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 به حفظ زبان باب: حرام بودن غیبت و امر -254

 شرح
گشوده  ،در کتابش بابی پیرامون حرام بودن غیبت و وجوب حفظ زبان /مولف

 باره ذکر کرده است. و تعدادي آیه در این
آیا «که غیبت را براي یارانش تعریف کند، از آنان پرسید:  براي این پیامبر

ِذكُرَك «فرمود: دانند.  عرض کردند: اهللا و رسولش بهتر می »دانید که غیبت چیست؟ می
َخاَك بما يْ�َرهُ 

َ
». آید ي برادرت سخنانی بگویی که خوشَش نمی درباره«؛ یعنی: »أ

إْن اكَن ِ�يِه «گویم، در او وجود داشته باشد، چه؟ فرمود:  چه می شخصی پرسید: اگر آن
گویی  چه می اگر آن«یعنی:  )1(.»ما تُقوُل َ�َقِد اْ�تَبْته، و�ْن لَْم يُ�ن ِ�يِه ما َ�ُقوُل َ�َقْد َ�َهتَّهُ 

اي؛ و اگر آن صفت در او نباشد، بر او بهتان  در او وجود دارد، غیبتش را کرده
اي. غیبت جزو گناهان کبیره است که با  که غیبتش را هم کرده ؛ افزون بر این»اي بسته

ي اعمال  شود؛ بلکه در نامه نماز و روزه و صدقه و دیگر کارهاي شایسته بخشیده نمی
آمرزش  که انسان با رعایت شرایط توبه، از اهللا ماند؛ مگر این سان ماندگار میان

 گوید: می /بخواهد. ابن عبدالقوي
 و�تاهما كربی ىلع نص أمحد ةونميم ةوقد قيـل صغری غيب

چینی جزو گناهان صغیره هستند؛ اما احمد بن  گفته شده که غیبت و سخن«یعنی: 
 ».اند، تصریح کرده است بیرهکه هر دو گناه ک به این /حنبل

َخاَك بما «در تعریف غیبت فرموده است:  پیامبرگونه که بیان شد،  همان
َ
ِذكُرَك أ

؛ و این، شامل »آید ي برادرت سخنانی بگویی که خوشَش نمی درباره«. یعنی: »يْ�َرهُ 
شود. به عبارت دیگر: هرچه که  بازگوییِ هر عیب اخالقی، جسمی و دینی می

شمار  آن براي برادر مسلمانتان در پشت سرش ناخوشایند باشد، غیبت به بازگوییِ

 .نقل از ابوهریره به 2589مسلم، ش:  )1(
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باشد، این  مثالً اگر بگویید: فالنی لَنگ، یا کور یا بلندقامت یا قدکوتاه میرود.  می
چران  ي مسایل اخالقی؛ مثالً بگویید: فالنی، چشم طور در زمینه غیبت است. و همین

عنوان مثال: خارج از ضوابط شرعی بگویید:  ید؛ بهاست یا عیبی دینی از او را بازگو کن
خوانَد. یعنی هر عیبی که از  ست؛ یا بگویید: فالنی با جماعت نماز نمی فالنی، بدعتی

گذارِي غیبت بدین نام،  اید و علت نام او در غیاب وي بازگو کنید، غیبتش را کرده
پیِش روي او عیبش  کنند؛ اما اگر همین است که در غیابِ شخص عیبش را بازگو می

چه  اگر آن«فرمود:  آید، نه غیبت. پیامبر شمار می را بگویند، این ناسزاگویی به
اي؛ و اگر آن صفت در او نباشد، بر او  گویی در او وجود دارد، غیبتش را کرده می

اي. بحث  اي، بر او بهتان نیز بسته که غیبتش را کرده ؛ یعنی: عالوه بر این»اي بهتان بسته
بخش حدیث از آن جهت ذکر نشد که ناگفته پیداست که در چنین   بت در اینغی

توانیم در این  آید. نظیرش را می شمار می ي بهتان به  مواردي، غیبت زیرمجموعه
ْ�نَا إْخواَ�نَا«فرمود:  حدیث نبوي ببینیم که باري پیامبر

َ
یعنی:  ؛»وَِدْدُت �نَّا قَْد َرأ

خدا!  اي رسول«عرض کردند:  #اصحاب». دیدیم می دوست داشتم برادران خود را«
يَن لَْم يَأتُوا َ�ْعدُ «فرمود: » آیا مگر ما برادران شما نیستیم؟ ِ

َّ
 )1(؛»أْ�تُْم أْصَحايِب، َو�ْخَواُ�نَا اذل

شما دوستان و یاران من هستید؛ و برادران ما، کسانی هستند که هنوز «یعنی: 
 #کند و بدین معنا نیست که اصحاب ت نمینفی اخو #این از اصحاب». اند نیامده

بودند و هم  ها، هم یاران پیامبر آیند؛ بلکه آن شمار نمی به اهللا برادران رسول
، و اصحاب او محسوب هاي بعد، فقط برادران پیامبر برادرانش؛ ولی نسل

را  ، بدین معناست که هم غیبتش»اي بر او بهتان بسته«جا نیز که فرمود:  شوند. این نمی
هر حال، غیبت، حرام است و یکی از گناهان  بهاي.  اي و هم بر او بهتان بسته کرده

تر  رود و هرچه پیامدهایش شدیدتر باشد، قبح و گناهش نیز بیش شمار می بزرگ به
تري  ها، پیامدها و آثار منفی بیش ویژه غیبت حکام و علما؛ زیرا غیبت این است؛ به

اهمیت علمی که در سینه دارند یا به مردم آموزش دارد. غیبت علما از ارزش و 
شنوي نخواهند داشت و این، براي  کاهد و در نتیجه، مردم، از آنان حرف دهند، می می

کاهد و آنان را  ها در چشم مردم می آور است. غیبت حکام نیز از هیبت آن دین زیان

 . [مترجم]1036.ك: حدیث ر )1(
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ام بشورند، هرج و گاه که مردم، بر حک دارد و آن می به سرکشی در برابر حکام، وا
 آید. مرج و نابسامانی به وجود می

که آن را بر سرِ دیگران  اگر دلی جوشان، پردرد و آکنده از خشم دارید، پیش از آن
ا خودتان از هر نمایید و به خویشتن بنگرید که آیخالی کنید، بر سرِ خویش خالی 

ه از علما و و هیچ عیبی در شما نیست؟ نخستین عیب، همین است ک ت کاملیدجه
گویند: هدفمان، امر به معروف و نهی از منکر  ها می حکام مسلمان بدگویی کنید. برخی

گوییم: آفرین؛ چه نیت خوبی! اما هر کاري، راهی دارد و راه امر به معروف و  است. می
داران خویش را پخش  ها و معایب مسؤوالن و زمام نهی از منکر، این نیست که کاستی

ها  گرداند و بر کاستی تر می ي منکرات را گسترده زیرا این امر دامنهو نشر کنید؛ 
آید.  گاه سنگ روي سنگ بند نمی نشوند و آ افزاید و دیگر، مردم به همه بدبین می می

گویند:  خوانند و می ست، مردم حرفش را نمی اگر عالمی بگوید: این، کار ناشایستی
از حاکم یا مسؤولی که به او بدبین  چنین مردم چیزي گفت! هماو یک خیال!  بی

اش آشوب و نابسامانی خواهد بود. شگفتا از کسانی  کنند و نتیجه اند، اطاعت نمی شده
و از کنند  ي پر لیوان را نگاه نمی بینند و نیمه علما و مسؤوالن را می يها که فقط کاستی

 فرماید: اهللا متعال می تا نقد و انتقادشان، منصفانه باشد؛گویند  هایشان هیچ نمی خوبی

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ  ُكونُوا ِ  ِم�َ قَ�َّ َّ�ِ  ٓ ِ  ءَ ُشَهَدا  انُ  َٔ َشَ�  رَِمنَُّ�مۡ َ�ۡ  َوَ�  ِط� قِسۡ لۡ ٱب

ٰٓ  �ٍ قَوۡ  َ�َ  َّ�
َ
ْ َ�عۡ  �  ]  ٨: دة املائ[  ﴾ِدلُوا

نباید دشمنی گروهی، شما  اي مؤمنان! براي اهللا به داد برخیزید و به عدالت گواهی دهید؛ و
 را بر آن دارد که عدالت نورزید.

یعنی کینه و دشمنی با کسی، شما را بر آن ندارد که نسبت به او عدالت را رعایت 
شنویم که بگویند:  اي، از زبانشان نمی گاه و در هیچ جلسه ها که هیچ نکنید. شگفتا از این

کاري و کاله  و از خیانت و فریب اي مردم! خداترس و باتقوا باشید؛ دروغ نگویید
ها یک بار هم جامِ خشم خویش را براي اصالح آحاد جامعه به  . اینبرداري پروا کنید

همه خیانت و دروغی که در  رغم این کنند و به ي مردم خالی نمی روي مشکالت توده
در سطح شهروندان  فراگیراصالحی داد و ستدها، رایج شده است، یک بار هم براي 

ست  اي ي رشدیافته، جامعه جامعهتی سار فرسایند! به گشایند یا قلم نمی معه، دهان نمیجا
عمل هاي دینی  به وظایف فردي و مدنی خویش در چارچوب آموزهکه شهروندانش 
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ر باشند، کا جامعه از یکایک شهروندانی تشکیل شده است که اگر درست؛ زیرا کنند می
اي خواهد بود؛ پس حقیقت اصالح این است  فتهته و رشدیاي شایس جامعه نیز جامعه

که در متن جامعه صورت گیرد؛ ولی گویا برخی از مردم بیمارند و حتماً باید مشکالت 
ها را فاش کنند؛ در صورتی که اگر شخصی، واقعاً قصد اصالح یا امر به  و کاستی

یا پوشاندن معروف و نهی از منکر دارد، باید به جاي ریختن آبروي علما و مسؤوالن 
دور از هرگونه  تکلفی و به سر بحث و گفتگو را باز کند و با کمال بیهایشان،  خوبی
تراشی، در حضور علما و مسؤوالن به واکاوي و بازگوییِ مسایل مورد نظرش  اشکال

اند که  شده، عادت کرده هاي انجام توجه به خدمت ها باز هم بی بپردازد؛ ولی برخی
داران و مسؤوالن را کتمان کنند و از کاه، کوه بسازند! پس  زمام هاي ها و خدمت خوبی

 .عدل و انصاف کجاست؟ در صورتی که نباید از مسیر حق و بیان حقیقت خارج شویم
گونه  دهد؛ همان گوید و راه درست را نشان می یز حق را میندر تعامل با مشرکان  اهللا
 فرماید: میي مشرکان  دربارهکه 

ْ َ�عَ  �َذا﴿ ٰ  لُوا ْ  ِحَشةٗ َ� ٓ َعلَيۡ  نَاوََجدۡ  قَالُوا ٓ  َها ُ ٱوَ  َءنَاَءابَا َمَرنَا �َّ
َ
  ]  ٢٨: األعراف[  ﴾بَِها أ

ایم و اهللا، ما را به انجام گویند: پدرانمان را بر این کار یافتهو چون کار زشتی انجام دهند، می
 آن دستور داده است.

ایم و از  اکانمان را بر این روش یافتهما نی«ها از این جهت که مدعی بودند که  آن
گفتند؛ لذا اهللا متعال صحت این موضوع را پذیرفت؛  ، راست می»کنیم آنان پیروي می

، »اهللا، ما را به انجام آن دستور داده است«گفتند:  دروغ می اما در این ادعا که به
 تکذیبشان کرد و فرمود:

َ ٱ إِنَّ  قُۡل ﴿ َّ�  �َ  
ۡ
ِ  ُمرُ يَأ ٓ َفحۡ لۡ ٱب     ]٢٨: األعراف[  ﴾ءِ َشا

 دهد.بگو: اهللا به کار زشت فرمان نمی

ي لیوان را  لذا چه خوبست که ما نیز عدل و انصاف داشته باشیم و هر دو نیمه
گوییم که ارتباط مستقیمی با آبروي  اي سخن می ویژه زمانی که پیرامون مسأله ببینیم؛ به

ما. از یاد نبریم که هرکس در پی ي حکام و عل درباره خصوص بهمسلمانان دارد؛ 
ي   حتی در خانه -یر یا زود، او راریختن آبروي برادر مسلمانش باشد، اهللا متعال نیز د

 گرداند. رسوا می -مادرش
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که بر ما واجب است که از غیبت دوري کنیم و زبان خویش را از  خالصه این
ته شده، بر سهایمان کا غیبت دیگران بازداریم و بدانیم که با هر غیبتی، از نیکی

که در حدیثی آمده است  شود. چنان کنیم، افزوده می هاي کسی که از او غیبت می نیکی
ُمْفِلس؟«پرسید:  که پیامبر

ْ
تَْدُرون من ال

َ
دانید که چه کسی مفلس  آیا می«؛ یعنی: »أ

ُمْفِلَس «پاسخ دادند: کسی که ثروت نقدي و غیرنقدي ندارد. فرمود: » است؟
ْ
ِمْن  إِنَّ ال

َ�َل ماَل 
َ
يِت وقَْد َشتََم هذا، وقَذف هَذا َوأ

ْ
قيامِة بَِصالٍة وَِصيَاٍم وَزَ�ٍة ، و�أ

ْ
يِت يَْوَم ال

ْ
يِت َمْن يَأ مَّ

ُ
أ

َهَذا، وسَفَك َدم هَذا، َورَضََب هذا، فيُْعَطى هَذا ِمْن حَسنَاتِه، وَهذا ِمن حَسنَاتِه، فَإِْن فَِنيَْت 
ْن يقْ 

َ
ِخَذ ِمْن َخَطايَاُهْم َ�ُطرَحْت علَيْه، ُ�مَّ ُطِرح يف انلَّارِ حسناتُُه َ�بَْل أ

ُ
 )1(؛»يِضَ َما َعلَيْه، أ

ست که روز قیامت، با انبوهی از (اعمال نیک، مانند)  مفلس در امت من، کسی«یعنی: 
شود؛ ولی این را هم با خود دارد که فالنی را دشنام  نماز و روزه و زکات، حاضر می

یکی، تهمت زده است؛ مالِ این را خورده و خونِ آن یکی را ریخته و داده و به آن 
شود؛ و اگر  ها داده می هایش به هر یک از این فالنی را زده است. لذا از نیکی

گردد و  هاي آنان کسر می داران تمام شد، از بدي هایش پیش از اداي حقوقِ حق نیکی
به یکی از ». اندازند دوزخ میشود و سپس او را در آتشِ  به حسابِ او منظور می

سلف صالح گفتند: فالنی، غیبت تو را کرده است. آن بزرگوار پرسید: مطمئنید؟ 
کننده فرستاد. وي تعجب کرد که از آن شخص  اي براي غیبت گفتند: آري. لذا هدیه

کننده فرمود: تو  دهنده به غیبت اي برایش فرستاده است! هدیه غیبت کرده و او، هدیه
اي که من به تو  ها، ماندگارند؛ اما هدیه اي خود را به من هدیه دادي و نیکیه نیکی
اي است که به من  رود و چیز ماندگاري نیست. این، پاداش هدیه ام، از میان می داده
 اند. چه بینشی داشته اي. ببینید که سلف صالح داده

از غیبت  خواهم که لذا از روي خیرخواهی از خواهران و برادران گرامی می
. ي بدگویی و غیبت از علما و مسؤوالن گرفتار نکنید ورطهدر خود را دوري کنید و 

اگر قصد اصالح دارید و امکان ارتباط با مسؤوالن وجود دارد، مسایل و مشکالت را 
هاي دیگر مسؤوالن امر را در  ها برسانید و یا از طریق مجاري و راه به گوشِ آن

ها قرار دهید و بدین نکته توجه داشته باشید که مگر  جریان مشکالت و نارسایی

 . [مترجم]223ي  ر.ك: حدیث شماره )1(
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گشاید؟ بلکه بدبینیِ  غیبت علما و مسؤوالن چه نفعی دارد و گره از کدامین مشکل می
تر گفتم، نقد و  گونه که پیش دارانشان را در پی دارد. همان مردم نسبت به علما و زمام

شده از سوي  کارهاي انجام ها و تانتقاد رو در رو، باید منصفانه نیز باشد؛ یعنی خدم
ایم، الاقل  ها دچار شده مسؤوالن را نادیده نگیریم و اگر به نشر و پخش کاستی

 ها را هم بیان کنیم. خوبی
*** 

 فرماید: اهللا متعال می

ۚ َ�عۡ  ُضُ�م�َّعۡ  َتبَ�غۡ ﴿ ُ�ِبُّ  ًضا
َ
َحُدُ�مۡ  �

َ
ن أ

َ
  أ

ۡ
ِخيهِ  مَ �َۡ  ُ�َل يَأ

َ
 ُتُموُهۚ َفَكرِهۡ  اتٗ َميۡ  أ

ْ ٱوَ  ۚ ٱ �َُّقوا َ َ ٱ إِنَّ  �َّ      ]١٢: احلجرات[  ﴾١٢ رَِّحيمٞ  تَوَّابٞ  �َّ
اش را  یک از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده دیگر غیبت نکنید. آیا هیچ و از یک

پذیر  گمان از این کار نفرت دارید. و تقواي اهللا پیشه کنید. به یقین اهللا، توبه بخورد؟ بی
 مهرورز است.

 حشر
 -بازگوییِ هر ویژگی دینی، اخالقی و جسمیِ برادر مسلمانتر بیان شد که  پیش

گاه در غیاب برادر مسلمانتان  غیبت است؛ لذا هیچ -در صورتی که راضی نباشد
چنین یادآوري شد که غیبت، جزو گناهان  آید، نگویید. هم چیزي که خوشَش نمی

سان  شود؛ بلکه هم ش آن نمیو نماز، زکات، روزه و حج، باعث بخش کبیره است
گیرد. این نکته هم بیان گردید که قبح  کارهاي نیک و شایسته، مورد سنجش قرار می

جا که پیامدهاي  د؛ لذا از آنو گناه این عمل، به میزان پیامدها و مفاسد آن بستگی دار
 اباشد. و ام تر می منفی ناشی از غیبت علما و مسؤوالن، شدید است، گناهش نیز بیش

 َوَ� ﴿ فرماید: در این باب آورده است؛ اهللا متعال می /اي که مولف نخستین آیه
این، معطوف به ». دیگر غیبت نکنید و از یک«؛ یعنی: ﴾ًضاَ�عۡ  ُضُ�م�َّعۡ  َتبَ�غۡ 

 ست که در ابتداي این آیه آمده است: دستورهایی
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َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ جۡ ٱ َءاَمُنوا نِّ ٱ نَ مِّ  �َ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

ۚ فََكرِهۡ  ْ ٱوَ  ُتُموهُ ُقوا ۚ ٱ �َّ َ َ ٱ إِنَّ  �َّ    ]١٢: احلجرات[  ﴾١٢ رَِّحيمٞ  تَوَّابٞ  �َّ
ها، گناه است. و  شک برخی از گمان هاي بد بپرهیزید که بی ز بسیاري از گماناي مؤمنان! ا

دیگر غیبت نکنید. آیا  به کنجکاوي و تجسس (در کارهاي دیگران) نپردازید و از یک
گمان از این کار نفرت  اش را بخورد؟ بی یک از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده هیچ

 پذیر مهرورز است. به یقین اهللا، توبه دارید. و تقواي اهللا پیشه کنید.

سان اهللا متعال از غیبت منع فرموده و سپس بديِ غیبت کردن را به کاري  بدین

ُ�ِبُّ ﴿فرماید:  که می گریزند؛ چنان انگیز تشبیه نموده است که همه از آن می نفرت
َ
� 

َحُدُ�مۡ 
َ
ن أ

َ
  أ

ۡ
ِخيهِ  مَ �َۡ  ُ�َل يَأ

َ
یک از شما دوست  آیا هیچ«نی: ؛ یع﴾ُتُموهُ فََكرِهۡ  اتٗ َميۡ  أ
روشن ». گمان از این کار نفرت دارید اش را بخورد؟ بی دارد که گوشت برادر مرده

اش را بخورد؛ بلکه از این کار  کس حاضر نیست گوشت برادر مرده است که هیچ
کنی،  گوییم: کسی که غیبتش را می نفرت دارد. ولی این چه ربطی به غیبت دارد؟ می

قطعه  اي که اگر او را قطعه تواند از خودش دفاع کند؛ مانند مرده و نمی حضور ندارد
گذاريِ  زند و هیچ کاري از او ساخته نیست. علت نام کنید، هیچ واکنشی از او سر نمی

کنند؛ اما اگر  غیبت بدین نام، همین است که در غیابِ شخص عیبش را بازگو می
آید، نه غیبت. اهللا متعال در  شمار می یی بهپیشِ روي او عیبش را بگویند، این ناسزاگو

ْ ٱوَ ﴿فرماید:  ي این آیه می ادامه ۚ ٱ �َُّقوا َ َ ٱ إِنَّ  �َّ و تقواي اهللا پیشه «؛ یعنی: ﴾رَِّحيمٞ  تَوَّابٞ  �َّ
که از غیبت نهی  اهللا متعال پس از این». پذیر مهرورز است یقین اهللا، توبه سازید؛ به

که غیبت  که آنان ست به این اي دستور داد. این اشاره فرمود، به تقوا و پرهیزگاري
لذا اگر عیبی در برادر مسلمان خویش دیدي و آن را فاش کردي  .کنند، تقوا ندارند می

گمارد که در زندگی یا پس  و آبرویش را ریختی، بدان که اهللا متعال کسی را بر تو می

ُمْسِلِمَ� «رموده است: ف از مرگت، تو را بدنام و رسوا نماید؛ زیرا پیامبر
ْ
ال تُؤُذوا ال

هِ  إِنَُّه َمن تتبع َعْوَراتِِهْم، فضحُه ا�ُّ َولَْو يِف َ�يِْت أمِّ
یعنی:  ؛»َوال تَتَِّبُعوا َعْوَراتِِهْم، فَ
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یقین  ها نباشید؛ به جویی و ریختن آبروي آن مسلمانان را میازارید و در پی عیب«
گرداند؛ اگرچه  باشد، اهللا متعال او را رسوا میهرکس، در پی ریختن آبروي برادرش 

 ».ي مادرش باشد در خانه
ست که اگر غیبت از روي خیرخواهی و بیان حقیقت باشد، اشکالی ندارد؛  گفتنی

آید تا از شما  اي انجام دهد؛ لذا نزدتان می خواهد با دیگري معامله مثالً شخصی می
شخص معامله کند یا خیر؟ شما آن پرسد که آیا با آن  نظر بخواهد و ازشما می

ست. در این صورت بر شما  اي شناسید و می دانید که آدمِ بدمعامله شخص را می
گیرنده بگویید.  واجب است که عیب آن شخص را از روي خیرخواهی به مشورت

آمد و  براي مشورت و نظرخواهی نزد پیامبر &فاطمه بنت قیسبدین دلیل که 
اند.  سفیان و ابوجهم از او خواستگاري کرده ، معاویه بن ابیعرض کرد: اسامه بن زید

زند؛ معاویه فقیر است و  ابوجهم دست بزنی دارد و زنان را می«به او فرمود:  پیامبر
 )1(».چیزي ندارد؛ با اسامه ازدواج کن

هایی را بیان کرد که ذکرش براي  از دو نفر نخست ویژگی بدین ترتیب پیامبر
این را از روي خیرخواهی بیان فرمود و قصدش،  اهللا نبود؛ اما رسولآنان خوشایند 

چنین اگر کسی نزدتان  جویی نبود. این دو با هم تفاوت دارد. هم رسوا کردن یا عیب
بیاید و با شما مشورت کند که نزد فالن استاد، تلمذ نماید یا نزد فالنی؛ اگر استاد 

شد، بر شما واجب است که حقیقت را مورد نظر این شخص، انحراف فکري داشته با
س خواندن در نزد چنین کسی صرف رو به او مشورت دهید که از د به او بگویید

باشد؛ اما مهم، این است که ذکر  باره قابل ذکر می هاي فراوانی در این نظر کند. نمونه
معایب دیگران از روي خیرخواهی و در چارچوبی باشد که بیان شد. در میان مردم 

این، نه حدیث است و نه »! غیبت فاسق، ایرادي ندارد«گویند:  ین رایج شده که میچن
باشد؛ البته اگر  سخنِ قابل قبولی؛ بلکه غیبت فاسق نیز مانند غیبت کردن از دیگران می

اش باشد، نه تنها غیبت از  ي انحرافی هدف، برحذر داشتن مردم از عقیده یا اندیشه
 لکه واجب است.چنین شخصی ایرادي ندارد، ب

*** 

 .1480ر.ك: صحیح مسلم، ش:  )1(
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 فرماید: اهللا متعال می

مۡ ٱ إِنَّ  مٌۚ ِعلۡ  ۦبِهِ  لََك  َس لَيۡ  َما ُف َ�قۡ  َوَ� ﴿ ْوَ�ٰٓ  ُ�ُّ  ُفَؤادَ لۡ ٱوَ  َ�َ ۡ�َ ٱوَ  عَ لسَّ
ُ
 َ�نَ  �َِك أ

    ]٣٦: اإلرساء[  ﴾٣٦ وٗ�  ُٔ َمۡ�  هُ َ�نۡ 
همه،  گمان گوش و چشم و دل، و از چیزي پیروي مکن که دانشی به آن نداري. بی

 بازخواست خواهند شد.

 فرماید: و می

ا﴿ يۡ  إِ�َّ  لٍ قَوۡ  ِمن فُِظ يَلۡ  مَّ     ]١٨: ق[  ﴾١٨ َعتِيدٞ  َر�ِيٌب  هِ َ�َ
که نزدش، نگهبانی (براي نوشتن آن) حضور  آورد مگر آن (انسان) هیچ سخنی بر زبان نمی

 دارد.

 شرح
 فرماید: می اهللادر این باب ذکر کرده، این است که  /فاي که مول دومین آیه

مۡ ٱ إِنَّ  مٌۚ ِعلۡ  ۦبِهِ  لََك  َس لَيۡ  َما ُف َ�قۡ  َوَ� ﴿ ْوَ�ٰٓ  ُ�ُّ  ُفَؤادَ لۡ ٱوَ  َ�َ ۡ�َ ٱوَ  عَ لسَّ
ُ
 َ�نَ  �َِك أ

   ]٣٦: اإلرساء[  ﴾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

دانش ندارید، سکوت  ي چیزي که شود؛ یعنی درباره این نهی، شامل همه چیز می
ي صحت گفتار و کردار، این است که مبتنی بر علم و  کنید و حرفی نزنید؛ زیرا الزمه

دادن سخن یا گفتاري از  کنید. نسبت آگاهی باشد؛ و گرنه، بر خطا هستید و اشتباه می
مثالً ترین گناهان و عملی حرام است.  اش، جزو بزرگ روي ناآگاهی به اهللا و فرستاده

گونه که شما  و در حقیقت آن» اهللا متعال، چنین و چنان فرموده«اگر بگویید: 
و آگاهی تفسیر کنید، بر  مخودسرانه و بدون علاي از قرآن را  گویید، نباشد یا آیه می

ُقْرآِن «که:  رو حدیثی بدین مضمون خواهد آمد اید؛ از این اهللا دروغ بسته
ْ
َمن قَاَل يِف ال

 َمْقَعَدُه ِمَن انلَّارِ 
ْ
أ يَتَبَوَّ

ْ
يِِه فَل

ْ
هاي  ي قرآن مطابق برداشت هرکس درباره«یعنی:  )1(.»بَِرأ

)؛ و احمد در 2950باشد و راجح، موقوف بودن آن است. روایت: ترمذي ( رفعش، ضعیف می )1(
حزم  )؛ و ابن1/201)؛ [و ابوعمر] دانی در السنن (5/31)؛ و نسائی در الکبري (1/233،269مسندش (
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به عبارت دیگر: ». گوید، جایگاه خود در دوزخ را آماده سازد شخصیِ خویش سخن 
می داند، جایز نیست که براي کسی که مفاهیم قرآنی را ن ست. رفتنش به دوزخ، قطعی

را بر اساس حدس و گمان یا برداشت  که آن اهللا را تفسیر کند یا این اي از کتاب آیه
شخصیِ خویش تفسیر نماید؛ زیرا تفسیر قرآن اهمیت فراوانی دارد؛ از آن جهت که 

دهید که مفهوم مورد نظرتان،  کنید، در حقیقت گواهی می اي را تفسیر می وقتی آیه
رو  ي کوچکی نیست. از این خواسته است و این، مسأله ست که اهللا ومیهمان مفه

ي مسایل شرعی و احکامی که آگاهی ندارد، با  بر انسان واجب است که درباره
کردي را در کنار شرك، ذکر فرموده  زدگی اظهار نظر نکند. اهللا متعال چنین روي شتاب
 است:

َ  َحرَّمَ  إِ�ََّما قُۡل ﴿ ٰ لۡ ٱ َرّ�ِ ن قِّ �َۡ ٱ بَِغۡ�ِ  ۡ�َ ۡ�َ ٱوَ  مَ �ۡ ۡ�ِ ٱوَ  َ�َطنَ  َوَما َهامِنۡ  َظَهرَ  َما َش حِ َفَ�
َ
 َوأ

 ِ�ُۡ� ْ ِ  ُ�وا ِ ٱب ِۡل  لَمۡ  َما �َّ ن انٗ َ�ٰ ُسلۡ  ۦبِهِ  ُ�َ�ّ
َ
ْ  َوأ ِ ٱ َ�َ  َ�ُقولُوا    ﴾٣٣ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  َما �َّ

    ]٣٣: األعراف[ 
و گناه و تجاوز ناحق را حرام  –چه پنهانش  چه آشکار و –بگو: پروردگارم، کارهاي زشت 

که چیزي را با اهللا شریک سازید که دلیلی بر درستی آن نازل نکرده  کرده است؛ و نیز این
 دانید.که چیزي را به اهللا نسبت دهید که نمی است و این

شنوید، بدون دلیل و بدون آگاهی  ها نیز نباید هر حرفی را که می ي انسان درباره
شود، اعتماد نکنید و  ت آن، بپذیرید؛ به هر سخنی که به دیگران نسبت داده میاز صح

ویژه در شرایطی که بگومگو و اختالفات در  اید، نپذیرید؛ به که مطمئن نشده تا زمانی
بسا امکان دارد که انتساب آن گفتار به دیگران،  میان مردم افزایش یافته است. چه

یابد، مردم یک کالغ را چهل کالغ  ات افزایش می؛ زمانی که اختالفپایه باشد بی
 سازند. کنند و از کاه، کوه می می

از )، چاپ: دارالحدیث، از طریق سفیان ثوري از عبداالعلی از سعید بن جبیر 6/210در اإلحکام (
ست که قوي نیست و  عامر ثعلبی ست: عبداالعلی، همان ابن صورت مرفوع. گفتنی به $عباس ابن

دارد و گاه،  اش گفته است: در حدیث، ضعیف است و گاه، حدیث را مرفوع بیان می ابوزرعه درباره
ه است. و عامر به صورت موقوف آورد ) این حدیث را از وکیع از ابن6/136شیبه نیز ( ابی ابن». موقوف

 باشد. درستی حفظ و ثبت شده، این است که این روایت، موقوف می چه به آن
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 فرماید: می به این آیات اشاره کرده است که اهللا /سپس مولف

قۡ  نُ َوَ�ۡ  ۥۖ ُسهُ َ�فۡ  ۦبِهِ  وُِس تُوَسۡ  َما لَمُ َوَ�عۡ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َناَخلَقۡ  َولََقدۡ ﴿
َ
 لِ َحبۡ  ِمنۡ  هِ إَِ�ۡ  َرُب أ

ۡ ٱ ۡ ٱ َ�َتلَ�َّ  إِذۡ  ١٦ َورِ�دِ ل َمالِ ٱ وََعنِ  ِم�ِ ۡ�َ ٱ َعنِ  ُمَتلَّقَِيانِ ل ا ١٧ َقعِيدٞ  لّشِ  ِمن فُِظ يَلۡ  مَّ
يۡ  إِ�َّ  لٍ قَوۡ     ]١٨  ،١٦: ق[  ﴾١٨ َعتِيدٞ  َر�ِيٌب  هِ َ�َ

دانیم؛ و ما از رگ گردن به او  هاي نفس او را می ایم و وسوسه راستی ما، انسان را آفریده و به
هایش  ها و بدي ي نشسته در راست و چپِ (آدمی، نیکی گاه که آن دو فرشته تریم. آن نزدیک

که نزدش،  آورد مگر آن (انسان) هیچ سخنی بر زبان نمی نویسند). کنند (و می را) دریافت می
 نگهبانی (براي نوشتن آن) حضور دارد.

یات را ذکر ي این آ ي هجدهم را ذکر کرده است و اگر همه البته مولف، فقط آیه
ست   دهد که او، انسان را آفریده است و این، امري کرد، بهتر بود. اهللا متعال خبر می می

، اسرار و فطري و قطعی که کامالً هویداست. تنها اهللا یکتا، آفریننده است و آفریننده
 فرماید: گونه که می همان داند؛ هایش را می رموز آفریده

﴿ �َ
َ
    ]١٤: امللك[  ﴾١٤ بِ�ُ �َۡ ٱ للَِّطيُف ٱ ُهوَ وَ  َخلَقَ  َمنۡ  لَمُ َ�عۡ  �

 بین آگاه است. داند؟ و او، باریک آیا ذاتی که (همه چیز را) آفریده، (اسرار و رموز را) نمی

ي چیزهایی که به ما  ي ما و نیز از همه ها، و آینده از احوال، نیت پس اهللا

ما از : «﴾ۥُسهُ َ�فۡ  ۦبِهِ  وُِس تُوَسۡ  َما مُ لَ َوَ�عۡ ﴿ :فرمودرو  از این شود، آگاه است؛ مربوط می
داند که  که سخن بگوییم، اهللا متعال می پیش از آن». هاي درونی انسان آگاهیم وسوسه

هاي درونی مؤاخذه  خاطر این وسوسه در درون ما چه می گذرد؛ اما آیا ما را به
نید و در ي درونی خویش توجه ک کند؟ این، موضوعی مفصل است؛ اگر به وسوسه می

خاطِر آن در برابر  نتیجه این وسوسه به یک پندار و باور درونی تبدیل شود، باید به
فرموده است:  گو باشید؛ وگرنه، هیچ گناهی بر شما نیست؛ زیرا پیامبر پاسخ اهللا

ْو َ�تَ «
َ
يِت َما حّدثَْت بِِه أنُفُسَها َما لَْم َ�ْعَمْل أ مَّ

ُ
َاَوَز َ�ْن أ

َ
َ جت اهللا، «یعنی:  )1(؛»لَكَّمْ إِنَّ ا�َّ

کند، معاف فرموده است؛ البته تا زمانی  هایی را که در دل امت من خطور می وسوسه
 ».ي آن، به میان نیاورند ها را عملی نکنند یا سخنی درباره که این وسوسه

 .نقل از ابوهریره به 127)؛ و صحیح مسلم، ش: 5269،6664، 2528صحیح بخاري، ش: ( )1(
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شود؟  مثالً اگر کسی به طالق دادن همسرش بیندیشد، آیا همسرش طالق می
شود؛  طالق نمی آید. خیر؛ همسرش مردم، فراوان پیبش می اي در میان چنین مسأله

که تصمیمش را  حتی اگر در درون خویش تصمیم بگیرد که او را طالق دهد؛ مگر این
 قصد واي به تصمیم خود، اشاره نماید که نشان از  هگون بر زبان بیاورد یا بنویسد یا به

 فرماید: گفتار او داشته باشد. اهللا متعال می

ۡ ٱ َ�َتلَ�َّ  إِذۡ ﴿ َمالِ ٱ وََعنِ  ِم�ِ ۡ�َ ٱ َعنِ  ُمَتلَّقَِيانِ ل ا ١٧ قَعِيدٞ  لّشِ  إِ�َّ  لٍ قَوۡ  ِمن فُِظ يَلۡ  مَّ
يۡ      ]١٨  ،١٧: ق[  ﴾١٨ َعتِيدٞ  َر�ِيٌب  هِ َ�َ

ي نشسته در راست و چپِ  گاه که آن دو فرشته تریم. آن و ما از رگ گردن به او نزدیک
نویسند). (انسان) هیچ سخنی بر زبان  کنند (و می را) دریافت میهایش  ها و بدي (آدمی، نیکی

 که نزدش، نگهبانی (براي نوشتن آن) حضور دارد. آورد مگر آن نمی

که همواره با او هستند؛ یکی از است اهللا متعال دو فرشته را بر انسان گماشته 
نان ي سخ ها در سمت راست اوست و دیگري در سمت چپش؛ این دو فرشته همه آن

ا﴿رو اهللا متعال فرمود:  نویسند. از این کنند و می و کارهاي انسان را ثبت می  فُِظ يَلۡ  مَّ
يۡ  إِ�َّ  لٍ قَوۡ  ِمن که نزدش  گوید مگر آن انسان هیچ سخنی نمی«: یعنی: ﴾َعتِيدٞ  َر�ِيٌب  هِ َ�َ

مفهوم آیه، این است  ﴾ِمن﴿با وجود حرف ». نگهبانی (براي نوشتنِ) آن حضور دارد

، یعنی مراقب و نگهبان؛ به ﴾َر�ِيٌب ﴿شود.  ي سخنان انسان، ثبت و ضبط می که همه

، یعنی ﴾َعتِيدٞ ﴿اي که هر لحظه انسان را زیر نظر دارد. و  عبارت دیگر: فرشته
ي سخنانت را  شود و همه گاه غایب نمی اي که همیشه با توست و هیچ فرشته

ید، در کمال تعجب خواهید دید که اگر یک ضبط صوت با خود داشته باشنویسد.  می
اید! گاه  اید که خودتان هم انتظارش را نداشته فکري سخنانی گفته گاه از روي بی

دهد؛  گوید که اصالً به آن اهمیت نمی توجهی، سخنی می خیالی و بی انسان از روي بی
کشاند.  سوي دوزخ می گردد و انسان را به اما همین سخن، سبب خشم پروردگار می

نالید؛ یکی از  بیمار بود از شدت درد می /شود: امام احمد بن حنبل فته میگ
ي نگهبان، حتی آه و  فرمود: فرشته پیروانش به عیادتش آمد و گفت: فالن تابعی می

که از این بابت ترسید، دیگر آه و ناله  نویسد. امام احمد ي بیمار را هم می ناله
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تواند سکوت کند؛ زیرا  جا که می ن، تا آنرو شایسته است که انسا از ایننکرد. 

ْو يِلَْصُمْت « فرموده است: پیامبر
َ
يَُقْل َخْ�ًا أ

ْ
َْوِم اآلِخِر فَل ِ َوايلْ  )1(؛»َمْن اَكَن يُْؤِمُن بِا�َّ

کسی که به اهللا و روز قیامت ایمان دارد، سخن نیک بگوید و یا سکوت «یعنی: 
ي  وید که در ذات خود نیکوست یا نتیجهانسان سخنی بگ عبارت دیگر: به». نماید

دیگر باشد؛ زیرا اگر  یک  نشینان با ي الفت و محبت دوستان و هم نیکی داشته و مایه
دهد؛ اما گفتن  نشینانتان را آزار می در مجلسی بنشینید و هیچ نگویید، سکوت شما هم

نبه و جلذا سخن نیک دآورد و این، خوب است.  سخنان مباح، الفت و محبت می
 اش نیکوست.  که نتیجه ست ؛ یا سخن مباحیدارد: یا در اصل خود نیکوست

رو  شود؛ از این که غیبت کردن نیز مانند سایر سخنان انسان، ثبت می خالصه این
ي شما ثبت گردد! زیرا اگر از کسی  چنین چیزي در کارنامههوش باشید که مبادا  به

وقت، یعنی از  دترین داراییِ شما در آنغیبت کنید، روز قیامت از بهترین و ارزشمن
شود؛ و اگر چیزي  اید، داده می هایتان برداشته شده، به کسی که از او غبیت کرده نیکی

هاي شما  دارند و روي بدي برمیمقابل هاي طرف  هایتان باقی نماند، از بدي از نیکی
 اهللا.اش چیزي جز دوزخ نخواهد بود. پناه بر  گاه نتیجه اندازند و آن می

*** 
شایسته است که هر مکلفی زبانش را از هر گفتاري حفظ کند؛ مگر که بدان 

چه مصلحت سخن گفتن و سکوت برابر  سخنی که مصلحتش آشکار باشد. و چنان
 بسا سخنِ ؛ زیرا چهنمایدبود، سنت این است که انسان از گفتن آن سخن خودداري 

روند عادي زندگی، مشهود و فراوان  رانجامد و این، د به حرام یا مکروهی می ،مباح
 کند. است و هیچ چیزي با سالمتی از گناه، برابري نمی

يب هر�رةَ   -١٥١٩
َ
اَل:  َعِن انلَّيِبِّ  وعن أ

َ
َيُقْل «ق

ْ
ل
َ
َمْن اَكَن يُْؤِمُن بِاهللاِ َوايَلْوِم اآلِخِر ف

ْو يِلَْصُمْت 
َ
 )2([متفقٌ علیه] ».َخْ�اً أ

 .47و...؛ صحیح مسلم، ش: 6018صحیح بخاري، ش:  )1(
 گذشت. 313ي  شماره تر به یش. این حدیث پ47؛ و صحیح مسلم، ش:6018صحیح بخاري، ش:  )2(
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هرکس به اهللا و آخرت ایمان «فرمود:  اهللا د: رسولگوی می ابوهریرهترجمه: 
 ».دارد، یا سخن نیک بگوید یا ساکت باشد

گر این است که انسان فقط باید سخن نیک بگوید؛  روشنی بیان [این حدیث، به
سخنی که درستی و مصلحتش نمایان است و هرگاه در آشکار بودن مصلحت شک 

 کرد، نباید سخن بگوید.]

يب -١٥٢٠
َ
اَل:   موىسوعن أ

َ
َضُل؟ ق

ْ
يُّ الُمْسلِمَ� أف

َ
ُت: يَا رسوَل اهللاِ أ

ْ
ل
ُ
اَل: ق

َ
َمْن «ق
 )1([متفقٌ علیه] ».َسلَِم الُمْسلُِموَن ِمْن لَِسانِِه َو�َِدهِ 

خدا! چه مسلمانی برتر  گوید: عرض کردم: اي رسول می ابوموسیترجمه: 
 ».امان باشندکسی که مسلمانان از دست و زبان او در «است؟ فرمود: 

 شرح
بدان که «گوید:  در باب حرام بودن غیبت و امر به حفظ زبان، می /مولف

شایسته است که هر مکلفی زبانش را از هر گفتاري حفظ کند؛ مگر سخنی که 
؛ یعنی منفعتی دنیوي یا دینی داشته باشد. این سخن، برگرفته »مصلحتش آشکار باشد

هرکس «در این باب آورده است: نیز  /لفخود موباشد که  می از حدیث پیامبر
تر بیان شد که  پیش». به اهللا و آخرت ایمان دارد، یا سخن نیک بگوید یا ساکت باشد

سخن نیک دو جنبه دارد: یا در اصل خود نیکو باشد؛ مانند قرائت قرآن، تسبیح، 
اش   جهتکبیر، تهلیل، و آموزش علوم شرعی و امثال آن؛ و یا سخن مباحی باشد که نتی

گوید؛ زیرا  نیکوست؛ مانند سخن مباحی که انسان براي انس و الفت در میان جمع می
آور است و  نشینان وي رنج اگر انسان در مجلسی ساکت باشد، سکوتش براي هم

البته هنگامی که سخن  باشد. روي ترشمثلِ اخمو و مردم دوست ندارند که رفیقشان، 
که براي خنداندن مردم،  مباح بگوید؛ نه اینگوید، سخنان درست و شایسته و  می

تواند، حتی سخن دروغ بر زبان بیاورد! برخی براي خنداندن دیگران، به  هرچه می
ي «فرموده است:  گویند. این، اشتباه است؛ زیرا پیامبر دروغ می» طنز«انِ زب ِ

َّ
َو�ٌْل لِ�

 ُ
َ

َقْوَم، َو�ٌْل هل
ْ
ُث َ�يَْكِذُب يِلُْضِحَك بِِه ال ُ ُ�َدِّ

َ
واي به حالِ کسی که براي «؛ یعنی: » َو�ٌْل هل

 .42؛ و صحیح مسلم، ش:11صحیح بخاري، ش:  )1(
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خواهید  اگر می» گوید! واي به حالش! واي به حالش! خنداندن دیگران دروغ می
یاد داشته باشید که دروغ  دیگران را شادمان کنید، سخن درست و مباح بگویید و به

 گفتن، حرام است.
 موسی اشعريابوحدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که  /سپس مولف

کسی که «خدا! چه مسلمانی برتر است؟ فرمود:  گوید: عرض کردم: اي رسول می
؛ یعنی با زبان خویش به سایر مسلمانان »مسلمانان از دست و زبان او در امان باشند

 چینی یا ناسزاگویی و امثالِ آن؛ و نیز با دست کند، نه با غیبت و نه با سخن میتعدي ن
زند و  کشان نمیکتگیرد و  میرساند، اموالشان را ن مینان آزار نبه دیگر مسلما خویش

دار و عادل است و همواره به دیگران  آمیزي با آنان ندارد؛ بلکه خویشتن رفتار خشوت
گونه است؛ یعنی باید دست و زبان خویش را  رساند. مسلمان، این خیر و نیکی می

د و به اموال، آبرو و حرمت آنان نیکی یاد نمای فقط به حفظ کند و از بندگان اهللا
عبارت دیگر: رفتار سالمی دارد و سایر مسلمانان از او راضی و  تجاوز نکند؛ به

 خرسند هستند؛ چنین کسی، بهترین مسلمان است.
*** 

اَل رُسوُل اهللاِ  عن سهل بن سعدٍ  -١٥٢١
َ
اَل: ق

َ
َْيْيِه َوَما : «ق َمْن يَْضَمْن يِل َما َ�ْ�َ حلَ

ُ اجَلنَّةَ َ�ْ�َ رِ 
َ

ْضَمْن هل
َ
ْيِه أ

َ
 )1([متفقٌ علیه] ».ْجل

ضمانت کند  هرکس برایم«فرمود:  اهللا گوید: رسول می سهل بن سعدترجمه: 
حفظ نماید، من نیز بهشت گوشت میان دو پایش را  و پاره گوشت میان دو فَک که پاره

 ».کنم را براي او ضمانت می

يب هر�رةَ  -١٥٢٢
َ
ُ : «وُل قُ �َ  يِبَّ انلَّ  عَ مِ : �نَّه سَ وعن أ ُم باللَكَِمِة َما يَتََب�َّ

َّ
ََتلَك إنَّ الَعْبَد يلَ

ا �َ   انلَّارِ أْ�َعَد ِممَّ
َ

 )2([متفقٌ علیه] ».ْ�َ الَمرْشِِق والَمْغرِِب �ِيَها يَِزلُّ بَِها إىِل
بنده با «فرمود:  شنید که می از پیامبراو روایت است که  از ابوهریرهترجمه: 

آورد  سخنی بر زبان می -که سخنش درست است یا خیر توجه به این بی و -فکري بی

 .6474صحیح بخاري، ش:  )1(
 .2988)؛ و صحیح مسلم، ش:6478، 6477صحیح بخاري، ش: ( )2(
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ي میان مشرق و مغرب در آتش دوزخ  اي بیش از فاصله فاصله ازآن  موجب  که به
 ».افتد می

اَل:  وََ�ْنُه َعِن انلَّيِبِّ  -١٥٢٣
َ
ُم بِاللَكَِمِة ِمْن رِْضَواِن اهللا َ�َعا«ق

َّ
ََتلَك يِق إنَّ الَعْبَد يلَ

ْ
 َما يُل

َ
ىل

يِق 
ْ
 ال يُل

َ
َمِة ِمْن َسَخِط اهللاِ َ�َعاىل

َ
ُم بِاللَك

َّ
ََتلَك َها بَاالً يَْرَ�ُعُه اُهللا بَِها َدرَجاٍت، و�نَّ الَعْبَد يلَ

َ
َها  ل

َ
ل

 )1(]روایت بخاري[ ».بَاالً َ�ْهوِي بَِها يِف َجَهنَّمَ 
که فکر کند، سخنی  ینبنده بدون ا«فرمود:   پیامبرگوید:  می ابوهریرهترجمه: 

و افزاید.  گوید که اهللا به موجبِ آن، بر درجاتش می در جهت رضایت اهللا متعال می
موجب خشم اهللا متعال است و به سببش آورد که  سخنی بر زبان می فکري بنده با بی

 ».کند سقوط میر دوزخ د
 شرح

کی از دهد که زبان ی ي اهمیت زبان است و نشان می دربارهاین سه حدیث، 
نقشی جدي در فرجام انسان دارد؛ در حدیث نخست ترین اندام بدن است که  مهم

 گوشت میان دو فَک هرکس برایم ضمانت کند که پاره«فرمود:  آمده است که پیامبر
گوشت میان دو پایش را حفظ نماید، من نیز بهشت را براي او ضمانت  و پاره

گناه و معصیت حفظ کند، به ضمانت  از؛ یعنی هرکس زبان و شرمگاهش را »کنم می
رود. حفظ زبان بدین معناست که سخن حرام نگوید که  به بهشت می اهللا رسول

باشد. و حفظ شرمگاه این است که  چینی و امثال آن می شامل دروغ، غیبت، سخن 
مرتکب زنا، لواط و مقدمات آن نشود. لذا لغزش زبان، همانند لغزش شرمگاه و بسیار 

این دو را با هم ذکر کرده است. زبان نیز شهوت سخن  اشد؛ زیرا پیامبرب زشت می
گویند! پناه  ي آبروي دیگران سخن می که بسیاري از مردم، با لذت درباره دارد؛ چنان

 بر اهللا.

ْ نَقلَُبوٓ ٱ �َذا﴿ هۡ  إَِ�ٰٓ  ا
َ
ْ ٱ لِِهمُ أ     ]٣١: املطففني[  ﴾٣١ فَِكِه�َ  نَقلَُبوا

گشتند، به ناز و نعمتی که داشتند (و به سبب  ي خویش باز می انوادهگاه که نزد خ و آن
 گشتند. مسخره کردن مؤمنان) شادمان می

 .6478صحیح بخاري، ش:  )1(
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بازي بگیرند؛ برخی  لذا چنین افرادي خیلی دوست دارند که آبروي دیگران را به
ي فراوانی به دروغ گفتن دارند؛ در صورتی که دروغ گفتن، یکی از گناهان  هم عالقه

 اهللا کسی براي خنداندن دیگران، دروغ بگوید. رسولویژه اگر  به بزرگ است؛
ُ «فرموده است: 

َ
ُ َو�ٌْل هل َقْوَم، َو�ٌْل هلَ

ْ
ُث َ�يَْكِذُب يِلُْضِحَك بِِه ال ي ُ�َدِّ ِ

َّ
یعنی:  )1(؛»َو�ٌْل لِ�

گوید! واي به حالش! واي به  واي به حالِ کسی که براي خنداندن دیگران دروغ می«
 »حالش!
مین موردي که با شهوت سخن ذکر شده است، شهوت و تمایالت دو
براي کسی که  . این تمایالت در دوران جوانی شدیدتر است؛ لذا پیامبرست جنسی

این دو شهوت را در کنترل خویش درآورد و زبان و شرمگاهش را از حرام حفظ 
شرمگاه ست که زبان و  کند، بهشت را ضمانت کرده است؛ یعنی بهشت، پاداش کسی

 کند. خویش را گناه حفظ می
که سخنش درست  توجه به این و بی -فکري بنده با بی«در حدیث دوم آمده است: 

ي  اي بیش از فاصله موجب آن از فاصله  آورد که به سخنی بر زبان می -است یا خیر
گوید که نسبت به  ؛ یعنی سخنی می»افتد میان مشرق و مغرب در آتش دوزخ می

فرموده  اهللا ؛ رسولکند طمئن نیست یا هر سخنی را که بشنود، بازگو میدرستیِ آن م
َث بُِ�لِّ َما َسِمعَ «است:  ْن ُ�َدِّ

َ
َمْرِء َكِذبًا أ

ْ
گو بودن  براي دروغ«یعنی:  )2(.»َكىَف بِال

زند  آدم با فکري حرفی می ».شنود، بازگو کند ست که هرچه می شخص، همین کافی
موجب آن از   به؛ لذا چه نتیجه یا بازتابی خواهد داشتکند که حرفش  و نگاه نمی

ي میان  فصالهافتد.  ي میان مشرق و مغرب در آتش دوزخ می اي بیش از فاصله فاصله
ي زمین است؛ با این حال یک  ي نصف کره اندازه مغرب و مشرق، بسیار طوالنی و به

تر از  اي بیش فاصلهشود که آدمی از  کند، باعث می حرف که انسان به آن توجه نمی
ي میان مشرق و مغرب در دوزخ سقوط کند. پس باید مواظب حرف زدن خود  فاصله

) و احمد در 2702؛ دارمی در سنن خود (4490؛ ابوداود، ش: 2315ترمذي، ش:  حسن است؛ )1(
صورت مرفوع  ) و... این حدیث را از طریق بهز بن حکیم از پدرش از جدش به5/5،7ند خود (مس

 اند. رویت کرده
 .4992ي صحیح خود؛ و ابوداود، ش:  مسلم در مقدمه )2(
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کنیم  گاه که سخنی را از کسی نقل می نو سنجیده و درست سخن بگوییم؛ چه آباشیم 
در هر دو صورت، با صبر و تأنی رفتار گوییم؛  گاه که سخنی را به دیگري می و چه آن

فکري حرفی را  سخن نگوییم یا با عجله و شتاب و از روي بی زده نماییم و شتاب
بازگو نکنیم. وقتی خوب دقت کردیم و برایمان روشن شد که نفع یا مصلحتی در آن 

فرموده  را بر زبان بیاوریم؛ و گرنه سکوت کنیم که پیامبر سخن وجود دارد، آن
 ».یا ساکت باشدهرکس به اهللا و آخرت ایمان دارد، یا سخن نیک بگوید «است: 

فکر کند،  -ي سخنش به نتیجه -که بنده بدون این«در سومین حدیث آمده است: 
گوید که اهللا به موجبِ آن، بر درجاتش  سخنی در جهت رضایت اهللا متعال می

گوید، امر به معروف و نهی از منکر  خواند، تسبیح می ؛ یعنی قرآن می»افزاید می
نماید و  ر نموده یا دانشی را به دیگران منتقل میکند، میان دو نفر آشتی برقرا می

اي خواهد داشت یا گمانش را هم ندارد  کند که عملش چه نتیجه فکرش را هم نمی
فکري  بنده با بی«چنین  همه بر درجاتش افزوده خواهد شد. هم که با چنین اعمالی این

دوزخ سقوط  آورد که موجب خشم اهللا متعال است و به سببش در سخنی بر زبان می
که سخن از  خورد؛ بسیاري از مردم همین چنین مواردي فراوان به چشم می». کند می

وِلَش کن؛ اصالً فالنی را نام مبر؛ او که گویند:  آید، می کار به میان می هیک انسان گن
ست؟ از  این چه حرفی»! شک خدا او را نخواهد بخشید اصالً سر به راه نیست؛ بی

که در حدیثی صحیح  چنانآن شخص را نخواهد بخشید؟!  داوندداند که خ کجا می
قسم به اهللا که «گوید:  می اريک ي انسانِ گنه آمده است که شخصی درباره از پیامبر

ْغِفر ِلُفالٍن وقَْد «فرماید:  می و اهللا». آمرزد او، فالنی را نمی
َ
 أ

َّ
ال

َ
� َّ  يلَعَ

َّ
ىل

َ
ي َ�تَ� ِ

َّ
َمن َذا اذل

ت َ�َملكَ�َفْرت ِلُفال
ْ
بْطل

َ
کند که  چه کسی به نام من سوگند یاد می«یعنی:  )1(.»ٍن ، َوأ
که من او را بخشیدم و عمل تو را باطل و تباه  بخشم؟ حال آن من فالنی را نمی

. پس تو چه حقی رانی از آنِ کیست؟ آري؛ از آنِ اهللا فرمانروایی و حکم». گردانیدم
آمرزد؟ هرکه پا از گلیم خود  النی را نمیفاو، گویی: سوگند به اهللا که  داري که می

درازتر کند و در این زمینه که هیچ ربطی به او ندارد، اظهار نظر نماید، در حقیقت در 

صحیح دانسته  1685، این حدیث را در السلسلۀ الصحیحۀ، ش: /صحیح است؛ عالمه آلبانی )1(
 است.
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االهی نزاع کرده است و اهللا متعال چنین کسی را خوار  ي ي فرمانروایی و سلطه زمینه
کند که  م من سوگند یاد میچه کسی به نا«فرمود:  رو اهللا گرداند؛ از این و زبون می

که من او را بخشیدم و عمل تو را باطل و تباه  بخشم؟ حال آن من فالنی را نمی
پس باید  ي اعمال نیکش تباه شد. آن بیچاره سخنی گفت که با آن، همه ».گردانیدم

هاي لغزش زبان، این است که  نسبت به لغزش زبان هوشیار باشیم. یکی از نمونه
خوانَد؛ اگر نصیحتش کنید، امید  ي ما نماز نمی آقاي فالنی! همسایهگوید:  فردي می

امکان ندارد که فالنی هدایت یابد؛ « گوید: است که نماز بخواند. اما این شخص می
گونه که  ها در دست کیست؟ همان پناه بر اهللا؛ مگر دل». او، سرکش و فاسق است

إِنَّ قُلُوب بَِ� آَدم لُكَّها َ�ْ� «: تعال استاهللا مها در در دست  به ما خبر داده، دل پیامبر
فُه َحيُْث �ََشاء ٍب َواِحد يرَُصِّ

ْ
َصابِع الرَّمْحَن َكَقل

َ
ي  هاي همه دل«یعنی:  )1(.»إِْصبََعْ�ِ ِمْن أ

ها همانند یک قلب در میان دو انگشت از انگشتان پروردگار رحمان است و  انسان
 ».گرداند میهرگونه که بخواهد، آن را دگرگون 

این، امري مسلّم است؛ حتی گاهی اوقات انسان در قلب خویش چیزهایی 
  او را ثابت داند که از سوي شیطان است و اگر اهللا کند که خودش می احساس می

ها به دست اهللا متعال است، چگونه  شود. وقتی دل و استوار نگرداند، دچار لغزش می
اي  بشو نیست و نصیحت و ارشادش فایده دایتگویی که فالنی ه و بر چه مبنایی می

مشو. مگر در این امت کسانی  ندارد؟! این، سخنی نارواست؛ بلکه دعوت بده و ناامید
هم چه  ترین سرسختی و دشمنی را داشتند، اما مسلمان شدند؛ آن بیشکه  نبودند

ت؟ ، کیسو ابوبکر صدیق اهللا مسلمانانی؟! دومین پیشواي این امت پس از رسول
کرد و از آن  ؛ همو که ابتدا در برابر اسالم سرسختی میآري؛ عمر فاروق

ترین دشمنان اسالم بود؛ اما اهللا متعال، او را هدایت کرد  ختگریخت و جزو سرس می
خالد بن ولید و عکرمه  مگرگردید.  اهللا ترتیب دومین خلیفه پس از رسول و بدین

هایشان  انان چه کردند؟ آن دو سوار بر اسببن ابوجهل در جنگ اُحد در برابر مسلم
و به صفوف  نمودندگیر  با دیگر سوارکاران قریش، مسلمانان را از پشت سر غافل

؛ ولی در نهایت چه ي شکست به پیش بردند مسلمانان تاختند و مسلمانان را تا آستانه

 روعم نقل از ابن  هب 4798صحیح مسلم، ش:  )1(
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اي  شد؟ آري؛ هر دوي این بزرگوار جزو فرماندهان فاتح اسالم گردیدند. پس تو
 گر! خسته و ناامید مشو و در مسیر دعوت، از پا منشین. برادر و خواهر دعوت

*** 

يب عبد الرمحن بِالِل بن احلارِِث الُمَزِ�ِّ  -١٥٢٤
َ
اَل:  أنَّ رسول اهللا وعن أ

َ
إنَّ «ق

 َما اَكَن َ�ُظنُّ أْن �َ 
َ

ُم بِاللَكَِمِة ِمْن رِْضَواِن اهللاِ َ�َعاىل
َّ
ََتلَك َغْت يَْ�ُتُب ا�ُّ الرَُّجَل يلَ

َ
َغ َما بَل

ُ
ُ ْبل

َ
 هل

ُم بِاللَكَِمِة ِمْن َسَخِط اهللاِ َما اَكَن َ�ُظنُّ أْن �َ 
َّ
ََتلَك َقاهُ، و�نَّ الرَُّجَل يلَ

ْ
 يَوِم يَل

َ
َغ بَِها رِْضَوانَُه إىِل

ُ
ْبل

َقاهُ 
ْ
 يَْوِم يَل

َ
ُ بَِها َسَخَطُه إىِل

َ
َغْت يَْ�ُتُب اهللا هل

َ
ک در الموطأ؛ و ترمذي [روایت مال ».َما بَل

 )1(باشد.] ضمن روایت این حدیث گفته است: حسن صحیح می
فرمود:  اهللا گوید: رسول می وعبدالرحمن، بالل بن حارث مزَنیابترجمه: 

که کند  گوید که خودش گمان نمی  سخنی در جهت رضایت اهللا متعال می شخص«
آن، رضایت خویش را براي  با که اهللاسان  بدین رسد؛ که می جا برسد این سخن به آن

گوید که  نویسد. و شخص سخنی می وي تا روزي که پروردگارش را دیدار کند، می
اي برسد که  کند که این سخن به درجه باشد و خودش گمان نمی ي خشم اهللا می مایه
بر او تا روزي که با رسد؛ بدین ترتیب که اهللا به سببِ آن خشم خویش را  می

 ».گرداند  کند، حتمی می ر پروردگارش دیدا

ْ�َتِصُم بِِه؛  وعن سفيان بن عبد اهللا -١٥٢٥
َ
ْمٍر أ

َ
ث� بأ ُت: يَا رسوَل اهللا حدِّ

ْ
ل
ُ
اَل: ق

َ
ق

اَل: 
َ
َ اُهللا ُ�مَّ اْسَتِقمْ «ق َخَذ بِلِساِن »قْل: َر�ِّ

َ
أ
َ
؟ ف َّ  يلَعَ

ُ
َاف

َ
 َما خت

ُ
ُت: يَا رسوَل اهللاِ، َما أْخَوف

ْ
ل
ُ
؛ ق

 
َ
[ترمذي ضمن روایت این حدیث گفته است: حسن صحیح  ».َهَذا«اَل: َ�ْفِسِه، ُ�مَّ ق

 )2(باشد.] می
خدا! به من کاري  گوید: عرض کردم: اي رسول می سفیان بن عبداهللاترجمه: 

بر اوامر  -بگو: پروردگار من، اهللا است و سپس«بفرمایید که به آن چنگ بزنم. فرمود: 

 .888، ش: /؛ و السلسلۀ الصحیحۀ، از آلبانی1619صحیح الجامع، ش:  )1(
؛ اصل این راویت در 3208، ش: /؛ و صحیح ابن ماجه، از آلبانی4395صحیح الجامع، ش:  )2(

 ».ُ�مَّ اْستَِقمْ  آمنُْت بِاهللاِ قْل: «صحیح مسلم با این لفظ آمده است: 
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تر از چه بابت بر من  خدا! بیش رسولگفتم: اي ». استقامت کن -هیو نواهی ال
 ».این«بیمناکی؟ آن بزرگوار زبان خویش را گرفت و فرمود: 

اَل رسول اهللا $وعن ابن عمرَ  -١٥٢٦
َ
اَل: ق

َ
ِر اهللاِ؛ : «ق

ْ
وا الالَكََم بَِغْ�ِ ِذك ال تُْ�رِثُ

ِب 
ْ
ْسَوٌة لِلَقل

َ
 ق

َ
ِر اهللاِ َ�َعاىل

ْ
َة الالَكَِم بَِغْ�ِ ِذك َ رثْ

َ
إنَّ ك

َ
ُب ف

ْ
! و�نَّ أْ�َعَد انلَّاِس ِمَن اهللاِ تعاىل الَقل

 )1([روایت ترمذي] ».الَقايِس 
جز به ذکر اهللا، «فرمود:  اهللا روایت شده است که رسول $عمر از ابنترجمه: 

ست  دلی ذکرِ اهللا متعال، موجب سنگ ن نگویید که زیاد سخن گفتن به غیربسیار سخ
 ».اند دل راد سنگدورترین مردم از اهللا متعال، افو 

يب هر�رةَ  -١٥٢٧
َ
اَل رسول اهللا وعن أ

َ
اَل: ق

َ
َْيْيِه، : «ق اهُ اُهللا رَشَّ َما َ�ْ�َ حلَ

َ
َمْن َوق

ْيِه َدَخَل اجَلنَّةَ 
َ
حدیثی [ترمذي ضمن روایت این حدیث گفته است:  ».َورَشَّ َما َ�ْ�َ رِْجل

 )2(باشد.] حسن می
هرکه اهللا، او را از شرّ «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریرهترجمه: 

گوشت میان دو پاهایش حفاظت کند، وارد  گوشت میان دو فکش و نیز از شرّ پاره پاره
 ».شود بهشت می

اَل:  وعن عقبة بن اعمرٍ  -١٥٢٨
َ
ُت: يَا رسوَل اهللاِ َما انلََّجاةُ؟ ق

ْ
ل
ُ
اَل: ق

َ
ْمِسْك «ق

َ
أ

يََسْعَك بَيُْتَك،
ْ
ْيَك لَِسانََك، َول

َ
[ترمذي ضمن روایت این حدیث  ».وابِْك ىلَعَ َخِطيئَتَِك  َعل

 )3(باشد.] حسن میحدیثی گفته است: 
نجات در خدا!  گوید: عرض کردم: اي رسول یم عقبه بن عامرترجمه: 

بار حفظ کن و خلوت و عبادت  زبانت را از گفتن سخنان زیان«چیست؟ فرمود: 
 ».خویش گریه کنات را بر خود الزم بگیر و بر گناهان  خانه

 .920، ش: /؛ و السلسلۀ الضعیفۀ، از آلبانی6265لجامع، ش: ضعیف اضعیف است؛  )1(
 .510، ش: /؛ و السلسلۀ الصحیحۀ، از آلبانی1392صحیح الجامع، ش:  )2(
و صحیح الترمذي، ش:  890، ش: /؛ و السلسلۀ الصحیحۀ، از آلبانی6593صحیح الجامع، ش:  )3(

مْ «با این لفظ:  2406
َ
 ».ْك َعلَيَْك لَِسانََك لِ أ
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يب سعيد اخلدري -١٥٢٩
َ
اَل:  َعِن انلَّيِبِّ  وعن أ

َ
إنَّ األْعَضاَء «ق

َ
إَِذا أْصَبَح اْ�ُن آَدَم، ف

إِن اْسَتَقْمَت اْسَتَقْمَنا، و�ِن 
َ
ُن بَِك؛ ف

َ
إنَّما �

َ
ساَن، َ�ُقوُل: اتَِّق اَهللا �ِيَنا، ف

ِّ
ُر الل َها تَُ�فِّ

َّ
لُك

 )1([روایت ترمذي] .»اْعوََجْجَت اْعوََجْجَنا
هر روز صبح اندام انسان «فرمود:  گوید: پیامبر می ابوسعید خدريترجمه: 

ي ما از اهللا پروا کن که  گویند: درباره کنند و می به زبان او خواهش و التماس می
پاداش و کیفر ما به تو بستگی دارد؛ اگر تو راست باشی، ما نیز راست هستیم و اگر 

 ».شویم هم دچار کجی میتو کجی کنی، ما 

� اجَلنََّة َو�َُباِعُدِ�  وعن ُمَعاذٍ  -١٥٣٠
ُ
ِ� بَِعَمٍل يُْدِخل ْخرِبْ

َ
ُت: يَا َرُسوَل اهللاِ، أ

ْ
ل
ُ
اَل: ق

َ
ق

اَل: 
َ
ْيِه: َ�ْعُبُد «ِمَن انلَّارِ؟ ق

َ
 َعل

َ
هُ اُهللا َ�َعاىل َ يَسٌ� ىلَعَ َمْن �رَسَّ

َ
َقْد َسألَت َ�ْن َعظيٍم، و�نَُّه ل

َ
ل

ُجُّ ابَلْيَت اهللا
َ

اَكَة، وتَُصوُم َرَمَضاَن، وحت الََة، وتُؤِ� الزَّ ، َوتُِقيُم الصَّ
ً
اَل: » ال �رُْشُِك بِِه َشيْئا

َ
، ُ�مَّ ق

ما ُ�ْطِفُئ الَماُء انلَّاَر، «
َ
ُة ُ�ْطِفُئ اخَلِطيَئَة ك

َ
َدق ْوُم ُجنٌَّة، َوالصَّ َك ىلَعَ أبْواِب اخَلْ�ِ؟ الصَّ

ُّ
أال أُدل
ْيلِ  َوَصالَةُ 

َّ
ۡ ٱ َعنِ  ُجُنوُ�ُهمۡ  َ�َتَجاَ�ٰ ﴿، ُ�مَّ تَال: »الرَُّجِل ِمْن َجْوِف الل َغ  ﴾َمَضاِجعِ ل

َ
َحىتَّ بَل

اَل: ١٦،١٧ :[السجدة ﴾َملُونَ َ�عۡ ﴿
َ
ْمِر، وََ�ُموِدهِ، َوِذْرَوةِ ِسَناِمهِ «] ُ�مَّ ق

َ
ْخرِبَُك بِرَأِس األ

ُ
» ؟أال أ

ُت 
ْ
ل
ُ
اَل:َ� يَا رسوَل اهللاِ : بَ ق

َ
الَةُ، َوِذْرَوةِ ِسَناِمِه اجِلهادُ «  ، ق  ؛»َرأُس األْمر اإلْسالُم، وََ�ُموُدهُ الصَّ

اَل: 
َ
ِه!«ُ�مَّ ق

ِّ
ْخرِبَُك بِِمالِك َذلَِك لُك

ُ
ُت » أال أ

ْ
ل
ُ
أَخَذ بِلِسانِِه قال: ق

َ
فَّ «: بَ� يَا َرسوَل اهللاِ، ف

ُ
ك

ْيَك َهَذا
َ
ُت  ؛»َعل

ْ
ل
ُ
ُمؤاَخذُ ق

َ
ِ : يَا رسوَل اهللا و�نَّا ل ُم بِهِ وَن ب

َّ
َك! َوَهْل «؟ فقاَل: ما َ�َتلَك مُّ

ُ
ْتَك أ

َ
ِ�ل

َ
ث

 
ّ
ِسنَتِِهْم؟ يَُ�بُّ انلاَس يِف انلَّارِ ىلَعَ وُُجوِهِهْم إِال

ْ
ل
َ
[ترمذي ضمن روایت این  ».َحَصائُِد أ

 )2(باشد.] حدیث گفته است: حسن صحیح می
ی آگاه کن که خدا! مرا از عمل عرض کردم: اي رسولگوید:  می معاذترجمه: 

ي امر بزرگی پرسیدي؛  درباره«مرا وارد بهشت سازد و از آتش دوزخ دور کند. فرمود: 
که  ت: اینرا بر او آسان بگرداند، سهل اس آن متعال راستی این امر بر کسی که اهللا و به

کس را شریکش نگردانی، و نماز بگزاري، زکات  اهللا را عبادت کنی و هیچ چیز و هیچ

 .1962، ش: /؛ و صحیح الترمذي، از آلبانی351حیح الجامع، ش: ص )1(
؛ آلبانی در اإلرواء، ش: 890، ش: /؛ و السلسلۀ الصحیحۀ، از آلبانی1392صحیح الجامع، ش:  )2(

 این حدیث را صحیح دانسته است. 413
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اهللا را  رمضان را روزه بگیري و اگر توانایی رفتن به حج را داشتی، حج بیتدهی، ماه 
هاي خیر و نیکی رهنمون  آیا تو را به سوي دروازه«؛ سپس فرمود: »جاي آوري به

ش ومباشد و صدقه، آتش گناهان را خا ی(در برابر آتش دوزخ) مي  شوم؟ روزه، سپر
د. و نماز خواندن شخص در دل شب نشان گونه که آب، آتش را فرو می کند، آن می

 سپس این آیات را تالوت کرد:». ست) هاي خیر و نیکی (نیز جزو دروازه

ۡ ٱ َعنِ  ُجنُو�ُُهمۡ  َ�تََجاَ�ٰ ﴿ ا اَوَطَمعٗ  افٗ َخوۡ  َر�َُّهمۡ  ُعونَ يَدۡ  َمَضاِجعِ ل  يُنفُِقونَ  ُهمۡ َ�ٰ َرزَقۡ  َوِممَّ
ٓ  ٞس َ�فۡ  لَمُ َ�عۡ  فََ�  ١٦ ا خۡ  مَّ

ُ
�ۡ  قُرَّةِ  نمِّ  لَُهم ِ�َ أ

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

    ]١٧  ،١٦:  السجدة[  
خوانند و از  ماند و با بیم و امید، پروردگارشان را می (شبانگاهان) پهلوهایشان از بسترها دور می

که هاي ارزشمندي  داند چه پاداش کس نمی کنند. هیچ ایم، انفاق می چه نصیبشان کرده آن
 به پاس کردارشان، نهفته شده است.ي شادمانی) است، براي آنان  ها (و مایه بخش چشم روشنی

» آیا تو را از اساس دین، و ستون و باالترین بخش آن، آگاه گنم؟«سپس فرمود: 
شهادتین) است و  اساس دین، اسالم (=«خدا! فرمود:  عرض کردم: بله، اي رسول

آیا تو را از پایه و «سپس افزود: ». باشد آن، جهاد می ستونش، نماز؛ و باالترین بخشِ
زبانش  اهللا خدا! رسول گفتم: بله، اي رسول» ي این امور، آگاه سازم؟ زیرساخت همه

خاطر  خدا! مگر ما به پرسیدم: اي رسول». مواظبِ این باش«را گرفت و فرمود: 
سوگَت بنشیند! مگر  مادرت، به«شویم؟ فرمود:  گوییم، بازخواست می سخنانی که می

 »کند؟ در دوزخ، واژگون می  مردم را چیزي جز سخنانشان بر چهره
 شرح

پروایی  دهند. گاه انسان با بی هاي آن هشدار می ي زبان و آفت این احادیث درباره
گوید که او را تا روز قیامت سزاوار خشم پروردگار  توجهی سخنی می و از روي بی

 »!دهد بر باد زبان سرخ سر سبز می«اند که:  جا گفته هرو چه ب گرداند؛ از این می
حتی اموال خویش و  وخود توجهی و ناآگاهی، بر ضد  برخی از مردم در کمال بی

؛ کنند و اصالً به عواقب کار خویش توجه ندارند می بر ضد فرزند یا دوست خود، دعا
زمان گردد و  هللا، همي اجابت دعا از سوي ا زیرا ممکن است که این بددعایی با لحظه

به او  آمده است که پیامبر گاه آن دعا پذیرفته شود. در حدیث معاذ بن جبل آن
یعنی آیا به تو » ي این امور، آگاه سازم؟ آیا تو را از پایه و زیرساخت همه«فرمود: 
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زبان خویش را  اهللا ي این امور به چیزي بستگی دارد؟ سپس رسول بگویم که همه
 ي این امور به زبان بستگی دارد. معاذ که همه» مواظبِ این باش«ود: گرفت و فرم

شویم؟  گوییم، بازخواست می خاطر سخنانی که می خدا! مگر ما به پرسید: اي رسول
(یا سخنانی که   مگر جز محصوالت زبانکارت کند؟!  بگویم: خدا چه«فرمود:  پیامبر

حفظ » کند؟ هایشان در دوزخ، واژگون می رهها را بر چه گویند)، چیزِ دیگري آن مردم می
چینی، غیبت و هر سخنی که او را از  گویی، سخن زبان بدین معناست که انسان از دروغ

 گرداند، پرهیز نماید. کند یا او را سزاوار عذاب می اهللا متعال، دور می
*** 

يب هر�رةَ  -١٥٣١
َ
اَل:  أنَّ رُسوَل اهللا وعن أ

َ
 «ق

ْ
تَْدُروَن َما ال

َ
ُ »ِغيَبةُ أ

ُ
؟ قالوا: اُهللا َوَرُسوهل

اَل: 
َ
ُم، ق

َ
ُرَك أَخاَك بِما يَْ�رَهُ «أْعل

ْ
اَل: »ِذك

َ
وُل؟ ق

ُ
رَأيَْت إْن اَكَن يف أيِخ َما أق

َ
إْن اَكَن �ِيِه «؛ �ِيَل: أف

ْم يَُ�ْن �ِيِه َما َ�ُقوُل َ�َقْد َ�َهتَّهُ 
َ
َتبَْتُه؛ و�ْن ل

ْ
 )1(]روایت مسلم[ ».َما َ�ُقوُل، فقد ا�

» دانید که غیبت چیست؟ آیا می«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
ي برادرت سخنانی بگویی  درباره«دانند. فرمود:  عرض کردند: اهللا و رسولش بهتر می

گویم، در او وجود داشته باشد،  چه می شخصی پرسید: اگر آن». آید که خوشَش نمی
اي؛ و اگر آن  و وجود دارد، غیبتش را کردهگویی در ا چه می اگر آن«چه؟ فرمود: 

 ».اي صفت در او نباشد، بر او بهتان بسته

يب بَْ�رةَ  -١٥٣٢
َ
ِة  أنَّ َرُسوَل اهللا وعن أ اَل يف ُخْطَبتِِه يَْوَم انلَّْحِر بِِمً� يف َحجَّ

َ
ق

ْيُ�ْم «الَوَداِع: 
َ
ُ�ْم، وأْعَراَضُ�ْم، َحَراٌم َعل

َ
ُحْرَمِة يَْوِمُ�ْم َهَذا يف إنَّ ِدماءُ�ْم، وَأْمَوال

َ
ك

ْغُت 
َّ
ُ�ْم َهَذا، أال َهْل بَل ِ

َ
ْم َهَذا، يف بَ�

ُ
 )2([متفقٌ علیه] ».َشْهِر�

در حج وداع، در  اهللا رسولگوید:  می ]نُفَیع بن حارث[ ابوبکره ترجمه:
همانا جان و مال و آبروي شما، همانند این روز « فرمود: "منا"ي عید قربان در  خطبه

 .2589صحیح مسلم، ش:  )1(
. این 1679) و صحیح مسلم، ش: 8078، 4462، 67صحیح بخاري، در چندین مورد، از جمله:  ( )2(

 آمده است. 218ي  شماره تر به حدیث پیش
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دیگر،  ین ماه و این سرزمین، حرمت دارند و تعرض به جان و مال و آبروي یکو ا
 »بر شما حرام است؛ گواه باشید که آیا تبلیغ کردم؟

ُت لِلنَّيِبّ  &وعن اع�شةَ  -١٥٣٣
ْ
ل
ُ
ت: ق

َ
اَل بعُض قال

َ
َذا. ق

َ
: َحْسُبَك ِمْن َصِفيََّة كَذا و�

صَ�ةً، فقاَل: 
َ
 «الرواةِ: َ�ْعِ� ق

ْ
ل
ُ
َقْد ق

َ
َمزََجْتهُ ل

َ
ْو ُمزَِجْت بَِماءِ ابَلْحِر ل

َ
ْيُت »! ِت لَكَِمًة ل

َ
ت: وََحك

َ
ال

َ
ق

 َ�َقاَل: 
ً
َسانا

ْ
ُ إ�

َ
َذا«هل

َ
َذا َو�

َ
 و�نَّ يِل ك

ً
سانا

ْ
ْيُت إ�

َ
 َحك

ِّ
ِحبُّ ��

ُ
[روایت ابوداود و ترمذي؛  ».َما أ

 )1(ترمذي، این حدیث را حسن صحیح دانسته است.]
گفتم: براي شما همین بس که صفیه، فالن  ه پیامبرگوید: ب می &عایشه ترجمه:

کوتاه قامت است.  &اند: منظورش، این بود که صفیه عیب را دارد. برخی از راویان گفته
را تلخ و نامطبوع  همانا سخنی گفتی که اگر با آب دریا آمیخته شود، آن«فرمود:  پیامبر

دوست «یشان درآوردم. فرمود: گوید: و اداي کسی را براي ا می &عایشه». گرداند می
 ».(یا عیب کسی را بازگو کنم) ندارم که در قبال مالی فراوان، اداي کسی را درآورم

 فرماید: اهللا متعال می است؛ هاي نبوي در نهی از غیبت فرموده[این، یکی از رساترین 

ۡ ٱ َعنِ  يَنِطقُ  َوَما﴿     ]٤  ،٣:  جمالن[  ﴾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

اَل رسول اهللا وعن أ�ٍس  -١٥٣٤
َ
اَل: ق

َ
َاٍس : «ق

ُ
ُهْم أْظَفاٌر ِمْن �

َ
ا ُعِرَج يِب َمَرْرُت بَِقوٍم ل مَّ

َ
ل

 
ْ
وَن َ�ِْمُشوَن بِها وُُجوَهُهْم َوُصُدوَرُهْم؛ َ�ُقل

ُ
ل

ُ
ِيَن يَأ�

َّ
اَل: هُؤالءِ اذل

َ
ُت: َمْن هُؤالءِ يَا ِجربِ�ُل؟ ق

ُوَم انلَّاِس، َو�ََقُعوَن يف أْعَراِضِهمْ   )2([روایت ابوداود] ».حلُ
گاه که مرا به معراج بردند، گذرم  نآ«فرمود:  اهللا گوید: رسول می انس ترجمه:

ي خویش را  و سینه  ن، صورتهایی از مس داشتند و با آ به گروهی افتاد که ناخن
ها کسانی هستند که  ها کیستند؟ گفت: این خراشیدند. گفتم: اي جبرئیل! این می

 ».کنند ها بازي می آنآبروي خورند و با  گوشت مردم را می

 .4080، ش: /؛ و صحیح أبی داود، از آلبانی5140صحیح الجامع، ش:  )1(
 .533، ش: /؛ و السلسلۀ الصحیحۀ، از آلبانی5213صحیح الجامع، ش:  )2(
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يب هر�رة -١٥٣٥
َ
اَل:  أنَّ رُسوَل اهللا وعن أ

َ
لُكُّ الُمْسلِِم ىلَعَ الُمْسلِِم َحَراٌم: َدُمُه «ق

ُ َوِعرْ 
ُ

 )1([روایت مسلم] ».ُضُه َوَماهل
آبرو، مال و خون (=جانِ) هر «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریرهترجمه: 

 ».مسلمانی بر سایر مسلمانان، حرام است
 شرح

در باب حرام بودن غیبت و امر به حفظ  /ست که مولف ي احادیثی ، بقیه این
مل بازگوییِ هر عیب اخالقی، جسمی شاتر بیان شد که غیبت،  زبان آورده است. پیش

که بازگویی عیوِب کسی، از روي نصیحت و خیرخواهی  شود؛ مگر آن و دینی می
ي داد و ستد با شخصی دیگر از شما نظر بخواهد و شما  باشد؛ مثالً کسی درباره

گوست. در این  بردار یا دروغ آن شخص اهل معامله نیست؛ مثالً کالهدانید که  می
بدین عیب آن شخص را به کسی که از شما نظر خواسته است، بگویید؛ صورت باید 

آمد و عرض  براي مشورت و نظرخواهی نزد پیامبر &دلیل که فاطمه بنت قیس
 اند. پیامبر سفیان و ابوجهم از او خواستگاري کرده کرد: اسامه بن زید، معاویه بن ابی

 مالیزند؛ معاویه فقیر است و  یابوجهم دست بزنی دارد و زنان را م«به او فرمود: 
 این، از باب نصیحت است و ایرادي ندارد. )2(».ندارد؛ با اسامه ازدواج کن

در احادیثی که اینک بیان شد، به حرمت خون، آبرو و اموال مسلمانان نسبت به 
ترین جمعی که میان او  ا در بزرگاین موضوع ر دیگر تصریح شده است؛ پیامبر یک

گرفت، یعنی در حج وداع بیان نمود؛ زیرا در آن حج نزدیک به و یارانش شکل 
همانا جان و مال و آبروي شما، «فرمود:  صدهزار نفر جمع شده بودند. پیامبر

همانند این روز و این ماه و این سرزمین، حرمت دارند و تعرض به جان و مال و 
و سپس افزود: » ردم؟دیگر، بر شما حرام است؛ گواه باشید که آیا تبلیغ ک آبروي یک

 ».یا اهللا! تو شاهد باش«
است که ذکرِ مسایلی که به خلقت شخص مربوط شده بیان  &در حدیث عایشه

نزد شما همین عیب براي «گفت:  به پیامبر &که عایشه شود، غیبت است؛ چنان می

 .2564صحیح مسلم، ش:  )1(
 .1480ر.ك: صحیح مسلم، ش:  )2(
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فرمود:  &به همسرش، عایشه اهللا رسول». ست که قامتی کوتاه دارد ) کافی&صفیه(
». گرداند را تلخ و نامطبوع می نا سخنی گفتی که اگر با آب دریا آمیخته شود، آنهما«

بسا این  همه زیاد است! چه اهمیت بود، اما اثر بدش این ظاهر کم اگرچه سخنت به
طورِ دیگري شود و از او خوشَش  &نسبت به صفیه شد که پیامبر سخن باعث می

هده فرمود که جرم غیبت، بسیار بزرگ در شب معراج مشا چنین پیامبر نیاید. هم
که در آن شب از کنار گروهی گذر فرمود که  است و عذاب بزرگی دارد؛ چنان

خراشیدند. از  ي خود را می هایی از مس داشتند و با آن، صورت و سینه ناخن
ها کسانی هستند که گوشت مردم  این«پاسخ داد: » ها کیستند؟ این«پرسید:  جبرئیل
که از لذا بر انسان واجب است که  ».کنند ها بازي می د و با آبروي آنخورن را می
نیکی  هاي زبان بپرهیزد و جز به زبانی و پرگویی و غیبت دیگران و دیگر آفت سست

َْوِم اآلِخِر «فرموده است:  گونه که پیامبر سخن نگوید؛ همان ِ َوايلْ َمْن اَكَن يُْؤِمُن بِا�َّ
 
َ
ا أ يَُقْل َخْ�ً

ْ
کسی که به اهللا و روز قیامت ایمان دارد، سخن نیک «یعنی:  )1(.»ْو يِلَْصُمْت فَل

 ».بگوید و یا سکوت نماید
*** 

 .47و...؛ صحیح مسلم، ش: 6018بخاري، ش:  صحیح )1(
                                           



کسی که غیبت  گوش دادن به غیبت؛ نباب: حرام بود -255
اش را از غیبت  شنود، باید آن را رد کند و گوینده حرامی را می

، مجلس غیبت ردکننده قبول نک یا غیبت باز بدارد و اگر نتوانست
 را ترك گوید

 فرماید: اهللا متعال می

ْ  �َذا﴿ عۡ  وَ للَّغۡ ٱ َسِمُعوا
َ
ْ أ     ]٥٥: القصص[  ﴾هُ َ�نۡ  َرُضوا

 گردانند اي بشنوند، از آن روي می و چون سخن بیهوده

 فرماید: و می

ِينَ ٱوَ ﴿   ]  ٣:  املؤمنون[  ﴾٣ رُِضونَ ُمعۡ  وِ للَّغۡ ٱ َعنِ  ُهمۡ  �َّ
 گردانند. ارهاي بیهوده رويکه از ک و آنان

 فرماید: و می

مۡ ٱ إِنَّ ﴿ ْوَ�ٰٓ  ُ�ُّ  ُفَؤادَ لۡ ٱوَ  َ�َ ۡ�َ ٱوَ  عَ لسَّ
ُ
  ]  ٣٦: اإلرساء[  ﴾٣٦ وٗ�  ُٔ َمۡ�  هُ َ�نۡ  َ�نَ  �َِك أ

 گمان گوش و چشم و دل، همه، بازخواست خواهند شد. بی

 فرماید: و می

يۡ  �َذا﴿
َ
ِينَ ٱ َت َر� عۡ  تَِناَ�ٰ َءا ِ�ٓ  َ�ُوُضونَ  �َّ

َ
ٰ  ُهمۡ َ�نۡ  رِۡض فَأ ْ  َح�َّ  َحِديٍث  ِ�  َ�ُوُضوا

 ِ�ۡ�َ ِ ا ۦۚ ه يۡ ٱ يُنِسيَنََّك  �مَّ ٰ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ َمعَ  َرىٰ ّ�ِكۡ ٱ دَ َ�عۡ  ُعدۡ َ�قۡ  فََ�  نُ َ�ٰ لشَّ    ﴾٦٨ لِِم�َ ل�َّ
  ]  ٦٨: األنعام[ 

-، از آنان روي گویند ي آیاتمان بر خالف حق سخن میو چون کسانی را دیدي که درباره
بگردان تا به سخن و موضوع دیگري بپردازند. و اگر شیطان تو را دچار فراموشی کرد، پس 

 کاران منشین. از یادآوري، با ستم
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يب ادلرداء -١٥٣٦
َ
اَل:  َعِن انلَّيِبِّ  وعن أ

َ
َمْن َردَّ َ�ْن ِعْرِض أخيِه، َردَّ اُهللا َ�ْن «ق

حسن حدیثی [ترمذي ضمن روایت این حدیث گفته است:  ».ةِ وَْجِهِه انلَّاَر يَوَم القَيامَ 
 )1(باشد.] می

هرکه از آبروي برادرش دفاع کند، «فرمود:  گوید: پیامبر می ابودرداءترجمه: 
 ».گرداند اهللا، روز قیامت آتش دوزخ را از او دور می

ِي تقدَّ  وعن ِعتَباَن بِن َمالٍك  -١٥٣٧
َّ

َم يف باِب الرَّجاء يِف حديثه الطو�ل املشهور اذل
اَل: قام انلَّيِبُّ 

َ
ْخُشمِ «يَُص�ِّ َ�َقاَل:  ق ؟ َ�َقاَل رَُجٌل: َذلَِك ُمَنافٌِق ال ُ�ِبُّ »أْ�َن مالُِك بُن ادلُّ

اَل: ال : «اَهللا وال َرُسوهُل، َ�َقاَل انلَّيِبُّ 
َ
ْد ق

َ
َه إِال اُهللا يُر�ُد بَِذلَك وَجْ � ال َ�ُقْل َذلَِك؛ أال تَراهُ ق

اَل: ال 
َ
ْد َحرََّم ىلَعَ انلَّارِ َمْن ق

َ
[متفقٌ  ».إِال اُهللا يَبَْتيغ بَِذلَِك وَْجَه اهللاِ � اهللاِ؟! و�نَّ اهللا ق

 )2(علیه]
» امید«تر در باب  که پیش در حدیث طوالنی و مشهور عتبان بن مالک ترجمه:

» کجاست؟ ن دخشممالک ب«براي نماز ایستاد و فرمود:  پیامبر گذشت، آمده است:
فرمود:  ست که اهللا و پیامبرش را دوست ندارد. پیامبر مردي پاسخ داد: او، منافقی

گفته و از گفتن آن، تنها خشنودي اهللا  إالاهللا ال�دانی که او  چنین مگو؛ مگر نمی«
بگوید،  إالاهللا الإلهخاطر خشنودي او  متعال را خواسته است؛ همانا اهللا، کسی را که به

 ».ر آتش دوزخ حرام کرده استب
 شرح

ي حرام بودن غیبت و ذکر  پس از ذکر آیاتی از قرآن کریم درباره /مولف، نووي
ي حرام بودن گوش دادن به  اي از پیامدهاي منفی و گناهان این عمل، بابی درباره پاره

غیبت گشوده است؛ یعنی اگر یک نفر، غیبت شخصی دیگري را بگوید، بر انسان 
ت که به این غیبت گوش دهد؛ بلکه باید او را از غیبت کردن باز بدارد و حرام اس

ي سخن را به سمت و سوي دیگري بکشاند و موضوع را عوض  بکوشد که رشته
 گونه که در حدیث ابودرداء کند. چنین کاري، اجر و پاداش فراوانی دارد؛ همان

 .1575، ش: /؛ و صحیح الترمذي، از آلبانی6262صحیح الجامع، ش:  )1(
 آمده است. 422ي  شماره تر به . این حدیث پیش33؛ و صحیح مسلم، ش:425صحیح بخاري، ش:  )2(

                                           



 الصالحین شرح ریاض   38

فشاري کند، بر ما واجب چنان بر غیبت کردن پا کننده هم آمده است. اما اگر غیبت
 فرماید: عال میتاست که آن مجلس را ترك کنید؛ زیرا اهللا م

َل  َوقَدۡ ﴿ نۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِ�  ُ�مۡ َعَليۡ  نَزَّ
َ
ِ ٱ تِ َءاَ�ٰ  ُتمۡ َسِمعۡ  إَِذا أ  َتهۡ َو�ُسۡ  بَِها َفرُ يُ�ۡ  �َّ

ُ
 َزأ

ْ َ�قۡ  فََ�  بَِها ٰ  َمَعُهمۡ  ُعُدوا ْ  َح�َّ    ﴾لُُهمۡ ّمِثۡ  اإِذٗ  إِنَُّ�مۡ  ۦٓ هِ َ�ۡ�ِ  َحِديٍث  ِ�  َ�ُوُضوا
      ]١٤٠:  النساء[ 

هی را انکار و رده که چون شنیدید گروهی آیات الو اهللا (این حکم را) در قرآن بر شما نازل ک
که به گفتار دیگري بپردازند؛ زیرا در این صورت شما  کنند، با آنان ننشینید تا آناستهزا می

 نیز همانند آنان هستید.

ي آن شریک  ذا اگر انسان به گفتارِ حرامی گوش دهد، در گناهش با گویندهل
ي  چند آیه درباره /باشد. مولف است؛ بلکه ترك آن مجلس بر او واجب می

گردانی از سخنان و کارهاي بیهوده ذکر کرده است؛ منظور از کارهاي بیهوده،  روي
ر توصیف بندگان نیک خویش د متعالاهللا  .ست که هیچ نفعی ندارند سخنان و اعمالی

 فرماید: می

ْ  �َذا﴿ وا ِ  َمرُّ ْ  وِ للَّغۡ ٱب وا    ]٧٢: الفرقان[  ﴾٧٢ اكَِرامٗ  َمرُّ
 گذرند. گذرند، با بزرگوارى و متانت مى گاه که بر گفتار و کردار لغو و بیهوده مى و آن

دهند و نه  شوند؛ نه بدان گوش می یعنی: به لغو و کارهاي بیهوده مبتال نمی
ي مالک بن  را درباره سپس حدیث عتبان بن مالک /شوند. مولف مرتکبش می

ي آبروي مالک بن ذخشم سخن گفت.  آورده است که مردي درباره دخشم
گفته  إالاهللا الإلهدانی که او  مگر نمی«آن مرد را از این کار نهی نمود و فرمود:  پیامبر

ر دهد که اگ این نشان می» سته است؟و از گفتن آن، تنها خشنودي اهللا متعال را خوا
ي  شت سرش غیبت نیست؛ یعنی: کافر در زمینهگونه نباشد، حرف زدن پ کسی این

که غیبتش نزدیکان و  باشد و غیبتش جایز است؛ مگر آن غیبت، محترم نمی
شود.  آزرده کند که در این صورت از کافر نیز غیبت نمی خویشاوندان مسلمانش را دل

که در بازگو  د که غیبت از آدمِ فاسق و بدکار، درست نیست؛ مگر آنتر بیان ش پیش
 ست. کردنِ فسق او، مصلحتی وجود داشته باشد؛ زیرا این، از روي خیرخواهی
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ْد سبق يِف باب  وعن كعب بن مالٍك  -١٥٣٨
َ
يِف حديثِه الّطو�ل يِف قصِة تَْوَ�تِِه َوق

اَل انلَّيِبُّ 
َ
اَل: ق

َ
عُب بن مالٍك؟«الٌِس يف الَقوِم بِتَُبوَك: َوُهَو ج اتلَّو�ِة؛ ق

َ
َ�َقاَل رَجٌل » َما َ�َعَل ك

ُ ُمعاُذ بُن جبلٍ  : ِمْن بَِ� َسلَمَة: يَا رسوَل اهللا، َحبََسُه بُْرَداهُ وانلََّظُر يف ِعْطَفْيِه. َ�َقاَل هلَ
 َخْ�اً 

َّ
ْيِه إِال

َ
َت، واهللا يَا رسوَل اهللا َما علمنا َعل

ْ
ل
ُ
َت رُسوُل اهللابِئَْس َما ق

َ
َسك

َ
[متفق  .، ف

 )1(علیه]
ي اوست و  ي توبه اش که درباره در حدیث طوالنی کعب بن مالک ترجمه:

میان در  "تبوك"در حالی که در  پیامبرگذشت، گفته است:  )2(تر در باب توبه پیش
خدا!  سلمه گفت: اي رسول ؟ مردي از بنی»کار کرد چه کعب«سید: مردم نشسته بود، پر

گفت:  ها از آمدن، بازداشت. معاذ بن جبل هاي زیبا و نگریستن به آن و را لباسا
اي رسول خدا! به اهللا سوگند که ما جز خیر و نیکی، چیز دیگري  سخن بدي گفتی؛

 سکوت کرد. اهللا دانیم. و رسول از او نمی
 شرح

 را مالک بن کعب ي توبه داستان غیبت، شنیدن بودن حرام باب در /نووي

 در شرکت از عذري هیچ بدون که بود نفري سه از یکی کعب است. کرده ادآوريی

 بن کعب و امیه بن هالل ربیع، بن مراره نفر سه این ورزیدند؛ تخلف تبوك، ي غزوه

 کردند. کوتاهی تبوك جنگ در شرکت براي اهللا رسول فرمان به که بودند #مالک

 نزد بودند، نشده حاضر غزوه این در هک کسانی بازگشت، تبوك از پیامبر که هنگامی

 شرکت غزوه این در نتوانستیم و داشتیم عذر که کردند یاد سوگند و آمدند پیامبر

 را باطنشان و پذیرفت آنان از آوردند، می زبان به ظاهر در که را چه آن نیز پیامبر کنیم.

 اظهار و ندگفت را راستشان دوستش دو و مالک بن کعب ولی نمود؛ واگذار خدا به

 مردم به پیامبر کردیم. تخلف غزوه این در حضور از عذري هیچ بدون ما که داشتند

 به پیامبر فرمان از پیروي به مردم لذا کنند؛ رابطه قطع نفر سه این با که داد دستور

 کعب که چنان دادند؛ نمی هم را سالمشان پاسخ و کردند نمی سالم ها این از یک هیچ

ي  شماره به تر . این حدیث پیش2769صحیح مسلم، ش: )؛ و 4677، 4418، ش: (صحیح بخاري )1(
 آمده است. 22

 آمده است. 22ي  شماره تر به این حدیث پیش )2(
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 سالم او به و رفتم می نزدش نشست، می نماز از پس اهللا رسول تیوق« گوید: می

 خیر؟ یا دهد می حرکت سالم جواب براي را هایش لب آیا گفتم: می خود با و کردم می

 نماز که هنگامی کردم. می نگاه او به زیرچشمی و خواندم می نماز نزدیکش گاه آن

 از را صورتش نمودم، می نگاهش ،زیرچشمی وقتی ولی کرد، می نگاه من به خواندم، می

 داد دستور نفر سه این همسران به مبراپی روز، هشت و چهل از پس ».گرداند برمی من

 همسران به $ربیع بن مراره و هالل که جا آن از اما کنند؛ گیري کناره خود شوهران از که

 همسر ولی ؛بمانند دو آن نزد که داد اجازه همسرانشان به پیامبر داشتند، نیاز خود

 آمده نیز کریم قرآن در آور شگفت داستان این رفت. خویش ي خانواده نزد کعب

 این، برد. می ثواب ده خوانَد، می که حرفی هر با و کند می تالوت را آن انسان که است

 آید می کریم قرآن در انسان، یک سرگذشت و تاریخ که است داستان این اهمیت گر بیان

 فرماید: می متعال اهللا ببرند. نیکی ده حروفش از یک هر اندنخو با مسلمانان تا

ِ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

در برابر اش بر آنان تنگ شد و از خود به تنگ آمدند و دریافتند که  ي گستردگی زمین با همه
اهللا هیچ پناهگاهی جز او نیست. سپس رحمتش را شامل حالشان کرد تا توبه نمایند. همانا 

 پذیر مهربان است. اهللا توبه

زمانی که در تبوك تشریف داشت، در حالی که در میان مردم نشسته  پیامبر
؟ مردي از »کار کرد کعب چه«را گرفت و پرسید:  بود، سراغ کعب بن مالک

ها از آمدن،  هاي زیبا و نگریستن به آن خدا! او را لباس اي رسول«مه گفت: سل بنی
 ي کعب بود؛ زیرا آن مرد درباره بدون شک این سخن، غیبت کعب». بازداشت

توفیق داد که از  راضی نبود؛ اما اهللا متعال به معاذ بن جبل سخنی گفت که کعب
سوگند که ما جز خیر و نیکی، چیز  به اهللا«گفت:  که معاذ دفاع کند؛ چنان کعب

سکوت کرد. از این حدیث چنین برداشت  اهللا و رسول». دانیم دیگري از کعب نمی
شود که اگر در حضور انسان از کسی غیبت شود، بر او واجب است که  می

حرفش  و اگر کننده را ساکت کند و به او بگوید: ساکت باش؛ از اهللا پروا کن. غیبت
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جا را ترك نماید؛ زیرا هنگامی که  توانست این کار را بکند، آن یا نمیتأثیري نداشت 
شود، ابتدا بر او واجب  اي نشسته که در آن از افراد نیکوکار غیبت می انسان در جلسه

ي غیبت را  توانست، جلسه است که به دفاع از اهل خیر و صالح برخیزد؛ و اگر نمی
 ت.استرك کند؛ و گرنه در گناه غیبت، شریک 

*** 
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مکن میابی به آن جز با غیبت  غیبت با هدف درست و شرعی که دستبدان که 
 نباشد، به شش سبب مباح است:

دیده جایز است که نزد سلطان و قاضی و دیگر  دادخواهی؛ پس براي ستم یکم:
بگوید: فالنی، به من  کسانی که قادر به گرفتن حقّ او هستند، از ظالم شکایت کند و

 ظلم کرده است.
کار به راه راست؛  کمک خواستن براي تغییر منکَر و بازگرداندن گنه دوم:

فالنی، بگوید: اش براي از میان بردن منکَر امید دارد،  که به توانایی سان که به آن بدین
د و ؛ یا چنین چیزي بگوی»کار شد؛ او را توبیخ و از این کار منع کن مرتکب فالن

هدفش رسیدن به از میان بردن منکَر باشد و اگر هدفی جز این داشته باشد، حرام 
 است.

گوید: پدرم، یا برادرم، یا همسرم یا  ستن)؛ مثالً به مفتی میااستفتا (فتوا خو سوم:
شرّ او رهایی توانم از  فالنی به من ستم کرده است؛ نظر شما چیست و چگونه می

خاطر ضرورت، جایز است؛ اما بهتر  این به و دفع ظلم کنم؟یابم و به حقّ خود برسم 
ي مرد یا شخص یا همسري که چنین  و احتیاط، این است که بگوید: نظر شما درباره

رسد؛ البته  سان بدون ذکر نام شخص، به هدف خویش می کرده است، چیست؟ بدین
 )1(د آمد.شاءاهللا این موضوع در حدیث هند خواه ذکر نام فرد، جایز است و ان

 باشد می آنان براي خیرخواهی و نصیحت و شر، از مسلمانان داشتن برحذر چهارم:

 دارد: وجه چند که
 اجماع به این است؛ وارد آنان، بر هایی خدشه که شاهدانی و راویان عیوب بیان •

باشد. می واجب ضرورت، بر بنا بلکه و جایز مسلمانان،

 یا کاري، در او با شراکت ي زمینه در یا کسی، با ازدواج ي زمینه در مشاوره •

 خواستن مشورت یا و او نزد در چیزي گذاشتن امانت به ي درباره نظرخواهی

 واجب مشاور، بر مواردي چنین در آن؛ امثال و او با همسایگی یا معامله ي درباره

 .1543ي  ر.ك: حدیث شماره )1(
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 را هایی بدي خیرخواهی، نیت به باید بلکه نکند؛ پنهان را طرف وضعیت که است

نماید. بیان دارد، وجود شخص نآ در که

 او از و رود می فاسق یا بدعتی یک نزد که ببیند را علمی طالب یا پژوه دانش وقتی •

 اثر شخص آن از علم طالب که دارد وجود نگرانی این و گیرد می فرا دانش

 انسان بر صورت این در برسد؛ آسیبی او اخالق و عقیده به سان بدین و بپذیرد

 نصیحت قصد که شرطی به البته کند؛ بیان را شخص آن عیتوض که است واجب

 فراوانی هاي اشتباه آن، در که ست مواردي از این، و باشد. داشته خیرخواهی و

 چیزي حسادت روي از بلکه ندارد؛ اصالح قصد گوینده، و دهد می روي

 هنشذ در را پندار این و اندازد می اشتباه به امر این در را او شیطان و گوید می

بود. هوشیار باره این در باید پس ست! خیرخواهی کار، این که اندازد می

 شاید و باید که چنان و دارد مسؤولیتی شخص که است این موارد، این از یکی •

 یا فاسق مثالً ندارد؛ را مسؤولیت آن تگیسشای یا کند نمی مسؤولیت انجام

 برکنار را او تا است اجبو وي باالدست نزد او هاي ویژگی ذکر است. انگار سهل

 که این براي یا دارد؛ را اش شایستگی که بدهد کسی به را مسؤولیت این و کند

 تعامل وي وضعیت مقتضاي  به او با و بداند را مسؤول این عیوب باالدست، مقام

 یا نماید تشویق وظیفه انجام و خود اصالح به را او و نشود فریفته او به و کند

بگرداند. گزینش يجا را دیگري شخص

 مانند: گزارد؛ می بدعتی و شود می فجور و فسق مرتکب اآشکار که کسی پنجم:

 لذا بیهوده؛ کارهاي به اشتغال و مالی) و(فساد گیري باج مردم، اموال غصب نوشی، باده

 ناجایز عیوبش دیگر بازگوییِ و جایز ،دهد می انجام آشکارا که عیوبی از دسته آن ذکر

 باشد. داشته وجود کردیم، ذکر که اسبابی از سببی آن، جوازِ براي که نای مگر است؛
 لَنگ، چشم، ضعیف مانند لقبی به کسی اگر مثالً باشد؛ کسی شهرت یا لقب ششم:

 نام یا معرفی القاب این با که است درست باشد، معروف ها این مانند و لوچ کور، کَر،

 حرام آن، امثال و گیري خرده و استهزا یا تحقیر قصد به القابی چنین اطالق اما ؛شود برده

 است. بهتر بود، ممکن القاب این غیر با شخص نامِ ذکر یا معرفی اگر البته است.
 است. اتفاق مورد انترش بیش و اند کرده ذکر علما که ست سببی شش ها، این
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 شرح
 و داده صاختصا جایز، غیبت بیان به را بابی »الصالحین ریاض« کتابش در /نووي

 حرفی هیچ آن روي و باشد می جامع سخنش است. کرده ذکر باره این در مورد شش

 آمد. خواهد باب این در شاءاهللا ان که دارد دالیلی است، کرده ذکر که مواردي نیست؛

 خواهیم سخن دالیل این پیرامون متعال اهللا خواست به و است آورده را دالیل این وي

 برین بهشت وارد را ما ي همه و ببخشاید را نووي که خواهیم می لعاتم اهللا از گفت.

 بگرداند.
*** 

، بِئَس أُخو «َ�َقاَل:  : أنَّ رجالً اْسَتأَذَن ىلَعَ انلَّيِبِّ &عن اع�شة -١٥٣٩ ُ
َ

َذنُوا هل
ْ
ائ

 )1([متفق علیه] ».الَعِشَ�ةِ!
 رپیامب خواست؛ ورود ي اجازه پیامبر از مردي گوید: می &عایشه ترجمه:

 ».باشد می خود ي قبیله در آدمی بد که دهید اجازه او به« فرمود:
[نووي: بخاري در جایز بودن غیبت از فاسدان و گمراهان به این حدیث استدالل 

 کرده است.]

اَل رسوُل اهللا -١٥٤٠
َ
 : «وعنها قالت: ق

ً
 َ�ْعرِفاِن ِمْن ِدينَِنا َشيْئا

ً
النا

ُ
 وف

ً
النا

ُ
 ».َما أُظنُّ ف

 )2(اري][روایت بخ
ْيُث بن سعٍد أَحُد ُرواة َهَذا احلديِث: هذاِن الرجالِن اكنا ِمَن املنافِِقَ�.

َّ
اَل الل

َ
اَل: ق

َ
 ق

کنم که فالنی و فالنی  گمان نمی«فرمود:  اهللا گوید: رسول می &عایشهترجمه: 
 ».از دین ما چیزي بدانند

 از منافقان بودند. گوید: این دو مرد، لیث بن سعد، یکی از راویان این حدیث می

 .2591صحیح مسلم، ش: ؛ و 6032، ش: صحیح بخاري )1(
 .6068، ش: صحیح بخاري )2(
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  &وعن فاطمة بنِت قيٍس  -١٥٤١
َ
 تقال

َ
بَا اجَلْهم َوُمَعاوِ�ََة  يِبَّ انلَّ  ُت يْ �َ : أ

َ
فقلُت: إنَّ أ

ُ : «َخَطَباِ�؟ َ�َقاَل رُسوُل اهللا
َ

وٌك ال َماَل هل
ُ
ُصْعل

َ
ا ُمَعاوِ�َُة، ف بُو اجَلْهمِ أمَّ

َ
ا أ ال يََضُع ، وأمَّ

َ
، ف

 )1(متفق علیه][ ».الَعَصا َ�ْن اَعتِِقهِ 
رَضَّاٌب لِلنِّساءِ : «سلمٍ ملِ  و� روايةٍ 

َ
بُو اجَلْهِم ف

َ
ا أ ال يََضُع الَعَصا : «َوُهَو تفس� لروايةِ » وَأمَّ

 ».َ�ْن اَعتِِقهِ 
جهم و معاویه آمدم و گفتم: ابو نزد پیامبرگوید:  می &فاطمه بنت قیس ترجمه:

معاویه، فقیر است و مالی ندارد و «فرمود:  اهللا اند. رسول از من خواستگاري کرده
 ».گذارد وجهم عصا از دوش خویش بر زمین نمیاب

و این، » زند ابوجهم، زنان را زیاد کتک می«و در روایتی از مسلم آمده است: 
عصا از دوش «که  تفسیر براي روایت پیشین است. نیز گفته شده که منظور از این

 رود. اد به مسافرت مینهد، این است که او زی خویش بر زمین نمی

اَل: خَ  وعن ز�د بن أرقمَ  -١٥٤٢
َ
 َسَفٍر أَصاَب انلَّاَس �ِيِه يِف  نا َمَع رُسوِل اهللاجْ رَ ق

: ال ُ�ْنِفُقوا ىلَعَ َمْن ِعنَد رسوِل اهللاِ  يَبّ
ُ
ٌة، َ�َقاَل عبُد اهللاِ بن أ نِئْ  ِشدَّ

َ
وا، وقال: ل َحىتَّ َ�ْنَفضُّ

 الَمِديَنِة 
َ

َ�ْيُت رُسوَل اهللاِ رََجْعَنا إىِل
َ
أ
َ
، ف َذلَّ

َ
َعزُّ ِمْنَها األ

َ
ُْخرَِجنَّ األ أْرَسَل  يلَ

َ
تُُه بذلَِك، ف أْخرَبْ

َ
ف

عَل، �َ 
َ
اْجَتَهَد يَِميَنُه: َما ف

َ
، ف يَبِّ

ُ
 عبِد اهللا بن أ

َ
 قَ إىِل

ُ
َذَب ز�ٌد َرُسوَل اهللاال

َ
َع يِف  ،وا: ك

َ
َو�

َ
 ف

ٌة َحىتَّ أنْز وهُ ِشدَّ
ُ
ال

َ
ا ق  ىلَعَ نَبِيِِّه تَْصِدييِق:َ�ْفيِس ِممَّ

َ
ٓ  إَِذا﴿ َل اُهللا َ�َعاىل ۡ ٱ َءكَ َجا  ﴾فُِقونَ ُمَ�ٰ ل

ْوا ُرُؤوَسُهْم. يِبُّ ُ�مَّ داعُهُم انلَّ  ]١:[املنافقون وَّ
َ
ل
َ
ُهْم ف

َ
 )2([متفق علیه] لِيَْسَتْغِفَر ل

به سفري رفتیم که در آن  اهللا گوید: همراه رسول می زید بن ارقم ترجمه:
اهللا هستند،  که نزد رسول هاي فراوانی دیدند. عبداهللا بن اُبی گفت: به آنان تیمردم سخ

قطع اشراف و  اگر به مدینه بازگردیم، بهانفاق نکنید تا پراکنده شوند. و افزود: 
آمدم و این را به  اهللا لذا نزد رسول کنند. عزتمندان، ذلیالن و فرومایگان را بیرون می

ن بزرگوار، به دنبال عبداهللا بن ابی فرستاد. عبداهللا بن ابی با اطالع ایشان رساندم. آ
تا جایی که دیگران گفتند: زید به تأکید فراوان سوگند یاد کرد که چنین نگفته است. 

 . و در صحیح بخاري نیست.1480صحیح مسلم، ش:  )1(
 .2772صحیح مسلم، ش: ؛ و 4903، ش: صحیح بخاري )2(

                                           



 الصالحین شرح ریاض   46

که اهللا  دروغ گفته است. این سخن مرا سخت آشفته و غمگین کرد تا این اهللا رسول

ٓ  إَِذا﴿متعال در تصدیق من،  ۡ ٱ َءكَ َجا را فرو »] منافقون«ي  [یعنی سوره ﴾فُِقونَ ُمَ�ٰ ل
ن درخواست آمرزش کند؛ آنان را به حضور خواست تا برایشا فرستاد. سپس پیامبر

 سر تافتند. -متکبرانه -پذیرفتند وولی آنان ن

 شرح
حدیثی بدین مضمون آورده است که » هاي مباح انواع غیبت«در باب  /نووي

ائَْذنُوا «فرمود:  ي ورود خواست. پیامبر اجازه مردي از پیامبرگوید:  می &عایشه
ُ، بِئَس أُخو الَعِشَ�ِة!

