصف حج پیامبر در حدیثی طوالنی از جابر 1218مسلم، ش: 
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از او حاللیت بخواهد و و اند، این آقا یا خانم باید نزدش برود  از او غیبت کرده
آن ام تا عذرخواهی کنم. اگر  ام و حاال آمده بگوید که من، مرتکب چنین کاري شده

زیرا اهللا  ؛هی براي همه خواهد بوداین، لطف ال ت، پسشخص، عذرش را پذیرف
 فرماید: متعال می

ۡص  َ�َفا َ�َمنۡ ﴿
َ
جۡ  لَحَ َوأ

َ
ِۚ ٱ َ�َ  ۥُرهُ فَأ ٰ ٱ ُ�ِبُّ  َ�  ۥإِنَّهُ  �َّ   ]  ٤٠: الشور[  ﴾٤٠ لِِم�َ ل�َّ

ت کاران را دوس گمان او ستم هر کس گذشت نماید و اصالح کند، پاداش او با اهللا است. بی
 ندارد.

ولی اگر او را نبخشید، باید سعی کند هرطور که شده، حتی با دادن پول، او را 
ي واقعی و  ي ظالم، توبه راضی کند و اگر باز هم راضی نشد، امید است که اگر توبه

راستینی باشد، اهللا متعال، روز قیامت مظلومی را که حاضر به بخشیدن ظالم نیست، 
 راضی بگرداند.

 اگر اند: گفته علما از برخی دارند؛ نظر اختالف آبرو، ي مسأله ي هدربار علما

 ماجرا این از او، ولی ، کرده را غیبتش مثالً است،  زده لطمه برادرش آبروي به شخصی

 ؛کند بازگو برایش را ماجرا و برود نزدش کننده غیبت یا ظالم که نیست نیازي ندارد، خبر
 را غیبتش که مجالسی در و نماید آمرزش واستدرخ و استغفار برایش ست کافی بلکه

 برند. می میان از را ها بدي ها، نیکی زیرا نماید. یاد خوبی به او از کرده،
 به حق دنیا، در اگر و ست مهمی بسیار ي مسأله دیگران، حقوق اداي حال، هر در

 رسید. خواهد آخرت در یقین به نرسد، دار حق
*** 

عاصبن َ�ْمر اهللاوعن عبد  -٢١٦
ْ
ُمْسلُِم َمْن َسلَِم «قال:  َعِن انلَّيِبِّ  $و بن ال

ْ
ال

ُمَهاِجُر َمْن َهَجَر ما َ�َ� 
ْ
ُمْسلُِموَن ِمْن لِسانِِه و�َِده، وال

ْ
 )1([متفق عليه]». َ�ْنهُ  اهللاُ ال

مسلمان «فرمود:  گوید: پیامبر می $عبداهللا بن عمرو بن عاص ترجمه:
ست که  کسیو زبان او در امان باشند. و مهاجر، ست که سایر مسلمانان از دست  کسی
 ».چه که اهللا منع کرده است، دوري نماید از آن

 .40؛ و صحیح مسلم، ش:10صحیح بخاري، ش:  )1(
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 شرح
روایت کرده که  $حدیثی بدین مضمون از عبداهللا بن عمرو بن عاص /مؤلف

ست که سایر مسلمانان از دست و زبان او در  مسلمان کسی«فرموده است:  پیامبر
 ».چه که اهللا منع کرده است، دوري نماید که از آنست  امان باشند. و مهاجر، کسی

که به  که در این حدیث آمده، معانی فراوانی دارد؛ از جمله این» مسلم«ي  واژه
 فرماید: می شود. اهللا یعنی کسی که تسلیم می ؛باشد می» مستَسلم«معناي 

 ٱ قَالَتِ ﴿
َ
ۖ  َراُب عۡ ۡ� ْ تُؤۡ  لَّمۡ  قُل َءاَمنَّا ْ قُولُوٓ  ِ�نَوَ�ٰ  ِمُنوا سۡ  ا

َ
    ]١٤: احلجرات[  ﴾َناَلمۡ أ

 ایم. اید؛ بلکه بگویید اسالم آورده بگو: ایمان نیاورده». ایمان آوردیم«نشینان گفتند:  بادیه

ْ قُولُوٓ ﴿اند که  برخی از مفسران گفته سۡ  ا
َ
ایم و با  تسلیم شده یعنی: بگویید: ﴾َنالَمۡ أ

ي آیه  صحیح، همان است که در ترجمهجنگیم. البته دیدگاه درست یا مفهوم  شما نمی
 ذکر شده است.

ست که در حدیث  اي گانه یکی دیگر از مفاهیم اسالم، همان اصول یا ارکان پنج
پرسید: به من بگو که اسالم  از پیامبر بیان شده است. جبرئیل جبرئیل

 «فرمود:  اهللا چیست؟ رسول
َّ
َ إِال

َ
ْن ال إهِل

َ
ْن �َْشَهَد أ

َ
داً رسوُل هللااإلِسالُم أ نَّ ُ�َمَّ

َ
 اهللا، وأ

ِْه َسبيالً 
َ

يَْت إِِن استََطعَت إِيل
ْ

اكَة وتُصوَم َرمَضان، وحتُجَّ ابل َالَة َوتُؤِ�َ الزَّ  )1(؛»َوتُِقيَم الصَّ
اسالم، این است که گواهی دهی معبود راستینی جز اهللا وجود ندارد و محمد، «یعنی: 

و زکات دهی و ماه رمضان را روزه بگیري و  ي اوست و نماز را برپا داري فرستاده
 ».ي خدا بروي اگر توانایی و استطاعت داشتی، به حج خانه

شود، سالمتی و سازش  برداشت می» اسالم«ي  یکی دیگر از مفاهیمی که از واژه
 آمیزي داشته باشد و مردم از شرّ او در است؛ بدین معنا که با دیگران، رفتار مسالمت

ست که سایر مسلمانان از دست و  مسلمان کسی«آمده است:  یحدیث امان باشند. در
کند، از  دهد، لعنت یا نفرینشان نمی لذا به دیگران دشنام نمی». زبان او در امان باشند

که مردم، از شرّ  کند. خالصه این چینی نمی سخن کند و در میانشان ها غیبت نمی آن
به  رو پیامبر از این ندان آسانی نیست؛نترل زبان، کار چامان هستند. ک زبان او در

 .8صحیح مسلم، ش:  )1(
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ْخرِبَُك بِِمالِك ذلَك لُكِِّه؟«فرمود:  معاذ بن جبل
ُ
آیا تو را از اساس و «یعنی:  »أال أ

خدا!  عرض کرد: بله، اي رسول معاذ» ي این امور، آگاه سازم؟ زیرساخت همه
». مواظبِ این باش«یعنی:  ؛»ُكفَّ علَيَْك هذا«زبانش را گرفت و فرمود:  اهللا رسول

گوییم، بازخواست  خاطر سخنانی که می خدا! مگر ما به پرسید: اي رسول معاذ
ْو «فرمود:  شویم؟ پیامبر می

َ
ك، وَهْل يَُ�بُّ انلَّاَس يف انلَّاِر ىلع وَُجوِهِهم أ مُّ

ُ
ثَِ�لتَْك أ

ِسنَِتِهم؟
ْ
 حَصائُِد أل

َّ
جز وگَت بنشیند! مگر به س مادرت«یعنی:  )1(»ىلَعَ َمنَاِخرِِهْم إال
هایشان  ها را بر چهره گویند)، چیزِ دیگري آن (یا سخنانی که مردم می  محصوالت زبان

 »؟کند در دوزخ، واژگون می
رو هر روز صبح، اعضا و  ؛ از این تر است لذا خطرِ زبان از سایرِ اندام بدن، بیش

 از زبان نسان، از جمله دست و پا و چشمانش با خواهش و التماسجوارح ا
ا هم مرتکب گویند: اگر تو خطا کنی، م ها از اهللا بترسد و می خاطر آن خواهند که به می

کار خواهیم بود. شرمگاه انسان  کار باشی، ما هم درست درست شویم و اگر تو خطا می
ي نفس و کنترل غرایز  دامنی، به مجاهده گونه است؛ رعایت عفت و پاك نیز همین

ماند،  سالم می هاي زبان و غرایز جنسی خود ز آفتتر کسی ا کمجنسی بستگی دارد و 
 مگر کسی که اهللا بر او رحم کند.

یعنی مسلمانِ ». امان باشند ست که سایر مسلمانان، از زبان او در مسلمان، کسی«
دهد،  ها دشنام نمی کند، به آن واقعی، از از سایر مسلمانان به خیر و نیکی یاد می

ست که  نماید و آدمی ها اجتناب می چنینی در میان آن د، از سخنکن غیبتشان را نمی
دارد؛ اگر کسی سخنِ بد و ناشایستی به او بگوید، زبانش را  يآمیز رفتار مسالمت

کند و مانند برخی از مردم نیست که وقتی بدگوییِ برادرِ مسلمانِ خود را  حفظ می
ه بدگویی از برادرِ مسلمانِ شوند و شروع ب زبان می حال و حتی هم شنوند، خوش می

 کنند! خویش می
یعنی به  ؛»امان باشند ست که سایر مسلمانان از دست او در مسلمان، کسی«دوم: 

زند، او  کیشِ خود را کتک نمی کند و هم ي و تجاوز نمیزارد سوي مردم، دست
 ست که کسی ،گیرد. لذا مسلمان ناحق نمی گرداند و مالش را به مجروح و زخمی نمی

 .5136صحیح است؛ نک: صحیح الجامع، ش:  )1(
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شود  از این حدیث، چنین برداشت می و زبان او، اذیت و آزار نبینند. مردم از دست
که هرکس، با دست و زبان خویش به مردم آزار برساند، مسلمان نیست؛ هرکس، 

گان خدا باشد، مسلمان ي بند ي حرف و تالش و تکاپوي او، قیل و قال درباره همه
ها را  غیبتشان را بکند و گوشت آنبه آبروي دیگران لطمه بزند و  نیست؛ هرکس

چنین اگر کسی با قلدري و شاخ و شانه کشیدن، اموال  بخورد، مسلمان نیست؛ هم
دیگران را تصاحب کند، مسلمانِ کاملی نیست و باید در رفتار خود، تجدید نظر 

فرموده است؛ نه بدین خاطر که ما با شنیدن این سخن، بر  نماید. این را پیامبر
علمِ «بلکه باید ضمن کسبِ آگاهی، به آن عمل کنیم. چون  ؛خویش بیفزاییم معلومات

خواهیم مسلمانانِ راستینی باشیم،  بنابراین اگر می». ثمر است عمل، مانند درخت بی بی
امان باشند. از اهللا  مردم باید از طرف ما احساس امنیت کنند و از دست و زبانمان، در

که خود، ما را کفایت کند و ما را در پناه خویش  کنم متعال عاجزانه درخواست می
 ي بزرگوار است. یقین او، بخشنده قرار دهد و ما را ببخشد؛ به

*** 

ُ كِْركِرةُ، َ�َماَت فقال  قال: اَكَن ىلَعَ َ�َقل انلَّيِبِّ  وعنه -٢١٧ رَُجٌل ُ�َقاُل هلَ
ِ ». ُهَو يف انلَّارِ : «اهللا رسوُل  َذَهُبوا َ�ْنُظُروَن إ

َ
َها. [روايت ف

َّ
ْد َغل

َ
ِْه فوََجُدوا َ�َباَءة ق يلَ

 )1(ابلخاري]
که از سوي » کرکره«گوید: شخصی به نام  می $عبداهللا بن عمرو ترجمه:

او، «فرمود:  اهللا داري و حمل غنایم بود، فوت کرد. رسول مسؤول نگه پیامبر
را  )2(عباییمردم براي تحقیق و بررسی وضعیت او رفتند و دیدند که ». ست دوزخی

 دزدیده است.
*** 

يب بَْ�َرَة ُ�َفْيِع بِن احلارثِ  -٢١٨
َ
ِد اْسَتَداَر «قال:  عن انلَّيبِّ  وعن أ

َ
َماَن ق إِنَّ الزَّ

الٌث 
َ
ْرَ�َعٌة ُحُرم: ث

َ
َنا َعرَش َشْهًرا، ِمْنَها أ

ْ
نُة ا� ْرض: السَّ

َ
مواِت واأل ُ السَّ َق ا�َّ

َ
َهْيئَتِِه يَْوَم َخل

َ
ك

 .3074صحیح بخاري، ش:  )1(
 بندي و حملِ بار. [مترجم] ي مخصوص بسته عبا، یعنی کیسه )2(
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يُّ َشْهٍر ُمَتَوايِلَ 
َ
ي َ�ْ�َ مُجاَدي َوَشْعَبان، أ

ّ
ُمحرَّم، َورُجب اذل

ْ
ِة، وال ِجَّ

ْ
قْعدة َوذو احل

ْ
ات: ُذو ال

َنا: » َهَذا؟
ْ
ليْس َذا  اهللاقل

َ
يِه بَِغْ�ِ اْسِمه، قال: أ نَُّه َسيُسمِّ

َ
َت َحىتَّ ظَننَّا �

َ
سك

َ
م، ف

َ
ْعل

َ
ُ أ

ُ
ورُسوهل
َنا: بَ�: قال: 

ْ
ل
ُ
ة؟ ق ِجَّ

ْ
يُّ «احل

َ
ٍ َهَذا؟فأ

َ
َنا: » ب�

ْ
ل
ُ
نَُّه  اهللاق

َ
َت حىتَّ َظَننَّا �

َ
َسك

َ
علم، ف

َ
ُ أ َورُسوهلُ

يِه بَغْ� اْسِمه. قال:  َة؟«سيُسمِّ
ْ

�
ْ

ْيَس ابل
َ
ل
َ
نا: بَ�. قال: » أ

ْ
ل
ُ
يُّ يَوٍم هَذا؟«ق

َ
أ
َ
َنا: » ف

ْ
ل
ُ
ُ  اهللاق

ُ
ورُسوهل

يِه بِغْ� اسمِ  نَّه سيُسمِّ
َ
َت َحىتَّ َظَننَّا �

َ
سك

َ
ْعلم، ف

َ
ْيَس يَْوَم انلَّْحر؟«ه. قال: أ

َ
ل
َ
َنا: بََ�. قال: » أ

ْ
ل
ُ
ق

ُ�ْم « ِ
َ

ُحْرَمِة يَْوِمُ�ْم َهَذا يف بَ�
َ
ْيُ�ْم حَرام، ك

َ
ْعراَضُ�ْم َعل

َ
ُ�ْم وأ

َ
ْمَوال

َ
فإِنَّ ِدماَءُ�ْم وَأ

 
َ
يَْسأ

َ
َقْون ر�َُّ�م ف

ْ
الَهذا يف َشْهِر�م َهَذا، َوَسَتل

َ
ال ف

َ
ْ�َمالُِ�م، أ

َ
ُ�ْم َ�ْن أ

ُ
تَرِْجُعوا َ�ْعِدي  ل

ْن 
َ
علَّ بْعض من يْبلُغه أ

َ
َغائِب، فل

ْ
اِهُد ال ِغ الشَّ

ِّ
الَ يِلُبل

َ
اَب َ�ْعض، أ

َ
اًرا يرْضُِب َ�ْعُضُ�ْم رِق فَّ

ُ
ك

 ِمن َ�ْعِض َمْن َسِمعه
َ

ْوىَع هل
َ
ْغت؟«ُ�مَّ قال: ». يَُ�وَن أ

َّ
ال َهْل بل

َ
ْغت، أ

َّ
ال َهْل بَل

َ
نا: َ�َعم،  »أ

ْ
ل
ُ
ق

هُ «قال: 
َّ
 )1([متفٌق عليه]». ْم اْشهدْ الل

زمان، به صورت «فرمود:  گوید: پیامبر می ابوبکره، نُفَیع بن حارث ترجمه:
ها و زمین را آفرید؛ هر سال،  اش، مانند روزي درآمده است که اهللا متعال، آسمان اصلی

پشت باشد و چهار ماه آن، حرام است: ذوالقعده، ذوالحجه و محرّم که  دوازده ماه می
که بینِ جمادي(الثانی) و شعبان است. این، چه » مضَر«سرِ هم قرار دارند و رجبِ 

حدي که گمان  گاه سکوت فرمود، به گفتیم: اهللا و رسولش داناترند. آن» ست؟ ماهی
گفتیم: بله. » الحجه نیست؟ مگر ماه ذي«کند. فرمود:  کردیم نامِ دیگري برایش بیان می

دانند. سپس سکوت نمود  گفتیم: اهللا و رسولش بهتر می» ست؟ يشهراین، چه «فرمود: 
 مکهجا  مگر این«کند. فرمود:  تا جایی که گمان کردیم نام دیگري براي آن بیان می

گفتیم: اهللا و رسولش داناترند. » ست؟ امروز، چه روزي«م: بله. فرمود: گفتی» نیست؟
کند. فرمود:  ري برایش بیان میگاه سکوت فرمود، تا حدي که گمان کردیم نام دیگ آن
همانا جان و مال و آبروي شما، همانند «گفتیم: بله. فرمود: » آیا روزِ قربانی نیست؟«

این روز و این ماه و این سرزمین، حرمت دارند و تعرض به جان و مال و آبروي 
 کنید و شما را زودي پروردگارتان را مالقات می دیگر، بر شما حرام است؛ شما به یک

نشوید؛  کافرنماید. مواظب باشید که پس از من،  ي اعمالتان بازخواست می درباره
سان که برخی از شما (همانند کافران)، گردن برخی دیگر را بزنند. هان! هرکس  بدین

 .1679) و صحیح مسلم، ش: 4462، 3197صحیح بخاري، در چندین مورد، از جمله: ( )1(
                                           



 481  دیدگان و امر به اداکردن حقوق ستم بودن ظلم، باب: حرام

بسا برخی از  باید (این سخنان را) به کسی که غایب است، برساند؛ چه حضور دارد،
رسد، از برخی از شنوندگان حاضر، (این مسایل را)  ها می کسانی که این سخنان به آن

گفتیم: » گواه باشید که آیا تبلیغ کردم؟ آیا تبلیغ کردم؟«سپس فرمود: ». بهتر دریابند
 ».یا اهللا! شاهد باش«بله. گفت: 

 شرح
در روزِ  نقل کرده که پیامبر ، روایتی از ابوبکره، نُفَیع بن حارث/مؤلف

در  بوده است. پیامبر» حج وداع«د فرمود. این سخنرانی، در اي ایرا عید قربان خطابه
ها و زمین ز روزي که آسمان، انزد اهللا هاي سالماه تعداداین سخنرانی، اعالم کرد که 

. مشرکان در دوران جاهلیت، باشد میرا آفرید، دوازده ماه است که چهار ماه آن، حرام 
هاي حالل  سان، ماه انداختند و بدین تأخیر می کردند یا به جا می هاي حرام را جابه ماه

از قضا در آن سال، با وجود نمودند!  هاي حرام را حالل می را حرام و ماه
مصادف  هاي حرام، کردند، ماه هاي حرام ایجاد می هایی که مشرکان در ماه جایی جابه
 )1(حرام قرار داده است. هایی شد که اهللا با ماه

االول،  الثانی، جمادي االول، ربیع رتند از: محرم، صفر، ربیعدوازده ماه سال، عبا
از روزي که  الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعده، و ذوالحجه. اهللا جمادي
ها و زمین را آفرید، هر سال را دوازده ماه قرار داد. مشرکان، در دوران  آسمان

هاي حرام را  ماه د. پیامبردادن جاهلیت، محرم را حالل و صفر را حرام قرار می
ذوالقعده، ذوالحجه و محرّم که پشت سرِ هم قرار دارند و رجبِ «برشمرد  وفرمود: 

. جنگیدن و تجاوز و تعدي به دیگران »که بینِ جمادي(الثانی) و شعبان است» مضَر«
 ست که هایی زیرا چهار ماه، ماه تري دارد؛ ه، حرام است و حرمت بیشدر این چهار ما

رو اهللا  ایناز  ؛کنند ي خدا حرکت می شوند و به سوي خانه سپار حج می مردم، ره
ها را حرام قرار داد تا کسانی که قصد حج دارند، با  این ماه متعال، به حکمت خویش

هی شوند. لذا بنا بر قول راجح، پار حرم امن الرهساطمینان خاطر و در امنیت کامل، 
 "مضَر"و رجبِ «فرمود:  ها، حرام است. پیامبر ن ماهآغاز کردن جنگ و پیکار در ای

هاي حرام توسط مشرکان، تصریح شده است. نگا:  کردن ماهجا  در قرآن کریم به موضوع جابه )1(
 . [مترجم]37ي  ، آیه»توبه«ي  سوره
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باشد.  یعنی ماه رجب، چهارمین ماه حرام می ؛»بینِ جمادي(الثانی) و شعبان استکه 
بودند و سه ماه دیگر را را مخصوص عمره قرار داده » رجب«در دواران جاهلیت، ماه 

طور که در  براین همانرو جنگیدن در ماه رجب نیز حرام شد. بنا از این براي حج؛
براي بندگانش در هر سال قرار داده،  هایی که اهللا قرآن کریم آمده است: تعداد ماه

 باشد: ذوالقعده، ذوالحجه، محرم، و رجب. دوازده ماه است که چهار ماه آن، حرام می
ست؟ امروز،  ست؟ این، چه سرزمینی این، چه ماهی«پرسید:  اهللا سپس رسول

ها سؤال کرد که توجه آنان را بیش از پیش به  بدان سبب از آن »ست؟ چه روزي
ها پرسید:  گفت. از آن ي مهمی سخن می ي مسأله سخنانش جلب کند؛ زیرا درباره

برخاسته از  پاسخ دادند: اهللا و رسولش داناترند. پاسخ صحابه» ست؟ این، چه ماهی«
ست، اما گفتند: اهللا و رسولش دانستند ماه ذوالحجه ا که می ادبشان بود. چون با این

تر  بیش نانشمقداري سکوت فرمود تا مردم، به سخ اهللا دانند. سپس رسول بهتر می
ها مطرح شود که چرا سکوت کرده است؟ این، یک  توجه کنند و این سؤال براي آن

ها کاربرد دارد و باعث  تکنیک آموزشی بسیار خوب و اثرگذار است که در سخنرانی
تري به سخنرانی گوش دهند. در هر حال  شنوندگان، با توجه و دقت بیششود که  می

نام دیگري  گوید: ما گمان کردیم که پیامبر می سکوت فرمود؛ ابوبکره پیامبر
گاه پرسید:  گفتند: بله. آن »الحجه نیست؟ مگر ذي«کند. فرمود:  براي این ماه، بیان می

 اهللا که است؛ ولی به احترام رسولدانستند که م می همه» ست؟ این، چه شهري«
. بلکه با رعایت ادب و احترام، گفتند: اهللا و »خُب، معلوم است؛ شهر مکه«نگفتند: 

گمان  سکوت فرمود، تا جایی که صحابه اهللا سپس رسولرسولش داناترند. 
َ «فرمود:  کند. پیامبر نام دیگري براي مکه بیان می کردند، پیامبر

ْ
لَيَْس ابل

َ
 أ

ْ
. »َة؟�

ه مي مکر هاي مکه ، یکی از نام»بلده«ناگفته نماند که » جا، مکه نیست؟ مگر این«یعنی: 
صحابه، باز هم با رعایت ادب و احترام » ست؟ امروز، چه روزي«سپس پرسید: است. 

گفتند: بله، اي » آیا روزِ قربان نیست؟«فرمود: گفتند: اهللا و رسولش داناترند. 
الحجه و روزِ قربانی، آگاه بودند. لذا  رمت مکه، و ماه ذيها، از ح خدا! آن رسول
همانا جان و مال و آبروي شما، همانند این روز و این ماه و این «فرمود:  اهللا رسول

دیگر، بر شما حرام  سرزمین، حرمت دارند و تعرض به جان و مال و آبروي یک
انان را بیان کرد. حرمت خون و مال و آبروي مسلم اهللا سان رسول بدین». است
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شود و در رابطه  تر از آن، یعنی جسم و پیکر انسان می حرمت خون، شامل جان و کم
کند که زیاد باشد یا اندك. و حرمت آبرو نیز مسایلی چون  با حرمت مال، فرقی نمی

گیرد.  کاري و ناسزاگویی و امثال آن را دربرمی زنا، لواط، تهمت زنا ونیز غیبت، کتک
، خون و مال و آبروي مسلمان، حرمت دارد و براي هیچ مسلمانی، شکستن بنابراین

خون مسلمان یا کشتن او، فقط در سه مورد، جایز  حرمت برادرش، جایز نیست.
 شود. است: قصاصِ قتل، مرتد شدن و نیز شخصِ متأهلی که مرتکب زنا می

خاطر و  خوردن مال دیگران نیز تنها زمانی جایز است که صاحب مال، با طیبِ
 فرماید: به میل خود، آن را در اختیار انسان قرار دهد. اهللا متعال، می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ   َ�  َءاَمُنوا

ۡ
ْ ُ�لُوٓ تَأ مۡ  ا

َ
ٰ أ ِ  َنُ�مبَيۡ  لَُ�مَ� ٓ  ِطلِ َ�ٰ لۡ ٱب ن إِ�َّ

َ
 تَُ�ونَ  أ

    ]٢٩:  النساء[  ﴾ّمِنُ�مۚۡ  تََراٖض  َعن َرةً تَِ�ٰ 
که داد و ستدي با رضایت شما در کار  ناحق نخورید مگر این دیگر را به اي مؤمنان! اموالِ یک

 باشد.

کیش  آبروي مسلمان نیز حرمت دارد و براي هیچ مسلمانی جایز نیست که از هم
گناه و  خود غیبت کند یا به او تهمت بزند. ناگفته نماند که اگر شخصی، مسلمانِ بی

او بگوید: اي زناکار! یا به او بگوید که تو  دامنی را به زنا متهم کند یا خطاب به پاك
کار هستی، دو راه پیشِ روي اوست: یا باید براي اثبات ادعایش  جنس باز و لواط هم

اند که مرتکب چنین  وضوح دیده چهار شاهد بیاورد که شهادت دهند این فرد را به
 یا به سه صورت، مجازات خواهد شد: عملی شده است

 زنند. ازیانه، به او میمجازات اول: هشتاد ت
شود و اگر در  مجازات دوم: پس از آن، هیچ گواهی و شهادتی از او پذیرفته نمی
ي اموال و یا  دادگاه یا نزد قاضیِ شرع، گواهی دهد که هالل ماه را دیده، یا درباره

 قتلی شهادت دهد، شهادتش قابل قبول نخواهد بود و اعتبار ندارد.
 شود میي عدالت خارج  به عنوان سوءپیشینه از دایره مجازات سوم: این است که

گردد و  اي از حقوق شرعی خود محروم می رود؛ یعنی از پاره شمار می و فاسق به
تواند در هیچ کاري، در مقام  ي تزویج دختر یا خواهرش را ندارد و نمی دیگر، اجازه

ت که مسلمانی را س ي کسی اه بسیاري از علما دربارهیک سرپرست باشد. این، دیدگ
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که چهار شاهد براي اثبات ادعایش، در محضر  کند. مگر این به زنا یا لواط، متهم می
 فرماید: می دادگاه یا قاضیِ شرع، حاضر نماید. اهللا

ٓ  َ� لَّوۡ ﴿ رۡ  هِ َعلَيۡ  ُءوَجا
َ
ٓ  َ�َعةِ بِأ ۚ ُشَهَدا   لَمۡ  فَإِذۡ  َء

ۡ
ْ يَ� ِ  تُوا ٓ ٱب َهَدا ْوَ�ٰٓ  ءِ لشُّ

ُ
ِ ٱ ِعندَ  �َِك فَأ  ُهمُ  �َّ

ٰ لۡ ٱ     ]١٣:  النور[  ﴾١٣ ِذبُونَ َ�
راستی که آنان نزد اهللا  چرا چهار گواه بر ادعایشان نیاوردند؟ و چون گواهانی نیاوردند، به

 دروغگو هستند.

گوترین مردم باشد، ولی چهار  ظاهر جزو بهترین و راست لذا اگر این شخص، به
 است که هشتاد تازیانه به او بزنند.شاهد براي اثبات ادعایش نیاورد، حکمش این 

شخص، مرتکب زنا  چهار نفر گواهی دادند که فالن در زمان عمر بن خطاب
ها را به حضور خواست و از هر یک از آنان پرسید: آیا گواهی  آن شده است. عمر

سؤال کرد: آیا تو  دهی که فالنی، زنا کرده است؟ اولی، پاسخ داد: آري. عمر می
دان،  کش در سرمه گونه که چوب سرمه ن مرد، با فالن زن زنا کرد؛ هماندیدي که ای

شود؟ پاسخ داد: بله. دومی و سومی نیز به همین شکل گواهی دادند. اما  پنهان می
دهم؛ البته عملِ ناشایستی دیدم. حرکات  چهارمین شاهد گفت: من به زنا، گواهی نمی

 شوند. عمر مرتکب این عمل میاین زن و مرد، همانند حرکات کسانی بود که 
، یعنی هشتاد تازیانه را بر سه نفرِ اول اجرا کرد و چهارمین شاهد را رها »قذف«حکمِ 

اید، اهللا  طور که خوانده و شنیده نمود. لذا حرمت آبروي مسلمان، زیاد است و همان
 متعال، فرموده است:

ِينَ ٱوَ ﴿ ۡ ٱ ُمونَ يَرۡ  �َّ  يَ  لَمۡ  ُ�مَّ  ِت َصَ�ٰ ُمحۡ ل
ۡ
� ْ رۡ  تُوا

َ
ٓ  َ�َعةِ بِأ وُهمۡ جۡ ٱفَ  ءَ ُشَهَدا  ةٗ َجۡ�َ  نِ�َ ثََ�ٰ  ِ�ُ

ْ َ�قۡ  َوَ�  بَدٗ  َدةً َشَ�ٰ  لَُهمۡ  َبلُوا
َ
ْوَ�ٰٓ  �ۚ �

ُ
   ]٤:  النور[  ﴾٤ ِسُقونَ َ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك َوأ

آورند، هشتاد  گاه چهار گواه نمی دهند و آن دامن نسبت زنا می و به آنان که به زنان پاك
 اند. نید و هرگز گواهی آنان را نپذیرید. و چنین کسانی فاسقتازیانه بز

تر ذکر گردید، تصریح  از سه مجازاتی که پیش اول در این آیه، به دو مجازات
ْوَ�ٰٓ ﴿ است شده

ُ
باشد. البته  اي به مجازات سوم می ، اشاره﴾ِسُقونَ َ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك َوأ

 فرماید: می ست. زیرا اهللا مجازات سوم، معلَّق یا تعلیقی
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ِينَ ٱ إِ�َّ ﴿ َّ�  ْ ٰ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ  تَابُوا ۡص  لَِك َ�
َ
ْ َوأ َ ٱ فَإِنَّ  لَُحوا     ]٥:  النور[  ﴾٥ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ

یقین اهللا،  مگر کسانی که پس از آن، توبه کنند و اصالح و نیکوکاري در پیش بگیرند؛ پس به
 ي مهرورز است. آمرزنده

نی، کافی نیست و باید با گذشت زمان، ثابت شود که البته ادعاي توبه و پشیما
 کار شده و اصالح و نیکوکاري در پیش گرفته است. این شخص، واقعاً توبه

روز قربانی، در  اهللا قدري اهمیت دارد که رسول به بکنید؛ این موضوع فکرش را
ین روز همانا جان و مال و آبروي شما، همانند ا«فرمود:  ، و در حضور صحابه»منا«

دیگر،  و این ماه و این سرزمین، حرمت دارند و تعرض به جان و مال و آبروي یک
اه نشوید؛ مرمواظب باشید که پس از من، گ«و سپس افزود: ». بر شما حرام است

اگر  لذا ».سان که برخی از شما (همانند کافران)، گردن برخی دیگر را بزنند بدین
کس جز کافر، ریختن  هیچزیرا شوند؛  کافر مید، مسلمانان، به کشتن یکدیگر بپردازن

رو امکان ندارد که مسلمان روي برادر  از این داند؛ خونِ مسلمان را جایز نمی
مسلمانش، اسلحه بکشد و اسلحه کشیدن به روي مسلمانان، کارِ کافران است. 

د: ت و فرموسدیگر را موازي با کفر دان جنگیدن مسلمانان با یک بنابراین پیامبر
سان که برخی از شما (همانند  اه نشوید؛ بدینمرمواظب باشید که پس از من، گ«

 ».کافران)، گردن برخی دیگر را بزنند
تري نیاز دارد؛ باید دانست که کشتن  البته این مسأله، به شرح و تفصیل بیش

جایز  مسلمان، زمانی کفر است که قاتل، ریختن خون او را بدون هیچ دلیلِ شرعی
اما اگر  ؛گردد ي اسالم خارج می شود و از دایره قاتل، کافر می ؛ در این صورتبداند

طلبی و رسیدن به قدرت و  قصد ریاست کشتن مسلمان، از روي تأویل نادرست یا به
که عملِ کفرآمیزي مرتکب  شود و قاتل، با این غر محسوب میصحکومت باشد، کفر ا

زیرا اهللا متعال، فرموده  گردد؛ خارج نمیي اسالم،  از دایرهشده است، مرتد نیست و 
 است:

ٓ  �ن﴿ ۡ ٱ ِمنَ  �َِفَتانِ َطا ْ �ۡ ٱ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ۡص  َتَتلُوا
َ
ْ فَأ ۖ بَيۡ  لُِحوا ٰ إِحۡ  َ�َغۡت  فَإِنۢ  َنُهَما  َ�َ  ُهَماَدٮ

 ٱ
ُ
ْ َفَ�ٰ  َرىٰ خۡ ۡ� ٰ  ِ� َ�بۡ  لَِّ� ٱ تُِلوا مۡ  إَِ�ٰٓ  ءَ تَِ�ٓ  َح�َّ

َ
ِۚ ٱ رِ أ ٓ  فَإِن �َّ ۡص  َءۡت فَا

َ
ْ فَأ  َنُهَمابَيۡ  لُِحوا
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 ِ قۡ  لِ َعدۡ لۡ ٱب
َ
ْۖ ِسُطوٓ َوأ َ ٱ إِنَّ  ا ۡ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ ۡ ٱ إِ�ََّما ٩ ِسِط�َ ُمقۡ ل ٞ إِخۡ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل ۡص  َوة

َ
ْ فَأ  لُِحوا

َخَو�ۡ  َ�ۡ�َ 
َ
    ]١٠  ،٩: احلجرات[  ﴾ُ�مۚۡ أ

گر یکی از این دیگر جنگیدند، میانشان صلح برقرار کنید. و ا و اگر دو گروه از مؤمنان با یک
دو گروه، به گروه دیگر تجاوز نمود، با گروه تجاوزگر بجنگید تا به حکم اهللا بازگردد. و اگر 
(به حکم اهللا) بازگشت، در میانشان به عدالت و انصاف، صلح برقرار کنید و عدالت و دادگري 

با هم برادرند؛ گمان اهللا، دادگران را دوست دارد. جز این نیست که مؤمنان  پیشه نمایید. بی
 پس در میان برادرانتان صلح و آشتی برقرار کنید.

کنیم که جنگیدن  بندي می لذا این دو آیه و حدیث مذکور را بدین صورت جمع
کند که  ي اسالم، خارج می دیگر، زمانی کفر است و آنان را از دایره مسلمانان با یک
خاطرِ  ولی اگر مسلمانی، به؛ دیگر را بدون هیچ تأویلی، درست بدانند ریختن خون یک

یا از روي تعصب قومی و امثال آن، برادرِ مسلمانش را به قتل برساند، کافر  ریاست
 اي شده است و باید توبه کند. نیست؛ بلکه مرتکب گناه کبیره

 بله.گفتند:  صحابه» آیا تبلیغ کردم؟ آیا تبلیغ کردم؟« فرمود: اهللا سپس رسول
هایی گواه قرار  چگونه یارانش را در چنین موقعیت اهللا دقت کنید که رسول

نیز سخنرانی » عرفه«اش را در قبال تبلیغ دین، ادا کرده است. در  دهد که وظیفه می
گاه انگشتش را به سوي آسمان  یاران، گفتند: بله. آن» آیا تبلیغ کردم؟«کرد و فرمود: 

، فرمود: یا اهللا! تو خود، داد حرکت می و در حالی که آن را به سوي مردم بلند کرد
سان پروردگارش را شاهد گرفت که به  ها باش که من، تبلیغ کردم و بدین گواه این

اش را در  ها اقرار گرفت که وظیفه امتش تبلیغ کرده است. و روز عید قربان نیز از آن
دهیم و اهللا و فرشتگانش را  ت و تبلیغ، انجام داده است. ما هم گواهی میوقبال دع

اش را در قبال دعوت و تبلیغ  به بهترین شکل، وظیفه گیریم که پیامبر اهد میش
ي  انجام داده و رسالت و مأموریتش را به انجام رسانده است و امت را به سوي همه

ها رهنمون شده و آن ها را از هرگونه بدي و شرارتی برحذر داشته و امتش را  نیکی
چنین  روشن است. هم ه شبش، همانند روزِ آنها کرده کبر راه پرفروغ و همواري ر

تمام امورِ دینی و دنیويِ مورد نیاز امت را بیان فرموده است؛ گرچه امکان دارد که 
باشند که در این صورت، شده حامالن و ناقالنِ خبرها و رهنمودهایش، دچار اشتباه 

 است سوء ها از رهنمودهایش، نادرست بوده است؛ یا ممکن قرائت یا برداشت آن
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اند و یا به دالیلی دیگري، اشتباهاتی در نقل سنت و فهم آن صورت گرفته  نیت داشته
 اش کوتاهی نکرده است. اي در وظیفه ذره باشد. با این حال، پیامبر

طور وحی  اند، و همین شنیده ي رهنمودهایی را که از پیامبر نیز همه صحابه
اند و آن گاه  اي پس از خویش، منتقل نمودهه هی را کتمان نکرده و آن را به نسللا

اند و این رویه، در طول تاریخِ اسالم،  ي خطیر را به انجام رسانده تابعین، این وظیفه
 به ما رسیده است. ها و رهنمودهاي پیامبر سان سنت ادامه داشته است و بدین

ند، ه کسانی که حضور نداردستور داد که حاضران، سخنانش را ب سپس پیامبر
ي  تر از شنونده رسد، فهم دقیق به او می برسانند؛ زیرا امکان دارد کسی که حدیث
براي کسانی بود که آن روز در  اهللا حاضر داشته باشد. این، رهنمود رسول

ست که تا روز قیامت،  اش حضور داشتند و نیز رهنمودي براي کسانی سخنرانی
به ما رسید، آن  اهللا ه حدیثی از رسولک شنوند. لذا وظیفه داریم همین حدیثش را می

کشیم که آن را  را به دیگران نیز برسانیم. ما، این بارِ امانت را از آن جهت به دوش می
که مانند یهودیان باشیم که به عمل کردن به تورات و تبلیغ  به دیگران برسانیم؛ نه این

رو  از این ی نمودند؛به آن عمل نکردند و در تبلیغ آن کوتاه آن، مکلّف شدند، ولی
 آنان را به بدترین شکل، توصیف کرده و فرموده است: اهللا

ِينَ ٱ َمَثُل ﴿ َّ�  ْ ِلُوا ٰ �َّوۡ ٱ ُ�ّ سۡ  ِمُل َ�ۡ  َمارِ ۡ�ِ ٱ َكَمَثلِ  ِملُوَهاَ�ۡ  لَمۡ  ُ�مَّ  ةَ َرٮ
َ
ۢ أ    ]٥: اجلمعة[ ﴾�َفاَر

نکردند، مانند درازگوشی مثال کسانی که به عمل کردن به تورات مکلّف شدند و به آن عمل 
 کند. هایی حمل می است که کتاب

اند، کتاب است یا چیزِ  چه بارش کرده نداند که آ ازگوش، چه میاالغ یا در
طور کسی که حامل قرآن و سنت  اي برایش دارد؟ همین دیگري؟ تازه، چه فایده

می کند  لهایی حم ست که کتاب گیرد، همانند دارازگوشی هره نمیاست، ولی از آن ب
کنم که به  از اهللا متعال، درخواست میشود.  نصیبش نمی ها اي از آن و هیچ فایده

 ي ما، علم مفید و سودمند با عمل نیک و شایسته عنایت بفرماید. همه
امتش را از جنگیدن با  کنیم که پیامبر از این حدیث، چنین برداشت می

در طول مسلمانان  ولی متأسفانه؛ دیگر برحذر داشته است دیگر و نیز کشتن هم یک
تا  اند و این فتنه از زمانِ قتل عثمان بن عفان تاریخ، به روي هم شمشیر کشیده



 الصالحین شرح ریاض   488

ور شده و مناطق زیادي  دورانِ ما ادامه داشته است؛ گرچه گاهی آتش این فتنه، شعله
 را دربرگرفته است و گاه، فروکش کرده و در مناطق مشخصی زبانه کشیده است.

حال بر هر مسلمانی واجب است که در حد توان خویش، از ریختن خون در هر 
باید از جان و مال و ناموسِ خود  ي کند. البته بحثی نیست که انسانبرادرش دور

ي  ترین روش را انتخاب نماید و زمانی گزینه دفاع کند؛ ولی باید دقت نماید که آسان
اع از جان و مال و ناموس خویش، قتل را برگزیند که براي دور کردن متجاوز یا دف

ود، دوزخی خواهد اي جز پیکار با متجاوز نداشته باشد. اگر تجاوزگر کشته ش چاره
 آمده است. در حدیث پیامبر که چنان بود و اگر مدافع کشته شود، شهید است؛

گر این نکته است که  دهد و بیان این حدیث نسبت به آبروي مسلمانان هشدار می
دروغ یا راست، هدف قرار دهد؛ زیرا اگر  ا بهی نباید آبروي برادرِ مسلمانش رهیچ مسلمان

غیبتش را کرده و اگر دروغ بگوید، به او تهمت زده است. اگر  راست بگوید، در حقیقت
نقد و انتقادي به عبادت، اخالق و یا رفتار فردي و اجتماعی برادرِ مسلمان خود داري، 

را با خودش در میان بگذاري؛ چه شفاهی و چه به باید خیرخواهش باشی و موضوع 
صورت کتبی. البته اگر او را از طریق نامه یا به صورت کتبی، نصیحت کردي، حتماً 
خودت را معرفی کن؛ نترس؛ ترسو نباش. خیلی محترمانه برایش بنویس که من، در این 

ن شما باز شود و چه موارد به شما نقد دارم و خودت را معرفی کن تا بابِ گفتگو در میا
 ها را با تو به بحث و بررسی بگذارد. ي این موضوع بسا نزدت بیاید و همه

ي مسلمان نیست که ترسو باشد و از پشت دیوار، چیزي پرت کند.  ولی شایسته
چنان به قوت خود باقی  این، خیرخواهی نیست؛ زیرا نقدهایی که به او داري، هم

ي خود ایجاد  پنداري. او نیز تغییري در رویه بر خطا میماند و در دل خود، او را  می
رو  زیرا کسی که نصیحتش را در کاغذي نوشته و براي او فرستاده، با او روبه ؛کند نمی

سان  و بدیننشده که دیدگاه خود را توضیح دهد و از دیدگاه مخالف، باخبر شود. 
با  ولی اگر خیرخواهی توامتر شود؛  ؛ بلکه امکان دارد پیچیدهمشکل، حل نخواهد شد

شود که یکی از دو  ست و شرایطی فراهم می جرأت و احترام باشد، قابل قدردانی
 طرف، از نظرات طرف مقابلش استفاده کند.

*** 
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َارِِ�ِّ  -٢١٩
ْ

َبَة احل
َ
َمامَة إِيَاِس بِن ثْعل

ُ
يب أ

َ
نَّ رسوَل  وعن أ

َ
َتَطَع َحقَّ «قال:  اهللا أ

ْ
َمِن ا�

َنَّةَ اْمريٍء ُمْس  ْيِه اجلْ
َ
 انلَّاَر، وََحرََّم َعل

َ
ُ هل وَْجَب ا�َّ

َ
قْد أ

َ
فقال رَُجٌل: و�ِْن اَكَن ». لٍم بَيِمينِِه ف

 �ِس�اً يا رسوَل 
ً
َراٍك «؟ فقال: اهللا  َشيْئا

َ
 ِمْن أ

ً
ِضيبا

َ
 )1([روايت مسلم]». و�ِْن ق

کسی «مود: فر اهللا گوید: رسول می ي حارثی ابوامامه، ایاس بن ثعلبهترجمه: 
که حق مسلمانی را با سوگند دروغ تصاحب کند، اهللا دوزخ را بر او واجب، و بهشت 

خدا! حتی اگر چیزِ اندکی باشد؟  مردي پرسید: اي رسول». گرداند را بر او حرام می
 ».اگرچه چوبِ مسواکی باشد«فرمود: 

ةَ  -٢٢٠ َناهُ ِمْنُ�ْم «َ�ُقول:  اهللا قال: َسِمْعُت رسوَل  وعن َعِدي بن ُ�َمْ�َ
ْ
َمن اْسَتْعَمل

ِقياَمةِ 
ْ
يِت بِِه يْوم ال

ْ
والً يَأ

ُ
ه، اَكَن ُغل

َ
ْوق

َ
َتَمَنا ِ�َْيًطا َ�َما ف

َ
ك

َ
ْسوُد ». ىلَعَ َ�َمٍل، ف

َ
ِه رُجٌل أ

ْ
فَقام إيَل

ْه، فقال: يا رسوَل  نْظُر إيِلَ
َ
 أ

ِّ
�

َ
نَْصار، ك�

َ
َك. قال:  اهللا ِمَن األ

َ
بل َ��ِّ عمل

ْ
َك «اق

َ
قال: » ؟َوَما ل

َذا، قال: 
َ
َذا َو�

َ
ييِجء بَقلِيلِه «َسِمْعُتك تُقول ك

ْ
َناهُ ىلَعَ عمٍل فل

ْ
ُ اآلن: من اْستْعمل وهلُ

ُ
ق
َ
نَا أ

َ
وَأ

َخَذ وَما نُِه�ِى َ�ْنُه اْ�َتَ� 
َ
وِ� ِمْنُه أ

ُ
 )2([رواه مسلم]». َو�ِث�ِه، فَما أ

کسی که او «مود: شنیدم که فر اهللا گوید: از رسول می ي بن عمیرهدعترجمه: 
تر از آن را از ما  آوري زکات) بگماریم و او، سوزنی یا کم را بر کاري (مانند جمع

مرد سیاهی از ». آورد رود و روز قیامت، آن را با خود می شمار می پنهان کند، خیانت به
خدا! مأموریتی را که  کنم؛ گفت: اي رسول انصار برخاست، گویا اینک به او نگاه می

 پاسخ داد: از شما شنیدم» ه شده؟تو را چ«فرمود:  اید، پس بگیرید. پیامبر داده به من
که او را بر کاري  گویم: هر اآلن هم همین را می: «که چنین و چنان فرمودید. فرمود

گماشتیم، باید کم و زیاد آن را تحویل دهد؛ لذا هر مأموریتی که به او داده شود، 
 ».دد، دوري نمایدبپذیرد و از هرچه که منع گر

*** 
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ْصحاِب انلَّيِبِّ  وعن عمر بن اخلطاب -٢٢١
َ
بل نَفٌر ِمْن أ

ْ
ق
َ
ا اكن يْوُم خْيرَب أ مَّ

َ
 قال: ل

وا ىلَع رَُجٍل فقالوا: فالٌن شِهيد. فقال انلَّيِبُّ  الٌن شِهيد، حىتَّ َمرُّ
ُ
الٌن َشِهيد، وف

ُ
وا: ف

ُ
: َ�َقال

ْ�ُتُه يِف انلَّارِ «
َ
 َرأ

ِّ
ْو عَباَءةٍ  الكَّ إِ�

َ
ها أ

َّ
 )1([روايت مسلم]». يِف بُْرَدٍة َغل

 تعدادي از اصحاب پیامبر» خیبر«گوید: روزِ  می عمر بن خطابترجمه: 
که به یکی از  آمدند و گفتند: فالنی، شهید است؛ فالنی هم شهید است. تا این

من او را در خیر؛ «فرمود:  شدگان خیبر رسیدند. گفتند: او، شهید است. پیامبر کشته
 ».راهی دیدم که از مال غنیمت دزدیده بود دوزخ، در لباسِ راه

پیچند؛ و عبا، لباسی بلند  ست که به دور خود می یکوتاه رده، لباس یا چادر[ب
 است.]

ارِث بِن ر�يع -٢٢٢
ْ

َتاَدَة احل
َ
يب �

َ
نَّ  اهللا عن رسولِ  وعن أ

َ
ُهْم أ

َ
َر ل

َ
ام �ِيهْم، فَذك

َ
نَُّه ق

َ
�

ِها
ْ

ِ اهللاَد يِف سبِيِل اجل ْعماِل، َ�َقاَم رَجٌل فقال: يا رسول اهللا، َواِإليماَن ب
َ
ضُل األ

ْ
ف
َ
يَْت  !اهللا أ

َ
َرأ

َ
 أ

ُت يِف َسبِيِل 
ْ
تِل

ُ
ُر ع�ِّ َخَطايَااهللاإِْن ق ُ رسوُل يَ ، تَُ�فَّ َت يِف : «اهللا ؟ فقال هلَ

ْ
تِل

ُ
نَعْم إِْن ق

نَْت َصابرٌ  اهللاَسبِيِل 
َ
ت؟: «اهللا ُ�مَّ قال رسوُل ». بٌِل غْ�َ ُمْدبرٍ ، ُمقْ ُ�ْتَِسٌب  وأ

ْ
ل
ُ
قال: » كْيف ق

ُت يِف َسبِيل 
ْ
تِل

ُ
يَْت إِْن ق

َ
َرأ

َ
ُر ع�ِّ َخَطاياي؟ فقال رسوُل اهللاأ تَُ�فَّ

َ
نْت صابٌِر : «اهللا ، أ

َ
نَعْم وأ

إِنَّ ِجرْبِ�َل قال يِل ذلَِك 
َ
يْن ف  ادلَّ

َّ
 )2([روايت مسلم] ».ُ�ْتَِسب، ُمقبٌِل َ�ْ�َ ُمْدبِر، إِال

در میان یارانش ایستاد  اهللا گوید: رسول می ابوقتاده، حارث بن رِبعی ترجمه:
ها بیان کرد که جهاد در راه اهللا و ایمان به او، برترین اعمال  و این نکته را براي آن

خدا! به من بگویید: اگر در راه اهللا  روند. مردي برخاست و گفت: اي رسول شمار می به
آري؛ اگر با صبر و «به او فرمود:  اهللا شوند؟ رسول شوم، گناهانم بخشیده می کشته

فرار نکنی و کشته شوي،  پاداش، هنگامِ رویارویی با دشمن پایداري و به امید
عرض کرد: به من » چه گفتی؟«فرمود:  اهللا سپس رسول». شود گناهانت بخشیده می

آري؛ اگر با صبر «د؟ فرمود: شو م بخشیده میکشته شوم، گناهان بگویید: اگر در راه اهللا
و پایداري و به امید پاداش، هنگامِ رویارویی با دشمن، فرار نکنی و کشته شوي، 
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ي توست. این را جبرئیل  شود، جز بدهی یا قرضی که بر عهده گناهانت بخشیده می
 ».به من گفت

 شرح
ذکر کرده است؛ ي فضیلت جهاد و شهادت در راه اهللا  ، حدیثی درباره/مؤلف

ترین قسمت  خبر داده، جهاد در راه اهللا، بلندترین و رفیع اهللا طور که رسول همان
قرض (بدهی) ي گناهان، جز  اسالم است و شهادت در راه اهللا، باعث آمرزش همه

ترین خیانتی کند و کشته شود،  در اموال غنیمت کوچک چنین اگر کسی است. هم
 آید. شمار نمی شهید به

ده و عبا، هر دو نوعی لباسند. آن شخص، لباسی را که در جنگ، از کفار به رب
صاحب کند. و همین، تغنیمت گرفته بود، مخفی کرد تا در وقت مناسب، آن را 

یابی به مقام  که در جنگ کشته شد، از دست عذابِ جانش در دوزخ گردید و با این
یعنی  ؛»هرگز«فرمود:  زیرا پیامبر به این افتخار بزرگ، محروم گردید؛شهادت و نیلِ 

شهید نیست. زیرا در غنیمت، خیانت کرد و جهادش را تباه نمود و دوزخی شد. 
 فرماید: می اهللا

ن ِ�َِ�ٍّ  َ�نَ  َوَما﴿
َ
ۚ  أ   لُۡل َ�غۡ  َوَمن َ�ُغلَّ

ۡ
    ]١٦١: آل عمران[  ﴾َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  َغلَّ  بَِما تِ يَأ

 آورد. زند؛ و هر کس خیانت کند، روز قیامت آن را با خود می یاز هیچ پیامبري خیانت سر نم

کنیم که نباید کسی را قاطعانه شهید بنامیم یا  از این حدیث چنین برداشت می
ترین  زیرا اگر کوچک ؛بگوییم: فالنی، شهید است؛ گرچه در نبرد با کفار کشته شود

چنین احتمال  گردد. هم وم میخیانتی در اموال غنیمت کرده باشد، از مقامِ شهادت محر
زیرا از  قومی، نژادي یا ملی جنگیده باشد؛ دارد نیتش، درست نبوده و از روي تعصب

یا  اي تعصب و حس قومی و قبیلهي کسانی پرسیدند که از روي  درباره خدا رسول
جنگند.  براي نشان دادن شجاعت خود یا براي نام و نشان و خودنمایی می

ِ « د:فرمو اهللا رسول يَا َ�ُهَو يِف َسِبيِل ا�َّ
ْ
ُعل

ْ
ِ ِ�َ ال یعنی:  )1(؛»َمْن قَاتََل تِلَُكوَن لَكَِمُة ا�َّ

  ».بجنگد، او، مجاهد است و در راه اهللا جنگیده است اهللاةملكکسی که براي اعالي «
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فرموده است:  اهللا رو رسول از این داند؛ ست که تنها اهللا، آن را می نیت، امري باطنی
» ِ ْعلَُم بَِمْن يُْ�لَُم يِف َسِبيِلهِ  -َما ِمن ملكوٍم يُ�لَُم يِف َسِبيِل ا�َّ

َ
ُ أ ِقيَاَمِة  -َوا�َّ

ْ
 َجاَء يَْوَم ال

َّ
إِال

ِمْسِك 
ْ
�ُح ِر�ُح ال ِم َوالرِّ کسی که در راه اهللا «یعنی: )1(؛»وَُجرُحه يَثَعُب دًما اللَّْوُن لَْوُن ادلَّ

روز قیامت  -گردد داند که چه کسی در راه او زخمی می یو اهللا بهتر م -شود زخمی 
ریزد؛ رنگش، به رنگ خون و  شود که از زخمش خون می در حالی برانگیخته می

 ».بویش، بوي مشک خواهد بود
خود، در شرحِ این موضوع، بابی بدین عنوان گشوده » صحیح«در  /لذا بخاري

اید گفته شود که فالنی، ور مشخص نبط یعنی: به ؛»باب اليُقال: فالن شهيد«است که: 
طور مشخص به عنوان شهید یاد کرده  از فردي به اهللا که رسول ؛ مگر اینشهید است

گفته باشند که فالنی، شهید است و ایشان نیز تأیید کرده باشد.  باشد یا نزد پیامبر
، شهید گویند: فالنی دهند و می سادگی این نشان را به هر کسی می البته امروزه به

است! اگرچه روشن باشد که با اهداف قومی یا ملی کشته شده است و حتی امکان 
گویند: فالنی شهید است؛ یا فالنی، به شهادت  دارد مسلمان هم نباشد! با این حال می

 رسید.
گویید: فالنی، شهید است یا در  نیز از این امر منع نمود و فرمود: شما می عمر

یعنی امکان دارد در غنایم  که شاید چنین و چنان باشد؛ ل آنحاراه اهللا کشته شده؛ 
 شود یا بمیرد، شهید است. وخیانت کرده باشد. بگویید: هر کس در راه اهللا کشته 

کس، شهید  توان گفت که فالن طور مشخص، نمی زیرا به ؛شخصِ معینی را نام نبرید
ت که چه نیتی داشته و چه است؛ اگرچه در میدانِ نبرد با کفار کشته شود. معلوم نیس

کس  داند. عالوه بر این، ما چه گواهی بدهیم که فالن در قلبش بوده است؛ تنها اهللا می
شود و  راستی شهید باشد، هیچ از مقامش کاسته نمی شهید است و چه ندهیم، اگر به

شود. و بر عکس، اگر شهید نباشد و از او به عنوان شهید  نزد اهللا، شهید محسوب می
شود. لذا  شهید، محسوب نمی گردد و نزد اهللا د کنیم، به مقام شهادت نایل نمییا

عام استفاده کنیم و هاي  ارتجزو شهدا باشد یا از عبباید بگوییم: امیدواریم که 
 در راه اهللا کشته شود، شهید است. بگوییم: هرکس
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ر کند و در اهللا پیکا کس گر این است که هر و اما حدیث دوم؛ این حدیث، بیان
هی امیدوار باشد و هنگام رویارویی با دشمن، فرار ایداري نماید و به اجر و ثواب الپ

یعنی دین یا  گردد، جز دین با بدهی؛ نش پاك میي گناها نکند و کشته شود، همه
شود؛ زیرا حقّ مردم است و حق  ي او برداشته نمی ادت از ذمهکس، با شه بدهی هیچ

بریم و  ال ادا گردد. لذا به اهمیت بدهی یا پرداخت آن، پی میتمام و کم باید به مردم
با این حال انگاري کند.  هایش سهل یابیم که انسان نباید نسبت به پرداخت بدي درمی

دهند و حتی  شود که بسیاري از مردم، به این مسأله اهمیت نمی متأسفانه مشاهده می
برند یا  ا زیرِ یارِ قرض میخاطر تجمالت و خریدن چیزهاي غیرضروري، خود ر به

کنند. گاه مشاهده  وسایل تزیینی و غیرضروري را به صورت قسطی خریداري می
شود که شخصی، تواناییِ خرید خودرویی به قیمت پنج میلیون تومان را دارد، اما  می

دهد و خودرویی به قیمت بیست میلیون تومان خریداري  به قرض و وام تن می
ست. همیشه سعی  توجهی به رهنمودهاي دینی می و بیعل ها از کم ي این کند. همه می

جا که ممکن است از خرید نسیه یا معامالت قسطی دوري نمایید. اهللا  کنید تا آن
، در پناه خویش ي خشم اوست چه که مایه ي ما را از آن لطف خویش همه متعال، به

 ن بردارد.ي بدهکارا قرار دهد و بارِ قرض و بدهی را از دوش همه
*** 

يب هر�رة -٢٢٣ 
َ
نَّ رسوَل وعن أ

َ
ُمْفلِس؟«قال:  اهللا  ، أ

ْ
تَْدُرون من ال

َ
وا: » أ

ُ
قال

ُ َوال َمَتاع. فقال: 
َ

ُمْفلُس �ِيَنا َمْن ال ِدْرَهَم هل
ْ
قيامِة «ال

ْ
يِت يَْوَم ال

ْ
يِت َمْن يَأ مَّ

ُ
ُمْفلَِس ِمْن أ

ْ
إِنَّ ال

يِت 
ْ
َل ماَل َهَذا، وسَفَك َدم هَذا،  بَِصالٍة َوِصَياٍم وَزَ�ٍة ، و�أ

َ
�

َ
ْد َشَتَم هذا، وقَذف هَذا َوأ

َ
وق

ْن 
َ
ْبَل أ

َ
نَِيْت حسناتُُه �

َ
إِْن ف

َ
َورَضََب هذا، فُيْعَطى هَذا ِمْن حَسَناتِه، وَهذا ِمن حَسَناتِه، ف

ِخَذ ِمْن َخَطايَاُهْم َ�ُطرِ 
ُ
ْيه، أ

َ
ْيه، ُ�مَّ ُطِرح يف انلَّايْقيِضَ َما َعل

َ
 )1([روايت مسلم]». رِ َحْت عل

» دانید مفلس کیست؟ آیا می«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریرهترجمه: 
مفلس «د. فرمود: گفتند: از نظرِ ما، کسی مفلس است که ثروت نقدي و غیرنقدي ندار

نیک، مانند) نماز و روزه و  ست که روز قیامت، با انبوهی از (اعمال در امت من، کسی

 .2581صحیح مسلم، ش:  )1(
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 آن را دشنام داده و به فالنیهم با خود دارد که را شود؛ ولی این  یحاضر م زکات
یکی، تهمت زده است؛ مالِ این را خورده و خونِ آن یکی را ریخته و فالنی را زده 

هایش پیش از  شود؛ و اگر نیکی ها داده می هایش به هر یک از این است. لذا از نیکی
و به حسابِ او منظور  گردد میآنان کسر هاي  ، از بديشدتمام  داران اداي حقوقِ حق

 ».اندازند می ا در آتشِ دوزخو سپس او ر شود می

 شرح
آیا «از یارانش پرسید:  نقل کرده است که پیامبر از ابوهریره /مؤلف

قصدش، آموزش  دانست، اما پاسخ صحابه را می پیامبر» دانید مفلس کیست؟ می
ز ناآگاهی و ندانستن است و گاه، براي جلب زیرا گاه، پرسش ا ي مهم بود؛ یک مسأله

شود و گاه براي اثبات و بیان یک قضیه. به  توجه مخاطب به موضوعی که مطرح می
ي خرماي تازه با خرماي خشک،  پرسیدند: آیا معامله اهللا عنوان مثال: باري از رسول

آیا خرماي تازه پس از خشک شدن، کم «سؤال کرد:  اهللا درست است؟ رسول
 )1(ماي خشک، منع کرد.ماي تازه با خري خر هلماز معا گفتند: بله. لذا» شود؟ یم

بگوید  اناي را به آن براي این بود که مسأله ولی در این حدیث، پرسشِ پیامبر
دانید چه  آیا می«پرسید: را متوجه نشدند.  دانستند یا الاقل، منظور پیامبر که نمی

دانیم که نه  خدا! ما، کسی را فقیر و مفلس می گفتند: اي رسول» کسی، مفلس است؟
مردم، کسی مفلس است که ثروت نقدي دارد و نه ثروت غیرنقدي. معموالً از نظرِ 

ست که روز  مفلس در امت من، کسی«فرمود:  اهللا دارد. رسول چنین وضعیتی
ر د». شود قیامت، با انبوهی از (اعمال نیک، مانند) نماز و روزه و زکات حاضر می

یعنی  ؛»شود ها حاضر می ي کوه اندازه بههایی  با نیکی«روایت دیگري آمده است: 
ولی این را هم با خود دارد که فالنی  ها با خود دارد؛ و کالنی از نیکی ثروت هنگفت

یکی را را دشنام داده و به آن یکی، تهمت زده است؛ مالِ این را خورده و خونِ آن 
یعنی حقوق مردم را پایمال کرده است. اینک، مردم، حقّ  ریخته و فالنی را زده است؛

اند.  شان تجاوز شده و به حق خود نرسیدهقخواهند؛ چون در دنیا به حقو خود را می

) صحیح 1352)، و اإلرواء (1835ماجه ( در صحیح ابن /صحیح است؛ این رویت را عالمه آلبانی )1(
 دانسته است.
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ها به ازاي  رو هر یک از این این آقا یا خانم باید تاوانش را پس دهد. از این ،لذا حال
تمام  یش از تسویه حسابِ کاملهایش پ کیدارد؛ اگر نی هایش برمی ود، از نیکیحق خ

و سپس او را در  شود میو به حسابِ او منظور  گردد میهاي آنان کسر  شود، از بدي
 اندازند. پناه بر اهللا. آتشِ دوزخ، می

خوانده، پايِ حقوقی که پایمال کرده که شود. ثواب نمازي  هایش تمام می نیکی
ماند؛ همه  اش نمی اب روزهز ثوشود و چیزي ا رود؛ ثوابِ زکاتش تمام می است، می

ظر دریافت حق و حقوق تکارانش من هایش تمام نشده و بستان اما هنوز بدهی رود؛ می
شود و به حساب این مفلسِ بینوا منظور  هاي آنان کسر می خود هستند. لذا از بدي

 .افتد باري از گناه، در دوزخ می ها و کوله گردد. در نتیجه با دستی خالی از نیکی می
راستی، چنین شخصی، مفلس و بینواست. دنیا  راست فرموده است؛ به پیامبر

اند و چه  گذرد. چه بسیار فقیرانی که ثروتمند شده هرطور که باشد، بر فقیر و غنی، می
ند! ولی بدترین ا اند و ورشکسته شده همه ثروتمندانی که ثروت خود را از دست داده

ها  سان که انسان، کوهی از نیکی است؛ بدینتگی در آخرت سکنوع ورشکستگی، ورش
 داشته باشد، ولی همه را از دست بدهد؛ آن هم در شرایط سخت و دشوار قیامت!