َ
َعِشَ�ة«؛ و در روایتی آمده است: »هل

ْ
به او «؛ یعنی: »بِئَْس ِابْن ال

آن مرد، بداندیش و فاسد بود؛ لذا ». باشد ي خود می اجازه دهید که بد آدمی در قبیله
رو اگر  ین را بدانند و به او فریفته نشوند. از ایناین را بیان فرمود تا مردم ا پیامبر

شخصی بدکار و گمراه دیدید که با گفتار و نوشتارش مردم را جادو کرده بود و مردم 
پذیرفتند، بر شما واجب است که  نیز به او گمان نیک داشتند و سخنانش را می

و نیست تا به او هاي این فرد را بیان کنید و به مردم نشان دهید که خیري در ا بدي
بسیار کسانی که سخنورند و زبانی رسا و گیرا، و ظاهري فریبنده  فریفته نشوند. چه

ها نیست. پس واجب  شود؛ ولی هیچ خیري در آن هرچه بگویند، پذیرفته میدارند و 
 ها براي دیگران بیان گردد. است که وضعیت این

گوید:  یم &عایشهحدیثی بدین مضمون نیز آورده است که  /مولف
آن دو ». کنم که فالنی و فالنی از دین ما چیزي بدانند گمان نمی«فرمود:  اهللا رسول

از آنان به بدي یاد کرد و بیان فرمود که آن  رو پیامبر مرد، از منافقان بودند؛ از این
دانند؛ زیرا در قلب منافق چیزي از دین اسالم وجود ندارد؛  دو چیزي از دین ما نمی

یابد. پناه بر اهللا.  رسد؛ اما قلبش آن را درنمی هایی از اسالم به گوشِ او میهرچند چیز
 فرماید: کند، اما در حقیقت، کافر است. اهللا متعال می ظاهر ادعاي اسالم می منافق به

ِ  َءاَمنَّا َ�ُقوُل  َمن �َّاِس ٱ َوِمنَ ﴿ ِ ٱب َّ�  ِ  ٨ ِمنِ�َ بُِمؤۡ  ُهم َوَما ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱَو�
َ ٱ ِدُعونَ يَُ�ٰ  ِينَ ٱوَ  �َّ َّ�  ْ ٓ  َدُعونَ َ�ۡ  َوَما َءاَمُنوا نُفَسُهمۡ  إِ�َّ

َ
  ﴾٩ ُعُرونَ �َشۡ  َوَما أ

  ]  ٩  ،٨: البقرة[ 
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خواهند گویند: ما، به اهللا و روز رستاخیز ایمان آوردیم، اما مومن نیستند. میبرخی از مردم می
 فریبند.کنند، کسی جز خود را نمیکه درك  آناهللا و مؤمنان را فریب دهند؛ اما بی

 اهللا را در باب مشاوره با رسول &چنین حدیث فاطمه بنت قیس هم /مولف
آمد و عرض کرد که اسامه بن زید،  اهللا نزد رسول &آورده است: فاطمه بنت قیس

به او فرمود:  اند. پیامبر سفیان و ابوجهم از او خواستگاري کرده معاویه بن ابی
»زند؛ معاویه فقیر است و چیزي ندارد؛ با اسامه  بزنی دارد و زنان را می ابوجهم دست

 فرمود که فقیر است و مالی ندارد؛ معاویه ي معاویه درباره پیامبر». ازدواج کن
ي ابوجهم نیز فرمود:  اگرچه بعدها به حکومت رسید، اما در آن زمان فقیر بود. درباره

اٌب لِلنِّساءِ « ؛ »ال يََضُع الَعَصا َ�ْن اَعتِِقهِ «ایتی دیگر آمده است که فرمود: و در رو »فرََضَّ
؛ »زند ابوجهم، زنان را زیاد کتک می«هر دو، یک مفهوم دارد و بدین معناست که 

ست که کتک زدن زنان  رفتار نیست. گفتنی یعنی دست بزنی دارد و با زنان، خوش
 ده است:جایز نیست، مگر به سببی که اهللا متعال بیان فرمو

ٰ ٱوَ ﴿ ۡ ٱ ِ�  ُجُروُهنَّ هۡ ٱوَ  َفعُِظوُهنَّ  �ُُشوزَُهنَّ  َ�َافُونَ  ِ� �َّ ۖ ۡ�ِ ٱوَ  َمَضاِجعِ ل  فَإِنۡ  ُ�وُهنَّ
َطعۡ 

َ
ْ َ�بۡ  فََ�  َنُ�مۡ أ َ ٱ إِنَّ  َسبِيً�ۗ  ِهنَّ َعلَيۡ  ُغوا      ]٣٤:  النساء[  ﴾٣٤ �َكبِ�ٗ  اَعلِيّٗ  َ�نَ  �َّ

ها  خوابی با آن گاه از هم یم دارید، ابتدا نصیحت نمایید و آنو زنانی را که از نافرمانیشان ب
گاه اگر از شما اطاعت کردند، براي  دوري کنید و (اگر مطیع نشدند) تنبیهشان نمایید؛ آن

 ي بزرگ است. ستم به آنان در پی بهانه نباشید. همانا اهللا بلندمرتبه

نید، اشتباه و نارواست؛ اي دست روي همسر خویش بلند ک که به هر بهانه اما این
 فرماید: زیرا اهللا متعال می

وُهنَّ ﴿ ِ  وََ�ِ�ُ  ٱب
ۡ     ]١٩:  النساء[  ﴾ُروِف َمعۡ ل

 و با زنان به نیکی رفتار کنید.

کرد، به  ولی اگر از نافرمانِی همسرت بیم داشتی و در انجام وظایفش کوتاهی می
 ترتیب ذیل عمل کن:

یادآوري کرده، برایش بیان کن  او را بهاو را نصیحت نما و حقوق شوهر  نخست:
که کوتاهی در اداي حقوق شوهر برایش جایز نیست و او را از خشم پروردگار و 

ي دوم را در  نهیگزراه شد که چه بهتر، و گرنه  عواقب نافرمانی بترسان. اگر سر به
 پیش بگیر:
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لی قهر نکن؛ یعنی ک خوابی با او دوري کن و با او نخواب؛ البته با او به از هم دوم:
با او حرف بزن؛ ولی این رخصت برایت وجود دارد که تا سه روز با او حرف نزنی و 

که در حدیث  کیش خود قهر کند. چنان بیش از سه روز، جایز نیست که انسان با هم
تَِقيَاِن َ�يُْعرُِض هَ «آمده است: 

ْ
َخاُه فَْوَق ثَالٍث، يَل

َ
ْن َ�ْهُجَر أ

َ
لُّ مِلؤمٍن أ َذا، َوُ�ْعرُِض َهَذا، الَ�ِ

المِ   بِالسَّ
ُ
ي َ�بَْدأ ِ

َّ
ایز نیست که بیش از سه ج براي هیچ مؤمنی« )1(؛»وََخْ�ُُهَما اذل

بینند، از هم  دیگر را می که وقتی هم اي گونه روز با برادر مسلمانش قهر باشد؛ به شبانه
 ».کند یست که سالم (و آشتی) را آغاز م کسی گردانند. و بهترینشان، می روي

ی که شدید البته کتکتوانید کتکش بزنید؛  این دو گزینه افاده نکرد، می اگر سوم:
 نباشد و به او آسیب نرساند؛ زیرا هدف، تنبیه یا ادب کردن است.

ال يََضُع الَعَصا َ�ْن «ي ابوجهم فرمود:  درباره در روایتی آمده است که پیامبر
زند. و نیز  ، این است که او زنان را زیاد کتک میتر بیان شد که مفهومش . پیش»اَعتِِقهِ 

شد  رود؛ زیرا در آن زمان سفرها با شتر انجام می گفته شده که او زیاد به مسافرت می
ست: از  گفتنیدستی یا عصایی داشته باشد.  و مسافر نیاز داشت که با خود، چوب

ندي این دو روایت ب دهند، از جمع دیگر را شرح و توضیح می ها یک جا که روایت آن
به فاطمه  اهللا سپس رسولتر است.  صحیحمفهوم نخست، رسیم که  بدین نتیجه می

گونه هم شد و  ازدواج کند؛ و همین $پیشنهاد کرد که با اسامه بن زید &بنت قیس
بخت شد. در هر حال این حدیث نشان  فاطمه، از اسامه خیر فراوان دید و با او خوش

ي شخصی نزدتان آمد و شما  اي مشاوره و نظرخواهی دربارهدهد که اگر کسی بر می
که مشورت نوعی امانت است، عیوب آن شخص را گفتید، ایرادي ندارد و  رسم این به

است و هدف،  خاطر خیرخواهی و نصیحت شود؛ زیرا این به غیبت محسوب نمی
یوبشان ها و ع کند تا بدي رسوایی و فضیحت نیست و بین کسی که از مردم غیبت می
گوید، فرق فراوانی وجود  را فاش کند و بین کسی که از روي خیرخواهی سخن می

 دارد.
گوید:  می زید بن ارقمو اما حدیث چهارم، حدیثی بدین مضمون است که 

هاي فراوانی دیدند. عبداهللا  به سفري رفتیم که در آن مردم سختی اهللا همراه رسول

 .نقل از ابوایوب انصاري به 2560؛ و صحیح مسلم، ش: )6237، 6077صحیح بخاري، ش: ( )1(
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اهللا هستند، انفاق نکنید تا پراکنده شوند. اهللا متعال  لکه نزد رسو بن اُبی گفت: به آنان
 فرماید: که می به همین سخن منافقان اشاره دارد؛ چنان» منافقون«ي  در سوره

ِينَ ٱ ُهمُ ﴿ ْ  َ�  َ�ُقولُونَ  �َّ ٰ  تُنفُِقوا ِ ٱ رَُسولِ  ِعندَ  َمنۡ  َ�َ َّ�  ٰ ْ  َح�َّ وا     ]٧: املنافقون[ ﴾يَنَفضُّ
اهللا هستند، انفاق نکنید تا  گویند: به آنان که نزد رسول ی هستند که میآنان، همان کسان

 پراکنده شوند.

﴿ ٰ جا براي تعلیل است و براي غایه نیست؛ ولی این سخن منافقان  در این ﴾َح�َّ
پایه بود؛ زیرا امکان نداشت که مسلمانان حتی اگر از گرسنگی و تشنگی بمیرند،  بی

که  ؛ منافقان همین»کافر همه را به کیش خویش پندارد«را تنها بگذارند.  پیامبر
شدند و چون به چیزي دست  رسید، خشنود می چیزي از اموال و غنایم به آنان می

 گرفتند! خرده می یافتند، خشمگین شده، بر پیامبر نمی
دهد  خبر می بلکه اهللا متعال در تأیید زیدي حرف عبداهللا بن ابی نبود؛  این، همه

 که:

ٓ رََّجعۡ  لَ�ِن ُقولُونَ �َ ﴿ ۡ ٱ إَِ�  َنا  ٱ رَِجنَّ َ�ُخۡ  َمِديَنةِ ل
َ
 ٱ َهاِمنۡ  َعزُّ ۡ�

َ
   ]٨: املنافقون[  ﴾َذلَّ ۡ�

طور قطع عزتمندان، ذلیالن (و فرومایگان) را  اگر به مدینه بازگردیم، به«گویند:  (منافقان) می
 ».کنند بیرون می

اطالع  را به نان عبداهللا بن ابیسخآمدم و  اهللا لذا نزد رسول گوید: می زید
به دنبال عبداهللا بن ابی فرستاد. عبداهللا بن ابی با تأکید  ایشان رساندم. آن بزرگوار

فراوان سوگند یاد کرد که چنین نگفته است. تا جایی که دیگران گفتند: زید به 
هللا که ا دروغ گفته است. این سخن مرا سخت آشفته و غمگین کرد تا این اهللا رسول

 فرماید: اهللا متعال می را فرو فرستاد.» منافقون«ي  سوره متعال در تصدیق من،

ِينَ ٱ ُهمُ ﴿ ْ  َ�  َ�ُقولُونَ  �َّ ٰ  تُنفُِقوا ِ ٱ رَُسولِ  ِعندَ  َمنۡ  َ�َ َّ�  ٰ ْۗ  َح�َّ وا ِ  يَنَفضُّ ٓ  َوِ�َّ  �ِنُ َخَزا
َ�ٰ ٱ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
ۡ ٱ ِ�نَّ َوَ�ٰ  ِض �ۡ� ٓ رََّجعۡ  لَ�ِن َ�ُقولُونَ  ٧ َقُهونَ َ�فۡ  َ�  فِقِ�َ ُمَ�ٰ ل  إَِ�  َنا

ۡ ٱ  ٱ رَِجنَّ َ�ُخۡ  َمِديَنةِ ل
َ
 ٱ َهاِمنۡ  َعزُّ ۡ�

َ
�ۡ ۚ ِ  َذلَّ ةُ لۡ ٱ َوِ�َّ  ِ�نَّ َوَ�ٰ  ِمنِ�َ ُمؤۡ َولِلۡ  ۦَولَِرُسوِ�ِ  عِزَّ

ۡ ٱ     ]٨  ،٧: املنافقون[  ﴾٨ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  فِقِ�َ ُمَ�ٰ ل
اهللا هستند، انفاق نکنید تا  به آنان که نزد رسول«ویند: گ آنان، همان کسانی هستند که می

ها و زمین، از آنِ اهللا است؛ ولی منافقان درك  هاي آسمان که خزانه حال آن». پراکنده شوند
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طور قطع عزتمندان، ذلیالن (و فرومایگان) را  اگر به مدینه بازگردیم، به«گویند:  کنند. می نمی
 دانند. ت، از آنِ اهللا و پیامبر او و مؤمنان است؛ ولی منافقان نمیکه عز آن حال». کنند بیرون می

چگونه این سخن عبداهللا بن ابی را پاسخ گفت. عبداهللا  دقت بفرمایید که اهللا
قطع اشراف و عزتمندان، ذلیالن و  اگر به مدینه بازگردیم، به«بن ابی گفته بود: 

ِ ﴿رمود: در پاسخش ف اهللا». کنند فرومایگان را بیرون می ةُ لۡ ٱ َوِ�َّ  ۦَولَِرُسوِ�ِ  عِزَّ
و نفرمود که اهللا، » عزت، از آنِ اهللا و پیامبر او و مومنان است«؛ یعنی: ﴾ِمنِ�َ ُمؤۡ َولِلۡ 

رسید که منافقان نیز عزت دارند؛  نظر می عزیزتر است؛ زیرا در این صورت چنین به
 که هیچ عزتی ندارند. حال آن

کنیم که نقل قول منافقان به  چنین برداشت می یث زیداز این آیات و نیز از حد
دار مسلمانان جایز است تا اقدامات الزم را براي برخورد با آنان انجام دهد؛ و نیز  زمام

کاري مفسدان جلوگیري  باشد تا از تبه کار به مسؤوالن جایز می نقل سخنان افراد تبه
، مستند و قطعی باشد؛ زیرا اگرچه در شود چه گفته می کنند؛ البته باید دقت کرد که آن

و گزارشی که داده بود، وحی نازل شد؛  در تأیید زید بن ارقم اهللا دوران رسول
 شود. ولی اینک که وحی نازل نمی

هاي مباح ذکر کرده و سپس  مسایل و ضوابطی را در بیان انواع غیبت /مولف
 دالیلش را آورده است.

*** 

ت: ق &وعن اع�شة -١٥٤٣
َ
يب سْفَياَن لِلنَّيِبِّ قال

َ
ت ِهْنُد اْمَرأةُ أ

َ
بَا ُسْفَياَن رَُجٌل  ال

َ
إنَّ أ

اَل: 
َ
ُم؟ ق

َ
َخْذُت ِمْنُه، َوُهَو ال َ�ْعل

َ
 َما أ

َّ
ِي إِال

َ
يَْس ُ�ْعِطيِ� َما يَْ�في� وودل

َ
ُخِذي « َشِحيٌح َول

 )1([متفقٌ علیه] ».َما يَْ�ِفيِك َوَودَلِك بِالَمْعُروِف 
گفت: ابوسفیان، مرد  گوید: هند، همسر ابوسفیان به پیامبر می &عایشهترجمه: 

که خودم بدون  دهد؛ مگر آن ي کافی نمی اندازه ست و مخارج من و فرزندم را به بخیلی
 ».ي نیاز خود و فرزندت بردار اندازه طبق عرف و به«اطالع او، از اموالش بردارم؟ فرمود: 

*** 

 .1714)؛ و صحیح مسلم، ش:5364، 2211صحیح بخاري، ش: ( )1(
                                           



که عبارتست از نقل سخن در  چینی باب: حرام بودن سخن -257
 زنی هم دو بهقصد  میان مردم به

 فرماید: اهللا متعال می

ازٖ ﴿ ٓ  َهمَّ ا شَّ ِۢ مَّ    ]١١: القلم[  ﴾١١ بَِنِمي�ٖ  ء
 چینی در رفت و آمد است، (فرمان مبر). جویی که به سخن و از هیچ عیب

 فرماید: و می

ا﴿ يۡ  إِ�َّ  لٍ قَوۡ  ِمن فُِظ يَلۡ  مَّ     ]١٨: ق[  ﴾١٨ َعتِيدٞ  َر�ِيٌب  هِ َ�َ
که نزدش، نگهبانی (براي نوشتن آن) حضور  آورد مگر آن (انسان) هیچ سخنی بر زبان نمی

 دارد.

 

اَل رسوُل اهللا وعن ُحَذْ�َفةَ  -١٥٤٤
َ
اَل: ق

َ
امٌ : «ق  )1([متفقٌ علیه] ».ال يَْدُخُل اجَلنََّة َ�مَّ

ن وارد بهشت چی سخن«فرمود:  اهللا گوید: رسول می حذیفهترجمه: 
 ».شود نمی

ْ�ِن َ�َقاَل:  : أنَّ رسوَل اهللا$وعن ابن عباٍس  -١٥٤٥ بَاِن، َوَما «مرَّ بَِقرْبَ ُهَما ُ�َعذَّ إ�َّ
اَكَن ال 

َ
ا اآلَخُر ف اَكَن َ�ْميِش بِانلَِّميَمِة، وأمَّ

َ
َحُدُهَما، ف

َ
ا أ بٌِ�؛ أمَّ

َ
بٍ�، بََ� إنَُّه ك

َ
بَاِن يِف ك ُ�َعذَّ

 )2(ست.] هاي بخاري [متفقٌ علیه؛ این، لفظ یکی از روایت ».ْن بَْوهِلِ �َْسترَِتُ مِ 
این «از کنارِ دو قبر عبور کرد و فرمود:  اهللا گوید: رسول می $عباس ابنترجمه: 

دانستند؛ در  خاطر گناهی که آن را بزرگ نمی شوند، آن هم به دو نفر عذاب می
نمود و  چینی می یان مردم سخنها در م صورتی که گناه بزرگی بود: یکی از آن

 ».کرد دیگري، از ادرار خود پرهیز نمی
 
 

 .105؛ و صحیح مسلم، ش:6056صحیح بخاري، ش:  )1(
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 شرح
هاي مباح پرداخت و شش مسأله در  در باب پیشین به بیان انواع غیبت /مولف

باره ذکر نمود و دالیلی آورد که پیرامونش سخن گفتیم؛ از آن جمله: دادخواهی  این
ه او ستم کرده است، شکایت کند. بود که انسان نزد قاضی یا حاکم، از کسی که ب

ي ستمِ جفاکار، سخن بگوید؛ زیرا حقّ  یعنی در چنین موردي ایرادي ندارد که درباره
اوست که دادخواهی کند و حقّ خود را بگیرد؛ دلیل جوازش، این است که هند، 

ست و  ابوسفیان، مرد بخیلیخدا!  آمد و گفت: اي رسول همسر ابوسفیان نزد پیامبر
که خودم بدون اطالع او، از  دهد؛ مگر آن ي کافی نمی اندازه من و فرزندم را به مخارج

بخل، ». ي نیاز خود و فرزندت بردار اندازه طبق عرف و به«اموالش بردارم؟ فرمود: 
ست که هند به شوهرش نسبت داد؛ اما چرا؟ هدفش دادخواهی  اي صفت نکوهیده

را بگیرد و از خود و فرزند خویش، خواست حق خویش و فرزندش  بود؛ یعنی می
مخارج همسر و فرزندان خود را در و رفع ظلم کند؛ زیرا بر مرد واجب است که نفقه 

گونه که اهللا  حد متوسط و مطابق عرف و بدون افراط و تفریط، تأمین نماید؛ همان
 فرماید: متعال می

ِ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.

تواند به شخصی که توانایی  ي بخل، ستمی بر او برود، می کسی که در نتیجه
شکایت کرد که  اهللا که هند، نزد رسول گرفتن حقّش را دارد، شکایت ببرد؛ چنان

که  او را از این اهللا کند. رسول ي کافی تأمین نمی اندازه شوهرش، مخارج او را به
جا که او خواهان گرفتن حقش بود،  شوهرش را بخیل نامید، منع نفرمود؛ بلکه از آن

ي  اندازه طبق عرف و به«ا راهنمایی نمود و فرمود: اهللا سخنش را تأیید و او ر رسول
 ست؛ از جمله: این حدیث، حاوي مسایلی». نیاز خود و فرزندت بردار

شرطی که این  جایز بودن غیبت براي دادخواهی و گرفتن حقّ خویش؛ البته به
غیبت، در قالب شکایت در نزد کسی باشد که توانایی رسیدگی به موضوع و گرفتن 

 اي ندارد. ارد؛ و گرنه، دادخواهی فایدهحق را د
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شود، این است که نفقه و تأمین  ي دیگري که از این حدیث برداشت می نکته
ي نیازشان، بر مرد یا سرپرست خانواده  اندازه مخارج زن و فرزند، طبق عرف و به

واجب است؛ حتی اگر خود زن، ثروتمند باشد، باز هم بر مرد واجب است که 
 ا بدهد.اش ر نفقه

اگر زنی معلم باشد و ضمن شرایط عقد، قید شده که مرد او را از تدریس منع 
نکند، در این صورت مرد حق ندارد که چیزي از حقوق دریافتی زن را مطالبه کند تا 

؛ یعنی با پذیرش چنان شاغل باشد بر این اساس به همسر خویش اجازه دهد که هم
از تدریس منع کند یا  ر حق ندارد که زنش رااین شرط در هنگامِ عقد ازدواج، دیگ

که چیزي از حقوقش را براي خود بردارد؛ ولی اگر در زمان عقد، چنین شرطی به  این
دیگر  که با توافق یک تواند زنش را از تدریس منع کند یا این میان نیامده باشد، مرد می

 و تدریس بدهد. ي اشتغال بخشی از حقوق زن از آنِ مرد باشد تا به همسرش اجازه
ي زیردستان خود را طبق  شود که اگر کسی، نفقه از این حدیث چنین برداشت می

ي نیازشان، بدون  اندازه توانند طبق عرف و به ها می ي کافی ندهد، آن اندازه عرف و به
اطالع سرپرست، از اموال او بردارند.؛ چه سرپرست بداند و چه نداند و نیز فرقی 

یاز خود و فرزندانش از ن ي اندازه تواند به ؛ یعنی زن میزه دهد یا ندهدکند که اجا نمی
شود که  جیب شوهرش یا از گاوصندوق وي پول بردارد. حال این پرسش مطرح می

کند؛ در عین حال  کار است و سعید انکار می حسن، سی هزار تومان از سعید بستان
را وصول  سعید، طلب خود که با گرفتن بخشی از مالِاین امکان براي حسن وجود 

گوییم: خیر؛ زیرا  میباشد؟  کار است، جایز می کند؛ آیا این کار براي حسن که بستان
ي نفقه با این موضوع تفاوت دارد؛ در بحث نفقه، تأمین نیازهاي ضروري  مسأله

گرداند  ي مذکور را جایز می مسأله باشد و این، سببی روشن است که صورت مطرح می
ي  ست و بر او واجب است که نفقه دانیم که فالن زن، همسر فالنی ا میي م و همه

 گونه روشن و واضح نیست و ثبوت آن  که این کار بستانهمسرش را بدهد؛ بر خالف
؛ گیري شود و باید از طریق مجاريِ قضایی و حقوقی پی به دلیل و مدرك نیاز دارد

َما«فرموده است:  اهللا چنین رسول هم
َ
دِّ األ

َ
ُْن َمْن َخانَكأ  َمْن اْ�تََمنَك َوَال ختَ

َ
 )1(.»نََة إِىل

 تر بان شد. و شواهد زیادي دارد که پیشاین حدیث، طرق  )1(
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سپارد، بازگردان و به کسی که به تو  امانت را به کسی که آن را به تو می«یعنی: 
یاد » ظفر«ي  عنوان مسأله علما از این مسأله به ».خیانت کرده است، خیانت مکن

را در  تواند آن فت، آیا میکنند؛ یعنی اگر کسی به مالی از بدهکار خویش دست یا می
کاري خود براي خویش بردارد یا خیر؟ پاسخش این است که برداشتن آن  قبال بستان

ي عام  ي واجب، ایرادي ندارد؛ اما در برابر بستانکاري، بنا بر فرموده مال در مقابل نفقه
 به کسی که به تو خیانت کرده است،«که فرمود:  جایز نیست اهللا و فراگیرِ رسول

از طریق مجاري قضایی و  ست که موضوعیبحث تأمین اموال  ؛ بلکه»خیانت مکن
 .شود میحقوقی انجام 

*** 

اَل:  أنَّ انلَّيِبَّ  وعن ابن مسعودٍ  -١٥٤٦
َ
نَبُِّئُ�ْم َما الَعْضُه؟ � انلََّميَمُة؛ «ق

ُ
ال أ

َ
أ

ُة َ�ْ�َ انلَّاِس 
َ
 )1([روایت مسلم] ».الَقال

 "عضْه"آیا به شما خبر دهم که «فرمود:  وید: پیامبرگ می مسعود ابنترجمه: 
 ».زنی در میان مردم است هم به چینی و دو (=دروغ و بهتان) چیست؟ همان سخن

 شرح
چینی، حدیثی بدین ذکر کرده است که  در باب حرام بودن سخن /مولف

نَبِّئُُ�ْم َما الَعْضُه؟ �«فرمود:  گوید: پیامبر می مسعود ابن
ُ
ال أ

َ
انلََّميَمُة؛ الَقالَُة َ�ْ�َ  أ

(=دروغ و بهتان) چیست؟ همان  "َعْضه"آیا به شما خبر دهم که «؛ یعنی: »انلَّاِس 
 ».زنی در میان مردم است هم به چینی و دو سخن

بخش نمودن است و  پاره کردن یا بخش به معناي بریدن و پاره »َعْضه«ي  واژه

 د که در قرآن کریم آمده است:باش می ﴾ِعِض�َ ﴿ي  ي واژه خانواده هم

ِينَ ٱ﴿ َّ�  ْ     ]٩١: احلجر[  ﴾٩١ ِعِض�َ  َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ َجَعلُوا
 بخش قرار دادند (و بخشی از قرآن را سحر و بخشی را شعر پنداشتند). که قرآن را بخش آنان

چینی نیز  یا به بخشی از قرآن ایمان آوردند و به بخشی دیگر کفر ورزیدند. سخن
رساند  چین حرف برخی از مردم را به برخی دیگر می ست؛ یعنی آدم سخنگونه ا این

 .2606صحیح مسلم، ش:  )1(
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از کنارِ دو قبر  که پیامبر چنان کند؛ این، جزو گناهان بزرگ است؛  زنی هم تا دوبه
خاطر گناهی که آن را  شوند، آن هم به این دو نفر عذاب می«عبور کرد و فرمود: 

ها در میان مردم  بود: یکی از آندانستند؛ در صورتی که گناه بزرگی  بزرگ نمی
ي  برخی از مردم عالقه». کرد نمود و دیگري، از ادرار خود پرهیز نمی چینی می سخن

دیگر برسانند و حتی بدین منظور  ِ این و آن را به یک عجیبی دارند که حرف
گویند: فالنی، چنین و  روند و می کنند؛ نزد این یکی می تر می پیازداغش را هم بیش

کس چنین و چنان گفته  گویند: فالن روند و می ن گفته است. و نزد آن یکی میچنا
کنند، راست است و گاه دروغ. تازه اگر راست باشد، باز  است! گاه حرفی که نقل می

از  باشد. اهللا آید و جزو گناهان بزرگ می شمار می چینی به هم حرام است و سخن
 ه است:انی منع نموده و فرمودکسپیروي از چنین 

ٖف  ُ�َّ  تُِطعۡ  َوَ� ﴿ ِه�ٍ  َح�َّ ازٖ  ١٠ مَّ ٓ  َهمَّ ا شَّ ِۢ مَّ     ]١١  ،١٠: القلم[  ﴾١١ بَِنِمي�ٖ  ء
جویی که به  اي فرمان مبر؛ (و نیز) و از هیچ عیب ي فرومایه و از هیچ سوگندخورده

 چینی در رفت و آمد است. سخن

 جا گفته است که: شاعر چه نیک و به
 گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد بی یش تو آورد و شمردهرکه عیب دگران پ

کند، شک نکن که حرف تو  چنین کسی که حرف دیگران را نزدت بازگو می هم
ها  برد؛ پس از چنین کسانی تحویل نگیر و نسبت به آن را نیز پیش دیگران می

 تفاوت باش. بی
که  ت؛ چناني آموزشی بسیار خوب اشاره شده اس در این حدیث به یک شیوه

تر  که توجهش به موضوع را بیش براي جلب توجه مخاطبش و براي این اهللا رسول
گردد که حواس  فرمود؛ این روش، باعث می را در قالب یک پرسش مطرح می کند، آن

لذا تري دنبال کند.  با توجه بیش موضوع را مخاطب به سوي موضوع کشیده شود و
جاست؛ زیرا هدف، این است که  زش، نیک و بههایی در آمو کارگیري چنین روش به

 خاطر بسپارد. را به شنونده چیزي بیاموزد یا آن
قدر  شود که اگر دیدیم که فردي به دوست خود آن حال این پرسش مطرح می

گذارد ، ولی دوستش اسرار  می میاناسرار و رازهاي خود را با او در  فریفته شده که
دوست تو آدم رازداري  شخص اول خبر دهیم که فالن کند، آیا باید به او را فاش می
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کند؟ پاسخ، مثبت است؛ آري؛ باید به آن  نیست و سخنانت را پیش آن و آن بازگو می
ي تو چنین  شخص بگوییم که حواست به فالنی باشد که آدم رازداري نیست و درباره

ت که میان ست و هدف، این نیس گوید. این، از باب نصیحت و خیرخواهی و چنان می
زنی؛ اهللا متعال  هم هم بزنیم؛ یعنی هدف، اصالح است، نه دوبه دو طرف را به

 فرماید: می

ُ ٱوَ ﴿ ۡ ٱ لَمُ َ�عۡ  �َّ ۡ ٱ ِمنَ  ِسدَ ُمفۡ ل     ]٢٢٠: البقرة[  ﴾لِحِ ُمۡص ل
 شناسد. اهللا، مفسد را از مصلح می

*** 



داران در  باب: نهی از نقل سخن و احوال مردم به زمام -258
که ضرورتی چون نگرانی از پیامدي منفی و امثال آن  یصورت

 وجود ندارد

 فرماید: اهللا متعال می

ْ  َوَ� ﴿     ]٢: دة املائ[  ﴾نِ َ�ٰ ُعدۡ لۡ ٱوَ  مِ ثۡ ۡ�ِ ٱ َ�َ  َ�َعاَونُوا
 دیگر را بر انجام گناه و تجاوز یاري نکنید. و هم

 توان به احادیث باب پیشین اشاره کرد. در این باب می
 

اَل رُسوُل اهللا وعن ابن مسعوٍد  -١٥٤٧
َ
اَل: ق

َ
َحٌد ِمْن أْصَحايِب َ�ْن : «ق

َ
ْغِ� أ

ِّ
ال ُ�َبل

ْدرِ  ُْ�ْم وأنَا َسليُم الصَّ ِحبُّ أْن أْخُرَج إيِلَ
ُ
 أ

ِّ
، فإ�

ً
َحٍد َشيْئا

َ
 )1([روایت ابوداود و ترمذي] ».أ

ک از ی هیچ«فرمود:  اهللا روایت شده است که رسول مسعود از ابن ترجمه:
اصحابم هیچ خبري از دیگري براي من نیاورد؛ زیرا دوست دارم که وقتی نزدتان 

 ».آیم، در دلم نسبت به کسی چیزي نباشد می
 شرح

نهی از «باب بدین عنوان گشوده است: » ریاض الصالحین«در کتابش  /مولف
کار داران، در صورتی که ضرورت و نیازي به این  نقل سخنان و احوال مردم به زمام

ست که سخنش بدون ضرورت به  ؛ زیرا این امر نوعی دشمنی با کسی»نباشد
ساز بدبینی مسؤوالن باشد و باعث  که ممکن است زمینه شود یا این مسؤوالن منتقل می

گویند یا از آنان  این تصور را در ذهنشان تداعی کند که مردم به آنان ناسزا می شود که
که  اي نیست؛ مگر آن داران، کار شایسته براي زمام رو خبرچینی د؛ از اینراضی نیستن

خاطر جلوگیري از  ها وجود داشته باشد؛ مثالً به راستی مصلحتی در این گزارش به
کند یا  بدي یاد می اتفاقی ناگوار. لذا اگر شخصی در مجالس از حکام و مسؤوالن به

رسانند؛ زیرا این ، گوید، شایسته نیست که خبرش را به مسؤوالن ب به آنان ناسزا می

 .1035، ش: /؛ و ضعیف أبی داود، از آلبانی6322ضعیف الجامع، ش: ضعیف است؛  )1(
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شود که مسؤوالن گمان ببرند که  باشد و نیز سبب می جفایی در حقّ آن شخص می
سرد شده، اقدامات  مردم از آنان راضی نیستند؛ در نتیجه در انجام وظایف خویش دل

مورد به بدگویی  ولی اگر کسی بی الزم را در جهت خدمت به مسلمانان انجام ندهند.
رسد که هدفش ایجاد آشوب و  ر میظن پردازد و چنین به می از حکام و مسؤوالن

اهد مردم را نسبت به وخ باشد و می ي نارضایتی در سطح جامعه می گسترش دامنه
ید؛ زیرا این، خیرخواهی براي بدبین کند، باید خبرش را به مسؤوالن بده مسؤوالن

تر در  ند تا بیشگیر آید؛ چراکه مسؤوالن جلوي او را می شمار می آن شخص به خود
داران و مسؤوالن، فرو نرود؛ افزون بر این، سکوت  گري و هجوم بر ضد زمام آشوب

تري در پی خواهد داشت و این، بر خالف نصیحت و  کار، مفاسد بیش در برابر تبه
 ست. خیرخواهی

قصد جلوگیري از آشوب باشد، ایرادي  لذا اگر خبرچینی براي حکومت اسالمی به
ته این امر نیز باید با دقت انجام شود و مبتنی بر دالیل و مدارك کافی باشد ندارد؛ الب

جلوگیري کنند و در جهت بسط و گسترش  گرانه فتنهتا مسؤوالن از اقدامات 
 رضایتمنديِ شهروندان بکوشند.

باره به یک آیه و یک حدیث، استدالل کرده است و در  در این /سپس مولف
 فرماید: دآور شده است که اهللا تعالی میهمان ابتدا این آیه را یا

ْ  َوَ� ﴿     ]٢: دة املائ[ ﴾نِ َ�ٰ ُعدۡ لۡ ٱوَ  مِ ثۡ ۡ�ِ ٱ َ�َ  َ�َعاَونُوا
 دیگر را بر انجام گناه و تجاوز یاري نکنید. و هم

هاي تعاون و همکاري در مسیر گناه و تجاوز، این است که انسان  یکی از نمونه
شود  بسا ممکن می ن برساند؛ زیرا این امر چهبدون ضرورت خبر کسی را به مسؤوال

ا آن شخص برخورد کنند. و اما حدیثی که بکه مسؤوالن بدون دلیلی شرعی، 
روایت  مسعود از ابنست بدین مضمون که  باره آورده، حدیثی در این /مولف

یک از اصحابم هیچ خبري از دیگري براي من  هیچ«فرمود:  اهللا شده است که رسول
آیم، در دلم نسبت به کسی چیزي  زیرا دوست دارم که وقتی نزدتان می نیاورد؛
  ».نباشد
خواست در دلش چیزي نسبت  بود که نمی اهللا ین، از حکمت و فرزانگی رسولا

به یارانش ایجاد شود. تجربه نشان داده است که گاه انسان، یک نفر را دوست دارد و 



 59   باب: نهی از نقل سخن و احوال مردم به زمامداران در صورتی که ...

 رسد که مهر ي آن شخص خبري به انسان می هپندارد؛ اما دربار او را فردي بزرگوار می
جاست که  شود. این رود و از او متنفر می شخص از دلش می محبتش نسبت به آن و

باید دقت کنیم که مصلحت در سکوت است یا در انتقال خبر یا موضوعی به 
 )1(مسؤوالن.

*** 

 سعدي: )1(
 ».ي عقل است: دم فروبستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی دو چیز طُرّه«
 ».مصلحت آن به که در سخن کوشی به وقت اگرچه پیش خردمند خاموشی ادب است؛«

                                           



 باب: نکوهش افراد دوروي -259

 فرماید: اهللا متعال می

ِ ٱ ِمنَ  ُفونَ َتخۡ �َسۡ  َوَ�  �َّاِس ٱ ِمنَ  ُفونَ َتخۡ �َسۡ ﴿  َ�  َما يُبَّيُِتونَ  إِذۡ  َمَعُهمۡ  وَُهوَ  �َّ
ُ ٱ َوَ�نَ  ِل� َقوۡ لۡ ٱ ِمنَ  َ�ٰ يَرۡ    ]  ١٠٨:  النساء[  ﴾١٠٨ ُ�ِيًطا َملُونَ َ�عۡ  بَِما �َّ

ان را از اهللا توانند کارهاي ناپسندش کنند؛ ولی نمی آنان کارهاي زشتشان را از مردم پنهان می
پسندد، اهللا با  گذرانند که (اهللا) نمی گاه که شب را در تدابیر و سخنانی می پنهان نمایند. و آن

 ي کامل دارد. هاست؛ و اهللا به اعمالشان احاطه آن
 

يب هر�رةَ  -١٥٤٨
َ
اَل رسول اهللا وعن أ

َ
اَل: ق

َ
ُِدوَن انلَّاَس َمعادَِن: ِخَياُرُهم يف : «ق

َ
جت

رَاهَِيًة، اجلَاهِلِيَّ 
َ
ُ ك

َ
ُهْم هل َشدَّ

َ
أِن أ ُِدوَن ِخَياَر انلَّاِس يف َهَذا الشَّ

َ
ِة ِخَياُرُهْم يِف اإلْسالَِم إَِذا َ�ُقُهوا، وجت

ِي يَأيِت هُؤالءِ بِوَْجٍه، وََهُؤالءِ بِوَْجهٍ 
َّ

ُِدوَن رَشَّ انلَّاِس َذا الوَْجَهِ�، اذل
َ

 )1([متفق علیه] ».َوجت
مردم را مانند معادنِ (طال و «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریرهترجمه: 

که در جاهلیت بهترین مردم بودند، در اسالم نیز بهترین مردم  آنانیابید؛  نقره) می
شرطی که شناخت و دانش دینی پیدا کنند. و بهترین مردم را در امر  هستند، البته به

مارند و بدترین مردم را افراد ش را ناگوار می یابید که پذیرش آن خالفت کسانی می
 ».ها رویی دیگر دارند رو و پیش آنها یک بینید که پیشِ این یی میودور

هِ عبِد اهللاِ بن عمرَ  -١٥٤٩  قالوا جِلَدِّ
ً
إنَّا نَْدُخُل ىلَعَ  $وعن �مد بن ز�ٍد: أنَّ ناسا

ُم إَِذا َخرَجْ 
َّ
ُهْم خِبِالَِف َما َ�َتلَك

َ
 ىلَعَ َسالَِطينَنا َ�َنُقوُل ل

ً
نَّا َ�ُعدُّ َهَذا نَِفاقا

ُ
اَل: ك

َ
َنا ِمْن ِعْنِدِهْم. ق

 )2([روایت بخاري] .َ�ْهِد رُسوِل اهللا
اي از مردم به جدش عبداهللا بن  از محمد بن زید روایت است که عدهترجمه: 

 رانیم که بر زبان می سخنانیگفتند: ما هنگامی که نزد حاکمان خویش هستیم،  $عمر
ما این را در «فرمود:  گوییم. عبداهللا ها می ست که در غیابِ آن نانیبر خالف سخ
 ».دانستیم نفاق می اهللا دوران رسول

 .2526صحیح مسلم، ش: ) به صورت مختصر؛ و 7179، 3493، ش: (صحیح بخاري )1(
 آمده باشد.» َ�ْهِد رُسوِل اهللا«که در آن لفظ  آن ، بی7178، ش: صحیح بخاري )2(

                                           



 61   باب: نکوهش افراد دوروي

 شرح
ش افراد دوروي گشوده است؛ افراد دوروي به هدر کتابش، بابی در نکو /مولف

ي و پیش دیگران، رویی دیگر دارند؛ مانند ها یک رو شود که پیش این کسانی گفته می
 فرماید: ها می ني آ که اهللا معتال درباره منافقان

ْ  �َ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 آوردهمیشوند، و هنگامی که با مؤمنان، روبرو می
گویند: ما با شما هستیم و تنها  شوند، می چون با شیاطین و دوستان گمراهشان، تنها می

 گیریم. (مؤمنان را) به استهزا و ریشخند می

شود؛  هاي نفاق است، در بسیاري از مردم دیده می خصلت دورویی که از ویژگی
گویند؛ ولی  کنند و حتی در تعریف از شما گزافه می اپلوسی میکه پیش شما چ چنان

هایی به  کنند و حتی ویژگی پشت سرتان شما را نکوهش کرده، از شما به بدي یاد می
 ست که پیامبر ویی و ویژگیِ کسانیدهند که در شما نیست. این، دور شما نسبت می

ها یک  بینید که پیشِ این رویی میبدترین مردم را افراد دو«ي آنان فرموده است:  درباره
از  این، جزو گناهان بزرگ است؛ زیرا پیامبر ».ها رویی دیگر دارند رو و پیش آن

سانی که داراي چنین خصلتی هستند، به بدترین مردم یاد فرمود. بر انسان واجب ک
ر است که رك و صریح باشد و تنها همان چیزي را که در دل دارد، بر زبان بیاورد؛ اگ

اش خیر و نیکی خواهد  شود و اگر غیر از آن باشد، نتیجه سخن نیکی باشد، ستوده می
کند که در  که پیشِ هر کسی، رویی داشته باشد، جایز نیست؛ فرقی نمی بود؛ ولی این

کردي داشته باشد یا در تعاملش با مردم؛ در هر صورت دورویی  عبادتش چنین روي
 تماعی، ناجایز است.هاي فردي و اج در عبادت و رفتار
 فرماید: می این آیه را یادآور شده است که اهللا /سپس مولف

ِ ٱ ِمنَ  ُفونَ َتخۡ �َسۡ  َوَ�  �َّاِس ٱ ِمنَ  ُفونَ َتخۡ �َسۡ ﴿  َ�  َما يُبَّيُِتونَ  إِذۡ  َمَعُهمۡ  وَُهوَ  �َّ
ُ ٱ َوَ�نَ  ِل� َقوۡ لۡ ٱ ِمنَ  َ�ٰ يَرۡ    ]  ١٠٨:  ساءالن[ ﴾١٠٨ ُ�ِيًطا َملُونَ َ�عۡ  بَِما �َّ

توانند کارهاي ناپسندشان را از اهللا  کنند؛ ولی نمی آنان کارهاي زشتشان را از مردم پنهان می
پسندد، اهللا با  گذرانند که (اهللا) نمی گاه که شب را در تدابیر و سخنانی می پنهان نمایند. و آن

 ي کامل دارد. هاست؛ و اهللا به اعمالشان احاطه آن
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شود و از  ست که پنهانی مرتکب گناه و معصیت می مونه، کسیچنین از این ن هم
کند!  شرم نمی کشد؛ در حالی که از اهللا ارتکاب گناه در برابر مردم، خجالت می

گنجد؛ اما این بدان معنا نیست که کسی که  چنین فردي نیز در مفهوم این آیه می
فرموده  اید؛ زیرا پیامبرمرتکب گناه شده و توبه کرده است، آن را نزد مردم بازگو نم

 الُمجاِهِر�نَ «است: 
َّ
يِت ُمَعاىًف إِال مَّ

َ
شوند،  ي افراد امتم بخشیده می همه«یعنی:  )1(؛»لُكُّ أ

هنگام  شخصی، شب«سان که  ؛ بدین»کنند مگر کسانی که گناهانشان را آشکار می
را براي  مرتکب گناهی شود و صبح، در حالی که اهللا، گناهش را پوشانده است، (آن

ست  ام. این، در حالی مردم بازگو کند و) بگوید: فالنی! من، دیشب چنین و چنان کرده
هی را از روي شود پرده و ستر ال او، صبح که میکه اهللا، گناهانش را پوشانده بود؛ ولی 

 ».دارد خود برمی
 رو و رك باشد و ظاهر و باطنش، یکی باشد. از اهللا که انسان باید یک خالصه این

ي ما توفیق کردار و  خواهیم که باطنمان را از ظاهرمان بهتر بگرداند و به همه متعال می
 تواناست. یقین او بر هر کاري پسندد؛ به گفتاري بدهد که خود می

*** 

 . [مترجم]246ي  ر.ك: حدیث شماره )1(
                                           



  باب: حرام بودن دروغ -260

 فرماید: اهللا متعال می

   ]٣٦: اإلرساء[  ﴾مٌ ِعلۡ  ۦبِهِ  لََك  َس لَيۡ  َما ُف َ�قۡ  َوَ� ﴿
 و از چیزي پیروي مکن که دانشی به آن نداري.

 فرماید: و می

ا﴿ يۡ  إِ�َّ  لٍ قَوۡ  ِمن فُِظ يَلۡ  مَّ    ]١٨: ق[  ﴾١٨ َعتِيدٞ  َر�ِيٌب  هِ َ�َ
که نزدش، نگهبانی (براي نوشتن آن) حضور  آورد مگر آن (انسان) هیچ سخنی بر زبان نمی

 دارد.

 شرح
دروغ گشوده است؛ دروغ به سخن ي حرام بودن  بابی درباره /مولف، نووي

گوید: چنین چیزي روي داد؛ در صورتی که  شود؛ مثالً کسی می خالف واقع گفته می
 ست که واقعیت ندارد. روي نداده است. لذا دروغ، همان خبري

 باشد: ست که دروغ بر چند نوع می گفتنی
هللا متعال دروغ بستن بر اهللا و رسولش که بدترین نوع دروغ است؛ زیرا ا نخست:

 فرماید: می

ظۡ  َ�َمنۡ ﴿
َ
نِ  لَمُ أ ىٰ �ۡ ٱ ِممَّ ِ ٱ َ�َ  َ�َ ُِضلَّ  اَكِذبٗ  �َّ َ ٱ إِنَّ  ٍ�� ِعلۡ  بَِغۡ�ِ  �َّاَس ٱ ّ�ِ َّ�  �َ 

ٰ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ ِديَ�هۡ      ]١٤٤: األنعام[  ﴾١٤٤ لِِم�َ ل�َّ
دلیل و ناآگاهانه  بندد تا مردم را بیکارتر از کسی نیست که بر اهللا دروغ می کس ستم هیچ

 بخشد.کاران را هدایت نمی گمراه کند. همانا اهللا ستم

 ُِضلَّ ﴿در » الم«حرف که اهللا متعال  براي عاقبت است، نه براي تعلیل؛ چنان ﴾ّ�ِ
 فرماید: می ي موسی درباره

   ]٨: القصص[  ﴾وََحَزنًا �َعُدوّٗ  لَُهمۡ  ِ�َُكونَ  نَ َعوۡ فِرۡ  َءاُل  ۥٓ َقَطهُ ۡ�َ ٱفَ ﴿
 ي غم و اندوهشان باشد. بدین ترتیب فرعونیان، موسی را از آب برگرفتند تا دشمن و مایه
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 الم«حرف « ي فارسی این آیات آمده است، براي  که در ترجمه» تا«یا حرف
باشد؛ نه براي تعلیل. فرعونیان، موسی را از آب گرفتند و اهللا متعال در  عاقبت می

چنین کسی که بر اهللا  و اندوه ایشان قرار داد؛ همي غم  نهایت، او را دشمن و مایه
 کشاند. بندد، با این دروغ و افترا مردم را به گمراهی می دروغ می

 دروغ بر اهللا و پیامبرش بر دو گونه است:
 دروغ بگوید که اهللا چنین گفته است؛ یعنی سخنی را به اهللا که کسی که این •

 نفرموده است. نسبت دهد که اهللا
چه اهللا متعال خواسته است، تفسیر  هی را به معنا و مفهومی غیر از انکالم اال •

کند؛ زیرا مقصود از هر کالمی، معنا و مفهوم آن است؛ مثًال بگوید: مراد از این 
 آیه، این و آن است و آیه را به چیزي معنا کند که منظور پروردگار نیست.

اي دچار اشتباه شود،  ست که اگر کسی از روي اجتهاد در تفسیر آیه گفتنی
 فرماید: گذرد؛ زیرا خود می گونه نیست و اهللا متعال از او درمی این

    ]٧٨:  احلج[  ﴾َحَرجٖ  ِمنۡ  ّ�ِينِ ٱ ِ�  ُ�مۡ َعَليۡ  َجَعَل  َوَما﴿
 و در دینتان هیچ سختی و تنگنایی براي شما نگذاشت.

 فرماید: و نیز می

ُ ٱ يَُ�ّلُِف  َ� ﴿     ]٢٨٦: البقرة[  ﴾َعَهاسۡ وُ  إِ�َّ  ًساَ�فۡ  �َّ
 دهد.ي توانش تکلیف نمیکس را جز به اندازه اهللا، هیچ

نفع خود   هاي نفسانی خویش یا به پیروي از امیال و خواسته عمد و به اما کسی که به
کالم االهی را به مفهومی غیر از هاي خویش و امثال آن،  داوري و بر طبق باورها و پیش

دروغ بسته است. در  ، در حقیقت بر اهللاردگار تفسیر کندو منظور پرو  خواسته
سان که شخصی بگوید:  قرار دارد؛ بدین اهللا ي بعد، دروغ بستن بر رسول درجه
چنین سخنی نگفته است.  اهللا که رسول چنین فرموده است؛ حال آن اهللا رسول

دروغ بسته است.  اهللا چنین اگر حدیثی را به مفهومی غیرحقیقی معنا کند، بر رسول هم
 َمْقَعَدُه ِمَن انلَّارِ «فرموده است:  آن بزرگوار

ْ
يَتَبَوَّأ

ْ
داً فَل َّ ُمتََعمِّ یعنی:  )1(؛»َوَمْن َكَذَب يلَعَ

هاي حدیث آمده و شمار  حین و دیگر کتابست که در صحی این حدیث، جزو احادیث متواتري )1(
 اند. آن را روایت کرده فراوانی از صحابه
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مفهومش این ». عمد دروغی بر من ببندد، نشیمنگاهش را در دوزخ آماده کند هرکه به«
اه خویش را در آتش دوزخ بندد، جایگ عمد دروغ می به اهللا است که هرکه بر رسول

 آماده کرده است. لذا دروغ بستن بر اهللا و پیامبرش بدترین نوع دروغ است.
گونه که  دارند و همان اهللا ي نخست را در دروغ بستن بر رسول رتبه اهل بدعت

اند: در میان اهل بدعت، هیچ  اهللا گفته طلح حدیث رحمهمصشناسان و علماي م حدیث
نگاهی به  نیم کسی کهدروغ نبسته است و  ها بر پیامبر ي این اندازه اي به فرقه

 بیند. روشنی می بیندازد، این را به ها آنهاي رواییِ  کتاب
گونه است که کسی چنین  باشد؛ یک نوعش بدین دروغ بستن بر مردم می دوم:

؛ در حالی اي مومن و پرهیزگار است کند که اهل خیر و نیکوکاري و بنده وانمود می
باشد. اهللا  ست و این، همان نفاق اکبر می گونه نیست؛ بلکه اهل کفر و سرکشی این که

 فرماید: ي منافقان می متعال درباره

ِ  َءاَمنَّا َ�ُقوُل  َمن �َّاِس ٱ َوِمنَ ﴿ ِ ٱب َّ�  ِ   ﴾٨ ِمنِ�َ بُِمؤۡ  ُهم َوَما ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱَو�
 ]  ٨: البقرة[ 

 اهللا و روز رستاخیز ایمان آوردیم، اما مومن نیستند.گویند: ما، به برخی از مردم می

دانند  خورند و خودشان هم می دروغ سوگند می گویند و به زبان می ها این را به آن
ي دروغ گفتن منافقان  که چه وضعیتی دارند. در قرآن و سنت دالیل فراوانی درباره

ي  توان در سوره میاش را  مبنی بر ادعاي ایمان در نزد مردم وجود دارد. نمونه
بینید که اهللا متعال در ابتداي همین سوره پرده از دروغ منافقان در ادعاي  می» منافقون«

 فرماید: دارد و می برمی به پیامبر

ٓ  إَِذا﴿ ۡ ٱ َءكَ َجا ْ  فُِقونَ ُمَ�ٰ ل ِ ٱ لََرُسوُل  إِنََّك  َهدُ �َشۡ  قَالُوا    ]١: املنافقون[  ﴾�َّ
 ».ي اهللا هستی دهیم که تو، فرستاده گواهی می«گویند:  آیند، می هنگامی که منافقان نزدت می

ِ ٱ لَرَُسوُل  إِنََّك  َهدُ �َشۡ ﴿گفتند:  آمدند و به ایشان می می ها نزد پیامبر آن ؛ سه ﴾�َّ

. لذا ادعا »اهللا لرسول«در  »الم«و حرف  »إنّ «، »�شهد«تأکید در این عبارت وجود دارد: 
ي  یقین، تو، فرستاده طور قطع، و به دهیم که به گواهی میگفتند: ما،  کردند و می می

 ها، آگاه است، فرمود: خدا هستی. ولی پروردگار متعال که از راز سینه
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ُ ٱوَ ﴿ ُ ٱوَ  ۥلََرُسوُ�ُ  إِنََّك  لَمُ َ�عۡ  �َّ ۡ ٱ إِنَّ  َهدُ �َشۡ  �َّ ٰ  فِقِ�َ ُمَ�ٰ ل      ]١: املنافقون[ ﴾١ ِذبُونَ لََ�
 گویند. دهد که منافقان، دروغ ي او هستی. و اهللا، گواهی می تو فرستادهداند که  و اهللا، می

 إِنََّك  َهدُ �َشۡ ﴿گفتند:  دو گواهی در برابرِ هم قرار دارد؛ یکی سخنِ منافقان که می
ِ ٱ لََرُسوُل  ُ ٱوَ ﴿فرماید:  که می ي اهللا و دیگري، فرموده ﴾�َّ ۡ ٱ إِنَّ  َهدُ �َشۡ  �َّ  فِقِ�َ ُمَ�ٰ ل

 ٰ دهد منافقان  یقین سخن پروردگار، راست و درست است که گواهی می . به﴾ونَ ِذبُ لََ�
گویند؛ به  ، دروغ می»ي خداست دهیم: محمد، فرستاده شهادت می«در این ادعا که 

چه منافقان  شکی نیست، اما آن عبارت دیگر، اگر چه در رسالت و حقانیت پیامبر
 و ادعایی بیش نیست.گویند که ما رسالتش را قبول داریم، دروغ  می

گوید: به فالنی  ست که در میان مردم، رواج دارد؛ مثالً شخص می دروغی سوم:
گوید: حسن چنین سخنی گفت؛ حال  چنین گفتم؛ در صورتی که نگفته است. یا می

گوید: سعید آمد؛ در صورتی که  که حسن چنین سخنی بر زبان نیاورده است. یا می آن
گونه که  هاي نفاق است؛ همان حرام و یکی از نشانه سعید نیامده است. این هم

ث َكَذَب «فرموده است:  پیامبر ُمنَافِِق ثَالٌث: إذا َحدَّ
ْ
ي   نشانه«یعنی:  )1(؛»…آيَُة ال

 ».گوید... منافق، سه چیز است: هنگام سخن گفتن، دروغ می
ي حرام بودن دروغ ذکر کرده است؛ از جمله این  دالیلی درباره /سپس مولف

 فرماید: آیه که اهللا متعال می

مۡ ٱ إِنَّ  مٌۚ ِعلۡ  ۦبِهِ  لََك  َس لَيۡ  َما ُف َ�قۡ  َوَ� ﴿ ْوَ�ٰٓ  ُ�ُّ  ُفَؤادَ لۡ ٱوَ  َ�َ ۡ�َ ٱوَ  عَ لسَّ
ُ
 َ�نَ  �َِك أ

     ]٣٦: اإلرساء[  ﴾٣٦ وٗ�  ُٔ َمۡ�  هُ َ�نۡ 
گمان گوش و چشم و دل، همه،  و از چیزي پیروي مکن که دانشی به آن نداري. بی

 واست خواهند شد.بازخ

روي و پیروي چیزي که انسان به آن علم و آگاهی ندارد، منع  آیه از دنبالهاین در 
چه که انسان نسبت به آن آگاهی دارد و خالفش را  ي آن شده است؛ پس درباره

. لذا باشد میتوان گفت؟ روشن است که ممنوعیت شدیدتر  گوید، چه می می

 . [مترجم]694ي  ر.ك: حدیث شماره )1(
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آگاهی و مطابق واقعیت سخن بگوید، سخنش در  یابیم که اگر انسان از روي درمی
که مفسده یا پیامدي منفی در سخنش وجود  ؛ البته مشروط به ایناستاصل، مباح 

نداشته باشد؛ ولی اگر انسان، آگاهانه چیزي را بر زبان بیاورد که واقعیت ندارد، این 
علم  باشد که انسان به چیزي دروغی آشکار است. و سومین حالت بدین صورت می

 ُف َ�قۡ  َوَ� ﴿ست؛ از این هم نهی شده است:  داند که واقعیت چیزِ دیگري ندارد و نمی
لذا ». و از چیزي که دانشی به آن نداري، پیروي مکن«؛ یعنی: ﴾مٌ ِعلۡ  ۦبِهِ  لََك  َس لَيۡ  َما

ي چیزي که انسان  از سخن گفتن در دو حالت منع شده است: از سخن گفتن درباره
داند که بر  ي چیزي که انسان می رد؛ و نیز از سخن گفتن دربارهبه آن آگاهی ندا

گوید، مطابق واقعیت و از روي  خالف واقعیت است. اما اگر سخنی که انسان می
 رد.است، گفتنش ایرادي ند آگاهی

ا﴿ فرماید: می که اهللا ي دیگري هم ذکر کرده است؛ این آیه /مولف  فُِظ يَلۡ  مَّ
يۡ  إِ�َّ  لٍ قَوۡ  ِمن که نزدش  گوید مگر آن انسان هیچ سخنی نمی«: یعنی: ﴾َعتِيدٞ  َر�ِيٌب  هِ َ�َ

 ».نگهبانی (براي نوشتنِ) آن حضور دارد

ۡ ٱ َ�َتلَ�َّ  إِذۡ ﴿ َمالِ ٱ وََعنِ  ِم�ِ ۡ�َ ٱ َعنِ  ُمَتلَّقَِيانِ ل ا ١٧ قَعِيدٞ  لّشِ  إِ�َّ  لٍ قَوۡ  ِمن فُِظ يَلۡ  مَّ
يۡ      ]١٨  ،١٧: ق[  ﴾١٨ َعتِيدٞ  َر�ِيٌب  هِ َ�َ
هایش را) دریافت  ها و بدي ي نشسته در راست و چپِ (آدمی، نیکی گاه که آن دو فرشته آن
که نزدش، نگهبانی  آورد مگر آن نویسند). (انسان) هیچ سخنی بر زبان نمی کنند (و می می

 (براي نوشتن آن) حضور دارد.

 فرماید: اهللا متعال می

مۡ ﴿
َ
نَّا َسُبونَ َ�ۡ  أ

َ
ٰ َوَ�ۡ  ِ�َُّهمۡ  َمعُ �َسۡ  َ�  � يۡ  َورُُسلَُنا بََ�ٰ  ُهم� َوٮ   ﴾٨٠ ُتُبونَ يَ�ۡ  ِهمۡ َ�َ

 ]  ٨٠: الزخرف[ 
شنویم) و  شنویم؟ آري؛ (می ها را نمی کنند که ما، رازشان و سخناِن درگوشی آن یا گمان می

 نویسند. فرشتگانمان نزدشان (هستند و) می
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خوب باشد یا بد، آشکار  -ست و هر سخنی که بگوییم پس موضوع، کامالً جدي
شود و روز قیامت آن را  ثبت و نوشته می -باشد یا پنهان، به نفع ما یا به زیان ما

 فرماید: گونه که اهللا متعال می بینیم؛ همان می

ۡ  نٍ إِ�َ�ٰ  َوُ�َّ ﴿ ل
َ
ٰ يَلۡ  ابٗ كَِ�ٰ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  ۥَ�ُ  رِجُ َوُ�ۡ  ۦۖ ُ�نُقِهِ  ِ�  ۥ�َِرهُ َ�ٰٓ  هُ َ�ٰ َزمۡ �  َمنُشوًرا هُ َقٮ

 قۡ ٱ ١٣
ۡ
   ]١٤  ،١٣: اإلرساء[  ﴾١٤ اَحِسيبٗ  َك َعلَيۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ ِسَك بِنَفۡ  َكَ�ٰ  بََك كَِ�ٰ  َرأ

ي اعمالش را برایش بیرون  ایم و روز قیامت نامه و کردار هر انسانی را به گردنش آویخته
امروز خودت بر  ات را بخوان؛ شود:) کارنامه بیند. (گفته می آوریم و آن را گشوده می می

 رس کافی هستی. خویشتن به عنوان حساب

گوید: اهللا  رس خویش است؛ یکی از سلف صالح می پس انسان، خود حساب
رس  متعال نسبت ما با انصاف و عدالت حکم فرموده که هر یک از ما را حساب

 خویش قرار داده است.
و «؛ یعنی: ﴾مٌ ِعلۡ  ۦبِهِ  لََك  َس لَيۡ  َما ُف َ�قۡ  َوَ� ﴿فرماید:  که اهللا متعال می خالصه این

مفهوم آیه، این  ﴾ِمن﴿با وجود حرف  ».از چیزي که دانشی به آن نداري، پیروي مکن
، یعنی مراقب و ﴾َر�ِيٌب ﴿شود.  ي سخنان انسان، ثبت و ضبط می است که همه

، ﴾َعتِيدٞ ﴿اي که هر لحظه انسان را زیر نظر دارد. و  نگهبان؛ به عبارت دیگر: فرشته
ي سخنانت را  شود و همه گاه غایب نمی اي که همیشه با توست و هیچ یعنی فرشته

نالید؛ یکی  بیمار بود از شدت درد می /شود: امام احمد بن حنبل نویسد. گفته می می
 -را نام برد /که به گمانم طاووس -از پیروانش به عیادتش آمد و گفت: فالن تابعی

که از  نویسد. امام احمد ي بیمار را هم می ه و نالهي نگهبان، حتی آ فرمود: فرشته می
جا که  رو شایسته است که انسان، تا آن این بابت ترسید، دیگر آه و ناله نکرد. از این

َْوِم اآلِخِر «فرموده است:  تواند سکوت کند؛ زیرا پیامبر می ِ َوايلْ َمْن اَكَن يُْؤِمُن بِا�َّ
ْو يِلَْصمُ 

َ
ا أ يَُقْل َخْ�ً

ْ
کسی که به اهللا و روز قیامت ایمان دارد، سخن نیک «یعنی:  )1(.»ْت فَل

 ».بگوید و یا سکوت نماید
*** 

 .47و...؛ صحیح مسلم، ش: 6018صحیح بخاري، ش:  )1(
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اَل رسوُل اهللاِ  وعن ابن مسعودٍ  -١٥٥٠
َ
اَل: ق

َ
، و�نَّ : «ق  الرِبِّ

َ
ْدَق َ�ْهِدي إىِل إنَّ الصِّ

َْصُدُق َحىتَّ يُ�ْ   اجَلنَِّة، و�نَّ الرَُّجَل يلَ
َ

ِذَب الرِبَّ َ�ْهِدي إىِل
َ
؛ و�نَّ الك

ً
يقا َتَب ِعْنَد اهللاِ ِصدِّ

ِذُب َحىتَّ يُْ�َتَب ِعْنَد اهللاِ 
ْ
َك  انلَّارِ؛ و�نَّ الرَُّجَل يلَ

َ
 الُفُجورِ، و�نَّ الُفُجوَر َ�ْهِدي إىِل

َ
َ�ْهِدي إىِل

 
ً
ابا ذَّ

َ
 )1([متفقٌ علیه] ».ك

 را انانس ،راستی و صدق همانا« فرمود: اهللا رسول گوید: می مسعود ابن ترجمه:

 پیوسته شخص، و رساند. می بهشت به را انسان نیکی، و شود؛ می رهنمون نیکی سوي به

 گمان بی و شود. می نوشته گو راست و صدیق عنوان به اهللا، نزد که این تا گوید می  راست

 جهنم به را انسان فجور، و فسق و کشاند می فجور و فسق به را انسان دروغ، و کذب

 گو دروغ و کذاب عنوان به اهللا، نزد که این تا گوید می دروغ همواره شخص، و رساند. می

 ».شود می نوشته
 شرح

 که است آورده مضمون بدین حدیثی دادیم، شرح که آیاتی ذکر از پس /مولف

 نیکی سوي به را انسان راستی، و صدق همانا« فرمود: اهللا رسول گوید: می مسعود ابن

 راست پیوسته شخص، و رساند. می بهشت به را انسان نیکی، و شود؛ می رهنمون

 و کذب گمان بی و شود. می نوشته گو راست و صدیق عنوان به اهللا، نزد که این تا گوید می
 رساند. می جهنم به را انسان فجور، و فسق و کشاند می فجور و فسق به را انسان دروغ،

 نوشته گو دروغ و کذاب عنوان به اهللا، نزد که این تا گوید می دروغ همواره شخص، و

 ».شود می
 از« یعنی: ؛»والَكِذَب  إيَّا�م« است: فرموده و نموده منع گفتن دروغ از پیامبر

 این نادرستیِ به پس هاست؛ دروغ تمام شامل این، که »نمایید دوري و پرهیز گفتن دروغ

 که یابیم می در و »اردند ایرادي نرساند، زیانی دیگران به دروغ اگر« که: بریم می پی گفتار

 چنین سنت، و کتاب هاي آموزه و ها داده از یک هیچ در زیرا ؛است نادرست پنداري این،

 که فرمود بیان پیامبر سپس است. شده حرام مطلق طور به دروغ بلکه نیامده؛ قیدي

 گوید می دروغ قدر آن انسان یعنی: ؛»کشاند می فجور و فسق به را انسان دروغ، و کذب«

آمده  55ي  شماره ؛ این حدیث پیش تر به2607؛ و صحیح مسلم، ش: 6094صحیح بخاري، ش:  )1(
 است.
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 از دست و نهد می سرکشی و طغیان به سر و رسد می فجور و فسق به نهایت در هک

 فرماید: می متعال اهللا است. دوزخ اش، نتیجه و کشد می برداري فرمان و اطاعت

﴿ ٓ ارِ لۡ ٱ َب كَِ�ٰ  إِنَّ  َ�َّ �ٖ  لَِ�  ُفجَّ دۡ  َوَمآ  ٧ ِسّجِ
َ
ٰ أ �ٞ  َما َك َرٮ رۡ  بٞ كَِ�ٰ  ٨ ِسّجِ  ٩ قُومٞ مَّ

�ِ�َ ّلِلۡ  َم�ِذٖ وۡ يَ  لٞ َو�ۡ  ِينَ ٱ ١٠ ُمَكّذِ بُونَ  �َّ   ]  ١١  ،٧: املطففني[  ﴾١١ ّ�ِينِ ٱ مِ �َِيوۡ  يَُ�ّذِ
است. و تو چه » سجین«ي اعمال بدکاران در  راستی نامه پندارند)؛ به چنین نیست (که می

شده  است، کتابی) ممهور و نوشته» سجین«چیست؟ کتابی که (در » سجین«دانی که  می
کنندگان! آنان که روز  باشد. درآن روز واي به حال تکذیب مورد سرنوشت بدکاران) می (در

 کنند. جزا را انکار می

 و کذاب انعنو به اهللا، نزد که این تا گوید می دروغ همواره شخص، و« فرمود: سپس
 دروغ چیزي هر ي درباره و کند می عادت گفتن دروغ به یعنی ؛»شود می نوشته گو دروغ

 یابد. می مصداق اش درباره گو دروغ بسیار و کذاب یعنی مبالغه، وصف گاه آن وید؛گ می

 است: فرموده و نموده تشویق گویی راست و صدق به پیامبر راستی؛ و صدق اما و

ْدقِ  َعلَيُْ�مْ «  گشایید، می سخن به دهان هرگاه و بگویید راست همواره یعنی: ؛»بِالصِّ

 انسان راستی، و صدق همانا« : افزود: سپس نیاورید. زبان بر راستی و صدق جز چیزي

 متعال اهللا ».رساند می بهشت به را انسان نیکی، و شود؛ می رهنمون نیکی سوي به را

 فرماید: می

﴿ ٓ  ٱ َب كَِ�ٰ  إِنَّ  َ�َّ
َ
ٓ  ١٨ ِعّلِّيِ�َ  َلِ�  َرارِ بۡ ۡ� دۡ  َوَما

َ
ٰ أ رۡ  بٞ كَِ�ٰ  ١٩ ِعّلِيُّونَ  َما َك َرٮ  قُومٞ مَّ

ۡ ٱ َهُدهُ �َشۡ  ٢٠ ُ�ونَ ل     ]٢١  ،١٨: املطففني[  ﴾٢١ ُمَقرَّ
است. و تو » علّیین«ي اعمال نیکان در  راستی نامه پندارند). به هرگز؛ (چنین نیست که می

شده  است، کتابی) ممهور و نوشته» علیین«کتابی (که در  چیست؟» علیین«دانی که  چه می
 مقرب، شاهد آن هستند.باشد. و فرشتگان  (در مورد سرنوشت نیکان) می

 و شود می رهنمون نیکی و خیر سوي به کند، عادت گویی راست و صدق به که کسی
 بهشت به را انسان گویی، راست دیگر: عبارت به است؛ بهشت به یابی ره اش نتیجه

 به اهللا، نزد که این تا گوید می راست پیوسته شخص، و فرمود: اهللا رسول رساند. می

 قرار پیامبران مقام از پس که ست مقامی این، و ؛»شود می نوشته گو راست و صدیق عنوان

 فرماید: می متعال اهللا که گونه همان دارد.
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َ ٱ يُِطعِ  َوَمن﴿ ْوَ�ٰٓ  لرَُّسوَل ٱوَ  �َّ
ُ
ِينَ ٱ َمعَ  �َِك َفأ َّ�  ۡ�

َ
ُ ٱ َعمَ �  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ ّمِنَ  ِهمَعلَيۡ  �َّ

يقِ�َ ٱوَ  ّدِ ٓ ٱوَ  لّصِ َهَدا ٰ ٱوَ  ءِ لشُّ ْوَ�ٰٓ  وََحُسنَ  لِِحَ�ۚ ل�َّ
ُ
    ]٦٩:  النساء[  ﴾٦٩ اَر�ِيقٗ  �َِك أ

نشین پیامبران، صدیقان، شهدا و صالحان  کنند، هم آنان که از اهللا و پیامبر اطاعت می
 خواهند بود که اهللا به آنان نعمت داده است؛ و چه رفیقان نیکی هستند!

 است؛ تر بیش نیز گناهش و قبح ،باشد شدیدتر دروغ پیامدهاي هرچه که ست گفتنی

 کسی گناه و است بدتر غیرواقعی، یا دروغین خبر گفتن از معامالت، در گویی دروغ لذا

 زبان بر دروغین سخنی که ست کسی گناه از بیش گوید، می دروغ ستد و داد در که

 فرموده رپیامب برد؛ می میان از را معامله برکت ستد، و داد در گفتن دروغ زیرا آورد؛ می

يَِّعان« است:
ْ

قا، لم ما باخِليارِ  ابل  و�َذبَا َكتَما و�ِن بَيْعِهما، يف لُهما بُورِك و�يَّنا صدقَا فإِن يَتفرَّ

 اختیار اند، نشده جدا هم از که زمانی تا خریدار و فروشنده« یعنی: )1(؛»بيِْعِهما بر�ةُ  ُ�َِقْت 

 خیر ها، آن ي معامله در کنند، بیان را کاال عیب و بگویند راست اگر دارند. را معامله فسخ

 بی ها آن ي معامله بگویند، دروغ و کنند پنهان را کاال عیب اگر و بود، خواهد برکت و

 ».شد خواهد برکت
 دروغ بر مبتنی زیرا است؛ حرام کسبی ستد، و داد در گویی دروغ از حاصل درآمد

 گویی دروغ چنین هم نارواست. اشد،ب باطل مبتنی هرچه و نیست جایز دروغ، و باشد می

 مرغوب کاالیی دروغ، به را کاالیش که کند سعی انسان مثالً کاال؛ معرفی یا توصیف در

 و دالالن از برخی به توان می نمونه عنوان به که ست خواري حرام هم این نماید؛ معرفی
 یبع چند بفروشند، را ماشینی خواهند می وقتی کرد اشاره خودرو فروشندگان

 گویند؛ نمی را اش اصلی عیب و دهند نشان صادق را دخو تا کنند می بیان را اش جزئی

 اگر ولی کند؛ کتمان دارد، اطالع آن از که را ماشینش عیبِ فروشنده، که است حرام این،

 عیبی شماشین که ترسد می حال عین در و دارد عیبی چه ماشینش که داند نمی واقعا

 مشتري به و کند مسؤولیت رفع خود، از تواند می است، خبر بی نآ از او که باشد داشته

 ندارم. سراغ آن در عیبی من، و بینی می که است همین ماشین بگوید:
*** 

 (مترجم)] 60ي  [ر.ك: حدیث شماره. 1532؛ و صحیح مسلم، ش: 2079خاري، ش: صحیح ب )1(
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اَل:  أن انلَّيبّ  $وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص -١٥٥١
َ
أْرَ�ٌع َمْن ُ�نَّ �ِيِه، «ق

، َوَمْن اَكنَْت �ِيِه 
ً
 َخالِصا

ً
ٌة ِمْن نِفاٍق َحىتَّ يََدَ�َها: اَكَن ُمَنافِقا

َ
، اَكنَْت �ِيِه َخْصل ٌة ِمْنُهنَّ

َ
َخْصل

َجرَ 
َ
َذَب، َو�َِذا اَعَهَد َغَدَر، َو�َِذا َخاَصَم ف

َ
َث ك  )1([متفقُ علیه] ».إَِذا أْؤتُِمَن خاَن، َو�َِذا َحدَّ

چهار «فرمود:  اهللا گوید: رسول می $عبداهللا بن عمرو بن عاص ترجمه:
عیار است؛ و  که در هرکس وجود داشته باشد، او منافقی خالص و تمام ست ویژگی

که آن را  ها در او یافت شود، خصلتی از نفاق را دارد تا آن هرکس یکی از این ویژگی
نماید؛ هنگام سخن گفتن،  ترك کند: هرگاه امانتی به او بسپارند، در امانت، خیانت می

کُشی  کند؛ و هنگامِ دعوا، حق وعده می دهد، خُلف گوید؛ وقتی وعده می دروغ می
 ».نماید می

 شرح
در باب حرام بودن دروغ حدیثی بدین مضمون آورده است که: عبداهللا  /نووي

ست که در هرکس  چهار ویژگی«فرمود:  اهللا گوید: رسول می $بن عمرو بن عاص
هار یرا با وجود این چز؛ »عیار است وجود داشته باشد، او منافقی خالص و تمام

شود که منافقان انجام  ي اعمالی می گی در اوست، در حقیقت مرتکب همهویژ
ست که از منافقان  جا، نفاق عملی ست که منظور از نفاق در این . گفتنیدهند می

زیرا نفاق اعتقادي، کفر است و  و منظور، نفاق اعتقادي نیست؛ زند اعتقادي سر می
ظاهر  منافقان اعتقادي، کسانی هستند که به کند و ي اسالم خارج می شخص را از دایره

چهار ویژگی افرادي که داراي ولی کنند؛ اما در باطن کافرند.  ادعاي اسالم و ایمان می
رو مسلمان محسوب  و از این هستند، واقعاً به اهللا و آخرت، ایمان دارند مذکور

نفاقِ شخص  ايه یکی از نشانهها وجود دارد.  شوند؛ اگرچه بخشی از نفاق در آن می
هرگاه امانتی به او بسپارند، در امانت، «، این است که که در این حدیث بیان شده

 اسرار یا فرزندان خود یا هر چیزِ ؛ یعنی اگر مردم او را امین اموال یا»کند میخیانت 
اي را  کند. مثالً انسان پول یا ساعت یا کاال و یا وسیله دیگري قرار دهند، خیانت می

د؛ ولی آن دار  خواهد که آن را برایش نگه گذارد و از او می امانت می ی بهنزد شخص

آمده است؛  695ي  تر به شماره . این حدیث پیش58؛ و صحیح مسلم، ش: 34صحیح بخاري، ش:  )1(
 گذشت. 694ي  شماره به طور حدیثی به همین مضمون از ابوهریره و همین
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گونه که باید و شاید  از آن، آنکند یا  ي شخصی می وسیله استفاده شخص از آن
چنین کسی راز خود را با  . همدهد کند و به حفظ آن اهمیت نمی داري نمی نگه

ست که فقط بین من و توست  ازيگوید: این، ر گذارد و به او می شخصی در میان می
رود و  که می کشد شخص نَم نمی و نباید آن را به کسی بگویی؛ ولی نخود در دهان آن

ي عجیبی به شهرت  کند. متأسفانه برخی از مردم عالقه ي خدا را فاش می راز آن بنده
نشان  که نهد، براي این یا عالم، رازي را با آنان در میان می یک مسؤولدارند و وقتی 

بینند، به او  نشست و برخاست دارند، هرکه را که می دار و سرآمد دهند که با افراد نام
گویند: من با فالنی نشسته بودم که به من چنین و چنان گفت؛ این هم نوعی  می

خیانت در والیت و سرپرستی نیز یکی از انواع خیانت  خیانت در امانت است.
داري از  گیرد و در نگه ستیِ یتیمی را بر عهده میسان که شخصی سرپر باشد؛ بدین می

اش را  دار نیست و وظیفه داري از او، امانت اموال آن یتیم و نیز در تربیت و نگه
داند  و نمی دارد برمیقرض عنوان  بهاز اموالش براي خود مثالً دهد؛  خوبی انجام نمی به

کند و  گونه که باید به او نیکی نمی نازپرداخت آن را دارد یا خیر؟ یا آکه آیا تواناییِ ب
هاي خیانت، این است که  رفتار نیست. این هم خیانت است. یکی از نمونه با او خوش

را در قبال تربیت خانواده و فرزندان خویش انجام ندهد؛ زیرا  ي خود انسان وظیفه
 سپرده و فرموده است:هایی هستند که اهللا متعال به انسان  ها امانت آن

﴿ ٰٓ�َ 
َ
َها� ِينَ ٱ �ُّ َّ�  ْ ْ قُوٓ  َءاَمُنوا نُفَسُ�مۡ  ا

َ
هۡ  أ

َ
   ﴾َجاَرةُ ۡ�ِ ٱوَ  �َّاُس ٱ َوقُوُدَها �نَارٗ  لِيُ�مۡ َوأ

    ]٦: التحريم[ 
 ها هستند، حفظ کنید. ي خود را از آتشی که هیزمش مردم و سنگ اي مؤمنان! خود و خانواده

ي این  باره  درروز قیامت اهللا متعال آنان را تحت سرپرستی تو قرار داده است و 
کنی که اي کاش هیچ  گو خواهی بود؛ حتی در آن روز آرزو می مسؤولیت پاسخ

 فرماید: ات وجود نداشت! اهللا متعال می پیوندي میان تو و خانواده

ۡ ٱ يَفِرُّ  مَ يَوۡ ﴿ ِخيهِ  ِمنۡ  ءُ َمرۡ ل
َ
ّمِهِ  ٣٤ أ

ُ
�ِيهِ  ۦَوأ

َ
 رِيٖٕ مۡ ٱ لُِ�ِّ  ٣٦ َوَ�نِيهِ  ۦِحَبتِهِ َوَ�ٰ  ٣٥ َوأ

  َم�ِذٖ يَوۡ  ُهمۡ ّمِنۡ 
ۡ
    ]٣٧  ،٣٤:  عبس[  ﴾٣٧ نِيهِ ُ�غۡ  نٞ َشأ

گریزد. و نیز از همسر و  کند، و از مادر و پدرش می روزي که آدمی از برادرش فرار می
 کند. فرزندانش. در آن روز هر کسی گرفتاري و کاري دارد که او را به خود مشغول می
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نماز مردم باشد و این وظیفه  ست که انسان پیشهاي خیانت، این ا یکی از نمونه
که  خوبی و سرِ وقت انجام ندهد؛ باري تعجیل نماید و باري دیگر، تأخیر؛ یا این را به
اي از اوقات، خارج از چارچوب شریعت، نماز را طوالنی کند و گاهی از اوقات  پاره

د اهمیت ندهد! این، نماز را تُند و بدون آرامش و اطمینان بخواند و به مقتدیان خو
هاي  که خیانت، مصادیق گوناگونی در تمام جنبه خیانت در امانت است. خالصه این

هاي منافق است که  اخالقی و رفتاري و نیز در داد و ستد دارد و این، یکی از نشانه
هاي این  یکی دیگر از ویژگی». کند هرگاه امانتی به او بسپارند، در امانت، خیانت می«

دهد  کند و یا خبر می گوید، یا از کسی نقل قول می ن است که وقتی سخنی میفرد، ای
گوید. این هم یکی از نشانه هاي نفاق است.  اتفاق روي داده است، دروغ می که فالن

گویند: شوخی کردیم!  گاه می برخی از مردم به نامِ شوخی با دیگران، دروغ گفته، آن
د؟! برخی هم براي خنداندن دیگران دروغ مگر شوخی و دروغ چه ربطی به هم دارن

ي «فرموده است:  گذارند! در حالی که پیامبر گویند و نامش را طنز می می ِ
َّ

َو�ٌْل لِ�
 ُ
َ

ُ َو�ٌْل هل
َ

َقْوَم، َو�ٌْل هل
ْ
ُث َ�يَْكِذُب يِلُْضِحَك بِِه ال واي به حالِ کسی که براي «؛ یعنی: »ُ�َدِّ

تر بیان شد که  پیش» به حالش! واي به حالش! گوید! واي خنداندن دیگران دروغ می
امبر اوست و سپس دروغ بستن بر علما؛ یبدترین نوع دروغ، دروغ بستن بر اهللا و پ

گوید: فالن عالم گفته  بندد و می زیرا کسی که در مسایل شرعی به علما دروغ می
بر باشد، در حقیقت  است که این، حالل و آن، حرام است یا فالن کار واجب می

و این علما هستند که اند  بندد؛ زیرا علما نمایندگان شریعت شریعت االهی دروغ می
گویند، به کسانی  کنند. افرادي که از زبان علما دروغ می شریعت را براي مردم بیان می

اند. در هر حال دروغ گفتن، یکی از  بندند، نزدیک دروغ می اهللا که بر رسول
 هاي منافقان است. ویژگی

*** 

اَل:  َعِن انلَّيِبّ  $وعن ابن عباٍس  -١٥٥٢
َ
َف أْن َ�ْعِقَد َ�ْ�َ «ق

ِّ
ْم يَرَهُ، لُك

َ
ٍم ل

ْ
َم حِبُل

َّ
َل

َ
َمْن حت

ُذَ�يِْه اآلنُُك يَوْمَ 
ُ
ُ اَكرُِهوَن، ُصبَّ يف أ وٍْم وَُهْم هلَ

َ
 َحديِث ق

َ
ْن َ�ْفَعَل، َوَمِن اْستََمَع إىِل

َ
 َشِعَ�َ�ْ� َول

يَْس بنافٍِخ  الِقيَاَمِة، َوَمنْ 
َ
وَح َول َف أْن َ�ْنُفَخ �ِيَها الرُّ

ِّ
َب َوُ� َر ُصوَرةً ُعذِّ  )1([روایت بخاري] ».َصوَّ

 .7042، ش: صحیح بخاري )1(
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هرکس خوابی را که ندیده است، «فرمود:  گوید: پیامبر می $عباس ابنترجمه: 
ي جو را با هم گره بزند؛ در  دهند که دو دانه بیان کند، (در آخرت) به او دستور می

تواند چنین کاري بکند. و هرکه به سخن دیگران گوش دهد و  هرگز نمیحالی که 
ریزند. و هرکس  هایش سرب گداخته می آنان راضی نباشند، روز قیامت در گوش

روح بدمد؛  ،گردد که در آن مکلف می شود و میاي بسازد، عذاب  تصویر یا مجسمه
 ».تواند چنین کاري انجام دهد ولی هرگز نمی

 شرح
در باب حرام بودن دروغ، حدیثی بدین مضمون آورده است که  /يحافظ نوو

هرکس خوابی را که ندیده است، بیان کند، «فرمود:  گوید: پیامبر می $عباس ابن
ي جو را با هم گره بزند؛ در حالی که  دهند که دو دانه (در آخرت) به او دستور می

دروغ  که خوابی دیده باشد، به آن ؛ یعنی اگر کسی بی»تواند چنین کاري بکند هرگز نمی
ي  شود که میان دو دانه بگوید که در خواب چنین و چنان دیدم، روز قیامت مکلف می

ي جو را با هم گره ببنند؛  تواند دو دانه کس نمی جو گره بزند؛ روشن است که هیچ
کشد.  سان عذاب می رسد که این کار را انجام دهد و بدین ولی پیوسته به او فرمان می

بزرگ است؛ ف کردن خواب دروغین، جزو گناهان دهد که تعری این، نشان می
گویند: در  که خوابی دیده باشند، می آن که برخی از افراد بی خرد به دروغ و بی چنان

خواب چنین و چنان دیدیم تا مثالً خودشیرینی کنند یا مردم را بخندانند. و بدتر از 
را در خواب دیدم که چنین و  اهللا د: رسولگوی دروغ می ست که به این، دروغ کسی

مراتب بدتر و شدیدتر است؛ زیرا دروغ بستن بر  چنان فرمود! گناه این دروغ، به
ن را براي دیگران ، خوابی ببیند، ایرادي ندارد که آباشد. البته اگر انسان می پیامبر

 تعریف کند؛ ولی در عین حال باید بداند که خواب بر سه گونه است:
خواب خوب که براي انسان خوشایند است و در آن، نویدهایی به او  خست:ن

شود؛ چنین خوابی را فقط براي کسانی تعریف کنید که دوستشان دارید؛ زیرا  داده می
و ممکن است از این جهت به شما حسادت  ها، حسود و بدخواه انسان هستند خیلی

یابی به نویدي که در خواب  دست کنند و براي شما طرح و نقشه بریزند و شما را از
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روشنی  و برادرانش به که این موضوع، در داستان یوسف چناناید، باز بدارند.  دیده
 فرماید: باره می نمایان است. اهللا متعال در قرآن کریم در این

�ِيهِ  يُوُسُف  قَاَل  إِذۡ ﴿
َ
بَتِ َ�ٰٓ  ِ�

َ
يۡ  إِّ�ِ  �

َ
َحدَ  ُت َر�

َ
مۡ ٱوَ  اَكبٗ َكوۡ  َعَ�َ  أ  َقَمرَ لۡ ٱوَ  َس لشَّ

 ۡ�
َ
ٰٓ  يَاكَ رُءۡ  ُصۡص َ�قۡ  َ�  ُبَ�َّ َ�ٰ  قَاَل  ٤ ِجِدينَ َ�ٰ  ِ�  ُتُهمۡ َر� ْ  َوتَِك إِخۡ  َ�َ  لََك  َ�َيِكيُدوا
يۡ ٱ إِنَّ  ًد�ۖ َكيۡ  بِ�ٞ  َعُدوّٞ  نِ �َ�ٰ لِۡ�ِ  نَ َ�ٰ لشَّ    ]٥  ،٤: يوسف[  ﴾٥ مُّ
یازده ستاره و خورشید و  گاه که یوسف به پدرش گفت: پدرجان! من (در خواب) دیدم که آن

کنند. (یعقوب) گفت: اي پسر عزیزم! خوابت را براي برادرانت بازگو نکن  ماه برایم سجده می
 گمان شیطان، دشمن آشکارِ انسان است. کنند؛ بی که بر ضد تو نیرنگ می

خوابی که دیدید، جز براي دوستان نزدیک خویش تعریف نکنید؛ بلکه لذا هر 
چه را که براي  براي کسانی تعریف کنید که خیرخواه شما هستند و آنخوابتان را تنها 

 پسندند. خود دوست دارند، براي شما نیز می
آید و از سوي  ست که انسان از آن خوشَش نمی خوابِ بد، یعنی خوابی نوع دوم:

آور است.  آورد که براي انسان، رنج باشد؛ شیطان، چیزهایی در خواب انسان می شیطان می
ایش، این است که انسان از شر شیطان و از شرِ خوابِ بد، به اهللا پناه ببرد و خواب بد دو

که خواب  را براي کسی بازگو نکند و مشتاق تعبیرِ آن نباشد؛ زیرا برخی از مردم همین
روند یا به  بینند، دوست دارند تعبیرش را بدانند؛ لذا نزد تعبیرکنندگانِ خواب می بدي می

کنند تا تعبیر خوابشان را پیدا کنند. در صورتی که اگر  بیر خواب مراجعه میهاي تع کتاب
پیوندد. اما اگر انسان از شر شیطان  بسا تعبیرِ آن، به واقعیت می خوابی را بد تعبیر کنند، چه

پناه ببرد و خوابش را براي کسی بازگو نکند،  و خواب بدي که دیده است، به اهللا
توان از شر خواب بد نجات  سادگی می نخواهد داشت. یعنی بهخواب بد، زیانی برایش 

سان که انسان، صبر نماید، خوابش را کتمان کند و  یافت؛ زیرا دارویش، آسان است. بدین
 پناه ببرد. از شر شیطان و از شر خواب یا اتفاقی که هنوز رخ نداده، به اهللا

ي مسایل  ه نتیجهدارد و گاست که هدف و معناي روشنی ن خوابی نوع سوم:
کند، آن را در  بستگی دارد و چون به آن فکر می ست؛ یعنی انسان به چیزي دل روانی

ي وسوسه و بازيِ شیطان است؛ بدین معنا که شیطان،  بیند. و گاه نتیجه خواب می
دهد.  آورد یا در خواب، به انسان نشان می معنایی به خوابِ انسان می چیزهاي بی

خدا! در خواب دیدم که سرَم قطع  عرض کرد؟: اي رسول یامبرکه شخصی به پ چنان
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به او  دویدم. پیامبر تید و من به دنبالش میلغ شده بود و به سرعت روي زمین می
يطاِن بَِك يِف َمنَامِ «فرمود:  ِب الشَّ ث انلَّاَس بِتَلَعُّ َدِّ اي را که  بازي«یعنی:  )1(؛»َك ال حتُ

معناست؛  چنین خوابی، بی». ، براي مردم بازگو نکنشیطان در خواب با تو کرده است
اش که روي  شده گاه او به دنبال سرِ قطع چه معنا دارد که سرِ انسان قطع شود و آن

 غلتد، بِدود؟! زمین می
 تواند خودش را شبیه پیامبر شیطان نمیست: در حدیثی آمده است که  گفتنی

انسان، کسی را در خواب ببیند و  رو اگر از این بسازد و جرأت چنین کاري را ندارد؛
هاي شخصی را که در خواب  بوده است، ویژگی در دلش چنین بیاید که پیامبر

روایت شده است، مقایسه کند؛ اگر مطابقت  ي پیامبر هایی که درباره دیده، با ویژگی
ده چه دیده، اوهامی از سوي شیطان بو را در خواب دیده، و گرنه، آن داشت، پیامبر
را در خواب دیدم که  گوید: پیامبر آید که شخصی می که بسیار پیش می است. چنان

هاي فردي  چنین و چنان گفت یا این عمل را انجام داد؛ اما با بیان اوصاف و ویژگی
هاي  ها، با ویژگی گردد که این اوصاف و ویژگی که در خواب دیده است، روشن می

نبوده است. در چنین مواردي قاطعانه  فرد، پیامبر خوانی ندارد؛ یعنی آن هم پیامبر
 نبوده است. اي، پیامبر گوییم: کسی که در خواب دیده می

مطابقت داشت، پس،  هاي پیامبر کند، با ویژگی اما اگر اوصافی که بیان می
به خوابِ  خدا را خواب دیده است. باید دانست که امکان ندارد رسول پیامبر

ي بگوید که بر خالف شریعت اوست؛ یعنی اگر کسی بیاید و کسی بیاید و چیز
، اگر با شریعت محمدي »را در خواب دیدم که چنین و چنان گفت پیامبر«بگوید: 

در تعارض باشد، در دروغ بودنش، جاي هیچ شک و تردیدي وجود ندارد و اگر 
بقت مطا هاي پیامبر هاي شخصی که در خواب این فرد آمده، با ویژگی ویژگی

را در  کند که پیامبر دروغ ادعا می کنیم که این فرد، به گیري می داشت، چنین نتیجه
را  چنین اگر کسی، پیامبر هم دهیم. خواب دیده است؛ لذا به سخنانش اهمیت نمی

گردانند، به خویشتن بازگردد و در خود تجدید نظر  در خواب دید که از او روي می

 .نقل از جابر به 2268ش:  صحیح مسلم، )1(
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پیروي نکرده یا در چه کاري بر خالف روش و  اهللا کند که در چه موردي از رسول
 سنت آن بزرگوار رفتار نموده است.

و هرکه به سخن دیگران «فرمود:  آمده است که پیامبر $عباس در حدیث ابن
 ».ریزند هایش سرب گداخته می گوش دهد و آنان راضی نباشند، روز قیامت در گوش

که  ست: همین تر از آتش دنیاست؛ گفتنی ي دوزخ، نود و نه بار داغ سرب گداخته
دیگران راضی نباشند که این شخص به سخنانشان گوش کند، براي تحقق این عذاب 

کند که آن شخص با هدفی درست یا با هدفی نادرست، این  ست و فرقی نمی کافی
کار را انجام دهد؛ نفس استراق سمع، درست نیست؛ اگرچه در سخنی که دیگران 

اند؛  چ گفتار ناروایی نباشد. برخی از مردم به این رفتار زشت عادت کردهگویند، هی می
دارد و  کنند و شخص از روي فضولی، قرآن را برمی دو نفر با هم صحبت میمثالً 

خوانَد؛ اما هدفش این است  کند که قرآن می نشیند و چنین وانمود می نزدیکشان می
هایشان سرب  که روز قیامت در گوش نبه سخنان آن دو نفر گوش کند! غافل از ایکه 

 پناه بر اهللا. ریزند. گداخته می
شاءاهللا در  ست، ان سازي ي تصویرگري و مجسمه اما بخش دوم حدیث که درباره
 گیرد. صفحات آینده مورد بررسی قرار می

*** 

اَل انلَّيِبُّ  $وعن ابن عمرَ  -١٥٥٣
َ
اَل: ق

َ
َرى الِفَرى أْن يُرَِي الرَّجُ : «ق

ْ
ف
َ
ْم أ

َ
ُل َ�ْينَْيِه َما ل

 )1([روایت بخاري] ».تََر�َا
ها این  ترین دروغ یکی از بزرگ«فرمود:  ید: پیامبرگو می $عمر ابنترجمه: 

 ».است که انسان چیزي را که خواب ندیده، بگوید که خواب دیده است

اَل: اَكَن رُسوُل اهللاِ  وعن َسُمَرَة بِن ُجْنُدٍب  -١٥٥٤
َ
ا يُْ�رِثُ  ق ْصَحابِِه:  ِممَّ

َ
أْن َ�ُقوَل أل

َحٌد ِمْنُ�ْم ِمْن ُرْؤ�َا؟«
َ
ى أ

َ
اَل نلا َذات » َهْل َرأ

َ
، و�نَُّه ق ْيِه َمْن َشاَء اُهللا أْن َ�ُقصَّ

َ
َ�َيُقصُّ َعل

قُت َمَعُهَما، و�نَّ «َغَداٍة: 
َ
 اْ�َطل

ِّ
اال يِل: اْ�َطلِْق، و��

َ
ُهَما ق َة آ�َِياِن، و��َّ

َ
ْيل

َّ
تَاِ�َ الل

َ
تَيَْنا ىلَعَ إنَُّه أ

َ
ا أ

ُغ َرأَسهُ 
َ
ِسِه، َ�َيْثل

ْ
ْخَرةِ لِرَأ ْيِه بَِصْخَرٍة، َو�َِذا ُهَو َ�ْهوِي بِالصَّ

َ
، رَُجٍل ُمْضَطِجٍع، َو�َِذا آَخُر قائٌِم َعل

 .7043، ش: صحیح بخاري )1(
                                           



 79   بودن دروغ باب: حرام

ِْه َحىتَّ يَِصحَّ َرأ ال يَرِْجُع إيِلَ
َ
ما اَكَن، ُ�مَّ َ�َيَتَدْهَدهُ احَلَجُر َها ُهَنا، َ�َيتَْبُع احَلَجَر َ�َيأُخُذهُ ف

َ
ُسُه ك

!
َ

َة األْو� ْيِه، َ�َيْفَعُل بِِه ِمْثَل َما َ�َعَل الَمرَّ
َ
ما: ُسْبحاَن اهللاِ! َما َهَذان؟ «قال: » َ�ُعوُد َعل

َ
ُت هل

ْ
ل
ُ
ق

 ِ ائ
َ
ٍق لَِقَفاهُ، َو�َِذا آَخُر ق

ْ
تَيَْنا ىلَعَ رَُجٍل ُمْسَتل

َ
أ
َ
ْقَنا، ف

َ
اْ�َطل

َ
اال يل: اْ�َطلِِق اْ�َطلِْق، ف

َ
ْيِه ق

َ
ٌم َعل

يُ 
َ
ْ وَْجِهِه ف وٍب ِمْن َحديٍد، َو�َِذا ُهَو يَأيِت أَحَد ِشيقَّ

ُّ
 بَِ�ل

َ
َفاهُ، وِمْنَخرَهُ إىِل

َ
� 

َ
ُه إىِل

َ
رِشُ ِشْدق رَشْ

َفاهُ 
َ
 اجلانِب اآلَخِر، َ�َيْفَعُل بِِه ِمْثَل َما َ�َعَل باجَلانِِب ا�

َ
ُل إىِل َفاهُ، ُ�مَّ َ�َتَحوَّ

َ
� 

َ
ِل، ، وَ�ْيَنُه إىِل ألوَّ

 ِ  ِمْن َذلَِك اجلانِب َحىتَّ يَِصحَّ َذل
ُ
ْيِه َ�َيْفَعُل ِمْثَل َما َك اجلانُب كما اَكنَ َ�َما َ�ْفَرغ

َ
، ُ�مَّ َ�ُعوُد َعل

 
َ

ْو�
ُ
ةِ األ اَل:  ؛»َ�َعَل يِف املرَّ

َ
ُت «ق

ْ
ل
ُ
ْقَنا، ! َما هذانِ : ُسْبَحاَن اهللاِ ق

َ
اْ�َطل

َ
؟ قاال يل: اْ�َطلِِق اْ�َطلِْق، ف

 
َ
أ
َ
اَل:  ؛»تَيَْنا ىلَعَ ِمْثِل اتلَّنُّورِ ف

َ
ْحِسُب �نَُّه ق

َ
أ
َ
ْعَنا �ِيِه فإذا«ف

َ
ل اطَّ

َ
َغٌط، وأْصواٌت، ف

َ
�ِيِه  فإذا �ِيِه ل

َهُب َضْوَضْوارَِجاٌل َو�ِساٌء ُعَراةٌ 
َّ
َهٌب ِمْن أْسَفَل ِمْنُهْم، فإذا أتاُهْم َذلَِك الل

َ
 .، َو�َِذاُهْم يَأ�ِيِهْم ل

ُت: َما َهؤ
ْ
ل
ُ
اال يِل الءِ ق

َ
تَيَْنا ىلَعَ َ�ْهرٍ ؟ ق

َ
أ
َ
ْقَنا، ف

َ
اْ�َطل

َ
َحِسْبُت �نَُّه اَكَن َ�ُقوُل:  ؛»: اْ�َطلِِق اْ�َطلِْق، ف

ْد مَجََع ِعْنَدهُ «
َ
ِم، َو�َِذا يف انلَّْهِر رَُجٌل سابٌح �َْسَبُح، َو�َِذا ىلَعَ َشطِّ انلَّْهِر رَُجٌل ق مْحَُر ِمْثُل ادلَّ

َ
 أ

َ ِحَجاَرةً كث�ةً  ابُح � ْد مَجََع ِعْنَدهُ احلَِجاَرَة،  ْسَبحُ ، َو�َِذا َذلَِك السَّ
َ
ِي ق

َّ
َما �َْسَبُح، ُ�مَّ يَأيِت َذلَِك اذل

ِقُمُه َحَجراً 
ْ
ُ فاهُ، َ�ُيل يَْسَبحُ َ�َيْفَغُر هلَ

َ
يْنَطلُِق ف

َ
اهُ، ، ف

َ
ُ ف ِْه، َ�َغَر هلَ َما رََجَع إيِلَ

َّ
ِْه، لُك ، ُ�مَّ يَرِْجُع إيِلَ

قَ 
ْ
أل

َ
 ف

َ
ُت ل

ْ
ل
ُ
تَيَْنا ىلَعَ رَُجٍل َمُه َحَجراً، ق

َ
أ
َ
ْقَنا، ف

َ
اْ�َطل

َ
ُهما: َما هذاِن؟ قاال يِل: اْ�َطلِِق اْ�َطلِْق، ف

َها. 
َ
َها َو�َْسىَع َحْول ِ َما أنَت َراٍء رُجالً َمْرأًى، فإذا ُهَو ِعْنَدهُ نَاٌر َ�ُشُّ رَه

ْ
أ�

َ
ْو ك

َ
ر�ِه املْرآةِ، أ

َ
ك

ُهَما: َما َهذَ 
َ
ُت ل

ْ
ل
ُ
ْقَناا؟ قاال يل: اْ�َطلِِق اْ�َطلِْق ق

َ
اْ�َطل

َ
ٍة �ِيَها ِمْن لُكِّ ، ف أتَيَْنا ىلَعَ َرْوَضٍة ُمْعَتمَّ

َ
، ف

ماءِ، َو�َِذا  َرى َرأَسُه ُطوالً يف السَّ
َ
�اُد أ

َ
ْوَضِة رَُجٌل َطو�ٌل ال أ �يِع، َو�َِذا َ�ْ�َ َظْهَري الرَّ نَْورِ الرَّ

رَثِ 
ْ
�

َ
طُّ َما وِدلاٍن  َحْوَل الرَُّجِل ِمْن أ

َ
ُت َرأْ�ُتُهْم �

ْ
ل
ُ
؟ قاال يل: اْ�َطلِق ؟ َوَما هؤالءِ : َما َهَذا، ق

طُّ أْعظَم ِمْنَها، َوال أْحَسَن! قاال 
َ
َر َدوَْحًة �

َ
ْم أ

َ
 َدوَْحٍة َعظيمٍة ل

َ
تَيَْنا إىِل

َ
أ
َ
ْقَنا، ف

َ
اْ�َطل

َ
اْ�َطلْق، ف

 َمديَنةٍ 
َ

تَيَْنا بَاَب الَمِديَنِة  يل: اْرَق �ِيَها، فاْرَ�َقْيَنا �ِيَها إىِل
َ
أ
َ
ٍة، ف نٍب فِضَّ

َ
نٍب َذَهٍب َول

َ
َمْبنِيٍَّة بِل

انَا رِجاٌل َشْطٌر ِمنْ  قَّ
َ
َناها، َ�َتل

ْ
َدَخل

َ
َا ف

َ
اْسَتْفَتْحَنا، َ�ُفتَِح نل

َ
ْحَسِن َما أنت راٍء  ف

َ
ِقِهْم كأ

ْ
َخل

َهُبوا 
ْ
ُهْم: اذ

َ
َبِح َما أنَت راٍء! قاال ل

ْ
َ�َقُعوا يف َذلَِك انلَّْهِر، َو�َِذا ُهَو َ�ْهٌر ُمْعرَتٌِض َوَشْطٌر ِمْنُهْم كأ�

ْد َذَهَب َذلَِك 
َ
َْنا ق ُعوا �ِيِه. ُ�مَّ رََجُعوا إيلَ

َ
َو�

َ
َذَهُبوا ف

َ
َ�ْرِي كأنَّ ماءهُ الَمْحُض يف ابَلَياِض، ف
َصاُروا يف أْحَسِن ُصوَرةٍ 

َ
وُء َ�ْنُهْم، ف اَل:  ؛»السُّ

َ
َك وهذاَك َعْدٍن،  : هِذهِ َجنَّةُ قاال يِل «ق

ُ
، َمْ�ِل

 
َ
َ�ابَِة ابَليضاءِ، قاال يل: هذاَك َمْ�لَك؟ قلُت هل رْصٌ ِمْثُل الرَّ

َ
ما: بارَك فَسَما برََصي ُصُعداً، فإذا ق

ما
ُ
اله. قاال، فَذرا� فأدُخلاُهللا فيك

َ
ا اآلَن ف  َرأيُت ُمْنُذ : أمَّ

ِّ
إ�

َ
ُهَما: ف

َ
ُت ل

ْ
ل
ُ
ُه، ق

ُ
، وأنَت َداِخل
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َ
ْيل

َّ
ِي رأيُت الل

َّ
؟ فما َهَذا اذل

ً
َ�ْيَت ؟ قاال يلة َعَجبا

َ
ِي أ

َّ
ُل اذل ا الرَُّجُل األوَّ مَّ

َ
: أَما إنَّا َسُنْخرِبَُك: أ

الةِ الَمكُتوَ�ِة.  ُضُه، و�ََناُم َعِن الصَّ
ُ
ُغ َرأُسُه باحَلَجِر، فإنَُّه الرَُّجُل يَأُخُذ الُقرآَن َ�َ�ف

َ
ْيِه ُ�ْثل

َ
َعل

 ِ
َّ

ا الرَُّجُل اذل َفاهُ، وأمَّ
َ
� 

َ
َفاهُ، وََ�ْيُنُه إىِل

َ
� 

َ
َفاهُ، وِمْنَخرُهُ إىِل

َ
� 

َ
ُه إىِل

ُ
رَشُ ِشْدق ْيِه �رَُشْ

َ
ي أَ�ْيَت َعل

ذِ 
ْ
ُغ اآلفاَق فإنَُّه الرَُّجُل َ�ْغُدو ِمْن بَيْتِِه َ�َيك

ُ
ِيَن ُب الِكْذبََة َ�ْبل

َّ
ا الرَِّجاُل والنَِّساُء الُعراةُ اذل . وأمَّ

واِ� ُهْم يف مْثِل بن نَاةُ والزَّ ُهُم الزُّ إ�َّ
َ
 ، وأما الرَّ اءِ اتلَّنُّورِ، ف

َّ
هِر، ي أتيَت َعليِه �َْسَبُح يف انلَّ جُل اذل

َها َو�َْسىَع �ااحلجارةَ، فإنَُّه آ�ُل الرِّ  مُ لقَ �ُ وَ  ِي ِعْنَد انلَّارِ َ�ُشُّ
َّ

ر�ُه املرآةِ اذل
َ
ا الرَُّجُل الك ، وأمَّ

َها، فإنَُّه مالٌك خا
َ
ْوَضِة، فإنَُّه إبراهيمُ َحْول ِي يف الرَّ

َّ
و�ُل اذل ا الرَُّجُل الطَّ  --زُِن َجَهنََّم، وأمَّ

ا الودلانُ  وٍد ماَت ىلَعَ الِفْطَرةِ  وأمَّ
ُ
 َمْول

ُّ
ُ، فلك

َ
ِيَن َحْوهل

َّ
:  و�؛ »اذل ُودِلَ ىلَعَ «رواية الرَبْقاِ�ِّ

: فقاَل رسوُل اهللاِ  ؟أوالُد الُمرش��َ : يَا رسوَل اهللا، و؛ َ�َقاَل بعض الُمسلم�َ »الِفْطَرةِ 
 ، وأمَّ وأوالُد املرش��َ «

َّ
بيحٌ يَن اكنُوا َشْطٌر ِمْنُهْم َحَسنٌ ا القوُم اذل

َ
وٌم ، وَشْطٌر ِمْنُهْم ق

َ
ُهْم ق ، فإ�َّ

اَوَز اهللا عَ 
َ

، جت
ً
 وآَخَر َسيِّئا

ً
ُطوا َ�َمالً َصاحِلا

َ
 )1([روایت بخاري] ».منهُ َخل

 :ُ
َ

َسةٍ رَ «و� روايٍة هل  أْرٍض ُمَقدَّ
َ

ْ�ِ أتَياِ� فأْخرََجاِ� إىِل
َ
َة رَُجل

َ
ْيل

َّ
رَهُ وقال:  ،»أيُْت الل

َ
ُ�مَّ َذك

َْتُه ناراً، فإذا اْرَ�َفَعِت « ُد حتَ
َّ
ُه واِسٌع؛ َ�َتَوق

ُ
 َ�ْقٍب مثِل اتلَّنُّورِ، أْعالهُ َضيٌِّق َوأْسَفل

َ
ْقَنا إىِل

َ
اْ�َطل

َ
 ف

ََدْت،َ�ْرُُجوا اْرَ�َفُعوا َحىتَّ اَكُدوا أنْ  َ
. وفيها: »رََجُعوا �ِيَها، وفيها رِجاٌل و�ِساٌء عراةٌ  ، َو�َِذا مخ

�ِيِه رَُجٌل قائٌِم ىلَعَ َوَسِط انلَّْهِر وىلع شطِّ انلَّهِر « -ولم �شكَّ -» َحىتَّ أتَيَْنا ىلَعَ َ�ْهٍر ِمْن َدمٍ «
 رجٌل، و�َ� يديِه ِحجارٌة، فأقبَل الرَّ 

َّ
ْن َ�ُْرَج َرَ� الرَُّجُل حِبََجٍر ي يف انلَّ جُل اذل

َ
إَذا أَراَد أ

َ
هِر، ف

هُ َحيُث اَكنَ يف �ِيهِ  َردَّ
َ
َما َجاَء يِلَْخُرَج َجَعَل يَْرِ� يف �ِيِه حِبََجٍر، َ�ْ�َِجْع كما ، ف

َّ
َجَعَل لُك

َ
، ف

َصِعَدا يِب «وفيها: ». اَكنَ 
َ
طُّ ف

َ
ْم أَر �

َ
أْدَخالَِ� َداراً ل

َ
َجَرَة، ف أْحَسَن ِمْنَها، فيَها رَِجاٌل ُشُيوٌخ   الشَّ

َغ «وفيها: ». َوَشَباٌب 
ُ
ُث بِالِكْذبَِة َ�ُتْحَمُل َ�ْنُه َحىتَّ َ�ْبل اٌب، ُ�َدِّ ذَّ

َ
ك

َ
ُه ف

ُ
ِي َرأْ�َتُه �َُشقُّ ِشْدق

َّ
اذل

 يَوِم الِقَياَمةِ 
َ

يَْت إىِل
َ
اَق، َ�ُيْصَنُع بِِه َما َرأ

َ
ِي َرأْ�َتهُ «، َو�ِيَها: »اآلف

َّ
َمُه  اذل

َّ
رَُجٌل َعل

َ
�ُْشَدُخ َرأُسُه ف

 يَْوِم الِقَياَمِة، وادلَّ 
َ

ْم َ�ْعَمْل �ِيِه بانلَّهارِ، َ�ُيْفَعُل بِِه إىِل
َ
ْيِل، َول

َّ
 ارُ اُهللا الُقْرآَن، َ�َناَم َ�ْنُه بِالل

َداُر الشُّ 
َ
اُر ف ا هِذهِ ادلَّ ِة الُمؤِمنَِ�، وأمَّ َت َداُر اَعمَّ

ْ
يت َدَخل

َّ
 ال

َ
َهداءِ، وأنا ِجرْبِ�ُل، وهذا األو�

َسَك ِمياكئيُل 
ْ
اْرَ�ْع َرأ

َ
ُت : ، ف

ْ
ل
ُ
َك، ق

ُ
حاِب، قاال: ذاَك َمْ�ِل ْوِ� ِمْثُل السَّ

َ
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آن را  اهللا گوید: یکی از مواردي که رسول می سمره بن جندب ترجمه:
آیا کسی از شما خوابی دیده «فرمود:  کرد، این بود که به اصحابش می فراوان تکرار می

کرد. یک صبح به ما فرمود:  خواست، خوابش را تعریف می و کسی که اهللا می» است؟
آمدند و به من گفتند: با ما بیا و من با آن دو رفتم  نزدم -درخواب -امشب دو فرشته«

مردي رسیدیم که بر پهلو دراز کشیده و شخصی دیگر با سنگی که در دست  بهتا 
کوبید و سرش را  داشت، باالي سرِ او ایستاده بود و سنگ را بر سرِ وي می

 و آن رفت غلتید و آن شخص به دنبال سنگ می شکافت و سنگ کمی جلوتر می می
شد؛ وي  خوب و مانند اول می مردسرِ آن که برگردد،  داشت و پیش از آن را برمی

فرماید:  می». کرد گشت و همان کار را تکرار می دوباره پیش مرد درازکشیده بازمی
اهللا! حکایت این دو چیست؟ دو فرشته به من گفتند: برو، برو! و با هم  گفتم: سبحان«

ر پشت خوابیده و مردي دیگر با قالبی آهنین باالي برفتیم تا به مردي رسیدیم که 
برد و کُنج لب،  و قالب را در یک سوي صورت آن مرد فرو می سرش ایستاده بود

ي دیگر  کرد. سپس به سراغ نیمه کشید و پاره می بینی و چشم او را تا پشت سر می
ین طرف فارغ که از ا نمود. و پیش از آن رفت و همین کار را تکرار می صورت وي می

چنان  آمد. وي این کار را هم شد و به حالت نخست درمی شود، طرف دیگر خوب می
اهللا! جریان این دو چیست؟ دو فرشته به من  گفتم: سبحان«فرماید:  می». کرد تکرار می

گوید: گمان  راوي می». گفتند: برو، برو! و با هم رفتیم تا به چیزي تنورمانند رسیدیم
رسید و چون در آن  و سر و صداهایی از آن به گوش می هافریاد«د: کنم که فرمو می

آتش از ي  شراره، دیدیم که شماري زن و مرد برهنه در آن هستند و چون سر کشیدیم
 -دو فرشته -ها کیستند؟ . گفتم: اینزدند جیغ میکشید،  ها زبانه می پایین به سمت آن

گوید: به  راوي می». به رودي رسیدیم ! و با هم رفتیم تابه من گفتند: حرکت کن، برو
کرد؛ و در  رودي که آبش مانند خون، قرمز بود و مردي در آن شنا می«گمانم فرمود: 

. شناگر نزد این هاي فراوانی با خود داشت، ایستاده بود ي رود، مردي که سنگ کناره
 گشود؛ آن مرد نیز سنگی در دهان وي آمد و دهان خود را براي او می مرد می

گشت و این  می نزد این مرد بازسپس کرد و  انداخت و شناگر دوباره شنا می می
؟ به من گفتند: راه ست چه ماجراییشد. از دو فرشته پرسیدم: این  حکایت تکرار می

یا به مردي رسیدیم که  -روي رسیدیم به مردي زشتبیفت، برو! و با هم رفتیم تا 



 الصالحین شرح ریاض   82

و نزدش آتشی بود که  -اي کنون دیده ترین کسی بود که تا اش مانند زشت چهره
به دو  چرخید. ور شود و سپس در اطرافش می داد تا شعله خودش آن را شور می

به بوستانی فرشته گفتم: این چیست؟ به من گفتند: به راهت ادامه بده، برو! و رفتیم تا 
هاي بهاري وجود داشت و در میان باغ، مردي  خرم رسیدیم که در آن انواع گل

خاطر بلندي قامتش، سرش در بلنداي آسمان قرار گرفته و نزدیک  دقامت بود که بهبلن
ام.  بچه ندیده همه آنگاه  قدر بچه بودند که هیچ بود که آن را نبینم و پیرامونش آن

ها چه کسانی هستند؟ دو فرشته به من گفتند: حرکت کن،  پرسیدم: او کیست و این
رگی رسیدیم که هرگز درختی به بزرگی و زیباییِ برو! و با هم رفتیم تا به درخت بز

به  از درخت باال رفتیم تا .دو فرشته به من گفتند: از این درخت باال بروام.  آن ندیده
ي شهر رفتیم  هاي طال و نقره ساخته شده بود؛ به دروازه شهري رسیدیم که از خشت

وده شد و وارد شهر و درخواست کردیم که دروازه را باز کنند؛ دروازه براي ما گش
؛ مردانی که نیمی از آنان در بهترین صورت بود و نیمی دیگر در بدترین شکلی شدیم

اي، نزدمان آمدند. همراهانم به آنان گفتند: بروید و خود را در آن رود  که دیده
آن مردان رفتند جا رودي پهن جریان داشت که آبش به سفیدِي شیر بود.  بیندازید؛ آن

طه زدند و سپس نزد ما بازگشتند، در حالی که آن زشتی از میان رفته و در رود غو
به من گفتند: این،  -دو فرشته -«فرماید:  می». بود و به بهترین شکل درآمده بودند

ست و این، منزل توست؛ چشمانم به سوي باال رفت؛ کاخی دیدم که  بهشت ابدي
، منزل توست. به آن دو گفتم: اهللا همانند ابري سفید بود. همراهانم به من گفتند: این

شوي؛ ولی  بگذارید داخلش بروم. گفتند: تو واردش میبه شما خیر و برکت دهد! 
ها چه  ها گفتم: من، در طول شب چیزهاي عجیبی دیدم؛ این اینک وقتش نیست. به آن

دهیم؛ نخستین مردي که به او رسیدي و  بود که دیدم؟ گفتند: برایت توضیح می
گیرد و سپس آن را  می ست که قرآن را فرا شد، کسی نگ شکافته میسرش با س

خوابد. و مردي که ُکنج لب،  فرض، می کند و به جاي خواندن نماز موش میفرا
ست که  کردند، کسی سوراخ بینی و چشمش را با گیره به پشت سر کشیده، پاره می

رسد. و اما  جا می گوید و دروغش به همه رود و دروغ می صبح از خانه اش بیرون می
و مردي اي که در گودال تنورمانند بودند، زنان و مردان زناکارند.  مردان و زنان برهنه

شد،  کرد و سنگی به درون دهانش انداخته می که وقتی به او رسیدي، در رود شنا می
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ساخت  اي که آتش را برافروخته می چهره خورد. و آن مرد زشت ست که ربا می کسی
، نگهبان دوزخ است. و آن مرد بلندقامتی که در "مالک"چرخید،  میو پرامونش 

و  -هاي اطرافش، کودکانی هستند که در فطرت بود و بچه بوستان بود، ابراهیم
بر فطرت «...آمده است که  "برقانی"در روایت ». روند از دنیا می -دوران طفولیت

خدا! حتی فرزندان مشرکان؟  لبرخی از مسلمانان پرسیدند: اي رسو ».اند دنیا آمده به
 ».حتی فرزندان مشرکان«فرمود:  اهللا رسول
ي دیگرشان زشت بود، کسانی  ي آنان، زیبا و نیمه و اما گروهی که یک نیمه«

دهند و اهللا متعال از آنان  اي از کارهاي نیک و بد انجام می هستند که آمیزه
 ».گذرد درمی

 -در خواب -امشب دو نفر را دیدم که«و در روایتی دیگر از بخاري آمده است: 
و سپس این حدیث را ذکر کرد. و فرمود: » مرا به سرزمینی مقدس بردند نزدم آمدند

اش تنگ، و پایینش فراخ بود و زیرِ  رفتیم و به سوراخی تنورمانند رسیدیم که دهانه«
اي که در آن  آمد، زنان و مردانِ برهنه گاه که آتش باال می کشید؛ آن آن آتشی زبانه می
ها نیز به درون آن باز  نشست، آن آمدند و چون آتش فرو می بودند نیز باال می

 ».گشتند می
و راوي » ي از خون رسیدیمدکه به رو تا این«چنین آمده است:  در این روایت هم

ي رود  مردي وسط رود بود و مردي دیگر در کناره«ن شک آورده است که فرمود: وبد
خواست  وسط رود می مردکه  هنگامییش مقداري سنگ بود. قرار داشت که جلو

انداخت و او  سنگی در دهان وي مییستاده بود، ابیرون بیاید، مردي که در کنار رود 
خواست بیرون بیاید، مرد  گرداند و هربار که مرد وسط رود می را جاي اولش باز می

به جاي نخست انداخت، در نتیجه مرد شناگر  کنار رود سنگی در دهانش می
 ».گشت بازمی

اي کردند که هیچ  مرا از درخت باال بردند و وارد خانه«در این روایت آمده است: 
 ».ام و شماري پیرمرد و جوان در آن بودند اي بهتر از آن ندیده خانه

، گردد می پارهي دهانش  گوشهدیدي که مردي که «در این روایت آمده است: 
شود و به تمام  گوید و دروغش منتشر می دروغ میست که  گویی دروغبسیار شخص 
 ».شود که دیدي تا روز قیامت با او همان کاري میرسد و  آفاق می
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گردد،  که دیدي که سرش شکافته می و آن«و در این روایت آمده است: 
که آن را در شب بخواند،  جاي آن ست که اهللا قرآن را به او یاد داده و او به مردي

گونه با او رفتار  کند؛ لذا تا روز قیامت همین ر روز به آن عمل نمیخوابد و د می
 ».شود می

ي نخست که واردش شدي، سراي عموم مومنان است و این خانه،  و خانه«
و این، میکائیل است؛ سرَت را بلند کن. سرم را باال  مسراي شهداست؛ من جبرئیل

تند: این، منزل توست. گفتم: مرا گرفتم و چیزي ابرگونه دیدم. آن دو فرشته به من گف
بگذارید که به درون منزلم بروم. گفتند: هنوز عمري از تو باقی مانده است که آن را 

 ».شوي سر آمد، وارد منزلت می به -در دنیا -اي؛ وقتی که عمرت کامل نکرده
 شرح

فرمود:  گوید: پیامبر می $عباس ابنحدیثی بدین مضمون گذشت که تر  پیش
دهند که دو  وابی را که ندیده است، بیان کند، (در آخرت) به او دستور میهرکس خ«

تواند چنین کاري بکند. و هرکه  ي جو را با هم گره بزند؛ در حالی که هرگز نمی دانه
هایش سرب  به سخن دیگران گوش دهد و آنان راضی نباشند، روز قیامت در گوش

شود و مکلف  بسازد، عذاب می اي ریزند. و هرکس تصویر یا مجسمه گداخته می
 ».تواند چنین کاري انجام دهد گردد که در آن، روح بدمد؛ ولی هرگز نمی می

پیرامون دو بخش ابتداییِ این حدیث سخن گفتیم؛ و اما موضوع تصویرگري و 
ست که تصویرگري بر دو گونه  سازي که در این حدیث آمده است. گفتنی مجسمه

 باشد: می
ختن ادار که منظور از آن، س ؛ یعنی ساختن تصاویر حجمسازي مجسمه نخست:

کند که با هدفی حرام  باشد؛ این، حرام است و فرقی نمی ي انسان یا حیوان می چهره
انجام شود یا با هدفی مباح؛ در هر دو صورت، حرام است؛ بلکه جزو گناهان بزرگ 

وده و بیان فرموده که سازان را نفرین نم تصویرگران و مجسمه باشد؛ زیرا پیامبر می
 ترین عذاب را در روز قیامت، چنین کسانی دارند. سخت

یا  مکه داراي حج آن نقاشی یا کشیدنِ تصاویر بر روي کاغذ و امثال، بی دوم:
ها این نوع تصویرگري  نباره اختالف نظر دارند؛ برخی از آ جسم باشند. علما در این
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که قصد تصویرگر، هدفی حرام مانند  د؛ مگر آناند: ایرادي ندار را جایز دانسته و گفته
رتش را به تصویر کشیده است. در چنین داشت کسی باشد که صو ظیم و گرامیتع

داشت به شرك  رود که با گذشت زمان، این تعظیم و گرامی موردي بیمِ آن می
مردانی را  گونه شد و آنان نیک همین ي قوم نوح که درباره چنان بینجامد؛ هم

تصویر کشیدند و پس از گذشت مدتی طوالنی تصاویر این مردان را پرستیدند!  به
دار و کشیدنِ نقاشیِ  سازي تصاویر جان سازي یا حجم برخی از علما میان مجسمه

اند که در آن آمده است:  ها فرق گذاشته و به حدیث زید بن خالد استدالل کرده آن
» 

َّ
صورت نقاشی بر روي پارچه  چه که به یعنی: مگر آن )1(؛»َما اَكَن َرْ�ًما يِف ثَوْب إِال
اند: در حدیث، نقاشی بر روي پارچه  این دسته از علما گفته». تصویر کشیده شود به

اند؛  دار را حرام دانسته مستثنا شده است؛ لذا فقط به تصویر کشیدن موجودات جان
و نقاشی وجود سازي  ولی دیدگاه راجح این است که در این باره فرقی بین مجسمه

کوشد  کشد، می ندارد و هر دو حرام است؛ زیرا کسی که با دست خویش نقاشی می
ي پروردگار باشد؛ لذا به تصویر کشیدن  که اثرش در حد امکان شبیه به آفریده

برداري با ابزارهاي  دار به صورت نقاشی نیز حرام است. اما عکس موجودات جان
ي بشر است،  جود نداشت و جزو ابزارهاي نوساختهو فتوگرافی که در دوران پیامبر

شود،  ها که با دست انجام می تصویر کشیدن چشم و بینی و لب با نقاشی کردن و به
تابد و  ست که بر چیزي می ي نوري متفاوت است؛ تصویر حاصل از این ابزار، نتیجه

است  گردد و روشن برداري از طریق نور انجام می شود؛ یعنی عکس سپس چاپ می
یعنی  ، برداري عکس لذابرداري تفاوت دارد؛  که نقاشی یا تصویرگري با عکس

عنوان مثال: اگر کسی، کتابی  برداشتن تصویرِ یک مخلوق بدون دخالت دست بشر. به
یا با دستگاه کُپی  برداري به دست خود بنویسد و سپس کسی دیگر با دوربین عکس

گویند که  آمده نمی دست یا عکس به کپیي  رهدربا بردارد،  از آن عکس بگیرد یا کپی
گویند: این، کتاب آقاي نویسنده  این، کتابِ آقاي عکاس یا تصویربردار است؛ بلکه می

برداري  . تفاوت نقاشی و عکس در همین است. البته ناگفته نماند که اگر عکساست
 که براي "ایعذرسد "ي  با ابزارهاي امروزي با هدفی حرام انجام شود، بنا بر قاعده

 .نقل از زید بن خالد از طلحه به 2106؛ و مسلم، ش: 5958صحیح بخاري، ش:  )1(
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برداري با دوربین و ابزار مربوطه حرام  ، عکساست حرام ارتکابگیري از  پیش
رچه ست؛ یعنی اگ باشد و حکمش مانند خریدن تخم مرغ براي قماربازي می

گاه که با هدف قماربازي باشد،  جایز است، اما آن خریداريِ تخم مرغ در اصل خود
ي رانندگی یا کارت شناسایی و  نامه اهی؛ ولی اگر عکس گرفتن براي گوحرام است

عنوان یک تفریح و  برداري به اما امروزه مردم به عکس؛ امثالِ آن باشد، ایرادي ندارد
ها رواج پیدا کرده است؛  کنند و این، مثل یک آفت در میان آن ثبت خاطرات نگاه می

اند و  حرام کرده چه که اهللا و پیامبرش باشد که میان آن در این میان، بر ما واجب می
سو مردم را در تنگنا قرار  چه که آشکارا حرام نشده است، فرق بگذاریم تا از یک آن

 ندهیم و از سوي دیگر، آنان را به حرام مبتال نکنیم.
ه به تصویر چ ندهند که در آ به تصویرگر دستور میکه روز قیامت  خالصه این

روح مانند درختان، ماه و  اي بید؛ اما به تصویر کشیدن اشیکشیده است، روح بدم
اند: به تصویر  ها ایرادي ندارد. البته برخی از علما گفته ها و رودخانه خورشید، کوه

جایز نیست؛ زیرا در  -مانند درختان و گیاهان -کنند، کشیدن چیزهایی که رشد می
يَْخلُُقوا َحبًَّة «حدیث آمده است: 

ْ
ةً فَل َْخلُُقْوا َشِعْ�َ اي گندم یا  پس دانه«نی: یع )1(؛»َويلْ

کنند. این نظریه بر  و گندم و جو اگرچه روح ندارند، اما رشد می» اي جو بیافرینند دانه
خالف دیدگاه جمهور علماست و صحیح، این است که به تصویر کشیدن چنین 

سازد، درست  چه که انسان می صویر کشیدن آنچنین به ت هایی ایرادي ندارد. همچیز
هاي دست  ها و دیگر ساخته ها، دروازه ه تصویر کشیدن خودروها، خانهاست؛ مانند ب

کنند، مانند ماه و  هی که رشد نمیهاي ال دسته از آفریده نآچنین نقاشی کردن  بشر؛ هم
رواست؛ جمهور علما بر این باورند که اتفاق علما  ها و امثال آن، به خورشید و کوه

اما روح ندارند، جایز است؛ ولی برخی از کنند،  نقاشی کردن مخلوقاتی که رشد می
اند؛ ولی  ست، این را حرام دانسته که تابعی مشهوري /علما مانند مجاهد بن جبر

تصویر کشیدن چیزهایی که روح دارند،  قول راجح، این است که ایرادي ندارد؛ ولی به
 تصویرگران را نفرین نموده است. باشد؛ زیرا پیامبر حرام می

 .نقل از ابوهریره به 5953صحیح بخاري، ش:  )1(
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در تصویرگريِ ممنوع داخل کرد؛ زیرا توان  نمیطور مطلق  ري را بهبردا اما عکس
که  برداري با تصویرگري متفاوت است؛ البته مشروط به این فرآیند عکس

 برداري آمیخته به عملی حرام یا با هدفی حرام نباشد. عکس
*** 
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ها  اي از حالت پاره، اما در است باید دانست که دروغ اگرچه در اصل خود حرام
اش این  ؛ خالصهباشد میام، جایز  نیز آورده» االذکار«و در شرایطی خاص که در کتاب 

اي که  اي براي بیان منظور و اهداف است. هر هدف پسندیده است که سخن، وسیله
رسیدن به آن بدون دروغ گفتن ممکن باشد، دروغ گفتن در آن حرام است؛ اما اگر 

یابی به چنین هدفی جز با دروغ گفتن ممکن نباشد، دروغ گفتن جایز است.  دست
گاه اگر رسیدن به این هدف، مباح باشد، دروغ گفتن در آن مباح است و اگر  آن

واجب باشد، دروغ گفتن نیز واجب است؛ پس اگر مسلمانی، از کافري که در پیِ قتل 
ي او  را پنهان کند و از کسی درباره او یا گرفتن مالِ اوست، پنهان شود یا مال خویش

چنین اگر امانتی  پرسیده شود، دروغ گفتن براي پنهان کردن وي، واجب است. هم
را تصاحب کند، دروغ گفتن براي پنهان کردن  کاري بخواهد که آن نزدش باشد و ستم

نا ها این است که توریه کند؛ بدین مع ي این باشد. احتیاط در همه آن امانت، واجب می
آورد، هدف درستی را نیت کند که نسبت به خودش  که با عبارتی که بر زبان می

چه که شنونده  گوید و آن گو نباشد؛ اگرچه در ظاهر الفاظی که به مخاطب می دروغ
گو باشد. البته اگر توریه نکند و عبارت دروغ را بر زبان بیاورد،  کند، دروغ برداشت می

 در این حالت حرام نیست.
اند  استدالل کرده &کلثوم به جایز بودن دروغ در چنین حالتی به حدیث ام علما

ي يُْصلُح َ�ْ�َ انلَّاِس «فرمود:  شنیدم که می اهللا گوید: از رسول که می ِ
َّ

اُب اذل َكذَّ
ْ
لَيَْس ال

ْو َ�ُقوُل َخْ�ًا
َ
م، کسی که براي ایجاد صلح و آشتی در میان مرد«یعنی:  )1(؛»َ�يَنْ� َخْ�ًا، أ

گو  راند، دروغ رساند یا سخن خوبی بر زبان می ها می آمیزي را به آن سخن مصلحت
 ».شود شمرده نمی

 گوید: از پیامبر می &کلثوم در روایت مسلم، افزون بر این آمده است که ام
گویند، (یعنی در توریه کردن) جز در سه مورد  چه که مردم می نشنیدم که در آن

 . [مترجم]254ي  ر.ك: حدیث شماره )1(
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گ، هنگام برقراري صلح و آشتی در میان مردم، در صحبت رخصت داده باشد: در جن
 ».مرد با زنش یا صحبت زن با شوهرش

 شرح
تر بیان شد که دروغ، حرام و جزو گناهان بزرگ است که در این میان دروغ  پیش

در این باب به بیان این  /مولفباشد.  از همه بدتر می بستن بر اهللا و پیامبرش
چنین  وغ بنا بر مصلحتی بزرگ باشد، جایز است؛ همموضوع پرداخته که وقتی در

کاري در تعقیب آدم  باشد؛ مثالً ستم دروغ براي دفع زیان یا ستم، واجب می
شود و شما محل  گناه پنهان می خواهد او را بکشد و آدم بی ست و می گناهی بی

ی پرسد: فالن کاري که در تعقیب اوست، از شما می دانید. ستم اختفاي او را می
که شما محل مخفی شدن آن مظلومِ فراري را  رغم این کجاست؟ در این حال به

دانم. نه تنها این دروغ ایرادي ندارد، بلکه بر شما واجب است  گویید: نمی دانید، می می
کاري  گناه از شرّ ستم که در چنین حالتی دروغ بگویید؛ زیرا هدف، نجات دادن یک بی

باشد؛  ي واجب، واجب می ، واجب است؛ زیرا مقدمهباشد و این رحم می قاتل و بی
 کار دیگري براي انجام واجب، وجود نداشته باشد. ویژه اگر راه به

یعنی سخنی بگوید که منظور البته بهتر است که در چنین شرایطی نیز توریه کنید؛ 
یه، باشد. لذا در تور یا نیتتان، چیزي غیر از مفهوم قابل برداشت از ظاهرِ سخنتان می

ي آن  رسد، غیر از نیت یا منظور گوینده چیزي که ابتدا به ذهن مخاطب (شنونده) می
پرسد: فالنی کجاست؟ و شما ضمن اشاره به جایی که  کار از شما می است؛ مثالً ستم

شود:  که گفته می چنان . همجا که نیست گویید: این جا نیست، می شخص فراري در آن
بود؛ وي نزد این بزرگوار  /ان امام احمد حنبلشخصی در تعقیب یکی از شاگرد

مالید،  در حالی که دستان خود را به هم می آمد و گفت: فالنی کجاست؟ امام احمد
آن شخص در راستی  . و بهجا نیست کند؟ او، این کار می جا چه فرمود: فالنی، این

کاري  طور اگر ستم همین .توریه کرد بزرگوار اماماین سان  بدین دستان امام احمد نبود؛
گناه فراري بود و از شما محل اختفاي او پرسید که آیا فالنی  در تعقیب یک بی

توانید به روش امام احمد دستانتان را به هم بمالید و بگویید: خیر.  جاست، می این
چنین اگر کسی که به او اعتماد ندارید و با اصرار و پافشاري از شما درخواست  هم

توانید دستانتان را  کند، می دهد یا ضایع می انید که پول را از دست مید پول کرد و می
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برد که اصالً پول  به هم مالیده، بگویید: یک ریال هم در دستم نیست! و او گمان می
اید. در هر حال در  سان دروغ هم نگفته دارد؛ بدین ندارید و دست از سرتان برمی

شود؛ البته بهتر است که انسان در  یشرایط خاص، دروغ گفتن جایز و حتی واجب م
چنین شرایطی نیز توریه کند؛ مانند شرایط جنگی؛ حفظ اسرار و اطالعات از 

توان براي جاسوسان  هاي دشمن، اهمیت فراوانی در جنگ دارد؛ یا می جاسوس
سان در دل دشمن،  دشمن چنین وانمود کرد که با لشکر بزرگی، طرف هستند تا بدین

تد. دروغ گفتن و بهتر از آن، توریه کردن براي ایجاد صلح و آشتی ترس و هراس بیف
قصد اصالح و ایجاد صلح و آشتی در  یعنی اگر انسان، بهدر میان مردم، جایز است؛ 

کرد و دعاگوي  فالنی، از تو تعریف می«میان مردم، به هر یک از طرفین دعوا بگوید: 
ها را نسبت به یکدیگر جلب  اد آنهایی بگوید تا اعتم ، و یا چنین عبارت»تو بود

 نماید، ایرادي ندارد.
باشد، این است که مرد و زن در  اي که توریه در آن جایز می 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 انتر دوست دارم و یا سخنانی بگوید که بی تو را از همه بیش

کاري  گناه از شرّ ستم که دروغ گفتن براي نجات آدم بی خالصه اینهمسرش باشد. 
داري از مالِ  چنین براي نگه باشد؛ هم که در تعقیب اوست تا او را بکشد، واجب می

باشد، واجب است که دروغ  کاري در صدد غصب یا تصاحب آن می ستم کسی که
؛ باشد می، دروغ گفتن مباح استی که مصلحتی بزرگ در میان بگویید. و در شرایط

توریه نماید تا از دروغ  ،البته بهتر است که انسان در چنین شرایطی در حد امکان
 گفتن مصون بماند.

*** 
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 کند گوید یا از دیگران بازگو می ي سخنی که می درباره

 فرماید: متعال می اهللا

   ]٣٦: اإلرساء[  ﴾مٌ ِعلۡ  ۦبِهِ  لََك  َس لَيۡ  َما ُف َ�قۡ  َوَ� ﴿
 و از چیزي پیروي مکن که دانشی به آن نداري.

 فرماید: و می

ا﴿ يۡ  إِ�َّ  لٍ قَوۡ  ِمن فُِظ يَلۡ  مَّ     ]١٨: ق[  ﴾١٨ َعتِيدٞ  َر�ِيٌب  هِ َ�َ
 ، نگهبانی (براي نوشتن آن) حضور دارد.که نزدش آورد مگر آن (انسان) هیچ سخنی بر زبان نمی

 

يب هر�رةَ  -١٥٥٥
َ
اَل:  أنَّ انلَّيِبَّ  وعن أ

َ
َث بُِ�لِّ َما «ق  أْن ُ�َدِّ

ً
ِذبا

َ
ىَف بالَمْرءِ ك

َ
ك

 )1(یت مسلم]ا[رو ».َسِمعَ 
گو بودن شخص،  براي دروغ«فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریرهترجمه: 

 ».بازگو کندشنود،  ست که هرچه می همین کافی

اَل َرُسوُل اهللا وعن َسُمَرةَ  -١٥٥٦
َ
اَل: ق

َ
ِذٌب : «ق

َ
نَُّه ك

َ
َث َ��ِّ حِبَديٍث يََرى � َمْن َحدَّ

َحُد الاَكِذب�َ 
َ
 )2([روایت مسلم] ».َ�ُهَو أ

از من بازگو کند که حدیثی  هرکه«فرمود:  اهللا گوید: رسول می سمرهترجمه: 
 ».باشد میگویان  از دروغداند دروغ است، او، خود یکی  می

َّ ُجَناٌح إْن  &وعن أسماء -١٥٥٧ ةً فهل يلَعَ أنَّ اْمرأةً قالت: يَا رسوَل اهللا، إنَّ يِل رَضَّ
ِي ُ�ْعِطي�؟ َ�َقاَل انلَّيِبُّ 

َّ
ْوَ�ْ : «�ََشبَّْعُت ِمْن َزْويِج َ�ْ�َ اذل

َ
ْم ُ�ْعَط الَكَ�ِِس ث

َ
الُمتََشبُِّع بِما ل

 )3(یه][متفق عل ».ُزورٍ 

 .5صحیح مسلم، ش:  )1(
 ).2662، 9صحیح مسلم، ش: ( )2(
 .2130صحیح مسلم، ش:؛ و 5219، ش: صحیح بخاري )3(
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خدا! من هوویی دارم؛ اگر  گوید: زنی عرض کرد: اي رسول می &اسماءترجمه: 
شوم؟  کار می دهد، آیا گنه تري می به من چیزهاي بیشنزدش وانمود کنم که شوهرم 

دروغ چنین وانمود کند که از نعمتی برخوردار شده، مانند  هرکس به«فرمود:  پیامبر
 ».اش نیست) ین به تن کرده (که اندازهست که پیراهن و شلواري دروغ کسی

 شرح
پس از بابِ حرام بودن دروغ، بابی بدین » الصالحین ریاض«در کتابش  /مولف

ي سخنی  تشویق انسان به دقت کردن و حصول اطمینان درباره«عنوان گشوده است: 
ست که انسان بر خالف  ؛ دروغ، خبري»کند گوید یا از دیگران بازگو می که می
که خبر  رو براي این کند؛ از این یا به صورتی غیر از وجه اصلیِ آن بازگو می واقعیت

یا سخنی دروغ نباشد، انسان باید دقت کند و پس از حصول اطمینان از صحت خبر، 
گویی گسترش یافته  پراکنی و دروغ ویژه در این دوران که شایعه را بازگو نماید؛ به آن

یات و احادیث استدالل کرده است؛ از جمله باره به آ در این /است. سپس مولف
 فرماید: که اهللا متعال می این

   ]٣٦: اإلرساء[ ﴾مٌ ِعلۡ  ۦبِهِ  لََك  َس لَيۡ  َما ُف َ�قۡ  َوَ� ﴿
 و از چیزي پیروي مکن که دانشی به آن نداري.

روي و پیروي چیزي که انسان به آن علم و آگاهی ندارد، منع  در این آیه از دنباله
ْو  اهللاِ َمْن اَكَن يُْؤِمُن بِ «فرموده است:  یامبرشده است. پ

َ
ا أ يَُقْل َخْ�ً

ْ
َْوِم اآلِخِر فَل َوايلْ

کسی که به اهللا و روز قیامت ایمان دارد، سخن نیک بگوید و یا «یعنی:  )1(.»يِلَْصُمْت 
ا﴿ فرماید: اهللا متعال می». سکوت نماید يۡ  إِ�َّ  لٍ قَوۡ  ِمن فُِظ يَلۡ  مَّ ؛ یعنی: ﴾َعتِيدٞ  َر�ِيٌب  هِ َ�َ

که نزدش نگهبانی (براي نوشتنِ) آن حضور  گوید مگر آن انسان هیچ سخنی نمی«
ي سخنان انسان، ثبت و  مفهوم آیه، این است که همه ﴾ِمن﴿با وجود حرف ». دارد

اي که هر  ، یعنی مراقب و نگهبان؛ به عبارت دیگر: فرشته﴾َر�ِيٌب ﴿شود.  ضبط می
اي که همیشه با توست و  ، یعنی فرشته﴾َعتِيدٞ ﴿دارد. و  لحظه انسان را زیر نظر

ست جدي  نویسد. این آیه، هشداري ي سخنانت را می شود و همه گاه غایب نمی هیچ

 .47و...؛ صحیح مسلم، ش: 6018صحیح بخاري، ش:  )1(
                                           



 93   ي سخنی که ... کردن و حصول اطمینان در باره باب: تشویق انسان به دقت

که انسان از بازگو کردن چیزي که به آن آگاهی ندارد، خودداري کند یا چیزي  به این
حدیثی بدین مضمون  /شود. سپس مولف کار می وگرنه، گنهداند، نگوید؛  که نمی

ست که  گو بودن شخص، همین کافی براي دروغ«فرموده است:  آورده که پیامبر
شنود، بدون دقت و بررسی  ؛ یعنی: اگر انسان هرچه را می»شنود، بازگو کند هرچه می

رو گاه  گویی قرار دارد؛ واقعیت نیز همین است؛ از این بازگو کند، در معرض دروغ
گوید: چنین و چنان شده است؛ اما وقتی بررسی  می و دآور میشخصی خبري 

چنین فردي  فهمید که اصالً خبري که او آورده، روي نداده است! هم کنید، می می
کنید، متوجه  وجو و بررسی می گوید: فالنی چنین گفته است و چون پرس می
ن ترین گناه ای شخص چنین سخنی نگفته است! در این میان، بزرگ شوید که فالن می

ي احکام و شریعت االهی سخن بگوید و بر  پروا درباره گونه بی است که انسان این
دروغ ببندد؛ مثالً قرآن را بنا بر نظر و برداشت شخصیِ خود و بدون علم و  اهللا

که بر  ردگار، تفسیر کند یا اینآگاهی، به چیزي غیر از معنا و مفهوم مورد نظر پرو
ن و چنان فرموده است؛ در حالی که چنی ه پیامبردروغ ببندد و بگوید ک یامبرپ

داند که دروغ  چنین چیزي نگفته باشد یا حدیثی نقل کند که خودش می پیامبر
داند دروغ  هرکه حدیثی از من بازگو کند که می«فرمود:  اهللا رو رسول است؛ از این

 ».باشد گویان می است، او، خود یکی از دروغ
گوید: زنی عرض کرد: اي  می &اسماءکه  چنان ست؛ یدروغ عملی نیز گناه بزرگ

خدا! من هوویی دارم؛ اگر نزدش وانمود کنم که شوهرم به من چیزهاي  رسول
دروغ چنین وانمود  هرکس به«فرمود:  شوم؟ پیامبر کار می دهد، آیا گنه تري می بیش

ین به تن ست که پیراهن و شلواري دروغ کند که از نعمتی برخوردار شده، مانند کسی
 ».اش نیست) کرده (که اندازه

گوید، دقت کند و هم  ي سخنی که خود می که انسان هم باید درباره خالصه این
رسد، اطمینان حاصل نماید و توجه داشته باشد که  باید از صحت خبري که به او می

کند، قابل اطمینان هست یا خیر؟  آیا شخصی که خبر یا سخنی را به او منتقل می
گونه که اهللا  که کسی حرفی زد یا خبري را بازگو کرد، قبول نکند؛ همان : همینیعنی

 فرماید: متعال می
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َ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

که دلیل یا  این دوران که بگومگوها زیاد شده است و هر سخنی بدون این در
، بررسی و حصول اطمینان گردد سندي بر صحتش وجود داشته باشد، زبان به زبان می

یی در نقل اوپر تري دارد تا انسان در اثر بی اهمیت بیش از صحت اخبار و سخنان
 گویی نیندازد. هالکت و دروغ ي ورطهخود را در  ،اخبار و سخنان

*** 



 باب: شدت حرام بودن شهادت دروغ -263

 فرماید: اهللا متعال می

ْ جۡ ٱوَ ﴿ ورِ ٱ َل قَوۡ  َتنُِبوا     ]٣٠:  احلج[  ﴾٣٠ لزُّ
 و از سخن و گواهی دروغ دوري نمایید.

 فرماید: و می

   ]٣٦: اإلرساء[ ﴾مٌ ِعلۡ  ۦبِهِ  لََك  َس لَيۡ  َما ُف َ�قۡ  َوَ� ﴿
 که دانشی به آن نداري. و از چیزي پیروي مکن

 فرماید: و می
ا﴿ يۡ  إِ�َّ  لٍ قَوۡ  ِمن فُِظ يَلۡ  مَّ  ]١٨: ق[ ﴾١٨ َعتِيدٞ  َر�ِيٌب  هِ َ�َ

که نزدش، نگهبانی (براي نوشتن آن) حضور  آورد مگر آن (انسان) هیچ سخنی بر زبان نمی
 دارد.

 فرماید: و می

 ٱَ�ِ  َر�ََّك  إِنَّ ﴿
ۡ    ]١٤: الفجر[  ﴾١٤ َصادِ ِمرۡ ل

 گاه است. گمان پروردگارت در کمین یب

 فرماید: و می

ِينَ ٱوَ ﴿ ورَ ٱ َهُدونَ �َشۡ  َ�  �َّ     ]٧٢: الفرقان[  ﴾لزُّ
 دهند. و کسانى که گواهى دروغ نمى

 

يب بَْ�َرةَ  -١٥٥٨
َ
اَل رُسوُل اهللا عن أ

َ
اَل: ق

َ
َبائِرِ : «ق

َ
رَبِ الك

ْ
نَبُِّئُ�ْم بِأ�

ُ
َنا: »أال أ

ْ
ل
ُ
؟ ق

اَل: بََ� يَا رسوَل 
َ
يْنِ «اهللاِ. ق َس، َ�َقاَل: »اإلرْشاُك باهللاِ، وُ�ُقوُق الَوادِلَ

َ
َجل

َ
 ف

ً
أال «، وَ�َن ُمتَِّكئا

ورِ  ورِ وشهادةُ الزُّ َت.». َوقوُل الزُّ
َ
َْتُه َسك ُرَها َحىتَّ قلنا: يلَ  )1([متفق علیه] فما زال يَُ�رِّ

ترین گناهان  از بزرگآیا شما را «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوبکره ترجمه:
شرك به اهللا، و نافرمانی پدر و «خدا! فرمود:  گفتیم: بله، اي رسول» کبیره، آگاه کنم؟

 آمده است. 341ي  شماره تر به . این حدیث پیش87؛ و صحیح مسلم، ش:2654صحیح بخاري، ش:  )1(
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آگاه باشید که سخن دروغ «تر تکیه زده بود، نشست و فرمود:  که پیش پیامبر». مادر
قدر این جمله را تکرار کرد که  و آن». و شهادت دروغین نیز جزو گناهان کبیره است

 فرمود! خود گفتیم: اي کاش سکوت می با
 شرح

سه شهادت دروغ، ». : شدت حرام بودن شهادت دروغباب«گوید:  می /مؤلف
 حالت دارد:

 انسان بر خالف واقعیت گواهی دهد و این را بداند. •
داند که درست است یا بر خالف  دهد، نمی یا نسبت به شهادتی که می •

 قیقت، برایش روشن نیست.گوید؛ یعنی شهادتی که ح ست که می چیزي
ي شهادت،  دهد که در اصلش درست است، اما نحوه یا به چیزي شهادت می •

 شود. سان اصل موضوع که حقیقت دارد، کتمان می درست نیست و بدین
مثالی براي حالت نخست: مثالً گواهی دهد که حسن صدهزار تومان از سعید 

دهد که فالنی، فقیر  یا گواهی می گوید. داند که دروغ می بستانکار است؛ و خود می
داند که فالنی، فقیر و مستحق زکات  باشد؛ در حالی که می است و مستحق زکات می

هاي حمایتی و اجتماعی، گواهی  در ادارات دولتی و سازمان چنین فردي . همنیست
د که دان وار است و به کمک نیاز دارد؛ در حالی که خود می د که فالنی عیالده می

در حالی د! باشسان به گمان خود به برادر خویش کمک کرده  د تا بدینگوی می دروغ
که  است و هم به برادر خویش؛ این  که با این گواهی دروغین، هم به خود ستم کرده

کار شده و گناهی بزرگ  به خود جفا کرده، روشن است؛ زیرا با شهادت دروغین، گنه
کاري و  کرده، این است که به او در ستم انجام داده است. ستمی که به برادر خویش

 اهللا گرفت. رسول خواري کمک نموده است؛ در حالی که باید جلوي او را می حرام
ْو َمْظلُوًما«فرمود: 

َ
َخاَك َظالًِما أ

َ
برادرت را یاري کن؛ چه ظالم باشد و «؛ یعنی: »انرُْصْ أ

کنم؛ ولی  او را یاري میخدا! اگر مظلوم باشد،  شخصی، پرسید: اي رسول». چه مظلوم
سان که او را از ظلم و ستم باز  بدین«اش نمایم؟ فرمود:  اگر ظالم باشد، چگونه یاري

لذا کسانی که به گمان خود با شهادت دروغین  )1(».داري؛ این، یاري دادن به اوست

 . [مترجم]242ي  ر.ك: حدیث شماره )1(
                                           



 97   بودن شهادت دروغ باب: شدت حرام

زنند و هم به  کنند، در حقیقت هم به خود ضرر می به برادر مسلمان خویش کمک می
تر  ها پیش اي از آن آیاتی را آورده است که پاره /ن خویش. سپس مولفبرادرا

 در این باب ذکر کرده، این است که اهللا /مولفگذشت؛ یکی از آیاتی که 
 فرماید: می

ْ جۡ ٱفَ ﴿  ٱ ِمنَ  َس لرِّجۡ ٱ َتنُِبوا
َ
ْ جۡ ٱوَ  نِ َ�ٰ وۡ ۡ� ورِ ٱ َل َقوۡ  َتنُِبوا    ]٣٠:  احلج[  ﴾٣٠ لزُّ

 خن و گواهی دروغ دوري نمایید.س ها و پس از پلیدي بت

باشد که اهللا متعال آن را در  نخستین مصداق سخن دروغین، شهادت دروغ می
دهد که  ها، یعنی در کنارِ شرك، ذکر فرموده است و این نشان می کنارِ پلیديِ بت

در ستایش بندگان نیکش باشد. اهللا متعال  شهادت دروغ، بسیار زشت و ناپسند می
 فرماید: می

ِينَ ٱوَ ﴿ ورَ ٱ َهُدونَ �َشۡ  َ�  �َّ    ]٧٢: الفرقان[  ﴾لزُّ
 دهند. و کسانى که گواهى دروغ نمى

شود که  ست، پس روشن می اي گاه که عدم شهادت دروغ، ویژگیِ پسندیده آن
 سخن دروغین و شهادت دروغ، بسیار زشت و نکوهیده است.

 بن حارثابوبکره، نفیع حدیثی بدین مضمون آورده است که  /مولفسپس 
 »ترین گناهان کبیره، آگاه کنم؟ آیا شما را از بزرگ«فرمود:  اهللا گوید: رسول می

تر شود و این،  طرح این پرسش، براي این بود که توجه مخاطبان به موضوع، بیش
آیا شما «هاي مهم به دیگران است. فرمود:  ضوعوب و ملي مناسبی در انتقال مطا شیوه

خدا!  گفتند: بله، اي رسول #اصحاب» کبیره، آگاه کنم؟ ترین گناهان را از بزرگ
باشد  ترین ستم است که در رأس گناهان کبیره می ؛ شرك، بزرگ»شرك به اهللا«فرمود: 

زیرا اهللا متعال بهشت را بر مشرکان و بدترین و شدیدترین عذاب را در پی دارد؛ 
ورزد. دومین  می شرك ست که به اهللا حرام گردانیده است و دوزخ، جایگاه کسی

باشد که مفهوم  گناه بزرگی که در این حدیث آمده است، نافرمانی از پدر و مادر می
هاست. بر هر کسی واجب است که به پدر و  اش، عدم نیکی به آن عام و گسترده

دستور  که او را به نافرمانی از اهللا ها فرمان ببرد؛ مگر این مادرش نیکی کند و از آن
ان، آنبرداري از  بار باشد که در این صورت، اطاعت و فرمان ن، زیاندهند یا امرشا
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تر تکیه زده بود، نشست و فرمود:  که پیش پیامبرگوید:  می واجب نیست. ابوبکره
وقتی ». آگاه باشید که سخن دروغ و شهادت دروغین نیز جزو گناهان کبیره است«

ت، تکیه زده بود؛ اما موضوع گف ي شرك و نافرمانی از پدر و مادر سخن می درباره
آگاه «قدر مهم بود که براي تأکید بر دوري از آن، نشست و فرمود:  شهادت دروغ آن

قدر این  و آن». باشید که سخن دروغ و شهادت دروغین نیز جزو گناهان کبیره است
 این فرمود! : اي کاش سکوت میندگفت حاضران با خودجمله را تکرار کرد که با 

ست و بر انسان واجب است که از  د که شهادت دروغ، گناه بسیار بزرگیده نشان می
باز گردد؛ زیرا شهادت دروغ، هم ستم به  سوي اهللا این گناه بزرگ، توبه کند و به

 دهد. خویشتن است و هم ستم به کسی که انسان در حقّ او شهادت دروغ می
*** 



 جانوري باب: حرام بودن لعنت کردن انسانی معین یا هر -264

اك األنصاريِّ  -١٥٥٩ حَّ يب ز�ٍد ثابت بن الضَّ
َ
اَل: عن أ

َ
، َوُهَو من أهِل َ�ْيَعِة الرِّْضَواِن، ق

اَل رُسوُل اهللا
َ
اَل، : «ق

َ
ما ق

َ
داً، َ�ُهَو ك  ُمَتَعمِّ

ً
ٍة َ�ْ�ِ اإلْسالَِم اكِذبا

َّ
َف ىلَعَ يَِمٍ� بِِمل

َ
َمْن َحل
َتَل َ�ْفَسُه �يَِشٍء، ُعذِّ 

َ
ْعُن َوَمْن �

َ
ُه، َول

ُ
يَْس ىلَعَ رَُجٍل نَْذٌر فيما ال َ�ْملِك

َ
َب بِِه يَوَم الِقَياَمِة، َول

َقْتلِهِ 
َ
 )1([متفق علیه] ».الُمْؤِمِن ك

  بیعتحاضر در یکی از اصحاب  -بن ضحاك انصاريبت ابوزید، ثا ترجمه:
ر از اسالم عمد به دینی غی دروغ و به هرکه به«فرمود:  اهللا گوید: رسول می -رضوان

گوید. و هرکس در دنیا با چیزي  گونه است که می سوگند یاد کند، پس او همان
ي چیزي که مالکش  باره گردد و هرکه در خودکشی نماید، روز قیامت با آن عذاب می

. و نفرین کردن مومن، همانند اساس است و بیدرست نانیست، نذر کند، نذرش 
 ».کشتن اوست

 شرح
حرام بودن لعنت کردن انسانی معین یا «نوان گشوده است: بابی بدین ع /مولف

 ».هر جانوري
گویی:  ست؛ لذا وقتی می هیال لعن و نفرین به معناي دعاي رانده شدن از رحمت

، بدین معناست که اهللا متعال او را از رحمت خویش برانَد یا او »لعنت خدا بر فالنی«
کردن شخصی معین، جزو گناهان  را از رحمت خود، دور بگرداند. لعنت یا نفرین

 النی را فخداوند، «یا گفتنِ » لعنت خدا بر فالنی«بزرگ است؛ یعنی گفتنِ عبارت
باشد؛ زیرا  ست که در حیات می ، جایز نیست؛ حتی اگر آن شخص، کافري»لعنت کند

 افراد معینی را لعنت کرد، اهللا متعال به او فرمود: که پیامبر هنگامی

 ٱ نَ مِ  لََك  َس لَيۡ ﴿
َ
وۡ  ءٌ َ�ۡ  رِ مۡ ۡ�

َ
وۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  َ�ُتوَب  أ

َ
َ�ُهمۡ  أ   ﴾١٢٨ لُِمونَ َ�ٰ  َفإِ�َُّهمۡ  ُ�َعّذِ

  ]  ١٢٨: آل عمران[ 
پذیرد یا  شان را می (اي پیامبر!) به دست تو کاري (جز تبلیغ) نیست. اهللا بخواهد توبه

 کارند. کند؛ چراکه آنان ستم عذابشان می

 .110؛ و صحیح مسلم، ش:6047ري، ش: صحیح بخا )1(
                                           



 الصالحین شرح ریاض   100

طور مشخص لعنت  گیرد و کسی را که کافر است، به برخی از مردم غیرتشان می
بسا اهللا متعال، آن کافر را هدایت  دانند؟ چه کنند؛ این، جایز نیست؛ زیرا چه می می

اند، اما هدایت یافته  ترین دشمنان اسالم بوده بسیار کسانی که جزو سرسخت کند. چه
شواي این امت پس از دومین پیاند.  و در شمارِ برترین بندگان اهللا متعال درآمده

؛ همو که ابتدا در برابر ، کیست؟ آري؛ عمر فاروقو ابوبکر صدیق اهللا رسول
ترین دشمنان اسالم بود؛  گریخت و جزو سرسخت کرد و از آن می اسالم سرسختی می

گردید.  اهللا ترتیب دومین خلیفه پس از رسول اما اهللا متعال، او را هدایت کرد و بدین
 در ابتدا جزو #و عکرمه بن ابوجهل و بسیاري از اصحاب بزرگوار خالد بن ولید

رو به  آنان را هدایت کرد؛ از این اهللاولی  ترین دشمنان اسالم نبودند؛ سرسخت
 پیامبرش فرمود:

 ٱ ِمنَ  لََك  َس لَيۡ ﴿
َ
وۡ  ءٌ َ�ۡ  رِ مۡ ۡ�

َ
وۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  َ�ُتوَب  أ

َ
َ�ُهمۡ  أ   ﴾١٢٨ لُِمونَ َ�ٰ  َفإِ�َُّهمۡ  ُ�َعّذِ

   ]  ١٢٨: آل عمران[ 
پذیرد یا  شان را می (اي پیامبر!) به دست تو کاري (جز تبلیغ) نیست. اهللا بخواهد توبه

 کارند. کند؛ چراکه آنان ستم عذابشان می

باشد؛ زیرا دیگر امیدي به  اما لعن و نفرین کسی که بر کفر مرده است، جایز می
راستی لعن و  رده است؛ ولی بههدایتش نیست؛ چراکه فرصتش تمام شده و بر کفر م

رود که لعن و نفرین کافري که  اي دارد؟ بلکه بیمِ آن نمی نفرین کافرِ مرده چه فایده
ْمَواَت «فرموده است:  اهللا مرده، در مفهوم این حدیث بگنجد که رسول

َ ْ
ال �َُسبُّوا األ

ُموا  َما قَدَّ
َ

فَْضْوا إىل
َ
ُهْم قَْد أ إِ�َّ

ي  ها به نتیجه ان ناسزا نگویید؛ زیرا آنبه مردگ«یعنی:  )1(؛»فَ
که  پرسیم: این کند، می لذا از کسی که کافرِ مرده را لعنت می ».اند اعمال خویش رسیده

بدون کند؟ او که  اي دارد و چه چیزي را عوض می او را لعن و نفرین کنی، چه فایده
براي همیشه در ست که  هی رانده شده و جزو دوزخیانیلعن و نفرین تو، از رحمت ال

مانند. پس چه دلیلی دارد که او را نفرین کنی؟ لعنت کردن چارپایان و  دوزخ می
 شاءاهللا حکم این مسأله در احادیث بعدي خواهد آمد. جانوران نیز جایز نیست. ان

 .&المؤمنین، عایشه نقل از ام ) به6516، 1393صحیح بخاري، ش: ( )1(
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حدیثی بدین مضمون آورده است که ابوزید، ثابت بن ضحاك  /مولفسپس 
عمد به دینی غیر از اسالم  دروغ و به هرکه به: «فرمود اهللا گوید: رسول می انصاري

گوید: یهودي  مثالً شخصی می». گوید گونه است که می سوگند یاد کند، پس او همان
یا نصرانی باشم که ماجرا، چنین و چنان باشد. و اگر موضوع بر خالف سخنش باشد، 

دهد که  ست! این، نشان می گونه که خودش گفته است، یهودي یا نصرانی همان
سوگند دروغ و عمدي به آیینی غیر از اسالم، حرام و جزو گناهان بزرگ است؛ ولی 

شود؛  دروغ، مشمول این هشدار نمی خورد، نه به کسی که صادقانه چنین سوگندي می
گند یاد کنی، به نامِ اهللا سوگند یاد وخواهی س گوییم: اگر می اما در عین حال به او می

يَْحِلْف بِ «فرموده است:  برگونه که پیام کن؛ همان
ْ
ْو يِلَْصُمْت  اهللاِ َمْن اَكَن َحاِلًفا فَل

َ
 )1(.»أ

خواهد سوگند بخورد، به نام اهللا سوگند یاد کند، یا سکوت  کسی که می«یعنی: 
چنین اگر با این گمان که سخنش درست است، به غیرعمد چنین سوگندي  هم ».نماید

شود که اگر کسی  ین حدیث چنین برداشت میاز ایاد کند، مشمول این وعید نیست. 
گوید، قسم بخورد و سپس روشن  گونه است که می به این پندار که موضوع همان

اي بر  باشد و نه کفاره کار می شود که ماجرا بر خالف پندارش بوده است، نه گنه
 آید؛ فردا می سعیدخورم که  گوید: قسم می اوست؛ مثالً شخصی بنا بر باور خود، می

ي نیست؛ ا آید. بر کسی که سوگند یاد کرده است، کفاره ولی فردایش سعید نمی
الخ مدینه، هیچ  سوگند یاد کرد که در میان دو سنگ که مردي در حضور پیامبر چنان

ي  ي او فقیر نیست؛ در حالی که او از اوضاع و احوال همه اي از خانواده خانواده
بر گمانِ غالبِ خود، سوگند یاد کرد که هاي مدینه خبر نداشت؛ ولی بنا  خانه

 )2(نیز سوگند او را پذیرفت. اهللا ي مدینه است و رسول اش فقیرترین خانواده خانواده
هرکس در دنیا با چیزي «فرمود:  اهللا آمده است که رسول ي حدیث ثابت در ادامه

ردن سم یا زهر ؛ یعنی: اگر کسی با خو»گردد خودکشی نماید، روز قیامت با آن عذاب می
خودکشی کند، در دوزخ همواره باید زهر بنوشد. یا اگر اگر خودش را از ارتفاع به پایین 

شود. کسی که با  یندازد و خودکشی کند، در دوزخ نیز به همین شکل عذاب داده میب

 .$نقل از عبداهللا بن عمر به 1646)؛ و صحیح مسلم، ش: 6646، 2679صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .نقل از ابوهریره ) به6710، 6087، 5368، 2600، 1937ر.ك: صحیح بخاري، ش: ( )2(
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گردد؛ کسانی که بمب و مواد  چاقو خودکشی نماید، در دوزخ به همان شکل مجازات می
کنند، در حقیقت مرتکب  بندند و خود را در میان دشمن منفجر می ود میمنفجره به خ

ست و  طلبانه نیست؛ بلکه عملیات انتحاري شوند و این، عملیات شهادت خودکشی می
شود، در حقیقت خودکشی کرده است؛ اگرچه کسی که  کسی که مرتکب چنین عملی می

جا که مرتکب  ارد، اما از آنپند طلب می شود، خود را شهادت مرتکب چنین اعمالی می
؛ زیرا شهید، آید شمار نمی و خودکشی کرده است، جزو شهدا به  عمل حرامی شده

جوید؛ نه با انجام عملِ حرامی که  هی، به او نزدیکی میال ست که مطابق فرمان کسی
 فرماید: می از آن منع فرموده است؛ اهللا اهللا

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

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

 فرماید: چنین می هم

ْ تُلۡ  َوَ� ﴿ يۡ  ُقوا
َ
حۡ  لَُكةِ �َّهۡ ٱ إَِ�  ِديُ�مۡ بِ�

َ
ْۚ ِسُنوٓ َوأ َ ٱ إِنَّ  ا ۡ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ  ﴾١٩٥ ِسنِ�َ ُمحۡ ل

  ]١٩٥: البقرة[  
 گمان اهللا، نیکوکاران را دوست دارد. و خود را به هالکت نیندازید و نیکی نمایید؛ بی

دهند،  اشتباه و با تأویل عملیات انتحاري انجام می ها که به ي این البته ما، درباره
امیدواریم که به عذاب االهی گرفتار نشوند؛ اما بدون شک هیچ اجري ندارند و در 

اند که اهللا به آن دستور نداده است؛  ؛ زیرا عملی انجام دادهي شهیدان نیستند جرگه
به میان دشمن  #ن نهی فرموده است. شاید کسی بپرسد: مگر صحابهآبلکه از 

 زدند؟ نمی
برد؛ اما آیا این، به معناي  گوییم: بله؛ گاه یک صحابی به میان دشمن یورش می می

اما احتمال نجات هم  ست؟ شکی نیست که خطر کشته شدن زیاد بود؛ خودکشی
و پس از کشتن  دبرْ رو یک مجاهد به صفوف دشمن یورش می وجود داشت. از این

گشت. به عنوان  به میان لشکر مسلمانان باز میچندین نفر از پیکارجویان دشمن، 
برادر  براء،اشاره کرد.  "یمامه"در جنگ  توان به ماجراي براء بن مالک نمونه می

ي کذاب و پیروانش به  دي شجاع بود؛ در جنگ یمامه، مسیلمهو مر $انس بن مالک
مسلمانان،  .»مرا از باالي دیوار در باغ بیفکنید«گفت:  براء بن مالکباغی پناه بردند. 
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که موفق شد خود را از باالي دیوار به  باال دادند تا این هاو را در سپري نهادند و با نیز
نمود. مسلمانان، از  ع به جنگ کرد و در را بازشرو بدرون باغ بیندازد. او، کنار در

ي  گاه پیروزي مسلمانان بر مسیلمه آنگشوده بود، وارد باغ شدند و  دري که براء
توان با استدالل به چنین  نیز زنده ماند. لذا نمی کذاب رقم خورد و براء

حال ؛ در هر ، عملیات انتحاري را جایز قلمداد کرد#هایی از سوي صحابه مجاهدت
اند، مؤاخذه  دسته از کسانی را که دچار این اشتباه شده امیدواریم که اهللا متعال آن

این کار را  از روي ناآگاهی و با نیت درست،ها  نفرماید و از آنان درگذرد؛ زیرا آن
هرکس در دنیا با چیزي خودکشی «دیث آمده است: گونه که در ح اند. ولی همان کرده

 ».گردد آن عذاب می نماید، در آتش دوزخ با
با «فرموده است:  کند، ي کسی که خودکشی می درباره ست که پیامبر گفتنی

همان چیزي که خودکشی کرده است، در آتش دوزخ، جاودانه و براي همیشه عذاب 
، بدین معناست که آن »شود همیشه و جاوادنه عذاب می«که فرمود:  آیا این». گردد می

شود، کفن  خیر؛ کافر نیست؛ بلکه غسل داده می باشد؟ پاسخ: شخص، کافر می
که مردي  چنانکنند.  خوانند و برایش درخواست آمرزش می گردد و بر او نماز می می

آوردند تا بر او نماز بخوانند؛  خودکشی کرد؛ او را نزد پیامبر در زمان پیامبر
از بخوانند. و این، نماما دستور داد که بر او  خود بر او نماز نخواند، اگرچه پیامبر

آید و براي همیشه در  شمار نمی به کند، کافر دهد که کسی که خودکشی می نشان می
گر شدت تهدید  دوزخ نخواهد ماند؛ لذا ذکر ابدي بودن عذاب در چنین احادیثی، بیان

ست؛ وگرنه مسلمانی که مرتکب خودکشی یا چنین  و هشدار نسبت به چنین اعمالی
 نیست.اعمالی شود، کافر 

 ست. اعتصاب غذا تا سرحد مرگ، خودکشی نکته:
و نفرین «فرمود:  آمده است که پیامبر ي حدیث ثابت بن ضحاك در ادامه

، »لعنت خدا بر تو«؛ یعنی اگر به مومنی بگویی: »کردن مومن، همانند کشتن اوست
ز رحمت دعاي محرومیت و دوري ا اي؛ زیرا لعن و نفرین، به معناي گویا او را کُشته

رسد و از  قتل می ست که به ست و کسی که از رحمت اهللا دور شود، مانند کسی هیال
هی دور از رحمت الکسی که گردد؛ وجه شباهتش این است که  زندگی ساقط می

لذا لعن و نفرینِ مومن، حرام و گردد.  شود، از حیات و سعادت اخروي محروم می می
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ی را لعنت کند، نفرین وي به سوي کسی یکی از گناهان بزرگ است و هرکه مومن
شخص سزاوار لعن و نفرین نباشد، لعن و  رود که او را لعنت کرده است؛ و اگر آن می

سان خود کسی که نفرین کرده است،  گردد و بدین کننده برمی نفرین به سوي لعنت
 شود! پناه بر اهللا. ملعون می

*** 

يب هر�رةَ  -١٥٦٠
َ
اَل:  أنَّ رُسوَل اهللا وعن أ

َ
 «ق

ً
انا عَّ

َ
يٍق أْن يَُ�وَن ل  ».ال يَنَْبيِغ لِِصدِّ

 )1([روایت مسلم]
ي هیچ صدیقی نیست  شایسته«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

 ».کننده باشد که لعنت

يب ادلرداءِ  -١٥٦١
َ
اَل رُسوُل اهللا وعن أ

َ
اَل: ق

َ
َعانُوَن ُشَفَعاَء، َوال: «ق

َّ
 ال يَُ�وُن الل

 )2([روایت مسلم] ».ُشَهَداَء يَْوَم الِقَياَمةِ 
کنندگان در روز قیامت نه  لعنت«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابودرداء ترجمه:

 )3(».شفیع خواهند بود و نه گواه
 شرح

سخن گفتیم و یک عبارتش  ي حدیث ثابت بن ضحاك انصاري تر درباره پیش
ي چیزي که مالکش نیست، نذر  باره و هرکه در« فرمود: اهللا که رسول باقی ماند؛ این

ي چیزي که مالکش  ؛ یعنی انسان نباید درباره»اساس است کند، نذرش نادرست و بی
که نذر نماید، نذرش باطل  فرض این نیست یا آن را در اختیار ندارد، نذر کند و به

مالِ فالنی را  کنم که خاطرِ اهللا نذر می گوید: به کند و می است؛ مثالً کسی نذر می
شود؛ زیرا مالِ فالنی، هیچ ربطی به  صدقه دهم! این، نذري بیهوده است که منعقد نمی

از نذر کردن، نهی  باشد و پیامبر ست که نذر کردن، مکروه می این آقا ندارد. گفتنی

 .2597صحیح مسلم، ش: )1(
 .2598صحیح مسلم، ش: )2(
 شود و نه شهادتشان. [مترجم] یعنی نه شفاعتشان پذیرفته می )3(
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َما �ُْستَْخَرُج بِِه «نموده و فرموده است:  ْ�ٍ َو�ِ�َّ
يِت خِبَ

ْ
َِخيِل إنَّ انلَّْذَر ال يَأ یعنی:  )1(.»ِمَن ابلْ

ي آن،  وسیله دهد) و تنها به نذر، هیچ خیري براي انسان ندارد (و تقدیر را تغییر نمی«
شود که شخصی، مریضی دارد  فراوان دیده می». آید چیزي از دست بخیل، بیرون می

روزه کند که اگر اهللا متعال، بیمارش را شفا دهد،  بیند؛ لذا نذر می یا زیانی مالی می
بگیرد، یا حج بگزارد یا صدقه دهد یا مثالً فالن عمل نیک را انجام دهد؛ سپس وقتی 

که خود را از این نذر  دهد، این آقا براي این که اهللا، عزیزِ آن شخص را شفا می
رود تا راهی بیابد و به نذرش عمل نکند! حتی گاه تنبلی  خالص کند، پیش علما می
کنید که اگر  ست؛ وقتی نذر می ؛ این، گناه بزرگیکند کرده، نذرش را ادا نمی

چیزي را براي شما محقق سازد، فالن عمل نیک را انجام دهید و  خداوند
شود، اگر به نذر خود عمل نکنید، مرتکب عمل زشتی  ي شما برآورده می خواسته

 فرماید: گونه اهللا متعال می اید؛ همان شده

نۡ  ُهمَوِمنۡ ﴿ ٰ  مَّ َ ٱ َهدَ َ� ٰ  �ِنۡ لَ  �َّ َ�نَّ  ۦلِهِ فَۡض  ِمن َناَءاتَى دَّ  ِمنَ  َوَ�َُكوَ�نَّ  َ�َصَّ
ٰ ٱ ٓ  ٧٥ لِِح�َ ل�َّ ا ٰ  فَلَمَّ ْ  ۦلِهِ فَۡض  ّمِن ُهمَءاتَٮ ْ  ۦبِهِ  َ�ِلُوا عۡ  وَُّهم َوتََولَّوا  ٧٦ رُِضونَ مُّ

 ۡ�
َ
ٓ  ۥنَهُ َقوۡ يَلۡ  مِ يَوۡ  إَِ�ٰ  قُلُو�ِِهمۡ  ِ�  انَِفا�ٗ  َقَبُهمۡ فَأ خۡ  بَِما

َ
ْ لَُفوأ َ ٱ ا ْ  َو�َِما وََعُدوهُ  َما �َّ  َ�نُوا

   ]٧٧  ،٧٥: التوبة[  ﴾٧٧ ِذبُونَ يَ�ۡ 
برخی از ایشان با اهللا پیمان بستند که اگر (اهللا) از فضل خویش به ما ببخشاید، حتماً زکات 

شویم. و هنگامی که اهللا از فضل خویش به آنان بخشید، در آن دهیم و از نیکوکاران میمی
گردانند. پس بدان سبب  گردانی نمودند و ایشان (از خیر و نیکی) روي ند و رويبخل ورزید

گفتند، (پروردگار نیز) نفاق را که در پیمانشان با اهللا خالف کردند و بدان سبب که دروغ می
 تا روزي که با او دیدار کنند، سرانجامِ ایشان قرار داد.

هایشان انداخت. این، وعید بسیار  دلیعنی: اهللا متعال، نفاق را تا زمان مرگشان در 
کند،  وقتی انسان نذر میاز نذر نهی نموده است؛ زیرا  رو پیامبر ست؛ از این سختی

سازد که اهللا او را بدان مکلّف نکرده است. اگر  خود را به انجامِ کاري وادار می
به شما  اید، لی را که از دست دادهابیمارتان را شفا دهد یا م خواهید که اهللا می

) به نقل از 3095، 3094، 3093)؛ و مسلم، ش: (6199، 6198، 6118صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .عمر ابن
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برگرداند، دعا کنید و بگویید: یا اهللا! بیمارم را شفا بده؛ یا اهللا! مالَم را به من برگردان. 
طور نیست که رفع مشکلتان فقط به نذر کردن بستگی  راه دعا که باز است و این

سه نوع است: یک نوع نذر، حکم اند: نذر بر  داشته باشد. در هر حال علما گفته
 باشد. و نوع دوم، نذر معصیت است و نوع سوم، نذر اطاعت می سوگند را دارد؛

کند که نماز بخواند، روزه  نذر اطاعت است؛ مثالً کسی، نذر می نوع نخست:
بگیرد، صدقه دهد و حج یا عمره بگزارد. اداي چنین نذري، بر انسان، واجب 

ْن يُِطيَع  َمنْ «فرموده است:  باشد؛ زیرا پیامبر می
َ
يُِطْعهُ  اهللاَ نََذَر أ

ْ
هرکس «یعنی:  )1(؛»فَل

کند که نذرش  فرقی نمی». نذر کرد که از اهللا اطاعت کند، پس، از او اطاعت نماید
 وابسته به شرطی باشد یا خیر.

شود که اداي آن، جایز  است؛ و به نذري گفته می نذرِ معصیت یا نذرِ حرام دوم:
اش پیش آمده است، نذر  در دینیخاطر سوءتفاهمی که میان او برا بهنیست. مثالً کسی 

به چنین چنین نذري، حرام است و براي او روا نیست که  کند که با او قهر نماید. 
ْن َ�ْعِصيَُه فَال َ�ْعِصهِ «فرموده است:  نذري عمل کند؛ زیرا پیامبر

َ
یعنی:  )2(؛»َوَمْن نََذَر أ

؛ به عبارت دیگر: نذرش »کندهرکه نذر کرد که از اهللا نافرمانی نماید، از او نافرمانی ن«
 شود. د بر او واجب میي سوگن ، کفارهحجالبته بنا بر قول را را ادا نکند.

قصد تأکید بر  انسان بهرا دارد و  که حکم سوگند ست نذري، نذر و سومین نوع
کند؛ چه براي نفیِ آن باشد و چه براي اثبات و یا تصدیق آن.  یک موضوع، بیان می
و او، در پاسخ  ري که به ما داده بودي، دروغ بود؛گویند: خب مثالً به شخصی می

کنم که یک سال، روزه بگیرم. روشن است که  گوید: اگر دروغ گفته باشم، نذر می می
قصدش از چنین نذري تأکید بر این است که راست گفته و خبرش، دروغ نیست و 

چنین اگر قصد  . همخواهد مردم، حرفش را باور کنند. این، حکم سوگند را دارد می
گوید:  انسان، تشویق یا برانگیختن باشد، باز هم نذرش، حکم قَسم را دارد. مثالً می

ي یک سال، بر من واجب است. این هم، حکم  کار را انجام ندهم، نذر روزه اگر فالن

ي  شماره ن کتاب به. این حدیث در همی&نقل از عایشه ) به6206، 6202صحیح بخاري، ش: ( )1(
 آمده است. [مترجم] 1871

 .&نقل از مادر مومنان، عایشه ) به6700، 6696صحیح بخاري، ش: ( )2(
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نحوي خود را به انجام کاري، ملزَم  سوگند را دارد؛ زیرا قصدش، این است که به
که به  این صورت به خودش بستگی دارد که آن کار را انجام دهد یا این. در نماید

بدهد. اگر آن را انجام داد که هیچ، و گرنه، ي سوگند  جاي انجام آن کار، کفاره
 شود. ي سوگند بر او واجب می کفاره

یعنی نذر معینی نیست شود؛  نامیده می نذر مطلقنوعِ چهارمی هم وجود دارد که 
ي سوگند دارد؛  کنم؛ این هم کفاره خاطر اهللا، نذر می گوید: به ر مطلق میطو و انسان به
اَرُة يَِم�ٍ «فرموده است:  زیرا پیامبر اَرُة انلَّْذِر إَذا لَْم �َُسمَّ َكفَّ ي  کفاره«یعنی:  )1(؛»َكفَّ

 ».ي سوگند است کفاره ي که معین نشود،نذر
اش نذرکند؛ زیرا  ی به خواستهیاب در هر حال شایسته نیست که انسان براي دست

 گونه که پیامبر رسد؛ همان چه از خیر و نیکی مقدر شده باشد، بدون نذر نیز می آن
بسیاري ». دهد نذر، هیچ خیري براي انسان ندارد و تقدیر را تغییر نمی«فرموده است: 

کلشان کنند که اگر کارشان در آینده، سر و سامان یابد یا مش از مردم، امروزه نذر می
شود،  ها بیمار می حل شود، فالن کار نیک را انجام دهند. مثالً وقتی یکی از عزیزان آن

برم.  هفت گوسفند سر میگویند: اگر بیمارمان بهبود یافت و اهللا، او را شفا بخشید،  می
 و اگر بیمارشان بهبود یافت، باید این کار را بکنند و خودشان از این گوشت نخورند

اش نذر نماید که  شده چنین اگر کسی براي پیدا شدن گم همدقه دهند. و همه را ص
اش را به او برگرداند، بر وي  شده کند، در صورتی که اهللا متعال گم گوسفندي ذبح می

اش را صدقه دهد و خودش از آن  واجب است که به نذر خویش وفا نماید و همه
اعت کردید، بر شما واجب است چه نذر اط نخورد. لذا از اساس، نذر نکنید و چنان

 را ادا نمایید. که آن
*** 

اَل رُسوُل اهللاِ  وعن َسُمَرَة بِْن ُجْنُدٍب  -١٥٦٢
َ
اَل: ق

َ
ْعَنِة اهللاِ، َوال : «ق

َ
ال تَالََ�ُنوا بِل

[روایت ابوداود و ترمذي؛ ترمذي، این حدیث را حسن صحیح ». بَِغَضبِِه، َوال بِانلَّارِ 
 )2(دانسته است.]

 .نقل از عقبه بن عامر به 1645صحیح مسلم، ش:  )1(
 .890، ش: /؛ و السلسلۀ الصحیحۀ، از آلبانی7443صحیح الجامع، ش:  )2(
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دیگر را به دوري  یک«فرمود:  اهللا گوید: رسول می سمره بن جندب :ترجمه
 ».از رحمت اهللا، و خشمِ او و به آتش دوزخ، لعن و نفرین نکنید

اَل رُسوُل اهللا وعن ابن مسعودٍ  -١٥٦٣
َ
اَل: ق

َ
اِن، َوال : «ق عَّ يَْس الُمْؤِمُن بالطَّ

َ
ل

اِن، َوال الَفاِحِش، َوال ابَلِذيِّ  عَّ
َّ
[ترمذي ضمن روایت این حدیث گفته است: ». الل

 )1(باشد.] حدیثی حسن می
کننده،  زن، لعنت مومن طعنه«فرمود:  اهللا گوید: رسول می مسعود ابنترجمه: 

 ».نیست شرم) بدرفتار (و بیبددهن و 

يب ادلرداء -١٥٦٤
َ
اَل رُسوُل اهللا وعن أ

َ
اَل: ق

َ
، َصع: «ق

ً
َعَن َشيْئا

َ
َدِت إنَّ الَعْبَد إَِذا ل

ُق أبْواُ�َها ُدونَ 
َ
 األْرِض، َ�ُتْغل

َ
ماءِ ُدوَ�َها، ُ�مَّ َ�ْهبُِط إىِل ُق أبْواُب السَّ

َ
ماءِ، َ�ُتْغل  السَّ

َ
ْعَنُة إىِل

َّ
ها، الل

ِعنَ 
ُ
ِي ل

َّ
 اذل

َ
 رََجَعْت إىِل

ً
ِْد َمَسااغ

َ
ْم جت

َ
إذا ل

َ
 َوِشماالً، ف

ً
 ، و�ال، فإْن اَكَن أْهالً ذِللَِك ُ�مَّ تَأُخُذ يَمينا

ائِلَِها
َ
 ق

َ
 )2([روایت ابوداود و ترمذي] .»رََجَعْت إىِل

را  -یا کسی -وقتی بنده چیزي«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابودرداء ترجمه:
هاي آسمان بر آن بسته  رود و دروازه کند، آن نفرین به آسمان باال می لعنت می

گردد؛ پس به چپ و  ه میآید و درهاي زمین هم بر آن بست گاه به زمین می شود؛ آن می
گردد؛ اگر  یابد، به کسی که لعنت شده است، بازمی رود و چون راهی نمی راست می

 ».گردد اش برمی به گویندهلعنت ؛ و گرنه، سزاوارش باشد

اَل: بَيَْنَما رُسوُل اهللاِ  $وعن عمران بن احُلَصْ�ِ  -١٥٦٥
َ
يف َ�ْعِض أْسَفارِهِ، َواْمرأٌة  ق

َسِمَع َذلَِك رُسوُل اهللا ِمَن األنَْصارِ 
َ
َعَنْتَها، ف

َ
ل
َ
َضِجَرْت ف

َ
ٍة، ف

َ
ْيَها «فقاَل:  ىلَعَ نَاق

َ
ُخُذوا َما َعل

ُعونَةٌ 
ْ
إ�ََّها َمل

َ
 ». َوَدُعوَها؛ ف

َ
َها أَحٌد.آل عمرانق

َ
َراَها اآلَن َ�ْميِش يف انلَّاِس َما َ�ْعرُِض ل

َ
 أ

ِّ
��

َ
ك

َ
 : ف

 )3(یت مسلم]ا[رو
در یکی از سفرهایش تشریف  اهللا گوید: رسول می $عمران بن حصینترجمه: 

 راندن شتر به تنگ آمد و لعنتش کرد. از داشت و زنی از انصار بر شتري سوار بود که 
 

 .320السلسلۀ الصحیحۀ، ش:  ؛ و5381، ش: /صحیح الجامع، از آلبانی )1(
 .4099، ش: /؛ و صحیح أبی داود، از آلبانی1269؛ و السلسلۀ الصحیحۀ، ش: 1672صحیح الجامع، ش:  )2(
 .2595صحیح مسلم، ش:  )3(
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بارِ شتر را بردارید و رهایش کنید که لعنت شده «آن را شنید و فرمود:  اهللا رسول
در میان مردم راه  بینم که گوید: گویی که اینک آن شتر را می می عمران». است

 کند. رود و کسی به آن توجه نمی می

١٥٦٦-  ِّ�ِ
َ
ْسل

َ
َة بِْن ُ�َبْيٍد األ

َ
يب بَْرَزَة نَْضل

َ
ْيَها  وعن أ

َ
ٍة َعل

َ
اَل: بَيَْنَما َجارِ�ٌَة ىلَعَ نَاق

َ
ق

ْت بِانلَّيِبِّ   برَُصَ
ْ
ْت:  َ�ْعُض َمَتاِع الَقْوِم، إِذ

َ
َعْنَها؛ َ�َقاَل َوتََضاَ�َق بِِهُم اجَلَبُل َ�َقال

ْ
ُهمَّ ال

َّ
َحْل، الل

ْعَنةٌ : «انلَّيِبُّ 
َ
ْيَها ل

َ
ٌة َعل

َ
 )1([روایت مسلم] ».ال تَُصاِحْبَنا نَاق

دختري بر  -در یک سفر -گوید: می بید اسلمیابوبرزه، نضله بن عترجمه: 
کرد، سوار بود که ناگهان چشمش به  شتري که مقداري از وسایل قوم را حمل می

افتاد (و دست و پایش را گم کرد؛ در همان هنگام) به کوهی رسیدند که  پیامبر
براي راندن شتر بانگ برآورد و گفت: خدا، ي راه را بر آنان دشوار کرد. آن دختر  ادامه

 ».شتري که لعنت شده است، نباید با ما باشد«فرمود:  لعنتت کند! پیامبر
آید که در حقیقت، هیچ  پیش میست که گاه در مفهوم این حدیث اشکالی  [گفتنی

که فروختن،  که آن شتر با آنان باشد، نهی شد؛ نه این اشکالی در آن نیست. از این
ها و  ي این نیز ممنوع شده باشد؛ بلکه همه سوار شدن یا ذبحِ آن در نبود پیامبر

نهی  یک منع نشد؛ و فقط از همراهی با پیامبر دیگر تصرفات، جایز بود و از هیچ
 .]ردیدگ

 شرح
ي ممنوعیت لعنت کردن آورده است؛ از  درباره /ست که مولف ها، احادیثی ینا

فرمود:  اهللا گوید: رسول می سمره بن جندبجمله حدیثی بدین مضمون که 
دیگر را به دوري از رحمت اهللا، و خشمِ او و به آتش دوزخ، لعن و نفرین  یک«

؛ یا »خداوند بر تو خشم بگیرد«؛ یا »تت کندخدا لعن«؛ یعنی به کسی نگویید که »نکنید
ها منع فرمود؛ زیرا ممکن است  ي این از همه پیامبر». خداوند تو را به دوزخ ببرد«

چنین حدیثی بدین مضمون  این سخنان به کسی گفته شود که سزاوارش نیست. هم
 شرم کننده، بددهن و بی زن، لعنت مومن طعنه«فرموده است:  گذشت که پیامبر

 .2596صحیح مسلم، ش:  )1(
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آید  شمار می دهد که یک از این کارها، نقصی در ایمان به این حدیث نشان می». نیست
زن نیست و به  کند؛ لذا مومن طعنه و حقیقت و کمال ایمان را از مومن، سلب می

زند؛ یعنی از نَسب، آبرو، شکل و قیافه و آرزوهاي کسی، بد  کس زخم زبان نمی هیچ
اي، به مخاطبش  طور نیست که با هر جمله ند و اینک گوید. لعن و نفرین هم نمی نمی

اند که باید  مانند برخی از پدرها که عادت کرده»! خدا لعنتت کند«یا » لعنتی!«بگوید: 
فالن چیز  گویند: خدا لعنتتان کند؛ فرزندانشان را با لعن و نفرین، صدا بزنند! مثالً می

 را بیاورید!
کند  گوید و صدابلندي نمی نمی عنی ناسزاهن است و نه بدرفتار؛ یمومن، نه بدد

 .و رفتارِ بدي با دیگران ندارد؛ بلکه گفتار و رفتارش، نیک و پسندیده است
را لعنت  -یا کسی -وقتی بنده چیزي«و نیز حدیثی بدین مضمون گذشت که 

شود؛  هاي آسمان بر آن بسته می رود و دروازه کند، آن نفرین به آسمان باال می می
گردد؛ پس به چپ و راست  آید و درهاي زمین هم بر آن بسته می ه زمین میگاه ب آن
گردد؛ اگر  یابد، به کسی که لعنت شده است، بازمی رود و چون راهی نمی می

 ».گردد اش برمی سزاوارش باشد؛ و گرنه، لعنت به گوینده
 اهللا گوید: رسول می $عمران بن حصینحدیثی ذکر کرده است که  /مولف

از سفرهایش تشریف داشت و زنی از انصار بر شتري سوار بود و چون از در یکی 
بارِ شتر را «آن را شنید و فرمود:  اهللا راندن شتر به تنگ آمد، لعنتش کرد. رسول
گویی که اینک آن «گوید:  می عمران». بردارید و رهایش کنید که لعنت شده است

یعنی در ». کند کسی به آن توجه نمیرود و  بینم که در میان مردم راه می شتر را می
کرد؛ زیرا این، نوعی تنبیه براي آن زن بود تا  همان سفر، کسی به آن شتر توجه نمی

 که پیامبر بداند که نباید جانوري را که سزاوارِ لعن و نفرین نیست، لعنت کند؛ چنان
 ».شتري که لعنت شده است، نباید با ما باشد«فرمود: 

*** 



طور کلّی و بدون  کاران به یز بودن لعنت کردن گنهباب: جا -265
 تعیین اشخاص

 فرماید: اهللا متعال می

﴿ �َ
َ
ِ ٱ َنةُ لَعۡ  � ٰ ٱ َ�َ  �َّ    ]١٨: هود[  ﴾١٨ لِِم�َ ل�َّ

 کاران است. آگاه باشید که لعنت و نفرین اهللا بر ستم

 فرماید: و می

ذَّنَ ﴿
َ
ن َنُهمۡ بَيۡ  ُمَؤّذُِنۢ  فَأ

َ
ِ ٱ َنةُ لَّعۡ  أ ٰ ٱ َ�َ  �َّ     ]٤٤: األعراف[  ﴾٤٤ لِِم�َ ل�َّ

 کاران. دهد که نفرین اهللا بر ستماي در میانشان بانگ سر می گاه ندادهنده و آن

لَعَن اُهللا الَواِصلََة «فرموده است:  اهللا در حدیث صحیح ثابت شده که رسول
زند  موي دیگري پیوند میمویش را به که  ست لعنت اهللا بر زنی«؛ یعنی: »َوالُمْستَوِْصلَةَ 

َ�ا«و فرموده است: ». کند بر زنی که چنین درخواستی می و نیز ؛ یعنی: »لََعَن اُهللا آِ�َل الرِّ
چنین  تصویرگران را نیز لعنت نمود؛ هم پیامبر». اهللا، رباخوار را لعنت کرده است«

رْض اهللالََعَن «فرمود: 
َ ْ
َ َمنَار األ هاي زمین را  شانه بر کسی که نلعنت اهللا«؛ یعنی: »َمْن َ��َّ

ست که براي تعیین حدود اراضی  هایی هاي زمین، عالمت ؛ منظور از نشانه»دهد تغییر 
ُق ابَليَْضةَ «است:  نیز گفتهو  کنند. نصب می اِرَق �رَْسِ لعنت اهللا بر «؛ یعنی: »لََعَن اُهللا السَّ

يهِ لَعَ «و نیز فرموده است: ». دزدد... مرغ می دزدي که تخم ؛ یعنی: »َن اُهللا َمْن لََعَن َوادِلَ
لََعَن اُهللا من َذبََح «و فرموده است:  ».لعنت اهللا بر کسی که پدر و مادرش را لعنت کند«

چنین فرموده  هم». لعنت اهللا بر کسی که براي غیراهللا قربانی کند«؛ یعنی: »ِلَغْ�ِ اهللاِ 
ْو آَوى ُ�ْ «است: 

َ
ْحَدَث ِ�يَها َحَدثاً أ

َ
؛ »ِدثاً َ�َعلَيِْه لَْعنَُة اِهللا َوالَمَالئَِ�ة وانلَّاِس أمْجَع�َ َمْن أ

 -گري یا فتنه -اريگذ ایجاد کند یا بدعت -اي یا فتنه -هرکه در مدینه، بدعت«یعنی: 
چنین سه  هم پیامبر». ي مردم بر اوست را جاي دهد، لعنت اهللا و فرشتگان و همه

َواَن، وُعَصيََّة: «: عرض کردو  نمودقبیله از قبایل عرب را لعنت 
ْ
َعْن رِْعًال، وََذك

ْ
اللَُّهمَّ ال

 ُ
َ

اش  یا اهللا! رِعل، ذکوان و عصیه را که از اهللا و فرستاده«؛ یعنی: »َعَصُوا اَهللا َورَُسوهل
َُذوا ُ�بُوَر أنِْبيَائِِهْم مَ «و نیز فرمود: ». نافرمانی کردند، لعنت کن ؛ »َساِجدَ لََعَن اُهللا ايلَُهوَد اختَّ

 ».که قبرهاي پیامبرانشان را محلّ عبادت قرار دادند لعنت اهللا بر یهودیان«یعنی: 
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سازند و نیز بر  دسته از مردانی که خود را به زنان شبیه می بر آن چنین پیامبر هم
ي این الفاظ در احادیث  همه گردانند، لعنت فرستاد. زنانی که خود را شبیه مردان می

ها در دو صحیح بخاري و مسلم و برخی هم در یکی از  برخی از آن صحیح آمده که
قصد اختصار به این احادیث اشاره کردم و  و بنده به این دو صحیح، موجود است

مربوط به هر  هاي این احادیث را در همین کتاب در باب ترِ شاءاهللا تعالی بیش ان
 موضوع، ذکر خواهم کرد.

 شرح
پرداخت که لعن و نفرین شخصِ معینی جایز  تر به این موضوع پیش /مولف

او را هدایت کند  بسا اهللا باشد؛ زیرا چه ست که در حیات می نیست؛ هرچند کافري
باشد،  برگشته است، دوباره مسلمان شود و اگر از اساس، کافر می و اگر مرتد یا ازدین

 اسالم بیاورد.
طور کلّی و  اران بهک ي جایز بودن لعنت کردن گنه دربارهبابی  /مولفسپس 

بدون تعیین اشخاص گشوده است؛ زیرا لعن و نفرین فردي معین با لعن و نفرینِ 
طور کلی و  کاران به کلّی و بدون تعیین شخاص تفاوت دارد؛ لذا لعنت فرستادن بر گنه

 باشد. بدون تعیین اشخاص معین، جایز می
که  ده است؛ از جمله ایناحادیث استدالل کرباره به شماري از آیات و  در این وي

 فرماید: اهللا متعال می

﴿ �َ
َ
ِ ٱ َنةُ لَعۡ  � ٰ ٱ َ�َ  �َّ    ]١٨: هود[ ﴾١٨ لِِم�َ ل�َّ

 کاران است. آگاه باشید که لعنت و نفرین اهللا بر ستم

 فرماید: و نیز می

ذَّنَ ﴿
َ
ن َنُهمۡ بَيۡ  ُمَؤّذُِنۢ  فَأ

َ
ِ ٱ َنةُ لَّعۡ  أ ٰ ٱ َ�َ  �َّ    ]٤٤: رافاألع[ ﴾٤٤ لِِم�َ ل�َّ

 کاران. دهد که نفرین اهللا بر ستماي در میانشان بانگ سر می گاه ندادهنده و آن

گران، جایز است؛ یعنی جایز است که بگویید:  لذا لعنت فرستادن بر عموم ستم
فرستید و این، هر  ؛ زیرا بر شخص معینی لعنت نمی»کن لعنتکاران را  یا اهللا! ستم«

 د.گیر برمی کاري را در ستم
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ثابت است که آن بزرگوار بر زنی که مویش را به موي  چنین از پیامبر هم
کند تا موهایش را انبوه و  زند و نیز بر زنی که چنین درخواستی می دیگري پیوند می

نفرین  اهللا بلند و فشرده نشان دهد، لعنت فرستاد. لذا چنین زنانی به زبان رسول
زد یا زنی معین چنین  به موي دیگري پیوند می اند؛ اما اگر زنی معین مویش را شده

طور معین لعن و  یک از این دو زن را به کرد، جایز نیست که هیچ درخواستی می
اند؛ اما اگر  دهیم که شهدا بهشتی طور کلی شهادت می که ما به چنان نفرین کنید. هم

یا فالنی  گوییم که فالنی شهید است، کشته شود، قاطعانه نمی کسی در میدان نبرد
هایی از  نمونه /مولفگونه است.  ؛ لعن و نفرین شخصی معین نیز همینست بهشتی

َ اهللا لََعَن «فرمود:  که پیامبر لعن و نفرین کُلّی را ذکر کرده است؛ از جمله این َمْن َ��َّ
رْض

َ ْ
 ؛ منظور از»دهد هاي زمین را تغییر  لعنت اهللا بر کسی که نشانه«؛ یعنی: »َمنَار األ

کنند؛ و این  ست که براي تعیین حدود اراضی نصب می هایی هاي زمین، عالمت نشانه
ها،  دیگر، زمین دارند و یکی از آن ست که در همسایگی یک ي افرادي درباره

دهد تا بخشی از زمین همسایه را در زمین خود  شده را تغییر می هاي نصب عالمت
نفرین شده است و  زبان پیامبر داخل کرده، آن را تصاحب کند. چنین شخصی به

ي زمین،  ناحق تصاحب کرده است، البته از هفت طبقه همان مقدار که بهروز قیامت 
هرکه یک «فرموده است:  اهللا گونه که رسول شود؛ همان به دور گردنش پیچیده می

ناحق تصاحب کند، روز قیامت همین یک وجب از  را به -کسی -وجب از زمینِ
از ننگ و رسوایی به اهللا متعال پناه  ».شود ه دور گردنش پیچیده میهفت زمین، ب

بریم. پناه بر اهللا؛ روز قیامت در انظار عموم مردم، باید زمینی را که تصاحب کرده  می
 ي آن را بر دوش خود حمل کند! هم هفت طبقه است، آن

؛ یعنی کند، لعنت فرستاد بر کسی که پدر و مادرش را لعن و نفرین می پیامبر
ست؛ زیرا این، حقّ  هیفرین کند، سزاوار لعن و نفرین الکسی که پدر و مادرش را ن

نرمی سخن  ها به نبه آنان نیکی کنند و با آ ست که فرزندانشان هر پدر و مادري
گردد و از  هی میلعن و نفرین کند، سزاوار لعنت البگویند و هرکه پدر و مادرش را 

لعنت اهللا بر کسی که «فرموده است:  شود. پیامبر دور و محروم می رحمت اهللا
یا اهللا! هرکه را که پدر و «؛ لذا جایز است که بگوییم: »پدر و مادرش را لعنت کند

لعن و نفرین ». و از رحمت خویش دور بگردانمادرش را نفرین کند، لعنت 
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ا! پروردگار«طور کلی بگوییم:  گونه است و رواست که به تصویرگران نیز همین
لذا میان عام و خاص تفاوت وجود دارد؛ یعنی در نفرینِ ». سازان را لعنت کن مجسمه

گونه که بیان شد، لعن  دهیم و همان کلی و عمومی، شخص معینی را هدف قرار نمی
 طور مشخص، حرام است. و نفرین کسی به

با استدالل به چند حدیث، به بیان این موضوع پرداخته است که لعنت  /مولف
باشد. وي به حدیثی  طور کلی و بدون تعیین اشخاص، جایز می به هاکار دن گنهکر

سان  ؛ بدین»لَعَن اُهللا الَواِصلََة َوالُمْستَوِْصلَةَ «فرموده است:  اشاره کرده که پیامبر
زند و نیز بر زنی که چنین  بر زنی که مویش را به موي دیگري پیوند می پیامبر

اده ش را انبوه و بلند و فشرده نشان دهد، لعنت فرستکند تا موهای درخواستی می
چنین  تراکم دارد، جایز نیست. هم است؛ حتی این کار براي زنی که موهاي کوتاه و کم

جایز  -حتی براي خودآرایی و زینت زن براي شوهرش -گیس را علما استفاده از کاله
گنجد.  ین حدیث میکند، در وعید ا گیس استفاده می دانند و کسی که از کاله نمی

استفاده از لنزهاي زیبایی نیز همین حکم را دارد. شاید کسی این اشکال را وارد کند 
گوییم: پیوند  که لنزهاي زیبایی نیز همانند سرمه کشیدن، ثابت و ماندگار نیست؛ می

دانید که از نظر پزشکی نیز استفاده از لنز، در بلندمدت  گونه است. می مو نیز همین
 شود. مدت نمایان نمی ارد؛ اگرچه عوارضش در کوتاهضرر د

بر افراد رباخوار  در این باب به این حدیث استدالل کرده که پیامبر /مولف
پنج نفر را در رابطه با ربا لعن و نفرین کرده  ست که پیامبر لعنت فرستاد. گفتنی

اي که  ز نویسنده، و نیادهد، دو شاهد رب خورد، کسی که ربا می است: کسی که ربا می
ها به زبان  ي این نویسد. همه کند و می میان دو طرف ربا، قرارداد ربوي را تنظیم می

دهد،  ي ربوي انجام می اما اگر کسی را دیدید که معاملهاند؛  نفرین شده اهللا رسول
طور کلی بگویید: اهللا متعال  جایز نیست که به او بگویید: خدا لعنتت کند؛ بلکه به

، با تعیین گویی ي ربوي نقشی دارد، لعنت کرده است؛ زیرا کلی ا که در معاملههرکه ر
تفاوت دارد؛ یعنی نفرین کلّی و بدون تعیین اشخاص، جایز است؛ اما با تعیین  فرد

 اشخاص جایز نیست.
تصویرگران را نفرین کرد؛ البته نه هر تصویرگري؛ بلکه کسانی  چنین پیامبر هم

که موجوداتی چون انسان، شیر، میمون و حشرات را که د مشمول این وعید هستن
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لذا لعن و نفرین عموم تصویرگران، بدون ذکر  .کشند تصویر می داراي روح هستند، به
 باشد: ست که تصویرگري بر دو گونه می گفتنی فرد معینی، جایز است.

دار که منظور از آن، سختن  سازي؛ یعنی ساختن تصاویر حجم مجسمه نخست:
کند که با هدفی حرام  باشد؛ این، حرام است و فرقی نمی ي انسان یا حیوان می رهچه

انجام شود یا با هدفی مباح؛ در هر دو صورت، حرام است؛ بلکه جزو گناهان بزرگ 
سازان را نفرین نموده و بیان فرموده که  تصویرگران و مجسمه باشد؛ زیرا پیامبر می

 چنین کسانی دارند.ترین عذاب را در روز قیامت،  سخت
که داراي حجم یا  آن نقاشی یا کشیدنِ تصاویر بر روي کاغذ و امثال، بی دوم:

ها این نوع تصویرگري  نباره اختالف نظر دارند؛ برخی از آ جسم باشند. علما در این
که قصد تصویرگر، هدفی حرام مانند  اند: ایرادي ندارد؛ مگر آن را جایز دانسته و گفته

رتش را به تصویر کشیده است. در چنین داشت کسی باشد که صو رامیظیم و گتع
داشت به شرك  رود که با گذشت زمان، این تعظیم و گرامی موردي بیمِ آن می

مردانی را  گونه شد و آنان نیک همین ي قوم نوح که درباره چنان بینجامد؛ هم
ان را پرستیدند! تصویر کشیدند و پس از گذشت مدتی طوالنی تصاویر این مرد به

دار و کشیدنِ نقاشیِ  سازي تصاویر جان سازي یا حجم برخی از علما میان مجسمه
اند که در آن آمده است:  ها فرق گذاشته و به حدیث زید بن خالد استدالل کرده آن

 َما اَكَن َرْ�ًما يِف ثَوْب«
َّ
صورت نقاشی بر روي پارچه  چه که به یعنی: مگر آن )1(؛»إِال
اند: در حدیث، نقاشی بر روي پارچه  این دسته از علما گفته». یر کشیده شودتصو به

اند؛  دار را حرام دانسته مستثنا شده است؛ لذا فقط به تصویر کشیدن موجودات جان
سازي و نقاشی وجود  ولی دیدگاه راجح این است که در این باره فرقی بین مجسمه

کوشد  کشد، می دست خویش نقاشی میندارد و هر دو حرام است؛ زیرا کسی که با 
ي پروردگار باشد؛ لذا به تصویر کشیدن  که اثرش در حد امکان شبیه به آفریده

برداري با ابزارهاي  دار به صورت نقاشی نیز حرام است. اما عکس موجودات جان
ي بشر است،  وجود نداشت و جزو ابزارهاي نوساخته فتوگرافی که در دوران پیامبر

شود،  با دست انجام میها که  تصویر کشیدن چشم و بینی و لب کردن و به با نقاشی

 .نقل از زید بن خالد از طلحه به 2106؛ و مسلم، ش: 5958صحیح بخاري، ش:  )1(
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هر تصویرگري در دوزخ «که فرموده است:  اهللا متفاوت است و در وعید رسول
ست که بر چیزي  ي نوري تصویر حاصل از این ابزار، نتیجه گنجد. ، نمی»باشد می
گردد و  نور انجام میبرداري از طریق  شود؛ یعنی عکس تابد و سپس چاپ می می

،  برداري برداري تفاوت دارد؛ لذا عکس روشن است که نقاشی یا تصویرگري با عکس
برداشتن تصویرِ یک مخلوق بدون دخالت دست بشر. البته ناگفته نماند که اگر یعنی 
ي سد ذرایع  برداري با ابزارهاي امروزي با هدفی حرام انجام شود، بنا بر قاعده عکس

برداري با دوربین و ابزار مربوطه حرام  از انجام کارهاي حرام، عکس گیري و پیش
ست؛ یعنی اگرچه  باشد و حکمش مانند خریدن تخم مرغ براي قماربازي می

گاه که با هدف قماربازي باشد،  خریداريِ تخم مرغ در اصل خود، جایز است، اما آن
یا کارت شناسایی و  ي رانندگی نامه حرام است؛ ولی اگر عکس گرفتن براي گواهی

عنوان یک تفریح و  برداري به امثالِ آن باشد، ایرادي ندارد؛ اما امروزه مردم به عکس
ها رواج پیدا کرده است؛  کنند و این، مثل یک آفت در میان آن ثبت خاطرات نگاه می

اند و  چه که اهللا و پیامبرش حرام کرده باشد که میان آن در این میان، بر ما واجب می
سو مردم را در تنگنا قرار  چه که آشکارا حرام نشده است، فرق بگذاریم تا از یک نآ

 ندهیم و از سوي دیگر، آنان را به حرام مبتال نکنیم.
طور کلی و بدون تعیین اشخاص،  به اهللا جا سه مورد از مواردي که رسول تا این

 لعنت کرد، بیان شد و اما چهارمین مورد:
رْضَمْن �َ اهللا لََعَن «

َ ْ
َ َمنَار األ هاي زمین را  لعنت اهللا بر کسی که نشانه«؛ یعنی: »�َّ

ست که براي تعیین حدود اراضی  هایی هاي زمین، عالمت ؛ منظور از نشانه»دهد تغییر 
دیگر، زمین دارند  ست که در همسایگی یک ي افرادي کنند. این وعید درباره نصب می

دهد تا بخشی از زمین همسایه را  را تغییر میشده  هاي نصب ها، عالمت و یکی از آن
نفرین  در زمین خود داخل کرده، آن را تصاحب کند. چنین شخصی به زبان پیامبر

ي  ناحق تصاحب کرده است، البته از هفت طبقه شده و روز قیامت همان مقدار که به
هرکه «ست: فرموده ا اهللا گونه که رسول شود؛ همان زمین، به دور گردنش پیچیده می

ناحق تصاحب کند، روز قیامت همین یک وجب از  را به -کسی -یک وجب از زمینِ
ست که یک وجب از  ع کسیاین، وض ».شود هفت زمین، به دور گردنش پیچیده می

ي زمین  ناحق تصاحب کند؛ پس ناگفته پیداست که هرکس، همه زمین کسی را به
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که  هی سزاوارتر است؛ چنانرحمت اله لعن و نفرین و دوري از کسی را غصب کند، ب
هاي همسایگان تجاوز کرده و حتی  شود که برخی از مردم به زمین گاه مشاهده می

آورند که به نفعشان شهادت دهند؛ لذا در دادگاه،  بدین منظور گواهان دروغینی هم می
ز روز قیامت نی شده،سان مشمولِ این لعن و نفرین  و بدین گردد میبه نفعشان حکم 

گردنشان پیچیده  اند، به دور هفت طبقه از زمینی که غصب کردهدر انظار عمومی 
 شود. می

ُق ابَليَْضةَ «اند:  چنین گفته هم پیامبر اِرَق �رَْسِ ُق احلَبَْل  لََعَن اُهللا السَّ َ�تُْقَطُع يَُدُه، َو�رَْسِ
 شود دزدد و دستش قطع می مرغ می لعنت اهللا بر دزدي که تخم«یعنی:  )1(؛»َ�تُْقَطُع يَُدهُ 

ست که پنهانی، مالی را که از  دزد، کسی ».گردد دزدد و دستش بریده می و ریسمان می
دارد؛ مانند کسی که در  ست، بر می شود یا در جاي بسته و امنی داري می آن نگه

رود یا  ي مردم باال می اند، از دیوار خانه تاریکیِ شب و هنگامی که مردم در خواب
قیمت اموال مسروقه به ربع دینار یا معادل آن کند. اگر  ا باز کرده، دزدي میدري ر

 فرماید: شود؛ زیرا اهللا متعال می برسد، دست راست دزد از قسمت مچ قطع می

ارُِق ٱوَ ﴿ ارِقَةُ ٱوَ  لسَّ ْ َطُعوٓ �ۡ ٱفَ  لسَّ يۡ  ا
َ
ٓ  ِدَ�ُهَما� ۢ َجَزا ٰ  َكَسَبا بَِما َء ِۗ ٱ ّمِنَ  ٗ� نََ� ُ ٱوَ  �َّ َّ� 

    ]٣٨: دة املائ[  ﴾٣٨ َحِكيمٞ  َعزِ�زٌ 
اند، به عنوان مجازاتی از سوي اهللا دست مرد و زن دزد را به سزاي عملی که مرتکب شده

 قطع کنید. و اهللا، تواناي باحکمت است.

که فرد  باشد یا این باالي جامعهي  از طبقهدار یا  فردي نامکند که دزد،  فرقی نمی
زنی از  گردد؛ زیرا ؛ دزد هرکه باشد، دستش قطع میمرتکب دزدي شودضعیفی 

دستور داد که دستش را قطع کنند،  خدا سرقت کرد؛ وقتی رسول» مخزوم بنی«
رفت و از ایشان درخواست  خدا به درخواست نزدیکان این زن، نزد رسول اسامه

ي حکم و  آیا درباره«فرمود:  به اسامه اهللا نمود که این حکم را اجرا نکنند؛ رسول
انی نمود؛ پس از  گاه برخاست و براي مردم سخنر آن» کنی؟ قانون خدا سفارش می

اسرائیل)، از آن جهت به هالکت  هاي پیش از شما (بنی امت«حمد و ثناي اهللا، فرمود: 
کرد، او را رها  ها دزدي می داري در میان آن رسیدند که وقتی فرد مشهور و نام

 .نقل از ابوهریره به 1687)؛ و مسلم، ش: 6799، 6783: (صحیح بخاري، ش )1(
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». نمودند شد، دستش را قطع می ضعیفی، مرتکب سرقت میکردند و هرگاه، فرد  می
قَت لََقَطْعُت يََدَها«سپس سوگند یاد کرد و ادامه داد:   )1(؛»لَْو أنَّ فَاِطَمة بنت �مد رَسَ

 ».کنم اگر دخترم، فاطمه دزدي کند، دستش را حتماً قطع می«یعنی: 
ست؛ یعنی به دزد اشاره شده ا ذکر کرده، به تخم مرغ /در حدیثی که نووي

ست که قیمت یک  شود؛ این در حالی دزدد و دست قطع می تخم مرغ میکه کسی 
ي  اند: واژه اي نیست که دست سارقش قطع شود. برخی از علما گفته اندازه مرغ به تخم

است که ارزش آن » خود کاله«به معناي تخم مرغ نیست؛ بلکه منظور از آن،  »ابَليَْضةَ «
در این حدیث، ریسمان معمولی  »احلَبَْل «ي  د. یا منظور از واژهرس به ربع دینار می

بندند؛ این هم، کاالیی  ست که با آن، کشتی را به اسکله می نیست؛ بلکه ریسمانی
اند؛ زیرا  را به تخم مرغ معنا کرده »ابَليَْضةَ «ي  ست. برخی دیگر از علما، واژه قیمتی
گفته  »ابَليَْضةَ «در زبان عربی به تخم مرغ، طور مطلق ذکر فرمود و  این را به پیامبر

ست؛  یا ریسمان در این حدیث، ریسمان معمولی »احلَبَْل «چنین منظور  شود. هم می
شود؛ زیرا به  دزد، قطع می مرغ فرمود: دست تخم اهللا کش. رسول مانند ریسمان هیزم

؛ یعنی ددزد رسد که کاالهاي قیمتی می کند و کارش به جایی می دزدي عادت می
اند  جا گفته و چه درست و بهتر است.  ها، ربع دینار و یا بیش کاالهایی که ارزش آن

 تر است. و همین معنا، صحیح». شود مرغ دزد، عاقبت شتر دزد می تخم«که: 
در این باب به آن استدالل کرده، این است که  /و اما حدیث دیگري که مولف

يهِ  لََعَن اُهللا َمنْ «اند:  گفته پیامبر لعنت اهللا بر کسی که پدر و مادرش «؛ یعنی: »لََعَن َوادِلَ
تعجب کردند و گفتند: مگر کسی پدر و مادرش را لعن و  #؛ صحابه»را لعنت کند

بَا الرَُّجِل «فرمود:  اهللا رسولگوید؟!  ها ناسزا می کند یا به آن نفرین می
َ
َ�َعْم! �َُسبُّ أ

مَّ 
ُ
بَاُه، َو�َُسبُّ أ

َ
هُ فَيَُسبُّ أ مَّ

ُ
سان که شخصی به پدر  آري؛ بدین«یعنی:  )2(؛»ُه فَيَُسبُّ أ

گوید یا شخصی،  دهد و او نیز در مقابل به پدر وي ناسزا می شخص دیگري دشنام می
لذا کسی ». گوید دهد و او هم به مادر وي ناسزا می به مادر شخص دیگري دشنام می

دهند یا پدر و مادرش را نفرین  درش دشناماشود که دیگران به پدر و م که باعث می

 .&نقل از عایشه ) به3197، 3196)؛ و مسلم، ش: (6290، 3965، 3453صحیح بخاري، ش: ( )1(
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کند. پناه بر اهللا.  ست که خودش پدر و مادر خود را لعن و نفرین می کنند، مانند کسی
؟ »لعنت خدا بر تو باد«توانیم به او بگوییم:  اما اگر کسی زمینی را غصب کند، می

حرام گوییم: این،  خیر؛ زیرا لعن و نفرین فردي معین، جایز نیست؛ بلکه به او می
َ َمنَار اهللا لََعَن «اند:  گفته اهللا پروا کن و بدان که رسول است؛ از اهللا َمْن َ��َّ

رْض
َ ْ
چنین به کسی  هم». دهد هاي زمین را تغییر  لعنت اهللا بر کسی که نشانه«؛ یعنی: »األ

در و مادرش شود که دیگران به پ کند یا سبب می که پدر و مادرش را لعن و نفرین می
بر  کنیم که عملش حرام است و پیامبر ان کند، یادآوري میدهند یا نفرینش دشنام

شخص را  شوند، لعنت فرستاده است؛ لذا ما آن افرادي که مرتکب چنینی عملی می
کنیم؛ زیرا لعن و نفرین فرد معینی، جایز نیست.  طور معین، لعن و نفرین نمی به

نیست؛ بلکه او را نصیحت  طور مشخص، جایز چنین لعنت کردن یک دزد به هم
 پروا کن و دست از سرقت و دزدي بردار. گوییم: از اهللا کنیم و به او می می

*** 
لعنت اهللا بر کسی که «؛ یعنی: »لََعَن اُهللا من َذبََح ِلَغْ�ِ اهللاِ «فرموده است:  پیامبر

ْحَدَث ِ�يَها حَ «چنین فرموده است:  هم». براي غیراهللا قربانی کند
َ
ْو آَوى ُ�ِْدثاً َمْن أ

َ
َدثاً أ

 -اي یا فتنه -هرکه در مدینه، بدعت«؛ یعنی: »َ�َعلَيِْه لَْعنَُة اِهللا َوالَمَالئَِ�ة وانلَّاِس أمْجَع�َ 
ي  را جاي دهد، لعنت اهللا و فرشتگان و همه -گري یا فتنه -اريگذ ایجاد کند یا بدعت

کرد:  دعاعرب را لعنت نمود و  چنین سه قبیله از قبایل هم پیامبر». مردم بر اوست
» ُ

َ
َواَن، وُعَصيََّة: َعَصُوا اَهللا َورَُسوهل

ْ
َعْن رِْعًال، وََذك

ْ
یا اهللا! رِعل، ذکوان و «؛ یعنی: »اللَُّهمَّ ال

 ».اش نافرمانی کردند، لعنت کن عصیه را که از اهللا و فرستاده
 شرح

طور کلی و  ها به نجزو کسانی هستند که لعن و نفرین آسه گروه نیز   این
حتی اگر کافر  -تر بیان شد که لعن و نفرین فردي معین عمومی، جایز است؛ پیش

اما لعن و ». لعنت خدا بر فالنی«؛ یعنی جایز نیست که بگوییم: روا نیست -باشد
طور کلی و بدون تعیین اشخاص، جایز است؛ مانند لعنت فرستادن  کاران، به نفرین گنه

هایی از این دست ذکر شد؛ یکی از این  تر نمونه کافران. پیشبر عموم ظالمان یا 
لعنت اهللا «؛ یعنی: »لََعَن اُهللا من َذبََح ِلَغْ�ِ اهللاِ «اند:  گفته ها، این است که پیامبر نمونه
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کردن براي غیراهللا، شرك است و ؛ زیرا قربانی »نی کندبر کسی که براي غیراهللا قربا
باشد و هرکه عبادتی را براي غیراهللا انجام دهد، مشرك  یي اهللا متعال م عبادت، ویژه

 فرماید: است. اهللا متعال می

ِ  َوَمَماِ�  َيايَ َوَ�ۡ  َو�ُُسِ�  َصَ�ِ�  إِنَّ  قُۡل ﴿     ]١٦٢: األنعام[  ﴾١٦٢ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َرّبِ  ِ�َّ
 است. بگو: همانا نماز و قربانی و زندگی و مرگم، از آنِ اهللا، پروردگار جهانیان

 فرماید: چنین می هم

   ]٢: الكوثر[  ﴾٢ رۡ ۡ�َ ٱوَ  لَِرّ�َِك  فََصّلِ ﴿
 پس براي پروردگارت نماز بگزار و (براي او، شتر) قربانی کن.

لذا هرکه براي غیراهللا نماز بگزارد، مشرك است؛ و نیز کسی که براي غیراهللا 
ذبحِ حیوان براي ست که قربانی یا  ؛ این، در صورتیباشد قربانی کند، مشرك می

داشت او انجام شود؛ لذا  قصد تقرب و نزدیکی به کسی یا تعظیم و بزرگ غیراهللا، به
باشد و خود،  روشن است که ذبح حیوان براي پذیرایی از مهمان، جایز و پسندیده می

َ «فرموده است:  ست؛ زیرا پیامبر نوازي اي از مهمان نمونه
ْ

ِ وايل ْوِم َوَمْن اَكن يُْؤِمُن بِا�َّ
يكِرْم َضيَْفهُ 

ْ
هرکس به اهللا و روز قیامت ایمان دارد، مهمانش را «یعنی:  )1(؛»اآلخر، فَل

 ».گرامی بدارد
دار یا مسؤولی بلندپایه به جایی  که شخصیتی برجسته مانند عالمی نام اما این

کُشند تا او را بزرگ بدارند، شرك اکبر است و  رود و جلوي پایش گوسفند می می
کند و اهللا متعال، بهشت را بر کسی که مرتکب  ي اسالم خارج می ش را از دایرهفاعل

باشد و  شرك اکبر شود، حرام نموده است؛ و جایگاه چنین فردي، دوزخ می
 باشد. ، چنین فردي ملعون میي صریح پیامبر کاران، هیچ یاوري ندارند به گفته ستم

کاران، بدون تعیین  ین گنهنفر لعن وي دیگري از جایز بودن  نمونه /مولف
َمْن «فرموده است:  اص ذکر کرده و به این حدیث اشاره نموده که پیامبراشخ

ْو آَوى ُ�ِْدثاً َ�َعلَيِْه لَْعنَُة اِهللا َوالَمَالئَِ�ة وانلَّاِس أمْجَع�َ 
َ
ْحَدَث ِ�يَها َحَدثاً أ

َ
؛ یعنی: »أ

 . [مترجم]313ي  ر.ك: حدیث شماره )1(
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را جاي  -گري یا فتنه -اريگذ دعتایجاد کند یا ب -اي یا فتنه -هرکه در مدینه، بدعت«
 ».ي مردم بر اوست دهد، لعنت اهللا و فرشتگان و همه

 در این حدیث به دو معناست: »َحَدث«ي  واژه
بدعت؛ لذا مفهوم حدیث، این است که هرکس در مدینه، بدعتی ایجاد  نخست:

و  »ثَحدَ « ي مردم بر اوست؛ در احادیث پیامبر کند، لعنت اهللا و فرشتگان و همه
 )1(؛»فإنَّ لُكَّ �دثٍة بدعٌة و�َّ بدعٍة ضاللةٌ «به صورت مترادف ذکر شده است:  »بدعت«

آري؛ کسی ». ست اي، بدعت است و هر بدعتی، گمراهی هر عمل خودساخته«یعنی: 
که شهر سنت و هدایت است، بدعتی ایجاد کند،  که در مدینه، در شهر پیامبر

 است؛ زیرا بدعت، در برابر سنت قرار دارد.سزاوار لعن و نفرین پروردگار 
باشد؛  در این روایت، به معناي فتنه و آشوب می »َحَدث«ي  فتنه؛ یعنی واژه دوم:

پا کند،  رو مفهوم حدیث این خواهد بود که هرکس در مدینه فتنه و آشوب به از این
اش به قتل و  گري ي مردم بر اوست؛ چه آشوب لعنت اهللا و فرشتگان و همه

 ریزي بینجامد و چه به اختالف و تفرقه یا کینه و دشمنی. خون
مشمول این وعید  در مدینه مرتکب گناه و معصیت شود،ست: کسی که  گفتنی

نیست؛ بلکه ارتکاب گناه و معصیت در مدینه، از ارتکاب گناه و معصیت در سایر 
سزاوار لعن ها بدتر است؛ ولی کسی که در مدینه مرتکب گناه و معصیت شود،  مکان

کسی سزاوار لعن و نفرین است که در مدینه بدعتی در این رابطه، و نفرین نیست. 
 د.پا کن بیاورد یا آشوبی به

ي جایز بودن لعن و نفرین کلّی بدان  درباره /و اما مورد دیگري که مولف
چنین سه قبیله از قبایل عرب را لعنت نمود و  هم استدالل کرده، این است که پیامبر

ُ «دعا کرد: 
َ

َواَن، وُعَصيََّة: َعَصُوا اَهللا َورَُسوهل
ْ
َعْن رِْعًال، وََذك

ْ
یا اهللا! رِعل، «؛ یعنی: »اللَُّهمَّ ال

 ».اش نافرمانی کردند، لعنت کن ذکوان و عصیه را که از اهللا و فرستاده
را کشتند؛  #خیانت کردند و شماري از اصحاب این سه قبیله به یاران پیامبر

؛ البته شخصِ »یا اهللا! لعنتشان کن«این سه قبیله را نفرین نمود و گفت:  اهللا رسوللذا 
طور کلی سه قبیله را ذکر کرد. لذا مفهومش این است که یا  معینی را نام نبرد؛ بلکه به

 ).4369، 2549صحیح است؛ نک: صحیح الجامع ( )1(
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قتل رساندند، لعنت بفرست و آنان را  دسته از افراد این سه قبیله یارانم را به اهللا! بر آن
دسته از افراد این  نان. لذا روشن است که این نفرین، آیش دور بگرداز رحمت خو

 فرماید: رسد؛ زیرا اهللا متعال می سه قبیله که مرتکب این جنایت نشدند، نمی

ٞ  تَزِرُ  َوَ� ﴿ خۡ  رَ وِزۡ  َوازَِرة
ُ
  ]  ١٦٤: األنعام[  ﴾َرىٰ أ

 کشد. کس بارِ گناه دیگري را به دوش نمی و هیچ

*** 
َُذوا ُ�بُوَر أنِْبيَائِِهْم َمَساِجدَ  لََعنَ «فرمود:  لعنت اهللا بر یهودیان «؛ یعنی: »اُهللا ايلَُهوَد اختَّ

دسته از  بر آن چنین پیامبر هم». که قبرهاي پیامبرانشان را محّل عبادت قرار دادند
سازند و نیز بر زنانی که خود را شبیه مردان  مردانی که خود را به زنان شبیه می

ها  ي این الفاظ در احادیث صحیح آمده که برخی از آن لعنت فرستاد. همه گردانند، می
در دو صحیح بخاري و مسلم و برخی هم در یکی از این دو صحیح، موجود است و 

ترِ این احادیث  شاءاهللا تعالی بیش قصد اختصار به این احادیث اشاره کردم و ان بنده به
 موضوع، ذکر خواهم کرد. مربوط به هر هاي را در همین کتاب در باب

 شرح
ن اشخاص، به این یبودن لعن و نفرین کلّی، بدون تعیي جایز  درباره /مولف

َُذوا ُ�بُوَر أنِْبيَائِِهْم «فرموده است:  حدیث استدالل کرده که پیامبر لََعَن اُهللا ايلَُهوَد اختَّ
را محلّ عبادت قرار لعنت اهللا بر یهودیان که قبرهاي پیامبرانشان «؛ یعنی: »َمَساِجدَ 

 هستند و نصارا خود را پیروان عیسی یهودیان مدعی پیروي از موسی». دادند
که آن بزرگوار را  رغم این برانگیخته شد، به دانند؛ اما زمانی که پیامبر اسالم می
رو  دانستند، به او ایمان نیاوردند؛ از این هاي صداقتش را می شناختند و نشانه می
 گردانی از حق و حقیقت، مورد خشم پروردگار قرار گرفتند. پیامبر خاطر روي به

آنان قبرهاي پیامبرانشان «آنان را لعن و نفرین کرد و سببش را نیز بیان نمود و فرمود: 
لذا هرکه مرتکب چنین عملی شود، چه یهودي و نصرانی ». را محلّ عبادت قرار دادند

نفرین  باشد و به زبان پیامبر ملعون میکند،  باشد و چه کسی که ادعاي اسالم می
سازد، در آن اهللا را عبادت  گاهی بر سر قبر می شده است. حتی اگر کسی که عبادت

باشد.  ي آن بر او واجب می کند، نه صاحب قبر را، نمازش باطل و حرام است و اعاده
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ت و نماز شوند، واجب اس هایی که در کنار قبور ساخته می گاه تخریب بناها یا پرستش
ها جایز نیست؛ زیرا مساجد براي عبادت و پرستش اهللا، و نماز و ذکر  خواندن در آن

. لذا اگر که به مقبره تبدیل شوند گردند، نه براي این و قرائت قرآن ساخته می
اند، واجب  جا دفن کرده نشده و سپس امیر یا وزیري را در آ مسجدي، از پیش ساخته

ه، جنازه را به قبرستان منتقل کنند و ابقاي قبر در مسجد، است که قبرش را نبش نمود
جایز نیست؛ اما اگر شک و تردید بود که ابتدا مسجد بنا شده است یا قبر و سپس بر 

اند، احتیاط این است که در چنین مسجدي نماز نخوانند و از  روي آن، مسجد ساخته
 آن دوري کنند تا نمازشان در معرض بطالن قرار نگیرد.