کنند. لذا تا  ست که حقوق دیگران را پایمال می این، هشداري جدي به کسانی
هر  که از دنیا کوچ کنیم، حقّ هر کسی را به او بدهیم و ست، پیش از آن فرصت باقی

 ؛ایم، تالش نماییم داري را به حقش برسانیم و براي جبران حقوقی که ضایع کرده حق
هاي ما  ي ما در آخرت، نیکی شود. تنها سرمایه هم یافت نمی» قران«چون در آخرت، یک 

هاي خود، هزینه و جبران کنیم.  ي نیکی خواهد بود؛ اما اگر بدهکار باشیم، باید از سرمایه
شود؛ و اگر  ها داده می هایش به هر یک از این از نیکی: «ه استمودفر اهللا رسول
گردد و به  هاي آنان کسر می تمام شد، از بدي داران داي حقوقِ حقهایش پیش از ا نیکی

 ».اندازند شود و سپس او را در آتشِ دوزخ، می حسابِ او منظور می
ي همیشه در دوزخ برا معنا نیست که آن شخص بدینناگفته نماند که این حدیث، 

شود و  هایی که متحمل گردیده است، مجازات می ي بدي اندازه خواهد ماند؛ بلکه به
منی براي همیشه در زیرا هیچ مؤ رود؛ یابد و به بهشت می رهایی می سپس از دوزخ

اما فراموش نکنیم که آتش دوزخ، داغ و سوزان است. انسان، یک  ماند؛ دوزخ نمی
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تش دوزخ را که تابِ تحمل آ ند، چه رسد به اینش را تحمل کتواند آت لحظه هم نمی
 ي ما را از آتش دوزخ، در پناه خویش قرار دهد. داشته باش. اهللا متعال همه

*** 

مةَ  -٢٢٤
َ
مِّ َسل

ُ
نَّ رسوَل &وعن أ

َ
، «قال:  اهللا ، أ َّ َْتِصُموَن إيِلَ ، َو�ِنَُّ�ْم ختَ نَا �رََشٌ

َ
َما أ إِ�َّ

َعلَّ َ�ْعَضُ�ْم 
َ
َضْيُت َول

َ
ْسَمُع َ�َمْن ق

َ
ُ بِنْحو ما أ

َ
يِض هل

ْ
ق
َ
تِِه ِمْن َ�ْعض، فأ َن حبُجَّ

ْ
حل

َ
ْن يَُ�وَن أ

َ
أ

ُ قِْطَعًة ِمَن انلَّارِ 
َ

َطُع هل
ْ
�
َ
َما أ إِ�َّ

َ
ِخيِه ف

َ
ُ حبَقِّ أ

َ
 )1([متفق عليه]». هل

براي  من نیز انسان هستم؛ شما«فرمود:  اهللا گوید: رسول می &سلمه امترجمه: 
آیید و ممکن است یکی از طرفین خصومت، در استدالل یا سخن  نزد من می قضاوت،

شنوم، به نفع او قضاوت نمایم. پس، هر   گفتن، ماهرتر باشد و من، مطابق چیزي که می
 ».ام اي از آتش را به او داده سان به او بدهم، در حقیقت، پاره کسی که حق برادرش را بدین

 شرح
نقل  &سلمه ، از ام»داران ظلم، و اداي حق به حقحرام بودن «در باب  /مؤلف

من نیز انسان هستم؛ شما، براي قضاوت، نزد من «فرموده است:  اهللا کرده که رسول
آیید و ممکن است یکی از طرفین خصومت، در استدالل یا سخن گفتن، ماهرتر  می

سی که شنوم، به نفع او قضاوت نمایم. پس، هر ک  باشد و من، مطابق چیزي که می
 ».ام اي از آتش را به او داده سان به او بدهم، در حقیقت، پاره حق برادرش را بدین

نیز انسانی همانند ما بوده است، نه فرشته؛  دهد که پیامبر این حدیث، نشان می
ي  نیز همانند همه و همان نیازهایی را داشته است که هر انسانی دارد. پیامبر

ن و آشامیدن کرد، و به خورد شد، احساس سرما و گرما می گرسنه و تشنه می ها انسان
شد، برخی چیزها را  مثل هر انسانی، دچارِ فراموشی می و خوابیدن نیاز داشت؛

». : من نیز انسان هستمرو فرمود اطالع بود؛ از این از برخی مسایل نیز بی دانست و می
که بشري همانند سایر  به او دستور داد که به همه اعالن کند طور که اهللا همان
 فرماید: هاست؛ می انسان

ٓ  قُۡل ﴿ َما ۠  إِ�َّ نَا
َ
ٓ  إَِ�َّ  يُوَ�ٰٓ  لُُ�مۡ ّمِثۡ  �ََ�ٞ  � َما َّ�

َ
�  ٰ       ]١١٠: الكهف[  ﴾ِحدٞ َ�ٰ  هٞ إَِ�ٰ  ُهُ�مۡ إَِ�

 .1713و چندین مورد دیگر؛ و صحیح مسلم، ش:  2458صحیح بخاري، ش:  )1(
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شود که بگو: جز این نیست که من نیز بشري همانند شما هستم و به من وحی می
 رحق است.پروردگارتان یگانه معبود ب

یعنی در مقامِ معبود نیستم که پرستش شوم یا پروردگاري نیستم که نفع و 
 براي خود نیز مالک هیچ نفع و ضرري نبود. اهللا ضرري در دست من باشد؛ رسول

یا او را پرستش  خوانند فریاد می را به اهللا ي شبهات کسانی که رسول سان همه بدین
شود و هیچ  بندند، برطرف می منفعت، به او امید میکنند یا براي دفع ضرر یا جلب  می

 فرماید: می اهللاماند.  ها باقی نمی اي براي این جاي شبهه

مۡ  َ�ٓ  إِّ�ِ  قُۡل ﴿
َ
ِ ٱ ِمنَ  ُ�َِ�ِ�  لَن إِّ�ِ  قُۡل  ٢١ ارََشدٗ  َوَ�  �َ�ّٗ  لَُ�مۡ  لُِك أ َحدٞ  �َّ

َ
 َولَنۡ  أ

ِجدَ 
َ
ٰ  إِ�َّ  ٢٢ َتَحًداُملۡ  ۦُدونِهِ  ِمن أ ِ ٱ ّمِنَ  اغٗ بََ�     ]٢٣  ،٢١: اجلن[  ﴾ۦۚ تِهِ َ�ٰ َورَِ�ٰ  �َّ

تواند مرا از  کس نمی بگو: من، مالک هیچ زیان و یا هدایتی براي شما نیستم. بگو: هیچ
ام تنها ابالغ (پیام) از سوي اهللا و  یابم. وظیفه گاهی جز او نمی عذاب اهللا پناه دهد و هرگز پناه

 هاي اوست. رساندن پیام

تواند مرا  کس نمی یعنی اگر اهللا متعال بخواهد به من عذاب یا زیانی برساند، هیچ
 گاهی جز اهللا ندارم. از عذاب االهی نجات دهد و پناه

اي براي این  و این مقدمه». من هم انسان هستم«فرمود:  اهللا در هر حال، رسول
نیز همانند هر انسان یعنی من  ؛»آیید شما براي قضاوت، نزد من می«بود که بگوید: 

ممکن است یکی از «ها، حق با کیست؛  ومتدانم که در دعواها و خص دیگري نمی
طرفین خصومت، در استدالل یا سخن گفتن، ماهرتر باشد و من، مطابق چیزي که 

شود،  زیرا من، مطابق دالیلی که به من ارائه می ؛»م، به نفع او قضاوت نمایمشنو  می
 کنم. حکم می

روند؛  می. دو نفر نزد قاضی شود وضوح دیده می به له، در متن زندگی مااین مسأ
زند و دالیل  حرف می ست که خوب داري آدمِ زبان الحطاص ها، به یکی از آن

که حق با اوست، زبانِ حرف  کند؛ و دیگري، با این پسندي تقدیم دادگاه می محکمه
از  کند؛ شده، به نفع اولی حکم میائه زدن ندارد. لذا قاضی مطابق دالیلی که به او ار

کارِ این، ». نمایم شنوم، قضاوت می من، مطابق چیزي که می«فرمود:  اهللا رو رسول این
داند و مکلّف به دانستن غیب  اي غیب نمی زیرا هیچ قاضی ؛کند تر می ها را ساده قاضی

طابق و م بلکه وظیفه دارد دالیل طرفین دعوا (خواهان و خوانده) را بشنود نیست؛
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اي، بر خالف مستندات  زیرا اگر قرار باشد هر قاضی شواهد و دالیل وجود حکم کند؛
کُشی پدید  موجود یا بر خالف شواهد و دالیل ظاهري حکم کند، هرج و مرج و حق

اي، روا نیست. در هر حال، اگر قاضی اصل را بر  و این، براي هیچ قاضی آید. می
گیرد، حکم کند،  س دالیلی که در اختیارش قرار میرعایت عدالت بگذارد و بر اسا

رسد و اگر  به او می حتی اگر در صدور حکم، اشتباه نماید، باز هم یک اجر یا ثواب
ر نماید، سزاوار دو پاداش دچار اشتباه نشود، یعنی حکمِ درستی صاد در صدور حکم

کار  انه، بهچون کمالِ تالش خود را براي درك حقیقت و صدور رأي منصف شود؛ می
بسته است. بنابراین، بر قاضی واجب است که مطابق شواهد و دالیل موجود و 

 واگذار نماید؛ یعنی اگر شخصی نمایان، رأي خود را صادر کند و باطن را به اهللا
کار است و براي اثبات ادعایش دو شاهد  دعا کرد که صد هزار تومان از فالنی، بستانا

را خواهان (مدعی)، رأي صادر کند و خوانده (مدعی علیه) آورد، قاضی باید به نفع 
که ایرادي اساسی در شهود وجود داشته  مگر این به پرداخت این مبلغ ملزم سازد؛

اما اگر دو شاهد،  ؛باشد؛ یعنی دو شاهد، جزوِ کسانی باشند که شهادتشان اعتبار ندارد
ایش جایز نیست که بر معتبر باشند، قاضی باید مطابق شهادتشان حکم کند و بر

من، مطابق چیزي «فرموده است:  خالف شهادتشان، رأي صادر نماید؛ زیرا پیامبر
 ».کنم شنوم، قضاوت می که می

ها رأي  ست که قاضی به نفع آن این حدیث، وعید و هشدار شدیدي براي کسانی
ش را پس، هر کسی که حق برادر«فرمود:  ها نیست؛ پیامبر دهد، ولی حق با آن می

یعنی حکم قاضی،  ؛»ام اي از آتش را به او داده رهسان به او بدهم، در حقیقت، پا بدین
هاي موجود و اظهارات  کند. اگر قاضی بر اساس دالیل و نشانه حرام را حالل نمی

چه را  خوانده و خواهان، به نفع کسی قضاوت کند که حق با او نیست، این رأي، آن
زیرا او، از طریق باطل به چیزي  گرداند؛ ، حالل نمین شخص حرام استکه براي ای

رو جرم پایمال کردن حق دیگران از این طریقِ  نارواست. از این شدست یافته که برای
 تر وشدیدتر است. مراتب سنگین اساس و دعاوي باطل، به اظهارات بی

ست که بدون در نظر گرفتن  چنین هشداري جدي به قاضیانی این حدیث، هم
رو علما، اختالف نظر  کنند؛ از این دات پرونده و اظهارات طرفین دعوا، قضاوت میمستن

دارند که آیا قاضی باید بر اساس مستندات پرونده و اظهارات طرفین دعوا، قضاوت 
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اند: صدور حکم براي قاضی بر اساس  کند یا بر اساس اطالعات خود؟ برخی گفته
مطابق چیزي که «فرموده است:  اهللا اطالعات شخصی، جایز نیست؛ زیرا رسول

یعنی اظهارات دو طرف دعوا، مالك قضاوت است و اگر  ؛»کنم ، قضاوت میشنوم می
ادعاهاي ساز  ، خود زمینهقضاوت نماید، این عات شخصی خودي اطال قاضی بر پایه

زیرا  خواهد بود؛و نیز پیدایش بدبینی نسبت به قاضی یا رأي صادرشده  اساس بی
بر عکس، آن را ببینند.  که مردم دانشِ شخصِ قاضی، نمایان یا هویدا نیستاطالعات و 

هاي شخصی قضاوت  اند: قاضی، بر اساس اطالعات و برداشت برخی از علما گفته
که اگر براي قاضی محرز شد که حق، بر  کند. دیدگاه سومی هم وجود دارد؛ این می

را به  خودداري کند و آن ممستندات موجود است، از صدور حک خالف اظهارات و
در این میان، دیدگاه صحیح، این است که اساس  مرجع قضایی دیگري ارجاع دهد.

هاي شخصیِ قاضی نیست و قاضی، فقط در موارد یا  قضاوت، اطالعات و برداشت
؛ به عنوان تواند با تکیه بر اطالعات خویش، رأي خود را صادر نماید مسایل خاصی می
اقرار کند،  قضیه یکی از طرفین دعوا حقیقت را بگوید، یعنی به حقمثال: اگر در یک 

العاتی که تواند بر اساس اط ولی در جریان دادرسی اقرارِ خود را پس بگیرد، قاضی می
زیرا این  ماید؛، نسبت به صدور رأي اقدام ناست دست آورده از اقرار آن شخص به

 ه دست آمده است.اطالعات، در جریان دادرسی و در مجلسِ قضاوت، ب
تواند با تکیه  مثالی دیگر: اگر قضیه، از شهرت عمومی برخوردار باشد، قاضی می

دانند  بر اطالعاتی که نسبت به این قضیه دارد، رأي خود را صادر کند. مثالً همه می
به شهادت عمومِ مردم، فالن زمین، از آنِ که فالن زمین، وقف عام است یا 

چنین مواردي قاضی بر اساس دانش و اطالعات خود (که  باشد. در شخص می فالن
ي  زیرا در چنین مواردي، مسأله ؛کند مبتنی بر شهرت اصلِ قضیه است)، قضاوت می

است و با توجه به شهرت قضیه، جایی براي بدبینی  تهمت یا بدبینی به قاضی، منتفی
 به قاضی یا رأي او، وجود ندارد.
تري دارد؛ وگرنه، اساس  ه، شرح و تفصیل بیشبار البته دیدگاه صحیح در این

ي قضایی و اظهارات طرفین دعواست. این مسأله را با ذکر  قضاوت، مستندات پرونده
کار  ان از فالنی بستانمدهم: اگر شخصی ادعا کند که صد هزار تو یک مثال توضیح می

ده) ست، و در عین حال، مدعی علیه (خوانواست و قاضی، خود یکی از شاهدان ا
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کند و نه  ست؛ در این صورت، قاضی نه مطابق علم خود، قضاوت می منکر این بدهی
داده، و به عنوان بر خالف آن. یعنی رسیدگی به این قضیه را به قاضی دیگري ارجاع 

سان قاضیِ  دهد و بدین شاهد، در این قضیه به نفع مدعی (خواهان) شهادت می
شود و بر اساس سوگند ِخواهان (مدعی) و  می دیگري، مسؤول رسیدگی به این دعوا

 کند. نیز شهادت شهود (از جمله شهادت قاضیِ اول) رأي خود را صادر می
*** 

ْسَحٍة ِمْن ِدينِِه َما : «اهللا قال قال رسوُل  $وعن ابِن عمَر  -٢٢٥
ُ
ُمؤِمُن يِف ف

ْ
ْن يََزاَل ال

َ
ل

 
ً
 َحراما

ً
ْم يُِصْب َدما

َ
 )1([روايت خباري]». ل

وسعت دینش  ازمؤمن، همواره «فرمود:  اهللا گوید: رسول می $عمر ابنترجمه: 
 ».ناحق نریزد برخوردار است تا زمانی که خونی را به

 شرح
» داران حرام بودن ظلم، و وجوب حاللیت خواستن از حق«در باب  /مؤلف

فرموده است:  اهللا نقل کرده که رسول $حدیثی بدین مضمون از عبداهللا بن عمر
؛ »ناحق نریزد زمانی که خونی را بهوسعت دینش برخوردار است تا  ازهمواره  مؤمن،«

را به قتل  )2(جویی پناهکافرِ پیمان یا  یا کافرِ ذمی یا کافرِ هم یعنی تا زمانی که مسلمان
بال خواهد بود. بنابراین، کشتن هر یک از این چهار  نرساند، نسبت به دینش فراخ

 .باشد تر و شدیدتر می ان، گناه قتلِ مسلمان، از همه بیشدسته، حرام است؛ در این می
جو) حرام نیست. در هر حال اگر  ناگفته نماند که کشتنِ کافرِ حربی (کافرانِ ستیزه

حدي در تنگنا  شود و به گیر می مسلمانی، مرتکب قتل حرام شود، نسبت به دینش، دل
 گردد. پناه بر اهللا. میشود و کافر  گیرد که چه بسا از دین، خارج می قرار می

 .6862صحیح بخاري، ش:  )1(
کند و در قبال وظایفی که  اسالمی زندگی می شود که در قلمرو حکومت ذمی، به کافري گفته می )2(

ست که خارج از قلمروِ حکومت اسالمی  پیمان، کافري دارد، از حقوق شهروندي برخوردار است. هم
شود که  جو به کافري گفته می پیمان است، و در جنگ نیست. کافرِ پناه کند و با مسلمانان، هم زندگی می

 او را در پناه خویش قرار داده است. [مترجم] به مسلمانان پناهنده شده و مسلمانی،
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 بریم که فرموده است: ي االهی پی می لذا به رازِ این فرموده

َتَعّمِدٗ  اِمنٗ ُمؤۡ  ُتۡل َ�قۡ  َوَمن﴿ ٓ  امُّ ُ ٱ وََغِضَب  �ِيَها اِ�ٗ َ�ٰ  َجَهنَّمُ  ۥُؤهُ فََجَزا  هِ َعلَيۡ  �َّ
َعدَّ  ۥَولََعَنهُ 

َ
    ]٩٣:  النساء[  ﴾٩٣ اَعِظيمٗ  َعَذابًا ۥَ�ُ  َوأ

عمد بکشد، جزایش دوزخ است و جاودانه در آن خواهد ماند؛ و اهللا بر  هر کس، مؤمنی را بهو 
 او خشم گرفته، و او را از رحمتش دور نموده و عذاب بزرگی برایش آماده ساخته است.

هی، دوزخ، جاودانگی در دوزخ، خشمِ الي قتل نفس، پنج عذاب است:  نتیجه
این،  براي او آماده کرده است. بزرگی که اهللاهی، و عذاب الرانده شدن از رحمت 

زیرا کسی که مرتکب چنین  ؛ناحق بکشد عمد و به ست که مسلمانی را به عذاب کسی
گردد و در  گیر می گیرد و نسبت به دینش دل شود، در تنگناي دینی قرار می جنایتی می

میشه در شود که براي ه کند و جزو دوزخیانی می کلی ترك می نهایت، دین را به
 مانند. دوزخ می

 ن حرام، یکی از گناهان کبیره است؛یابیم که قتل نفس و ریختن خو لذا درمی
 شود یا خیر؟ اش پذیرفته می ولی اگر قاتل توبه کند، آیا توبه

فرموده  شود؛ زیرا اهللا اش قبول می دیدگاه جمهور علما، این است که توبه
 است:

ِينَ ٱوَ ﴿ ِ ٱ َمعَ  ُعونَ يَدۡ  َ�  �َّ ُ ٱ َحرَّمَ  لَِّ� ٱ َس �َّفۡ ٱ ُتلُونَ َ�قۡ  َوَ�  َءاَخرَ  ًهاإَِ�ٰ  �َّ  إِ�َّ  �َّ
 ِ ٰ  َعۡل َ�فۡ  َوَمن نُونَۚ يَزۡ  َوَ�  قِّ �َۡ ٱب ثَامٗ  قَ يَلۡ  لَِك َ�

َ
 َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  َعَذاُب لۡ ٱ َ�ُ  َعۡف يَُ�ٰ  ٦٨ ا�

ْوَ�ٰٓ  الِحٗ َ�ٰ  َ�َمٗ�  وََعِمَل  َوَءاَمنَ  تَاَب  َمن إِ�َّ  ٦٩ ُمَهانًا ۦ�ِيهِ  ُ�ۡ َوَ�خۡ 
ُ
ُل  �َِك فَأ  ُ�َبّدِ

ُ ٱ     ]٧٠  ،٦٨: الفرقان[  ﴾ٖت� َحَسَ�ٰ  اتِِهمۡ  َٔ َسّ�ِ  �َّ
پرستند، و کسى را که اهللا، خونش را حرام کرده است، جز  و آنان که معبودي جز اهللا را نمى

، مجازات سختى کنند؛ و کسى که مرتکب این (اعمال) شود کشند و زنا نمى حق نمى به
شود، و با ذلت و خوارى براي همیشه در آن  خواهد دید. روز قیامت عذابش دو چندان مى

مگر آنان که توبه کنند و ایمان بیاورند و کار شایسته انجام دهند که اهللا،  ماند؛ مى
 کند. تبدیل مى  هایشان را به نیکی بدى

ناحق انجام داده  تلی که بهدر این آیه، بدین نکته تصریح شده گه اگر کسی از ق
اش پذیرفته  و ایمان بیاورد و عمل نیک و شایسته انجام دهد، توبه است، توبه نماید

 شود. اهللا متعال، فرموده است: می
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ِينَ ٱ عَِبادِيَ َ�ٰ  قُۡل ﴿ َّ�  َ�ۡ
َ
ْ أ ٰٓ  فُوا نُفِسِهمۡ  َ�َ

َ
ْ َ�قۡ  َ�  أ ِۚ ٱ ةِ رَّۡ�َ  ِمن َنُطوا َ ٱ إِنَّ  �َّ  فِرُ َ�غۡ  �َّ

نُوَب ٱ ُّ�  ۚ   ]  ٥٣: الزمر[  ﴾َ�ِيًعا
اید! از رحمت اهللا  روي در گناهان به خویشتن ستم کرده بگو: اي بندگان من که با زیاده

 آمرزد. ي گناهان را می گمان اهللا، همه ناامید نباشید. بی

 از دوم، حق است؛ متعال اهللا آنِ از اول، حق دارد: وجود حق سه قتل، گناه در زیرا

 دارد. تعلق مقتول، اولیاي به سوم حق و مقتول آن
 عاجز مقتول، حق اداي از قاتل اما بخشد؛ می توبه اب را حقش متعال، اهللا شک بدون

 حال هر به بخواهد. بخشش او از تا ندارد رسی دست او به مقتول، مرگ با زیرا است؛

 بدین قاتل، ي توبه آیا ولی ؛کرد خواهد داوري میانشان در قیامت روز خداوند

 خواهد قصاص قاتل، یا کرد خواهد راضی را مقتول متعال، اهللا امتقی روز که معناست

 قوت به قاتل ي توبه با مقتول، حق اند: گفته علما از برخی دارند؛ نظر اختالف علما شد؟

 از یکی زیرا ؛ماند می گردنش بر حق این هم باز کند، توبه قاتل اگر ست.و باقی خود

 پایمال حقشان که ست کسانی حق دادن بازپس یا ندارا حق حقوقِ اداي ،توبه شرایط

 اگر حتی نماید؛ درخواست را حقش قیامت روز تواند می مقتول رو این از است؛ شده

 قاتل ي توبه اگر که رسد می نظر به چنین شد، ذکر که آیاتی ظاهرِ از ولی ؛کند توبه قاتل

 کرد. خواهد راضی را مقتول متعال، اهللا باشد، قانهدصا
 درست قاتل، ي توبه که کنم اشاره نکته بدین باید مقتول اولیاي حق ي درباره

 و کند اعتراف قتل به و نماید تسلیم و معرفی دم اولیاي به را خودش که آن مگر نیست،
 چهار دم اولیاي دهید. انجام خواهید می که کاري هر هستم؛ شما اختیار در من، بگوید:

 با قاتل با سازش یا و دیه، ي همه گرفتنِ یا قصاص، یا گذشت، دارند: رو پیشِ گزینه

 دیه، از تر بیش چیزي توانند می آیا اما است؛ جایز علما اتفاق به این، دیه. از تر مک چیزي

 است، دم اولیاي با حق، چون و ندارد ایرادي اند: گفته علما از برخی کنند؟ مطالبه

 مشهورِ دیدگاه این، کنیم. می قصاص را قاتل ندهید، بها ونخ ده اگر بگویند: توانند می

 مبلغی سرِ بر سازش ،/حنبل احمد مشهور قولِ بر بنا یعنی باشد؛ می /احمد امام

 است. جایز دیه، از بیش
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ذکر  ي فرقان اي که از سوره نا بر آیهي قاتل، ب گیریم که توبه بنابراین، نتیجه می
نیز » زمر«ي  سوره 53ي  باشد. آیه ي قتل می یه، دربارهکردیم، صحیح است؛ زیرا این آ

 باشد: گر همین نکته می اي عام است، بیان که آیه

َ ٱ إِنَّ ﴿ نُوَب ٱ فِرُ َ�غۡ  �َّ     ]٥٣: الزمر[  ﴾َ�ِيًعا �ُّ
 آمرزد. ي گناهان را می گمان اهللا، همه بی

ست و  رگیگناه بسیار بز ،دهد که گناه قتل نفس نشان می $عمر حدیث ابن
 رود که از دین، خارج شود. پناه بر اهللا. ي قاتل، بیمِ آن می درباره

*** 

ةُ مْحَزةَ  -٢٢٦
َ
نَْصارِ�َِّة، َوِ�َ اْمرَأ

َ
َة بِْنِت اعِمٍر األ

َ
وعنها، قالت:  ريض اُهللا عنه وعن َخْول

لُهُم انلَّاُر يَْوَم بِغَ  اهللاإِنَّ رَِجاالً َ�َتَخوَُّضوَن يِف ماِل «َ�ُقول:  اهللا سِمْعُت رسوَل 
َ
ْ�ِ َحقٍّ ف

ِقَيامةِ 
ْ
 )1([روايت خباري]». ال

گوید: از  بود، می که همسر حمزه &خوله بنت عامر انصاريترجمه: 
ناحق دخل و تصرف  به هیبرخی از مردم، در اموال ال«مود: شنیدم که فر اهللا رسول

 ».شود لذا روز قیامت، آتش (دوزخ) نصیبشان می کنند؛ می

 حشر
روایت کرده که  $حدیثی بدین مضمون از خوله، همسر حمزه ،/مؤلف

 ؛کنند ناحق دخل و تصرف می به هیبرخی از مردم، در اموال ال: «فرموده است پیامبر
در  یعنی از اموالی که اهللا ؛»شود لذا روز قیامت، آتش (دوزخ) نصیبشان می

ي  استفاده اموالشاناز  کنند؛ بلکه استفاده نمی رستاختیارشان گذاشته است، د
بار مثل سیگار، مخدرات، شراب و  هاي زیان نمایند و اموالشان را در راه غیرشرعی می

برداري و  هاي نامشروع، مانند غصب، سرقت، کاله کنند! یا از راه امثال آن هزینه می
آورند.  دست می دعاوي دروغین براي غصب اموال دیگران و امثال آن، اموالی به طرحِ

ر هر حال تصرف نامشروع در اموال، چه از طریق کسب نامشروع باشد و چه از د
اي جز عذاب دوزخ نخواهد  هاي نامشروع، نتیجه طریق هزینه کردن اموال در راه

 .3118صحیح بخاري، ش:  )1(
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ي دیگران را  شده که انسان، از چنین عملی توبه نماید و حقوق پایمال داشت؛ مگر این
زیرا اهللا،  دست بردارد؛ هاي نامشروع راهجبران کند و از هزینه کردن اموال خود در 

 فرماید: می که چنانپذیرد؛  کاري را می ي هر توبه توبه

ِينَ ٱ عَِبادِيَ َ�ٰ  قُۡل ﴿ َّ�  َ�ۡ
َ
ْ أ ٰٓ  فُوا نُفِسِهمۡ  َ�َ

َ
ْ َ�قۡ  َ�  أ ِۚ ٱ ةِ رَّۡ�َ  ِمن َنُطوا َ ٱ إِنَّ  �َّ  فِرُ َ�غۡ  �َّ

نُوَب ٱ ُّ�  ۚ نِيُبوٓ  ٥٣ لرَِّحيمُ ٱ ورُ َغفُ لۡ ٱ ُهوَ  ۥإِنَّهُ  َ�ِيًعا
َ
ْ َوأ سۡ  َرّ�ُِ�مۡ  إَِ�ٰ  ا

َ
ْ َوأ  ِمن ۥَ�ُ  لُِموا

ن لِ َ�بۡ 
َ
  أ

ۡ
ونَ  َ�  ُ�مَّ  َعَذاُب لۡ ٱ �َِيُ�مُ يَأ ْ تَّبُِعوٓ ٱوَ  ٥٤ تُنَ�ُ حۡ  ا

َ
ٓ  َسنَ أ نزَِل  َما

ُ
 ّمِن ُ�مإَِ�ۡ  أ

ّ�ُِ�م ن لِ َ�بۡ  ّمِن رَّ
َ
  أ

ۡ
نُتمۡ  َتةٗ َ�غۡ  َعَذاُب لۡ ٱ �َِيُ�مُ يَأ

َ
ن ٥٥ ُعُرونَ �َشۡ  َ�  َوأ

َ
 ٞس َ�فۡ  َ�ُقوَل  أ

ٰ  َ�ٰ َحۡ�َ َ�ٰ  ِ ٱ بِ َج� ِ�  فَرَّطُت  َما َ�َ ٰ ٱ لَِمنَ  ُكنُت  �ن �َّ وۡ  ٥٦ ِخرِ�نَ ل�َّ
َ
 لَوۡ  َ�ُقوَل  أ

نَّ 
َ
َ ٱ أ َّ�  ٰ ۡ ٱ ِمنَ  لَُكنُت  ِ� َهَدٮ وۡ  ٥٧ ُمتَّقِ�َ ل

َ
نَّ  لَوۡ  َعَذاَب لۡ ٱ تََرى ِح�َ  َ�ُقوَل  أ

َ
ةٗ  ِ�  أ  َكرَّ

ُ�ونَ فَ 
َ
ۡ ٱ ِمنَ  أ ٓ  قَدۡ  بََ�ٰ  ٥٨ ِسنِ�َ ُمحۡ ل بۡ  ِ� َءاَ�ٰ  َك َءتۡ َجا  َت َ�ۡ َتكۡ سۡ ٱوَ  بَِها َت فََكذَّ

ٰ لۡ ٱ ِمنَ  َوُ�نَت      ]٥٩  ،٥٣: الزمر[  ﴾٥٩ فِرِ�نَ َ�
اید! از رحمت اهللا  روي در گناهان به خویشتن ستم کرده بگو: اي بندگان من که با زیاده

راستی که او، همان ذات آمرزنده و  آمرزد. به ي گناهان را می هللا، همهگمان ا ناامید نباشید. بی
که  دارش شوید، پیش از آنبر مهرورز است. و به سوي پروردگارتان روي بیاورید و فرمان

گاه یاري نشوید. و از بهترین دستورهایی که از سوي  هی به سراغتان بیاید و آنعذاب ال
هی به صورت که عذاب ال یروي کنید؛ پیش از آن، پپروردگارتان به سوي شما نازل شده

ناگهانی و در حالی که غافلید، به شما برسد تا مبادا کسی بگوید: اي واي و افسوس بر 
کنندگان بودم. یا بگوید: اگر اهللا  گمان از مسخره هایی که در حق اهللا کردم و بی کوتاهی

کند،  یا هنگامی که عذاب را مشاهده میشدم.   طور قطع از پرهیزکاران می کرد، به هدایتم می
شدم. آري؛ آیاتم به  داشت تا از نیکوکاران می بگوید: اي کاش برایم بازگشتی (به دنیا) وجود 

 تو رسید و تو تکذیبش کردي و سرکشی نمودي و از کافران گشتی. 

ي دخل و تصرف سوء یـا بـه عبـارت دیگـر      این حدیث، هشداري جدي درباره
ی یهـا  یعنی انسان نبایـد مـالش را در راه   ست؛ ستفاده از اموال شخصینسبت به سوء ا

ست که بایـد   هیزیرا مال و ثروت، امانتی ال ؛هزینه کند که نفع دنیوي و اخروي ندارد
 راي دنیا و آخرت انسان، مفیـد اسـت و  هایی استفاده کرد که ب از آن در کارها یا زمینه
نی خواهد بود درست استفاده نکند، جزو کسادرستی و در راه  اگر کسی، از اموالش به
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کنند و روز قیامت، نصیبی جز آتش دوزخ نخواهنـد   هی خیانت میکه در این امانت ال
 داشت.

*** 
 





 
 

 

داشت حرمت مسلمانان و بیان حقوق آنان و  باب: گرامی -27
 ها مهرورزي به آن

 فرماید: اهللا متعال، می

﴿ ٰ مۡ  َوَمن لَِكۖ َ� ِ ٱ تِ ُحُرَ�ٰ  ُ�َعّظِ ُ  َخۡ�ٞ  َ�ُهوَ  �َّ     ]٣٠:  احلج[  ﴾ۦَرّ�ِهِ  ِعندَ  ۥ�َّ
گمان این عمل، برایش  هی را بزرگ بدارد، بیها و شعایر ال ست و هر کس، نشانه(حکم) این ا

 نزد پروردگارش نیک است.

 فرماید: و می

﴿ ٰ مۡ  َوَمن لَِكۖ َ� ِ ٱ �ِرَ َشَ�ٰٓ  ُ�َعّظِ      ]٣٢:  احلج[  ﴾٣٢ ُقلُوبِ لۡ ٱ َوىَ�قۡ  ِمن فَإِ�ََّها �َّ
گمان این امر  هی را بزرگ و گرامی بدارد، بیها و شعایر ال ست و هر کس، نشانه(حکم) این ا
 هاست. از تقواي دل

 فرماید: چنین می هم

 ]  ٨٨: احلجر[  ﴾٨٨ ِمنِ�َ ُمؤۡ لِلۡ  َجَناَحَك  فِۡض خۡ ٱوَ ﴿
 بالِ (مهرِ) خویش را براي مؤمنان فرود آور.

 شرح
داشت حرمت مسلمانان و بیـان حقـوق آنـان و     باب: گرامی«وید: گ می /مؤلف

هر مسـلمانی بـر بـرادرِ مسـلمانش، حقـوقی دارد کـه       ». ها مهر و شفقت نسبت به آن
که: وقتی  از جمله این اوانی برشمرده و بیان فرموده است؛ها را در موارد فر آن پیامبر

ـ     برادر مسلمانش را می السـالم ، یـا  السـالم عليـکد: بیند، بـه او سـالم کـرده، بگوی
قهر کنـد.   نیست که بیش از سه روز با برادرش؛ و براي هیچ مسلمانی، جایز علي�م

بینند، از هم روي بگردانند. در این میان، کسی، بهتر  دیگر را می سان که وقتی یک بدین
سه مصلحتی شرعی در کار باشد، اگر است که ابتدا سالم نماید. البته ایرادي ندارد که 

روز با برادرِ مسلمان خویش قهر کنی و بیش از سـه روز نیـز در شـرایطی کـه او بـر      
کند، جایز است؛ بدین شرط که این امـر، او را بـه خـود وادارد و     گناهی پافشاري می
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ي قهر کردن،  ي توبه را در او فراهم سازد. بنابراین دیدگاه صحیح و راجح درباره زمینه
ز است و بیش از سه روز، بـه ایـن بسـتگی دارد کـه آیـا      این است که تا سه روز جای

بـه  شد کـه آن شـخص    مصلحتی شرعی در آن هست یا نه؟ اگر مؤثر بود و باعث می
، قهـر  قدر که مصـلحت اسـت   هو دست از گناه و معصیت بردارد، با او هرچ خود آید

ه و کـه بـه گنـا    کنید؛ ولی اگر مصلحتی در قهر کردن با او وجود نداشـت، و لـو ایـن   
کلی ترك ارتباط کنید. سپس مؤلف چند آیـه،   معصیتش ادامه دهد، نباید با او قهر یا به

 فرماید: که اهللا متعال، می در این باب، ذکر کرده است؛ از جمله این

﴿ ٰ مۡ  َوَمن لَِكۖ َ� ِ ٱ تِ ُحُرَ�ٰ  ُ�َعّظِ ُ  َخۡ�ٞ  َ�ُهوَ  �َّ       ]٣٠:  احلج[  ﴾ۦَرّ�ِهِ  ِعندَ  ۥ�َّ
گمان این عمل، برایش  هی را بزرگ بدارد، بیها و شعایر ال ست و هر کس، نشانها (حکم) این

 نزد پروردگارش نیک است.

سـت   ها و افـرادي  ها، زمان هی، حفظ حرمت مکانداشت شعایر ال منظور از گرامی
ان را واجـب قـرار داده اسـت و    هـا یـا رعایـت حرمتشـ     داشت آن که اهللا متعال گرامی

بهتر است و کسی کـه   شته باشد، براي او نزد پروردگارشي داکرد چنین روي هرکس
هـاي حـرام (ذوالقعـده،     و مسـاجد یـا رعایـت حرمـت مـاه     » حرمین«رعایت حرمت 

دشوار است، باید خـود را بـه رعایـت     او براي والحجه، محرم، و رجب) و امثال آنذ
 هی را گرامی بدارد.ها، ملزم سازد و شعایر ال مت اینحر

هی، این است که حرمت برادران مسلمان خـود را  هاي ال یا حرمت یکی از شعایر
زیرا بـراي هـیچ مسـلمانی جـایز      ؛ها را پاس بداریم حفظ کنیم و منزلت و جایگاه آن

ِّ «فرموده است:  نیست که برادر مسلمانش را تحقیر کند. پیامبر حِبَْسب اْمِرٍئ ِمْن الرشَّ
ُمْسِلمَ 

ْ
َخاُه ال

َ
ْن َ�ِْقَر أ

َ
سـت کـه    همین قدر بدي براي بد بودن شخص، کافی«یعنی:  )1(؛»أ

کند که او را در قلبش کوچک بشـمارد   فرقی نمی». را کوچک بشمارد شبرادر مسلمان
ایـن، بـه جـاي خـود؛ حتـی معاهـدات و        یا به زبان و اشاره و کنایه، تحقیرش نماید.

کس جایز  براي هیچ شود، حرمت دارد و هایی که میان مسلمانان و کفار بسته می پیمان
پیمانـانِ اهـل اسـالم، بـر سـه       شکنی کند. ناگفته نماند که هـم  ر، پیمانابا کفکه نیست 

 اند: دسته

 .نقل از ابوهریره به 2564صحیح مسلم، ش:  )1(
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گروهی که به عهد و پیمان خویش وفادارند؛ ما نیز وظیفه داریـم کـه بـه عهـد و     
 فرماید: ها وفادار باشیم. اهللا متعال، می پیمان خود با این

ْ َتَ�ٰ سۡ ٱ َ�َما﴿ ْ سۡ ٱفَ  ُ�مۡ لَ  ُموا َ ٱ إِنَّ  لَُهمۚۡ  َتقِيُموا ۡ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ     ]٧: التوبة[  ﴾٧ ُمتَِّق�َ ل
 پس تا زمانی که براي شما بر پیمانشان استوار بمانند، شما نیز استوار بمانید.

کننـد؛ ماننـد مشـرکانِ     شکنی مـی  گروهی دیگر، کسانی هستند که خیانت یا پیمان
بسـته شـد، نقـض    » حدیبیـه «در   ها و پیـامبر  ن آنقریش که پیمان صلحی را که میا

در حدیبیـه بـه مـدت ده سـال، اعـالمِ       دیگر کردند. مشرکان و مسلمانان، با توافق یک
وقتـی   شـکنی کردنـد. در هـر حـال     یش، پیمـان رکانِ قـر ولـی مشـ  بس نمودنـد؛   آتس

هـا   آن میـان مـا و   پیمـانی شکنی کنند، دیگر، هیچ عهدي و  پیمانان مسلمانان، پیمان هم
 فرماید: ها می ي این درباره نخواهد بود. اهللا

﴿ �َ
َ
ْ نََّ�ُثوٓ  امٗ قَوۡ  تِلُونَ تَُ�ٰ  � يۡ  ا

َ
ْ  َنُهمۡ َ�ٰ � وا َل  بََدُءوُ�مۡ  وَُهم لرَُّسولِ ٱ َراِج �ِإِخۡ  وََهمُّ وَّ

َ
 أ

 � �ٍ     ]١٣: التوبة[  ﴾َمرَّ
ودند و خود، آغازگر آیا با کسانی که سوگندهایشان را شکستند و قصد اخراج پیامبر را نم

 کنید؟جنگ با شما بودند، پیکار نمی

انـد، امـا بـیم آن     ي سوم، کسانی هستند که گرچه پیمان خود را نقض نکرده دسته
دهیم که هیچ پیمانی، میان  ها خبر می لذا به این شکنی کنند؛ حظه پیمانرود که هر ل می

 فرماید: می گونه که اهللا ما و شما نیست. همان

ا� ﴿ ٰ  ِهمۡ إَِ�ۡ  بِذۡ �ٱفَ  ِخَيانَةٗ  �ٍ قَوۡ  ِمن َ�َاَ�نَّ  مَّ َ�َ  ٓ � َسَوا َ ٱ إِنَّ  ٍء  ُ�ِبُّ  َ�  �َّ
ٓ �َۡ ٱ    ]  ٥٨: األنفال[  ﴾٥٨�ِنِ�َ ا

و اگر از خیانت قومی نگران بودي، پس متقابالً پیمانشان را به سویشان بیفکن تا در وضعیت 
 کاران را دوست ندارد. نتبرابر قرار بگیرید. همانا اهللا، خیا

ها دسـتور داده اسـت؛ یعنـی     به حفظ حرمت آن ست که اهللا ها، مسایلی لذا این
هـی  ترم قرار داده است، جزو شعایر الآن را مح هر مکان، زمان، و هر چیزي که اهللا

 هللارو ا شود و بر مسلمان، واجب است که حرمت آن را حفظ کند. از این محسوب می
 اید:فرم متعال، می
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مۡ  َوَمن﴿ ِ ٱ تِ ُحُرَ�ٰ  ُ�َعّظِ ُ  َخۡ�ٞ  َ�ُهوَ  �َّ     ]٣٠:  احلج[  ﴾ۦۗ َرّ�ِهِ  ِعندَ  ۥ�َّ
گمان این عمل، برایش نزد پروردگارش  هی را بزرگ بدارد، بیها و شعایر ال و هر کس، نشانه

 نیک است.

 فرماید: و می

مۡ  َوَمن﴿ ِ ٱ �ِرَ َشَ�ٰٓ  ُ�َعّظِ     ]٣٢:  احلج[  ﴾٣٢ ُقلُوبِ لۡ ٱ ىوَ َ�قۡ  ِمن فَإِ�ََّها �َّ
گمان این امر از تقواي  هی را بزرگ و گرامی بدارد، بیها و شعایر ال و هر کس، نشانه

 هاست. دل

شـود؛ ماننـد طـواف     هاي کوچک و بـزرگ مـی   ي عبادت هی، شامل همهشعایر ال
ي اسـالم.  ي خدا، سعی میان صفا و مروه، اذان، اقامه و دیگر شعایر و اعمال عباد خانه

که مسلمان  ست اي زیرا تقوا، همان انگیزه ي تقواست؛ هی، نشانهشتن شعایر الگرامی دا
 دارد. هی وامیرا به رعایت شعایر ال
 فرماید: می اهللا است: ، ذکر کرده/اي که مؤلف و اما سومین آیه

    ]٨٨: احلجر[  ﴾٨٨ ِمنِ�َ ُمؤۡ لِلۡ  َجَناَحَك  فِۡض خۡ ٱوَ ﴿
 را براي مؤمنان فرود آور.بالِ (مهرِ) خویش 

 فرماید: ي دیگري می در آیه

َبَعَك ٱ لَِمنِ  َجَناَحَك  فِۡض خۡ ٱوَ ﴿ ۡ ٱ ِمنَ  �َّ      ]٢١٥:  الشعراء[  ﴾٢١٥ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
 کنند، بگستران. و بال (مهر و تواضع) خویش را براى مؤمنانى که از تو پیروى مى

زیـرا مـؤمن بـا بـرادر      ن بـاش؛ ها، مهربان و فـروت  رت با آنیعنی در گفتار و رفتا
در  طـور کـه اهللا متعـال    ست و نسبت به او مهر و شفقت دارد؛ همانمسلمان، مهربان ا

 و یارانش فرموده است: وصف پیامبر

﴿ ٓ ا ِشدَّ
َ
ارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ أ ٓ  ُكفَّ     ]٢٩: الفتح[  ﴾َنُهمۡ بَيۡ  ءُ رَُ�َا

 دیگر مهربان. در برابر کافران سرسختند و با یک

 فرماید: می» شعراء«ي  سوره 215ي  در آیه ر که گفتم، اهللاطو همان
َبَعَك ٱ لَِمنِ  َجَناَحَك  فِۡض خۡ ٱوَ ﴿ ۡ ٱ ِمنَ  �َّ  ]٢١٥:  الشعراء[ ﴾٢١٥ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

 کنند، بگستران. و بال (مهر و تواضع) خویش را براى مؤمنانى که از تو پیروى مى
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ـ  گر این است که انسان ن آیه، بیانای ر بـرادران مسـلمانش، تواضـع و    باید در براب
 هاي خـود  چه پست و مقام واالیی داشته باشد؛ مانند پرنده که با بالفروتنی نماید؛ گر

ولی باید بالِ مهر و تواضع خویش را بـراي بـرادرانش پـایین بگیـرد و      گیرد؛ اوج می
ارجمند خاطر اهللا، متواضع و فروتن باشد، اهللا متعال، او را گرامی و  بداند که هرکس به

انسان، تواضع و فروتنی در برابر فقیران یا خردسـاالن را بـراي خـود،     ،گرداند. گاه می
 طـور کـه اهللا   ي شیطان اسـت. همـان   ارد. بدون شک، این، وسوسهپند می شأن کسرِ
 فرماید: می

ٓ  قَاَل ﴿ غۡ  فَبَِما
َ
�ۡ  تَِ� َو�ۡ أ

َ
ۡ ٱ َطَك ِصَ�ٰ  لَُهمۡ  ُعَدنَّ َ� يۡ  َ�ۡ�ِ  ّمِنۢ  تِيَنَُّهم� �ُمَّ  ١٦ تَقِيمَ ُمسۡ ل

َ
 ِديهِمۡ �

يۡ  وََ�نۡ  فِهِمۡ َخلۡ  َومِنۡ 
َ
ٓ  وََعن نِهِمۡ َ�ٰ � �ۡ  َ�ِدُ  َوَ�  �ِلِهِۡمۖ َشَما

َ
  ﴾١٧ ِكرِ�نَ َ�ٰ  َ�َُهمۡ أ

راهم نمودي، براي (فریفتن) آنان، در راه راست تو (به  (ابلیس) گفت: بدان سبب که گم
روم سرشان و از راست و چپشان به سراغشان میشتگاه از جلو و پنشینم و آنکمینشان) می

 گزار نخواهی یافت.ترشان را سپاس و بیش

همه متواضعانه  گوید: چرا با این فقیر، این آید و به او می به سراغ انسان می شیطان
متواضع و فروتن هستی؟ او که جایگـاه و   در برابر این شخص، کنی؟ چرا برخورد می

زنی؟ چگونه با فالنی رفت و آمد داري  چرا با فالنی حرف میمنزلت اجتماعی ندارد! 
متواضع و فروتن  خاطر اهللا ست که اگر کسی، به روي؟ این، در حالی با او راه مییا 

ي هـر عـالم،    رو زیبنـده  از ایـن  ؛گردانـد  باشد، اهللا متعال، او را گرامی و ارجمنـد مـی  
سلمانان، فروتن باشد. البته بـراي  ست که در برابر م مقامی ثروتمند و مسؤول و صاحب

که بـه   مگر این ؛مسلمان، جایز نیست که در برابر  هیچ کافري، تواضع و فروتنی نماید
قصد دعوت دادن او به سوي اسالم، بالِ مهر و رحمتش را برایش بگستراند؛ یعنـی او  

ت کـه  اسـ  بخواند. این، معناي رهنمود االهـی  را با عزت و کرامت، به سوي اسالم فرا
 فرماید: می

    ]٨٨: احلجر[  ﴾٨٨ ِمنِ�َ ُمؤۡ لِلۡ  َجَناَحَك  فِۡض خۡ ٱوَ ﴿
 بالِ (مهرِ) خویش را براي مؤمنان فرود آور.

 فرماید: می یعنی اگر دعوت حق را پذیرفت، باید او را گرامی داشت؛ زیرا اهللا
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َبَعَك ٱ لَِمنِ  َجَناَحَك  فِۡض خۡ ٱوَ ﴿ ۡ ٱ ِمنَ  �َّ      ]٢١٥:  لشعراءا[  ﴾٢١٥ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
 کنند، بگستران. و بال (مهر و تواضع) خویش را براى مؤمنانى که از تو پیروى مى

زیرا رفتـار   گفتار باشد؛ رفتار و نیک رانش خوشبنابراین، هر مسلمانی باید با براد
از «ي شـاعر:   گفتـه  کنـد و بـه   دوستی و محبت ایجـاد مـی   ن مردمو گفتار نیکو، در میا

از هر کاري که باعث کینـه و دشـمنی    در مقابل، پیامبر». شود گل میمحبت، خارها 
ي برادر مسـلمانش دسـت    که کسی، روي معامله گردد، منع فرموده است؛ مانند این می

اند، مشکل یا اختاللـی ایجـاد    ي که دو طرف توافق کردها نحوي در معامله بگذارد یا به
ساز کینـه و   کاري که زمینهدر هر حال، هر  کند و آن معامله را به سود خود، رقم بزند.

 باشد. ست، ناجایز می دشمنی
*** 

 فرماید: اهللا متعال، می

وۡ  ٍس َ�فۡ  بَِغۡ�ِ  �سَۢ َ�فۡ  َ�َتَل  َمن﴿
َ
 ٱ ِ�  فََسادٖ  أ

َ
�ََّما ِض �ۡ�

َ
 َوَمنۡ  اَ�ِيعٗ  �َّاَس ٱ َ�َتَل  فََك�

حۡ 
َ
ٓ  َياَهاأ َما َّ�

َ
حۡ  فََك�

َ
ۚ َ�ِيعٗ  �َّاَس ٱ َياأ    ] ٣٢: دة املائ[  ﴾ا

ي کاري در زمین بکشد، گویا همه هرکس، انسانی را جز به قصاص یا جز به کیفر فساد و تبه
ي مردم را نجات داده مردم را کشته و هر کس سبب زنده ماندن کسی گردد، گویا همه

 است.

يب موىس -٢٢٧
َ
َ : « قال: قال رسوُل  وعن أ ُنَْياِن � ُمْؤِمن اَكبلْ

ْ
ُمْؤمُن لل

ْ
شدُّ بْعُضُه ال

 
ً
َصابِِعه. [متفق عليه]». َ�ْعضا

َ
 )1(َوَشبََّك َ�ْ�َ أ

در حالی که انگشتانش را در هـم فـرو    اهللا گوید: رسول می ابوموسیترجمه: 
دیگر ماننـد اجـزاي یـک سـاختمان هسـتند کـه باعـث         مؤمنان براي یک«برد، فرمود: 

 ».شوند دیگر می تقویت و استحکام یک
 
 
 

 2585)؛ و صحیح مسلم، ش: 2446، 481صحیح بخاري در چندین مورد، از جمله: ( )1(
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 شرح
ي حفظ حرمـت مسـلمانان و مهـرورزي و نیکـی      ه شرح چند آیه دربارهتر ب پیش

 ذکر شده، این اسـت کـه اهللا   تیم. یکی از آیاتی که در این بابکردن به آنان، پرداخ
 فرماید: می

وۡ  ٍس َ�فۡ  بَِغۡ�ِ  �سَۢ َ�فۡ  َ�َتَل  َمن﴿
َ
 ٱ ِ�  فََسادٖ  أ

َ
�ََّما ِض �ۡ�

َ
 َوَمنۡ  اَ�ِيعٗ  �َّاَس ٱ َ�َتَل  فََك�

 
َ
ٓ  َياَهاحۡ أ َما َّ�

َ
حۡ  فََك�

َ
ۚ َ�ِيعٗ  �َّاَس ٱ َياأ     ]٣٢: دة املائ[  ﴾ا

ي کاري در زمین بکشد، گویا همه هرکس، انسانی را جز به قصاص یا جز به کیفر فساد و تبه
ي مردم را نجات داده مردم را کشته و هر کس سبب زنده ماندن کسی گردد، گویا همه

 است.

نـاحق بکشـد، و    یک نفر را به آیه بیان نموده که اگر کسیر این آري! اهللا متعال د
هاي مقتول نباشد، مثل این است  کاري خاطر مجازات تبه این قتل از روي قصاص یا به

سـانی دارنـد و    ي مسلمانان، حرمت یـک  زیرا همه ؛ي مسلمانان را کشته است که همه
بـه همـه    نسـبت  و هـرکس، حرمـت یـک مسـلمان را بشـکند، گویـا       نـد محترمهمه 

ي  ه معناي تکـذیب همـه  طور که تکذیب یک پیامبر، ب همان شکنی کرده است؛ حرمت
 فرموده است: ي قوم نوح درباره رو اهللا از این ست؛ هیپیامبران ال

بَۡت ﴿ ۡ ٱ نُوٍح  مُ قَوۡ  َكذَّ   ]  ١٠٥:  الشعراء[  ﴾١٠٥ َسلِ�َ ُمرۡ ل
 را تکذیب کردند. هی)فرستادگان (القوم نوح، 

زیـرا هـیچ    را تکـذیب کردنـد؛   فقط یک پیامبر، یعنی نـوح  که آناندر حالی 
دیده بودند،  ه نشد و تنها پیامبري که این قومبرانگیخت پیامبرِ مرسلی، پیش از نوح

ي پیـامبران را   بود. بنابراین، هرکس، یک پیامبر را تکـذیب کنـد، گویـا همـه     نوح
ـ  طور هـرکس، یـک نفـر را بـه     تکذیب کرده است. همین ي  احق بکشـد، گویـا همـه   ن

ي مسلمانان را از  یک نفر را نجات دهد، انگار همه مسلمانان را کشته است. و هرکس
 هالکت و نابودي نجات داده است.

بینی نشده  که انسان در برابر حوادث پیش نجات دیگران، دو حالت دارد: یکی این
شـود  و   سوزي مـی  نوعش را از مرگ نجات دهد؛ مثالً در جایی آتش و خطرناك، هم

اند، نجات دهیـد. امـا نـوع دوم ایـن      کنید کسانی را که در حریق گرفتار شده سعی می
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خواهد فالنی را به قتـل   شخص می است که انسان، اطالعاتی از قبل دارد که مثالً فالن
شود. ایـن هـم جـزو احیـاي نفـس یـا نجـات         رو مانع از این اتفاق می برساند. از این

ي مـردم را   سی که جانِ برادرِ مسلمانش را نجات دهد، گویـا همـه  دیگران است. و ک
در ایـن آیـه فرمـوده     نجات داده است؛ زیرا امت مسلمان، همانند یک پیکرنـد. اهللا 

ي قصاص در کار باشـد،   شود که اگر مسأله . لذا چنین برداشت می﴾ٍس �َفۡ  بِغَۡ�ِ ﴿ است:
طـور کـه اهللا    ی وارد نیست. همانبر کسی که خواهان قصاص است، هیچ ایراد و گناه

 فرماید: متعال، می

ٓ  ِهمۡ َعلَيۡ  َناَوَ�َتبۡ ﴿ نَّ  �ِيَها
َ
ِ  َس �َّفۡ ٱ أ   ]  ٤٥: دة املائ[  ﴾ِس �َّفۡ ٱب

اسرائیل چنین مقرر نمودیم که (حکم قصاص) بدین ترتیب است که و در تورات براي بنی
 شود. جان در برابر جان، قصاص می

قصاص قتلی که مرتکب شده است، به قتـل برسـاند،    را بهیعنی اگر کسی، قاتلی 
اگـر از   حق کشته است؛ حتی جا و به چون او را به ؛شود کار نمی باشد و گنه معذور می

شود کـه او   برد. قاتل، زمانی از میراث مقتول، محروم می وارثانش باشد، از او ارث می
تـر، بـرادر    کـنم کـه بـرادرِ بـزرگ     ناحق بکشد. به عنوان مثال سه برادر را ذکر می را به

قتل رسیده،  رساند. حال، فقط برادر وسط، از برادر کوچک که به قتل می کوچکش را به
شود. سپس اگر برادرِ  برد و چون برادرِ بزرگ، قاتل است، از ارث، محروم می ارث می

وسط، خواهان قصاص برادرِ کوچکش شود و بـرادر بـزرگش را بـه قصـاص بـرادرِ      
بکشد، آیا از برادر بزرگ خود که او را در قصـاص بـرادر کوچـک کشـته     کوچکش، 

خاطر قصاص شرعی کشته شده است؛  حق و به برد؟ آري؛ زیرا او را به است، ارث می
نـاحق بـه    بزرگ، از آن جهت از ارث برادر کوچک محروم شد که او را بـه  برادرولی 

 قتل رساند.
حـق باشـد، جـاي هـیچ سرزنشـی در آن       گیریم که اگر قتل، به بنابراین نتیجه می

 فرماید: قصد قصاص انجام شده است و اهللا متعال می نیست؛ زیرا به

ٞ َحَيوٰ  قَِصاِص لۡ ٱ ِ�  َولَُ�مۡ ﴿ ْوِ� َ�ٰٓ  ة
ُ
 ٱ أ

َ
    ]١٧٩: البقرة[  ﴾١٧٩ َ�تَُّقونَ  لََعلَُّ�مۡ  بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

 که تقوا پیشه کنید. اي خردمندان! براي شما در قصاص، حیات و زندگی وجود دارد؛ باشد
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 ٱ ِ�  فََسادٖ ﴿ چنین فرموده است: هم اهللا
َ
کاران بـه کیفـرِ    یعنی: کشتن تبه ﴾ِض �ۡ�

کاري در زمین، این نیسـت   ها، قتل ناحق نیست. معناي فساد و تبه کاري آن فساد و تبه
ناحق خراب کند. این کـار، گرچـه    ي کسی را به که شخصی، بولدوزري بیاورد و خانه

ست، ولی کسی با انجام چنـین کـاري، مسـتحق قتـل نیسـت.       کاري کاري و تبه خراب
زنـی،   ها و باورهاي پلیـد، راه  کاري در زمین، نشر و پخش اندیشه ظور از فساد و تبهنم

کاري در زمین هسـتند   ها، مصادیق فساد و تبه . اینقاچاق مواد مخدر و امثال آن است
شوند، این است که اعدام شوند و اعـدام   و سزاي کسانی که مرتکب چنین اعمالی می

 چنین افرادي، جایز است. اهللا متعال در همین سوره فرموده است:

ْ َجَ�ٰٓ  إِ�ََّما﴿ ِينَ ٱ ُؤا َ ٱ ُ�َارُِ�ونَ  �َّ  ٱ ِ�  نَ َعوۡ َو�َسۡ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ
َ
ن فََساًدا ِض �ۡ�

َ
ْ ُ�َقتَّلُوٓ  أ وۡ  ا

َ
 أ

ْ يَُصلَُّبوٓ  وۡ  ا
َ
عَ  أ يۡ  ُ�َقطَّ

َ
رۡ  ِهمۡ ِدي�

َ
وۡ  ٍف ِخَ�ٰ  ّمِنۡ  ُجلُُهمَوأ

َ
ْ يُنَفوۡ  أ  ٱ ِمنَ  ا

َ
    ]٣٣: دة املائ[  ﴾ِض �ۡ�

کوشند، کاري می جنگند و در زمین براي فساد و تبهسزاي کسانی که با اهللا و رسولش می
ها و پاهایشان بر خالف  تنها این است که کشته شوند یا به دار کشیده شوند یا دست

 د یا از سرزمینی (که در آن هستند) تبعیدشان کنند.دیگر بریده گرد یک

 انـد، مجـازات شـوند. اگـر جرمشـان      دهباید مطابق جنایتی که مرتکـب شـ   :یعنی
تر باشد، بـه حـبس    شوند و به همین نسبت اگر جرمشان سبک سنگین باشد، اعدام می
کـه در   ام کننـد دشوند. بنابراین اگر کسی را بـدین خـاطر اعـ    ابد یا تبعید، محکوم می

. ناگفته نماند کـه  کاري پرداخته است، هیچ سرزنشی بر آنان نیست زمین به فساد و تبه
بنا بـر   البتهباشد.  اعدام چنین کسانی، واجب است. بر خالف قصاص قتل که مباح می

گیر کنـد و   اگر کسی، شخصی را غافل ،اهللا رحمهما ابوالعباس حرانیرأي امام مالک و 
توانند در این  ساند، واجب است که قصاص شود و اولیاي دم نمیقتل بر سپس او را به
کاري در زمین اسـت.   زیرا این، یکی از مصادیق فساد و تبه ؛گیري نمایند زمینه تصمیم

به عنوان مثال: شخصی، خوابیده است و قاتل، او را در حالی کـه خوابیـده و از همـه    
ید قصاص شود؛ اگرچه اولیـاي دم  رساند. چنین قاتلی با خبر است، به قتل می چیز بی

امام ابوالعباس خواهیم. این، دیدگاه امام مالک و  بگویند: قاتل را بخشیدیم و هیچ نمی
 و قول راجح نیز همین است.ست  حرانی

خاطر قصاص یـا   اهللا متعال در این آیه بیان فرموده که قتل ناحق، یعنی قتلی که به
باشد و نجات یـک نفـر از    ي مردم می تن همهي کش کاران نیست، به منزله مجازات تبه
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یابیم کـه جـرم قتـل، بسـیار سـنگین       ي مردم است. لذا درمی مرگ، همانند نجات همه
دانـد.   انـد، نمـی   ناحق کشته شده هایی را که به کس تعداد انسان است. با این حال، هیچ

ریک است؛ زیـرا  ها، ش ي این قتل ِ همه ، در گناهناگفته نماند که نخستین فرزند آدم
گذاري کرد.  او، نخستین کسی بود که مرتکب قتلِ برادرش شد و این روش بد را پایه

به دنیا  ماجرا از این قرار بود که وقتی این دو برادر به عنوان نخستین فرزندانِ آدم
ـ   آمدند و بزرگ شدند، براي تقرب به اهللا قربانی کردند. قربانیِ یکـی از آن   ههـا پذیرفت

و به بـرادرش گفـت:    ورزیدربانی دیگري، قبول نشد. لذا به برادرش حسادت شد و ق
کشـم.   چرا خداوند، قربانی تو را قبول کرد، امـا قربـانی مـن قبـول نشـد؟ تـو را مـی       

 برادرش، پاسخ داد:

ُ ٱ َ�َتَقبَُّل  إِ�ََّما﴿ ۡ ٱ ِمنَ  �َّ     ]٢٧: دة املائ[  ﴾٢٧ ُمتَِّق�َ ل
 پذیرد. یاهللا، تنها از پرهیزگاران، م

زیرا کسی که به قتل تهدیـد   ؛یعنی تو نیز تقوا پیشه کن تا اهللا، قربانیِ تو را بپذیرد
در  قتـل رسـاند؛ اهللا   کند، متقی و پرهیزگار نیست. با این حال، وي، برادرِ خود را به

 فرماید: باره می این

ِخيهِ  َل َ�تۡ  ۥُسهُ َ�فۡ  ۥَ�ُ  َ�َطوََّعۡت ﴿
َ
ۡص  ۥَ�َقَتلَهُ  أ

َ
     ]٣٠: دة املائ[ ﴾٣٠ ِ�ِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ ِمنَ  َبحَ فَأ

ترتیب او را کشت و از نفس سرکش وي، به تدریج او را به کشتن برادرش واداشت و بدین
 کاران گردید.زیان

کـرد   او، پیکر برادرِ مقتولش را چهل روز بر پشت خویش حمل میشود:  گفته می
شناخته نشده بودند.  آن زمان، قبرها چه کند؟ زیرا تا ي برادرش دانست با جنازه و نمی

کَند تا به او نشان دهد چگونه جسـد بـرادرش   اهللا متعال، زاغی فرستاد که زمین را می
ه ها کشته شـد؛ زاغـی کـ    اند: دو زاغ، با هم جنگیدند و یکی از آن را پنهان نماید. گفته

دفن نمـود.   ر خاكد و زاغِ مرده را زیزمین را حفر کر هایش زنده مانده بود، با چنگال
 درش را زیر خاك دفن کند.اي بر ي قاتل، از زاغ یاد گرفت که جنازه زاده سان آدم بدین

هر قتلی که در زمین انجام شود، نخستین قاتل، یعنی فرزند آدم، در گناهش آري! 
کسی، این جـرم و  گاه  اي امنیت برقرار شود و آن چنین اگر در جامعه شریک است. هم
ریـزي در آن سـرزمین    ي قتـل و خـون   گذار دوبـاره  ا ایجاد کند و پایهجنایت بزرگ ر
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زیرا او، دوباره به مـردم،   باشد؛ جا انجام شود، شریک می ه آنباشد، در گناه هر قتلی ک
ي نـاامنی و قتـل و    ریزي داده اسـت و مسـبب پیـدایش دوبـاره     جسارت قتل و خون

روشِ بدي باشد، گناه آن عمل و  گذار ست. روشن است که اگر کسی، پایه ریزي خون
رسـد. از اهللا متعـال    شـوند، بـه او مـی    گناه کسانی که تا قیامت، مرتکب آن عمـل مـی  

گران خیر و نیکی بگرداند و به  ي ما را جزو بانیان و دعوت کنم که همه درخواست می
 ي بزرگوار است. یقین او، بخشنده به توفیق کارهاي نیک عنایت بفرماید؛ ما

*** 

ْسَواقَِنا، وَمَعه : «اهللا وعنه قال: قال رسوُل  -٢٢٨
َ
ْو أ

َ
ٍء ِمْن َمَساِجِدنَا، أ َمن َمرَّ يِف يَشْ

ُيْمِسْك 
ْ
ل
َ
ءٍ َ�ْبٌل ف ُمْسلِِمَ� ِمْنَها �يَِشْ

ْ
َحًدا ِمَن ال

َ
ْن يُِصيب أ

َ
ِه أ ْو يِلَْقبِْض ىلَعَ نِصالَِها بِ�فِّ

َ
». ، أ

 )1([متفق عليه]
هرکس، با نیـزه از مسـاجد یـا    «فرمود:  اهللا : رسولگوید می ابوموسیترجمه: 

گذرد، باید نوك آن را با دسـت خـویش بگیـرد تـا مبـادا بـه یکـی از         بازارهاي ما می
 ».مسلمانان برخورد کند و آسیبی به او برساند

ِهمْ : «اهللا قال: قال رسوُل  $وعن انلُّْعَماِن بِن �ِش�ٍ  -٢٢٩ ُمْؤِمنَِ� يِف تََوادِّ
ْ
 مَثُل ال

سِد بالسَهِر 
ْ

ََسِد إَِذا اْشَتىَك ِمْنُه ُعْضٌو تَداىَع هُل سائُِر اجل وتََرامُحِِهْم وتَعاُطِفِهم، َمَثُل اجلْ
 َّ�ُ  )2([متفٌق عليه]». واحلْ

مؤمنان در دوستی، «فرمود:  اهللا گوید: رسول می $نعمان بن بشیرترجمه: 
درد آید، سایر  گر یک عضو آن بهدیگر، مانند یک پیکرند که ا مهربانی و شفقت با یک

 ».شوند قراري) و تب می خوابی (بی اعضا نیز دچار بی

يب ُهرْ�َرةَ  -٢٣٠
َ
سَن ابن يلَعٍّ ريض  قال: قبَّل انلَّيِبُّ  وعن أ

ْ
عنهما، َوِعْنَدهُ  اهللاحل

بَّلُت مِ 
َ
ِ ما �

َ
ودل

ْ
َرع: إِنَّ يِل َعرشةً ِمَن ال

ْ
ق
َ
رُع ْ�ُن َحا�ِس، فقال األ

ْ
ق
َ
ِْه األ حًدا فَنَظر إيِلَ

َ
ْنُهْم أ

 )1([متفٌق عليه]». َمن ال يَرْحْم ال يُرَْحمْ «فقال:  اهللا رسوُل 

 .2615)؛ و صحیح مسلم، ش: 7075، 452صحیح بخاري، در چندین مورد؛ از جمله: ( )1(
 .2586؛ و صحیح مسلم، ش: 6011صحیح بخاري، ش:  )2(
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را بوسید. اقرع بن حـابس   $حسن بن علی گوید: پیامبر می ابوهریرهترجمه: 
ام.  هـا را نبوسـیده   یـک از آن  فرزنـد دارم و هـیچ  ده بـود، گفـت: مـن،     که نزد پیـامبر 

 ».گیرد کسی که رحم نکند، مورد رحمت قرار نمی«نگاه کرد و فرمود:  به او اهللا رسول

 شرح
ي مدارا با مسـلمانان ذکـر کـرده اسـت؛ از جملـه       تعدادي حدیث درباره /مؤلف

هـرکس، بـا نیـزه از مسـاجد یـا      «فرموده اسـت:   که پیامبر حدیث ابوموسی اشعري
د تا مبادا به یکی از مسـلمانان  گذرد، باید نوك آن را با دست خویش بگیر بازارهاي ما می

نوك نیزه یا پیکان، برنده است و اگر بـه بـدنِ کسـی    ». برخورد کند و آسیبی به او برساند
اما اگـر انسـان مراقـب باشـد، دیگـر       گردد؛ ریزي و جراحت می ، باعث خوناصابت کند

پروا  ند و بیرسد. برخی از افراد، با خود نیزه داشت گذران آسیبی نمی خطري ندارد و به ره
 شدند. ذران میهگبسا باعث زخمی شدن ر رفتند و چه در کوچه و بازار راه می

عصا نیز همین گونه است؛ اگر با خود عصا دارید، آن را عمودي بگیرید، نـه افقـی؛   
بی یند، برخورد کند و آسه پشت سر یا جلويِ شما در حرکتزیرا ممکن است به کسانی ک

کنند؛ باید دقت نمایند که باعـث اذیـت و    ی که از چتر استفاده میبه آنان برساند. یا کسان
سـت؛ زیـرا    گذران نشوند. رعایت این نکته در کوچه و بازار، بسیار ضروري آزار سایر ره

 فرماید: می اهمیتی نیست. اهللا ي کوچک و کم اذیت و آزار دیگران، مسأله

ِينَ ٱوَ ﴿ ۡ ٱ ُذونَ يُؤۡ  �َّ ۡ ٱوَ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ْ حۡ ٱ َ�َقدِ  تََسُبواْ �ۡ ٱ َما بَِغۡ�ِ  تِ َ�ٰ مِ ُمؤۡ ل  انٗ َ�ٰ ُ�هۡ  َتَملُوا
بِينٗ  امٗ �ثۡ      ]٥٨ األحزاب:[  ﴾٥٨ امُّ

آزارند، بدون تردید  آنکه مرتکب گناهی شده باشند، می و آنان که مردان و زنان مؤمن را بی
 اند. تهمت و گناه آشکاري بر دوش کشیده

گویـد:   اسـت کـه مـی    ه، حدیث ابـوهریره یکی از احادیثی که مؤلف ذکر کرد
بـود. حسـن بـن     را بوسید و اقرع بن حابس نـزد پیـامبر   $حسن بن علی پیامبر
 $حسن و حسین بود. پیامبر &یعنی فرزند فاطمه ،ي دختري پیامبر نوه $علی

ت سـ رسد که حسن را بـیش از حسـین دو   نظر می  را خیلی دوست داشت و چنین به
ْن يُْصـِلَح «فرمود:  ي حسن درباره داشته است؛ پیامبر

َ
َ أ إنَّ ابِْ� َهَذا َسيٌِّد َولََعـلَّ ا�َّ

 .2318؛ و صحیح مسلم، ش: 5997صحیح بخاري، ش:  )1(
                                                                                                        



 519  ها داشت حرمت مسلمانان و بیان حقوق آنان و مهروروزي به آن باب: گرامی

ُمْسِلِم�َ 
ْ
این فرزند من، آقاست؛ امید است کـه اهللا، او را  «یعنی:  )1(؛»بِِه َ�ْ�َ فِئَتَْ�ِ ِمْن ال

ه طور هم شد و زمانی ک همین». سببِ صلح و سازشِ دو گروه از مسلمانان، قرار دهد
که مسایل و  به خالفت رسید، پس از آن طالب پس از پدرش، علی بن ابی حسن

یـزي در میـانِ مسـلمانان، از    ر خاطر جلـوگیري از قتـل و خـون    هایی پدید آمد، به فتنه
زیـرا خـوب    واگذار نمود؛ $سفیان پوشی کرد و آن را به معاویه بن ابی چشم خالفت

ري هستند که خیرخـواه او و سـایر مسـلمانان    دانست که در میان مردم، افراد شرو می
فریبند و به جنگ و قتال با سایر مسلمانان تشـویق   آیند و او را می نیستند و نزدش می

را فریفتنـد و در نهایـت، بـه او     گونه که چندي بعد، برادرش حسین کنند؛ همان می
ز ي کـربال و کشـته شــدن حسـین و تعــدادي ا    اش حادثــه نتیجـه  کــهخیانـت کردنـد   

سان  سفیان واگذار کرد و بدین خالفت را به معاویه بن ابی اما حسن بود؛ یارانش
ْن يُْصـِلَح بِـِه َ�ـْ�َ فِئَتَـْ�ِ ِمـْن به حقیقت پیوست که:  اهللا رسول ي فرموده

َ
َ أ َولََعـلَّ ا�َّ

ُمْسِلِم�َ 
ْ
رار اهللا، حسن را سببِ صلح و سازشِ دو گروه از مسـلمانان، قـ  «یعنی:  )2(؛»ال

 ».خواهد داد
یکی از سـرداران   -را بوسید، اقرع بن حابس اش، حسن نوه گاه که پیامبر آن

جا بود؛ روشن اسـت کـه صحرانشـینان، مقـداري سرسـخت و       آن -»تمیم بنی«ي  قبیله
ام.  هـا را نبوسـیده   یـک از آن  فرزنـد دارم و هـیچ  ده اند. اقرع گفت: من،  دل بوده سنگ
کسـی کـه رحـم نکنـد، مـورد رحمـت قـرار        «کـرد و فرمـود:   به او نگاه  اهللا رسول

هـی  مهربـان نیسـت، از رحمـت ال    یعنی کسی که نسبت بـه بنـدگان اهللا   ؛»گیرد نمی
امِحُوَن يَـرمَْحُهْم الـرَّمْحَن«چنین فرموده است:  هم شود. پیامبر محروم می یعنـی:   )3(؛»الرَّ

 ».کند به بندگان مهربانش، رحم می پروردگار رحمان«

 .بکره نقل از ابی ) به7109، 3746، 3629، 2704صحیح بخاري، ش:  )1(
 .بکره نقل از ابی ) به7109، 3746، 3629، 2704صحیح بخاري، ش:  )2(
)؛ 2/160)؛ احمد در مسندش (4941)؛ ابوداود (1942در الجامع ( صحیح لغیره؛ روایت: ترمذي )3(

). بخاري نیز این روایت را در الکنی 591)؛ و حمیدي در سندش (4/214شیبه در المصنف ( ابی ابن
)، و حاکم در 69) از حمیدي نقل کرده است. و نیز عثمان بن سعید دارمی در الرد علی الجهمیه (574(
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 از این رو به اهمیـت  ؛مهربان باشد باید با کودکان، گر آن است که انسان ین، بیانا
یابیم که بوسیدن کودکان، نـوعی محبـت    بریم و درمی می  ها پی بوسیدن فرزندان و نوه

به جاي محبت به کودکان،  لد هاي سنگ اما آدم است؛ اهللا ها و پیروي از رسول به آن
دهند کـه در کنارشـان    به فرزند خردسال خود اجازه نمیکنند و حتی  آزاري می كکود

گذارنـد حـرفش را بگویـد؛     دهند و نمـی  نمیزدن ي حرف  بنشیند یا حتی به او اجازه
سـت   رحمتـی نبوي و نیز بر خالف زنند! این، بر خالف سنت  بلکه بر سرش فریاد می

 که اهللا متعال در قلب بندگانِ مهربانش گذاشته است.
ي  خوانـد کـه نـوه    نماز ظهر یـا عصـر را مـی    کی از روزها، با مردمی اهللا رسول

داشت و چون بـه   در حالت قیام، او را برمی اهللا نزدش آمد؛ رسول اش، امامه دختري
کجا و اخالق مـا، کجـا؟! اآلن اگـر     گذاشت. اخالق پیامبر رفت، او را می سجده می
کـه او   د به ایـن کند، چه رس ون میاي را در مسجد ببیند، او را از مسجد بیر کسی، بچه

 در آغوش بگیرد! را در حالت قیام
 در حالِ سجده بود که حسن یا حسین رويِ پشت ایشان رفت. پیامبر پیامبر

ْن «اش را طوالنی نمود و وقتی سالم داد، فرمود:  سجده
َ
َلَِ� فََكرِْهُت أ إنَّ ابِْ� اْرحتَ

لَُه َحىتَّ َ�ْقيِضَ َ�هْ  َعجِّ
ُ
فرزندم، روي پشتم رفته بود و چون دوست «یعنی:  )1(؛»هُ َمتَ أ

عبادهللا بن  ي گی از طریق سفیان ین عمرو بن دینار از ابوقابوس، غالم آزادشده). هم4/175المستدرك (
 عمرو، از عیداهللا بن عمرو به صورت مرفوع.

نام برده و هیچ جرح یا تعدیلی » ابوقابوس«) از 9/429حاتم، در الجرح والتعدیل ( گویم: ابن ابی می
) بدین 1/9ثقه دانسته است؛ زیرا در مقدمه (براي وي ذکر نکرده است؛ و این، بدین معناست که او را 

یک از ائمه، او  ي تابعیین بدون تجریح، ذکر شود و هیچ نکته تصریح کرده که وقتی یکی از راویان طبقه
) نام برده 6428گر ثقه بودن اوست. ابن حبان، ابوقابوس را در الثقات ( را جرح نکرده باشد، این بیان

گوید: ترمذي، حدیثش را صحیح دانسته است. ذهب در المغنی  ) می5627است. و حافظ در اللسان (
حاتم و ترمذي،  شود. این، اشتباه است؛ زیرا ابن ابی فی الضعفاء، او را نام برده و گفته است: شناخته نمی

باشد.  است و تسلسل آن در اول، می» مسلسل«این حدیث، جزو احادیث  اند. اش سخن گفته درباره
 ).1/566)، و المحدث الفاصل از رامهرمزي (2/189اوي از سیوطی (ر.ك: تدریب الر

) 1141گونه که در المجتبی ( )، و روایت نسائی، آن3/493صحیح است؛ روایت: احمد در مسندش ( )1(
) از یزید بن 934عاصم در اآلحاد والمثانی ( ) و از طریق او، ابن ابی6/379شیبه ( آمده است؛ ابن ابی
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». نداشتم او را به تعجیل بیندازم، (سجده را طوالنی کردم) تا کارش را انجام دهد
 $کرد. در این میان حسن و حسین باالي منبر بود و سخنرانی می اهللا روزي رسول

توانستند، راحت راه بروند.  میافتادند و ن که لباس نو پوشیده بودند، آمدند و به سر می
اهللا متعال، راست «از منبر پایین آمد و آن دو را در آغوش گرفت و فرمود:  پیامبر

ٓ ﴿فرموده است؛ َما مۡ  إِ�َّ
َ
ٰ أ وۡ  لُُ�مۡ َ�

َ
اموال و فرزندانتان، فقط «یعنی: ». ﴾َنةٞ فِتۡ  ُدُ�مۡ َ�ٰ َوأ

گاه کردم که به این دو بچه ن«و سپس افزود: ». ي آزمایش شما هستند مایه
رو  از این )1(».افتادند؛ لذا نتوانستم صبر کنم ر میتوانستند خوب راه بروند و به س نمی

 ها را با خود، باالي منبر آوردم. پایین آمدم و آن
ها  گر این است که باید با کودکان، مهربان باشیم و با آن ها، بیان ي این روایت همه

خواهد بود. امید است که اهللا  از رحمت اهللا مدارا کنیم. و این، سببِ برخورداري
 ي ما را مشمول لطف و رحمت و احسان خویش قرار دهد. متعال، همه

*** 

ْعراِب ىلَعَ رسولِ  &وعن اع�شةَ  -٢٣١
َ
تُقبِّلوَن  اهللا قالت: قِدم ناٌس ِمن األ

َ
فقالوا: أ

ِكنَّا و .»َ�َعمْ «ِصبْيانَُ�م؟ فقال: 
َ
ْملُِك إِْن اَكَن : «اهللا فقال رسوُل  ما ُ�َقبِّل، اهللاقالوا: ل

َ
َو أ

َ
أ

و�ُِ�ْم الرَّمَحةَ  اهللا
ُ
ل
ُ
 )2(]متفٌق عليه[ .»نَزَع ِمْن ق
آمدنـد و گفتنـد: آیـا     ، نزد پیامبر نشین  بادیه اي گوید: عده می &عایشهترجمه: 

گفتنـد: ولـی بـه اهللا سـوگند کـه مـا،       ». بلـه «بوسید؟ فرمود:  شما، کودکان خود را می
هاي شما  وقتی اهللا، رحم و مهربانی را از دل«فرمود:  بوسیم. پیامبر انمان را نمیکودک

 ».توانم براي شما کاري انجام دهم برداشته است، من نمی

صورت مرفوع. و  شداد به یعقوب از عبداهللا بن ابی ن حازم از محمد بن عبداهللا بن ابیهارون از جریر ب
 محمد بن عبداهللا، ثقه است.

)، احمد در 3774)، ترمذي (6039، 6038حبان ( )، ابن1456حسن است؛ روایت: ابن خزیمه ( )1(
 نقل از بریده. ) و... به5/354مسندش (

 .2317مسلم، ش: ؛ صحیح 5998صحیح بخاري، ش:  )2(
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َمْن ال يَرَْحِم انلَّاس ال يرمْْحُه : «اهللا قال: قال رسوُل  اهللاوعن جر�ر بن عبد  -٢٣٢
 )1([متفٌق عليه]». اهللا

هرکس به مـردم رحـم   «فرمود:  اهللا گوید: رسول می بداهللاجریر بن ع ترجمه:
 ».نکند، اهللا به او رحم نخواهد کرد

يب ُهر�رةَ  -٢٣٣
َ
نَّ رسوَل  وعن أ

َ
ف، «قال:  اهللا أ ُيَخفِّ

ْ
حُدُ�ْم للنَّاِس فل

َ
إِذا ص� أ
َحُدُ�ْم نِلَْفسِ 

َ
بِ�. و�َِذا َص�َّ أ

َ
ك

ْ
ِعيَف َوالسقيَم وال إِنَّ �ِيِهْم الضَّ

َ
ل ما َشاءَ ف يَطوِّ

ْ
ل
َ
[متفٌق ». ِه ف

 )2(عليه]
اَجةِ «و� روايٍة: 

ْ
 ».وَذا احل

 هرگاه یکی از شما براي مردم«ود: فرم اهللا گوید: رسول می هریرهابوترجمه: 
نماز شد، نماز را کوتاه بخواند؛ زیرا در میان نمازگزاران، (افراد) ضعیف، بیمار و  پیش
تنهایی) نماز خواند، هر اندازه که  خود (یعنی بهخورده هستند. و اگر براي  سال

 ».خواست، نمازش را طوالنی بگرداند
 ».در میان نمازگزاران، افرادي هستند که کار دارند«و در روایتی آمده است: 

 شرح
اي  نقـل کـرده اسـت کـه: عـده      &روایتـی بـدین مضـمون از عایشـه     /مؤلف

بوسـید؟ فرمـود:    شما، کودکان خود را مـی  آمدند و گفتند: آیا نشین، نزد پیامبر  بادیه
ها کـه   ویژه آن دسته از آن دل هستند؛ به صحرانشینان، مقداري سرسخت و سنگ». بله«

قدري تنـدرفتار و تنـدخو هسـتند کـه      ها به اند. آن داريِ شتر، مشغول به پرورش و نگه
وسـیم.  ب مـا، کودکانمـان را نمـی    گفتنـد: ولـی  شود.  هایشان مانند سنگ، سخت می دل

هـاي شـما برداشـته اسـت، مـن       وقتی اهللا، رحم و مهربـانی را از دل «فرمود:  پیامبر
 ».توانم براي شما کاري انجام دهم نمی

 هاست. گر اهمیت بوسیدن کودکان از روي محبت و مهر و شفقت به آن این، بیان

 .2319)؛ و صحیح مسلم، ش: 7376، 6013صحیح بخاري، در چندین مورد، از جمله: ( )1(
 .467؛ و صحیح مسلم، ش: 703صحیح بخاري، ش:  )2(
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 دهد که اهللا متعال در قلب انسان، مهر و رحمت چنین نشان می این حدیث، هم
کند و به  رار داده است و هر انسانی که قلبی مهربان داشته باشد، به دیگران رحم میق

رحمتش را شامل  مهربان باشد، اهللا ورزد و چون نسبت به دیگران هر میها م آن
کسی که به مردم «آمده است:  &طور که در حدیث عایشه گرداند. همان حالش می

 ».رحم نکند، اهللا به او رحم نخواهد کرد
ند؛ یعنی کسانی چون مؤمنان، اهل ذمه از مردم در این حدیث، اهل رحمت منظور

جو،  یا کافران ستیزه» حربی«و امثال آنان که سزاوار مهر و رحمت هستند؛ ولی کافران 
در وصف  زیرا اهللا ؛شوند سزاواِر مهر و رحمت مؤمنان نیستند؛ بلکه کشته می

 فرموده است: و یارانش پیامبر

شِ ﴿
َ
ٓ أ ا ارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ دَّ ٓ  ُكفَّ     ]٢٩: الفتح[  ﴾َنُهۡمۖ بَيۡ  ءُ رَُ�َا

 دیگر مهربان. در برابر کافران سرسختند و با یک

 چنین به پیامبرش دستور داده است: هم

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ارَ لۡ ٱ ِهدِ َ�ٰ  �َِّ�ُّ ٱ � ۡ ٱوَ  ُكفَّ   ِهمۚۡ َعلَيۡ  لُۡظ غۡ ٱوَ  فِقِ�َ ُمَ�ٰ ل

ۡ
ٰ َوَمأ  َس َو�ِئۡ  َجَهنَُّمۖ  ُهمۡ َوٮ

ۡ ٱ  ]  ٩: التحريم[  ﴾٩ َمِص�ُ ل
اهشان دوزخ است؛ و اي پیامبر! با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت بگیر. و جایگ

 ست! چه بد جایگاهی

ي تحریم نیز دقیقاً با همین الفاظ به پیامبرش دستور داده  اهللا متعال، در سوره
 )1(بر آنان سخت بگیرد.است که با کافران و منافقان، جهاد کند و 

 چنین فرموده است: اهللا متعال، هم

ارَ لۡ ٱ يَغِيُظ  اِطئٗ َموۡ  ونَ  ُٔ يََ�  َوَ� ﴿  ۦبِهِ  لَُهم ُكتَِب  إِ�َّ  ً� �َّيۡ  َعُدّوٖ  ِمنۡ  َ�َنالُونَ  َوَ�  ُكفَّ
    ]١٢٠: التوبة[  ﴾لِحٌ َ�ٰ  َ�َملٞ 

د و بر هیچ دشمنی پیروز گذارن شود، قدم نمی ي خشم کفار می و در هیچ مکانی که مایه
 گردد. اي ثبت می که در برابرش برایشان عمل شایسته شوند مگر آن نمی

 .9ي ي تحریم، آیه ر.ك: سوره )1(
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هی نسبت به هاي رحمت ال ان نیز یکی از نشانهمهربانی با حیوانات و چارپای
کند و  داري رحم می انسان است؛ زیرا کسی که قلب مهربانی دارد، به هر موجود جان

خاطر  پرسیدند: آیا به از پیامبر شود. صحابه وردار میسان از رحمت اهللا برخ بدین
َ�َعم، يف لُكِّ ذات َكِبٍد َرْطبٍة «یابیم؟ فرمود:  نیکی کردن به حیوانات نیز اجر و پاداش می

ْجرٌ 
َ
لذا براي ». داري ثواب دارد بله؛ نیکی کردن به هر موجود زنده و جان«یعنی:  )1(؛»أ

شویم، نماز را طوالنی  ز مینما هنگامی که پیش مهرورزي و شفقت به مؤمنان، باید
نماز شد،  هرگاه یکی از شما براي مردم، پیش«فرموده است:  رو پیامبر از این نکنیم؛

خورده و  بیمار و سال نماز را کوتاه بخواند؛ زیرا در میان نمازگزاران، (افراد) ضعیف،
از، این است که مطابق سنت منظور از کوتاه خواندن نم». کسانی هستند که کار دارند

سرعت  ، با عجله و بهنمازِ جماعت سان که امام یا پیش باشد، نه مطابق میلِ مردم. بدین
نمازي، نماز  گوید: پشت سرِ هیچ امام و پیش می انسزیرا  نماز بخواند، هرگز!

، کوتاه و کامل باشد. با این حال، اهللا ام که نمازش مانند نماز رسول نخوانده
خواند و در رکعت  را می» سجده«ي  در رکعت اول نماز صبح، تمام سوره اهللا رسول

ي  و گاه سوره» دخان«ي  را. در نماز مغرب، گاه سوره» انسان«ي  ي سوره دوم، همه
خواند؛  را می» اعراف«ي  و حتی سوره» طور«ي  و برخی از اوقات، سوره» مرسالت«

ترین  ترین و کامل را کوتاه اهللا نماز رسول با این حال، نمازش کوتاه بود و انس
ي مساجد باشد  ویز آن دسته از ائمهآ تواند دست نماز برشمرده است. این روایت، نمی

خوانند که بر  قدري نماز را کوتاه می که به نام کوتاه کردن نماز و رعایت حالِ مردم، به
دوست  عنی پیامبرکه این امر، امري عارضی بود؛ ی خالف سنت است. ضمن این

آمد که او را از طوالنی کردنِ نماز  اي پیش می داشت نماز را طوالنی بخواند، اما مسأله
شنید و چون دوست نداشت که  اي را می ي بچه داشت؛ مثالً صداي گریه بازمی

گیریم که هرگاه  کرد. بنابراین نتیجه می مادرش در زحمت بیفتد، نماز را کوتاه می
باید نماز را  مثل همین موردي که ذکر شد، پیش آید، امامِ جماعتانی اي ناگه مسأله

نماز،  ناي که در اصل نماز، خللی وارد نشود. کوتاه خواند گونه کوتاه بخواند؛ البته به
است. و در شرایط  بر دو نوع است: دائمی یا همیشگی که مطابق سنت پیامبر

 .نقل از ابوهریره به 2244)؛ و مسلم، ش: 6009، 2466، 2363صحیح بخاري، ش: ( )1(
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در چنین حالتی، نماز باید از سایر آید؛  اي پیش می اضطراري یا هنگامی که مسأله
ي کودکی را  صداي گریه پیامبر که چنانتر باشد. این هم سنت است؛  اوقات، کوتاه

ادا کرد. نتیجه  تر از گذشته یفتد، نماز را کوتاهکه مادرش در زحمت ن نید و براي اینش
عایت براي ر ، باید در چارچوب رهنمودهاي نبوينماز یا امام جماعت که پیش این

 حالِ نمازگزاران، نماز جماعت را طوالنی نکند.
*** 

ت: إِْن اَكن رسوُل  &وعن اع�شة -٢٣٤
َ
ال

َ
َن َ�ْعمَل بِه،  اهللا ق

َ
َعَمل، وُهَو ُ�ِبُّ أ

ْ
دُع ال

َ
يل
ْيِهْم. [متفٌق عليه]

َ
ْن َ�ْعَمَل بِِه انلَّاُس فُيْفَرَض َعل

َ
 )1(َخْشيَة أ

دوست داشت که عملی را انجام  اهللا لبسا رسو گوید: چه می &عایشه ترجمه:
که مردم نیز به آن عمل کنند و بر آنان فرض شود، آن را ترك  دهد، ولی از ترس این

 کرد. می

ت: َ�َهاُهْم انلَّيِبُّ  &وعْنَها -٢٣٥
َ
وِصال رمَْحًة لُهم، فقالوا: إِنََّك تُواصل؟ قال:  قال

ْ
َعن ال

» 
َ
 أ

ِّ
َهيئَتُِ�ْم إِ�

َ
ْسُت ك

َ
 ل

ِّ
 )2([متفٌق عليه]». �ِيُت ُ�ْطِعُم� َر�ِّ و�َْسِقي�إِ�

َل َورَشَب.
َ
�

َ
َة َمْن أ وَّ

ُ
 َمعناه: �َعُل يفَّ ق

خاطر مهر و شفقتی که به یارانش داشت،  به گوید: پیامبر می &عایشهترجمه: 
بدون افطار یا  تر، یا بیش پیاپی یعنی روزه گرفتن دو روز( »لوصا«ي  روزهاز ها را  آن

» وصال«ي  عرض کردند: شما، خود روزه اصحاب دن چیزي) منع فرمود.خور
کنم که  من با شما فرق دارم؛ من، شب را در حالی سپري می«گیرید؟ فرمود:  می

 ».دهد پروردگارم به من آب و غذا می
 ]آشامد. خورد و می دهد که می به من قدرِت شخصی را میمعنایش این است که نووی: [

 شرح
 اهللا إِْن اَكن رسوُل «نقل کرده که فرموده است:  &تی از عایشهروای /مؤلف

ْن َ�ْعَمَل بِِه انلَّاُس فيُْفَرَض َعلَيِْهمْ 
َ
َن َ�ْعمَل بِه، َخْشيَة أ

َ
َعَمل، وُهَو ُ�ِبُّ أ

ْ
دُع ال

َ
 .»يل

 .718؛ و صحیح مسلم، ش: 1128ي، ش: صحیح بخار )1(
 1105؛ و صحیح مسلم، ش: 1964صحیح بخاري، ش:  )2(
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 حرف  »إِنْ «حرف باشد.  می »إِنَّ «که در ابتداي این روایت آمده است، مخفّف
محذوف است و  گویند: اسمِ این حرف ان عربی، میا کارشناسان زبعلماي علم نحو ی

دعُ «ي  نامند و جمله می» ضمیر شأن«آن را 
َ

، خبرِ آن است. پس، جمله، مثبت »اَكن يل
دوست داشت که عملی را  اهللا بسا رسول چه است، نه منفی و بدین معناست که:

ند و بر آنان فرض شود، و که مردم نیز به آن عمل کن انجام دهد، ولی از ترس این
در ماه رمضان، به نماز  که چنانکرد.  سان در رنج و زحمت بیفتند، آن را ترك می بدین

تعداديِ  ند و با او نماز خواندند. شب دومایستاد. تعدادي از صحابه نیز جمع شد
تري از صحابه، در این جماعت شرکت کردند و شب سوم، جمعیت خیلی  بیش
در مسجد نماز نخواند و براي قیام شب به خانه رفت؛  اهللا رسولتر شد. لذا  بیش

َّ َماَكنُُ�ْم َولَِك�ِّ «دلیلش را براي یارانش چنین بیان فرمود:  إِنَُّه لَْم َ�َْف يلَعَ
ا َ�ْعُد فَ مَّ

َ
أ

ْن ُ�ْفرَتََض َعلَيُْ�ْم َ�تَْعِجُزوا َ�نَْها
َ
ع دیشب متوجه شدم که اجتما«یعنی:  )1(؛»َخِشيُت أ

اید؛ ولی ترسیدم که نماز شب بر شما فرض گردد و شما از اداي آن، عاجز  کرده
صورت جماعت، ترك کرد تا مبادا نماز  قیام رمضان را به اهللا رو رسول از این». شوید

 شفقت وي نسبت به امتش بود. پیامبر شب بر امتش فرش شود. و این، از مهر و
کردم یا به  افتادند، چنین و چنان می زحمت نمیفرمود: اگر امتم در رنج و  بارها می

َواِك «فرموده است:  که چناندادم.  این کار دستور می َمْرُ�ُهْم بِالسِّ
َ
يِت، أل مَّ

ُ
ُشقَّ ىلَعَ أ

َ
ْن أ

َ
لَْوال أ

دادم که براي  ها دستور می شد، به آن اگر بر امتم دشوار نمی«یعنی:  )2(؛»ِعنَد لُكِّ َصالةٍ 
 که چناننسبت به امتش بود؛  اهللا این، از مهربانی رسول». نندهر نماز، مسواك بز

إنَُّه «تأخیر انداخت و آن را در پایان وقت، ادا کرد و فرمود:  نماز عشاء را به باري
يِت  مَّ

ُ
ُشقَّ ىلَعَ أ

َ
ْن أ

َ
این، وقت نماز عشاست؛ اگر براي امتم دشوار «یعنی:  ؛»لََوْ�تَُها لَْوَال أ

داد تا  کرد یا به انجام آن دستور نمی عملی را ترك می اهللا رسولبسا  ولی چه». نبود
 امتش در رنج و زحمت نیفتند.

گرِ این موضوع  نقل کرده، بیان» وصال«ي  ي روزه درباره &روایتی که عایشه 
ها را  خاطر مهر و شفقتی که به یارانش داشت، آن به گوید: پیامبر می &است. عایشه

 .&نقل از عایشه به 761و مسلم، ش:  ،)1129، 924صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .نقل از ابوهریره به 252)؛ و مسلم، ش: 7240، 887صحیح بخاري، ش: ( )2(
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ي وصال، این است که انسان دو روز پیاپی یا  فرمود. روزه منع» وصال«ي  از روزه
روز یا  یعنی دو سه شبانه زي بخورد یا بیاشامد، روزه بگیرد؛که چی تر، بدون این بیش
اما  از این کار منع فرموده است؛ تر، چیزي نخورد و روزه بگیرد! پیامبر بیش

ها دارد،  فقتی که به آنخاطر مهر و ش به چنین برداشت کردند که پیامبر صحابه
رو دو سه  خاطر کراهت این عمل. از این آنان را از این عمل، منع فرموده است، نه به

که هالل  که چیزي بخوردند و بیاشامند، روزه گرفتند تا این روز پیاپی، بدون این شبانه
ِهالل لَزِْدتُُ�مْ «فرمود:  ماه شوال دیده شد. پیامبر

ْ
َر ال خَّ

َ
اگر هالل ماه «عنی: ی ؛»لَْو تَأ

تا رنج گرسنگی و » ي وصال بگیرید دادم که روزه شد، باز هم اجازه می دیده نمی
اید. در هر حال،  ي وصال منع شده تشنگی را دریابید و بفهمید که چرا از روزه

منع » وصال«ي  ها را از روزه خاطر مهر و شفقتی که به یارانش داشت، آن به پیامبر
ِإ�ِّ «گیرید؟ فرمود:  می» وصال«ي  رض کردند: شما، خود روزهع فرمود. اصحاب

�ِيُت ُ�ْطِعُم� َر�ِّ و�َْسِقي�
َ
من با شما فرق دارم؛ من، شب را « )1(؛»لَْسُت َكَهيئَِتُ�ْم إِ�ِّ أ
به عبارت دیگر، ». دهد کنم که پروردگارم به من آب و غذا می در حالی سپري می

گذرانم و این، مرا از خوردن و آشامیدن،  دگارم میشب را در عبادت و یاد پرور
کنم. تجربه نیز همین را ثابت  گرداند و گرسنگی و تشنگی را احساس نمی نیاز می بی

شود، خوردن و آشامیدن را فراموش  کرده که وقتی شخصی به کار مهمی مشغول می
 گوید: ي خویش می ي معشوقه شاعري درباره که چنانکند.  می

 عن الرشاب وتلهيـها عـن الزاد   ث ِمن ذكراک �شغلهاهلا أحادي
شود که خوردن و آشامیدن را  قدر به یاد تو مشغول می آن گوید، وقتی از تو سخن می

 برد. از یاد می
شود و خوردن و آشامیدن را فراموش  آري! گاه، انسان به کاري مشغول می

ی به درس و مطالعه جویان که وقت کند؛ مانند برخی از طالب علم و دانش می
که احساس  پردازند، ممکن است از صبح تا شب در کتابخانه بمانند و بدون این می

گرسنگی یا تشنگی کنند، مشغول مطالعه شوند و خواب و خوراك نداشته باشند. 

؛ و نیز روایت: مسلم، ش: نقل از ابوهریره به 1103؛ و مسلم، ش: 7299صحیح بخاري، ش:  )1(
 .نقل از انس به 1104، و ش: &نقل از عایشه به 1105
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مانند و  گونه است؛ چه بسیار کسانی که در دفتر کار خویش می طالب دنیا نیز همین
 خورند. گذرد و هیچ نمی ها می شوند که ساعت تاب میقدر مشغول حساب و ک آن

قدر به کار و حساب و کتاب خویش مشغول شده  شود: ثروتمندي، آن گفته می
بود که زن و فرزند خویش را فراموش کرده بود؛ انگار زن و بچه نداشت. بر عکس، 

که رسید  نظر می کرد و چنین به ي خود رسیدگی می ي فقیرش، به خانواده همسایه
بختی هستند. آخرش همسِر مرد ثروتمند، ناراحت شد و به شوهرش  ي خوش خانواده

که به  اش توجه دارد. ثروتمند، همین طور به خانواده هه چگفت: از همسایه یاد بگیر ک
ي فقیرش را نزد خویش خواند و به او گفت: چون  این موضوع پی برد، همسایه

گذارم تا به کسب و کار و تجارت، بپردازي.  ت میاي در اختیار نیازمند هستی، سرمایه
اي که همانند گذشته با  گونه اش غافل شد؛ به مدتی نگذشت که این فقیر نیز از خانواده

کرد. و بدین ترتیب همانند تاجرِ ثروتمند  نشست و به آنان، توجه نمی ها نمی آن
 گردید.

آن عالقه دارد، همه چیز را که وقتی انسان، به کاري مشغول شود که به  نتیجه این
من با شما فرق دارم؛ من، شب را در حالی «فرمود:  رو پیامبر از این ؛برد از یاد می
 برخی از علما، از این حدیث». دهد کنم که پروردگارم به من آب و غذا می سپري می

ی کرد؛ یعن هاي بهشتی استفاده می ها، از نعمت شب اند که پیامبر چنین برداشت کرده
ست؛  آوردند. این، برداشت نادرستی هایی از بهشت برایش می ها و آشامیدنی خوراکی

ي وصال نبود. لذا مفهوم حدیث،  روزه ي پیامبر زیرا در این صورت، دیگر، روزه
گذرانم و این، مرا از خوردن و  شب را در عبادت و یاد پروردگارم میاین است که 
 کنم. سنگی و تشنگی را احساس نمیگرداند و گر نیاز می آشامیدن، بی

*** 

ارِِث بِن رْ�يع -٢٣٦ 
ْ

تاَدَة احل
َ
يب ق

َ
 : «اهللا قال: قال رسوُل  وعن أ

َ
وُم إىِل

ُ
ق
َ
 أل

ِّ
إِ�

ُشقَّ ىلَعَ 
َ
ْن أ

َ
َراِهَيَة أ

َ
َز يِف صاليِت ك وَّ

َ
جت

َ
أ
َ
، ف يِبِّ ْسمُع بَُ�اَء الصَّ

َ
أ
َ
ل �ِيها، ف َطوِّ

ُ
ْن أ

َ
رِ�ُد أ

ُ
الةِ، وَأ  الصَّ

مِّ 
ُ
 )1([روايت خباري]». هِ أ

 .707صحیح بخاري، ش:  )1(
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برخی از «فرمود:  اهللا گوید: رسول می حارث بن ربعی قتاده،ابوترجمه: 
خواهم آن را طوالنی بخوانم؛ ولی در اثناي نماز،  ایستم، می اوقات که به نماز می

کنم تا مبادا مادرش،  رسد. لذا نماز را کوتاه می ي کودکی به گوشم می صداي گریه
 ».دچار زحمت شود

بِح َ�ُهَو :«اهللا قال: قال رسوُل  اهللاوعن ُجْنِدِب بن عبد  -٢٣٧ َمْن َص�َّ َصالةَ الصُّ
ه، ُ�مَّ  اهللايِف ِذمِة 

ْ
ٍء يُدرِ� تِِه �يَِشْ ْبُه ِمْن ِذمَّ

ُ
إِنَُّه مْن َ�ْطل

َ
ٍء، ف تِِه �يَِشْ ُ ِمْن ِذمَّ بنَُّ�ُم ا�َّ

ُ
ال يْطل

َ
ف

 )1([روايت مسلم]». نَّميُ�بُُّه ىلَعَ وْجِهِه يف نَارِ َجهَ 
نماز صبح را  هرکس«فرمود:  اهللا گوید: رسول می جندب بن عبداهللاترجمه: 

ي عهد و پیمان  اهللا است؛ پس مواظب باشید که اهللا، درباره حمایتبخواند، در پناه و 
از سوي   باره در این ؛ زیرا هرکساي، چیزي از شما مطالبه نکند خویش با چنین بنده

اش در آتش دوزخ  ؤاخذه شود، راه فرار ندارد و سپس اهللا متعال، او را بر چهرهاهللا م
 ».اندازد می

 شرح
نقل کرده که  روایتی بدین مضمون از ابوقتاده، حارث بن ربعی /مؤلف

خواهم آن  ایستم، می برخی از اوقات که به نماز می«فرموده است:  گوید: پیامبر می
رسد. لذا  ي کودکی به گوشم می ثناي نماز، صداي گریهرا طوالنی بخوانم؛ ولی در ا

 ».کنم تا مبادا مادرش، دچار زحمت شود نماز را کوتاه می
 گر مهر و شفقت پیامبر ست که بیان شماري هاي بی این حدیث، یکی از نمونه

 فرموده است: اهللا متعال، در وصف پیامبر که چنانباشد.  به امتش می

ٓ  لََقدۡ ﴿ نُفِسُ�مۡ  ّمِنۡ  ُسولٞ رَ  َءُ�مۡ َجا
َ
 ُ�مَعلَيۡ  َحرِ�ٌص  َعنِتُّمۡ  َما هِ َعلَيۡ  َعزِ�زٌ  أ

 ِ  ٱب
ۡ  ]  ١٢٨: التوبة[  ﴾١٢٨ رَِّحيمٞ  رَُءوٞف  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
هاي شما بر او دشوار است و به (هدایت)  سویتان آمد که رنج راستی پیامبري از خودتان به به

 سوز و مهربان است. شما اشتیاق وافري دارد و نسبت به مؤمنان، دل

 .657صحیح مسلم، ش:  )1(
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داشت نماز را کرد که قصد  نماز جماعت را در حالی آغاز می گاه، پیامبر
از همان ابتدا قصد داشت که نماز را  طوالنی بخواند. منظور، این نیست که پیامبر

ي کودك، در مقایسه با  بیش از حد طوالنی بخواند؛ بلکه با شنیدن صداي گریه
 مادرِ کودك، در رنج و زحمت نیفتد؛ خواند تا تر می وتاهاز را کتصمیمش، مقداري نم

شود و از  ي فرزندش را بشنود، آشفته و نگران می زیرا وقتی مادري، صداي گریه
کرد تا  در چنین مواردي، نماز را کوتاه می رو پیامبر گردد. از این نمازش غافل می

 مادرِ کودك، بتواند به فرزندش رسیدگی کند.
 کنیم؛ از جمله: این حدیث برداشت میچند نکته از 

 نسبت به امتش. اهللا سوزي و مهر و شفقت رسول یکم: دل
دوم: جایز بودن حضور زنان در مساجد براي شرکت در نماز جماعت؛ البته به 

رو اگر  از این ؛رعایت کنند ازین شرعی را هنگام خروج از خانهها، مو شرطی که خانم
ور در مسجد یند یا حجاب شرعی را رعایت نکنند، حضاز عطر و ادکلن استفاده نما

�ُّ «فرموده است:  زیرا پیامبر ها جایز نیست؛ براي آن
َ
َصابَْت خَبُوًرا �

َ
ة أ

َ
�َْشَهد  فَالَ َما ِاْمَرأ

ِعَشاء
ْ
کند، با  بوکننده استفاده می هر زنی، هنگامی که از خوش«یعنی:  )1(؛»َمَعنَا صَالَة ال

 ».نکندما در نماز عشاء شرکت 
سوم: بردن اطفال و کودکان با خود به مسجد، جایز است؛ یعنی هر خانمی 

تواند کودك خردسالش را با خود به مسجد ببرد. ناگفته پیداست که منظور، ورود  می
اي بدین نکته نشده است که  خردساالن به مسجد است و در این روایت، هیچ اشاره

به  گذاشتند و با خود نزدیکی مسجد میدر  رفتند و کودکانشان را ها به مسجد می زن
بردند؛ گرچه اگر مادر در مسجد باشد و فرزندش در خانه یا در  درون مسجد نمی

ي بچه، باعث نگرانی و  صحن مسجد و نزدیکی آن، باز هم شنیدن صداي گریه
رسد که  نظر می نین بهشود. در هر حال، از این روایت چ یتشویش خاطر مادر م

بردند و همین، دلیلی  ردسال خویش را با خود به درون مسجد میزندان خمادران، فر
شرطی که کودکان خردسال، مسجد را آلوده نکنند یا  بر جواز این عمل است؛ البته به

 با سر و صدا و امثال آن، باعث اذیت و آزار نمازگزاران نشوند. یعنی نباید کودکی را

 .نقل از ابوهریره به 444صحیح مسلم، ش:  )1(
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کند و  د و فریاد و دویدن، مردم را آشفته مییا با داکه کنترلی بر ادرار خود ندارد 
گرداند، با خود به مسجد ببریم. ضمناً ناگفته نماند که برخی به  حواسشان را پرت می

که حدیث ضعیف در چنین مواردي،  کنند که ضعیف است. حال آن حدیثی استناد می
ْم ِصبْيَانَُ�ْم َجنِّبُوا َمَساِجَد�ُ «قابل استناد نیست؛ در این حدیث ضعیف آمده است: 

 ».کودکان و دیوانگان را از مساجد، دور کنید«یعنی:  )1(؛»َوَ�َانِينَُ�مْ 
شنیدن صداي اطراف براي نمازگزار، جایز است و الزم نیست که نمازگزار، 

هایش را ببندد تا صداي اطراف خود را نشنود؛ ولی اگر این امر، حواسش را  گوش
سر و صداست، نماز بخواند. مثالً کسی که کند، دورتر از محلی که  پرت می

ي تالوت قرآن یا تعلیم و تعلم،  خواهد در مسجد نماز بخواند و اطرافش حلقه می
ها فاصله بگیرد  شود، مقداري از این حلقه داند که حواسش پرت می وجود دارد و می

ت پرتی، نمازش را بخواند. اما اگر حواسش پر تا بتواند در آرامش و بدون حواس
هایی، نماز بخواند و شنیدن  شود، اشکالی ندارد که در نزدیکی چنین جلسه نمی

جاست که باید به تفاوت شنیدن و  کند. این صداها، هیچ ایرادي در نمازش وارد نمی
گوش دادن توجه کنیم. یعنی شنیدن صداي اطراف، براي نمازگزار، ایرداي ندارد؛ ولی 

نهایی نماز) گوش دهد. لذا اگر به ت امام (پیش نمازگزار نباید به صدایی جز قرائت
سخنرانی بود، گوش خود را براي شنیدن سخنرانی، تیز  خواندید و در مسجد نماز می

البته شنیدنِ سخنانی که به  گوید، متمرکز نشوید؛ که سخنران مینکنید و روي سخنانی 
 ي ندارد.کنید، ایراد شنوید و هیچ توجهی به آن نمی رسد یا می گوش شما می

تواند به جسب  می شود که نمازگزار چنین برداشت می پنجم: از این حدیث
نیتش را از طوالنی کردن نماز به کوتاه نمودن آن، و یا بر عکس، تغییر  ،ضرورت

ولی به همان  ؛ایستاد قصد طوالنی کردن نماز، به نماز می به پیامبر که چناندهد. 
 خواند. ازش را کوتاه میسبب که در این روایت آمده است، نم

فرموده  را نقل کرده که پیامبر ، حدیث جندب بن عبداهللا/سپس مؤلف
برخی از علما، ». هرکس، نماز صبح را بخواند، در پناه و ضمانت اهللا است«است: 

اند و برخی نیز نماز ظهر  گانه دانسته نماز صبح را نخستین نماز در میان نمازهاي پنج

 .2636ضعیف است: ضعیف الجامع، ش:  )1(
                                           



 الصالحین شرح ریاض   532

باشد و دومین نماز، نماز  این است که نخستین نماز، نماز صبح می را. دیدگاه صحیح،
 ظهر و به همین ترتیب، نماز عصر، مغرب و عشاء.

 یعنی وقت نماز صبح، زمانی فرا ؛اند خوابیده ي از مردم، هنگام نماز صبحبسیار
رو منافقان براي خواندن  برند و از این سر می ترِ مردم، در خواب به رسد که بیش می

ُمنَافِِقَ� َصالُة «فرموده است:  کنند. پیامبر این نماز، تنبلی می
ْ
الِة ىلَعَ ال ْ�َقُل الصَّ

َ
أ

تَوُْهَما َولَْو َحبًْوا
َ َ
َفْجِر، َولَْو َ�ْعلَُموَن َما ِ�يِهَما أل

ْ
ِعَشاِء وََصالُة ال

ْ
دشوارترین «یعنی:  )1(؛»ال

دانستند که چه پاداش  اگر می نمازها براي منافقان، نماز عشاء و نماز صبح است؛ و
خزیدند و در این دو نماز  بزرگی در این دو نماز نهفته است، بر روي زمین می

گانه  ترین نمازهاي پنج نماز صبح و نماز عصر، برترین و پرفضیلت». کردند شرکت می
نَّةَ «فرموده است:  اهللا هسند؛ زیرا رسول

ْ
رَبْديِْن َدَخَل اجل

ْ
 هرکس«یعنی:  )2(؛»َمْن ص�َّ ال

آمده » بـَْردْينِ «ي  در حدیث، واژه». شود نماز صبح و عصر را بخواند، وارد بهشت می
، در سردترین زمان یعنی دو نمازي که وقتشان رماست؛س که به معناي دو نمازِ

باشد و نماز عصر نیز در  زیرا نماز صبح در سردترین وقت شب می روز است؛ شبانه
 بندي به نماز صبح و عصر، سبب ورود به بهشت است. ايسردترین زمان روز. لذا پ

نظر  از این حدیث چنین به». کسی که نماز صبح را بخواند«فرمود:  اهللا رسول
در پناه و حمایت اهللا «یا بدون جماعت بخواند،  رسد که نماز صبح را با جماعت می

پیمان  هم ا با اهللاگیرد و گوی یعنی در عهد و پیمان اهللا متعال قرار می ؛»متعال است
کس، آسیبی به او  باشد و اهللا، او را در پناه و حمایت خویش قرار داده است تا هیچ می

پس مواظب باشید «ي این حدیث، فرموده است:  در ادامه رو پیامبر نرساند. از این
 لذا .»اي، چیزي از شما مطالبه نکند ي عهد و پیمان خویش با چنین بنده که اهللا، درباره

اي که نماز صبح را  کنیم که اهللا متعال، حمایت خود را از بنده چنین برداشت می
پیمان اهللا متعال  ترین تعرضی به هم دارد. پس هوشیار باشید که کوچک بخواند، برنمی
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مؤاخذه شود، راه فرار ندارد و سپس اهللا  از سوي اهللا  باره در این هرکس زیرا« نکنید؛
 ».اندازد ش در آتش دوزخ میا متعال، او را بر چهره
گر این است که رعایت احترام آن دسته از مسلمانان که با اداي  این حدیث، بیان

ترین  نند، یکی از مهمرسا نماز صبح، صداقت ایمان و اسالم خویش را به اثبات می
خوانند و منافقان، در  زیرا تنها مؤمنان راستین، نماز صبح را می واجبات است؛
زیرا قصدشان از  ؛خوانند شوند و اصالً نماز صبح را نمی حاضر نمی جماعت صبح

ها را نبینند یا در دید مردم  ست و وقتی مردم، آن نماز خواندن، ریا و خودنمایی
 خوانند.  نباشند، نماز نمی

هاي امروزي نبود؛ در آن زمان که برق و  مانند صبح ها در زمان پیامبر صبح
شدند؛  ها، بسیار تاریک بود و مردم دیده نمی شت، شبامکانات امروزي وجود ندا

شناختند. بر خالف  دیگر را در تاریکیِ شب نمی اي تاریک بود که یک اندازه یعنی به
روشن است. در هر حال،  ها، مثل روز همه امکانات، شب اینامروز که با برق و 

عشاء، حاضر کردند و در جماعت صبح و  منافقان از تاریکی شب سوءاستفاده می
کنیم که رعایت احترام  چنین برداشت می شدند. از حدیث جندب بن عبداهللا نمی

آن دسته از مسلمانان که صداقت ایمان و اسالم خویش را با نماز صبح، اثبات 
 ها س جایز نیست که به اینک ترین واجبات است و براي هیچ اند، یکی از مهم کرده

 حرمتی، توهین و یا تعرض کند. بی
*** 

نَّ رسوَل  $وعن ابن عمر -٢٣٨
َ
ُخو الُمْسلِم، ال يْظلُِمه وال �ُْسلِمه، «قال:  اهللا أ

َ
الُمْسلُِم أ

ُ عْنُه بَِها  َج ا�َّ رَّ
َ
ْر�ًة ف

ُ
رَّج عْن ُمْسلٍِم ك

َ
ُ يِف حاجتِه، وَمْن ف ِخيِه اَكَن ا�َّ

َ
َمْن اَكَن يِف َحاَجِة أ

ِقيامَ 
ْ
َرِب يوَْم ال

ُ
ْرَ�ًة مِْن ك

ُ
ِقَياَمةِ ك

ْ
ُ يَوْم ال  )1([متفٌق عليه]». ِة، وَمْن َسرَت ُمْسلًِما َسرَتهُ ا�َّ

فرمود: مسلمان، برادرِ مسلمان است؛ به  اهللا گوید: رسول می $عمر ابنترجمه: 
ف کردن گرداند. کسی که در جهت برطر کند و او را تسلیمِ (ظالم) نمی او ظلم نمی

مشکلی از مسلمانی را  سازد؛ و هرکس او را برآورده میز نیا نیازِ برادرش بکوشد، اهللا
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هرکس،  کند. و حل کند، اهللا در برابرِ آن، مشکلی از مشکالت قیامت او را رفع می
 ».پوشاند (عیبِ) مسلمانی را بپوشاند، اهللا در قیامت، (عیوب و گناهان) او را می

 شرح
 آمده است: پیامبرنقل کرده که در آن،  $حدیثی از عبداهللا بن عمر /مؤلف

طور که اهللا  یعنی برادر دینی اوست. همان ؛»مسلمان، برادرِ مسلمان است«ود: فرم
 فرماید: متعال می

ۡص ﴿
َ
ٰ إِخۡ  ۦٓ َمتِهِ بِنِعۡ  ُتمَبحۡ فَأ     ]١٠٣: آل عمران[  ﴾انٗ َ�

 و به لطف اهللا، با هم برادر شدید.

 فرماید: چنین می هم

ْ لَُموٓ َ�عۡ  لَّمۡ  فَإِن﴿ ٓ  ا ٰ فَإِخۡ  َءُهمۡ َءابَا    ]٥ األحزاب:[  ﴾ّ�ِينِ ٱ ِ�  نُُ�مۡ َ�
 شناختید، برادران دینی شما هستند. و اگر پدرانشان را نمی

برادري نسبی نیز ست و از  ترین پیوند برادري ایمانی و دینی، مستحکم برادريِ
کینه دیگر  آید و حتی نسبت به یک زیرا گاه دو برادر، از هم بدشان می استوارتر است؛

تجربه، ثابت کرده است؛ و در آخرت نیز چنین حالتی پیش  که چنانو دشمنی دارند. 
 فرماید: آید. اهللا متعال می می

 ٱ﴿
َ
�ۡ ٓ ۡ ٱ إِ�َّ  َعُدوٌّ  ٍض ِ�َعۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ  َم�ِذِۢ يَوۡ  ءُ ِخ�َّ   ]  ٦٧: الزخرف[ ﴾٦٧ ُمتَّقِ�َ ل

 دیگرند، جز پرهیزکاران. دوستان، در آن روز دشمن یک

دینی، در دنیا و آخرت، استوار است و براي زندگانی انسان و  لی برادريِو
باشد. البته در این نوع از برادري، مسایلی چون ارث بردن از  آخرت او، مفید می

 دیگر و وجوب نفقه و امثال آن، وجود ندارد. یک
 ؛»گرداند سلیمِ (ظالم و دشمن) نمیکند و او را ت به او ظلم نمی«سپس فرمود: 

ي او  یعنی هیچ ظلمی به برادر مسلمانش در جان و مال و آبرو و ناموس و خانواده
کند. لذا نسبت به  گرداند؛ بلکه از او دفاع می دارد و او را تسلیم ظالم نمی روا نمی

 نماید: ي مهم را رعایت می برادرش، دو نکته
 کند. که خودش به او ستم نمی اول این
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نماید و او را تسلیم ظالم  م و ستمِ دیگران، از او دفاع میکه در برابر ظل و دوم این
 گرداند. نمی

ن و اند: بر هر مسلمانی واجب است که از آبرو، جا اهللا گفته رو علما رحمهم از این
گوید یا غیبتش  یعنی وقتی شنید که کسی به او دشنام می مالِ برادر مسلمانش دفاع کند؛

چنین  این ناسزاگویی و غیبت، از او دفاع نماید. هم کند، واجب است که در برابر را می
خواست به برادر مسلمان شما تعدي کند و توانایی دفاع از او را داشتید،  اگر کسی می

بر شما واجب است که از او دفاع کنید. یا اگر کسی، قصد داشت که مال او را تصاحب 
 خویش برخیزید. ر مسلمانادنماید، واجب است که به دفاع و پشتیبانی از بر

َعبِْد َما اَكَن «فرمود:  اهللا سپس رسول
ْ
ُ يِف َحاَجِة ال َعبُْد َوا�َّ

ْ
ِخيهِ ال

َ
 )1(؛»يِف َحاَجِة أ

یعنی: وقتی براي رفع نیازِ برادر مسلمان خود تالش کنید و به او کمک نمایید، اهللا 
مل نیک، به متعال نیز به شما در رفع نیازهایتان کمک خواهد کرد و به پاس این ع

 رساند. شما در مشکالت و رفع نیازهایتان یاري می
کنیم که اگر انسان به برادر مسلمان خود ستم  از این حدیث، چنین برداشت می

ر به دفاع از او برنخیزد یا به فکرِ مگتسلیم ظالم بگرداند و در برابر ستاو را کند یا 
ناقص است و از خیر و نیکی  او، ضعیف و نیازهاي وي نباشد، پیوند برادريِرفعِ 

 گردد. باشد، محروم می می فراوانی که همان نصرت و یاري اهللا
ُ عنُْه بَِها ُكْرَ�ًة ِمْن ُكَرِب يْوَم «سپس فرمود:  َج ا�َّ ج عْن ُمْسِلٍم ُكْر�ًة فَرَّ وَمْن فَرَّ

ِقيَاَمةِ 
ْ
ُ يَْوم ال ِقياَمِة، وَمْن َسرَت ُمْسِلًما َسرَتُه ا�َّ

ْ
هرکس، مشکلی از مسلمانی را «یعنی:  ؛»ال

، به »ُكْر�ة« .»نماید می، اهللا، در برابرِ آن، مشکلی از مشکالت قیامت او را رفع کندحل 
شود که بر انسان دشوار است و او را نگران و غمگین  هر مشکل و تنگنایی گفته می

متعال نیز مشکلی گرداند. لذا اگر مشکلی از برادر مسلمان خویش را حل کنید، اهللا  می
ي رفع مشکالت، گسترده است که  کند. دامنه از مشکالت قیامت شما را رفع می

توانید با کمک  کنم: اگر کسی مشکل مالی داشته باشد، می هایی از آن را ذکر می نمونه
مالی به او مشکلش را رفع کنید. یا کسی مشکل روحی دارد و با تالش و کوشش 

َعبْدِ  َعْونِ  يِف  ا�َّ «با این الفاظ:  نقل از ابوهریره ) و دیگران به2699روایت مسلم ( )1(
ْ
عَ  اَكنَ  َما ال

ْ
 بْدُ ال

ِخيهِ  َعْونِ  يِف 
َ
 ).7/164شیبه ( ) و ابن ابی4/309به روایت: نسائی در الکبري ( »حاجة«. و نیز با لفظ: »أ
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نمایید.  سان مشکل او را حل می گردانید و بدین ا به او برمیفراوان، اعتماد به نفس ر
ي دوباره  به او روحیه ،توانید با مهر و محبت شخصی، نگران و غمگین است؛ می

بدهید تا باور کند و دریابد که هیچ غم و اندوهی، ماندگار نیست و امکان ندارد که 
که  د نشود. ضمن اینایجا گونه باشد و تغییري در آن یشه یکوضعیت انسان، هم

تواند به اجر و پاداش فراوانی  توانید برایش توضیح دهید که در چنین شرایطی می می
 دست یابد.
ْ�يَا َواآلِخَرةِ «فرموده است:  اهللا رسول ُ ىِف ادلُّ  و«یعنی:  ؛»َوَمْن َسرَتَ ُمْسِلًما َسرَتَُه ا�َّ

(عیوب و گناهان) او را آخرت،  دنیا وهرکس، (عیبِ) مسلمانی را بپوشاند، اهللا در 
البته این، مطلق و بدون قید نیست؛ زیرا اگرچه پوشاندن عیوب و گناهان  ».پوشاند می

لذا اگر آدمِ شرور و  ست، اما گاه، حرام و ناجایز است؛ پسندیده و نیکیدیگران، کار 
ث اعشود و پوشاندن این عیب او، ب بدکاري را دیدیم که مرتکب گناه و معصیت می

باید از گناه او تر گردد، ن جسورتر و گستاخ شود که نسبت به گناه کردن می
بلکه براي جلوگیري از افزایش جرم و جنایت او، مطابق  پوشی نماییم؛ چشم

شریعت احکام و قوانین کنیم و او را تحویل مجریان  رهنمودهاي دینی عمل می
دکاري شهرت ندارد و ست که به شرارت و ب اما اگر این شخص، آدمی دهیم؛ می

ی پوش اتفاقی یا به صورت موردي، چنین خطایی از او سر زده است، از گناهش چشم
کنیم. اگر عیبش را  بازگو نمی اي مسؤوالن و مجریان و سایر مردمنموده، آن را بر

 پوشاند. بپوشانیم، اهللا متعال در دنیا و آخرت، عیوب و گناهانِ ما را می
گنجد؛ به عنوان  میافراد نیز، در این مفهوم  خداداديپوشاندن عیوب طبیعی و 

مبتالست و امثال آن، » زردزخم«، »پیسی«هاي پوستی مانند  به بیماري مثال: اگر کسی
کند، نباید بر او خرده بگیریم یا رازش را پیشِ این  پنهان می و خود، این را از دیگران

چنین اگر  رت، عیوب ما را بپوشاند. همو آن، برمال کنیم تا اهللا متعال نیز در دنیا و آخ
کند در  اخالق نیست و شما از بدخویی او آگاهید، ولی خودش سعی می کسی، خوش

 خلق نشان دهد، عیبش را بپوشانید تا اهللا متعال در برابر مردم خود را خود را خوش
 و انپوشی از گناهان دیگر طور که چشم دنیا و آخرت، عیوب شما را بپوشاند. همان

اگر شخصی که مرتکب  شوند، بر دو گونه است: پوشاندن گناهانی که مرتکب می
پوشی از گناهانش، جسارت و گستاخی او را  ست که چشم شود، آدم شروري بدي می
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آدمِ بد و  داند، نباید گناهانش را بپوشانیم؛ اما اگر کسی، در مجموعگر تر می بیش
پوشانیم. ناگفته نماند که  ناهش را میزند، گ شروري نیست، ولی لغزشی از او سر می

 مراتب از پوشاندن گناهانشان، برتر و بهتر است. پوشاندن عیوب دیگران، به
*** 

يب هر�رة -٢٣٩
َ
ُمْسلِم ال �ُونُه وال : «اهللا قال: قال رسوُل  وعن أ

ْ
ُخو ال

َ
الُمْسلُِم أ

ُمْسلِِم 
ْ
ُمْسلِِم ىلَعَ ال

ْ
، لُكُّ ال

ُ
 ودُمُه. اتلَّْقَوى َهاُهنا، حِبْسِب يْ�ِذبُُه وال ْ�ُذهل

ُ
حراٌم ِعْرُضُه وماهل

خاهُ املسلم
َ
ْن َ�ِْقَر أ

َ
ِّ أ [ترمذي، این حدیث را روایت کرده و آن را  ».اْمرِىٍء ِمَن الرشَّ

 )1(حسن دانسته است.]
مسلمان، برادرِ مسلمان است؛ «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریرهترجمه: 

گرداند. آبرو، مال و  گوید، و او را خوار نمی کند، به او دروغ نمی یبه او خیانت نم
جا (در دل) است.  تقوا، این خون (جانِ) هر مسلمانی بر سایر مسلمانان، حرام است.

ست که برادر مسلمانش را کوچک  همین قدر بدي براي بد بودن شخص، کافی
 ».بشمارد

 شرح
 اهللا گوید: رسول می یرهرهحدیثی بدین مضمون نقل کرده که ابو /مؤلف

باره سخن گفتیم و این نکته را  تر در این پیش». مسلمان، برادرِ مسلمان است«فرمود: 
ست که از برادريِ نسبی یا  بیان کردیم که منظور از این این اخوت، اخوت ایمانی

 ته نیز بیان شده است که:باشد. در این حدیث، این نک تر و استوارتر می پشتی، قوي
». گوید کند و به او دروغ نمی به برادر مسلمان خود، ظلم و خیانت نمی مسلمان«

دارِ برادرِ مسلمان خویش است و اگر برادر  منظور از عدم خیانت، این است که امانت
مسلمانش، امانتی به او بسپارد، یا رازي را با او در میان بگذارد، به وي خیانت 

گرداند.  نماید و رازش را فاش نمی داري می ی نگهخوب کند؛ یعنی از امانتش به نمی
کس جایز نیست که به برادر مسلمانش خیانت کند؛ اگرچه او، خیانت کرده  براي هیچ

به تو خیانت کرد، تو خیانت مکن؛ زیرا  ه عبارت دیگر، اگر برادر مسلمانتباشد. ب

 .1572، ش: /؛ و صحیح الترمذي از آلبانی2450؛ إرواء الغلیل، ش: 2706صحیح الجامع، ش:  )1(
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 َمْن اْ�تََمنَك «فرموده است:  پیامبر
َ

َمانََة إِىل
َ
دِّ األ

َ
ُْن َمْن َخانَكأ امانت «یعنی:  )1(؛»َوَال ختَ

و به کسی که به تو خیانت کرده است، بازگردان  ،سپارد را به کسی که آن را به تو می

 این حدیث، طرق و شواهد زیادي دارد؛ از جمله: )1(
) حدثنا ابوکریب حدثنا طلق بن غنام عن شریک و 1264ت ترمذي (طریق ابوهریره: روای -1

)، حاکم 2597. دارمی (عن النّبی هریره صالح عن ابی حفص عن ابی قیس عن ابی
)، و بخاري در األدب المفرد 10/271)، بیهقی (742)، مسند الشهاب (3535)، ابوداود (2/53(
رسد؛ جز  می ن غنام که به ابوهریره، همگی از طریق طلق ب3142ي:  شماره ) 4/360(

بخاري در التاریخ الکبیر که گفته است: عن شریک و قیس و عن رجل آخر. ذهبی در میزان 
گوید: حدیث منکري از شریک و  ) گفته است: ابوحاتم 4031العتدال در شرح حالِ طلق (

) آمده 3/97بیر (قیس از ابوحصین... روایت کرده و آن را ذکر نموده است. در التلخیص الح
یک از طرق این روایت، صحیح نیست. و از امام احمد حنبل  الجوزي گوید: هیچ ابن«است: 

و ». ست که هیچ وجه صحیحی براي آن سراغ ندارم نقل شده که گفته است: این، حدیث باطلی
چه مانع از تصحیح این روایت  القطان گوید: آن ابن«) آمده است: 4/119در نصب الرایه (

نام ابوحصین، عثمان ». ي شریک و قیس بن ربیع، اختالف است باشد، این است که درباره یم
باشد. قیس بن ربیع نیز صدوق است و چون پا به سن گذاشت، تغییر  بن عاصم است که ثقه می

کرد و پسرش، احادیثی در روایاتش گنجاند که از او نبود و آن را روایت کرد. شریک هم پس 
 هاي متقدم از او، نیکوست. لی قضاوت شد، حفظش تغییر کرد؛ البته سماع کوفیکه متو از این

حفص  ) آن را به صورت معلّق ذکر کرده و گفته است: روي عن ابی10/271از ابوامامه: بیهقی ( •
. این هم، ضعیف است؛ زیرا مکحول، چیزي از امامه عن النبی الدمشقی عن مکحول عن ابی

) آن را به 8/127باشد. طبرانی در الکبیر ( وحفص دمشقی نیز مجهول میابوامامه نشنیده است. اب
) با سندش از شافعی نقل کرده است که: این 21094صورت متصل ذکر کرده است. بیهقی (

 حدیث، نزد اهل حدیث، ثابت نیست.
التیاح  ) از طریق ایوب بن سوید: أخبرنا ابن شوذب عن ابی3/35: روایت دارقطنی (از انس •

)، و طبرانی در الصغیر 1284)، و مسند الشامیین (10/271. و بیهقی (اهللا انس قال رسولعن 
گوید: ابن مبارك  ) می974الجوزي در العلل المتناهیه ( )، ابن1/261) و در الکبیر (1475(

ي ایوب بن سوید گفته است: او را رها کن؛ و یحیی گفته است: چیزي نیست. و نسائی  درباره
 ) نیز او را با این اسناد، منکر دانسته است.1/362عدي ( ابن». باشد ت: ثقه نمیهم گفته اس
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فرض کنید شخصی از شما، وام گرفته و سپس انکارش کرده و گفته ». خیانت مکن
رض اي. حال براي شما جایز نیست که از او ق است: تو هیچ قرضی به من نداده

بخواهید  بلکه امانتش را به او برگردانید و از اهللا ؛بگیرید و سپس انکارش نمایید
به کسی که به تو خیانت «فرموده است:  زیرا پیامبر ؛که شما را به حقتان برساند

 ».، خیانت نکناست کرده
مسلمان، به برادرِ مسلمانش دروغ نمی گوید. دروغ، حرام است و هرچه 

تر است. هیچ دروغی، حالل یا جایز نیست و  باشد، گناهش بیش مدهایش بدترآ پی
ي مردم، دروغ را بر دو نوع سیاه و سفید یا حرام و حالل،  که برخی از توده این

بار  اند، نادرست است. ناگفته پیداست که هر حرامی، سیاه و ظلمت بندي کرده تقسیم
مدهاي آن، آ تناسب با پیاست و هیچ سفیدي و نوري در حرام نیست. البته گناهش م

ها باشد،  خاطر خوردن مالِ دیگران یا فریفتن آن یابد؛ اگر دروغ گفتن به افزایش می
تر است و اگر دروغ گفتن، زیانی به دیگران نرساند، گناهش  مراتب بیش گناهش به

آن بزرگوار، در سه مورد «نقل شده که  تر خواهد بود. البته این روایت از پیامبر کم
غ گفتن را درست دانسته است: براي برقراري صلح و آشتی در میان مردم، در درو

 )1(».گویند دیگر می جنگ، و نیز در رابطه با سخنانی که زن و شوهر به یک
اند: منظور از کذب و دروغ در این روایت،  ناگفته نماند که بسیاري از علما گفته

که روز  مند. همانند ابراهیمنا گاه، توریه را دروغ می که چناناست. » توریه«
آورد که سه  روند؛ ولی او عذر می قیامت، مردم براي درخواست شفاعت نزدش می

دروغ نگفته، بلکه توریه کرده است؛ توریه، بدین  دروغ گفته است. البته ابراهیم
مفهوم قابل انسان، سخنی بگوید که منظور یا نیتش، چیزي غیر از  معناست که

باشد. به عبارت دیگر، چیزي که ابتدا به ذهن مخاطب  می سخنش برداشت از ظاهرِ
ي آن است. بنابراین علما، منظور از  رسد، غیر از نیت یا منظور گوینده (شنونده) می

) گوید: 975)؛ ابن الجوزي در العلل المتناهیه (3/414از طریق راوي مجهول: روایت احمد ( •
یوسف بن یعقوب، مجهول است و در این سند، محمد بن میمون وجود دارد که ابن حبان، گفته 

 ».منکري دارد و استناد به او درست نیست شدت است: احادیث به

 ./از آلبانی 7170صحیح است؛ ر.ك: صحیح الجامع، ش:  )1(

                                                                                                        



 الصالحین شرح ریاض   540

اند: هیچ دروغی، جایز نیست.  و گفته ور، توریه دانستهجواز دروغ را در سه مورد مذک
تواند  کند که نمی اجز و درمانده میاي ع گونه آورد و انسان را به دروغ، دروغ می

 ي شاعر: گفته دروغش را جبران نماید؛ به
 ولـيس يف الكذاب حيلة  مُّ ـــــــيل حيلًة فـي َمن ينـ

 ه قليـلةــــلـيت فيـفحي  ولـــلق ما يـقــــَمن اكن �
اي بیندیشم؛  کند، چاره چینی می توانم براي رهایی از کسی که سخن من، می

زیرا تدبیر من در برابر کسی  گو، هیچ تدبیري وجود ندارد؛ دروغ ابرولی در بر
 گوید، اندك و ناکارآمد است. می  که دروغ
کند که چنین و  گو بسیار مشکل است؛ زیرا ادعا می واقعاً رهایی از شرِّ دروغ

رو  نماید. از این گوید و هر دروغی که بخواهد، سرِ هم می ام، ولی دروغ می چنان کرده
و در ». گوید فرموده است: (مسلمان، به برادر مسلمانش) دروغ نمی اهللا ولرس

تر باشد یا  اگرچه سن و سالش از او بیش». کند و او را تحقیر نمی«روایتی آمده است: 
ثروتمند و یا داراي علم و دانش فراوانی باشد؛ با این حال، برادرِ مسلمانش را کوچک 

هاي کبر و  ها، یکی از نشانه شمردن آن شمارد. تحقیر مردم یا کوچک نمی
یعنی:  )1(؛»الِكرْبُ َ�َطُر احلَقِّ وَ�ْمُط انلَّاِس «فرموده است:  ست؛ پیامبر بینی بزرگ خود

ي تکریم و احترام به  لذا مسلمان، با دیده». کبر، سرکشی از حق و تحقیر مردم است«
ها  تو احترام بگذارند، به آن خواهی که مردم به کند. اگر می برادرِ مسلمانش نگاه می

شمارند. تجربه نیز این را  احترام بگذار؛ ولی اگر مردم را تحقیر کنی، تو را کوچک می
هاي متواضع و فروتن را دوست دارند  بنیم که مردم، آدم رو می ثابت کرده است. از این

او دشنام شود که از آدمِ متواضع و فروتن، بدش بیاید یا به  تر کسی، پیدا می و کم
فروشد، همه از  گیرد و به دیگران فخر و تکبر می اش را باال می بگوید. کسی که بینی

که نیازي به او  کس حاضر نیست که با او صحبت کند، مگر این او بیزارند و هیچ
 داشته باشد.

؛ اش اشاره کرد و سه بار به سینه» جاست تقوا، این«فرمود:  اهللا سپس رسول
ي اندام و جوارح  ار باشد، همهتقوا و پرهیزگبا ل است. وقتی دلیعنی تقوا، در د
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تقوا  خداترس نباشد، سایر اندام و جوارح نیز بی کنند و اگر دل سان، تقوا پیشه میان
َال و�ِنَّ يف اجلَسِد ُمضَغًة إذا «فرموده است:  اهللا طور که رسول خواهند بود. همان

َ
أ

ُب صلََحت َصلََح اجلَسُد لُكُّه، َو�ِ 
ْ
َال َوِ� الَقل

َ
یعنی:  )1(؛»ذا فََسَدْت فَسَد اجلََسُد لُكُّه: أ

ي بدن وابسته به آن است.  است که صالح و فساد همه گوشتی بدانید که در بدن، پاره«
ت بنابراین اگر در دلِ انسان، تقوا و خوف و خشی». بدانید که آن عضو، قلب است

ته خواهد بود؛ زیرا اعمال انسان، تابع نیک و شایس ي اعمال انسان هی باشد، همهال
اند  چون فرمانروایی دانسته قلب را هم یرهرقلب اوست. برخی از علما از جمله ابوه

کنند. از سوي دیگر، برخی از علما، این مثال را در  که سربازانش از او اطاعت می
می جامع در کال زیرا پیامبر ؛اند ، ناقص دانستهاهللا ي رسول مقایسه با فرموده

یعنی:  ؛»إذا صلََحت َصلََح اجلَسُد لُكُّه، َو�ِذا فََسَدْت فَسَد اجلََسُد لُكُّه«فرموده است: 
ولی اگر پادشاه یا فرمانروایی، نیک ». ي بدن وابسته به قلب است صالح و فساد همه«

 اند. اش این نیست که حتماً سربازانش نیز نیک و شایسته و شایسته باشد، الزمه
ها را به انجام  که آن اند و همین ویز قرار دادهآ از مردم، این حدیث را دستبرخی 

باید پاك باشد؛ یا  گویند: اصل، نیت است؛ قلب انسان خوانیم، می کار نیکی فرامی
حرام  ،دهید که تراشیدن ریش گویند: تقوا در دل است. وقتی به شخصی تذکر می می

گویید: گذاشتن ریش، روش  که می مینیا ه استاز مشرکان و مجوسیان  و تقلید
گوید: تقوا در دل است. در پاسخ چنین  پیامبران و بندگان نیک خداست، در پاسخ می

زیرا اگر راست  گویی؛ شخصی باید بگوییم: آري؛ تقوا در دل است؛ اما تو، دروغ می
ن چو ؛کردي ترسیدي و این عمل حرام را ترك می گفتی و باتقوا بودي، از خدا می می

محال است که در قلب کسی تقوا باشد، ولی اندام و جوارح او، از اهللا متعال نافرمانی 
 کنند.

ست به این که محل خردورزي و تعقل در قلب  اي ، اشارهاین سخن پیامبر
از آیات قرآن  که چناني انسان قرار دارد.  گوشتی که در سینه باشد؛ یعنی همان پاره می

 فرماید: شود. اهللا متعال، می نیز همین نکته برداشت می
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فَلَمۡ ﴿
َ
ْ  أ  ٱ ِ�  �َِسُ�وا

َ
ٓ  قِلُونَ َ�عۡ  قُلُوبٞ  لَُهمۡ  َ�َتُكونَ  ِض �ۡ� وۡ  بَِها

َ
ۖ  َمُعونَ �َسۡ  َءاَذانٞ  أ  بَِها

 ٱ َ� َ�عۡ  َ�  فَإِ�ََّها
َ
ُدورِ ٱ ِ�  لَِّ� ٱ ُقلُوُب لۡ ٱ َ� َ�عۡ  ِ�نَوَ�ٰ  رُ َ�ٰ بۡ ۡ�   ]  ٤٦:  احلج[  ﴾٤٦ لصُّ

هایی که  هایی داشته باشند که با آن دریابند یا گوش پردازند تا دل مین به گردش نمیآیا در ز
هاست که کور  هاي درون سینه شود؛ بلکه دل ها، نابینا نمی  راستی چشم با آن بشنوند؛ به

 گردد. می

 است، سینه در که قلبی اند، دانسته عقل جایگاه را مغز که کسانی پندار خالف بر

 مغز، و رسد می ما ذهن به که ست هایی خیال و تصورها جايِ مغز، .اشدب می عقل محل

 را منشی حکم مغز، کند. می نهی و امر قلب، گاه، آن و فرستد می قلب سوي به را ها آن

 زیرا نیست؛ ارتباط بی نیز ذهن یا مغز اب و است تدبیر و عقل جاي ، دل و  دارد قلب براي

 داشته توجه حال، این با گردد. می تباه نیز تفکر قدرت و عقل شود، مختل مغز، اگر

 است. سینه در که قلبی همان یعنی باشد؛ می دل در تدبیر، قدرت یا عقل که باشیم
خاُه املسلمَ «سپس فرمود: 

َ
ْن َ�ِْقَر أ

َ
ِّ أ قدر  همین«یعنی:  ؛»حِبْسِب اْمِرىٍء ِمَن الرشَّ

به ». را کوچک بشمارد ست که برادر مسلمانش بدي براي بد بودن شخص، کافی
عبارت دیگر، اگر تنها همین یک بدي براي مسلمان وجود داشت که برادر مسلمانش 

بریم که تحقیر  . لذا بدین نکته پی میکار شدنش کافی بود را تحقیر کند، براي گنه
وظیفه دارد، بلکه بر او واجب است که سایر  ست و هر مسلمانی دیگران، گناه بزرگی

 ها را حفظ کند. گرامی بدارد و احترام آن انخاطر دین و ایمانش به مسلمانان را
آبرو، مال و خون (جانِ) هر مسلمانی بر سایر مسلمانان، حرام «گاه فرمود:  آن

قتل برساند یا او را زخمی و  لذا هیچ مسلمانی نباید برادرِ مسلمانش را به». است
قت و دزدي یا خیانت در مجروح بگرداند یا مالش را غصب کند و از طریق سر

د. آبروي اموال، دخل و تصرف نماید و یا با ادعاي دروغین، اموال او را تصاحب کن
بپرهیزیم و در  و باید از ریختن آبروي برادر خودر از این مسلمان نیز حرمت دارد؛

 زیرا از پیامبر اش حرف نزنیم؛ دروغ، درباره چه بهراست و  میان مردم، چه به
َخاَك بما يْ�َرهُ «غیبت چیست؟ فرمود:  پرسیدند که

َ
ي برادرت  درباره«یعنی:  ؛»ِذكُرَك أ

گویم، در او  چه می کننده، پرسید: اگر آن سؤال». آید سخنانی بگویی که خوشَش نمی
إْن اكَن ِ�يِه ما تُقوُل َ�َقِد اْ�تَبْته، و�ْن لَْم يُ�ن ِ�يِه ما «وجود داشته باشد، چه؟ فرمود: 

اي؛ و  گویی در او وجود دارد، غیبتش را کرده چه می اگر آن«یعنی:  ؛»ْد بهتَّهُ َ�ُقوُل َ�قَ 
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لذا برهر مسلمانی واجب است که ». اي اگر آن صفت در او نباشد، بر او بهتان بسته
 حرمت جان، مال و آبروي برادر مسلمانش را حفظ کند.