گویند: چرا قبر  تراشند و می اشکال می رخی از مردم، بر وجود قبر پیامبرب
 در مسجد قرار گرفته است؟ پیامبر

بنا نشده  اما هیچ ایرادي بر این مسأله وارد نیست؛ زیرا مسجد، بر سرِ قبر پیامبر
 اي قرار دارد که از مسجد، ي مسجد، باز هم قبر، در خانه است؛ بلکه با وجود توسعه

گرایان و کسانی که به دنبال باطل هستند،  باشد و تنها باطل جدا و مستقل می
مشهور است که دو نفر نمایند.  هایی مطرح می کنند و چنین اعتراض تراشی می دلیل

را داشتند؛ لذا تونلی در زیرِ زمین حفر کردند تا به قبر  اهللا قصد ربودنِ پیکر رسول
بربایند؛ یکی از پادشاهان، در خواب دید که دو نفر  برسد و پیکر مبارکش را پیامبر

گیري به مدینه سفر کرد  چنین قصدي دارند. وي به این خواب اهمیت داد و براي پی
ي اهالی مدینه را دعوت کن؛  دو را پیدا کند، به امیر مدینه گفت: همه که آن و براي این

توانست  دید، می ها را می  آنهاي آن دو نفر را در خواب دیده بود و اگر  گویا ویژگی
آنان را شناسایی کند. امیر مدینه، اهالی شهر را به ضیافت دعوت کرد؛ اما پادشاه آن 

جا که به درستیِ خواب خود باور داشت،  دو نفر را در میان جمع نیافت؛ لذا از آن
در ي اهالی مدینه  پرسید: گویا همه در این مهمانی حضور نداشتند؛ گفتند: چرا؛ همه

این مهمانی حاضر بودند، مگر دو نفر که در مسجد هستند. گفت: آن دو نفر را نزدم 
دو را نزد پادشاه آوردند، همان دو نفري بودند که پادشاه در خواب  بیاورید. وقتی آن

را حفر کنند و  دیده بود و آنان را شناخت. سپس دستور داد که پیرامون قبر پیامبر
اظی به دورِ قبر بکشند تا کسی به پیکر مبارك دست نیابد با مس و سرب و سنگ، حف

توانند  از مسجد، جداست. لذا اهل شرك و قبرپرستان نمی اهللا سان قبر رسول و بدین
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از  در مسجد است؛ هرگز؛ بلکه قبر پیامبر تراشی کنند که قبر پیامبر اشکالی
 مسجد جداست.

عن و نفرین کلی، بدون تعیین ي جایز بودن ل در تأیید سخنش درباره /مولف
دسته از مردانی که خود  بر آن پیامبراشخاص، روایتی بدین مضمون آورده است که 

گردانند، لعنت  سازند و نیز بر زنانی که خود را شبیه مردان می را به زنان شبیه می
تواند در روش حرف زدن، راه رفتن، و  سازي خود به جنس مخالف، می فرستاد. شبیه

ي لباس پوشیدن و امثال آن باشد؛ مثالً یک مرد، صدایش را مانند زنان،  در نحوهنیز 
لعنت شده است. یا  نازك کند و مانند زنان سخن بگوید؛ چنین کسی به زبان پیامبر

ي  گیس بگذارد و خود را به شکل و قیافه که لباس زنانه بپوشد یا بر سرش کاله این
هاي زنانه و مردانه، با هم  ست کند؛ زیرا ساعتیا ساعت زنانه به د زنان درآورد
که اگر مردي به هر شکلی خود را شبیه زنان بسازد، مرتکب  خالصه این تفاوت دارند.

ي راه رفتن  باشد؛ یعنی اگر زنی در نحوه گونه می گناه بزرگی شده است. زن نیز همین
مرتکب گناهی  شبیه مردان بگرداند، یا سخن گفتن و یا در موردي دیگر، خود را

توانیم به چنین مرد یا زنی بگویی: خدا لعنتت کند؟ خیر؛  بزرگ شده است؛ اما آیا می
دسته از مردانی که خود را به زنان شبیه  بر آن کنیم که پیامبر بلکه به او یادآوري می

گردانند، لعنت فرستاده است. زیرا  سازند و نیز بر زنانی که خود را شبیه مردان می می
 جایز نیست. -حتی اگر کافر و فاسق باشد -ت کردن فردي معین،لعن

*** 
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 فرماید: اهللا متعال می

ِينَ ٱوَ ﴿ ۡ ٱ ُذونَ يُؤۡ  �َّ ۡ ٱوَ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ْ حۡ ٱ َ�َقدِ  تََسُبواْ �ۡ ٱ َما بَِغۡ�ِ  تِ ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل  انٗ َ�ٰ ُ�هۡ  َتَملُوا
   ]٥٨:  األحزاب[  ﴾٥٨ ابِينٗ مُّ  امٗ �ثۡ 

آزارند، بدون تردید  که مرتکب گناهی شده باشند، می آن و آنان که مردان و زنان مؤمن را بی
 اند. تهمت و گناه آشکاري بر دوش کشیده

 

اَل رُسوُل اهللا وعن ابن مسعودٍ  -١٥٦٧
َ
اَل: ق

َ
ُ : «ق

ُ
ُسوٌق، َوقِتاهل

ُ
ِسَباُب الُمْسلِِم ف

 )1(قٌ علیه][متف ».ُ�ْفرٌ 
دشنام دادن به مسلمان، فسق «فرمود:  اهللا گوید: رسول می مسعود ابنترجمه: 

 ».است و جنگیدن با او، کفر
 شرح

ي حرام بودن دشنام دادن به مسلمان گشوده است؛ دشنام  بابی درباره /مولف
دادن یا ناسزاگویی، بدین معناست که انسان در حضور برادر مسلمانش به او بد 

جویی نماید؛ اما اگر در پشت سرش چنین  ید یا بر او خرده بگیرد و از او عیببگو
 این آیه را آورده است که اهللا /آید. سپس مولف شمار می کاري بکند، غیبت به

 فرماید: 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  که مرتکب گناهی شده باشند، می آن و آنان که مردان و زنان مؤمن را بی

 اند. تهمت و گناه آشکاري بر دوش کشیده

گوي چنین عملی باشند و  منظور از تهمت و گناه آشکار، این است که باید پاسخ
شود؛  اي می دهنده اهند دید؛ این، شامل هرگونه گفتار و رفتار آزارمجازاتش را خو

 .64؛ و صحیح مسلم، ش:48صحیح بخاري، ش:  )1(
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ست؛ لذا آزاررسانی به  تري ش، گناه بزرگتر باشد، اذیت و آزار نسان گرامیهرچه ا
که اذیت کردن  چنان خویشاوند و نزدیک، از اذیت کردن بیگانگان بدتر است؛ هم

رو قُبح و گناه  باشد. از این می همسایه از آزاررسانی به غیرهمسایه بدتر و شدیدتر
آزاررسانی به این بستگی دارد که طرف مقابل چگونه و در چه وضعیتی باشد؛ پس 

آزارند و در زندگیِ  جاي بسی شگفت است که برخی از مردم همسایگان خود را می
گوید:  می ابوهریرهست.  در صورتی که این، گناه بسیار بزرگیکشند!  ها سرَك می آن
پرسیدند: چه » به اهللا سوگند، ایمان ندارد؛ به اهللا سوگند ایمان ندارد!«فرمود:  برپیام

 )1(».اش از شرّ او درامان نیست کسی که همسایه«خدا! فرمود:  کسی اي رسول

ْ �ۡ ٱ َما بَِغۡ�ِ ﴿در این آیه آمده است:  که مردان و زنان مومن  آنان«؛ یعنی: ﴾تََسُبوا
شود  از این آیه چنین برداشت می». آزارند... ، میشده باشندکه مرتکب گناهی  آن بیرا 

که آزار دادن زن یا مرد مومنی که مرتکب گناه شده است، ایرادي ندارد؛ به عبارت 
اشکالی دیگر: اگر آزار رساندن شما به یک مسلمان، واکنشی به عملِ خودش باشد، 

ا رسانده است، تالفی کنید؛ توانید در برابر اذیت و آزاري که به شم و شما می ندارد
 شوند، فرموده است: ي دو نفري که مرتکب زنا می بلکه اهللا متعال درباره

انِ ٱوَ ﴿ َ َّ�  
ۡ
ۖ  َٔ َ�  مِنُ�مۡ  نَِهاتَِ�ٰ يَأ ۡص  تَابَا فَإِن اذُوُهَما

َ
عۡ  لََحاَوأ

َ
ْ فَأ ٓ َ�نۡ  رُِضوا  ]  ١٦:  النساء[ ﴾ُهَما

شوند، آزار دهید و چون توبه نمودند و رو میو آن زن و مردي را که از میان شما مرتکب زنا 
 به نیکی آوردند، دست از آزارشان بردارید.

بازان اعم از فاعل و  جنس ست که هنوز فرمان کشتن هم این حکم مربوط به زمانی
کشتند؛  زدند و نه می کار را نه شالق می مفعول نازل نشده بود؛ یعنی زمانی که لواط

به کشتن  د تا توبه کند. سپس اهللا متعال به زبان پیامبرشدادن بلکه او را آزار می
 اند. نیز بر این اجماع کرده #کار، اعم از فاعل و مفعول دستور داد و صحابه لواط

گوید:  می مسعود ابنحدیثی بدین مضمون آورده است که  /مولفسپس 
این ». کفردشنام دادن به مسلمان، فسق است و جنگیدن با او، «فرمود:  اهللا رسول

ناسزاگویی به مسلمان  تر است؛ زیرا پیامبر دهد که فسق، از کفر کم حدیث نشان می

 . [مترجم]310ي  .ك: حدیث شمارهر )1(
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را فسق قلمداد کرد و جنگیدن با او را کفر دانست؛ لذا کسی که به برادر مسلمانش 
شود و حق  آید؛ در نتیجه شهادتش پذیرفته نمی شمار می دشنام دهد، فاسق به

تواند در ازدواج دخترش  شود و نمی ش نیز سلب مییا والیتش بر دختر  سرپرستی
نماز مسلمانان قرار گیرد یا مؤذن شود. این،  نقشی داشته باشد یا در مقام امام و پیش

اي از این مسایل، محل اختالف است. لذا هرکه به  باور بسیاري از علماست؛ البته پاره
لمان بجنگد، کافر برادر مسلمانش دشنام دهد، فاسق است و هرکس به برادر مس

ناحق با برادر مسلمانش یا کشتن او را حالل  شود؛ البته در صورتی که جنگیدن به می
گردد؛ بدین دلیل که اهللا  ي اسالم خارج نمی بداند؛ و اگر کشتنش را روا نداند، از دایره

 فرماید: متعال می

ٓ  �ن﴿ ۡ ٱ ِمنَ  �َِفَتانِ َطا ْ �ۡ ٱ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ۡص  َتَتلُوا
َ
ْ لِ فَأ ۖ بَيۡ  ُحوا ٰ 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

 ِ قۡ  لِ َعدۡ لۡ ٱب
َ
ْۖ ِسُطوٓ َوأ َ ٱ إِنَّ  ا ۡ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ ۡ ٱ إِ�ََّما ٩ ِسِط�َ ُمقۡ ل ٞ إِخۡ  ِمُنونَ ؤۡ مُ ل ۡص  َوة

َ
ْ فَأ  لُِحوا

َخَو�ۡ  َ�ۡ�َ 
َ
   ]١٠  ،٩: احلجرات[  ﴾ُ�مۡ أ

و اگر دو گروه از مؤمنان با یکدیگر جنگیدند، میانشان صلح برقرار کنید. و اگر یکی از این دو 
گروه، به گروه دیگر تجاوز نمود، با گروه تجاوزگر بجنگید تا به حکم اهللا بازگردد. و اگر (به 

اهللا) بازگشت، در میانشان به عدالت و انصاف، صلح برقرار کنید و عدالت و دادگري حکم 
گمان اهللا، دادگران را دوست دارد. جز این نیست که مؤمنان با هم برادرند؛  پیشه نمایید. بی

 پس در میان برادرانتان صلح و آشتی برقرار کنید.

جنگند، برادران گروه  یگر مید سان اهللا متعال دو گروه مسلمان را که با یک بدین
و این، نشان  ه استکنند، نامید میانجی که در میانشان صلح و سازش برقرار می

دیگر، اگرچه خطر سقوط در کفر را دارد، اما از  دهد که پیکار مسلمانان با یک می
 کند. تر است و آنان را از اسالم بیرون نمی ي کفر، پایین مرحله

*** 
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يب ذرٍّ  -١٥٦٨
َ
وِ «َ�ُقوُل:  �نَُّه َسِمَع رُسوَل اهللاِ  وعن أ

َ
ال يَْرِ� رَُجٌل رَُجالً بِالِفْسِق أ

ْم يَُ�ْن َصاِحُبُه كَذلَِك 
َ
ْيِه، إْن ل

َ
ْت َعل  اْرتَدَّ

َّ
 )1([روایت بخاري] ».الُ�ْفِر، إِال

 هرکه،«د: فرمو شنید که می اهللا روایت است که وي از رسول از ابوذرترجمه: 
گونه نباشد، فسق و کفر به  شخص این فسق یا کفر متهم کند و آن را به یشخص

 ».گردد خودش برمی

يب هر�رةَ  -١٥٦٩
َ
اَل:  أنَّ رسوَل اهللاِ  وعن أ

َ
اال َ�َعَ� ابَلاِدي منُهما «ق

َ
الُمتََسابَّاِن َما ق

ومُ 
ُ
 )2([روایت مسلم] ».َحىتَّ َ�ْعَتِدي الَمْظل

دیگر دشنام  یک  دو نفر که به«فرمود:  اهللا گوید: رسول می هریرهابوترجمه: 
 ».دیده [یعنی نفر دوم] از حد بگذرد که ستم دهند، گناهش بر آغازگر است تا آن می

 شرح
گوید:  می در این باب حدیثی بدین مضمون آورده است که ابوذر /نووي

گونه  شخص این هرکه، شخصی را به فسق یا کفر متهم کند و آن« فرمود: پیامبر
یا » تو، فاسقی«یعنی اگر به کسی بگویی:  ؛»گردد شد، فسق و کفر به خودش برمینبا
شخص واقعا فاسق یا کافر  که آن گردد؛ مگر این ، این اتهام به خودتان برمی»تو کافري«

 لذا متهم کردن کسی به فسق یا کفر، جزو گناهان بزرگ است؛ زیرا پیامبر باشد.
که متهم، یعنی  گردد؛ مگر این کننده برمی خود متهم ها به خبر داده است که این اتهام

شود، واقعا فاسق یا کافر باشد و براي برحذر  ها به او وارد می کسی که این اتهام
آید که  کنند. البته از این حدیث چنین برمی داشتن از او، فسق و کفرش را برمال می

گرچه برخی از مردم در تفسیق یا تکفیر مسلمانان، بدون دلیل شرعی، روا نیست؛ ا
کنند و به اندك چیزي دیگران را به فسق و کفر  انگاري و گستاخی می باره سهل این

 گویند: این کار، فسق است؛ این کار، کفر است! متهم کرده، می
گوید:  می ابوهریرهحدیثی بدین مضمون است که  و اما حدیث دوم، 

دهند، گناهش بر آغازگر است تا  نام میدیگر دش یک  دو نفر که به«فرمود:  اهللا رسول

 .61؛ و مسلم، ش: 6045، ش: صحیح بخاري )1(
 .2587مسلم، ش:  صحیح )2(
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دیگر بد و بیراه  لذا دو نفر که به یک ».دیده [یعنی نفر دوم] از حد بگذرد که ستم آن
کند؛ البته تا زمانی که نفر  ست که ناسزاگویی را آغاز می گویند، گناهش بر کسی می

جاوز کند، دهنده را بدهد؛ اما اگر از حد ت دوم از حد نگذرد و فقط جواب دشنام
راي کنیم که ب هاست. از این حدیث چنین برداشت می گاه گناهش با هر دوي آن آن

هایش را  دهنده را تالفی کند و دشنام شخص دشنام انسان جایز است که ناسزاگوییِ
فرمود:  رو باري پیامبر ؛ البته نباید از حد تجاوز نماید؛ از اینبه خودش برگردانَد

يهِ لََعَن اُهللا َمْن لَ « ؛ »لعنت اهللا بر کسی که پدر و مادرش را لعنت کند«؛ یعنی: »َعَن َوادِلَ
کند یا  تعجب کردند و گفتند: مگر کسی پدر و مادرش را لعن و نفرین می #صحابه
بَاُه، َو�َُسبُّ «فرمود:  اهللا گوید؟! رسول ها ناسزا می به آن

َ
بَا الرَُّجِل فَيَُسبُّ أ

َ
َ�َعْم! �َُسبُّ أ

هُ  مَّ
ُ
هُ  أ مَّ

ُ
سان که شخصی به پدر شخص دیگري دشنام  آري؛ بدین«یعنی:  )1(؛»فَيَُسبُّ أ

گوید یا شخصی، به مادر شخص  دهد و او نیز در مقابل به پدر وي ناسزا می می
لذا اگر کسی آغازگرِ شر  ».گوید دهد و او هم به مادر وي ناسزا می دیگري دشنام می
که اگر  نصیب نیست؛ چنان گردد و از آن، بی اش به خودش باز می باشد، شر و بدي

فردي به شخصی دیگر بد و بیراه بگوید، تا زمانی که نفر دوم از حد نگذرد، گناه 
شود که  چنین روشن می رسد؛ هم ننده میزاگویی به شخص اول، یعنی به آغازکناس

ی کند و ي حقِ خویش، تالف تواند در حد و اندازه نفر دوم، مورد ستم قرار گرفته و می
 گناهی بر او نیست.

*** 

يِتَ انلَّيِبُّ  -١٥٧٠
ُ
ًْرا قال:  وعنه قال: أ ْد رشِب مخَ

َ
بُوُهَرْ�رَة: فِمنَّا » ارْضُ�وهُ «بِرجٍل ق

َ
قال أ

 ، ْخزاَك ا�َّ
َ
َقوم: أ

ْ
ال بْعُض ال

َ
 ق

َ
ا انرَْصَف مَّ

َ
ل
َ
ارُِب بِثو�ِه؛ ف ارُِب بَِنْعله، والضَّ ارُِب �ِيدهِ والضَّ الضَّ

وا « قال:
ُ
ْيطانَ هَ ال تُقول  )2([روایت بخاري] ».ذا، ال تُِعيُنوا عليه الشَّ

 گوید: مردي را که شراب خورده بود، نزد پیامبر می ابوهریرهترجمه: 
با دست خود،  گوید: برخی از ما می ابوهریره». او را بزنید«فرمود:  آوردند. پیامبر

 .نقل از عبداهللا بن عمرو به 130صحیح مسلم، ش:  )1(
 ده است.آم 248ي  تر به شماره ؛ این حدیث پیش6777صحیح بخاري، ش:  )2(
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یا لباس خود، او را زدند. هنگامی اي نیز با پارچه  بعضی هم با کفش خویش و عده
 که آن مرد، رفت، یکی از حاضران گفت: خدا، تو را خوار و رسوا کند. پیامبر

 ».چنین نگویید و بر ضد او به شیطان، کمک نکنید«فرمود: 
 شرح

مردي را که شراب خورده بود، «نقل کرده است:  مؤلف رحمه اهللا از ابوهریره
 ».آوردند نزد پیامبر
اي  کننده آمده است؛ خمر، شامل هر نوشیدنی مست» خمر«ي  ین روایت، واژهدر ا

کند که از آبِ انگور باشد یا از خرما یا از جو و گندم یا هر  شود. فرقی نمی می
هاي  ي نوشیدنی ي دیگري. اصل بر این است که همه کننده نوشیدنی مست

دآور باشد و چه نباشد؛ زیرا ، چه اعتیاکننده، حرام است؛ چه کم باشد و چه زیاد مست
اي،  کننده هر مست«یعنی:  )1(؛»لُكُّ ُمْسِكٍر مَخٌْر ، َوُ�ُّ ُمْسِكٍر َحَرامٌ «فرموده است:  پیامبر

 ».خمر و حرام است
ت که با لذت و طرب یا شادي همراه است؛ س مستی، خارج شدن از حالت عادي

یست؛ یعنی جزو مواد کننده ن اگرچه مخدر است، اما مست "بنگ"رو  از این
احساس  گاهشود و  در می آدم مست، از حالت عادي بهآید؛  شمار نمی کننده به تسم

عمویش حمزه بن  پیامبر باريروا یا مسؤولی بلند پایه است!  کند که فرمان می
گفت؛ اما حمزه که  سخن  را دید که شراب خورده بود و با حمزه عبدالمطلب

در شده بود، گفت: مگر شما غالمان پدرم نیستید؟  عادي بهشراب خورده و از حالت 
گوید؛ البته این، پیش از حرام شدن شراب  دانست که چه می و چون مست بود، نمی

 ست که حکم شراب، چهار مرحله داشته است: گفتنی بود؛ لذا گناهی بر او نیست.
 فرماید: که اهللا متعال می ابتدا شراب، مباح بود. چنان ي نخست: مرحله

 ٱوَ  �َِّخيلِ ٱ تِ َ�َمَ�ٰ  َوِمن﴿
َ
  ]  ٦٧: النحل[ ﴾َحَسًنا ًقاَورِزۡ  �َسَكرٗ  هُ ِمنۡ  َ�تَِّخُذونَ  بِ َ�ٰ عۡ ۡ�

گیرید و گاهی رزق پاك  کننده می و از محصوالت درختان خرما و انگور، گاهی شراب مست
 آورید. دست می و نیکو به

 .$نقل از ابن عمر ، به2003صحیح مسلم، ش:  )1(
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ي تحریم قرار داد؛ اما  ا در آستانهر این بود که اهللا متعال، آن ي دوم: مرحله
 فرماید: که می حرامش نفرمود. چنان

ۡ ٱوَ  رِ مۡ �َۡ ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ �َۡ� ﴿ ٓ  قُۡل  ِ�ِ� َميۡ ل  ُمُهَمآ ��ۡ  لِلنَّاِس  فِعُ َوَمَ�ٰ  َكبِ�ٞ  مٞ إِثۡ  �ِيِهَما
 ۡ�

َ
    ]٢١٩: البقرة[  ﴾ِعِهَما�َّفۡ  ِمن َ�ُ أ

ست و منافعی هم براي  پرسند. بگو: در هر دو گناه بزرگیي شراب و قمار میاز تو درباره
 تر است. مردم دارد؛ اما گناهشان از سودشان بیش

 خواري، منع نفرمود. نوشی و شراب اهللا متعال در این مرحله، از باده
 فرماید: اهللا متعال می ي سوم: مرحله

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ َ�قۡ  َ�  َءاَمُنوا لَوٰ ٱ َرُ�وا نُتمۡ  ةَ لصَّ

َ
ٰ  َوأ ٰ  َرىٰ ُسَ� ْ َ�عۡ  َح�َّ  ﴾َ�ُقولُونَ  َما لَُموا

   ]٤٣:  النساء[ 
 گویید. اي مومنان! در حالِ مستی به نماز نزدیک نشوید تا بدانید چه می

اهللا متعال در این آیه از نزدیک شدن به نماز در حالت مستی نهی فرمود؛ لذا 
 د.چنان مباح بو نوشی جز در هنگام نماز هم باده

کلی حرام فرمود و  اب را به، شر»مائده«ي  اهللا متعال در سوره ي چهارم: مرحله
 فرماید: نازل شد. اهللا متعال می ي شراب که این، حکم نهایی درباره

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ۡ ٱوَ  رُ مۡ �َۡ ٱ إِ�ََّما ا  ٱوَ  ِ�ُ َميۡ ل

َ
 ٱوَ  نَصاُب ۡ�

َ
 َ�َملِ  ّمِنۡ  ٞس رِجۡ  مُ َ�ٰ زۡ ۡ�

يۡ ٱ     ]٩٠: دة املائ[  ﴾٩٠ لُِحونَ ُ�فۡ  لََعلَُّ�مۡ  َتنُِبوهُ جۡ ٱفَ  نِ َ�ٰ لشَّ
ي معبودان باطل) و تیرهاي قرعه، پلید و از ها (و همهاي مؤمنان! شراب، و قمار، و بت

 کارهاي شیطان است؛ پس، از آنها دوري کنید تا رستگار شوید.

خواري  جا که نفس انسان به شراب و شراب نوشی منع شدند؛ اما از آن لذا مردم از باده
 خواري قرار داده شد. عالقه دارد، مجازاتی بازدارنده براي جلوگیري از شراب

آوردند.  گوید: مردي را که شراب خورده بود، نزد پیامبر می ابوهریره
ها را معین نکرد؛ لذا مجازات  تعداد ضربه پیامبر». او را بزنید«فرمود:  پیامبر

هاي شرعی گفته  دسته از مجازات خوار، جزو حدود نیست؛ حدود به آن شراب
خواري جزو  باشد؛ پس مجازات شراب اش، مشخص می شود که حد و اندازه می

آوردند،  خوار را نزد پیامبر رو هنگامی که آن مرد شراب تعزیرات است. از این
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گوید: برخی از  می هریرهها را معین نکرد. ابو ؛ ولی تعداد ضربه»او را بزنید«فرمود: 
اي نیز با پارچه یا لباس خود، او را  ما با دست خود، بعضی هم با کفش خویش و عده

زدند. هنگامی که آن مرد رفت، یکی از حاضران گفت: خدا، تو را خوار و رسوا کند. 
سان اگرچه  بدین». چنین نگویید و بر ضد او به شیطان، کمک نکنید«فرمود:  پیامبر
ي  از ناسزاگویی به او منع فرمود؛ پس درباره د شراب خورده بود، اما پیامبرآن مر
خوار چه موضعی باید داشته باشیم؟ آري؛ باید برایش درخواست هدایت و  شراب

آمرزش نماییم. مثالً بگوییم: پروردگارا! او را هدایت بفرما؛ پروردگارا! او را از این 
 گناه، دور بگردان.

دارد؛  تخواري، مجازا دهد که شراب، حرام است و شراب یاین حدیث نشان م
ها، مانند گذشتگان به  مردمان زیادي، اسالم را پذیرفتند؛ برخی از آن در دوران عمر

باره با  در این خواري، زیاد شد. عمر بند نبودند. لذا شراب اسالم و احکام آن، پاي
خواري و مجازات آن، نظر  ي حکمی شراب ها درباره مشورت کرد و از آن اصحاب
را جمع نکرد؛ بلکه از  #ي اصحاب ست که آن بزرگوار همه گفتنی خواست.
نظران و اهل مشورت، نظر خواست؛ زیرا عموم مردم صالحیت اظهار نظر  صاحب
نظرند که  ي چنین مسایلی را ندارند. در مسایل سیاسی نیز افراد صاحب درباره

هاي خود به ایفاي نقش  باید مطابق توانمندي صالحیت اظهار نظر دارند و هر کسی
اگر هر کسی خود را در هر ». اند هر کسی را بهر چیزي ساخته«در جامعه بپردازد؛ 

آید؛ لذا هر کاري را باید به  وقت سنگ روي سنگ بند نمی نظر بداند، آن کاري صاحب
 فرماید: گونه که اهللا متعال می اهل آن سپرد؛ همان

ٓ  �َذا﴿ مۡ  مۡ َءهُ َجا
َ
 ٱ ّمِنَ  رٞ أ

َ
وِ  نِ مۡ ۡ�

َ
ْ  ِف وۡ �َۡ ٱ أ َذاُعوا

َ
وهُ  َولَوۡ  ۦۖ بِهِ  أ  �َ�ٰٓ  لرَُّسولِ ٱ إَِ�  َردُّ

ْوِ� 
ُ
 ٱ أ

َ
ِينَ ٱ لََعلَِمهُ  ُهمۡ ِمنۡ  رِ مۡ ۡ�   ]٨٣:  النساء[  ﴾ُهمۡ ِمنۡ  ۥبُِطونَهُ َت��َسۡ  �َّ

 و اگر کنند.  را شایع می رسد، آن اي به آنان می کننده و هنگامی که خبر امیدبخش یا نگران
کردند، آنان که اهل درك و استنباطند،  آن را به پیامبر و صاحبان امور خویش واگذار می

 نمودند. حقیقتش را درك می

مشارکت عمومی بدین معنا که هر کسی مطابق توانایی و تخصص خود ایفاي 
وناگون از نقش نماید، خوب و مفید است؛ اما بدین معنا که هر کسی در مسایل گ

جمله مسایل سیاسی اظهار نظر و دخالت کند، بر خالف روش صحابه و خلفاي 
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گر این است که هر کسی مطابق  باشد؛ بلکه روش سلف، بیان می #راشیدین
 گیرد. هاي خود، نقشی را در جامعه بر عهده می شایستگی

بین بود،  که شخصیتی دوراندیش و باریک که عمر فاروق خالصه این
خواري و گسترش  ي موضوع شراب را جمع کرد و درباره #نظران صحابه صاحب

ها   ها و بازدارنده شود که وقتی انگیزه این آسیب، از آنان نظر خواست. لذا روشن می
رواي مسلمان براي جلوگیري  ي حاکم و فرمان گردد، وظیفه دینی و ایمانی ضعیف می

و وقتی این دو امر، یعنی شود  تر می تر و بیش هاي اجتماعی جدي از آسیب
هاي  هاي اخالقی و آسیب هاي ایمانی و حکومتی در برخورد با چالش بازدارنده

هاي اجتماعی افزایش یافته، امت و ملت رو به تباهی  اجتماعی ضعیف شوند، آسیب
خواري از اهل نظر،  ي چگونگی برخورد با گسترش شراب درباره نهند. عمر می

ترین مجازات، مجازات تهمت  : کمگفت ن بن عوفعبدالرحممشورت خواست. 
افزایش خواري را به هشتاد شالق،  باشد. لذا حد شراب است که هشتاد تازیانه می

خواري  را پذیرفت و مجازات شراب پیشنهاد عبدالرحمن بن عوف عمر .دهید
و  تر به عنوان یک تعزیر، چهل شالق بود به هشتاد شالق افزایش داد را که پیش

 نیز این را پذیرفتند. صحابه
زنند؛ و اگر دوباره  در سنت آمده است که اگر کسی شراب نوشید، او را می

چه بار سوم شراب خورد، مجازاتش این  زنند؛ و چنان شراب خورد، باز هم او را می
ي چهارم که شراب نوشید، واجب است که او را  است که او را بزنند؛ اما مرتبه

همین دیدگاه را دارند و بر این باورند  گونه آمده است و ظاهریه اینبکُشند. در سنت، 
شود؛ زیرا به یک عنصر فاسد تبدیل شده  خوار در چهارمین مرتبه، کُشته می که شراب

خوار را نباید  اند: شراب است که امیدي به اصالحش نیست؛ ولی جمهور علما گفته
حد وسط  /االسالم خورد. شیخ کُشت و هر بار که مرتکب این عمل شود، شالق می

خواري در جامعه زیاد شود و مردم جز از ترس  را گرفته و گفته است: وقتی شراب
خوار در چهارمین  خواري برندارند، در این صورت شراب اعدام دست از شراب

ست که هر دو  اي شود. این، دیدگاه دقیق و عالمانه ي مجازاتش، کُشته می مرتبه
جمع کرده است: هم مصلحت متون صریح را و هم مصلحت مصلحت را در خود 

مجازات  خواري در جامعه را؛ زیرا عمر فاروق جلوگیري از افزایش شراب
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که علما در مورد حدیثی که در  ویژه این خواري را تا حد اعدام قرار نداد؛ به شراب
ي آن  رههاي متفاوتی دربا باره روایت شده است، اختالف نظر دارند و دیدگاه این

ست یا خیر، صحیح است یا نه و آیا منسوخ شده یا  وجود دارد که آیا حکمش باقی
که حد وسط را گرفته  /االسالم منسوخ نشده است؟ در هر صورت، دیدگاه شیخ

و اي کاش حکام و سران کشورهاي اسالمی  باشد. است، دیدگاهی درست و دقیق می
خواري که رو  ي شراب ه برخورد با پدیدهها و احکام شرعی از جمل به اجراي مجازات

دیدند که چه خیر و برکتی در پی دارد و از چه  کردند و می به افزایش است، توجه می
کند! امروزه در برخی از کشورهاي اسالمی،  گیري می ها و منکراتی پیش آسیب
هاي حالل،  خواري همانند نوشیدن آب پرتقال و آب لیمو و دیگر نوشیدنی شراب

 سان ؛ بدینست اي غیراسالمی شکی نیست که این پدیده، جلوه ج پیدا کرده است.روا
کنند و بطري شراب را از درون یخچال برداشته، سر  که مردم درب یخچال را باز می

ي اسالمی نیست؛  ي جامعه بند و باري که شایسته کشند! این، یعنی گسترش بی می
قَْواٌم «ه فرمود: است ک ي پیامبر گرامی بلکه مصداق فرموده

َ
يِت أ مَّ

ُ
َُكوَ�نَّ ِمْن أ يلَ

َمَعازَِف 
ْ
َْمَر َوال

ْ
َِر�َر َواخل

ْ
َِر َواحل

ْ
در میان امتم مردمانی خواهند آمد که «؛ یعنی: »�َْستَِحلُّوَن احل

و اینک مردم به این چهار  ».پندارند زنا، ابریشم، شراب و آالت موسیقی را حالل می
اجتماعی از جمله زنا و لواط در برخی از کشورها اند؛ مفاسد  آفت مبتال شده

شود که در  پندارند. گفته می را مباح می اي گسترش یافته است که انگار آن اندازه به
هاي  آید، دختران و پسرانی جوان با جام که هواپیما فرود می برخی از کشورها، همین

 ][پناه بر اهللا کنند و حتی...! شراب از مسافران استقبال می
پوشند؛  بینیم که مردان همانند زنان لباس ابریشمی می در برخی از کشورها، می

ویژه ثروتمندان و افرادي که از رفاه اجتماعی باالیی برخوردارند! حتی استفاده از  به
 بند، انگشترهاي طال و گوشواره و امثال آن براي مردان، عادي شده است. گردن

پوشیده نیست و موسیقی با انواع گوناگونش  ي موسیقی که اصالً بر کسی درباره
ي کشورهاي اسالمی رواج و گسترش عجیب و غریبی پیدا کرده است.  تقریباً در همه

ها در پناه خویش قرار دهد و سران و شهروندان  اهللا متعال همه را از این آفت
 یقین اهللا بر هر کاري تواناست. اصالح بگرداند؛ بهکشورهاي اسالمی را 

*** 
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اَل: َسِمْعُت رسوَل اهللاِ  -١٥٧١
َ
ْيِه «َ�ُقوُل:  وعنه ق

َ
 ُ�َقاُم َعل

َ
� ُه بِالزِّ

َ
و�

ُ
 َمْمل

َ
َذف

َ
َمْن ق

اَل 
َ
ْن يَُ�وَن كما ق

َ
 أ

َّ
 )1([متفقٌ علیه] ».احَلدُّ يَوَم الِقَياَمِة، إِال

هرکه غالمش «فرمود:  شنیدم که می اهللا گوید: از رسول می ابوهریرهترجمه: 
که اتهامش  شود؛ مگر آن متهم کند، روز قیامت حد شرعی بر او اجرا می را به زنا

 ».صحت داشته باشد
 شرح

 اهللا گوید: رسول می در این باب حدیثی آورده است که ابوهریره /مولف
شود؛  هرکه غالمش را به زنا متهم کند، روز قیامت حد شرعی بر او اجرا می«فرمود: 
 ».باشد که اتهامش صحت داشته مگر آن

گردد یا به  ي زرخرید است که مانند کاال خرید و فروش می ، همان بردهغالم
ي آزاد و  هی دربارهشود؛ البته احکام ال ا هبه میگردد ی شود و وقف می رهن داده می

 سان است. برده، جز در امور مادي، یک
ز آنِ اوست؛ مالک برده، عالوه هم مالکیت برده را در دست دارد و هم منافع برده، ا

، در دنیا بر او حد »اي زناکار«اش را به زنا متهم کند، مثالً بگوید:  با این حال اگر برده
، »کار اي لواط«و » اي زناکار«هایی مثل  دانید که گفتن عبارت شود؛ می شرعی اجرا نمی

هایی  آید و حد شرعی دارد. بر مالک برده که چنین عبارت شمار می قذف یا تهمت به
تر و شدیدتر است،  گردد؛ اما در آخرت که عذابش سخت گوید، حد قذف اجرا نمیب

ي زرخرید به  دهد که متهم کردن برده کنند. این، نشان می حد شرعی را بر او اجرا می
اند: هر عملی  اهللا گفته گونه که علما رحمهم باشد؛ زیرا همان زنا، جزو گناهان بزرگ می

 ر آخرت تصریح شده، جزو گناهان بزرگ است.ي به مجازاتش د که درباره
 هرکه غالمش را به زنا متهم کند، روز قیامت حد شرعی بر او «فرمود:  پیامبر

 

؛ اما صحت اتهام چگونه ثابت »که اتهامش صحت داشته باشد شود؛ مگر آن اجرا می
شاهد گواهی دهند که با صراحت و بدون کنایه، شود؟ درصورتی که چهار نفر  می

که خود شخص به انجام  اند که عمل زنا انجام شده است یا این و دیده  خول بودهد
 این عمل، اعتراف کند.

 .1660؛ و صحیح مسلم، ش: 6858صحیح بخاري، ش:  )1(
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شود، نصف مجازات افراد آزاد  که مرتکب زنا می کنیزيست: مجازات  گفتنی
 فرماید: گونه که اهللا متعال می است؛ همان

﴿ ٓ حۡ  فَإَِذا
ُ
َ�ۡ�َ  فَإِنۡ  ِصنَّ أ

َ
ۡ ٱ َ�َ  َما ُف نِۡص  ِهنَّ يۡ َ�َعلَ  ِحَشةٖ 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.

شود، این است که او را صد شالق بزنند  ي آزادي که مرتکب زنا می حکمِ دوشیزه
زنند و  اگر کنیزي زنا کند، او را پنجاه تازیانه میو به مدت یک سال تبعید کنند؛ اما 

اند: او را نباید تبعید  ي تبعیدش، اختالف نظر وجود دارد. برخی از علما گفته درباره
مالک یا صاحب برده  انجامد. کرد؛ زیرا تبعیدش، به پایمال شدن حقوقِ صاحبش می

فرموده  ند؛ زیرا پیامبراش که مرتکب زنا شده است، اجرا ک تواند حد را بر برده می
اگر کنیزي زنا کرد و زنایش ثابت شد، صاحبش (طبق احکام شرعی) او را «است: 

که او را سرزنش نماید، حد  آن شالق بزند و او را سرزنش نکند؛ اگر دوباره زنا کرد، بی
شرعی را بر او اجرا کند و اگر براي سومین بار، مرتکب زنا شد، او را بفروشد؛ اگرچه 

اما شالق زدن به شخصِ آزادي که مرتکب زنا  )1(».برابرِ ریسمانی از مو باشد در
رو اگر کسی که بالغ و  گردد؛ از این ي وي انجام می شود، توسط قاضی یا نماینده می
ل است، مرتکب زنا شود، حتی برادرش نیز حق ندارد که حد شرعی را بر او اجرا عاق

اي مرتکب دزدي یا  ست: اگر برده . گفتنیي اوست دهکند؛ بلکه این، کارِ قاضی یا نماین
تواند این حکم را بر او اجرا کند؛  سرقتی شد که حدش قطع دست است، صاحبش نمی

اند: صاحب یا مالک  علما گفته ي اوست. بلکه اجراي چنین احکامی با قاضی یا نماینده
مگر مجازات شالق را. واهللا کند؛  اري خود اج را بر برده تواند حد یا مجازاتی برده، نمی

 اعلم.

 . [مترجم]247ي  .ك: حدیث شمارهر )1(
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 مصلحت شرعی

و مصلحت شرعی، این است که دیگران را از اقتدا کردن به او در بدعت یا 
فسقش برحذر دارند. آیه و احادیثی که در باب پیشین ذکر شد، در این باب نیز 

 صادق است.
 

اَل رُسوُل اهللا &اع�شة وعن -١٥٧٢
َ
َضْوا : «قالْت: ق

ْ
ْد أف

َ
ُهْم ق إ�َّ

َ
ْمَواَت، ف

َ
ال �َُسبُّوا األ

ُموا دَّ
َ
 َما ق

َ
 )1([روایت بخاري] ».إىِل

به مردگان ناسزا نگویید؛ زیرا «فرمود:  اهللا رسول گوید: می &عایشهترجمه: 
 ».اند ي اعمال خویش رسیده ها به نتیجه آن

 شرح
ناحق و بدون  باب: حرام بودن ناسزاگویی به مردگان به«گوید:  می /مولف

 .»مصلحت شرعی
اند؛ زیرا  منظور از مردگان، مردگان مسلمان هستند؛ نه کسانی که کافر از دنیا رفته

خوري و  که ناسزاگویی به کافرِ مرده، باعث دل کافر هیچ حرمتی ندارد؛ مگر این
رو اگر این نگرانی وجود نداشته باشد،  ناراحتی نزدیکان و بازماندگانش شود؛ از این

باشد که گفته  می /مولفکافر هیچ حرمت و احترامی ندارد و همین، معناي سخنِ 
؛ زیرا این حق براي مسلمانان وجود دارد که از مردگان کافري که با »ناحق به«است: 

نی بر اند که در مسایل دی و کوشیده  اند یا به آنان آزار رسانده مسلمانان جنگیده
چنین ناسزاگویی به مردگان، بنا بر مصلحت  مسلمانان فشار بیاورند، بد بگویند. هم

سان که مرده، آدمی بدعتی بوده و بدعتش در میان مردم  شرعی، ایرادي ندارد؛ بدین
هاي آن مرده را بیان کنیم تا  رو مصلحت در این است که بدي رواج یافته است؛ از این

 وند و از راه و روش وي دوري نمایند.مردم به او فریفته نش

 .1393، ش: صحیح بخاري )1(
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 &عایشه که است کرده استدالل مضمون بدین حدیثی به /مولف سپس
 تحریم براي اصل، در نهی ؛»نگویید ناسزا مردگان به« فرمود: اهللا رسول گوید: می

 را علتش پیامبر سپس باشد. می حرام مسلمان، مردگان به ناسزاگویی رو این از است؛

 آنان به اگر بنابراین ».اند رسیده خویش اعمال ي نتیجه به ها آن زیرا« فرمود: و نمود بیان

 به عمل سراي از که ها آن کند؟ می عوض را چیزي چه و دارد فایده چه بگوییم، ناسزا

 و اوست قیامت کسی، هر مرگ اند؛ دیده را اعمالشان سزاي و شده منتقل مکافات سراي
 کرده مستثنا پیامبر سنت که مواردي در مگر شود؛ یم قطع اعمالش میرد، می هرکه

  َ�َملُهُ  اْ�َقَطعَ  آَدمَ  اْ�نُ  َماَت  إَِذا« است: فرموده پیامبر که حدیث این مانند است؛
َّ
 ِمنْ  إِال

وْ  َجارَ�ٍة، َصَدقةٍ  ثَالٍث:
َ
مٍ  أ

ْ
وْ  بِِه، يُنْتََفعُ  ِعل

َ
ٍ  أ

َ
ُ  يَْدُعو َصاِلٍح  َودل

َ
 انسان که هنگامی« یعنی: )1(؛»هل

 از دیگران که علمی یا جاري، ي صدقه مورد: سه در مگر شود؛ می قطع عملش میرد، می

 ».کند می دعا برایش که صالحی فرزند یا برند می نفع آن
گر این است که انسان باید زبانش را از گفتن سخنان  بیان &حدیث عایشه

نیک خداست که از  فایده حفظ کند؛ این، روش پرهیزگاران و بندکان مورد و بی بی
گذرند و به هیچ عنوان  کنار سخنان و کارهاي بیهوده، با بزرگواري و متانت می

 آورند. جا بر زبان نمی دهند و جز سخن درست و به شهادت دروغین نمی
*** 

 . [مترجم]1391ي   ر.ك: حدیث شماره )1(
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 فرماید: اهللا متعال می

ِ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  که مرتکب گناهی شده باشند، می آن و آنان که مردان و زنان مؤمن را بی
 اند. تهمت و گناه آشکاري بر دوش کشیده

 

عاصبن َ�ْمراهللا وعن عبد  -١٥٧٣
ْ
اَل رسوُل اهللاِ  $و بن ال

َ
اَل: ق

َ
ُمْسلُِم َمْن : «ق

ْ
ال

ُمَهاِجُر َمْن َهَجَر ما َ�َ� 
ْ
ُمْسلُِموَن ِمْن لِسانِِه و�َِده، وال

ْ
 )1([متفق علیه] ».َ�ْنهُ اهللا َسلَِم ال

مسلمان «فرمود:  اهللا رسولگوید:  می $عبداهللا بن عمرو بن عاص ترجمه:
ست که  از دست و زبان او در امان باشند. و مهاجر، کسیست که سایر مسلمانان  کسی
 ».چه که اهللا منع کرده است، دوري نماید از آن

اَل رسوُل اهللاِ  -١٥٧٤
َ
اَل: ق

َ
َمْن أَحبَّ أْن يُزَْحَزَح َعِن انلَّارِ، و�ُْدَخَل اجَلنََّة، : «وعنه ق

تِِه َمنِيَُّتُه َوُهَو يُْؤِمُن بِاهللاِ َوايَلوِم 
ْ
َتأ

ْ
ل
َ
ْهِ ف  إيِلَ

َ
ِي ُ�ِبُّ أْن يُْؤ�

َّ
 انلَّاِس اذل

َ
ِت إىِل

ْ
َأ

ْ
 ».اآلِخِر، َويل

 )2([روایت مسلم]
 از که دارد دوست هرکس« فرمود: اهللا رسول گوید: می $عمرو بن عبداهللا ترجمه:

 و اهللا به رسد، می فرا مرگش که زمانی در باید شود، بهشت وارد و دور دوزخ آتش
 خودش با دارد دوست که کند رفتار اي گونه به مردم با باید و اشدب داشته ایمان آخرت

 ».گردد رفتار طور همان
 شرح

 بودن حرام« است: گشوده عنوان بدین بابی »الصالحین ریاض« کتابش در /مولف

 ».آزاري مردم

 گذشت. 216ي  شماره تر به . این حدیث پیش40؛ و صحیح مسلم، ش:10صحیح بخاري، ش:  )1(
 آمده است. 673ي  شماره تر به . این حدیث پیش1844صحیح مسلم، ش:  )2(
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 یا عمل و دست با چه و باشد زبان با چه دارد؛ مختلفی هاي گونه آزاري مردم

 سخنی انسان مثالً شود. دیگران شدن اذیت سبب که هرشکلی هب یا عملی صورت به

 برادر به چه چنان اما نرسد. زیانی او به اگرچه گردد؛ آزرده دل مسلمانش برادر که بگوید

 مثالً عملی؛ آزار و اذیت اما و است. شدیدتر و تر بیش گناهش برسد، زیانی مسلمانش

 مسلمانش برادر چیزي با یا کند. تنگ شمسلمان برادر براي را رفتن راه یا تنسنش جاي

 که گونه همان دارد؛ سختی وعید و ست آزاري مردم و حرام کارها  این ي همه بترساند. را

 فرماید: می متعال اهللا

ِ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  که مرتکب گناهی شده باشند، می آن و آنان که مردان و زنان مؤمن را بی
 اند. تهمت و گناه آشکاري بر دوش کشیده

ْ �ۡ ٱ َما بَِغۡ�ِ ﴿در این آیه آمده است:  که مردان و زنان مومن  آنان«؛ یعنی: ﴾تََسُبوا
شود  از این آیه چنین برداشت می». آزارند... ، میکب گناهی شده باشندکه مرت آن بیرا 

که آزار دادن زن یا مرد مومنی که مرتکب گناه شده است، ایرادي ندارد؛ به عبارت 
دیگر: اگر آزار رساندن شما به یک مسلمان، واکنشی به عملِ خودش باشد، اشکالی 

که به شما رسانده است، تالفی کنید؛  توانید در برابر اذیت و آزاري ندارد و شما می
 فرماید: بلکه اهللا متعال می

انِ ٱوَ ﴿ َ َّ�  
ۡ
ۖ  َٔ َ�  مِنُ�مۡ  نَِهاتَِ�ٰ يَأ ۡص  تَابَا فَإِن اذُوُهَما

َ
عۡ  لََحاَوأ

َ
ْ فَأ ٓ َ�نۡ  رُِضوا    ]١٦:  النساء[ ﴾ُهَما

مودند و رو شوند، آزار دهید و چون توبه نو آن زن و مردي را که از میان شما مرتکب زنا می
 به نیکی آوردند، دست از آزارشان بردارید.

 و فاعل از اعم بازان جنس هم کشتن فرمان هنوز که ست زمانی به مربوط حکم این
 بلکه کشتند؛ می نه و زدند می شالق نه را کار لواط که زمانی یعنی بود؛ نشده نازل مفعول

 کار، لواط کشتن به پیامبرش زبان هب متعال اهللا سپس کند. توبه تا دادند می آزار را او

 پیامبر که چنان اند کرده اجماع این بر نیز #صحابه و داد دستور مفعول و فاعل از اعم
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َفاِعَل  فَاْ�تُلُوا لُوٍط  قَْومِ  َ�َمَل  َ�ْعَمُل  وََجْدُ�ُموهُ  َمنْ « فرمود:
ْ
َمْفُعوَل  ال

ْ
 را هرکه یعنی: )1(؛»بِهِ  َوال

 ».بکشید را مفعول و فاعل دهد، می انجام را لوط قوم عمل که دیدید
 مفعول، و فاعل از اعم کار لواط کُشتن بر صحابه گوید: می /حرانی ابوالعباس امام

 سنگسار اند: گفته برخی دارند. نظر اختالف کشتنش کیفیت در اما اند؛ کرده اجماع

 بلند، مکانی (یا منطقه ي نقطه بلندترین از را او باید اند: گفته دیگر شماري و شود می

 هم برخی و بمیرد. تا بزنند سنگ او به قدر آن سپس و بیندازند پایین به کوه) ي قله مانند

 بزنند. آتش را او باید اند: گفته
جا باشد، ایرادي ندارد؛ مثالً  حق و به در هر حال اگر اذیت و آزار دیگران، به

و حقیقت، او را آزار  آید و شما با انجام حق شخصی از حق و حقیقت خوشَش نمی
بندند،  دهید؛ خُب، سزاوارش! زیرا برخی از مردم با دیدن کسانی که به سنت پاي می

حدیثی بدین مضمون آورده  /شوند. سپس مولف کنند و اذیت می خودخوري می
ست که سایر مسلمانان از دست و زبان او در  مسلمان کسی«فرمود:  است که پیامبر

 ».امان باشند
 نفرینشان دهد، نمی دشنام دیگران به که ست مسلمانی راستین، و کامل مانمسل لذا

 ي همه از بلکه چینی؛ سحن نه و کند می غیبت نه زند، نمی حرف شانسر پشت کند، نمی
 او دست از مسلمانان سایر چنین هم نماید. می دوري مردم با رابطه در زبان هاي آفت

 اموالشان به نه و کند می تصاحب را اموالشان نه زند، می کتکشان نه هستند؛ درامان

 وجود دیگري مسلمان این، جز که نیست این حدیث، این منظور زند. می برد دست

 هاي ویژگی جزو منشی، و رفتار چنین که دهد می نشان حدیث این بلکه ندارد؛

 ست؛ا متعال اهللا امرِ تسلیم باطن، و ظاهر در که ست کسی مسلمان گرنه، و ست؛ اسالمی

 با شایسته و درست رفتاري مسلمان انسان تا دارد تشویقی ي جنبه تعابیري، چنین ولی

 باشد. داشته خود کیشان هم
چه که اهللا منع  ست که از آن و مهاجر، کسی«ي این حدیث آمده است:  در ادامه

شود که براي حفظ  دانید که مهاجر به کسی گفته می می». کرده است، دوري نماید
کند؛ اما هجرت، معناي  ، از سرزمین کفر به سرزمین اسالم، هجرت میدین خود

 .$عباس نقل از ابن به 6589صحیح الجامع، ش:  )1(
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چه که  نآدیگري هم دارد که در این حدیث بیان شده است؛ بدین معنا که انسان از 
گوید، عمل  ست که دروغ نمی اهللا متعال منع فرموده، دوري نماید؛ لذا مهاجر کسی

پرهیزد؛ چنین کسی،  محرمات میکند و از  دهد، واجبی را ترك نمی حرام انجام نمی
 چه که اهللا متعال منع فرموده، دوري کرده است. نآمهاجر است؛ زیرا از 

 دوست هرکس« فرمود: پیامبر که است مضمون بدین حدیثی حدیث، دومین اما و

 به رسد، می فرا مرگش که زمانی در باید شود، بهشت وارد و دور دوزخ آتش از که دارد

 با دارد دوست که کند رفتار اي گونه به مردم با باید و باشد داشته انایم آخرت و اهللا

 ».گردد رفتار طور همان خودش
 و دور دوزخ آتش از که دارند دوست همه زیرا است؛ تشویق براي حدیث، ساختار

 قرار ها انسان فراروي را کارش راه موضوع، این طرح با پیامبر لذا شوند؛ بهشت وارد

 در باید شود، بهشت وارد و دور دوزخ آتش از که دارد دوست هرکس« فرمود: و داد

 باید انسان رو این از ؛»باشد داشته ایمان آخرت و اهللا به رسد، می فرا مرگش که زمانی

 رسد. می فرا زمانی چه مرگش که داند نمی زیرا باشد؛ آخرتش و اهللا یاد و ذکر در همواره

 دگارپرور دین بر و دهیم قرار خویش چشم پیشِ را آخرت و اهللا به ایمان باید پس

 عین در باشیم. داشته ایمان آخرت و او به که است پروردگار حقّ این، ورزیم؛ استقامت

 نجات براي پیامبر که چنان کنیم؛ رعایت را دیگران حقوق که باشیم مراقب باید حال،

 داد قرار ها انسان از یک هر فراروي هم را قانون و کار راه این بهشت، به ورود و دوزخ از

 ؛»گردد رفتار طور همان خودش با دارد دوست که کند رفتار اي گونه به مردم با باید« که:
 حقش یا کنند اذیت را او دیگران که ندارد دوست زیرا بپرهیزد؛ آزاري مردم از یعنی

 دیگران با کسی هر رفتار که این خالصه بزنند! کَلَک او به ستد و داد در یا نمایند تجاوز

 مردم اگر باشند. داشته را رفتار همان او با دیگران دارد دوست که باشد اي گونه به باید

 زندگی در را نتایجش و آثار کنند، عمل نبوي رهنمود این به دیگر یک با تعامل در

 يُْؤِمنُ  ال« فرمود: پیامبر که ست حدیثی همانند حدیث، این دید. خواهند خویش

َحُدُ�مْ 
َ
 نیست کامل شما از یک هیچ ایمان« یعنی: )1(؛»نِلَْفِسهِ  ُ�ِبُّ  َما ألِخيهِ  ُ�ِبَّ  َحىتَّ  أ

 ».پسندد می خود براي که بپسندد را چیزي همان مسلمانش برادر براي که آن تا

 ؛ [مترجم]188ي  ر.ك: حدیث شماره )1(
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 شرح
گردانی از  توزي، از هم بریدن و روي هنهی از کین«بابی تحت عنوان  /مولف

 گشوده است.» دیگر یک
دیگر، هم  دیگر؛ از هم بریدن یا قطع رابطه با یک توزي، یعنی تنفر قلبی از یک کینه

توزي و از هم  ي کینه دیگر، نتیجه گردانی از یک با زبان است و هم در عمل؛ روي
مانش را در دل داشته باشد؛ ي برادر مسل بریدن است. جایز نیست که مسلمان، کینه

این، حرام است. اصالً چه دلیل و معنایی دارد که مسلمانی از برادر مسلمانش متنفر 
طور مطلق  شده است، باز هم نباید به باشد؟ اگر مرتکب گناه و نافرمانی از اهللا

نه و از او متنفر شوید. تنها کافران سزاوار چنین کیکلی  بهاش را به دل بگیرید یا  کینه
را در دل داشته باشد؛ زیرا هیچ خیري در  اني کافر تنفري هستند و مسلمان باید کینه

پافشاري کند، باز هم  کار باشد و بر گناهش گر گنهاما مسلمان، حتی ا نیست؛ ها آن
خاطر ایمانی که دارد، بر ما واجب است که دوستش بداریم و متناسب با فسق و  به

از او ناراحت باشیم. اما مگر حب و بغض یا دوستی و شود،  معصیتی که مرتکب می
خاطر ایمانی که دارد، دوستش  گوییم: آري؛ به شوند؟ می جا جمع می تنفر، با هم یک

که طعم  از او ناراحت باشیم. مانند بیمارشود،  خاطر فسقی که مرتکب می بداریم و به
 بخورد تا بهبود بیابد.ت ندارد؛ اما دوست دارد دارو ي داروي تلخ را دوس و رایحه

ایمان، یکی هستید و  گونه است و بدین خاطر که شما و او در اصلِ مومن نیز همین
طور مطلق  شود، به خاطر معصیتی که مرتکب می هر دوي شما ایمان دارید، نباید به

اش را به دل بگیرید؛ در صورتی که اگر هر دو جنبه را در نظر بگیرید، یعنی او را  کینه
شود، از او  طر ایمانش دوست بدارید و متناسب با معصیتی که مرتکب میخا به

چه را که براي خود  اش این خواهد بود که نصیحتش کنید و آن خور باشید، نتیجه دل
پسندید، براي او نیز بپسندید. لذا با او قطع رابطه نکرده، به او سالم کنید؛ مگر  می
ید و بیندیشد که چرا دوست یا برادر که قهر کردن باعث شود که به خود بیا آن

 مسلمانم با من قهر کرده است؛ در نتیجه دست از معصیت بردارد.



 الصالحین شرح ریاض   144

دیگر قطع رابطه کنند؛ یکی  و اما از هم بریدن بدین معناست که دو مسلمان یا یک
دیگر این است که با هم ارتباط داشته باشند و از هم بریدن یا  از حقوق مسلمانان بر یک

رو انسان  کار. از این دیگر جایز نیست؛ حتی قطع ارتباط با مسلمانِ گنه ط با همقطع ارتبا
اش مرتکب گناه و معصیت شود؛ زیرا  دارد؛ هرچند همسایه اش را گرامی می همسایه

هرکس به «؛ یعنی: »َوايلَْوم اآلِخِر فَليُْكِرْم َجارَهُ  بِاهللاَمْن اَكَن يُْؤِمُن «فرموده است:  پیامبر
لذا در نیکی کردن به همسایه ». اش را گرامی بدارد و روز قیامت ایمان دارد، همسایهاهللا 

اش بدارید؛ و اگر اهل گناه و معصیت است، نصیحتش کنید.  کوتاهی نکنید و گرامی
کنند؛ توجیهشان  چنین برخی از مردم با نزدیکان و خویشاوندان خود قطع رابطه می هم

باشد. این، اشتباه است؛ بلکه با  معصیت می این است که فالنی، اهل گناه و
خویشاوندانتان ارتباط داشته باشید؛ هرچند اهل گناه و معصیت باشند یا با شما قطع 

خدا! من،  گوید: مردي، عرض کرد: اي رسول می ابوهریرهکه  . چنانارتباط کنند
ارتباط ندارند؛ و من ها با من  کنم، ولی آن خویشاوندانی دارم که با آنان ارتباط برقرار می

هایشان شکیبایی  کنند؛ من در برابر بدي ها به من بد می کنم، ولی آن به آنان نیکی می
گونه باشی  اگر همین«فرمود:  کنند. پیامبر ها باز هم به من بدي می ورزم، ولی آن می

، خورانی و تا زمانی که به همین روش عمل کنی که گفتی، گویا خاکستر داغ به آنان می
لذا اگر خویشاوندانت با تو  )1(».پشتیبانی از سوي اهللا در برابرِ آنان با تو خواهد بود

فرموده  کنند، باز هم با آنان ارتباط داشته باش؛ پیامبر ارتباط ندارند یا به تو بد می
ي راستین پیوند خویشاوندي، کسی نیست که  کننده وصل«فرمود:  پیامبراست: 

کند؛ بلکه کسی  ها ارتباط برقرار می خویشاوندانش با او دارند، با آن خاطر ارتباطی که به
 )2(».نماید ها حفظ می کنند، او ارتباطش را با آن است که وقتی با او قطع رابطه می

گردانی هم به  دیگر نیز براي مسلمانان روا نیست؛ روي گردانی از یک روي
ارد؛ لذا اگر احساس کردید که ي عملی د شود و هم جنبه خوريِ قلبی اطالق می دل

جویی کنید یا اگر از شما روي گرداند  خور است، از او دل برادر مسلمانتان از شما دل
 محلی کرد، شما به او نزدیک شوید و به او نیکی کنید: یا به شما بی

 ؛ [مترجم]323ي  .ك: حدیث شمارهر )1(
 ؛ [مترجم]327ي  .ك: حدیث شمارهر )2(
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ِ  َ�عۡ دۡ ٱ﴿ حۡ  ِ�َ  لَِّ� ٱب
َ
ِيٱ فَإَِذا َسنُ أ ٞ َعَ�ٰ  ۥَنهُ َوَ�يۡ  َنَك بَيۡ  �َّ نَّ  َوة

َ
   ﴾٣٤ َ�ِيمٞ  َوِ�ٌّ  ۥهُ َك�

    ]٣٤: فصلت[ 
(بدي را) به بهترین شیوه پاسخ بده که اگر چنین کنی، ناگاه کسی که میان تو و او 

 شود که گویا دوستی صمیمی و نزدیک است. ست، چنان می دشمنی

اگر به این رهنمودهاي االهی و نبوي عمل کنیم، به خیر و نیکی فراوانی دست 
گوید: فالنی که  گیرد و می بینیم؛ اما شیطان، ما را به بازي می اش را می یجهیابیم و نت می

خواهی با او ارتباط داشته باشی؟ او از تو  با تو قطع رابطه کرده است؛ پس چرا می
 خواهی نزدش بروي! وقت تو می کند؛ آن محلی می گرداند و به تو بی روي می

گردانی  دهد که روي سنت نشان می ي شیطان است؛ اما متون کتاب و این، وسوسه
گردانی از دیگران، این  ها و مصادیق روي از برادر مسلمان، جایز نیست. یکی از نشانه

توجه  گوید و او بی کند یا شخصی با او سخن می محلی می است که انسان به دیگران بی
نیست. گرداند! این، جایز  یا از روي غرور و تکبر، صورت خود را به سمت دیگري می

دانند و حتی مانند چارپایان پشت به  برخی از افراد، ادب نشستن در جمع را نمی
دور است. اهللا متعال در توصیف بهشتیان فرموده است  نشینند؛ این، از ادب به دیگران می

روي هم نشستن، از  روبه )1(.دیگر قرار دارند روي یک هایی روبه برادروار بر تختکه 
ست که از ادب  ست؛ اما پشت به هم نشستن، رفتار ناپسندي اي ادب و کار پسندیده

 اي ندارند! ؛ ولی افسوس که برخی از افراد از تربیت اسالمی بهرهدور است به
اي از پشت  روند؛ این هم نمونه برخی از مردم پس از اتمام نماز، کمی جلوتر می

ست؛ لذا اگر  بینی گگمان بنده چنین رفتاري از روي خودبزر کردن به مردم است. به
کند، با حکمت به او تذکر دهید که این کار،  کسی را دیدید که چنین کاري می

خواستم  جا، تنگ بود و می«اي از پشت کردن به دیگران است. و اگر بگوید:  نمونه
که راحت باشی، برخیز و جلو  گوییم: برادر عزیز! براي این ، به او می»راحت بنشینم

 .تري سان پشتت به مردم نیست و خودت هم راحت کیه بزن؛ بدینبرو و به دیوار ت
*** 

 

 [مترجم]». حجر« ي سوره 47ي  هیآست به  اي اشاره )1(
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 فرماید: اهللا متعال می

ۡ ٱ إِ�ََّما﴿ ٞ إِخۡ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل  ] ١٠: احلجرات[  ﴾َوة
 جز این نیست که مؤمنان با هم برادرند.

 فرماید: و می 

ذِلَّةٍ ﴿
َ
ۡ ٱ َ�َ  أ �ٍ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ِعزَّ

َ
ٰ لۡ ٱ َ�َ  أ   ]  ٥٤: دة املائ[  ﴾فِرِ�نَ َ�

 در برابر مؤمنان، فروتن هستند و در برابر کافران سخت و شدید.

 فرماید: و می

دٞ ﴿ َمَّ ِۚ ٱ رَُّسوُل  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ ٓ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ا ِشدَّ
َ
ارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ أ ٓ  ُكفَّ    ]٢٩: الفتح[  ﴾َنُهمۡ بَيۡ  ءُ رَُ�َا

دیگر  ابر کافران سرسختند و با یکي اهللا است؛ و آنان که با او هستند، در بر محمد، فرستاده
 مهربان.

 شرح
دیگر به  گردانی از یک توزي و از هم بریدن و روي ي نهی از کینه درباره /مولف

 فرماید: که اهللا متعال می آیاتی از قرآن کریم استدالل کرده است؛ از آن جمله، این

ۡ ٱ إِ�ََّما﴿ ٞ إِخۡ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل   ]  ١٠: احلجرات[ ﴾َوة
 ست که مؤمنان با هم برادرند.جز این نی

ست که اهللا متعال در آن دو گروه از مومنان را ذکر  اي ي آیه این آیه در ادامه
جنگند و گروه سومی از مسلمانان، آنان را با هم آشتی  دیگر می فرماید که با یک می
 دهند: می

ٓ  �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

 ِ قۡ  لِ َعدۡ لۡ ٱب
َ
ْۖ ِسُطوٓ َوأ َ ٱ إِنَّ  ا ۡ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ ۡ ٱ إِ�ََّما ٩ ِسِط�َ ُمقۡ ل ٞ إِخۡ  ونَ ِمنُ ُمؤۡ ل ۡص  َوة

َ
ْ فَأ  لُِحوا

َخَو�ۡ  َ�ۡ�َ 
َ
ْ ٱوَ  ُ�مۚۡ أ َ ٱ �َُّقوا    ]  ١٠  ،٩: احلجرات[  ﴾١٠ َ�ُونَ تُرۡ  لََعلَُّ�مۡ  �َّ

و اگر دو گروه از مؤمنان با یکدیگر جنگیدند، میانشان صلح برقرار کنید. و اگر یکی از این دو 
جنگید تا به حکم اهللا بازگردد. و اگر (به گروه، به گروه دیگر تجاوز نمود، با گروه تجاوزگر ب

حکم اهللا) بازگشت، در میانشان به عدالت و انصاف، صلح برقرار کنید و عدالت و دادگري 
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گمان اهللا، دادگران را دوست دارد. جز این نیست که مؤمنان با هم برادرند؛  پیشه نمایید. بی
 پس در میان برادرانتان صلح و آشتی برقرار کنید.

کند و براي برقراري صلح و  گري می گروه سوم، در میان دو گروه میانجیلذا 
 .نماید آشتی در میان آنان، تلفات جانی و مالیِ دو طرف را عادالنه محاسبه می

دسته از ایشان که  یگر برادرند؛ حتی آنکدگر این است که مومنان با ی این آیه، بیان
د. لذا این آیه ردي صریح بر خوارج جنگن گیرند و با هم می رویاروي هم قرار می

اي  گویند: هرکه مرتکب گناه کبیره دانند و می است که ارتکاب گناه کبیره را کفر می
ترین گناهان کبیره، این است که  شود، کافر است! در صورتی که یکی از بزرگ

از  گر و نیز دیگر بجنگند؛ با این حال اهللا متعال از دو گروه ستیزه مسلمانان با یک
 گروه میانجی به عنوان مومنان یاد نموده و فرموده است:

ۡ ٱ إِ�ََّما﴿ ٞ إِخۡ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل ۡص  َوة
َ
ْ فَأ َخَو�ۡ  َ�ۡ�َ  لُِحوا

َ
   ]١٠: احلجرات[  ﴾ُ�مۡ أ

 جز این نیست که مؤمنان با هم برادرند؛ پس در میان برادرانتان صلح و آشتی برقرار کنید.

گري و برقراري صلح و آشتی در میان دو گروه  یجا که اهللا متعال به میانج از آن
که با هم کینه و  نفرگر حکم فرموده، پس بر ما واجب است که در میان دو  ستیزه

است،  ریزي نینجامیده خونو قتل و  درگیريدشمنی دارند و هنوز کارشان به 
در چنین  د.ها را کنار بگذارند و با هم آشتی کنن ها و کینه خوري گري کنیم تا دل میانجی

خاطر مصلحت، دروغ گفتن نیز جایز است؛ البته بهتر است که به جاي  شرایطی، به
 ي سازش این دو نفر فراهم شود و با هم آشتی کنند. دروغ گفتن، توریه کنیم تا زمینه

 فرماید: در این باب ذکر کرده، این است که اهللا متعال می /مولفاي  دومین آیه

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ   َف فََسوۡ  ۦدِينِهِ  َعن ِمنُ�مۡ  تَدَّ يَرۡ  َمن َءاَمُنوا

ۡ
ُ ٱ ِ� يَأ  �ٖ بَِقوۡ  �َّ

ذِلَّةٍ  ۥٓ َوُ�ِحبُّونَهُ  ُ�ِبُُّهمۡ 
َ
ۡ ٱ َ�َ  أ �ٍ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ِعزَّ

َ
ٰ لۡ ٱ َ�َ  أ      ]٥٤: دة املائ[  ﴾فِرِ�نَ َ�

گروهی خواهد آورد که دسته از شما که از دینشان برگردند، بدانند که اهللا  اي مؤمنان! آن
ها نیز اهللا را دوست دارند و در برابر مؤمنان، فروتن هستند و در برابر  آنان را دوست دارد و آن
 کافران سخت و شدید.

فرماید که در برابر کسانی که از دینشان برگردند و  اهللا متعال در این آیه بیان می
ها نیز اهللا را دوست دارند؛  و آن آورد که آنان را دوست دارد مرتد شوند، کسانی را می

دانید که پیروي از  کنند. می پیروي می پرستند و از پیامبر ها اهللا را می چراکه آن
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گونه که اهللا  همان ست؛ االهیترین اسباب و دالیل محبت  یکی از مهم اهللا رسول
 فرماید: متعال 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.

پیروي  اهللا خواهی که اهللا متعال تو را دوست داشته باشد، از رسول لذا اگر می
 فرماید: می روشن است. اهللاکن؛ راه، واضح و 

  َف فََسوۡ ﴿
ۡ
ُ ٱ ِ� يَأ ذِلَّةٍ  ۥٓ َوُ�ِحبُّونَهُ  ُ�ِبُُّهمۡ  �ٖ بَِقوۡ  �َّ

َ
ۡ ٱ َ�َ  أ �ٍ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ِعزَّ

َ
 َ�َ  أ

ٰ لۡ ٱ     ]٥٤: دة املائ[ ﴾فِرِ�نَ َ�
بر ها نیز اهللا را دوست دارند و در برا ...اهللا گروهی خواهد آورد که آنان را دوست دارد و آن
 مؤمنان، فروتن هستند و در برابر کافران سخت و شدید.

باشد و  این، ویژگیِ مومن است که در برابر برادران مسلمانش متواضع و فروتن می
. دهد در برابر کافران، سخت و شدید؛ یعنی در برابر کافران، نرمش و خواري نشان نمی

شد و چنین رفتاري در برابر لذا سرسختی و شدت یک مسلمان، باید در برابر کافران با
چنین براي مسلمان، روا نیست که با کافران سازش و دوستی  مسلمانان، حرام است. هم

کند یا در برابرشان به ذلت و خواري تن دهد؛ زیرا اهللا متعال براي مسلمانان، دینی قرار 
ن را در دل ي کافرا ي ادیان است. بر ما واجب است که کینه داده که فراتر و برتر از همه

داشته باشیم و آنان را دشمنان خود بدانیم و از یاد نبریم که آنان هیچ اقدامی در جهت 
کنند، در جهت منافع خودشان  دهند و هر کاري که در تعامل با ما می نافع ما انجام نمی

به اهداف شوم خود برسند؛ زیرا ها، به دنبال این هستند که  بستان است و در این بده
قدر  چه  شود از دشمن، طمع خیر داشت؟ دشمن هر دشمن ما هستند؛ مگر میها  آن

که راز  کس از اهللا گوید؛ هیچ اظهار دوستی کند، باز هم دشمن است و دروغ می
 فرماید: می گوتر نیست؛ اهللا داند، راست ها را می سینه

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا وۡ  وَُّ�مۡ وََعدُ  َعُدّوِي َ�تَِّخُذوا

َ
ٓ أ    ]١:  املمتحنة[  ﴾ءَ ِ�َا

 اي مؤمنان! دشمنان من و دشمنان خودتان را دوستان خود مگیرید.
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 فرماید: چنین می هم

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا وۡ  َرىٰٓ �ََّ�ٰ ٱوَ  ُهودَ ۡ�َ ٱ َ�تَِّخُذوا

َ
ٓ أ وۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ  َءۘ ِ�َا

َ
ٓ أ  ٖض� َ�عۡ  ءُ ِ�َا

َُّهمَ�َتوَ  َوَمن َ ٱ إِنَّ  ُهۡمۗ ِمنۡ  ۥفَإِنَّهُ  ّمِنُ�مۡ  ل ٰ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ ِديَ�هۡ  َ�  �َّ   ﴾٥١ لِِم�َ ل�َّ
 ]  ٥١: دة املائ[ 

دیگرند. هر کس از شما با  اي مؤمنان! یهود و نصارا را به دوستی نگیرید. آنان دوستان یک
 کند. ر را هدایت نمیکا گمان اهللا، گروه ستم ي آنان است. بیآنان دوستی نماید، از جرگه

 فرماید: و نیز می

ٰ  َرىٰ �ََّ�ٰ ٱ َوَ�  ُهودُ ۡ�َ ٱ َعنَك  َ�ٰ تَرۡ  َولَن﴿     ]١٢٠: البقرة[  ﴾ِملََّتُهمۡ  تَتَّبِعَ  َح�َّ
 که از آیینشان پیروي کنی. و یهود و نصارا هرگز از تو راضی نخواهند شد مگر آن

که مسلمانان از  شوند؛ مگر آن امکان ندارد که یهود و نصارا از مسلمانان راضی
کوشند که  هاي گوناگون می رو به روش ها و آیینِ آنان پیروي کنند؛ از این خواسته

ي  وسیله بند و باري به از طریق و ترویج بیمسلمانان را از دینشان برگردانند؛ گاه 
گر  هاي مبتذل و تبلیغات گسترده از طریق سینماي مبتذل و ویران و پخش فیلم تولید

 گونه که اهللا خوانند. همان و البته هدفمند خویش؛ و گاه آشکارا به سوي کفر فرا می
 فرماید: می

ةٗ  ُهمۡ َ�ٰ وََجَعلۡ ﴿ �ِمَّ
َ
ونَ  َ�  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ َوَ�وۡ  �َّارِ� ٱ إَِ�  ُعونَ يَدۡ  أ �ۡ  ٤١ يُنَ�ُ

َ
 ِ�  ُهمۡ َ�ٰ َبعۡ َو�

 ٰ�َ ِ �ۡ ٱ ِذه ۖ لَعۡ  َيا�ُّ ۡ ٱ ّمِنَ  ُهم ةِ مَ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ َوَ�وۡ  َنٗة     ]٤٢  ،٤١: القصص[  ﴾٤٢ ُبوِح�َ َمقۡ ل
و شوند.  خوانند و روز قیامت یاري نمی سوي آتش فرامی و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به

 شدگان قرار دارند. لعنت و نفرین فرستادیم و روز قیامت در شمار راندهبر آنان پیاپی  در دنیا

ذِلَّةٍ ﴿فرماید:  متعال می جاست که اهللا شاهد موضوع این
َ
ۡ ٱ َ�َ  أ ؛ یعنی: ﴾ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

 ».در برابر مومنان، فروتن و متواضع هستند«
 ذکر کرده، آمده است: /اي که مولف در سومین آیه

دٞ ﴿ َمَّ ِۚ ٱ رَُّسوُل  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ ٓ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ا ِشدَّ
َ
ارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ أ ٓ  ُكفَّ     ]٢٩ :الفتح[  ﴾َنُهمۡ بَيۡ  ءُ رَُ�َا

دیگر  ي اهللا است؛ و آنان که با او هستند، در برابر کافران سرسختند و با یک محمد، فرستاده
 مهربان.
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است که در برابر کافران، سرسختند؛ با آنان نه  این، وصف اصحاب پیامبر
دهند؛ بلکه با  کنند و نه در برابرشان نرمش و سازش از خود نشان می دوستی می

ٓ ﴿هستند:  دیگر مهربان یک ورزند و رفتار نرم  دیگر مهر می ؛ یعنی: به یک﴾َنُهمۡ بَيۡ  ءُ رَُ�َا
دیگر دارند؛ این، ویژگیِ مومنان است و عکس این ویژگی،  و مهربانی نسبت به هم

ورزد،  اش مهر نمی آید؛ یعنی کسی که به برادران ایمانی شمار می نقص در ایمان به
شود؛ زیرا کسی که مهر  االهی محروم می بسا از رحمت ایمانش ناقص است و چه

توانید سعی کنید که آتش بغض و  گیرد. لذا تا می نورزد، مورد مهر و محبت قرار نمی
خاطر کاالي ناچیز دنیا  کیشان خود را در دلتان خاموش کنید و به کینه نسبت به هم

ه شما نشان دل نگیرید. اگر برادر مسلمانتان روي خوشی ب ي هیچ مسلمانی را به کینه
ها را کنار  خوري و دل نماییدرویی با او رفتار  دهد، شما گذشت کنید و با گشاده نمی

 انجامد، دوري کنید. خوري می چه به کینه و دل نتوانید از آ بگذارید و تا می
*** 

اَل:  أنَّ انلَّيبّ  وعن أ�ٍس  -١٥٧٥
َ
َاَسُدوا، َوال تََدابَُروا،«ق

َ
َوال  ال َ�َباَغُضوا، َوال حت

الٍَث 
َ
ْوَق ث

َ
، َوال َ�ِلُّ لُِمْسلٍِم أْن َ�ْهُجَر أَخاهُ ف

ً
ونُوا ِعَباَد اهللاِ إْخَوانا

ُ
[متفق  ».َ�َقاَطُعوا، َو�

 )1(علیه]
دیگر کینه و دشمنی  نسبت به یک«فرمود:  گوید: پیامبر می انسترجمه: 

دیگر قطع رابطه  کدیگر حسادت نورزید، به هم پشت نکرده، با ی نداشته باشید، به هم
د؛ و براي هیچ مسلمانی جایز اهللا باشیگزارِ)  (نیک و عبادتنکنید و برادروار بندگانِ 

 ».روز با برادر مسلمانش قهر باشد نیست که بیش از سه شبانه
 شرح

دیگر  ورزي نسبت به یک ي حرام بودن کینه پس از ذکر آیاتی درباره /مولف
نسبت به «فرمود:  گوید: پیامبر می نساحدیثی بدین مضمون آورده است که 

دیگر حسادت نورزید، به هم پشت  دیگر کینه و دشمنی نداشته باشید، به هم یک

 .2559صحیح مسلم، ش: )؛ و 6076، 6065، ش: (صحیح بخاري )1(
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دیگر قطع رابطه نکنید و برادروار بندگانِ اهللا باشید؛ و براي هیچ  نکرده، با یک
 ».روز با برادر مسلمانش قهر باشد مسلمانی جایز نیست که بیش از سه شبانه

 در این حدیث از چهار چیز نهی فرموده است: برپیام
در دلت نسبت به مسلمانی، کینه اگر دیگر؛ لذا  کینه و دشمنی نسبت به یک یکم:

خوري را از قلبت بیرون  خور شدي، سعی کن که کینه و دل افتاد یا از کسی دل
؛ هایش را از یاد ببري هاي آن شخص بنگر تا بدي بیندازي؛ بدین منظور به خوبی

 یعنی از -هیچ مرد مؤمنی، نسبت به زنی مؤمن«فرموده است:  که پیامبر چنان هم
پسندد، اخالق دیگرش را  ؛ زیرا اگر یک اخالقش را نمیبد نَبرد -همسر خویش

هاي دیگران.  ها و بدي ي خوبی این، یعنی رعایت توازن و انصاف درباره )1(».پسندد می
بینند و بر همین اساس هم قضاوت  ن را میهاي دیگرا برخی از مردم، فقط بدي

برند؛ اما عدل و  ها را از یاد می بینند و بدي ها را می کنند؛ برخی دیگر، فقط خوبی می
ها را ببینیم و هم  انصاف، این است که هر دو روي سکه را ببینیم؛ یعنی هم بدي

 که ، کسانی راال؛ اما در عین حال، اهل عفو و گذشت باشیم؛ زیرا اهللا متعرا ها خوبی
خور شدي  که از کسی دل کنند، دوست دارد. پس همین از خطاي دیگران گذشت می

خوري و کینه را از میان ببري  اي پیدا شد، سعی کن که دل یا در دلت نسبت به او کینه
خاطر بیاور؛ اگرچه در میان شما سوء تفاهم پیش آمده است؛ ولی  هایش را به و خوبی

هایش  حترم و نیک باشد که خیر و نیکی را دوست دارد؛ پس خوبیبسا او فردي م چه
هایی که در تعامل با تو مرتکب شده است، از خاطرت محو  را به یاد بیاور تا اشتباه

 شود.
َوال «فرمود:  اهللا گوید: رسول می چنین در حدیثی آمده است که ابوهریره هم

». قصد خرید داشته باشید، باال نبریدکه  قیمت کاالها را بدون این«. یعنی: »تناجُشوا
َش«، یعنی »التناجُشوا« که قصد  آن نکنید. نَجش، بدین معناست که شخصی، بی »�َ

قصد باال بردن سود  خرید کاالیی را داشته باشد، براي فریب دادن خریدار یا به
 خواهد این کاال را به کند که می هر دو نیت، چنین وانمود می  فروشنده یا به

قیمت خریداري نماید. به عنوان مثال: کاالیی را در بازار در معرضِ فروش  فالن

 ؛ [مترجم]280ي  .ك: حدیث شمارهر )1(
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سان، کاالي شما، عمالً به مزایده گذاشته  گوید و بدین گذارید و هرکس، قیمتی می می
اند، صدهزار تومان است؛ در این میان،  شود. آخرین قیمتی که براي این کاال گفته می

گذاري  هزار تومان قیمت ندارد؛ ولی صد و دهخیزد و قصد خرید  شخصی برمی
کند. قصدش، فقط این است که مشتري را به خرید آن جنس، تحریک نماید و  می
نفع فروشنده باال ببرد. این، حرام است.  اصطالح بازارگرمی کند و قیمت کاال را به به

هاي  تاما اگر کسی، واقعاً از ابتدا قصد خرید داشته باشد، ولی در جریان قیم
اي باال برود که از خرید آن منصرف شود، اشکالی  اندازه پیشنهادي، قیمت آن جنس به

دانند،  ندارد؛ زیرا بسیاري از مردم، هنگام مزایده، قیمت پیشنهاديِ خود را مناسب می
هیچ ایرادي بر  شوند؛ ، از خرید آن جنس منصرف میرود ولی وقتی قیمت، باال می

 و اشکالی ندارد.این کار وارد نیست 
َاَسُدوا« دوم:

َ
ي حسادت  تر درباره دیگر حسادت نورزید. پیش ؛ یعنی: یه یک»َوال حت

 طور مفصل سخن گفتیم. به
باره نیز توضیحاتی ارائه  ؛ یعنی: به هم پشت نکنید. در این»َوال تََدابَُروا« سوم:

 گردید.
نکنید. به عبارت دیگر هر دیگر قطع رابطه  ؛ یعنی با یک»َوال َ�َقاَطُعوا«چهارم: 

کیشان خود، با برادر مسلمان  ي ارتباط با هم  مسلمانی باید مطابق عرف و بنا بر انگیزه
تواند پیوند خویشاوندي،  ي ارتباط، می خویش آمد و شد داشته باشد؛ انگیزه

ها باشد؛ در هر صورت مسلمان با  صحبتی و امثال این همسایگی، دوستی و هم
داند که اهللا متعال کسانی را که پیوند خویشاوندي را  ارتباط دارد و میکیش خود،  هم

براي هیچ مسلمانی جایز «ي حدیث آمده است:  کنند، دوست دارد. در ادامه رعایت می
قهر کردن، خود ». روز با برادر مسلمانش قهر باشد نیست که بیش از سه شبانه

بیند و به او  ادر مسلمانش را میبارزترین مصداق قطع رابطه است؛ بدین سان که بر
قهر کردنی را  گرداند؛ این، حرام است؛ البته پیامبر گوید یا از او روي می سالم نمی

جایز قرار داده است؛ مثالً شخصی مرتکب گناهی شده است که بنا بر مصلحت باشد، 
در  گوید؟ و کنیم تا به این بیندیشد که چرا دوستم با من سخن نمی و با او قهر می

که شخص  نتیجه به خود بیاید و گناه و اشتباهش را جبران کند یا توبه نماید. چنان
قهر و ي تبوك تخلف ورزیدند،  با سه تن از اصحابش که از شرکت در غزوه پیامبر
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اند: قهر کردن  قطع رابطه کرد. البته قهر کردن در اصل، حرام است. برخی از علما گفته
؛ ولی این دیدگاه، جاي بحث و تأمل کند، جایز است میبا کسی که آشکارا معصیت 

که  روز جایز نیست؛ مگر آن تري دارد و از نظر ما، قهر کردن بیش از سه شبانه بیش
 مصلحتی در آن باشد.

*** 

يب هر�رةَ  -١٥٧٦
َ
اَل:  أنَّ رسوَل اهللاِ  وعن أ

َ
نَْ�ِ و�َْوَم «ق

ْ
ُ�ْفَتُح أبْواُب اجَلنَِّة يَْوَم اإلث

 رَُجالً اَكنَْت بَيَْنُه َوَ�ْ�َ أِخيِه َشْحناُء، اخَلمْ 
َّ
، إِال

ً
 َ�ْبٍد ال �رُْشُِك بِاهللاِ َشيْئا

ِّ
يِِس، َ�ُيْغَفُر للُِك

نِْظُروا َهَذيِن َحىتَّ يَْصَطلَِحا
َ
 )1([روایت مسلم]». َ�ُيَقاُل: أنِْظُروا َهَذيِْن َحىتَّ يَْصَطلَِحا، أ

 :ُ
َ

نَْ� ُ�ْعَرُض األ«و� روايٍة هل
ْ
ِيٍس و�ث

َ
 ».ْعماُل يف لُكِّ يَْوِم مخ

هاي بهشت در روزهاي  دروازه«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
اي که به اهللا شرك نیاورده است، آمرزیده  شود و هر بنده شنبه گشوده می دوشنبه و پنج

شود:  گفته می اي وجود دارد؛ گردد؛ مگر کسی که میان او و برادر مسلمانش کینه می
آمرزش این دو را تا ؛ تأخیر بیندازید آمرزش این دو را تا زمانی که آشتی کنند، به

 ».تأخیر بیندازید زمانی که آشتی کنند، به
 -شنبه اعمالِ (مردم) در روز دوشنبه و پنج«در روایتی دیگر از مسلم آمده است: 

 رده است.؛ و سپس همین مضمون را آو»شود عرضه می -به اهللا متعال
 شرح

گوید:  می حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که ابوهریره /مولف، نووي
شود  شنبه گشوده می هاي بهشت در روزهاي دوشنبه و پنج دروازه«فرمود:  اهللا رسول

گردد؛ مگر کسی که میان او و  اي که به اهللا شرك نیاورده است، آمرزیده می و هر بنده
شود: آمرزش این دو را تا زمانی که  ود دارد؛ گفته میاي وج برادر مسلمانش کینه

تأخیر  تأخیر بیندازید؛ آمرزش این دو را تا زمانی که آشتی کنند، به آشتی کنند، به
خوري و  یابیم که بر انسان واجب است که به کنار گذاشتن دل لذا درمی». بیندازید

ار، براي نفس انسان، کینه نسبت به برادران مسلمانش مبادرت ورزد؛ و اگر این ک

 .2565صحیح مسلم، ش:  )1(
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ها بکوشد و با صبر و  خوري سنگین و دشوار بود، باز هم در جهت برطرف شدن دل
و به امید پاداش االهی دلش را نسبت به برادران خویش، پاك و صاف  شکیبایی

گاه  بگرداند و توجه داشته باشد که چنین کاري، پاداش و فرجامی بس نیک دارد؛ آن
چنین اگر به  شود؛ هم ش بیندیشد، انجامِ آن براي او آسان میکه انسان به پاداش عمل

گردد. اگر خودش  پیامد یا فرجام بد عملی بیندیشد، ترك کردن آن برایش آسان می
ها نزد برادرش برود، فرد قابل اعتمادي را  خوري ها و دل توانست براي رفع کینه نمی
 مورد قبول هر دو طرف است، واسطه قرار دهد. که

*** 



 باب: حرام بودن حسد -270

آروزي زوال نعمت از صاحب آن است؛ چه نعمتی دینی باشد و چه حسد، 
 نعمتی دنیوي.

 فرماید: اهللا متعال می

مۡ ﴿
َ
ٰ  �َّاَس ٱ ُسُدونَ َ�ۡ  أ َ�َ  ٓ ٰ  َما ُ ٱ ُهمُ َءاتَٮ     ]٥٤:  النساء[  ﴾ۦلِهِ فَۡض  ِمن �َّ

 ورزند؟! ن بخشیده است، حسد مییا به آنان که اهللا از فضل و کَرَمش به آنا 

 )1(اشاره کرد که در باب پیشین گذشت. توان به حدیث انس در این باب می
 

يب هر�رةَ  -١٥٧٧
َ
اَل:  : أنَّ انلَّيبَّ عن أ

َ
ُل احَلَسَناِت «ق

ُ
إنَّ احَلَسَد يَأ�

َ
إيَّاُ�ْم َواحَلَسَد؛ ف

ُل انلَّاُر احَلَطَب 
ُ
َما تَأ�

َ
اَل: » ك

َ
ْو ق

َ
 )2([روایت ابوداود] ».الُعْشَب «أ

از حسد بپرهیزید؛ زیرا حسد، «فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:
 ».کند را نابود می -یا فرمود: گیاه -گونه که آتش، هیزم برد؛ همان ها را از میان می نیکی

 شرح
 ي حرام بودن حسد گشوده است. بابی درباره /ينوو

ت نعمتی که اهللا به کسی بخشیده است، حسادت، این است که انسان، از باب
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 است؛ حال، اگر کسی ناراحت باشد که 

سد هایی ارزانی داشته، در حقیقت به او ح به این بنده، چنین نعمت خداوند
هاي  حسادت، یکی از ویژگیباشد.  حسد، یکی از گناهان بزرگ می ورزیده است.

 فرماید: ي آنان می گونه که اهللا متعال درباره یهودیان است؛ همان

 .1575ي  ر.ك: حدیث شماره )1(
؛ و ضعیف أبی داود، از 1902؛ و السلسلۀ الضعیفۀ، ش: 2197ضعیف الجامع، ش:  ضعیف است؛ )2(
 .1048، ش: /لبانیآ
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هۡ  ّمِنۡ  َكثِ�ٞ  َودَّ ﴿
َ
اًرا نُِ�مۡ إِيَ�ٰ  دِ َ�عۡ  ّمِنۢ  يَُردُّونَُ�م لَوۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ لِ أ  ّمِنۡ  اَحَسدٗ  ُكفَّ

نُفِسهِ  ِعندِ 
َ
    ]١٠٩: البقرة[  ﴾مأ

بسیاري از اهل کتاب، به سبب حسادتی که در وجودشان ریشه کرده، دوست دارند شما را 
 اید، به کفر بازگردانند.که ایمان آورده

 فرماید: و نیز می

مۡ ﴿
َ
ٰ  �َّاَس ٱ ُسُدونَ َ�ۡ  أ َ�َ  ٓ ٰ  َما ُ ٱ ُهمُ َءاتَٮ ٓ َءاتَيۡ  َ�َقدۡ  ۦۖ لِهِ فَۡض  ِمن �َّ ٰ بۡ إِ  َءاَل  َنا  هِيمَ َ�

لۡ  ُهمَ�ٰ َوَءاَ�يۡ  َمةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ     ]٥٤:  النساء[  ﴾٥٤ اَعِظيمٗ  �ً مُّ
راستی ما، به  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.

گونه که آتش هیزم را  برحذر داشته و بیان فرموده است: هماناز حسد  پیامبر
حسد، نوعی اعتراض بر خورد.  ها را می خورد، حسد نیز نیکی در کام خود فرو می

تقدیر االهی است؛ زیرا مگر چه کسی، این نعمت را به این بنده، ارزانی داشته است؟ 
راحت است، در حقیقت از . لذا کسی که از خوشیِ برادرِ مسلمانش ناآري؛ اهللا

هی اعتراض کس بر تقدیر الباشد. ناگفته پیداست که هر تقدیر اهللا متعال، ناراحت می
کند، در خطرِ بزرگی قرار دارد و هر لحظه، ممکن است دین و ایمانش را از دست 

برخاسته  االرباب گویا به مقابله و رقابت با تدبیر و تقدیر رب -پناه بر اهللا -بدهد.
 است!

که  دارد یا این تجاوز و تعدي به برادر مسلمانش وا میگاه حسد، آدم حسود را به 
ست،  راست از کسی که داراي نعمتی دروغ یا به دارد که نزد دیگران به او را بر آن می
کشد و او را در آه و افسوس، و غم  آتشِ حسد در قلبِ حسود، زبانه میبدگویی کند؛ 

هایی که اهللا به  گرداند؛ زیرا نعمت قرار می ا ناآرام و بیبرد و او ر و اندوه فرو می
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
رچه کند و به هر کند؛ آدمِ حسود، ه هی ایجاد نمیحسد، هیچ تغییري در تقدیر ال

اندازه که ناراحت و ناخوش باشد، و هر چه براي زوال نعمت از دوستان و 
به عبداهللا بن  ؛ پیامبربرد اطرافیانش، سعی و تالش نماید، هیچ کاري از پیش نمی
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ْن ينْفُعوَك �يِْشء، لَْم َ�نْفُعوَك إِ «فرمود:  $عباس
َ
َة لَو اجتَمعْت ىلَعَ أ مَّ

ُ
نَّ األ

َ
 واعلَم: أ

َّ
ال
ٍء قد َكتَبَهُ   �يََشْ

َّ
وَك إِال ء، لَْم يرَُضُّ وك �يَِشْ ْن يرَُضُّ

َ
ُ لَك، و�ِِن اْجتََمُعوا ىلَعَ أ ٍء قَد َكتَبَُه ا�َّ  �يَِشْ

ي مردم، جمع شوند تا نفعی به تو برسانند،  بدان که اگر همه«یعنی:  )1(؛»عليْكاهللا 
ي مردم جمع  ر کرده است. و اگر همهچه را که اهللا، برایت مقد توانند؛ مگر آن نمی

 ».توانند مگر زیانی که اهللا، برایت رقم زده است شوند تا زیانی به تو برسانند، نمی
به کسی حسادت  که احساس کرد که در هر حال بر انسان واجب است همین

هی پیشه سازد و نفس خود را توبیخ و سرزنش کند و به آن بگوید: ورزد، تقواي ال می
کنی؟ اگر این نعمت به تو داده  نعمتی که اهللا به دیگران داده است، حسادت می چرا به

و، زیانی براي شد، آیا دوست داشتی که دیگران به تو حسادت کنند؟ حسادت ت می
سان نفس خویش را سرزنش کند تا  به ضرر خود توست. و بدین دیگران ندارد؛ بلکه

برسد. پروردگارا! ما را به سوي بهترین  حسادت را ترك نماید و به اطمینان و آرامش
دهی؛  اخالق و کردار رهنمون شو که تنها تو به سوي بهترین کردار و اخالق سوق می

 اخالق زشت و ناپسند را از ما دور بگردان و این، تنها از تو ساخته است.
*** 

 . [مترجم]63ي  ر.ك: حدیث شماره )1(
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 داده شودندارد به سخنش گوش 

 فرماید: اهللا متعال می

ْ  َ�  وَ ﴿ ُسوا     ]١٢: احلجرات[  ﴾َ�َسَّ
 و به کنجکاوي و تجسس (در کارهاي دیگران) نپردازید.

 فرماید: و می

ِينَ ٱوَ ﴿ ۡ ٱ ُذونَ يُؤۡ  �َّ ۡ ٱوَ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ْ حۡ ٱ َ�َقدِ  تََسُبواْ �ۡ ٱ َما بَِغۡ�ِ  تِ ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل  انٗ َ�ٰ ُ�هۡ  َتَملُوا
    ]٥٨:  األحزاب[  ﴾٥٨ ابِينٗ مُّ  امٗ �ثۡ 

آزارند، بدون تردید  که مرتکب گناهی شده باشند، می آن و آنان که مردان و زنان مؤمن را بی
 اند. تهمت و گناه آشکاري بر دوش کشیده

يب هر�رةَ  -١٥٧٨
َ
اَل:  أنَّ رسوَل اهللا وعن أ

َ
َذُب «ق

ْ
�

َ
نَّ أ إنَّ الظَّ

َ
، ف نَّ إيَّاُ�ْم َوالظَّ

َاَسُدوا، َوال َ�َباَغُضوا، َوال تََدابَُروا، احَلِدي
َ

ُسوا، َوال حت
َ
ُسوا َوال َ�َناف َسَّ سوا َوال جتَ ِث، وال حتسَّ

ُ َوال  ُخو الُمْسلِِم، ال َ�ْظلُِمُه، َوال َ�ُْذهلُ
َ
ْم اُهللا؛ الُمْسلُِم أ

ُ
َمَر�

َ
َما أ

َ
 ك

ً
ونُوا ِعَباَد اهللاِ إْخَوانا

ُ
َو�

 َصْدرِهِ؛ » ا، اتلَّْقَوى هُهَناَ�ِْقرُهُ، اتلَّْقَوى هُهنَ 
َ

ِّ أْن َ�ِْقَر أَخاهُ «َو�ُِشُ� إىِل حِبَْسِب اْمرٍِئ ِمَن الرشَّ
 

َ
ُ؛ إنَّ اَهللا ال َ�ْنُظُر إىِل

ُ
الُمْسلَِم، لُكُّ الُمْسلِِم ىلَعَ الُمْسلِِم َحَراٌم: َدُمُه، َوِعْرُضُه، َوَماهل

ْم، َول
ُ
 ُصَورِ�

َ
و�ُِ�ْم وأْ�َمالُِ�مْ أْجَساِدُ�ْم، َوال إىِل

ُ
ل
ُ
 ق

َ
 ».ِ�ْن َ�ْنُظُر إىِل

ونُوا «َوِ� رواية: 
ُ
ُسوا، َوال َ�َناَجُشوا َو� َسَّ ُسوا، َوال حتَ َسَّ

َ
َاَسُدوا، َوال َ�َباَغُضوا، َوال جت

َ
ال حت

 
ً
 ».ِعَباَد اهللاِ إْخوانا
َ «و� رواية: 

َ
ونُوا ِعَباَد اهللاِ ال َ�َقاَطُعوا، َوال تََدابَُروا، َوال َ�َباَغُضوا، َوال حت

ُ
اَسُدوا، َو�

 
ً
 ».إْخوانا

ي این احادیث را  [مسلم، همه ».ال َ�َهاَجُروا َوال يَبِْع َ�ْعُضُ�ْم ىلَعَ َ�ْيِع َ�ْعٍض «َوِ� رِواية: 
 )1(ها را روایت نموده است.] تر آن روایت کرده و بخاري نیز بیش

 ).2564، 2563؛ و صحیح مسلم، ش: (6064صحیح بخاري، ش:  )1(
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مان بد بپرهیزید؛ زیرا از گ«فرمود:  اهللا گوید: رسول می بوهریرها ترجمه:
دیگر نباشید و به  جویی از یک در پی عیبگمان بد، بدترین نوع دروغ است. و 

م و رقابت و چش -بر سرِ دنیا -ازید وکنجکاوي و تجسس در کارهاي دیگران نپرد
دیگر دشمنی و کینه نداشته  دیگر حسادت نورزید و با یک چشمی نکنید و به هم هم

گونه که اهللا به شما فرمان داده است، برادروار،  نید و همانباشید و به هم پشت نک
مسلمان، برادرِ مسلمان است؛ به او ستم و گزارِ) اهللا باشید.  بندگان (نیک و عبادت

تقوا، «اش فرمود:  و با اشاره به سینه». گرداند کند و او را خوار نمی خیانت نمی
بدي براي بد بودن شخص، قدر همین «و افزود: » جاست جاست؛ تقوا، این این

آبرو، مال و خون (جانِ) هر . ست که برادر مسلمانش را کوچک بشمارد کافی
هاي شما نگاه  ها و چهره همانا اهللا به جسممسلمانی بر سایر مسلمانان، حرام است. 

 ».نگرد ها و اعمالتان می کند؛ بلکه به دل نمی
دیگر  زید و نسبت به یکدیگر حسادت نور به هم«در روایتی دیگر آمده است: 

دشمنی و کینه نداشته باشید و به کنجکاوي و تجسس در کارهاي دیگران نپردازید و 
که قصد خرید داشته  قیمت کاالها را بدون ایندیگر نباشید و  جویی از یک در پی عیب

 ».گزارِ) اهللا باشید باشید، باال نبرید و برادروار، بندگان (نیک و عبادت
با هم قهر و قطع رابطه نکنید؛ به هم پشت نکرده، «مده است: و در روایتی آ

دیگر حسادت نورزید و  دیگر کینه و دشمنی نداشته باشید و به هم نسبت به یک
 ».گزارِ) اهللا باشید برادروار، بندگان (نیک و عبادت
خاطر خود،  کس به نکنید؛ و هیچ قهردیگر  با یک«و در روایتی آمده است: 

 ».هم نزند دیگري را بهي شخص  معامله
 شرح

ي حرام بودن تجسس و کنجکاوي در کارهاي دیگران  بابی درباره /مولف
 گشوده است.

تجسس، بدین معناست که انسان در کارهاي دیگران تجسس کنجکاوي کند و در 
طور مستقیم به تجسس در کارهاي  کند که به هایشان باشد؛ فرقی نمی پی کشف عیب
هاي ضبط صوت یا تلفن و  که از دستگاه ز آنان بپردازد یا اینجویی ا دیگران و عیب
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ابزارآالت امروزي استفاده کند؛ در هر صورت، کنجکاوي در کارهاي دیگران و 
 فرماید: حرام است؛ زیرا اهللا متعال می جویی از آنان عیب

َ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

شمار  ا بهه و کنجکاوي در کارهاي دیگران، آزاررسانی به آن جا که تجسس از آن
ي آزاررسانی  ي دیگري را آورده است که درباره پس از این آیه، آیه /آید، مولف می

 فرماید: که اهللا متعال می به مومنان است؛ چنان

ِينَ ٱوَ ﴿ ۡ ٱ ُذونَ يُؤۡ  �َّ ۡ ٱوَ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ْ حۡ ٱ َ�َقدِ  تََسُبواْ �ۡ ٱ َما بَِغۡ�ِ  تِ ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل  انٗ َ�ٰ ُ�هۡ  َتَملُوا
    ]٥٨:  األحزاب[  ﴾٥٨ ابِينٗ مُّ  امٗ �ثۡ 

آزارند، بدون تردید  که مرتکب گناهی شده باشند، می آن و آنان که مردان و زنان مؤمن را بی
 اند. تهمت و گناه آشکاري بر دوش کشیده

کنند. این امر  ست که در کارش کنجکاوي می تجسس، نوعی آزاررسانی به کسی
شود؛  ار دیگران، خودآزاري نیز محسوب میانجامد؛ تجسس در ک به کینه و دشمنی می

اندازد و  کند، خودش را نیز در زحمت می زیرا کسی که در کار دیگران کنجکاوي می
جا  جا و گاه به آن که سر از کار دیگران درآورد، ناگزیر است که گاه به این براي این

ت که درب هاي تجسس و فضولی در کار دیگران، این اس سرَك بکشد. یکی از نمونه
گاه بر اساس این استراق  گویند! آن ي مردم پا به گوش بایستد تا بشنود که چه می خانه

 گیرد. سمع، دروغ و تهمت و گمان بد، شکل می
ست و  آورده است که داراي مضامین متعددي حدیث ابوهریره /سپس مولف

که در این  ترین مواردي . یکی از مهمها سخن گفتیم نآترِ  ي بیش تر درباره پیش
از گمان بد بپرهیزید؛ زیرا گمان بد، «فرمود:  حدیث ذکر شده، این است که پیامبر

 فرماید: گونه که اهللا متعال می همان». بدترین نوع دروغ است
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َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ جۡ ٱ َءاَمنُوا نِّ ٱ ّمِنَ  �َكثِ�ٗ  تَنِبُوا نِّ ٱ َض َ�عۡ  إِنَّ  لظَّ    ]١٢: تاحلجرا[ ﴾مٞ إِثۡ  لظَّ

 ها، گناه است. شک برخی از گمان ها بپرهیزید که بی اي مؤمنان! از بسیاري از گمان

ها دوري  ها بپرهیزید؛ بلکه فرمود: از بسیاري از گمان ي گمان نفرمود: از همه
کنید؛ زیرا گمانی که مبتنی بر شواهد و قراین باشد، ایرادي ندارد و سرشت انسان، 

گیرد و  نیک یا بدش بر اساسِ شواهد و قراین قوي شکل می ست که گمان اي گونه به
تفاوت باشد؛ اما گمان محض که پایه و  تواند نسبت به این شواهد، بی انسان نمی

را بدترین نوع  از آن نهی فرموده و آن ست که پیامبر ی ندارد، همان چیزيساسا
ر دلش چیزهاي برد، د دروغ برشمرده است؛ زیرا وقتی انسان به کسی، گمانی می

گوید: فالنی، چنین و چنان کرد؛ فالنی چنین قصدي  آید و نفسش به او می زیادي می
پایه  ظن و گمان بی رو پیامبر کند؛ از این دارد یا چنین چیزهایی به ذهنش خطور می

 را بدترین نوع دروغ برشمرد.
ارِ) اهللا گز برادروار، بندگان (نیک و عبادت«چنین آمده است:  در این حدیث هم

کیش  ؛ یعنی بر هر مسلمانی واجب است که به معناي واقعیِ کلمه، براي هم»باشید
که با او دشمنی کند. برخی از مردم در اثر یک  سان یک برادر باشد؛ نه این به خود

گیرند. در صورتی که  دل می ي برادر مسلمانشان را به معامله و سوءتفاهم کینه
باشد و بر هر مسلمانی واجب  سایر مسلمانان، حرام می توزي و دشمنی نسبت به کینه

و  کیشِ خود باشد، به او محبت کند، از او دفاع و پشتیبانی نماید است که برادر هم
گونه  و نسبت به برادر مسلمانش آن وظایف یک برادر در حق برادرش را انجام دهد

به او ستم و خیانت مسلمان، برادرِ مسلمان است؛ «فرموده است:  باشد که پیامبر
 ».گوید گرداند و به او دروغ نمی کند، او را خوار نمی نمی

اش اشاره کرد؛ یعنی تقوا  و به سینه» جاست تقوا، این«فرمود:  اهللا سپس رسول
ي اندام و جوارح انسان، تقوا  در دل است. وقتی دل باتقوا و پرهیزگار باشد، همه

تقوا خواهند بود.  سایر اندام و جوارح نیز بی کنند و اگر دل خداترس نباشد، پیشه می
َال و�ِنَّ يف اجلَسِد ُمضَغًة إذا صلََحت َصلََح «فرموده است:  اهللا گونه که رسول همان

َ
أ

ُب 
ْ
َال َوِ� الَقل

َ
بدانید که در بدن، «یعنی:  )1(.»اجلَسُد لُكُّه، َو�ِذا فََسَدْت فَسَد اجلََسُد لُكُّه: أ

 .$نقل از نعمان بن بشیر به 1599و مسلم، ش:  52صحیح بخاري، ش:  )1(
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ي بدن وابسته به آن است. بدانید که آن عضو،  ح و فساد همهست که صال گوشتی پاره
ي  بنابراین اگر در دلِ انسان، تقوا و خوف و خشیت االهی باشد، همه». قلب است

برخی اعمال انسان، نیک و شایسته خواهد بود؛ زیرا اعمال انسان، تابع قلب اوست. 
ها را به انجام کار نیکی  آن که اند و همین از مردم، این حدیث را دستاویز قرار داده

گویند:  گویند: اصل، نیت است؛ قلب انسان، باید پاك باشد؛ یا می خوانیم، می فرامی
دهید که تراشیدن ریش، حرام و تقلید از  تقوا در دل است. وقتی به شخصی تذکر می

گویید: گذاشتن ریش، روش پیامبران و  که می مشرکان و مجوسیان است یا همین
گوید: تقوا در دل است. در پاسخ چنین شخصی  یک خداست، در پاسخ میبندگان ن

گفتی  گویی؛ زیرا اگر راست می باید بگوییم: آري؛ تقوا در دل است؛ اما تو، دروغ می
کردي؛ چون محال  ترسیدي و این عمل حرام را ترك می و باتقوا بودي، از خدا می

 ح او، از اهللا متعال نافرمانی کنند.است که در قلب کسی تقوا باشد، ولی اندام و جوار
ست که شایسته است هر  ي جامعی نامه این حدیث نبوي، رهنمود و آیین

را اساسِ زندگیِ خویش قرار دهد و از رهنمودهاي اخالقی آن بهره  مسلمانی، آن
ا به خیر و نیکیِ تنهی فرموده است، دوري نماید  چه که پیامبر برگیرد و از آن
 ابد.فراوانی دست ی

*** 

اَل: َسِمْعُت رسوَل اهللاِ  وعن معاو�ةَ  -١٥٧٩
َ
َبْعَت َعْوَراِت «َ�ُقوُل:  ق إنََّك إِن ا�َّ

ْو كِْدَت أْن ُ�ْفِسَدُهمْ 
َ
َسْدَ�ُهْم، أ

ْ
ست که ابوداود با اسناد  [حدیث صحیحی ».الُمْسلِمَ� أف

 )1(صحیح روایت کرده است.]
آشکار اگر در پیِ «فرمود:  شنیدم که می اهللا گوید: از رسول می معاویه ترجمه:

کنی یا نزدیک است که  مسلمانان برآیی، آنان را فاسد می و مسایل پنهان عیوب کردن
 ».ایشان را خراب بگردانی

 

 .4088، ش: /؛ و صحیح أبی داود، از آلبانی2295صحیح الجامع، ش:  )1(
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  عن ابن مسعودٍ  -١٥٨٠
َ
ْراً، َ�َقاَل: إنَّا ق الٌَن َ�ْقُطُر حِلَْيُتُه مخَ

ُ
ُ: َهَذا ف

َ
ِقيَل هل

َ
يِتَ بِرَُجٍل ف

ُ
ْد �نَُّه أ

ٌء، نَأُخْذ بِهِ  َا يَشْ
َ

ِس، ولِ�ْن إْن َ�ْظَهْر نل ست  [حدیث حسن صحیحی ».نُِهْيَنا َعِن اتلََّجسُّ
 )1(که ابوداود با اسنادي بر طبق شرط بخاري و مسلم روایت کرده است.]

روایت است که مردي را نزد وي آوردند و گفتند: این،  مسعود از ابن ترجمه:
ما از تجسس و کنکاش «آغشته به قطرات شراب است. فرمود:  ست که ریشِ او فالنی

به  -ایم؛ ولی اگر چیزي برایمان نمایان شد، به موجب آن در کار دیگران منع شده
 ».کنیم عمل می -یا تعزیرشرعی مجازات 

*** 

 .4090، ش: /آلبانیصحیح أبی داود، از  )1(
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 فرماید: اهللا متعال می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِ ٱ � ْ  ينَ �َّ ْ جۡ ٱ َءاَمنُوا نِّ ٱ ّمِنَ  �َكثِ�ٗ  تَنِبُوا نِّ ٱ َض َ�عۡ  إِنَّ  لظَّ    ]١٢: احلجرات[ ﴾مٞ إِثۡ  لظَّ

 ها، گناه است. شک برخی از گمان هاي بد بپرهیزید که بی اي مؤمنان! از بسیاري از گمان
 

يب هر�رةَ  -١٥٨١
َ
اَل:  أنَّ رسوَل اهللا وعن أ

َ
، فإنَّ «ق نَّ َذُب  إيَّاُ�ْم والظَّ

ْ
نَّ أ� الظَّ

 )1([متفق علیه] .»احَلِديِث 
از گمان بد بپرهیزید؛ زیرا «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

 ».گمان بد، بدترین نوع دروغ است
 شرح

ي برادران  گر این است که مسلمان به کنجکاوي درباره این احادیث، بیان
آید؛ بلکه  و مسایل پنهانشان برنمیپردازد و در پیِ کشف عیوب  مسلمانش نمی

کند؛ لذا کاري به  متناسب با رفتارِ ظاهر و نمایانشان با آنان تعامل و برخورد می
جویی از آنان یا فضولی در کارهایشان نیست.  و در پیِ عیب اسرارشان ندارد

اگر انسان در پیِ آشکار کردن عیوب و آمده است:  گونه که در حدیث معاویه همان
کند یا نزدیک است که ایشان را خراب  یل پنهان مسلمانان برآید، آنان را فاسد میمسا

 ؛ زیرا بسیاري از مسایل، میان انسان و پروردگارِ اوست و کسی جز اهللا»بگرداند
آن بنده را در ستر و پوشش  داند. در این صورت، ممکن است که اهللا را نمی آن

توبه بیابد و وضعیتش خوب شود؛ اما اگر کسی که بنده توفیق  خود قرار دهد یا این
ي آن بنده برآید تا بفهمد که فالنی چه   در پی کنجکاوي از اسرار و اعمال پوشیده

صراحت یا  گوید، و پس از سرك کشیدن در کار او، هر جایی به کند یا چه می می
آن بنده را کنایه بازگو نماید که فالنی چه گفته یا چه کرده است، در این صورت،  به

خراب کرده و رازي را که میان او و پروردگارش بوده، برمال نموده است. این، در 

 ).2564، 2563؛ و صحیح مسلم، ش: (6064صحیح بخاري، ش:  )1(
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إِنَُّه َمن « فرموده است: ست که پیامبر حالی
ُمْسِلِمَ� َوال تَتَِّبُعوا َعْوَراتِِهْم، فَ

ْ
ال تُؤُذوا ال

هِ  مسلمانان را میازارید و در پی «؛ یعنی: »تتبع َعْوَراتِِهْم، فضحُه ا�ُّ َولَْو يِف َ�يِْت أمِّ
یقین هرکس، در پی ریختن آبروي  ها نباشید؛ به جویی و ریختن آبروي آن عیب

 ».ي مادرش باشد گرداند؛ اگرچه در خانه برادرش باشد، اهللا متعال او را رسوا می
ریزد؛ لذا در و دیوار هم از  ست که آبروي برادر مسلمانش را می این، سزاي کسی

ي  کند و اهللا متعال چنین کسی را حتی در خانه کسی حفاظت نمی آبروي چنین
 گرداند. مادرش نیز رسوا می
مردي را نزد وي آوردند و گفتند: این، آمده است:  مسعود در حدیث ابن

ما از تجسس و کنکاش «ست که ریشِ او آغشته به قطرات شراب است. فرمود:  فالنی
به  -چیزي برایمان نمایان شد، به موجب آنایم؛ ولی اگر  در کار دیگران منع شده
دهد که تجسس و کنجکاوي  این، نشان می». کنیم عمل می -مجازات شرعی یا تعزیر

سپس در باب نهی از بدگمانی به مسلمانان،  /مولفدر کار دیگران، جایز نیست. 
تر  اشاره کرده است؛ پیش» حجرات«ي  اي از سوره  و آیه به حدیث ابوهریره

 ي آیه و حدیث مذکور سخن گفتیم. درباره
*** 
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 فرماید: اهللا متعال می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ن َعَ�ٰٓ  �ٍ قَوۡ  ّمِن مٞ قَوۡ  َخرۡ �َسۡ  َ�  َءاَمُنوا

َ
ْ  أ  َوَ�  ُهمۡ ّمِنۡ  �َخۡ�ٗ  يَُ�ونُوا

 ٓ ٓ  ّمِن ءٞ �َِسا ن َعَ�ٰٓ  ءٍ �َِّسا
َ
ۖ ّمِنۡ  �َخۡ�ٗ  يَُ�نَّ  أ ْ ِمُزوٓ تَلۡ  َوَ�  ُهنَّ نُفَسُ�مۡ  ا

َ
ْ  َوَ�  أ  َ�َنابَُزوا

 ِ  ٱب
َ
ْوَ�ٰٓ  َ�ُتۡب  لَّمۡ  َوَمن ِن� يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ دَ َ�عۡ  ُفُسوُق لۡ ٱ مُ سۡ ِ� ٱ َس بِئۡ  ِب� َ�ٰ لۡ ۡ�

ُ
 ُهمُ  �َِك فَأ

ٰ ٱ    ]١١: احلجرات[  ﴾١١ لُِمونَ ل�َّ
ها که مسخره  بسا (آن اید گروه دیگري را مسخره کند؛ چهباي مؤمنان! هیچ گروهی ن

کنند،) بهتر باشند. و نیز زنان نباید سایر زنان را مسخره  ها (که مسخره می شوند) از این می
کنند، بهتر باشند. و به  می  شوند، از زنانی که مسخره بسا زنانی که مسخره می نمایند؛ چه

ید. پس از ایمان هاي زشت صدا نزن دیگر را با لقب دیگر نپردازید و هم جویی از یک عیب
 کارند. ست. و کسانی که توبه نکنند، ستم آوردن، فسق و بدکاري، نام و رسم بدي

 فرماید: و می

َُّمَز�ٍ  ُهَمَز�ٖ  ّلُِ�ِّ  لٞ َو�ۡ ﴿    ]١: اهلمزة[  ﴾١ ل
 گري! جوي مسخره واي بر هر عیب

 شرح
ت. ي حرام بودن تحقیر یا خوار شمردن مسلمانان گشوده اس بابی درباره /مولف

ریشخند بگیرند یا از جایگاه و منزلتش  تحقیر مسلمان، بدین معناست که او را به
ست که اهللا  بکاهند یا به او طعنه بزنند. این، حرام و ستم و جفا در حق مسلمانی

، ي پیامبر اکرم فرموده متعال احترامش را بر دیگران واجب قرار داده است؛ زیرا به
این آیه را ذکر  /مولفکند. سپس  به او ستم نمی مسلمان، برادر مسلمان است و

 فرماید: می کرده که اهللا متعال

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ن َعَ�ٰٓ  �ٍ قَوۡ  ّمِن مٞ قَوۡ  َخرۡ �َسۡ  َ�  َءاَمُنوا

َ
ْ  أ  َوَ�  ُهمۡ ّمِنۡ  �َخۡ�ٗ  يَُ�ونُوا

 ٓ ٓ  ّمِن ءٞ �َِسا ن َعَ�ٰٓ  ءٍ �َِّسا
َ
  ]  ١١: حلجراتا[  ﴾ُهنَّ ّمِنۡ  �َخۡ�ٗ  يَُ�نَّ  أ

ها که مسخره  اید گروه دیگري را مسخره کند؛ چه بسا (آنباي مؤمنان! هیچ گروهی ن
کنند،) بهتر باشند. و نیز زنان نباید سایر زنان را مسخره  ها (که مسخره می شوند) از این می

 کنند، بهتر باشند. می  شوند، از زنانی که مسخره بسا زنانی که مسخره می نمایند؛ چه



 167   بودن تحقیر مسلمان باب: حرام

َهاَ�ٰٓ ﴿فرماید:  دهد و می اهللا متعال در این آیه، مومنان را مورد خطاب قرار می ُّ�
َ
� 

ِينَ ٱ َّ�  ْ گر این است که دستوري که به شما  ؛ این خطاب، بیان»اي مومنان!: «﴾َءاَمُنوا
، نقص در آنیا عدم عمل به  ،شود، جزو لوازم ایمان است و مخالفت با آن داده می
آید؛ زیرا بیان یک حکم پس از ندا یا خطاب، براي جلب توجه  شمار می ایمان به

مسخره کردن یا به ریشخند گرفتن،  شود. ست که به او داده می مخاطب به پیامی
ي  که چه اداي کسی را درآورند؛ یا چه شکل و قیافه اَشکال گوناگونی دارد؛ مانند این

ریشخند  ها استهزا و به ي این کسی را مسخره کنند بر قد و قامت او خرده بگیرند! همه

ن َعَ�ٰٓ ﴿ فرماید: باشد. اهللا متعال می گرفتن دیگران است که حرام می
َ
ْ  أ  �َخۡ�ٗ  يَُ�ونُوا

کنند، بهتر  شوند، از کسانی که مسخره می که مسخره می بسا آنان چه«؛ یعنی: ﴾ُهمۡ ّمِنۡ 
 فرماید. ي زنان نیز بیان می و همین تعبیر را درباره». باشند

ْ ِمُزوٓ تَلۡ  َوَ� ﴿ي این آیه آمده است:  در ادمه نُفَسُ�مۡ  ا
َ
از خودتان «؛ یعنی: ﴾أ

کند؛ لذا مفهوم  روشن است که انسان، عیب خودش را بیان نمی». جویی نکنید عیب
ي  جویی نکنید؛ اما این مفهوم را از آن جهت با واژه دیگر عیب آیه این است که از یک

نُفَسُ�مۡ ﴿
َ
ه مسلمان، برادر مسلمان است و هر کسی، برادرش را بیان فرمود ک ﴾أ

ْ ِمُزوٓ تَلۡ  َوَ� ﴿رو  داند. از این سان خود می هم نُفَسُ�مۡ  ا
َ
دیگر  بدین معناست که از یک ﴾أ

ْ  َوَ� ﴿: فرماید میو  جویی نکنید. یا از برادران خود عیب ِ  َ�َنابَُزوا  ٱب
َ
؛ یعنی: ﴾بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

 دَ َ�عۡ  ُفُسوُق لۡ ٱ مُ سۡ ِ� ٱ َس بِئۡ ﴿ .هاي زشت صدا نزنید قبدیگر را با ل همقصد استهزا،  به
به ». ست پس از ایمان آوردن، فسق و بدکاري، اسم و رسم بدي«؛ یعنی: ﴾نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ

ریشخند بگیرد،  جویی کند یا او را به عبارت دیگر: اگر انسان، از برادر مسلمانش عیب
ها  کردن دیگران و نیز صدا زدن آندهد که مسخره  فاسق و بدکار است. این، نشان می

ْوَ�ٰٓ  َ�ُتۡب  لَّمۡ  َوَمن﴿با القاب زشت، جزو گناهان کبیره است. 
ُ
ٰ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ ؛ ﴾لُِمونَ ل�َّ

 کار است. توبه نکند، ستم یعنی کسی که به این گناهان ادامه دهد و به سوي اهللا
 ي دیگري ذکر کرده است: آیه /سپس مولف
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َُّمَز�ٍ  َز�ٖ ُهمَ  ّلُِ�ِّ  لٞ َو�ۡ ﴿   ]  ١: اهلمزة[  ﴾١ ل
 گري! جوي مسخره واي بر هر عیب

      رود و در چند جاي قرآن آمده است. کار می براي هشدار به ﴾لٞ َو�ۡ ﴿ي  واژه

َُّمَز�ٍ ﴿کند و  جویی که با زبانش از دیگران بدگویی می یعنی عیب ﴾ُهَمَز�ٖ ﴿ به  ﴾ل
 گیرد. ریشخند می ، دیگران را بهگردد که با ادا و اطوار گري اطالق می مسخره

*** 

يب هر�رةَ  -١٥٨٢
َ
اَل:  أنَّ رسوَل اهللا وعن أ

َ
ِّ أْن َ�ِْقَر أَخاُه «ق حِبَْسِب اْمرٍِئ ِمَن الرشَّ

 )1(مسلم]روایت [ ».الُمْسلِم
قدر بدي براي بد بودن همین «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

 .»سلمانش را کوچک بشماردست که برادر م شخص، کافی

بِِه مْثَقاُل «قال:  َعِن انلَّيِبِّ  َوِعن ابن مسُعودٍ  -١٥٨٣
ْ
ل
َ
ال يَْدُخُل اجَلنََّة َمْن اَكَن يف ق

ٍة َمْن كرِبٍ  ْوُ�ُه َحَسًنا، ونعلُه َحَسَنًة؟ قال: »َذرَّ
َ
ْن يَُ�وَن ث

َ
إِنَّ «؛ فقال رَُجٌل: إِنَّ الرَُّجَل ُ�ِبُّ أ

َ مَجِ   )2([روایت مسلم] ».يٌل ُ�ِبُّ اجَلماَل؛ الِكرْبُ َ�َطُر احَلقِّ وَ�ْمُط انلَّاِس ا�َّ
ي  اندازه کسی که در قلبش به«فرمود:  گوید: پیامبر می مسعود ابن ترجمه:

شخصی پرسید: آیا کسی که دوست دارد ». شود اي کبر باشد، وارد بهشت نمی ذره
همانا اهللا زیباست و زیبایی را «است؟ فرمود: لباس و کفش زیبا بپوشد، این هم تکبر 

 ».کبر، سرپیچی از حق و تحقیر مردم استدوست دارد؛ 

اَل رسوُل اهللاِ  وعن ُجندب بن عبِد اهللا -١٥٨٤
َ
اَل: ق

َ
اَل رَُجٌل: َواهللاِ ال َ�ْغِفُر : «ق

َ
ق

َّ أْن الاُهللا لُِفالٍن، َ�َقاَل اهللاُ   يلَعَ
َّ

ىل
َ
ِي َ�َت�

َّ
ُ،  : َمْن ذا اذل

َ
ْد َ�َفْرُت هل

َ
 ق

ِّ
ِفَر لُِفالٍن؟ إ�

ْ
أغ

َك 
َ
 )3([روایت مسلم] ».وَأْحَبْطُت َ�َمل

 گذشت. 1578ي  شماره تر به )؛ این حدیث پیش2564، 2563صحیح مسلم، ش: ( )1(
 گذشت. 617ي  تر به شماره دیث پیش. این ح91صحیح مسلم، ش:  )2(
 .2621صحیح مسلم، ش:  )3(
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مردي گفت: قسم به «فرمود:  اهللا گوید: رسول می جندب بن عبداهللا ترجمه:
کند  فرمود: چه کسی به نام من سوگند یاد می آمرزد؛ اهللا اهللا که اهللا، فالنی را نمی

که من او را بخشیدم و عمل تو را باطل و تباه  م؟ حال آنبخش که من فالنی را نمی
 ».گردانیدم

 شرح
ي حرام بودن تحقیر مسلمان یا خوار شمردن اوست.  این احادیث درباره

 ابوهریرهباره به حدیثی بدین مضمون اشاره کرده است که  در این /مولف
ست که برادر  یهمین قدر بدي براي بد بودن شخص، کاف«فرمود:  گوید: پیامبر می

اي زشت و ناپسند است که  اندازه لذا تحقیر مسلمان، به .»مسلمانش را کوچک بشمارد
گاه  ست! پس هیچ اگر انسان فقط مرتکب همین یک عمل شود، براي بد بودن او کافی

پوشاك و برادر مسلمانتان را خوار نکنید و او را کوچک نشمارید؛ نه در رابطه با 
اش. برادر مسلمانمان حق و  شکل و قیافه یا وضعیت ظاهري خاطر لباسش و نه به

مسعود  حقوقی بر ما دارد و بر ما واجب است که احترامش را حفظ کنیم. حدیث ابن
 مسعود . ابنگر حرام بودن تحقیر مسلمان است نیز بیان $و جندب بن عبداهللا

بر باشد، وارد بهشت اي ک ي ذره اندازه کسی که در قلبش به«فرمود:  گوید: پیامبر می
شخصی پرسید: آیا کسی که دوست دارد لباس و کفش زیبا بپوشد، این ». شود نمی

آري؛ ». همانا اهللا زیباست و زیبایی را دوست دارد«فرمود:  هم تکبر است؟ پیامبر
اهللا متعال در ذات و صفات و افعالش زبیاست و زبیایی را دوست دارد؛ لذا انسان 

شرطی که در چارچوب  ؛ البته بهتر است محبوب نزد اهللا هرچه زیباتر باشد،
که دست و بالَش  خودش برسد؛ نه اینبه شریعت و در حد وسع و توان خویش، 

ن، قرض بگیرد! اهللا متعال دوست پوشی، از این و آ براي تجمل و شیک بسته باشد و
 بخشد، اثرش را بر او ببیند. اش می دارد که وقتی نعمتی به بنده

مردي گفت: قسم به اهللا که «فرمود:  اهللا گوید: رسول می دب بن عبداهللاجن
کند که من  فرمود: چه کسی به نام من سوگند یاد می آمرزد؛ اهللا اهللا، فالنی را نمی

 ».که من او را بخشیدم و عمل تو را باطل و تباه گردانیدم بخشم؟ حال آن فالنی را نمی
گفت که با آن، دنیا و آخرت خود را تباه کرد؛ زیرا به اي  پناه بر اهللا! آن مرد کلمه

خود فریفته شد و برادرش را تحقیر نمود و قسم خورد که اهللا متعال، فالنی را 
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بخشد! اما اهللا متعال بر خالف پندار این مرد، آن شخص را بخشید؛ زیرا گناهش  نمی
اش را  به داد و توبهشخص توفیق تو که اهللا متعال به آن تر از شرك بود یا این کم

فالنی را  پذیرفت؛ اما عملِ کسی را که چنین جسارتی کرده و گفته بود که اهللا
کس را  آمرزد، تباه و باطل گردانید. اهللا متعال بر همه چیز، چیره است و هیچ نمی

ناحق به نام پروردگار سوگند بخورد؛  تواند به یاراي جسارت در برابر او نیست و نمی
آید، بلکه  شمار نمی حق و درست باشد، نه تنها جسارت به وگند کسی بهولی اگر س

فرموده است:  گونه که پیامبر بخشد؛ همان اهللا متعال چنین سوگندي را تحقق می
هُ « برَّ

َ
ِ أل قْسَم ىلَعَ ا�َّ

َ
بَْواِب لَْو أ

َ
ْشعَث أغرَب مْدفُوٍع باأل

َ
بسا شخصِ  چه«یعنی:  )1(؛»رُبَّ أ
کند و اهللا،  اهللا سوگند یاد میبه نام  ،از هر دري رآلود و راندهموي، غبا ژولیده

 ».سازد می محققسوگندش را 
*** 

 رجم]. [مت262ي  .ك: حدیث شمارهر )1(
                                           



 ها گرفتاريباب: نهی از شماتت مسلمان و اظهار شادي در  -274
 و مشکالتش

 فرماید: اهللا متعال می

ۡ ٱ إِ�ََّما﴿ ٞ إِخۡ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل    ]١٠: احلجرات[  ﴾َوة
 ا هم برادرند.جز این نیست که مؤمنان ب

 فرماید: و می 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ن ُ�ِبُّونَ  �َّ
َ
ِينَ ٱ ِ�  ِحَشةُ َ�ٰ لۡ ٱ �َِشيعَ  أ َّ�  ْ ِ�مٞ  َعَذاٌب  لَُهمۡ  َءاَمُنوا

َ
�ۡ ٱ ِ�  أ  َيا�ُّ

    ]١٩:  النور[  ﴾ِخَرةِ �ٱوَ 
راستی آنان که دوست دارند کارهاي خیلی زشت در میان مؤمنان شایع شود، عذاب  به

 ی در دنیا و آخرت خواهند داشت.دردناک

 

َة بن األسقعِ  -١٥٨٥
َ
اَل رسول اهللا وَعن َوائِل

َ
اَل: ق

َ
ِخيَك : «ق

َ
َماتََة أل ال ُ�ْظِهِر الشَّ

[و ترمذي ضمن روایت این حدیث گفته است: حدیثی حسن  ».َ�َ�مَْحَُه اُهللا َو�َبَْتلِيَك 
 )1(باشد.] می

براي ناراحتی و گرفتاريِ «فرمود:  اهللا گوید: رسول می واثله بن اسقعترجمه: 
غصه و کند (و او را از غم  برادر مسلمانت اظهار شادي نکن که اهللا بر او رحم می

 ».گرداند بخشد) و تو را گرفتار می رهایی می
که در باب پیشین گذشت، صادق است:  باره حدیث ابوهریره :] در این[نووي

ُ] لُكُّ الُمْسِلِم ىلَعَ الُمْسِلمِ « آبرو، مال و خون «یعنی:  )2(؛»َحَراٌم[: َدُمُه، وَِعرُْضُه، َوَماهلُ
 ».جانِ) هر مسلمانی بر سایر مسلمانان، حرام است=(

*** 

 .450، ش: /؛ و ضعیف الترمذي، از آلبانی6245ضعیف الجامع، ش:  ضعیف است؛ )1(
 .1578ي  ر.ك: حدیث شماره )2(

                                           



شده در  هاي ثابت طعنه زدن بر نسبباب: حرام بودن  -275
 ظاهر شریعت

 فرماید: اهللا متعال می

ِ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  که مرتکب گناهی شده باشند، می آن و آنان که مردان و زنان مؤمن را بی
 اند. تهمت و گناه آشکاري بر دوش کشیده

 

يب هر�رةَ  -١٥٨٦
َ
ا وعن أ

َ
اَل رسول اهللاق

َ
نََتان يف انلَّاِس ُهَما بِِهم ُ�ْفٌر: : «َل: ق

ْ
اث

َميِِّت 
ْ
ْعُن يِف النََّسِب، َوانلَِّياَحُة ىلَعَ ال  )1([روایت مسلم] ».الطَّ

دو رفتار در میان مردم رواج «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
گري  عنه زدن در نسب و نوحهست: ط کفر و جاهلیهاي  از خصلتدارد که هر دو، 

 ».بر مرده
*** 

 .67صحیح مسلم، ش:  )1(
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 فرماید: اهللا متعال 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[احزاب:   ﴾٥٨ امُّ

آزارند، بدون تردید  که مرتکب گناهی شده باشند، می آن مردان و زنان مؤمن را بیو آنان که 
 اند. تهمت و گناه آشکاري بر دوش کشیده

 

يب هر�رةَ  -١٥٨٧
َ
اَل:  : أنَّ رسول اهللاوعن أ

َ
يَْس ِمنَّا، «ق

َ
ل
َ
الََح ف ْيَنا السِّ

َ
َمْن مَحََل َعل

يَْس ِمنَّا
َ
ل
َ
َنا ف  )1(][روایت مسلم». َوَمْن َغشَّ

ُ: أنَّ رسول اهللا
َ

ْت أصابُِعُه  َوِ� روايٍة هل
َ
أْدَخَل يََدهُ �ِيَها َ�َنال

َ
ةِ َطَعاٍم ف َمرَّ ىلَعَ ُصرْبَ

الً، َ�َقاَل: 
َ
َعاِم؟«بَل اَل: » َما هَذا يَا َصاِحَب الطَّ

َ
َماُء يَا رسول اهللا؛ ق اَل: أَصابَتُه السَّ

َ
ال «ق

َ
أف

َعاِم َحىتَّ  وَق الطَّ
َ
َتُه ف

ْ
يَْس ِمنَّاَجَعل

َ
ل
َ
َنا ف  ». يَراهُ انلَّاُس؟ َمْن غشَّ

کسی که بر ضد ما اسلحه «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
 ».بازي کند، از ما نیست که با ما تقلب و دغل دست گیرد، از ما نیست؛ و آن به

م گذشت و اي گند از کنار توده اهللا و در روایتی دیگر از مسلم آمده است: رسول
اي صاحب گندم! این، «دستش را در آن فرو برد؛ انگشتان مبارك، خیس شد؛ فرمود: 

را  پس چرا آن: «اران به آن خورده است. فرمودآب بخدا!  پاسخ داد: اي رسول» چیست؟
 ».را ببینند؟ هرکه ما را فریب دهد، از ما نیست اي تا مردم آن در قسمت باال نگذاشته

اَل:  رسول اهللا وعنه: أنَّ  -١٥٨٨
َ
 )2([متفق علیه] ».ال َ�َناَجُشوا«ق

که  قیمت کاالها را بدون این«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
 ».قصد خرید داشته باشید، باال نبرید

 

 ).102، 101صحیح مسلم، ش: ( )1(
 .1515صحیح مسلم، ش: )؛ و 2150، 2140، ش: (صحیح بخاري )2(
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 )1([متفق علیه] نَ� َعِن انلََّجِش. أنَّ انلَّيِبَّ  $وعن ابن عمر -١٥٨٩
 )2(نهی فرمود. "نَجش"از  پیامبر گوید: می $عمر ابن ترجمه:

َر رَُجٌل لَِرُسوِل اهللا -١٥٩٠
َ
اَل: َذك

َ
: �نَُّه ُ�َْدُع يف ابلُُيوِع؟ َ�َقاَل رسول اهللا وعنه ق

 )3([متفق علیه] ».َمْن بَاَ�ْعَت، َ�ُقْل: ال ِخالَبَةَ «
عرض کرد که در معامالت،  اهللا گوید: مردي به رسول می $عمر ابن ترجمه:

شرطی که فریبی  کنی، بگو: به با هرکه معامله می«فرمود:  اهللا دهند. رسول یبش میفر
 )4(».در کار نباشد

يب هر�رةَ  -١٥٩١
َ
اَل رسول اهللا وعن أ

َ
اَل: ق

َ
ُه : «ق

َ
و�

ُ
ْو َمْمل

َ
َمْن َخبََّب َزوَْجَة اْمرٍِئ، أ

يَْس ِمنَّا
َ
ل
َ
 )5([روایت ابوداود] ».ف

ي او  هرکه همسرِ کسی یا برده«فرمود:  اهللا سولگوید: ر می ابوهریره ترجمه:
 ».، از ما نیست-و او را به نافرمانی تحریک کند -را فریب دهد

 شرح
در دو باب پیشین به دو موضوع شماتت و طعنه زدن در نَسب پرداخته  /مولف

 است.
یعنی شادمانی در برابر بیچارگی ناراحتی یا گرفتاريِ دیگران که حرام  شماتت،

 فرماید: ست که می ي االهی و منافی با این فرموده است

 .1516صحیح مسلم، ش: ؛ و 2142، ش: صحیح بخاري )1(
گونه که در حدیث پیشین گذشت، نَجش این است که کسی، قصد خرید کاالیی را ندارد؛ اما  همان )2(

کند که  هر دو نیت، چنین وانمود می  قصد باال بردن سود فروشنده یا به فریب دادن خریدار یا به براي
باره  در این 241ي  ذیل حدیث شماره /شارح قیمت خریداري نماید. خواهد این کاال را به فالن می

 مفصل سخن گفته است. [مترجم]
 .1533صحیح مسلم، ش: ؛ و 2117، ش: صحیح بخاري )3(
گردد. به عبارت دیگر: ثبوت غبن  یعنی: اگر پس از اتمام معامله، فریبی مالحظه شد، معامله فسخ می )4(

 عامله است. [مترجم]در صورتی که در شروط ضمن معامله قید شده باشد، اعتبار دارد و سبب فسخ م
 .4307؛ و صحیح أبی داود، ش: 324، ش: /؛ و السلسلۀ الصحیحۀ، از آلبانی6223صحیح الجامع، ش:  )5(
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ۡ ٱ إِ�ََّما﴿ ٞ إِخۡ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل     ]١٠: احلجرات[  ﴾َوة
 جز این نیست که مؤمنان با هم برادرند.

خاطر گرفتاريِ برادرش  هیچ برادري دوست ندارد که برادرش را شماتت کند یا به
 ي اهللا افی با این فرمودهست و نیز من آزاري شادي نماید. شماتت، نوعی مردم

 فرماید: باشد که می 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  ده باشند، میکه مرتکب گناهی ش آن و آنان که مردان و زنان مؤمن را بی
 اند. تهمت و گناه آشکاري بر دوش کشیده

گوید:  می واثله بن اسقعحدیثی بدین مضمون آورده است که  /سپس مولف
براي ناراحتی و گرفتاريِ برادر مسلمانت اظهار شادي نکن که اهللا «فرمود:  اهللا رسول

 ».گرداند بخشد) و تو را گرفتار می می کند (و او را از غم و غصه رهایی بر او رحم می
خانواده  بدین معناست که مثالً به کسی بگویند: تو از فالن طعنه زدن در نَسب،

سب کسی طعنه بزنند. ها نیست یا به هر نحوي به ن هستی که هیچ خیري در آن
گوید:  می ابوهریرهباره حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که  در این /مولف
هاي کفر  دو رفتار در میان مردم رواج دارد که هر دو، از خصلت«فرمود:  اهللا رسول

 ».گري بر مرده ست: طعنه زدن در نسب و نوحه و جاهلی
گري به معناي گریستن با شیون و فریاد و درآوردنِ صداهایی از خود، مانند  نوحه

مرده، حرام  گري یا شیون و فریاد بر مرگ نوحه صدا و بقبقو کردنِ کبوتر است.
یکی از  را نفرین کرده است. ي آن خوان و شنونده زنِ نوحه، باشد و پیامبر می

ي میت در  گري بر مرده، این است که امروزه مردم براي عزا یا پرسه مصادیق نوحه
ها پذیرایی  و بازماندگان میت با غذا و خرما و امثالِ آن، از آن شوند اش جمع می خانه
جریر بن عبداهللا صحابی بزرگوار، گري و حرام است؛ زیرا  ، نوعی نوحهکنند؛ این می

جزو ي میت و غذا درست کردن را  ما جمع شدن در خانه«گوید:  می بجلی
آوردند؛  شمار می گري به این عمل را نوحه #صحابه ».آوردیم شمار می گري به نوحه
ا براي عزا و پرسه، بگشایند؛ زیرا ي خود ر رو بازماندگان مرده، نباید درب خانه از این
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که این  ویژه این ؛ بهکردند چنین کاري نمی #بدعت و کاري ناشایست است و صحابه
ست. در صورتی که بر انسان واجب است که  کار، نوعی اعتراض بر قضا و قَدر االهی

که اش را براي پرسه و عزا باز نکند؛ هر به تقدیر االهی راضی باشد؛ لذا درب خانه
بیند و به او  خواسته باشد، به او تسلیت بگوید، در کوچه و بازار یا مسجد، او را می

گوید. این در رابطه با مردان است؛ پرسه و مجلس عزا به صورتی که  تسلیت می
دو «فرموده است:  که پیامبر امروزه مرسوم شده، براي زنان، بدتر است. خالصه این

ست: طعنه  هاي کفر و جاهلی د که هر دو، از خصلترفتار در میان مردم رواج دار
 ».گري بر مرده زدن در نسب و نوحه

کنند،  گیرند یا این کار را می تر مردم پرسه می شود که چون بیش که دلیل نمی این
 فرماید: ما هم این کار را انجام دهیم! اهللا متعال می

�ۡ  تُِطعۡ  �ن﴿
َ
 ٱ ِ�  َمن َ�َ أ

َ
ِ ٱ َسبِيلِ  َعن يُِضلُّوكَ  ِض �ۡ�    ]١١٦: األنعام[  ﴾�َّ

 کنند. تر مردمِ روي زمین پیروي کنی، تو را از راه اهللا منحرف می و اگر از بیش

 فرماید: و نیز می

﴿ ٓ �ۡ  َوَما
َ
   ]١٠٢: يوسف[  ﴾١٠٣ ِمنِ�َ بُِمؤۡ  َت َحَرۡص  َولَوۡ  �َّاِس ٱ َ�ُ أ

تر مردم ایمان  شی، (باز هم) بیشهر چقدر که مشتاق (و آرزومند ایمان آوردنشان) با
 آورند. نمی

و روش  کرد مردم نیست؛ بلکه مدار اعمال بر کتاب و سنت پیامبر اساس، عمل
ها پرسه نگرفت و درب  یک از آن باشد؛ هیچ می #کرد صحابه خلفاي راشدین و عمل

ند؛ بدین ها چیزي به نامِ غذاي پرسه نداشت اش را براي عزا و پرسه باز نکرد؛ آن خانه
شدند؛ بلکه این   اش براي غذا خوردن جمع نمی  معنا که پس از مرگ کسی در خانه

کردند؛ زیرا  از آن دوري می تشد دانستند؛ لذا به گري می اي از نوحه عمل را نمونه
خوان و  زنِ نوحه ست و پیامبر هاي کفر و جاهلی گري یکی از خصلت نوحه

 اش را نفرین کرده است. شنونده
*** 



 شکنی و خیانت باب: حرام بودن پیمان -277

 فرماید: اهللا متعال می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ وۡ  ا

َ
ْ أ ِ  فُوا    ]١: دة املائ[  ﴾ُعُقودِ لۡ ٱب

 ها وفا کنید. اي مؤمنان! به پیمان

 فرماید: و می

وۡ ﴿
َ
ْ َوأ ِ  فُوا     ]٣٤: رساءاإل[  ﴾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

 شرح
 شکنی و خیانت گشوده است. ي حرام بودن پیمان باب درباره /نووي

شکنی  تواند با پیمان نارو زدن، میست.  داري خیانت یا نارو زدن، بر خالف امانت
 یمان، خود یک نوع امانت است.و پ عهدالبته باشد یا با خیانت در امانت؛ 

شکنی و خیانت به آیاتی استدالل کرده که  ي حرام بودن پیمان درباره /مولف
شود. نخستین  ست؛ زیرا هر چیزي با ضد خود، شناخته می ي وجوب وفاداري درباره

 فرماید: ي اهللا متعال است که می باره ذکر کرده، این فرموده در این /اي که مولف آیه

﴿ ٰٓ�َ 
َ
َها� ِينَ ٱ �ُّ ْ َءاَمُنوٓ  �َّ وۡ  ا

َ
ْ أ ِ  فُوا    ]١: دة املائ[ ﴾ُعُقودِ لۡ ٱب

 ها وفا کنید. اي مؤمنان! به پیمان

ها،  طور کامل عمل کنید. این پیمان بندید، به شروط آن، به یعنی: هر پیمانی که می
ا؛ شود؛ از جمله قراردادهاي مالی و معامالت یا داد و ستده ي قراردادها می شامل همه

کنند، باید به شروطی که در ضمن معامله  لذا هنگامی که دو نفر با هم معامله می
فروشید و در  اي را به برادر مسلمانتان می بند باشند؛ مثالً اگر خانه پذیرند، پاي می

گذارید که یک سال در آن خانه سکونت کنید، بر خریدار  ضمن معامله شرط می
کنید که خانه،  ار باشد؛ یا به خریدار اعالم میواجب است که به این پیمان، وفاد

پذیرد؛  فروشید و او هم می عیب را دارد و با وجود همان عیب، خانه را به او می فالن
ي عیبی که خودش از آن اطالع داشته  در این صورت، خریدار حق ندارد که به بهانه

 هم بزند. را پذیرفته است، معامله را به و آن
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که از عیبِ کاالي خود  رغم این ه برخی از فروشندگان بهشایان ذکر است ک
بینی؛ هر عیبی که داشته باشد،  گویند: کاال، همین است که می باخبرند، به مشتري می
خواهی پولش را بده و اگر عیبی داشت، به من ربطی  شود؛ می به خودت مربوط می

بازي و تقلب  دغل در صورتی که فروشنده از عیب کاالیش باخبر است؛ این ندارد.
که مشتري را  یابد؛ لذا این است؛ زیرا اگر عیب کاالیش را بگوید، قیمتش کاهش می

متردد بگذارد و عیبب کاال را بیان نکند، حتی اگر مشتري، با همین شرط کاال را 
خریداري نماید، شخصِ فروشنده که نقص یا عیب کاال را کتمان کرده است، روز 

بود و طرح این شرط، سودي به حالش ندارد؛ به عبارت گو خواهد  قیامت پاسخ
یک از عیوبی را که  دیگر: فروشنده، باید عیب کاالیش را آشکارا بگوید و هیچ

داند، کتمان نکند؛ اما اگر کسی، کاالیی را بفروشد و نبود عیب را شرط معامله قرار  می
آن را به تو فروختم؛  -كنا سالم یا عیب -بینی، ندهد و بگوید: کاال همین است که می

گاه پس از یک یا دو روز، آن  و واقعاً از عیبی که در آن بوده، خبر نداشته است. آن
شود؛ در این حالت، هیچ اشکالی بر فروشنده وارد نیست و  عیب مشخص می

 فروشنده، تقلب نکرده است.
واجب که اگر عیبی در کاالي مورد معامله وجود دارد، بر فروشنده  خالصه این

تواند شرط بگذارد که  است که آن را به خریدار بگوید؛ و اگر عیبی سراغ نداشت، می
 گیرد. شده را پس نمی جنس فروخته

بندي زن و مرد به شروط ضمن عقد است؛  هاي وفاي به عهد، پاي یکی از نمونه
؛ گذارند دیگر می هایی که در عقد ازدواج، زن و مرد براي یک بندي به شرط یعنی پاي

ي شوهرش زندگی نکند و مسکن مستقلی  گذارد که با خانواده مثالً زن شرط می
بندي به این شرط، بر مرد واجب است؛ زیرا اهللا  پذیرد؛ پاي داشته باشد و مرد نیز می

 فرماید: متعال می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ وۡ  ا

َ
ْ أ ِ  فُوا    ]١: دة املائ[ ﴾ُعُقودِ لۡ ٱب

 ها وفا کنید. پیمان اي مؤمنان! به

گذارد که  زنی که از شوهر پیشینش فرزند دارد، در ازدواج جدید شرط می یا بیوه
گاه که ازدواج کردند، بر مرد  پذیرد؛ آن ي خود بماند و خواستگارش می در خانه

واجب است که به پیمان خود وفا کند و نباید آن زن را مجبور کند یا او را تحت 
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تر  اي که پیش ي شخصیِ خود را ترك کند؛ به دلیل همان آیه خانهفشار قرار دهد که 
ها بوده  ي زنش را مطابق شرطی که در میان آن چنین مرد باید مهریه ذکر شد. هم

اساسی در میان آن دو باشد، اعتبار ندارد؛  ست که اگر شرط بی است، بدهد. گفتنی
، همسر نخستش را طالق مثالً زنی براي ازدواج با مردي شرط بگذارد که آن مرد

بندي به آن، واجب نیست؛ زیرا از  دهد؛ چنین شرطی، باطل و بی اعتبار است و پاي
اساس، باطل است؛ اما اگر زنی، ابتدا شرط بگذارد که شوهرش نباید دوباره ازدواج 

زیرا در این کند و مرد نیز بپذیرد، بر مرد واجب است که به این شرط عمل کند؛ 
س ستم نشده و پذیرش یا عدم پذیرش این شرط با خود مرد بوده ک شرط، به هیچ

بند باشد؛  است؛ و چون این شرط را قبول کرده، پس بر او واجب است که به آن، پاي
لذا اگر مردي این شرط را بپذیرد و سپس به آن عمل نکند و دوباره ازدواج نماید، 

به هم بزند؛ چه  تواند ازدواج دوم شوهرش را همسر نخستش حق دارد و می
شوهرش راضی باشد و چه راضی نباشد؛ زیرا خودش به شرط که پذیرفته، عمل 
نکرده است. در هر حال وفاي به عهد و پیمان، واجب است و انسان باید از 

 بازي دوري کند. شکنی و تقلب و دغل پیمان
*** 

ِ بن عمرو بن العاص -١٥٩٢ أْر�ٌع َمْن ُ�نَّ �ِيِه « قال: أنَّ رسوَل ا�َّ  $وعن عبِد ا�َّ
ٌة ِمن انلِّفاِق َحىتَّ يََدَ�َها: إذا 

َ
ٌة ِمْنُهنَّ اكنَْت �ِيِه َخْصل

َ
اَكَن ُمَنافًِقا َخالًِصا؛ َوَمْن اَكنَْت �ِيه َخصل

َجرَ 
َ
َث كَذب، َو�ذا اَعَهَد َغَدر، َو�ذا َخاَصم ف  )1(علیه] متفق[ ».اُؤتُِمَن َخان، و�َذا حدَّ

چهار «فرمود:  اهللا گوید: رسول می $بن عمرو بن عاص عبداهللا ترجمه:
عیار است؛ و  ست که در هرکس وجود داشته باشد، او منافقی خالص و تمام ویژگی

که آن را  ها در او یافت شود، خصلتی از نفاق را دارد تا آن هرکس یکی از این ویژگی
ماید؛ هنگام سخن گفتن، ن هرگاه امانتی به او بسپارند، در امانت، خیانت میترك کند: 
کُشی  کند؛ و هنگامِ دعوا، حق دهد، خُلف وعده می گوید؛ وقتی وعده می دروغ می

 ».نماید می

[و نیز به  695ي  شماره تر به . این حدیث پیش58؛ و صحیح مسلم، ش: 34صحیح بخاري، ش:  )1(
 ] گذشت.1551ي  شماره
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اَل انلَّيبّ  وعن ابن مسعوٍد، وابن عمَر، وأ�ٍس  -١٥٩٣
َ
 اغِدٍر لِواٌء يَْوَم : «قالوا: ق

ِّ
للُِك

 )1([متفق علیه] ».الِقَياَمِة، ُ�َقاُل: هِذهِ َغْدَرةُ فالنٍ 
روز قیامت هر «فرمود:  گویند: پیامبر می عمر و انس مسعود، ابن ابن ترجمه:
شود: این، خیانت  کاري)، پرچمی دارد که گفته می شکن (و خیانت فرد پیمان

 ».گردد) سان رسوا می ست (و بدین فالنی

يب سعيٍد اخلدريّ  -١٥٩٤
َ
اَل:  أنَّ انلَّيِبَّ  عن أ

َ
 اَغِدٍر لِوَ «ق

ِّ
اٌء ِعْنَد أِْستِِه يوَم للُِك

ةٍ  ُ بَِقَدرِ َغْدرِهِ، أال َوال اَغِدَر أْ�َظُم َغْدراً ِمْن أِم�ِ اَعمَّ
َ

 )2([روایت مسلم] ».الِقَياَمِة يُْرَ�ُع هل
شکنی  روز قیامت هر پیمان«فرمود:  گوید: پیامبر می ابوسعید خدري ترجمه:

شود؛ هان!  اش برافراشته می وفایی انت و بیي خی اندازه پرچمی در نشیمنگاه خود دارد که به
 )3(».نیست رواي مردم فرمانعهدشکنی نسبت به تر از  بزرگ یخیانت وشکنی  پیمانهیچ 

يب هر�رةَ  -١٥٩٥
َ
اَل:  َعِن انلَّيِبِّ  وعن أ

َ
ٌة أنا َخْصُمُهْم يَْوَم «ق

َ
الَث

َ
: ث

َ
اَل اهللا َ�َعاىل

َ
ق

َل َ�َمَنُه، َورَُجٌل اْسَتأَجَر أج�اً، الِقَياَمِة: رَُجٌل أْ�َطى يِب ُ�مَّ 
َ
�

َ
أ
َ
َغَدَر، َورَُجٌل بَاَع ُحرَّاً ف

ْم ُ�ْعِطِه أْجرَهُ 
َ
اْسَتْوَ� ِمْنُه، َول

َ
 )4([روایت مسلم] ».ف

فرماید: سه نفرند که  اهللا متعال می«فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:
هستم: کسی که به نام من پیمان من در روز قیامت، دشمن و طرف حساب ایشان 

شخصِ آزادي را بفروشد و پول فروش او را بخورد؛ که  ببندد و سپس خیانت کند؛ آن
 ».شخصی که کارگري بگیرد و از او کار بکشد و مزدش را ندهد

 شرح
شکنی و  باب: حرام بودن پیمان«گوید:  می» الصالحین ریاض«در کتابش  /مولف

اي که  وفایی بیان شد و پیرامون نخستین آیه شکنی و بی نتر مفهوم پیما پیش». خیانت

 ).1737، 1735)؛ و صحیح مسلم، ش: (6178، 3188، 3187، 3186صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .1738صحیح مسلم، ش:  )2(
رواي مسلمانان، از هر  خیانت فرمان«که  اند؛ این معناي دیگري نیز براي این بخش حدیث گفته )3(

 رسد. [مترجم] تري از مردم می ؛ زیرا ضررش به شمارِ بیش»تر است خیانتی بزرگ
 .2227صحیح بخاري، ش:  )4(
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 /اي که نووي در این باب ذکر کرده است، سخن گفتیم. و اما دومین آیه /مولف
 فرماید: در این باب به آن اشاره کرده است؛ اهللا متعال می

وۡ ﴿
َ
ْ َوأ ِ  فُوا    ]٣٤: اإلرساء[  ﴾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

بندید، یا به کسی قول  اهللا متعال در این آیه فرمان داده است که وقتی پیمانی می
دهید که فالن کار را انجام ندهید یا فالن خبر را به کسی نگویید، باید به عهد  می

شوید و باید  ي عهد و پیمانتان بازخواست می خویش وفا کنید؛ زیرا روز قیامت درباره
 گو باشید. پاسخ

باره ذکر کرده است؛ از آن جمله، حدیثی بدین  احادیثی در این /مولفسپس 
کاري)، پرچمی دارد که گفته  شکن (و خیانت روز قیامت هر فرد پیمان«مضمون که 

گردد.  کن، رسوا میش سان فرد پیمان ؛ و بدین»ست شود: این، عالمت خیانت فالنی می
شود، درفشی در  ها برافراشته می پناه بر اهللا! روز قیامت مانند پرچمی که در جنگ

کاريِ اوست؛ ارتفاع  گردد که عالمت خیانت شکن برافراشته می نشیمنگاه فرد پیمان
ست که فرد مرتکب شده است و  شکنی و خیانتی این درفش، متناسب با میزان پیمان

شکنی، جزو  ست. لذا خیانت و پیمان د: این، عالمت خیانت فالنیشو سپس گفته می
چنین از  اش این وعید شدید بیان گردیده است. هم باشد؛ زیرا درباره گناهان بزرگ می

آید که مردم در آخرت نیز همانند دنیا به پدرانشان نسبت داده  این حدیث چنین برمی
 شوند؛ نه به مادرانشان. می

ست که امروزه در میان مردم، رواج فراوان یافته  گر گناهی آخرین حدیث، بیان
کشند، مزدشان را  نان کار میکه از آ گیرند و با این کار می بهکه کارگرانی را  است؛ این

گونه  ست؛ همان حسابِ چنین کسانی دهند؛ روز قیامت، اهللا متعال دشمن و طرف نمی
رند که من در روز قیامت، دشمن و سه نف«فرماید:  که اهللا متعال در حدیث قدسی می

که  حساب ایشان هستم: کسی که به نام من پیمان ببندد و سپس خیانت کند؛ آن طرف
شخصِ آزادي را بفروشد و پول فروش او را بخورد؛ شخصی که کارگري بگیرد و از 

 ».او کار بکشد و مزدش را ندهد
دهند و به  ا مزدشان را نمیکشند؛ ام امروزه بسیاري از مردم از کارگرانشان، کار می

دانند که  کنند. بسیاري از کارگران، نمی اشکال گوناگون، حقوق کارگران را پایمال می
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چگونه و از چه طریقی حقوق خود را مطالبه کنند و حتی مقررات و قوانین کار در 
 انجامد. در هر ست که به پایمال شدن حقوق کارگران می اي گونه اي از موارد، به پاره

جسمی که با حرام ست و هر  خواري حال، پایمال کردن حقوق کارگران، نوعی حرام
گر چه توقعی دارند که  کاران ستم آتش دوزخ است. پس پیمان تغذیه کند، سزاوارِ

سفري «ي شخصی سخن گفت که  درباره پیامبردعاهایشان پذیرفته شود؟! زیرا 
کند  تانش را به سوي آسمان بلند میموي و غبارآلود است؛ دس طوالنی کرده و ژولیده

باشد و با  گوید: پروردگارا! پروردگار! در حالی که آب و غذا و لباسش، حرام می و می
لذا  )1(»شود؟ حرام، تغذیه شده است؛ دعاي چنین شخصی چگونه پذیرفته می

خورند.  کنند، در حقیقت، حرام می کارانی که حقوق کارگرانشان را پایمال می پیمان
شناسید  رود که اگر کسی را می سان باید تقواي اهللا متعال پیشه سازد؛ لذا انتظار میان

بسا کسانی که مرتکب  دهد، نصیحتش کنید؛ چه که حق و حقوق کارانشان را نمی
هاي  شوند، به مجازاتی زودهنگام دچار گردند! یکی از مجازات چنین عملی می

دهد و بر آن،  به عمل زشتش ادامه می زودهنگام هر عملِ زشتی، این است که انسان
روز او را از  شود و گناهش روز به سان بر گناهش افزوده می کند و بدین پافشاري می

آورد؛ در نتیجه اگر توفیق  گرداند و در ایمانش نقص و کاستی می اهللا متعال دور می
 واهد دید.توبه نیابد، مجازات سختی خ

*** 

 .نقل از ابوهریره به 1015، ش: صحیح مسلم )1(
                                           



 ن در برابر عطا و بخششباب: نهی از منت گذاشت -278

 فرماید: اهللا متعال می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ُ�بۡ  َ�  َءاَمُنوا ٰ  ِطلُوا ِ  تُِ�مَصَدَ�  ٱب

ۡ  ٱوَ  َمنِّ ل
َ
    ]٢٦٤: البقرة[  ﴾َذىٰ ۡ�

 هایتان را با منت و آزار باطل نکنید.اي مؤمنان! صدقات و بخشش

 فرماید: و می

ِينَ ٱ﴿ مۡ  يُنفُِقونَ  �َّ
َ
ٰ أ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  مۡ لَهُ َ� ٓ  بُِعونَ يُتۡ  َ�  ُ�مَّ  �َّ ْ  َما نَفُقوا

َ
ذٗ  َوَ�ٓ  اَمنّٗ  أ

َ
   ﴾ىأ

    ]٢٦٢: البقرة[ 
گذارند و آزاري کنند و به دنبالش منّتی نمیآنان که اموالشان را در راه اهللا انفاق می

 ....رسانند نمی

 

ُ يَْوَم الِقَيامة، وال َ�ْنُظُر ثالثٌة ال يُ «قال:  َعِن انلَّىِبِّ  وعن أيب ذرٍّ  -١٥٩٦ ُمُهُم ا�َّ
ِّ
َ�ل

يلمٌ 
َ
يِهم، َولُهْم َعَذاٌب أ

ِّ
ْهم، َوال يَُز� ها رسوُل ا�َّ ». إيِلَ

َ
:  قال: فَقرأ بو َذرٍّ

َ
الَث مّراٍت. قال أ

َ
ث

؟ قال:  وا َمْن ُهْم يا رسول ا�َّ َعَتُه «خابُوا وخرِسُ
ْ
بِاحَللِف الُمسبِل، واملنَّاُن َوالُمْنِفُق ِسل

 )1([روایت مسلم] ».الاكِذِب 
سه گروه هستند که اهللا، روز قیامت «فرمود:  گوید: پیامبر می ابوذر ترجمه:

گرداند و عذاب  ها را پاکیزه نمی کند، آن گوید، به آنان نظر نمی ها سخن نمی با آن
ر کرد. این جمله را سه بار تکرا گوید: پیامبر می ابوذر». دردناکی خواهند داشت

ها چه کسانی هستند؟  خدا! این کارند! اي رسول گفت: چقدر بدبخت و زیان ابوذر
تر از دو  کند، [یعنی کسی که شلوار یا لباسش را پایین کسی که اسبالِ ازار می«فرمود: 

گذارد، و  منت می -اش بر دیگران در برابر نیکی -دهد] کسی که قوزك پایش قرار می
 ».رساند فروش می  سوگند دروغ بهکسی که کاالیش را با 
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 شرح
باب: حرام بودن منت گذاشتن در برابر بخشش و «گوید:  تعالی می /مولف

خاطر  به اش صدقهدهد، در حقیقت  کسی که به دیگران صدقه می». صدقه و امثال آن
اش امر  نماید، نیکی و احسان مینیکی که  و آن ستو به فرمان او اهللا

اش، منت  چه دلیلی دارد که در برابر بذل و بخشش یا نیکی ست؛ پس اي پسندیده
ل و بخشش خویش بر دیگري ذلذا براي کسی جایز نیست که در برابر ببگذارد؟ 

را جلوي خود  کند که این منت بگذار و بگوید: من به تو فالن چیز را دادم؛ فرقی نمی
ام.  فالن چیز را داده شخص بگوید یا پشت سرش؛ مثالً به مردم بگوید: من به فالنی،

 فرماید: می باره به این آیه استدالل کرده است که اهللا در این /سپس مولف

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ُ�بۡ  َ�  َءاَمُنوا ٰ  ِطلُوا ِ  تُِ�مَصَدَ�  ٱب

ۡ  ٱوَ  َمنِّ ل
َ
   ]٢٦٤: البقرة[ ﴾َذىٰ ۡ�

 هایتان را با منت و آزار باطل نکنید.اي مؤمنان! صدقات و بخشش

اي که با  گرداند و صدقه دهد که منت گذاشتن، صدقه را باطل می این، نشان می
 فرماید: منت باشد، هیچ ثوابی در آن نیست؛ بلکه جزو گناهان بزرگ است. اهللا متعال می

ِينَ ٱ﴿ مۡ  يُنفُِقونَ  �َّ
َ
ٰ أ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  لَُهمۡ َ� ٓ  بُِعونَ يُتۡ  َ�  ُ�مَّ  �َّ ْ  َما نَفُقوا

َ
ذٗ  َوَ�ٓ  اَمنّٗ  أ

َ
َُّهمۡ  ىأ  ل

جۡ 
َ
   ]٢٦٢: البقرة[  ﴾٢٦٢ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َوَ�  َرّ�ِِهمۡ  ِعندَ  ُرُهمۡ أ

گذارند و آزاري کنند و به دنبالش منّتی نمیآنان که اموالشان را در راه اهللا انفاق می
 وهی بر آنان نخواهد بود.باشد و هیچ ترس و اندرسانند، پاداششان نزد پروردگارشان می نمی

فرمود:  گوید: پیامبر می ابوذرآورده است که  حدیثی بدین /مولفسپس 
کند،  گوید، به آنان نظر نمی ها سخن نمی سه گروه هستند که اهللا، روز قیامت با آن«

گوید:  می ابوذر». گرداند و عذاب دردناکی خواهند داشت ها را پاکیزه نمی آن
کارند!  گفت: چقدر بدبخت و زیان را سه بار تکرار کرد. ابوذراین جمله  پیامبر

کند، [یعنی  کسی که اسبالِ ازار می«ها چه کسانی هستند؟ فرمود:  خدا! این اي رسول
در  -دهد] کسی که تر از دو قوزك پایش قرار می کسی که شلوار یا لباسش را پایین

  کاالیش را با سوگند دروغ به گذارد، و کسی که منت می -اش بر دیگران برابر نیکی
 ».رساند فروش می

*** 
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 فرماید: اهللا متعال می

وٓ  فََ� ﴿ ْ تَُز�ُّ نُفَسُ�ۡمۖ  ا
َ
عۡ  ُهوَ  أ

َ
    ]٣٢:  النجم[  ﴾٣٢ �ََّ�ٰٓ ٱ بَِمنِ  لَمُ أ

 طور کامل آگاهی دارد. است، به پس خودستایی نکنید. او به کسی که تقوا پیشه کرده

 فرماید: و می

بِيُل ٱ إِ�ََّما﴿ ِينَ ٱ َ�َ  لسَّ  ٱ ِ�  ُغونَ َوَ�بۡ  �َّاَس ٱ لُِمونَ َ�ظۡ  �َّ
َ
� �َۡ ٱ بَِغۡ�ِ  ِض �ۡ� ْوَ�ٰٓ  ّقِ

ُ
 �َِك أ

ِ�مٞ  َعَذاٌب  لَُهمۡ 
َ
    ]٤٢: الشور[  ﴾٤٢ أ

ناحق به ستم و  و در زمین بهکنند  ست که به مردم ستم می ایراد و عتاب تنها بر کسانی
 پردازند. چنین کسانی عذاب دردناکی (در پیش) دارند. کاري می تبه

 

ْن اهللا إِن : «قال: قال رسول ا�َّ  وعن ِ�َياِض بِن مِحَارٍ  -١٥٩٧
َ
وىَح إىِلَّ أ

َ
تَعاىل أ

َحدٍ 
َ
َحٌد ىلع أ

َ
َحٍد وال يَبيِغَ أ

َ
َحٌد ىلَع أ

َ
 )1([روایت مسلم] ».تَواَضُعوا َحىتَّ ال َ�ْفَخَر أ

همانا اهللا متعال به من «فرمود:  اهللا گوید: رسول می عیاض بن حمار ترجمه:
کس به دیگري نه فخر بفروشد  دیگر فروتن باشید تا هیچ وحی نمود که نسبت به یک

 ».کشی کند و نه ستم و گردن
 شرح

ستم و  ي نهی از فخرفروشی و باب درباره» الصالحین ریاض«در کتابش  /نووي
 کشی گشوده است. گردن

و  زورهایی چون مال و فرزند یا  خاطر نعمت فخرفروشی، این است که انسان به
قوت بازو که از آن برخوردار شده است، نزد دیگران خودستایی کند و خود را سر و 

هاي االهی از آن جهت که لطف و  نعمت بازگو کردنها برتر بداند؛ اما  گردنی از آن
ردگار است، در صورتی که با تواضع و فروتنی باشد، ایرادي ندارد؛ زیرا احسان پرو

 فرماید: اهللا متعال می

 آمده است. (مترجم)] 607ي  شماره تر به . [این حدیث پیش2865صحیح مسلم، ش:  )1(
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ا﴿ مَّ
َ
ۡث  َرّ�َِك  َمةِ بِنِعۡ  َوأ     ]١١: الضحى[  ﴾١١ فََحّدِ

 هاي پروردگارت را بازگو کن. و نعمت

ِ آَدَم يَْوَم ا«فرموده است:  و نیز بدین دلیل که پیامبر
َ

نَا َسيُِّد َودل
َ
ِقيَاَمِة َوَال أ

ْ
ل

و تکبر سرور فرزندان آدم هستم و فخرفروشی در روز قیامت من، «یعنی:  )1(؛»فَْخر
 ».کنم نمی

در این باب به آن پرداخته، ممنوعیت ستم و  /موضوع دیگري که مولف
هاي مختلفی دارد؛ چه انسان به مالِ دیگران تعدي و تجاوز کند  ست که گونه کاري تبه

ي  که به بدنِ کسی آسیبی برساند؛ همه ها و چه به موقعیتشان یا این آنو چه به ناموس 
 ي قرآن استدالل کرده که اهللا به این آیه /مولفها، حرام است. سپس  این
 فرماید: می

وٓ  فََ� ﴿ ْ تَُز�ُّ نُفَسُ�ۡمۖ  ا
َ
عۡ  ُهوَ  أ

َ
   ]٣٢:  النجم[ ﴾٣٢ �ََّ�ٰٓ ٱ بَِمنِ  لَمُ أ

 طور کامل آگاهی دارد. که تقوا پیشه کرده است، بهپس خودستایی نکنید. او به کسی 

وٓ  َفَ� ﴿اهللا متعال در این آیه، با عبارت  ْ تَُز�ُّ نُفَسُ�مۡ  ا
َ
از فخرفروشی و  ﴾أ

من از تو «که کسی به دوستش بگوید:  خودستایی نهی فرموده است؛ مانند این
گران فخرفروشی یا با هر عبارت دیگري، بر دی» من از تو ثروتمندترم«؛ یا »داناترم

تعبیر شده است؛ » ي نفس تزکیه«کند. در این آیه از فخرفروشی و خودستایی به 
خودستایی کند؛ لذا هیچ جا، این است که کسی  ي نفس در این تزکیهاز منظور 

زیرا منظور از وجود ندارد؛ » شمس«ي  سورهي  آیهششمین تعارضی میان این آیه با 
جا که اهللا  آنسازي خویشتن است؛  ودسازي و پاكي شمس، خ ي نفس در سوره تزکیه

 فرماید: متعال می

فۡ  قَدۡ ﴿
َ
ٰ  َمن لَحَ أ ٮ       ]٩: الشمس[  ﴾٩ َهاَز�َّ

 راستی کسی که نفس خود را پاك بدارد، رستگار است. به

 .نقل از ابوهریره به 2278صحیح مسلم، ش:  )1(
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گونه که اهللا  کار است؛ همان و هرکس خویشتن را با شرك و معصیت بیاالید، زیان
 فرماید: متعال می

ٰ  َمن َخاَب  دۡ َوقَ ﴿ ٮ   ]  ١٠: الشمس[  ﴾١٠ َهاَدسَّ
 کار است. و کسی که آن را (با شرك و معصیت) بیاالید، زیان

چنین آیاتی آیند و  در پیِ آیات متشابه برمیگرایان براي فریفتن مردم،  برخی از باطل
جا  کدر آیات قرآن، تعارض وجود دارد؛ قرآن در ی«گویند:  دهند و می را دستاویز قرار می

وٓ  فََ� ﴿گوید:  ستاید و در جایی دیگر می ي نفس را می تزکیه ْ تَُز�ُّ نُفَسُ�مۡ  ا
َ
راستی  به». ﴾أ

هایشان انحراف  در دلبه توصیف قرآن، کردي دارند،  کسانی که در قبال قرآن، چنین روي
 فرماید: گونه که اهللا متعال می و میل به باطل وجود دارد؛ همان

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ نَزَل  �َّ
َ
ۡ  تٞ َءاَ�ٰ  هُ ِمنۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  أ مُّ  ُهنَّ  ٌت َكَ�ٰ �ُّ

ُ
َخرُ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ

ُ
 َوأ

ا ٞتۖ بَِ�ٰ ُمتََ�ٰ  مَّ
َ
ِينَ ٱ فَأ ٓ بۡ ٱ هُ ِمنۡ  َبهَ �ََ�ٰ  َما َ�َيتَّبُِعونَ  غٞ َز�ۡ  قُلُو�ِِهمۡ  ِ�  �َّ  َنةِ فِتۡ لۡ ٱ ءَ تَِغا

ٓ بۡ ٱوَ    ءَ تَِغا
ۡ
   ]٧: آل عمران[  ﴾ۦوِ�لِهِ تَأ

ت که قرآن را بر تو فرو فر ستاد؛ بخشی از آن، آیات روشن و مشخصی هستند که س او، ذاتی
هایشان انحراف  اند. کسانی که در دل اند و بخشِ دیگر، آیات متشابهاصل و اساس این کتاب

انگیزي و تأویل (نادرست) آیات، در پی آیات متشابه (و میل به باطل) وجود دارد، براي فتنه
 آیند.بر می

امکان ندارد که در قرآن کریم، تعارض یا تناقضی وجود داشته باشد؛ اهللا  آري؛
 فرماید: متعال می

ِ ٱ َ�ۡ�ِ  ِعندِ  ِمنۡ  َ�نَ  َولَوۡ ﴿ َّ�  ْ ٰ خۡ ٱ �ِيهِ  لَوََجُدوا   ]  ٨٢:  النساء[  ﴾٨٢ �َكثِ�ٗ  افٗ تَِ�
 د.یافتن طور قطع در آن اختالف فراوانی می اگر قرآن از نزد غیر اهللا بود، به

االتقان «ولی هیچ اختالف و تناقضی در قرآن کریم وجود ندارد. سیوطی در کتاب 
آورده است: یکی از خوارج مشهور به نامِ نافع بن ازرق، در گفتگو » فی علوم القرآن

ها تعارض  ظاهر، در آن شماري از آیات متشابه قرآن را ذکر کرد که به $عباس با ابن
یکایک این آیات، توضیح گفت و شبهات نافع بن ازرق  ي درباره $عباس بود؛ اما ابن

 را پاسخ گفت.
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کاري به این آیه استدالل کرده  ي حرام بودن ستم و تبه درباره /سپس مولف
 فرماید: می است که اهللا

بِيُل ٱ إِ�ََّما﴿ ِينَ ٱ َ�َ  لسَّ  ٱ ِ�  ُغونَ َوَ�بۡ  �َّاَس ٱ لُِمونَ َ�ظۡ  �َّ
َ
� �َۡ ٱ بَِغۡ�ِ  ِض �ۡ� ْوَ�ٰٓ  ّقِ

ُ
 �َِك أ

ِ�مٞ  َعَذاٌب  لَُهمۡ 
َ
   ]٤٢: الشور[  ﴾٤٢ أ

ناحق به ستم و  کنند و در زمین به ست که به مردم ستم می ایراد و عتاب تنها بر کسانی
 پردازند. چنین کسانی عذاب دردناکی (در پیش) دارند. کاري می تبه

دارند و به مال و  آري؛ کسانی سزاوارِ عتاب و سرزنش هستند که به مردم ستم روا می
کاري  ناحق به ستم و تبه کنند و در زمین به آبرو و جان و ناموس دیگران تعدي می

 . مواردحق نیست بهبراي بیان واقعیت است؛ زیرا هیچ ستمی، » ناحق به«؛ قید پردازند می
 :فرماید فراوانی از این دست در قرآن کریم وجود دارد؛ مانند این آیه که اهللا متعال می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ْ �ۡ ٱ �َّاُس ٱ � ِيٱ َر�َُّ�مُ  ُبُدوا ِينَ ٱوَ  َخلََقُ�مۡ  �َّ  لََعلَُّ�مۡ  لُِ�مۡ َ�بۡ  ِمن �َّ

   ]٢١: البقرة[  ﴾٢١ َ�تَُّقونَ 
اي مردم! پروردگارتان را که شما و پیشینیانتان را آفریده است، پرستش کنید؛ باشد که 

 پرهیزگار شوید.

آفریده است، پروردگار دیگري وجود ندارد؛ لذا غیر از پروردگاري که ما را 
، براي »پروردگاري را که شما و گذشتگانتان را آفریده است، بپرستید«که فرمود:  این

ست که ما را خلق کرده و  بیان واقعیت و بدین معناست که پروردگارمان، همان ذاتی
سرزنش، تنها متوجه  دهد. در هر حال اهللا متعال بیان فرمود که عتاب و به ما روزي می

پردازند.  کاري می ق به ظلم و تبهناح کنند و در زمین، به دم ستم میست که به مر کسانی
گوید:  می عیاض بن حمارحدیثی بدین مضمون آورده است که  /سپس مولف

دیگر فروتن باشید  همانا اهللا متعال به من وحی نمود که نسبت به یک«فرمود:  پیامبر
شاهد موضوع  ».کشی کند یگري نه فخر بفروشد و نه ستم و گردنکس به د تا هیچ

کشی  کسی به دیگري نسبت به دیگري ستم و گردن«همین بخش حدیث است که: 
آید. این  شمار می اي نیست و گناه بزرگی به کشی، امر ساده ؛ لذا ستم و گردن»نکند

د و برایشان بیان که اهللا متعال به بندگانش عنایت دار ست به این اي حدیث اشاره



 189   کشی باب: نهی از فخرفروشی (خودستایی) و ستم و گردن

از یاد نبرند که باید در برابر حق کشی دوري کنند و  فرموده است که از ستم و گردن
 فروتن باشند و در مقابل پروردگارشان، کُرنش نمایند.

*** 

يب هر�رةَ  -١٥٩٨
َ
اَل:  أنَّ رسول اهللا وعن أ

َ
َك انلَّاُس، َ�ُهَو «ق

َ
اَل الرَُّجُل: َهل

َ
إَِذا ق

ُهمْ 
ُ
ك

َ
 )1([روایت مسلم] ».أْهل

هرگاه کسی بگوید: مردم هالك «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
 ».ست شدند، خودش بیش از همه در هالکت و نابودي

بینی و تحقیر  ست که این سخن را از روي خودبزرگ [نووي: این نهی براي کسی
هایی  سی به سبب کاستیگوید که حرام است؛ اما اگر ک مردم و فخرفروشی بر آنان می

خواري بر آنان و  کند، از روي غم بندي مردم به مسایل دینی مشاهده می که در پاي
اند؛  گونه توضیح داده علما این حدیث را ایندین چنین سخنی بگوید، ایرادي ندارد. 

دست امامان  مالک بن انس، خطابی، حمیدي و شماري دیگر از علما، از آن 
توضیح » االذکار«اند و بنده، این را در کتاب  این نظر را داده بزرگواري هستند که

 ام.] داده
*** 

 .2623صحیح مسلم، ش:  )1(
                                           



دیگر بیش از  باب: حرام بودن قهر کردن مسلمانان با یک -280
ي بدعت یا فسق آشکار از کسی  سه روز؛ مگر به سبب مشاهده

 اند که با او قهر کرده

 فرماید: اهللا متعال می

ۡ ٱ إِ�ََّما﴿ ٞ إِخۡ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل ۡص  َوة
َ
ْ فَأ َخَو�ۡ  َ�ۡ�َ  لُِحوا

َ
    ]١٠: احلجرات[  ﴾ُ�مۡ أ

 جز این نیست که مؤمنان با هم برادرند؛ پس در میان برادرانتان صلح و آشتی برقرار کنید.

 فرماید: و می

ْ  َوَ� ﴿     ]٢: دة املائ[  ﴾نِ َ�ٰ ُعدۡ لۡ ٱوَ  مِ ثۡ ۡ�ِ ٱ َ�َ  َ�َعاَونُوا
 اوز یاري نکنید.دیگر را بر انجام گناه و تج و هم

 

اَل رسوُل اهللا وعن أ�ٍس  -١٥٩٩
َ
اَل: ق

َ
ال َ�َقاَطُعوا، َوال تََدابَُروا، َوال َ�َباَغُضوا، َوال : «ق

الَث
َ
ْوَق ث

َ
َخاهُ ف

َ
ْن َ�ْهُجَر أ

َ
، َوال َ�ِلُّ لُِمْسلٍِم أ

ً
ونُوا ِعَباَد اهللاِ إْخَوانا

ُ
َاَسُدوا، َو�

َ
 )1([متفق علیه]». حت

دیگر کینه و دشمنی  نسبت به یک«فرمود:  اهللا گوید: رسول می انسترجمه: 
دیگر قطع رابطه  دیگر حسادت نورزید، به هم پشت نکرده، با یک نداشته باشید، به هم

گزارِ) اهللا باشید؛ و براي هیچ مسلمانی جایز  نکنید و برادروار بندگانِ (نیک و عبادت
 ».باشد روز با برادر مسلمانش قهر نیست که بیش از سه 

يب أيوَب  -١٦٠٠
َ
اَل:  أنَّ رسول اهللا وعن أ

َ
الَِث «ق

َ
ْوَق ث

َ
َخاهُ ف

َ
ال َ�ِلُّ لُِمْسلٍِم أْن َ�ْهُجَر أ

الَمِ   بِالسَّ
ُ
ِي َ�ْبَدأ

َّ
َتِقَياِن، َ�يُْعرُِض َهَذا، َو�ُْعرُِض َهَذا، وَخْ�ُُهما اذل

ْ
َاٍل؛ يَل

َ
 )2([متفق علیه] ».يل

براي هیچ مسلمانی جایز نیست که «فرمود:  اهللا رسولگوید:  می ابوایوبترجمه: 
بینند،  دیگر را می اي که وقتی هم گونه روز با برادر مسلمانش قهر باشد؛ به بیش از سه شبانه

 ».کند ست که سالم (و آشتی) را آغاز می کسی گردانند. و بهترینشان، از هم روي می

 .2559صحیح مسلم، ش: ؛ و 6065، ش: بخاري صحیح )1(
 .2560صحیح مسلم، ش: ؛ و 6077، ش: صحیح بخاري )2(
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يب هر�رةَ  -١٦٠١
َ
اَل رسول اهللا وعن أ

َ
اَل: ق

َ
نَْ�ِ : «ق

ْ
ْ�َماُل يف لكِّ اث

َ
ُ�ْعَرُض األ

 اْمَرءاً اَكنَْت بَيَْنُه َوَ�ْ�َ أِخيِه 
َّ
، إِال

ً
 اْمرٍِئ ال �رُْشُِك باهللاِ َشيْئا

ِّ
ْيٍس، َ�َيْغِفُر اُهللا للُِك ومَخَ

وا هَذيِْن َحىتَّ يَْصَطلَِحا
ُ
يُقوُل: اتُْرك

َ
 )1([روایت مسلم] ».َشْحَناُء، ف

اعمالِ (مردم) در روز دوشنبه ««فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
و اهللا، هرکه را به او شرك نیاورده باشد،  شود عرضه می -به اهللا متعال -شنبه و پنج

 -آمرزد؛ مگر کسی را که میان او و برادر مسلمانش دشمنی و کینه وجود دارد؛ می
 )2(».نند، واگذاریدفرماید: این دو را تا زمانی که آشتی ک می -اهللا

اَل: َسِمْعُت رسول اهللا وعن جابرٍ  -١٦٠٢
َ
�«يقوُل:  ق

َ
ْد أ

َ
ْيَطاَن ق َس أْن َ�ْعُبَدهُ إنَّ الشَّ

وَن يِف َجِز�َرةِ الَعَرِب المُ 
ُّ
ِ�ْن يف اتلَّْحِر�ِش بَيَْنُهمْ َصل

َ
 )3([روایت مسلم] ».، َول

که  شیطان از این«مود: فر شنیدم که می اهللا گوید: از رسول می جابر ترجمه:
ي عرب او را عبادت و پرستش کنند، ناامید شده است؛ ولی  جزیره نمازگزاران شبه

ها  در میان آن دیگر و برپا کردن فتنه و آشوب براي خراب کردن آنان با یک
 ».کوشد می

يب هر�رةَ  -١٦٠٣
َ
اَل رسول اهللا وعن أ

َ
اَل: ق

َ
ْوَق  ال َ�ِلُّ لُِمْسلٍِم أْن َ�ْهُجرَ : «ق

َ
أَخاهُ ف

الٍَث َ�َماَت َدَخَل انلَّارَ 
َ
ْوَق ث

َ
الٍَث، َ�َمْن َهَجَر ف

َ
[روایت ابوداود با اسنادي که مطابق  ».ث

 )4(شرط مسلم است.]
براي هیچ مسلمانی جایز نیست «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

هرکه بیش از سه روز قهر  روز با برادر مسلمانش قهر باشد؛ و که بیش از سه شبانه
 ».شود کند و بمیرد، وارد دوزخ می

 گذشت. (مترجم)] 1576ي  شماره تر روایتی به همین مضمون به . [پیش2565صحیح مسلم، ش:  )1(
 افتد. [مترجم] تأخیر می یعنی: آمرزش این دو تا زمانی که آشتی کنند، به )2(
 .2812ش:  صحیح مسلم، )3(
 .4106، ش: /؛ و صحیح أبی داود، از آلبانی7659صحیح الجامع، ش:  )4(
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لِ�ُّ الّصحايب -١٦٠٤ ، و�ُقاُل: السُّ يب َحْدَرٍد األسل�ِّ
َ
يب ِخراٍش َحْدَرِد بِن أ

َ
: �نَّه وعن أ

َسْفِك َدِمهِ «َ�ُقوُل:  َسِمَع انلَّيِبَّ 
َ
اد [روایت ابوداود با اسن ».َمْن َهَجَر أَخاهُ َسَنًة َ�ُهَو ك

 )1(صحیح]
سلَمی شود:  گفته میو  -از ابوخراش، حدرد بن ابوحدرد اسلمی ترجمه:

هرکه یک سال با «فرمود:  شنید که می روایت است که وي از پیامبر -صحابی
 ».ستخون اوریختن  مانندبرادر مسلمانش قهر کند، 

يب هر�رةَ  -١٦٠٥
َ
اَل:  أنًّ رسوَل اهللا وعن أ

َ
ِ «ق وَق ال َ�ِلُّ ل

َ
 ف

ً
ُمْؤِمٍن أْن َ�ْهُجَر ُمْؤِمنا

َ� يف  الَم َ�َقِد اْشرَتَ ْيِه السَّ
َ
إْن َردَّ َعل

َ
ْيِه، ف

َ
ْم َعل

ِّ
يَُسل

ْ
ل
َ
َقُه ف

ْ
َيل

ْ
ل
َ
الٌَث، ف

َ
الٍَث، فإْن َمرَّْت بِِه ث

َ
ث

ُم ِمَن الِهجْ 
ِّ
ِم، وََخَرَج الُمَسل

ْ
ْيِه َ�َقْد بَاَء بِاإلث

َ
ْم يَُردَّ َعل

َ
[روایت ابوداود با  ».َرةِ األْجِر، َو�ْن ل
 )2(اسناد حسن]
براي هیچ مومنی «فرمود:  اهللا روایت شده است که رسول از ابوهریره ترجمه:

روز قهر کند؛ پس از گذشت سه روز باید  ت که با مومنی دیگر، بیش از سه جایز نیس
پاداش  ، جواب سالمش را داد، هر دو درويبه دیدنش برود و به او سالم بگوید. اگر 

بیرون آمده  قهر بودن،کننده از  اند و اگر جواب نداد، مرتکب گناه شده و سالم شریک
 ».است

خاطر اهللا متعال باشد، مشمول این حکم  [ابوداود گوید: اگر قهر کردن به
 شود.] نمی

 شرح
تر این احادیث توضیح دادیم و اینک به نکات مهمی  ي بیش تر درباره پیش

 ابوهریرهاین بخش آمده است؛ از جمله حدیثی بدین مضمون که پردازیم که در  می
هرگاه کسی بگوید: مردم هالك شدند، خودش بیش از «فرمود:  گوید: پیامبر می

این سخن، دو وجه دارد که هر دو وجهش را  ».ست همه در هالکت و نابودي

 .4107، ش: /؛ و صحیح أبی داود، از آلبانی928؛ السلسلۀ الصحیحۀ، ش: 6581صحیح الجامع، ش:  )1(
؛ و ضعیف أبی داود، از 2029؛ إرواء الغلیل، ش: 6335ضعیف الجامع، ش:  ؛ضعیف است )2(

 .1051، ش: /آلبانی
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فردي اهللا ذکر کرده است. یک وجهش این است که  هممنقل از ائمه رح به /نووي
ي گناهان و معاصی افتادند و هدفش از  گوید: مردم هالك شدند؛ یعنی در ورطه می

؛ چنین کسی بیش از باشد می گفتنِ چنین سخنی، خودستایی و طعنه زدن به دیگران
که درك کند، اعمال خویشتن را تباه  آن ست؛ زیرا بی ي هالکت و نابودي همه در ورطه

جندب بن ر حدیثی بدین مضمون گذشت که ت گونه که پیش گرداند. همان می
مردي گفت: قسم به اهللا که اهللا، فالنی را «فرمود:  اهللا گوید: رسول می عبداهللا

کند که من فالنی را  فرمود: چه کسی به نام من سوگند یاد می آمرزد؛ اهللا نمی
زیرا  )1(؛»که من او را بخشیدم و عمل تو را باطل و تباه گردانیدم بخشم؟ حال آن نمی

خاطر تحقیر شخص  بینی و به آن شخص، این سخن را از روي تکبر و خودبزرگ
دور است! در  پنداشت که آن مرد از رحمت االهی، به کار بر زبان آورد و چنین می گنه

 فرماید: گونه که اهللا متعال می خرد، چنین پنداري دارند؛ همان صورتی که فقط افراد بی

آٱ إِ�َّ  ۦٓ َرّ�ِهِ  ةِ ۡ�َ رَّ  ِمن َنُط َ�قۡ  َوَمن﴿     ]٥٦: احلجر[  ﴾٥٦ لُّونَ لضَّ
 شود. کسی جز گمراهان از رحمت پروردگارش ناامید نمی

قصد تحقیر دیگران یا براي خودستایی، از هالکت و فسق و فجور  لذا کسی که به
 ست. ي هالکت و نابودي گوید، خودش بیش از همه در ورطه مردم سخن می

ي  تر درباره ي حرام بودن قهر کردن آورده است که پیش ربارهاحادیثی د /مولف
طور مفصل توضیح دادیم و بیان کردیم که براي هیچ مسلمانی روا نیست که  ها به آن

بیش از سه روز با برادر مسلمانش قهر کند؛ این، بدین معناست که ترك سخن در 
نیست؛ ولی اگر کسی از اي  باشد؛ اگرچه این هم کار شایسته تر سه روز جایز می کم

چنین  تواند با او حرف نزند و پیامبر خور شد، تا سه روز می برادر مسلمانش دل
اي به او داده است؛ اما با گذشت سه روز، باید به او سالم کند. اما اگر قهر  اجازه

که طرف مقابل به خود بیاید و به  خاطر مصلحتی دینی باشد، مثالً براي این کردن به
ش پی ببرد و دست از معصیت بردارد، قهر کردن با او هیچ ایرادي ندارد؛ بلکه اشتباه

به یارانش دستور داد که با  گونه که پیامبر اي از موارد، واجب است. همان در پاره
ي تبوك تخلف کرده  که از غزوه #کعب بن مالک و هالل بن امیه و مراره بن ربیع

 . [مترجم]1584ي  ر.ك: حدیث شماره )1(
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منافقان نزد آن بزرگوار بازگشت،  از تبوك امبرهنگامی که پیبودند، قطع رابطه کنند. 
آوردند و سوگند  ین غزوه عذر و بهانه میاخاطر تخلف از شرکت در  آمدند و به می

 فرماید: اند. اهللا متعال می کردند که معذور بوده یاد می

ِ  لُِفونَ َسَيحۡ ﴿ ِ ٱب ْ ِ�ُعۡ  ِهمۡ إَِ�ۡ  ُتمۡ نَقلَبۡ ٱ إَِذا لَُ�مۡ  �َّ عۡ  ُهۡمۖ َ�نۡ  رُِضوا
َ
ْ فَأ  إِ�َُّهمۡ  ُهۡمۖ َ�نۡ  رُِضوا

  ٞسۖ رِجۡ 
ۡ
ٰ َوَمأ ٓ  َجَهنَّمُ  ُهمۡ َوٮ ۢ َجَزا ْ  بَِما َء ْ َضوۡ لَِ�ۡ  لَُ�مۡ  لُِفونَ َ�ۡ  ٩٥ ِسُبونَ يَ�ۡ  َ�نُوا  ُهۡمۖ َ�نۡ  ا

ْ َضوۡ تَرۡ  فَإِن َ ٱ فَإِنَّ  ُهمۡ َ�نۡ  ا     ]٩٦  ،٩٥: التوبة[  ﴾٩٦ ِسقِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ َعنِ  َ�ٰ يَرۡ  َ�  �َّ
کنند تا از آنان  هنگامی که (از تبوك) به نزدشان بازگردید، برایتان به نام اهللا سوگند یاد می

ها، پلیدند و جایگاهشان به سبب آنچه  صرف نظر کنید؛ پس از آنان روي بگردانید؛ همانا آن
از خورند تا از آنان راضی شوید. اگر شما  شدند، دوزخ است. برایتان سوگند می مرتکب می

 طور قطع اهللا، از مردم فاسق و نابکار راضی نخواهد شد. آنان راضی شوید، به

 نهاد منت -امیه بن هالل ربیع، بن مراره مالک، بن کعب -نفر سه این بر متعال اهللا اما

 هیچ که کردند عرض اهللا رسول به صداقت با لذا بگویند؛ راست که داد توفیقشان و

 تمام صداقت با بود، چابک جوانی که مالک بن کعب ان،می این در .اند نداشته عذري

 شدند، تبوك رهسپار #اصحاب که زمانی است؛ نداشته عذري هیچ که داشت اظهار

 در حضور از که کرد فردا و امروز قدر آن اما بود؛ تر آماده زمانی هر از و داشت شتر دو

 آن نزد مالک بن کعب و بازگشت تبوك از اهللا رسول که این تا بازماند غزوه این

 توانستم می بودم، نشسته شما جز کسی نزد اگر که سوگند اهللا به« گفت: و رفت بزرگوار

 به ولی برخوردارم، سخنوري فن از من زیرا برهانم؛ خشمش از را خود و بیاورم عذري

 زودي به کنم، جلب را شما رضایت دروغ، و کذب با امروز اگر که دارم یقین سوگند، اهللا

 رنجید؛ می من از بگویم، راست شما به اگر و گرداند. می ناخشنود من از را شما داوندخ

 نداشتم. عذري هیچ که واهللا ببخشد. مرا خداوند که امیدوارم و گویم می راست اما

 دارتر سرمایه و تر قوي دیگري زمان هر از بازماندم، جهاد از که هنگامی سوگند، خدا به

 ات درباره خداوند تا برو) (و برخیز گفت. راست شخص این« ود:فرم  اهللا رسول بودم.

 بودند، کرده تخلف که نفر سه این با گفتن سخن از را مسلمانان گاه آن و ».کند قضاوت

 شخص و کردند رابطه قطع ها این با نیز نزدیکانشان و اندخویشاون حتی فرمود؛ منع

 مالک بن کعب گفت. نمی سخن ایشان با بود، تر اخالق خوش همه از که پیامبر

 سالم او به و رفتم می نزدش نشست، می نماز از پس اهللا رسول وقتی« گوید: می
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 خیر؟ یا دهد می حرکت سالم جواب براي را هایش لب آیا گفتم: می خود با و کردم می

 نماز که هنگامی کردم. می نگاه او به زیرچشمی و خواندم می نماز نزدیکش گاه آن

 از را صورتش نمودم، می نگاهش زیرچشمی، وقتی ولی کرد؛ می نگاه من به م،خواند می

 از باري« گوید: می کعب کردند. سپري حال بدین را شب پنجاه ».گرداند برمی من

 سالم او به و رفتم باال بود، من نزد مردم ترین محبوب و پسرعمویم که ابوقتاده باغ دیوار

 از برداري فرمان خاطر به ابوقتاده ».نداد را سالمم جواب که سوگند خدا به ولی کردم؛

 نداد: را کعب سالمِ جواب رسولش، و اهللا

َطاعَ  َ�َقدۡ  لرَُّسوَل ٱ يُِطعِ  مَّن﴿
َ
َ ٱ أ    ]٨٠:  النساء[  ﴾�َّ

 کسی که از پیامبر اطاعت کند، از اهللا اطاعت نموده است.

 اهللا من، که دانی می آیا د،سوگن خدا به را تو ابوقتاده! اي« گفت: و گریست کعب

 هم باز .داد سوگند دوباره را او کعب .نگفت هیچ او، »دارم؟ دوست را رسولش و

 گفت: ابوقتاده بار این .داد سوگند را او دیگر بار کعب و کرد سکوت ابوقتاده

 باغ از و برگشتم و شد جاري کعب چشمان از اشک .دانند می بهتر رسولش و اهللا

 رسید کعب به »غسان« پادشاه از اي نامه شد. مواجه دیگري آزمون با اما ؛رفت بیرون

 است. کرده ستم تو به (محمد)، رفیقت که رسیده خبر ما به« بود: نوشته آن در که

 ما نزد گردد. ضایع حقّت و شوي زبون و خوار که نداده قرار وضعیتی در را تو خداوند،

 هم این گفتم: خود با نامه، خواندن از پس« گوید: یم کعب .»کنیم قدردانی تو از تا بیا

 جهت آن از را نامه وي، .»سوزاندم و انداختم تنور در را آن پس است. آزمایش از بخشی

 غسان پادشاه دعوت این به و شود وسوسه مبادا تا ببندد را اي روزنه هرگونه که سوزاند

 دهد. تن
 رفت کعب نزد اهللا رسول پیک گذشت، شب پنجاه از شب چهل که این از پس

 کعب کنی. گیري کناره همسرت، از که است داده دستور تو به اهللا رسول گفت: و

 قاصد نکن. نزدیکی او با بلکه خیر؛ گفت: دهم؟ طالق را او کنم؟ کار چه پرسید:

 خداوند که این تا باش جا آن و برو ات خانواده نزد گفت: $کعب همسر به اهللا رسول

 نیز را دیگر روز ده کعب و رفت اش خانواده نزد کعب همسر کند. حکم ره،با این در

 ایام این در نفر سه این روزِ و حال توصیف در متعال اهللا کرد؛ سپري تنگنا و سختی در

 فرماید: می
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﴿ ٰٓ  ٱ ِهمُ َعلَيۡ  َضاقَۡت  إَِذا َح�َّ
َ
نُفُسُهمۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  َوَضاقَۡت  رَُحَبۡت  بَِما ُض �ۡ�

َ
ْ وٓ َوَظنُّ  أ ن ا

َ
 أ

 َملۡ  �َّ 
َ
ِ ٱ ِمنَ  َجأ َّ�  ٓ     ]١١٨: التوبة[  ﴾هِ إَِ�ۡ  إِ�َّ

اش بر آنان تنگ شد و از خود به تنگ آمدند و دریافتند  ي گستردگی گاه که زمین با همه آن
 که در برابر اهللا هیچ پناهگاهی جز او نیست.

 از کامل، بش پنجاه و کردم صبر نیز دیگر شب ده سان بدین« گوید: می کعب

 صبح نماز گذشت. بود، کرده منع ما با گفتن سخن از را مردم  خدا رسول که زمانی

 داشتم را حالی همان و بودم نشسته هایم خانه از یکی بام بر و خوانده را شب پنجاهمین

 خود، از و بود شده تنگ من بر وسعتش تمام با زمین یعنی است؛ کرده ذکر متعال، اهللا که

 با و بود رفته »سلع« کوه باالي که شنیدم را شخصی فریاد ناگهان بودم. دهآم تنگ به

 به سخن، این شنیدن از باد. بشارت را تو مالک! بن کعب اي گفت: می بلند صداي

 صبح، نماز از پس اهللا رسول و شده حاصل گشایشی که دانستم و افتادم سجده

 به تا افتادند راه به مردم، لذا است. نموده اعالم مردم به اهللا، سوي از را ما ي توبه پذیرش

 مژده، قصد به مردي رفتند. )$مراره و (هالل دوستانم نزد ندگان،ده مژده دهند. مژده ما

 بر و دوید پیاده ،»اسلم« ي طایفه از دیگري شخص و تاخت من سوي به اسبش بر سوار

 صدایش که شخصی نآ وقتی رسید. من به سوارکار از زودتر صدایش و رفت کوه باالي

 من به که اي مژده خاطر به و درآوردم را هایم لباس آمد، نزدم تبریک براي بودم، شنیده را

 دو رو این از نداشتم؛ دیگري لباس وقت، آن در سوگند، خدا به بخشیدم. او به بود، داده

 مردم، م.افتاد راه به خدا رسول سوي به و پوشیدم و گرفتم امانت به ردایی) و (ازار لباس

 گفتند: می و آمدند می استقبالم به ام، توبه قبولی خاطر به تهنیت و تبریک براي گروه گروه

 اهللا رسول دیدم شدم. مسجد وارد که این تا باد. مبارکت اهللا، سوي از ات توبه پذیرش
 که حالی در کردم، سالم پیامبر به که هنگامی اند. گرفته را اطرافش مردم، و نشسته

 وقتی از که باد مژده روزي بهترین به را تو« فرمود: درخشید، می حالی خوش از اش چهره

 از مژده، این آیا  خدا! رسول اي پرسیدم: ».است نگذشته تو بر روزي چنین اي، شده متولد

 ».اهللا سوي از بلکه خیر؛« فرمود: اهللا؟ سوي از یا شماست سوي
 در آري؛ آورد. جاي به شُکر ي سجده وردگار،پر لطف این ي شکرانه به کعب

 شدند، متحمل ایمانشان و صداقت بر پایداري خاطر به که تنگنایی بر شکیبایی ي نتیجه

 خلوت در را داستانشان مسلمانان و شود می تالوت قیامت روز تا که گردید نازل آیاتی
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 هللا به آیات این تالوت با و خوانند می نمازهایشان و تهجدها در خویش تنهایی و
 راستی به آورند. می دست به نیکی ده حروفش از یک هر دنخوان با و جویند می نزدیکی

 اهللا سوي به بازگشت آورد دست این آري؛ یابد؟ می دست امتیازي چنین به کسی چه

 خالصه گرداند. نمی ناامید بیاورد، روي او سوي به که را کسی متعال، اهللا و است متعال

 بود، اهللا رسول فرمان به که دوستش دو و مالک بن کعب با انانمسلم کردن قهر که این

 صادق رسولش و اهللا با و ببرند پناه اهللا به آنان که داشت پی در را بزرگ ي فایده این

 که کسی با رابطه قطع یا کردن قهر اگر بنابراین کنند. پایداري ایمانشان بر و باشند

 خود به که دارد آن بر را او شود، می صیتیمع مرتکب یا کند می ترك را شرعی واجبی

 قهر گرا ولی آید؛ دست به بزرگ ي نتیجه این تا کنیم رابطه قطع یا قهر او با باید بیاید،

 و نیکوکاران از را فرد آن و کرد می بدتر را شرایط یا نداشت اي نتیجه هیچ کردن
 او به بلکه کنیم؛ نمی رابطه قطع و قهر او با صورت این در گردانید، می دور مصلحان

 ادامه اهللا از نافرمانی به هرچند دهیم؛ می هم را سالمش جواب و گوییم می سالم

 نیست. روا روز سه از بیش مسلمان با کردن قهر زیرا دهد؛
 حتی و شوند می رد دیگر یک کنار از مسلمان دو امروزه که است تأسف ي مایه

 یک کنار از ها آن از یک هر گویا کنند؛ نمی المس هم به اما خورد، می هم به هایشان شانه

 اگر و اوست دینیِ برادر که صورتی در گذرد! می نصرانی یا یهودي یک کنار از یا مردار

 و گیرد می جاي دلش در محبت و الفت و ایمان و برد می نیکی ده کند، سالم او به
ِ « است: فرموده پیامبر بود؛ خواهد برین بهشت اش نتیجه  َحىتَّ  اجلَنَّةَ  تَْدُخلُوا ال َوا�َّ

َابُّوا، َحىتَّ  تُْؤِمنُوا وال تُْؤِمنُوا،
َ

فَال حت
َ
ْخرِبُُ�مْ  أ

ُ
تُُموه إَِذا �يَِشءٍ  أ

ْ
َابَبْتُم؟ َ�َعل

َ
فُْشوا حت

َ
المَ  أ  السَّ

 و باشید داشته ایمان که این تا شوید نمی بهشت وارد که اهللا به سوگند« یعنی: )1(.»بينَ�م
 راهنمایی کاري به را شما آیا بدارید؛ دوست را دیگر یک که زمانی مگر یدندار ایمان

 یکدیگر به گفتن سالم داشت؟ خواهید دوست را دیگر هم دهید، انجامش اگر که نمایم

 به مردم کردن سالم که فرمود بیان پیامبر سان بدین ».دهید رواج خود میان در را

 بهشت به ورود و محبت افزایش هاي زمینه از یکی میانشان، در آن ترویج و دیگر یک

 اهمیت اخالقی، ارزش و نبوي رهنمود این به مسلمانان که است آور تأسف واقعا است.

 همین کتاب. [مترجم]. 383ي  ر.ك: حدیث شماره )1(
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 هم کنار از دینی علوم ي دانشکده یا مسجد در کالسی هم دو گاه حتی دهند؛ نمی

 چیست؟ علم کسب ي فایده پس کنند! نمی سالم دیگر یک به و گذرند می تفاوت بی

 توجه بی سنت و کتاب رهنمودهاي و ها آموزه به نسبت دینی علوم دانشجوي یک وقتی

 به کردن سالم به که خواهم می شما از رو این از ست؟ انتظاري چه دیگران از پس، باشد،

 ست؛ فراوانی فواید داراي بلکه ندارد، ضرري تنها نه که دهید اهمیت خود دینی برادران

 اي کننده خسته کارِ یابید؛ می دست بسیاري هاي نیکی به و ییدگو می زبان به جمله یک

 نیست. هم
*** 



باب: نهی از درگوشی صحبت کردن دو نفر در حضور  -281
ضرورت؛ منظور از  شخصی دیگر بدون کسب اجازه از او، مگر به

درگوشی صحبت کردن، این است که دو نفر به صورت آرام و 
ی نشنود یا به زبانی که پنهانی با هم حرف بزنند که سوم

 فهمد، با هم سخن بگویند شخص سوم نمی

 فرماید: می متعال اهللا

يۡ ٱ ِمنَ  َوىٰ �َّجۡ ٱ إِ�ََّما﴿     ]١٠: املجادلة[  ﴾نِ َ�ٰ لشَّ
 گفتن و گفتگوي محرمانه، تنها از سوي شیطان است. درِ گوشی سخن

 

اَل:  أنَّ رسوَل اهللاِ  $وعن ابن عمرَ  -١٦٠٦
َ
َناِن ُدوَن إَِذا اكنُ «ق

ْ
ال يَتََناىَج ا�

َ
ًة، ف

َ
الث

َ
وا ث

 )1([متفق علیه] ».اثلَّالِِث 
َك. اَل: ال يرَُضُّ

َ
أْرَ�َعًة؟ ق

َ
ُت البِن ُعمَر: ف

ْ
ل
ُ
بُو صالح: ق

َ
اَل أ

َ
بُو داود وزاد: ق

َ
 ورواه أ

ْنُت أنَا واْ�ُن ُ�َمَر ِعْنَد دَ »: املوطأ«ورواه مالك يف 
ُ
اَل: ك

َ
اِر عن عبد اهللا بن ديناٍر، ق

َحٌد 
َ
يَْس َمَع ابِْن ُ�َمَر أ

َ
َجاَء رَُجٌل يُر�ُد أْن ُ�َناِجَيُه، َول

َ
وِق، ف يت يف السُّ

َّ
َخادِلِ بُن ُ�ْقَبَة ال

ِي َداَع: 
َّ

ْرَ�َعًة، َ�َقاَل يِل َوللرَُّجِل اثلَّالِِث اذل
َ
نَّا أ

ُ
َداَع اْ�ُن ُ�َمَر رَُجالً آَخَر َحىتَّ ك

َ
َ�ْ�ِي، ف

ِخَرا َشيْئ
ْ
 َسِمْعُت رسوَل اهللاْسَتأ

ِّ
إ�

َ
، ف

ً
َناِن ُدوَن َواِحدٍ «يُقوُل:  ا

ْ
 ».ال يَتََناىَج ا�

 نفر دو باشند، هم با نفر سه هرگاه« فرمود: اهللا رسول گوید: می $عمر ابن ترجمه:

 سخن درِگوشی دیگر یک با سوم، شخص )حضورِ در و (رضایت بدون نباید ها آن از

 ».بگویند
 اگر پرسیدم: $عمر ابن از گوید: می ابوصالح است: آورده ینا بر افزون ابوداود

 ندارد. اشکالی فرمود: چه؟ بودند، نفر چهار
 گوید: می دینار بن عبداهللا که است آورده سان بدین را روایت این »الموطأ« در مالک

 آمد مردي که بودم بنشسته بازار در که عقبه بن خالد ي خانه دربِ بازار در $عمر ابن با

 .2183صحیح مسلم، ش:؛ و 6288، ش: صحیح بخاري )1(
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 نبود؛ $عمر ابن با من جز کسی و بگوید سخن عمر ابن با درِگوشی خواست می و

 و من به گاه آن شدیم؛ نفر چهار هک این تا فراخواند را دیگري شخص $عمر ابن
 که شنیدم اهللا رسول از من بروید؛ عقب کمی گفت: بود، زده صدایش که شخصی

 دیگر یک با سوم، شخص )حضور در و رضایت( بدون نباید نفر دو« فرمود: می

 ».بگویند سخن درِگوشی

اَل: اهللاِ  رسول أنَّ  مسعودٍ  ابن وعن -١٦٠٧
َ
ْنُتمْ  إَِذا« ق

ُ
ًة، ك

َ
الَث

َ
ال ث

َ
َنانِ  يَتََناىَج  ف

ْ
 ا�

َْتلُِطوا َحىتَّ  اآلَخرِ  ُدونَ   )1(علیه] [متفق ».ُ�ِْزنُهُ  َذلَِك  أنَّ  أْجلِ  ِمنْ  بِانلَّاِس، ختَ
 دو بودید، هم با نفر سه هرگاه« فرمود: اهللا رسول گوید: می مسعود ابن ترجمه:

 در که این تا کنند صحبت درِگوشی دیگر یک با سوم شخص مشارکت بدون نباید نفر

 ».گرداند می غمگین و نگران را سوم شخص کار، این زیرا بگیرید؛ قرار مردم جمع
 شرح

 اشاره آن به کتاب این در نیز /نووي و کرده تشویق آن به اسالم که آدابی از یکی

 نهی نفره سه جمع در دیگر یک با نفر دو کردن صحبت درِگوشی از که است این کرده،

 فرماید: می متعال اهللا زیرا است؛ شده

يۡ ٱ ِمنَ  َوىٰ �َّجۡ ٱ إِ�ََّما﴿     ]١٠: املجادلة[ ﴾نِ َ�ٰ لشَّ
 گفتن و گفتگوي محرمانه، تنها از سوي شیطان است. درِ گوشی سخن

 فرموده و نموده بیان را شیطان هدف و ممنوعیت این علت آیه، این در متعال اهللا

 است:

ِينَ ٱ ُزنَ ِ�َحۡ ﴿ َّ�  ْ ٓ  َس َولَيۡ  َءاَمُنوا     ]١٠: املجادلة[  ﴾ا ًٔ َشۡ�  رِّهِمۡ بَِضا
 تواند هیچ زیانی به آنان برساند. تا مؤمنان را اندوهگین کند؛ و جز به خواست اهللا، نمی...

کوشیدند که مسلمانان را غمگین کنند و هرگاه  و کافران همواره می منافقان
هاي بدي براي ما  ها تصمیم گفتند: این دیگر می دیدند، درِگوشی به یک مسلمانان را می

ست  کردند؛ این، همان انتظاري سان مسلمانان را غمگین و نگران می اند. و بدین گرفته

 .2184صحیح مسلم، ش:؛ و 6290، ش: صحیح بخاري )1(
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توقعش این است که مسلمانان را غمگین و  که شیطان از دشمنانِ اهللا دارد؛ یعنی
فرماید:  نگران بگرداند و به هر شکلی که شده به آنان آسیب برساند؛ اما اهللا متعال می

ٓ  َس َولَيۡ ﴿ تواند هیچ آسیبی به آنان  و جز به خواست اهللا، نمی: «﴾ا ًٔ َشۡ�  رِّهِمۡ بَِضا
باشد، شیطان  به اهللا آري؛ هرکه بر اهللا توکل کند و امید و اعتمادش». برساند

فرمود:  $عباس به ابن گونه که پیامبر تواند هیچ زیانی به او برساند؛ همان نمی

ُ لَك، « ٍء َقد َكتَبَُه ا�َّ  �يَِشْ
َّ
ْن ينْفُعوَك �يِْشء، لَْم َ�نْفُعوَك إِال

َ
َة لَو اجتَمعْت ىلَعَ أ مَّ

ُ
نَّ األ

َ
واعلَم: أ

ْن يرَُضُّ 
َ
ٍء قد َكتَبَُه و�ِِن اْجتََمُعوا ىلَعَ أ  �يََشْ

َّ
وَك إِال ء، لَْم يرَُضُّ یعنی:  )1(؛»عليْكاهللا وك �يَِشْ

چه  توانند؛ مگر آن ي مردم، جمع شوند تا نفعی به تو برسانند، نمی بدان که اگر همه«
ي مردم جمع شوند تا زیانی به تو  را که اهللا، برایت مقدر کرده است. و اگر همه

 ».گر زیانی که اهللا، برایت رقم زده استتوانند م برسانند، نمی
 کرده ذکر باره همین در #مسعود ابن و عمر ابن از حدیث دو /مولف سپس

 جمع یک میان در نفر دو کردن صحبت درِگوشی از پیامبر که مضمون بدین است؛

 بدون نباید ها آن از نفر دو باشند، هم با نفر سه هرگاه یعنی فرمود؛ نهی نفره سه

 شخصِ زیرا بگویند؛ سخن درِگوشی دیگر یک با سوم، شخص حضورِ) در و (رضایت

 در این، »نگفتند؟ چیزي من به چرا« گوید: می خود با و گردد می نگران و ناراحت سوم،

 رو این از شود. بدبین دو آن به بسا چه اما باشد؛ بین خوش دو آن به که ست صورتی

 است فرموده منع دیگر نفرِ یک حضور در هم با نفر دو زدن حرف درِگوشی از پیامبر

 باشد. می ارزشمند آداب از یکی این، و
 که نخواهد و باشد دوستش و نفر یک بین اي مسأله یا محرمانه سخن اگر حال

 نفر یک $عمر ابن مانند گوییم: می بکند؟ باید چه یابد، اطالع آن از دیگري شخص

 آرام را حرفشان نفر، دو سان بدین برسد؛ نفر چهار به شما جمع تا بزن صدا هم را دیگر

 که گونه همان گویند؛ می سخن هم با دیگر نفر دو و زنند می هم به درِگوشی و

 که چنان است؛ کار راه همین گر بیان نیز نبوي رهنمود و داد انجام را کار این $عمر ابن

 حرف درِگوشی يها نمونه از دیگر یکی ».بگیرید قرار مردم جمع در که این تا« فرمود:

 . [مترجم]63ي  ر.ك: حدیث شماره )1(
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 که بگویند سخن زبانی به هم با نفر دو که است این نفره، سه گروه یک در نفر دو زدن

 بلند صداي با نفر دو اگر حتی حالت این در ندارد؛ یاد را زبان آن یا فهمد نمی سوم نفرِ

 است این راهش لذا زدن. حرف درِگوشی یعنی این، و فهمد نمی سوم نفر بگویند، سخن

 اگر و بگیرند قرار مردم جمع در تا نمایند صبر که این یا کنند عمل $عمر ابن ندمان که

 با نفر دو ما که دهی می اجازه آیا بگویند: او به و بخواهند اجازه شخص از نبود، امکانش

 سخن یگر دیک با خواهشان دل زبان به که ندارد ایرادي داد، اجازه اگر و بزنیم؟ حرف هم

 شوند. نمی نگران سوم شخص نگرانیِ باعث صورت، ینا در زیرا بگویند؛
*** 



باب: نهی از زدنِ زن و فرزند، و برده و حیوان بدون سبب  -282
 شرعی یا افزون بر حد تأدیب

 فرماید: می متعال اهللا

﴿ ِ ٰ لۡ ٱَو� يۡ َ� ۡ ٱوَ  َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱوَ  َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ َو�ِِذي انٗ َ�ٰ إِحۡ  نِ ِ�َ  َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ ذِي ارِ �َۡ ٱوَ  ِك�ِ َمَ�ٰ ل
اِحبِ ٱوَ  ُنبِ �ُۡ ٱ ارِ �َۡ ٱوَ  ِ  لصَّ بِيلِ ٱ نِ بۡ ٱوَ  بِ ��َۡ ٱب يۡ  َملََكۡت  َوَما لسَّ

َ
َ ٱ إِنَّ  ُنُ�ۡمۗ َ�ٰ � َّ� 

  ]  ٣٦:  النساء[  ﴾٣٦ فَُخوًرا َتاٗ� ُ�ۡ  َ�نَ  َمن ُ�ِبُّ  َ� 
اي که  ایهو به پدر و مادر نیکی نمایید و به خویشاوندان، و یتیمان، و بینوایان، و همس

که مالکش  مانده و آن نشین و مسافرِ در راه ي بیگانه، و یار هم خویشاوند است و به همسایه
 گمان اهللا هیچ متکبر خودستایی را دوست ندارد. اید (نیز نیکی کنید). بی شده

 

اَل: اهللا رسول أنَّ  $عمرَ  ابن وعن -١٦٠٨
َ
بَِت « ق ةٌ  ُعذِّ

َ
ةٍ  يف اْمرَأ  ىتَّ حَ  َسَجَنْتها ِهرَّ

ْت  َماتَْت،
َ
َدَخل

َ
ْطَعَمْتَها ِ�َ  ال انلَّاَر، �ِيَها ف

َ
  َوَسَقْتَها، أ

ْ
ْتَها ِ�َ  َوال َحبََسْتَها، ِ�َ  إذ

َ
ُل  تََر�

ُ
 ِمنْ  تَأ�

ْرِض  َخَشاِش 
َ
 )1(علیه] [متفق ».األ

خاطر یک گربه عذاب  زنی به«فرمود:  اهللا گوید: رسول می $عمر ابن ترجمه:
خاطر آن زن وارد دوزخ  که گربه مرد و بدین را زندانی نمود تا اینداده شد؛ زیرا گربه 

گاه که گربه را زندانی کرد، به او آب و غذا نداد و آزادش نکرد که از  گردید. آن
 ».بخورد -شکار کند و -جانوران زمین

َر�ٍْش  ِمنْ  بِِفْتَيانٍ  َمرَّ  �نَّهُ  وََ�ْنهُ  -١٦٠٩
ُ
دْ  ق

َ
دْ  ْرُمونَُه،يَ  َوُهمْ  َط�اً  نََصُبوا ق

َ
وا َوق

ُ
 لَِصاِحبِ  َجَعل

 ِ�ْ
ا َ�ْبلِهْم، ِمنْ  َخاِطَئةٍ  لُكَّ  الطَّ مَّ

َ
ل
َ
ْوا ف

َ
وا، ُ�َمرَ  اْ�نَ  َرأ

ُ
َعنَ  َهَذا؟ َ�َعَل  َمنْ  ُ�َمَر: اْ�نُ  َ�َقاَل  َ�َفرَّق

َ
 ل

َعنَ  اهللا رسوَل  إنَّ  َهَذا، َ�َعَل  َمنْ  اهللاُ 
َ
َذَ  َمنِ  ل   اختَّ

ً
وحُ  �ِيهِ  َشيْئا . الرُّ

ً
 )2(علیه] [متفق َغَرضا

 گذشت قریش جوانان از تعدادي کنار از وي که است روایت $عمر ابن از ترجمه:

 نمودند. می تیراندازي او سوي به و بودند کرده آویزان -نشانه عنوان به -را اي پرنده که

 کار این کسی چه فرمود: $عمر ابن شدند. پراکنده دیدند، را $عمر ابن که همین ها آن

 .2242، ش:صحیح مسلم)؛ و 3482، 2365، ش: (صحیح بخاري )1(
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 کسی بر اهللا رسول است؛ داده انجام را عمل این که کسی بر اهللا لعنت است؟ کرده را

 فرستاد. تلعن کند، استفاده تیراندازي ي نشانه و هدف عنوان به داري جان از که

اَل: أ�ٍس  وعن -١٦١٠
َ
 )1(علیه] [متفق ابلََهائُِم. تُْصرَبَ  أن اهللا رُسوُل  َ�َ�  ق

 و هدف را دربند و زنده جانوران که این از اهللا سولر گوید: می انس ترجمه:
 فرمود. نهی دهند، قرار تیراندازي ي نشانه

يب وعن -١٦١١
َ
نٍ  بن سو�دِ  يلعٍّ  أ اَل  ُمَقرِّ

َ
َقدْ  : ق

َ
يْتُِ�  ل

َ
نٍ  بَِ�  ِمنْ  َسْبَعةٍ  َسابِعَ  َرأ َا َما ُمَقرِّ

َ
 نل

  َخاِدمٌ 
ّ
َطَمَها َواِحَدةٌ  إِال

َ
مَ  أْصَغُرنَا ل

َ
أ
َ
 )2(مسلم] [روایت ُ�ْعتَِقَها. أنْ  اهللا رسوُل  َرنَاف

 ما بودم؛ مقرّن پسر هفت از یکی من گوید: می مقرِّن بن سوید ابوعلی، ترجمه:

 لذا زد؛  سیلی کنیز آن به برادر، ترین کوچک که مدار یاد به داشتیم. کار خدمت یک فقط

 .کنیم آزاد را کنیز آن که فرمود امر ما به اهللا رسول
 بودم. برادر هفتمین من است: آمده یروایت در

 شرح
 فرماید: می اهللا که است کرده استدال آیه این به باب این در /مولف

﴿ ِ ٰ لۡ ٱَو� يۡ َ� ۡ ٱوَ  َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱوَ  َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ َو�ِِذي انٗ َ�ٰ إِحۡ  نِ ِ�َ  َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ ذِي ارِ �َۡ ٱوَ  ِك�ِ َمَ�ٰ ل
اِحبِ ٱوَ  ُنبِ �ُۡ ٱ ارِ �َۡ ٱوَ  ِ  لصَّ بِيلِ ٱ نِ بۡ ٱوَ  بِ ��َۡ ٱب يۡ  َملََكۡت  َوَما لسَّ

َ
َ ٱ إِنَّ  ُنُ�ۡمۗ َ�ٰ � َّ� 

 ]  ٣٦:  النساء[ ﴾٣٦ فَُخوًرا َتاٗ� ُ�ۡ  َ�نَ  َمن ُ�ِبُّ  َ� 
اي که  و به پدر و مادر نیکی نمایید و به خویشاوندان، و یتیمان، و بینوایان، و همسایه

که مالکش  مانده و آن نشین و مسافرِ در راه ار همي بیگانه، و ی خویشاوند است و به همسایه
 گمان اهللا هیچ متکبر خودستایی را دوست ندارد. اید (نیز نیکی کنید). بی شده

اِحبِ ٱوَ ﴿ علما از برخی ِ  لصَّ  و اند کرده معنا سفر هم و نشین هم یارِ را ﴾بِ ��َۡ ٱب

اِحبِ ٱوَ ﴿ از منظور اند: گفته دیگر برخی ِ  لصَّ  است. »همسر« ،﴾بِ ��َۡ ٱب

 .1956صحیح مسلم، ش:؛ و 5515، ش: صحیح بخاري )1(
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 َملََكۡت  َوَما﴿فرماید:  جاست که اهللا متعال می شاهد موضوع از این آیه، این
يۡ 
َ
شود و هم  که هم شاملِ بردگان می »اید، نیکی کنید که مالکش شده و به آن: «﴾ُنُ�مۡ َ�ٰ �

ي   کار ویژه ي زرخرید خود یا به خدمت انسان دستور دارد که به برده شامل چارپایان.
سان که از همان غذایی که خود  باشد، نیکی کند؛ بدین روز در خدمتش می شبانه خود که

پوشد، به او نیز بپوشاند و  اش نیز بخوراند و مانند لباسی که خود می خورد، به برده می
گاهی درخور و شایسته در اختیارش دهد و او را به کارهاي که در  خانه و استراحت

حدیثی بدین مضمون آورده است که  /مولف توانش نیست، وادار نسازد. سپس
خاطر یک گربه به دوزخ رفت؛ زیرا گربه را  زنی به«فرمود:  گوید: پیامبر می $عمر ابن

زندانی نمود و به او نه آب و غذا داد و نه آزادش کرد که از جانوران زمین شکار کند و 
». خ رفت و مجازات شدسزاي این کردار به دوز گربه مرد و آن زن بهبخورد؛ در نتیجه 

آمد؛  شمار نمی هرچند حیوانی که آن زن به او ستم کرد، یک گربه بود که عدد و رقمی به
ي ورودش به دوزخ فراهم شود.  که به آن گربه آب و غذا نداد، کافی بود تا زمینه اما همین

اشت و داد، ایرادي ند آید که اگر به گربه آب و غذاي کافی می از این حدیث چنین برمی
شد. نگه داشتن پرندگان در قفس نیز همین حکم را دارد؛  به چنین فرجامی دچار نمی

ها  ها بدهند و آن داري پرندگان در قفس در صورتی که آب و غذاي کافی به آن یعنی نگه
داري و مراقبت از  را از گرما و سرما حفاظت کنند، ایرادي ندارد؛ اما اگر کسی در نگه

گو باشد و مجازاتش را خواهد  نماید و باعث مرگشان شود، باید پاسخحیوانات کوتاهی 
دهد که بر انسان واجب  دید؛ مانند آن زن که گربه را زندانی کرد. این حدیث، نشان می

خوبی ادا کند؛  به -چه انسان و چه حیوان -که را که مالکش شده است حقّ آناست که 
ترند و شرافت انسانی  ت قرار دارد؛ زیرا گرامیها در اولوی روشن است که اداي حقِ انسان

 دارند.
 کنار از $عمر ابن که است مضمون بدین کرده ذکر /مولف که حدیثی دومین

 سوي به و بودند بسته -نشانه عنوان به -را اي پرنده که گذشت قریش جوانان از تعدادي

 $عمر ابن شدند. دهپراکن دیدند، را $عمر ابن که همین ها آن کردند. می تیراندازي او
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 داده انجام را عمل این که کسی بر اهللا لعنت است؟ کرده را کار این کسی چه« فرمود:

 استفاده تیراندازي ي نشانه و هدف عنوان به داري جان از که کسی بر اهللا رسول است؛

 و سخت را مرگش و است حیوان آزار و اذیت باعث کار این زیرا ؛»فرستاد لعنت کند،
 به یکی، آن و پرنده گردن و سر به دیگري و زند می بالش به یکی گرداند؛ می دشوار

 و کشد می فراوانی درد و رنج بسته زبان حیوان یا پرنده سان بدین و پهلویش و سینه
 آمده انس حدیث در کند. نمی حس دردي باشد، مرده که حیوانی اما میرد؛ می سپس

 قرار تیراندازي ي نشانه و هدف را دربند و ندهز جانوران که این از اهللا رسول« است:

 ذبح را بسته و دربند حیوان توان می زیرا نیست؛ جایز کار، این یعنی ؛»فرمود نهی دهند،

 عالوه حیوانی چنین سوي به تیراندازي نیست؛ اش گیري نشانه به نیازي رو این از کرد؛

 دارد. پی در هم را نعمت یک شدن تباه است، دردآور برایش که این بر
*** 

يب مسعوٍد ابلْدرِيِّ  -١٦١٢
َ
َسِمْعُت  وعن أ

َ
ْوِط، ف  يِل بالسَّ

ً
ْنُت أرْضُِب ُغالَما

ُ
قال: ك

يِف: 
ْ
 ِمْن َخل

ً
بَا َمْسُعودٍ «َصْوتا

َ
ْم أ

َ
ا َدنَا ِم�ِّ إَِذا ُهَو » اْعل مَّ

َ
ل
َ
ْوِت ِمَن الَغَضِب، ف َهِم الصَّ

ْ
ْم أ�

َ
ل
َ
ف

ْيَك ِمْنَك ىلَعَ َهَذا الُغالمِ : «فإذا ُهَو َ�ُقوُل  رسوُل اهللا
َ
َدُر َعل

ْ
بَا َمْسُعوٍد أنَّ اَهللا أق

َ
ْم أ

َ
». اْعل

بَداً.
َ
 َ�ْعَدهُ أ

ً
و�

ُ
 َ�ُقلُت: ال أرْضُِب َمْمل

ْوُط ِمْن َهْيبَتِِه. َسَقَط ِمْن يَِدي السَّ
َ
 َوِ� روايٍة: ف

، اهللاِ  لِوَْجهِ  ُحرٌّ  ُهوَ  اهللا، رسوَل  يَا َ�ُقلُت: روايٍة: و�
َ

وْ  أَما« َ�َقاَل: َ�َعاىل
َ
مْ  ل

َ
 َ�ْفَعْل، ل

َفَحْتَك 
َ
ل
َ
وْ  انلَّاُر، ل

َ
ْتَك  أ َمسَّ

َ
 )1(مسلم] [روایت ».انلَّارُ  ل

 سر پشت از که زدم می شالق با را خود غالم گوید: می بدري ابومسعود ترجمه:

 ار صدا خشم شدت از اما ؛»ابومسعود! اي هان!« گفت: می من به که شنیدم صدایی
 ابومسعود! اي« فرماید: می و است اهللا رسول که دریافتم شد، نزدیک وقتی نشناختم.