*** 

اسُدوا َوال ت: «اهللا وعنه قال: قال رسوُل  -٢٤٠
َ

ناجُشوا وال تَباَغُضوا وال تَدابُروا ال حت
ونُوا ِعباَد 

ُ
ُمْسلِم ال يَظلُِمه  اهللاوال يبِْع بْعُضُ�ْم ىلَعَ بْيِع بْعٍض، و�

ْ
ُخو ال

َ
إِْخوانًا. الُمْسلُِم أ

الََث مرَّاٍت حِبْسِب اْمرِيٍء مِ 
َ
ِ ث  َصْدرِه

َ
. اتلَّْقَوى َهاُهنا و�ُِشُ� إىِل

ُ
ِّ وال َ�ِْقرُهُ وال َ�ُْذهل َن الرشَّ

ُ وِعْرُضهُ 
ُ

ُمْسلِِم حراٌم دُمُه وماهل
ْ
ُمْسلِِم ىلَعَ ال

ْ
خاهُ املسلم. لُكَّ ال

َ
ْن َ�ِْقر أ

َ
 )1([روايت مسلم]». أ

دیگر حسادت نورزید؛  به یک«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریرهترجمه: 
دیگر دشمنی و  کا یید داشته باشید، باال نبرید؛ بکه قصد خر قیمت کاالها را بدون این

هم  یگري را بهي شخص د خاطر خود معامله کس، به چقطع رابطه) نکنید؛ و هیو قهر (
گزار) اهللا باشید. مسلمان، برادرِ مسلمان است؛  نزند و برادروار، بندگانِ (نیک و عبادت

کشد. تقوا  اش نمی گرداند و دست از یاري کند، او را خوار و زبون نمی به او ستم نمی
مین قدر براي بد بودن شخص، ه«  -اش اشاره کرد. و سه بار به سینه -».جاست ینا

آبرو، مال و خون (جانِ) هر ست که برادر مسلمانش را کوچک بشمارد.  کافی
 ».مسلمانی بر سایر مسلمانان، حرام است

 شرح
گوید:  می ، حدیثی بدین مضمون نقل کرده است که ابوهریره/مؤلف

حسادت، این است که انسان، از بابت ». دیگر حسد نورزید ه یکب«فرمود:  پیامبر
نعمتی که اهللا به کسی بخشیده است، ناراحت باشد. مثالً اهللا متعال، به کسی مال و 
ثروت یا همسر و فرزندان نیکی عنایت کرده یا او را از علم و دانش، برخوردار نموده 

هایی را  ین بنده، چنین نعمتبه ا است؛ حال، اگر کسی ناراحت باشد که خداوند
کند که آرزوي زوال  فرقی نمی ست؛ارزانی داشته، در حقیقت به او حسد ورزیده ا

نعمت از این شخص را داشته باشد یا خیر. گرچه برخی از علما، حسادت را به 
رین نوع البته این، بدترین و زشت ت ؛اند دانسته معناي آرزوي زوال نعمت از دیگران
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هایی که دیگران  همین است که انسان، از بابت نعمت گرنه، حسادت حسادت است و
از  هاي یهودیان است؛ د، یکی از ویژگیاند، ناراحت باشد. حس از آن برخوردار شده

 فرماید: می هودیان، شباهت دارند. اهللا متعالهاي حسود به ی رو آدم این

هۡ  ّمِنۡ  َكثِ�ٞ  َودَّ ﴿
َ
ونَ  لَوۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ لِ أ اًرا نُِ�مۡ إِيَ�ٰ  دِ َ�عۡ  ّمِنۢ  ُ�ميَُردُّ  ّمِنۡ  اَحَسدٗ  ُكفَّ

نُفِسِهم ِعندِ 
َ
  ]  ١٠٩: البقرة[  ﴾أ

بسیاري از اهل کتاب، به سبب حسادتی که در وجودشان ریشه کرده، دوست دارند شما را 
 اید، به کفر بازگردانند.که ایمان آورده

 فرماید: ي یهودیان می درباره اهللا متعال

مۡ ﴿
َ
ٰ  �َّاَس ٱ ُدونَ سُ َ�ۡ  أ َ�َ  ٓ ٰ  َما ُ ٱ ُهمُ َءاتَٮ ٓ َءاتَيۡ  َ�َقدۡ  ۦۖ لِهِ فَۡض  ِمن �َّ ٰ إِبۡ  َءاَل  َنا  هِيمَ َ�

لۡ  ُهمَ�ٰ َوَءاَ�يۡ  َمةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ    ]  ٥٤:  النساء[  ﴾٥٤ اَعِظيمٗ  �ً مُّ
تی ما، به راس ورزند؟! به یا به آنان که اهللا از فضل و کَرَمش به آنان بخشیده، حسد می 

 خاندان ابراهیم کتاب و حکمت عطا کردیم و به آنان حکومت بزرگی دادیم.

هایی که دیگران از آن  همین است که انسان، از بابت نعمت ال، حسادتدر هر ح
ها به او برسد  کند که آرزو کند این نعمت اند، ناراحت باشد؛ فرقی نمی برخوردار شده

ها محروم شود؛ گرچه به خودش  از این نعمت یا نه، فقط آرزو نماید که برادرش
 نرسد!

 کنم: هاي آن اشاره می اي از بدي ست که به پاره حسد، ویژگیِ بسیار بدي
هاي حسادت، این است که نوعی شباهت و همانندي به بدترین و  یکی از بدي

ا را ه ها، یعنی یهودیان است؛ همان کسانی که اهللا متعال، تعدادي از آن پلیدترین انسان
ورد و برخی از آنان نیز، عبادت معبودان آبه صورت بوزینگانی خوار و مطرود در

 باطل را در پیش گرفتند.
دهد که او،  گرِ بدذاتی و خباثت درونی فرد حسود است و نشان می حسادت، بیان

زیرا کسی که خیرخواه  پسندد؛ پسندد، براي برادرانش نمی چه را براي خود می آن
، هرگز به ددپسن ا نیز میه پسندد، براي آن باشد و هرچه براي خود می می برادران خود

شود و  حال می ها برسد، خوش ورزد؛ بلکه اگر نعمتی به آن آنان حسادت نمی
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طور که اهللا متعال،  گوید: یا اهللا! مرا نیز از این نعمت برخوردار بگردان. همان می
 فرماید: می

ْ َ�َتَمنَّوۡ  َوَ� ﴿ ُ ٱ َل فَضَّ  َما ا ٰ  َضُ�مۡ َ�عۡ  ۦبِهِ  �َّ ا نَِصيبٞ  ّلِلرَِّجالِ  ٖض� َ�عۡ  َ�َ  ّمِمَّ
ْۖ �ۡ ٱ ٓ  تََسُبوا ا نَِصيٞب  ءِ َولِلّنَِسا ۚ �ۡ ٱ ّمِمَّ ْ  َٔ َوۡ�  تََسۡ�َ َ ٱ لُوا   ]  ٣٢:  النساء[  ﴾ۦٓ لِهِ فَۡض  ِمن �َّ

ه است. مردان از چیزي را آرزو نکنید که اهللا با آن، برخی از شما را بر برخی دیگر برتري داد
اي دارند. و  اند، بهره چه به دست آورده اي دارند و زنان نیز از آن اند، بهره چه به دست آورده آن

 از اهللا بخشش و فضلش را درخواست کنید.
چه کسی، این نعمت را به ست؛ زیرا مگر  هینوعی اعتراض بر تقدیر ال حسد،

 کسی که از خوشیِ برادرِ مسلمانش . لذاارزانی داشته است؟ آري؛ اهللا این بنده
گفته پیداست که باشد. نا ناراحت است، در حقیقت از تقدیر اهللا متعال، ناراحت می

هی اعتراض کند، در خطرِ بزرگی قرار دارد و هر لحظه، ممکن هرکس بر تقدیر ال
و  گویا به مقابله و رقابت با تدبیر -پناه بر اهللا -است دین و ایمانش را از دست بدهد.

 برخاسته است! االرباب تقدیر رب
هاي حسادت، این است که وقتی اهللا متعال نعمتی به بندگانش  یکی دیگر از بدي

شود و او را در آه و افسوس،  ور می دارد، آتشِ حسد در قلبِ حسود، شعله ارزانی می
که اهللا به  هایی گرداند؛ زیرا نعمت قرار می برد و او را ناآرام و بی می و غم و اندوه فرو

همه  جا که آدمِ حسود، چشمِ دیدنِ این شمار است و از آن بخشد، بی بندگانش می
 سوزاند. آید و تمام وجودش را می جوش می نعمت را ندارد، حسادت در قلبش به

طور که آتش، هیزم را نابود  برد؛ همان هاي انسان را از میان می حسادت، نیکی
ُ�ُل «فرموده است:  کند. پیامبر می

ْ
ََسنَاِت َكَما تَأ

ْ
ُ�ُل احل

ْ
ََسَد يَأ

ْ
إِنَّ احل

ََسَد، فَ
ْ
إيَّاُ�ْم َواحل

ََطَب 
ْ
 برد؛ ها را از میان می حسد، نیکی از حسد بپرهیزید؛ زیرا«یعنی:  )1(؛»انلَّاُر احل

 ».کند گونه که آتش، هیزم را نابود می همان
دارد؛ زیرا آدمِ  بازمی حسد، انسان را از سعی و تالش و پرداختن به کارهاي مفید

همه  دار شد و این حسود، همواره در این فکر و خیال است که فالنی، چگونه پول
شخص، چگونه علم و دانش کسب کرد؟ فالنی هم  ثروت را از کجا آورد؟ یا فالن

 ./ی) از آلبان3935، 2781، 2197ضعیف است؛ ضعیف الجامع ( )1(
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برد و  سر می صاحب زن و فرزند شد؛ چطور؟! آدمِ حسود، همواره در غم و اندوه به
بر بندگانش را  هاي اهللا اري جز این ندارد که با خود، نعمتپیچد و ک به خود می

 ها باشد! حساب و کتاب کند و در غم و حسرت این نعمت
دهد که او، نهادي شرور  حسادت، نشانی از بدذاتیِ حسود است و از این خبر می

مند نیست؛ بلکه نفسِ خودخواهی دارد که  نظر دارد که به خیر و نیکی عالقه و تنگ
 خواهد. چیز را براي خود می همه

کند؛ آدمِ حسود، هرچه کند و به هر  هی ایجاد نمیحسد، هیچ تغییري در تقدیر ال
اندازه که ناراحت و ناخوش باشد، و هر چه براي زوال نعمت از دوستان و 

 برد. اطرافیانش سعی و تالش نماید، هیچ کاري از پیش نمی
 دیگران را چشم بزند. چنین آدمیکه  کشاند جا می گاه حسادت، انسان را به آن

آوري مشاهده  که نعمتی ببیند یا چیز شگفت توز است و همین بدذات، حسود و کینه
کند. لذا جزو افرادي  شود و به دیگران اصابت می کند، تیرِ حسادت از او جدا می

شور  شک آدمِ چشم رسانند. بی گردد که با چشم زخم، به مردم اذیت و آزار می می
کار، و  رساند، گنه ناسب با آسیب یا زیانِ مالی، جسمی و اجتماعی که به دیگران میمت

رو بسیاري از علما، چنین افرادي را ضامن و  از این ؛شود در نتیجه مجازات می
رسانند. یعنی اگر  ها به دیگران می اند که این هایی دانسته ها یا زیان مسؤولِ آسیب

سان به مال و فرزندان وي آسیبی برساند، ضامن  نفردي، شخصی را چشم بزند و بدی
شوري یا چشم زخم شهرت دارد، واجب  اند: کسی که به چشم چنین گفته است. هم

 کنند تا دیگران از شرّ او در است که او را زندانی کنند تا توبه نماید. او را زندانی می
 امان باشند.

ود را دوست ندارد. کس، آدمِ حس شود؛ زیرا هیچ حسادت، باعث تفرقه می
 طینت و خیرخواه را دوست دارند. كبرعکس، همه، آدمِ پا

بریم که  پی می هاي حسد بود؛ لذا به حکمت پیامبر چه برشمردیم، بدي آن
شود که گاه، انسان  حال، این پرسش می». دیگر حسد نورزید به یک«فرموده است: 

؛ آیا این، حسد است؟ پاسخ: دوست دارد که در خیر و نیکی، جلوتر از دیگران باشد
هاست. اهللا  نیست؛ بلکه رقابتی سالم یا شتافتن به سوي نیکی تداخیر؛ این، حس

 فرماید: متعال، می
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    ]٦١:  الصافات[  ﴾٦١ ِملُونَ َ�ٰ لۡ ٱ َملِ َيعۡ فَلۡ  َذاَ�ٰ  لِ لِِمثۡ ﴿
 کنندگان باید براي چنین پاداشی عمل کنند. پس عمل

 فرماید: چنین می هم

ٰ  َوِ� ﴿ ۡ ٱ َيتََنافَِس فَلۡ  لَِك َ�     ]٢٦: املطففني[  ﴾٢٦ ِفُسونَ ُمَتَ�ٰ ل
 دیگر پیشی بگیرند. هایی باید در طلبش بر یک مشتاقانِ چنین نعمت

لذا اگر کسی دوست داشته باشد که در خیر و نیکی، بر دیگران پیشی بگیرد، 
و نیکی، حسد نورزیده است؛ بلکه حسد، این است که برخورداري دیگران از خیر 

 براي انسان، ناگوار باشد.
کند  که آدمِ حسود، همواره سعی می هاي فراوانی دارد؛ از جمله این حسد، نشانه

هاي  فضایل دیگران را مخفی و پوشیده نگه دارد. ثروتمندي، مال و ثروتش را در راه
 جویان و امثال ها، خرید کتاب براي دانش سازي جاده نیکی مانند ساختن مساجد، به

گویند، آدمِ  ي نیکوکاريِ این ثروتمند سخن می کند؛ وقتی مردم، درباره آن، خرج می
زند؛ انگار چیزي نشنیده  خبري می ي بی بینیم که خودش را به کوچه حسود را می

است. در حسادت این شخص، شکی نیست؛ زیرا هر آدمِ خیرخواهی که به خیر و 
را دوست دارد. نیکی براي دیگران گسترش خیر و مند است، نشر و  نیکی عالقه

ها و  خاطر خوبی ها را به کند و آن به نیکی و انصاف یاد می شخصی که از دیگران
گر سالمت او از حسد و پاك بودن دلِ اوست. مثالً  ستاید، این، بیان هایشان می نیکی

کس، نیکوکار است، فالنی هم آدمِ  ست، فالن گوید: فالنی، آدمِ خوبی می
 ست. اي  بخشنده

ي ما را از حسادت و سایر رذایل اخالقی و کارهاي ناپسند، در  اهللا متعال، همه
 پناه خویش قرار دهد.

قیمت کاالها را بدون «یعنی:  ؛»َوال تناجُشوا«ي این حدیث، آمده است:  در ادامه
َش«، یعنی »التناجُشوا«». که قصد خرید داشته باشید، باال نبرید این ش، نَجنکنید.  »�َ

که قصد خرید کاالیی را داشته باشد، براي فریب  نآ بدین معناست که شخصی، بی
کند  هر دو نیت، چنین وانمود می  قصد باال بردن سود فروشنده یا به دادن خریدار یا به

قیمت خریداري نماید. به عنوان مثال: کاالیی را در  خواهد این کاال را به فالن که می
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کاالي شما،  سان گوید و بدین هرکس، قیمتی می گذارید و ش میبازار در معرضِ فرو
، صدهزار اند شود. آخرین قیمتی که براي این کاال گفته عمالً به مزایده گذاشته می

گوید: صد  خیزد و قصد خرید ندارد؛ ولی می شخصی برمی تومان است؛ در این میان
رید آن جنس، تحریک هزار تومان. قصدش، فقط این است که مشتري را به خ و ده

نفع فروشنده باال ببرد. این، حرام  اصطالح بازارگرمی کند و قیمت کاال را به نماید و به
هاي  است. اما اگر کسی، واقعاً از ابتدا قصد خرید داشته باشد، ولی در جریان قیمت

 اي باال برود که از خرید آن منصرف شود، اشکالی اندازه پیشنهادي، قیمت آن جنس به
دانند،  زیرا بسیاري از مردم، هنگام مزایده، قیمت پیشنهاديِ خود را مناسب می ؛ندارد

شوند. هیچ ایرادي بر  رود، از خرید آن جنس منصرف می ولی وقتی قیمت، باال می
 این کار وارد نیست و اشکالی ندارد.

َش«مزایده، سه حالت دارد: نوع اول،   حرام ست که یا براي بازارگرمی »�َ
. نوع دوم را نیز در سطور گذشته توضیح دادیم. و نوع سوم، این است که باشد می
برد و سرانجام، خود، آن را  دهد و آن را باال می قصد خرید کاال، قیمتی پیشنهاد می به

یابد. این  کند؛ یعنی با قیمتی که پیشنهاد  داده است، به آن کاال دست می خریداري می
 هم اشکالی ندارد.

به عبارتی، ». دیگر دشمنی نکنید با یک«. یعنی: »وال تَباَغُضوا«فرمود:  مبرپیا
نسبت به هم بغض و کینه نداشته باشید. لذا براي هیچ مسلمانی جایز نیست که 
نسبت به برادرِ مسلمانش، بغض و کینه داشته باشد؛ یعنی در قلب خویش از او بدش 

البته جایز است که متناسب با  ان باشد؛شخص، جزو فاسقان و بدکار بیاید. اگرچه آن
این بغض و کینه،  . ناگفته نماند کهشود، از او بدتان بیاید نوع گناهی که مرتکب می

از  هل ایمان است، او را دوست بدارید؛جا که مسلمان و ا نباید مطلق باشد؛ بلکه از آن
که اسبال ازار  خوار یا سیگاري و یا مسلمانی رو ناراحتی ما از مسلمانِ شراب این
اي که از کافران در دل داریم، متفاوت است. کسی که  کند، با بغض و کینه می

خرد است.  سر و بی در حقیقت، سبکداند،  سان می نِ فاسق و کافران را یکنامسلما
بغض و کینه نسبت  ست که ناراحتی ما از مسلمانانِ بدکار بیش از این، اشتباه بزرگی

شاید بپرسید:  هرطور که باشد، باز هم از کافر بهتر است. مؤمن به کافران باشد؛ زیرا
 شود؟ براي پاسخ در یک دل، جمع میچگونه محبت به یک شخص و ناراحتی از او، 
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و بدبویی براي  تلخاید که وقتی یک پزشک، داروي  کنم. هیچ دقت کرده مثالی ذکر می
بهبود  است خداوندگوید: این دارو را بخور؛ به خو کند و می شما تجویز می

تی دیگر، جهخیر؛ اما از شما این داروي تلخ و بدبو را دوست دارید؛ آیا  یابی، می
کار نیز  مندید. مؤمنِ معصیت دوستش دارید. چون به سالمتی خویش، عالقه

شود، از او ناراحت هستید،  گونه است. اگرچه به سبب معصیتی که مرتکب می همین
بلکه متناسب با ایمانش، او را دوست بدارید و  از او بد نبرید؛ باره، یک کلی و به اما به
جا که اهل گناه و معصیت است، از او ناراحت باشید. ولی فراموش نکنید که  از آن

توانم  ناراحتی شما از او، نباید باعث شود که او را نصیحت نکنید یا بگویید: من، نمی
نصحیتش نمایید. با او رابطه برقرار کنید و دار باشید و  این مرد را ببینم؛ بلکه خویشتن

در او اثر  به او نفعی برساند و نصحیت شما ي شما، به وسیله امید است که اهللا
ها را بعید  هایی که ما، هدایت آن بگذارد. پس، ناامید نباشید. چه بسیار انسان

؛  ایم دست دیده هاي زیادي از این آنان را هدایت نمود. نمونه ولی اهللا دانستیم، می
هم در گذشته و هم در حالِ حاضر. اهللا متعال براي برخی از فاسقان و بدکاران، 

فراخواندند و  آنان را به سوي حقیقت و راه درستگرانی فراهم فرمود که  دعوت
کنم؛ خالد بن  ي این امت ذکر می گران نیز بهتر شدند. مثالی از گذشته حتی از دعوت

مسلمان شود، حکمِ شمشیري آخته و برهنه در برابرِ مسلمانان که  پیش از آن ولید
ي سواره نظامِ قریش،  کرد او در جنگ احد به عنوان فرمانده را داشت. همه، از عمل

نان را تا ور شد و مسلما کوه، به مسلمانان، حمله بااليآگاهیم. او بود که از قسمت 
نامیده » اهللا سیف[«دایت بخشید و اما اهللا متعال، او را ه ي شکست پیش برد؛ آستانه

ترین کسانی بود که در برابر  که از سرسخت چنین عمر بن خطاب شد.] هم
سان از دوستان و بندگان  او را هدایت نمود و بدین ولی اهللا؛ جبهه گرفتند پیامبر

 دومین فرد این امت شد. که چنانگردید؛  خاص اهللا
توانم پاي  وانایی دیدنِ فالنی را ندارم و نمیلذا ناامید نباشید و نگویید: من، ت

هایش بنشینم و امکان ندارد که نزدش بروم. بلکه نزدش بروید و ناامید  صحبت
ست  ها به دست خداست. شاید کسی بگوید: بغض و کینه، یک امر انفعالی نباشید؛ دل

ند ي انسان، خارج است؛ درست، مان گیرد و از اراده شکل می که در درون انسان
ا ي خود، کسی را دوست بدارد یا محبتش ر تواند به اراده محبت. یعنی انسان نمی
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اي از اسباب در پیدایش محبت و کم یا زیاد  بلکه پاره کسی، کم یا زیاد کند؛ به نسبت
بندي نوبت همسرانش، چنین  ي تقسیم درباره رو پیامبر شدن آن، مؤثر است. از این

ْمِلكاللَُّهمَّ َهذَ «دعا کرد: 
َ
ْمِلك، فَال تَلُْمِ� ِ�يَما َال أ

َ
یا اهللا! این، «یعنی:  ؛»ا قَْسِ� ِ�يَما أ

و توانِ   توانم؛ ولی مرا به خاطر محبتی که از اراده ست که می بندي من در نوبتی تقسیم
همسرش  ناگفته پیداست که پیامبر». من خارج است، سرزنش و مؤاخذه نفرما

 ي او، خارج بود. تر دوست داشت و این، از اراده ش بیشرا از سایر همسران &عایشه
داند، باید بگوییم: هر  در پاسخِ کسی که خشم و غضب را انفعالی و غیرارادي می

ي یک کُنش است. به عنوان مثال: محبتی که به یک شخص دارید،  واکنشی، نتیجه
ها و  ی و نیز خدمتاخالق هایی مانند تدین و ایمان او، خوش برآمده از اسباب و زمینه

ها و  و شما با یادآوريِ این ویژگی ست که در حق شما انجام داده است هایی خوبی
آید، این هم اسباب و  خوشتان نمی دارید. اگر از کسی او را دوست میها،  خوبی

کینه  هایی که بغض و هاي خودش را دارد؛ ولی انسان باید از اسباب و انگیزه خاستگاه
نسبت به هم بغض و کینه «فرموده است:  زیرا پیامبر دوري نماید؛ را در پی دارد،

 ».نداشته باشید
در هر حال محبت و دوستی، و نیز کینه و دشمنی، برخاسته از اسباب و 

ها را  باشد. اگر از اسباب کینه و دشمنی، دوري کنید و آن هاي خاص خود می انگیزه
ست که  رود. این، همان چیزي ز میان میشاءاهللا کینه و دشمنی ا فراموش نمایید، ان

نسبت به هم بغض و کینه نداشته «به ما دستور داده و فرموده است:  اهللا رسول
او ». خشمگین مشو«گفت: مرا نصیحت کن. فرمود:  شخصی، به پیامبر ».باشید

در حدیثی، ». خشمگین مشو«فرمود:  چندین بار درخواست نصیحت کرد و پیامبر
اي از آتش یاد شده که شیطان در قلبِ انسان  ب به عنوان پارهاز خشم و غض

آتش وجود  گوید: راهی براي خاموش کردن این یم رو گاه انسان ایناندازد؛ از  می
شود. باید همان کارهایی را انجام دهیم  گوییم: آتش خشم نیز خاموش می ندارد. می

 برطرف شود. دهد تا سرانجام، خشم و غضب هش میکه خشمِ انسان را کا
 ؛»دیگر پشت نکنید به یک«یعنی:  ؛»وال تَدابُروا«ي این حدیث آمده است:  در ادامه

دیگر، این است که وقتی در مجلسی حاضر  منظور از پشت کردن به یک اما آیا
هاي پشت کردن به  دیگر بنشینیم؟ آري؛ این، یکی از نمونه شویم، پشت به یک می
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هاي پشت کردن به  دیگران، یکی دیگر از نمونه دیگر است. قطع کردن حرف یک
گوید، ولی ما، او را رها کنیم و با  سان که دوستمان با ما سخن می دیگر است؛ بدین یک
دیگر، مفاهیم و مصادیق معنوي  توجهی آن محل را ترك نماییم! پشت کردن به یک بی

دگاهی مخالف با نیز دارد؛ از جمله: اختالف رأي. بدین شکل که هر یک از ما، دی
 از این نوع اختالف نیز منع فرموده است. دیدگاه دیگري داشته باشد. پیامبر

به گمان بنده، آن دسته از برادرانی که پس از پایان نماز جماعت، یکی دو وجب 
کنند و این، نوعی  روند، در حقیقت، به سایر نمازگزاران، پشت می جلوتر می

اند:  و گفته  باره گالیه کرده برخی از مردم در این هک چنانهاست.  احترامی به آن بی
ي درس  روند و وقتی جلسه دهیم، برخی از دوستان، کمی جلوتر می که سالم می همین

شوند که مدرس را  از این میگیرند و مانع  قرار می ا تعلیم برپاست، میان ما و مدرسی
دگیري مطالب دارد. لذا اگر سزایی در یا م. روشن است که دیدن مدرس، تأثیر بهببینی
قدر جلو بروید که مزاحمتی براي  تر بنشینید، کامالً برخیزید و آن خواهید، راحت می

تر بروید تا هم خودتان  هاي آخرِ هستید، عقب کسی، ایجاد نکنید و اگر در صف
راحت باشید و هم اسباب زحمت دیگران نشوید. ولی اگر یکی دو وجب جلو بروید 

ست. بنابراین هم خودمان این نکته را رعایت  ادبی ، پشت کنید، نوعی بیو به دیگران
 نماییم و هم به دیگران تذکر دهیم که این مسأله را رعایت کنند.

وال يِبْع بْعُضُ�ْم ىلَعَ بيِْع «و اما پنجمین عبارتی که در این حدیث آمده است: 
زیرا  ؛»هم نزند ي را بهي شخص دیگر املهخاطر خود مع کس، به هیچ«یعنی:  ؛»بْعٍض 

انجامد. به عنوان مثال: شخصی، کاالیی را به صدهزار  این مسأله، به کینه و دشمنی می
گوید: من،  رود و به او می تومان خریده است؛ حال شخص سومی نزد خریدار می

بهتر از  جنسیگوید: من،  دهم؛ یا می عین این کاال را به هشتاد هزار تومان به تو می
رود و  فروشم. بنابراین، مشتري، نزد فروشنده می ا به صدهزار تومان به تو میاین ر
شود. پایمال کردن  کند و با این شخص، وارد معامله می اش را با او فسخ می معامله

ي اول در این کار، کامالً نمایان است و باعث پیدایش کینه و دشمنی در  حق فروشنده
 گردد. میان مسلمانان می

گونه است؛ به عنوان مثال: شخصی نزد  ه با خرید یک کاال نیز همیندر رابط
گوید:  رود که کاالیی را به صدهزار تومان فروخته است و به او می اي می فروشنده
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خَرَم. لذا فروشنده نزد خریدارِ  هزار تومان از تو می من، این کاال را به صد و بیست
فروشد. این هم حرام  می ا به این شخصگیرد و آن ر ا پس میرود و کاالیش ر اول می

شمار  ها به ي آن ي دیگران یا به هم زدن معامله زیرا دست گذاشتن روي معامله ؛است
 رود. می

این پرسش وجود دارد که آیا این حکم، مخصوص دوران اختیار در فسخ 
 باشد یا عام است؟ می )1(معامله

پایان زمان زیرا پس از  ؛اند دوران اختیار دانستهبرخی از علما، آن را مخصوص 
تواند معامله را فسخ کند. به عنوان مثال: شخصی  نمی یک از طرفین فسخ، هیچ

فروشد و براي فسخ معامله، سه روز به او  خودرویی را به سه میلیون تومان می
گوید: من،  رود و به او می نزد خریدار می دهد. شخصِ سومی رصت یا اختیار میف

سان  دهم؛ و بدین این را به دو میلیون و پانصد هزار تومان به تو میماشینی بهتر از 
دارد که نزد فروشنده بازگردد و معامله را فسخ کند. یا شخصی،  خریدار را بر آن می

اي؛  ام ماشینت را به سه میلیون تومان فروخته گوید: شنیده رود و می نزد فروشنده می
ي او را  خرم. لذا فروشنده، معامله تومان میمن، آن را به سه میلیون و پانصد هزار 

 اتفاق حرام است. فروشد. این، به کند و ماشینش را به این شخص می فسخ می
اند: پس از پایان دوران اختیار، اشکالی ندارد؛ یعنی پس  ولی برخی از علما گفته

 پایان یافت، اشکالی ندارد که شخصی، نزد که سه روز مورد توافق طرفین این از
دهم. دلیل  تر به تو می خریدار برود و بگوید: من، ماشینی بهتر از این را با قیمتی کم

زیرا مهلت  گر، امکان فسخ معامله وجود ندارد؛این دسته از علما، این است که دی
 فسخ، تمام شده است.

ست؛ یعنی ربطی شود که این حکم، عام ا ولی از ظاهرِ حدیث چنین برداشت می
زیرا ممکن است که با وجود پایان یافتن اختیار یا مهلت فسخ،  دارد؛به مهلت فسخ ن

تراشی برآید تا هرطور که شده، معامله را فسخ کند؛ یا حداقل از  خریدار در پیِ بهانه
ش، کند که فروشنده، او را فریب داده و سرَ شود و گمان می اش پشیمان می معامله

گردد. این،  دیگر، منجر می ی نسبت به یککاله گذاشته است و این، به کینه و دشمن

 تفصیل آمده است. [مترجم] ، به60ي  موضوع دوران اختیار در فسخ معامله، در شرح حدیث شماره )1(
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ست که زمانِ زیادي از معامله نگذشته باشد. ولی اگر مدت زیادي سپري  در صورتی
گرداند. لذا  زیرا گذشت زمان، فسخ معامله را بعید می ي نخواهد داشت؛ادشود، ایر

 این مسأله، سه حالت دارد:
زمان اختیار یا در مهلت ي دیگران، در  حالت اول: دست گذاشتن روي معامله

 اتفاق علما، حرام است. فسخ معامله باشد؛ این حالت، به
حالت دوم: این است که مهلت فسخ، پایان یابد؛ ولی زمان زیادي از آن، نگذشته 

باره، اختالف نظر دارند. البته بنا بر قول صحیح، این حالت نیز  باشد. علما در این
 حرام است.

زمان زیادي از معامله و مهلت فسخ آن، سپري شود؛ حالت سوم: این است که 
 تر، بگذرد. این حالت، اشکالی ندارد. مثالً یک یا دو ماه و یا بیش
شود. به عنوان مثال:  ي معامالت، از جمله اجاره نیز می این اصل، شامل همه

زد کند؛ شخصی، ن ساله، اجاره می اي به صدهزار تومان در ماه، با قرارِ یک فردي، خانه
ي هشتاد هزار  اي بهتر از این، با کرایه گوید: من، حاضرم خانه رود و به او می وي می

ي دو نفر  به هم زدن معامله زیرا حکمِ ه به تو بدهم. این کار، حرام است؛تومان در ما
ي  رسند، اما هنوز معامله که دو نفر بر سر قیمت کاالیی به توافق می را دارد. مانند این

م نشده است که شخصِ سومی، مبلغی بیش از قرارِ آن دو نفر، براي خرید ها تما آن
زند. این، جایز  هم می خاطر خود به سان این معامله را به کند و بدین آن کاال پیشنهاد می
 صراحت از این کار، منع فرموده است. به اهللا نیست. زیرا رسول

کسی جایز نیست که به گونه است؛ یعنی براي  خواستگاري و ازدواج نیز همین
تا تکلیف خواستگار اول، باید صبر کند  ؛خواستگاري کسی برود که خواستگار دارد

ِخيهِ «فرموده است:  اهللا زیرا رسول روشن شود؛
َ
 .»َال َ�ُْطب ىلَعَ ِخْطبَِة أ

دیگر دارند و  ست که مسلمانان نسبت به یک خاطر حرمت حقوقی ها به ي این ههم
ها اعم  ي آن ق برادرِ مسلمانش را پایمال کند و معاملهز نیست که حکس جای براي هیچ

 اند، به هم بزند. اي را که بر آن توافق کرده از خرید و فروش، اجاره، ازدواج و یا معامله
و سه  ».تقوا این جاست«فرمود:  اهللا پردازیم که رسول حال به شرح این نکته می

باره سخن گفتیم و به بیان این نکته پرداختیم  راینتر د اش اشاره کرد. پیش بار به سینه
 در جهت اطاعت از اهللاي اندام و جوارح انسان،  که اگر در دل انسان، تقوا باشد، همه
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نسان، با تمام وجود و اعضاي عمل می کنند و اگر قلب انسان دچار انحراف شود، ا
 فرماید: گردد. اهللا متعال، می منحرف می خویش،

﴿ ٰ دۡ  لَِك َ�
َ
ن َ�ٰٓ أ

َ
  أ

ۡ
ْ يَ� ِ  تُوا َ�ٰ ٱب ٰ  َدةِ لشَّ ٓ وَجۡ  َ�َ وۡ  ِهَها

َ
ْ َ�َافُوٓ  أ ن ا

َ
يۡ  تَُردَّ  أ

َ
يۡ  دَ َ�عۡ  نُۢ َ�ٰ �

َ
 نِِهۡمۗ َ�ٰ �

ْ ٱوَ  َ ٱ �َُّقوا ْۗ سۡ ٱوَ  �َّ ُ ٱوَ  َمُعوا      ]١٠٨: دة املائ[  ﴾١٠٨ ِسقِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ ِديَ�هۡ  َ�  �َّ
تر است یا را به صورت حقیقی آن بیان کنند، نزدیککه (گواهان) گواهی  این روش، به این

که از رد سوگندهایشان و ارجاع آن به دیگران بترسند. و تقواي اهللا پیشه نمایید و  براي این
 کند.گوش به فرمان اهللا باشید. اهللا، فاسقان را هدایت نمی

که افتد  شود و این، زمانی اتفاق می انسان، خود باعث انحراف قلبِ خویش می
گردد. بدین دلیل  مند می انسان، خواهان خیر و نیکی نیست و به بدي متمایل و عالقه

 که اهللا متعال، فرموده است:

ا﴿ ْ َزاُغوٓ  فَلَمَّ َزاغَ  ا
َ
ُ ٱ أ     ]٥: الصف[  ﴾قُلُوَ�ُهمۚۡ  �َّ

 هایشان را منحرف کرد. و چون منحرف شدند، اهللا، دل

 چنین فرموده است: هم

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
يۡ  ِ�ٓ  لَِّمن قُل ِ�ُّ �َّ ٱ �

َ
 ٱ ّمِنَ  ِديُ�م�

َ
ُ ٱ لَمِ َ�عۡ  إِن ىٰٓ ۡ�َ ۡ�  قُلُو�ُِ�مۡ  ِ�  �َّ

ٓ  �َخۡ�ٗ  تُِ�مۡ يُؤۡ  �َخۡ�ٗ  ا ِخذَ  ّمِمَّ
ُ
ُ ٱوَ  لَُ�مۚۡ  فِرۡ َوَ�غۡ  ِمنُ�مۡ  أ    ﴾٧٠ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ

    ]٧٠: األنفال[ 
هایتان خیري بیابد، بهتر بگو: اگر اهللا در دل اي پیامبر! به اسیرانی که در دستان شما هستند،

ي آمرزد. و اهللا آمرزندهدهد و شما را میاز مالی که از شما گرفته شده است، به شما می
 مهرورز است.

قصد نیکی داشته باشد، اهللا متعال، او را به انجام آن نیکی توفیق  اي وقتی بنده
سازد تا بتواند اراده و قصد خویش را  ي شرایط را براي وي فراهم می دهد و همه می

 فرماید: می که چنانبه انجام برساند؛ 

ا﴿ مَّ
َ
�ۡ  َمنۡ  فَأ

َ
َق  ٥ �ََّ�ٰ ٱوَ  َطيٰ أ ِ  وََصدَّ هُ  ٦ َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱب ُ    ﴾٧ ىٰ يُۡ�َ لِلۡ  ۥفََسنُيَّ�ِ

 ]  ٧  ،٥: الليل[ 
ي) نیک االهی را  اما کسی که (مالش را در راه اهللا) بخشید و تقوا پیشه کرد و (آیین و وعده

تصدیق نمود، پس او را در مسیري آسان (که انجام اعمالِ نیک و در نتیجه بهشت است) 
 قرار خواهیم داد.
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خاُه املسلم«فرموده است:  پیامبر
َ
ْن َ�ِْقَر أ

َ
ِّ أ همین «یعنی:  ؛»حِبْسِب اْمِرىٍء ِمَن الرشَّ

به ». را کوچک بشماردست که برادر مسلمانش  قدر بدي براي بد بودن شخص، کافی
عبارت دیگر، اگر تنها همین یک بدي براي مسلمان وجود داشت که برادر مسلمانش 

بریم که تحقیر  کار شدنش کافی بود. لذا بدین نکته پی می را تحقیر کند، براي گنه
ست و هر مسلمانی وظیفه دارد، بلکه بر او واجب است که سایر  دیگران، گناه بزرگی

 ها را حفظ کند. خاطر دین و ایمانشان گرامی بدارد و احترام آن بهمسلمانان را 
آبرو، مال و خون (جانِ) هر مسلمانی بر سایر مسلمانان، حرام «و فرموده است: 

شود؛ لذا هیچ مسلمانی نباید  آبرو، خون و مال مسلمان، شامل همه چیز می». است
جروح بگرداند و یا مالش را قتل برساند یا او را زخمی و م برادرِ مسلمانش را به

غصب کند و از طریق سرقت و دزدي یا خیانت در اموال، دخل و تصرف نماید و یا 
رو  با ادعاي دروغین، اموال او را تصاحب کند. آبروي مسلمان نیز حرمت دارد. از این

راست و چه  بپرهیزیم و در میان مردم، چه به خودباید از ریختن آبروي برادر 
که بر هر  اش حرف نزنیم و به عبارت دیگر، غیبتش را نکنیم. نتیجه این ربارهدروغ، د به

 مسلمانی واجب است که حرمت جان، مال و آبروي برادر مسلمانش را حفظ کند.
*** 

�ٍس  -٢٤١
َ
ِخيِه َما ُ�ِبُّ «قال:  َعِن انلَّيبِّ  وعن أ

َ
حُدُ�ْم حىتَّ ُ�ِبَّ أل

َ
ال يُْؤِمُن أ

 )1(ٌق عليه][متف». نِلَْفِسهِ 
یک از شما کامل نیست تا  ایمان هیچ«فرمود:  گوید: پیامبر می انسترجمه: 

 ».پسندد، براي برادر مسلمان خود نیز بپسندد که هرچه براي خود می آن

وًما: «اهللا وعنه قال: قال رسوُل  -٢٤٢
ُ
ْو َمْظل

َ
َخاَك َظالًِما أ

َ
فَقاَل رَُجٌل: يَا ». انرُْصْ أ

نْ  اهللارسول 
َ
نرُْصُه؟ قال: أ

َ
ْيَف أ

َ
 ك

ً
يَْت إِْن اَكَن َظاملِا

َ
َرأ

َ
وًما أ

ُ
ْو َ�ْمنُعُه «رصهُ إَِذا اَكَن َمظل

َ
ُْجزُُه أ حتَ

إِنَّ ذلِك نرَْصُهُ 
َ
ِم ف

ْ
ل  )2([روايت خباري]». ِمَن الظُّ

 در همین کتاب، ذکر شد. 188ي  شماره تر به . پیش45؛ و صحیح مسلم، ش: 13صحیح بخاري، ش:  )1(
 .6952صحیح بخاري، ش:  )2(
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برادرت را یاري کن؛ چه ظالم «فرمود:  اهللا گوید: رسول می انسترجمه: 
خدا! اگر مظلوم باشد، او را یاري  رسید: اي رسولشخصی، پ». باشد و چه مظلوم

سان که او را از  بدین«اش نمایم؟ فرمود:  کنم؛ ولی اگر ظالم باشد، چگونه یاري می
 ».باز داري؛ این، یاري دادن به اوست ظلم و ستم

 شرح
 گوید: پیامبر می حدیثی بدین مضمون نقل کرده که انس بن مالک /مؤلف

اي پسندد، بر که هرچه براي خود می ک از شما کامل نیست تا آنی ایمان هیچ«فرمود: 
 ؛ یعنی با وجود این شرط و با داشتن چنینی صفتی،»برادر مسلمان خود نیز بپسندد

مؤمنی راستین خواهد بود که ایمانش کامل است. آري؛ بدین شرط که هر امر 
ندد و هرچه براي پسندد، براي برادر خویش هم بپس اي را که براي خود می پسندیده

راستی مؤمن است  پسندد، براي برادر خویش هم نپسندد. چنین شخصی، به خود نمی
و دیگر، امکان ندارد که به برادران خود خیانت کند یا به آنان دروغ بگوید و یا 

 پسندد. ها را براي خود نمی یک از این حقوقشان را پایمال نماید؛ زیرا هیچ
پسندد،  چه را براي خود می آن می کنیم که هرکسدیث چنین برداشت از این ح

پسندد، براي برادر خویش بپسندد،  چه را براي خود نمی براي برادرش نپسندد و یا آن
گرِ این است که  چنین بیان مؤمن نیست؛ یعنی ایمانِ کاملی ندارد. این حدیث، هم

 چنین منشی، جزو گناهان کبیره است.
ِ نیکو،  ویژگی است که نفس خود را بر این بنابراین بر هر یک از ما واجب
پسندیم، براي برادران خویش هم بپسندیم تا  پرورش دهیم و هرچه براي خود می

فرموده است:  ایمانی کامل و راستین داشته باشیم. در حدیثی صحیح آمده که پیامبر
تُُه وُهَو يُؤِمُن باِهللا وايلَْوِم اآلِخر، َمْن أحبَّ أن يُزَْحزَح عن انلَّار، وُ�ْدَخل اجلنَّة، فلتَأتِِه مِنيَّ «

َأِت إىل انلَّ 
ْ

ي ُ�ِبُّ أْن يُْؤَ� َويل
ّ

از دوزخ که دوست دارد  هرکس«یعنی:  )1(؛»إيلْهِ  اِس اذل
رسد، به اهللا و آخرت ایمان  می ، باید در زمانی که مرگش فراشودو وارد بهشت  ،دور

طور  ش همانار کند که دوست دارد با خوداي رفت گونه داشته باشد و باید با مردم به

 .$عاص نقل از عبداهللا بن عمرو بن به 1844صحیح مسلم، ش:  )1(
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کند و  دو بخش دارد: بخش اول، به حقوق اهللا تصریح می این حدیث،». رفتار شود
 به حقوق مردم. ،بخش دوم

فرمود:  ذکر کرده، این است که پیامبر اما دومین حدیثی که مؤلف از انس
ي، به معناي دفاع از نصرت و یار». برادرت را یاري کن؛ چه ظالم باشد و چه مظلوم«

چه را که برایش ضرر دارد، از او  شخصی، در برابر دیگران است؛ به عبارت دیگر آن
خدا! اگر  کند که ظالم باشد یا مظلوم. شخصی، پرسید: اي رسول دور کن؛ فرقی نمی

اش نمایم؟ نگفت:  کنم؛ ولی اگر ظالم باشد، چگونه یاري مظلوم باشد، او را یاري می
فرمود:  کنم؛ بلکه پرسید: چگونه به او کمک نمایم؟ پیامبر ک نمیبه ظالم کم

 ».سان که او را از ظلم و ستم، باز داري؛ این، یاري دادن به اوست بدین«
گر وجوب کمک کردن به مظلوم، و نیز وجوب کمک کردن به  این حدیث، بیان

 بیان فرموده است. ست که پیامبر ظالم، به همان صورتی
*** 

يب هر�رةوع -٢٤٣
َ
نَّ رسوَل  ن أ

َ
ُمْسلِِم مخٌس: َردُّ «قال:  اهللا أ

ْ
ُمْسلِم�ِ ىلَعَ ال

ْ
حقُّ ال

عوةِ، و�َشِميُت الْعاِطِس  َنائِز، و�ِجابة ادلَّ
ْ

َباُع اجل ِر�ض، وا�ِّ
ْ
الم، وَِ�َياَدةُ امل [متفق ». السَّ

 )1(عليه]
م «و� روايٍة ملسلٍم: 

ِّ
ُمْسلِم ِست: إِذا لِقيَتُه فسل

ْ
جْبه، َو�َِذا حق ال

َ
أ
َ
علْيه، و�َِذا َداعَك ف

انْصْح هل، و�ِذا عَطس فحِمد 
َ
ْته. َو�َِذا مرَِض َ�ُعْده، َو�َِذا ماَت فاتْبعهُ  اهللاْستَْنَصَحَك ف َشمِّ

َ
 ».ف

حق مسلمان بر مسلمان، پنج «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریرهترجمه: 
جنازه، قبول کردن دعوت، و دعاي  مورد است: جواب سالم، عیادت بیمار، تشییع

 ».زند  اهللا) براي کسی که عطسه می خیر (مانند گفتن یرحمک
در روایتی از مسلم آمده است: حق مسلمان، شش مورد است: وقتی او را دیدي، 

نصیحت تو گاه که از  سالم کن؛ و چون تو را دعوت کرد، دعوتش را بپذیر؛ و آن
گفت، (با گفتنِ  »احلمدهللا«پس از عطسه زدن،  خواست، نصیحتش نما؛ و هنگامی که

 .2162؛ و صحیح مسلم، ش: 1240صحیح بخاري، ش:  )1(
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) براي او دعاي خیر کن؛ و هرگاه بیمار شد، به عیادتش برو؛ و هنگامی »اهللاُ  َك يَرمَحُ «
 ».اش را تشییع کن که فوت کرد، جنازه

 شرح
ي حقوق مسلمان بر سایر مسلمانان، نقل  درباره ، حدیثی از ابوهریره/مؤلف

د در چنین مواردي، چن فراوان است؛ ولی گاه پیامبرکرده است. حقوق مسلمان، 
کرد تا اهمیت موارد ذکرشده، بیش از پیش نمایان  طور مشخص ذکر می مورد را به

در این حدیث از میان انبوهی از حقوق مسلمانان، پنج مورد را ذکر  که چنانشود. 
یعنی:  ؛»المحق مسلمان بر مسلمان، پنج مورد است: جواب س«نموده و فرموده است: 

حق «وقتی به تو سالم کرد، جواب سالمش را بده. در حدیث دوم، آمده است: 
که  لذا دو مسأله شد: اول این». مسلمان، شش مورد است: وقتی او را دیدي، سالم کن

دستی نماید. و این، برگرفته از این حدیث است که فرمود:  انسان در سالم کردن، پیش
ي دوم، جواب سالم است که برگرفته از  و مسأله». نوقتی او را دیدي، سالم ک«

است. ناگفته نماند که قهر  دستی در سالم، سنت مؤکد پیشباشد.  حدیث اول می
باشد؛ ولی اشکالی ندارد که بنا بر  حرام می با برادر مسلمان، بیش از سه روز کردن

زیرا انسان،  ؛یدتر از آن، با برادر مسلمان خود قطع رابطه کن دلیلی، سه روز یا کم
کند یا  شود و به او سالم نمی حکمِ بشر بودن خود، گاه از برادر خویش ناراحت می به

 دهد. جوابِ سالمش را نمی
تر، سواره به پیاده و کسی که  تر به بزرگ یکی از آداب سالم، این است که کوچک

یِ سالم رود یا در حالِ حرکت است به کسی که نشسته، سالم کند. روش شرع راه می
. و هر دو روش، »السالم علي�م«یا  »كالسالم علي«کردن، این است که بگوید: 

 .»السالم و علي�م«، یا »السالم كعلي«درست است. در جواب سالم باید گفت: 
لذا براي ما روشن شد که یکی از حقوق مسلمان بر برادرِ مسلمانش، سالم کردن 

 سالمش را بدهد. است؛ چه اول، به او سالم کند و چه جوابِ
یعنی بر کسی که به او سالم  کردن، سنت است و جوابِ سالم، فرض؛سالم 

و اگر کسی، به یک گروه یا چند اند، فرض عین است که جواب سالم را بدهد.  کرده
نفر که با هم هستند، سالم کند، در این صورت جواب سالم، فرض کفایه است؛ یعنی 
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ست.  ها کافی ي آن شخص را بدهد، از طرف همه ها، جواب سالم آن اگر یکی از آن
 ؛یابد ست و هرکس، کارِ نیکی انجام دهد، ده برابرش پاداش می هر سالمی، یک نیکی

، زمانی که »السالم عليک«یعنی وقتی به برادر مسلمان خود، سالم کنید و بگویید: 
جاست  نید و آنبی کنید، این پاداش مضاعف را می شدت به اعمال نیک نیاز پیدا می به

 برید. که به ارزش این کارِ نیک و پسندیده پی می
اگر به شخصی پیشنهاد دهیم که در ازاي هر سالمی به دیگران، پانصد تومان به 

ها سالم کند و  رود تا به آن دهیم، خواهیم دید که خود، به سراغ دیگران می تو می
یابد، اما  زد، سرانجام پایان میست که این م چنین مزدي دریافت نماید! این، در حالی

انگاري  باره کوتاهی و سهل اجر آخرت، ماندگار است؛ ولی متأسفانه ما، در این
 کنیم. اهللا متعال، به عفو و رحمت خویش، بر ما ببخشاید. می

لذا شایسته است که هرگاه برادرِ مسلمان خود را مالقات می کنید، به او سالم 
َُهوَد «فرموده است:  ان، سالم نکنید؛ زیرا پیامبربگویید. اما به غیرمسلمان

ْ
ال َ�بَْدُءوا ايل

ْضيَِقه
َ
 أ

َ
وُهْم إىل الِم، َو�َِذا لَِقيتُُموُهْم يِف َطِر�ٍق َفاْضَطرُّ شما، ابتدا «یعنی:  )1(؛»َوانلََّصارَى بِالسَّ

اگزیر کنید رو شدید، آنان را ن ها روبه به یهود و نصارا سالم نکنید و اگر در راهی با آن
دستی در سالم کردن به یهودي، نصرانی،  پیش». ترین قسمت راه بروند که به تنگ

هاي  گذاري که مرتکب بدعت نماز، و نیز بدعت مشرك، ملحد، و مرتدي چون بی
ندي نزدیکی با انسان داشته شود، جایز نیست؛ اگرچه پیوند خویشاو کفرآمیز می

ها را   کنند، جوابِ سالم آن مان شکل که سالم میولی وقتی سالم کردند، به ه باشند؛
. و »و علي�م السالم«، شما هم بگویید: »السالم علي�م«بدهید؛ یعنی اگر گفتند: 

، در پاسخ بگویید: »لي�مالسام ع«گفتند یا  »السالم علي�م«اگر شک کردید که 
السام «گفتند:  دیدند، می و یارانش را می هنگامی که پیامبر ؛ زیرا یهودیان»وعلي�م«

جاي  کردند و به حذف می »السالم«ي  را در واژه »الم«سان حرف  . و بدین»علي�م
آوردند که به معناي مرگ است؛ یعنی  را بر زبان می »سام«ي  ، کلمه»سالم«ي  واژه

السام «گویند:  بینند، می یهودیان، وقتی شما را می«فرمود:  مرگ بر شما. پیامبر

 .نقل از ابوهریره به 2167صحیح مسلم، ش: )1(
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و این، عینِ عدل و عدالت است که اگر به ما  )1(».د: وعلیکم؛ شما بگویی»علي�م
سالم گفتند، جواب سالمشان را بدهیم؛ و اگر دعاي مرگ و نابودي نمودند، ما نیز 

 فرماید: می مقابله به مثل کنیم و مطابق رهنمود نبوي، پاسخشان را بدهیم. اهللا

ْ  بَِتِحيَّةٖ  ُحّيِيُتم �َذا﴿ حۡ  فََحيُّوا
َ
ٓ ِمنۡ  َسنَ بِأ وۡ  َها

َ
ٓ  أ  ]  ٨٦:  النساء[  ﴾ُردُّوَها

 گویند، بهتر یا همانند آن پاسخ دهید. و هنگامی که به شما سالم می

طور واضح و  ته است: وقتی بهفگ »أحاكم أهل اذلمة«در کتابش  /القیم ابن
گفتند، به همین شکل جواب سالمشان را بده و بگو:  »السالم علي�م« روشن

 .»علي�م السالم«
 شود می باعث و است مفید ها آن با ارتباط ترك اگر کار؛ معصیت افراد با رابطه در

 قطع که مطمئنید اگر ولی کنید؛ رابطه قطع ها آن با بردارند، معصیت و گناه از دست که

 ولی کارند، گنه اگرچه زیرا ؛باشد نمی جایز آنان، با کردن قهر نیست، مؤثر ها، آن با رابطه

نْ  مِلؤمٍن  الَ�ِلُّ « است: فرموده پیامبر و روند می شمار به مسلمان هم باز
َ
َخاهُ  َ�ْهُجرَ  أ

َ
 أ

تَِقيَانِ  ثَالٍث، فَْوَق 
ْ
ي وََخْ�ُُهَما َهَذا، َوُ�ْعرُِض  َهَذا، َ�يُْعرُِض  يَل ِ

َّ
  اذل

ُ
المِ  َ�بَْدأ  براي« )2(؛»بِالسَّ

 باشد؛ قهر مانش،مسل برادر با روز، شبانه سه از بیش که نیست جایز مؤمنی، هیچ

 ست کسی  بهترینشان، و گردانند. می روي هم از بینند، می را دیگر یک وقتی که طوري به

 ».کند می آغاز را سالم که
شود که دست از گناه و معصیت  ولی اگر ترك ارتباط با چنین کسانی باعث می

 ه کنید.خاطر این مصلحت، قطع رابط بردارند، واجب و یا مستحب است که با آنان به
ي  و دو دوستش که از غزوه با کعب بن مالک ي صحابه مانند قطع رابطه

تأخیر  ها، به ي آن تخلف کردند و در این غزوه حاضر نشدند. ابتدا قبول توبه» تبوك«
افتاد؛ و چون صبر و شکیبایی پیشه نمودند و قوت ایمانی باالیی داشتند و به 

از این فضیلت و امتیاز بزرگ برخوردار شدند  امیدوار بودند، گشایشی از سوي اهللا
ها نازل  ي آن ها سخن گفت و آیاتی درباره ي آن که اهللا متعال، در قرآن کریم درباره

شود. چه کسی از این  فرمود که شب و روز، و حتی در نمازِ مسلمانان، تالوت می

 هاي حدیث از جمله صحیحین آمده است. ست که به الفاظ مختلف در کتاب روایت صحیحی) 1(
 .2560؛ و صحیح مسلم، ش: 6077صحیح بخاري، ش )2(
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ز او تعریف امتیاز و فضیلت واال برخوردار شده است که در نمازهاي فرض و نفل، ا
 و تمجید کنند؟!

ِينَ ٱ َثةِ �ََّ�ٰ ٱ َوَ�َ ﴿ َّ�  ْ ٰٓ  ُخّلُِفوا  ٱ ِهمُ َعلَيۡ  َضاقَۡت  إَِذا َح�َّ
َ
 َوَضاَقۡت  رَُحَبۡت  بَِما ُض �ۡ�

نُفُسُهمۡ  ِهمۡ َعلَيۡ 
َ
ْ َوَظنُّوٓ  أ ن ا

َ
 َملۡ  �َّ  أ

َ
ِ ٱ ِمنَ  َجأ َّ�  ٓ ْۚ ِ�َُتوُ�وٓ  ِهمۡ َعلَيۡ  تَاَب  ُ�مَّ  هِ إَِ�ۡ  إِ�َّ  إِنَّ  ا

َ ٱ اُب ٱ ُهوَ  �َّ     ]١١٨: التوبة[  ﴾١١٨ لرَِّحيمُ ٱ �َّوَّ
گاه که  تأخیر افتاد، لطف و احسان نمود؛ آن ي آنان به و به آن سه نفري که پذیرش توبه

اش بر آنان تنگ شد و از خود به تنگ آمدند و دریافتند که در برابر  ي گستردگی زمین با همه
او نیست. سپس رحمتش را شامل حالشان کرد تا توبه نمایند. همانا گاهی جز  اهللا هیچ پناه

 پذیر مهربان است. اهللا توبه

و دو دوست اوست؛  ي کعب بن مالک این آیه، نص و گفتاري صریح درباره
یه آمده است، تنها بر این سه گرچه نام این سه نفر، ذکر نشده، اما وصفی که در این آ

 یابد. مطابقت می نفر
 فرماید: تعال، میاهللا م

َحدٍ  َوَما ﴿
َ
ٓ بۡ ٱ إِ�َّ  ١٩ َزىٰٓ ُ�ۡ  َمةٖ ّ�ِعۡ  ِمن ۥِعنَدهُ  ِ�  ٱ َرّ�ِهِ  هِ وَجۡ  ءَ تَِغا

َ
�ۡ ٰ  َف َولََسوۡ  ٢٠ ۡ�َ

   ]٢١  ،١٩: الليل[  ﴾ ٢١ َ�ٰ يَرۡ 
کس نزد او نعمتی ندارد که (به پاس این حق) به وي پاداش دهد. و تنها به رضاي  و هیچ

کند). و به زودي (با کسب رضایت پروردگار و ورود به  اش (انفاق می مرتبهدگار بلندرپرو
 بهشت) راضی خواهد شد.

باز هم، اند؛ ولی  دانسته ي ابوبکر صدیق برخی از مفسران، این آیات را درباره
طور  به مانند این سه نفر، در قرآن کریمرا سراغ نداریم که  یک از صحابه هیچ

 )1(.خاص ستوده شده باشند

اند.  نصار، و نیز اصحاب بیعت رضوان در قرآن کریم ستوده شدهویژه مهاجران و ا به عموم صحابه )1(
ي توبه، اوصاف خاصی براي این سه نفر بیان شده که براي کسی دیگر، ذکر نشده است؛  در آیات سوره

نازل شده است، از  &ي صدیقه المؤمنین عایشه ي پاکی ام را که درباره» نور«ي  البته نباید آیات سوره
 ]یاد برد. [مترجم
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روز با این سه نفر قطع رابطه کرد و به مردم دستور داد که با  ، چهل شبانهپیامبر
 و دو دوستش یند. پس از گذشت چهل روز، به کعب بن مالکوها سخن نگ این

براي ابالغ این دستور،  گیري کنند. وقتی پیک پیامبر دستور داد که از زنانشان کناره
از او پرسید: آیا باید طالقش دهم؟ یعنی   ن کعبب آمد، ابی نزد ابی بن کعب
دانم. این،  گفت: نمی ي پیامبر دهم. فرستاده باشد، طالقش می اگر دستور پیامبر

است که در آن شرایط دشوار، باز هم  اهللا برداري آنان از رسول گر کمالِ فرمان بیان
از بارِ امتحان، سربلند تر کسی در چنین شرایطی،  اندیشید. کم به اطاعت از پیامبر

 به او توفیق دهد. آید، مگر کسی که اهللا بیرون می
کار، به ترك معصیت یا کاهش آن بینجامد،  که اگر قطع رابطه با آدمِ گنه نتیجه این

ولی اگر مفید نباشد و باعث شود که آن شخص، از  ؛گاه، واجب و گاه، مستحب است
زیرا مسلمان،  باید با او قطع رابطه نمایید؛د، نهاي نیکوکار متنفر و بیزار شو آدم

 باشد. کار باشد، باز هم مسلمان است؛ اگرچه ایمانش، ناقص می قدر گنه ههرچ
نشین  دومین حق مسلمان، عیادت بیمار است؛ یعنی وقتی مسلمانی، بیمار و خانه

ه، یا بستري شود، سایرِ مسلمانان وظیفه دارند به عیادتش بروند و نکاتی چون توب
وصیت، ذکر، استغفار و تالوت قرآن و امثال آن را به او یادآوري کنند و برایش دعاي 

. و »شاءاهللا ال بأس طهوٌر إن «شفا و بهبودي نمایند. به عنوان مثال: به او بگویند: 
 ي گناهانش باشد. اش، کفاره شاءاهللا بیماري بگویند که اناو سخنانی بدین مضمون به 
را انجام دهد، از  کفایه است و اگر یک نفر، این فریضه عیادت بیمار، فرض

شود. گاه عیادت بیمار، فرض عین است؛ یعنی هنگامی که  ساقط می ي دیگران عهده
 بیمار، از خویشاوندان انسان است.

ها اشاره  اي از آن اند که به پاره اهللا آدابی براي عیادت بیمار ذکر کرده علما رحمهم
 کنم: می

 خوراکش، و خواب ي درباره یا بیمار احوال و حال ي درباره یادز نباید کننده عیادت

 بیمار حالی خوش باعث ها، سؤال این که باشد مطمئن که این مگر کند؛ جو و پرس

 از ندارد؛ شنیدن و زدن حرف ي حوصله و حال زیاد، بیمار، آدمِ معموالً ولی ود؛ش می

 بیمار زیرا نماند؛ نزدش زیادي مدت و کندب را حالش مراعات باید کننده عیادت رو این

 کننده عیادت لذا باشد. اش خانواده با بخواهد شاید و افتد می زحمت به و شود می خسته
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 داشته دوست خود بیمار، که این مگر کند؛ بسنده پرسی احوال حد در کوتاه عیادتی به

 بماند. نزدش زیادي مدت کننده، عیادت که باشد
 استراحت و خواب وقت که برود بیمار عیادت به ساعاتی در باید کننده، عیادت

 در را بیمار نکند، رعایت را مالقات ساعت اگر زیرا شب. هنگام یا روز نیم مانند نیست؛

 بیمار که وضعیتی به توجه با مالقات، وقت رعایت بنابراین، اندازد. می زحمت و رنج

 هر و برود عیادتش به ساعت و دم ره که نباشد هم طور این ست. ضروري بسیار دارد،

 باشد. بیمار خود ي خواسته یا ضرورت که این مگر شود؛ مزاحمش شام، و صبح
 عیادتش، هنگام که بداند و بکند را بیمار حال رعایت باید کننده عیادت حال، هر در

 یا و شناسد می خوبی پزشک اگر چنین هم .ندهد انجام کاري چه و دهد انجام کاري چه

 از استفاده زیرا کند؛ یمایاهنر را او دارد، بیماري آن درمان و دارو ي درباره عاتیاطال

 پیامبر زیرا باشد؛ می سنت بلکه و مباح هست، آن تأثیر به امیدي که شرایطی در دارو،

 ؛کنید استفاده دارو از درمان، براي« یعنی: )1(؛»حِبََرامٍ  تََداَوْوا َوالَ  تََداَوْوا،« است: فرموده
 ».حرام داروهاي از نه ولی

 بسیاري زیرا خواند؟ می چگونه را نمازش که بپرسد بیمار از چنین هم کننده عیادت

 آن وقت در باید را نمازي هر آیا و تیمم؟ یا بگیرند وضو باید که دانند نمی بیماران از

 مهم، ي مسأله این از بیماران، از بسیاري چراکه کنند؟ جمع توانند می یا بخوانند،

 نمازها، کردن جمع ها آن براي چون که کنند می گمان ها آن از برخی حتی خبرند. بی

 قصر که نیستند مسافر که آن حال بخوانند؛ کوتاه را نمازهایشان باید پس است، جایز

 بیمار براي اگر البته ست. ضروري بسیار نکته، این یادآوري لذا باشد. جایز برایشان نماز

 نیز و عصر، و ظهر نماز که ندارد ایرادي بخواند، آن وقت در را نمازي هر که بود کلمش

 الزم زیرا نیست؛ جایز او براي نماز، قصر ولی بخواند؛ هم با را عشاء و مغرب نماز

 و نیست؛ جایز جمع، و است جایز قصر، گاه، باشد؛ هم با نماز، جمع و قصر که نیست
 نیز اوقات از گاهی و ندارد. مشروعیت نماز، قصر و است مشروع نمازها، جمع گاه،

 بخواند، آن وقت در را نمازي هر تواند نمی که مسافري اند. مشروع دو هر جمع، و قصر

 ./از آلبانی 1762صحیح است؛ صحیح الجامع، ش:  )1(
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 نمازش تواند می است، کرده اتراق جایی در که مسافري ولی کند؛ جمع و قصر تواند می

 است. مشروع او براي نیز نماز جمع گرچه کند؛ قصر جمع، بدون را
 که است این شده، تصریح بدان حدیث این در که مسلمان بر مسلمان قح سومین

 تا جا آن از و خوانند می نماز او بر که محلی تا خانه از را اش جنازه کرد، فوت وقتی

نَاَزةَ  َشِهدَ  َمنْ « است: فرموده پیامبر  کند. تشییع قبرستان، ِ
ْ
 فَلَهُ  َعلَيَها يَُص�َّ  َحىتَّ  اجل

ُ  اَكنَ  تُْدَ�نَ  َحىتَّ  َشِهدَ  َوَمنْ  ِ�َ�اٌط 
َ

ِقَ�اطاِن؟ َوَما :ِ�يَل  ».ِ�َ�اَطانِ  هل
ْ
َبَلَْ�ِ  ِمثُْل « :قَاَل  ال

ْ
 اجل

َعِظيَمْ�ِ 
ْ
 باشد، داشته حضور جنازه، بر خواندن نماز هنگامِ تا هرکس« یعنی: )1(؛»ال

 باشد، هداشت حضور سپاري خاك پایان تا اگر و یابد. می پاداش قیراط یک ي اندازه به

 فرمود: است؟ قدر هچ قیراط دو پرسیدند: ».یابد می پاداش قیراط دو ي اندازه به

 اُحد ي اندازه هب کوه، ترین کوچک« است: آمده روایتی در ».بزرگ کوه دو ي اندازه به«

 حدیث این از $عمر بن عبداهللا وقتی ست؛ یبزرگ پاداش و عظیم فضلِ این، ».است

 تشییع هر در پس، آن از و »ایم داده دست از زیادي هاي یراطق« فرمود: یافت، اطالع

 هیچ بدون تواند می انسان زیرا دانست؛ می غنیمت را آن و کرد می تشرک اي جنازه

 پاداش و اجر همه این به زمانی چه ولی یابد؛ دست ثواب و اجر همه این به مشکلی

 و درهم هیچ که روز آن ارد؛د نیاز آن به همیشه از بیش که زمانی آري؛ یابد؟ می دست
 روز بله، بخشند؛ نمی او به سودي انسان، نزدیکان و فرزند و زن و ندارد وجود دیناري

 خورد. می دردش به انسان، نیک اعمال تنها که قیامت
 و خود به و باشد داشته خشوع باید یابد، می حضور جنازه تشییع در که کسی

 تو زود، یا دیر بگوید: خود به و دارد پیش در را روزي چنین که بیندیشد خویش فرجامِ

 که باش داشته یاد به کنی؛ کوچ دنیا این از باید و کنند می حمل هایشان شانه بر را

 کنند می دفن تاریک و تنگ گورِ این در را تو ات، خانواده افراد ترین نزدیک و عزیزترین

 تنها خویش، اعمال با گاه آن گذارند. می تنها و تک را تو و ریزند می خاك تو رويِ و

 بد کردارت اگر و داشت خواهی خوبی وضعیت باشی، داشته نیکی اعمال اگر شوي؛ می

 دنیوي هاي صحبت و خندیدن اند: گفته علما رو این از ؛باش نداشته خوبی توقع باشد،

 است. مکروه جنازه، تشییع هنگام در

 .نقل از ابوهریره به 945؛ و صحیح مسلم، ش: 1325صحیح بخاري، ش:  )1(
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 سرانجامِ به باید ،هستیم تمی سپاريِ خاك منتظرِ و رسیم می قبرستان به وقتی

 اي، عده اگر و نشست خواهند ما دفنِ انتظار به روزي که بدانیم و بیندیشیم خویش

 تشییع در پیامبر که کنید یادآوري ها آن به را مطالبی همان اند، نشسته شما پیرامونِ

 چوبی اهللا رسول هنگام آن در فرمود؛ یادآوري خویش یاران به انصار، از یکی ي هجناز

 تشییعِ کنارِ در تا گفت می سخن قبر، و مرگ هاي سختی ي درباره و داشت دست در

 دهد. اندرز و پند را خویش یاران جنازه،
 برگزار »ترحیم« اصطالح به مراسم ،مناطق از برخی در آقایان از برخی که این البته

 که نشده ابتث و ندارد ثبوتی هیچ کند، می سخنرانی و خیزد برمی شخصی و کنند می

 که است این شده، ثابت چه آن باشند. داده انجام را عملی چنین اصحابش و پیامبر

 با مجلس، آن در پیامبر شود، آماده میت این قبرِ تا تندنشس اصحابش و پیامبر وقتی

 در  اهللا رسول چنین هم گفت. سخن شد، ذکر که مسایلی ي درباره خود نشینان هم

 اشک چشمانش از و بود ایستاده قبر کنارِ که حالی در دخترانش از یکی سپاري خاك

َحد ِمنْ  ِمنُْ�مْ  َما« ود:مفر ریخت، می
َ
  أ

َّ
َنَّة ِمنْ  َمْقَعده ُكِتَب   َوقَد إِال

ْ
 ؛»انلَّار ِمنْ  َوَمْقَعده اجل

 یا بهشت در جایگاهش که این مگر ندارد، وجود انسانی) هیچ (و شما از یک هیچ« یعنی:

 کنار را عمل چرا پس خدا! رسول اي کردند: عرض ».است شده صمشخ دوزخ،

ٌ  فلَُكٌّ  اْ�َملُوا َال،« فرمود: نشویم؟ راضی خود، سرنوشت به و نگذاریم ُ  ُخِلَق  لَِما ُميرَسَّ
َ

 هل
ا مَّ

َ
ْهُل  أ

َ
َعاَدةِ  أ ونَ  السَّ ُ ْهِل  ِلَعَمِل  َ�يُيرَسَّ

َ
َعاَدةِ  أ ا السَّ مَّ

َ
ْهُل  َوأ

َ
َقاَوةِ  أ ونَ َ�يُيَ  الشَّ ُ ْهلِ  ِلَعَمِل  رسَّ

َ
 أ

َقاَوةِ   آن براي که گیرد می قرار مسیري در هرکس زیرا کنید؛ عمل خیر،« یعنی: )1(؛»الشَّ

 پیش در را سعادت اهل عملِ باشد، رستگاري و سعادت اهل از اگر است؛ شده خلق

 آیات این سپس ».رود می شقاوت اهل عمل سوي به باشد، شقاوت اهل اگر و گیرد. می

 است: فرموده متعال اهللا که نمود قرائت را

ا﴿ مَّ
َ
�ۡ  َمنۡ  فَأ

َ
َق  ٥ �ََّ�ٰ ٱوَ  َطيٰ أ ِ  وََصدَّ هُ  ٦ َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱب ُ ا ٧ ىٰ يُۡ�َ لِلۡ  ۥَفَسُنيَّ�ِ مَّ

َ
 َمنۢ  َوأ

َب  ٨ َ�ٰ َتغۡ سۡ ٱوَ  َ�َِل  ِ  َوَ�ذَّ هُ  ٩ َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱب ُ     ]١٠  ،٥: الليل[  ﴾١٠ ىٰ ُعۡ�َ لِلۡ  ۥفََسُنيَّ�ِ
هی را ي) نیک ال شه کرد و (آیین و وعدهی که (مالش را در راه اهللا) بخشید و تقوا پیاما کس

تصدیق نمود، پس او را در مسیري آسان (که انجام اعمالِ نیک و در نتیجه بهشت است) 

 .نقل از علی به 2647)؛ و صحیح مسلم، ش: 4949، 4948، 1362صحیح بخاري، ش: ( )1(
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از دانست و آیین و نی هی) بیال داشِقرار خواهیم داد. ولی کسی که بخل ورزید و خود را (از پا
راهی و در  هی را تکذیب کرد، پس او را در مسیر دشواري (که همان گمي نیک ال وعده

 نتیجه دوزخ است،) قرار خواهیم داد.