 ».است تواناتر داري، غالم این به نسبت که توانی و قدرت از تو به نسبت اهللا که بدان

 زنم. نمی را غالمی هیچ هرگز این، از پس گفتم:
 افتاد. دستم از شالق هیبتش از است: آمده روایتی در و

 .1659صحیح مسلم، ش: )1(
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 است. آزاد متعال، اهللا رضاي براي او خدا! رسول اي گفتم: است: آمده روایت در و

 ».کرد می لمس را تو آتش یا سوزاند می را تو آتش کردي، نمی را کار این اگر« فرمود: پیامبر

اَل: انلَّيِبَّ  أنَّ  $عمر ابن وعن -١٦١٣
َ
َب  َمنْ « ق   رَضَ

ً
ُ  ُغالََما

َ
مْ  َحّداً  هل

َ
وْ  يَأتِِه، ل

َ
َطَمُه، أ

َ
 ل

َفاَرتَهُ  فإنَّ 
َ
 )1(مسلم] [روایت ».ُ�ْعتَِقهُ  أنْ  ك

 یا حد نکرده، جرم به را غالمی هرکه« فرمود: پیامبر گوید: می $عمر ابن ترجمه:

 ».کند آزاد را او که است این اش کفاره بزند، سیلی

امِ  َمرَّ  �نَّه $ِحَزامٍ  بن حكيمِ  بن ِهشام وعن -١٦١٤ نَا ىلَعَ  بالشَّ
ُ
ْ�َباِط، ِمنَ  ٍس أ

َ
دْ  األ

َ
 َوق

قيُِموا
ُ
ْمِس، يِف  أ �ُْت! ُرُؤوِسِهمُ  ىلَعَ  َوُصبَّ  الشَّ بُونَ  قيل: َهَذا؟ َما َ�َقاَل: الزَّ  و� -اخَلَراِج  يف ُ�َعذَّ

َسِمْعُت  أشهدُ  ِهَشاٌم: َ�َقاَل  -اجِلْزَ�ةِ  يف ُحبُِسوا رواية:
َ
ُب  اهللاَ  إنَّ « يقوُل: اهللا رسوَل  ل  ُ�َعذِّ

 ِ
َّ

بُونَ  ينَ اذل ْ�َيا يف انلَّاس ُ�َعذِّ َدَخَل  ».ادلُّ
َ
ُه، األِم�ِ، ىلَعَ  ف

َ
ث َحدَّ

َ
َمرَ  ف

َ
أ
َ
وا. بِِهمْ  ف

ُّ
ُخل

َ
 [روایت ف

 )2(مسلم]
 از اي عده بر شام در وي که است روایت $حزام بن حکیم بن هشام از ترجمه:

 روغن سرشان روي و داشته نگه آفتاب در را ها آن که گذشت غیرعرب کشاورزان

 در و -شوند. می مجازات خراج، خاطر به گفتند: چیست؟ ماجرا پرسید: بودند! ریخته

 از که دهم می گواهی گفت: هشام -اند. شده حبس جزیه خاطر به است: آمده روایتی

 شکنجه را مردم دنیا در که را کسانی اهللا، همانا« فرمود: می که شنیدم اهللا رسول

 آزادي دستور رامی کرد. بازگو را حدیث و رفت امیر نزد گاه آن ».دهد می عذاب کنند، می

 شدند. آزاد ترتیب بدین و نمود صادر را آنان

اَل: $عباٍس  ابن عن -١٦١٥
َ
نَْ�رَ  الوَْجِه، َمْوُسومَ  مِحَاراً  اهللا رسوُل  رأى ق

َ
أ
َ
 َذلَِك؛ ف

ىَص  إِال أِسُمهُ  ال واهللاِ « َ�َقاَل:
ْ
ءٍ  أق ِ  رَ وأمَ  ؛»الوَْجهِ  ِمنَ  يَشْ وِيَ  حِبَِمارِه

ُ
ك

َ
ُل  َ�ُهوَ  َجاِعَرَ�ْيِه، يف ف  أوَّ

َوى َمنْ 
َ
. ك  )3(مسلم] [روایت اجَلاِعَرَ�ْ�ِ

 .1657صحیح مسلم، ش: )1(
 .2613صحیح مسلم، ش: )2(
 .2118صحیح مسلم، ش: )3(
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  شده داغ صورتش که دید درازگوشی اهللا رسول گوید: می $عباس ابن ترجمه:
 

 اهللا به« گفت: $عباس ابن شمرد. ناپسند را -صورت کردن داغ یعنی -کار این و بود

 دستور سپس )1(».باشد دور حیوان صورت از که کنم می داغ را جایی فقط من که سوگند

 داغ که بود کسی نخستین او، و کردند. داغ را لشپکَ دو گاه آن و بیاورند را االغش که داد

 داد. انجام -گذاري نشانه براي -را حیوانات کپل دو کردن

ْيهِ  َمرَّ  انلَّيِبَّ  أنَّ  $وعنه -١٦١٦
َ
  مِحَارٌ  َعل

َ
َعنَ « َ�َقاَل: وَْجِهِه، يف وُِسمَ  دْ ق

َ
ِي اهللاُ  ل

َّ
 اذل

 )2(مسلم] [روایت ».َوَسَمهُ 
 َ� :

ً
يضا

َ
ِب يف الوَْجِه، َوَعِن الَوْسِم يف الوَْجِه. اهللا  رسوُل َ� و� رواية ملسلم أ ْ  َعِن الرضَّ

گوشی که صورتش داغ شده بود، از کنار زدرا )3(گوید: می $عباس ابن ترجمه:
 ».لعنت اهللا بر کسی که او را داغ کرده است«فرمود:  اهللا گذشت. رسول اهللا رسول

از از زدن به صورت و  اهللا چنین در روایتی دیگر از مسلم آمده است: رسول هم
 داغ کردن آن نهی فرمود.

 شرح
دانید که هدف از زدن، اصالح و ادب کردن است؛ نه ایجاد درد و رنج یا اذیت  می

تعبیر  "تنبیه"زنند؛ به همین خاطر نیز از کتک زدن به  او را میو آزارِ کسی که 
شود. لذا تا زمانی که ادب کردن فرزند با روشی غیر از زدن ممکن باشد، زدنش  می

جایز نیست؛ اما اگر واقعاً راه دیگري نبود، ایرادي ندارد که او را کتک بزنند؛ البته 
یاد داشته باشید  آسیبی به او نرساند. بهآمیز نباشد و  که زدن، خشونت مشروط به این

 فرماید: ي تنبیه زنان می که اهللا متعال درباره

بوده است که وقتی از زشتی  $ي این سخن، ابن عباس گویندهآید که  از ظاهر این روایت چنین برمی )1(
بر زبان  برداري از پیامبر و حرمت داغ کردن صورت حیوان، اطالع یافت، این سخن را از جهت فرمان

ي این سخن، عباس، پدر  آورده، گوینده» التاریخ«آورد؛ شایان ذکر است: بنا بر روایتی که بخاري در 
 مو نخستین کسی بود که داغ کردن کپل حیوانات را انجام داد. [مترجم]عبداهللا بوده است؛ و ه

 .نقل از جابر . به2117صحیح مسلم، ش: )2(
. $عباس باشد، نه ابن می گونه که در تخریج این حدیث آمده است، راوي این حدیث جابر همان )3(

 [مترجم]

                                           



 209   باب: نهی از زدن زن و فرزند، و برده و حیوان بدون سبب شرعی یا ...

ٰ ٱوَ ﴿ ۡ ٱ ِ�  ُجُروُهنَّ هۡ ٱوَ  َفعُِظوُهنَّ  �ُُشوزَُهنَّ  َ�َافُونَ  ِ� �َّ ۖ ۡ�ِ ٱوَ  َمَضاِجعِ ل  فَإِنۡ  ُ�وُهنَّ
َطعۡ 

َ
ْ َ�بۡ  فََ�  َنُ�مۡ أ      ]٣٤:  النساء[  ﴾َسبِيً�  ِهنَّ َعلَيۡ  ُغوا

ها  خوابی با آن گاه از هم و زنانی را که از نافرمانیشان بیم دارید، ابتدا نصیحت نمایید و آن
گاه اگر از شما اطاعت کردند، براي  دوري کنید و (اگر مطیع نشدند) تنبیهشان نمایید؛ آن

 ستم به آنان در پی بهانه نباشید.

ي سوم قرار داده است.  ا در مرحلهبینید که اهللا متعال تنبیه کردن زنانِ نافرمان ر می
 گونه که بیان شد، هدف از زدن، اصالح است و نباید به مرز درد و آسیب برسد. همان

 بدري ابومسعود که است آورده مضمون بدین حدیثی باب این در /مولف

 اي هان!« گفت: می او به که شنید صدایی سر پشت از که زد می شالق با را خود غالم

 سخن این ي گوینده وقتی نشناخت. را صدا خشم شدت از ابومسعود اما ؛»ابومسعود!

 بدان ابومسعود! اي« فرماید: می و است اهللا رسول که دریافت ابومسعود شد، نزدیک

 یعنی ؛»است تواناتر داري، غالم این به نسبت که توانی و قدرت از تو به نسبت اهللا که

 اهللا که ست مفهومی همان این، کرد. یادآوري او به را متعال پروردگار قدرت و توان

 است: فرموده بیان کردم، ذکر تر پیش که اي آیه در متعال

َطعۡ  فَإِنۡ ﴿
َ
ْ َ�بۡ  فََ�  نَُ�مۡ أ َ ٱ إِنَّ  َسبِيً�ۗ  هِنَّ َعلَيۡ  ُغوا    ]٣٤:  النساء[ ﴾٣٤ �َكبِ�ٗ  اَعلِيّٗ  َ�نَ  �َّ

ي  آنان در پی بهانه نباشید. همانا اهللا بلندمرتبهگاه اگر از شما اطاعت کردند، براي ستم به  آن
 بزرگ است.

 و بلندمرتبه پروردگار قدرت که کرد یادآوري ابومسعود به اهللا رسول سان بدین
 تذکرش و اهللا رسول هیبت بردارد؛ غالمش زدن از دست و بیاورد خاطر به را بزرگ

 ابومسعود رو این از یفتد؛ب زمین به ابومسعود دست از شالق دم همان که شد باعث

 متعال اهللا زیرا است؛ بزرگوار آن دقیق بینش و فهم گر بیان این، کرد. آزاد را غالمش

 فرماید: می

ّ�ِ ٱ هِۡ�َ يُذۡ  تِ َسَ�ٰ �َۡ ٱ إِنَّ ﴿     ]١١٤: هود[  ﴾اتِ  َٔ لسَّ
 برند. ها را از میان می ها، بدي گمان نیکی بی
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 و کرد نیکی او به ناسزا کار این جبران به ،بود زده را غالمش که ابومسعود لذا
 یا حد نکرده، جرم به را غالمش هرکس« که است فرموده بیان نیز پیامبر نمود؛ آزادش

 ».کند آزاد را او که است این اش کفاره بزند، سیلی
 بن حکیم بن هشام که است کرده ذکر مضمون بدین روایتی /مولف سپس

 نگه آفتاب در را ها آن که گذشت غیرعرب شاورزانک از اي عده بر شام در $حزام

 خراج، خاطر به گفتند: چیست؟ ماجرا پرسید: بودند! ریخته روغن سرشان روي و داشته

 مجازاتشان براي رو این از بودند؛ نداده مالیات و خراج ها آن گویا شوند می مجازات

 ي شکنجه این، و بودند؛ داشته نگه آفتاب در را ها آن و ریخته روغن سرشان روي
 تر بیش را خورشید حرارت که شد می باعث سر به آغشته روغن زیرا بود؛ دردآوري

 فرمود: می که شنیدم اهللا رسول از که دهم می گواهی گفت: هشام کنند. احساس

 امیر نزد گاه آن ».دهد می عذاب کنند، می شکنجه را مردم دنیا در که را کسانی اهللا، همانا«

 آزاد ترتیب بدین و نمود صادر را آنان آزادي دستور امیر کرد. بازگو را حدیث و رفت

 شدند.
 است؛ حکام با تعامل در #سلف رفتار حسن و خیرخواهی گر بیان روایت، این

 را حرفشان حاکم، اگر سان بدین کردند؛ می نصیحتشان و رفتند می نزدشان که چنان

 مسؤولیت یا تکلیف گرنه، و بود؛ دهپسندی و خوب شد، می راه به سر و پذیرفت می

 گردید؛ می حاکم متوجه مسؤولیت و شد می برداشته کننده نصیحت دوشِ از خیرخواهی،

 یادآوري ها آن به هیال احکام یا شوند داده پند الهی آیات با که همین خداترس حکام

 به که اکمح همین مانند کنند؛ می عمل آن به بلکه گذرند؛ نمی توجه بی کنارش از گردد،

 نمود. صادر را کشاورزان آزاديِ دستور و کرد عمل هشام نصیحت
 و تنبیه حد از که مجازاتی و شکنجه که آید برمی چنین حدیث این از چنین هم
 نیست. جایز برسد، حد این به و شود خارج اصالح

 است؛ کرده ذکر حیوانات صورت کردن داغ از نهی ي درباره هم احادیثی /مولف

 کسی بر پیامبر زیرا باشد؛ می کبیره گناهان جزو و حرام حیوانات، صورت کردن داغ

 گذاري نشانه قصد به حیوانات کردن داغ فرستاد. لعنت کند، داغ را حیوانات صورت که

 ي خانواده هم که گویند می »سمو« عمل این به عربی در شود؛ می انجام ها آن شناساییِ و
ْمة« ي ژهوا  گذاريِ نشانه براي داران دام است. عالمت و نشانه معناي به که باشد می »السِّ



 211   باب: نهی از زدن زن و فرزند، و برده و حیوان بدون سبب شرعی یا ...

 تا دارد را خودش ي ویژه عالمت اي، طایفه و ایل هر و کنند می داغ را ها آن هایشان، دام

 شناسایی را ها آن بتوانند درآمیزند، دیگري حیوانات یا گله با هایشان دام که صورتی در

 اگر لذا شود؛ می محسوب نیز مالکیت سند مخصوص، ي نشانه این وجود چنین هم کنند.

 وجود بکند، را حیوان آن مالکیت ادعاي و ببیند دیگري شخص دست در را دامی کسی،

 قصد به حیوانات کردن داغ ست. مدعی صداقت گر بیان دام، روي بر مخصوصش داغ

 زمان آن در که چنان است؛ ثابت #راشدین خلفاي و پیامبر سنت در گذاري، نشانه

 کردن داغ شد، بیان که گونه همان اما کردند؛ می داغ و گذاري عالمت را زکات شترهاي

 داغ را شترها گردن و کَپل ران، منظور، بدین بلکه نیست؛ جایز حیوانات، صورت

 کنند. می
 بر تواند می بودند، کرده داغ را صورتش که ببیند حیوانی کسی، اگر ست: گفتنی

 که کسی بر اهللا لعنت« بگوید: و بفرستد لعنت است، کرده داغ ار حیوان صورت که کسی

 نیست روا یعنی نیست؛ جایز شخص، نامِ ذکر البته ؛»است کرده داغ را حیوان صورت

 ذکر بدون و کلی طور به ،پیامبر همانند بلکه د!کن لعنت را فالنی خداوند، گوییم:ب که

 در اگر چنین هم است. کرده داغ را حیوان صورت که آن بر اهللا لعنت گوییم: می کسی نامِ

 لعنت بگوییم: کسی، نام ذکر بدون توانیم می دیدیم، نجاستی یا مدفوع بازار، و کوچه

َمالِعنَ  ا�َُّقوا« است: فرموده پیامبر زیرا است؛ کرده را کار این که کسی بر اهللا
ْ
 اثلَّالثََة: ال

رَبَازَ 
ْ
َمَوارِدِ  يِف  ال

ْ
لِّ  ِر�ِق الطَّ  َوقَارَِعةِ  ال  است، نفرین و لعن ي مایه که کار سه از یعنی: ؛»َوالظِّ

 ».ها سایه در نیز و ها گذرگاه و ها راه در ها، چشمه سرِ بر کردن مدفوع کنید: دوري
*** 
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 مورچه و امثالِ آن با آتش 

يب هر�رةَ  -١٦١٧
َ
اَل: �َ  عن أ

َ
 «يف َ�ْعٍث َ�َقاَل:  َعَثنا رسوُل اهللاق

ً
الَنا

ُ
إْن وََجْدُ�ْم ف

 
ً
النا

ُ
اُهَما -»َوف َر�ٍْش َسمَّ

ُ
ْ�ِ ِمْن ق

َ
وُهَما بانلَّارِ « -لِرَُجل

ُ
ْحرِق

َ
أ
َ
اَل رسوُل اهللا»ف

َ
ِحْ�َ  ؛ ُ�مَّ ق

، «أَرْدنَا اخلُروَج: 
ً
النا

ُ
 وف

ً
النا

ُ
وا ف

ُ
ْرِق

ُ
َمْرتُُ�ْم أْن حت

َ
ْنُت أ

ُ
 ك

ِّ
 اُهللا، إ�

ّ
ُب بَِها إِال و�نَّ انلَّاَر ال ُ�َعذِّ

وُهما
ُ
ُتل

ْ
 )1([روایت بخاري] ».فإْن وََجْدُ�ُموُهما فا�

 و فرستاد جهاد به لشکري قالب در را ما اهللا رسول گوید: می ابوهریره ترجمه:
 ؛»یدبزن آتش را ها آن یافتید، را فالنی و فالنی اگر« فرمود: و برد نام را قریش از نفر دو

 آتش را فالنی و فالنی که بودم داده دستور شما به« فرمود: ما به حرکت هنگام سپس

 را ها آن یافتید، را دو آن اگر پس باشد؛ می اهللا ي ویژه آتش، با دادن عذاب ولی بزنید؛

 ».بکُشید

اَل: كنَّا َمَع رسول اهللا وعن ابن مسعودٍ  -١٦١٨
َ
َق حَلاَجتِهِ  ق

َ
رَأْ�َنا يف َسَفٍر، فاْ�َطل

َ
، ف

َجاَء انلَّيِبُّ 
َ
ْت َ�ْعرُِش ف

َ
َجَعل

َ
َرةُ ف َجاءِت احُلمَّ

َ
رَْخْيَها، ف

َ
َخْذنَا ف

َ
أ
َ
ْرَخاِن، ف

َ
َ�َقاَل:  مُحََّرةً َمَعَها ف

ْها« َها إيِلَ َ وا َودلَ َِها؟ ُردُّ
َ

َجَع هِذهِ بَِودل
َ
َناَها، َ�َقاَل: »َمْن ف

ْ
ْد َحرَّ�

َ
ْر�ََة َ�ْمٍل ق

َ
ى ق

َ
َق َمْن حَ «؛ ورأ رَّ

اَل: » هِذهِ؟
َ
ُْن؛ ق َنا: �َ

ْ
ل
ُ
َب بانلَّارِ إِال َربُّ انلَّارِ «ق [روایت ابوداود با  ».إنَُّه ال يَنَْبيِغ أْن ُ�َعذِّ

 )2(اسناد صحیح]
 به بزرگوار آن ؛بودیم اهللا رسول همراه سفري در گوید: می مسعود ابن ترجمه:

 هایش جوجه داشت؛ جوجه دو که یمدید اي پرنده میان، این در که رفت حاجت قضاي

 فرمود: و آورد تشریف پیامبر گشت. می هایش جوجه اطراف مادر، ي پرنده گرفتیم. را

 او به را هایش بچه است؟ آزرده هایش جوجه گرفتن با را پرنده این کسی چه«

 چه« پرسید: بودیم؛ زده آتش را آن که دید را هایی مورچه ي النه پیامبر ».برگردانید

 .3016، ش: صحیح بخاري )1(
، /) و صحیح أبی داود، از آلبانی487، 25لۀ الصحیحۀ، ش: (؛ السلس2425صحیح الجامع، ش:  )2(

 .2329ش: 
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 کسی که نیست -روا و -شایسته« فرمود: ما. دادیم: پاسخ »است؟ زده آتش را این کسی

 ».آتش پروردگارِ مگر دهد؛ عذاب آتش، با
 شرح

 یعنی است؛ پرداخته آتش با شکنجه بودن حرام موضوع به باب این در /مولف

 هدف گرا حتی زیرا کند؛ شکنجه آتش، با را اي زنده موجود که نیست جایز انسان، باري

 ي شکنجه سوزاندن، یا زدن آتش و باشد می ممکن دیگري هاي روش به امکانش باشد،
 نیست. آن به نیازي هیچ که ست سختی و شدیدي

 گوید: می ابوهریره که است آورده مضمون بدین حدیثی /مولف سپس

 فرمود: و برد نام را قریش از نفر دو و فرستاد جهاد به لشکري قالب در را ما اهللا رسول

 به« فرمود: ما به حرکت هنگام سپس ؛»بزنید آتش را ها آن یافتید، را فالنی و فالنی اگر«

 ي ویژه آتش، با دادن عذاب ولی بزنید؛ آتش را فالنی و فالنی که بودم داده دستور شما
 نخستش دستور پیامبر سان بدین ».بکُشید را ها آن یافتید، را دو آن اگر پس باشد؛ می اهللا

 از پس را قریشی دو آن که بود این نخستش فرمان کرد؛ لغو خویش دوم فرمان با ار

 فقط را دو آن که داد دستور و کرد لغو را این دومش فرمان با اما بزنند؛ آتش گیري دست

 آتش به را او نباید باشد، مرگ سزاوار کسی اگر که آید برمی چنین حدیث این از بکشند.

 با شرعی، دستورهاي و ها آموزه مطابق بلکه نیست؛ یزجا او، سوزاندن و کشید

 شود. می کُشته عادي هاي روش
به قضاي  روایت کرده، آمده است که پیامبر /چنین در حدیثی که ابوداود هم

اي دیدند که دو جوجه داشت  پرنده #حاجت رفت؛ در این بین، صحابه
کرد؛  هایش پرواز می اف جوجهي مادر در اطر رو پرنده هایش را گرفتند؛ از این وجوجه

زیرا اهللا متعال در دل جانوران نسبت به فرزندانشان مهر و محبت عجیبی گذاشته 
اش آسیبی  گیرد تا مبادا به بچه جانور، سم خود را باال میروست که  از همین؛ است

هاي  دستور داد که بچه که پیامبر باشد. خالصه این می ت اهللامبرسد و این، از حک
ي  النه ها نیز همین کار را کردند؛ سپس پیامبر پرنده را آزاد کنند و آن آن

» چه کسی این را آتش زده است؟«هایی را دید که آتش زده بودند؛ پرسید:  مورچه
نیست که کسی با  -و روا -شایسته«فرمود:  خدا! پیامبر پاسخ دادند: ما، اي رسول

ي شما مورچه افتاده باشد، نباید  اگر خانهلذا ». آتش، عذاب دهد؛ مگر پروردگارِ آتش
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جا را  ها آن کاري بکنید که مورچه دانید که خود میبا روشی ها را آتش بزنید؛ بلکه  آن
 -توانید میجا را ترك نکردند،  ترك کنند و اگر امکان دفعششان وجود نداشت و آن

خاطر  شتنشان بهبکُشید؛ زیرا در این صورت، کُها را  آن -صورت عادي، نه با آتش به
ها نهی فرموده  از کشتن مورچه ست؛ و گرنه، پیامبر دفع جانوران و حشرات موذي

ها به حد اذیت و آزار رسید و امکان دفعشان جز با کُشتن   است؛ اما اگر وجود مورچه
 نه با آتش. البتهها را بکُشید؛  وجود نداشت، ایرادي ندارد که آن

*** 



اش (در  گر در پرداخت بدهی أخیر توانباب: حرام بودن ت -284
 زمان سررسید آن یا) هنگامی که بستانکار حقش را مطالبه کند

 فرماید: اهللا متعال می

َ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  
ۡ
ن ُمرُُ�مۡ يَأ

َ
ْ  أ وا  ٱ تَُؤدُّ

َ
هۡ  إَِ�ٰٓ  تِ َ�ٰ َ�ٰ ۡ�

َ
    ]٥٨:  النساء[  ﴾لَِهاأ

 انش بازپس دهید.ها را به صاحب دهد که امانت اهللا به شما فرمان می 

 فرماید: و می

ِمنَ  فَإِنۡ ﴿
َ
ِيٱ ُيَؤّدِ فَلۡ  اٗض َ�عۡ  ُضُ�مَ�عۡ  أ َ�ٰ  تُِمنَ ؤۡ ٱ �َّ

َ
  ]٢٨٣: البقرة[  ﴾ۥَنَتهُ أ

 که امین قرار گرفت، باید امانتش را پس دهد. دیگر اطمینان داشتید، پس آن و اگر به یک

 

يب هر�رةَ  -١٦١٩
َ
اَل:  أنَّ رسول اهللا وعن أ

َ
َحُدُ�ْم  َمْطُل «ق

َ
تْبَع أ

ُ
ٌم، َو�َِذا أ

ْ
الَغِ�ِّ ُظل

َيتَْبعْ 
ْ
ل
َ
 )1([متفق علیه] ».ىلَعَ َمِ�ٍء ف

تأخیر نمودن ثروتمند براي «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریرهترجمه: 
اش، ظلم است؛ و چون یکی از شما براي دریافت طلبش به شخص  اداي بدهی

 ».و به او مراجعه کندگري حواله داده شد، بپذیرد  توان
 شرح

گر در  حرام بودن تأخیر توان«در کتابش بابی بدین عنوان گشوده است:  /مولف
اش را دارد و آن را  ؛ یعنی کسی که توانایی پرداخت بدهی»اش بازپرداخت بدهی

کار است؛ زیرا در انجام وظیفه یا حقی که بر گردن اوست،  کند، ستم پرداخت نمی
باشد. در کشورهایی که نیروي کار از خارج  این، حرام می نماید و کوتاهی می

آورند، این آفت وجود دارد که کفیل یا صاحبِ کار از پرداخت حقوق کارگرش   می
اندازد و امروز  تأخیر می ورزد و پرداخت حقوق کارگر یا کارگرانش را به استنکاف می

اي نان رها  ا در طلب لقمهاش ر بینوا نیز که کشور و خانواده گرکند؛ کار و فردا می
ترسد که صاحب کارش، ویزا  کرده است، جرأت ندارد چیزي بگوید؛ زیرا از این می

 .1564صحیح مسلم، ش: ؛ و 2287، ش: صحیح بخاري )1(
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یا روادید کارِ او را لغو کند. آیا کسانی که چنین برخوردي با زیردستان و کارگران 
ایشان را پیش رود که  هاست و بیم آن می فراتر از آن دانند که اهللا خود دارند، نمی

مرگشان به عذابی سخت و دردناك گرفتار کند؟! زیرا این کارگران بینوا، فقیر و  از
ثََالثٌَة أنا َخْصُمُهْم يَْوَم فرماید:  اهللا متعال می«فرموده است:  اند و پیامبر درمانده

َ�َل َ�َمنَُه، َورَجُ 
َ
اً فَأ ٌل اْستَأَجَر أج�اً، الِقيَاَمِة: رَُجٌل أْ�َطى يِب ُ�مَّ َغَدَر، َورَُجٌل بَاَع ُحرَّ

سه نفرند که من در روز قیامت، دشمن و «یعنی:  )1(؛»فَاْستَْوَ� ِمنُْه، َولَْم ُ�ْعِطِه أْجَرهُ 
که  طرف حساب ایشان هستم: کسی که به نام من پیمان ببندد و سپس خیانت کند؛ آن
از شخِص آزادي را بفروشد و پول فروش او را بخورد؛ شخصی که کارگري بگیرد و 

هاي  ست که روز قیامت تاریکی این، ظلمِ آشکاري ».او کار بکشد و مزدش را ندهد
اي که بر چنین بدهکاري سپري  فراوانی در پی خواهد داشت؛ هر ساعت یا هر لحظه

کند، در حقیقت بر بارِ گناهش  اش اقدام نمی شود و او، نسبت به پرداخت بدهی می
اش بازبماند یا بخلش  ست شود و از اداي بدهید افزاید و هر آن امکان دارد تنگ می

 اش بازدارد. کلی از اداي بدهی او را به
 فرماید: می این آیه استدالل کرده است که اهللا به /مولفسپس 

َ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  
ۡ
ن ُمرُُ�مۡ يَأ

َ
ْ  أ وا  ٱ تَُؤدُّ

َ
هۡ  إَِ�ٰٓ  تِ َ�ٰ َ�ٰ ۡ�

َ
    ]٥٨:  النساء[ ﴾لَِهاأ

 ها را به صاحبانش بازپس دهید. که امانت دهد اهللا به شما فرمان می 

کند و بر انسان  ست که انسان خریداري می ها، قیمت یا پول کاالیی یکی از امانت
به  /مولفواجب است که این پول را بدهد و در پرداخت آن تأخیر نکند؛ سپس 

فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریرهحدیثی بدین مضمون استدالل کرده است که 
اش، ظلم است؛ و چون یکی از شما براي  تأخیر نمودن ثروتمند براي اداي بدهی«

 ».گري حواله داده شد، بپذیرد و به او مراجعه کند دریافت طلبش به شخص توان
در این حدیث هم جانبِ بستانکار را گرفته است و هم جانبِ بدهکار را؛  پیامبر

تأکید قرار داده و هم روشِ نیک  موقع بدهی را مورد یعنی بازپرداخت نیک و به
تأخیر نمودن ثروتمند براي اداي «جا که فرمود:  کاري را. آن ي حق یا بستان مطالبه
؛ به عبارت موقعِ بدهی ست به پرداخت نیک و به اي ، اشاره»اش، ظلم است بدهی

 . [مترجم]1595ي  ر.ك: حدیث شماره )1(
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اش  ي نبوي بدین معناست که انسان باید نسبت به پرداخت بدهی دیگر: این فرموده
تأخیر بیندازد. چه بسیارند بدهکارانی که از  را به که پرداخت آن ادرت ورزد؛ نه اینمب
اند، مطالبه  مزد خدمتی که دریافت کرده اند یا دست ها قیمت کاالیی که خریده آن
که دستشان باز است و گاوصندوقشان پر از پول، امروز و  رغم این ها به شود و آن می

؛ در کار است کردي دارد، ستم اش چنین روي پرداخت بدهی که در کنند! کسی فردا می
کنند؟ انگار  ها با خود چه فکر می بازي گرفته است؛ این واقع شیطان، این افراد را به

که این دین از گردنشان  گردد یا این تر می اگر پول را نزد خویش نگه دارند، بیش
نجام، بدهیِ اهاست و باید سر ي آن شود! هرگز؛ بلکه این حق بر عهده برداشته می

راستی که  گیرند؛ اما به خود را پرداخت کنند؛ در دنیا ندهند، در آخرت، از آنان می
 اند. ي دست شیطان شده چه ها بازي این

؛ لذا »اش، ظلم است براي اداي بدهی ثروتمندتأخیر نمودن «فرمود:  اهللا رسول
کار  ستماش را پرداخت کند  هیتواند بد نمیفقیري که دست و بالش بسته است و 

داند و با این  کار است که شرایط بدهکارش را می کار، همان بستان نیست؛ بلکه ستم
باید دانست که مهلت دادن به افراد کند؛  حال، طلب خود را از او مطالبه می

دست خود را  کار روا نیست که بدهکار تنگ باشد و براي بستان دست، واجب می تنگ
 فرماید: قرار دهد؛ زیرا اهللا متعال میزیر فشار 

�ٖ َميۡ  إَِ�ٰ  َ�َنِظَرةٌ  �ٖ ُعۡ�َ  ُذو َ�نَ  �ن﴿    ]٢٨٠: البقرة[  ﴾َ�َ
 دست را تا زمانی که دستش باز شود، مهلت داد. باید تنگ

و چون یکی از شما براي دریافت طلبش «فرمود:  این بخشِ حدیث که پیامبر
 ست به اي ، اشاره»شد، بپذیرد و به او مراجعه کند گري حواله داده به شخص توان

عنوان مثال: سعید، سی هزار تومان از حسن  ي حق یا بستانکاري؛ به روشِ نیک مطالبه
بستانکار است؛ حسن نیز همین مبلغ را از عامر طلب دارد. حال حسن، سعید را به 

و برو و َطلبت را از او گوید: من از عامر بستانکارم؛ نزد ا دهد و می عامر حواله می
 بگیر. در این حالت براي سعید شایسته نیست که نه بگوید یا نپذیرد؛ زیرا پیامبر

گري حواله  و چون یکی از شما براي دریافت طلبش به شخص توان«فرموده است: 
دست یا بدحساب  که عامر، فقیر و تنگ ؛ مگر این»داده شد، بپذیرد و به او مراجعه کند

که عامر از نزدیکان سعید باشد و  تأخیر بیندازد یا این داخت این مبلغ را بهباشد و پر
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 سعید نتواند به طرفیت عامر شکایت کند؛ ولی اگر مانعی وجود نداشت، پیامبر
 ي بدهکارش را بپذیرد. دستور داده است که بستانکار، حواله

مستحب است، ي وجوبی دارد یا  باره که این دستور نبوي، جنبه علما در این
 اختالف نظر دارند:

ین باورند که اگر بستانکاري به اند؛ یعنی بر ا ها این را واجب دانسته حنبلی
ي طلبش  شخص دیگري حواله داده شد، بر او واجب است که بپذیرد و براي مطالبه

و   تر علما پذیرش این حواله را مستحب دانسته به آن شخص مراجعه کند؛ ولی بیش
ي  بسا مطالبه این حواله را بپذیرد؛ زیرا چهر بستانکار واجب نیست که اند: ب گفته

شخصِ دومی که به او حواله  که به تر باشد تا این اش از شخصِ اول، ساده بستانکاري
داده شده است، مراجعه کند؛ اما شکی نیست که اگر مانعی وجود نداشت، بهتر است 

 ي بدهکارش را بپذیرد. که حواله
*** 



را  باب: کراهت پشیمان شدن انسان از بخششی که هنوز آن -285
به شخص مورد نظرش نداده است؛ و نیز کراهت پس گرفتن 

را به او تسلیم  ، چه آنه استچیزي که انسان به فرزندش بخشید
چنین خریدن چیزي که انسان  کرده و چه تسلیم نکرده باشد؛ هم

ده است، از خود آن عنوان زکات یا کفاره و امثال آن به کسی دا به
را از شخص دیگري  شخص کراهت دارد؛ ولی ایرادي ندارد که آن

 که به او انتقال یافته است، خریداري کند

اَل:  أنَّ رسوَل اهللا $وعن ابن عباٍس  -١٦٢٠
َ
ِب يَرِْجُع يف «ق

ْ
ِي َ�ُعوُد يف ِهَبتِِه اَكللَك

َّ
اذل

ْيئِهِ 
َ
 )1([متفق علیه] ».�

هُ َمَثُل «و� روايٍة: 
ُ
ل

ُ
ْيئِِه َ�َيأ�

َ
ِب ييَِقُء، ُ�مَّ َ�ُعوُد يف �

ْ
َمَثِل اللَك

َ
تِِه، ك

َ
ِي يَرِْجُع يف َصَدق

َّ
 ».اذل

ْيئِهِ «و� روايٍة: 
َ
 ».العائُِد يف ِهَبتِِه اكلعائِِد يف �

کسی که بخششِ خود را پس «فرمود:  اهللا گوید: رسول می $عباس ابنترجمه: 
 ».خورد غ خود را میست که استفرا گیرد، مانند سگی می

گیرد، مانند  صدقه و بخشش خود را پس میمثال کسی که «و در روایتی آمده است: 
 ».خورد را می رود و آن گاه به سراغ استفراغش می کند و آن ست که استفراغ می سگی

ست  گیرد، مانند کسی کسی که بخشش خود را پس می«و در روایتی آمده است: 
 ».خورد که استفراغ خود را می

ِي اَكَن  وعن عمَر بن اخلطاب -١٦٢١
َّ

َضاَعُه اذل
َ
أ
َ
رٍَس يف َسبيِل اهللاِ ف

َ
ُت ىلَعَ ف

ْ
اَل: مَحَل

َ
ق

ُت انلَّيِبَّ 
ْ
ل
َ
َسأ

َ
َرْدُت أن أْشرَتِ�َُه، َوَظَنْنُت �نَُّه يَبِيُعُه بِرُْخٍص، ف

َ
أ
َ
ال �َْشرَتِهِ َوال َ�ُعْد «َ�َقاَل:  ِعنَدهُ، ف

تَِك و�نْ 
َ
ْيئِهِ  يِف َصَدق

َ
تِِه اَكلَعائِِد يف �

َ
إنَّ الَعائَِد يف َصَدق

َ
ُه بِِدْرَهٍم؛ ف

َ
 )2([متفقٌ علیه] ».أْ�َطاك

گوید: اسبی را به یکی از مجاهدان راه اهللا بخشیدم؛  می عمر بن خطابترجمه: 
را به قیمتی  رو با این گمان که او، آن داري از آن کوتاهی کرد. از این ولی او در نگه

 .1622صحیح مسلم، ش: )؛ و 2621، 2589، ش: (صحیح بخاري )1(
 .1620؛ و صحیح مسلم، ش:2623صحیح بخاري، ش:  )2(
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را نَخَر  آن«پرسیدم؛ فرمود:  را بخرم. از پیامبر فروشد، تصمیم گرفتم که آن می ارزان
را به یک درهم به تو بدهد؛ زیرا  ات نباش؛ هرچند آن گیريِ صدقه و در پیِ بازپس
 ».خورد ست که استفراغ خود را می گیرد، مانند کسی ي خود را پس می کسی که صدقه

 شرح
یعنی رام بودن پس گرفتن بخشش پرداخته است؛ نووي در این باب به موضوع ح

خواه خود به کسی ببخشید، دیگر براي شما جایز  دل  اگر چیزي را به داوطلبانه و به
ارزش باشد و چه فراوان یا قیمتی؛ زیرا  نیست که آن را پس بگیرید؛ چه اندك و کم

ه که گیرد به سگی تشبیه فرمود کسی را که بخشش خود خود را پس می پیامبر
دهد  خورد؛ این تشبیه، نشان می آورد و سپس آن را می چه را در شکم دارد، باال می آن

شدت از چنین کاري  باید بهانسان ست و  گرفتن بخشش، کار بسیار زشتی که پس
د یا بخشش کنکند که به خویشاوند یا یکی از نزدیکان خود،  . فرقی نمینمایدپرهیز 

که بخواهد که چنین مثالی  ؛ مگر اینندارد اوی با به کسی که خویشاوندي و قرابت
اي به پدر خود ببخشد، برایش  اش صادق باشد؛ لذا اگر فرد ثروتمندي، خانه درباره

اي  جایز نیست که خانه را پس بگیرد؛ اما بر عکس، اگر پدري به فرزند خویش خانه
 که پیامبراش را پس بگیرد؛ چرا تواند و برایش رواست که هدیه هدیه کند، می
هِ «فرموده است:  ِ

َ
َوادِلَ ِ�يَما وََهَب لَِودل

ْ
 ال

َّ
ْن يَرِْجَع ِ�يَما وََهَب إال

َ
لُّ لَِواِهٍب أ ؛ یعنی: »َال َ�ِ

اي روا نیست که بخشش خود را پس بگیرد؛ مگر پدر که برایش  براي هیچ بخشنده«
تواند  ؛ زیرا هر پدري می»ي خویش به فرزندش را بازپس بستاند رواست هدیه

اي که فرزندش زیان نبیند، از مالِ وي، حتی از مالی که به او نبخشیده است،  اندازه به
 بردارد.

 عمر بن خطابحدیثی بدین مضمون آورده است که  /سپس مولف
توانست از آن  گوید: اسبی را به یکی از مجاهدان راه اهللا بخشیدم؛ ولی او نمی می
فروشد،  را به قیمتی ارزان می و با این گمان که او، آنر داري کند. از این خوبی نگه به

را نَخَر و در پیِ  آن«پرسیدم؛ فرمود:  را بخرم. از پیامبر تصمیم گرفتم که آن
؛ زیرا تو، آن را »را به یک درهم به تو بدهد ات نباش؛ هرچند آن گیريِ صدقه بازپس

چه را صدقه داده است،  نکس روا نیست که آ اي و براي هیچ در راه اهللا صدقه داده
گیرد، مانند  ي خود را پس می کسی که صدقه«رو فرمود:  دوباره بخرد؛ از این
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چه را که  ست که انسان، آن این در صورتی ».خورد ست که استفراغ خود را می کسی
باشد؛ اما اگر هنوز  اش را داشته است، به فرد مورد نظرش تحویل داده قصد هدیه

را به او  تواند از تصمیمش منصرف شود؛ ولی اگر آن نداده است، می را به او تحویل آن
اش عمل  تسلیم نکرده، اما به او خبر داده است که چنین تصمیمی دارد، باید به وعده

د و براي انسان روا نیست که باش ي نفاق میها کند؛ زیرا خُلف وعده، یکی از خصلت
 هاي نفاق را به خود راه دهد. خصلتی از ویژگی

*** 



 باب: شدت حرام بودن مالِ یتیم -286

 فرماید: اهللا متعال می

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  
ۡ
مۡ  ُ�لُونَ يَأ

َ
ٰ أ   إِ�ََّما ًماُظلۡ  َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱ َل َ�

ۡ
 �ۖ نَارٗ  ُ�ُطونِِهمۡ  ِ�  ُ�لُونَ يَأ

   ]١٠:  النساء[  ﴾١٠ �َسِع�ٗ  نَ لَوۡ وََسَيۡص 
-خورند، در حقیقت آتشِ (جهنم) را در شکمراستی کسانی که اموال یتیمان را به ستم می به

 برند و به زودي در آتش فروزان خواهند افتاد.هایشان فرو می

 فرماید: و می

ْ َ�قۡ  َوَ� ﴿ ِ  إِ�َّ  تِيمِ ۡ�َ ٱ َماَل  َرُ�وا حۡ  ِ�َ  لَِّ� ٱب
َ
    ]١٥٢: األنعام[  ﴾١٥٢َسنُ أ

 .به مال یتیم جز به بهترین شکل نزدیک نشوید

 فرماید: و می

� َ�ٰ ۡ�َ ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ �َۡ� وَ ﴿ َُّهمۡ  َ�حٞ إِۡص  ُقۡل  َ�ٰ ٰ فَإِخۡ  ُ�َالُِطوُهمۡ  �ن َخۡ�ٞۖ  ل ُ ٱوَ  نُُ�مۚۡ َ� َّ� 
ۡ ٱ لَمُ َ�عۡ  ۡ ٱ ِمنَ  ِسدَ ُمفۡ ل     ]٢٢٠: البقرة[  ﴾لِحِ ُمۡص ل

پرسند. بگو: اصالح امورشان بهتر است. و اگر با آنان مشارکت  ي یتیمان میو از تو درباره
 شناسد ید، برادرانتان هستند. اهللا، مفسد را از مصلح میکن

 

يب هر�رةَ  -١٦٢٢
َ
اَل:  َعِن انلَّيِبِّ  وعن أ

َ
ْبَع الُمو�َِقاتِ «ق وا: يَا َرُسوَل »اْجَتنُِبوا السَّ

ُ
؛ قال

اَل: 
َ
؟ ق يِت «اهللاِ، َوَما ُهنَّ

َّ
ْتُل انلَّْفِس ال

َ
ْحُر، َو� ُك باهللاِ، والسِّ ْ ، وأ�ُل   َحرََّم اهللاُ الرشِّ  باحَلقِّ

َّ
إِال

 الُمْحَصَناِت الُمْؤِمَناِت الَغافِالَِت 
ُ

ْذف
َ
 يَْوَم الزَّْحِف، وق

ِّ
ُل َماِل ايَلتِيِم، واتلََّو�

ْ
َ�ا، وأ�  ».الرِّ

 )1([متفقٌ علیه]
؛ »از هفت گناه مهلک بپرهیزید«فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریرهترجمه: 

شرك به اهللا، سحر و «گناهانی هستند؟ فرمود:  ها چه خدا! آن گفتند: اي رسول
رباخواري،  )2(،حق جادوگري، قتل نفسی که اهللا کُشتنش را حرام کرده است؛ مگر به

 .89؛ و صحیح مسلم، ش:2766بخاري، ش: صحیح  )1(
 . [مترجم]در مواردي که اسالم جایز قرار داده استیعنی:  )2(
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فرار کردن از میدان نبرد در هنگام رویارویی با دشمن، و تهمت زنا خوردن مالِ یتیم، 
 ».خبر از گناه دامن و مومن و بی به زنان پاك

 شرح
 ».حرام بودن مال یتیم«د: گوی می /مولف

شود که قبل از بلوغ پدرش را از دست بدهد.  یتیم به هر دختر یا پسري گفته می
شکسته شده  ست؛ زیرا با مرگ پدرش، دل هر یتیمی، سزاوارِ مهر و عطوفت و مهربانی

ها سفارش  رو اهللا متعال در کتابش نسبت به یتیم ندارد؛ از این و سرپرستی جز اهللا
که  چنان ه و در آیات فراوانی به مهرورزي به آنان تشویق نموده است؛ همفرمود

 فرماید: می

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  
ۡ
مۡ  ُ�لُونَ يَأ

َ
ٰ أ   إِ�ََّما ًماُظلۡ  َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱ َل َ�

ۡ
 �ۖ نَارٗ  ُ�ُطونِِهمۡ  ِ�  ُ�لُونَ يَأ

   ]١٠:  النساء[ ﴾١٠ �َسِع�ٗ  نَ لَوۡ وََسَيۡص 
-خورند، در حقیقت آتشِ (جهنم) را در شکمن را به ستم میراستی کسانی که اموال یتیما به

 برند و به زودي در آتش فروزان خواهند افتاد.هایشان فرو می

میرد و برادرش سرپرستیِ فرزندان خردسالِ  شود که فردي می متأسفانه دیده می
نفع گیرد؛ اما با مال و ثروتی که از آن فرد برجاي مانده است، به  وي را بر عهده می

جامانده براي  کند و دخل و تصرفش در ارث به خود یا براي خویشتن داد و ستد می
ها، در جهت منافع آنان نیست. روشن است که چنین کسانی، مشمول این وعید  بچه

 برند.  هاي خویش فرو می هستند و در حقیقت، آتش دوزخ را در شکم
 فرماید: اهللا متعال می

ْ َ�قۡ  َوَ� ﴿ ِ  إِ�َّ  تِيمِ ۡ�َ ٱ َماَل  َرُ�وا حۡ  ِ�َ  لَِّ� ٱب
َ
    ]١٥٢: األنعام[ ﴾١٥٢َسنُ أ

 .به مال یتیم جز به بهترین شکل نزدیک نشوید

اي داد و ستد کنید که برایش  گونه یعنی: با اموال یتیم به نفع خود وي و به
گونه دخل و تصرفی را در آن ندارید؛ اگر دو کار یا  سودمندتر باشد؛ و گرنه، حق هیچ

یتیم را در کار  لخواهید ما رح اقتصادي و درآمدزا پیش رويِ شماست و میط
تري براي  بیندازید، همان کاري را انتخاب کنید که به مصلحت یتیم است و سود بیش

و براي شما روا نیست که در این زمینه در پیِ منفعت خود یا نزدیکان دیگر  او دارد
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 کار به نفع یتیم است یا خیر، اصالً آیا فالن باشید. حتی اگر متردد و دودل بودید که
عنوان  ي یتیم را در کار نیندازید و در آن دخل و تصرف نکنید؛ بلکه از آن به سرمایه

 فرماید: داري کنید؛ زیرا اهللا متعال می یک امانت نگه

ْ َ�قۡ  َوَ� ﴿ ِ  إِ�َّ  تِيمِ ۡ�َ ٱ َماَل  َرُ�وا حۡ  ِ�َ  لَِّ� ٱب
َ
    ]١٥٢: األنعام[ ﴾١٥٢َسنُ أ

 .به مال یتیم جز به بهترین شکل نزدیک نشوید

ست: به قرض دادنِ مال یتیم به دیگران، جایز نیست؛ یعنی اگر کسی نزدتان  گفتنی
یز نیست که از پول یتیم، به اآمد و مثالً بیست میلیون تومان وام خواست، براي شما ج

گیرنده از  بسا وام شخص وام بدهید؛ زیرا این کار به مصلحت یتیم نیست و چه آن
ي یتیم براي  آور است که برخی از افراد، با سرمایه بازپرداخت آن، ناتوان شود. تأسف

ي یتیم  کنند و ریالی از درآمد حاصل از این تجارت را که با سرمایه خود تجارت می
بر محاسبات و انتظارات شما،  ست: اگر بنا دهند! گفتنی صورت گرفته است، به یتیم نمی

رغم تالشتان زیان  ي یتیم را در آن کار انداختید، اما به ي سودمند بود و سرمایهکار
گري که به نتیجه  کردید، گناهی بر شما نیست؛ زیرا در چنین مواردي، مجتهد و تالش

رود، یک ثواب  کند یا به خطا می که اشتباه می برد و به آن رسد، دو پاداش می می
 .کارید ي غفلت و کوتاهی باشد، گنه جهرسد؛ اما اگر این زیان، نتی می

 فرماید: اهللا متعال می

� َ�ٰ ۡ�َ ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ َو�َۡ� ﴿ َُّهمۡ  َ�حٞ إِۡص  ُقۡل  َ�ٰ ٰ فَإِخۡ  ُ�َالُِطوُهمۡ  �ن َخۡ�ٞۖ  ل ُ ٱوَ  نُُ�مۚۡ َ� َّ� 
ۡ ٱ لَمُ َ�عۡ  ۡ ٱ ِمنَ  ِسدَ ُمفۡ ل    ]٢٢٠: البقرة[ ﴾لِحِ ُمۡص ل

پرسند. بگو: اصالح امورشان بهتر است. و اگر با آنان مشارکت  ي یتیمان میو از تو درباره
 شناسد کنید، برادرانتان هستند. اهللا، مفسد را از مصلح می

خدا!  پرسیدند: اي رسول اهللا نازل شد که از رسول #این آیه در پاسخِ صحابه
یک  کنیم و با هم بر سرِ دیگر در یک خانه زندگی می اموال یتیمان نزد ماست؛ با یک

بسا براي آنان نیز  نشینیم؛ جدا کردن غذایشان براي ما مشکل است و چه سفره می

َُّهمۡ  َ�حٞ إِۡص ﴿این آیه را فرو فرستاد و فرمود:  بار باشد؛ پس چه کنیم؟ اهللا زیان  َخۡ�ٞۖ  ل
ٰ فَإِخۡ  ُ�َالُِطوُهمۡ  �ن  هاست و در ؛ یعنی: همان کاري را بکنید که به صالحِ آن﴾نُُ�مۡ َ�
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غذا با آنان مشارکت کنید؛ پس قصد اصالح داشته باشید و به صالحِ یتیمان بیندیشید، 
خواست، شما را در رنج و  شناسد و اگر می چراکه اهللا متعال، مفسد را از مصلح می

 انداخت؛ اما اهللا متعال نسبت به مومنان، مهربان است. مشقت می
گوید:  می ریرهابوهحدیثی بدین مضمون ذکر کرده که  /سپس مولف

ها چه  خدا! آن ؛ گفتند: اي رسول»از هفت گناه مهلک بپرهیزید«فرمود:  پیامبر
 ...».شرك به اهللا«گناهانی هستند؟ فرمود: 
کشاند؛  ست که دینِ انسان را به تباهی می ترین گناه مهلکی شرك به اهللا، بزرگ

ده و در مراحل مختلف که تو را آفری بارترین گناه این که به اهللا آري؛ هالکت
ات و پس از آن، به تو نعمت داده  ات، از شکم مادر گرفته تا دوران کودکی زندگی

است، شرك بیاوري و کسی یا چیزي را با او شریک سازي. پناه بر اهللا! این، 
ترین گناه مهلک، این است که به  ترین ظلم و بزرگ باشد؛ بزرگ ترین ظلم می بزرگ

 یده، شرك بورزي.که تو را آفر اهللا
گونه که  که انسان همان شرك به اهللا، انواع گوناگونی دارد؛ از جمله این

اي چون خود را نیز تعظیم کند و او را  دارد، مخلوق و آفریده اش را بزرگ می آفریننده
کاران براي آقا  که برخی از افراد مانند خدمت سان پروردگارش، بزرگ بدارد؛ چنان به

کنند! اگر جناب رییس در  خویش بیش از تعظیم پروردگار، تعظیم میو خان و رییس 
کند و پروایی  وقت نماز به او دستوري بدهد، براي اجراي دستورش نماز را ترك می

 ندارد؛ این، بدین معناست که مخلوق را بیش از آفریدگار متعال بزرگ داشته است.
مثالً مخلوقی را همانند اهللا ورزند؛  شرك می ي محبت، به اهللا برخی هم در زمینه

متعال و حتی بیش از اهللا متعال دوست دارند. این شرك در کسانی که عاشق و 
هایشان آکنده از محبت غیراهللا  تر وجود دارد و دل شوند، بیش ي کسی می باخته دل
 فرماید: تر دوست دارند؛ اهللا متعال می گردد و حتی معشوقشان را از اهللا متعال نیز بیش می

ِ ٱ ُدونِ  ِمن َ�تَِّخذُ  َمن �َّاِس ٱ َوِمنَ ﴿ نَدادٗ  �َّ
َ
ِۖ ٱ َكُحّبِ  ُ�ِبُّوَ�ُهمۡ  اأ ِينَ ٱوَ  �َّ ْ َءاَمُنوٓ  �َّ  ا

َشدُّ 
َ
ِ  اُحبّٗ  أ َّ     ]١٦٥: البقرة[  ﴾ّ�ِ

دارند؛ اما  ها را همانند اهللا دوست می گزینند که آنبرخی از مردم معبودانی غیر از اهللا بر می
 تر دوست دارند. اهللا را بیش مؤمنان،
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باشد که امري پوشیده و  هاي شرك به اهللا متعال می ریا نیز یکی از نمونه
بیند، نمازش را بهتر و  ایستد و چون فالنی او را می ست؛ مثالً انسان به نماز می خفی

ست که نوعی  خوانَد! این، ریا و خودنمایی تري می ظاهر با خضوع و خشوع بیش به
اش بگویند:  گیرد تا دیگران درباره عنوان مثال: کسی روزه می باشد؛ یا به شرك می

دهد تا از او  گیرد! یا صدقه می ست و چه همه روزه می گزاري عجب آدم عبادت
عنوان فردي بخشنده یاد کنند؛ این هم ریاست. اهللا متعال در حدیثی قدسی  به

ِك، « فرماید: می �ء َعِن الرشِّ َ رَشَك �ِ أنا أغ� الرشُّ
َ
ي تََر�تُه يه َمىِعَ َغ�ِ َمن َعِمَل َ�َمًال أ

نیازم؛ هرکس  طور مطلق از شرك بی من بر خالف شریکان، به«یعنی:  )1(.»هُ �َ َورِش 
عملی انجام دهد و جز من را در آن عمل، شریکم بسازد، او را با شرکش (عمل 

 ».گذارم  آمیزش) وامی شرك
ین است که دنیا و محبتش فکر و تمام هاي شرك خفی، ا یکی دیگر از نمونه

اش  سان که خواب و خوراك و فکر و خیال انسان، همه وجود انسان را بگیرد؛ بدین
قدر فایده کردم و چه  دست آوردم، چه دنیا باشد و به این بیندیشد که امروز چه به

ر راهی کوشد تا از ه شود و می ي دنیا می یفته و فریفتهشرو  مقدار زیان دیدم؟ از این
برداري زر و ثروتی به هم بزند و اصالً برایش مهم نیست  که شده، چه با دروغ و کاله

دهد، حالل است یا حرام؛ زیرا دنیا او را اسیر خود کرده است.  که کاري که انجام می
ينَارِ «فرمود:  دلیل اینِ نوع شرك، این است که پیامبر ي  بنده«؛ یعنی: »تَِعَس عبُْد ادلِّ

کند؟ خیر؛ اما  ؛ مگر کسی براي دینار سجده می»ي دینار بنده«فرمود: »! نابود باد دینار،
کند، از چنین کسی به  از آن جهت که محبت مال و پول، تمام وجودش را تسخیر می

عِطَي ريض«ي دینار یاد فرمود:  بنده
ُ
رَْهِم َوالقطيَفِة َواخلَِميَصِة، إِْن أ ينَاِر َوادلِّ ، تَِعَس عبُْد ادلِّ

هاي  هاي نفیس و لباس ي پارچه ي دینار و درهم، و بنده بنده« )2(؛»َو�ِْن لَْم يُعَط لَْم يَْرَض 

 .نقل از ابوهریره به 2985صحیح مسلم، ش: )1(
 . [مترجم]472ي  ر.ك: حدیث شماره )2(
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گردد و اگر برخوردار  نابود باد. اگر از اموال دنیا برخوردار شود، خشنود می )1(زیبا،
قدر که به  ست و آن ي زر و زیبایی چنین کسی، بنده و برده». گردد نشود، خرسند نمی

دهد؛  ها اهمیت نمی دهد، به نماز و دیگر عبادت و لباس و فرش خود اهمیت میپول 
گوید: چه پروردگار  شود و می بخشد، خشنود می گاه که اهللا متعال نعمتی به او می آن

خواهد، نرسد یا از آن برخوردار نشود،  چه می اي دارم؛ اما اگر به آن بزرگ و بخشنده
 فرماید: گردد. اهللا متعال می خشمگین می

َ ٱ ُبدُ َ�عۡ  َمن �َّاِس ٱ َوِمنَ ﴿ َّ�  ٰ َصابَهُ  فَإِنۡ  ٖف� َحرۡ  َ�َ
َ
نَّ طۡ ٱ َخۡ�ٌ  ۥأ

َ
َصاَ�تۡ  �نۡ  ۦۖ بِهِ  َمأ

َ
 هُ أ

ٰ  نَقلََب ٱ َنةٌ فِتۡ  �ۡ ٱ َخِ�َ  ۦِههِ وَجۡ  َ�َ ۚ �ٱوَ  َيا�ُّ ٰ  ِخَرةَ ۡ ٱ انُ ۡ�َ �ُۡ ٱ ُهوَ  لَِك َ�   ﴾١١ ُمبِ�ُ ل
    ]١١:  احلج[ 

کنند. اگر خیري به آنان برسد،  از مردم اهللا را در حاشیه و با شک و دودلی عبادت می و برخی
شوند؛ در دنیا و آخرت زیان  گردان می یابند و اگر بالیی به آنان برسد، روي به آن آرامش می

 بینند. این، همان زیان آشکار است. می

دهد  سر و سامان نمینابوديِ چنین کسی بدین معناست که اهللا متعال به امور وي 
 که پیامبر ست؛ چنان قرار ا هایی دارد، همواره پریشان و بی و کسی که چنین ویژگی

تواند  اگر خاري به پایش بخَلَد، نمی«؛ یعنی: »َو�َِذا ِشيَك فَال اْ�تََقَش «در ادامه فرمود: 
زر و  ست یا فقط به انباشتن ؛ زیرا مشغول زراندوزي»را از پاي خود بیرون بکشد آن

ْشَعَث «فرمود:  اندیشد. سپس پیامبر پول می
َ
ِ أ ُطوَ� ِلَعبٍْد آِخٍذ بِِعنَاِن فَرَِسِه يِف َسِبيِل ا�َّ

اقَِة اَكَن يِف السَّ  َِراَسِة َو�ِْن اَكَن يِف السَّ
ْ
َِراَسِة اَكَن يِف احل

ْ
ٍة قََدَماُه إِْن اَكَن يِف احل ُسُه ُمْغرَبَّ

ْ
 )2(؛»اقَةِ َرأ

با سري ژولیده و ست که  اي دگی نیک و پاکیزه در دنیا و آخرت از آنِ بندهزن«یعنی: 
گیرد؛ اگر به نگهبانی گماشته  دست می افسار اسبش را در راه اهللا به پاهایی غبارآلود

کار گرفته  چه در بخش تدارکات و پشتیبانی به کند و چنان گردد، انجام وظیفه می
چه برایش مهم  ؛ به عبارت دیگر: آن»کند اهی نمیاش کوت هفشود، باز هم در انجام وظی

گی بست هاي معنوي، اهل تجمل است و به دنیا و ظواهر آن، دل یعنی کسی که بدون توجه به ارزش )1(
که چیزي  کند، ولی همین هاي دنیا، خرسند است و احساس شادي می دارد؛ هنگام برخورداري از نعمت

 گردد. [مترجم]. خواهد، از دنیا برخوردار نشود، خشمگین می گونه که دلش می از دست بدهد یا آن
 .2887، ش: صحیح بخاري )2(
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باشد؛ خوشا به حالِ چنین کسی که  است، انجام وظیفه و کسبِ رضایت پروردگار می
یابد؛ بر خالف شخص نخست  اي در دنیا و آخرت دست می به زندگی نیک و پاکیزه
 اندیشد. که فقط به زر و سیم می

 شوند؛ لذا اگر احساس ال میشرك مبت که برخی از مردم، ندانسته به خالصه این
ي  اندیشی، در فکر و اندیشه کردي که دنیا بر قلبت چنبره زده و به چیزي جز دنیا نمی

شوي، در این صورت بدان که  خوابی و با همین فکر و خیال بیدار می زر و سیم می
 اهللا اي؛ زیرا رسول قلبت به شرك آلوده شده است و در معرض نابودي قرار گرفته

ينَارِ «فرمود:  ست که  این، ویژگیِ کسی»! ي دینار، نابود باد بنده«؛ یعنی: »تَِعَس عبُْد ادلِّ
اندیشد و برایش مهم نیست که از راه حالل به این  فقط به کسب پول و ثروت می

 خواسته دست یابد یا از راه حرام؛ زیرا حرص و آز، چشم و دلش را کور کرده است.
کند، امکان ندارد که به کسب حرام  درستی عبادت می تعال را بهاما کسی که اهللا م
داند که حرام خواري، خشم و غضب پروردگار را در پی دارد و  روي بیاورد؛ زیرا می

درستی عبادت و  ؛ لذا کسی که اهللا متعال را بهدر کسب حالل است رضایت اهللا
را تنها  کنم و آن درآمد میگوید: تنها از راه درست و حالل، کسب  کند، می پرستش می

 رسانم. در راه درست و حالل به مصرف می
ها سفارش  به پرهیز از آن لذا شرك به اهللا، یکی از گناهان مهلک است که پیامبر

ي شش مورد دیگر که در این حدیث آمده است، سخن  شاءاهللا درباره فرمود و ان
 خواهیم گفت.

*** 
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 فرماید:  متعال میاهللا

ِينَ ٱ﴿ َّ�  
ۡ
ْ لّرَِ�وٰ ٱ ُ�ُلونَ يَأ ِيٱ َ�ُقومُ  َكَما إِ�َّ  َ�ُقوُمونَ  َ�  ا يۡ ٱ َ�َتَخبَُّطهُ  �َّ  ِمنَ  نُ َ�ٰ لشَّ

ۡ ٱ ۚ ل ٰ  َمّسِ �َُّهمۡ  لَِك َ�
َ
ْ قَالُوٓ  بِ� ْۗ لّرَِ�وٰ ٱ ُل ِمثۡ  عُ يۡ ۡ�َ ٱ إِ�ََّما ا َحلَّ  ا

َ
ُ ٱ َوأ ْۚ لّرَِ�وٰ ٱ وََحرَّمَ  عَ يۡ ۡ�َ ٱ �َّ  َ�َمن ا

 ٓ ّ�ِهِ  ّمِن ِعَظةٞ َموۡ  ۥَءهُ َجا مۡ  َسلََف  َما ۥفَلَهُ  نَتَ�ٰ ٱفَ  ۦرَّ
َ
ِۖ ٱ إَِ�  ۥٓ ُرهُ َوأ  َ�دَ  َوَمنۡ  �َّ

ْوَ�ٰٓ 
ُ
ۡص  �َِك فَأ

َ
ونَ َ�ٰ  �ِيَها ُهمۡ  �َّارِ� ٱ ُب َ�ٰ أ ُ ٱ َحقُ َ�مۡ  ٢٧٥ ِ�ُ ْ لّرَِ�وٰ ٱ �َّ  ِ� َوُ�رۡ  ا

ٰ ٱ َدَ�     ]٢٧٦  ،٢٧٥: البقرة[  ﴾تِ لصَّ
خیزند که شیطان، او را به شدت دچار خورند، همانند کسی (از قبرشان) بر میآنان که ربا می

که اهللا  ؛ حال آن»داد و ستد مانند رباست«گفتند: جنون و اختالل حواس کرده است؛ زیرا می
خرید و فروش را حالل، و ربا را حرام کرده است. بنابراین کسی که پس از رسیدن فرمان 

تر کسب کرده، از آنِ اوست و  چه پیش ي ربا،) از این عمل باز آید، آنش (دربارهپروردگار
اند و براي کارش با اهللاِ (متعال) است و کسانی که دوباره به رباخواري بپردازند، دوزخی

 دهد...کند و صدقات را افزایش میهمیشه در دوزخ خواهند ماند. اهللا، ربا را نابود می

 ماید:فر جا که می تا آن

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱ َءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا َّ�  ْ ْ لّرَِ�وٰٓ ٱ ِمنَ  بَِ�َ  َما َوَذُروا     ]٢٧٨: البقرة[  ﴾٢٧٨ ا

 چه را که از اموال ربا (نزد مردم) باقی مانده است، رها کنید. و آن اي مؤمنان! تقواي اهللا پیشه کنید

حیح آمده است؛ از جمله حدیث هاي ص باره در کتاب احادیث مشهوري در این
 که در باب پیشین گذشت. ابوهریره

 شرح
 ي شدت حرام بودن ربا گشوده است. بابی درباره / مولف

ربا یعنی زیاد شدن و افزایش یافتن چیزي بر اصل یک چیز و یا تأخیر در 
 دریافت آن؛ اهللا متعال در کتابش حکم ربا و وعید آن را بیان فرموده است؛ پیامبر

نوع  ششنیز ماهیت و کیفیت ربا را بیان نموده و یادآور شده است که ربا در 
لذا وقتی که یک جنس را با کاالیی  )1(کاالست: طال، نقره، گندم، جو، خرما و نمک.

 .ابوهریره زنقل ا به 6435ش:  ،صحیح بخاري )1(
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صحت معامله به دو شرط بستگی دارد: برابر بودن هر کنید،  از همان جنس معامله می
ش از جدا شدن؛ یعنی اگر طال را با طال معامله ي هر دو کاال پی دو کاال، و معاوضه

 کنید، هم وزن هر دو باید برابر باشد و هم هر دو طرف معامله پیش از جدا شدن می
ي نقره با  طور در معامله ي خود را بگیرند؛ و همین ، کاالي مورد معاملهدیگر از یک

یا ر باشد و داد و ستد ي هر دو باید براب ي گندم با گندم نیز پیمانه نقره. در معامله
دیگر، به صورت پایاپاي و  در میان دو طرف معامله پیش از جدا شدن از یکمبادله 
ي جو با جو، و نمک  ي خرما با خرما، و نیز معامله به دست انجام شود. معامله  دست

 گونه است. با نمک نیز همین
یک  ي ر معاملهست که در حدیث آمده است؛ اما اگ این، در رابطه با شش کاالیی

کاال با کاالیی از جنس دیگر باشد، در این حالت مساوي بودن، شرط نیست؛ بلکه 
ي یک صاع  صورت پایاپاي شرط است؛ یعنی معامله مله بهاي کاالهاي مورد مع مبادله

ي گندم و جو پیش از جدا شدن  شرطی که مبادله گندم با دو صاع جو ایرادي ندارد؛ به
ي طال با نقره با تفاوت در  چنین معامله دیگر، انجام شود؛ هم کدو طرف معامله از ی

صورت پایاپاي و دست به دست و پیش از جدا  وزن، ایرادي ندارد؛ اما مبادله باید به
 شدن طرفین معامله باشد.

ها  به واقع شدن ربا در آن اهللا ست که رسول اي گانه این، حکم کاالهاي شش
گزین نیز همین حکم را دارند؛ منظور  ت: کاالهاي جايس تصریح فرموده است؛ گفتنی

گانه  این کاالهاي ششیک از  ست که شبیه هر گزین، کاالهایی از کاالهاي جاي
دیگر، تفاوتی  سان و شبیه به یک ؛ زیرا شریعت اسالمی میان کاالهاي همهستند

ند. رباخواري، آی شمار نمی سان به که دو چیز جدا و پراکنده، یک چنان گذارد؛ هم نمی
خورد، به  یکی از هفت گناه مهلک و جزو گناهان کبیره است. کسی که ربا می

هاي یهودیان،  یکی از ویژگیها هستند؛ زیرا  یهودیان شباهت دارد که پلیدترین انسان
رو هر مسلمانی که مرتکب این عمل  بوده و هست؛ از این  خواري و رباخواري حرام

 است. یهودیانشبیه حرام شود، 
 فرماید: یکی از وعیدهاي رباخواري، این است که اهللا متعال می
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ِينَ ٱ﴿ َّ�  
ۡ
ْ لّرَِ�وٰ ٱ ُ�ُلونَ يَأ ِيٱ َ�ُقومُ  َكَما إِ�َّ  َ�ُقوُمونَ  َ�  ا يۡ ٱ َ�َتَخبَُّطهُ  �َّ  ِمنَ  نُ َ�ٰ لشَّ

ۡ ٱ      ]٢٧٥: البقرة[  ﴾َمّسِ ل
یزند که شیطان، او را به شدت دچار خخورند، همانند کسی (از قبرشان) بر میآنان که ربا می

 جنون و اختالل حواس کرده است.

شود. آري؛ شیطان بر  این، حکم افراد رباخوار است که شیطان بر آنان چیره می
شود و با  شان میلهی شامل حاو منت ال لطفکه  گردد، مگر آنان ها مسلط می نسانا

ها از شرّ شیطان مصون  در شب الکرسی آیۀبندي بر اذکار شرعی مانند خواندن  پاي
شود و از حالت عادي بیرون  زده، دچار بیهوشی و صرع می مانند. انسانِ جن می
 ست. زده، غیرعادي اند و حرکاتشان مانند افراد جن گونه آید؛ رباخوران نیز همین می

علما دو دیدگاه دارند که آیا منظور از برخاستن رباخواران در این آیه، برخاستن 
زده  که رفتارشان در دنیا همانند افراد جن باشد یا این رهایشان در روز قیامت میاز قب
 ست؟ باشد و در آخرت نیز حرکاتشان غیرعادي می

صحیح این است که وقتی آیه، محتمل هر دو معناست، پس هر دو معنا را بر آن 
ي دارند و زده رفتاري غیرعاد کنیم؛ یعنی رباخوران در دنیا همانند افراد جن حمل می

خیزند که شیطان، او را دچار جنون و  در آخرت نیز همانند کسی از قبرشان برمی
 پناه بر اهللا! اختالل حواس کرده است.

اساس و قیاسی نادرست به  ها با منطقی بی فرماید که این بیان می سپس اهللا

ْ لّرَِ�وٰ ٱ ُل ِمثۡ  عُ يۡ ۡ�َ ٱ إِ�ََّما﴿گویند:  که می آورند؛ چنان رباخواري روي می ؛ یعنی: ادعا ﴾ا
کنند که داد و ستد، مانند رباست و فرقی در میان ربا و داد و ستد وجود ندارد!  می
فروشد، مانند کارِ  کسی که گوسفندي را به صدهزار تومان میکارِ  ها ادعاي این به

ها،  کند! قیاس این ست که صد هزار تومان را با صد و ده هزار تومان مبادله می کسی
       فرماید: ؛ اهللا متعال میمقایسه کرد با آدمخود را انند قیاس شیطان است که م

۠  قَاَل ﴿ نَا
َ
ابلیس) «(یعنی:    ]٧٦:  ص[ ﴾٧٦ ِط�ٖ  ِمن ۥَتهُ وََخلَقۡ  نَّارٖ  ِمن َتِ� َخلَقۡ  هُ ّمِنۡ  َخۡ�ٞ  �

ر نیز همانند افراد رباخوا». اي گفت: من از آدم بهترم؛ مرا از آتش و او را از گل آفریده
اما »! داد و ستد، مانند رباست«گویند:  آورند و می پایه روي می شیطان به قیاسی بی
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َحلَّ ﴿پایه است:  فرماید که با وجود حکم شرعی، چنین قیاسی بی بیان می اهللا
َ
ُ ٱ َوأ َّ� 

ْ لّرَِ�وٰ ٱ وََحرَّمَ  عَ يۡ ۡ�َ ٱ ربا را حرام که اهللا خرید و فروش را حالل، و  حال آن«؛ یعنی: ﴾ا
ست که خرید و فروش، با ربا دارد؛ یعنی  گر تفاوت فراوانی و این، بیان» کرده است
سان نیستند؛ اما کسی که قلبش وارونه شده است، باطل را حق و حق را  این دو یک

محو و وارونه شده است،  کسی که درك و قلبشي  بیند. اهللا متعال درباره باطل می
 فرماید: می

َ�ٰ  قَاَل  ُتَناَءاَ�ٰ  هِ َعَليۡ  َ�ٰ ُ�تۡ  إَِذا﴿
َ
 ٱ ِط�ُ أ

َ
لِ�َ ۡ�   ]  ١٣: املطففني[  ﴾١٣ وَّ

 هاي پیشینیان است. گوید: افسانه و چون آیات ما بر او خوانده شود، می

ترین و رساترین کالم را  ترین، واضح اهللا! کسی که بینش سالم ندارد، بزرگ سبحان
 فرماید: که می دلیلش را بیان فرموده است؛ چنان نامد؛ اهللا نیان مییهاي پیش افسانه

﴿ ۖ ٰ  َرانَ  بَلۡۜ  َ�َّ ا قُلُو�ِِهم َ�َ ْ  مَّ      ]١٤: املطففني[  ﴾١٤ ِسُبونَ يَ�ۡ  َ�نُوا
 هایشان زنگار بسته است. شوند، بر دل هرگز چنین نیست؛ بلکه گناهانی که همواره مرتکب می

بیند؛  ق را باطل و باطل را حق میکسی که بر قلبش زنگار گناه نشسته است، ح
خرید و «گویند:  پندارند و می سان می مانند رباخواران که داد و ستد و ربا را یک

که اهللا متعال، خرید و فروش را حالل، و ربا را حرام  ؛ حال آن»فروش، مانند رباست
 کرده است.

این، سنت سپس اهللا متعال راه توبه را فراروي رباخواران قرار داده است؛ و 
و به  تا توبه کند نهد کاري می وبه را فراروي هر گنهباشد که راه ت پروردگار متعال می

گونه که  کنندگان را دوست دارد. همان سوي پروردگار بازگردد؛ زیرا اهللا متعال توبه

َحِدُ�ْم بَِراِحلَِتهِ «فرموده است:  پیامبر
َ
شدُّ فرحاً بِتَْو�ِة َ�بِْدهِ ِمْن أ

َ
ُ أ یعنی:  )1(....»�َّ

از  2744ي  شماره این حدیث را مسلم با همین لفظ به صورتی طوالنی به ح است؛صحی )1(
روایت کرده است؛ بخاري نیز این حدیث را 2747ي  شماره و به صورتی مختصر به مسعود ابن
هاي دیگري در صحیح  روایت نموده است؛ این حدیث با روایت از انس بن مالک 6309ي  شماره به

 بخاري وجود دارد.
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شود که در بیابانی بر شتر خود  تر از فردي شادمان می اش بیش ي بنده اهللا، از توبه«
کند و  رمد و فرار می سوار است؛ شترش که آب و غذاي او را بر پشت دارد، از او می

رود و  ي درختی می شود؛ لذا زیر سایه و از یافتن شترش ناامید می -زندگی -او، از
بیند که  کلی ناامید شده، ناگهان شترش را می کشد. در آن حال که به دراز میناامید 

گوید:  اشتباه می گیرد و از شدت خوشحالی، به کنارش ایستاده است. افسار شتر را می
سان از فرط خوشحالی  بدین». ي منی و من، پروردگار تو هستم پروردگارا! تو، بنده

بیند و سپس  ي مرگ می فرد که خود را در آستانهداند که این  که میکند!  اشتباه می
اش از چنین  ي بنده خاطر توبه گردد؟! اهللا متعال به ال میشحقدر خو یابد، چه نجات می

فرماید:  ي تحریم ربا، می که اهللا متعال در آیه شود. بنگرید تر شادمان می فردي نیز بیش

ٓ  َ�َمن﴿ ّ�ِهِ  ّمِن ِعَظةٞ َموۡ  ۥَءهُ َجا بنابراین کسی که پس «؛ یعنی: ﴾َسلََف  َما ۥفَلَهُ  َ�ٰ نتَ ٱفَ  ۦرَّ
تر کسب  چه پیش ي ربا) از این عمل باز آید، آناز رسیدن فرمان پروردگارش (درباره

ي رباخواري را که با شنیدن فرمان  اهللا متعال توبه لذا؛ »کرده، از آنِ اوست
کرده، از تر کسب  یشچه پ آن پذیرد؛ کشد، می این عمل حرام دست میپروردگارش از 

آن اوست؛ ولی اگر از بابت ربا از کسی بستانکار است، باید از آن بگذرد و رهایش 
آگاه باشید که رباي جاهلیت، : «در حج وداع اعالم فرمود اهللا رو رسول کند؛ از این

باشد. در دوران  اساس می ؛ یعنی اعتبار ندارد و باطل و بی»زیرِ پاهاي من است
گفتند: وامِ  سررسید بازپرداخت وامی که به فقیر داده بودند، به او میجاهلیت، در 

کشیم و براي بازپرداختش به  خود را پرداخت کن، وگرنه، مقداري دیگر روي آن می
به عنوان حاکم و مبلغ شریعت، رباي دوران جاهلیت را  دهیم. پیامبر تو فرصت می

کنم، رباي عباس بن عبدالمطلب  م مینخستین ربایی که باطل اعال«لغو کرد و فرمود: 
ي کسانی که از بابت دریافت وام ربوي، بدهکار بودند،  یعنی بدهی همه». است

احکام االهی  بخشیده شد؛ اما این نیروي بزرگ ایمانی را بنگرید که چگونه پیامبر
 کند، رباي عمویش عباس است و تنها به نماید و نخستین ربایی که لغو می را اجرا می

اندیشد و در این راستا به قرابت و خویشاوندي  اجراي دستورهاي اهللا متعال می
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دهد؛ بر خالف آقازادگان امروزي که زیر  کس یا جایگاه و موقعیت او اهمیت نمی هیچ
از دیپلوماسی و نفوذ سیاسی دهند و  چتر موقعیتشان، هر کار که بخواهند انجام می

 کنند؛ اما در دوران پیامبر استفاده میبرد اهداف شخصی، سوء خود براي پیش
باطل اعالم کرد، رباي عمویش  اهللا گونه نبود؛ بلکه نخستین ربایی که رسول این

داشت، خانواده و  نیز هرگاه مردم را از کاري باز می بود. عمر بن خطاب عباس
ینک نگاه ام؛ ا گفت: من، مردم را از فالن کار منع کرده کرد و می نزدیکانش را جمع می

باشد؛ مبادا به من خبر برسد  ي شکاري به شکارش می مانند نگاه پرندهمردم به شما، 
که کسی از شما فالن کار ممنوع را انجام داده است که او را دوچندان مجازات 

هاي گوناگون به حکومت و خالفت اسالمی  . به همین خاطر بود که ملتخواهم کرد
و از  حکم راندند زمین زمین تا مغرب مشرق اران برآن بزرگوسان  تن دادند و بدین

ویژگی متمایز امت و  ،؛ اینخاور تا باختر را در قلمرو خالفت اسالمی درآوردند
ي حاکم جاري  ، ابتدا بر نزدیکان و خانوادهاحکام و قوانینست که  خالفت اسالمی

ها  وست و براي آنتراشی نکند که دستور حاکم به نفع نزدیکان ا شود تا کسی بهانه می
 ها ایجاد کرده است. ي امنی در برابر مجازات حاشیه

که اهللا متعال به لطف و کَرم و رحمت خویش راه توبه را فراروي  خالصه این

ٓ  َ�َمن﴿ کاران قرار داده است: گنه ّ�ِهِ  ّمِن ِعَظةٞ َموۡ  ۥَءهُ َجا  )1(.﴾َسلََف  َما ۥفَلَهُ  نَتَ�ٰ ٱفَ  ۦرَّ
 ید:فرما اهللا متعال می

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  ْ ۡ ٱ َ�َتُنوا ۡ ٱوَ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ْ  لَمۡ  ُ�مَّ  تِ ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل  َولَُهمۡ  َجَهنَّمَ  َعَذاُب  فَلَُهمۡ  َ�ُتوُ�وا
     ]١٠: الربوج[  ﴾١٠ رِ�قِ �َۡ ٱ َعَذاُب 

کسانی که مردان و زنان باایمان را شکنجه دادند و سپس توبه نکردند، عذاب دوزخ و عذاب 
 ایشان (آماده) است.آتش سوزان، بر

هایی در  اشاره دارد که گودال "اصحاب اخدود"دانید که این آیه به داستان  می
زمین حفر کردند و در آن آتش برافروختند و زنان و مردان باایمان را در این 

 تر گذشت. ي آیه پیش ؛ ترجمه275بقره: )1(
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گونه که اهللا متعال  نشستند؛ همان سوزي به آتش کشیدند و به تماشا می هاي آدم کوره
 فرماید: می

ٰ  مۡ وَهُ ﴿ ِ  َعلُونَ َ�فۡ  َما َ�َ  ٱب
ۡ ْ  َوَما ٧ ُشُهودٞ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ٓ  ُهمۡ ِمنۡ  َ�َقُموا ن إِ�َّ

َ
ْ يُؤۡ  أ ِ  ِمُنوا ِ ٱب َّ� 

   ]٨  ،٧: الربوج[  ﴾٨ ِميدِ �َۡ ٱ َعزِ�زِ لۡ ٱ
کردند. و از مؤمنان ایرادي جز این  رساندند، تماشا می و شکنجه و عذابی را که به مؤمنان می

 ها به اهللا توانا و ستوده ایمان آورده بودند.  نگرفتند که آن

سوزاندند، اهللا متعال به آنان فرصت  ها مومنان و دوستان اهللا را می که آن با این
ِينَ ٱ إِنَّ ﴿توبه داده بود:  َّ�  ْ ۡ ٱ َ�َتُنوا ۡ ٱوَ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ْ  لَمۡ  ُ�مَّ  تِ ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل کسانی که مردان و «: ﴾َ�ُتوُ�وا

کنندگان را  راستی که اهللا متعال توبه . به»نجه دادند و سپس توبه نکردندزنان باایمان را شک
ٓ  َ�َمن﴿ فرماید: کاران رباخوار نیز می ي گنه رو درباره دوست دارد؛ از این  ِعَظةٞ َموۡ  ۥَءهُ َجا

ّ�ِهِ  ّمِن -ارهبنابراین کسی که پس از رسیدن فرمان پروردگارش (درب«: ﴾َسلََف  َما ۥفَلَهُ  نَتَ�ٰ ٱفَ  ۦرَّ
؛ اما اگر کسی پس از حرام »تر کسب کرده، از آنِ اوست چه پیش ي ربا) از این عمل باز آید، آن

شدن ربا، به این عمل حرام روي بیاورد و حرام بخورد و توبه نکند، دوزخی خواهد. 
ْوَ�ٰٓ  َ�دَ  َوَمنۡ ﴿فرماید:  باره می اهللا متعال در این

ُ
ۡص  �َِك فَأ

َ
ونَ َ�ٰ  يَها�ِ  ُهمۡ  �َّارِ� ٱ ُب َ�ٰ أ ُ�ِ﴾ :

. این، »اند و براي همیشه در دوزخ خواهند ماندو کسانی که دوباره به رباخواري بپردازند، دوزخی«
باشد؛ اما مجازات دنیوي رباخواران، این است که  مجازات رباخواران در آخرت می

ُ ٱ َحقُ َ�مۡ ﴿فرماید:  اهللا متعال می ْ لّرَِ�وٰ ٱ �َّ را از میان  و آن »کند میاهللا، ربا را نابود «: ﴾ا
 باشد: برد؛ نابود کردن ربا بر دو گونه می می

نابود کردن حسی و ظاهري؛ بدین معنا که اهللا متعال بر مال و ثروت شخص، 
شود که براي  اندازد و رباخوار ناگزیر می آفتی چون بیماريِ خودش یا عزیزانش می
ي  افتد یا دزدي، همه تش به مالش میکه آ دارو و درمان، پول فراوانی هزینه کند یا این

 ست. برد. این، مجازاتی دنیوي سرقت می داراییِ او را به
ربا، این است که خیر و برکتی در ثروت رباخوار  معنوي و نامحسوس يِنابود

برد و  اي نمی پول دارد، اما خودش از آن هیچ بهره یی پر ازها بسا کیسه نیست؛ چه
توان ثروتمند دانست؟ هرگز؛ بلکه   آیا چنین کسی را می .کند مانند فقرا زندگی می

را براي  ها پول دارد و آن وضع چنین کسی از هر فقیري بدتر است؛ زیرا کیسه
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برد. این، همان  اي از آن نمی ش هیچ استفادهدکند؛ ولی خو می هوارثانش ذخیر
 ست. خیري و نابوديِ معنوي بی

ٰ ٱ ِ� َوُ�رۡ ﴿ماید: فر ي این ایه می اهللا متعال در ادامه َدَ� اهللا، صدقات را افزایش «: ﴾ِت لصَّ
فرموده  . یعنی: صدقه، رشد و افزایش مال و ثروت را در پی دارد. پیامبر»دهد می

إِنَّ «است: 
يَِّب فَ  الطَّ

َّ
ُ إِال َق بِِعْدِل َ�ْمَرٍة ِمْن َكْسٍب َطيِّب، وال َ�ْقبَُل ا�َّ يْقبَلَُها اهللا َمْن تََصدَّ

َحُدُ�ْم فَلُوَُّه حىت تَُ�وَن ِمثَْل اجلَبِل �ِيَ 
َ
یعنی:  )1(؛»ِميِنه، ُ�مَّ يَُر�ِّيها لَِصاِحبَها، َكَما يَُر�ِّ أ

اي را قبول  و اهللا، فقط صدقه -ي یک خرما از مال حالل صدقه دهد، اندازه هرکس به«
یرد و آن گ اهللا متعال، آن را به دست راست خویش می -کند که از مال حالل باشد می

اسب  طور که شما، کره شود؛ همان دهد که مثل کوه، بزرگ می را چنان پرورش می
 فرماید: اهللا متعال می». دهید خود را پرورش می

َثُل ﴿ ِينَ ٱ مَّ مۡ  يُنفُِقونَ  �َّ
َ
ٰ أ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  لَُهمۡ َ� � َحبَّةٍ  َكَمَثلِ  �َّ

َ
 ِ�  َسَنابَِل  عَ َسبۡ  َبَتۡت أ

    ]٢٦١: البقرة[  ﴾َحبَّةٖ  اْئَةُ مِّ  ُبلَةٖ ُس� ُ�ِّ 
ست که از آن هفت  ايکنند، همانند دانهمثال کسانی که اموالشان را در راه اهللا انفاق می

 رسد و در هر خوشه، یکصد دانه است.خوشه به ثمر می

آید و انسان هر  شمار می ست و عبادتی بزرگ به پس صدقه، احسان و نیکوکاري
ي  مانده شود و در باقی اش چندین برابر می صدقهر و ثواب اي که بدهد، اج صدقه

َما َ�َقَصْت َصَدقٌَة ِمْن «فرموده است:  گونه که پیامبر افتد؛ همان ثروتش نیز برکت می
 ي برکت است. ؛ بلکه مایه»کاهد صدقه هرگز از ثروت انسان نمی«یعنی:  )2(؛»َمالٍ 

ه است؛ زیرا ربا، ظلم و ستم و نوعی اهللا متعال صدقات را در کنارِ ربا ذکر فرمود
رو صدقه و ربا را  ست؛ از این ست؛ اما صدقه دادن، احسان و نیکوکاري خواري حرام

سان  کاران رباخوار، یک شود که نیکوکاران و ستم ندر کنارِ هم ذکر فرمود تا روش
 فرماید: ي این آیات می مها. سپس اهللا متعال در ادنیستند

 . [مترجم]566ي  ر.ك: حدیث شماره )1(
 . [مترجم]561ي  ر.ك: حدیث شماره )2(
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ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ْ ءَ  �َّ ْ  اَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا ْ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ قَاُموا
َ
لَوٰ ٱ َوأ ْ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ َوَءاتَُوا جۡ  لَُهمۡ  ةَ لزَّ

َ
 رُُهمۡ أ

     ]٢٧٧: البقرة[  ﴾٢٧٧ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َوَ�  َرّ�ِِهمۡ  ِعندَ 
-پا داشته و زکات دادهپاداش کسانی که ایمان آورده و اعمال شاسیته انجام داده و نماز را بر 

 اند، نزد پروردگارشان است و هیچ ترس و اندوهی بر آنان نیست.

 فرماید: سان پس از تشویق به ایمان و عمل صالح، می و بدین

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱ َءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا َّ�  ْ ْ لّرَِ�وٰٓ ٱ ِمنَ  بَِ�َ  َما َوَذُروا ؤۡ  ُكنُتم إِن ا    ﴾٢٧٨ ِمنِ�َ مُّ

    ]٢٧٨: البقرة[ 
چه را که از اموال ربا (نزد  و اگر به راستی ایمان دارید، آن اي مؤمنان! تقواي اهللا پیشه سازید
 مردم) باقی مانده است، رها کنید.

ترتیب پس از یک حکم عام و فراگیر که همان تقواست، این فرمان خاص،  بدین
طور عموم به اجتناب از کارهاي حرام و  یعنی نهی از ربا را بیان فرمود؛ زیرا تقوا، به

  شود. انجامِ واجبات اطالق می
 فرماید: اهللا متعال می

﴿ ْ ْ لّرَِ�وٰٓ ٱ ِمنَ  بَِ�َ  َما َوَذُروا ؤۡ  ُكنُتم إِن ا ْ َ�فۡ  لَّمۡ  فَإِن ٢٧٨ ِمنِ�َ مُّ   َعلُوا
ۡ
ْ فَأ  ّمِنَ  بٖ ِ�َرۡ  َذنُوا

ِ ٱ مۡ  وُس رُءُ  فَلَُ�مۡ  ُتمۡ تُبۡ  �ن ۦۖ َورَُسوِ�ِ  �َّ
َ
ٰ أ    ﴾٢٧٩ لَُمونَ ُ�ظۡ  َوَ�  لُِمونَ َ�ظۡ  َ�  لُِ�مۡ َ�

   ]٢٧٩  ،٢٧٨: البقرة[ 
چه را که از اموال ربا (نزد مردم) باقی مانده است، رها کنید.  و اگر به راستی ایمان دارید، آن

اید؛ و اگر توبه کنید، پس اگر چنین نکردید، بدانید که به جنگ با اهللا و رسولش برخاسته
کنید و نه (با از هایتان از شماست و بدین ترتیب نه (با گرفتن ربا) ستم میصلِ سرمایها

 گیرید.دست دادن سرمایه) مورد ستم قرار می

لذا اگر در یک وام ربوي، بیست و پنج هزار تومان را در برابر سی هزار تومان به 
پولِ خود را بگیرید و از خواهید توبه کنید، فقط باید اصل  راستی می اید و به کسی داده

گرفتن فرع، خودداري کنید؛ یعنی فقط همان بیست و پنج هزار تومان را دریافت 
 نمایید.

هاي ربوي از جمله در  گویند: اگر کسی در بانک اشتباه می برخی از مردم به
را صدقه دهد!  تواند سود پولش را بگیرد و آن گذاري کند، می هاي غربی سپرده بانک
چه معنا دارد که کسی، دست خود را به نجاست آلوده  ست. اس و پندار باطلیقیاین، 
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چنین قیاسی  ز نجاست دوري نکند؟را بشوید؟ چرا از همان ابتدا ا کند و سپس آن
بگو: ربا در شریعت ما حرام  دهند، هایی به تو سود می نین بانکاعتبار ندارد. وقتی چ

براي جنگ با را  ن پول را نگیریم، آنای گویند: اگر ما . برخی از مردم میاست
خنی توان قاطعانه چنین س گوییم: نمی . میکنند هزینه میمسلمانان و ساختن کلیساها 

اش بردارد. تازه اگر از آن  را براي خود یا خانواده آن گفت؛ اگرچه شاید کارمند بانک
اصالً در اختیار پول براي ساختن کلیسا استفاده کنند، چه ربطی به شما دارد؟ پولی که 

توان گفت که شما  شما یا از آنِ شما نبوده است، اگر در چنین راهی هزینه شود، نمی
ي حاصل از پولتان را به شما  ها در حقیقت، بهره رو آن اید. از این ها کمک کرده به آن
ي  شده، سود مشخصی به سپرده دهند؛ بلکه از همان ابتدا بر اساس توافق انجام نمی

گذاري، شریک  نیست که شما در سود و زیانِ سرمایه چنینگیرد و  لق میشما تع
ي حاصل از پولتان نیست که  دهند، بهره ي شما می ؛ پس سودي که به سپردهباشید

کنند. اصالً  را در راه حرام هزینه می ها آن بگویید: اگر من این سود را از آنان نگیرم، آن
يِ حرامشان، سهیم باشید؛ تازه اگر سود پول گذار طور نیست که شما در سرمایه این

تر از آن، باز هم شما که به  دهند یا حتی بیش شما همین مبلغی باشد که به شما می
اید که این پول را براي ساختن کلیسا یا جنگ با مسلمانان هزینه  ها دستور نداده آن

ي خود بسنده  رمایهتراشی به گرفتن اصلِ س کنند؛ پس تقوا پیشه سازید و با این بهانه
ي  نمایید تا نه با گرفتن ربا، مرتکب ظلم و ستم شوید و نه با از دست دادن سرمایه

تراشی  سان براي گرفتن ربا بهانه ها که بدین . حکایت اینقرار گیریدستم مورد خویش 
گاه  برد و آن ست که دستش را در نجاست فرو می کسی حکایتکنند، مانند  می

ند تا دستش را بشوید؛ این، درست نیست. تازه چه کسی ک درخواست آب می
نکی به کسی برسد، او ي با کند که اگر چند ملیون پول از طریق ربا یا بهره ضمانت می

بسا حرص و آز، او را از این کار باز بدارد و با خود بگوید:  دهد؟ چهرا صدقه  آن
کند که مرگش  فردا می قدر امروز و همه پول را بذل و بخشش کنم؟ و آن چگونه این

گذارد. این کار براي دیگران نیز بدآموزي دارد؛  را براي دیگران می رسد و آن فرا می
ست، پولش را در بانک گذشته،  فالنی که آدم خداترسی«دیگران خواهند گفت: 

ي  وقتی مزه». دهد؛ پس البد چنین کاري ایرادي ندارد گیرد و صدقه می سودش را می
اندازي بانک  مِ برخی از مسلمانان بنشیند، دیگر در پیِ تأسیس و راهاین کار به کا
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اسالمی نخواهند بود؛ زیرا تأسیس بانک اسالمی، موانع و مشکالتی دارد و کارِ 
تراشی  اندازيِ بانک اسالمی، مانع ست و حتی برخی از سودجویان براي راه دشواري

گویند:  رسی دارند، می دست هاي ربوي به بانکفقط کنند؛ در نتیجه مردم که  می
ي  که خودمان از بهره گذاري کنیم. در هر حال، این هاي ربوي سپرده ناگزیریم در بانک

را بذل و بخشش نماییم، دلیل موجهی براي جواز  بانکی استفاده نکنیم و آن
هاي ربوي و گرفتنِ سود بانکی نیست؛ بلکه این کار، حرام  گذاري در بانک سپرده

ی که قایل به جایز بودن این کار هستند، به قیاسی باطل در برابر نص است. کسان
مۡ  رُُءوُس  فَلَُ�مۡ ﴿ فرماید: ا اهللا متعال میاند؛ زیر آشکار قرآن روي آورده

َ
ٰ أ  َ�  لُِ�مۡ َ�

هایتان از شماست و بدین ترتیب نه (با گرفتن ربا) ستم اصلِ سرمایه«: ﴾لَُمونَ ُ�ظۡ  َوَ�  لُِمونَ َ�ظۡ 
 ».گیریدد و نه (با از دست دادن سرمایه) مورد ستم قرار میکنیمی

م را باطل و مردود سالارباي رایج در دوران جاهلیِ پیش از  پیامبر چنین هم
و مردمان  داشت اعالم کرد؛ در صورتی که این ربا پیش از نزول احکام شرعی رواج

را باطل کرد و  آن امبردانستند؛ ولی پی آن دوران، این ربا را در میان خود درست می
؛ یعنی اعتبار ندارد و باطل »آگاه باشید که رباي جاهلیت، زیرِ پاهاي من است«فرمود: 

گوید:  می داند، که ربا را حرام می باشد. لذا چگونه یک مسلمان با این اساس می و بی
 دهم؟! گیرم و آن را صدقه می ربا می

چنین شود،  ها اشاره می ري که با انگشت به آندا نام يمتأسفانه برخی از علما
یابند که در اشتباه هستند؛  که با اندکی دقت و تفکر، درمی پنداري دارند؛ در صورتی

 �ن﴿فرماید:  راستی روز قیامت در نزد اهللا متعال چه دلیلی خواهیم داشت که می به
مۡ  ُرُءوُس  فَلَُ�مۡ  ُتمۡ تُبۡ 

َ
ٰ أ ؟ اهللا متعال »هایتان از شماستید، اصلِ سرمایهو اگر توبه کن«: ﴾لُِ�مۡ َ�

ي ربوي را حرام  طور مطلق معامله در این آیه، معامله با کفار را مستثنا نفرمود؛ بلکه به
مۡ  رُُءوُس  فَلَُ�مۡ  ُتمۡ تُبۡ  �ن﴿کرد و فرمود: 

َ
ٰ أ و اگر توبه «: ﴾لَُمونَ ُ�ظۡ  َوَ�  لُِمونَ َ�ظۡ  َ�  لُِ�مۡ َ�

کنید و نه (با از دست دادن ایتان از شماست و بدین ترتیب نه (با گرفتن ربا) ستم میهکنید، اصلِ سرمایه
ها اشاره  آور است که برخی از علمایی که به آن لذا تأسف .»گیریدسرمایه) مورد ستم قرار می

هاي غربی و کافران در صورتی که  ي ربوي با بانک دهند که معامله گردد، فتوا می می
که پروردگار متعال  باشد! حال آن ن معامله صدقه داده شود، جایز میسود حاصل از ای

ي خود بسنده کند  بیان فرموده است که رباخوار باید براي توبه، به اصل پول یا سرمایه
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سان نه با گرفتن ربا مرتکب ظلم و ستم گردد و نه با از  و از فرعِ آن بگذرد تا بدین
گویند: باید این پول را  دلیل کسانی که می یرد.اش مورد ستم قرار گ دست دادن سرمایه

در آوریم تا در ساختن کلیسا یا براي جنگ مسلمانان از آن استفاده  از دست کفار به
شود؟ این،  ها فقط با همین پول تأمین می اعتبار است؛ زیرا مگر این هزینه نکنند، بی

؛ تازه حال باشد ن میتصور و توهمی بیش نیست که برخاسته از وسوسه و فریب شیطا
کنند، آیا سرکوب مسلمانان و  همه مسلمان بر اساس چنین فتوایی عمل می که این

ختن کلیساها، متوقف شده است؟ در هر حال، این کتابِ خداست که میان ما حکم اس
مۡ  ُرُءوُس  فَلَُ�مۡ  ُتمۡ تُبۡ  �ن﴿ کند: می

َ
ٰ أ و اگر توبه کنید، «: ﴾لَُمونَ ُ�ظۡ  َوَ�  لُِمونَ َ�ظۡ  َ�  لُِ�مۡ َ�

کنید و نه (با از دست دادن هایتان از شماست و بدین ترتیب نه (با گرفتن ربا) ستم میاصلِ سرمایه
 .»گیریدسرمایه) مورد ستم قرار می
رفتی از هر  هی پیروي کنیم، اهللا متعال براي ما گشایش و بروناگر از شریعت ال

ت که خودسرانه و بدون توجه به دهد؛ ولی درست نیس مشکل و تنگنایی قرار می
پایه، خرید و فروش را با ربا  ي قیاسی بی هاي دینی عمل نماییم یا بر پایه آموزه

ست؛ زیرا مسأله، کامال روشن است و نیازي به  سان بدانیم؛ این، اشتباه بزرگی یک
 ُتمۡ تُبۡ  �ن﴿فرماید:  وضوح می ر نظر شخصی ندارد؛ زیرا اهللا متعال بهااجتهاد و اظه

مۡ  رُُءوُس  فَلَُ�مۡ 
َ
ٰ أ هایتان از و اگر توبه کنید، اصلِ سرمایه«: ﴾لَُمونَ ُ�ظۡ  َوَ�  لُِمونَ َ�ظۡ  َ�  لُِ�مۡ َ�

کنید و نه (با از دست دادن سرمایه) مورد ستم قرار شماست و بدین ترتیب نه (با گرفتن ربا) ستم می
 ».گیریدمی

دست بود و چیزي  تنگ اش اگر شخصِ بدهکار، در هنگام سررسید بدهی
که چیزي بر اصلِ  آن ؛ البته بیدنداشت، بر بستانکار واجب است که به او مهلت ده

که بگوید: به جاي دویست و پنجاه هزار تومانی که اینک به من  طلبش بیفزاید؛ نه این
شرطی که سیصد هزار تومان به  دهم؛ اما به بدهکاري، یک سال دیگر به تو وقت می

 فرماید: ت نیست؛ زیرا اهللا متعال در ادامه میرسین، دمن بدهی! ا

�ٖ َميۡ  إَِ�ٰ  َ�َنِظَرةٌ  �ٖ ُعۡ�َ  ُذو َ�نَ  �ن﴿    ]٢٨٠: البقرة[  ﴾َ�َ
 دست را تا زمانی که دستش باز شود، مهلت داد. باید تنگ

باشد؛ اوست که به انسان مال و ثروت بخشیده و تصرف در  می این، حکم اهللا
ي او مباح گردانیده است؛ حال براي بستانکار روا نیست که بدهکارش را به را برا آن
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خواهی،  همین حاال پولم را بده؛ یا اگر مهلت می«زندان، تهدید کند یا به او بگوید: 
پس ایمان و  ».برم باید درصدي سود بپردازي؛ و گرنه، تو را به دادگاه و زندان می

ست که از پروردگارش فرمان  اي ي راستین، بنده کجاست؟ بنده برداري از اهللا فرمان
غالمِ زر و سیم که به چیزي جز پول و  یاي درهم و دینار  برد؛ بر خالف بنده می

ي زر و سیم، دعاي نابودي کرده  براي بنده دانید که پیامبر اندیشد؛ می ثروت نمی
 جا دو مرحله شد: است. تا این
 که چیزي بر آن بیفزایند. آن یا بی ي اصلِ طلب، بدون فرع مطالبه نخست:

 دست تا زمانی که دستش باز شود. مهلت دادن به بدهکارِ تنگ دوم:

ن﴿که از مهلت دادن نیز بهتر است:  ي سوم مرحلهو اما 
َ
ْ  َوأ قُوا ؛ ﴾لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  تََصدَّ

 ».اش را) ببخشید، برایتان بهتر استو اگر (بدهی«یعنی: 
اش را ببخشی؛  دست خویش بگذري و بدهی رِ تنگلذا چه خوبست که از بدهکا

آیا وقتی به دنیا آمدي، هزار دست لباس و هزار کیسه زر و سیم داشتی؟ هرگز؛ بلکه 
همه نعمت به  جا رساند و این وقتی به دنیا آمدي، برهنه بودي. چه کسی، تو را به این

ن﴿فرماید:  . همو میتو ارزانی داشت؟ آري؛ اهللا
َ
قُ  َوأ ْ تََصدَّ و «؛ یعنی: ﴾لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  وا

 فرماید: . سپس می»اش را) ببخشید، برایتان بهتر استاگر (بدهی

ْ ٱوَ ﴿ ِۖ ٱ إَِ�  �ِيهِ  َجُعونَ تُرۡ  امٗ يَوۡ  �َُّقوا ٰ  ُ�مَّ  �َّ ا ٖس َ�فۡ  ُ�ُّ  تَُو�َّ  َ�  وَُهمۡ  َكَسَبۡت  مَّ
     ]٢٨١: البقرة[  ﴾٢٨١ لَُمونَ ُ�ظۡ 

ي عمل هر شوید و سپس نتیجهآن، به سوي اهللا بازگردانده می و از روزي بترسید که در
 شود.شود و به آنان هیچ ستمی نمیطور کامل به او داده می شخصی به

 :گردند آري؛ باید از آن روز بزرگ ترسید که همه، لخت و پابرهنه برانگیخته می

ۡ ٱ يَفِرُّ  مَ يَوۡ ﴿ ِخيهِ  ِمنۡ  ءُ َمرۡ ل
َ
ّمِهِ  ٣٤ أ

ُ
�ِيهِ  ۦَوأ

َ
 رِيٖٕ مۡ ٱ لُِ�ِّ  ٣٦ َوَ�نِيهِ  ۦِحَبتِهِ َوَ�ٰ  ٣٥ َوأ

  َم�ِذٖ يَوۡ  ُهمۡ ّمِنۡ 
ۡ
    ]٣٧  ،٣٤:  عبس[  ﴾٣٧ نِيهِ ُ�غۡ  نٞ َشأ

گریزد. و نیز از همسر و  کند، و از مادر و پدرش می روزي که آدمی از برادرش فرار می
 کند. غول میفرزندانش. در آن روز هر کسی گرفتاري و کاري دارد که او را به خود مش
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هاي آن  توان از سختی برداري از اهللا متعال است که می تنها با اطاعت و فرمان
 روز نجات یافت.