 با و شود سهیم کار، این در انسان که ستخوب کردند، شروع را میت دفن چون و

 پایانِ تا باشد، داشته دوست اگر و بریزد خاك قبر، روي بر بار سه خود دست

 جزو اگر و بایستد قبر اليبا شد، تمام میت دفن که گاه آن و ند.ک مشارکت سپاري خاك

 خود برادر براي که بخواهد ها آن از دهند، می اهمیت سخنانش به مردم که ست کسانی

 بازخواست قبر، در درشانابر اینک که نماید یادآوري آنان به و کنند آمرزش درخواست

  اْستَْغِفُروا« فرمود: می و ایستاد می میت، دفن از پس پیامبر که چنان شود. می
َ
 ِخيُ�مْ أل

لُوا
َ
ُ  َواْسأ

َ
إِنَّهُ  اتلَّثِْبيَت، هل

ُل  اآلنَ  فَ
َ
 و آمرزش درخواست خویش، برادرِ براي« یعنی: )1(؛»�ُْسأ

 ».شود می سؤال او از قبر) (در اینک که کنید پایداري
 آغاز او بر دیگر میعالَ سپردند، دیگري جهانِ به را او و کردند دفن را او که حال

 پیامبرش و دین پروردگار، ي درباره او از و آیند می نزدش فرشته دو و شود می

 است. محمد پیامبرم، و اسالم دینم، ؛اهللا من، پروردگار دهد: می خپاس منمؤ پرسند. می

 گذارند. می سر پشت موفقیت با را قبر آزمون که دهد قرار کسانی جزو را ما متعال، اهللا
 در دانم؛ نمی گوید: می است، بوده تردید و شک در یا نداشته ایمان که کسی ولی

 نرسیده او قلب به ایمان، یعنی گفتم؛ نیز من و گفتند می چیزي  مردم که شنیدم می دنیا

 است.
 را او اهللا! یا بگویید: و کنید دعا خویش برادر براي و بایستید سپاري، خاك از پس

 پیامبر زیرا کنید؛ تکرار بار سه را دعا این و بگردان پایدار و استوار را او اهللا! یا بیامرز؛

 توقف به نیازي که نماند ناگفته البته فرمود. می تکرار بار سه کرد، می دعا که هنگامی

 را هایشان کفش صداي میت گردند، می باز مردم وقتی نیست. قبر سرِ بر مدت طوالنی

 نشانند می قبر در را او و آیند می نزدش فرشته دو هستند. بازگشت حال در که شنود می

 میت اما است، تنگ قبر اگرچه پرسند. می پیامبرش و دین پروردگار، ي درباره او از و

 راه یا و است نشسته یا ایستاده که بیند می خواب در انسان، که طور همان نشیند؛ می

 .945صحیح است؛ صحیح الجامع، ش:  )1(
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 کنیم. نمی مشاهده او از حرکتی هیچ و برد می سر به خود خواب رخت در ولی رود؛ می

 چشم که جا آن تا من،ؤم قبر است. متفاوت دنیا با مراتب به برزخ، عالم وضعیت زیرا

 جهان زیرا نیست؛ بزرگ چندان قبر، تمام که آن حال گردد؛ می فراخ و گشاد بیند، می

 باید ما و نیست مقایسه قابل کنیم، می زندگی آن در که دنیایی با آن، وضعیت و آخرت

 است، آمده پیامبر صحیح احادیث یا کریم قرآن در آخرت، ي درباره که چه آن به

 از همه، کنیم؛ می تصدیقش و آوردیم، ایمان و شنیدیم بگوییم: و باشیم داشته ایمان

 تواناست. کاري هر بر او، و ماست پروردگار سوي
 دعوت را درشبرا وقتی که است این دارد، خود برادرِ بر مسلمان که حقی چهارمین

 نظر اتفاق دعوت، اجابت مشروعیت ي درباره علما ي همه بپذیرد. را دعوتش کرد،

 و گناه و فساد به و بوده، مسلمان کننده، دعوت یا میزبان که صورتی در البته دارند؛
 نباشد. رفع قابل که نشود یافت معصیتی اش مهمانی در و باشد. نداشته شهرت معصیت،

 اگر که را عروسی دعوت جز دانند، نمی واجب را دعوت کردن قبول علما، جمهور البته

 با دعوتش پذیرش کند، دعوت اول روز همانیم به بار نخستین براي را کسی اد،دام

 است. واجب مذکور، شرایط رعایت
 واجب نه دعوتش، کردن قبول باشد، غیرمسلمان (میزبان) کننده دعوت اگر ولی

 داشته وجود شدنش مسلمان به امیدي که این مانند حتیمصل به مگر جایز؛ نه و است

 پیامبر زیرا ؛پذیرفت را دعوتش توان می او، از جویی دل براي صورت، این در که باشد

 مسلمانی کننده) (دعوت میزبان اگر چنین هم کرد. قبول مدینه در را یهودي یک دعوت

 در آشکارا یا تراشد می را خود ریش مثالً اید،نم می معصیت و گناه آشکارا که باشد

 در نیست. واجب دعوتش کردن قبول کشد، می سیگار عمومی انظار در و بازار و کوچه

 باعث این، و نکنیم قبول را دعوتش اگر چیست؟ مصلحت که گنیم می نگاه حال عین

 ي هتوب به امر، این و کنند نمی قبول را دعوتم چرا که وادارد تفکر به را او یا شود او تنبیه
 مهمان با اختیار نیست، او ي توبه به امیدي اگر اما پذیریم؛ نمی را دعوتش بینجامد، او

 کند. رد یا قبول را دعوتش که است
 با تواند می انسان که شود می انجام منکري عمل مهمانی، و ضیافت در اگر چنین هم

 دو به پذیرد؛ب را دعوتی چنین که است واجب او بر بازدارد، عمل این از خود، حضور

 کند؛ اجابت را مسلمانش برادرِ دعوت که این دوم و بازدارد منکر از که این اول دلیل:
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 سیگار، با مهمانی این در اگر ولی باشد. آن روزِ نخستین در عروسی دعوت اگر البته

 منع حرام کارهاي این از توانید نمی شما و کنند می پذیرایی آن، امثال و موسیقی و قلیان

 نیست. جایز دعوت کردن قبول صورت این در د،نیک
 روید می محلی به شما و شود انجام دیگري محل در منکر عمل اگر اند: گفته علما

 شماست نزدیک خویشاوندانِ از نیز میزبان و گردد نمی انجام منکري عمل جا آن در که

 شود، قطع کلی به دیگر یک با شما ارتباط نکنید، قبول را دعوتش اگر که رود می آن بیم و

 این در شما حضور عدم اگر ولی بپذیرید؛ را دعوتش که ندارد ایرادي صورت این در

 او به صراحت با یا نکنید قبول را دعوتش دارد، وامی معصیت ترك به را میزبان مهمانی،

 را حرام عمل این ،همانیم این در که کنم می قبول را تو تدعو صورتی در تنها بگویید:

 قبول را دعوتش نپذیرفت، اگر ولی ؛بپذیرید را دعوتش کرد، قبول اگر ندهید؛ انجام

 باز باشد، انسان قلبی میلِ عدمِ و کراهت با هرچند معصیت، محل در حضور زیرا ؛نکنید

 فرماید: می متعال، اهللا چراکه دارد. را معصیت آن در مشارکت حکم هم

َل  َوقَدۡ ﴿   بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِ�  ُ�مۡ َعلَيۡ  نَزَّ
َ
ِ ٱ تِ َءاَ�ٰ  تُمۡ َسِمعۡ  إِذَا نۡ أ  تَهۡ َو�ُسۡ  بَِها َفرُ يُ�ۡ  �َّ

ُ
 بَِها َزأ

ْ َ�قۡ  فََ�  ٰ  َمَعُهمۡ  ُعُدوا ْ  َح�َّ ِ َ�ۡ�ِ  َحِديٍث  ِ�  َ�ُوُضوا   ]  ١٤٠:  النساء[  ﴾لُُهۡمۗ ّمِثۡ  اإِذٗ  إِنَُّ�مۡ  ۦٓ ه
روهی، آیات اهللا را و اهللا (این حکم را) در قرآن بر شما نازل کرده است که چون شنیدید گ

که به گفتار دیگري بپردازند؛ زیرا در این صورت  کنند، با آنان ننشینید تا آنانکار و استهزا می
 شما نیز همانند آنان هستید.

 است، آمده حدیث نای در که حقوقی رعایت است. دعوت کردن قبول حکم این،

 بغض کینه، از ار همگان ودوج و ها دل و کند می ایجاد محبت و دوستی مسلمان میان در

 سازد. می پاك آن امثال و حسد و
 گفتن (با زد، عطسه وقتی که است این مسلمان، بر مسلمان حق پنجمین و

 روایت یعنی نخست، روایت در که طور همان کند. خیر دعاي او براي )اهللا يرمحک

 ذکر نیز قید نای باشد، می مسلم روایت که دوم روایت در اما است؛ آمده مسلم و بخاري

 دعاي او براي )اهللاُ  َك يَرمَحُ  گفتنِ (با گفت، »هللا احلمد« زدن، عطسه از پس اگر که: شده

 جوابش، در که است واجب گفت، »هللا احلمد« و زد عطسه کسی اگر بنابراین کن. خیر
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 بگوید: شما، پاسخ در که شود می واجب او بر سان بدین و بگویید »اهللا يرمحک«

ُ  َ�ْهِديُ�مْ «  )1(.»بَالَُ�مْ  َوُ�ْصِلحُ  ا�َّ
 عطسه، از پس که کسی به »اهللا كيرمح« گفتن که دارند نظر اختالف علما اما

 و باشیم نشسته جمعی در اگر یعنی کفایی؟ یا ست عینی واجب گوید، می »احلمدهللا«
 همه یا بدهد را پاسخش نفر یک که ست کافی آیا گفت، »هللا احلمد« و زد عطسه کسی

 اگر و ست کفایی واجب پاسخش، که است این پاسخ، بگویند؟ »اهللا كيرمح« او به دبای

 را آن علما، از برخی ولی ؛ست کافی گفت، »اهللا يرمحک« او به جمع میان از نفر، یک

ا اكن« است: فرموده پیامبر زیرا ؛اند دانسته عینی واجب ن سَم�َِعهُ  َمن لكِّ  ىلع حقًّ
َ
 يقوَل: أ

ُ  َك يرمَحُ   است واجب بشنود، را زننده عطسه گفتنِ الحمدهللا که کسی هر بر« یعنی: ؛»ا�َّ

 واجب پاسخش، که رسد می نظر به چنین حدیث این از ».اهللا َك يَرمَحُ  بگوید: که

ُ  َ�ْهِديُ�مْ « گوید: می پاسخ در همه نیت به زند، می عطسه که کسی ولی ست؛ عینی  ا�َّ

 ست. کافی بار، یک همین و .»بَالَُ�مْ  َوُ�ْصِلحُ 
نگفت، در جوابش  »هللا احلمد«ناگفته نماند که اگر کسی، عسطه زد و 

ا از راو سان  نگفته است و بدین »هللا احلمد«که  نگو تا تنبیهی باشد بر این »اهللا كيرمح«
به او را  »هللا احلمد«ولی ایرادي ندارد که گفتنِ  این دعاي خیر، محروم بگردان؛

 »هللا احلمد«ي فراموشی، دهید از رو در صورتی که احتمال می. البته یادآوري کنید
انگاري کرده و به این مسأله اهمیت  اما اگر گمان شما، این بود که سهل ؛نگفته است

انگاري  نداده است، نیازي به تذکر نیست. اما از کجا تشخیص دهیم که از روي سهل
 »هللا احلمد«رسد که اگر  می نظر بوده یا به سبب فراموشی؟ از ظاهرِ حدیث، چنین به

 »اهللا ك يرمح«رو ابتدا به او  طور مطلق برایش دعاي خیر نکنید. از این نگفت، به
زند، باید  گوییم: کسی که عطسه می که مدتی گذشت، به او می گوییم و پس از این نمی

بگوید؛ زیرا عطسه، از سوي خداست و خمیازه، از سوي شیطان. عطسه،  »هللا احلمد«
رو انسان، پس از عطسه زدن، احساس  ست؛ از این ي سالمتی و نشاط جسمانی نهنشا
 کند که سبک شده است. می

 .از ابوهریره نقل به 6224صحیح بخاري، ش:  )1(
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شود؛ یعنی اگر کسی،  زند، تا سه بار تکرار می دعاي خیر براي کسی که عطسه می
 »هللا احلمد«بگویید؛ اگر دوباره عطسه زد و  »اهللا َك يرمحُ «گفت، به او  »هللا احلمد«عطسه زد و 

 »هللا احلمد«و عطسه زد بار بگویید و چون براي سومین  »اهللا كيرمح«، باز هم به او گفت
به او بگویید: خداوند، به تو  ؛ ولی براي چهارمینبگویید »اهللا كيرمح«گفت، در جوابش 

اي که سؤال  گویید سرما خورده از آن جهت به او می )1(اي. سالمتی بدهد که سرما خورده
 کنید. سان علتش را براي او بیان می نگفتی؟ و بدین »هللا كيرمح«نکند: چرا 
چه  دهد و از آن تري می ي دیگرش، این است به سالمتی خود، اهمیت بیش فایده
نماید. بهترین درمان براي سرماخوردگی،  کند، دوري می اش را شدیدتر می که بیماري

یا آب سرد  استراحت است؛ البته اگر انسان، در معرض هواي سرد قرار نگیرد
تواند با رعایت  شود. هرکسی، خود می اش، زودتر برطرف می نیاشامد، سرماخوردگی
 ها، پزشک خود باشد. گیري از بیماري نکات بهداشتی و پیش

. یعنی: »اهللا يهدينا و يهدي�م«گویند:  می »اهللا كيرمح«از مردم، در جوابِ  برخی
زیرا آن شخص، با  ، درست نیست؛کند. گفتن این عبارت اهللا، ما و شما را هدایت

براي شما دعاي خیر کرده است؛ حال چرا ابتدا براي خود دعاي  »اهللا يرمحک«گفتن 
، در جواب »اهللا يرمحنا و يرمحک«کنید و سپس براي او. آري؛ اگر بگوید:  هدایت می

باشد  می ي تعداد جواب عطسه، وجود دارد که همان روایات سلمه بن اکوع روایات مختلفی درباره )1(
عطسه زد؛  اند. در این روایت آمده است: شخصی، نزد پیامبر ) و دیگران، روایت کرده2993که مسلم (

این مرد، سرما خورده «فرمود:  امبرو چون دوباره عطسه زد، پی». اهللا یرحمک«به او فرمود:  پیامبر
در روایت دیگري آمده که این سخن را در سومین مرتبه، فرمود؛ و بنا بر روایتی در دومین بار. ». است

وي، سپس ». ي سوم را ترجیح داده است ترمذي روایت مرتبه«گوید:  ) می10/605الباري ( حافظ در فتح
تر، حاکی از آن است که  اختالف شدیدي وجود دارد؛ ولی بیشدر الفاظ حدیث در این باره، «گوید:  می

نووي، از «افزاید:  ) می10/606گاه در همین کتاب ( آن». باشد جواب عطسه پس از نخستین عطسه می
ي دوم به  العربی نقل کرده است که علما، اختالف نظر دارند که اگر شخصی، چند بار عطسه بزند، مرتبه ابن

ي چهارم. دیدگاه صحیح، این است که بارِ سوم به او  اي یا بارِ سوم و یا دفعه ما خوردهگوییم که سر او می
ي سالمتی و  ها، نشانه دهیم و این عطسه ي تو را نمی اي؛ یعنی دیگر، جوابِ عطسه گوییم: سرماخورده می

 ».شود نشاط جسمانی نیست که باعث سبک شدن انسان می
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ُ َوُ�ْصِلُح بَالَُ�مْ «بگویید:  گفته  »اهللا كرمحي«جا که به شما  . ولی از آن»َ�ْهِديُ�ْم ا�َّ
ُ َوُ�ْصِلُح «است، شما نیز مطابق رهنمود نبوي، عمل کنید و به او بگویید:  َ�ْهِديُ�ْم ا�َّ

 .»بَالَُ�مْ 
زنند؛ یعنی با  کردند که عطسه می وانمود می شود: یهودیان نزد پیامبر گفته می

شکی در رسالت . زیرا »اهللا يرمح�م«به آنان بگوید:  زدند تا پیامبر تکلف، عطسه می
که اگر این بزرگوار، براي ایشان دعاي رحمت  بر این باور بودندنداشتند و  پیامبر
دعاي رحمت، هیچ سودي براي رساند؛ ولی  ها می سودي به آن حتماً دعایشکند، 

کافران ندارد و اصالً جایز نیست که براي کافران، دعاي رحمت کنیم. زیرا اهللا متعال، 
 فرموده است:

ِينَ ٱوَ  لِلنَِّ�ِّ  َ�نَ  َما﴿ ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ن ا
َ
ْ َتغۡ �َسۡ  أ ْ َ�نُوٓ  َولَوۡ  �ِ�َ ُمۡ�ِ لِلۡ  ِفُروا ْوِ�  ا

ُ
 ِمنۢ  َ�ٰ قُرۡ  أ

َ  َما دِ َ�عۡ  �َُّهمۡ  لَُهمۡ  تَبَ�َّ
َ
ۡص  �

َ
    ]١١٣: التوبة[  ﴾١١٣ ِحيمِ �َۡ ٱ ُب َ�ٰ أ

ه برایشان روشن شد که آنان ک براي پیامبر و مؤمنان روا نیست که براي مشرکان، پس از آن
 اند، آمرزش بخواهند؛ هرچند خویشاوند باشند. دوزخی

حد و یکتاپرست بود، که مو شاید این پرسش مطرح شود که چرا ابراهیم
روشنی  مشرك خویش، درخواست آمرزش کرد؟ اهللا متعال، جوابش را به براي پدرِ

 داده و فرموده است:

ٰ إِبۡ  َفارُ تِغۡ سۡ ٱ َ�نَ  َوَما﴿ �ِيهِ  هِيمَ َ�
َ
وۡ  َعن إِ�َّ  ِ� ٓ  ِعَدةٖ مَّ ا إِيَّاهُ  وََعَدَها َ  فَلَمَّ نَّهُ  ۥٓ َ�ُ  تَبَ�َّ

َ
 ۥ�

ِ  َعُدوّٞ  َّ ِ�ّ  
َ
أ ٰ إِبۡ  إِنَّ  هُۚ ِمنۡ  َ�َ�َّ ٰ  هِيمَ َ� َّ�

َ
   ]١١٤: التوبة[  ﴾١١٤ َحلِيمٞ  هٌ َ�

او داده بود و چون  اي بود که به موجب وعده و درخواست آمرزش ابراهیم براي پدرش فقط به
راستی ابراهیم خداترس و  برایش روشن شد که او دشمن اهللا است، از او بیزاري جست. به

 بردبار بود.

*** 

رباءِ بِن اعزٍب  -٢٤٤
ْ
يب ُعمارة ال

َ
مرنا رسوُل  $وعن أ

َ
مرنَا بِِعيادة  اهللاقال: أ

َ
�ِسْبع: أ

عاِطس
ْ
نازةِ، و�َْشِميِت ال

ْ
َباِع اجل ِر�ض، َوا�ِّ

ْ
ايِع، امل وم، َو�ِجابَِة ادلَّ

ُ
ُمْقِسم، ونرَْصِ املْظل

ْ
، َو�ِبْرارِ ال

ِة ، وَعِن املياثِِر  ٍب بالَفضَّ تٍُّم باذلَّهب، َوعْن رُشْ
َ

ْو خت
َ
الم. َونَهانَا َ�ْن خوا�ِيَم أ شاءِ السَّ

ْ
 و�ِف
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ي ِق َوادلِّ بِْس احَلِر�ِر َواِإلْسترَْبَ
ُ
، وََ�ْن ل ِّ َقيسِّ

ْ
 )1(َباج. [متفق عليه]احُلْمر، َوَعِن ال

ول.
ُ
ْبِع األ الِة يِف السَّ َشاِد الضَّ

ْ
 و� روايٍة : و�ِ�

ما را به انجامِ هفت  اهللا گوید: رسول می $ره، براء بن عازبابوعماترجمه: 
چه بدان امر کرد، عبارتند از: عیادت  کار، امر فرمود و از انجامِ هفت کار منع نمود: آن

)، عملی اهللا يرمحکزند (با گفتن  ابِ کسی که عطسه میبیمار، تشییع جنازه، جو
کند؛ یاري رساندن به مظلوم، قبول کردنِ  ساختنِ سوگند کسی که سوگند یاد می

و کارهایی که منع کرد، عبارتند از: استفاده از انگشترِ طال،  دعوت، و انتشارِ سالم.
 زیراندازي که از ابریشم زین و هراي، استفاده از  (خوردن و) آشامیدن در ظروف نقره

ر رفته است؛ و کا و استفاده از لباسی که در بافت آن ابریشم به ،ساخته شده باشد
 شمِ نازك) و ابریشم ضخیم، و دیبا.یپوشیدنِ حریر (ابر

شده، جزو هفت کار اول،  در روایت دیگري، اعالم پیدا کردن دام (یا کاالي) گم
 شمرده شده است.

 شرح
نقل کرده که  $حقوق مسلمان، روایتی از براء بن عازبدر بیان  /مؤلف

ها را از انجام هفت عمل، منع  اصحابش را به انجام هفت کار دستور داد و آن پیامبر
در این حدیث، به انجام  اهللا ي پنج مورد از کارهایی که رسول تر درباره فرمود. پیش

به کمک «ر پنج مورد قبلی، ب ت، سخن گفتیم. در این حدیث، عالوهآن دستور داده اس
یعنی ششمین حقی که هر مسلمانی بر سایر  نیز تصریح شده است؛» ردن به مظلومک

مسلمانان دارد، این است که ظلم و ستم را از او دور کنند یا در برابر ظالم، به دفاع از 
کند که نسبت به مال و ثروتش، ظلمی انجام شود یا نسبت به  او برخیزند. فرقی نمی

در مسلمان اان و آبروي او. در هر صورت، بر مسلمان واجب است که به برج
به برادرت، کمک کن؛ چه ظالم باشد و «فرمود:  پیامبرخویش، کمک و یاري نماید. 

خدا! کمک کردن به مظلوم که روشن است؛ اما به ظالم  گفتند: اي رسول». چه مظلوم
زیرا کسی،  ؛»ز ظلم و ستم، باز داریداو را ا سان که بدین«چگونه کمک کنیم؟ فرمود: 

 .2066مسلم، ش:  ؛ و صحیح1239صحیح بخاري، ش:  )1(
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کنیم تا بر  رو به او کمک می گردد؛ از این کند که مغلوبِ نفس خویش می ظلم می
 نفس خویش چیره شود و دست از ظلم و ستم بردارد.

پرواست و به  اش بی همسایهحقوق بنابراین، اگر شخصی را دیدیم که نسبت به 
ه هر دو کمک کنیم؛ نزد ظالم برویم، یعنی نزد کند، بر ما واجب است که ب او بدي می

و به  نماییمکند و او را نصیحت  اي که حقوق همسایگی را رعایت نمی همان همسایه
او تذکر دهیم که پایمال کردن حقوق همسایگان، گناه و معصیت است و مجازات 
دارد؛ بر عکس به او یادآوري کنیم که حسن معاشرت با همسایگان، کار نیک و 

سان کمک  ي مظلوم خود بدین ست که اجر اخروي دارد. به همسایه اي پسندیده
کنم؛ اگر اهللا  زنم و نصیحتش می گوییم: من، با همسایه حرف می کنیم که به او می می

نزد قاضی برویم و با  دیگر، اتفاق یک هدایتش کرد، چه بهتر؛ و گرنه، حاضرم تا به
 این مسأله را حل کنیم. کمک هم،

کند و  چنین اگر شخصی را دیدید که حق یا طلبِ برادرِ مسلمانش را انکار می هم
نماید، نزد آن شخص بروید و  دانستید که واقعاً حق او را انکار و پایمال می شما می

ناحق، گناه و معصیت  نصیحتش کنید و برایش توضیح دهید که خوردن مال دیگران به
شت و هیچ خیر و برکتی در دنیا و آخرت است و مجازات الهی را در پی خواهد دا

سان او را نصیحت کنید تا حق برادرِ مسلمانش را  ندارد؛ بلکه سراسر شر است. بدین
کار بروید و به او بگویید: صبر کن؛ من با تو  حبِ حق یا بستاناادا نماید. و نیز نزد ص

ر هر ظلمی، که د کنم. خالصه این هستم. مطمئن باشم که او را نصیحت و توبیخ می
کنیم؛ کمک کردن به ظالم، این است که او را از ظلمش  به ظالم و مظلوم کمک می

 بازداریم.
مسلمانتان  آمده، این است که وقتی برادرو اما هفتمین حقی که در این حدیث 

ي کاري سوگند یاد کرد، سوگندش را عملی  د داد و یا نزدتان دربارهشما را سوگن
به اهللا سوگند «راهی نمایید. مثالً اگر گفت:  با او موافقت و همسازید و در این جهت، 

، حقّ اوست که براي عملی شدن سوگندش، آن را به »که باید این کار را انجام دهی
که با انجامِ آن کار، ضرر و زیانی متوجه شما گردد.  به عنوان  انجام برسانید؛ مگر این

را از اثاث و وسایل منزل خود، باخبر سازید مثال: اگر کسی، شما را سوگند داد که او 
و شما دوست نداشتید که کسی، از دار و ندارِ شما باخبر شود، نیازي نیست که 



 الصالحین شرح ریاض   574

در کار و زندگیِ شما، فضولی نموده و چون  را بپذیرید؛ زیرا اواش  خواسته
پا از گلیم خود درازتر کرده است و  ز اسرارِ شما آگاه شود، در حقیقتخواهد ا می

 هاي متجاوز، ترتیب اثر داد. این، تجاوز به حقوق دیگران است و نباید به خواسته
شد، باید  ال نمیولی اگر شما را سوگندي داد که در آن، حقی ضایع و پایم

شرطی که گناه و معصیتی در کار نباشد. مثالً به  سازید؛ البته بهسوگندش را عملی 
ا برایش سیگار بخَریم، هیچ کمکی خواهد ت کسی که با قسم و سوگند از ما می

زیرا تعاون و  ؛کنیم؛ و اصالً عملی ساختِن چنین سوگندهایی، جایز نیست نمی
 شود. ي گناه و معصیت، محسوب می کاري در زمینه هم

طور که گفتم، اگر با عملی ساختن سوگند دیگران، ضرر و زیانی متوجه  همان
د. به عنوان مثال: اگر حج بر شما واجب شما شود، نباید به سوگندشان ترتیب اثر دهی

روي یا نباید به حج  به اهللا سوگند که به حج نمی«است و پدرتان به شما بگوید: 
زیرا این امر،  عت کنید یا به سوگندش اهمیت دهید؛، جایز نیست که از او اطا»بروي

، وق در جهت نافرمانی از خالقانجامد و اطاعت از مخل به ترك واجبی شرعی می
که پدرتان، مادرتان را طالق داده است یا مشکالتی در  جایز نیست. اگر به فرِض این

واهللا، حق نداري به مالقات مادرت «ها وجود دارد، سوگند یاد کند و بگوید:  میان آن
زیرا او، بدان سبب که مانع از  ؛، در این مورد نیز نباید از او اطاعت کنید»بروي

ویژه نیکی کردن  ي رحم، به صله وگردد.  کار می شود، گنه ادرتان میقات شما و ممال
 واجب است.به پدر و مادر، 

مو و یا یکی برادر، ع از شما خواست که بابنابراین اگر پدرتان با قسم و سوگند، 
قطع رابطه کنید، هیچ اهمیتی به سوگندش ندهید؛ اگرچه پدرِ  دیگر از نزدیکان خود

کس جایز نیست که سوگند  باشد و براي هیچ میي رحم واجب  شماست. زیرا صله
رحم را رعایت کند، اهللا ي  اگر کسی حقوق خویشاوندي و صلهمعصیت یاد کند. 

خوردار دهد؛ یعنی او را از رحمت خویش، بر پیوند می او را به رحمت خویش متعال
با خویشاوندان خویش قطع  ست. و بر عکس، اگر کسی هیي ال سازد و این، وعده می

 گرداند. رابطه کند، اهللا متعال او را از رحمت خود محروم می
ها  یک از آن سوگند یاد کنند، حق با کیست و سوگند کدام ،حال اگر هر دو طرف

همان د؟ به عنوان مثال: دوست عزیزي مبراي عملی شدن در اولویت قرار دار
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 ؛»وسفندي ذبح کنیسوگند که نباید گبه اهللا «گوید:  کند و می شماست. سوگند یاد می
زیرا راضی به زحمت شما نیست. ولی شما بر پذیرایی از او اصرار دارید و شما نیز 

حال که هر ». کنم به اهللا سوگند، حتماً این گوسفند را ذبح می«کنید که  سوگند یاد می
یک از شما عملی شود؟ آري؛ سوگند مهمان. زیرا  اید، سوگند کدام دو سوگند یاد کرده

ا سوگند یاد کرده و حق او، ثابت است. بنابراین به شما که میزبان هستید، ابتد
گوییم: سوگند مهمانتان را اجرا نمایید؛ یعنی گوسفند را ذبح نکنید. ولی باید  می

 ي سوگند خود را ادا نمایید. کفاره
که برخی از افراد  کنم؛ و آن، این ي بسیار مهم را یادآوري می جا یک نکته این

رود و به  همانی میعنوان مثال: شخصی، به مخورند. به  طالق قسم می اه، به زنناآگ
خاطر من در زحمت  طالق باشم اگر بگذارم خودت را به گوید: زن میزبانش می

طالق  زن«گوید:  کند و می بیندازي و گوسفندي ذبح کنی. میزبان هم سوگند یاد می
فرماید:  می این، اشتباه است. پیامبر»! باشم اگر این گوسفند را براي تو ذبح نکنم

ْو يِلَْصُمْت «
َ
ِ أ يَْحِلْف بِا�َّ

ْ
خواهد سوگند  کسی که می«یعنی:  )1(؛»َمْن اَكَن َحاِلًفا فَل

زن گناه  !طالق، هرگز اما قسمِ زن». بخورد، به نام اهللا سوگند یاد کند، یا سکوت نماید
دهند!  سادگی طالقش می د و بدینخورن م میطالق قس ست که برخی از مردم به زنچی

 ست. این، اشتباه بسیار بزرگی
فتواي مفتیان، از جمله خودم، بر این است که اگر قصد انسان از چنین  امروزه

ي سوگند  اش کفاره شود؛ بلکه بر گوینده واقع نمی سخنی، تأکید یا تهدید باشد، طالق
ند را دارد. البته ناگفته نماند گردد. به عبارت دیگر، چنین سخنانی، حکم سوگ واجب می

اند: اگر کسی  و گفته  اهللا این را طالق دانسته ي اربعه رحمهم ترِ علما، از جمله ائمه که بیش
ست.  ي بسیار مهمی . لذا مسألهشود می مطلقه زنش گذارد، عمل نکند، که به شرطی که می

اصل مسأله نیز ساده است.  اند، اي داده گمان نکنید که چون برخی از مفتیان، فتواي ساده
 ي مالکی، شافعی، ست؛ زیرا مفتیان و اصحاب مذاهب اربعه ي بسیار مهمی بلکه مسأله

طالق بخورد و  اند و اگر کسی قسمِ زن این را طالق دانسته اتفاق، حنبلی و حنفی، به
نجام ، و سپس آن کار را ا»طالق باشم که این کار را انجام ندهم زن«فرض مثال بگوید:  به

 .$نقل از عبداهللا بن عمر به 1646)؛ و صحیح مسلم، ش: 6646، 2679صحیح بخاري، ش: ( )1(
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گردد. شوخی که نیست؛ این، فتواي مذاهب چهارگانه است که  ندهد، همسرش مطلقه می
انگاري نکنید و این مسأله را ناچیز و  هیچ اختالفی در آن وجود ندارد. پس سهل

انجام  خورد و شرط قسمش را به طالق قسم می اهمیت ندانید. کسی که به زن بی
شود؛ و بنا بر  او حرام میعه، نزدیکی با همسرش بر هب اربارساند، بنا بر فتواي مذ نمی

ي سوگندش را ادا کند تا همسرش بر او  فقهی برخی دیگر از فقها، باید کفاره دیدگاه
حالل باشد. لذا به این مسأله اهمیت دهید و نگویید: مشکلی نیست؛ به فتواي علمایی 

 نکنید که علما و مفتیانِ. فراموش اند، نه طالق کنم که این را قسم دانسته عمل می
ویژه اگر این طالق، آخرین  اند. به به واقع شدن طالق در چنین مواردي فتوا داده ،تر بزرگ

که با شخصِ دیگري ازدواج  مگر این شود؛ شد، آن زن، بر شوهرش حرام میطالق با
د خواهد سوگند یا می کست بینجامد. در هر حال، اگر کسینماید و این ازدواج نیز به ش

 کند، فقط به نام اهللا سوگند بخورد.
هرگاه قسم کنم؛  ا نیز براي شما یادآوري میي مهم دیگري ر اینک نکته

 »شاءاهللا ان«زیرا اگر  ؛بگویید؛ اگرچه طرف مقابل نشنود »شاءاهللا ان«خورید،  می
بگویید، امید است که سوگند خود را به توفیق اهللا، عملی سازید و اگر نتوانستید به 

فرِض مثال: اگر به میزبان  شود. به اي بر شما واجب نمی سوگند خود عمل کنید، کفاره
 »شاءاهللا ان«، و آن گاه در دل »گذارم گوسفندي ذبح کنی سوگند به اهللا، نمی«بگویید: 

شود.  نمی واجباي بر شما  بگویید، و میزبان، گوسفندش را ذبح کند، هیچ کفاره
همان خود بگویید: به اهللا سوگند که یاد کنید و به مرعکس، اگر سوگند طور ب همین

آرامی یا در دلِ خود  ، و در عین حال، به»کنم حتماً براي تو گوسفندي ذبح می
ي سوگند بر شما  رهبگویید، در صورتی که گوسفندي ذبح نکنید، کفا »شاءاهللا ان«

لَم  اهللاُ إِْن َشاَء  :� َ�َقاَل َمْن َحلََف ىلَعَ يَمِ «فرموده است:  زیرا پیامبر گردد؛ واجب نمی
به ». شکند بگوید، سوگندش نمی شاءاهللا انکسی که سوگند بخورد و «یعنی:  ؛»ْث نَ َ�ْ 

ي سوگند بر او  عبارت دیگر، وقتی سوگندش را بشکند یا به آن عمل نکند، کفاره
 اهللا سو عادت دهیم تا از یک »شاءاهللا ان«شود. بنابراین خود را به گفتن  واجب نمی

ي خود را عملی بسازیم و از سوي دیگر، در  به ما توفیق دهد که قصد و اراده
 ي قسم بر ما واجب نشود. صورتی که سوگند خود را بشکنیم، کفاره
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، پردازیم که بنا بر حدیث براء و اینک به شرح و توضیح هفت عملی می
ال. استفاده از طال، براي منع فرمود؛ از جمله: استفاده از ط ها از انجامِ آن پیامبر

بند و یا گوشواره و  بند یا گردن مردان حرام است؛ چه انگشتر طال باشد، و چه دست
زیرا  ؛باشد هر نوع طالیی براي مردان، حرام میامثال آن. تاجِ طال و ي طال یا  حلقه
در دست مردي، انگشتري از جنسِ طال دید؛ آن را از انگشتش بیرون کشید  پیامبر

کند و آن را در دست  یکی از شما، قصد اخگري از آتش می«دور انداخت و فرمود: و 
رفت، به آن مرد گفتند: انگشتر خویش  اهللا که رسول پس از این». دهد خود قرار می

استفاده کن. گفت: خیر؛ به اهللا  حوي دیگر و به صورتی شرعی) از آنرا بردار و (به ن
نین در چ هم )1(دارم. دور انداخته است، برنمی اهللا سوگند، انگشتري را که رسول

ِحلَّ «فرمود:  روایت کرده، آمده است که پیامبر طالب حدیثی که علی بن ابی
ُ
أ

َم ىلَعَ ُذُكورَِها يِت، وَُحرِّ مَّ
ُ
َِر�ُر إلنَاِث أ

ْ
َهُب َواحل براي زنان امتم  طال و ابریشم«یعنی:  )2(؛»اذلَّ

 ».محالل است و بر مردان امتم، حرا
ها  رو زن از این ي زنان، جایز است و ایرادي ندارد؛ولی استفاده از طال برا

شرطی  ند؛ بهبند طال و دیگر زیورآالت زرین استفاده کن توانند از انگشتر طال، دست می
 فرماید: زیرا اهللا متعال می که به حد اسراف نرسد؛

ْۚ فُوٓ �ُۡ�ِ  َوَ� ﴿ ۡ ٱ ُ�ِبُّ  َ�  ۥإِنَّهُ  ا   ﴾�َ �ِ ُمۡ�ِ ل
 کنندگان را دوست ندارد.و اسراف نکنید. همانا اهللا، اسراف

از طال براي زنان اجماع ي جواز استفاده  اند: اهل علم درباره برخی از علما گفته
ولی احادیث نهی، یعنی احادیثی که استفاده از طال را براي زنان، ناجایز قرار  اند؛ کرده

زیرا  ؛شود و به این احادیث عمل نمی ،»ذشا«باشد و یا  داده است، یا ضعیف می
 ي جواز استفاده از طال براي زنان وجود دارد. احادیث زیادي، درباره

زن نیز به حد نصاب برسد، زکاتش را باید  ناگفته نماند که اگر طالي زیوريِ
آن را به عنوان زکات  »عرش عر�«ها را سالیانه بسنجد و  سان که قیمت آن بپردازد؛ بدین

بند بزرگ و ضخیم بود.  زنی دید که در دست دخترش، دو دست زیرا پیامبر د؛بده

 .بعباس نقل از ابن به 2090صحیح مسلم، ش:  )1(
 .3449صحیح است؛ صحیح الجامع، ش:  )2(
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�رَُسُّك «فرمود:  اهللا آن زن پاسخ داد: خیر. رسول» دهی؟ یا زکاتشان را میآ«پرسید: 
َ
أ

ِقيَاَمِة؟
ْ
ُ بِِهَما ِسَواَر�ِْن ِمْن نَاٍر يَْوَم ال ْن �َُسوِّرَك ا�َّ

َ
اهللا، روز یا دوست داري که آ«یعنی:  )1(»أ

لذا آن » بند آتشین در دست تو قرار دهد؟ بند، دو دست قیامت به جاي این دو دست
 ها از آنِ اهللا و رسولش باشند. بندها را درآورد و گفت: این  زن، این دست

فرقی  اي نیز منع شده است. از آشامیدن در ظروف نقره در حدیث براء
آشامیدن در  هر نوع آشامیدنی دیگري. شیر یا کند که نوشیدنی، آب باشد یا نمی

زیرا حرام بودن ظروف  ؛اي، هم براي مردان حرام است و هم براي زنان ظروف نقره
شود و هم شامل زنان. ناگفته نماند که این ظروف،  نقره و طال، هم شامل مردان می

د، بِ طال و نقره داده باشنها را آ ي خالص باشند و چه آن چه از جنسِ طال و نقره
فرموده  باشد؛ زیرا پیامبر تر و شدیدتر می ند. البته حرمت ظروف طال، بیشحرام

ْ�يَا «است:  َها لَُهْم يِف ادلُّ إِ�َّ
ُ�لُوا يِف ِصَحافِِهَما فَ

ْ
ِة َوال تَأ ِفضَّ

ْ
َهِب َوال ُ�وا يِف آِ�يَِة اذلَّ ال �رَْشَ

ِخَرةِ 
ْ

ها، در  ورید و نیاشامید؛ زیرا ایندر ظروف طال و نقره، نخ«یعنی:  )2(؛»َولَُ�ْم يِف اآل
 ».دنیا از آنِ کفار است و در آخرت، مخصوص شما

استفاده از زین و هر و از «یعنی:  ؛»وَعِن املياثِِر احلُْمر«در این حدیث آمده است: 
هایی به  ، زین»مياثر محر«». ساخته شده باشد، ما را منع فرمود زي که از ابریشمزیراندا

هایی ابریشمی داشت و  کردند و روکش از پنبه درست می شکل بالش بود که
 نشست تا راحت باشد. سوارکار، بر روي آن می

 کار رفته است افت آن، ابریشم بهب هایی که در چنین از پوشیدن لباس هم پیامبر
انواع حریر  شمِ نازك) و ابریشم ضخیم، و دیبا منع فرمود.پوشیدنِ حریر (ابرب نیز از و

با کاربردهاي مختلف مانند لباس، زیرانداز و روانداز، براي مردان، حرام  و ابریشم،
توانند  زیرا فقط زنان می دي ندارد که لباس ابریشمین بپوشد؛است. البته براي زن ایرا

 فرماید: می خود را با پوشیدن لباس ابریشمین، براي همسران خویش بیارایند. اهللا
 

). 3/296( )؛ اإلرواء1089( المصابیح ة)؛ و مشکا1396حسن است؛ روایت: ابوادود در سنن خود ( )1(
 .65الترمذي، ش:  و نیز با الفاظ دیگري در ضعیف

 .نقل از حذیفه بن یمان به 2067)؛ و مسلم، ش: 5633، 5426صحیح بخاري، ش: ( )2(
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وَ ﴿
َ
ْ  َمن أ ُؤا    ]  ١٨: الزخرف[  ﴾١٨ ُمبِ�ٖ  َ�ۡ�ُ  َصامِ ۡ�ِ ٱ ِ�  وَُهوَ  َيةِ لۡ ۡ�ِ ٱ ِ�  يُنَشَّ

یابد و بیانش در بحث و  خوانند) که در ناز و نعمت پرورش می آیا کسی (را فرزند پروردگار می
 مجادله، روشن و رسا نیست؟

نیازند و  هایی که دارند، از پوشیدن لباس ابریشمین، بی مردان با توجه به ویژگی
 رتی ندارد که خود را با چنین چیزهایی بیارایند.ضرو

تواند از حریر و ابریشم به عنوان زیرانداز استفاده  که آیا زن می ي این علما، درباره
مین حدیث اند و به ه ا، این را حرام دانستهکند، اختالف نظر دارند؛ برخی از علم

ها و زیراندازهاي  زین طور عمومی، استفاده از به اهللا اند که رسول استناد کرده
ابریشمین را ممنوع نموده است و جواز پوشیدن حریر یا ابریشم براي زنان، فقط 

تر از  خاطر است که خود را براي شوهرانشان بیارایند. و همین دیدگاه، صحیح بدین
مطلق  طور ست که استفاده از حریر و ابریشم را با هر نوع کاربردي به دیدگاه کسانی

 زیرا هر حکمی، به علت آن بستگی دارد. اند؛ جایز شمرده براي زنان،
الةِ «پردازیم که در آن، آمده است:  اینک به شرح این روایت می . یعنی »و�ِ�َْشاِد الضَّ

ام؛ مالِ کیست؟  زي یافتهیاگر انسان، کاالیی پیدا کرد، باید اعالم کند که من، چنین چ
الة«به آن دستور داده است.  ه پیامبرست ک ها، یکی از مواردي یعنی اعالمِ یافته  »ضَّ

الة«شوند. علما،  گویند که گُم می هایی می به چارپایان یا دام را بر دو دسته  »ضَّ
 اند: دانسته

ها را تهدید  اول: حیواناتی مانند شتر که خطرِ گرگ و دیگر درندگان کوچک، آن
ممکن است شکار گرگ کند؛ گرفتن چنین چارپایانی، با این عذر و بهانه که  نمی

تواند ادعا کند که این شتر را در بیابان دیدم؛ لذا  یعنی کسی نمی ؛شوند، ناجایز است
براي نجاتش از چنگال گرگ، او را با خود به خانه بردم. حکم پرندگانی مانند شاهین 

 از کنند تا شکارِ حیوانات شکارچیتوانند پرو گونه است؛ زیرا می و کبوتر نیز همین
د؛ و نیز حیواناتی مانند آهو که سرعت و شتاب زیادي در دویدن دارند. بنابراین نشون

را به سوي  ي خود ببرد یا کبوتر تیزپرواز جایز نیست که کسی، شتر بیابان را به گله
ي کبوترانش دور  ي شتر یا دسته ها را از گله بلکه باید آن کبوترهاي خویش بکشاند؛

اي پیدا شود، چه باید  شده : اگر شترِ گمسؤال کرد راز پیامبشخصی، که  کند. چنان
َجَر، فََذرَْها َحىتَّ «کرد؟ فرمود:  َماَء َوتَْرىَع الشَّ

ْ
َوَما لََك َولََها َمَعَها ِسَقاُؤَها وَِحَذاُؤَها، تَرُِد ال
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 زیرا حیوان ).شود کار؟ (شتر که گم نمی تو را با شتر، چه«یعنی:  )1(؛»ِ�َدَها َر�َُّها
ست و آب و غذایش با اوست؛ هرگاه تشنه  و گرسنه شود، آب و درختی پیدا  یوممقا
 ».که صاحبش آن را بیابد نماید) تا این ي آب و عذایش استفاده می کند (یا از ذخیره می

تنها زمانی گرفتن شترِ بیابان، جایز است که یابنده، نگران این باشد که دزدها این 
سان، دست صاحبش به آن نرسد. لذا ایرادي  و بدین شتر را بگیرند و او را بکشند

ندارد که انسان در چنین حالتی شتر را بگیرد تا صاحبش را بیابد یا اگر صاحبش را 
 شناسد، آن را به او بدهد. می

سفند که از خطر گرگ و درندگان واي مانند بز و گ شده دوم: حیوانات گم
 ؛ید بگیریم و صاحبانشان را پیدا کنیمچنین حیواناتی را با ؛امان نیستند کوچک، در
ئِْب  ِ�َ «فرموده است:  زیرا پیامبر ْو لِ�ِّ

َ
ِخيَك أ

َ
ْو أل

َ
شده، یا از  گوسفند گم«یعنی:  ؛»لََك أ

». شود آنِ تو و یا از آنِ برادرت خواهد بود یا (اگر کسی، آن را نیابد) شکارِ گرگ می
ه، باید یک سال براي یافتن کند. یابند البته بر یابنده، واجب است که صاحبش را پیدا

 گیرد. اعالم و صبر نماید و اگر صاحبش، پیدا نشد، به یابنده تعلق می صاحبش
الةِ «  ، دو معنا دارد:»إِ�َْشاِد الضَّ

 که ذکر کردیم، و واجب است. یکی، همین
سان که کسی در مسجد اعالم کند که من،  باشد؛ بدین یز میاو دوم، ممنوع و ناج

و ام؛ چه کسی، آن را یافته است؟ اعالم کردن اشیاء مفقودي  ن چیزي گم کردهچنی
إَذا َسِمَع إََحًدا يَنُْشد َضالَّة «فرموده است:  زیرا پیامبر شده در مسجد، جایز نیست؛ گم

َمَساِجدَ 
ْ
إِنَّ ال

ُ َعلَيْك، فَ َها ا�َّ َمْسِجد َ�ُقولُوا: ال رَدَّ
ْ
هرگاه « یعنی: )2(؛»لَْم ُ�نْبَ لَِهَذا يِف ال

کند، به او بگویید: اهللا،  اش اعالم می شده براي یافتن گم شنیدید که شخصی، در مسجد
 ».زیرا مساجد براي این، بنا نشده است ؛آن را به تو برنگرداند

گوسفند مرا دیده  گوید: اي مردم، چه کسی خیزد و می شخصی در مسجد برمی
شده در مسجد،  م اشیاء مفقودي یا گماست؟ چه کسی، کیف مرا دیده است؟ اعال

نقل از زید بن خالد  به 1722)؛ و مسلم، ش: 2438، 2430، 2372، 91صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .جهنی

 .یرهنقل از ابوهر به 568صحیح بخاري، ش:  )2(
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رو باید براي  شده، بنا نشده است؛ از این و مساجد براي اعالم اشیاء گم حرام است
ات را به تو برنگردانَد.  شده چنین شخصی بددعایی کنیم و بگوییم که اهللا، گم

کند، باید بگوییم:  خرید و فروش می که اگر کسی را دیدیم که در مسجد طور همان
 فایده بگرداند. اهللا، تجارت تو را بی

اده، خیر د است؛ هر دستوري که پیامبر ها، رهنمودها و دستورهاي پیامبر این
باشد و هیچ خیري در کارهاي ممنوع  منع فرموده، شر می است و هر کاري که از آن

 ست که باید از میان بد و بدتر، بد را اي شرعی رو قاعده  و ضابطه این از ؛نیست
بار، نگاه  انتخاب کرد و اگر کاري یا چیزي، هم سودمند بود و هم مضر و زیان

تر  بیش یا ضررش؟ روشن است که اگر زیانش تر است کنیم که آیا سودش بیش می
چه  دهیم؛ و چنان تر بود، آن را انجام می نماییم و اگر سودش بیش بود، از آن دوري می
بر جلب  ؛ زیرا دفع ضررکنیم ن دوري میسان بود، باز هم از آ سود و زیانش یک

م است.منفعت، مقد 
 



 
 

 

ي آن بدون  باب: پوشاندن عیوب مسلمانان و نهی از اشاعه -28
 ضرورت

 فرماید: اهللا متعال، می

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ن ُ�ِبُّونَ  �َّ
َ
ِينَ ٱ ِ�  ِحَشةُ َ�ٰ لۡ ٱ �َِشيعَ  أ َّ�  ْ ِ�مٞ  َعَذاٌب  لَُهمۡ  َءاَمُنوا

َ
�ۡ ٱ ِ�  أ  َيا�ُّ

ِ� �ٱوَ      ]١٩:  النور[  ﴾ِخَرة
راستی آنان که دوست دارند کارهاي خیلی زشت در میان مؤمنان شایع شود، عذاب  به

 دردناکی در دنیا و آخرت خواهند داشت.

 شرح
. »باب سرت عورات املسلم� وانل� عن إشاعتها لغ� رضورة«گوید:  می /مؤلف

عورت ». ي آن بدون ضرورت از اشاعه باب پوشاندن عیوب مسلمانان و نهی«یعنی: 
ست. زیرا عورت بر دو نوع است:  جا به معناي عورت معنوي یا عیب و کاستی در این

 عورت ظاهري، و عورت معنوي.
 گاه. ست که نگاه کردن به آن، حرام است؛ مانند شرم عورت ظاهري، همان اندامی

 شود. ته میو عورت معنوي، به هر کاستی و عیب ظاهري یا رفتاري گف
 هاي انسان، فرموده است: اهللا متعال، در بیان ویژگی

 ٱ َناَعَرۡض  إِنَّا﴿
َ
َ�ٰ ٱ َ�َ  َمانَةَ ۡ� ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
َ�ۡ�َ  َبالِ �ِۡ ٱوَ  ِض �ۡ�

َ
ن فَ�

َ
شۡ  َنَهاِملۡ َ�ۡ  أ

َ
 نَ َفقۡ َوأ

    ]٧٢ ب:األحزا[  ﴾٧٢ َجُهوٗ�  اَظلُومٗ  َ�نَ  ۥإِنَّهُ  ُنۖ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ وََ�َلََها َهاِمنۡ 
ها عرضه نمودیم؛ ولی از پذیرش آن خودداري  ها و زمین و کوه همانا ما، امانت را بر آسمان

 گمان انسان، ستمکار و نادان است. کردند و از آن ترسیدند و انسان، آن را پذیرفت. بی

دو ویژگی در این آیه، براي انسان بیان شده است: ظلم، و جهالت. یعنی اگر انسان، 
اشتباه و از روي ناآگاهی، عمل  مرتکب گناه و معصیت شود، ظالم است و اگر به عمد به

او  گونه است؛ مگر کسی که اهللا باشد. آري؛ انسان، این نادرستی انجام دهد، جاهل می
 را خطا و عصیان، مصون بدارد و به او علم و عدالت عنایت کند. کسی که عالم و عادل 
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 خواند. گیرد و دیگران را به سوي حق فرا می باشد، مسیر حق را در پیش می
جا که نهاد و طبیعت انسان بر کوتاهی و عیب و کاستی، سرشته شده است،  از آن

هر مسلمانی وظیفه دارد و بر او واجب است که عیوب برادر مسلمانش را بپوشاند و 
جز به ضرورت، آن را براي کسی، فاش نکند. ولی اگر ضرورت، ایجاب نماید، 

اي نیست. البته اگر ضرورتی در کار نباشد، بهتر و افضل است که انسان، عیوب  رهچا
عمد و باسوء نیت،  برادرش را بپوشاند. زیرا انسان، گاه از روي میل و رغبت یا به

سان که در شناخت راه درست،  شود، و گاه به اشتباه؛ بدین مرتکب گناه و خطا می
گوید و یا عمل نادرستی انجام  سخنِ نادرستی میرو  گردد و از این دچار اشتباه می

 دهد. در هرحال، هر مؤمنی وظیفه دارد عیوب برادرِ مسلمان خویش را بپوشاند. می
کند،  فرض مثال: اگر شخصی را سراغ دارید که در معامله، تقلب و خیانت می به

اگر دست از د. نیاو را نزد مردم، رسوا نکنید؛ بلکه نصیحتش نمایید و عیبش را بپوشا
کس، اهل تقلب و  تقلب و خیانت برداشت، چه بهتر؛ و گرنه، به مردم بگویید که فالن

 خیانت است تا در معامالتشان با او، زیان نبینند.
کند، عیبش را بپوشانید و به  چرانی می شناسید که چشم چنین اگر کسی را می هم

که به قلب مؤمن اصابت  او تذکر دهید که نگاه بد، تیري از تیرهاي شیطان است
اگر از این کار زشت بازآید، در برابر این تیرِ زهرآلود که توسط شیطان، به  )1(کند. می

چرانی باز نیاید، این  ماند؛ و اگر از چشم سوي قلبِ او پرتاب شده است، مصون می
تدریج، مرتکب کارهاي بدتر و حتی  بسا به کند و چه تیرِ زهرآلود به قلبش اصابت می

 شود. پناه بر اهللا. زنا می
جا که امکانش وجود دارد، باید عیوب دیگران را بپوشانیم و رسوایشان  لذا تا آن

این آیه را ذکر  /که ضرورتی جدي، وجود داشته باشد. سپس مؤلف نکنیم؛ مگر این
 فرموده است: کرده که اهللا

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ن ُ�ِبُّونَ  �َّ
َ
ِينَ ٱ ِ�  ِحَشةُ َ�ٰ لۡ ٱ �َِشيعَ  أ َّ�  ْ ِ�مٞ  َعَذاٌب  لَُهمۡ  َءاَمُنوا

َ
�ۡ ٱ ِ�  أ  َيا�ُّ

ِ� �ٱوَ    ]  ١٩:  النور[  ﴾ِخَرة

 ) ضعیف دانسته است.1065( السلسلة الصحيحة، این روایت را در /ضعیف جدا؛ عالمه آلبانی )1(
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راستی آنان که دوست دارند کارهاي خیلی زشت در میان مؤمنان شایع شود، عذاب  به
 دردناکی در دنیا و آخرت خواهند داشت.

ان مسلمانان ها، کسانی هستند که دوست دارند کارهاي خیلی زشت در می این
دهند،  شایع شود؛ پس، کسانی که خود، کارهاي زشت را در میان مسلمانان رواج می

 چه سرنوشتی خواهند داشت؟!
 عالقه به شیوع و رواج کارهاي زشت در میان مسلمانان، دو معنا دارد:

بند و باري و  اول: بدین معناست که برخی از تبهکاران، دوست دارند فساد و بی
هاي مبتذل و  رو فیلم ي اسالمی، گسترش یابد؛ از این و ناپسند، در جامعه کارهاي زشت

ها  هاي نوشتاري، مانند مجله کنند و یا با استفاده از رسانه غیراخالقی، تولید و پخش می
سان دین و آیینِ مسلمان و  پردازند و بدین بند و باري می به تبلیغ و ترویج هرزگی و بی

ها که توانایی برخورد با چنین کسانی  دهند. آن هدف قرار می هاي اخالقیِ او را ارزش
کنند،  بند و باري، کوتاهی می را دارند یا مسؤوالنی که براي مقابله با عوامل فساد و بی

زنند و در این گناه  شوند که به فساد و هرزگی دامن می خود جزو کسانی محسوب می
کسانی قرار دارند که خواهانِ شیوع و  ي رو در جرگه اند. از این بزرگ شریک و سهیم

ِ�مٞ  َعَذاٌب  لَُهمۡ ﴿گسترشِ فساد و کارهاي زشت در میان مسلمان هستند؛ بنابراین
َ
 ِ�  أ

�ۡ ٱ  ».عذاب دردناکی در دنیا و آخرت خواهند داشت«یعنی:  ﴾ِخَرةِ� �ٱوَ  َيا�ُّ
ار شود؛ لذا ي فساد و هرزگی، گرفت که شخصی، در ورطه دوم: میل و عالقه به این

بند و باري، مستلزم این نیست که کسی، خواهان رواج فساد در  عالقه به گسترش بی
سطح جامعه و در حد کالن باشد. بلکه میل و عالقه به فاسد شدن یا هرزگیِ فالن 

اي دوست داشته باشد که  گنجد و هرکس، با هر انگیزه فرد مسلمان نیز در این معنا می
ي اسالمی، به فساد و هرزگی دچار شود، عذابی دردناك در دنیا  فالن شهروند جامعه

که این آیه در دفاع از حرمت و آبروي یک  ویژه این و آخرت خواهد داشت. به
و بیان عفت و  شهروند مسلمان، نازل شده است؛ یعنی براي دفاع از ناموس پیامبر

زیرا این آیه، جزو  .&ي صدیقه المؤمنین عایشه بانوي اسالم، ام دامنی بزرگ پاك
نازل شد. افک، همان تهمت و دروغِ » افک«ست که در ماجراي  ي آیاتی مجموعه

قصد بدنام کردن انیس و مونس  به داري بود که منافقان و دشمنانِ پیامبر شاخ
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، زهرِ خود را ي پیامبر ، سرِ هم کردند تا از طریقِ بدنام کردن خانوادهخدا رسول
 و پیامبرِ اسالم، انتقام بگیرند.بریزند و از اسالم 

کرد، میانِ همسرانش  هرگاه قصد سفر می ، مشهور است؛ پیامبر»افک«داستان 
برد.  افتاد، او را با خود می نمود و قرعه به نام هر یک از همسرانش که می کشی می قرعه

 افتاد. &بود. در یکی از این سفرها، قرعه به نامِ  عایشه و این، از عدالت پیامبر
گشتند، در پایانِ شب، در میان راه، اتراق کردند و خوابیدند.  هنگامی که از سفر باز می

فرمانِ حرکت داد.  براي قضاي حاجت، محلّ خود را ترك کرد. پیامبر &عایشه
در  &، کجاوه را برداشتند و متوجه نشدند که عایشه&ي عایشه مأمورانِ حملِ کجاوه

گوار، وزن و سنّ چندانی نداشت. شش ساله بود که عقد کجاوه نیست؛ زیرا آن بزر
او را به خانه برد. در هر حال،  بسته شد و نه ساله بود که پیامبر ازدواجش با پیامبر

 افتادند.  در کجاوه است، کجاوه را برداشتند و به راه &که عایشه ها، به گمانِ این آن
ازگشت، دریافت که کاروان، حرکت که به محلّ باراندازِ خود ب ، پس از این&عایشه
جا را ترك نکرد و  خاطر زیرکی و فراستش، آن جا را ترك نموده است؛ ولی به کرده و آن

 گردند. اند، بازمی جا ماند و با خود گفت: وقتی متوجه شوند که مرا با خود نبرده همان
از  خواب بود، که سنگین» صفوان بن معطّل«خورشید، طلوع کرد. شخصی به نامِ 

خواب بود که متوجه حرکت کاروان نشده  اي سنگین اندازه خواب برخاست. صفوان، به
خوابند، سر و صداي اطراف،  بود؛ بعضی از مردم، خوابِ سنگینی دارند و وقتی می

خوابید، همانند یک مرده  گونه بود و وقتی می کند. صفوان نیز همین بیدارشان نمی
ن از خواب برخاست؛ چند قدمی که جلو رفت، شد. صفوا حرکت می سنگین و بی

را پیش از نزول  &را دید که در بیابان، تک و تنها بود. او عایشه &المؤمنین عایشه ام
در غیابِ ایشان، یک کلمه نیز با همسرِ  احترامِ پیامبر شناخت. لذا به حکمِ حجاب می

وي رکاب، از سخن نگفت؛ شتر را خواباند و با دستش، با اشاره به س پیامبر
گاه افسارِ شتر را در دست گرفت و بدون  المؤمنین خواست که سوارِ شتر شوند. آن ام

 نگاه کند، به سوي مدینه به راه افتاد. اي حرف بزند یا به همسرِ پیامبر که کلمه این
اي براي طعنه زدن به  روز، باال آمده بود که به کاروان رسیدند؛ منافقان که بهانه

افتند، خوشحال شدند و از این فرصت، سوءاستفاده نمودند و آن مرد را به ی پیامبر
پراکنی در میان مردم پرداختند.  متهم کردند و به شایعه ارتباط با همسرِ پاك پیامبر
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ي مخلص نیز همانند منافقان، به این گناه بزرگ و دامن  در این میان، سه تن از صحابه
ي ابوبکر  دچار شدند: مسطح بن اثاثه که پسرخالهاساس،  ي بی زدن به این شایعه

 صدیق بود، حسان بن ثابت، و حمنه بنت جحش.
شود؟  گفتند: مگر می گفتند؛ می باره سخن می همهمه باال گرفت و مردم، در این

شدت انکار  چطور ممکن است؟ برخی از مردم، دچارِ تردید شدند و برخی هم به
آلوده شود؛  بسترِ پیامبر ان ندارد که همسر و همگفتند: اصالً امک کردند و می می

 ترین بانوي روي زمین است. چون او، پاك
بیمار شود و در خانه،  &اهللا به حکمت و قدرت خویش، چنین اراده کرد که عایشه

شد، هنگامِ عیادتش، با او  عادت داشت که وقتی عایشه بیمار می بستري گردد. پیامبر
در این بیماري، آن توجه و  &پرسی نماید؛ ولی عایشه او احوال گرمی از گرم بگیرد و به

گفت: بیمارِ شما، چطور  آمد و می به خانه می کرد؛ پیامبر مهربانی گذشته را حس نمی
شده بود، اما هرگز به خیالش  گرچه متوجه تغییر رفتارِ پیامبر &عایشه )1(است؟

 آبرویش سخنی گفته باشد.ي  کرد که کسی، درباره رسید و تصورش را نمی نمی
ي شخصی با عایشه، به این شایعه دامن نزدند؛  خاطر دشمنی یا کینه منافقان، به

خواستند با  بودند و می اند. لذا درصدد انتقام از پیامبر ي مؤمنان، دشمن آنان، با همه
ره ده با را آزار دهند. ولی اهللا متعال، در این ساختن و پرداختنِ چنین دروغی، پیامبر

 شود: آیه نازل کرد که با این آیه آغاز می

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  ٓ ِ  ُءوَجا  َخۡ�ٞ  ُهوَ  بَۡل  لَُّ�م�  �َ�ّٗ  َسُبوهُ َ�ۡ  َ�  ّمِنُ�مۚۡ  َبةٞ ُعۡص  كِ فۡ ۡ�ِ ٱب
ا ُهمّمِنۡ  رِيٖٕ مۡ ٱ لُِ�ِّ  لَُّ�مۚۡ  ِيٱوَ  ِم� ثۡ ۡ�ِ ٱ ِمنَ  تََسَب �ۡ ٱ مَّ َّ�  ٰ  ۥَ�ُ  ُهمۡ ِمنۡ  ۥهُ كِۡ�َ  تََو�َّ

   ]  ١١:  النور[  ﴾١١ َعِظيمٞ  َعَذاٌب 
المؤمنین عایشه) به میان آوردند، گروهی  ي ام راستی کسانی که آن تهمت بزرگ را (درباره به

از شما بودند. این تهمت را شر و زیانی براي خود مپندارید؛ بلکه این تهمت، براي شما 
اند، (محفوظ)  گناهی که مرتکب شدهست. براي هر یک از آنان سهمی از  سراسر خیر و نیکی

 است. و شخصی که بیشترین سهم را در این تهمت داشت، مجازات بزرگی (در پیش) دارد.

 .&المؤمنین عایشه نقل از ام به 2770)؛ و مسلم، ش: 4750، 4141، 2661بخاري، ش: ( )1(
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ي  ترین سهم را در ساختن و پرداختنِ این تهمت داشت، سرکرده شخصی که بیش
باره به  منافقان، عبداهللا بن ابی بود. او، این تهمت بزرگ را سرِ هم کرد و در این

قدري خبیث بود که با الفاظ صریح در  پراکنی در میان مردم پرداخت؛ البته به یعهشا
گفت و با اشاره و کنایه و الفاظ غیرصریح، به این شایعه، دامن  باره سخن نمی این
گویند و صراحت  زد. زیرا منافقان، ترسو و بزدل هستند و معموالً دوپهلو سخن می می

 :فرماید می لهجه ندارند. اهللا

ِيٱوَ ﴿ َّ�  ٰ ۡ ٱ َظنَّ  ُتُموهُ َسِمعۡ  إِذۡ  َ�ٓ لَّوۡ  ١١ َعِظيمٞ  َعَذاٌب  ۥَ�ُ  ُهمۡ ِمنۡ  ۥهُ كِۡ�َ  تََو�َّ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل
ۡ ٱوَ  نُفِسِهمۡ  ُت ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل

َ
ْ  �َخۡ�ٗ  بِأ ٓ َ�ٰ  َوَقالُوا بِ�ٞ  كٞ إِفۡ  َذا      ]١٢  ،١١:  النور[  ﴾١٢ مُّ

داشت، مجازات بزرگی (در پیش) دارد. چرا ترین سهم را در این تهمت  و شخصی که بیش
هنگامی که این تهمت را شنیدید، مردان و زنان مؤمن به خودشان گمان نیک نبردند و 

 ؟»ست این دروغ بزرگ و آشکاري«نگفتند: 

باره سخن گفتند؛  ست که در این نسبت به کسانی این، توبیخی از سوي اهللا
شنیدید، مردان و زنانِ مؤمن به خودشان فرماید: چرا هنگامی که این تهمت را  می

شود که فرزندان، به  المؤمنین، مادرِ آنان بود؛ پس چطور می گمانِ نیک نبردند؟ زیرا ام
مادر خود گمانِ بد ببرند؟! لذا وظیفه داشتند و بر آنان واجب بود که هنگامِ شنیدن 

ساس و کسانی که ا این تهمت، به خودشان گمان نیک داشته باشند و از این تهمت بی
 آن را ساخته و پرداخته بودند، اظهار نفرت و بیزاري کنند.

ٓ  َ� لَّوۡ ﴿ رۡ  هِ َعلَيۡ  ُءوَجا
َ
ٓ  َ�َعةِ بِأ ۚ ُشَهَدا   لَمۡ  فَإِذۡ  َء

ۡ
ْ يَ� ِ  تُوا ٓ ٱب َهَدا ْوَ�ٰٓ  ءِ لشُّ

ُ
ِ ٱ ِعندَ  �َِك فَأ  ُهمُ  �َّ

ٰ لۡ ٱ     ]١٣:  النور[  ﴾١٣ ِذبُونَ َ�
راستی که آنان نزد اهللا  یاوردند؟ و چون گواهانی نیاوردند، بهچرا چهار گواه بر ادعایشان ن

 دروغگو هستند.

رو اگر شخصی، کسی را در حالِ ارتکاب زنا ببیند و نزد قاضی برود و  از این
دهم که فالنی، زنا کرده است، باید چهار شاهد داشته باشد و  بگوید: من گواهی می

به دادگاه نیاورد، هشتاد ضربه شالق، به او اگر چهار شاهد (گواه) براي اداي شهادت، 
خورند. حکمِ سه  زنیم. اگر دو نفر شهادت دهند، آن دو نفر نیز هشتاد تازیانه می می

نفر نیز همین است و حتماً باید چهار نفر، شهادت دهند و اگر یک نفر هم از تعداد 
ر سه نفر گواهی دهند رو اگ شود. از این ها اجرا می گواهان کم باشد، حد تهمت بر آن
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کند، و این امر ثابت نشود، به هر یک از  اند که با فالن زن زنا می که فالن مرد را دیده
 زنیم. اهللا متعال فرموده است: این سه نفر، هشتاد تازیانه می

ٓ  َ� لَّوۡ ﴿ رۡ  هِ َعلَيۡ  ُءوَجا
َ
ٓ  َ�َعةِ بِأ ۚ ُشَهَدا   لَمۡ  فَإِذۡ  َء

ۡ
ْ يَ� ِ  تُوا ٓ ٱب َهَدا وْ  ءِ لشُّ

ُ
ِ ٱ ِعندَ  �َِك َ�ٰٓ فَأ  ُهمُ  �َّ

ٰ لۡ ٱ ِ ٱ ُل فَۡض  َ� َولَوۡ  ١٣ ِذبُونَ َ� �ۡ ٱ ِ�  ۥُتهُ َورَۡ�َ  ُ�مۡ َعلَيۡ  �َّ ُ�مۡ  ِخَرةِ �ٱوَ  َيا�ُّ  ِ�  لََمسَّ
 ٓ فَۡض  َما

َ
  ]  ١٤  ،١٣:  النور[  ﴾١٤ َعِظيمٌ  َعَذاٌب  �ِيهِ  ُتمۡ أ

راستی که آنان نزد اهللا  یاوردند، بهچرا چهار گواه بر ادعایشان نیاوردند؟ و چون گواهانی ن
طور قطع در جریان  دروغگو هستند. و اگر فضل و رحمت اهللا در دنیا و آخرت بر شما نبود، به

 رسید. تهمتی که میان شما رد و بدل شد، عذاب بزرگی به شما می

، مطابق احکام  یعنی اگر فضل و رحمت اهللا متعال نبود، در جریان این تهمت
ٓ  ِ� ﴿ فرماید: شدید. اهللا متعال می زات میمذکور، مجا فَۡض  َما

َ
در جریان «یعنی:  ﴾�ِيهِ  ُتمۡ أ

دهد که این تهمت، به صورت  و این، نشان می». تهمتی که در میان شما رد و بدل شد
که  یک شایعه در میان مردم، رد و بدل شد و به شهرت رسید. چنین مسایلی، با آن

شود و  دارد، اما به سرعت در میان مردم، پخش می است و اهمیت فراوانی  خیلی مهم
 چرخد. افتد و خانه به خانه می ها می بر سرِ زبان

ِ ٱ ُل فَۡض  َ� َولَوۡ  ﴿ �ۡ ٱ ِ�  ۥُتهُ َورَۡ�َ  ُ�مۡ َعلَيۡ  �َّ ُ�مۡ  ِخَرةِ �ٱوَ  َيا�ُّ ٓ  ِ�  لََمسَّ فَۡض  َما
َ
 ُتمۡ أ

وۡ  إِذۡ  ١٤ َعِظيمٌ  َعَذاٌب  �ِيهِ  ۡ  ۥنَهُ تََلقَّ ل
َ
فۡ  َوَ�ُقولُونَ  ِسنَتُِ�مۡ بِ�

َ
ا َواهُِ�مبِأ  َس لَيۡ  مَّ

ِ ٱ ِعندَ  وَُهوَ  اَهّيِنٗ  ۥَسُبونَهُ َوَ�ۡ  مٞ ِعلۡ  ۦبِهِ  لَُ�م     ]١٥  ،١٤:  النور[  ﴾ ١٥ َعِظيمٞ  �َّ
طور قطع در جریان تهمتی که میان  و اگر فضل و رحمت اهللا در دنیا و آخرت بر شما نبود، به

گرفتید و  گاه که آن را به زبان می رسید. آن اب بزرگی به شما میشما رد و بدل شد، عذ
شد که به آن علم و دانشی نداشتید و آن را سخن  هایتان به سخنانی گشوده می دهان

 که این بهتان نزد اهللا بس بزرگ بود. پنداشتید و حال آن معمولی و آسانی می

ترین بانويِ  ته باشند، به پاكکه چیزي ببینند و یا دلیلِ محکمی داش آري؛ بدون این
ترین زنان  بهترین و پاك روي زمین تهمت زدند! زیرا او و دیگر همسرانِ پیامبر

جهان هستند؛ لذا تهمت زدن به آنان، ساده و معمولی نیست؛ بلکه بس بزرگ و 
 خطرناك است.

، در حقیقت، هتک حرمت نسبت به پیامبر ایراد چنین اتهامی به همسر پیامبر
 فرماید: می رگوار اسالم است؛ زیرا اهللابز
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ّيَِ�ٰ ٱوَ  ِت� َخبِيَ�ٰ لِلۡ  بِيُثونَ �َۡ ٱوَ  َخبِيثِ�َ لِلۡ  ُت بِيَ�ٰ �َۡ ٱ﴿ ّيِبِ�َ  ُت لطَّ ّيُِبونَ ٱوَ  لِلطَّ  لطَّ
ّيَِ�ٰ      ]٢٦:  النور[  ﴾ِت� لِلطَّ

پاك، سزاوار زنان ناپاك، سزاوار مردان ناپاك و مردان ناپاك، سزاوار زنان ناپاکند. و زنان 
 مردان پاکند و مردان پاك، سزاوار زنان پاك.

مرتکب چنین  خدا ، همسر رسول&المؤمنین، عایشه فرض محال، ام اگر به
نعوذ  -شد، این بدین معناست که او، زنی ناپاك بوده است و مفهومش گناهی می

زنان «است: طور که اهللا متعال فرموده  دانید. زیرا همان همان است که خود می -باهللا
، هر دو اهللا و همسرش، محمد رسول &اما عایشه». اند ناپاك، سزاوارِ مردان ناپاك

 .وعن أبيها &اند. او، صدیقه دخت صدیق بود.  پاك بوده
 فرماید: اهللا متعال می

ِ ٱ ِعندَ  َوُهوَ  اَهّيِنٗ  ۥَسُبونَهُ َوَ�ۡ ﴿   ]  ١٥:  النور[  ﴾١٥ َعِظيمٞ  �َّ
 که نزد اهللا بس بزرگ بود. پنداشتید و حال آن مولی و آسانی میاین بهتان را سخن مع

 فرماید: سپس می

ا ُتمقُلۡ  ُتُموهُ َسِمعۡ  إِذۡ  َ�ٓ َولَوۡ  ﴿ ٓ  يَُ�ونُ  مَّ ن َ�َا
َ
َتَ�َّمَ  أ  نٌ َ�ٰ ُ�هۡ  َذاَ�ٰ  َنَك َ�ٰ ُسبۡ  َذابَِ�ٰ  �َّ

    ]١٦:  النور[  ﴾ ١٦ َعِظيمٞ 
باره  ید، نگفتید: سزاوارمان نیست که در اینو چرا هنگامی که این تهمت بزرگ را شنید

 ست؟ سخن بگوییم؛ (پروردگارا!) تو پاك و منزهی و این، تهمت بزرگی

را از ارتکاب چنین عملی از سوي  طور که اهللا بر هر مسلمانی، واجب است همان
 .﴾١٦ َعِظيمٞ  نٌ َ�ٰ �ُهۡ  َذاَ�ٰ  نََك َ�ٰ ُسبۡ ﴿رو فرمود:  ، پاك و منزّه بداند. از اینهمسر پیامبر

ي  شود که شایسته و زیبنده روشنی واضح می با اندکی تأمل و درنگ در این آیه، به
حکمت، رحمت، فضل و احسان پروردگار متعال نیست که چنین عملی از همسرِ 

 فرماید: می پیامبرش سر بزند. سپس اهللا

ُ ٱ يَعُِظُ�مُ  ﴿ ن �َّ
َ
ْ  أ بًَدا ۦٓ لِهِ لِِمثۡ  َ�ُعوُدوا

َ
ؤۡ  ُتمُكن إِن �      ]١٧:  النور[  ﴾ ١٧ ِمنِ�َ مُّ

 دهد که اگر مؤمن هستید، هرگز چنین تهمتی را تکرار نکنید. اهللا، پندتان می

 فرماید: ي این سوره می در ادامه اهللا
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﴿ ُ ُ ٱ َوُ�بَّ�ِ ُ ٱوَ  ِت� َ�ٰ �ٱ َلُ�مُ  �َّ     ]١٨:  النور[  ﴾١٨ َحِكيمٌ  َعلِيمٌ  �َّ
 کند. و اهللا، داناي حکیم است. ) را برایتان بیان میها(ي خویش و اهللا، آیه

اند و  رو علما اجماع کرده اهللا را سپاس که حقایق را بیان فرموده است. از این
را به همان عملی متهم کند که در ماجراي  &اتفاق نظر دارند که اگر کسی، عایشه

د باشد و حکمش همانن آمده است، چنین شخصی، کافر و مرتد می» افک«
شود؛ زیرا  کنند. و اگر توبه نکند، کشته می ست که براي بت سجده می پرستانی بت

 قرآن را انکار کرده است. بنا بر قولِ صحیح، هرکس، به هر یک از همسران پیامبر
احترامی کرده است.  بی چنین تهمتی بزند، کافر است؛ زیرا در حقیقت، به پیامبر

کنند و  ه نماید و اگر توبه نکرد، باید اعدامش میدهند که توب ابتدا به او فرصت می
 اندازند. ن غسل و کفن و نماز، در گودالی میواش را بد جنازه

 فرماید: می سپس اهللا
ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ن ُ�ِبُّونَ  �َّ

َ
ِينَ ٱ ِ�  ِحَشةُ َ�ٰ لۡ ٱ �َِشيعَ  أ َّ�  ْ ِ�مٞ  َعَذاٌب  لَُهمۡ  َءاَمُنوا

َ
�ۡ ٱ ِ�  أ  َيا�ُّ

ِ� �ٱوَ  ُ ٱوَ  ِخَرة نُتمۡ  لَمُ َ�عۡ  �َّ
َ
ِ ٱ ُل فَۡض  َ� َولَوۡ  ١٩ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  َوأ نَّ  ۥُتهُ َورَۡ�َ  ُ�مۡ َعلَيۡ  �َّ

َ
 َوأ

َ ٱ   ﴾٢٠ رَِّحيمٞ  رَُءوٞف  �َّ

راستی آنان که دوست دارند کارهاي خیلی زشت در میان مؤمنان شایع شود، عذاب  به
دانید. و اگر فضل و رحمت  داند و شما نمی دردناکی در دنیا و آخرت خواهند داشت. و اهللا می

 شدید). ي مهرورز است، (مجازات سختی می که اهللا، بخشاینده اهللا بر شما نبود و این

تر این نکته را بیان کردم که سه تن از اصحاب مخلص نیز به این گناه  پیش 
بت، ي ابوبکر صدیق بود، حسان بن ثا بزرگ دچار شدند: مسطح بن اثاثه که پسرخاله

المؤمنین زینب بنت جحش بود.  و حمنه بنت جحش. حمنه بنت حجش، خواهرِ ام
هی از ایراد چنین اتهامی به عایشه، مصون که هووي عایشه بود، به لطف ال ینزینب با ا

ي  المومنین عایشه برائت ام ماند؛ ولی خواهرش، حمنه، این تهمت را قبول کرد. اهللا
دستور داد که مجازات یا حد تهمت را بر این  بررا نازل کرد و به پیام &صدیقه

این  به این سه نفر هشتاد تازیانه زد؛ ولی پیامبر رو پیامبر سه نفر اجرا کند. از این
 هاي متفاوتی دارند: ي سببش دیدگاه مجازات را بر منافقان، اجرا نکرد. علما، درباره

 باره سخن صراحت، در این ، بهاند: دلیلش، این بود که منافقان برخی از علما گفته
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 شود و امثال آن، به  ایم، یا گفته می گفتند؛ بلکه با عباراتی از این قبیل که شنیده نمی 

هاي شرعی براي پاك  اند: اجراي مجازات اي هم گفته زدند. عده ماجراي افک دامن می
گناهانِ ي  کردن گناهانِ مجرمان است؛ به عبارت دیگر، قوانین کیفريِ اسالم، کفاره

به  رو پیامبر ي پاك شدن نیست. از این باشد و هیچ منافقی، شایسته مؤمنان می
ي  ترین رده منافقان، تازیانه نزد و آنان را با گناه تهمت، رها کرد. و منافقان، در پایین

 ها نیست. گیرند و هیچ خیري در آن دوزخ قرار می
 ي زیادي در خود دارد. ندهدر هر حال، داستان افک مشهور است و نکات آموز

*** 

يب هر�رة -٢٤٥ 
َ
 َسرَتهُ «قال:  َعِن انلَّيبِّ  وعن أ

َّ
ْ�َيا إِال  اهللاال �ْسرُتُ َ�ْبٌد عْبداً يِف ادلُّ

قياَمةِ 
ْ
 )1([روایت مسلم] ».يَْوَم ال

اي، (عیبِ) دیگران را  هر بنده«فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:
 ».پوشاند قیامت، (عیوب و گناهان) او را می بپوشاند، اهللا در

 شرح
 گوید: پیامبر می ، حدیثی بدین مضمون نقل کرده که ابوهریره/مؤلف

اي، (عیبِ) دیگران را بپوشاند، اهللا در قیامت، (عیوب و گناهان) او را  هر بنده«فرمود: 
 ».پوشاند می

دیگران و پوشاندن پوشی از گناهان  تر این نکته را بیان کردیم که چشم پیش
شود،  شوند، بر دو گونه است: اگر شخصی که مرتکب بدي می گناهانی که مرتکب می

تر  پوشی از گناهانش، جسارت و گستاخی او را بیش ست که چشم آدم شروري
سپاریم  گرداند، نباید گناهانش را بپوشانیم. بلکه او را به قوانین و احکام شرعی می می

تنبیه شود و هم درسِ عبرتی براي دیگران باشد. اما اگر تا هم خودش مجازات و 
زند، گناهش را  کسی، در مجموع، آدمِ بد و شروري نیست، ولی لغزشی از او سر می

 دهیم که کارش، درست نیست. کنیم و به او تذکر می پوشانیم و او را نصیحت می می
*** 
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يِت «يقول:  اهللا وعنه قال: سِمعت رسوَل  -٢٤٦ مَّ
َ
 الُمجاِهِر�َن، و�ِنَّ ِمن لُكُّ أ

َّ
 ُمَعاىًف إِال

ْد َسرَتهُ 
َ
يِل عَمالً، ُ�مَّ يُْصبَح َوق

َّ
ن يعَمَل الرَُّجُل بالل

َ
يُقول: يَا فالُن  اهللالُمجاَهَرةِ أ

َ
ْيِه ف

َ
َعل

ْد بَاَت �َْسرتهُ ر�ُّه، و�ُْصبُح يَْ�شُف ِسرْتَ 
َ
َذا، َوق

َ
َارَِحَة كَذا َو�

ْ
ُت ابل

ْ
تفق [م ».اهللاَعِمل

 )1(علیه]
ي افراد امتم  همه«شنیدم که فرمود:  اهللا گوید: از رسول می ابوهریرهترجمه: 
کنند. و یکی از انواع گناهانِ  شوند، مگر کسانی که گناهانشان را آشکار می بخشیده می

هنگام مرتکب گناهی شود و  ست که شخصی، شب آشکار، (آشکار کردن گناه) این
گناهش را پوشانده است، (آن را براي مردم بازگو کند و)  صبح، در حالی که اهللا،

ست که اهللا، گناهانش  ام. این، در حالی بگوید: فالنی! من، دیشب چنین و چنان کرده
 ».دارد هی را از روي خود برمیالشود پرده و ستر  را پوشانده بود؛ ولی او، صبح که می

 شرح
گوید:  می وهریره، حدیثی بدین مضمون نقل کرده است که اب/مؤلف

شوند، مگر کسانی که گناهانشان را  ي افراد امتم بخشیده می همه«فرمود:  پیامبر
است؛ یعنی کسانی که » امت اجابت«ي افراد امت،  منظور از همه». کنند آشکار می

بخشد، مگر کسانی که آشکارا  ها را می ي این همه اند. اهللا را پذیرفته دعوت پیامبر
 اند: شوند؛ این دسته از گنهکاران بر دو دسته میمرتکب گناه 

گروه اول، کسانی هستند که آشکارا و در انظار عمومِ مردم، گناه و معصیت انجام 
روند. زیرا خود، نسبت  شمار می ها، جزو آشکارکنندگان گناه  و معصیت به دهند. این می

نسبت به گناه و معصیت، پروا هستند و دیگران را نیز  به گناه و معصیت، گستاخ و بی
 کنند و هم به دیگران. گردانند. یعنی هم به خویشتن ستم می جسور و گستاخ می

پروا مرتکب  ي گناه و معصیت، همین است که بی ها درباره گستاخیِ شخصی آن
سان به خود ستم  کنند و بدین شوند و از اهللا و رسولش نافرمانی می معصیت می

ی که از اهللا و پیامبرش نافرمانی کند، در حقیقت به خود ستم نمایند. زیرا هر انسان می
 دارد. اهللا متعال فرموده است: روا می
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ْ َ�نُوٓ  ِ�نَوَ�ٰ  َظلَُمونَا َوَما﴿ نُفَسُهمۡ  ا
َ
    ]٥٧: البقرة[  ﴾٥٧ لُِمونَ َ�ظۡ  أ

 کردند.و بر ما ستم نکردند؛ بلکه بر خود ستم می

ست که اهللا متعال به ما سپرده و بر ما  نتینفس یا جان و وجود هر یک از ما، اما
خوبی نگهداري کنیم. به عنوان مثال: اگر گوسفندي داشته  واجب است که از آن، به

کنیم او را به چراگاه خوبی ببریم و او را از چراگاه خطرناك، دور  باشیم، سعی می
خوب که چنین بر ما واجب است که نفس خویش را در مراتع و مرغزارهاي  کنیم. هم

هاي  همان اعمال نیک و شایسته است، پرورش دهیم و از اعمال زشت و محیط
 ناپسند، دور نگه داریم.

گناه و معصیت علنی، عالوه بر ظلم و ستم بر خویشتن، ظلم و ستم در حق 
رود؛ زیرا قُبح گناه و زشتیِ معصیت را در نگاه دیگران، از میان  شمار می دیگران نیز به

سان کسی که  گرداند و بدین ها را نسبت به گناه و معصیت، گستاخ می برد و آن می
گردد که به سوي آتش  کند، جزو پیشوایان و پیشگامانی می آشکارا گناه و معصیت می

 ي فرعونیان فرموده است: طور که اهللا متعال درباره خوانند. همان دوزخ فرا می

ةٗ  ُهمۡ َ�ٰ وََجَعلۡ ﴿ �ِمَّ
َ
ونَ  َ�  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ َوَ�وۡ  ارِ� �َّ ٱ إَِ�  ُعونَ يَدۡ  أ       ]٤١: القصص[ ﴾٤١ يُنَ�ُ

 شوند. خوانند و روز قیامت یاري نمی سوي آتش فرامی و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به

َمْن َسنَّ يف اإلِْسالِم ُسنًَّة سيَّئًة اَكَن َعليه ِوْزرها َوِوزُر َمْن َعِمَل «فرموده است:  پیامبر
ِقيَاَمةبِ 

ْ
 يَْوم ال

َ
گذاري کند، گناه آن و  هرکس، روش بدي در اسالم، پایه«یعنی:  )1(»َها إىِل

این، نوعی گناه آشکار ». رسد گناه کسانی که تا روز قیامت به آن عمل نمایند، به او می
از آن جهت این را ذکر نفرمود که کامالً واضح و  یا آشکار کردن گناه است و پیامبر

اي از گناه را ذکر نمود که بر بسیاري از مردم، پوشیده مانده  باشد و گونه روشن می
یکی از انواع گناهانِ آشکار، که فرمود:  دانند؛ چنان است و آن را گناه و معصیت نمی

شود  اش مرتکب گناهی می هنگام در خانه ست که شخصی، شب (آشکار کردن گناه) این
پوشاند.  ، اطالعی ندارد. یعنی اهللا، گناهش را میدهد و هیچ کس از گناهی که انجام می

رساند، گناهی را که در تاریکی  که شب را به صبح می با این حال، این شخص، همین

 .1017ش:  صحیح مسلم، )1(
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دیشب چنین «گوید:  کند و می اش انجام داده است، براي مردم بازگو می شب و در خانه
اش را  گناه بنده شود. پناه بر اهللا؛ اهللا چنین شخصی بخشیده نمی». و چنان کردم
کند و پرده و سترِ االهی را از روي خود  دارد، ولی او، خود را رسوا می مخفی نگه می

 سازد. دارد و عملی را که اهللا متعال پنهان نموده است، آشکار می برمی
 آشکار کردنِ گناهان، اسباب و عواملی دارد:

غرضی، گناهان خود را ي اول: برخی از مردم، از روي سادگی و بدون هیچ  انگیزه
 کنند. براي دیگران، بازگو می

خاطر خودستایی یا از  شرمی یا به ي دوم: برخی هم از روي پررویی و بی انگیزه
پردازند و  توجهی به عظمت خالق، به تعریف و تمجید از گناهان خویش می روي بی

به غنیمتی دست  اي که گویا گونه گویند؛ به ي گناهان خود سخن می با افتخار، درباره
 اند. این، بدترین نوع آشکار کردنِ گناه است. یافته

توجهی و بدون غرض، براي دیگران بازگو  خود را از روي بی کسانی که گناهان
هی لاز آمرزش اروند و  شمار می کنند، جزو آشکارکنندگان گناه و معصیت به می

ی را بر گناهان خویش، حفظ هي ال یجه انسان باید، ستر و پردهشوند. در نت محروم می
هایشان را پنهان  کند و از آشکار کردن گناهانش بپرهیزد و شکر خدا بگوید که بدي

چنین باید از گناهانی که میان او و خداي اوست، توبه کند و اگر با  نموده است. هم
صدق و راستی به سوي اهللا توبه نماید، اهللا متعال در دنیا و آخرت، عیوب و گناهانش 

 پوشاند. ا میر
*** 

، وال ُ�رَثِّْب «قال:  وعنه َعِن انلَّيبِّ  -٢٤٧ ليجْ�ها احلدَّ
َ
تبَ� زِناَها ف

َ
مُة ف

َ
إَِذا َزنَِت األ

يبَعها ولْو 
ْ
ل
َ
ْيَها، ُ�مَّ إِْن َزنِت اثلَّاثلَة ف

َ
يجْ�ها احلدَّ وال يرُثِّْب َعل

ْ
ل
َ
ْيَها، ثمَّ إِْن َزنَِت اثلَّانية ف

َ
َعل

 )1([متفق علیه] ».شعرٍ  حِبْبٍل ِمنْ 
اگر کنیزي زنا کرد و زنایش ثابت «فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریرهترجمه: 

شد، صاحبش (طبق احکام شرعی) او را شالق بزند و او را سرزنش نکند؛ اگر دوباره 

 .1703؛ و صحیح مسلم، ش: 6839صحیح بخاري، ش:  )1(
                                           



 595  ي آن بدون ضرورت باب: پوشاندن عیوب مسلمانان و نهی از اشاعه

که او را سرزنش نماید، حد شرعی را بر او اجرا کند و اگر براي سومین  آن زنا کرد، بی
 ».رتکب زنا شد، او را بفروشد؛ اگرچه در برابرِ ریسمانی از مو باشدبار، م

 شرح
 گفته است: پیامبر ، حدیثی بدین مضمون نقل کرده ابوهریره/مؤلف

اگر کنیزي زنا کرد و زنایش ثابت شد، صاحبش، (طبق احکام شرعی) او را «فرمود: 
 ».شالق بزند و او را سرزنش نکند

شد. در  آمد و خرید و فروش می شمار می هاي افراد به یکنیز، جزو اموال و دارای
این حدیث آمده است که اگر کنیزي، مرتکب زنا شد، باید حد شرعی بر او اجرا 

طور که اهللا  هاست؛ یعنی نصف حد افراد آزاد. همان گردد که نصف حد سایر انسان
 فرماید: متعال می

﴿ ٓ حۡ  فَإَِذا
ُ
َ�ۡ�َ  فَإِنۡ  ِصنَّ أ

َ
ۡ ٱ َ�َ  َما ُف نِۡص  ِهنَّ َ�َعلَيۡ  َشةٖ حِ بَِ�ٰ  �  ِمنَ  تِ َصَ�ٰ ُمحۡ ل

    ]٢٥:  النساء[  ﴾َعَذابِ لۡ ٱ
 و چون شوهر کردند و مرتکب عمل زشتی شدند، نصف مجازات زنان آزاد را خواهند داشت.

ست که او را صد شالق بزنند  شود، این ي آزادي که مرتکب زنا می حکمِ دوشیزه
زنند و  کنند؛ اما اگر کنیزي زنا کند، او را پنجاه تازیانه می و به مدت یک سال تبعید

اند: او را نباید تبعید  ي تبعیدش، اختالف نظر وجود دارد. برخی از علما گفته درباره
ي این حدیث  انجامد. در ادامه کرد؛ زیرا تبعیدش، به پایمال شدن حقوقِ صاحبش می

که او را سرزنش نماید، حد شرعی را  آن اگر دوباره زنا کرد، صاحبش، بی«آمده است: 
بر او اجرا کند و اگر براي سومین (یا چهارمین) بار، مرتکب زنا شد، او را بفروشد؛ 

یعنی او را نگه ندارد؛ زیرا هیچ خیري در او ». اگرچه در برابرِ ریسمانی از مو باشد
ات شرعی شود که صاحبِ کنیز، حد یا مجاز نیست. از این حدیث، چنین برداشت می

 کند، نه کسی دیگر. را بر کنیز خود اجرا می
*** 
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يِتَ انلَّيِبُّ  -٢٤٨
ُ
ًْرا قال:  وعنه قال: أ ْد رشِب مخَ

َ
بُوُهَرْ�رَة: فِمنَّا » ارْضُ�وهُ «بِرجٍل ق

َ
قال أ

َقوم:
ْ
ال بْعُض ال

َ
 ق

َ
ا انرَْصَف مَّ

َ
ل
َ
ارُِب بِثو�ِه. ف ارُِب بَِنْعله، والضَّ ارُِب �ِيدهِ والضَّ ْخزاَك  الضَّ

َ
، اهللاأ

ْيطانَ «قال:  ذا، ال تُِعيُنوا عليه الشَّ
َ
وا َهك

ُ
 )1([روایت بخاري] ».ال تُقول

 گوید: مردي را که شراب خورده بود، نزد پیامبر می ابوهریرهترجمه: 
گوید: برخی از ما، با دست  می ابوهریره». او را بزنید«فرمود:  آوردند. پیامبر

اي نیز با پارچه یا لباس خود، او را زدند.  و عده خود، بعضی هم با کفش خویش
هنگامی که آن مرد، رفت، یکی از حاضران گفت: خدا، تو را خوار و رسوا کند. 

 ».چنین نگویید و بر ضد او به شیطان، کمک نکنید«فرمود:  پیامبر

 شرح
مردي را که شراب خورده بود، نزد «نقل کرده است:  از ابوهریره /مؤلف

 ».آوردند پیامبر
اي  کننده آمده است؛ خمر، شامل هر نوشیدنی مست» خمر«ي  در این روایت، واژه

کند که از آبِ انگور باشد یا از خرما یا از جو و گندم یا هر  شود. فرقی نمی می
کننده،  هاي مست ي نوشیدنی ست که همه ي دیگري. اصل بر این کننده نوشیدنی مست

 یاد، چه اعتیادآور باشد و چه نباشد.حرام است؛ چه کم باشد و چه ز
 ».او را بزنید«آوردند، فرمود:  رو زمانی که این مرد را نزد پیامبر از این

گوید: برخی از ما، با دست خود، بعضی هم با کفش خویش و  می ابوهریره
ها را معین  تعداد ضربه ي خود، او را زدند. پیامبر اي نیز با پارچه یا تازیانه عده

گشتند، یکی از حاضران به آن مرد گفت: خدا، تو را رسوا  . زمانی که مردم برمینکرد
زیرا رسوایی، به معناي خفت ». بر ضد او به شیطان کمک نکنید«فرمود:  کند. پیامبر
ست و وقتی چنین عبارتی را به کسی بگوییم، در حقیقت براي او بدعایی  و خواري

سان شیطان  که او را خوار و زبون بگرداند و بدینایم  خواسته ایم و از خداوند کرده
 ایم. را بر ضد او یاري رسانده

ي  خواري، حد و اندازه شود که مجازات شراب از این حدیث، چنین برداشت می
ها تعیین نکرد. هرکس،  اي براي آن حد و اندازه رو پیامبر معینی ندارد. از این
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با دستش، دیگري با کفش خود و آن یکی با زد؛ کسی  توانست، می اي که می اندازه به
ي لباسش. این حکم، به همین شکل ادامه یافت و در دوران  عصا یا گوشه

خوار تعیین شد. در  راب به عنوان حد یا حکمِ مجازات ش صدیق، چهل تازیانه ابوبکر
ها، مانند گذشتگان به  مردمان زیادي، اسالم را پذیرفتند؛ برخی از آن دوران عمر

باره با  در این خواري، زیاد شد. عمر بند نبودند. لذا شراب الم و احکام آن، پاياس
خواري و مجازات آن، نظر  شراب ي حکم ها درباره ورت کرد و از آنمش اصحاب

ترین مجازات، مجازات تهمت است  پاسخ داد: کم خواست. عبدالرحمن بن عوف
خواري را افزایش داد و به هشتاد  حد شراب باشد. لذا عمر که هشتاد تازیانه می

 شالق، رسانید.
ست که اگر کسی، مرتکب گناهی شد و در دنیا به سزاي  گر این این حدیث، بیان

عملش رسید، دیگر نباید براي او بددعایی کنیم یا خواهان خواري و رسوایی او 
 باشیم. بلکه باید برایش درخواست هدایت و آمرزش نماییم.

*** 
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 فرماید: اهللا متعال، می

ْ �ۡ ٱوَ ﴿   ]  ٧٧:  احلج[  ﴾٧٧لُِحونَ ُ�فۡ  لََعلَُّ�مۡ  ۡ�َ �َۡ ٱ َعلُوا
 و کارهاي نیک انجام دهید تا رستگار شوید.

 فرماید: و می

ْ َ�فۡ  َوَما﴿ َ ٱ فَإِنَّ  َخۡ�ٖ  ِمنۡ  َعلُوا  ]  ٢١٥: البقرة[  ﴾٢١٥ َعلِيمٞ  ۦبِهِ  �َّ
 دهید، آگاه است.از هر کارِ خیري که انجام می و اهللا،

نَّ رسوَل  اهللاوعن ابن عمر ريض  -٢٤٩
َ
ُخو الُمْسلِم، ال «قال:  اهللا عنهما أ

َ
الُمْسلُِم أ

ْر�ًة 
ُ
ج عْن ُمْسلٍِم ك رَّ

َ
ُ يِف حاجتِه، وَمْن ف ِخيِه اَكَن ا�َّ

َ
يْظلُِمه وال �ُْسلِمه، َمْن اَكَن يِف َحاَجِة أ

 ُ َج ا�َّ رَّ
َ
ِقَياَمةِ ف

ْ
ُ يَْوم ال ِقياَمِة، وَمْن َسرَت ُمْسلًِما َسرَتهُ ا�َّ

ْ
َرِب يْوَم ال

ُ
ْرَ�ًة ِمْن ك

ُ
 ». عْنُه بَِها ك

 )1([متفقٌ علیه]
فرمود: مسلمان، برادرِ مسلمان است؛ به  اهللا گوید: رسول می $عمر ابنترجمه: 
سی که در جهت برطرف کردن گرداند. ک کند و او را تسلیمِ (ظالم) نمی او ظلم نمی

سازد؛ و هرکس، مشکلی از مسلمانی  نیازِ برادرش بکوشد، اهللا، نیاز او را برآورده می
کند. و  را حل نماید، اهللا، در برابرِ آن، مشکلی از مشکالت قیامت او را رفع می

هرکس، (عیبِ) مسلمانی را بپوشاند، اهللا در قیامت، (عیوب و گناهان) او را 
 ».ندپوشا می

يب هر�رة -٢٥٠
َ
رب «قال:  َعِن انلَّيبِّ  وعن أ

ُ
ْر�ًة مْن ك

ُ
َمن َ�فَّس َعن ُمؤِمٍن ك

نْيا، نفَّس  َ  اهللادلُّ َ ىلع ُمْعرٍس �رَسَّ ِقياَمِة، َوَمْن �رَسَّ
ْ
َرب يوِم ال

ُ
ْر�ًة ِمْن ك

ُ
علْيه يف  اهللاعْنه ك

ْ�َيا واآلِخرةِ، ومْن َسرَت ُمْسلًِما َسرتهُ  يِف عْوِن العْبد ما اكَن  اهللايِف ادلنْيا واآلخرة، و اهللادلُّ
ًما سهَّل 

ْ
َتمُس فيِه ِعل

ْ
َك َطر�ًقا يل

َ
خيه، َوَمْن َسل

َ
هُل به طر�ًقا إىل اجلنَِّة.  اهللالعْبُد يف عْون أ
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ون كَِتاَب  اهللاَوَما اْجَتَمَع قْوٌم يِف بْيٍت مْن ُ�ُيوِت 
ُ
، يْتل

َ
 ، و�ََتدارُسونُه بيْنَ اهللاتعاىل

َّ
ُهْم إال

رُهُم 
َ
ْتُهُم املالئَ�ُة، وذك ِكينُة، وَغِشيَْتُهُم الرَّمْحُة، وحفَّ ْت عليهم السَّ

َ
فيَمْن عنده.  اهللانََزل

ْم �رُسْع به �ََسُبهُ 
َ
ُه ل

ُ
 به َعمل

َ
أ  )1([روایت مسلم] ».ومْن َ�طَّ

هرکس، مشکلی از مشکالت و «فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریرهترجمه: 
اي دنیوي مسلمانی را حل نماید، اهللا، مشکلی از مشکالت قیامت او را رفع تنگناه

گیرد.  دستی آسان بگیرد، اهللا در دنیا و آخرت بر او آسان می کند. و هرکس، بر تنگ می
و هرکس، (عیبِ) مسلمانی را بپوشاند، اهللا در دنیا و آخرت، (عیوب و گناهان) او را 

بنده است تا زمانی که بنده، یاورِ برادرِ خویش باشد. و  پوشاند. و اهللا، یار و یاور می
هرکس، راهی براي جستجوي علم بپیماید، اهللا به پاس این عملش، راهی براي او به 

هاي اهللا (مساجد)  اي در یکی از خانه سازد. و هرگاه عده سوي بهشت، هموار می
ن به یکدیگر بپردازند، جمع شوند تا کتاب اهللا را تالوت کنند و به تعلیم و آموزش آ

گیرد و فرشتگان پیرامونِ  ها را دربرمی هی، آنشود و رحمت ال ها نازل می بر آن آرامش
کند. کسی که  شوند و اهللا، آنان را پیشِ کسانی که نزد او هستند، یاد می ها جمع می آن

 ».رداي برایش ندا در انجام کارهاي نیک، درنگ یا کوتاهی نماید، نسب او، هیچ فایده

 شرح
اي  گشوده است. پاره» برآوردن نیازهاي مسلمانان«، بابی تحت عنوان /مؤلف

از نیازهاي انسان، براي تکمیل کارهاي اوست که از آن، به نیازهاي غیرضروري یاد 
شود. و بخشی دیگر از نیازها، براي دفع ضرر است که از آن، به عنوان ضروریات  می

و توجه و رسیدگی به چنین نیازهایی، واجب است.  گردد یا نیازهاي اساسی، یاد می
اگر شخصی، برادرش را در نیازي شدید مانند گرسنگی یا تشنگی ببیند یا دریابد که 
به گرما یا سرما، نیازِ شدیدي دارد، بر او واجب است که نسبت به رفع نیاز برادرش 

مند آشامیدنی یا غذایی شدت نیاز اند: اگر فردي، به اقدام کند. حتی برخی از علما گفته
ست و این شخص با وجودي که نیازي به آن  باشد که در دست شخصِ دیگري

کند، در صورتی که این امر به مرگ نیازمند  ندارد، از دادن آن به این نیازمند دریغ می
بینجامد، آن شخص، ضامن و مسؤول خواهد بود؛ زیرا براي نجات برادرش از مرگ، 

 .2699صحیح مسلم، ش:  )1(
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اما در صورتی که این نیاز، نیازي عادي و غیرضروري باشد، کوتاهی کرده است. 
بهتر است به برادر خود کمک کنید تا نیازش را برآورده سازد؛ البته در صورتی که 
برآوردنِ این نیاز، به زیان او نباشد. یعنی اگر به زیانش باشد، نباید به او کمک کنید؛ 

 زیرا اهللا متعال، فرموده است:

ْ َ�َعاَونُ  َوَ� ﴿   ]  ٢: دة املائ[  ﴾ِن� َ�ٰ ُعدۡ لۡ ٱوَ  مِ ثۡ ۡ�ِ ٱ َ�َ  وا
 و همدیگر را بر انجام گناه و تجاوز یاري نکنید.

به عنوان مثال: اگر کسی براي خریدن سیگار به پول نیاز داشته باشد و از ما 
بخواهد که به او کمک کنیم یا برایش سیگار بخریم، کمک کردن به او جایز نیست؛ 

ا در تنگنا ببینیم و بدانیم که قصدش از درخواست کمک، خریدن سیگار اگرچه او ر
ي گناه و معصیت، منع نموده  است. زیرا اهللا متعال، از تعاون و همکاري در زمینه

است؛ حتی اگر این شخص، پدر یا هر یک از دیگر عزیزانِ شما باشد. به این فکر 
مورد و  یرا خشم و ناراحتی او، بیشود؛ بگذارید ناراحت گردد. ز نکنید که ناراحت می

نابجاست. عالوه بر این، اگر پدرِ خود را از چیزي که به زیان اوست، محروم کنید، 
احترامی به او نیست.  اید و این نافرمانی از پدر یا بی در حقیقت به او نیکی کرده

گفتند: اي ». به برادرت، کمک کن؛ چه ظالم باشد و چه مظلوم«فرمود:  پیامبر
خدا! کمک کردن به مظلوم که روشن است؛ اما به ظالم چگونه کمک کنیم؟  رسول

  )1(».سان که او را از ظلم و ستم، باز دارید بدین«فرمود: 
از برآوردنِ نیازهاي مسلمانان، نیازهاي جایز و مباح است.  /لذا منظور مؤلف

یازهاي خود را ست که به سایر مسلمانان کمک کند تا ن ي هر مسلمانی یعنی شایسته
ست که در جهت کمک به برادران مسلمانش،  اي برآورده سازند و اهللا، یار و یاور بنده

ها  تر به شرح و توضیح آن احادیثی ذکر کرده که پیش /کوشد. سپس مؤلف می
پردازیم که به  هایی می پرداختیم و نیازي به تکرار نیست؛ البته به شرح و توضیح عبارت

َ ىلع ُمْعرٍس «فرموده است:  که پیامبر ز دارد. از جمله اینشرح و توضیح، نیا َوَمْن �رَسَّ
 َ ْ�يَا واآلِخرةِ  اهللاُ �رَسَّ دستی آسان بگیرد، اهللا در دنیا و  هرکس، بر تنگ«. یعنی: »عليْه يف ادلُّ

ي  .ك: حدیث شماره. ر) به نقل از انس بن مالک6952، 2444، 2443صحیح بخاري، ش: ( )1(
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به عبارتی: اگر شخصِ تنگ دستی را دیدید و به او کمک ». گیرد آخرت بر او آسان می
شخص،  دانید که فالن گیرد. مثالً می متعال در دنیا و آخرت بر شما آسان می کردید، اهللا

ها را تأمین کند  ي آن اش، نوشیدنی یا خوراکیِ مورد عالقه چیزي ندارد که براي خانواده
اي از کمک کردن به دیگران است  کنید. این، نمونه و شما در این زمینه به او کمک می

 در دنیا و آخرت بر شما آسان بگیرد. شود اهللا متعال که باعث می
اي از کمک  دست خود، مهلت دهید، خود نمونه چنین اگر به بدهکارِ تنگ هم

دست باشد و نتواند بدهی خود را  شود؛ البته اگر تهی کردن به دیگران محسوب می
ي حق خود، بر او  بپردازد، بر شما واجب است که بر او آسان بگیرید و براي مطالبه

 یري نکنید. زیرا اهللا متعال فرموده است:گ سخت

�ٖ َميۡ  إَِ�ٰ  َ�َنِظَرةٌ  �ٖ ُعۡ�َ  ُذو َ�نَ  �ن﴿   ]  ٢٨٠: البقرة[  ﴾َ�َ
 دست را تا زمانی که دستش باز شود، مهلت داد. باید تنگ

دستی داشته باشد، بر او  اند: هرکس بدهکارِ تهی اهللا گفته رو علما رحمهم از این
بِ خود را از او مطالبه نماید یا از او شکایت کند؛ بلکه بر او واجب حرام است که طل

 است که به وي مهلت دهد.
کنند، بر  ترسند و به بندگانش رحم نمی متأسفانه برخی از افرادي که از خدا نمی

ها فشار  گیرند و براي دریافت طلب خود بر آن دست خود، سخت می بدهکارانِ تنگ
اندازند  ها را به زندان می دهند و با تنظیم شکایت، آن تنگنا قرار میآورند و آنان را در  می

ها،  کنند. این ي خویش باشند، محروم می که در کنارِ خانواده ها را از این سان آن و بدین
دست بودن شخص یا  همه ظلم است. البته بر قاضی واجب است که اگر تهی

ه ندهد که به او ظلم کنند؛ بلکه به کارانش اجاز ورشکستگی وي، ثابت شود، به بستان
 دست بودنِ بدهکار، حقی نزدش ندارند. و تنگ» عسر«ها بگوید که با وجود  آن

فریبد و با حیله و فریب، دوباره به او  دستش را می گاه، بستانکار، بدهکارِ تنگ
یمت گوید: این کاال را بیش از ق دهد؛ به عنوان مثال: به او می قرض یا وامِ ربوي می

اش، از من خریداري کن و از این طریق، طَلب مرا بده. یا با شخصِ سومی  اصلی
گوید: نزد فالنی برو و از او وام بگیر و طلبم را  کند و به بدهکارش می توافق می

سان این بینوا، مانند توپی در میان این دو ظالم، دست به دست  پرداخت کن. و بدین
 دهند. میشود و او را به یکدیگر پاس  می
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دست خود فشار  در هر حال، اگر مشاهده کردید که شخصی، بر بدهکار تنگ
کاريِ خود از  ي بستان آورد، به او تذکر دهید که این کار، حرام است و با مطالبه می

شود؛ بلکه بر او واجب است که به وي مهلت دهد؛ زیرا  کار می دست بینوا، گنه تهی
 فرماید: اهللا متعال، می

�ٖ َميۡ  إَِ�ٰ  َ�َنِظَرةٌ  �ٖ ُعۡ�َ  ُذو َ�نَ  �ن﴿   ]  ٢٨٠: البقرة[  ﴾َ�َ
 دست را تا زمانی که دستش باز شود، مهلت داد. باید تنگ

رود که اهللا در  اگر بستانکاري، برادر مسلمانش را در تنگنا قرار دهد، بیمِ آن می
چنین بیمِ  قرار دهد؛ همدنیا یا آخرت و یا هم در دنیا و هم در آخرت، او را در تنگنا 

سان که همواره طلبِ خود  رود که او را گرفتارِ مجازات زودهنگامی بکند؛ بدین آن می
دست باشد و  چنان تهی دستش مطالبه نماید و بدهکار بینوا، هم را از بدهکارِ تهی

 کار افزوده شود. اي، بر گناه بستان سان با هر مطالبه بدین
دارد؛ برخی از مردم با وجودي که دستشان باز است،  عکسِ این حالت نیز وجود

کند و بدهکارِ  کار، حقش را مطالبه می کنند. بستان هاي خود را پرداخت نمی بدهی
شود.  گوید: برو فردا بیا. و فرداي آن روز نیز همین داستان تکرار می ثروتمند به او می

غَ «فرموده است:  ست که پیامبر این، در حالی
ْ
مٌ َمْطُل ال

ْ
تأخیر نمودن « )1(.»ِ�ِّ ُظل

اي که  بنابراین هر ساعت یا هر لحظه». اش، ظلم است ثروتمند براي اداي بدهی
شود. [منظور از  کند، بر گناهش افزوده می اش تأخیر می ثروتمند، براي اداي بدهی

 اش را دارد.] ست که توانایی پرداخت بدهی ثروتمند در این عبارت، کسی
*** 
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 گري : شفاعت و میانجیباب -30

 فرماید: اهللا متعال، می

ُ  يَُ�ن َحَسَنةٗ  َعةً َشَ�ٰ  َفعۡ �َشۡ  مَّن﴿ ۖ ّمِنۡ  نَِصيبٞ  ۥ�َّ     ]٨٥:  النساء[  ﴾َها
 اي از آن خواهد داشت. ي کار نیکی شود، بهره هر کس واسطه

شعري -٢٥١
َ
يب موىس األ

َ
تَاهُ طالُِب حاج قال: اكَن انلَّيبُّ  وعن أ

َ
َبَل ىلَعَ إَِذا أ

ْ
�
َ
ٍة أ

حبَّ  اهللاْشَفُعوا تُؤَجُروا و�َْقيِض «ُجلسائِِه فقال: 
َ
 )1([متفق علیه]». ىلَعَ لِسان نَبِيِِّه ما أ

 ».َما َشاءَ «و� رواية: 
گوید: هرگاه نیازمندي که جویاي کمک بود، نزد  می ابوموسی اشعريترجمه: 

براي رفع نیازش) «(فرمود:  ه میآمد، ایشان رو به اصحابِ حاضر در جلس می پیامبر
چه  و به روایتی: آن -چه دوست داشته باشد سفارش کنید تا پاداش بیابید. و اهللا، آن

 ».کند بر زبان پیامبرش جاري می -بخواهد

َها انلَّيِبُّ  اهللاوعن ابن عباس ريض  -٢٥٢
َ
ة بِر�َرَة وَزوِْجها، قال: قال ل : عنهما يف قِصَّ

ْو راَجْعتِه؟«
َ
 » ل

َ
ُمُرِ�؟ قال:  اهللاالت: يا َرُسوَل ق

ْ
ْشفعُ «تأ

َ
ت: ال حاجة يِل �ِيه.». إِنَّما أ

َ
ال

َ
 ق

 )2([روایت بخاري]
به بریره  گوید: پیامبر در داستان بریره و شوهرش، می $عباس ابن ترجمه:

بریره پرسید: اي » شود اگر نزدش بازگردي (و با او زندگی کنی)؟ چه می«فرمود: 
خیر؛ «دهید (تا اگر فرمان شماست، اجرا کنم)؟ فرمود:  به من دستور میخدا! آیا  رسول

 بریره گفت: من نیازي به او ندارم.». کنم گري می فقط سفارش و میانجی
 
 

 .2627)؛ و صحیح مسلم، ش: 6027، 1432صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .5283صحیح بخاري، ش:  )2(
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 شرح
گشوده است. شفاعت، » گري شفاعت و میانجی«، بابی تحت عنوان /مؤلف

 فع نیاز و ضرر.گري و سفارش براي دیگران به منظور جلب منفعت یا ر یعنی میانجی
کار کمک  کنید که به او در فالن مثال اول: براي شخصی نزد کسی سفارش می

 کند.
کنید که از حق یا طلب خود بگذرد  مثال دوم: براي فردي نزد کسی سفارش می

 سان نیازش برطرف شود. و بدین
م ي اهل حشر اشاره کنی درباره توانیم به شفاعت و سفارش پیامبر باره می در این

ناپذیر قیامت هستند و در انتظار حساب و کتاب خویش  که گرفتار غم و اندوه طاقت
کند تا حساب و کتاب، آغاز شود. این، شفاعتی  سفارش می برند؛ پیامبر سر می به

ي بهشتیان تا وارد بهشت شوند،  درباره براي دفع ضرر است. و اما شفاعت پیامبر
 باشد. سفارشی براي جلب منفعت می

گري در دنیاست؛  ، شفاعت یا سفارش و میانجی/اگفته نماند که منظور مؤلفن
کند که این  سان که انسان براي شخصی نزد دیگري سفارش کند. فرقی نمی بدین

 گري براي جلب منفعت باشد یا دفع ضرر و زیان. سفارش یا میانجی
 انواع شفاعت یا سفارش:

ي کسی  مانند سفارش کردن دربارهگري یا شفاعت حرام است؛  : میانجینوع اول
که جرمش به قاضی رسیده و پس از اثبات جرم، به حد یا مجازاتی شرعی محکوم 
گردیده است. سفارش کردن براي لغو محکومیت چنین شخصی، حرام است. به 

ست که دست او را  شود و مجازاتش، این عنوان مثال: شخصی مرتکب سرقت می
ي وي رسید، دیگر، جایز  به حاکم، قاضی و یا نماینده که قضیه قطع کنند. پس از این

نیست که انسان براي دزد، سفارش نماید که دستش را قطع نکنند. چنین سفارشی، 
زنی از که  شدت از این کار، منع فرموده است. چنان به حرام است؛ زیرا پیامبر

و سپس انکار  گرفت امانت می سان که کاالهایی را به سرقت کرد؛ بدین» مخزوم بنی«
دستور  خدا ترین قبایل عرب بود. وقتی رسول مخزوم، یکی از برجسته کرد. بنی می

بنا به درخواست نزدیکان این  داد که دست این زنِ مخزومی را قطع کنند، اسامه
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رفت و از ایشان درخواست نمود که این حکم را اجرا نکنند؛  خدا زن، نزد رسول
» کنی؟ ي حکم و قانون خدا، سفارش می آیا درباره«مود: فر به اسامه اهللا رسول

انی نمود؛ پس از حمد و ثناي اهللا، فرمود:  گاه برخاست و براي مردم سخنر آن
اسرائیل)، از آن جهت به هالکت رسیدند که وقتی فرد  هاي پیش از شما (بنی امت«

ند و هرگاه، فرد کرد کرد، او را رها می ها دزدي می داري در میان آن مشهور و نام
سپس سوگند یاد کرد و ». نمودند شد، دستش را قطع می ضعیفی، مرتکب سرقت می

قَت لََقَطْعُت يََدَها«ادامه داد:  اگر دخترم، فاطمه «یعنی:  )1(.»لَْو أنَّ فَاِطَمة بنت �مد رَسَ
 اگرچه نسب و جایگاه قومی و اجتماعی این». کنم دزدي کند، دستش را حتماً قطع می

اگر دخترم، «فرمود:  اهللا بود، اما رسول &تر از جایگاه فاطمه مراتب پایین زن، به
ي سفارش و  تا دروازه» کردم شد، حتماً دستش را قطع می فاطمه مرتکب دزدي می

هاي شرعی را پس از رسیدن قضایا با حاکم  گري در اجراي حدود و مجازات میانجی
ود اجازه ندهد که در چنین مواردي، سفارش و قاضیِ شرع، ببندد و دیگر کسی به خ

 کند.
َ يِف «فرموده است:  پیامبر ِ َ�َقْد َضادَّ ا�َّ َمْن َحالَْت َشَفاَ�تُُه ُدوَن َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد ا�َّ

ْمِرهِ 
َ
هرکس، شفاعتش مانع از اجراي حد یا مجازاتی از حدود و مقررات «یعنی:  )2(.»أ

إَذا بَلَْغت احلُدوُد «و نیز فرموده است: ». الفت کرده استاالهی شود، با فرمان اهللا، مخ
عَ  ُمَشفَّ

ْ
افَِع َوال ُ الشَّ َطاَن فَلََعَن ا�َّ

ْ
ل هایی که مجازات  وقتی حدود (یا جرم«یعنی:  )3(.»السُّ

ي لغو آن سفارش کند)، اهللا متعال،  مشخصی دارند) به امام برسد (و کسی، درباره
شود، هر دو را از رحمت خود دور  ي او سفارش میکننده و کسی که برا سفارش

 ».گرداند می
باري، صفوان بن امیه، در مسجد عباي خود را جمع کرد و به صورت بالش، زیرِ 

دستور داد که دست  سرش گذاشت و خوابید. شخصی، عبایش را دزدید. پیامبر

 .&لمؤمنین عایشها نقل از ام به 1688)؛ و مسلم، ش: 4304، 3733، 3475صحیح بخاري، ش: ( )1(
 ) صحیح دانسته است.437( السلسلة الصحيحةاین حدیث را در  /صحیح است؛ عالمه آلبانی )2(
؛ نقل از زبیر ) به2/380)؛ و طبرانی در األوسط (3/205سندش ضعیف است؛ روایت: دارقطنی ( )3(

 ضعیف است.زناد،  باشد و نیز یکی از راویانش به نام عبدالرحمن بن ابی سندش، منقطع می
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دستور داد که  ست! وقتی پیامبر سارق را قطع کنند. ببینید که دزدي، چه جرم بزرگی
خواهم.  خدا! من، عبایم را نمی دست دزد را قطع کنند، صفوان عرض کرد: اي رسول

خواست که دستش را قطع نکنند.  سان می گویا دلش به حالِ دزد، سوخت و بدین
تِيَِ� بِِه؟«فرمود:  پیامبر

ْ
ْن تَأ

َ
ش را که شکایت یعنی اگر قبل از این )1(»َهالَّ اَكَن َذلَِك َ�بَْل أ

شد؛ ولی وقتی چنین مسایلی به  گذشتی، دستش قطع نمی نزد من بیاوري، از او می
حاکم برسد، احکامش حتماً باید اجرا شود و سفارش کردن در چنین مواردي، حرام 

 است.
ي فعل یا عملی که حرام است؛ مانند سفارش  : سفارش کردن دربارهنوع دوم
تر  جاوز کرده است؛ به عنوان مثال: پیشي شخصی که به حق برادرش ت کردن درباره

گوید: تو، پدر  آید و می کس، نزدتان می از دختري خواستگاري شده است؛ حال فالن
خواهم براي من نزدش سفارش  شناسی و با هم دوست هستید. می این دختر را می

ا که این دختر، خواستگار دارد. لذ کنی تا دخترش را به ازدواج من دربیاورد. حال آن
سفارش کردن در چنین مواردي، جایز نیست. زیرا خواستگاري از زن یا دختري که 

ي کارهاي حرام،  باشد و سفارش کردن درباره از او خواستگاري شده است، حرام می
رود. در صورتی که اهللا  شمار می ي گناه و معصیت به تعاون و همکاري در زمینه

 متعال، فرموده است:

﴿ ْ ِ لۡ ٱ َ�َ  َوَ�َعاَونُوا ْ  َوَ�  َوٰىۖ �َّقۡ ٱوَ  ِ�ّ     ]٢: دة املائ[  ﴾نِ َ�ٰ ُعدۡ لۡ ٱوَ  مِ ثۡ ۡ�ِ ٱ َ�َ  َ�َعاَونُوا
دیگر بر نیکی و پرهیزکاري همکاري نمایید و همدیگر را بر انجام گناه و تجاوز  و با یک

 یاري نکنید.

خرم؛ خواهم از فالنی سیگار ب گوید: می آید و می مثالی دیگر: شخصی نزدتان می
قیمت پیشنهادي من، این مقدار است و او، حاضر نیست به این قیمت، به من سیگار 
بدهد. لطفاً براي من سفارش کن که بر سرِ قیمت، با من کنار بیاید. در این مورد نیز 

ي گناه و معصیت محسوب  سفارش کردن، جایز نیست. زیرا همکاري در زمینه
 شود. می

) این روایت را صحیح 2317) و اإلرواء (2103ماجه ( در صحیح ابن /صحیح است؛ عالمه آلبانی )1(
 دانسته است.
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باشد. لذا شفاعت یا سفارش  ي کارهاي مباح می ه: سفارش کردن دربارنوع سوم
گري در چنین مواردي، ایرادي ندارد و اجر و ثواب نیز دارد. به عنوان مثال:  و میانجی

خانه به قیمتی که  کس خریداري کند؛ ولی صاحب اي از فالن خواهد خانه شخصی می
صِ سومی خریدار، پیشنهاد کرده است، حاضر به معامله نیست. خریدار نزد شخ

اش را به  خانه براي او سفارش کند تا خانه خواهد که پیشِ صاحب رود و از او می می
خانه برود و از او براي  قیمت، به او بفروشد. ایرادي ندارد که این آقا نزد صاحب فالن

یابد.  خریدار، تخفیف بخواهد؛ بلکه اگر این کار را انجام دهد، اجر و پاداش می
به اصحابش فرمود:  اهللا آمد و کمک خواست. رسول نزد پیامبر که نیازمندي چنان

و  -چه دوست داشته باشد براي رفع نیازش) سفارش کنید تا پاداش بیابید. و اهللا، آن«(
 ».کند بر زبان پیامبرش جاري می -چه بخواهد به روایتی: آن

ود کنید که اگر از حقّ خ چنین اگر حقی بر گردِن کسی دارید و فکر می هم
احترامی کند. لذا ایرادي  بگذرید، ممکن است آن شخص، در آینده نسبت به شما بی

ندارد که به شخصِ سومی بگویید: در حضور شخصی که مدیون شماست، براي او 
ي گذشتن از حق خود، عملی کنید و  سو نیت خود را در زمینه سفارش کند تا از یک

اید و  که در حقش نیکی کردهاز سوي دیگر، شخصی که مدیون شماست دریابد 
 ي جسارت و گستاخی ندهد. دیگر، به خود اجازه

ي کارهایی که حرام نیست، نیکی در حق  در هر حال، سفارش کردن درباره
 فرماید: می طور که اهللا رود؛ همان شمار می دیگران به

ُ  يَُ�ن َحَسَنةٗ  َعةً َشَ�ٰ  َفعۡ �َشۡ  مَّن﴿  ]  ٨٥:  ءالنسا[  ﴾َهاّمِنۡ  نَِصيبٞ  ۥ�َّ
 اي از آن خواهد داشت. ي کار نیکی شود، بهره هر کس واسطه

*** 



 
 

 

 باب: برقراري صلح و آشتی در میانِ مردم -31

 فرماید: اهللا متعال، می

ۡ  ّمِن َكثِ�ٖ  ِ�  َخۡ�َ  �َّ ﴿ َّ� ٰ َمرَ  َمنۡ  إِ�َّ  ُهمۡ َوٮ
َ
وۡ  بَِصَدقَةٍ  أ

َ
وۡ  ُروٍف َمعۡ  أ

َ
 َ�ۡ�َ  �َ�ٰ إِۡص  أ

    ]١١٤:  النساء[  ﴾�َّاِس ٱ
ست که به صدقه و  در بسیاري از جلسات و سخنان مردم خیري نیست و خیر در سخن کسی

 یا کار نیک یا اصالح و آشتی در میان مردم فرا بخواند.

 فرماید: و می

لۡ ٱوَ ﴿   ]  ١٢٨:  النساء[  ﴾َخۡ�ٞ  حُ لصُّ
 و سازش، بهتر است.

 فرماید: چنین می هم

ْ ٱفَ ﴿ َ ٱ �َُّقوا ۡص  �َّ
َ
ْ َوأ   ]  ١: األنفال[  ﴾نُِ�ۡمۖ بَيۡ  َذاَت  لُِحوا

 پس تقوا پیشه کنید و میان خود اصالح و سازش نمایید

 فرماید: و نیز می

ۡ ٱ إِ�ََّما﴿ ٞ إِخۡ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل ۡص  َوة
َ
ْ فَأ َخَو�ۡ  َ�ۡ�َ  لُِحوا

َ
  ]١٠: احلجرات[  ﴾ُ�مۚۡ أ

 انتان صلح و آشتی برقرار کنید.جز این نیست که مؤمنان با هم برادرند؛ پس در میان برادر

 شرح
گشوده است. اصالح در میان مردم، » اصالح در میان مردم«بابی به نام  /مؤلف

بدین معناست که اگر کدورتی در میان دو نفر وجود داشته باشد، سعی کنیم این 
اي که نسبت به یکدیگر دارند، از میان برود. هرچه آن  کدورت برطرف شود و کینه

ها، اهمیت  تر باشند، برقراري صلح و آشتی در میان آن ه یکدیگر نزدیکدو نفر ب
یابد. یعنی آشتی دادن پدر و فرزند، از آشتی دادن یک نفر با دوستش،  تري می بیش
تري  تر است. و آشتی دادن دو برادر از آشتی دادن عمو و برادرزاده اهمیت بیش مهم
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ها، جزو برترین  و سازش در میان آندارد. آشتی مردم با یکدیگر و برقراري صلح 
 فرماید: می رود. اهللا شمار می اعمال نیک به

ۡ  ّمِن َكثِ�ٖ  ِ�  َخۡ�َ  �َّ ﴿ َّ� ٰ َمرَ  َمنۡ  إِ�َّ  ُهمۡ َوٮ
َ
وۡ  بَِصَدقَةٍ  أ

َ
وۡ  ُروٍف َمعۡ  أ

َ
 َ�ۡ�َ  �َ�ٰ إِۡص  أ

    ]١١٤:  النساء[  ﴾�َّاِس ٱ
ست که به صدقه و  ست و خیر در سخن کسیدر بسیاري از جلسات و سخنان مردم خیري نی

 یا کار نیک یا اصالح و آشتی در میان مردم فرا بخواند.

طور که گفتم، اصالح یا برقراري صلح و آشتی در میان مردم، بدین  همان
معناست که اگر کدورتی در میان دو نفر وجود دارد، آن کدورت را از میان ببریم. اهللا 

 فرماید: متعال، سپس می

ٰ  َعۡل َ�فۡ  َمنوَ ﴿ ٓ بۡ ٱ لَِك َ� ِ ٱ َضاتِ َمرۡ  ءَ تَِغا جۡ  �ِيهِ نُؤۡ  َف فََسوۡ  �َّ
َ
    ]١١٤:  النساء[ ﴾١١٤ اَعِظيمٗ  ًراأ

 و هر کس براي کسب رضایت اهللا چنین کند، پاداش بزرگی به او خواهیم داد.

ست که به صدقه  اهللا متعال، در این آیه بیان فرموده که خیر و نیکی در عملِ کسی
کند. پیامد  خواند یا در میان مردم، صلح و آشتی برقرار می ادن یا کار نیکی فرامید

یابد که این کارها را  ست؛ ولی کسی پاداش می چنین کارهایی، سراسر خیر و نیکی
 براي کسب رضایت اهللا، انجام دهد:

ٰ  َعۡل َ�فۡ  َوَمن﴿ ٓ بۡ ٱ لَِك َ� ِ ٱ َضاتِ َمرۡ  ءَ تَِغا   �ِيهِ نُؤۡ  َف فََسوۡ  �َّ
َ
   ]١١٤:  النساء[ ﴾١١٤ اَعِظيمٗ  ًراجۡ أ

 و هر کس براي کسب رضایت اهللا چنین کند، پاداش بزرگی به او خواهیم داد.

ها صلح  دانستید که دو نفر با هم کدورتی دارند، سعی کنید در میان آن لذا اگر می
اي  و آشتی برقرار نمایید؛ اگرچه ناگزیر شوید براي ایجاد صلح و آشتی، هزینه

رود و بهتر از آن، نصیبتان  پردازید. مطمئن باشید که این پول، جاي دوري نمیب
 گردد. می

توانید به  ناگفته نماند که توریه در ایجاد صلح و آشتی، جایز است؛ یعنی می
هریک از دو طرف دعوا، سخنانی بگویید که از آن، برداشت مثبتی داشته باشند؛ مثالً 

و نیکوکار را دوست دارد؛ یا بگویید: فالنی، تو را هاي خوب  بگویید: فالنی، آدم
البته اگر آدمی خوب و نیکوکاري «دوست دارد. و در دل خود این جمله را بگویید: 

 اید. سان دروغ نگفته و بدین» باشی
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 فرماید: می اهللا

ةٌ مۡ ٱ �نِ ﴿
َ
وۡ  �ُُشوًزا لَِهاَ�عۡ  ِمنۢ  َخافَۡت  َرأ

َ
ٓ يۡ َعلَ  ُجَناحَ  فََ�  اَراٗض إِعۡ  أ ن ِهَما

َ
 لَِحايُۡص  أ

ۚ حٗ ُصلۡ  َنُهَمابَيۡ  لۡ ٱوَ  ا ۗ  حُ لصُّ  ]  ١٢٨:  النساء[  ﴾َخۡ�ٞ
توجهی شوهرش بیم داشته باشد، مانعی ندارد که به نحوي میان مهري یا بیو اگر زنی از بی

 خودشان سازش کنند. و سازش (از جدایی) بهتر است.

لۡ ٱوَ ﴿فرمود:  اهللا این جمله، ». ح و سازش، بهتر استصل«. یعنی: ﴾َخۡ�ٞ  حُ لصُّ
 گیرد. ي امور و مسایل را دربرمی باشد و همه عام و فراگیر می

 فرماید: ي این آیه می اهللا متعال، در ادامه

حۡ ﴿
ُ
 ٱ ِ�َتِ َوأ

َ
حَّ ٱ نُفُس ۡ�     ]١٢٨:  النساء[  ﴾لشُّ

 و در نهاد همه، بخل وجود دارد.

اید براي برقراري صلح و آشتی، ست که انسان ب اي به این این جمله، اشاره
پوشی  مقداري ازخودگذشتگی داشته باشد و اگر انسان مقداري از حقوق خود، چشم

پذیر نخواهد  ي حقوقش برسد، برقراري صلح و آشتی امکان نکند و بخواهد به همه
پوشی نمایند و بر  بود. ولی اگر هر یک از دو طرف، مقداري از حقوق خود چشم

ي  گردد. این، همان نکته ، غالب شوند، صلح و دوستی برقرار میبخل درونی خود
 فرماید: می جا که اهللا ست که در این آیه به آن اشاره شده است؛ آن ظریفی
لۡ ٱوَ ﴿ ۗ  حُ لصُّ حۡ  َخۡ�ٞ

ُ
 ٱ ِ�َتِ َوأ

َ
حَّ ٱ نُفُس ۡ�   ﴾لشُّ

 و صلح و سازش، بهتر است؛ و در نهاد همه، بخل وجود دارد.

 رماید:ف اهللا متعال، می

ٓ  �ن﴿ ۡ ٱ ِمنَ  �َِفَتانِ َطا ْ �ۡ ٱ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ۡص  َتَتلُوا
َ
ْ فَأ     ]٩: احلجرات[  ﴾َنُهَمابَيۡ  لُِحوا

 و اگر دو گروه از مؤمنان با یکدیگر جنگیدند، میانشان صلح برقرار کنید.

به ایجاد صلح و آشتی در میان مؤمنانی که با یکدیگر  بینیم که اهللا می
که ایجاد صلح و آشتی،  شوند، دستور داده است. خالصه این ر میجنگند یا درگی می

رو همواره سعی کنیم در میان کسانی که مشکل یا  ست؛ از این سراسر خیر و نیکی
خاطر رضایت اهللا متعال، صلح و آشتی برقرار کنیم تا به اجر  کدورتی با هم دارند، به

 فرماید: و پاداش فراوانی دست یابیم. زیرا اهللا متعال، می
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ٰ  َعۡل َ�فۡ  َوَمن﴿ ٓ بۡ ٱ لَِك َ� ِ ٱ َضاتِ َمرۡ  ءَ تَِغا جۡ  �ِيهِ نُؤۡ  َف فََسوۡ  �َّ
َ
    ]١١٤:  النساء[ ﴾١١٤ اَعِظيمٗ  ًراأ

 و هر کس براي کسب رضایت اهللا چنین کند، پاداش بزرگی به او خواهیم داد.

 ي ما را جزو صالحان و مصلحان بگرداند. اهللا متعال، همه
*** 

٢٥٣-  
َ
ْيِه صَدقٌة لُكَّ : «اهللاقال: قال رُسوُل  يِب هر�رةعن أ

َ
لُكُّ ُسالََ� ِمَن انلَّاِس عل

ْيَها، 
َ
ُه َعل

ُ
تْحِمل

َ
ٌة، وتُِعُ� الرَُّجَل يف دابَّتِه، ف

َ
نَْ�ِ صَدق

ْ
ْمس: تعِدُل بْ� االث ُع فيه الشَّ

ُ
يَْوٍم َ�ْطل

ْيَها مَتاَعُه صدقٌة، واللكمُة ا
َ
ُ عل

َ
الَةِ أْو تْرَ�ُع هل يِّبُة صَدقٌة، و�ُِ�لِّ َخْطَوٍة تْمِشيها إىل الصَّ لطَّ

ٌة، َوتُميُط األَذى َعن الطِر�ق َصَدقةٌ 
َ
 )1([متفق علیه] ».صدق

هر روز که خورشید طلوع «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریرهترجمه: 
ن دو نفر، که میا اي الزم است؛ همین کند، در ازاي هر یک از مفاصل انسان، صدقه می
ست؛ یا اگر به کسی کمک نمایی تا  اي عدالت، صلح و آشتی برقرار کنی، صدقه به

ست؛ سخن  اي سوار مرکبش شود یا بارش را براي او روي مرکبش بگذاري، صدقه
که خار و  داري، صدقه است؛ و این نیکو، صدقه است؛ هر گامی که به سوي نماز برمی

 ».رود شمار می اي به ا از سر راه برداري، صدقهاي) ر خاشاك (و هر چیز آزاردهنده

 شرح
ي فضیلت  درباره /اي پرداختیم که مؤلف تر به شرح و توضیح آیه پیش

برقراري صلح و آشتی در میان مردم ذکر کرده است. وي، سپس حدیثی بدین 
هر روز که خورشید «فرمود:  گوید: پیامبر می مضمون نقل کرده که ابوهریره

 ».اي الزم است د، در ازاي هر یک از مفاصل انسان، صدقهکن طلوع می
اند: در بدن هر انسانی، سیصد و شصت  علما، چه فقها و چه محدثان، گفته

مفصل وجود دارد؛ لذا بر هر انسانی واجب است که هر روز سیصد و شصت صدقه 
ه ي مالی یا بذل و بخشش مال نیست؛ بلک جا، صدقه بدهد. منظور از صدقه در این

گر صدق و راستی انسان در  شود که بیان مفهومی عام دارد و شامل هر عمل نیکی می

 124ي  . ر.ك: حدیث شماره1009)؛ و صحیح مسلم، ش: 2989، 2891صحیح بخاري، ش: ( )1(
 همین کتاب.
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مفهوم صدقه را چنین بیان  اهللا رو رسول کسب رضایت اهللا متعال است. از این
عدالت، صلح و آشتی برقرار کنی،  که میان دو نفر، به همین«فرموده است: 

ها وجود  نزاع و مشکلی در میان آنیعنی دو نفر با هم درگیرند یا ». ست اي صدقه
ها را با هم آشتی دهید، گویا  دارد؛ اگر در میانشان به عدالت، قضاوت کنید و آن

شود که مطابق شریعت  اید. عدل و عدالت، به هر عمل و رفتاري گفته می صدقه داده
 باشد. باشد. و هر عمل و قضاوتی که مخالف شریعت است، ظلم و ستم می

ي بشر که مخالف شریعت است، هیچ  گوییم: قوانین خودساخته یرو م از این 
باشد و هرکس،  رنگی از عدالت ندارد. بلکه سراسر ظلم و ستم، و باطل و مردود می

هی و یا بهتر از آن است، حکم چنین قوانینی، همانند شریعت ال که با اعتقاد به این
الم خارج است. زیرا در حقیقت، ي اس رود و از دایره شمار می براند، کافر و مرتد به

 فرماید: را انکار نموده که می ي اهللا این فرموده

حۡ  َوَمنۡ ﴿
َ
ِ ٱ ِمنَ  َسنُ أ     ]٥٠: دة املائ[  ﴾٥٠ يُوقُِنونَ  �ٖ ّلَِقوۡ  امٗ ُحكۡ  �َّ

 و براي کسانی که یقین دارند، چه حکمی بهتر از حکم اهللا است؟

کند که  تنها کسی، این را درك می یعنی: هیچ حکمی از حکم اهللا، بهتر نیست و
، هی دارد. لذا کسی که اهللار کامل و درستی نسبت به احکام الاهل یقین است و باو

بصیرتش را گرفته، از درك این حقیقت، ناتوان است و چه بسا عمل زشت و 
 پندارد. پناه بر اهللا. آید و آن را درست می نظرش می نادرستش، نیک و زیبا به

کند که در میانشان، صلح و  الت در میان دو نفر، چنین ایجاب میبرقراري عد
تواند  کند، گاه نمی آشتی برقرار کنیم. زیرا کسی که در میان دو نفر داوري می

کند که قاضی انتصابی از سوي ولی امر  تشخیص دهد که حق با کیست؛ فرقی نمی
ار ممکن نبود، د باشد یا داوطلبانه به قضاوت بنشیند. وقتی تشخیص حق و حق

قاضی، راهی جز این ندارد که در حد توانش در میان دو طرف دعوا، صلح و آشتی 
 برقرار کند.