يب هر�رةَ  -١/١٦٢٣
َ
اَل:  َعِن انلَّيِبِّ  وعن أ

َ
ْبَع الُمو�َِقاتِ «ق وا: يَا »اْجَتنُِبوا السَّ

ُ
؛ قال

اَل: 
َ
؟ ق ُك باهللاِ، وال«َرُسوَل اهللاِ، َوَما ُهنَّ ْ ، الرشِّ  باحَلقِّ

َّ
يِت َحرََّم اُهللا إِال

َّ
ْتُل انلَّْفِس ال

َ
ْحُر، َو� سِّ

 الُمْحَصَناِت الُمْؤِمَناِت 
ُ

ْذف
َ
 يَْوَم الزَّْحِف، وق

ِّ
ُل َماِل ايَلتِيِم، واتلََّو�

ْ
َ�ا، وأ� وأ�ُل الرِّ

 )1([متفقٌ علیه] ».الَغافِالَتِ 
 ».اه مهلک بپرهیزیداز هفت گن«د: فرمو گوید: پیامبر می ابوهریرهترجمه: 

شرك به اهللا، سحر و «ها چه گناهانی هستند؟ فرمود:  خدا! آن گفتند: اي رسول
رباخواري،  )2(حق، جادوگري، قتل نفسی که اهللا کُشتنش را حرام کرده است؛ مگر به

خوردن مالِ یتیم، فرار کردن از میدان نبرد در هنگام رویارویی با دشمن، و تهمت زنا 
 ».خبر از گناه دامن و مومن و بی به زنان پاك

 شرح
 در باب حرام بودن ربا، حدیثی بدین مضمون آورده است که پیامبر /مولف

برد هفت گناه مهلک را نام  سان پیامبر بدین ».از هفت گناه مهلک بپرهیزید«فرمود: 
ود نمرهي شنیدن  تري پیدا کنند و آماده تا مردم به شناختن گناهان مهلک، اشتیاق بیش

ها چه گناهانی هستند؟ فرمود:  خدا! آن اي رسولرو عرض کردند:  نبوي شوند؛ از این
 ي انواع شرك، سخن گفتیم. تر درباره پیش ».شرك به اهللا«

و جادوست که عبارتست از گره بستن و دمیدن؛  ردومین گناه مهلک، سح
رد نظرش را اذیت در آن، شخصِ مو و دمیدن  جادوگر با خواندنِ افسونسان که  بدین

کند یا او  که او را از هدفش منع می آید یا این کند یا درصدد آسیب زدن به او برمی می
دارد که کاري ناخواسته انجام دهد؛ حتی جادوگر براي رسیدن به هدفش  را بر آن می

گونه که اهللا متعال  گیرد؛ همان هاي پلید و زشت کمک می ها و جن از شیطان
 فرماید: می

 .89؛ و صحیح مسلم، ش:2766صحیح بخاري، ش:  )1(
 . [مترجم]در مواردي که اسالم جایز قرار داده استیعنی:  )2(
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ْ ٱوَ ﴿ ْ َ�تۡ  َما �ََّبُعوا َ�ٰ ٱ لُوا ٰ  ِط�ُ لشَّ  ِ�نَّ َوَ�ٰ  نُ َ�ٰ ُسلَيۡ  َ�َفرَ  َوَما َنۖ َ�ٰ ُسلَيۡ  ِك ُملۡ  َ�َ
َ�ٰ ٱ ْ  ِط�َ لشَّ حۡ ٱ �َّاَس ٱ ُ�َعّلُِمونَ  َ�َفُروا ٓ  رَ لّسِ نزَِل  َوَما

ُ
ۡ ٱ َ�َ  أ  ُروَت َ�ٰ  بَِبابَِل  َملََكۡ�ِ ل

َحدٍ  ِمنۡ  ُ�َعّلَِمانِ  َوَما ُروَتۚ َوَ�ٰ 
َ
ٰ  أ ۖ تَ�ۡ  فََ�  َنةٞ فِتۡ  نُ َ�ۡ  إِ�ََّما َ�ُقوَ�ٓ  َح�َّ  َ�َيتََعلَُّمونَ  ُفۡر

ۡ ٱ َ�ۡ�َ  ۦبِهِ  ُ�َفّرِقُونَ  َما ُهَماِمنۡ  ٓ  ُهم َوَما ۦۚ ِجهِ َوَزوۡ  ءِ َمرۡ ل َحدٍ  ِمنۡ  ۦبِهِ  ّرِ�نَ بَِضا
َ
 نِ �ِإِذۡ  إِ�َّ  أ

ِۚ ٱ ْ  َولََقدۡ  يَنَفُعُهمۚۡ  َوَ�  يَُ�ُُّهمۡ  َما َوَ�َتَعلَُّمونَ  �َّ ٰ شۡ ٱ لََمنِ  َعلُِموا ٮ  ِخَرةِ �ٱ ِ�  ۥَ�ُ  َما هُ َ�َ
وۡ  َما َس َوَ�ِئۡ  ٖق� َخَ�ٰ  ِمنۡ  َ�َ ْ نُفَسُهمۚۡ  ۦٓ بِهِ  ا

َ
ْ  لَوۡ  أ    ]١٠٢: البقرة[  ﴾١٠٢ لَُمونَ َ�عۡ  َ�نُوا

بافتند و براي مردم) ي پادشاهی سلیمان (به هم میچه شیاطین درباره و (یهودیان) از آن
گاه کفر نورزید؛ بلکه این شیاطین بودند  خواندند، پیروي کردند؛ در حالی که سلیمان هیچمی

-ي بابل (به نامچه را که بر دو فرشته آموختند و نیز آن که کفر ورزیدند و به مردم، سحر می
دادند). (آن دو فرشته، طرز باطل  هاي) هاروت و ماروت نازل شد، (به مردم آموزش می

که (ابتدا) به  دادند مگر اینکس چیزي یاد نمی آموختند) و به هیچ به مردم می کردن سحر را
آموختند  دو مطالبی می ها از آن ي آزمایشیم؛ مبادا کافر شوي. ولی آنگفتند: ما وسیله او می

که بتوانند با آن، میان مرد و همسرش جدایی بیندازند؛ اما جز به اجازه و خواست اهللا 
آموختند که برایشان ضرر داشت، نه ها چیزهایی می سی زیانی برسانند. آنتوانند به ک نمی

اي در آخرت دانستند که هرکس خریدار چنین کاالیی باشد، هیچ بهره قطع می فایده؛ و به
 دانستند.چه خود را به آن فروختند، خیلی زشت و ناپسند است؛ اگر می نخواهد داشت. و آن

، واجب ساحرچنین کُشتن  زرگ است. همسحر و جادو، یکی از گناهان ب
خاطر جسارت و  این، به جادوگري توبه کند و چه توبه نکند.باشد؛ چه از سحر و  می

رو در  رساند. از این ست که به مردم می بزرگی زیاناش و نیز به سبب  گستاخی

يِْف «مده است: حدیث آ ُ�ُه بِالسَّ اِحِر رَضْ ر، این است مجازات ساح«یعنی:  )1(؛»َحدُّ السَّ

يِْف «: است و در روایتی دیگر آمده». که او را با شمشیر بزنند (و بکُشند) َ�ٌة بِالسَّ  »رَضْ

)؛ دارقطنی در سنن خود 1460ذي (: ترمباشد؛ روایت رفعِ آن، ضعیف می؛ بلکه موقوف است )1(
، از طریق 485؛ و رامهرمزي در المحدث الفاضل، ص: 53عاصم در الدیات، ص: )؛ ابن ابی3/114(

ست: اسماعیل، خیلی ضعیف است و  اسماعیل بن مسلم مکی از حسن از جندب به صورت مرفوع؛ گفتنی
)؛ 430است؛ نگا: العلل الکبیر از ترمذي ( باشد و به صورت معنعن نیز روایت کرده حسن نیز مدلس می

باشد و دیدگاه  درست، روایت موقوف این حدیث از جندب می«) گفته است: 4/60ترمذي در جامع خود (
 ».باشد نیز همین بوده است؛ نظر مالک نیز همین می تر اهل علم از اصحاب پیامبر بیش
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باشد؛ یعنی سحري که به  برخی از انواع سحر و جادو، کفُر می مین معناست.که به ه
شود؛ مانند جدایی انداختن در میان زن  ها انجام می ها یا با توسل به جن کمک شیطان

باره ذکر شد. لذا سحري که به  ي بقره در این سوره 102ي  تر آیه رش که پیشو شوه
ها انجام شود، کُفر است؛ زیرا امکان ندارد که شیاطین با چیزي غیر از  کمک شیطان

نیز  ي انسان تن دهند. باري پیامبر شرك، در خدمت انسان قرار بگیرند یا به خواسته
د بن اعصم، آن بزرگوار را سحر کرد؛ وي دي به نامِ لبییجادو شد؛ یهودي پل

در چاهی گذاشت؛ اگرچه جادوي آن پلید هیچ تأثیري بر رسالت جادویش را 
اي از کارهاي شخصیِ  در پاره نداشت، اما باعث شده بود که پیامبر اهللا رسول

ُعوذُ  قُۡل ﴿هاي  سورهکه اهللا متعال  ل شود تا اینخود، دچار مشک
َ
 قُۡل ﴿و  ﴾َفلَقِ لۡ ٱ بَِرّبِ  أ

ُعوذُ 
َ
این دو سوره را بر  و جبرئیل را بر آن بزرگوار فرو فرستاد ﴾�َّاِس ٱ بَِرّبِ  أ

 اهللا رسول سحر و جادو را از پیامبرش دور کرد. ترتیب اهللا خواند و بدین پیامبر
را از میان برد  به خواست پروردگار بهبود یافت و این سحر را از چاه بیرون آورد و آن

گر خباثت یهودیان  سان سحر و جادوي آن یهوديِ پلید، باطل شد. این، نشان و بدین
 فرماید: و دشمنیِ آنان با اسالم است؛ بلکه اهللا متعال می

َشدَّ  َ�َِجَدنَّ ﴿
َ
ِينَ  َوةٗ َعَ�ٰ  �َّاِس ٱ أ ْ  ّلِ�َّ ِينَ ٱوَ  ُهودَ ۡ�َ ٱ َءاَمُنوا َّ�  َ�ۡ

َ
ْ أ     ]٨٢: دة املائ[  ﴾ُ�وا

 .یابیرین مردم را در دشمنی با مومنان، یهود و مشرکان میتقطع سرسخت به

ترین دشمن مومنان ذکر فرمود و  در این آیه، ابتدا یهود را به عنوان سرسخت
ترین دشمنان مسلمانان هستند؛ به همین  سپس مشرکان را؛ لذا یهودیان، سرسخت

را باطل  را حمد و سپاس که سحرشان را سحر کردند و اهللا خاطر نیز پیامبر
 نمود.

 پس، سحر و جادو بر دو گونه است:
 رسد و کُفر است. سحري که با کمک گرفتن از ارواح شیطانی به انجام می •
باشد و با گره بستن و داروها و  و سحري که کفر نیست؛ اما گناهی بزرگ می •

 گردد. انجام میو امثالِ آن هاي عجیب و غریب  چوب
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خاطر  بکُشند؛ اگر جادویش از نوعِ کُفر باشد، بهحکم جادوگر، این است که او را 
کاري و  خاطر تبه شود و اگر سحرش از نوع دوم باشد، او را به ارتدادش کشته می

 فرماید: کنند. اهللا متعال می گردد، اعدام می جنایتی که در حقّ دیگران مرتکب می

ْ َجَ�ٰٓ  إِ�ََّما﴿ ِينَ ٱ ُؤا َ ٱ ُ�َارِ�ُونَ  �َّ  ٱ ِ�  نَ َعوۡ َو�َسۡ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ
َ
ن فََساًدا ِض �ۡ�

َ
ْ ُ�َقتَّلُوٓ  أ وۡ  ا

َ
 أ

ْ يَُصلَّبُوٓ  وۡ  ا
َ
عَ  أ يۡ  ُ�َقطَّ

َ
رۡ  ِديهِمۡ �

َ
وۡ  ٍف ِخَ�ٰ  ّمِنۡ  ُجلُُهمَوأ

َ
ْ يُنَفوۡ  أ  ٱ مِنَ  ا

َ
    ]٣٣: دة املائ[  ﴾ِض �ۡ�

وشند، ککاري 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

 دیگر بریده گردد یا از سرزمینی (که در آن هستند) تبعیدشان کنند. یک

که اهللا کُشتنش را حرام کرده است؛ مگر  ست قتل نفسیسومین گناه مهلک، 
حرام فرموده، عبارتند از: مسلمان، کافرِ ها را  کسانی که اهللا متعال، کُشتن آن .حق به

 .جو پناهکافرِ پیمان و  همکافرِ ذمی، 
کند و در  شود که در قلمرو حکومت اسالمی زندگی می ذمی، به کافري گفته می

ست که  پیمان، کافري قبال وظایفی که دارد، از حقوق شهروندي برخوردار است. هم
پیمان است، و در  ند و با مسلمانان، همک خارج از قلمروِ حکومت اسالمی زندگی می

 جنگ نیست؛ اگرچه وارد قلمرو اسالمی شود.
شود که به مسلمانان پناهنده شده و مسلمانی، او را  جو به کافري گفته می کافرِ پناه

در پناه خویش قرار داده است؛ مثالً بازرگان است و براي داد و ستد به او امان 
وجو  ي اسالم جست خواهد درباره که می ی بیاید یا ایندهیم که به سرزمین اسالم می

 فرماید: گونه که اهللا متعال می کند تا اسالم را بشناسد؛ همان

َحدٞ  �نۡ ﴿
َ
ۡ ٱ ّمِنَ  أ ِجرۡ  َتَجاَركَ سۡ ٱ �ِ�َ ُمۡ�ِ ل

َ
ٰ  هُ فَأ ِ ٱ مَ َكَ�ٰ  َمعَ �َسۡ  َح�َّ بۡ  ُ�مَّ  �َّ

َ
 هُ لِغۡ �

 
ۡ
      ]٦: التوبة[  ﴾ۥَمَنهُ َمأ

گاه او را به جایگاه مشرکی از تو امان خواست، به او امان بده تا کالم اهللا را بشنود و آنو اگر 
 امنش برسان.

ست که میان ما و او جنگ است و هیچ عهد و  گر، کافري اما کافر حربی یا ستیزه
گونه که او براي  باشد؛ همان پیمانی میان ما و او نیست؛ کُشتن چنین کافري، جایز می

قتل «در بیان سومین گناه مهلک، فرمود:  اهللا کند. رسول سلمانان، تالش میکُشتن م
در مواردي که اسالم جایز و  »حق نفسی که اهللا کُشتنش را حرام کرده است؛ مگر به
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ها را حرام نموده، روا و  . لذا گاه کُشتن افرادي که اهللا متعال کُشتن آنقرار داده است
 بِإِْحَدى ثَالٍث: «رموده است: ف گردد؛ پیامبر بلکه واجب می

َّ
لُّ َدُم اْمِرٍئ ُمْسِلٍم إال ال َ�ِ

َجَماَعةِ 
ْ
ُمَفاِرُق لِل

ْ
يِنِه ال اِ�، َوانلَّْفُس بِانلَّْفِس، َواتلَّارُِك دِلِ کشتن هیچ «یعنی:  )1(؛»اثلَّيُِّب الزَّ

ود، ش مسلمانی روا نیست، مگر در یکی از این سه مورد: متأهلی که مرتکب زنا می
کند و از  که دینش را ترك می شود، آن گردد و قصاص می کسی که مرتکب قتل می
 ».گردد جماعت مسلمانان جدا می

لذا اگر مسلمانی که ازدواج کرده و با همسرش نزدیکی نموده است، مرتکب زنا 
ع شده، با سنگ او را سان که مردم در اطرافش جم نگردد؛ بدی سار می شود، سنگ

باره تمام  یک قدر بزرگ باشد که کارش به ها نباید آن دهند؛ البته سنگ هدف قرار می
سار وي طول بکشد و درد و رنجش  قدر کوچک هم نباشد که سنگ شود و آن

ها را به نقاط حساس بدن، یعنی به  چنین سنگ طوالنی و بیش از حد گردد. هم
شانه و رانِ او را  شود، نزنند؛ بلکه پشت، شکم، جاهایی که باعث مرگ زودهنگام می

سار کردن زنی از  به سنگ گونه که پیامبر که بمیرد. همان هدف قرار دهند تا آن
 ها و نیز ماعز بن مالک حکم فرمود. غامدي

عمد بکُشد و  شخصی را به، کسیگونه که در این حدیث آمده است: اگر  همان
 گردد؛ اگرچه مسلمان باشد. شرایط قصاص کامل شود، قصاص می

گردد،  کند و از جماعت مسلمانان جدا می طور کسی که دینش را ترك می ینهم
 مرتد است و باید کُشته شود.

را چهارمین » رباخواري« ي سه گناه مهلک سخن گفتیم. پیامبر جا درباره تا این
تر ربا را تعریف کردیم و اجناس و کاالهایی را که ربا در  گناه مهلک برشمرد؛ پیش

ترین گناهان کبیره  ارد، برشمردیم و بیان کردیم که ربا، یکی از بزرگها جریان د آن
 است.

، یتیمرا یکی از هفت گناه مهلک برشمرد. » خوردن مال یتیم« اهللا سپس رسول
اگر سرپرست یتیم، از اموال وي  .دهد که قبل از بلوغ پدرش را از دست می ست کسی

انش هزینه نمایند، مرتکب گناه مهلکی سوءاستفاده کند یا از آن به نفع خود و نزدیک

 .نقل از عبداهللا بن مسعود به 1676صحیح مسلم، ش:  )1(
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کند که یتیم، دختر باشد یا پسر؛ در هر صورت خوردن مالِ  شده است. فرقی نمی
 آید. شمار می یتیم، یکی از هفت گناه مهلک به

ششمین گناه مهلک است؛ زیرا  ،»فرار از میدان نبرد در هنگام رویارویی با دشمن«
شکند و دوم  ي مسلمانان را در هم می روحیهکه  دو پیامد منفی دارد: نخست این

پشت کردن به  ست: اهللا ي دشمن را به دنبال دارد. گفتنی که تقویت روحیه این
 میدان نبرد را در دو مورد، مستثنا فرموده است:

وۡ  ّلِقَِتالٍ  اُمَتَحّرِفٗ  إِ�َّ  ۥٓ ُدبَُرهُ  َم�ِذٖ يَوۡ  يَُولِِّهمۡ  َوَمن﴿
َ
ا أ ً ٓ  َ�َقدۡ  َئةٖ فِ  إَِ�ٰ  ُمَتَحّ�ِ  بَِغَضبٖ  ءَ بَا

ِ ٱ ّمِنَ  َّ�  
ۡ
ٰ َوَمأ ۡ ٱ َس َو�ِئۡ  َجَهنَُّمۖ  هُ َوٮ      ]١٦: األنفال[  ﴾١٦ َمِص�ُ ل

ي دوباره یا جز (به عنوان یک تاکتیک) براي حمله -هرکس در آن هنگام به آنان پشت کند
خ است و چه شود و جایگاهش دوزسزاوار خشم اهللا می -به منظور پیوستن به گروهی دیگر

 ست! بد جایگاهی

اگر پشت کردن به دشمن، یک تاکتیک جنگی در جهت غلبه بر دشمن باشد و نه 
اي از رزمندگان در  عدهمثال: عنوان  خاطر فرار از میدان نبرد، ایرادي ندارد؛ به به

، تغییر موقعیت  گیرند و براي بیرون آمدن از محاصره ي دشمن قرار می محاصره
 کنند. نشینی می راي تجدید قوا، عقبدهند یا ب می

؛ »خبر از گناه دامن و مومن و بی كتهمت زنا به زنان پا« و اما هفتمین گناه مهلک:
این هم یکی از گناهان بزرگ و مهلک است؛ مثالً کسی بگوید: فالن زن، زناکار یا 

 زنند؛ چنین شخصی از عدالت ي چنین سخنی را هشتاد شالق می بدکار است. گوینده
گونه که  آید و دیگر، شهادتش قابل قبول نیست؛ همان شمار می خارج شده، فاسق به

 فرماید: اهللا متعال می

ِينَ ٱوَ ﴿ ۡ ٱ ُمونَ يَرۡ  �َّ   لَمۡ  ُ�مَّ  ِت َصَ�ٰ ُمحۡ ل
ۡ
ْ يَ� 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. تازیانه بزنید و هرگز گواهی آنان را نپذیرید. و چنین کسانی فاسق

؛ ست ، حکمی تعلیقیآناناسقاط عدالت از حکمِ به فسق چنین افرادي یا البته 
 فرماید: می زیرا اهللا
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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
 رز است.ي مهرو آمرزنده

البته ادعاي توبه و پشیمانی، کافی نیست و باید با گذشت زمان، ثابت شود که این 
 شخص، واقعاً توبه کرده و اصالح و نیکوکاري در پیش گرفته است.

خبر از گناه نیز همین حکم را دارد و  دامن و بی ست: تهمت زنا به مرد پاك گفتنی
ها در پناه  ي ما را از فتنه خواهیم که همه جزو گناهان مهلک است. از اهللا متعال می

 یقین اهللا بر هر کاري تواناست. خویش قرار دهد؛ به
*** 

َعَن رسول اهللا وعن ابن مسعودٍ  -٢/١٦٢٣
َ
ُه. قاَل: ل

َ
َ�ا َوُموِ� [روایت  آ�َِل الرِّ

 )1(مسلم]
 : َوَشاِهَديِْه َوَ�تَِبُه.هُ زاد الرتمذي وغ�ُ 

 رباخوار و ربادهنده را لعنت کرد. اهللا ید: رسولگو می مسعود ابن ترجمه:
 ي آن را نیز لعنت نمود. اند: دو شاهد و نویسنده ترمذي و دیگران افزوده

 شرح
در باب حرام بودن ربا، روایتی بدین مضمون آورده است که  /مولف

 رباخوار و ربادهنده را لعنت کرد. اهللا گوید: رسول می مسعود ابن
را  گیرد؛ چه از آن تغذیه کند و چه آن شود که ربا می گفته میرباخوار به کسی 

اش استعمال نماید؛ مهم، همان گرفتن  براي لباس یا مسکن یا فرش و یا سواري
 فرماید: ي یهود می گونه که اهللا متعال درباره باشد؛ همان رباست که حرام می

خۡ ﴿
َ
ْ لّرَِ�وٰ ٱ ِذهِمُ َوأ ْ  َوقَدۡ  ا   ]  ١٦١:  ءالنسا[  ﴾هُ َ�نۡ  ُ�ُهوا

هاي پاك،  ها، در حالی که از آن نهی شده بودند (از نعمت و (نیز) به سبب رباخواريِ آن
 محروم گشتند).

 اند. لعنت شده که رباخوار و ربادهنده به زبان پیامبر خالصه این

 .1597صحیح مسلم، ش:  )1(
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لعنت شده است؛ اگرچه از آن جهت که از او  آري؛ ربادهنده نیز به زبان پیامبر
گیرد،  باشد؛ زیرا کسی که ربا می گیرد و مظلوم می مورد ستم قرار میگیرند،  ربا می

 باشد، ما به زبان پیامبر دهد، اگرچه مظلوم می که ربا می رو آن کار است؛ از این ستم
کاري کمک  ي گناه و ستم کار یا رباخوار در زمینه نفرین شده است؛ چراکه به ستم

ْو «فرموده است:  ست که پیامبر کرده است؛ این، در حالی
َ
َخاَك َظالًِما أ

َ
انرُْصْ أ

شخصی، پرسید: ». برادرت را یاري کن؛ چه ظالم باشد و چه مظلوم«؛ یعنی: »َمْظلُوًما
کنم؛ ولی اگر ظالم باشد، چگونه  خدا! اگر مظلوم باشد، او را یاري می اي رسول

؛ این، یاري دادن سان که او را از ظلم و ستم باز داري بدین«اش نمایم؟ فرمود:  یاري
اگر کسی به دو ملیون و پانصد هزار تومان پول نیاز داشته باشد و کسی  )1(».به اوست

به او بدهد و شرط بگذارد که باید به جایش سه میلیون تومان پس بدهد، این مبلغ را 
ي اهللا، نفرین  ترین بنده گیرنده، هر دو به زبان بهترین و برگزیده دهنده و وام وام

دانید  قدر به اجابت، نزدیک است! می چه اهللا راستی لعن و نفرین رسول ند؛ و بها شده
ست و کسی که از رحمت االهی  که منظور از لعن و نفرین، دوري از رحمت االهی

رانده شود، در این لعن و نفرین، شریک شیطان است؛ زیرا شیطان نیز نفرین گردید و 
 إَِ�ٰ  َنةَ للَّعۡ ٱ َك َعلَيۡ  �نَّ ﴿ه اهللا متعال به او فرمود: ک چنان از رحمت االهی رانده شد؛ هم

 ».و تا روز جزا بر تو لعنت خواهد بود«؛ یعنی: ﴾ّ�ِينِ ٱ مِ يَوۡ 
شود و هم مرتکب  و رانده می خورد، هم از رحمت االهی دور کسی که ربا می

ر آتش دوزخ دانید هر جسمی که با حرام، تغذیه شود، سزاوا گردد؛ می خواري می حرام
است. عالوه بر این، خیر و برکت را از مال و ثروتی که با ربا آمیخته گردد، برداشته 

 فرماید: اهللا متعال می رود. هاي گوناگون دچار شده، از میان می بسا به آفت شود و چه می

﴿ ٓ ْ ّلَِ�ۡ  اّرِ�ٗ  ّمِن ُتمَءاتَيۡ  َوَما مۡ  ِ�ٓ  ُ�َوا
َ
ٰ أ ْ يَرۡ  َفَ�  �َّاِس ٱ لِ َ� ِ ٱ ِعندَ  ُ�وا       ]٣٩: الروم[  ﴾�َّ

چه که  تر از آن دهید تا در میان اموال مردم افزایش یابد (و بیش چه به قصد افزایش می و آن
 اید، دریافت کنید)، نزد اهللا فزونی نخواهد یافت. داده

ي  باشد که در زمینه شده می دهد، از آن جهت ملعون و نفرین کسی که ربا می
اخوار، کمک کرده است. اگر کسی بپرسد: آیا کسی که این عمل حرام رباخواري به رب

 . [مترجم]242ي  ر.ك: حدیث شماره )1(
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: بله؛ امکان توبه مگویی تواند توبه کند؟ می را انجام داده و پشیمان شده است، می
اش شود؛ اما باید صادقانه و با  تواند مانع از توبه کس نمی برایش وجود دارد و هیچ

صمیم جدي بگیرد که دوباره این اخالص توبه کند و بر گناهش پشیمان باشد و ت
چنین مبلغ ربا از رباخوار گرفته شده، به ربادهنده مسترد  هم م ندهد.عمل حرام را انجا

گردد؛ البته اگر ربادهنده از آن استفاده  ي عمومی مصادره می شود یا یا به نفع خزانه می
استفاده کرده  ؛ زیرا در صورتی که از آنشود نمیکرده باشد، مبلغ ربا به او مسترد 

 بري از آن را. توانیم هم مبلغ ربا را به او بدهیم و هم حقّ بهره است، نمی
عالوه بر رباخوار و  اند: پیامبر ترمذي و دیگران در روایتی دیگر آورده

ي آن را نیز لعنت کرد؛ اگرچه هیچ نفعی متوجه دو  ربادهنده، دو شاهد و نویسنده
اند،  جا که به انجام گناه و معصیت کمک کرده نا از آي ربا نیست؛ ام شاهد و نویسنده

اند:  نفرین شده ي ربا، به زبان پیامبر ترتیب پنج نفر درباره کارند. بدین خود نیز گنه
آید که  از این حدیث چنین برمی ».اش رباخوار، ربادهنده، دو شاهد، و نویسنده«

ي آن، سهیم است؛  دهنده مانجا هرکس به ارتکاب گناه و معصیت کمک کند، در گناه
 فرماید: گونه که اهللا متعال می کند؛ همان قرآن کریم نیز این موضوع را تأیید می

يۡ  �َذا﴿
َ
ِينَ ٱ َت َر� عۡ  تَِناَءاَ�ٰ  ِ�ٓ  َ�ُوُضونَ  �َّ

َ
ٰ  ُهمۡ َ�نۡ  رِۡض فَأ ْ  َح�َّ  َحِديٍث  ِ�  َ�ُوُضوا

 ِ�ۡ�َ ِ ا ۦۚ ه يۡ ٱ يُنِسيَنََّك  �مَّ ٰ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ َمعَ  َرىٰ ّ�ِكۡ ٱ دَ َ�عۡ  ُعدۡ َ�قۡ  فََ�  نُ َ�ٰ لشَّ   ﴾٦٨ لِِم�َ ل�َّ
  ]  ٦٨: األنعام[ 

-گویند، از آنان روي  ي آیاتمان بر خالف حق سخن میو چون کسانی را دیدي که درباره
بگردان تا به سخن و موضوع دیگري بپردازند. و اگر شیطان تو را دچار فراموشی کرد، پس 

 کاران منشین. ستماز یادآوري، با 

 فرماید: و نیز می

َل  َوقَدۡ ﴿ نۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِ�  ُ�مۡ َعَليۡ  نَزَّ
َ
ِ ٱ تِ َءاَ�ٰ  ُتمۡ َسِمعۡ  إَِذا أ  َتهۡ َو�ُسۡ  بَِها َفرُ يُ�ۡ  �َّ

ُ
 َزأ

ْ َ�قۡ  فََ�  بَِها ٰ  َمَعُهمۡ  ُعُدوا ْ  َح�َّ َ ٱ إِنَّ  لُُهۡمۗ ّمِثۡ  اإِذٗ  إِنَُّ�مۡ  ۦٓ هِ َ�ۡ�ِ  َحِديٍث  ِ�  َ�ُوُضوا َّ� 
ۡ ٱ َجاِمعُ  ٰ لۡ ٱوَ  فِقِ�َ ُمَ�ٰ ل    ]١٤٠:  النساء[  ﴾١٤٠ َ�ِيًعا َجَهنَّمَ  ِ�  فِرِ�نَ َ�

و اهللا (این حکم را) در قرآن بر شما نازل کرده که چون شنیدید گروهی آیات االهی را انکار 
ن صورت شما که به گفتار دیگري بپردازند؛ زیرا در ای کنند، با آنان ننشینید تا آنو استهزا می

 کند.ي منافقان و کافران را در دوزخ جمع مینیز همانند آنان هستید. اهللا، همه
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با اگر حتی  -کند کار مشارکت می لذا کسی که در انجام گناه با شخصِ گنه
 .گردد کار می گنهها  همانند آنخود نیز  -باشد نشستن

وجوب دوري  گر ي رباست که بیان هشداري جدي درباره مسعود روایت ابن
هاي فراوانی به  خاطر گسترش و رواج رباخواري، زیان از آن است. امروزه به

 گیرد سادگی وام ربوي می بینی که که به مسلمانان وارد شده است؛ فقیر بینوایی را می
و حتی ممکن است قصد بازپرداخت وامش را نداشته باشد. اهللا از نیت این فقیر بینوا 

گیرد که بدون هیچ ضرورتی، زیرِ بار قرض  قدر وام می وا آنتر است؛ اما بین آگاه
گیرند! آیا  هاي ساختمانشان، وام می رود. حتی برخی از افراد براي فرش کردن پله می
چشمی  راستی چنین کاري، ضرورت دارد؟ متأسفانه زندگی تجمالتی و چشم و هم به

د؛ در صورتی که نفس هاي ربوي روي بیاورن باعث شده که برخی از مردم، به وام
هاي  اي نیست؛ چه رسد به وام قرض گرفتن، جز در ضرورت شدید، کار پسندیده

که بستانکار، رحم  توجه به این بی ،حتی برخی از افراد ربوي که از اساس، حرام است.
انجامد؛  گیرند و کارشان به زندان می و مروت نخواهد داشت، از این و آن قرض می

خواهد و اگر طَلبش وصول نشود، بر بدهکار  رحم، پولِ خود را می زیرا بستانکارِ بی
کند و یا از او شکایت کرده، او را به  آورد یا او را به دادن ربا مجبور می خود فشار می

دهند که  به فرمان الهی اهمیت نمی ،بسیاري از بستانکاران چراکهاندازد؛  زندان می
 فرموده است:

�ٖ َميۡ  إَِ�ٰ  َ�َنِظَرةٌ  �ٖ ُعۡ�َ  ُذو َ�نَ  �ن﴿    ]٢٨٠: البقرة[  ﴾َ�َ
 دست را تا زمانی که دستش باز شود، مهلت داد. باید تنگ

داند که اگر مدیون و  گیرد، گویا نمی سادگی قرض می مسکین بینوایی که به
اش پرداخت نشود، بالتکلیف خواهد بود؛  بدهکار از دنیا برود، تا زمانی که بدهی

پرسید:  آوردند تا بر آن نماز بخواند، می اي می داشت که وقتی جنازه عادت پیامبر
خواند؛ اما  رفت و بر او نماز می و اگر پاسخ، منفی بود، جلو می» آیا بدهکار است؟«

ي  که یک بار جنازه خواند. چنان گفتند که بدهکار است، خود، بر او نماز نمی اگر می
آیا «گاه پرسید:  ز بخواند. چند قدمی جلو رفت؛ آنیکی از انصار را آوردند تا بر او نما

 خدا گفتند: آري؛ سه دینار بدهکار بوده و ادا نکرده است. لذا رسول» بدهکار است؟
ي حاضران عوض  رنگ چهره». بر رفیقتان نماز بخوانید«به عقب برگشت و فرمود: 
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ت و عرض کرد: جلو رف بر رفیقشان نماز نخواند؟ ابوقتاده اهللا شد که چرا رسول
ي آن  جلو رفت و بر جنازه اهللا پردازم. لذا رسول اش را من می خدا! بدهی اي رسول

 )1(شخص، نماز خواند.
اهمیتی نیست. کسانی که  دهد که دین و بدهکاري، موضوع کم این، نشان می

ي  دانند که شهادت در راه اهللا، کفاره گیرند، گویا نمی سادگی از این و آن قرض می به
ي گناهانش  ي گناهان است؛ یعنی اگر کسی در راه اهللا به شهادت برسد، همه همه

فکر،  شود. با این حال، برخی از افراد کم اش بخشیده نمی شود؛ اما بدهی بخشیده می
خاطر پذرفتاري،  لیون تومان را دارند، اما بهیتواناییِ خریدن ماشینی به قیمت هفت م

ماشینی بیست میلیونی بخرند! شگفتا از کسانی که بدین روند تا  زیر بار قرض می
آورند و با انواع حیله،  گیرند! یا به خرید اقساطی روي می منظور وام ربوي می

مثًال نزد ماشینی را بدهند که پولش را ندارند!  پذسازند تا  اصطالح کاله شرعی می به
دار هم  به من بفروش؛ آقاي پولگویند: فالن ماشین را بَِخر و  روند و می ثروتمندي می

خَرَد و  اندیشد و قصد خرید ماشین را ندارد، ماشین را می که فقط به جیب خود می
 گیرم. ام را می لیگوید: حقّ دالّ و می کشد سپس هرچه بخواهد، روي قیمتش می

روشن است که قصد جناب خریدار، کمک کردن به این بینوا نیست؛ بلکه حتی 
اند، این معامله را  اي که سرِ هم کرده خواهند با حیله شناسند؛ فقط می دیگر را نمی یک

           خواهند پروردگار جهانیان را بفریبند؛ پناه بر اهللا! گویا میجفت و جور کنند! 
َ ٱ ِدُعونَ يَُ�ٰ ﴿ فریبند؛ و اهللا، کیفر  (به پندار خود) اهللا را می« ؛ یعنی:﴾ِدُ�ُهمۡ َ�ٰ  وَُهوَ  �َّ

 .»گرداند را به خودشان باز می نیرنگشان
دادند، گناهش  گرفتند و ربا می سازي، ربا می ست که اگر بدون حیله این در حالی

گري  گیرند، عالوه بر گناه ربا، گناه حیله ها در پیش می اي که آن تر بود؛ زیرا با رویه کم
اف دارد که آورد، اعتر هاست؛ کسی که بدون حیله، به ربا روي می و نیرنگ نیز بر آن

بسا از این عمل پشیمان شده، توبه کند؛ اما کسی که  دهد و چه عمل حرامی انجام می
داند و به این  دهد، عملش را حالل می ي ربوي انجام می گري و نیرنگ، معامله با حیله

این کار، راستی  بهدهد. از خودمان بپرسیم؛ نه از کسی دیگر؛ آیا  عمل ادامه می

 .نقل از ابوهریره ، به3040)؛ و مسلم، ش: 4952، 2133صحیح بخاري، ش: ( )1(
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ِْه انلَّْفس، «فرموده است:  اهللا رواست؟ رسول
َ

نَّْت إِيل
َ
: ما اْطَم� بََك، الرِبُّ

ْ
اْستَْفِت قَل

ْ�تَاَك انلَّاُس 
َ
ْدِر، و�ِْن أ َد يف الصَّ ب، واِإلثُم: ما حاَك يِف انلَّْفِس وتََردَّ

ْ
ِْه الَقل

َ
 إِيل

نَّ
َ
واْطَمأ

ْ�تَوكَ 
َ
ه درون و قلب از قلب خود بپرس؛ نیکی، عبارت است از چیزي ک«یعنی: )1(؛»َوأ

ست که در درون و قلبِ انسان تردید  انسان به آن مطمئن و آرام باشد؛ و بدي، چیزي
از کسی دیگر  ».اظهار نظر کنند -ي صحتش درباره -ایجاد کند؛ هرچند مردم، بارها

راستی تو قصد خرید این ماشین را داري و  نپرس؛ بلکه از خودت بپرس: آیا به
ي این ماشین، سود کنی؟ اگر واقعاً فالن فقیر نزدت  خواهی از طریق معامله می

هاي آن  یا پول خریدي؟ واقعا ماشین، مقصود توست آمد، باز هم این ماشین را می نمی
به ده میلیون خریدي تا به صورت قسطی به  صورت نقدي ماشین را بهآري؛ بیچاره؟ 

بحث داد و ستد در میان  داند که اصالً هر منصفی می پانزده میلیون به این بینوا بدهی.
باشد؛ پس بر کسی  نیست؛ بلکه بحث پانزده میلیون در برابر ده میلیون در میان می
ي صحت این کار  پوشیده نیست که این کار، حرام است؛ اگرچه مردم بارها درباره

امام ابوالعباس کنند و هرکسی، فتوا دهد که این کار، درست است.  اظهار نظر
که در  اي ربوي دانسته است اي را ناروا و نوعی حیله و معامله ملهچنین معا /حرانی

ِعيْنَة«اصطالح به آن 
ْ
إَذا «از آن نهی فرموده است:  اهللا شود و رسول گفته می »ال

َهاَد، َسلَط اهللا  ِ
ْ
تُُم اجل

ْ
رِع، َوتََر� َ�بَاَ�ْعتُْم بِالِعينَِة، َوأَخذُ�ْم بِأذناَب ابَلَقِر، ورَضيتُْم بِالزَّ

 ِدينُ�م
َ

 ال َ�ْ�ُِعُه َعنُ�م َحىّت تَرِْجُعوا إىل
ًّ
ي  گاه که معامله آن«یعنی:  )2(؛»َعلَيُْ�م ُذال

 . [مترجم]596ي  ر.ك: حدیث شماره )1(
)؛ و محمد ابن ابراهیم 2/28است؛ روایت: احمد در مسندش ( حسنبا مجموع شواهدي که دارد،  )2(

بکر بن  ) از طریق ابی4224)؛ و بیهقی در شعب اإلیمان (229( $طوسی، ابوامیه در مسند عبداهللا بن عمرطر
خاطر وضعیتی که ابوبکر  صورت مرفوع؛ سند این روایت به عمر به رباح از ابن عیاش از اعمش از عطاء بن ابی

باشد. و نیز روایت طبرانی در  نمیر گوید: این سند در اعمش ضعیف می است. ابن ضعیفبن عیاش دارد، 
)] 3/19باشد؛ حافظ در [التلخیص الکبیر ( عمر می بکر که البته موقوف به ابن ) از طریق ابی12/432الکبیر (

نقل از احمد در الزهد، رجالش را ثقه دانسته و  ي روایت موقوف را نقل کرده و نیز به القطان درباره تصحیح ابن
باشد؛ زیرا این سند بدین  القطان صحیحش دانسته، معلول می سناد حدیثی که ابنبه گمانم ا«سپس گفته است: 

باشد و سماعش از عطاء ذکر نشده  دلیل که رجالش ثقه هستند، لزوماً صحیح نیست؛ چون اعمش، مدلس می
ء و رود که منظور از عطاء، عطاء خراسانی باشد که در این صورت با اسقاط نافع میان عطا است و احتمال می
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و به زراعت و کشاورزي راضی  )2(هاي گاوها را بگیرید را انجام دهید و دم )1(عینه
گرداند که تا به  شوید و جهاد را ترك کنید، اهللا متعال خواري و ذلتی بر شما چیره می

یاد داشته باشیم که هر  لذا به ».دارد ین خویش باز نگردید، این ذلت را از شما برنمید
کار بریم تا فتواي جوازِ این کار را بگیریم، سرانجام با پروردگار یکتا  اي که به حیله

جا دیگر مفتی و غیرمفتی با ما نخواهد بود و باید در برابر  مالقات خواهیم کرد و آن
 گو باشیم. ها آگاه است، پاسخ سینه که از راز اهللا

 ي ربا در آن وجود دارد، دوري کنیم. اي شائبه اي که ذره پس از هر معامله

گردد و همین، مشهور  رو حدیث به اسناد نخست بازمی عمر، تدلیس تسویه صورت گرفته است؛ از این ابن
) 5/316باشد. بیهقی در الکبري ( منظور از اسناد نخست، همان طریق عطاء خراسانی از نافع می». است

چنین  هم». ایت شده استعمر رو رباح از ابن این حدیث از دو جهت ضعیف، از عطاء بن ابی«گوید:  می
عبدالرحمن  ) از طریق حیوة بن شریح از اسحاق، ابی5/360عدي در الکامل ( ) و ابن3462روایت: ابوداود (

عمر روایت نموده، برایم  صورت مرفوع از ابن را به که گفته است: عطاء خراسانی این حدیث را که نافع، آن
را در شرحِ حالِ اسحاق،  ) آن7/393ت و ذهبی در المیزان (بازگو کرده است؛ سند این روایت نیز ضعیف اس

) از 5659ابوعبدالرحمن خراسانی جزو منکرهاي وي برشمرده است. و نیز روایت ابویعلی در مسندش (
صورت موقوف. و نیز روایت:  عمر به ابوخیثمه از اسماعیل بن علیه از لیث بن عبدالملک از عطاء از ابن

طور روایت: احمد در مسندش  ) از طریق لیث؛ اما با اسقاط عبدالملک. و همین1422ردیانی در مسندش ( 
) از یزید از ابوالجناب یحیی بن ابی حیۀ از شهر بن حوشب که گفته است: از عبداهللا بن عمر شنیدم، و 2/84(

اشد ب خاطر ضعف ابوجناب، ضعیف می سپس این حدیث را به صورت مرفوع ذکر کرده است؛ این سند هم به
و  675در صحیح الجامع، ش:  /باشد. آلبانی صورت معنعن ذکر کرده است؛ زیرا او، مدلس می را به و نیز آن

 این حدیث را صحیح دانسته است. 11نیز السلسلۀ الصحیحۀ، ش: 
ي خریدن خودرو ذکر  در قالب یک مثال درباره /ست که شارح ي عینه، به همان صورتی معامله )1(

صورت نسیه به کسی  ي عینه بدین صورت است که شخصی، کاالي خود را به ید: معاملهنمود. رافعی گو
تر خریداري کند؛  صورت نقدي پیش از وصول طلبش با قیمتی ارزان بفروشد و سپس همان کاال را به

ي جایز نبودن این نوع  دیدگاه احمد، ابوحنیفه و مالک رحمهم اهللا را درباره "نیل األوطار"شوکانی در 
دالیل  /القیم اند؛ ابن و اصحابش قایل به جواز این معامله /معامله ذکر کرده و گفته است: شافعی

 تفصیل بیان نموده است.  [مترجم] جایز نبودن این معامله را به
ست به چسبیدن به کار و کسب دنیا و زراعت و کشاورزي، و رها کردن جهاد در راه اهللا.  اي اشاره )2(

 [مترجم]
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 فرماید: اهللا متعال می

﴿ ٓ ِمُروٓ  َوَما
ُ
ْ أ ْ ِ�َعۡ  إِ�َّ  ا َ ٱ ُبُدوا ٓ  ّ�ِينَ ٱ َ�ُ  لِِص�َ ُ�ۡ  �َّ      ]٥: البينة[  ﴾ءَ ُحَنَفا

ي آیین توحیدي، در حالی عبادت کنند  که اهللا را مخلصانه و بر پایه رمان نیافتند جز آنو ف
 ي او بدانند. که دین و عبادت را ویژه

 فرماید: و می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ُ�بۡ  َ�  َءاَمُنوا ٰ  ِطلُوا ِ  تُِ�مَصَدَ�  ٱب

ۡ  ٱوَ  َمنِّ ل
َ
ِيٱكَ  َذىٰ ۡ�  ۥَماَ�ُ  يُنِفقُ  �َّ

 ٓ     ]٢٦٤: البقرة[  ﴾اِس �َّ ٱ ءَ رِئَا
هایتان را با منت و آزار باطل نکنید؛ مانند کسی که مالش را اي مؤمنان! صدقات و بخشش

 کند. براي خودنمایی به مردم انفاق می

 فرماید: و نیز می

﴿ ٓ َ ٱ ُكُرونَ يَذۡ  َوَ�  �َّاَس ٱ ُءونَ يَُرا    ]١٤٢:  النساء[  ﴾١٤٢ قَلِيٗ�  إِ�َّ  �َّ
 کنند.کنند و اهللا را جز اندکی یاد نمیر مردم ریا و خودنمایی میو در براب

 

 شرح
ي حرام بودن ریا گشوده است؛ ریا به معناي  بابی درباره /امام نووي

سان که انسان هنگامِ عبادت پروردگارش چنین وانمود کند که  ست؛ بدین خودنمایی
و بگویند: عجب آدمِ  دهد تا مردم او را ببینند نیکی انجام می عبادتش را به

کند! لذا هدفش از عبادت، این است که مردم  ست! چه خوب عبادت می گزاري عبادت
دهد؛  اي براي نزدیک شدن به مردم قرار می از او تعریف کنند و عبادت را وسیله

ها نزدیک شود، مرتکب شرك  دانید که اگر بخواهد مردم را عبادت کند تا به آن می
اي قرار  هدف آدم ریاکار، این است که عبادت اهللا متعال را وسیله اکبر شده است؛ ولی

دهد که مردم او را بستایند و بگویند: فالنی عابد و پارساست؛ یا بگویند: فالنی، زیاد 
سان  ست! بدین اي دهد و آدمِ سخاوتمند و بخشنده یا زیاد صدقه میگیرد!  روزه می

نیست و در پیِ این است که مردم از او  دهد، خالص براي اهللا عملی که انجام می
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کند. ریا و خودنمایی در صورتی که اندك باشد،  رو خودنمایی می تعریف کنند؛ از این
آید. سپس  شمار می چه مستمر و فراوان باشد، شرك اکبر به شرك اصغر است و چنان

متعال  که اهللا به آیاتی از قرآن کریم استدالل کرده است؛ از آن جمله این /مولف
 فرماید: می

﴿ ٓ ِمُروٓ  َوَما
ُ
ْ أ ْ ِ�َعۡ  إِ�َّ  ا َ ٱ ُبُدوا ٓ  ّ�ِينَ ٱ َ�ُ  لِِص�َ ُ�ۡ  �َّ    ]٥: البينة[ ﴾ءَ ُحَنَفا

ي آیین توحیدي، در حالی عبادت کنند  که اهللا را مخلصانه و بر پایه و فرمان نیافتند جز آن
 ي او بدانند. که دین و عبادت را ویژه

اند که تنها اهللا را مخلصانه و بدور از شرك و ریا عبادت  افتهآري؛ مردم فرمان ی
قرار دهند؛ نمازشان فقط براي اهللا  ي اهللا سان که دین و عبادت را ویژه کنند؛ بدین

دهند، تنها براي اهللا متعال باشد و با اخالص و پاکیِ نیت  اي که می متعال باشد؛ صدقه
باشد و چون به  آورند، تنها براي اهللا میجا  روزه بگیرند؛ حجی که به براي اهللا

که هر کارِ نیکی که  کمک نمایند؛ خالصه این کنند، خالص براي اهللا کسی کمک می
فرماید:  ي این آیه می در ادامه باشد. اهللا دهند، مخلصانه و تنها براي اهللا انجام می

﴿ ْ لَوٰ ٱ َوُ�قِيُموا ي  ادا نمایند؛ این، معناي اقامه ترین شکل، ؛ یعنی: نماز را به کامل﴾ةَ لصَّ

ْ َوُ�ؤۡ ﴿نماز است.  َكوٰ ٱ تُوا          فرماید: ؛ یعنی: زکات اموالشان رابدهند. سپس می﴾ةَ لزَّ

﴿ ٰ  ؛ یعنی: این، همان آیین استوار و راستین است.﴾َقّيَِمةِ لۡ ٱ دِينُ  لَِك َوَ�
ه انجام در قلبِ آدمِ مخلص هیچ جایی براي ریا نیست؛ زیرا او با عبادتی ک

جوید و خواهان اجر و ثواب االهی و  را می دهد، تنها رضایت و خشنودي اهللا می
 فرماید: رستگاري در سراي آخرت است. اهللا متعال می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ُ�بۡ  َ�  َءاَمُنوا ٰ  ِطلُوا ِ  تُِ�مَصَدَ�  ٱب

ۡ  ٱوَ  َمنِّ ل
َ
ِيٱكَ  َذىٰ ۡ�  ۥَماَ�ُ  يُنِفقُ  �َّ

 ٓ    ]٢٦٤: البقرة[ ﴾اِس �َّ ٱ ءَ رِئَا
هایتان را با منت و آزار باطل نکنید؛ مانند کسی که مالش را اي مؤمنان! صدقات و بخشش

 کند. براي خودنمایی به مردم انفاق می

ِيٱكَ ﴿فرماید:  جاست که می شاهد موضوع از این آیه، این ٓ  ۥَماَ�ُ  يُنفِقُ  �َّ  ءَ رِئَا
؛ یعنی مالش را انفاق »کند راي خودنمایی به مردم انفاق میمانند کسی که مالش را ب :﴾�َّاِس ٱ
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ست! چه همه صدقه  اي یف کنند وبگویند: چه آدمِ بخشندهاو تعر کند تا مردم از می
 دهد! می

 فرماید: اهللا متعال می

﴿ ٓ َ ٱ ُكُرونَ يَذۡ  َوَ�  �َّاَس ٱ ُءونَ يَُرا    ]١٤٢:  النساء[ ﴾١٤٢ قَلِيٗ�  إِ�َّ  �َّ
 کنند.کنند و اهللا را جز اندکی یاد نمیمردم ریا و خودنمایی می و در برابر

نماز  هاي منافقان است که تنها از روي کسالت و تنبلی به این، جزو ویژگی
خوانند، از روي نشاط و عالقه نیست؛ بلکه براي خودنمایی  ایستند و نمازي که می می

ترین و دشوارترین نمازها  سخت رو ایستند. از این و نشان دادن به مردم، به نماز می
صبح و نمازهاي  که برق و امکانات امروزي وجود نداشت، براي منافقان در آن زمان

شد که چه کسی به مسجد آمده و چه کسی نیامده است؛  معلوم نمیعشا بود؛ زیرا 
شدند.  یعنی منافقان فقط براي خودنمایی و نشان دادن به مردم، در نمازها حاضر می

ها و نیز خروجشان براي جهاد، فقط براي خودنمایی بود؛  و بذل و بخششِ آنانفاق 
 فرماید: ست، به منافقان شباهت دارد. اهللا متعال می که اهل ریا و خودنمایی رو آن از این

﴿ ۡ�ِينَ ٱ ٤ ُمَصّلِ�َ ّلِلۡ  لٞ فََو ِينَ ٱ ٥ َساُهونَ  َصَ�تِِهمۡ  َعن ُهمۡ  �َّ ٓ  ُهمۡ  �َّ  ﴾٦ ُءونَ يَُرا
    ]٦  ،٤: ملاعونا[ 

 کنند. پس واي بر نمازگزارانی که از نمازشان غافلند! آنان که خودنمایی می

اي از  بخشی از شرك است و در پاره هاي منافقان، و یکی از ویژگی پس ریا،
ي ما را از شرك و نفاق در  خواهیم که همه می باشد. از اهللا موارد، شرك اکبر می
 پناه خویش قرار دهد.

*** 

يب هر�رةَ  -١٦٢٤
َ
اَل: َسِمْعُت رسول اهللا وعن أ

َ
َ� «َ�ُقوُل:  ق

ْ
: أنَا أ�

َ
اَل اهللا َ�َعاىل

َ
ق

هُ 
َ
ك تُُه َورِشْ

ْ
َك �ِيِه َميِع َ�ْ�ِي تََر� ِك، َمْن َعِمَل َ�َمالً أرْشَ ْ َ�ءِ َعِن الرشِّ َ  )1(]روایت مسلم[ ».الرشُّ

اهللا متعال «فرمود:  که میشنیدم  اهللا گوید: از رسول می ابوهریرهترجمه: 
نیازم؛ هر کس، عملی  طور مطلق از شرك بی فرماید: من، بر خالف شریکان، به می

 .2985ح مسلم، ش: صحی )1(
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انجام دهد و جز من را در آن عمل، شریکم بسازد، او را با شرکش (عمل 
 ».گذارم  آمیزش) وامی شرك

اَل: َسِمْعُت رسوَل اهللا -١٦٢٥
َ
وَل انلَّاِس �ُ «َ�ُقوُل:  وعنه ق

َ
ْيِه إنَّ أ

َ
ْقىَض يَوَم الِقَياَمِة َعل

ُت �ِيَك 
ْ
اتَل

َ
اَل: ق

َ
َت �ِيَها؟ ق

ْ
اَل: َ�َما َعِمل

َ
ُه نِْعَمَتُه، َ�َعَرَ�َها، ق

َ
يِتَ بِِه، َ�َعرَّف

ُ
أ
َ
رَُجٌل اْستُْشِهَد، ف

ْن ُ�َقاَل: َجرِيٌء! َ�َقْد �ِيَل 
َ
َت أل

ْ
اتَل

َ
ِكنََّك ق

َ
َذبَْت، َول

َ
اَل: ك

َ
ِمَر بِِه َحىتَّ اْستُْشِهْدُت. ق
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َّ
َذبَْت، َولِكنََّك َ�َعل

َ
اَل: ك

َ
الُقرآَن، ق
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َ
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ْ
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َ
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ُ
أ
َ
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َّ
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ُ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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نخستین کسی «فرمود:  شنیدم که می اهللا گوید: از رسول می ابوهریرهترجمه: 
شهید شده است؛ او را ست که  شود، مردي ي او حکم می درباره که روز قیامت

ها را  نماید و او هم آن هایش را به او یادآوري می ، نعمتآورند و پروردگار می
همه نعمت، چه  در برابر اینفرماید:  می ). اهللاکند ها اعتراف می شناسد (و به آن می

فرماید: دروغ گفتی؛ بلکه  که شهید شدم. می در راه تو جنگیدم تا اینگوید:  کردي؟ می
اش فرمان  گاه درباره فته شد. آنپیکار کردي تا بگویند: فالنی، دالور است! و گ

ي  اش بکشانند و در آتش دوزخ بیندازند. سپس درباره رسد که او را بر چهره می
شود که دانش آموخته و به دیگران نیز آموزش داده و قرآن خوانده  شخصی حکم می

نماید و او هم  هایش را به او یادآوري می آورند و پروردگار، نعمت است. او را می
همه نعمت،  فرماید: در برابر این کند. اهللا) می ها اعتراف می شناسد (و به آن ا را میه آن

خاطر  دانش آموختم و آن را به دیگران آموزش دادم و بهدهد:  چه کردي؟ پاسخ می
دانش آموختی تا دیگران بگویند: فرماید: دروغ گفتی؛ بلکه  تو قرآن خواندم. می
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اش  رسد که او را بر چهره اش فرمان می گاه درباره آنفالنی، عالم است! و گفته شد. 
اهللا به او شود که  ي شخصی حکم می بکشانند و در آتش دوزخ بیندازند. سپس درباره

هایش را به او  آورند و پروردگار، نعمت ثروت و روزيِ فراوان داده است. او را می
کند. اهللا)  اعتراف می ها شناسد (و به آن ها را می نماید و او هم آن یادآوري می

دهد: هیچ موردي که انفاق  همه نعمت، چه کردي؟ پاسخ می فرماید: در برابر این می
که براي خشنوديِ تو انفاق کردم.  را دوست داشتی، فرو نگذاشتم، مگر آن در راه آن

نی، بخشنده است! و فرماید: دروغ گفتی؛ بلکه این کار را انجام دادي تا بگویند: فال می
اش بکشانند و در آتش  رسد که او را بر چهره اش فرمان می گاه درباره ته شد. آنگف

 ».ددوزخ بیندازن
 شرح

ي حرام بودن شرك و ریا حدیثی بدین مضمون آورده است که  در باره /مولف
فرماید: من، بر  اهللا متعال می«فرمود:  شنیدم که می اهللا گوید: از رسول می ابوهریره

نیازم؛ هر کس، عملی انجام دهد و جز من  طور مطلق از شرك بی هخالف شریکان، ب
علما ». گذارم  می آمیزش) وا را در آن عمل، شریکم بسازد، او را با شرکش (عمل شرك

از پروردگارش  گویند؛ یعنی حدیثی که پیامبر به چنین حدیثی، حدیث قدسی می
 زیرا احادیثی که از پیامبر گوید: اهللا متعال چنین فرموده است؛ کند و می روایت می
را از طرف اهللا متعال نقل  آن اهللا شود، یا بدین صورت است که رسول روایت می

را  آن باشد که پیامبر شکل می شود؛ یا بدین کند که به آن، حدیث قدسی گفته می می
 گردد. دهد که در این صورت، حدیث نبوي نامیده می به اهللا متعال نسبت نمی

فرماید: من، بر خالف شریکان،  اهللا متعال می«یث قدسی آمده است: در این حد
نیازم؛ هر کس، عملی انجام دهد و جز من را در آن عمل،  طور مطلق از شرك بی به

هر دو نفري که با  ».گذارم  آمیزش) وامی شریکم بسازد، او را با شرکش (عمل شرك
گذرد. مثالً دو  ها از سهم خود نمی یک از آن دیگر نیاز دارند و هیچ هم شریکند، به یک

ها متناسب  نفر در یک خانه شریکند؛ اگر خانه به تعمیر نیاز داشته باشد، هریک از آن
گوید: سهمِ خود را بده تا خانه را تعمیر  کند و به شریکش می با سهمش هزینه می

سان، عملی را نیاز است و اگر ان ي جهانیان بی کنیم؛ اما اهللا متعال از هر چیزي، از همه
کند؛  او را رها می شریک بسازد، اهللا براي اهللا انجام دهد و در آن، کسی را با اهللا
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طور  پذیرد و این  مثالً اگر کسی براي اهللا و مردم نماز بخواند، اهللا متعال نمازش را نمی
نیست که اهللا متعال نصف چنین نمازي را قبول کند و نصف دیگرش را مپذیرد. 

گردد؛  اش قبول نمی خاطر ریا و خودنمایی صدقه دهد، صدقه اگر انسان به چنین هم
نیاز است و اگر کسی  طور مطلق از شرك بی زیرا اهللا متعال بر خالف شریکان، به

شخص را با عمل  آن عملی انجام دهد و جز اهللا را در آن عمل، شریک بسازد، اهللا
هر عبادتی که ریا در آن داخل شود،  . این، بدین معناست کهکند آمیزش رها می شرك

گرداند  گردد؛ لذا کسی که از همان ابتدا نیت نمازش را بر این استوار می پذیرفته نمی
اي از  ، هیچ بهره»خواند ما شاءاهللا؛ فالنی چه همه نماز نافله می«که مردم بگویند: 

ام و قعودش را پذیرد؛ اگرچه رکوع و سجود و قی را نمی آن برَد و اهللا نمازش نمی
گاهش نگاه کند، باز هم  حرکت باشد و به سجده جاي آورد و خاشع و بی طوالنی به

در نمازي که براي خداست، مردم را شریک گردانیده نمازش قبول نمی شود؛ زیرا 
چنین  پذیرد. هم را نمی نآرو  است و اهللا متعال نیازي به عبادت این فرد ندارد؛ از این

عجب آدمِ «بخشد تا مردم بگویند:  رود و چیزي به آنان می فقرا میکسی که به میان 
ي  اش نخواهد داشت؛ اگرچه همه اي از صدقه ، هیچ بهره»ست اي سخاوتمند و بخشنده

من، بر خالف «فرماید:  مال و ثروتش را بذل و بخشش کند؛ زیرا اهللا متعال می
را بر همین اساس، ارزیابی ي اعمال  همه ».نیازم طور مطلق از شرك بی شریکان، به

کنید؛ اما اگر فرد مخلصی نمازش را با اخالص آغاز کند و سپس چیزي از ریا در 
اي که در دلش  را از خود دور نماید و به آن توجه نکند، وسوسه دلش بیاید، اگر آن

خطور کرده است، زیانی ندارد؛ زیرا شیطان در هنگامی که انسان پروردگارش را 
آید تا عبادتش را به ریا بیاالید؛ ولی اگر  کند، به سراغش می دت میمخلصانه عبا

؛ البته رسد به او نمیها را دفع کند و به آن اهمیت ندهد، هیچ زیانی  انسان این وسوسه
هایی از خود، خواري و سستی نشان  شایسته نیست که انسان در برابر چنین وسوسه

ریا به دلم «ه عبادتش ادامه دهد و نگوید: دهد؛ بلکه باید استوار و پایدار باشد و ب
سان دست از عبادت بکشد؛ بلکه به عبادتش ادامه دهد. زیرا اگر  یا بدین» آمده است

 شود: شیطان را از خود براند، شیطان از او دور می
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ۡ ٱ َ�ِّ  ِمن﴿    ]٤: الناس[  ﴾٤ نَّاِس �َۡ ٱ َواِس وَسۡ ل
که (چون انسان، اهللا را یاد نماید، دیگر توان وسوسه گرفته  گر و کمین از شرّ (شیطانِ) وسوسه

 (به اهللا ببر). کند نشینی می ندارد و) عقب

گیرد تا در هر فرصتی انسان را وسوسه کند؛ اما اگر  گر کمین می شیطان وسوسه
رسد و توان وسوسه  هاي شیطان توجه نکند، شیطان به هدفش نمی انسان به وسوسه

هاي شیطان، توجه نکنیم،  کند؛ لذا اگر به وسوسه نشینی می دهد و عقب را از دست می
ست: اگر کسی نمازي را مخلصانه آغاز کند و در اثناي نماز ریا  شوند. گفتنی اثر می بی

به دلش بیاید و او نیز به این ریا توجه کرده، نمازش را با ریا ادامه دهد، نمازش از 
ید که عبادت خویش را به ریا آلوده هوش باش گردد. پس به ابتدا تا انتها باطل می

سراغ  بسا شیطان به چنین مبادا از ترسِ ریا، عبادت را ترك نمایید؛ زیرا چه نکنید؛ هم
گوید: به نماز نایست یا قرآن نخوان که ریا  کند و می رود و او را وسوسه می انسان می

وتنی راه نرو که ریا زیر و وخاشعانه و با تواضع و فر گوید: سر به شود! یا به او می می
کند که او را از عبادت و  شود! شیطان از آن جهت انسان را بدین شکل وسوسه می می

انجامِ کار شایسته باز دارد؛ لذا عرصه را بر شیطان تنگ کنیم و به او مجال وسوسه 
دهد.  کند و توان وسوسه را از دست می نشینی می ندهیم؛ در این صورت، شیطان عقب

 ي شیطان قرار دارد: ي وسوسه انسان از دو جهت در احاطهبنابراین 
که انسان عبادتی را آغاز کند،  نخست، پیش از شروع عبادت؛ یعنی پیش از ان

این عمل را انجام نده که ریا «گوید:  دارد و می شیطان او را از انجام عبادت باز می
 ».کنند بینند و از تو تعریف می شود؛ چون مردم تو را می می

آید  کند، شیطان دوباره به سراغش می که انسان عبادتی را آغاز می دوم، پس از این
پناه ببرد و به عبادتش  کند. در این حالت نیز انسان باید به اهللا و او را وسوسه می

 ادامه دهد و خسته و درمانده نشود.
 آید که اگر کسی عبادتی را انجام دهد و سپس از حال این پرسش به میان می

 کنند، آیا این امر برایش زیان دارد؟ مردم بشنود که از او تعریف می
ه خیر؛ زیرا عبادت، سالم و بدور از ریا انجام شده و پایان یافته است؛ بلک پاسخ:

رسد؛ البته  ست که به مومن می زودهنگامی هاي مدح و تعریف مردم، جزو مژده
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تعالی را حمد و  شود و باري شایسته است که انسان در چنین حالتی متوجه اهللا
 کنند. ستایش کند که بر سرِ زبان دیگران افتاده و دیگران از او تعریف می

دهد و پس از فراغت از عبادت، خشنود  چنین کسی که عبادتی را انجام می هم
بینی نیست؟ و آیا عبادتش  ي غرور و خودبزرگ شود، آیا این خشنودي، نشانه می

 شود؟ باطل نمی
ش را بر اهللا تر؛ عجب و غرور، این است که انسان با انجام عملی، منخی پاسخ:

را  شود و اهللا طور عادي از انجام عبادتی خشنود می متعال بگذارد؛ ولی کسی که به
گونه نیست و این  گوید، این خاطر توفیقی که به او داده است، حمد و سپاس می به

تُْه «رو در حدیث آمده است:  ینرساند؛ از ا شادي، هیچ زیانی به عبادتش نمی َمْن رَسَّ
حال و  اش او را خوش کسی که نیکی«یعنی:  )1(؛»َحَسنَتُُه وََساَءتُْه َسيِّئَتُُه َ�ُهَو ُمْؤِمنٌ 

 ».اش او را ناراحت کند، مومن است بدي
ي سه  بدین مضمون است که روز قیامت ابتدا درباره دومین حدیث ابوهریره

دهنده؛ کسی که علم و دانش  آموخته، رزمنده، و صدقه انششود: د گروه حکم می
هایش را به دیگران آموزش داده است، آورده  آموخته و قرآن را فراگرفته و آموخته

نماید و او نیز به  هایش را به او یادآوري می گاه اهللا متعال نعمت شود و آن می
همه نعمت  در برابر این پرسد: ز او میا کند؛ سپس اهللا هاي االهی اعتراف می نعمت

جاي آورده است؟ و او پاسخ  همه نعمت را به چه کرده است؟ یعنی: آیا شکر این
فرماید:  خاطر تو دانش آموختم و قرآن را فراگرفتم. اهللا متعال به او می دهد: به می

دروغ گفتی؛ بلکه دانش آموختی تا به تو عالم بگویند و قرآن را خواندي تا بگویند: 
خاطر اهللا نکردي؛ بلکه این کارها از روي ریا و  ست. تو این کارها را به ، قاريفالنی

سوي دوزخ  اش به خودنمایی انجام دادي. سپس او را به دستور پروردگار، بر چهره
دهد که طلبه ودانشجو یا  اندازند. این، نشان می کشانند و او را در آتش می می

قرار دهد و به این نیندیشد که آیا  براي اهللاگر علوم اسالمی، باید نیتش را  پژوهش
فقط به رضایت و کنند یا خیر؟  مردم او را با عناوینی چون: عالم و استاد یاد می

هی و زدودن جهل و د و چیزي جز پاسداري از شریعت الاهمیت ده خشنودي اهللا
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زد تا هایش را به دیگران منتقل سا نادانی برایش مهم نباشد و بکوشد که آموخته
ي شهیدانی قرار گیرد که رتبه و جایگاهشان پس از جایگاه  سان در جرگه بدین

 صدیقان است:

َ ٱ يُِطعِ  َوَمن﴿ ْوَ�ٰٓ  لرَُّسوَل ٱوَ  �َّ
ُ
ِينَ ٱ َمعَ  �َِك َفأ َّ�  ۡ�

َ
ُ ٱ َعمَ �  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ ّمِنَ  ِهمَعلَيۡ  �َّ

يقِ�َ ٱوَ  ّدِ ٓ ٱوَ  لّصِ َهَدا ٰ ٱوَ  ءِ لشُّ ْوَ�ٰٓ  نَ وََحسُ  لِِحَ�ۚ ل�َّ
ُ
    ]٦٩:  النساء[  ﴾٦٩ اَر�ِيقٗ  �َِك أ

نشین پیامبران، صدیقان، شهدا و صالحان  کنند، هم آنان که از اهللا و پیامبر اطاعت می
 خواهند بود که اهللا به آنان نعمت داده است؛ و چه رفیقان نیکی هستند!

یا عالمه  پردازد تا به او عالم، استاد و اما کسی که به کسب علم و دانش می
اش حکم  ست که روز قیامت درباره و او نخستین کسی بگویند، عملش برباد است

کشانند و او را در  شود و اورا به فرمان پروردگار متعال بر چهره به سوي دوزخ می می
ست که در میدان  اي گردد، رزمنده اش حکم می . دومین کسی که دربارهاندازند تش میآ

 کرده و کشته شده است؛ روز قیامت او را نزد پروردگارنبرد و جهاد، پیکار 
نماید و او نیز به  یهایش را به او یادآوري م گاه اهللا متعال نعمت آنآورند.  می

همه نعمت  پرسد: در برابر این از او می کند؛ سپس اهللا هی اعتراف میهاي ال نعمت
جهاد کردم و جان بر کف، خاطر تو  دهد: پروردگارا! به چه کرده است؟ و او پاسخ می

فرماید: دروغ گفتی؛ بلکه  که کشته شدم. اهللا متعال به او می در راه تو جنگیدم تا این
جنگیدي تا دیگران بگویند: فالنی، چه دالور است! سپس او را به دستور پروردگار، 

هاي  هاي و نیت انگیزه اندازند. کشانند و در آتش می سوي دوزخ می اش به بر چهره
رزمنده و مجاهد،  ي پیامبر اکرم ناگونی براي رزمندگان وجود دارد؛ اما به فرمودهگو

کند تا کلمه و شریعت اهللا برتر و چیره باشد؛ اما  ست که در راه اهللا پیکار می کسی
جنگد، جنگش در راه  ي ایمانی می دوستی و بدون انگیزه کسی که از روي وطن

کند، نبردش  تعصب نژادي و قومی پیکار می چنین کسی که از روي طاغوت است؛ هم
 فرماید: باشد؛ زیرا اهللا متعال می می و معبودان باطل در راه طاغوت

ِينَ ٱ﴿ َّ�  ْ ِۖ ٱ َسبِيلِ  ِ�  تِلُونَ يَُ�ٰ  َءاَمُنوا ِينَ ٱوَ  �َّ َّ�  ْ  َسبِيلِ  ِ�  تِلُونَ يَُ�ٰ  َ�َفُروا
ٰ ٱ     ]٧٦:  النساء[  ﴾ُغوتِ ل�َّ

 .جنگند و کافران در راه معبودان باطل میمومنان در راه اهللا 
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ست: اگر مسلمان براي دفاع از سرزمین اسالمی خود بجنگد، پیکارش در  گفتنی
داري از  رابر کفار، پاسي دفاع از سرزمین اسالمی در ب راه اهللا متعال است؛ زیرا ثمره

که فقط باشد؛ اما کسی  می ي کلمه و شریعت اهللا هی و سرافرازي و غلبهشریعت ال
جنگد، پیکارش در راه اهللا متعال نیست؛ امروزه برخی از جوانان  با نیت کُشته شدن می

روند و هدفی جز این ندارند که کُشته شوند تا به گمان خودشان به  به جنگ می
باشد؛  اهللا کلمۀست؛ بلکه هدف فقط باید اعالي  ي شهدا برسند؛ این، نیت نادرستی رتبه

 بوده است. نده زنده هم بماند، پیکارش در راه اهللادر این صورت اگر رزم
ست که  گر و ثروتمندي شخص توانشود،  اش حکم می سومین شخصی که درباره

دهد و بذل و بخشش  اهللا متعال نعمت و ثروت فراوانی به او داده است و او صدقه می
هایش را به  عمتن گاه پروردگار آورند؛ آن کند؛ روز قیامت او را نزد پروردگار می می

کند. اهللا متعال از او  هی اعتراف میهاي ال نماید و او نیز به نعمت یاو یادآوري م
دهد: صدقه دادم و چنین  اي؟ و او پاسخ می همه نعمت چه کرده پرسد: در برابر این می

ات گفته  فرماید: دروغ گفتی؛ تو این کارها را انجام دادي تا درباره و چنان کردم. می
سپس او را به دستور پروردگار، بر ست! و گفته شد.  اي فالنی، آدمِ بخشندهشود: 
چنین کسی نیز جزو سه  اندازند. کشانند و در آتش می سوي دوزخ می اش به چهره

آید  گردد. از این حدیث چنین برمی ست که آتش دوزخ براي آنان برافروخته می گروهی
نی، مالی و علمی و امثال آن، خالص ي کارهاي بد که انسان باید نیتش را در همه

 کار است. و خشنوديِ اهللا داشته باشد، گنه بگرداند و چنانچه هدفی جز رضایت
*** 

ُهْم خِبِالَِف $وعن ابن عمرَ  -١٦٢٦
َ
ُ: إنَّا نَْدُخُل ىلَعَ َسالَِطينَنا َ�َنُقوُل ل

َ
وا هل

ُ
ال

َ
 ق

ً
: أن نَاسا

ُم إَِذا َخرَْجَنا ِمْن ِعنْد�ِ
َّ
اَل ابُن ُ�َمرَ َما َ�َتلَك

َ
 ىلَعَ َ�ْهِد رسول $ِهْم. ق

ً
نَّا َ�ُعدُّ َهَذا نِفاقا

ُ
: ك

 )1([روایت بخاري] .اهللا
اي از مردم به او گفتند: ما هنگامی که  روایت است که عده $عمر از ابن ترجمه:

ست که در  رانیم که بر خالف سخنانی نزد حاکمان خویش هستیم، سخنانی بر زبان می

تر  این روایت پیش آمده باشد.» عهد رسولِ اهللا«که در آن لفظ  آن ، بی7178، ش: صحیح بخاري )1(
 گذشت. 1549ي  شماره به
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نفاق  اهللا ما این را در دوران رسول«فرمود:  $عمر گوییم. ابن می ها غیابِ آن
 ».دانستیم می

 شرح
 $عمر اي از مردم به ابن روایتی بدین مضمون آورده است که عده /مولف

رانیم که بر  گفتند: ما هنگامی که نزد حاکمان خویش هستیم، سخنانی بر زبان می
ما این را در «فرمود:  $عمر یم. ابنگوی ها می ست که در غیابِ آن خالف سخنانی

ي حاکمان، از  ؛ زیرا چنین روي کردي درباره»دانستیم نفاق می اهللا دوران رسول
باشد؛ بلکه بر کسی که نزد حاکم یا کارگزاري  دور می و و خیرخواهی به تنصیح

هاي جامعه را براي حاکمان و  رود، واجب است که حقایق را بگوید و واقعیت می
درستی و  و وضعیت دینی، اجتماعی و اقتصاديِ مردم را به ن بازگو کندمسؤوال

دروغ بگوید که مساجد، پر از  بهکه  ها برساند؛ نه این گونه که هست، به آن همان
این، یعنی فریفتن حکام که نمازگزار است یا مردم وضعیت اقتصادي خوبی دارند؛ 

به  نیزا سر بزند؛ حتی خورشید جبه همه زیرا حاکم، خورشید نیست که حرام است؛ 
و  ها محدود است ادراك و اطالعات هر حاکمی مانند سایر انسان تابد. همه جا نمی

هاي دروغینی از وضعیت مردم به حاکم برساند،  گو، گزارش دروغ وباز  اگر آدمی دغل
هایی بگیرد  بسا تصمیم هایی فریفته شود و چه شود که حاکم به چنین گزارش باعث می

بودها و مشکالتی که از  یا براي اصالح کم ه با وضعیت واقعی مردم، سازگار نباشدک
گویی با حکام، ضرورت  . لذا صراحت و راستاطالع است، هیچ اقدامی نکند آن بی

ها و مشکالت جامعه، با کتمان  اي دارد و نباید چنین پنداشت که درمان زخم ویژه
شکافند تا خون  مان هر زخمی، آن را ابتدا میباشد؛ بلکه براي در ها ممکن می واقعیت

هاي جامعه نیز  کنند؛ درمان زخم و چرك از آن خارج شود و سپس آن را پانسمان می
ها و  کار مناسبی براي رویارویی با چالش گونه است؛ یعنی کتمان مشکالت، راه همین

ت و نفاق ها، خیان مشکالت موجود در جامعه نیست؛ لذا وارونه جلوه دادن واقعیت
باشد. از سطح کالن سیاسی و حکومتی که بگذریم، در یک محیط  است و جایز نمی

گونه که  ها همان گونه است؛ یعنی واجب است که واقعیت دانشجویی نیز همین
هستند، به مسؤوالن خوابگاه و دانشگاه منتقل شوند و کتمان مشکالت و حقایق، روا 

طور دقیق به مسؤوالن  اي به انشجو و طلبهست که مشکالت هر د نیست؛ بلکه ضروري
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اي براي رفع مشکالت، اتخاذ  هاي درست و شایسته ربط منعکس شود تا تصمیم ذي
ست و  ها، عینِ اصالح و خیرخواهی ها براي رفع آن گردد؛ زیرا ذکر معایب و کاستی

براي مشورت و نظرخواهی نزد  &فاطمه بنت قیسکه  آید؛ چنان شمار نمی غیبت به
سفیان و ابوجهم از او  آمد و عرض کرد: اسامه بن زید، معاویه بن ابی یامبرپ

ابوجهم دست بزنی دارد و زنان را «به او فرمود:  اند. پیامبر خواستگاري کرده
 )1(».زند؛ معاویه فقیر است و چیزي ندارد؛ با اسامه ازدواج کن می

ز سرِ خیرخواهی و از کسی غیبت کند؛ پس این، ا امکان نداشت که پیامبر
کرد  قصد اصالح و به ؛ لذا اگر با کسی نه از سرِ کینه و بدخواهی، بلکه بهراهنمایی بود

وضعیتش در نزد ولی یا سرپرست او سخن بگویید و به سرپرست وي خبر دهید که 
اید و این کارتان ثواب  فالنی، چنین مشکلی دارد، در حقیقت برایش خیرخواهی کرده

اي، با بیان حقایق و  هاي هر محیط و جامعه الح مشکالت و رفع چالشدارد. لذا اص
و کتمان مسایل و مشکالت، روا نیست؛ لذا  پذیر است ترسیم صورت واقعیِ آن امکان

اگر یک دانشجو مشکلی اخالقی یا انحراف رفتاري دارد، بر شما واجب است که 
ا به مدیر یا ناظم دانشکده ابتدا او را نصیحت کنید و اگر افاده نکرد، موضوعش ر

اي  خبر دهید تا تا نسبت به اصالحِ وضعیتش اقدام کنند؛ زیرا چنین دانشجو یا طلبه
ي این  اگرچه در همهکند.  مانند میکروب، سایر دانشجویان و طالب را هم خراب می

موارد، بهتر است که پیش از رسیدن خبرها و مشکالت به مسؤوالن، نسبت به رفع یا 
ي پایین  ها اقدام شود و اگر اقدامی جدي از سوي کارگزاران محلی و رده آن اصالحِ

براي رفع مشکالت صورت نگرفت، در این صورت، همان بهتر که مسایل را به 
ي باال خبر دهیم تا اقدامات الزم را انجام دهد. در هر حال از این  مسؤوالن رده

د کسی، یک رو و پشت سرش، روي شود که انسان نباید نز روایت، چنین برداشت می
باشد. بدترش، این است  دیگري داشته باشد؛ این، خصلتی از نفاق است که حرام می

اي هستی؛ و  که شخصی پیش روي کسی دیگر بگوید: تو آدم خوب و شایسته
ن آن فرد تبازي و البته با دلی پر از کینه، در صدد فریف ی و زبانسان با چاپلوس بدین

دلی باشد و به  آدم پاك آن فرد،بسا  را خام کند و چیزي از او بگیرد؛ و چهباشد تا او 
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شخص متملق و چاپلوس، احسان کند! شگفتا از چنین فردي که پیشِ روي آن 
واجب است  وید! لذا بر انسانگ کند و پشت سرش از او بد می شخص چاپلوسی می

بازي بپرهیزد و رك  و دغل گویی که از پروردگارش بترسد و تقوا پیشه کند و از دروغ
 دست او رقم بزند. و صریح باشد تا اهللا متعال، اصالح مشکالت را به

*** 

اَل انلَّيِبُّ  وعن ُجندب بن عبد اهللاِ بن سفيان -١٦٢٧
َ
اَل: ق

َ
َع اهللا : «ق َع َسمَّ َمْن َسمَّ

 )1(]$عباس نقل از ابن ه[متفق علیه؛ و نیز روایت مسلم ب ».بِِه، َوَمْن يُرايِئ يُرايئ اُهللا بِهِ 
هرکس (با «فرمود:  گوید: پیامبر می جندب بن عبداهللا بن سفیانترجمه: 

کند؛ و  بازگو کردن کارهاي نیکش) به دنبال شهرت باشد، اهللا، دستش را رو می
 ».سازد اش را آشکار می هرکس ریاکاري یا خودنمایی کند، اهللا، ریاکاري

يب هر�رةَ  -١٦٢٨
َ
اَل: وعن أ

َ
اَل رسول اهللا ق

َ
ا يُبَْتىَغ بِِه وَْجُه : «ق  ِممَّ

ً
ما

ْ
َم ِعل

َّ
َمْن َ�َعل

 اجَلنَِّة يَْوَم الِقَياَمةِ  اهللاِ 
َ

ْم َ�ِْد َعْرف
َ
ْ�َيا، ل  ِمَن ادلُّ

ً
 يِلُِصيَب بِِه َعَرضا

َّ
ُمُه إِال

َّ
 ».ال َ�َتَعل

 )2([روایت ابوداود با اسناد صحیح]
هرکس علمی را که تنها براي «فرمود:  اهللا ولرس گوید:  می ابوهریره ترجمه:
یابی به چیزي از دنیا بیاموزد، روز  خاطر دست شود، به فرا گرفته می رضاي اهللا

 ».رسد قیامت بوي بهشت به مشامش نمی
 باره وجود دارد. احادیث فراوان و مشهوري در این

 شرح
 جندب بن عبداهللاحدیثی بدین مضمون روایت کرده است که  /مؤلف

هرکس (با بازگو کردن کارهاي نیکش) به دنبال شهرت «فرمود:  گوید: پیامبر می
اش  کند؛ و هرکس ریاکاري یا خودنمایی کند، اهللا، ریاکاري باشد، اهللا، دستش را رو می

صدایش را بلند  ؛ یعنی اگر کسی هنگام قرائت قرآن یا ذکرِ اهللا»سازد را آشکار می

 ).2987، 2978صحیح مسلم، ش: (؛ و 6499، ش: صحیح بخاري )1(
این حدیث را صحیح دانسته  227در مشکاة المصابیح، ش:  /؛ آلبانی6159صحیح الجامع، ش:  )2(

 گذشت. 1399ي  شماره تر به است. این حدیث پیش
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او را رسوا  ست، اهللا گزاري بگویند که فالنی آدم عبادتکند تا دیگران بشنوند و 
یابند که آدم  سان مردم درمی سازد و بدین گرداند و عیبش را براي مردم برمال می می

ست. در این حدیث قید نشده که این رسوایی در دنیا خواهد بود یا در  ریاکاري
طور  ؛ اما بهدو سرا باشد رود که در دنیا یا در آخرت یا در هر آخرت؛ لذا احتمال می

 فرماید: گونه که اهللا متعال می است؛ همان بارتر و خفت قطع رسواییِ آخرت، شدیدتر

خۡ  ِخَرةِ �ٱ َولََعَذاُب ﴿
َ
ونَ  َ�  َوُهمۡ  َزٰىۖ أ     ]١٦: فصلت[  ﴾١٦ يُنَ�ُ

 بارتر است؛ و آنان یاري نخواهند شد. طور قطع عذاب آخرت، خفت و به

سازد  اکاري یا خودنماي کند، اهللا متعال ریاکاريِ او را برمال میچنین هرکه ری هم
شود که او، آدم  سان براي مردم روشن می گرداند و بدین و او را نزد مردم رسوا می

ست که ریا هرطور که باشد و ریاکار هرچه  ست. این حدیث، هشداري جدي ریاکاري
شود؛ زیرا اهللا متعال برمال  می نیت باطلش را پنهان کند، باز هم حقیقت امرش برمال
 کردن عیب و نیت چنین فردي را بر عهده گرفته است.

هرکس علمی را «فرمود:  بدین مضمون است که پیامبر و اما حدیث ابوهریره
یابی به چیزي از دنیا  خاطر دست شود، به فرا گرفته می که تنها براي رضاي اهللا

 ».رسد ش نمیبیاموزد، روز قیامت بوي بهشت به مشام
شود که  فرا گرفته می علوم بر دو گونه است: نوعی از آن تنها براي رضاي اهللا

ست. و نوعِ دیگر علومی مانند  ي آن، مانند زبان عربی همان علوم دینی و علوم پایه
شود و  هندسه، معماري، میکانیک و امثال آن است که از آن، به علوم دنیوي یاد می

ابی به مال و ثروت دنیا و امثال آن، هیچ ایرادي ندارد؛ مثالً ی کسب آن با هدف دست
اش دست  کند تا به شغل مورد عالقه هاي مهندسی تحصیل می کسی در یکی از رشته

خواه خود برسد. لذا  خواند تا به کار و حقوق دل ي میکانیک درس می یابد یا در رشته
دف دنیوي داشته باشد؛ اما چه ایرادي ندارد که انسان از فرا گرفتن چنین علومی، ه

خوب است که در تحصیل این علوم، نیت نماید که عالوه بر اشتغال، به مسلمانان نیز 
ي مورد نظرش به  خدمت نماید و هدفش این باشد که وابستگیِ مسلمانان در رشته

هاي  ها و فعالیت برد برنامه کفار برداشته شود و دیگر ناگزیر نباشند که براي پیش
ادي و صنعتی خود و امثال آن، از نیروهاي بیگانه کار بگیرند. با این حال اگر اقتص

یابی به کار و حقوق  هدف کسی از تحصیل در چنین علومی، صرفا اشتغال و دست
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باشد، ایرادي ندارد و گناهی بر او نیست که چرا با هدف دنیوي درس خوانده است 
کند؛ اما علوم شرعی  داد و ستد می ست که براي افزایش مال و ثروتش و مانند کسی

یابی به چیزي از  فرا گرفت و اگر کسی با هدف دست را تنها باید براي رضایت اهللا
رسد؛ این، هشدار  دنیا به تحصیل در این علوم بپردازد، بوي بهشت به مشامش نمی

ي ارتزاق خود  دهد که هرکس دین و علوم دینی را وسیله ست و نشان می شدیدي
دهد یا با هدفی دنیوي به کسب این علوم بپردازد، مرتکب گناه کبیره شده است قرار 

سوي  که توجه مردم را به براي این«و هیچ برکتی در علمِ او نیست؛ مثالً کسی بگوید: 
؛ یا بگوید: »پردازم خود جلب کنم یا به نام و نانی برسم، به تحصیل در این علوم می

مدرکی بگیرم و مشغول تدریس شوم و حقوقی  خوانم تا در این رشته درس می«
یا با چنین اهدافی به تحصیل علوم دینی بپردازد؛ بوي بهشت به مشام چنین » بگیرم

ها و  هاي آموزشیِ فعلی که کسی در دانشکده کسی نخواهد رسید. در رابطه با نظام
پردازد و مدرکی  هاي علوم اسالمی می مراکز آموزش عالی به تحصیل در رشته

خاطر دنیا باشد؛ لذا اگر  ست که گرفتن مدرك نباید فقط به گیرد، قابل یادآوري می
خوانم تا مدرکی بگیرم و به کرسی تدریس دست  من درس می«جویی بگوید:  دانش

یا با چنین اهدافی مدرك بگیرد، این، نیت » یابم و از این طریق به مردم خدمت کنم
 ارد.ست و هیچ ایرادي ند اي خوب و پسندیده



 شود، اما ریا نیست اشتباه ریا قلمداد می چه به باب: آن -289

يب ذرٍّ  -١٦٢٩
َ
اَل: �ِيَل لِرسوِل اهللا وعن أ

َ
ِي َ�ْعَمُل الَعَمَل ِمَن ق

َّ
: أَرأيَْت الرَُّجَل اذل

اَل: 
َ
ْيِه؟ ق

َ
ى الُمْؤِمنِ «اخَلْ�ِ، َوَ�َْمُدهُ انلَّاُس َعل َك اَعِجُل �رُْشَ

ْ
 )1(مسلم][روایت  ».تِل

ي مردي که کارِ نیکی  سوال شد: درباره اهللا گوید: از رسول می ابوذرترجمه: 
این، «فرمایی؟ فرمود:  ستایند، چه می خاطر آن کار می دهد و مردم او را به انجام می

 ».اي زودهنگام براي مومن است مژده
 شرح

 را چیزي انسان گاه که است پرداخته موضوع بدین باب این گشودن با /مولف

 بدین حدیثی باره این در وي نیست. ریا اما ریاست؛ که برد می گمان و پندارد می ریا

 که مردي ي درباره شد: سوال اهللا رسول از گوید: می ابوذر که است آورده مضمون

 فرمود: فرمایی؟ می چه ستایند، می کار آن خاطر به را او مردم و دهد می انجام نیکی کارِ

 شخصی که است این مسأله، صورت ».است مومن براي زودهنگام اي مژده این،«

 انجام نیکی کار خیر، یا بینند می و دانند می مردم که این به توجه بدون و خالصانه

 گویند: می و کنند می تعریف او از مردم باشد، خواسته خودش که آن بی سپس دهد؛ می

 فرمود قلمداد مومن براي زودهنگام اي مژده را این پیامبر ست؛ نیکوکاري آدم فالنی،

 شاهدان و گواهان مردم، زیرا دارد؛ شخصی چنین براي اخروي اي مژده از نشان که

 او از و گذشتند اي جنازه کنار از #صحابه که چنان هم پروردگارند؛ زمین در االهی

 تندگذش دیگري ي جنازه کنار از سپس ».شد واجب« فرمود: پیامبر کردند. یاد نیکی به

 چه پرسید: خطاب بن عمر ».شد واجب« فرمود: پیامبر کردند. نکوهش را او و

 و شد واجب برایش بهشت پس ستودید؛ را نخست شخص« فرمود: شد؟ واجب چیزي
 اهللا گواهانِ شما، گشت. واجب او بر دوزخ آتش پس کردید؛ یاد بدي به دوم شخص از

 شخصِ که است این در ریا، با مومن زودهنگامِ ي مژده تفاوت )2(».هستید زمین در

 در سان بدین و ببینند را او مردم که دهد می انجام جهت آن از تنها را نیکی عمل ریاکار

 .2642صحیح مسلم، ش:  )1(
 .957ي  ر.ك: حدیث شماره )2(
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 مومن، نیت اما کند؛ می شریک خود نیت در را غیراهللا و دارد وجود اهللا به شرك نیتش

 یا تعریف او زا مردم که نیست مهم برایش عنوان هیچ به و باشد می اهللا براي خالص

 و دهد انجام مخفیانه را عملی و باشد کار پنهان قدر هرچه انسان اما ؛نمایند وهشکن را او
 و نیک کار اگر آورند؛ درمی کارش از سر مردم هم باز دانند، نمی مردم که کند گمان

 بلکه نیست؛ ریا این، کنند؛ می یاد نیکی به او از و ستایند می را او دهد، انجام اي شایسته

 که است امید کنند، یاد نیکی به او از مردم هرکه و باشد. می مومن براي زودهنگام اي مژده

 بردیم. پی ریا و مومن زودهنگام ي مژده تفاوت به لذا باشد. بهشتی
*** 
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 بدون ضرورتی شرعی

 فرماید: می متعال اهللا

ْ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ّلِلۡ  قُل﴿ وا بۡ  ِمنۡ  َ�ُغضُّ
َ
  ]  ٣٠:  النور[  ﴾رِهِمۡ َ�ٰ �

 به مردان مؤمن بگو: چشمانشان را پایین بگیرند.

 فرماید: می و

مۡ ٱ إِنَّ ﴿ ْوَ�ٰٓ  ُ�ُّ  ُفَؤادَ لۡ ٱوَ  َ�َ ۡ�َ ٱوَ  عَ لسَّ
ُ
   ]  ٣٦: اإلرساء[  ﴾٣٦ وٗ�  ُٔ َمۡ�  هُ َ�نۡ  َ�نَ  �َِك أ

 همه، بازخواست خواهند شد.گمان گوش و چشم و دل،  بی

 فرماید: و می

ٓ  لَمُ َ�عۡ ﴿  ٱ �َِنةَ َخا
َ
ُدورُ ٱ ِ� ُ�ۡ  َوَما ُ�ِ �ۡ ۡ�      ]١٩: غافر[  ﴾١٩ لصُّ

 داند. دارند، می ها پنهان می چه را سینه ها و آن (اهللا) خیانت چشم

 فرماید: و می

 ٱَ�ِ  َر�ََّك  إِنَّ ﴿
ۡ     ]١٤: الفجر[  ﴾١٤ َصادِ ِمرۡ ل

 گاه است. ردگارت در کمینگمان پرو بی
 

 شرح
 و بیگانه زن به نگریستن بودن حرام« است: گشوده عنوان بدین بابی /نووي

 گونه هیچ که ست زنی بیگانه، زن از منظور ؛»شرعی ضرورتی بدون زیبا نوجوان

 بیگانه زن به کردن نگاه غریبه. چه و باشد خویشاوند چه نیست؛ او و شما میان محرمیتی

 است: داده دستور ها چشم گرفتن پایین به متعال اهللا زیرا شد؛با می حرام

ْ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ّلِلۡ  قُل﴿ وا بۡ  ِمنۡ  َ�ُغضُّ
َ
ْ َوَ�حۡ  رِهِمۡ َ�ٰ � ٰ  فُُروَجُهمۚۡ  َفُظوا زۡ  لَِك َ�

َ
َ ٱ إِنَّ  لَُهمۚۡ  َ�ٰ أ َّ� 

 ۢ    ]٣٠:  النور[  ﴾٣٠ َنُعونَ يَۡص  بَِما َخبُِ�
هایشان را حفظ کنند. این،  یین بگیرند و شرمگاهبه مردان مؤمن بگو: چشمانشان را پا

 گمان اهللا به کردارشان آگاه است. تر است. بی برایشان پاکیزه
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 نشان این، و فرمود ذکر شرمگاه حفظ از پیش را ها چشم گرفتن پایین ترتیب بدین

 که کسی و انجامد می شرمگاه حفاظت عدمِ به ها چشم حفاظت عدم دهد می

 زنان به نکند، حفاظت بیگانه زنان به نگریستن از را چشمانش یا نماید چرانی  چشم

 به نهایت در و خلوت، و گفتن سخن به و یابد می ادامه ها نگاه کرده، پیدا بستگی دل

 و ست بدکاري سوي به اي  انگیزه نامحرم، به نگاه رو این از انجامد؛ می بدکاري و فحشا
 فرماید: می اهللا است. داده دستور ها چشم گرفتن پایین به متعال اهللا سبب همین به

ٓ  لَمُ َ�عۡ ﴿  ٱ �َِنةَ َخا
َ
ُدورُ ٱ ِ� ُ�ۡ  َوَما ُ�ِ �ۡ ۡ�    ]١٩: غافر[ ﴾١٩ لصُّ

 داند. دارند، می ها پنهان می چه را سینه ها و آن (اهللا) خیانت چشم

 متوجه مردم، که ست نگریستنی یا کردن نگاه دزدانه ها، چشم خیانت از منظور

 و گذرد می چه کسی هر دلِ در که داند می و است آگاه نگاهی چنین از اهللا اما نشوند؛
 درونیِ هاي وسوسه و کسی هر ي آینده بلکه دارد؛ آگاهی همگان بد و نیک هاي نیت از

 فرماید: می اهللا داند. می را او

مۡ ٱ إِنَّ ﴿ ْوَ�ٰٓ  ُ�ُّ  ُفَؤادَ لۡ ٱوَ  َ�َ ۡ�َ ٱوَ  عَ لسَّ
ُ
 ]  ٣٦: اإلرساء[ ﴾٣٦ وٗ�  ُٔ َمۡ�  هُ َ�نۡ  َ�نَ  �َِك أ

 گمان گوش و چشم و دل، همه، بازخواست خواهند شد. بی

 با که دهد پاسخ باید و شود می بازخواست است، شنیده چه آن ي درباره انسان آري؛

 گوش با یا سپرده گوش حرام سخنان به آیا است؟ شنیده چیزهایی چه هایش گوش

 چشم ي درباره هرکسی چنین هم است؟ برده لذت انه،بیگ و نامحرم زنی صداي به کردن

 که است واجب انسان، بر لذا باشد؛ گو پاسخ باید و گردد می بازخواست دلش و

 سر، صورت، به کردن نگاه ست: گفتنی کند. حفاظت گناهی هرگونه از را خویشتن

 رامح انسان، براي او با ازدواج و نیست بیگانه که زنی پاي ساق و ساعد ها، دست

 این در بیفتد؛ فتنه در و شود وسوسه دچار انسان که این مگر ندارد؛ ایرادي باشد، می

 که دانید می زیباست؛ که دارد رضاعی خواهر انسان، مثالً کند. نگاه او به نباید صورت

 به کردن نگاه با که ترسد می کسی اگر اما ست؛ نَسبی خواهر مانند رضاعی، خواهر

 واجب او بر بلکه کند؛ نگاه او به نباید شود، وسوسه و فتنه اردچ اش رضاعی خواهر

 حجاب او از که باشد می واجب نیز خواهرش بر و بگیرد پایین را نگاهش که است

 وسوسه یا تنهف خوف اگر و است فتنه از ماندن درامان براي حجاب وجوب زیرا بگیرد؛
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 دخترعمه، به کردن گاهن لذا است. واجب نیز محارم از گرفتن حجاب داشت، وجود

 که این خالصه نیست. جایز نامحرم، زنان دیگر و برادر زن و خواهرزن نیز و دخترخاله،

  صورتی در محارم به کردن نگاه و باشد می ناروا مطلق طور به نامحرم، زنان به نگریستن
 باشد. فتنه خوف که نارواست

*** 

يب هر�رةَ  -١٦٣٠
َ
اَل  أنَّ انلَّيِبَّ  وعن أ

َ
نَا ُمْدرٌِك : «ق تَِب ىلَعَ ابْن آَدَم نَِصيُبُه ِمَن الزِّ

ُ
ك

َساُن زِناهُ الالَكَُم، 
ِّ
ُذنَاِن زِنَاُهَما االْستَِماُع، َوالل

ُ
َة: الَعْيَناِن زِنَاُهَما انلََّظُر، َواأل

َ
َذلَِك ال َ�َال

ُب َ�هْ 
ْ
ْو َوايَلُد زِنَاَها ابَلْطُش، َوالرِّْجُل زِنَاَها اخلَُطا، والَقل

َ
ُق َذلَِك الَفْرُج أ ، َو�َُصدِّ َوى َو�ََتَم�َّ

بُهُ   )1(باشد و روایت بخاري، مختصر است.] [متفق علیه؛ این، لفظ مسلم می ».يَُ�ذِّ
 شده نوشته زنا از زاد آدمی نصیب« فرمود: پیامبر گوید: می ابوهریره ترجمه:

 دادن گوش گوش، زناي و کردن نگاه چشم، زناي شود: می دچار آن به ناگزیر که است

 -قلب و باشد؛ می نهادن گام پا، زناي و گرفتن دست، زناي و گفتن سخن زبان، زناي و
 تکذیب یا تصدیق را آن که است شرمگاه این و کند می آزرو و میل -حرام سوي به

 ».نماید می
 شرح

 که است آورده مضمون بدین حدیثی باب، این در آیاتی ذکر از پس /مولف

 ناگزیر که است شده نوشته زنا از زاد آدمی نصیب« فرمود: پیامبر گوید: می هابوهریر

 را او اهللا که آن مگر گردد؛ می دچار زنا از بخشی به انسانی هر یعنی ؛»شود می دچار آن به

 نگاه چشم، زناي« فرمود: و نمود بیان را زنا از هایی نمونه پیامبر سپس کند. حفاظت

 شهوت روي از نگاهش چهگرا کند؛ نگاه نامحرم زنی به يمرد یعنی ؛»است کردن

 گوش، زناي و« افزود: و فرمود یاد چشم زناي به آن، از که زناست نوعی این، نباشد.

 ببرد. لذت و دهد گوش نامحرم زنی صداي به انسان که معنا بدین ؛»باشد می دادن گوش

 که سان بدین ؛»است رفتنگ دست، زناي و گفتن سخن زبان، زناي و« فرمود: ادامه در

 به -قلب و باشد؛ می نهادن گام پا، زناي و« فرمود: گاه آن بزند. دست نامحرم زنِ به انسان

 .2657صحیح مسلم، ش: )؛ و 6612، 6343، ش: (صحیح بخاري )1(
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 تکذیب یا تصدیق را آن که است شرمگاه این و کند می آزرو و میل -حرام سوي

 را پایش و دست و گوش و چشم زناي واقع در کند، زنا انسان اگر یعنی ؛»نماید می

 کند، خودداري شرمگاه زناي از و نشود زنا مرتکب چه چنان و است بخشیده تحقق

 زنان با ارتباط و وابستگی از حدیث، این است. نکرده محقق را اندامش سایر زناي

 نگریستن از نیز و زنان، صداي به دادن گوش از باید انسان یعنی دارد؛ می برحذر نامحرم

 زنی به مبادا که باشد هوش به و بپرهیزد ها آن يسو به رفتن از یا ها آن به زدن دست و

 انسان بر لذا زناست. از هایی نمونه ها، این ي همه کند؛ میل او به یا ببندد دل نامحرم

 محافظت آن به مربوط زناي از را اندامش از یک هر که است واجب دامن پاك و خردمند

 زیرا کند؛ خودداري عصیتم و گناه از داد، دست او به احساسی یا وسوسه اگر و کند

 تیرهاي از زهرآلود تیري نگاه، و یابد می جریان انسان وجود در خون همانند شیطان،

 و دوم نگاه اما کند؛ نمی پیدا وابستگی زنی به نخست نگاه در انسان گاه است. شیطان
 در رههموا که گرداند می زن ي باخته دل و شیفته قدري به را مرد یابد، می ادامه که سوم

 هنگام شود؛ می فکرش و ذکر ي همه زن، آن و برد می سر به زن آن خیالِ و فکر

 و باشد می اش معشوقه فکر و ذکر در نشیند، می چون و کند می یاد زن آن از برخاستن
 خیزد، برمی خواب از وقتی و اندیشد می زن آن به نهد، می خواب بالین بر سر که گاه آن

 افتد. می فتنه در سان بدین و د!کن می یاد اش معشوقه از
*** 

يب سعيٍد اخلُدريِّ  -١٦٣١
َ
اَل:  َعِن انلَّيِبِّ  وعن أ

َ
اِت «ق

َ
ُرق وس يِف الطُّ

ُ
؛ »إيّاُ�ْم واجُلل
ُث �ِيَها. َ�َقاَل رسوُل اهللا ، َ�َتَحدَّ َا ِمْن َ�َالِِسَنا بُدٌّ

َ
 : «قالوا: يَا رسوَل اهللا، َما نل

َّ
إَذا أبَيُْتْم إِال

َ
ف

هُ ال ِر�َق َحقَّ ْ�ُطوا الطَّ
َ
أ
َ
اَل: »َمْجلَِس، ف

َ
ر�ِق يَا رسوَل اهللاِ؟ ق وا: َوَما َحقُّ الطَّ

ُ
ال

َ
، «؛ ق َغضُّ ابَلرَصِ

رِ 
َ
الَِم، واألمُر بالَمْعُروِف، وانلَُّ� عِن الُمْنك َذى، َوَردُّ السَّ

َ
فُّ األ

َ
 )1([متفقٌ علیه] ».َو�

ها (و  ر سرِ راهاز نشستن ب«مود: فر گوید: پیامبر 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

ي  شماره تر به . این حدیث پیش2121)؛ و صحیح مسلم، ش: 6229، 2465ري، ش: (صحیح بخا )1(
 آمده است. 195
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خدا! حقّ راه چیست؟ فرمود:  پرسیدند: اي رسول». است، پس حقّ راه را رعایت کنید
ها (و خودداري از نگاه کردن به عابران)، اجتناب از اذیت و آزار  اظت چشمحف«

 ».رهگذران، جواب سالم، و امر به معروف و نهی از منکر

يب طلحة ز�د بن سهٍل  -١٦٣٢
َ
َجاَء  وعن أ

َ
ُث �ِيَها ف نَِيِة َ�َتَحدَّ

ْ
ُعوداً باألف

ُ
نَّا �

ُ
اَل: ك

َ
ق

يَنا َ�َقاَل:  رسوُل اهللاِ 
َ
ُعَداِت؟ اْجَتنُِبوا َ�َالَِس «َ�َقاَم َعل ُ�ْم َولَِمَجالِس الصُّ

َ
َما ل

ُعَداِت  اَل: »الصُّ
َ
ُث. ق ُر َوَ�َتَحدَّ

َ
َعْدنَا َ�َتَذاك

َ
َعْدنَا لَِغْ�ِ َما بَأٍس، �

َ
َنا: إ�ََّما �

ْ
وا «؛ فُقل دُّ

َ
أ
َ
ا ال ف إمَّ

الَِم، وَُحْسُن الالَكَمِ  ، َوَردُّ السَّ َها: َغضُّ ابلرََصِ  )1(وایت مسلم][ر ».َحقَّ
هاي خود نشسته  در جلوي خانه گوید: می ابوطلحه، زید بن سهل ترجمه:

ها  چرا بر سرِ راه«تشریف آورد و باالي سرمان ایستاد و فرمود:  اهللا بودیم که رسول
ایم و با هم  ایم که ایرادي ندارد؛ نشسته خاطر کاري نشسته گفتیم: ما به» نشینید؟ می

کنید، پس حقِ راه را  حال که این عمل را ترك نمی«یم. فرمود: کن صحبت و گفتگو می
 ».رعایت نمایید که عبارتست از: پایین انداختن چشم، جواب سالم، و سخن نیک

 شرح
چشم، به ذکر احادیثی در  ي وجوب فروهشتن پس از ذکر آیاتی درباره /مولف

 عید خدريباره پرداخته است؛ از آن جمله حدیثی بدین مضمون که ابوس این
». ها (و معابر عمومی) بپرهیزید از نشستن بر سرِ راه«فرمود:  پیامبر گوید: می

نشینیم و با  اي جز این نداریم؛ زیرا می خدا! چاره عرض کردند: اي رسول اصحاب
هاي  ها مانند بسیاري از مردم امروزي در حیاط یا جلوي خانه کنیم. آن هم صحبت می

کردند.  ي مسایل دینی و دینوي صحبت می درباره نشستند و با هم خود می
پرسیدند: اي ». حال که چنین است، پس حقّ راه را رعایت کنید«فرمود:  اهللا رسول
خودداري از نگاه کردن  ؛ یعنی:»ها حفاظت چشم«خدا! حقّ راه چیست؟ فرمود:  رسول

رهگذري را از نشینند و هر  به عابران؛ زیرا برخی از مردم در کوچه و در معابر می
گیرند. این بر خالف فرمان  رود، زیرِ نظر می آید تا زمانی که می اي که می همان لحظه

ویژه نگاه کردن به زنان که  نبوي مبنی بر خودداري از نگریستن به رهگذران است؛ به

 .2161صحیح مسلم، ش:  )1(
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خیلی بدتر است. لذا حفاظت چشم در این حدیث دو جنبه دارد: خودداري از نگاه 
جا عبور  هگذر؛ و نیز پرهیز از زیر نظر گرفتن هر رهگذري که از آنکردن به زنان ر

 شود. کشد و اذیت می بسا خجالت می کند؛ زیرا چه می
باشد و نباید هیچ  می» اجتناب از اذیت و آزار رهگذران«دومین حقّ راه، 

رهگذري را با گفتار یا رفتارِ خود اذیت کنید؛ یعنی نباید سخنی بگویید که به گوشَش 
برسد و ناراحت شود یا مبادا با دراز کردن پاهاي خود، راه را بر او تنگ کنید. سومین 

هاي دینی  او را مطابق آموزه» المِس پاسخ«حقّ راه، این است که اگر کسی سالم کرد، 
علیکم گفت، بر شما واجب است که الاقل به او  بدهید؛ یعنی اگر به شما السالم

و امثال آن، » آمدي  به! خوش به«هایی از قبیل:  فتنِ عبارتالسالم؛ و گ بگویید: وعلیکم
 فرماید: براي اداي این واجب شرعی، کافی نیست؛ زیرا اهللا متعال می

ْ  بَِتِحيَّةٖ  ُحّيِيُتم �َذا﴿ حۡ  فََحيُّوا
َ
ٓ ِمنۡ  َسنَ بِأ وۡ  َها

َ
ٓ  أ      ]٨٦:  النساء[  ﴾ُردُّوَها

 یا همانند آن پاسخ دهید.گویند، بهتر  و هنگامی که به شما سالم می

باشد؛ یعنی اگر دیدید که  می» امر به معروف و نهی از منکر« چهارمین حقّ راه،
اي کوتاهی کرد، به او تذکر دهید و امر به معروف  کسی در انجام کار نیک و پسندیده

باشد و  ست که مورد تأیید شریعت می اي معروف، همان کار یا روش پسندیدهنمایید؛ 
ناگفته نماند که در  ،مردم به عنوان امري نیک و پسندیده، پذیرفته شده است در عرف

چه شریعت تأیید کند، پسندیده است و  این میان، تأیید شریعت، اعتبار دارد؛ یعنی آن
لذا اگر نماز  باشد؛ اگرچه مردم، آن را نیک بپندارند. چه که تأیید نکند، ناپسند می آن

خوانَد، به او  دید و شخصی را دیدید که نماز نمیخوانده و در کوچه نشسته بو
ر یي سا یادآوري کنید که نمازش را با جماعت ادا نماید و به همین ترتیب درباره

نیز به همین  کارها نیز امر به معروف و نهی از منکر کنید. حدیث زید بن سهل
باشد که در هر دو  مضمون است و شاهد موضوع، حفاظت و فروهشتن چشم می

 حدیث آمده است.
*** 
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ُت رسوَل اهللا وعن جر�رٍ  -١٦٣٣
ْ
اَل: سأل

َ
ةِ، َ�َقاَل:  ق

َ
 «عن َ�َظِر الَفْجأ

ْ
ارْصِف

 )1([روایت مسلم] ».برََصَكَ 
ي نگاه ناگهانی و ناخواسته  درباره اهللا گوید: از رسول می جریر ترجمه:

 ».چشمت را برگردان«پرسیدم؛ فرمود: 

َمة -١٦٣٤
َ
م َسل

ُ
ْت: كنُت ِعْنَد رسول اهللاق &عن أ

َ
مِّ  ال

ُ
َبَل ابُن أ

ْ
أ�

َ
وعندهُ َمْيُمونَة، ف

ِمْرنَا بِاحلَِجاِب؛ َ�َقاَل انلَّيِبُّ 
ُ
ُتوٍم، َوَذلَِك َ�ْعَد أْن أ

ْ
َنا: يَا رسوَل اهللاِ، »اْحَتِجَبا ِمْنهُ : «َمك

ْ
؛ َ�ُقل

نَا، َوال َ�ْعرُِ�َنا؟ َ�َقاَل  يَْس ُهَو أْ�َ� ال ُ�ْبرِصُ
َ
ْسُتَما ُ�ْبرِصَانِهِ : «انلَّيِبُّ أل

َ
ل
َ
 ؟!»أَ�َعْمَياَواِن أنُتما أ

 )2([روایت ابوداود و ترمذي؛ ترمذي، این حدیث را حسن صحیح دانسته است.]
که به ما دستور حجاب داده شده بود، با  گوید: پس از این می &سلمه ام ترجمه:

از او «فرمود:  پیامبر آمد. مکتوم ام بودم که ابن در حضور پیامبر &میمونه
بیند و نه ما را  خدا! مگر او نابینا نیست؛ نه ما را می گفتیم: اي رسول». حجاب بگیرید

 »بینید؟ آیا شما هم نابینا هستید و او را نمی«فرمود:  شناسد؟ پیامبر می

يب سعيدٍ  -١٦٣٥
َ
اَل:  أنَّ رسول اهللا وعن أ

َ
 َعْوَرةِ «ق

َ
الرَُّجِل، َوال  ال َ�ْنُظُر الرَُّجُل إىِل

 
َ

ْوٍب َواِحٍد، َوال ُ�ْفيض الَمْرأةُ إىِل
َ
 الرَُّجِل يف ث

َ
ةِ، َوال ُ�ْفيِض الرَُّجُل إىِل

َ
 َعْوَرةِ الَمْرأ

َ
ةُ إىِل

َ
الَمْرأ

ةِ يف اثلَّْوِب الواِحدِ 
َ
 )3([روایت مسلم] ».الَمْرأ

نگاه  مرد دیگريمرد نباید به عورت «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوسعید ترجمه:
یا در یک  -زنی دیگر بنگرد؛ دو مرد نباید زیرِ یک پارچه کند و زن نیز نباید به عورت

و دو زن نیز نباید زیر یک پارچه قرار گیرند (یا در یک بستر  قرار گیرند -بستر
 )4(».بخوابند)

 .2159صحیح مسلم، ش:  )1(
در  /؛ آلبانی887، ش: /؛ و ضعیف أبی داود، از آلبانی536ضعیف الترمذي، ش:  ؛ضعیف است )2(

 دانسته است. این حدیث را ضعیف 3116مشکاة المصابیح، ش: 
 .338صحیح مسلم، ش:  )3(
دیگر یا پوست دو زن  شود که تماس مستقیم پوست دو مرد با یک از این حدیث چنین برداشت می )4(

 دیگر روا نیست. [مترجم] با یک
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 ي این باب، حدیثی بدین مضمون آورده است که جریر در ادامه /مولف
چشمت «ي نگاه ناگهانی و ناخواسته پرسیدم؛ فرمود:  درباره اهللا د: از رسولگوی می

ي مرد  شود که نگاه ناگهانی و ناخواسته از این حدیث چنین برداشت می». را برگردان
ي انسان است. حدیث دیگري  به زن نامحرم، موردي ندارد؛ زیرا بدون قصد و اراده

که به  گوید: پس از این می &سلمه امکه ذکر کرده، بدین مضمون است  /که مولف
بودم که  در حضور پیامبر &ما دستور حجاب داده شده بود، با میمونه

خدا! مگر  گفتیم: اي رسول». از او حجاب بگیرید«فرمود:  آمد. پیامبر مکتوم ام ابن
هم نابینا  آیا شما«فرمود:  شناسد؟ پیامبر بیند و نه ما را می او نابینا نیست؛ نه ما را می

ي احادیث صحیح، این  اما این حدیث، ضعیف است و همه» بینید؟ هستید و او را نمی
ي خود  عده«فرمود:  &به فاطمه بنت قیس اهللا که رسول کنند؛ چنان حدیث را رد می

توانی لباست را  مکتوم سپري کن که نابیناست و می ام ي پسرعمویت، ابن را در خانه
ي حدیثی  درباره /آمده است؛ وي امام احمد "صحیحین"ر این حدیث، د». درآوري

باشد؛ یعنی از  اشتباه می ذکر کرده، فرموده است: رفعِ این حدیث، /که مولف
رو نگاه کردن زن به مرد نامحرم اشکالی ندارد؛ البته  ثابت نشده است؛ از این پیامبر

ین خاطرست که به هم یا لذت.از روي شهوت نگاهی عادي باشد، نه شرطی که  به
ها نیز  روند و زن که صورت خود را بپوشانند، در کوچه و بازار راه می مردان بدون این

ن مرد براي زن حرام بود، پس مردها نیز باید صورت خود دبینند؛ اگر دی ها را می آن
اما ناگفته نماند که نگاه کردن مرد به  گرفتند. ها حجاب می پوشاندند و مانند زن را می
 نارواست.زن، 

گوید:  می ابوسعید خدريحدیثی بدین مضمون نیز آورده است که  /مولف
مرد نباید به عورت مرد دیگري نگاه کند و زن نیز نباید به عورت «فرمود:  پیامبر

قرار گیرند و دو زن  -یا در یک بستر -زنی دیگر بنگرد؛ دو مرد نباید زیرِ یک پارچه
هایشان با هم  یرند (یا در یک بستر بخوابند یا بدننیز نباید زیر یک پارچه قرار گ

ة«در این حدیث آمده است: ». تماس پیدا کند)
َ
َمْرأ

ْ
 َعْوَرة ال

َ
ة إِىل

َ
َمْرأ

ْ
؛ یعنی: »ال َ�نُْظر ال

در این حدیث زنِ بیننده یا زنی را مخاطب  اهللا رسول». زن به عورت زن نگاه نکند«
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شود و لباس پوشیده است؛  ی که به او نگاه میکند، نه زن قرار داده است که نگاه می
بسا زنی که لباس به تن دارد، براي قضاي حاجت، لباسش را دربیاورد؛ و  یعنی چه

گوید؛ نه  جنس خود نگاه کند. حدیث، این را می هیچ زنی حق ندارد به عورت هم
را که عورت زن از ناف تا زانوست. کسی که چنین پنداري دارد، فریب شیطان  این

چگونه بوده  ي پیامبر ي پوشش زنان در دوره خورده است؛ لذا باید ببینیم که نحوه
اش، یعنی در حضورِ زنان یا مردانی که محرمش  در خانه است. زن در دوران پیامبر

 پوشاند. پوشید که از کف دست تا قوزك پا را می بودند، لباسی می
 َعْوَرِة الرَُّجِل  ال َ�نُْظر الرَُّجُل «در این حدیث آمده است: 

َ
مرد نیز نباید به «؛ یعنی: »إِىل

پیراهن و  -ازار و ردا با این حال مردها در دوران پیامبر». عورت مرد نگاه کند
کردند؛ اگرچه برهنه بودن سینه  پوشیدند و فقط به ازار یا شلوار بسنده نمی می -شلوار

باره اشاره  به حدیثی در این خوبست ؛جایز استي مرد در مقابل مردي دیگر  و شانه
عرضه کرد. مردي  گوید: زنی، خودش را به نبی اکرم می سهل بن سعد کنم؛ 

آیا «از آن مرد پرسید:  اهللا رسول. آورخدا! او را به ازدواج من درگفت: اي رسول
چگونه . »تنها چیزي که دارم، ازارِ من است«؟ گفت: »داريبراي مهرش چیزي 

داد،  را به آن زن می ازارشرا به عنوان مهریه به آن زن بدهد؟ اگر  توانست ازارش می
پوشید، آن زن بدون مهر   خود چیزي براي پوشیدن نداشت و اگر خود آن را می

اگر چه انگشتري آهنی  ؛برو چیزي پیدا کن«به او فرمود:  اهللا ماند! لذا رسول می
دي ندارد که به پوشیدنِ لُنگ یا جاست که براي مرد ایرا شاهد موضوع، این )1(».باشد

 پوشاند، بسنده کند. اش را می تنه ینیازاري که پا
کاران خانگی، اهمیت و ضرورت فراوانی دارد  رعایت حجاب براي خدمت نکته:

ویژه در  تر و شدیدتر است؛ به مراتب بیش حجابی براي چنین زنانی، به و خطر بی
 خانه پسران جوانی دارد. حالتی که صاحبکاران جوان و زیبا یا در  رابطه با خدمت

*** 

 .1425و...)؛ و مسلم، ش:  5087، 5030، 5029صحیح بخاري، ش: ( )1(
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 فرماید: اهللا متعال می

ۡ�ُ  �َذا﴿
َ
ٓ  ِمن لُوُهنَّ  َٔ فَۡ�  اعٗ َمَ�ٰ  ُموُهنَّ َس�   ]  ٥٣:  األحزاب[  ﴾ِحَجابٖ  ءِ َوَرا

 هید.خواستید، از پشت پرده بخوا و چون از همسران پیامبر، چیزي می

 

اَل:  أنَّ رسوَل اهللاِ  وعن عقبَة بن اعمرٍ  -١٦٣٦
َ
ُخوَل ىلَعَ النَِّساءِ «ق ؛ »إيَّاُ�ْم َوادلُّ

اَل: 
َ
رَأيَْت احَلْمَو؟ ق

َ
 )1(]متفق علیه[ ».احَلْمُو الَمْوُت «َ�َقاَل رَُجٌل ِمَن األنَْصارِ: أف

نزد زنان بیگانه از رفتن به «فرمود:  اهللا گوید: رسول می عقبه بن عامر ترجمه:
فرمایی؟  ي خویشاوندان شوهر چه می مردي از انصار عرض کرد: درباره». بپرهیزید
 ».تر و مانند) مرگ است اش (بیش فتنه«فرمود: 

اَل:  أنَّ رسوَل اهللاِ  $وعن ابن عباٍس  -١٦٣٧
َ
 َمَع «ق

َّ
ٍة إِال

َ
َحُدُ�ْم باْمرَأ

َ
ونَّ أ

ُ
ال َ�ْل

 )2([متفق علیه] ».ِذي َ�َْرمٍ 
اي  هیچ مردي با هیچ زنِ بیگانه«فرمود:   اهللا گوید: رسول می $عباس ابن ترجمه:

 ».که محرمی با زن باشد خلوت نکند؛ مگر آن

اَل رسوُل اهللا وعن بُر�َدةَ  -١٦٣٨
َ
اَل: ق

َ
ُحْرَمُة �َِساءِ الُمَجاِهِديَن ىلَعَ الَقاِعِديَن : «ق
َهاتِِهْم، َما ِمْن رَجُ  مَّ

ُ
ُحْرَمِة أ

َ
ُف رَُجالً ِمَن الُمَجاِهِديَن يف أْهلِِه، َ�َيُخونُُه ك

ُ
ٍل ِمَن الَقاِعِدْ�َن َ�ْل

ُخُذ ِمْن َحَسَناتِِه َما َشاَء َحىتَّ يَْرىض
ْ
ُ يَْوَم الِقَياَمِة، َ�َيأ َف هلَ

َ
 َو�

َّ
َْنا »�ِيِهْم إِال ؛ ُ�مَّ اتلََفَت إيلَ

قال:  رسوُل اهللاِ 
َ
 )3(][روایت مسلم »َما َظنُُّ�ْم؟«ف

 .2172؛ و صحیح مسلم، ش: 5232صحیح بخاري، ش:  )1(
نیز  997ي  تر به شماره . [این حدیث پیش1341؛ و صحیح مسلم، ش: 5233صحیح بخاري، ش:  )2(

 گذشت. (مترجم)]
 .1897صحیح مسلم، ش:  )3(
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حرمت زنان مجاهدان بر مردان «فرمود:  اهللا گوید: رسول می بریده ترجمه:
که به عذري به  -نشینی مرد خانه چه چنانباشد؛  نشین، مانند حرمت مادرانشان می خانه

کند و  سرپرستی ي او را  مجاهد، خانوادهیک عنوان جانشینِ  به -جهاد نرفته است
کننده  مجاهد باالي سرِ خیانت روز قیامتورزد،   ي آنان به مجاهد، خیانت درباره

به  اهللا سپس رسول». که راضی شود گیرد تا این هایش می قدر از نیکی ایستد و آن می
کننده باقی  هاي خیانت گمان شما چیست؟ (آیا چیزي از نیکی«ما رو کرد و فرمود: 

 »مانَد؟) می
 شرح

زن بیگانه گشوده است؛  ي حرام بودن خلوت کردن با بابی درباره /مولف
ها یا  منظور از زن بیگانه، زنِ نامحرم مانند دخترعمو، دخترعمه، دخترخاله و امثالِ آن

ست که از نزدیکان و محارم انسان نیست؛ خلوت کردن با زن بیگانه، حرام  زنی
شیطان است؛ شما  دیگر خلوت کنند، سومینشان باشد و هر زن و مردي که با یک می

و نفر که سومینشان شیطان است، چه گمانی دارید؟ بدون شک این دو نفر ي د درباره
 در معرض فتنه و فساد قرار دارند. پناه بر اهللا!