تر این نکته بیان شد که آز و بخل درونی یا خودسري، مانع از برقراري  پیش
ست؛ یعنی اگر طرفین دعوا، گذشت نداشته باشند، امکان ندارد که در  صلح و آشتی

 فرماید: طور که اهللا متعال، می تی برقرار شود. همانمیانشان صلح و آش
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لۡ ٱوَ ﴿ ۗ  حُ لصُّ حۡ  َخۡ�ٞ
ُ
 ٱ ِ�َتِ َوأ

َ
حَّ ٱ نُفُس ۡ�  ]  ١٢٨:  النساء[  ﴾لشُّ

 و صلح و سازش، بهتر است؛ و در نهاد همه، بخل وجود دارد.

ي گذشت و کنار گذاشتن  که صلح و سازش، در سایه ست به این اي این، اشاره
دسري، میسر است. زیرا اگر یکی از دو طرف دعوا، خواهان این باشد که غرور و خو

کند  پوشی نمی طور کامل به حقوق خود برسد، طرف دیگر نیز از حقوق خود چشم به
شود که صلح و سازش برقرار نشود. بنابراین هریک از دو طرف،  و این، باعث می

امکان دالیل و شواهد موجود اي از حقوق خود بگذرد. در نتیبجه اگر  باید از پاره
اي بود  گونه براي صدور حکم عادالنه وجود نداشت و یا وضعیت دو طرف دعوا به

ست که قاضی  ماند، این شد، تنها راهی که باقی می که مانع از صدور حکم عادالنه می
که  همین«فرموده است:  سعی کند در میانشان، صلح و آشتی برقرار نماید. پیامبر

ست؛ یا اگر به کسی کمک  اي عدالت، صلح و آشتی برقرار کنی، صدقه نفر، بهمیان دو 
». ست اي نمایی تا سوار مرکبش شود یا بارش را براي او روي مرکبش بگذاري، صدقه

اي) را از سر راه  که خار و خاشاك (و هر چیز آزاردهنده و این«در ادامه فرموده است: 
نابراین برداشتن شیشه، سنگ، پوست میوه، و هر ب». رود شمار می اي به برداري، صدقه

ي دیگري از محل رفت و آمد مردم، صدقه و کار نیکی  زباله یا چیزِ آزاردهنده
ها،  ها و گذرگاه شود. برعکس، انداختن زباله و اشیاء آزاردهنده بر سرِ راه محسوب می

ی متأسفانه رود. ول شمار می ست که گناه و معصیت به عملِ بسیار زشت و ناپسندي
ریزند یا آب و فاضالب خانگی خود را  برخی از مردم، در کوچه و خیابان، زباله می

که رها کردن آب خانگی در کوچه و  کنند. ضمن این در کوچه و خیابان رها می
شود و آبی که ما از آن استفاده  خیابان، اسراف است؛ زیرا آب در زمین ذخیره می

دانید، منابع آب،  طور که می گردد و همان زیرزمینی تأمین میاز ذخایرِ کنیم، معموالً  می
طور که اهللا  یابد. همان محدود است و هر چیزي که ذخیره شود، سرانجام پایان می

 متعال، فرموده است:

نَزۡ�َ ﴿
َ
ٓ ٱ ِمنَ  افَأ َما ٓ  ءِ لسَّ سۡ  ءٗ َما

َ
ٓ  ُكُموهُ َ�ٰ َقيۡ فَأ نُتمۡ  َوَما

َ
  ]  ٢٢: احلجر[  ﴾٢٢ زِ�ِ�َ بَِ�ٰ  ۥَ�ُ  أ

آوري آن را نداشتید، شما را  و از آن آسمان آبی نازل کردیم و با وجودي که شما توانایی جمع
 از آن سیراب نمودیم.
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کند و آن را در کوچه و  جویی نمی رو کسی که در مصرف آب، صرفه از این 
ست که  کند و هم به دیگران. زیرا آب، نعمتی سازد، هم به خود بد می خیابان رها می

شمار  روي در مصرف آن، گناه و معصیت به به همه تعلق دارد و اسراف و زیاده
چنین اسراف در  کنندگان را دوست ندارد. هم دانیم که اهللا، اسراف رود. همه می می

هاست؛ زیرا منابع آب، محدود است و با  مصرف آب، تهدیدي جدي براي انسان
ها،  یابد و حیات و زندگانی انسان ي حیات، کاهش می روي در مصرف آب، مایه زیاده

 گیرد. در معرض خطر قرار می
ها و محل رفت و آمد مردم، زباله می ریزند،  در هر حال، کسانی که در گذرگاه

دارند، نیکوکار، و  ها برمی شوند و آنان که اشیاي آزاردهنده را از سر راه کار می گنه
 اند. ي اجر و ثواب شایسته

این، عبارتی بسیار ». سخن نیکو، صدقه است«آمده است: ي این حدیث،  در ادامه
ل و باشد: سخن نیکی که در اص جامع و فراگیر است؛ زیرا سخن نیکو، بر دو گونه می

ي آن، نیک است. ذکر و یاد  که هدف و نتیجه ذات خود، نیکوست؛ و سخنی نیک
عباراتی ست که در اصل و ذات خود، نیکوست؛  جزو همان الفاظ و سخنانی اهللا

. ناگفته نماند که »إال باهللا الحول وال قوة«، و »هللا احلمد«، »�ربأاهللا «، »اهللاالإ �ال«مانند: 
 قرائت قرآن، برترین نوع ذکر است.

قصد مهر و  ست که انسان به اما نوع دوم سخنان نیک، همان سخنانِ جایز و مباحی
هرچند چنین سخنانی، در اصل و گوید.  ها، می محبت به دیگران یا انس و الفت با آن

ذات خود، پاك و نیک نیست؛ ولی هدفش پسندیده و نیکوست؛ زیرا باعث خوشحالی و 
 ي تقرب و نزدیکی به اهللا شود. و شاد کردن دیگران، مایه شاد شدن دیگران می

هر گامی که به سوي نماز «باشد. بنابراین، سخن نیکو، صدقه است. سپس فرمود:  می
ببینید چند قدم به سوي مسجد برمی دارید؟! هر قدمی که به ». صدقه است داري، برمی

شود. وقتی وضوي کاملی بگیرید و تنها  دارید، یک صدقه محسوب می سوي مسجد برمی
دارید، اهللا  قصد نماز، نه با هدف دیگري، به سوي مسجد بروید، با هر گامی که برمی به

بخشد و هر  و یکی از گناهان شما را می افزاید متعال، یک درجه بر درجات شما می
 ست. راستی که این، فضل بسیار بزرگی آید؛ به شمار می قدمی، یک صدقه به



 615  شتی در میان مردمباب: برقراري صلح و آ

قصد نماز، به مسجد برو؛ تو را  ات وضوي کاملی بگیر و تنها به پس، در خانه
 یابی: ي بزرگ دست می سان به سه فایده مژده باد که بدین

ها، فضل و  ي این سوم: آمرزش گناهان. همهاول: صدقه؛ دوم: رفع درجات؛ و 
 ست. لطف االهی

*** 

يب ُمَعْيٍط  -٢٥٤
َ
ُثوٍم بنِت ُ�ْقَبَة بن أ

ْ
مِّ لُك

ُ
َ�ُقول:  اهللا قالت: سِمْعُت رسوَل  &وعن أ

ْو َ�ُقوُل َخْ�ًا«
َ
ِي يُْصلُح َ�ْ�َ انلَّاِس َ�َيْن� َخْ�ًا، أ

َّ
اُب اذل ذَّ

َ
ك

ْ
يَْس ال

َ
 )1([متفق علیه] ».ل

 يف 
َّ
ُ انلَّاُس إِال ا َ�ُقوهلُ ٍء ِممَّ ُص يف يَشْ ْسَمْعُه يُرَخِّ

َ
ْم أ

َ
و� رواية مسلٍم ز�ادة، قالت: َول

ةِ َزوَْجه.
َ
تَه، وََحديَث الَمْرأ

َ
الٍث، َ�ْعِ�: احَلْرب، َواِإلْصالََح َ�ْ�َ انلَّاس، وََحِديَث الرَُّجِل اْمرَأ

َ
 ث

شنیدم که  اهللا گوید: از رسول می &عیطم کلثوم، دختر عقبه بن ابی امترجمه: 
آمیزي را به  کسی که براي ایجاد صلح و آشتی در میان مردم، سخن مصلحت«فرمود: 

 ».شود گو شمرده نمی راند، دروغ رساند یا سخن خوبی بر زبان می ها می آن
نشنیدم  گوید: از پیامبر کلثوم می در روایت مسلم، افزون بر این آمده است که ام

گویند، (یعنی در توریه کردن) جز در سه مورد رخصت داده  چه که مردم می ه در آنک
باشد: در جنگ، هنگام برقراري صلح و آشتی در میان مردم، در صحبت مرد با زنش 

 ».یا صحبت زن با شوهرش

 شرح
 نقل کرده که پیامبر &معیط کلثوم، دخت عقبه بن ابی ، حدیثی از ام/مؤلف

آمیزي  سی که براي ایجاد صلح و آشتی در میان مردم، سخن مصلحتک«فرموده است: 
یعنی اگر ». راند، دروغگو نیست رساند یا سخن خوبی بر زبان می ها می را به آن
قصد اصالح و ایجاد صلح و آشتی در میان مردم، به هر یک از طرفین دعوا  انسان، به
هایی  ، و یا چنین عبارت»کرد و دعاگوي تو بود فالنی، از تو تعریف می«بگوید: 

 ها را نسبت به یکدیگر جلب نماید، ایرادي ندارد. بگوید تا اعتماد آن

 .2605؛ و صحیح مسلم، ش: 2692صحیح بخاري، ش:  )1(
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تواند در  ست که آیا انسان می البته علما اختالف نظر دارند که آیا منظور، این
یعنی انسان سخنی بگوید که چنین مواردي دروغ بگوید یا منظور، توریه است؟ 

باشد. به  از مفهوم قابل برداشت از ظاهرِ سخنش، میمنظور یا نیتش، چیزي غیر 
رسد، غیر از نیت یا منظور  عبارت دیگر، چیزي که ابتدا به ذهن مخاطب (شنونده) می

و منظورش، » کرد فالنی، از تو تعریف می«ي آن است. به عنوان مثال: بگوید:  گوینده
کس، از عموم مسلمانان، نمود. زیرا هر این باشد که از امثال تو، تعریف و ستایش می

 کند. تعریف و تمجید می
ي  ، منظورش این باشد که انسان براي هر بنده»دعاگوي تو بود«گوید:  یا وقتی می

تُْم «فرموده است:  طور که پیامبر کند؛ همان نیکوکاري در نمازش دعا می
ْ
إنَُّ�م إَِذا قَل

َماِء َواألرِْض  َذلَِك َ�َقْد َسلَّْمتُْم ىلَعَ لُكِّ َ�بٍْد َصاِلٍح  گویید:  وقتی شما می«یعنی:  )1(.»ىِف السَّ
مان و سي نیکوکاري در آ ، در حقیقت به هر بندهالسالم علينا و ىلع عباِد اهللا الّصاحل�َ 

ي بندگان نیک  به عبارت دیگر، این دعا، شامل همه». فرستید زمین، سالم و درود می
 شود. ها و زمین می اهللا در آسمان
اند: توریه، خود نوعی دروغ است؛ زیرا بر خالف واقعیت  علما گفته برخی از

اش، مفهوم درست آن را در نظر بگیرد. دلیل این دسته از  باشد. هرچند گوینده می
 ثَالَث َكَذبَاٍت:  لَْم يَْ�ِذْب إِبَْراِهيُم «فرموده است:  ست که پیامبر علما، این

ّ
إِال

ِ  ثِنْتَْ�ِ ِمنُْهنَّ يِف َذاِت  ُ ا�َّ ُ  ﴾َسقِيمٞ  إِّ�ِ  َ�َقاَل ﴿: قَْوهلُ
ُ

 ﴾َذاَ�ٰ  َكبِ�ُُهمۡ  ۥَ�َعلَهُ  بَۡل ﴿ َوَقْوهل
خاطر  فقط سه بار، دروغ گفت؛ دو بار به ابراهیم«یعنی:  )2(»وواحدة ىف شأن ََساَرة...

 بَۡل ﴿جا که گفت:  ن   یعنی: من بیمارم. و دیگري آ ﴾َسقِيمٞ  إِّ�ِ ﴿جا که فرمود:  خدا. آن
بت بزرگ، این کار را کرده است. و سومین دروغش  :یعنی ﴾َذاَ�ٰ  َكبِ�ُُهمۡ  ۥَ�َعلَهُ 

دروغ نگفت؛ بلکه  البته ابراهیم». گر بود خاطر (نجات) ساره از پادشاه ستم به
خواهد در میان مردم، صلح و آشتی برقرار کند، باید از  توریه کرد. البته کسی که می

اي نداشت، تأویل نماید تا توریه کرده باشد. زیرا  اگر چاره دروغ گفتن بپرهیزد و

 .نقل از عبداهللا بن مسعود به 6630ري، ش: صحیح بخا )1(
 .2371)؛ و مسلم، ش: 5084، 4712، 3358صحیح بخاري، ش: ( )2(
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کند، گناهی بر او نیست و توریه، در صورتی که از روي مصلحت  کسی که توریه می
 باشد، جایز است.

اما در روایتی افزون بر ایجاد صلح و آشتی در میان مردم، به جنگ نیز تصریح 
باشد و در حقیقت،  دشمن، جایز می شده است. یعنی دروغ گفتن در جنگ، در برابر
تواند به دشمن بگوید که نیروهاي  نوعی توریه است. به عنوان مثال رزمنده، می

قصد ایجاد  هایی به کمکی و پشتیبانی زیادي، پشت سرم هستند و گفتن چنین عبارت
 ترس و وحشت در دشمن، ایرادي ندارد.

 توریه در جنگ بر دو گونه است:
در یکی از  ي عملی؛ مانند کاري که قعقاع بن عمرو توریه ي لفظی، و توریه

ها انجام داد. او، براي ترساندن دشمن، لشکرِ تحت فرمانش را رویاروي دشمن  جنگ
نمود و صبح روزِ بعد، دوباره با لشکرش  داد و سپس آن مکان را ترك می قرار می

نیروهاي پشتیبانی  ها داد که این گرفت و چنین نشان می رویاروي دشمن قرار می
اند؛ از  کرد که نیروهاي پشتیبانیِ مسلمانان، رسیده سان دشمن گمان می هستند و بدین

گریختند. این، از روي  افتاد و می رو ترس و دلهره در میان سپاهیان دشمن می این
 مصلحت و به عنوان یک تاکتیک نظامی جایز است.

ست که مرد و زن در  باشد، این میاي که توریه در آن جایز  و اما سومین مسأله
گویند، توریه کنند؛ به عنوان مثال: مرد به همسرش بگوید:  دیگر می سخنانی که به یک
اش به  گر مهر و عالقه تر دوست دارم و یا سخنانی بگوید که بیان تو را از همه بیش

ر خالف روي کند؛ زیرا اگر واقعیت، ب همسرش باشد. البته نباید در این زمینه زیاده
کند و همین، نتیجه را معکوس خواهد  ادعاها و سخنانش باشد، زن، این را حس می

ها وجود دارد، از میان خواهد برد. زن نیز  کرد و مهر و محبتی را که در میان آن
آمیزي که به شوهرش  تواند در حد اعتدال، در سخنان محبت گونه است و می همین

 گوید، توریه کند. می
*** 

َاِب اَعيِلٍة  اهللا عنها قالت: سِمع رسوُل  اهللان اع�شة ريض وع -٢٥٥
ْ

َصْوَت ُخُصوٍم بابل
فَعل، 

َ
ِ ال أ َحُدُهَما �َْسَتْوِضُع اآلَخَر َو�َْسرَتْفُِقُه يِف يشٍء، َوُهَو َ�ُقول: وا�َّ

َ
ْصواُ�ُهَما، َو�َِذا أ

َ
أ
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ْيِهَما رسوُل 
َ
َخَرَج َعل

َ
 «فقال:  اهللا ف

ِّ
يل

َ
ُمَت�

ْ
ْ�َن ال

َ
نَا يَا » ال َ�ْفَعُل الَمْعُروف؟ اهللا ىلَعَ أ

َ
فقال: أ

َحباهللا رسوَل 
َ
يُّ ذلَِك أ

َ
لُه أ

َ
 )1(علیه] [متفق .، ف

صداي بلند دو نفر را در جلوي درب شنید  گوید: پیامبر می &عایشهترجمه: 
کرد که بخشی از  ها، از دیگري درخواست می که با هم بگومگو داشتند؛ یکی از آن

گفت: به اهللا سوگند که این کار را  بخشد و با او مدارا کند. و آن یکی، میطلبش را ب
خورد که کارِ  کسی که به نام اهللا سوگند می«بیرون رفت و فرمود:  کنم. پیامبر نمی

خدا! من هستم؛ ولی اینک  کار، پاسخ داد: اي رسول بستان» نیک انجام ندهد، کجاست؟
 کنم. میهرطور که دوست دارد، با او رفتار 

 شرح
باشد که با هم  ي برقراري صلح و سازش در میان دو نفر می این حدیث، درباره

ي چیزي  اختالف و بگومگو دارند. لذا اگر کسی، دو نفر را ببیند که با هم درباره
ها، صلح و صفا برقرار نماید، در  اختالف یا بگومگو دارند و سعی کند در میان آن

برداري کرده و کار بسیار ارزشمندي انجام داده است. الگو اهللا حقیقت از رسول
 به این موضوع پرداختیم؛ اهللا» نساء«ي  سوره 114ي  تر در شرح آیه که پیش چنان

 فرماید: می

ۡ  ّمِن َكثِ�ٖ  ِ�  َخۡ�َ  �َّ ﴿ َّ� ٰ َمرَ  َمنۡ  إِ�َّ  ُهمۡ َوٮ
َ
وۡ  بَِصَدقَةٍ  أ

َ
وۡ  ُروٍف َمعۡ  أ

َ
 َ�ۡ�َ  �َ�ٰ إِۡص  أ

  ]  ١١٤:  النساء[  ﴾�َّاِس ٱ
ست که به صدقه و  در بسیاري از جلسات و سخنان مردم خیري نیست و خیر در سخن کسی

 یا کار نیک یا اصالح و آشتی در میان مردم فرا بخواند.

وقتی صداي بلند بگومگوي دو نفر را شنید، نزدشان رفت تا ببیند چه  پیامبر
ه دخالت کردن در دعوا و بگومگوي دهد ک مشکلی با هم دارند. و این، نشان می

دیگران، در صورتی که پنهانی نباشد، ایرادي ندارد؛ زیرا این دو نفر، آشکارا بگومگو 
گفتند. اما اگر دعوا و بگومگوي دو نفر، آشکار  کردند و با صداي بلند سخن می می

ان نحوي از دعوا و اختالفش نبود و دوست نداشتند که کسی از آن اطالع یابد و به
باخبر شدید، جایز نیست که دخالت کنید. زیرا این کار، ممکن است اوضاع را 
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کنند دعوایشان پوشیده و پنهان باشد، دلیلی بر  که آن دو سعی می تر کند و همین وخیم
رو ممکن است  ست که دوست ندارند کسی از اختالفشان، باخبر شود. از این این

تر کند و آنان را به غرور و لجبازي  وخیمپادرمیانی در چنین مواردي، اوضاع را 
 ها شود. وادارد و مانع از صلح و سازش آن

ي خیر باشد و در میان مردم، صلح و  در هر حال، انسان باید سعی کند واسطه
ها را از میان ببرد تا به خیر و نیکی فراوانی  ها و کینه صفا برقرار نماید و کدورت

 دست یابد.
*** 

يب ال -٢٥٦
َ
اِعِديِّ وعن أ نَّ رسوَل  عباس سهِل بِن سعٍد السَّ

َ
نَّ بَ�  اهللا أ

َ
غُه أ

َ
بل

َخَرَج رسوُل 
َ
، ف ُحبَِس  اهللا َ�ْمِرو بن عْوٍف اكن بيْنُهْم رَشٌّ

َ
نَاٍس َمَعه، ف

ُ
يُْصلُِح بَيَْنهْم يِف أ

يب بَْ�ٍر ريض  اهللا رسوُل 
َ
 أ

َ
َجاَء بِالٌل إىِل

َ
الَةُ، ف بَا بَْ�ٍر إِنَّ  عنهما اهللاوََحانَِت الصَّ

َ
فقال: يَا أ

اَم  اهللارسوَل 
َ
ق
َ
أ
َ
ْن تَُؤمَّ انلَّاس؟ قال: َ�َعْم إِْن ِشْئت، ف

َ
الةُ، َ�َهْل لَك أ ْد ُحبِس وََحانَِت الصَّ

َ
ق

َ انلَّاُس، وََجاَء رسوُل  َ و�ربَّ ربَّ
َ
ك

َ
بُو بَْ�ٍر ف

َ
َم أ الَة، َوتَقدَّ فوِف  اهللابِالٌل الصَّ يْميِش يف الصُّ

بُو بَْ�ر حىتَّ 
َ
َخَذ انلَّاُس يِف اتلَّْصِفيق، وَ�َن أ

َ
أ
َ
ف، ف ا  قاَم يف الصَّ مَّ

َ
ل
َ
َتِفُت يِف صالتِِه، ف

ْ
ال يَل

إَِذا رسوُل 
َ
ََفت، ف

ْ
رَثَ انلَّاُس اتلَّْصِفيَق اتل

َ
�

َ
ِْه رسوُل اهللا أ َشار إيِلَ

َ
أ
َ
بْو بَْ�ر اهللا ، ف

َ
َرَ�َع أ

َ
 ف

حِمد 
َ
َم رسوُل ، َورََجَع القهقراهللايَدهُ ف ف، َ�َتقدَّ اَم يِف الصَّ

َ
َص�َّ  اهللا ى َوراَءهُ َحىتَّ ق

َ
ف

بَل ىلَعَ انلَّاِس فقال: 
ْ
ق
َ
 أ

َ
ا فرغ مَّ

َ
ل
َ
الَةِ «للنَّاس، ف ٌء يف الصَّ ُ�ْم ِح� نَابَُ�ْم يَشْ

َ
�َُّها انلَّاُس مال

َ
�

خْذتْم يِف اتلَّْصِفيق؟ إِنَّما اتلَّْصِفيُق لِلنَِّساء. مْن نَابَُه يش
َ
َيقْل: ُسْبَحاَن أ

ْ
ل
َ
، اهللاٌء يِف صالتِِه ف

حٌد ِحَ� َ�ُقول: ُسْبحاَن 
َ
إِنَُّه ال �َْسمُعُه أ

َ
َ اهللاف ْن تَُص�ِّ

َ
بَا بَْ�ر: ما منَعك أ

َ
ََفت. يَا أ

ْ
 اتل

َّ
، إِال

ْك؟ رْشُت إيِلَ
َ
ْن يُ » بِانلَّاِس ِحَ� أ

َ
َة أ

َ
حاف

ُ
يب ق

َ
بُو بْ�ر: َما اَكَن ينَبيِغ البِْن أ

َ
َ بِانلَّاِس فقال أ ص�ِّ

 )1([متفقٌ علیه] .اهللا َ�ْ�َ يََدْي رسولِ 
خبر رسید  اهللا گوید: به رسول می ابوالعباس، سهل بن سعد ساعديترجمه: 

با تعدادي از مردم،  اهللا رو رسول که اختالف و دعوایی پدید آمده است؛ از این
را نگه داشتند تا  ا پیامبره نزدشان رفت تا در میانشان صلح و آشتی برقرار کند. آن

آمد و گفت: اي  نزد ابوبکر از ایشان پذیرایی کنند. وقت نماز فرارسید؛ بالل

 .421)؛ و صحیح مسلم، ش: 2690، 1234صحیح بخاري، ش: ( )1(
                                           



 الصالحین شرح ریاض   620

اند و اینک وقت نماز است. آیا حاضري براي مردم،  را نگه داشته ابوبکر! پیامبر
 اقامه گفت و ابوبکر گاه بالل فرمود: بله، اگر بخواهی. آن امامت دهی؟ ابوبکر

رفت و تکبیر گفت و مردم نیز تکبیر گفتند (و نماز را آغاز کرد). در این میان  جلو
که در  کرد، تشریف آورد تا این ها حرکت می در حالی که در میانِ صف اهللا رسول

در نمازش به این  صف اول ایستاد. مردم شروع به دست زدن کردند. ولی ابوبکر
زیاد دست زدند، توجه کرد و دریافت که  کرد و چون مردم، سو و آن سو، توجه نمی

 به او اشاره کرد (که سرِ جایش بماند). ولی ابوبکر اهللا آمده است. رسول پیامبر
جلو  اهللا دستش را بلند کرد و الحمدهللا گفت و عقب آمد و در صف ایستاد. رسول

اي «د: رفت و براي مردم، امامت داد. وقتی نماز تمام شد، رو به مردم کرد و فرمو
آید (براي باخبر کردنِ امام) دست  اي پیش می مردم! چرا هنگامِ نماز که مسأله

زنید؟ دست زدن (در چنین مواردي) مخصوص زنان است. هرکس، در نماز  می
اهللا  خواست دیگران را از آن باخبر کند)، سبحان اي برایش پیش آمد (که می مسأله

شود. و اما تو اي ابوبکر! هنگامی  متوجه می بگوید. زیرا هرکس، این کلمه را بشنود،
» ي امامت براي مردم بازداشت؟ که به سوي تو اشاره کردم، چه چیزي تو را از ادامه

براي مردم،  عرض کرد: سزاوار نیست که پسِر ابوقحافه در حضور پیامبر ابوبکر
 امامت دهد.

*** 



 
 

 

ي مسلمانان مستضعف، فقیران و باب: فضیلت و برتر -32
 نامانگُم

 فرماید: اهللا متعال، می

ِينَ ٱ َمعَ  َسَك َ�فۡ  ِ�ۡ ۡص ٱوَ ﴿ ِ  َر�َُّهم ُعونَ يَدۡ  �َّ  َوَ�  ۥۖ َههُ وَجۡ  يُرِ�ُدونَ  َعِ�ِّ لۡ ٱوَ  ةِ َغَدوٰ لۡ ٱب
    ]٢٨: الكهف[  ﴾ُهمۡ َ�نۡ  َناكَ َ�يۡ  دُ َ�عۡ 

لی که رضاي خوانند، در حاخودت را با کسانی شکیبا بدار که صبح و شام پروردگارشان را می
 جویند؛ و دیدگانت را از آنان برنگردان.او را می

 شرح
هدف ». نامان باب: برتري مسلمانان مستضعف، فقیران و گُم«گوید:  ، می/مؤلف

توان  هی، کمري به کسانی باشد که به تقدیر الست که تسلیت خاط این باب، این
برخوردار نیستند و جسمی، ذهنی و مالی هستند یا از جایگاه و موقعیت واالیی 

شوند.  توان محسوب می نحوي وضعیتی دارند که از دیدگاه مردم، ضعیف و کم به
توان  اي از ابعاد، ضیف و ناتوان یا کم ها را در پاره اگرچه اهللا متعال، برخی از انسان

گرامی و ارجمند است و اهللا  یاد داشت که این انسان، نزد اهللا آفریده، ولی باید به
قوي و  ست که انسان، نزد اهللا درجات واالیی به او خواهد داد. مهم این متعال،

فرموده  این آیه را ذکر کرده که اهللا متعال به پیامبرش /گرامی باشد. سپس مؤلف
 است:

ِينَ ٱ َمعَ  َسَك َ�فۡ  ِ�ۡ ۡص ٱوَ  ﴿ ِ  َر�َُّهم ُعونَ يَدۡ  �َّ      ]٢٨: الكهف[  ﴾َعِ�ِّ لۡ ٱوَ  ةِ َغَدوٰ لۡ ٱب
 خوانند.با کسانی شکیبا بدار که صبح و شام پروردگارشان را میخودت را 

شود: هم دعاي مسألت یا  جا هر دو نوع دعا را شامل می در این ﴾ُعونَ يَدۡ ﴿
، همان است که انسان به درگاه درخواست را و هم دعاي عبادت را. دعاي درخواست

که در حدیث قدسی  نماید؛ چنان کند و چیزي از او درخواست می هی عرض نیاز میال
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ُ «آمده است: 
َ

ْستَِجيب هل
َ
خواند تا درخواستش  چه کسی مرا می«یعنی:  )1(.»َمْن يَْدُعوِ� فَأ

 فرماید: اهللا متعال، می» را اجابت کنم؟

سۡ  ُعوِ�ٓ دۡ ٱ َر�ُُّ�مُ  َوقَاَل ﴿
َ
    ]٦٠: غافر[  ﴾لَُ�مۡ  َتِجۡب أ

 بپذیرم.و پروردگارتان فرمود: مرا بخوانید تا دعاي شما را 

مشروع قرار داده است،  هایی که اهللا ست که انسان با عبادت دعاي عبادت، این
پروردگارش را عبادت و پرستش کند؛ زیرا هر عابدي با زبان حال، و با زبان گفتار، 

ست که شامل قرائت قرآن، ذکر اهللا، تسبیح و  کند. به عنوان مثال: نماز، عبادتی دعا می
ست که گرچه دعاهاي زبانی در آن نمایان نیست، ولی  دتیدعاست. روزه نیز عبا

گیرد و این، دعا  هی و ترس از مجازات او، روزه میسان تنها به امید اجر و پاداش الان
خواهد که او را از عذاب  می به زبانِ حال است. یعنی انسان با روزه گرفتن، از اهللا
 خویش نگه دارد و به او بهشت برین را عنایت کند.

کند و  گاه، عبادت، فقط دعا و خواستن از اهللا متعال است؛ یعنی انسان، دعا می
پردازد؛ زیرا دعا، اظهار نیازمندي  سان، به عبادتش می خواند و بدین پروردگارش را می

باشد که با گمانِ نیک به اهللا و امید به او و ترس از عذابش، همراه است.  می به اهللا
کنند و او را  رفع نیازهایشان را از اهللا، درخواست می«یعنی: ﴾مَر�َّهُ  ُعونَ يَدۡ ﴿لذا 

کند. در این آیه  گزار، با زبانِ حال، دعا می زیرا عبادت». نمایند عبادت و پرستش می
خوانند. شاید منظور، این باشد  ها، صبح و شام، پروردگارشان را می آمده است که این

طور خاص، به دعا و راز و  بح و شام، بهاند و ص که همواره به عبادت و دعا مشغول
و خواهان کاالي » جویند رضایت اهللا را می«یعنی:  ﴾ۥَههُ وَجۡ  يُرِ�ُدونَ ﴿پردازند.  نیاز می

 َناكَ َ�يۡ  دُ َ�عۡ  َوَ� ﴿هستند.  فناپذیر دنیا نیستند؛ بلکه تنها خواهان رضایت اهللا
ها  برنگردان؛ بلکه همواره به آنیعنی: و دیدگانت را از آنان به سوي دیگران، ﴾ ُهمۡ َ�نۡ 

 فرماید: می طور که اهللا بنگر و در دعا و عبادتشان، با آنان باش. همان
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نَّ  َوَ� ﴿ زۡ  ۦٓ بِهِ  َناَمتَّعۡ  َما إَِ�ٰ  َك نَيۡ َ�يۡ  َ�ُمدَّ
َ
�ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ َرةَ زَهۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  اجٗ َ�ٰ أ  تَِنُهمۡ ِ�َفۡ  َيا�ُّ

�ۡ  َخۡ�ٞ  َرّ�َِك  ُق َورِزۡ  �ِيهِ� 
َ
    ]١٣١: طه[  ﴾١٣١ َ�ٰ َو�

ایم تا آنان را بیازماییم، چشم  مند ساخته به زینت زندگی دنیا که برخی از کافران را از آن بهره
 مدوز. و روزيِ پروردگارت، بهتر و ماندگارتر است.

      پردازند؛   و راز و نیاز با او می لذا همواره به کسانی بنگر که به عبادت اهللا
نَّ  َوَ� ﴿ زۡ  ۦٓ بِهِ  َناَمتَّعۡ  َما إَِ�ٰ  َك نَيۡ َ�يۡ  َ�ُمدَّ

َ
�ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ َرةَ زَهۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  اجٗ َ�ٰ أ و نگاهت به  ﴾َيا�ُّ

هاي مجلّل، بهترین  هاي دنیوي مانند خانه سوي کسانی نباشد که از دنیا و نعمت
ینت و زیور هما، همه ز ها، برخوردارند. این ها و فاخرترین لباس ها و سواري مرکب

یاد کرده  ﴾رَةَ زَهۡ ﴿هاي دنیا، به عنوان  از نعمت زندگانی دنیاست. در این آیه، اهللا
شود و  ، یعنی گُل؛ گُل هرچقدر زیبا باشد، باز هم پژمرده می»زهره«است؛ و 

بو  تر است و اگر خوش خشکد. در میان گیاهان، سرعت پژمردگی گل، از همه بیش می
هاي  همه ي ما را از نعمت اد دوام ندارد. دعا کنید که اهللاباشد، بوي خوش آن، زی

 مند بگرداند. همیشگی آخرت بهره
�ۡ  َخۡ�ٞ  َرّ�َِك  ُق َورِزۡ  �ِيهِ�  تَِنُهمۡ ِ�َفۡ ﴿ فرماید: می اهللا

َ
هایی که  یعنی: نعمت  ﴾َ�ٰ َو�

ي  نتیجهست که آنان را بیازماییم. و روزي پروردگارت که  دهیم، براي این ها می به این
 فرماید: طور که می باشد. همان اطاعت و بندگی اوست، بهتر و ماندگارتر می

﴿ 
ۡ
هۡ  ُمرۡ َوأ

َ
ِ  لََك أ لَوٰ ٱب ۖ َعلَيۡ  َطِ�ۡ ۡص ٱوَ  ةِ لصَّ ۖ قٗ رِزۡ  لَُك  َٔ �َۡ�  َ�  َها ۡ  ا  قَِبةُ َ�ٰ لۡ ٱوَ  زُقَُكۗ نَرۡ  نُ �َّ

    ]١٣٢: طه[  ﴾١٣٢ َوىٰ لِلتَّقۡ 
خواهیم؛ بلکه ما  ده و بر انجامش شکیبا باش. از تو روزي نمیات را به نماز فرمان ب و خانواده

 دهیم. و تقوا، سرانجام نیکی دارد. به تو روزي می

اللَُّهمَّ «فرمود:  دید که برایش جالب بود، می که نعمتی دنیوي می همین اهللا رسول
َعيَْش َعيْش اآلِخَرةِ 

ْ
». ندگیِ آخرت استراستی که زندگی، ز یا اهللا! به«یعنی:  )1(.»إِنَّ ال
 شود و از یاد اهللا هاي دنیا فریفته می ست؛ گاه انسان به نعمت ي پرمحتوایی جمله

هاي جاوید آخرت  گردد؛ چه خوب است که انسان در چنین مواردي، نعمت غافل می

 .نقل از انس بن مالک به 1805)؛ و مسلم، ش: 4099، 2834صحیح بخاري، ش: ( )1(
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هاي دنیا و آخرت را با هم مقایسه کند و به خویشتن یادآوري  یاد بیاورد و نعمت را به
 ست. پیامبر رود و جاوید و همیشگی هاي آخرت، از میان نمی عمتنماید که ن

رود؛ هر  یابد و از میان می هاي دنیا هرچه باشد، پایان می راست فرموده است؛ نعمت
 ها، همراه است. چه باشد، با غم و اندوه و نقص و کاستی و دیگر آفت

ور که زندگی زندگی، هرطور که باشد، سرانجامش پیري و مرگ است. انسان، هرط
شود؛ هم توان  ها می بچه گردد، مانند رد و پیر و فرتوت میگذا کند، وقتی پا به سن می

اي که محتاج  گونه اش را. به دهد و هم قدرت فکري و حافظه اش را از دست می جسمی
 شوند. ها نیز از این وضعیت، خسته و رنجور می گردد و آن اش می زن و بچه

بندد و اگر به آخرت و  ه مرگ بیندیشد، دل به دنیا نمیکه ب انسان عاقل، همین
 اش بیهوده است. هاي جاوید آن امیدوار نباشد، زندگی نعمت

نشین کسانی باشد  دستور داده است که هم در هر حال، اهللا متعال به پیامبرش
کنند و خواهانِ رضایت  خوانند و او را عبادت می که صبح و شام، پروردگارشان را می

هستند. این آیه، مخصوص ضعفا یا مسلمانان مستضعف نیست؛ اگرچه سبب او 
کنند و  ست که اهللا را عبادت می نزولش، همین است، ولی شامل عموم مسلمانانی

پردازند؛ چه ضعیف یا توانا باشند و چه ثروتمند یا فقیر؛  می با اوهمواره به راز و نیاز 
 .نشین باشیم باید همواره با چنین کسانی هم

هاي دینی،  البته معموالً افراد ثروتمند، بیش از فقیران و مستضعفان، از دین و ارزش
ي  هی را تکذیب کردند، طبقهترِ کسانی که پیامبران ال و، بیشر فاصله دارند. از این

 فرماید: و قومش می ي صالح درباره که اهللا اشراف و ثروتمندان بودند. چنان

ۡ ٱ قَاَل ﴿ ِينَ ٱ َمَ�ُ ل ْ َتكۡ سۡ ٱ �َّ وا ِينَ  ۦِمهِ قَوۡ  ِمن َ�ُ ْ ُتۡض سۡ ٱ لِ�َّ  ُهمۡ ِمنۡ  َءاَمنَ  لَِمنۡ  عُِفوا
َ�عۡ 

َ
نَّ  لَُمونَ �

َ
رۡ  الِحٗ َ�ٰ  أ ّ�ِهِ  ّمِن َسلٞ مُّ  ]  ٧٥: األعراف[  ﴾ۦۚ رَّ

کش قومش به مستضعفانی که ایمان آورده بودند، گفتند: آیا واقعاً باور سران متکبر و گردن
 باشد؟اي از سوي پروردگارش میتادهدارید که صالح، فرس

گران حق قرار دهد؛  ي ما را جزو اهل حق و و یاران و دعوت اهللا متعال، همه
 ي بزرگوار است. یقین او، بخشنده به

*** 
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ة بِْن وْهب -٢٥٧
َ
ْهِل «يقول:  اهللاقال: سمعُت رسوَل  عن َحارِث

َ
ْخرِبُُ�ْم بِأ

ُ
ال أ

َ
أ

َسم ىلَعَ اجلنَّة؟ لُكُّ َضعيٍف ُمَتَضعِّ 
ْ
ق
َ
ْو أ

َ
ْهِل انلَّارِ؟ لُكُّ ُ�ُتلٍّ  اهللاٍف ل

َ
ْخرِبُُ�ْم بَأ

ُ
الَ أ

َ
ألبرَّه، أ

رِبٍ 
ْ
 )1([متفقٌ علیه] ».َجوَّاٍظ ُمْسَتك
آیا بهتشیان «شنیدم که فرمود:  اهللا گوید: از رسول می حارثه بن وهبترجمه: 

 سوگند یاد کند، اهللا را به شما معرفی نکنم؟ هر ضعیف و مستضعفی که اگر به اهللا
بخشد؛ آیا دوزخیان را به شما معرفی نکنم؟ هر انسان، تندخو  سوگندش را تحقق می

 ».طلب و متکبر است کند و برتري اندوزي که بذل و بخشش نمی دل و ثروت و سنگ

 شرح
ي  ي مستضعفان و افراد فرودست و رده ، حدیثی بدین مضمون درباره/مؤلف

آیه بهشتیان را به «فرمود:  گوید: پیامبر می حارثه بن وهبپایین، نقل کرده که 
شما معرفی نکنم؟ هر ضعیف و مستضعفی که وقتی به اهللا سوگند بخورد، اهللا، 

ست که معموالً  هاي اهل بهشت، این لذا یکی از نشانه». بخشد سوگندش را تحقق می
و به دنبال کسب  دهند هاي مستضعفی هستند که به پست و مقام اهمیت نمی انسان

اي به  ظاهر و هم در باطن، عالقه مقام و موقعیت واالي دنیوي نیستند؛ بلکه هم به
نام و ناشناخته باشند. فقط برایشان مهم است که نزد  خواهند گم شهرت ندارند و می

گرامی و ارجمند باشند و در پیِ یافتن جایگاه و موقعیت در میان اطرافیان خود  اهللا
ست که نزد اهللا، جایگاه و منزلت واالیی بیابند.  ها، این ي فکر و تالش آن مهنیستند. ه

اند؛  خیال دهند، بی هایی که از دست می بینیم که نسبت به اموال و دارایی رو می از این
پذیرند و اگر چیزي از دست بدهند،  ها برسد، آن را می اگر چیزي از دنیا به آن

چه او  شود و آن چه اهللا بخواهد، همان می نند که آندا برایشان مهم نیست. زیرا می
برند،  سر می شود و همه چیز به دست خداست و وضعیتی که در آن به نخواهد، نمی

طور قطع به  چه مقدر شده، به ماندگار نیست و امکان تغییر گذشته وجود ندارد و آن
سرنوشتی قرار داده است هایی براي هر  رسد؛ البته اهللا متعال اسباب و زمینه انجام می

 توان از اسباب شرعی، استفاده کرد. که می

 .2853؛ و صحیح مسلم، ش: 4918صحیح بخاري، ش:  )1(
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یعنی اگر ». بخشد اگر به اهللا سوگند بخورد، اهللا سوگندش را تحقق می«فرمود: 
گرداند. چنین  براي انجامِ کاري سوگند یاد کند، اهللا متعال، آن را برایش میسر می

و به امید اجر و رحمتش،  اهللادهد که انسان با اطمینان به  مسایلی زیاد روي می
گرداند که آن کار را به  خورد و اهللا متعال نیز او را موفق می ي کاري سوگند می درباره

هی، نظري نسبت به رحمت ال کشی و تنگ انجام برساند؛ بر عکس، کسی که با گردن
 کنم: شود. اینک دو مثال، ذکر می خورد و موفق نمی کند، شکست می سوگند یاد می

و یکی از زنانِ انصار بود،  ثال اول: ربیع بنت نضر که خواهرِ انس بن نضرم
حکمِ قصاص صادر  اهللا دندانِ پیشینِ یکی از دختران انصار را شکست. رسول

 فرمود؛ زیرا اهللا متعال فرموده است:

ٓ  ِهمۡ َعلَيۡ  َناَوَ�َتبۡ ﴿ نَّ  �ِيَها
َ
ِ  َس �َّفۡ ٱ أ ِ  َعۡ�َ لۡ ٱوَ  ِس �َّفۡ ٱب  ٱوَ  ۡ�ِ عَ لۡ ٱب

َ
ِ  نَف ۡ�  ٱب

َ
 نِف ۡ�

 ٱوَ 
ُ
ِ  ُذنَ ۡ�  ٱب

ُ
نَّ ٱوَ  ُذنِ ۡ� ِ  لّسِ نِّ ٱب     ]٤٥: دة املائ[  ﴾لّسِ

اسرائیل چنین مقرر نمودیم که (حکم قصاص) بدین ترتیب است که و در تورات براي بنی
جان در برابر جان، چشم در برابر چشم، بینی در برابر بینی، گوش به جاي گوش و دندان به 

 شود.دندان قصاص می جاي

خدا! به اهللا سوگند که دندان پیشین  گفت: اي رسول برادرش، انس بن نضر
خواهرم شکسته نخواهد شد. این را در برابر حکمِ اهللا و رسولش نگفت؛ بلکه 

کند تا به گرفتن دیه  منظورش، این بود که تا بتواند با اولیاي آن دختر صحبت می
ها، مطمئن  ص، دیه بگیرند. گویا او به راضی شدن آنجاي قصا راضی شوند و یا به

طور هم شد و به خواست اهللا متعال، اولیاي آن دختر انصاري، به گرفتن  بود. همین
إِنَّ ِمْن ِعبَاِد «فرمود:  دیه راضی شدند و از اجراي قصاص، صرف نظر کردند. پیامبر

هُ  بَرَّ
َ
ِ أل قَْسَم ىلَعَ ا�َّ

َ
ِ َمْن لَْو أ در میان بندگان اهللا، کسانی هستند که اگر به «یعنی:  )1(.»ا�َّ

بدون شک، چیزي که انس ». بخشد اهللا سوگند یاد کنند، اهللا، سوگندشان را تحقق می
 را واداشت که چنین سوگندي یاد کند، امید و اطمینان باالیش به اهللا بن نضر

نقل از انس بن  به 1675)؛ و صحیح مسلم، ش: 4611، 4500، 2806، 2703صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .مالک
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هایی میسر خواهد کرد که مانع  هبود؛ زیرا او امیدوار بود که اهللا متعال، اسباب و زمین
 گردد. از اجراي حکم قصاص و شکستن دندانی پیشینِ خواهرش، ربیع می

قسم به اهللا که او، فالنی «گوید:  کاري، می ي انسانِ گنه شخصی دربارهمثال دوم: 
ْغِفر ِلفُ «فرماید:  می و اهللا». آمرزد را نمی

َ
 أ

َّ
ال

َ
َّ أ  يلَعَ

َّ
ىل

َ
ي َ�تَ� ِ

َّ
ُ، َمن َذا اذل

َ
الٍن، َ�َفْرت هل

حبْطت َ�َملك
َ
کند که من فالنی را  چه کسی به نام من سوگند یاد می«یعنی:  )1(.»َوأ

دقت ». که من او را بخشیدم و عمل تو را باطل و تباه گردانیدم بخشم؟ حال آن نمی
ي سعی و  کنید؛ این مرد، سخنی گفت که با آن، دنیا و آخرت را نابود کرد و همه

را از میان برد. زیرا به خود و عمل خویش فریفته شد و برادر مسلمانش تالش خود 
 هی دور دانست.را تحقیر کرد و او را از رحمت ال

و سپس فرمود: » آیا دوزخیان را به شما معرفی نکنم؟«فرمود:  اهللا گاه رسول آن
اٍظ ُمْستَْكرِبٍ « اندوزي که  ثروت دل و هر انسان، تندخو و سنگ«. یعنی: »لُكُّ ُ�تُلٍّ َجوَّ

هاي دوزخیان  ها، نشانه این ».طلب و متکبر است کند و برتري بذل و بخشش نمی
شود که حقوق و واجبات  اندوزي گفته می ، به هر دنیادوست ثروت»َجوَّاظ«است. 

ست که در برابر هر مشکلی سر فرو  تحملی صبر و کم کند و آدمِ بی اموالش را ادا نمی
شود و همواره خود را در موقعیت و  بر از دستش خارج میي ص آورد و رشته می

گاه گرفتار نخواهد شد! مانند داستان آن مردي که با  بیند که گویا هیچ جایگاهی می
ها شرکت کرده بود و هر مشرکی را که یکه و تنها  در یکی از جنگ اهللا رسول

»! ست او، دوزخی«رمود:اش ف درباره زد. پیامبر کرد و با شمشیر می دید، دنبال می می
ست!  همه شجاعت و جنگاوري، دوزخی تعجب کردند و گفتند: او با این صحابه

پی  ي پیامبر شخصی، گفت: من، همواره در کنارِ او خواهم بود تا به رازِ فرموده
که تیري از سوي  هاي نبرد، در کنار آن مرد شجاع بود تا این ببرم. لذا در تمام صحنه

ي شمشیرش  رد دالور، اصابت کرد و چون درد را تحمل نکرد، دستهدشمن به این م
اش قرار داد و به آن فشار آورد و  ي تیزش را وسط سینه را بر زمین نهاد و لبه

خدا! گواهی  رفت و گفت: اي رسول سان خودکشی کرد. آن شخص نزد پیامبر بدین
چه اتفاقی افتاده است؟ و  پرسید: اهللا راستی فرستاده اهللا هستی. رسول دهم که به می

 .از جندبنقل  به 2621مسلم، ش:  )1(
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بازگو کرد و گفت: مردي که گفته بودید،  اهللا آن مرد، داستان را براي رسول
َنَِّة، ِ�يَما «فرمود:  ست، خودکشی نمود. پیامبر دوزخی

ْ
ْهِل اجل

َ
َْعَمُل بَِعَمِل أ

َ
إِنَّ الرَُّجَل يل

ْهِل انلَّارِ 
َ
رسد که  نظر می گاه براي مردم چنین به«نی: یع )1(.»َ�بُْدو لِلنَّاِس، َو�ِنَُّه لَِمْن أ

 ».ست دهد؛ ولی در حقیقت، دوزخی شخص، عمل اهل بهشت را انجام می فالن
، هر آدمِ »جواظ«این مرد، نتوانست زخم تیر را تحمل کند؛ لذا خودکشی کرد. 

 نالد و پیوسته در غم و اندوه، اش می زند و از زندگی ست که همواره نق می تحملی  کم
اش راضی نیست؛ بلکه همواره  گاه از زندگی برد و هیچ سر می و حسرت و افسوس به

از سرنوشت خود و تقدیري که براي او رقم خورده است، شکایت دارد؛ گویا به 
 که اهللا، پروردگار اوست، راضی نیست! این

پذیرد.  کند و حق را نمی ست: مردم را تحقیر می و اما متکبر، داراي دو ویژگی
کبر، سرکشی از «یعنی:  )2(.»الِكرْبُ َ�َطُر احلَقِّ وَ�ْمُط انلَّاِس «فرموده است:  را پیامبرزی

ست؛ یعنی هم در  لذا آدمِ متکبر، در ذات خود، آدمِ سرکشی». حق و تحقیر مردم است
گردان  کند و هم در برابر مردم. به عبارت دیگر، از حق، روي کشی می برابر حق گردن
هاي دوزخیان  ها، نشانه کند. این پذیرد و به خلق خدا نیز رحم نمی نمیاست و حق را 

ي ما را از آتش دوزخ، در پناه خویش قرار دهد و ما را وارد  است. اهللا متعال، همه
 ي بزرگوار است. یقین او، بخشنده بهشت بگرداند. به

*** 

يب العباِس سهِل بِن سعٍد الساِعِديِّ  -٢٥٨
َ
فقاَل  ُجٌل ىلع انلَّيبِّ قال: مرَّ ر وعن أ

يَُك يِف َهَذا؟«لرُجٍل ِعْندهُ جالس: 
َ
ِ َحريٌّ إِْن » َما َرأ رْشاِف انلَّاِس هذا َوا�َّ

َ
فقال: رَُجٌل ِمْن أ

َت رسوُل 
َ
َسك

َ
ع. ف ْن �َُشفَّ

َ
َح َو�ِْن َشَفع أ

َ
ْن ُ�ْنك

َ
، ُ�مَّ َمرَّ رَُجٌل آَخر، فقال هل اهللا َخَطب أ

يَُك يِف َهَذا؟َما : «اهللا رسوُل 
ُ
ُمْسلِِم�، هَذا  اهللافقال: يا رسوَل » رأ

ْ
هذا رَُجٌل ِمْن ُ�َقَراءِ ال

ْن ال �ُْسمع لَِقْوهِل. فقال 
َ
اَل أ

َ
َع، َو�ِْن ق ْن ال �َُشفَّ

َ
ح، َو�ِْن َشَفع أ

َ
ْن ال ُ�ْنك

َ
حريٌّ إِْن خَطب أ

ْرِض ِمْثَل هَذا: «اهللارسوُل 
َ
 )3(متفقٌ علیه][ ».َهَذا َخْ�ٌ مْن ِملءِ األ

 .نقل از سهل بن سعد بن مالک به 112) و مسلم، ش: 4207، 4202، 2898صحیح بخاري، ش: ( )1(
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 گوید: مردي از کنار پیامبر می ابوالعباس، سهل بن سعد ساعديترجمه: 
ي  نظرت درباره«به شخصی که در کنارِ ایشان نشسته بود، فرمود:  گذشت. پیامبر

پاسخ داد: مردي از اشراف مردم است؛ به اهللا سوگند، واقعیت، » این مرد چیست؟
پذیرند و اگر سفارشی نماید، سفارش او قبول  یست که اگر خواستگاري کند، م این
دوباره  سکوت فرمود. سپس مردي دیگر عبور کرد. پیامبر اهللا شود. رسول می

ست که اگر  گفت: مسلمانِ فقیري» ي این مرد چیست؟ نظرت درباره«پرسید: 
شود و  دهند و اگر سفارش کند، سفارش او قبول نمی خواستگاري کند، به او زن نمی

اگر تمام زمین، «فرمود:  گاه پیامبر دهند. آن سخنی بگوید، به سخنش گوش نمی اگر
 ».ي آنان بهتر است آکنده از مردانی مانند مرد نخست باشد، این مرد، از همه

 شرح
گوید:  می ، روایتی بدین مضمون نقل کرده که سهل بن سعد ساعدي/مؤلف

ه در کنارِ ایشان نشسته بود، به شخصی ک گذشت. پیامبر مردي از کنار پیامبر
پاسخ داد: مردي از اشراف مردم است؛ به » ي این مرد چیست؟ نظرت درباره«فرمود: 

پذیرند و اگر سفارش  ست که اگر خواستگاري کند، می اهللا سوگند، واقعیت، این
سکوت فرمود. سپس مردي دیگر عبور  اهللا شود. رسول نماید، سفارش او قبول می

گفت: مسلمانِ » ي این مرد چیست؟ نظرت درباره«دوباره پرسید:  کرد. پیامبر
پذیرند و اگر سفارش کند، سفارش او قبول  ست که اگر خواستگاري کند، نمی فقیري

فرمود:  گاه پیامبر دهند. آن شود و اگر سخنی بگوید، به سخنش ترتیب اثر نمی نمی
ي آنان بهتر  شد، این مرد، از همهاگر تمام زمین، آکنده از مردانی مانند مرد نخست با«

،  از جمعیتی که تمام زمین را پر یعنی چنین شخصی، به مراتب، نزد اهللا». است
به پست و مقام افراد و به مال  کنند و داراي جاه و مقام باشند، بهتر است. زیرا اهللا

لکه به کند؛ ب ها و یا به مرکب و مسکنِ آنان نگاه نمی ي آن و نسب، و شکل و قیافه
نگرد. اگر قلبِ نیک و سالمی داشته باشند که آکنده از محبت  اعمال و قلوب آنان می

و انابت به سوي خداست و از یاد او غافل نباشند و از او بترسند و همواره به سوي 
گرامی و ارجمند  هی عمل کنند، نزد اهللاروي بیاورند و مطابق دستورهاي الاو 
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نزد اهللا، حرمت و آبرو دارند و اگر به نام اهللا سوگند  خواهند بود؛ چنین کسانی،
 بخشد. بخورند، سوگندشان را تحقق می

لذا از این حدیث چنین برداشت می کنیم که گاه، انسان در دنیا مقامی واال دارد،  
ها اگرچه در دنیا داراي مقام و  ولی نزد اهللا، قدر و منزلتی ندارد؛ و برخی از انسان

، ولی نزد پروردگارشان، قدر و منزلت دارند. از اهللا متعال بخواهیم که موقعیت نیستند
ما را جزو آن دسته از بندگانش قرار دهد که نزدش قدر و منزلتی دارند و دعا کنید که 

 به ما جایگاهی واال در کنار پیامبران، صدیقان، شهدا و صالحان، عطا بفرماید. اهللا
*** 

يب سعيٍد اخلدري -٢٥٩
َ
ِت اجلنَُّة وانلَّاُر فقالت «قال:  َعِن انلَّيبِّ  وعن أ اْحتجَّ

 ُ الِت اجَلنَُّة: يفَّ ُضعَفاُء انلَّاِس ومَساكِيُنُهم، َ�َقىَض ا�َّ
َ
ُون، وق ربِّ

َ
انلَّار: يفَّ اجلبَّاُروَن والُمَتك

َشاء، َو�ِنَِّك انلَّارُ 
َ
رَْحُم بِِك َمْن أ

َ
َشاء،  بَيَْنُهما: إِنَّك اجلنَُّة رمْحيِت أ

َ
ب بِِك َمْن أ عذِّ

ُ
َعذايِب أ

َّ ِملُؤها َما يلَعَ
ُ
يك

َ
 )1([روایت مسلم] ».وللِِك

بهشت و دوزخ با هم «فرمود:  گوید: پیامبر می ابوسعید خدري ترجمه:
بگومگو کردند؛ دوزخ گفت: ستمگران و مستکبران در من جاي دارند. و بهشت 

. اهللا در میان بهشت و دوزخ، گفت: مردم مستضعف و مستمند در من جاي دارند
داوري کرد و فرمود: تو، بهشت، رحمت من هستی و با تو به هرکس که بخواهم، 

ي تو هرکه را بخواهم، عذاب   کنم. و تو، دوزخ، عذاب من هستی؛ و به وسیله رحم می
 ».دهم. و پر کردن هر دوي شما، با من است می

 شرح
فرمود:  گوید: پیامبر که می نقل کرده است ، از ابوسعید خدري/مؤلف

ها، در فضل خود دالیلی  و هر یک از آن». بهشت و دوزخ با هم بگومگو کردند«

نیاورده؛ بلکه تنها بخش  ي حدیث را همه /مسلمگوید:  می /. آلبانی2847صحیح مسلم، ش:  )1(
 هاي حدیث به روایت ابوهریره اول و بخش پایانی حدیث یادشده را نقل کرده و در مورد سایر بخش

که قبل از این حدیث قرار دارد و به همان معناست، حواله داده و الفاظ و عباراتش، با الفاظ و عباراتی 
ي همین  تر، ر.ك: مقدمه براي تفصیل بیش آمده، متفاوت است.» ریاض الصالحین« 259که در حدیث 
 کتاب، ج:اول.
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ست و بر ما واجب است که به آن ایمان داشته باشیم؛  مطرح کرد. این، جزو امورِ غیبی
ي ما، دشوار باشد و نتوانیم این نکته را درك یا  اگرچه درك آن براي عقل و اندیشه

کنند؟! در هرحال، ما بر این  جان، بگومگو می نماییم که چگونه دو موجود بی هضم
باوریم که اهللا متعال، بر هر کاري تواناست. اهللا متعال، در قرآن کریم خبر داده است 

کند. وقتی اهللا، به  حکم پروردگار، بازگو می که روز قیامت، زمین، خبرهایش را به
نگ و در هر حالتی که باشد، حکم اهللا را اجابت در چیزي دستوري دهد، آن چیز بی

ها، در  ها و پوست و دیگر اندام انسان ها، پاها، زبان که روز قیامت، دست کند. چنان می
اند؛ هرچند که  دهند که چه کارهایی انجام داده آیند و گواهی می برابر اهللا به سخن می

آورد و او، بر هر  ا را به سخن میه زبانی براي سخن گفتن ندارند! زیرا اهللا متعال، آن
کاري تواناست. بهشت و دوزخ نیز با هم بگومگو کردند؛ بهشت گفت: ستمگران 

دل هستند و با کبر و  دل و مستکبران، در من جاي دارند. همان کسانی که سنگ سنگ
الِكرْبُ «فرموده است:  طور که پیامبر جویند. همان غرور خود، بر دیگران، برتري می

 ».کبر، سرکشی از حق و تحقیر مردم است«یعنی:  )1(.»ُر احلَقِّ وَ�ْمُط انلَّاِس َ�َط 
گردانند و خود را از  می  پناه بر خدا؛ افراد سرکش و متکبري که از حق روي

اخالق، از حق  رفتار و خوش اند. گاه، افراد خوش پندارند، دوزخی دیگران برتر می
شوند. یعنی اگرچه در برابر مردم، سرکش و  سان دوزخی می گردانند و بدین روي می

رو مهر و عطوفتی که  ورزند؛ از این متکبر نیستند، اما در برابر حق و حقیقت، تکبر می
نسبت به مردم دارند، سودي به حالشان نخواهد داشت. زیرا از حق و حقیقت، روي 

 گردانند. می
هاي  معموالً آدمبهشت، خود را جایگاه مستضعفان و مستمندان دانست. زیرا 

هاي  شوند؛ یعنی آدم مستضعف و مستمند، در برابر حق و حقیقت، تسلیم می
تو، بهشت، «در میان بهشت و دوزخ، داوري کرد و فرمود:  پذیري هستند. اهللا حق

یعنی، بهشت ». کنم می ي تو، به هرکس که بخواهم، رحم وسیله رحمت من هستی و به
آن رو بهشت، صفت رحمت او نیست؛ و از  . از اینهی نشأت گرفته استاز رحمت ال

کران او، نشأت  شود که از رحمت بی هی یاد میجهت از بهشت به عنوان رحمت ال

 .91صحیح مسلم، ش:  )1(
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باشد که جدا از ذات او  می گرفته است. صفت رحمت، صفتی حقیقی براي اهللا
ي اوست.  نیست؛ ولی بهشت، گرچه از رحمت او پدید آمده، ولی مخلوق و آفریده

کند، بدین معناست که آن را  از بهشت به عنوان رحمت خود یاد می که اهللا این لذا
 رحمت خویش، آفریده است. به

تو، دوزخ، عذاب من هستی و «در این حدیث آمده است: اهللا به دوزخ فرمود: 
طور که اهللا متعال در قرآن کریم  همان». دهم با تو هرکه را بخواهم، عذاب می

 فرماید: می

ٓ  َمن ُب ُ�َعذِّ ﴿ ٓ  َمن َحمُ َوَ�رۡ  ءُ �ََشا  ]  ٢١: العنكبوت[  ﴾ءُ �ََشا
 کند. دهد و به هرکس که بخواهد، رحم می هرکه را بخواهد، عذاب می

هی. سپس شوند و دوزخیان، گرفتار عذاب ال لذا بهشتیان، مشمول رحمت اهللا می
دار پر  هدهخود، ع یعنی اهللا». پر کردن هر دوي شما، با من است«فرمود:  اهللا

هی، از خشم و . ناگفته نماند که فضل و رحمت الکردن بهشت و دوزخ شده است
اندازد و  هرکه رابخواهد، در دوزخ می باشد. روز قیامت، اهللا تر می غضبش، گسترده

تر بدهید.  گوید: آیا افزون بر این هم هست؟ یعنی باز هم به من بدهید؛ بیش دوزخ می
سان بخشی از دوزخ به  نهد و بدین اهللا، پایش را در دوزخ میگاه  تر! آن باز هم بیش

گوید: بس است، بس  شود و می چسبد و دوزخ، مچاله می بخشی دیگر از آن، می
هی، بسیار گسترده و به پهناي کردن دوزخ می باشد. اما بهشت ال است. این، مفهوم پر

اوانی از آن، براي اهل شوند و بخش فر ها و زمین است و بهشتیان، وارد آن می آسمان
آورد تا به بهشت بروند و  رو اهللا متعال کسانی را پدید می ماند. از این بهشت، خالی می

از فضل و رحمت اهللا برخوردار شوند. زیرا اهللا متعال، پر کردن بهشت را بر خود الزم 
 قرار داده است.

ی هستند. شود که فقیران و مستضعفان، بهشت از این حدیث، چنین برداشت می
پذیرند و مردمان سرکشی نیستند؛ ولی  ها، حق و حقیقت را می تر آن زیرا معموالً بیش

کنند و  گریز، دوزخی هستند. زیرا از قبول حق، سرکشی می مستکبران ستمگر و حق
 شود. پناه بر اهللا. هایشان با یاد اهللا، نرم نمی دل

*** 
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يب هر�رة -٢٦٠
َ
ِمُ� الْعِظيُم يَْوَم «قال:  اهللاَعن رسوِل  وعن أ أيِت الرَُّجُل السَّ

َ
إِنَُّه يل

ِقيامِة ال يزُن ِعْند 
ْ
 )1(علَیه] [متفق ».جَناَح بُعوَضةٍ  اهللال

روز قیامت، مردي بزرگ و «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریرهترجمه: 
 ».ي بال پشه نیز وزن و ارزش ندارد اندازه آید که نزد اهللا به فربه می

 حشر
فرموده  ذکر کرده که پیامبر حدیثی بدین مضمون از ابوهریره /مؤلف

ي بال پشه نیز وزن  اندازه آید که نزد اهللا به روز قیامت، مردي بزرگ و فربه می«است: 
 ».و ارزش ندارد

برتري مسلمانان مستضعف و «از آن جهت این حدیث را در باب  /مؤلف
ي مال و  ست و پرخوري، نتیجه ي پرخوري جهذکر کرده که معموالً چاقی، نتی» فقیر

گریز و  ها، حق رو غالباً ثروتمندان بیش از سایر انسان باشد. از این ثروت فراوان می
که  رو روز قیامت، چنین وضعیتی خواهند داشت؛ یعنی با آن ناسپاس هستند؛ از این

اي هم وزن نخواهند  هي بال پش اندازه اند و جسم بزرگی دارند، نزد اهللا، به چاق و فربه
باشد،  ترین حشرات می ترین و ناتوان داشت. ناگفته پیداست که پشه، یکی از ضعیف

 وضعیت بال پشه که روشن است!
که قرآن  شود. چنان از این حدیث، مسأله وزن کردن در روز قیامت، ثابت می

 فرماید: می گر همین موضوع است؛ اهللا کریم نیز بیان

ۡ ٱ َونََضعُ ﴿ ٰ ل ۖ  ٔٗ َشۡ�  ٞس َ�فۡ  لَمُ ُ�ظۡ  َفَ�  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مِ ِ�َوۡ  َط قِسۡ لۡ ٱ زِ�نَ َمَ�  َقاَل ِمثۡ  َ�نَ  �ن ا
تَيۡ  َدلٍ َخرۡ  ّمِنۡ  َحبَّةٖ 

َ
ۗ  َنا�      ]٤٧: األنبياء[  ﴾٤٧ ِسبِ�َ َ�ٰ  بَِنا َوَ�َ�ٰ  بَِها

شود و اگر  کس هیچ ستمی نمی نهیم و به هیچ و روز قیامت ترازوهاي عدالت را (در میان) می
آوریم. و همین بس که  ي خردلی هم باشد، باز هم آن را (به حساب) می سنگ دانه عملی هم

 ما حسابرسیم.

 فرماید: چنین می هم
 
 

 .2785؛ و صحیح مسلم، ش: 4729صحیح بخاري، ش:  )1(
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�ٍ  َقاَل ِمثۡ  َمۡل َ�عۡ  َ�َمن﴿ �ٖ  َقاَل ِمثۡ  َمۡل َ�عۡ  َوَمن ٧ ۥيََرهُ  �َخۡ�ٗ  َذرَّ    ﴾٨ ۥيََرهُ  �َ�ّٗ  َذرَّ
    ]٨  ،٧: الزلزلة[ 

اي بدي نماید،  وزن ذره بیند. و هر کس هم اي نیکی کند، آن را می وزن ذره هم پس هرکس
 بیند. را می آن

ُقوا انلَّارَ «نیز فرموده است:  پیامبر از آتش دوزخ پروا «یعنی:  )1(.»َولْو �ِشقِّ َ�ْمرةٍ  ا�َّ
 ».کنید؛ اگرچه با صدقه دادن نصف یک خرما باشد

عادالنه است و هیچ ظلم و ستمی در کار  سنجش اعمال در روز قیامت، کامالً
اند: هرکس،  شود. علما گفته هایش محاسبه می ها و نیکی نیست. هرکس، مطابق بدي

تر باشد، بهشتی خواهد بود و هرکس،  هایش سنگین ي بدي هایش از کفه ي نیکی کفه
ه گردد. و کسانی ک هی در دوزخ میتر باشد، سزاوار عذاب ال ش سنگینهای ي بدي کفه
شود، براي مدتی، متناسب با کردارشان، در  هایشان، برابر می ها و بدي ي نیکی کفه

 روند. مانند و سرانجام، به بهشت می در میان بهشت و دوزخ می» اعراف«محلی به نام 
ناگفته نماند که وزن کردن یا سنجش اعمال در آن روز، کامالً محسوس و با 

ي دیگر،  گذارند و در کفه ها را می کفه، نیکیست که دو کفه دارد؛ در یک  ترازویی
رسد،  نظر می گونه که از ظاهر این حدیث به سنجند؟ آن ها را. اما چه چیزي را می بدي

اند:  سنجند و وزن او به اعمالش بستگی دارد. برخی از علما گفته خود انسان را می
هاي  ک کفه و کارنامههاي نیکی را در ی سنجند؛ کارنامه ي اعمال هر کسی را می نامه

تر است،  کنند؛ مطابق کفه اي که سنگین گذارند و وزن می ي دیگر می بدي را در کفه
 شود. اش حکم می درباره

شود، اعمال انسان است؛ زیرا  چه در آن روز، وزن می چنین گفته شده که آن هم
 فرماید: اهللا متعال، می

�ٍ  َقاَل ِمثۡ  َمۡل َ�عۡ  َ�َمن﴿   ]  ٧: الزلزلة[  ﴾٧ ۥَرهُ يَ  �َخۡ�ٗ  َذرَّ
 بیند. اي نیکی کند، آن را می وزن ذره پس هرکس هم

 فرماید: می گونه که اهللا در این آیه، به سنجش عمل تصریح شده است. همان

نقل از  به 1016)؛ و صحیح مسلم، ش: 6563، 6539، 6023، 3595، 1417صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .عدي بن حاتم
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تَيۡ  َدلٍ َخرۡ  ّمِنۡ  َحبَّةٖ  َقاَل ِمثۡ  َ�نَ  �ن﴿
َ
ۗ  َنا�      ]٤٧: األنبياء[  ﴾٤٧ ِسبِ�َ َ�ٰ  بَِنا َوَ�َ�ٰ  بَِها

آوریم. و همین  ي خردلی هم باشد، باز هم آن را (به حساب) می سنگ دانه هم عملیاگر  و
 بس که ما حسابرسیم.

ِمَ�اِن، «نیز فرموده است:  اهللا رسول
ْ
لَكَِمتَاِن َخِفيَفتَاِن ىلَعَ اللَِّساِن، ثَِقيلَتَاِن يِف ال

ِ َوحِبَ   الرَّمْحَِن: ُسبَْحاَن ا�َّ
َ

َعِظيمِ َحِبيبَتَاِن إِىل
ْ
ِ ال دو کلمه وجود «یعنی:  )1(.»ْمِدهِ، ُسبَْحاَن ا�َّ

باشد و محبوب  دارد که بر زبان سبک است؛ ولی در ترازوي اعمال سنگین می
از این حدیث نیز ». اهللا العظيم اهللا وحبمده، سبحان سبحانپروردگار رحمان است: 

چه روز  نجند؛ یعنی آنس شود که روز قیامت، اعمال انسان را می چنین برداشت می
شود، اعمال انسان است. و از ظاهرِ قرآن و سنت نیز، همین  قیامت در ترازو وزن می

ها، وزن  هاي اعمال یا کارنامه شود؛ و امکان دارد که هم اعمال و هم نامه برداشت می
 شوند.

پروري بپرهیزیم.  ي ماست که از تن هشداري جدي به همه حدیث ابوهریره
ست که  اندیشد و پرورش قلب انسان، این خردمند، به پرورش قلب خود می لذا انسان

عادت دهد. وقتی قلب انسان،  بندي به دین اهللا آن را بر فطرت خداپرستی و پاي
در این زمینه، سالم باشد، تمام اندام و جوارح انسان نیز صالح و سالم خواهند بود؛ 

ند و از پرورش قلب خود غافل شود، پروري عادت ک ولی بر عکس، اگر انسان به تن
گردد، ولی با قلب خراب و  روز قیامت، با جسم و پیکري نازپرورده برانگیخته می

که این مفاهیم ارزشمند،  فاسدش، سرانجامی جز دوزخ نخواهد داشت. براي این
 فرماید: هی را بخوانید که میي ال شود، چه خوب است این فرمودهتر  روشن

وۡ  َذَكرٍ  ّمِن الِحٗ َ�ٰ  َعِمَل  َمنۡ ﴿
َ
نَ�ٰ  أ

ُ
ۖ  ةٗ َحَيوٰ  ۥيِيَنَّهُ َفلَُنحۡ  ِمنٞ ُمؤۡ  وَُهوَ  أ  َطّيَِبٗة

جۡ  زَِ�نَُّهمۡ َوَ�َجۡ 
َ
حۡ  رَُهمأ

َ
ْ  َما َسنِ بِأ     ]٩٧: النحل[  ﴾٩٧ َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا

بخشیم و به آنان مطابق  اي می به هر مؤمن نیکوکاري اعم از مرد و زن زندگی نیک و پاکیزه
 دهیم. بهترین کردارشان پاداش می

اهللا متعال، در این آیه نوید داده است که زنان و مردان مؤمن را از زندگی پاك و 
دهد؛  ها را در ناز و نعمت قرار می هاي آن که جسم سازد، نه این مند می اي بهره پاکیزه

 .نقل از ابوهریره به 2694ش:  )؛ و مسلم،6682، 6406صحیح بخاري، ش: ( )1(
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کند  آرام عطا میاي باز و قلبی  ها سینه نهد و به آن هایشان، انس و الفت می زیرا در دل
سازد. حتی یکی از گذشتگان  سان آنان را از آرامش خاطر، برخوردار می و بدین

زادگان از آرامشی که ما داریم، باخبر بودند،  اگر شاهان و شاه«سیرت گفته است:  نیک
از اهللا متعال ». خاستند براي تصاحب آن با شمشیرهایشان به ستیز با ما برمی

هایمان را با نور  ي ما را براي اسالم، بگشاید و دل لوب همهکنم که ق درخواست می
 ي بزرگوار است. یقین او، بخشنده علم و ایمان، نورانی بگرداند. به

*** 

فَقَدَها، أو فقده رسوُل  -٢٦١
َ
ْو َشابّا، ف

َ
ةً سْوداَء اَكنََت َ�ُقمُّ املْسِجد، أ

َ
نَّ اْمرأ

َ
وعنه أ

ْو عْنه،اهللا
َ
َل َ�ْنَها أ

َ
َسأ

َ
ْنُتْم آَذْ�ُتُموِ�؟«فقالوا: مات. قال:  ، ف

ُ
ال ك

َ
ف
َ
ُروا » أ �َُّهْم صغَّ

َ
�

َ
ك

َ
ف

ْمره، فقال: 
َ
ْو أ

َ
ْمَرَها، أ

َ
ِ «أ رْبِه

َ
وِ� ىلَعَ �

ُّ
يه، ُ�مَّ قال : ». ُدل

َ
ص�َّ َعل

َ
وهُ ف

ُّ
وَءٌة «فدل

ُ
ُقُبور مل

ْ
إِنَّ َهِذهِ ال

ْهلَِها، و�ِنَّ 
َ
مًة ىلَعَ أ

ْ
رهَ  اهللاُظل ْيِهمْ تعاىل ُ�َنوِّ

َ
ُهْم بَصاليِت َعل

َ
 )1([متفقٌ علیه] ».ا ل

زد؛  گوید: زنی سیاه یا مردي جوان، مسجد را جارو می می ابوهریرهترجمه: 
او را نیافت و جویاي حال او شد. گفتند: مرده است. فرمود:  اهللا (روزي) رسول

اه فرمود: گ گویا به این مسأله اهمیت نداده بودند. آن» پس چرا مرا خبر نکردید؟«
بر او نماز  اهللا نشان دادند. رسول قبرش را به پیامبر». قبرش را من نشان دهید«

ها هستند، پر از تاریکی و ظلمت  این قبرها، بر کسانی که درون آن«خواند و فرمود: 
 ».گرداند ي نماز من، قبرهایشان را نورانی می وسیله است و اهللا متعال، به

 شرح
گوید: زن یا مردي سیاه،  می کرده است که ابوهریرهروایتی ذکر  /مؤلف

ست که زنی سیاه، مسجد  گر این ها، بیان تر روایت کرد. بیش مسجد را نظافت می
به مرگش اهمیت  زده است. این بانو، شبی فوت کرد و صحابه را جارو می پیامبر

  خود، او را بهاطالع دهیم. لذا  ندادند و گفتند: شب است و نیازي نیست به پیامبر
او را ندید، سراغش را گرفت. گفتند: مرده است. فرمود:  خاك سپردند. وقتی پیامبر

نشان  قبرش را به پیامبر». پس چرا مرا خبر نکردید؟ قبرش را به من نشان دهید«

 .956)؛ و صحیح مسلم، ش: 1337، 458صحیح بخاري، ش: ( )1(
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ها  این قبرها، بر کسانی که درون آن«بر او نماز خواند و فرمود:  دادند. پیامبر
ي نماز من، قبرهایشان را  وسیله اریکی و ظلمت است و اهللا متعال، بههستند، پر از ت

 ».گرداند نورانی می
ست که اهمیت و جایگاه هرکسی به اعمالش بستگی دارد  گر این این حدیث، بیان

 تر است. تر باشد، نزد اهللا گرامی و هرچه طاعت و عبادت انسان، بیش
لیت نظافت مسجد را بر عهده بگیرد و تواند مسؤو یابیم که زن، می چنین درمی هم

این کار، مخصوص مردان نیست. یعنی هرکس، با امید اجر و ثواب، مسجد را نظافت 
کند که زن، خود مسجد را نظافت کند یا به حساب  یابد؛ فرقی نمی کند، پاداش می

 ستخدام نماید. خود، براي نظافت مسجد، کارگري ا
شود، مشروعیت نظافت  برداشت می یکی دیگر از نکاتی که از این حدیث

َقَذاُة ُ�ْرُِجَها «فرموده است:  باشد. پیامبر مساجد می
ْ
يِت َحىتَّ ال مَّ

ُ
ُجوُر أ

ُ
َّ أ ُعرَِضْت يلَعَ

َمْسِجدِ 
ْ
پاداشِ اعمال امتم را به من نشان دادند؛ حتی پاداش «یعنی:  )1(.»الرَُّجُل ِمْن ال

 ».برد ی براي نظافت مسجد، بیرون میترین چیزي (مانند مو و پر) که شخص کوچک
هاي مختلف  به ساختن مسجد در محله آمده است: پیامبر &در حدیث عایشه

ي خداست و باید به نظافت  و نظافت و تمیز کردن مساجد دستور داد. مسجد، خانه
نگاري و آراستن مساجد با الگوبرداري از روش یهود و  آن، اهمیت داد. البته نقش

اي تزیین  گونه استن معبدهایشان، درست نیست؛ یعنی نباید مساجد را بهنصارا در آر
لزَُتَْخِرُ�نََّها «روایت شده است:  کنیم که حواس نمازگزاران، پرت شود. زیرا از پیامبر

)، و فاکهی در 4265)، ابویعلی در مسندش (461)، ابوداود (2916ضعیف است؛ روایت: ترمذي ( )1(
لک راود از ابن جریج از مطلب بن حنطب از انس بن ما ) از طریق عبدالمجید بن ابی1289أخبار مکۀ (

رقطنی گفته است: الجوزي آمده، دا ) از ابن1/117گونه که در العلل المتناهیۀ ( صورت مرفوع. آن به
میسره و دیگر راویان ضعیف، تدلیس  شود: از ابن جریج، چیزي از مطلب نشنیده است. گفته می ابن«

ک از صحابه چیزي ی بخاري نیز سماع مطلب از صحابه را رد کرده و گفته است: مطلب از هیچ». کرد می
که در  باشد و امیدوارم از عایشه شنیده باشد؛ چنان گوید: مطلب، ثقه می نشنیده است. ابوزرعه می

) آمده است. عبدالمجید نیز ضعیف است و در ثقه بودنش، اختالف نظر 123، 1/122الترغیب منذري (
 ).3700وجود دارد. ر.ك: ضعیف الجامع (
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َُهوُد َوانلََّصارَى
ْ

مساجد را با نقش و نگار، خواهید آراست؛ مانند « )1(.»َكَما زَْخَرفَت ايل
 ».ه معبدهاي خود را آراستندیهود و نصارا ک

دانست؛ از  غیب نمی شود که پیامبر چنین برداشت می از حدیث ابوهریره
دانست،  وقتی یک چیزِ محسوس را نمی». قبرش را به من نشان دهید«رو فرمود:  این

دانست.  اطالع بود، پس از باب اولی، غیب نیز نمی یعنی از محل قبر آن شخص، بی
 فرموده است: اهللا متعال به او

ٓ  قُل﴿ قُوُل  �َّ
َ
ٓ  ِعنِدي لَُ�مۡ  أ ِ ٱ �ِنُ َخَزا عۡ  َوَ�ٓ  �َّ

َ
قُوُل  َوَ�ٓ  َب َغيۡ لۡ ٱ لَمُ أ

َ
 إِّ�ِ  َلُ�مۡ  أ

 ]  ٥٠: األنعام[  ﴾َملٌَكۖ 
دانم و به شما هاي اهللا نزد من است. و من، غیب نمیها و خزانهگویم گنجبگو: نمی

 ام.گویم که من فرشته نمی
 فرموده است: چنین هم

ٓ  قُل﴿ مۡ  �َّ
َ
ا َوَ�  اعٗ َ�فۡ  ِ� ِ�َفۡ  لُِك أ ٓ  َما إِ�َّ  َ�ًّ ۚ ٱ ءَ َشا ُ عۡ  ُكنُت  َولَوۡ  �َّ

َ
 َب َغيۡ لۡ ٱ لَمُ أ

ِ�َ  َوَما ۡ�ِ �َۡ ٱ ِمنَ  ُت َ�ۡ َتكۡ سۡ َ�  وٓ ٱ َمسَّ ۚ لسُّ ۠  إِنۡ  ُء نَا
َ
 �ٖ ّلَِقوۡ  َو�َِش�ٞ  نَِذيرٞ  إِ�َّ  �

    ]١٨٨: األعراف[  ﴾١٨٨ِمُنونَ يُؤۡ 
چه اهللا بخواهد. و اگر غیب  بگو: من براي خودم مالک هیچ نفع و ضرري نیستم، مگر آن

رسید. من ساختم و هیچ زیانی به من نمی دانستم، سود بسیاري براي خودم فراهم میمی
 رسانم.براي مؤمنان تنها هشداردهنده و مژده

) از طریق سفیان ثوري از 1/274شیبه ( )، و ابن ابی3/152بدالرزاق ()، ع448روایت: ابوداود ( )1(
باشد یا  ي این روایت اختالف است که موقوف می ؛ البته دربارهعباس فزاره از یزید بن اصم از ابن ابی

عیینه و وکیع و دیگران، این روایت را از ثوري نقل کرده و آن را به ابن عباس موقوف  مرفوع. ابن
ند. عبدالرزاق آن را از طریق ثوري به صورت مرفوع، نقل کرده است. حافظ در تغلیق التعلیق ا دانسته

ابن «) این روایت را هم به صورت مرفوع و هم به صورت موقوف آورده و گفته است: 240، 2/239(
ست: مسلم، از شایستگی یاد کرده و گفته ا اند و ابوحاتم از او به معین و دارقطنی، ابوفزاره را ثقه دانسته

».  باشد، ولی معلول است طریق یزید از او روایت نموده است؛ پس، این روایت بنا بر شرط مسلم می
صورت معلّق  ي جزم، در صحیح خود (کتاب الصالة، باب: بنیان المسجد) به  بخاري نیز آن را با صیغه

 ذکر کرده است.
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پیش از دفن  شود که اگر کسی، نتوانست از این حدیث چنین برداشت می
اي بر آن نماز بخواند، برایش جایز است که بر قبر وي، نماز بخواند. زیرا  جنازه
ي این مرد یا زنِ سیاه، نماز نخوانده بود و زمانی از وفات وي،  بر جنازه پیامبر

اطالع یافت که او را به خاك سپرده بودند؛ لذا سرِ قبرش رفت و بر قبرِ او نماز 
عصرِ  دوران یا هم ند که نماز خواندن بر قبر کسی، جایز است که همخواند. ناگفته نما

ي او بازمانده باشیم؛ ولی نماز  ما بوده است و به هر دلیلی از نماز خواندن بر جنازه
اند، جایز  خواندن بر قبرِ پیشینیان یا کسانی که قبل از ما به دنیا آمده و از دنیا رفته

و نیز بر قبر ابوبکر یا عمر یا عثمان و  قبر پیامبر رو نماز خواندن بر نیست. از این
باشد. یعنی اگر سی ساله هستید و  و امامان و پیشوایان دینی جایز نمی دیگر صحابه

شخصی، سی سالِ قبل فوت کرده است، جایز نیست که بر قبر او نماز بخوانید. زیرا 
از دنیا رفته است. ولی اگر  که شما به دنیا بیایید و اهل نماز باشید، او، پیش از این

اش نماز  که شخصی، یک یا دو سال قبل مرده است و شما بر جنازه فرض این به
 اید و حال دوست دارید بر قبرش نماز بخوانید، ایرادي ندارد. نخوانده

دهد که آن  باشد و نشان می به امتش می گر توجه پیامبر این حدیث، بیان
داد؛  ها بود و به کوچک و بزرگ مسلمانان اهمیت می بزرگوار همواره جویاي حال آن

شد که از دیگران یا سایر  دار یا مسایل بزرگ، باعث نمی و اهمیت دادن به افراد نام
 کارها، غافل شود.

که  منت، ایرادي ندارد؛ چنان شود که سؤال بی از این حدیث چنین برداشت می
سیاه را به او نشان دهند. ولی  از اصحابش خواست که قبر این مرد یا زن پیامبر

درخواست مال، جز به ضرورت، جایز نیست؛ زیرا با منت همراه است. یعنی جایز 
نیست که کسی جز به ضرورت، از دیگران بخواهد که به او هزار یا دو هزار تومانی 

 کمک کنند. به عبارت دیگر، سؤال به معناي گدایی، جایز نیست.
باشد؛ یعنی  ي نماز جنازه، جایز می ست که اعاده این گر چنین بیان این حدیث، هم

اي نماز خوانده باشد و دوباره گروهی دیگر، بر این جنازه  تر بر جنازه اگر کسی، پیش
ها در این نماز شریک شود. زیرا  نماز بخوانند، براي این شخص جایز است که با آن

سرِ قبر آن شخص رفتند،  که با پیامبر رسد که آن دسته از صحابه نظر می چنین به
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ي نماز جنازه در  گر جایز بودن اعاده با ایشان نماز جنازه خواندند و این، بیان
 خوانند. ست که گروهی دیگر بر آن جنازه نماز می زمانی

کسی که نماز فرض خود را بخواند و سپس جماعت دیگري براي اداي نماز برپا 
دوباره نماز بخواند؛ علما، نماز جنازه را تواند در این جماعت شرکت کند و  شود، می
اي نماز بخواند  اند. بنابراین، اگر کسی، در مسجد بر جنازه گونه قلمداد کرده نیز همین

اي بخواهند بر او نماز  جا نیز عده و سپس آن جنازه را به قبرستان منتقل کنند و آن
ه به همراه این گروه بخوانند، نه مکروه است و نه ایرادي دارد که این شخص، دوبار

ي نماز در چنین مواردي، مبتنی بر سببی  ي مذکور نماز بخواند. زیرا اعاده بر جنازه
ست و این، ایرادي ندارد. حال این پرسش مطرح  مانند وجودي جماعت دیگري

شود که اگر کسی، خواسته باشد با رعایت شرایط یادشده بر قبري نماز بخواند،  می
اي بایستد که قبرش را در میان خود و قبله قرار  گونه پاسخ: باید بهکجا باید بایستد؟ 

 خوانند. دهد؛ درست به همان شکلی که بر جنازه نماز می
*** 

سَم ىلَعَ : «اهللاوعنه قال: قال رسوُل  -٢٦٢
ْ
ق
َ
ْو أ

َ
بَْواِب ل

َ
وٍع باأل

ُ
ْشعَث أغرَب مْدف

َ
ُربَّ أ

برَّهُ 
َ
ِ أل  )1([روایت مسلم] ».ا�َّ

موي و  بسا شخصِ ژولیده چه«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریرهترجمه: 
کند و اهللا، سوگندش  غبارآلودي که از هر دري رانده شده است، به اهللا سوگند یاد می

 ».بخشد را تحقق می

ساَمة -٢٦٣
ُ
هَ «قال:  َعِن انلَّيبِّ  وعن أ

َ
ُة َمْن دَخل إَِذا اعمَّ

َ
نَِّة، ف

ْ
ْمُت ىلَعَ باِب اجل

ُ
ا �

ْمُت ىلَعَ 
ُ
 انلَّار. و�

َ
ِمر بِِهْم إىِل

ُ
ْد أ

َ
ْصحاب انلَّارِ ق

َ
نَّ أ

َ
ْصحاُب اجَلدِّ ْ�ُبوُسوَن غْ� أ

َ
َمَساكِ�، وأ

ْ
ال

َها النَِّساءُ 
َ
ُة مْن َدَخل إَِذا اعمَّ

َ
 )2(]متفقٌ عليه[ ».باِب انلَّارِ ف

ترِ  م؛ بیشي بهشت ایستاد بر دروازه«فرمود:  گوید: پیامبر می اسامهترجمه: 
شدند، فقیران و مستمندان بودند و ثروتمندانِ بهشتی را نگه  کسانی که وارد بهشت می

 .2622صحیح مسلم، ش:  )1(
 .2736و صحیح مسلم، ش: ؛ 5196صحیح بخاري، ش:  )2(
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ها را  ي ورود نداده بودند؛ جز دوزخیانی که دستور رسیده بود آن داشته و هنوز اجازه
شدند،  تر کسانی که وارد دوزخ می ي دوزخ ایستادم؛ بیش به دوزخ ببرند. و بر دروازه

 ».دزنان بودن

 شرح
 نقل کرده، یادآوري نموده که پیامبر در حدیثی که از ابوهریره /مؤلف

موي و غبارآلودي که از هر دري رانده شده  چه بسا شخصِ ژولیده«فرموده است: 
 ».بخشد کند و اهللا، سوگندش را تحقق می است، به اهللا سوگند یاد می

خود و ظاهرِ خویش برسد و ست که چیزي ندارد تا به  موي، این منظور از ژولیده
اي دارد و از هر دري رانده شده  هاي کهنه پریده است و لباس از شدت فقر، رنگ

رانند و به  زند، او را می گیرد و هر دري را که می است؛ یعنی کسی از او تحویل نمی
اش را به رویش بگشاید، همین که  دهند و اگر کسی، درب خانه ي ورود نمی او اجازه
بندد. زیرا ارزشی براي او قایل نیست. ولی این  بیند، درب را به رویش میاو را ب

بسیار گرامی و ارجمند است؛ اگر به اهللا سوگند بخورد، اهللا،  شخص، نزد اهللا
گیرد. یعنی اگر بگوید: به اهللا  بخشد و حرفش را نادیده نمی سوگندش را تحقق می

افتد. ولی برخی  رده است، اتفاق میچه بر آن سوگند خو شود، آن سوگند که چنین می
خورند، سوگندشان تحقق  که سوگند می موي و غبارآلود، با این از افراد ژولیده

توان به این مقام دست یافت؟ میزان، چیست؟ آري؛ میزان،  یابد! پس چگونه می نمی
 فرماید: می گونه که اهللا تقواست. همان

�ۡ  إِنَّ ﴿
َ
ِ ٱ ِعندَ  َرَمُ�مۡ أ َّ�  ۡ�

َ
� ٰ     ]١٣: احلجرات[  ﴾ ُ�مۚۡ َقٮ

 ترین شما نزد اهللا، باتقواترین شماست. گمان گرامی بی

تر است و اهللا متعال، امورش را سر و  لذا هرکس، باتقواتر باشد، نزد اهللا، گرامی
کند و سوگندهایش را  پذیرد، مشکالتش را حل می بخشد، دعایش را می سامان می
بخشد که براي ظلم و ستم به  ند کسی را تحقق میسازد. اهللا متعال، سوگ محقق می

روایی اهللا،  کسی، سوگند نخورد یا از روي سرکشی و تکبر در برابر قدرت و فرمان
 سوگند یاد نکند؛ بلکه سوگندش مبتنی بر تقوا و خداترسی از روي اطمینان به اهللا
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مورد امري  و در جهت کسب رضایت او باشد. یا حداقل از روي اطمینان به اهللا در
 مباح سوگند یاد کند.

را یادآوري کردیم؛  تر داستان ربیع دخت نضر و برادرش انس بن نضر پیش
 اهللا که ربیع، دندان پیشین یکی از دختران انصار را شکست و چون رسول چنان

داشت، گفت: به اهللا  از روي اطمیانی که به اهللا حکم قصاص صادر کرد، انس
ن ربیع نخواهد شکست. زیرا امیدوار بود که اهللا، گشایشی دهد و سوگند که دندا

به هیچ  اولیاي آن دختر با قبول دیه یا بدون آن، راضی شوند؛ لذا سوگند انس
ي آن دختر حاضر  طور هم شد؛ یعنی خانواده نبود. همین عنوان در رد حکم پیامبر

 جا بود که پیامبر دند. آنبه قبول دیه شدند و از قصاص کردنِ ربیع، صرف نظر کر
در میان بندگان اهللا، کسانی هستند که اگر به اهللا سوگند بخورند، اهللا، «فرمود: 

بینی یا از روي  ولی اگر کسی، از روي خودبزرگ )1(».بخشد سوگندشان را تحقق می
و بندگانش، سوگند بخورد، ظالم و ستمکار محسوب  سرکشی و تکبر در برابرِ اهللا

ي یک انسانِ  یابد. مانند آن عابد مغروري که درباره سوگندش تحقق نمی شود و می
بخشد.  خورم که اهللا، فالنی را نمی گوید: قسم می خورد و می کار سوگند می گنه

عجب! مگر آمرزش گناهان، به دست اوست؟ آیا رحمت در دست او قرار دارد؟ لذا 
َّ « فرماید: می اهللا  يلَعَ

َّ
ىل

َ
ي َ�تَ� ِ

َّ
حبْطت َ�َملكَمن َذا اذل

َ
ُ، َوأ

َ
ْغِفر ِلُفالٍن، َ�َفْرت هل

َ
 أ

َّ
ال

َ
 )2(.» أ

که  بخشم؟ حال آن کند که من فالنی را نمی چه کسی به نام من سوگند یاد می«یعنی: 
ي بدي! نه تنها اهللا  چه نتیجه». من او را بخشیدم و عمل تو را باطل و تباه گردانیدم

کار را آمرزید و  حقق نبخشید، بلکه آن شخصِ گنهمتعال، سوگند این عابد مغرور را ت
اعمال این عابد را باطل و تباه گردانید. زیرا این عابد، به خود و عمل خویش فریفته 

 هی دور دانست.را تحقیر کرد و او را از رحمت الشد و برادر مسلمانش 
ي بهشت  بر دروازه«فرمود:  آمده است: پیامبر در حدیث اسامه بن زید

شدند، فقیران و مستمندان بودند و  ترِ کسانی که وارد بهشت می تادم؛ بیشایس
یعنی فقرا قبل از ». ي ورود نداده بودند ثروتمندانِ بهشتی را نگه داشته و هنوز اجازه

 که در صحیح بخاري آمده است. تر، تخریج شد؛ چنان پیش )1(
 .نقل از جندب به 2621مسلم، ش:  )2(
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تري به اطاعت و بندگی  شوند. زیرا معموالً فقرا توجه بیش ثروتمندان، وارد بهشت می
 فرماید:  متعال، میطور که اهللا دارند؛ همان اهللا

﴿ ٓ ن ٦ َ�ٰٓ َ�َطۡ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ إِنَّ  َ�َّ
َ
  ]  ٧  ،٦: العلق[  ﴾٧ َ�ٰٓ َتغۡ سۡ ٱ رََّءاهُ  أ

 بیند. نیاز می نهد، هنگامی که خود را بی حقا که انسان (عجیب است و) سر به طغیان می

تر از آدمِ  کم رو بیند و از این نیاز می ثروتمند، خود را با مال و ثروتی که دارد، بی
کنند؛  کند؛ البته برخی از ثروتمندان، بیش از فقرا عبادت می فقیر و نیازمند، عبادت می

رو فقرا قبل از ثروتمندان  ولی غالباً عبادت فقرا بیش از عبادت ثروتمندان است. از این
 ها را به دوزخ جز دوزخیانِ ثروتمندي که دستور رسیده بود آن«شوند.  وارد بهشت می

مردم را در این حدیث به سه دسته تقسیم کرده است: دوزخیان،  اهللا رسول». ببرند
شوند، و مؤمنان ثروتمندي که منتظرِ ورود به بهشت  فقیرانی که وارد بهشت می

 دارند تا هر وقت که خدا بخواهد، وارد بهشت شوند. ها را نگه می هستند و آن
از مردان،   خیان، زنان هستند؛ زیرا بیشترِ دوز خبر داده که بیش اهللا ولی رسول

در یکی از اعیاد به زنان فرمود:  اهللا رو رسول شوند. از این گرند و گرفتار فتنه می فتنه
ْ�َن، « ْهِل انلَّارِ  َولَْو ِمْن ُحِليُِّ�نَّ يَا َمْعرَشَ النَِّساِء تََصدَّ

َ
رَثُ أ

ْ
�

َ
إِنَُّ�نَّ أ

اي زنان! «یعنی:  .»فَ
». ترِ دوزخیان، از شما زنان هستند از زیورآالت خود. زیرا بیش صدقه دهید؛ حتی

َعِش�َ «خدا؟! فرمود:  عرض کردند: چرا اي رسول
ْ
َن اللَّْعَن، َوتَْ�ُفْرَن ال یعنی:  )1(.»تُْ�رِثْ

گویید و شوهرانتان را نافرمانی و ناسپاسی  کثرت نفرین و ناسزا می زیرا شما، به«
باشد؛ اگر  گر و ناسپاِس شوهرش می دراز، فتنه زبان ، معموالً آري؛ زن». کنید می

ست که یک بار از او یک بدي ببیند؛  شوهرش، تمام عمر به او خوبی کند، فقط کافی
سان هرگز ممنونِ شوهرش نیست و  ام! و بدین گاه از تو خوبی ندیده گوید: هیچ می

 هایش را قبول ندارد. خوبی
ي مال و ثروت  همواره باید نسبت به فتنهدهد که انسان،  این حدیث، نشان می 

دارد و صاحبش را به  هوشیار باشد؛ زیرا مال و ثروت، انسان را به سرکشی وامی
دهد. لذا باید نسبت به دو نعمت،  گردانی از حق و تحصیر مردم، سوق می روي

نقل از عبداهللا بن  به 80نقل از ابوسعید خدري؛ و مسلم، ش:  ) به2462، 304صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .$نقل از جابر بن عبداهللا به 885و نیز روایت: مسلم، ش:  عمر
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نیازي از دیگران. فراغت  هوشیار و آگاه باشیم: نعمت سالمتی، و نعمت ثروت یا بی
نِْعمتاِن مغبوٌن فيهما كثٌ� «فرموده است:  ست. پیامبر ساز مشکالت زیادي نیز زمینه

 
ُ
َحُة َوالَفَراغ ي دو نعمت، زیان  بسیاري از مردم، درباره«یعنی:  )1(.»ِمَن انلَّاس: الصِّ

و فراغت، ». درستی و فراغت کنند): تن ها استفاده نمی گونه که باید از آن بینند (و آن می
تر مشغولِ کسب و  ي ثروت است؛ زیرا کسی که مال و ثروت دارد، کم الً نتیجهمعمو

 شود. کار می
ي دجال، در پناه خویش  ي زندگی و مرگ و از فتنه ي ما را از فتنه اهللا متعال، همه

 قرار دهد.
*** 

يب هر�رة -٢٦٤
َ
 «قال:  َعِن انلَّيبِّ  وعن أ

َ
 ث

َّ
ْم يِف الَمْهِد إِال

َّ
ْم َ�َتلَك

َ
ٌة: ِعيىس اْ�ُن ل

َ
الث

ُه َوَهو  مُّ
ُ
َ�ْتُه أ

َ
أ
َ
ََذ َصْومعًة فاكَن �ِيَها، ف اختَّ

َ
مْر�َم، وَصاِحُب ُجَرْ�ج، وَ�َن ُجَرْ�ٌج رَُجالً اَعبًِدا، ف

ا اَكَن  مَّ
َ
ل
َ
ْت ف

َ
انرْصف

َ
بَل ىلَعَ صالتِِه ف

ْ
ق
َ
أ
َ
�ِّ َوَصاليِت ف

ُ
ت: يا ُجَرْ�ج، فقال: يَاَربِّ أ

َ
. َ�َقال يَُص�ِّ

َبَل ىلَعَ َصالتِه، مِ 
ْ
�
َ
أ
َ
�ِّ َوَصاليِت. ف

ُ
ْي َربِّ أ

َ
ت: يَا ُجَرْ�ج، فقال: أ

َ
، فَقال َ�ْتُه وُهو يَُص�ِّ

َ
َغِد أ

ْ
َن ال

َبَل ىلَعَ 
ْ
�
َ
أ
َ
�ِّ َوَصاليِت، ف

ُ
ْي َربِّ أ

َ
ت: يَا ُجَرْ�ُج فقال: أ

َ
َ�ْتُه َوُهو يَُص�ِّ َ�َقال

َ
َغد أ

ْ
ا اَكَن ِمَن ال مَّ

َ
ل
َ
 ف

 َصالتِه، َ�قَ 
ً
َر َ�ُنو إرِْسا�ِيَل ُجرْ�ا

َّ
 وُُجوه املوِمَسات. َ�َتَذاك

َ
ُهمَّ ال تُِمْته َحىتَّ يْنُظَر إىِل

َّ
ت: الل

َ
ال

مْ 
َ
ل
َ
، ف

َ
تِنَنَّه، فتعرََّضْت هل

ْ
ف
َ
ت: إِْن ِشئُْتْم أل

َ
ٌة بيِغٌّ ُ�َتَمثَُّل حِبُْسنَِها، َ�َقال

َ
 َوِعَباَدته، َوَ�نَِت اْمرَأ

َْها، َتِفْت إيِلَ
ْ
ْيَها.  يل

َ
ع عل

َ
وق

َ
ْمكَنْتُه ِمْن نَفِسَها ف

َ
أ
َ
 صْومَعتِه، ف

َ
وي إىِل

َ
تْت َراِ�ًيا اَكَن يَأ

َ
أ
َ
ف

وا 
ُ
وه وهَدُموا صْومَعَته، وََجَعل

ُ
اْسَتـْ�ل

َ
تَْوهُ ف

َ
أ
َ
ت: ُهَو ِمن ُجَرْ�ج، ف

َ
ال

َ
ا َودلْت ق مَّ

َ
ل
َ
ت، ف

َ
حمل

َ
ف

نُُ�م؟ قالوا: َزَ�ْيَت بِهذِ 
ْ
ُ�ونه، فقال: َما َشأ يِب؟ يرَْضِ ْ�َن الصَّ

َ
ْت ِمْنك. قال: أ

َ
ودل

َ
يِغِّ ف

ْ
هِ ابل

يِبَّ َ�َطعَن يِف بْطنِِه وقال: يا   الصَّ
َ

ىت
َ
 أ

َ
ا انرَْصَف مَّ

َ
ل
َ
، ف ص�َّ

َ
َص�ِّ ف

ُ
جاَءوا بِِه فقال: َدُعوِ� َحىتَّ أ

َ
ف

ونَُه وَ 
ُ
وا ىلَع ُجَرْ�ُج ُ�َقبِّل

ُ
بل

ْ
ق
َ
أ
َ
الٌن الرَّايِع، ف

ُ
بُوك؟ قال: ف

َ
وا: نَبِْ� ُغالُم َمْن أ

ُ
ال

َ
ُحوَن بِِه وق �ََتَمسَّ

وا. بيَْنا َصيِبٌّ يْرضُع ِمْن 
ُ
َما اَكنَت، َ�َفَعل

َ
عيُدوَها ِمْن ِطٍ� ك

َ
َك صْوَمَعَتَك ِمْن َذَهٍب قال: ال، أ

َ
ل

ُهمَّ اْجعَ 
َّ
ه: الل مُّ

ُ
قالت أ

َ
ارَِهٍة َوَشارٍة َحَسَنٍة ف

َ
ه، َ�َمرَّ رَُجٌل َراكٌِب ىلَعَ دابٍَّة ف مِّ

ُ
ل ابِْ� مْثَل َهَذا، أ

ْديِهِ 
َ
َبَل ىلَعَ ث

َ
�
َ
ِ� ِمْثله، ُ�مَّ أ

ْ
َْعل

َ
ُهمَّ ال جت

َّ
ِْه فقال: الل ِْه َ�َنَظَر إيِلَ َبَل إيِلَ

ْ
�
َ
َجْعَل َ�رَتََك اثلَّْدَي وَأ

َ
 ف

 رسوِل ». يَْرتَِضعُ 
َ

ْ�ُظُر إىِل
َ
 أ

ِّ
�

َ
�

َ
ك

َ
بَّ  اهللاف ْصُبِعه السَّ

ُ
َجعَل َوُهَو �ْيِك اْرتَِضاَعُه بِأ

َ
ابِة يِف �ِيه، ف
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َها، قال:  ِت، َوِ� َ�ُقول: َحْسيِبَ «َ�ُمصُّ
ْ
ق ون: َزَ�ْيِت رَسَ

ُ
ُ�وَ�َها، َو�َُقول وا جِبَارِ�ٍَة َوُهْم يرَْضِ َوَمرُّ

 ْ
َ

َها، َ�رَتَك الرَِّضاَع َوَ�َظَر إيِل
َ
َْعْل ابِْ� ِمْثل

َ
ُهمَّ ال جت

َّ
ه: الل مُّ

ُ
و�ِيل. فقالت أ

ْ
ُ َونِْعَم ال َها فقال: ا�َّ

ُهمَّ 
َّ
ُت: الل

ْ
ت: َمرَّ رَُجٌل َحَسُن الَهْيَئِة َ�ُقل

َ
َها، َ�ُهنالَِك تََراَجَعا احَلِديَث فقال

َ
ِ� ِمْثل

ْ
ُهمَّ اْجَعل

َّ
الل

َمِة َوُهم يرَْضُ�وَ�ُها َو�َ 
َ
وا بَِهِذهِ األ ه، َوَمرُّ

َ
َْعلِ� ِمْثل

َ
ُهمَّ ال جت

َّ
َت: الل

ْ
ُه َ�ُقل

َ
ون: اْجَعْل ابِْ� ِمْثل

ُ
ُقول

 ِ َها؟! قال: إِنَّ ذل
َ
ِ� ِمْثل

ْ
ُهمَّ اجَعل

َّ
َت: الل

ْ
َها َ�ُقل

َ
َْعْل ابِْ� ِمْثل

َ
ُهمَّ ال جت

َّ
ُت: الل

ْ
ِت، َ�ُقل

ْ
ق َك َزَ�ْيِت رَسَ

ْم تَزْ 
َ
وَن هلا َزَ�ْيِت، َول

ُ
ه، و�ِنَّ َهِذهِ َ�ُقول

َ
ِ� ِمْثل

ْ
ُهمَّ ال جتَْعل

َّ
ن، الرَُّجَل اَكَن َجبَّاراً َ�ُقلُت: الل

َها
َ
ِ� ِمْثل

ْ
ُهمَّ اْجَعل

َّ
ت: الل

ْ
ْم �رَْسِق، َ�ُقل

َ
ِت، َول

ْ
 )1([متفق علیه] ».َورَسق

فقط سه نفر در گهواره سخن «فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریرهترجمه: 
ي داستانِ جریج؛ جریج، مردي عابد بود که براي  گفتند: عیسی بن مریم، و پسربچه

خواند، مادرش،  ن شد. یک بار در حالی که نماز مینشی اي گوشه عبادت در صومعه
نزدش آمد و صدا زد: اي جریج! (جریج) گفت: پروردگارا! جواب مادرم را بدهم یا 
نمازم را بخوانم؟ و به نمازش ادامه داد. لذا مادرش برگشت و فرداي آن روز، دوباره 

یج گفت: به دیدن جریج رفت و جریج مشغول نماز بود. صدا زد: اي جریج! جر
پروردگارا! جواب مادرم را بدهم یا نمازم را بخوانم؟ و باز به نمازش ادامه داد. 
مادرش روز بعد نیز به صومعه آمد و او را صدا زد. وي، مشغول نماز بود و به جاي 

بار مادرش، دعا کرد: خدایا! تا  که جوابِ مادرش را بدهد، به نمازش ادامه داد. این این
اسرائیل همواره از  ي زنان بدکار نیفتد، او را نمیران. بنی به چهرهزمانی که نگاهش 

گفتند. زنی بدکار در آن زمان وجود داشت که در جمال و  جریج و عبادتش سخن می
دهم. لذا نزد  زد بود؛ این زن گفت: اگر بخواهید من، او را فریب می زیبایی، زبان

گاه آن  یج، توجهی به او نکرد. آنجریج رفت و خود را در اختیار او گذاشت؛ ولی جر
ي جریج بود و خود را در اختیارش گذاشت. در  زن، نزد چوپانی رفت که در صومعه

نتیجه، باردار شد و پسري به دنیا آورد و گفت: این نوزاد، فرزند جریج است. 
اش را خراب  اسرائیل، نزد جریج رفتند و او را از صومعه پایین آوردند و صومعه بنی

د و شروع به زدن او نمودند. جریج پرسید: چه شده است؟ گفتند: با این زن، زنا کردن
دار شده است. گفت: به من اجازه دهید تا نماز بخوانم و وقتی  اي و از تو، بچه کرده

 .2550؛ و صحیح مسلم، ش: 3436صحیح بخاري، ش:  )1(
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نمازش تمام شد، نزد نوزاد رفت و بر شکم او زد و گفت: اي پسر! پدرت، کیست؟ 
بوسیدند و بر او  به سوي جریج آمدند و او را میاسرائیل  چوپان. بنی پاسخ داد: فالن

کنیم. گفت: خیر؛ بلکه  ات را از طال بازسازي می کشیدند؛ گفتند: صومعه دست می
ها نیز همین کار را کردند. (و اما  مانند گذشته آن را از گل و خاك بسازید. و آن

این  خورد؛ در سومین کودکی که سخن گفت،) کودکی بود که از مادرش شیر می
جا عبور کرد. مادر این نوزاد، دعا کرد:  بها از آن میان، مردي سوار بر اسبی زیبا و گران

پروردگارا! فرزندم را مثلِ این مرد بگردان. پسربچه، پستان مادرش را رها کرد و به 
سوي آن مرد نگریست و گفت: پروردگارا! مرا مثل او مگردان! و دوباره پستان را 

نگاه  گوید: گویا اینک به پیامبر می ابوهریره». دن مشغول شدگرفت و به شیرخور
اش در دهان و مکیدن آن، شیرخوردن آن کودك  کنم که با قرار دادن انگشت اشاره می

زدند و  بردند و او را می جا می کنیزي از آن«کند. فرمود:  را براي ما حکایت می
ست و او، بهترین  ، براي من کافیگفت: اهللا اي. و او، می گفتند: زنا و دزدي کرده می

کارساز است. مادرِ پسربچه دعا کرد و گفت: یا اهللا! پسرم را مثلِ این کنیز نگردان. 
کودك، پستان مادرش را رها کرد و به سوي کنیز نگریست و گفت: پروردگارا! مرا 

تگو ي این ماجرا با هم به گف مثلِ این بگردان. در آن هنگام مادر و فرزند، درباره
قیافه عبور کرد؛ گفتم: پروردگارا! فرزندم را مثلِ  پرداختند. مادر پرسید: مردي خوش

این مرد بگردان و تو، دعا کردي: پروردگارا! مرا مثلِ این مرد مگردان؟! کنیزي از 
اي. دعا کردم که  گفتند: زنا و دزدي کرده زدند و به او می بردند و او را می جا می این

مثل او نگرداند؛ ولی تو گفتی: پروردگارا! مرا مثلِ او بگردان؟ کودك خداوند، تو را 
گر بود؛ لذا دعا کردم: خدایا! مرا مثلِ او نگردان. و این  پاسخ داد: آن مرد، ظالم و ستم

کردند، نه زنا کرده بود و نه دزدي؛ لذا گفتم:  زن که او را به زنا و دزدي متهم می
 .»پروردگارا! مرا مثل او بگردان

 شرح
فقط سه «فرموده است:  ، حدیثی بدین مضمون نقل کرده که پیامبر/مؤلف

 ».نفر در گهواره سخن گفتند...
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اسرائیل بود؛ بلکه  . عیسی بن مریم، آخرین پیامبر بنیاول: عیسی بن مریم
، اهللا ؛ زیرا در میان او و رسولآخرین پیامبر، قبل از پیامبر اسالم، محمد مصطفی

 فرماید: طور که اهللا متعال، می ري نبوده است. همانپیامبر دیگ

ٰٓ إِسۡ  َبِ�ٓ َ�ٰ  �َمَ َمرۡ  نُ �ۡ ٱ ِعيَ�  قَاَل  �ذۡ ﴿ ِ ٱ رَُسوُل  إِّ�ِ  ءِيَل َ� قٗ  ُ�مإَِ�ۡ  �َّ َصّدِ  َ�ۡ�َ  لَِّما امُّ
ٰ �َّوۡ ٱ ِمنَ  يََديَّ  ۢ  ةِ َرٮ َ   بِرَُسولٖ  �َوُمبَّ�ِ

ۡ
ۡ�َ  ۥٓ ُمهُ سۡ ٱ ِديَ�عۡ  ِمنۢ  ِ� يَأ

َ
     ]٦: الصف[  ﴾ُدۖ أ

راستی من،  اسرائیل! به و زمانی (را به یاد آورید) که عیسی پسر مریم گفت: اي بنی
چه را که از تورات فراروي من است،  ي اهللا به سوي شما هستم، در حالی که آن فرستاده

 آید و نامش احمد است. دهم که پس از من می کنم و به پیامبري مژده می تصدیق می

که  نبوده است و این و عیسی بن مریم چ پیامبري در میان محمدلذا هی
ها در این  اند: پیامبرانی مانند خالد بن سنان در میان عرب نگاران، گفته برخی از تاریخ

 اساس است و صحت ندارد. اند، دروغ و بی فاصله وجود داشته
متعال،  گونه که اهللا بود؛ همان هاي اهللا یکی از نشانه عیسی پسر مریم

 فرماید: می

هُ  َ�مَ َمرۡ  نَ �ۡ ٱ َناوََجَعلۡ ﴿ مَّ
ُ
ٓ َ�ٰ َوَءاَو�ۡ  َءايَةٗ  ۥٓ َوأ  ﴾٥٠ َوَمِع�ٖ  قََرارٖ  َذاتِ  َو�ٖ َر�ۡ  إَِ�ٰ  ُهَما

    ]٥٠:  املؤمنون[  
ها را در سرزمین بلندي که امنیت  اي قرار دادیم و آن و (عیسی) پسر مریم و مادرش را نشانه

 دادیم.و آب روان داشت، جاي 

ي به دنیا آمدنش؛ زیرا  ، یک نشانه بود و هم نحوهي آفرینش عیسی هم نحوه
 ، او را بدونِ پدر، یعنی بدون ارتباط با هیچ مردي باردار شد و اهللا&مادرش مریم

به فرمان  اندام نزد مریم فرستاد و جبرئیل را به صورت انسانی خوش جبرئیل
یقین اهللا، بر هر کاري تواناست و  اردار شد. بهپروردگار در مریم دمید و مریم، ب

تواند با دمیدن نیز،  ي مرد دارد، می طور که تواناییِ آفرینش انسان را از نطفه همان
 فرماید: که می انسانی بیافریند؛ چنان

ِ ٱ ِعندَ  ِعيَ�ٰ  َمَثَل  إِنَّ ﴿ ۖ  َكَمَثلِ  �َّ  ن�ُ  ۥَ�ُ  قَاَل  ُ�مَّ  تَُرابٖ  ِمن ۥَخلََقهُ  َءاَدَم
  ]  ٥٩: آل عمران[  ﴾٥٩ َ�َيُكونُ 

همانا آفرینش عیسی براي اهللا همانند آفرینش آدم بود که او را از خاك آفرید و سپس به او 
 فرمود: به وجود بیا؛ پس به وجود آمد.
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ي پدید آمدن چیزي را  هیچ کاري از قدرت اهللا، خارج نیست و هرگاه اهللا، اراده
 عیسی بن سان آید. بدین وجود بیا؛ پس به وجود می ست بگوید: به بکند، فقط کافی

ي سایر  اندازه شود: عیسی، به باردار شد و عیسی را به دنیا آورد. گفته می مریم
ها در شکم مادرش نماند؛ بلکه از زمانی که مریم باردار شد تا هنگامی که وضع  جنین

نیز یک نشانه  ي به دنیا آمدن عیسی حمل کرد، مدت زیادي طول نکشید. نحوه
شمار  هی بههاي ال یکی از نشانه &ي وضع حمل مریم بود؛ به عبارت دیگر، نحوه

 فرماید: ي خرمایی کشاند. اهللا متعال می رود. درد زایمان، مریم را به سوي تنه می

نِسيّٗ  ايٗ �َسۡ  َوُ�نُت  َذاَ�ٰ  َل َ�بۡ  ِمتُّ  تَِ� لَيۡ َ�ٰ  قَالَۡت ﴿     ]٢٣: مريم[  ﴾٢٣ امَّ
 ها رفته بودم. گفت: اي کاش قبل از این مرده و از یاد(مریم) 

مریم، آرزوي مرگ نکرد؛ بلکه آرزو نمود که اي کاش مرگش پیش از اینکه به 
چنین آزمونی مبتال شود، از دنیا رفته بود. یعنی آرزو کرد که اي کاش چنین اتفاقی تا 

 آمد. زمان مرگش، براي او پیش نمی

﴿ ٰ ٓ تِهَ َ�ۡ  ِمن َهاَ�َناَدٮ �َّ  ا
َ
     ]٢٤: مريم[  ﴾٢٤ اَ�ِ�ّٗ  َتكِ َ�ۡ  َر�ُّكِ  َجَعَل  قَدۡ  َزِ� َ�ۡ  �

ي آبی پدید  گاه از فرودستش ندایش داد که اندوهگین مباش. پروردگارت زیر پایت چشمه آن
 است.  آورده

 اي که زیر درخت خرما جاري شد. چشمه

  ]  ٢٥: مريم[  ﴾٢٥ اَجنِيّٗ  اُرَطبٗ  كِ َعلَيۡ  قِۡط �َُ�ٰ  لَةِ �َّخۡ ٱ عِ ِ�ِذۡ  كِ إَِ�ۡ  وَُهّزِيٓ ﴿
 ي خرما را به سوي خودت تکان بده تا برایت خرماي تازه بریزد. و تنه

ي تازه مادهد تا برایش خر ي خرما را تکان می زنی که درد زایمان دارد، تنه
که معموالً  شود! حال آن افتد، خراب نمی بریزد؛ خرمایی که وقتی روي زمین می

شود و درخت خرما نیز از  گونه نیست؛ زیرا زن در چنین وضعیتی ضعیف می این
چنین اگر خرما، از  خورد. هم خورد؛ بلکه از قسمت باال تکان می پایین تنه تکان نمی

 فرماید: شود؛ ولی اهللا متعال می باال روي زمین بیفتد، خراب می
ۖ نٗ َ�يۡ  َوقَّرِي ِ� ۡ�َ ٱوَ  فَُ�ِ  ٢٥ اَجنِيّٗ  اُرَطبٗ  كِ َعلَيۡ  قِۡط �َُ�ٰ ﴿   ]٢٦  ،٢٥: مريم[  ﴾ ا

 ...تا برایت خرماي تازه بریزد؛ و بخور و بنوش و چشمانت روشن  باد. 

 بود و اهللا، بر هر کاري تواناست. هاي اهللا اهللا اکبر! این، از نشانه
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مریم، پس از زایمان، کودك را برداشت و نزد قومش برد. او، ازدواج نکرده بود 
کودکی در آغوش داشت که او را به دنیا آورده بود. قومش، او را به بدکاري و حال، 

 متهم کردند و گفتند:

خۡ َ�ٰٓ ﴿
ُ
بُوكِ  َ�نَ  َما ُرونَ َ�ٰ  َت أ

َ
 مۡ ٱ �

َ
كِ  َ�نَۡت  َوَما ءٖ َسوۡ  َرأ مُّ

ُ
    ]٢٨: مريم[  ﴾٢٨ ابَغِيّٗ  أ
 اي خواهر هارون! نه پدرت آدم بدي بود و نه مادرت بدکاره.

او گفتند: چطور به خود اجازه دادي که مرتکب زنا شوي! پدر و مادرت، گویا به 
ست که اگر کسی، مرتکب زنا شود، دور از  اي به این کاره نبودند. این آیه، اشاره این

طور  انتظار نخواهد بود که نسلش نیز به چنین عملی گرفتار شوند! پناه بر اهللا. همان
 ».دیکان خودش زنا خواهند کردهرکس، زنا کند، با نز«اند:  که گفته

 قوم مریم، به او گفتند: نه پدرت، آدمِ بدي بود و نه مادرت، زنی بدکاره. اهللا
در دل مریم انداخت که به سوي نوزاد اشاره کند. وقتی به سوي نوزاد، اشاره کرد، او 
را مسخره نمودند و گفتند: با نوزادي که در گهواره است، چگونه سخن بگوییم؟ 

 ل نیست! ولی آن نوزاد، لب به سخن گشود و این سخن عجیب را بر زبان آورد:معقو

ِ ٱ دُ َ�بۡ  إِّ�ِ  قَاَل ﴿ َّ�  ٰ �ۡ  ُمبَاَرً�  وََجَعلَِ�  ٣٠ انَبِيّٗ  وََجَعلَِ�  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِ�َ َءاتَى
َ
 ُكنُت  َما نَ �

وۡ 
َ
ِ  ِ� َ�ٰ َوأ لَوٰ ٱب َكوٰ ٱوَ  ةِ لصَّ ِ لزَّ ۢ  ٣١ اَحيّٗ  ُت ُدمۡ  َما ة ٰ  �َو�َرَّ ِ� بَِ�  ٣٢ اَشقِيّٗ  �َجبَّارٗ  ِ� َعلۡ َ�ۡ  َولَمۡ  ِ�َ
َ�ٰ ٱوَ  َّ  مُ لسَّ ُموُت  مَ َو�َوۡ  ُوِ�تُّ  مَ يَوۡ  َ�َ

َ
�ۡ  مَ َو�َوۡ  أ

ُ
 ]  ٣٣  ،٣٠: مريم[  ﴾٣٣ اَحيّٗ  َعُث �

ي اهللا هستم که به من کتاب عطا کرده و مرا پیامبر قرار داده است. و هر جا که  من، بنده
ام، به نماز و زکات سفارش نموده است. و مرا  و برکت نهاده و مرا تا زندهباشم مرا پرخیر 

روز نگردانیده است. و (به فضل  نسبت به پدر و مادرم نیکوکار نموده و مرا سرکش و تیره
شوم، از  میرم و روزي که زنده برانگیخته می پروردگار) روزي که متولد شدم و روزي که می

 سالمتی برخوردارم.

کنید که چگونه یک نوزاد سخن گفت؛ زیرا قدرت اهللا، فراتر از همه تعجب ن
ها، پاها، زبان و پوستمان به سخن  ست که روز قیامت، دست چیز است. آیا غیر از این

دهند؟ آیا مگر زمین به فرمان پروردگارش، خبرهایی را  آیند و بر ضد ما گواهی می می
قیامت، تمام اعمال و سخنانی را که بر  کند؟ زمین، روز که در خود دارد، بازگو نمی

 فرماید: طور که اهللا متعال، می نماید. همان روي آن گذشته است، بازگو می
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ُث  َم�ِذٖ يَوۡ ﴿ خۡ  ُ�َّدِ
َ
نَّ  ٤ َبارََهاأ

َ
وۡ  َر�ََّك  بِأ

َ
     ]٥  ،٤: الزلزلة[  ﴾٥ لََها َ�ٰ أ

 ه آن حکم کرده است.کند. زیرا پروردگارت ب زمین، خبرهایش را در آن روز بازگو می

این سخنان بزرگ و پرمحتوا را در حالی بر زبان آورد که نوزاد  آري؛ عیسی
ي زیبا. اما دومین کسی که در گهواره سخن گفت،  و در گهواره بود؛ هفت جمله

اي  نشینی در صومعه بود. جریج، مردي عابد بود که گوشه» جریج«ي داستان  بچه پسر
نشینی، زمانی خوب است که  کرد. عزلت و گوشه زندگی می را برگزید و دور از مردم

نشینی با دیگران و زندگیِ  بار باشد؛ و گرنه، هم نشینی با دیگران، زیان اختالط و هم
ي ُ�َاِلط انلَّاس «فرموده است:  که پیامبر مراتب بهتر است. چنان جمعی، به ِ

َّ
ُمْؤِمن اذل

ْ
ال

َذاُهْم َخْ� ِمنْ 
َ
َذاُهمْ  َوَ�ْصرِب ىلَعَ أ

َ
ي َال ُ�َاِلط انلَّاس َوَال يَْصرِب ىلَعَ أ ِ

َّ
مؤمنی «یعنی:  )1(.»اذل

کند و بر اذیت  و آزارشان، شکیباست، بهتر از  ها زندگی می که با مردم و در میان آن
کند و در برابر اذیت  آزارشان شکیبایی  گیري می ست که از مردم، کناره مؤمنی

 ».ورزد نمی
گیري  ها کناره بار باشد، باید از آن ی با مردم، براي دین انسان، زیاننشین اما اگر هم

ْن يَُ�وَن َخْ�َ «فرموده است:  طور که پیامبر کند و دینش را حفظ کند. همان
َ
يُوِشُك أ

فِ 
ْ
َقْطِر يَِفرُّ بِِديِنِه ِمَن ال

ْ
بَاِل َوَمَواقَِع ال ِ

ْ
زمانی «یعنی:  )2(»نَتِ َماِل الرَُّجِل َ�نٌَم يَتْبَُع بَِها َشَعَف اجل

ها، به  رسد که بهترین مال و داراییِ مسلمان، گوسفندان اوست که به دنبال آن فرا می
 ».ها، حفظ کند رود تا دینش را از فتنه ها و مناطق پرُباران می کوه

اي، خلوت گزیده بود. روزي مادرش به  جریج نیز براي عبادت اهللا، در صومعه
نماز بود. مادر، صدایش زد؛ جریج با خود گفت: خدایا!  دیدنش آمد و او، مشغول

کار کنم؟ آیا نمازم را بشکنم و جواب مادرم را بدهم یا نمازم را تمام کنم؟ و به  چه
 نمازش ادامه داد.

)، بغوي در مسند 5/365) و (2/43)، احمد در مسندش (4032صحیح است؛ روایت: ابن ماجه ( )1(
عمر به  ) از طریق اعمش از یحیی بن وثاب از ابن388لمفرد ()، و بخاري در األدب ا745الجعد ( ابن

است؛ با این تفاوت که ابوصالح،  نیز از همین طریق روایت شده) 1246(صورت مرفوع؛ و در الزهد 
 ) صحیح دانسته است.6651این روایت را در صحیح الجامع ( /باشد. عالمه آلبانی جایگزین یحیی می

 نقل از ابوسعید خدري ) به6561، 6014، 3055، 18صحیح بخاري، ش: ( )2(
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مادر جریج، روزي دیگر، براي دیدن فرزندش به صومعه آمد. این بار نیز جریج، 
زد، جواب نداد و نمازش را قطع نکرد.  مشغول نماز بود و وقتی مادرش، او را صدا

م همین اتفاق افتاد. مادر سوم به دیدن فرزندش آمد و باز ه جا رفت و روزِ مادر از آن
جریج که از این وضعیت، ناراحت شد، دعا کرد و گفت: پروردگارا! تا زمانی که 

 ي زنان بدکار نیفتد، او را نمیران.  نگاهش به چهره
ي  زنان بدکار، سرآغاز فتنه است؛ زیرا نگاه کردن به چهرهي  نگاه کردن به چهره

گرداند. بنابراین،  ي زن می باخته و فریفته بسا انسان را دل انگیز است و چه زنان، فتنه
تر دچار  اگر زنی، بدکاره باشد، هر آن احتمال دارد انسان به گناه و معصیت بزرگ

 شود.
، براي فرزندش بددعایی کرد. از در هر حال، مادر جریج که ناراحت شده بود

شود که وقتی انسان، مشغول نماز باشد و پدر یا  این بخش حدیث، چنین برداشت می
ها را بدهد؛ البته  مادرش، او را صدا بزنند، باید نمازش را قطع کند و جواب آن

شرطی که مشغول نمازِ فرض نباشد. اما اگر نمازِ فرض باشد، جایز نیست که  به
مازش را بشکند تا جواب پدر و مادرش را بدهد. و اگر نمازِ نفل باشد، باید انسان، ن

هاي توانایی باشند که خود از  که پدر و مادر، آدم جواب والدینش را بدهد؛ مگر این
ي کارهایشان برآیند. اگر پدر و مادر، بدانند که فرزندشان، در نماز است، او را  عهده

زنند، باید با آوازِ گَلو  که پدر یا مادرش او را صدا می دانند؛ لذا نمازگزاري معذور می
کند یا دعایی که  اي که تالوت می یا باالبردن صداي آیه »اهللا سبحان«یا گفتنِ 

طور که گفتم، این در  ها اعالم نماید که مشغول نماز است. البته همان خواند، به آن می
شند و درك کنند که فرزندشان گیر و درمانده نبا ست که پدر و مادر، زمین صورتی

خواندید و  دهد. به عنوان مثال: اگر سنت صبح را می خاطر نماز، جوابشان را نمی به
ست، با آواز گلو یا گفتن  خویی پدرتان شما را صدا زد، در صورتی که آدمِ نرم

هاي مذکور، به او خبر دهید که مشغول نماز  و یا به هر یک از روش »اهللا سبحان«
ست که دوست دارند، حرفی باالي حرفشان  اما اگر پدرتان جزو کسانی هستید.

 نباشد، نمازتان را قطع کنید و جوابش را بدهید.
البته شکستن یا قطع کردن نماز فرض، فقط در زمانِ ضرورت، جایز است؛ مثالً 

بینید که نزدیک است در چاه بیفتد یا در   مشغول نماز فرض هستید و شخصی را می
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یاد  رق شود و یا در آتش بسوزد؛ در چنین مواردي، نماز خود را قطع کنید و بهدریا غ
 داشته باشید که قطع کردن نماز فرض، فقط در شرایط اضطراري جایز است.

ست که دعاي پدر  کنیم، این ي دیگري که از این بخش حدیث، برداشت می نکته
اي فرزند خود، بددعایی شود و اگر پدر یا مادري بر و مادر، خیلی زود اجابت می

پذیرد. لذا باید خیلی دقت کنیم که  گیرد و اهللا متعال، دعایشان را می کنند، دعایشان می
 پدر و مادر، ما را بددعایی نکنند.

ي پدر  در سینه سوزي و محبتی که اهللا ست که گاه دل گرِ این این حدیث، بیان
شود و  رنگ می نند خشم و غضب، کماي از مسایل ما و مادر، گذاشته، تحت تأثیر پاره

رود. زیرا بددعایی این مادر، بسیار سنگین و بزرگ بود و با وجود  حتی از میان می
تمام محبتی که به فرزندش داشت، دعا کرد تا زمانی که نگاه پسرش به زنان بدکار 

ندش، جا که فرز بار به مالقات فرزندش رفت؛ ولی از آن نیفتد، از دنیا نرود. زیرا سه
 مشغول نماز بود و جوابش را نداد، مادر، خشمگین شد و براي پسرش بددعایی کرد.

که زنی بدکاره، تصمیم گرفت  گفتند تا این مردم، از جریج و عبادتش سخن می
 در کند. جریج را از راه به

هاي زندگی،  کنیم که اگر انسان، در خوشی از داستان جریج، چنین برداشت می
اش را  ها، بنده بشناسد و از یاد او غافل نشود، اهللا متعال نیز در سختیپروردگارش را 

گاه که گرفتار این آزمایش  کند. این مرد عابد، همواره به یاد خدا بود و آن یاري می
گري و فریبکاري این زن، محفوظ  که از فتنه بزرگ شد، اهللا متعال، نجاتش داد؛ چنان

استراحت به   . چوپانی در آن اطراف بود که برايماند و هیچ توجهی به آن زن نکرد
آمد. این زن بدکاره که از جریج ناامید شده بود، به سراغ چوپان  ي جریج می صومعه

رفت؛ با هم خلوت کردند. در نتیجه آن زن، باردار شد. متهم ردیف اول، جریج بود؛ 
به جریج، تهمت زنا سان  ي اوست و بدین گفتند: جریج با این زن زنا کرده و این، بچه

ها خواست که  ي او را ویران کردند. جریج، از آن زدند، بر سرش ریختند و صومعه
آرامی به شکم بچه زد و گفت:  بچه را نزدش بیاورند. وقتی بچه را نزدش آوردند، به

اسرائیل با  چوپان. بنی پدرت کیست؟ به امر اهللا، نوزاد به سخن درآمد و گفت: فالن
بوسیدند و بر او  حنه، شرمنده شدند و به سوي جریج آمدند و او را میدیدنِ این ص
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کنیم. گفت:  ات را از طال بازسازي می کشیدند؛ گفتند: اگر بخواهی صومعه دست می
 ها نیز همین کار را کردند. خیر؛ بلکه مانند گذشته آن را از گل و خاك بسازید. و آن

چوپان  ن درآمد و گفت: پدرم، فالنسان نوزادي که در گهواره بود، به سخ بدین
اند که زنازاده، به پدرش  است. برخی از علما، از این حدیث، چنین برداشت کرده

شود؛ زیرا جریج از این نوزاد سؤال کرد، پدرت کیست؟ و او، جواب  نسبت داده می
ز این داستان را از آن جهت براي ما بازگو کرده است که ا چوپان. و پیامبر داد: فالن

آن استفاده ببریم و پند بگیریم. لذا اگر زناکار، منکرِ بچه نشود و زنازاده، خواهان 
ي اندکی از  شود. البته این دیدگاه عده پیوند نسبی با او باشد، حرفش پذیرفته می

شود. زیرا  تر علما بر این باورند که زنازاده به زناکار نسبت داده نمی علماست و بیش
ََجرُ «ت: فرموده اس پیامبر

ْ
َعاِهِر احل

ْ
ِفَراِش َولِل

ْ
ُ لِل َودلَ

ْ
بچه متعلق به صاحبِ «یعنی:  )1(.»ال

کسانی که قایل به نسبت دادن  )2(».گیرد رختخواب است و به زناکار، سنگ تعلق می
ست که کسی مانند صاحب  اند: این، مربوط به زمانی بچه به زناکار هستند، گفته

گیرد؛ ولی  لت، بچه به صاحب رختخواب تعلق میرختخواب، مدعی باشد. در این حا
اگر کسی، مدعی نباشد و زناکار، خود، زنازاده را به خود نسبت دهد، بچه، از آنِ او 

ي او، درست شده است و چون پدري  ي اوست و از نطفه شود؛ زیرا جبراً بچه می
سان نَسب  : بدیناند گیرد. طرفداران این دیدگاه، گفته شرعی ندارد، به زناکار، تعلق می

یابد  شود؛ زیرا اگر پدرش مشخص نباشد، به مادرش نسبت می این بچه نیز ضایع نمی
 رود. سان نسبش از میان می و بدین

دهد که جریج، مردي صبور و شکیبا بوده است؛ زیرا وقتی  این حدیث، نشان می
از طال بازسازي  اش را که راضی بودند صومعه تبرئه شد، از آنان انتقام نگرفت و با آن

اش را مثلِ گذشته از خاك و گل  عهمها خواست که صو کنند، قناعت ورزید و از آن
 بسازند.

)، و مسلم، ش: 7182، 6817، 6765، 6749، 4303، 2745، 2421، 2218، 2053بخاري، ش: ( )1(
نقل از  به 1458، و مسلم، ش: 6818. نیز روایت بخاري، ش: &المؤمنین عایشه نقل از ام به 1457

 .ابوهریره
 مترجم]یعنی: هیچ حقی نست به بچه ندارد. [ )2(
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و اما سومین نوزادي که سخن گفت، کودکی بود که در آغوش مادرش شیر 
جا  بها و قیمتی از آن قیافه سوار بر اسبی گران اي زیبا و خوش زاده خورد. اشراف می

پسرش را مثل این مرد بگرداند. کودك، پستان  مود که خداوندگذشت. مادر، آرزو ن
با قرار دادن  مادرش را رها کرد و گفت: پروردگارا! مرا مثل این مرد نگردان. پیامبر

ي شیر خوردن کودك را به تصویر  انگشت اشاره اش در دهان و مکیدن آن، نحوه
زدند و به او دزد و  ک میسپس زنی را دیدند که گروهی، او را کت«کشید. و فرمود: 

ست و او، بهترین کارساز است. مادرِ  گفت: اهللا، براي من کافی گفتند و او، می  زناکار می
کودك، با دیدن این صحنه دعا کرد و گفت: خدایا! فرزندم را مثل این زن نگردان. 

ترتیب نوزاد، پستان مادرش را رها نمود و گفت: پروردگارا! مرا مثلِ او بگردان. بدین 
قیافه  مادر و فرزند، با هم سخن گفتند؛ مادر که تعجب کرده بود، پرسید: مردي خوش

تو را مثلِ او بگرداند. ولی تو گفتی: خدایا! مرا مثل او  دیدم؛ دعا کردم که خداوند
مگردان. چرا؟ کودك جواب داد: زیرا او، مردي ستمکار بود؛ لذا از اهللا خواستم که مرا 

کردند، نه دزدي کرده بود و  . ولی آن زن که او را به زنا و دزدي متهم میمثل او نگرداند
نه زنا؛ و چون زنِ باایمانی بود، از خدا خواستم که مرا مثلِ او بگرداند. یعنی همانند آن 

، کارم را به اهللا »ست و او، بهترین کارساز است اهللا، براي من کافی«زن که می گفت: 
 گاه مرتکب زنا و دزدي نشوم. چسپردم و دعا نمودم که هی

کند، دوراندیش است،  ست که این کودك، درك می هیهاي ال کی از نشانهاین، ی
رو دعا کردم که  گر بود؛ از این گوید: آن مرد، ستم اندیشد و با علم و آگاهی، می می

 مرا مثل او نگرداند. و نیز دریافت که آن زنِ مظلوم، کارش را به اهللا خداوند
شمار  هی بههاي ال ی کودك، یکی از نشانه. لذا این درك و شعور، و علم و آگاهسپرد

گیریم که اهللا متعال، بر هر کاري توانست و هر امر  رود. بنابراین، نتیجه می می
ست که گاه در قالب  هیهاي ال اي از نشانه آید، نشانه یاي که پیش م العاده خارق

 راي تأیید دوستان خدا.معجزات پیامبران نمایان شده و گاه ب
*** 
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