 فرماید: می این آیه را ذکر کرده است که اهللا /سپس مولف

ۡ�ُ  �َذا﴿ 
َ
ٓ  ِمن لُوُهنَّ  َٔ فَۡ�  اعٗ َمَ�ٰ  ُموُهنَّ َس�   ]  ٥٣:  األحزاب[ ﴾ِحَجابٖ  ءِ َوَرا

 خواستید، از پشت پرده بخواهید. و چون از همسران پیامبر، چیزي می

این حکم، عام است و بدین معناست که از رفتن به نزد زنان نامحرم بپرهیزید و 
 تا خلوت صورت نگیرد. خواهید، از پشت پرده بخواهید ها چیزي می گاه که از آن آن

گوید:  می بن عامرعقبه حدیثی بدین مضمون آورده است که  /سپس مولف
مردي از انصار عرض کرد: ». از رفتن به نزد زنان بیگانه بپرهیزید«فرمود:  اهللا رسول
تر و مانند) مرگ  اش (بیش فتنه«فرمایی؟ فرمود:  ي خویشاوندان شوهر چه می درباره
 ».است

منظور از خویشاوندان شوهر، برادر، عمو و داییِ اوست؛ اما پدرشوهر و پسرِ 
ي خویشان  فرمود: تنه اهللا از همسرِ دیگرش، جزو محارم هستند. رسولشوهر 

گونه که انسان از  ست؛ یعنی همان شوهر، مانند مرگ است. این، تعبیر دقیق و جامعی
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گریزد، باید از خلوت کردن خویشان و نزدیکان خویش با همسر خود  مرگ می
کردن خویشاوندان ست؛ زیرا خلوت  جلوگیري کند. این، هشداري شدید و جدي

تر است؛ با این  انسان با همسرش از خلوت کردن بیگانگان با همسرِ وي خطرناك
کنند و به سادگی اجازه  انگاري می باره کوتاهی و سهل حال، برخی از مردم در این

دهند که برادر بالغشان در خانه، با همسرشان تنها باشد؛ این، حرام و نارواست؛  می
یابد. اگر خانه مشترك باشد، راهش  خون در بدن انسان جریان می زیرا شیطان همانند

این است که محل زنان و مردان را با درب از هم جدا کند و کلید را نزد خود نگه 
ي برادرش، درب را قفل کند و کلید را  دارد؛ البته با نصب درب و جدا کردن خانه

هاي خلوت حرام،  . یکی از نمونهاي براي فساد، از میان برود تا هرگونه زمینه بردارد
دهند که راننده  ي شخصی دارند، اجازه می هاي مرفهی که راننده این است که خانواده

با همسر یا دخترشان تنها شود؛ این، حرام است و بلکه خلوت کردن در ماشین 
ها وجود دارد  باشد؛ زیرا این امکان براي آن مراتب از خلوت کردن در خانه بدتر می به

خواهشان بروند و بدون  و به محلّ دل توافق کنندکه با هم بر سر فساد و بدکاري 
لذا هیچ مرد باغیرتی نباید اجازه دهد که  هیچ مانعی مرتکب آن عمل زشت شوند.

سوار ماشین  -حتی براي پنج دقیقه -تنهایی با راننده همسر یا خواهر یا دخترش به
بیمِ گذارد،  ناموس خود را با بیگانگان تنها می اي کسی که به هر بهانهي  درباره شود.

ي فساد و بدکاري را براي ناموس  ؛ زیرا زمینهباشدغیرت  دیوث و بیرود که  آن می
 سازد. خود فراهم می

*** 
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 مردان در لباس و حرکت و سایر امور

  $عن ابن عباٍس  -١٦٣٩
َ
َعَن رُسوُل اهللاِ ق

َ
الَِت  اَل: ل الُمَخنَّثَِ� ِمَن الرَِّجاِل، َوالُمرَتَجِّ

 ِمَن النَِّساءِ.

َعَن َرُسوُل اهللاِ 
َ
الُمتََشبِِّهَ� ِمَن الرَِّجاِل بالنَِّساءِ ، والُمتََشبَِّهاِت ِمَن النَِّساءِ  و� روايٍة: ل

 )1([روایت بخاري] بالرَِّجاِل.
بر مردانی که خود را به شکل زنان  اهللا گوید: رسول می $عباس ابن ترجمه:

 سازند، لعنت فرستاد. آورند و بر زنانی که خود را شبیه مردان می درمی
 در روایتی دیگر، الفاظ دیگري آمده که به همین مضمون است.

يب هر�رةَ  -١٦٤٠
َ
َعَن رُسوُل اهللا وعن أ

َ
اَل: ل

َ
بَُس لِبَْسَة المَ  ق

ْ
َة الرَُّجَل يَل

َ
ةِ، والَمْرأ

َ
ْرأ

بُِس لِبَْسَة الرَُّجِل.
ْ
 )2([روایت ابوداود با اسناد صحیح] تَل

پوشد و بر  بر مردي که لباس زنانه می اهللا رسول گوید: می ابوهریره ترجمه:
 زنی که مانند مردان لباس بپوشد، لعنت فرستاد.

اَل رسوُل اهللا -١٦٤١
َ
اَل: ق

َ
وٌم َمَعُهْم ِسَياٌط ِصْنَفاِن ِمْن أهْ : «وعنه ق

َ
َرُهَما: ق

َ
ْم أ

َ
ِل انلَّارِ ل

ُ�وَن بَِها انلَّاَس، َو�َِساٌء اَكِسَياٌت اَعرِ�َاٌت ُمِميالٌَت َمائِالٌَت، ُرُؤوُسُهنَّ  نَاِب ابَلَقِر يرَْضِ
ْ
أذ

َ
ك

�ََها، و�نَّ رِ  َن اجَلنََّة، َوال َ�ِْدَن رِ
ْ
ِة ال يَْدُخل

َ
ْسنَِمِة ابلُْخِت املائِل

َ
أ
َ
ُوَجُد ِمْن َمِسَ�ةِ ك

َ
�ََها يل

َذا َو�َذا
َ
 )3([روایت مسلم] ».ك

دو گروه از دوزخیان هستند که «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
هایی چون دم گاو با خود دارند و با آن مردم را  ام: گروهی که تازیانه ها را ندیده آن
و از  اند  لباس دارند، اما در حقیقت برهنهاي که  هبرهن ) زنانِ نیم:زنند. و (گروه دوم می

 ).5886، 5885صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .3545، ش: /صحیح أبی داود، از آلبانی )2(
 .2128صحیح مسلم، ش:  )3(
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به انحراف نیز دیگران را  منحرف هستند و -و از مسیر اطاعت پروردگار -راه درست
ها وارد بهشت  سازند؛ این ؛ سرهایشان را مانند کوهان شتر برآمده میکشانند میفتنه  و

ي بهشت از مسافتی رسد؛ در حالی که بو شوند و بوي بهشت به مشامشان نمی نمی
 ».شود احساس میدور 

 شرح
حرام بودن همانند شدنِ مردان به زنان «بابی بدین عنوان گشوده است:  /نووي

؛ زیرا اهللا متعال به هر یک از جنس »و زنان به مردان در لباس و حرکت و سایر امور
اخالق ها در آفرینش و دین و  رو زن هاي خاصی داده است؛ از این زن و مرد، ویژگی

، خُلق و جسمیهایی با مردها دارند و و مردها نیز از لحاظ  و سایر موارد، تفاوت
کوشد زنان را  ها متفاوتند؛ در نتیجه کسی که می و رفتار و امثال آن با زنخوي 

سان مردان و مردان را مانند زنان قرار دهد، به رویارویی با قدرت و شریعت االهی  هم
هاست و  نیده، حکمتآفریده یا مشروع گردا چه اهللا نبرخاسته است؛ زیرا در آ

هاي دینی وعید  حکمت نیست. به همین سبب در متون و داده هی، بیخَلق و شرع ال
بر مردانی که خود را به  اهللا رسولباره وارد شده است؛ تا حدي که  شدیدي در این

ند، لعنت فرستاده ساز آورند و بر زنانی که خود را شبیه مردان می شکل زنان درمی
رو  ست؛ از این هیمعناي دوري و محرومیت از رحمت الاست. لعن و نفرین، به 

ویژه لباس ابریشمی و طال استفاده  مردي که لباس زنانه بپوشد یا از پوشش زنانه به
ترین  ها راه برود، به زبان بهترین و برگزیده کند یا همانند زنان سخن بگوید و مثلِ زن

چنین زنی که خود را شبیه مردان  ، نفرین شده است؛ هممحمد مصطفی ي خدا، بنده
ي لباس پوشیدن، حرف زدن و راه رفتن، خود را شبیه مردان  بسازد و در نحوه

بدین نکته  $عباس که در حدیث ابن باشد؛ چنان شده می بگرداند، ملعون و نفرین
 تصریح شده است.

 فرمود: اهللا گوید: رسول می حدیثی آورده است که ابوهریره /سپس مولف
ُ�وَن بَِها انلَّاَس « رَُهَما: قَوٌم َمَعُهْم ِسيَاٌط َكأْذنَاِب ابَلَقِر يرَْضِ

َ
؛ »ِصنَْفاِن ِمْن أْهِل انلَّاِر لَْم أ

هایی چون  ام: گروهی که تازیانه ها را ندیده دو گروه از دوزخیان هستند که آن«یعنی: 
ست که مردم  ي کسانی این وعید درباره». زنند مردم را میدم گاو با خود دارند و با آن 
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حق باشد، مشمول این وعید  زنند؛ ولی اگر شالق زدن به ناحق می دلیل و به را بی
 فرماید: گونه که اهللا متعال می نیست؛ همان

ا�َِيةُ ٱ﴿ اِ� ٱوَ  لزَّ ْ جۡ ٱفَ  لزَّ وا   َوَ�  ةٖ� َجۡ�َ  ِماْئَةَ  ُهَماّمِنۡ  ِحدٖ َ�ٰ  ُ�َّ  ِ�ُ
ۡ
  بِِهَما ُ�مُخذۡ تَأ

ۡ
 فَةٞ َرأ

ِ ٱ دِينِ  ِ�  ِ  ِمُنونَ تُؤۡ  ُكنُتمۡ  إِن �َّ ِ ٱب     ]٢:  النور[  ﴾ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ
هر زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید و اگر به اهللا و روز قیامت ایمان دارید، نباید در دین 

 سوزي شوید. دو دچار دل اهللا نسبت به آن

در این حدیث در  ست. پیامبر زند، دوزخی ناحق می ی که مردم را بهولی کس
َو�َِساٌء اَكِسيَاٌت اَعِرَ�اٌت ُمِميَالٌت َمائَِالٌت، ُرُؤوُسُهنَّ «معرفیِ دومین گروه دوزخی فرمود: 

ْدَن ِر�ََها، و�نَّ ِر�َ  َن اجلَنََّة، َوال َ�ِ
ْ
ْسِنَمِة ابُلْخِت املائِلَِة ال يَْدُخل

َ
ُوَجُد ِمْن َمِسَ�ِة َكَذا َكأ َها يلَ

و   اي که لباس دارند، اما در حقیقت برهنه برهنه ) زنانِ نیم:و (گروه دوم«یعنی: ؛ »َو�َذا
گردان هستند و) دیگران را نیز در فتنه  گرند و (از اطاعت پروردگار روي عشوه

وارد بهشت  ها سازند؛ این اندازند؛ سرهایشان را مانند کوهان شتر برآمده می می
رسد؛ در حالی که بوي بهشت از مسافتی  شوند و بوي بهشت به مشامشان نمی نمی

 ».شود دور احساس می
گونه که اهللا  اند؛ همان ؛ یعنی لباس دارند، اما از لباس تقوا، عاري»اَكِسيَاٌت اَعِرَ�اٌت «

 فرماید: متعال می

ٰ  َوىٰ �َّقۡ ٱ َوِ�َاُس ﴿     ]٢٦: األعراف[  ﴾َخۡ�ٞ  لَِك َ�
 و لباس تقوا بهتر است.

نما  شود که لباس نازك یا تنگ و بدن لذا این حدیث، هم شامل زنانی می
تن دارند، اما از لباس  ست که هرچند لباس فراخ به پوشند و هم شامل زنان بدکاري می

به زنان  »اَكِسيَاٌت اَعِرَ�اٌت «چنین عبارت  اند. هم تقوا و پرهیزگاري محروم و عاري
 .نماست بدنو کوتاه، یا نازك و هایشان تنگ  اي تعبیر شده است که لباس برهنه نیم

هاي عجیب و  گري که با طنازي و آرایش ؛ یعنی: زنان عشوه»ُمِميَالٌت َمائَِالٌت «
غریب، دچار فتنه شده و با خودآرایی و استعمال انواع وسایل آرایشی، در انظار 

ی که خود دارند، دیگران را نیز منحرف کنند و با انحراف عمومی عرض اندام می
. متأسفانه امروزه این آفت در میان زنان، رواج فراوانی یافته است؛ گردانند می
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ی که بر یها از حق و حقیقت و از شرم و حیا ، بدین معناست که این زن»َمائَِالٌت «
خود  روند، پاي اند و وقتی در کوچه و خیابان راه می ها واجب است، منحرف شده آن

پروا نسبت به پیرامون خود، با دوستان و  کوبند و بی را همانند سربازان به زمین می
خرند، با کمال  چنین هنگام که چیزي می دهند؛ هم همراهان خود قهقهه سر می

 زنند! شرمی بر سرِ هزار تومان با فروشنده چانه می بی
ْسِنَمِة ابُلْخِت املائِلَةِ «

َ
سرهایشان را مانند کوهان شتر برآمده : «؛ یعنی»ُرُؤوُسُهنَّ َكأ

نوعی شتر است که کوهان بلندي دارد و کوهانش در هنگام  »ابُلْخت«». سازند می
. این زنان دوزخی نیز در دنیا موهایشان را شود حرکت، به چپ و راست متمایل می

ه هاي مخصوص استفاد ؛ حتی بدین منظور از گیرهسازند مانند کوهان شتر برآمده می
 کنند. می

ها وارد بهشت  این«هاي چنین زنانی فرمود:  پس از بیان ویژگی اهللا رسول
رسد؛ در حالی که بوي بهشت از مسافتی  شوند و بوي بهشت به مشامشان نمی نمی

  تر، به طول هفتاد سال و بیش آري؛ بوي بهشت از مسافتی به». شود دور احساس می
قدر از بهشت دور  نآهاي داشته باشد،  یرسد؛ اما زنی که چنین ویژگ مشام می

 .شنود گردد که بوي بهشت را نمی می
ست که در حدیث به آن تصریح شده  گر حرام بودن نوع پوششی این حدیث، بیان

که  چنان هایی، گناه کبیره است. هم دهد که پوشیدن چنین لباس است؛ و نیز نشان می
ند و نیز عمل زنانی که خود را شبیه آور عملِ مردانی که خود را به شکل زنان درمی

کردي دارند،  چنین روي یی کهها باشد. برخی از زن سازند، حرام می مردان می
از  وزنان بدکار از گویند: نیت ما، این نیست که خود را به شکل مردان درآوریم یا  می

م . در پاسخ چنین کسانی باید بگوییم که نفس این کار، حراتقلید کنیمزنان غربی 
 .قصد باشد، بدتر است قصد باشد و چه بدون قصد؛ اما اگر به است؛ چه به

*** 
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اَل رسوُل اهللاِ  عن جابرٍ  -١٦٤٢
َ
اَل: ق

َ
ُل : «ق

ُ
ْيَطاَن يَأ� إنَّ الشَّ

َ
َماِل، ف وا بِالشِّ

ُ
ل

ُ
ال تَأ�

َمالِ   )1([روایت مسلم] ».بِالشِّ
با دست چپ چیزي نخورید؛ زیرا «فرمود:  اهللا گوید: رسول می جابر ه:ترجم

 ».خورد شیطان با دست چپش می

اَل:  أنَّ رُسوَل اهللا $وعن ابن عمرَ  -١٦٤٣
َ
َحُدُ�ْم �ِِشَماهِلِ، َوال «ق

َ
نَّ أ

َ
ل

ُ
ال يَأ�

ُب بِهَ  ُل �ِِشَماهِلِ َو�رَْشَ
ُ
�

ْ
ْيَطاَن يَأ إنَّ الشَّ

َ
َ�نَّ بَِها، ف  )2([روایت مسلم] ».ا�رَْشَ
یک از شما با دست چپش  هیچ«فرمود:  اهللا گوید: رسول می $عمر ابن ترجمه:

 ».آشامد خورد و می نخورد و نیاشامد؛ زیرا شیطان با دست چپش می

يب هر�رةَ  -١٦٤٤
َ
اَل:  أنَّ رُسوَل اهللاِ  وعن أ

َ
إنَّ ايَلُهوَد َوانلََّصارى ال يَْصبُغوَن، «ق

َخالُِفوهُ 
َ
 )3([متفق علیه] ».مْ ف

موهاي خود  -یهود و نصارا«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
 ».کنند؛ شما بر خالف آنان عمل کنید رنگ نمی -را

[نووي: منظور از رنگ کردن، رنگ کردن ریش و موي سفید به رنگ زرد یا قرمز 
دي ذکر خواهیم کرد، از رنگ شاءاهللا تعالی در باب بع گونه که ان باشد؛ اما همان می

 ]کردن به رنگ سیاه نهی شده است.
 شرح

 ».باب: نهی از شبیه کردن خود به شیطان و کافران«گوید:  می /مولف
 فرماید: گونه که اهللا متعال می شیطان، رأس کفر است؛ همان

 .2019صحیح مسلم، ش:  )1(
 .2020مسلم، ش: صحیح  )2(
 .2103)؛ و صحیح مسلم، ش: 5889، 3462صحیح بخاري، ش: ( )3(
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ْ سۡ ٱ �َِكةِ َمَ�ٰٓ لِلۡ  َناقُلۡ  �ذۡ ﴿ ْ فََسَجُدوٓ  َدمَ � ُجُدوا ٓ  ا َ�ٰ  لِيَس إِبۡ  إِ�َّ
َ
 ِمنَ  َوَ�نَ  َ�َ َتكۡ سۡ ٱوَ  �

ٰ لۡ ٱ     ]٣٤: البقرة[  ﴾٣٤ فِرِ�نَ َ�
و زمانی (را یادآوري کن) که به فرشتگان گفتیم: براي آدم سجده کنید؛ پس همه سجده 

 ي کافران قرار گرفت.کردند، مگر ابلیس که سر باز زد و سرکشی کرد و در زمره

گونه  دشمنان اهللا و دوستان شیطان هستند؛ همان هایی که کافرند، دسته از انسان آن
 فرماید: که اهللا متعال می

ُ 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 کند. اما اولیاي کسانی که کفر ورزند، معبودان باطل و طغیانمی

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

ها را  یه کردن به شیطان و کافران بدین معناست که انسان، کارهاي آنخود را شب
ها  ي آن هاست یا خود را به شکل و قیافه ني آ انجام دهد یا لباسی را بپوشد که ویژه

شود: لباس  قصد باشد و چه بدون قصد. لذا پوشیدن لباسی که گفته می درآورد؛ چه به
مان حرام است که خود را شبیه کافران باشد؛ زیرا بر مسل کافران است، حرام می

 بگرداند.
جا  چنین بر مسلمان حرام است که کارهاي شیطان را انجام دهد؛ اما از آن هم

بینیم، تنها اطالعاتی که از  کند و ما او را نمی شیطان که در جهان غیب زندگی می
گونه  همانبراي ما بیان فرموده است؛  ست که پیامبر کارهایش داریم، همان مواردي

یک از شما با دست  هیچ«فرمود:  اهللا رسولآمده است:  $عمر که در حدیث ابن
 ».آشامد خورد و می چپش نخورد و نیاشامد؛ زیرا شیطان با دست چپش می

در این حدیث از خوردن و نوشیدن با دست چپ نهی نود و علتش را  پیامبر
 و ما از پیروي» آشامد و میخورد  شیطان با دست چپش می«چنین بیان فرمود که 

 فرماید: گونه که اهللا متعال می ایم؛ همان شیطان نهی شده
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َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا ٰ  تَتَّبُِعوا يۡ ٱ تِ ُخُطَ� ٰ  يَتَّبِعۡ  َوَمن ِن� َ�ٰ لشَّ يۡ ٱ تِ ُخُطَ�  نِ َ�ٰ لشَّ
  ۥفَإِنَّهُ 

ۡ
ِ  ُمرُ يَأ ٓ َفحۡ لۡ ٱب ۡ ٱوَ  ءِ َشا    ]  ٢١:  النور[  ﴾ُمنَكرِ ل

کند، بداند  هاي شیطان پیروي  هاي شیطان پیروي نکنید. و هر کس از گام اي مؤمنان! از گام
 دهد. که شیطان به کارهاي بسیار زشت و ناپسند فرمان می

گر حرام بودن خوردن و نوشیدن با دست چپ است و نشان  این حدیث بیان
طان که دشمن ما و دشمن دهد که هرکس با دست چپش بخورد یا بنوشد، شبیه شی می

 خداست، عمل کرده است.
پیروي از پیشواي  شگفتا از کسانی که از غرب و فرهنگ غربی اثر گرفته و به

ها که  نوشند؛ شگفتا از این خورند و می کافران، شیطان ملعون با دست چپ خود می
ه اند! گاه دید را ترك گفته، به روش شیطان و کافران روي آورده روش وپیامبر

کنند و با دست راست غذا  شود که برخی از افراد، در غذا خوردن رعایت می می
نوشند؛  گیرند و با دست چپ آب می خورند، اما لیوان را در دست چپ می می
گویند: دست راست ما چرب است و ناچاریم لیوان را در دست چپ بگیریم تا  می

مستحب نیست که از کنارِ آن  و  ي ساده گوییم: این، یک مسأله آلوده نشود؛ می
باشد،  چه حرام می سادگی بگذریم؛ زیرا آشامیدن با دست چپ، حرام است و آن به

گردد و آلوده شدن یا  فقط در ضرورت شدید و شرایط خاص و گریزناپذیر جایز می
چرب شدن لیوان، ضرورت نیست؛ بلکه امکانِ شستنِ لیوان وجود دارد. این، کار 

کنیم؛ اما  هاي یک بار مصرف استفاده می ویژه امروزه که از لیوان دشواري نیست؛ به
 فرماید: دهد. اهللا متعال می شیطان، کارهاي زشت را در نگاه انسان، زیبا جلوه می

َ�َمن﴿
َ
ۖ َحَسنٗ  فََرَءاهُ  ۦَ�َملِهِ  ءُ ُسوٓ  ۥَ�ُ  ُزّ�ِنَ  أ َ ٱ فَإِنَّ  ا ٓ  َمن يُِضلُّ  �َّ  َمن ِديَوَ�هۡ  ءُ �ََشا

 ٓ   ]  ٨: فاطر[  ﴾ءُ �ََشا
بیند (مانند مؤمن نیکوکار  آیا کسی که کردار زشتش در نظرش آراسته شده و آن را نیک می

 بخشد. کند و هرکه را بخواهد، هدایت می یقین اهللا هر که را بخواهد، گمراه می است)؟ به

که به ضروت  در هر حال خوردن و نوشیدن با دست چپ، حرام است؛ مگر آن
دست راست انسان، شکسته یا فلج است و یا انگشت ندارد. در چنین باشد؛ مثالً 

شرایطی، خوردن و نوشیدن با دست چپ ایرادي ندارد؛ زیرا اهللا متعال در دین 
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گوید: شخصی، نزد  می سلمه بن اکوع گونه سختی و حرجی نگذاشته است. هیچ
دست راست  با«به او فرمود:  با دست چپ خود، غذا خورد؛ پیامبر اهللا رسول

این دعاي  )1(».گاه نتوانی هیچ«فرمود:  توانم. پیامبر آن مرد گفت: نمی». خود بخور
باشد و چون کبر،  گر این است که غذا خوردن با دست چپ، حرام می بیان پیامبر

چنین دعایی کرد و آن مرد از آن پس  داشت، پیامبربازآن مرد را از اطاعت 
 به سوي دهانش بلند کند.توانست دست راستش را  نمی

گیرد یا چیزي را با دست چپش به  چنین کسی که چیزي را با دست چپش می هم
حتی  -کند؛ اما متأسفانه امروزه بسیاري از مردم دهد، شبیه شیطان عمل می دیگران می

گیرند یا به  اشیا را با دست چپ می -اهل علم و مردمی که به نیکی و زهد مشهورند
ست؛ بلکه به حکم ادب و  یهاي دین ند؛ این، بر خالف ادب و آموزهده دیگران می

که دست  هاي دینی، دادن و گرفتن اشیا باید با دست راست انجام شود؛ مگر این آموزه
جاییِ  راست انسان، بند باشد؛ مثالً کاالي سنگینی در دست راست انسان است و جابه

 خواهیم به روش پیامبر ر میآن و گذاشتنش در دست چپ دشوار باشد. ولی اگ
 به چنین مواردي اهمیت دهیم.عمل کنیم، باید 

*** 

 . [مترجم]745ي  ر.ك: حدیث شماره )1(
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يقِ  عن جابرٍ  -١٦٤٥ دِّ يب بَْ�ٍر الصِّ
َ
َة وادِلِ أ

َ
َحاف

ُ
يِب ق

َ
يِتَ بِأ

ُ
اَل: أ

َ
َة $ق

َّ
، يَوَم َ�ْتِح َمك

. َ�َقاَل َرُسوُل اهللاِ َوَرأُسُه َوحِلَْيُتُه اَكثلَّ 
ً
َوادَ : «َغاَمِة َ�َياضا وا َهَذا َواْجَتنُِبوا السَّ ُ [روایت  ».َ��ِّ

 )1(مسلم]
را آوردند و سر  $روز فتح مکه، ابوقحافه، پدر ابوبکرگوید:  می جابر ترجمه:

این را تغییر دهید و از «فرمود:  اهللا سفید بود. رسول "درمنه"و ریشِ او مانند گیاه 
 ».نگ سیاه بپرهیزیدر

 شرح
در باب حرام بودن شبیه کردن خود به شیطان و کافران، حدیثی بدین  /مولف

 -یهود و نصارا«فرمود:  اهللا گوید: رسول می مضمون آورده است که ابوهریره
؛ یعنی موهاي خود را »کنند؛ شما بر خالف آنان عمل کنید رنگ نمی -موهاي خود را

گوید: روز فتح  می تأییدي بر همین معناست؛ جابر ررنگ نمایید. روایت جاب
سفید  "درمنه"را آوردند و سر و ریشِ او مانند گیاه  $مکه، ابوقحافه، پدر ابوبکر

یابیم  لذا درمی». یر دهید و از رنگ سیاه بپرهیزیداین را تغی«فرمود:  اهللا بود. رسول
ه غیر از رنگ سیاه؛ مثالً با که بهتر است که انسان موهاي سفیدش را رنگ کند؛ البت

اي تیره و سوخته  قهوهرنگ  و حنا به "وسمه"اي از  شود یا با آمیخته حنا، زرد می
از رنگ سیاه «فرمود:  اهللا رسول گردد. تنهایی، سیاه می آید؛ اما با وسمه به درمی

عوض  کلّی ي انسان را به ؛ زیرا چهره؛ لذا از سیاه کردن موها منع شده است»بپرهیزید
هی در و قانون ال دهد و این، بر خالف فطرت اهللا کند و او را جوان، جلوه می می

گذرد، موهایش سفید  باشد؛ چون قاعدتاً هرچه از عمر انسان می هایش می آفریده
نگ سیاه نهی فرمود؛ فقط از ر رود؛ پیامبر یش از میان میاهسیاهیِ موشود و  می

باشد و براي زنان  خصوص زنان کفار است، ناروا میهایی که م البته استفاده از رنگ
هایی استفاده کنند؛ زیرا مسلمان، از شبیه کردن  مسلمان جایز نیست که از چنین رنگ

 خود به کافران نهی شده است.

 .2102صحیح مسلم، ش:  )1(
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 دیگر؛ و مباح بودن تراشیدن تمام سر براي مرد، نه براي زن

اَل: َ�َ� رسوُل اهللا $عن ابن عمرَ  -١٦٤٦
َ
 )1([متفق علیه] َعِن الَقَزِع. ق

از تراشیدن بخشی از موهاي سر و  اهللا گوید: رسول می $عمر بنا ترجمه:
 گذاشتن بخشی دیگر، نهی فرمود.

ى رُسوُل اهللاِ  -١٦٤٧
َ
اَل: رأ

َ
ْد ُحلَِق َ�ْعُض َشْعِر َرأِسِه َوتُرِكَ  وعنه ق

َ
 ق

ً
َ�ْعُضُه،  َصبِّيا

هُ «َ�َنَهاُهْم َ�ْن َذلَِك، وقال: 
َّ
وهُ لُك

ُ
وِ اتُْرك

َ
ُه، أ

َّ
[روایت ابوداود با اسناد صحیح بنا  ».اْحلُِقوهُ لُك

 )2(بر شرط بخاري و مسلم]
اي دید که بخشی از موهاي  پسربچه اهللا گوید: رسول می $عمر ابن ترجمه:

اش را بتراشید یا  همه«دند. فرمود: سرَش را تراشیده و بخش دیگر را گذاشته بو
 ».اش را بگذارید همه

 ُ�مَّ أتَاُهْم َ�َقاَل:  أنَّ انلَّيِبَّ  $وعن عبد اهللا بن جعفرٍ  -١٦٤٨
ً
الَثا

َ
أْمَهَل آَل َجْعَفر ث

وا ىلَعَ أيِخ َ�ْعَد ايَلْومِ «
ُ
اَل: » ال َ�ْبك

َ
يِخ «ُ�مَّ ق

َ
�نَّا »اْدُعوا يِل بَِ� أ

َ
يِجَء بَِنا ك

َ
ُرٌخ َ�َقاَل: ؛ ف

ْ
أف

َق «
ّ
َق ُرُؤوَسَنا.»اْدُعوا يِل احَلال

َ
َحل

َ
أمرَهُ، ف

َ
[روایت ابوداود با اسناد صحیح بنا بر شرط  ؛ ف

 )3(بخاري و مسلم]
شهادت گذشت سه روز از پس از  پیامبرگوید:  می $عبداهللا بن جعفر ترجمه:

؛ سپس »برادرم گریه نکنیداز امروز به بعد بر «ي وي آمد و فرمود:  نزد خانوادهجعفر 
موهاي  -هاي پرندگان ما را که مانند بچه». پسران برادرم را نزدم بیاورید«فرمود: 

گاه به سلمانی  و آن». سلمانی را به نزدم فراخوانید«آوردند. فرمود:  -اي داشتیم آشفته
 اي ما را بتراشد و او هم این هم این کار را انجام داد.سرهدستور داد که 

 .2120؛ و صحیح مسلم، ش: 5921صحیح بخاري، ش:  )1(
، ش: /؛ و صحیح أبی داود، از آلبانی1123؛ و السلسلۀ الصحیحۀ، ش: 212صحیح الجامع، ش:  )2(

2535. 
 .166؛ و احکام الجنائز، ص:3532، ش: /صحیح أبی داود، از آلبانی )3(
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اَل: َ�َ� رُسوُل اهللاِ  وعن يلعٍّ  -١٦٤٩
َ
ْلَِق الَمْرأةُ َرأَسَها. ق  )1([روایت نسائی] أْن حتَ

 که زن سرش را بتراشد، نهی فرمود. از این اهللا گوید: رسول می علی ترجمه:
 شرح

َ�َ� رسوُل «گوید:  می $عمر ین باب، روایتی آورده است که ابندر ا /مولف
نهی فرمود. قَزَع بدین معناست که  "قََزع"از  اهللا یعنی: رسول؛ »َعِن الَقَزِع  اهللا

که از یک طَرف  کند بخشی از سر را بتراشند و بخشی دیگر را بگذارند؛ فرقی نمی
سر باشد یا از همه طَرَف یا از سمت راست باشد و یا از سمت چپ یا باال و پایینِ 

 د و بخشی دیگر را بگذارند.سر؛ بلکه قَزَع، این است که بخشی از سر را بتراشن
 اهللا گوید: رسول آورده است که می $عمر روایت دیگري نیز از ابن /مولف

اي دید که بخشی از موهاي سرَش را تراشیده و بخش دیگر را گذاشته بودند.  پسربچه
 ».اش را بگذارید اش را بتراشید یا همه همه«فرمود: 

عبداهللا بن ن مضمون آورده است که نووي پس از ذکر این دو روایت، حدیثی بدی
ي  پس از گذشت سه روز از شهادت جعفر نزد خانواده گوید: پیامبر می $جعفر

این سه روز را به  پیامبر ».وز به بعد بر برادرم گریه نکنیداز امر«وي آمد و فرمود: 
سپس بر آنان سبک و آسان شود و  آنان مهلت داد تا غم از دست دادن جعفر

پسران «منع نمود و سپس فرمود:  ستن بر جعفرن رفت و آنان را از گرینزدشا
بودند، نزد  هاي پرندگان که مانند بچهرا  #پسران جعفر». برادرم را نزدم بیاورید

گاه به سلمانی دستور داد  و آن». سلمانی را به نزدم فراخوانید«آوردند. فرمود:  پیامبر
شوند؛ از  مو می ا خیلی زود، نامرتب و ژولیدهه د؛ زیرا بچهایشان را بتراشکه سره

هاست؛ و گرنه،  رو امر نمود که موهایشان را بتراشند. البته این، در رابطه با پسربچه این
ها نهی شده است. به همین سبب سرِ نوزاد  از تراشیدنِ موي زنان و از جمله دختربچه

 تراشند. هاي نوزاد دختر را نمیتراشند و مو زمان با عقیقه، می پسر را در روز هفتم، هم
شود که گذاشتن موي سر، سنت نیست؛ بلکه به  از این حدیث چنین برداشت می

سرِ پسران  عادت انسان بستگی دارد؛ زیرا اگر گذاشتن مو سنت بود، پیامبر
 تراشید. را نمی #جعفر

 .678، ش: /؛ السلسلۀ الضعیفۀ، از آلبانیاست ضعیف )1(
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 -سال چه خردسال باشند و چه بزرگ -چنین ناگفته نماند که موي دختران را هم
اي شکسته است؛ در این صورت،  ضرورت؛ مثالً سرِ دختربچه نباید تراشید؛ مگر به

در احرام بود و  بتراشند؛ زیرا باري پیامبرایرادي ندارد که سرَش را براي پانسمان 
چون قصد حجامت داشت، سرَش را تراشید؛ اگرچه تراشیدن موي سر در حالت 

 کند. ت، حکمش فرق میاحرام، روا نیست؛ اما در هنگامِ ضرور
*** 



 کوبی و تراش دندان حرام بودن وصل مو، خالباب:  -296

 فرماید: می لاهللا متعا

ٓ  ۦٓ ُدونِهِ  ِمن ُعونَ يَدۡ  إِن﴿ رِ�دٗ  انٗ َ�ٰ َشيۡ  إِ�َّ  ُعونَ يَدۡ  �ن اثٗ إَِ�ٰ  إِ�َّ ۘ ٱ لََّعَنهُ  ١١٧ امَّ ُ َّ� 
َِذنَّ  َوقَاَل  َّ�

َ
فۡ  انَِصيبٗ  ِعَبادِكَ  ِمنۡ  َ� ِضلَّنَُّهمۡ  ١١٨ اُروٗض مَّ

ُ
َمّنِيَنَُّهمۡ  َوَ�

ُ
 ُمَر�َُّهمۡ َو� َوَ�

 ٱ َءاَذانَ  فَلَُيبَّتُِ�نَّ 
َ
نَّ  ُمَر�َُّهمۡ َو� مِ َ�ٰ نۡ ۡ� ُ ِ ٱ قَ َخلۡ  فَلَُيَغّ�ِ     ]١١٩  ،١١٧:  النساء[  ﴾�َّ

اند) به فریاد  نهاده ها هایی را که نام) دختران را (برآن (مشرکان) به جاي اهللا، تنها (بت
خوانند. اهللا، شیطان را از رحمتش دور کرد.  خوانند و جز شیطان سرکش را به فریاد نمی می

(شیطان) گفت: از بندگانت سهم معینی را خواهم گرفت و آنان را گمراه و دچارِ آرزوها(ي 
هاي یت) گوشکنم تا (بر اساس باورهاي دوران جاهل گردانم. و وادارشان می دور و دراز) می

 دارم.هی وا میچارپایان را بشکافند و آنان را به تغییر آفرینش اال
 

ِت انلَّيِبَّ  &وعن أسماءَ  -١٦٥٠
َ
ل
َ
ةً َسأ

َ
ْت: يا رسوَل اهللاِ إنَّ ابْنيَِت أَصاَ�ْتَها  أنَّ اْمرَأ

َ
َ�َقال

ِصُل �ِيِه؟ ف
َ
أ
َ
 َزوَّْجُتَها، أف

ّ
َق َشْعُرَها، و�� ةَ «قاَل: احَلْصَبُة، َ�َتَمرَّ

َ
َة َوالَمْوُصول

َ
َعَن اُهللا الَواِصل

َ
 ».ل

 )1([متفق علیه]
ةَ «و� روايٍة: 

َ
َة، والُمْستْوِصل

َ
 ».الَواِصل

خدا! دخترم به  اي رسولپرسید:  گوید: زنی از پیامبر می &اسماء ترجمه:
ام؛ آیا  بیماري حصبه دچار شد و موهاي سرَش ریخت؛ اینک او را شوهر داده

اهللا، پیوندزننده و کسی را که «فرمود:  ه موي سرش، مو پیوند بزنم؟ پیامبرتوانم ب می
 ».شود، لعنت کرده است مویش پیوند زده می

را که درخواست پیوند مو  زنیاهللا، پیوندزننده و «و در روایتی دیگر آمده است: 
 ».کند، لعنت کرده است می

وهُ. &وعن اع�شة -١٦٥١
َ

 )2([متفق علیه] �
 نیز روایت شده است. &وایتی به همین مضمون از عایشهر ترجمه:

 .2122)؛ و صحیح مسلم، ش: 5941، 5935صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .2123؛ و صحیح مسلم، ش: 5205صحیح بخاري، ش:  )2(

                                           



 297   کوبی و تراش دندان بودن وصل مو، خال باب: حرام

اعَم َحجَّ ىلع الِمْنرَبِ َوَ�َناَوَل  وعن مُحيِد بِن عبد الرمْحِن �نَُّه َسِمَع ُمَعاوِ�َةَ  -١٦٥٢
َماُؤُ�ْم؟! َسِمعُت ا

َ
ًة ِمْن َشْعٍر اَكنَْت يف يَِد َحَريِسٍّ َ�َقاَل: يَا أْهَل الَمِديَنِة أْ�َن ُعل صَّ

ُ
 نلَّيِبَّ ق

ََذ َهِذه �َِساُؤُهمْ «َ�ْنَ� َ�ْن ِمْثِل هِذهِ، و�ُقوُل:  ا�ِيَل حَ� اختَّ ْت َ�ُنو إرْسَ
َ
ك

َ
َما َهل [متفق  ».إ�َّ

 )1(علیه]
 -آخرین -در سالی که گوید: از معاویه حمید بن عبدالرحمن می ترجمه:

ه در دست یک یک دسته مو کپس از گرفتن بر روي منبر حجش را گزارد، شنیدم که 
شنیدم که بریدن  نگهبان بود، فرمود: اي اهالی مدینه! علماي شما کجایند؟ از پیامبر

اسرائیل زمانی به هالکت  بنی«فرمود:  نمود و می مو و پیوند آن به دیگري، نهی می
 ».هایشان چنین کاري را شروع کردند رسیدند که زن

َعنَ  أنَّ رُسوَل اهللا $وعن ابن عمرَ  -١٦٥٣
َ
َة، والَواِشَمَة  ل

َ
َة والُمْسَتْوِصل

َ
الَواِصل

 )2([متفق علیه] والُمْسَتوِشَمَة.
زنی که درخواست پیوند  و پیوندزنندهبر  اهللا گوید: رسول می $عمر ابن ترجمه:

کوبی  خال نماید و زنی که درخواست کوبی می کند و نیز بر زنی که خال مو می
 نماید، لعنت فرستاد. می

َصاِت،  بن مسعودٍ وعن ا -١٦٥٤ َعَن اُهللا الَواِشَماِت والُمْسَتوِشَماِت َوالُمَتَنمِّ
َ
قال: ل

َعُن 
ْ
ٌة يف َذلَِك َ�َقاَل: َوَما يِل ال أل

َ
ُ اْمرَأ

َ
ْت هل

َ
َق اهللا، َ�َقال

ْ
َاِت َخل ُحْسِن، الُمَغ�ِّ

ْ
َجاِت لِل

ِّ
والُمَتَفل

َعَنُه َرُسوُل اهللاِ 
َ
ٓ ﴿؟ قاَل اُهللا تعاىل: َوُهَو يِف كَِتاِب اهللاِ  َمْن ل ٰ  َوَما  فَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱ ُ�مُ َءاتَٮ

ٰ  َوَما ْ ٱفَ  هُ َ�نۡ  ُ�مۡ َ�َهٮ  )3([متفق علیه] ]٧[احلرش: ﴾نَتُهوا
کوب و زنانی که درخواست  فرمود: نفرینِ اهللا بر زنانِ خال مسعود ابن ترجمه:

براي زنانی که ر بگیرند و  زنانی که موي ابروي خود را میبر کنند و  کوبی می خال
. زنی به اندازند هایشان فاصله می تراشند و میان دندان هایشان را می زیبایی، دندان

 .2127حیح مسلم، ش: ؛ و ص3468صحیح بخاري، ش:  )1(
 .2124)؛ و صحیح مسلم، ش: 5940، 5937صحیح بخاري، ش: ( )2(
 .2125)؛ و صحیح مسلم، ش: 5943، 4886صحیح بخاري، ش: ( )3(

                                           



 الصالحین شرح ریاض   298

فرمود: چرا بر کسی که  مسعود تذکر داد که لعنت نفرستد. ابن مسعود ابن
ي آن  لعنتش کرد، لعنت نفرستم؟ در حالی که اهللا متعال در کتابش درباره اهللا رسول

ٓ ﴿ید: فرما بزرگوار می ٰ  َوَما ٰ  َوَما فَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱ ُ�مُ َءاتَٮ ْ ٱفَ  هُ َ�نۡ  ُ�مۡ َ�َهٮ ؛ [یعنی: ﴾نَتُهوا
 ]».چه شما را بازداشت، بازآیید را بگیرید و از آن چه پیامبر به شما داد، آن  آن«

*** 



باب: نهی از کَندن موهاي سفید ریش و سر و دیگر موهاي  -297
ي  روییده بالغ از کندن موهاي تازه هسفید؛ و نیز نهی نوجوان تاز

 ریش خود

هِ  -١٦٥٥ ال تَنْتُِفوا «قال:  َعِن انلَّيِبِّ  عن عمرو بن شعيب عن أبيِه عن َجدِّ
إنَُّه نُوُر الُمْسلِِم يَْوَم الِقَياَمةِ 

َ
ْيَب؛ ف [روایت ابوداود، ترمذي و نسائی با سندهاي  ».الشَّ

 )1(است.]حسن؛ ترمذي، این حدیث را حسن دانسته 
 از عمرو بن شعیب از پدرش از پدربزرگش روایت است که پیامبر ترجمه:

موهاي سفید (سر و صورت) را نَکَنید؛ زیرا نورِ مسلمان در روز قیامت «فرمود: 
 ».است
 

ْيِه أْمُرنَا : «قالت: قال رسوُل اهللاِ  &وعن اع�شةَ  -١٦٥٦
َ
يَْس عل

َ
َمْن َعِمَل َ�َمالً ل

 )2([روایت مسلم] ».َ�ُهَو َردٌّ 
هرکس عملی انجام دهد که امر «فرمود:  اهللا گوید: رسول می &عایشه ترجمه:

 ».(دین) ما بر آن نیست، عملش مردود است
*** 

؛ آلبانی این حدیث را در 3539، ش: /؛ و صحیح أبی داود، از آلبانی7463صحیح الجامع، ش:  )1(
 صحیح دانسته است. 4458مشکاة المصابیح، ش: 

 گذشت. (مترجم)] 173ي  شماره تر به ؛ [این حدیث پیش171صحیح مسلم، ش:  )2(

                                           



کراهت استنجا و لمس شرمگاه با دست راست بدون باب:  -298
 عذر

ال«قاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  وعن أيب قتادةَ  -١٦٥٧
َ
َحُدُ�ْم، ف

َ
َرُه إذا بَاَل أ

َ
 يَأُخَذنَّ َذك

ْس يِف اإلنَاءِ   )1([متفق علیه] ».�َِيِمينِِه، َوال �َْستَْنِج �َِيِمينِِه، َوال يَتََنفَّ
یک از شما هنگام ادرار کردن،  هیچ«فرمود:  پیامبرگوید:  می ابوقتاده ترجمه:

 آلت خود را با دست راست نگیرد و با دست راست استنجا نکند؛ (و هنگام نوشیدنِ
 ».آب) در ظرف آب نفس نکشد

 احادیث فراوان و صحیحی در این باره وجود دارد.
 شرح

ي کراهت استنجا با دست راست گشوده است؛ استنجا به  بابی درباره /مولف
شود و گاه با سنگ و اشیاي  شستن یا تمیز کردن محل ادرار و مدفوع با آب گفته می

 "استجمار"گردد که به آن،  ام میگزین از قبیل: خاکستر، چوب و خاك انج جاي
اند؛ اما شرط استنجا با  اهللا ذکر کرده گویند. استجمار شرایطی دارد که علما رحمهم می

آب این است که اثر نجاست از میان برود؛ وقتی اثر نجاست از میان رفت و محل 
 شود. ادرار و مدفوع، مانند اول شد، طهارت حاصل می

گوید:  می ابوقتادهن آورده است که حدیثی بدین مضمو /سپس مولف
یک از شما هنگام ادرار کردن، آلت خود را با دست راست نگیرد و با دست  هیچ«

دست  اند: رو علما گفته ؛ زیرا دست راست، شرافت دارد؛ از این»راست استنجا نکند
ست.  باشد؛ مگر در مواردي که براي پاك کردن آلودگی راست بر دست چپ مقدم می

کنند. و هنگام  ریزند و با دست چپ، پاك می هنگام استنجا با دست راست آب میلذا 
گیرند و محل مدفوع را با دست چپ تمیز  دست چپ می استجمار، سنگ را به

 کنند. می
ظرف آب نفس (و هنگام نوشیدنِ آب) در «ي این حدیث آمده است:  در ادامه

اي بنوشد و لیوان را  رد؛ جرعه؛ یعنی: سنت، این است که با سه نفس آب بخو»نکشد

 .267؛ و صحیح مسلم، ش: 154صحیح بخاري، ش:  )1(
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اي دیگر سر بکشد و پس از جدا کردن لیوان از  از دهانش جدا کند؛ سپس جرعه
ي سوم را بنوشد. این، روش سنت در آشامیدن آب است و براي معده  دهانش، جرعه
 رو کند؛ از این ایجاد میالتهاب و حرارت باشد؛ زیرا تشنگی، در معده  نیز مفیدتر می

چنین اگر هنگام  گذارد. هم باره آب بنوشیم، بر روي معده اثر منفی می کی اگر به
کند و  رود با بازدم برخورد می آبی که از دهان فرو می نفس بکشیم، نوشیدن آب

چنین ممکن  هم ممکن است در گلو گیر نماید یا به ناي برود و باعث خفگی شود.
سان این  ، آمیخته شود و بدینهایی که در بازدم وجود دارد میکروببا است که آب 

 ها وارد معده شده، باعث بیماري شوند. در هر حال، به فرمان پیامبر اکرم میکروب
 کنیم. در ظرف آب تنفس نمی

*** 



 ي کفش یا یک موزه باب: کراهت راه رفتن با یک لنگه -299
بدون عذر؛ و نیز کراهت پوشیدنِ کفش و موزه در  (جوراب)

 عذر حالت ایستاده بدون

ال يَمِش أَحُدُ�ْم يِف َ�ْعٍل َواِحَدٍة، «قاَل:  أنَّ رُسوَل اهللا عن أيب هر�رةَ  -١٦٥٨
 
ً
ْعُهَما مَجِيعا

َ
، أو يِلَْخل

ً
ُهَما مَجِيعا

ْ
 ».يِلَْنَعل

 «و� روايٍة: 
ً
 )1([متفق علیه] ».أو يِلُْحِفِهَما مَجِيعا

ي  از شما با یک لنگهیک  هیچ«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
 ».که هر دو را درآورد ؛ یا هر دو لنگه را بپوشد یا اینکفش راه نرود

 در روایتی دیگر الفاظ دیگري آمده که به همین معناست.

ال «َ�ُقوُل:  وعنه قال: َسِمْعُت رسوَل اهللا -١٦٥٩
َ
َحِد�ْم، ف

َ
إذا اْ�َقَطَع ِشْسُع َ�ْعِل أ

ْخَرى َحىتَّ 
ُ
 )2([روایت مسلم] ».يُْصلَِحَهاَ�ْمِش يِف األ
هرگاه بند کفش «فرمود:  شنیدم که می اهللا گوید: از رسول می ابوهریره ترجمه:

 ».ي خراب را تعمیر کند که لنگه ي دیگر راه برود تا آن یکی از شما پاره شد، نباید با لنگه

  أنَّ رسوَل اهللاِ  عن جابرٍ  -١٦٦٠
َ
.َ�َ� أْن يَنَْتِعَل الرَُّجُل ق

ً
[روایت ابوداود با  ائِما

 )3(اسناد حسن]
که کسی در حالت ایستاده کفش  از این اهللا گوید: رسول می جابر ترجمه:

 بپوشد، نهی فرمود.
 شرح

ي  ي کفش یا پوشیدنِ یک لنگه ي کراهت راه رفتن با یک لنگه این احادیث درباره
 که هر دو را درآورد. یا این ي کفش را بپوشد موزه است؛ بلکه انسان باید هر دو لنگه

 .2097؛ و صحیح مسلم، ش: 5855صحیح بخاري، ش:  )1(
 .2098صحیح مسلم، ش:  )2(
 .3483، ش: /از آلبانی؛ و صحیح أبی داود، 719؛ و السلسلۀ الصحیحۀ، ش: 6848صحیح الجامع، ش:  )3(

                                           



 303   ي کفش یا یک موزه (جوراب) بدون... رفتن با یک لنگه باب: کراهت راه

رو  دانید که کفش پوشیدن و پابرهنه راه رفتن، هر دو سنت است؛ از این می
؛ پروري نهی نموده و دستور داده که گاهی از اوقات، پابرهنه راه برویم از تن پیامبر

رود، او  دانند و اگر کسی را ببینند که پابرهنه راه می اما مردم پابرهنه راه رفتن را بد می
پروري نهی نموده و دستور  از تن کنند؛ این، اشتباه است؛ زیرا پیامبر را سرزنش می

خواهید کفش بپوشید، ابتدا  داده که گاهی از اوقات، پابرهنه راه برویم. هنگامی که می
از پاي راست آغاز کنید و هنگام درآوردن کفش، ابتدا پاي چپ خود را درآورید؛ 

هاي خود را تکان دهید و آن را  خواهید نماز بخوانید، کفش میچنین هنگامی که  هم
اي پاك شود؛ زیرا نماز خواندن با کفش در سنت  به زمین بمالید تا از هرگونه آلودگی

َُهودَ «فرموده است:  نبوي ثابت شده است؛ پیامبر
ْ

؛ یعنی: »َصلُّوا يِف نَِعاِلُ�ْم، َخاِلُفوا ايل
هایشان  ؛ زیرا یهودیان با کفش».بخوانیدهایتان نماز  فشبا یهود مخالفت کنید و با ک«

هیچ فرقی میانِ نماز خواندن با موزه یا جوراب و نماز  ست: خوانند. گفتنی نماز نمی
ست که بسیاري از مردم با جوراب و  خواندن با کفش وجود ندارد؛ این، در حالی

این سان  پندارند و بدین میخوانند؛ ولی نماز خواندن با کفش را ناپسند  موزه نماز می
که مانند  خواند توان با کفش نماز  میدر مساجدي فقط البته  سنت، ترك شده است.

ناگفته پیداست که بردن کفش به اند؛ زیرا  مساجد گذشته با ریگ و ماسه فرش شده
ها را  ست و فرش غیربهداشتیاند،  مساجدي که با موکت و قالی فرش شدهدرون 

خواهد به سنت نماز خواندن با کفش عمل کند،  د؛ لذا کسی که میگردان آلوده می
یدن کفش به شاش بخواند و با پو شایسته است که نمازهاي سنت یا نافله را در خانه

عمل نماید. شده ترك این سنت 
 اهللا گوید: رسول می حدیث بعدي، حدیثی بدین مضمون است که ابوهریره

؛ یا هر دو لنگه را بپوشد یا ي کفش راه نرود گهیک از شما با یک لن هیچ«فرمود: 
باشد و حتی  ؛ علتش این است که دین اسالم، دین عدالت می»که هر دو را درآورد این

ي کفش  ي پوشش نیز به عدل و عدالت سفارش کرده و از راه رفتن با یک لنگه درباره
 اهللا رحمهم د؛ علماباش منع نموده است؛ چراکه این کار، جفایی در حقّ پاي برهنه می

اي باشد که  خاطر تعمیر لنگه ي کفش راه رفت؛ حتی اگر به اند: نباید با یک لنگه گفته
روایت کرده، آمده است که  رو در حدیثی که ابوهریره خراب شده است؛ از این
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ي دیگر راه برود  هرگاه بند کفش یکی از شما پاره شد، نباید با لنگه« فرمود: پیامبر
 ».ي خراب را تعمیر کند ه لنگهک تا آن

گوید:  می جابرحدیثی بدین مضمون آورده است که  /سپس مولف
ي  این، درباره». که کسی در حالت ایستاده کفش بپوشد، نهی فرمود از این اهللا رسول«

ست که انسان ناگزیر است که از دست خود براي پوشیدنِ آن کمک بگیرد  ییها کفش
خَم کند؛ در این حالت، ممکن است که انسان به زمین و بدین منظور خودش را 
ها  توانیم آن سادگی می هستند که به  اي گونه هاي امروزي به بیفتد؛ اما بسیاري از کفش

را در حالت ایستاده بپوشیم و نیازي نیست که پاي خود را باال بگیریم یا خود را خَم 
 کنیم.

*** 



هنگام خواب و  خانه به باب: نهی از روشن گذاشتن آتش در -300
 امثال آن، چه آتش چراغ باشد و چه آتشی دیگر

وا انلَّاَر يِف ُ�ُيوتُِ�ْم ِحَ� َ�َناُمونَ «قال:  َعِن انلَّيِبِّ  $عن ابن عمرَ  -١٦٦١
ُ
ك  ».ال َ�رْتُ

 )1([متفق علیه]
خوابید، آتش را در  هنگامی که می«فرمود:  گوید: پیامبر می $عمر ابن ترجمه:

 ».هایتان روشن نگذارید خانه

ْيِل،  وعن أيب موىس األشعريِّ  -١٦٦٢
َّ
َق َ�ْيٌت بالَمِديَنِة ىلَعَ أْهلِِه ِمَن الل قال: اْحرَتَ

َث َرُسوُل اهللاِ  ا ُحدِّ مَّ
َ
ل
َ
أْطِفُئوَها«�َِشأنِِهم، قاَل:  ف

َ
إذا نِْمُتْم، ف

َ
ُ�ْم، ف

َ
 ».إنَّ هِذهِ انلَّاَر َعُدوٌّ ل

 )2([متفق علیه]
اي در مدینه با ساکنانش آتش  شبی خانهگوید:  می ابوموسی اشعري :ترجمه

این آتش، دشمن شماست؛ «رسید، فرمود:  اهللا گرفت. وقتی این خبر به رسول
 ».را خاموش کنید  خواهید بخوابید، آن هنگامی که می

قَ «قال:  عن رسوِل اهللاِ  وعن جابرٍ  -١٦٦٣ ْوكُِئوا السِّ
َ
وا اإلنَاَء، وَأ لُِقوا َ�طُّ

ْ
غ

َ
اَء، وَأ

، َوال يَْ�ِشُف إنَاًء؛ فإْن 
ً
ْيَطاَن ال َ�ُلُّ ِسَقاًء، َوال َ�ْفَتُح بَابا اَج، فإنَّ الشَّ َ بَْواَب وَأْطِفُئوا الرسِّ

َ
األ

َيْفَعل، فإنَّ الُفوَ 
ْ
ل
َ
َر اْسَم اهللاِ، ف

ُ
 أْن َ�ْعُرَض ىلَعَ إنَائِِه ُعوداً، َو�َْذك

َّ
َحُدُ�ْم إال

َ
ْم َ�ِْد أ

َ
�ِْسَقَة ل

 )3([روایت مسلم] ».ترُْضُِم ىلَعَ أْهِل ابَلْيِت بَيَْتُهمْ 
ي  د و دهانهینشاها را بپو ظرف«فرمود:  اهللا گوید: رسول می جابر ترجمه:

ها را خاموش کنید؛ شیطان، درب ظرف آب را  ظرف آب و نیز درها را ببندید و چراغ
دارد. اگر کسی از  ها را برنمی ظرف کند و پوششِ گشاید و درِ بسته را باز نمی نمی

 .2015؛ و صحیح مسلم، ش: 6293صحیح بخاري، ش:  )1(
آمده  165ي  شماره تر به . [این حدیث پیش2016؛ و صحیح مسلم، ش: 6294صحیح بخاري، ش:  )2(

 است. (مترجم)]
و  3280ي  ؛ در صحیح بخاري نیز روایتی به همین ضمون به شماره2012صحیح مسلم، ش:  )3(

 است.آمده  6295
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هایش بگذارد و فقط چوبی در اختیار داشت،  شما چیزي نیافت که آن را روي ظرف
کاري  که تبه -زیرا موشها بگذارد؛  اهللا بگوید و همان چوب را روي ظرف پس بسم

 ».کشد خانه را به روي ساکنانش به آتش می -کوچک است
 شرح

؛ »از روشن گذاشتن آتش در خانه به هنگام خوابباب: نهی «گوید:  می /مولف
بیان فرمود: آتش، دشمن انسان است؛ یعنی براي انسان  گونه که پیامبر زیرا همان

بسا هنگامی که در خواب فرو رفته است، یک موش کوچک باعث  خطر دارد و چه
هایی  که در گذشته از چراغ ور شود و خانه آتش بگیرد؛ چنان شود که آتشِ چراغ شعله

ها پیه حیوانات و روغن بود؛ لذا این امکان وجود  شد که سوخت آن استفاده می
سان  داشت که موشی به سوخت چراغ آغشته شود یا چراغ را واژگون کند و بدین

دستور داد که پیش از خوابیدن، آتش  رو پیامبر خانه با ساکنانش آتش بگیرد؛ از این
ی استفاده قندهد؛ البته امروزه از وسایل بر سوزي روي را خاموش کنند تا آتش

هاي برقی  شود و نوع سوخت مردم، تغییر کرده است و براي روشنایی نیز از المپ می
شود. لذا استفاده از چراغ خواب یا المپ شب، ایرادي ندارد؛ فقط باید  استفاده می

ایل توجه داشت که نکات ایمنی در استفاده از این امکانات رعایت شود. وس
ي  گرمایشی مانند بخاري نفتی و گازي، خطرهاي خاص خودش را دارد؛ لذا الزمه

 ست. استفاده از چنین وسایلی، رعایت نکات ایمنی
اش را قفل کند و  ، درب خانهچنین شایسته است که انسان پیش از خوابیدن هم
ین ها؛ زیرا رعایت چن ها را بپوشاند؛ حتی با گذاشتن یک چوب بر روي آن ظرف

 کند. نکاتی، او را از آسیبِ شیطان حفظ می
*** 



فایده  باب: نهی از تکلف که عبارتست از گفتار یا کردارِ بی -301
 با دشواري انجام شودکه موردي  یا بی

 فرماید: اهللا متعال می

ٓ  قُۡل ﴿ ۡ�  َما
َ
جۡ  ِمنۡ  هِ َعلَيۡ  ُلُ�مۡ  َٔ أ

َ
ٓ  رٖ أ ۠  َوَما نَا

َ
ۡ ٱ ِمنَ  �    ]  ٨٦:  ص[  ﴾٨٦ ُمَتَ�ِّفِ�َ ل

خواهم و من، اهل تکلف و از کسانی نیستم  بگو: در برابر تبلیغ قرآن هیچ پاداشی از شما نمی
 که خودسرانه و بدون امر االهی به دعوت شما بپردازم.

 

ِف. وعن عمرَ  -١٦٦٤
ُّ
 )1([روایت بخاري] قاَل: نُِهيَنا َعِن اتلَّلَك

 ایم. گوید: از تکلف منع شده می عمر ترجمه:

َنا ىلع عبِد اهللاِ بِْن َمسُعودٍ  -١٦٦٥
ْ
�َُّها انلَّاُس، َمْن  عن مرسوٍق قال: َدَخل

َ
فقال: يا �

ْن َ�ُقوَل لَِما ال �َ 
َ
ِم أ

ْ
إنَّ ِمَن الِعل

َ
ُم، ف

َ
َيُقْل: اُهللا أْعل

ْ
ل
َ
ْم، ف

َ
ْم َ�ْعل

َ
َيُقْل بِِه، َوَمْن ل

ْ
ل
َ
 ف

ً
ُم: َعلَِم َشيْئا

َ
ْعل

ُم. قاَل اُهللا �َ 
َ
 نِلَبِيِّهِ اُهللا أْعل

َ
ٓ  قُۡل ﴿: َعاىل ۡ�  َما

َ
جۡ  ِمنۡ  هِ َعلَيۡ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
ٓ  رٖ أ ۠  َوَما نَا

َ
 ِمنَ  �

ۡ ٱ  )2([روایت بخاري] ﴾ُمَتَ�ِِّف�َ ل
رفتیم؛ فرمود: اي مردم! هرکه  گوید: نزد عبداهللا بن مسعود مسروق می ترجمه:
اتر است؛ زیرا بخشی داند، بگوید: اهللا دان داند، آن را بگوید و اگر چیزي نمی چیزي می

باشد. اهللا  می داند، بگوید: اهللا داناتر ي چیزي که نمی از علم، این است که انسان درباره

ٓ  قُۡل ﴿فرموده است:  متعال به پیامبرش ۡ�  َما
َ
جۡ  ِمنۡ  هِ َعلَيۡ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
ٓ  رٖ أ ۠  َوَما نَا

َ
 ِمنَ  �

ۡ ٱ  )3(.﴾ُمَتَ�ِِّف�َ ل
 
 

 .7293صحیح بخاري، ش:  )1(
 .2798؛ و صحیح مسلم، ش: 4809صحیح بخاري، ش:  )2(
 ي این آیه در ابتداي همین باب آمده است. [مترجم] . ترجمه86ي  ي ص، آیه ورهس )3(
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 شرح
 ».تکلفباب: نهی از «گوید:  می /مولف

ي چیزي به زحمت بیندازد و سعی  تکلف، بدین معناست که کسی خود را درباره
شناسد؛ در صورتی که در حقیقت،  را می را بشناسد یا چنین وانمود که آن کند که آن

این آیه را ذکر کرده  /شناخت دقیق و درستی نسبت به آن ندارد. سپس مولف

ٓ  قُۡل ﴿فرماید:  می است که اهللا ۡ�  َما
َ
جۡ  ِمنۡ  هِ َعلَيۡ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
بگو که من در «؛ یعنی: ﴾رٖ أ

ي  ، سخنی بود که همهاین». خواهم برابر تبلیغ قرآن هیچ مزد و پاداشی از شما نمی
گفتند که در برابر تبلیغ  کردند و می یروان خویش اعالم میپ هی به اقوام وپیامبران ال

ٓ ﴿خواهند.  هی هیچ مزدي از مردم نمیپیام ال ۠  َوَما نَا
َ
ۡ ٱ ِمنَ  � ؛ یعنی: من جزو ﴾ُمَتَ�ِِّف�َ ل

کسانی نیستم که بخواهم بر شما سخت بگیرم یا سخنی به شما بگویم که دانشی 
رسانم، از روي خودسري و از  رت دیگر پیامی که به شما میانسبت به آن ندارم؛ به عب

به امر  و به تأیید و فرمانِ اوست و من پیشِ خودم نیست؛ بلکه از سوي اهللا
آمده که فرموده است:  سپس حدیث عمر دهم. پروردگار متعال، شما را دعوت می

وقتی یک صحابی چنین  بوده است؛ اهللا کننده، رسول منع». از تکلف منع شدیم«
گوید:  دهد و می نسبت می اهللا گوید، در حقیقت منع کردن را به رسول عبارتی می

کند که  بدین نکته اشاره می که عمر ود. چنانکار منع فرم ما را از فالن پیامبر
 از تکلف نهی نمود. پیامبر

 عبداهللا بن مسعودروایتی بدین مضمون آورده است که  /سپس مولف
داند، بگوید: اهللا داناتر است؛ و  گوید: اگر از انسان سوالی شد که پاسخش را نمی می

ي علم  ن بزرگوار، این را نشانهداند. آ  سخ دهد که جوابش را میاهایی را پ فقط پرسش
ست  داند، در حقیقت، آدمِ دانایی داند که نمی و آگاهی فرد برشمرد؛ زیرا کسی که می

شناسد و ندانسته، چیزي  کند و جایگاهش را می ي خودش را درك می و قدر و اندازه
دهد، اطمینان  گوید یا فتوایی نمی گوید. مردم به کسی که ندانسته چیزي نمی نمی
ي مسایلی که به آن آگاهی دارد، اظهار نظر  فهمند که او، فقط درباره کنند و می می
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کند. این، باعث  داند، خودداري می هایی که نمی گویی به پرسش نماید و از پاسخ می
پذیر باشد و خودسرانه و ندانسته فتوا ندهد؛ بر خالف  شود که انسان، حق می

راستی  بهها  دهند؛ این انسته فتوا میددانسته و نکرد برخی از مردم که امروزه،  روي
کشانند.  به گمراهی می اکه هم خودشان گمراهند و هم دیگران ر مالهایی هستند مهنی

چهار گروه، دین و دنیا را به «گوید:  می »ةالفتوی احلمو�«در کتاب  /االسالم شیخ
 ».یبنصف لغوي، و نصف طبکشانند: نصف متکلم، نصف فقیه،  تباهی می

آورد، باورها و عقاید را به تباهی  متکلم یا کسی که به علم کالم و منطق روي می
کشاند؛ زیرا متکلمان، بخشی از کالم را گرفته و پیش از رسیدن به پایان آن، به  می

شوند؛ البته آنان که به پایان این خط  آموخته یا مبحث کالمیِ خویش فریفته می
 گردند. ند و به سوي حق بازمییاب رسند، حقیقت را درمی می

ها و اظهار نظرهاي نادرست خود، حق را ناحق  مال، با قضاوت نصف فقیه یا نیمه
ترتیب  دهد و بدین سان که حقّ این را به آن، و حّق آن را به این می کند؛ بدین می

 گرداند. جامعه را تباه می
ان و دستور زبان ، زبیا کسی که شناخت دقیقی به زبان عربی ندارد لغوي نصف

 کشاند. ي صرف و نحو، به تباهی می هاي نادرست خود درباره عربی را با برداشت
هاي درمان ندارد،  ها و روش و نصف طبیب که شناخت دقیقی نسبت به بیماري

 برد. پیچد و بیمار را به کام مرگ فرو می ي نادرستی می بسا نسخه چه
بط علمی، فتوا دهد؛ اگر خواست ضوا در هر حال، روا نیست که انسان خارج از 

دست و توانا قرار گیرد و  هی بر آن باشد که کسی در مقام و موقعیت یک عالم چیرهال
نین چیزي یابد؛ ولی اگر براي کسی چ حقق میاهنماي مردم شود، این امر ترپیشوا و 

چ مقدر نشده باشد، هرچه فتوا دهد و شکل و شمایل مفتیان را به خود بگیرد، هی
نمود که اهللا متعال به  لبدین آیه استدال مسعود برد. سپس ابن اي نمی فایده

 فرموده است: پیامبرش
باشد. اهللا متعال به  داند، بگوید: اهللا داناتر می ي چیزي که نمی انسان درباره 

 فرموده است:  پیامبرش
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ٓ  قُۡل ﴿ ۡ�  َما
َ
جۡ  ِمنۡ  هِ َعلَيۡ  ُلُ�مۡ  َٔ أ

َ
ٓ  رٖ أ ۠  َوَما نَا

َ
ۡ ٱ ِمنَ  �    ]٨٦:  ص[ ﴾٨٦ ُمَتَ�ِّفِ�َ ل

خواهم و من، اهل تکلف و از کسانی نیستم  بگو: در برابر تبلیغ قرآن هیچ پاداشی از شما نمی
 که خودسرانه و بدون امر االهی به دعوت شما بپردازم.

*** 



و شیون بر مرده، و نیز حرام  خوانی باب: حرام بودن نوحه -302
و چاك دادن گریبان و کَندن موها و بودن زدن به سر و صورت 

 یالآه و واوسر دادن 

ِ بَِما �ِيَح : «قاَل: قاَل انلَّيِبُّ  عن ُ�َمَر بِن اخَلّطاِب  -١٦٦٦ رْبِه
َ
ُب يِف � َميُِّت ُ�َعذَّ

ْ
ال

ْيهِ 
َ
 ».َعل

ْيهِ «َوِ� روايٍة: 
َ
 )1([متفق علیه] ».َما �ِيَح َعل

مرده در قبر خود به سبب «رمود: ف گوید: پیامبر می عمر بن خطاب  ترجمه:
 ».شود دهند، عذاب داده می خاطر شیونی که براي او سر می خوانی بر او و به نوحه

 ».تا زمانی که بر او نوحه بخوانند و برایش شیون و زاري کنند«و در روایتی آمده است: 

يَْس ِمنَّا َمْن رَضَ : «قاَل: قال رسوُل اهللاِ  وعن ابن مسعودٍ  -١٦٦٧
َ
َب اخلُُدوَد، َوَشقَّ ل

 )2([متفق علیه] ».اجُلُيوَب، َوَداَع بَِدْعَوى اجَلاِهلِيَّةِ 
بر  -در هنگام مصیبت -هرکه«فرمود:  اهللا گوید: رسول می مسعود ابن ترجمه:

و  -آه و واویال سر دهدمانند دوران جاهلیت بزند و گریبان چاك کند و  هایش گونه
 ».از ما نیست، -سخن جاهلی بر زبان بیاورد

 شرح
 ».خوانی و شیون و زاري بر مرده باب: حرام بودن نوحه«گوید:  می /مولف
گري به معناي گریستن با شیون و فریاد و درآوردنِ صداهایی از خود، مانند  نوحه

 صدا و بقبقو کردنِ کبوتر است.
 باشد: دو نوع می ،گریستن بر مرده

که  ت انسان است و ایرادي ندارد؛ چناناقتضاي طبیع ي طبیعی که به گریه یکم:
رفت؛ او  اش باال و پایین می زد و سینه اي در حالِ مرگ بود و نفسش، تند می بچهپسر

دادند. آن بزرگوار بچه را در آغوش گرفت و اشک از چشمانش سرازیر  را به پیامبر

 .927)؛ و صحیح مسلم، ش: 1287، 1292صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .103؛ و صحیح مسلم، ش: 1294صحیح بخاري، ش:  )2(
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این، «فرمود:  خدا! این چیست؟ پیامبر اکرم گفت: اي رسول شد. سعد
و در روایتی آمده که فرمود: ». ست که اهللا متعال در دل بندگانش نهاده است یرحمت

دهد و اهللا، به  اي که بخواهد، قرار می ست که اهللا متعال در دل هر بنده این، رحمتی«
بر آن کودك از  ي پیامبر گریه». کند که رحم و شفقت داشته باشند بندگانی رحم می

طر مهر و شفقتی بود که در قلب آن بزرگوار وجود صبري نبود؛ بلکه به خا سرِ بی
 کرد، سوخت. جه نرم میبه آن کودك که با مرگ دست و پن داشت؛ زیرا دلِ پیامبر

خاطر جدا شدن از دوست و  هاي طبیعی، این است که انسان به گریهیکی دیگر از 
ست؛ گری بر فراق و مرگ فرزندش ابراهیم که پیامبر محبوب خود، بگرید؛ چنان

بخشیده  را پادشاه قبط به پیامبر &زاده شد؛ ماریه &ي قبطی از ماریه ابراهیم
خاطر  به سال و چهار ماه داشت که از دنیا رفت. پیامبر تقریباً یک ابراهیمبود. 
، نام فرزند خود را ابراهیم گذاشت؛ هنگامی که ي وافرش به ابراهیم خلیل عالقه

إنَّ الَعْ�َ تَْدَمُع «گریست، فرمود:  در حالی که می وفات کرد، پیامبر ابراهیم
یعنی:  )1(؛»والَقلَب َ�َْزُن، َوال َ�ُقوُل إِال َما يُْريِض َر�َّنَا، َو�نَّا بِِفَراقَِك يَا إبَراِهيُم لََمحُزونُونَ 

چه پروردگارمان را  گرید و قلب، اندوهگین است؛ و ما سخنی جز آن چشم می«
بدین  ».خاطرِ جداییِ تو اندوهگین هستیم وییم. اي ابراهیم! ما بهگ خشنود سازد، نمی

بر مرگ این کودك، گریست. این نوع گریه، هیچ ایرادي ندارد و  ترتیب پیامبر
 کند. هی نیست؛ زیرا طبیعت انسان چنین اقتضا میي نارضایتی انسان از تقدیر ال نهنشا

خاطر  ومرده در قبر خود بهست  ست که با نوحه و شیون و زاري اي گریه دوم:
گذارند،  را در قبر می  ردهشود؛ یعنی وقتی م شیون و زاريِ نزدیکانش، عذاب داده می

شود و  زمانی که بر او نوحه بخوانید و شیون و زاري کنید، مرده عذاب داده می تا
گونه که در حدیث عمر بن  بدین ترتیب شما، سبب عذاب شدن او هستید؛ همان

خوانی بر او  مرده در قبر خود به سبب نوحه« فرمود: ه است که پیامبرآمد خطاب
لذا بر انسان واجب ». شود دهند، عذاب داده می خاطر شیونی که براي او سر می و به

است که صبر و شکیبایی ورزد و بداند که مصیبت بزرگ، پاداش فراوان در پی دارد و 
 ت.تر اس تر باشد، ثوابش بیش هرچه مصیبت بزرگ

 ]مترجم[ ؛932ي  یث شمارهدك: ح.ر )1(
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گوید:  می مسعود حدیثی بدین مضمون آورده است که ابن /سپس مولف
هایش بزند و گریبان چاك کند  بر گونه -در هنگام مصیبت -هرکه«فرمود:  اهللا رسول

؛ امور جاهلی، این است که آه و واویال سر »و مرتکب امور جاهلی شود، از ما نیست
از  پیامبر». اي واي! کمرم شکست«دهد یا براي خود دعاي هالکت کند یا بگوید: 

داند  هی باور دارد و میاست؛ زیرا قلب مومن، به تقدیر الچنین کسانی بیزاري جسته 
چه روي داده،  کند؛ بلکه آن صبري و شیون و فریاد، هیچ چیزي را عوض نمی که بی

و ها و زمین مقدر گردیده  ست که پنجاه هزار سال پیش از آفرینش آسمان هیلتقدیر ا
ها،  ها، پایان یافته و نامه ي قلم وسیله اینک تحقق یافته است؛ بلکه کار نوشتن تقدیر به

ي نارضایتی  اي ندارد؛ فایده صبري و داد و فریاد، هیچ فایده پس بی خشک شده است.
ي شیطان است که از  هی چیست؟ این، فقط وسوسهصبري در برابر تقدیر ال و بی
گرداند و از سوي دیگر، سبب رنج و  واب محروم میسو انسان را از اجر و ث یک

 عذاب مرده در قبر است.
پروا کن و صبر و شکیبایی در پیش گیر و  لذا اي خواهر و برادر گرامی! از اهللا

که اهللا  گویند؛ آنان همان سخنی را بگو که صابران و شکیبایان در هنگام مصیبت می
 موده است:ها را ستوده و فر متعال در قرآن کریم آن

﴿ ِ ٰ ٱ َو�َّ�ِ ِينَ ٱ ١٥٥ ِ�ِ�نَ ل�َّ َّ�  ٓ َ�ٰ  إِذَا
َ
ِصيبَةٞ  ُهمبَتۡ أ ْ قَالُوٓ  مُّ ِ  إِنَّا ا َّ�ِ  ٓ   ﴾١٥٦ ِجُعونَ َ�ٰ  هِ إَِ�ۡ  ��َّا

   ]١٥٦  ،١٥٥: البقرة[  
گویند: ما از آنِ اهللا رسد، میو به صابران مژده بده؛ کسانی که هرگاه مصیبتی به آنان می

 گردیم.و به سوي اهللا باز میهستیم 

اي که مصیبتی به  هر بنده«فرمود:  شنیدم که می اهللا گوید: از رسول می &سلمه ام
ْخِلْف يِل َخ�اً او برسد و بگوید: 

َ
ِْه َراِجُعوَن، اللَُّهمَّ اؤُْجْرِ� يِف ُمِصيبيَت َوأ

َ
ا إِيل

"إنّا ِهللا َو�نَّ
گزینی بهتر از آن، به او  دهد و جاي تش به او اجر میخاطرِ مصیب اهللا متعال به )1(،ِمنَْها"

که شوهر، یعنی پسرعموي عزیزش را از دست داده  &سلمه ام )2(».کند عنایت می

خاطرِ مصیبتم، به من پاداش  گردیم؛ یا اهللا! به و به سوي او بازمی هستیمما، از آنِ اهللا «ي دعا:  ترجمه )1(
 ».گزینی بهتر از آن، به من عنایت کن بده و جاي

 . [مترجم]926ي  ر.ك: حدیث شماره )2(
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بهتر خواهد بود؟ البته او به  گفت: چه کسی برایم از ابوسلمه بود، با خود می
از ابوسلمه بهتر گفت: چه کسی برایم  باور داشت، اما با خود می اهللا ي رسول فرموده

شک  از او خواستگاري کرد و بی اش پایان یافت، پیامبر که عده است؟ لذا همین
 &سلمه و بدین ترتیب فرزندان ام بهتر بود از ابوسلمه &سلمه براي ام پیامبر

ه به ماجراي دیگري نیز بار خوبست در این قرار گرفتند. تحت سرپرستی پیامبر
و  -مرده و -آمد که نزد ابوسلمه اهللا وید: رسولگ می &سلمه اشاره کنم؛ ام

شود، چشم آن  وقتی روح از تَن جدا می«فرمود:  انِ وي باز مانده بود. پیامبرمچش
آه و واویال سر دادند (و آرزوي  ي ابوسلمه برخی از افراد خانواده». کند را دنبال می

کنید؛ زیرا فرشتگان بر دعاي براي خود جز دعاي نیک ن« گاه پیامبر مرگ کردند). آن
َمْهِديَِّ�، «سپس افزود: ». گویند شما، آمین می

ْ
يِب َسلََمَة َواْرَ�ْع َدرََجتَُه يِف ال

َ
اللَُّهمَّ اْغِفْر أل

ُ يِف َ�رْبِهِ  َعالَِمَ�، َوافَْسْح هلَ
ْ
ُ يَا رَبَّ ال َا َوهلَ

َ
َغابِِر�َن، َواْغِفْر نل

ْ
ُ َواْخلُْفُه يِف َعِقِبِه يِف ال

َ
ْر هل ، َونَوِّ

ي دنیا برابري  پنج دعا کرد که با همه براي ابوسلمه بدین سان پیامبر )1(؛»ِ�يهِ 
 کند: می

 ».یا اهللا! گناهان ابوسلمه را بیامرز« -1
 ».ات در بهشت، بلند بگردان یافته اش را در میان بندگان هدایت درجه« -2
 ».خود حامی بازماندگانش باش« -3
 ».قبرش را فراخ بگردان« -4
 ».قبرش را نورانی بفرما« -5

پذیرفت و به  را در حقِّ ابوسلمه دانیم که اهللا متعال، دعاي پیامبر اینک می
ي این دعا امیدواریم. آن بخشِ دعا که پذیرفته شدن آن براي ما  پذیرفته شدن همه

َواْخلُْفُه يِف «دعا کرد و فرمود:  ي ابوسلمه درباره نمایان شده، این است که پیامبر
َغابِِر�نَ 

ْ
طور هم شد؛  و همین». امیِ فرزندانش باشیا اهللا! خود ح«.... یعنی: »َعِقِبِه يِف ال

گزین پدرشان کرد و  را جاي اهللا زیرا اهللا متعال، بهترین شخص، یعنی رسول
 در دامانِ پیامبر سان فرزندانِ ابوسلمه ازدواج نمود؛ بدین &سلمه با ام پیامبر

 . [مترجم]924ي  ر.ك: حدیث شماره )1(
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ي  را درباره امیدواریم که اهللا متعال چهار دعاي دیگرِ پیامبرش پرورش یافتند. لذا
 این مرد نیکوکار پذیرفته باشد.

که بر انسان واجب است که در هنگام مصیبت، شکیبایی ورزد و  خالصه این
تر  گونه که پیش آمده است، بگوید؛ البته همان &سلمه دعایی را که در حدیث ام

د؛ زیرا این نوحه و شیون و زاري باشد، ایرادي نداري طبیعی که بدون  گذشت، گریه
 ثابت است. نوع گریه، از پیامبر

*** 

ٍة مِْن  وََ�ْن أيب بُْرَدةَ قال: وَجَع أبو ُموىَس  -١٦٦٨
َ
ْيِه، َورَأُسُه يِف ِحْجِر اْمرَأ

َ
َ�ُغيِشَ َعل

ْم �َْسَتِطْع أْن يَُردَّ 
َ
ل
َ
ْت تَِصيُح بَِرنٍَّة ف

َ
َبل

ْ
�
َ
أ
َ
ْن بَرَِئ  أْهلِِه، ف اَل: أنَا بَرِيٌء مِمَّ

َ
اَق ق

َ
ا أف مَّ

َ
ل
َ
، ف

ً
ْيَها َشيْئا

َ
َعل

ِة. ؛ إنَّ رُسوَل اهللاِ ِمْنُه رُسوُل اهللاِ 
َّ
اق الَِقِة، واحَلالَِقِة، والشَّ  )1([متفق علیه] بَرِيٌء مَِن الصَّ

بیمار بود و در حالی که سرش در دامان  گوید: ابوموسی ابوبرده می ترجمه:
هوش شد. آن زن شروع به شیون و فریاد  اش قرار داشت، بی ز افراد خانوادهزنی ا

نتوانست او را از این کار باز دارد و چون به هوش آمد، فرمود:  کرد؛ ولی ابوموسی
در  -از زنی که اهللا از او بیزاري جست، بیزارم؛ رسول اهللا من از کسی که رسول

کَنَد و از زنی  زنی که موهایش را میاز ، و دهد شیون و فریاد سر می -هنگام مصیبت
 درد، اظهار بیزاري کرد. که گریبان می

إنَُّه «َ�ُقوُل:  قاَل: َسِمعُت رُسوَل اهللاِ  وعن املغ�ة بن شعبة -١٦٦٩
َ
ْيِه، ف

َ
َمْن �ِيَح َعل

يِه يَوَم الِقَياَمةِ 
َ
ُب بَِما �ِيَح َعل  )2([متفق علیه] ».ُ�َعذَّ

هرکه بر «فرمود:  شنیدم که می اهللا گوید: از رسول می شعبهمغیره بن  ترجمه:
اند،  یامت بدان سبب که بر مرگش شیون و زاري کردهقمرگش نوحه بخوانند، روز 

 ».شود عذاب داده می

 .104صورت معلق؛ و صحیح مسلم،به صورت موصول، ش:  به 1296حیح بخاري، ش: ص )1(
 .933؛ و صحیح مسلم، ش: 1291صحیح بخاري، ش:  )2(
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مِّ َعِطيََّة �َُسيَْبةَ  -١٦٧٠
ُ
ْيَنا َرُسوُل اهللاِ  &-بَِضمِّ انلّون وفتحها -وعن أ

َ
 قالت: أَخَذ َعل

 )1([متفق علیه] ْيَعِة أْن ال َ�ُنوَح.ِعنَد ابلَ 
هنگام بیعت از ما پیمان گرفت  اهللا گوید: رسول می &عطیه، نُسیبه ام ترجمه:

 ».نوحه نخوانیم و شیون و زاري نکنیم -مصیبتوقت در  -که

ِ�َ ىلَعَ َعبِد اهللاِ بِْن َرَواَحةَ  &وعن انلُّعمان بن �ش�ٍ  -١٦٧١
ْ
غ

ُ
ْت قاَل: أ

َ
َجَعل

َ
، ف

 
ُ
 أ

َّ
 إال

ً
ِت َشيْئا

ْ
ل
ُ
اَق: َما ق

َ
ْيِه. فقاَل ِحَ� أف

َ
ُد َعل َذا: ُ�َعدِّ

َ
َذا، َواك

َ
ْخُتُه َ�ْبيِك، َوَ�ُقوُل: َواَجَبالهُ، َواك

َذلَِك؟
َ
 )2([روایت بخاري] �ِيَل يِل أنَْت ك

هوش شد؛ خواهرش  بی گوید: عبداهللا بن رواحه می $نعمان بن بشیر ترجمه:
گفت: اي دریغ بر برادرم که مثل کوه، پشتیبان من بود! اي  یشروع به گریه کرد و م

دریغ بر او که چنین و چنان بود! و چندین ویژگی را برایش برشمرد. هنگامی که 
گفتی، از من  به خواهرش گفت: هرچه می ،به هوش آمد عبداهللا بن رواحه

 گونه بودي؟ پرسیدند که تو واقعاً این می

َوى، ُ�َباَدةَ  بنُ  َسْعدُ  اْشَتىَك  :قاَل  &عمرَ  ابن وعن -١٦٧٢
ْ
أتاهُ  َشك

َ
 اهللا رُسوُل  ف

اٍص، أيب بن َوَسْعدِ  َعوٍف، بْنِ  الرَّمحنِ  َعبدِ  َمعَ  َ�ُعوُدهُ 
َّ
ا .#مسعودٍ  بن اهللاِ  وعبدِ  وق مَّ

َ
ل
َ
 َدَخَل  ف

ْيِه،
َ
قاَل: َغْشَيةٍ  يف وََجَدهُ  َعل

َ
ىَض؟« ف

َ
بىَك  اهللاِ؛ رسول يا ال قالوا: »أق

َ
ا اهللاِ  رسوُل  ف مَّ

َ
ل
َ
 َرأى ف

ُب  ال اهللاَ  إنَّ  �َْسَمُعوَن؟ أال« قال: بََ�ْوا، انلَّيِبِّ  بَُ�اءَ  الَقْومُ  ، بَِدْمعِ  ُ�َعذِّ  حِبُْزنِ  َوال الَعْ�ِ

ِب،
ْ
ُب  َولِ�نْ  الَقل   وَأَشارَ  -بِهَذا ُ�َعذِّ

َ
 )3(علیه] [متفق ».يَرَْحمُ  أو -لَِسانِهِ  إىل

 همراه به اهللا رسول شد. بیمار عباده بن سعد گوید: می $عمر ابن ترجمه:

 بن سعد عیادت به مسعود بن عبداهللا و وقاص ابی بن سعد عوف، بن عبدالرحمن

 اي خیر، گفتند: است؟ کرده تمام آیا پرسید: است. هوش بی که دید و آمد عباده

 گریستند. پیامبر ي گریه دیدنِ با نیز مردم افتاد. گریه به اهللا رسول خدا! رسول

 .936؛ و صحیح مسلم، ش: 1306صحیح بخاري، ش:  )1(
 .4268صحیح بخاري، ش:  )2(
آمده  930ي  شماره تر به . [این حدیث پیش924؛ و صحیح مسلم، ش: 1304صحیح بخاري، ش:  )3(

 است. (مترجم)]

                                           



 317   بودن زدن به سر... خوانی و شیون بر مرده، و نیز حرام بودن نوحه باب: حرام

 کند؛ نمی عذاب دل، غمِ و چشم اشک خاطر به اهللا که دانید نمی مگر« فرمود: پیامبر

 کرد. اشاره خود زبان به و ؛»فرماید می رحم یا دهد می عذاب این، خاطر به بلکه

مْ  إذا انلَّاحِئَةُ « :اهللاِ  رسوُل  قال قاَل: األشعريِّ  مالٍك  أيب وعن -١٦٧٣
َ
بَل  َ�ُتْب  ل

َ
 ق

ْيَها الِقَياَمةِ  يَومَ  ُ�َقامُ  ْوتَِهامَ 
َ
ِطَراٍن، ِمنْ  رِسَ�اٌل  َوَعل

َ
 )1(مسلم] [روایت ».َجَرٍب  ِمنْ  َوِدْرعٌ  ق

 پیش خوان نوحه زن اگر« فرمود: اهللا رسول گوید: می اشعري ومالکاب ترجمه:

 =( قطران از شلواري که شود می برانگیخته حالی در قیامت روز نکند، توبه مرگش از
 را بدنش که داشت خواهد تن بر خشن پیراهنی و اشتعال) قابل و قیرمانند بدبو، اي ماده

 .»دهد) می آزار ،گَري به مبتال بیمارِ همانند

، عن اْمرَأٍة ِمَن الُمَبايِعاِت قالت: اكن �ِيما أَخَذ  -١٦٧٤ ِسيٍد اتلابيِِعِّ
َ
ِسيد بن أيب أ

َ
وعن أ

ْيَنا رُسوُل اهللاِ 
َ
، يِف المَ  َعل

ً
ِْمَش وَْجَها ْيَنا أْن ال َ�ْعِصَيُه �ِيِه: أْن ال �َ

َ
ِي أَخَذ َعل

َّ
ْعُروِف اذل

، وأْن ال نَنرُْثَ َشْعراً.
ً
 )2([روایت ابوداود با اسناد حسن] َوال نَْدُعَو َوْ�الً، َوال �َُشقَّ َجْيبا

 کرده بیعت رپیامب با که زنانی از یکی گوید: می تابعی  سیداُ ابی بن سیداُ ترجمه:

 این گرفت، پیمان ما از نیک کارهاي بر اهللا رسول که مواردي جمله از گفت: می بود،

 پاره گریبان و ندهیم سر واویال و فریاد و نخراشیم چهره -مصیبت هنگام در -که بود

 نگردانیم. پراکنده را خود موهاي و نکنیم

ِمْن َميٍِّت َ�ُموُت َ�َيُقوُم بَاكِيِهْم َما «قاَل:  أنَّ رُسوَل اهللا وعن أيب موىس -١٦٧٥
ْنَت؟

ُ
َذا ك

َ
َهَزانِِه: أهك

ْ
اَكِن يَل

َ
َ بِِه َمل  ُولكِّ

َّ
َْو ذلَِك إال

َ
[ترمذي  ».َ�َيُقوُل: َواَجَبالَهُ، واَسيَِّداهُ، أو �

 )3(باشد.] روایتش کرده و گفته است: حدیثی حسن می

 خوان نوحه و بمیرد که هر« فرمود: اهللا رسول گوید: می ابوموسی ترجمه:

 بر دریغ اي بود! ما پشتیبان کوه چون که او بر دریغ اي بگوید: و بایستد او خانوادگیِ

 .934صحیح مسلم، ش:  )1(
 .685، ش: /صحیح أبی داود، از آلبانی )2(
 .801، ش: /؛ صحیح الترمذي، از آلبانی5788صحیح الجامع، ش:  )3(
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 با و شوند می گماشته میت بر فرشته دو بگوید، چیزهایی چنین یا آقایمان! و سرور

 »بودي؟ گونه این واقعاً تو گویند: می و زنند می اش سینه بر کرده گره مشت

يب هر�رةَ  -١٦٧٦
َ
اَل رسول اهللا وعن أ

َ
اَل: ق

َ
نََتان يف انلَّاِس ُهَما بِِهم ُ�ْفٌر: : «ق

ْ
اث

َميِِّت 
ْ
ْعُن يِف النََّسِب، َوانلَِّياَحُة ىلَعَ ال  )1([روایت مسلم] ».الطَّ

دو رفتار در میان مردم رواج «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
گري  ست: طعنه زدن در نسب و نوحه هاي کفر و جاهلی تدارد که هر دو، از خصل

 ».بر مرده
 شرح

خوانی بر او  مرثیهگري بر مرده و نیز  گر حرام بودن نوحه ي این احادیث، بیان همه
 ست. با گریه و زاري

گري به معناي گریستن با شیون و فریاد و درآوردنِ صداهایی از خود، مانند  نوحه
خوانی بدین معناست که ضمن شیون و زاري  وتر است. و مرثیهصدا و بقبقو کردنِ کب

گري و  ي حرام بودن نوحه احادیثی درباره /هاي او را یاد کنند. نووي بر مرده، نیکی
بیمار بود  ابوموسیخوانی آورده است؛ از آن جمله: حدیثی بدین مضمون که  مرثیه

هوش شد. آن  قرار داشت، بی اش و در حالی که سرش در دامان زنی از افراد خانواده
نتوانست او را از این کار باز دارد و  زن شروع به شیون و فریاد کرد؛ ولی ابوموسی

از او بیزاري جست، بیزارم؛  اهللا چون به هوش آمد، فرمود: من از کسی که رسول
دهد، و از زنی که  شیون و فریاد سر می -در هنگام مصیبت -از زنی که اهللا رسول
 درد، اظهار بیزاري کرد. کَنَد و از زنی که گریبان می یش را میموها

 اسالم، از پیش جوییم. می بیزاري کسانی چنین از اهللا رسول از پیروي به نیز ما

 عادت چنین هم دادند؛ می سر فغان و آه و فریاد و شیون ها زن مرد، می کسی که زمانی

 موي هک صورتی در کَندند؛ می را خود هايمو اندوه، و غم و عزا عالمت به که داشتند

 موهاي کفار، زنان از تقلید به زنان از برخی امروزه اگرچه است، زن زینت انبوه، و بلند

 کنند! می کوتاه مردان، موهاي مانند را خود

 آمده است. (مترجم)] 1586ي  شماره تر به .  [این حدیث پیش67صحیح مسلم، ش:  )1(
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 کردند؛ می پاره را خود گریبان مصیبت هنگام در زنان جاهلیت، دوران در چنین هم

 چنین از اهللا رسول و باشد می حرام ست، صبري بی عالمت که عملی هر حال هر در

 است. نموده بیزاري اظهار اعمالی
 نکند، توبه مرگش از پیش گر نوحه زن اگر« که است آمده احادیث این از یکی در

 و قیرمانند بدبو، اي ماده (= قطران از شلواري که شود می برانگیخته حالی در قیامت روز
 به مبتال بیمارِ همانند را بدنش که داشت خواهد تن بر خشن هنیپیرا و اشتعال) قابل

 را اش توبه نیز متعال اهللا کند توبه مرگش از پیش اگر ولی ؛»دهد) می آزار گَري،

 پذیرد. می
 بن عبدالرحمن همراه به اهللا رسول است: آمده ها روایت این از یکی در چنین هم

 رفت. عباده بن سعد عیادت به عودمس بن عبداهللا و وقاص ابی بن سعد عوف،

 مگر« فرمود: پیامبر گریستند. پیامبر ي گریه دیدنِ با مردم افتاد. گریه به پیامبر

 عذاب این، خاطر به بلکه کند؛ نمی عذاب دل، غمِ و چشم اشک خاطر به اهللا که دانید نمی

 دچار مصیبتی به انسان راگ مثالً کرد؛ اشاره خود زبان به و ؛»فرماید می رحم یا دهد می

ِ  إِنَّا﴿ و شود َّ�ِ  ٓ ا  و تقدیر روایی، فرمان که باشد داشته باور و بگوید ﴾ِجُعونَ َ�ٰ  هِ إَِ�ۡ  ��َّ
 دعایی نیز و گردیم، می باز او سوي به ما ي همه و است متعال اهللا آنِ از امور ي همه تدبیر

 رسیده او به که مصیبتی برابر در د،بیاور زبان بر است، آمده &سلمه ام حدیث در که را

 سببش به ،کند زاري و شیون یا دهد سر واویال و آه اگر اما یابد؛ می پاداش و اجر است،

 شد. خواهد مجازات
 اقتضاي به صرفاً کسی، مرگ بر گریستن اگر که است این احادیث، این ي گزیده

 پاره صورت، بر زدن اري،ز و شیون و گري نوحه اما ندارد؛ ایرادي باشد، بشري طبیعت

 چنین از پیامبر و باشد می حرام ها، آن کردن پریشان یا موها ندنکَ و ریبانگ کردن

 است. کرده يرابیز هاراظ کارهایی
*** 



گیران، و  باب: نهی از رفتن به نزد کاهنان، منجمان، فال -303
 کنند رماالنی که با ریگ و جو و امثال آن، رمالی می

ت: &شةاع� عن -١٦٧٧
َ
اِن، َعنِ  أنَاٌس  اهللاِ  رُسوَل  سأل قال هَّ

ُ
يُْسوا« َ�َقاَل: الك

َ
 ل

وا: ؛»�يَِشءٍ 
ُ
ونَا إ�َُّهمْ  اهللاِ  َرُسوَل  يا َ�َقال

ُ
ث   ُ�َدِّ

ً
ونُ  �يَِشٍء، أْحَيانا

ُ
؟ َ�َيك

ً
 :اهللاِ  رُسوُل  فقاَل  َحّقا

َك «
ْ
ُّ  َ�َْطُفَها احَلقِّ  ِمنَ  اللَكَِمةُ  تِل ُذنِ  يِف  اَ�َيُقرُّهَ  اجِل�ِّ

ُ
ْذبَةٍ  مَئةَ  َمَعَها َ�َيْخلُِطونَ  َويِلِِّه، أ

َ
 ».ك

 )1(علیه] [متفق
إنَّ الَمالئَِ�َة «يقوُل:  ْت رُسوَل اهللاِ عَ مِ �نَّها سَ  &للبخاري عن اع�شة و� روايةٍ 

َحاُب  -َ�ْ�ُِل يِف الَعَنانِ  يَْسرَتِ  -َوُهَو السَّ
َ
ماءِ، ف يِضَ يِف السَّ

ُ
ْمَر ق

َ
ُر األ

ُ
ْمعَ َ�َتْذك ْيَطاُن السَّ ، ُق الشَّ

يَْسَمُعهُ 
َ
ْ�ُفِسِهمْ  ، َ�ُيوِحيهِ ف

َ
ْذبٍَة ِمْن ِعْنِد أ

َ
ِذبُوَن َمَعَها ِمَئَة ك

ْ
اِن، َ�َيك هَّ

ُ
 الك

َ
 ».إىل

 پرسیدند؛ کاهنان ي درباره اهللا رسول از مردمانی گوید: می &عایشه ترجمه:

 چیزهایی اوقات گاهی ها آن ا!خد رسول اي کردند: عرض ».نیستند چیزي ها آن« فرمود:

 سخنان جزو سخن، آن« فرمود: اهللا رسول آید؟! درمی آب از درست که گویند می ما به

 -خود دوست گوش در را آن و رباید می -فرشتگان عالَم از -جن یک که ست راستینی
 ».افزایند می آن بر دروغ صد کاهنان و کند می القا -کاهن یعنی

 فرمود: می که شنید اهللا رسول از &عایشه که است مدهآ بخاري از روایتی در

 هم با است، شده مقرّر آسمان در که را کارهایی و آیند می فرود ابرها در فرشتگان«

 کاهنان به را آن سپس و شنود می را آن و دهد می گوش مخفیانه شیطان کنند؛ می بازگو

 ».افزایند می آن بر خود پیش از دروغ صد نیز ها آن کند؛ می القا
 شرح

 آنان امثال و منجمان و کاهنان نزد به رفتن بودن حرام ي درباره یببا /مولف

 است. گشوده
 روي آینده در چه آن از و کند می گویی پیش ادعاي که گویند می کسی به کاهن

 کسی به یا افتد! می اتفاق فالن روز، فالن در گوید: می مثالً دهد؛ می خبر داد، خواهد

 افتد. می برایت اتفاق فالن روز فالن در یا کند! می رو تو به بخت روز فالن در گوید: می

 .2228و صحیح مسلم، ش: )؛ 5762، 3210صحیح بخاري، ش: ( )1(
                                           



 321   گیران، و رماالنی که با ... باب: نهی از رفتن به نزد کاهنان، منجمان، فال

 قرار خویش ي حرفه و شغل را شناسی ستاره که شود می گفته کسی به منجم

 آن، از نوعی که است نوع دو بر شناسی، ستاره یا نجوم علم که نماند ناگفته البته دهد؛ می

 حرام. دیگر، نوع و باشد می جایز
 دانید می دارند. ها جن از دوستانی هستند گو پیش یا کاهن که هایی انانس از دسته نآ

 باال ها آسمان به توانند می ها آن است؛ داده ها جن به فراوانی قدرت و سرعت اهللا که

 نشیند می سمع استراق به جا انمه و دارد آسمان در اي ویژه کرسی ها آن از هریک بروند؛

 فرشتگان دهد. می گوش مخفیانه شود، می بدل و رد فرشتگان میان رد که را سخنانی و

 جنّی، شیاطین گاه آن گویند؛ می سخن هم با است، کرده مقرر اهللا که امري ي درباره

 القا هستند، گویان پیش همان که انسی هاي شیطان به را آن و ربایند می را اخبار این

 خورد به را آن و افزایند می آن به را دروغ صد نیز گویان پیش و کاهنان این و کنند می

 شیطان از که کنند می بازگو را راستینی سخن همان اوقات، از گاهی البته دهند؛ می مردم

 آید. درمی آب از درست ها آن ادعاي یا سخن سان بدین و اند شنیده جنی
 در رازی ؛»پرسیدند کاهنان ي درباره اهللا رسول از مردمانی« گوید: می &عایشه

 ادعا گاه حتی و بودند شده زیاد گویی پیش مدعیان اکرم پیامبر ظهور ي آستانه

 پررنگی نقش ها جن میان، این در که دانید می شود. می وحی ها آن بر که کردند  می

 فرماید: می ها آن زبانِ از متعال اهللا که گونه همان داشتند؛

نَّا﴿
َ
مۡ  عِدَ َمَ�ٰ  َهاِمنۡ  ُعدُ َ�قۡ  ُكنَّا َو�   ﴾٩ ارََّصدٗ  اِشَها�ٗ  ۥَ�ُ  َ�ِدۡ  نَ �ٱ َتِمعِ �َسۡ  َ�َمن ِع� لِلسَّ

   ]٩: اجلن[ 
نشستیم و هر  هایی از آسمان براي استراق سمع و شنیدن (اخبار آسمان) می و ما در بخش

 یابد. کس که اینک به استراق سمع بپردازد، براي خویش شهابی آماده می

 یعنی: ؛»نیستند چیزي ها آن« فرمود: پرسیدند، کاهنان ي درباره اهللا رسول از وقتی

 عرض نکنید. قبول را حرفشان و باشید اعتنا بی ها آن به بلکه ندهید؛ اهمیت ها آن به

 آب از درست که گویند می ما به چیزهایی اوقات گاهی ها آن خدا! رسول اي کردند:

 از -جن یک که ست تینیراس سخنان جزو سخن، آن« فرمود: اهللا رسول آید؟! درمی

 و کند می القا -کاهن یعنی -خود دوست گوش در را آن و رباید می -فرشتگان عالَم
 مدعیان و کاهنان این که است واجب ما بر لذا ».افزایند می آن بر دروغ صد کاهنان
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 قرآنی به کند، تصدیقشان و برود نزدشان هرکه که بدانیم و کنیم تکذیب را گویی پیش

 فرماید: می متعال اهللا که رو آن از است؛ ورزیده کفر شده، نازل مدمح بر که

﴿ ُ �ِض ٱۡلَغۡيَب إِ�َّ ٱ�َّ
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ�  ]٦٥[نمل:    ﴾قُل �َّ َ�ۡعلَُم َمن ِ� ٱلسَّ

 داند.  ها و زمین، غیب نمی یک از موجودات آسمان بگو: جز اهللا هیچ

 که کسی رو این از دانند؛ می غیب که کنند می ادعا گویی، پیش مدعیان و کاهنان اما

 است. ورزیده کفر آیه این به گویا کند، تصدیق را ها این دعاي
 گونه دو بر نجوم، علم البته پردازند؛ می نجوم علم به که هستند کسانی منجمان، اما

 زمانی و مکانی هاي موقعیت تعیین براي آن از که ندارد ایرادي آن از نوعی است:

 جهت تعیین براي و دهد می نشان را شمال جهت قطبی، ي ستاره مثالً شود؛ می استفاده

 یابی جهت را ستارگان فواید از یکی کریم قرآن در متعال اهللا دارد. برد کار نیز قبله

 است: فرموده و برشمرده

﴿ ِ     ]١٦: النحل[  ﴾١٦ َتُدونَ َ�هۡ  ُهمۡ  مِ �َّجۡ ٱَو�
 یابند. یي ستارگان راهشان را م وسیله و به

 شناسی کیهان و شناسی ستاره به توان می آن از و رواست که نجوم علم از بخش این

 در نیز و سال فصول مانند زمانی، هاي موقعیت تعیین در فراوانی کاربردهاي ،نمود یاد

 دارد. یابی جهت یا مکانی هاي موقعیت تعیین
 در را ارگانست که ست کسانی ادعاي نارواست، که نجوم علم دوم نوع اما

 اقبال گفتند: می جاهلی ي دوره در که کسانی مانند دانند؛ می مؤثر زمینی، دادهاي روي

 انمی ربطی هیچ بلکه نارواست؛ سخنانی، چنین گفتن بارید! باران که بود ستاره فالن

 روي آن در چه آن و است مستقل اي آفریده آسمان، نیست. زمین و آسمان دادهاي روي

 مخلوقند خود ستارگان و آسمانی اجرام دیگر: عبارت به ندارد؛ زمین بر ريتأثی دهد، می

 طور این فالنی ي ستاره در گویند: می مردم از برخی گذارند. نمی اثر آمدها پیش بر و

 حرام که ست بینی طالع همان این، باشد! بختی خوش آدم فرزندش که است افتاده

 تصدیق را کاهنی که ست کسی مانند ند،ک تصدیق را بین طالع شخصِ هرکه باشد. می

 شد. بیان حکمش تر پیش و است کرده
*** 
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قال:  َعِن انلَّيِبِّ  &و وعن َصِفيََّة بِنِت أيب ُعبيٍد، عن بعض أزواِج انلَّيِبِّ  -١٦٧٨
ُ َصالٌَة أْرَ�ِعَ� «

َ
ْم ُ�ْقَبْل هل

َ
ُه، ل

َ
ق َصدَّ

َ
ٍء ف ُ عْن يَشْ

َ
هل

َ
َسأ

َ
 ف

ً
 َعرَّافا

َ
ىت

َ
 َمْن أ

ً
 )1([روایت مسلم] ».يَوما

 گوید: می & و پیامبر همسران از یکی از نقل به ابوعبید دخت صفیه ترجمه:

 و بپرسد او از چیزي ي درباره و برود گویی پیش یا گیر فال نزد هرکه« فرمود: پیامبر
 ».شود نمی پذیرفته وي روزِ چهل نماز کند، تصدیقش

بِيَصَة بِن الُمَخارِ  -١٦٧٩
َ
ةُ، «َ�ُقوُل:  قاَل: َسِمْعُت رُسوَل اهللا قِ وَ�ْن ق َ�َ ُة، َوالطِّ

َ
الِعَياف

ْرُق ِمَن اجِلْبِت   )2([روایت ابوداود با اسناد حسن] ».والطَّ
 که شنیدم اهللا رسول از است: گفته که شده روایت مخارق بن قبیصه از ترجمه:

 جهتی یا پرندگان هاي ورنگ اصداه با گیري فال پرنده، پراندن با گیري فال« فرمود: می

 ،ریزه سنگ انداختن یا نشان و خط کشیدنِ با رمالی و گیري فال و کنند می حرکت که
 ».ست جادوگري و خرافات و شرك جزو

 ِمَن انلُُّجوم، : «قاَل: قال رسوُل اهللا $وعن ابن عباٍس  -١٦٨٠
ً
ما

ْ
َتبََس ِعل

ْ
َمِن ا�

ْحِر َزا َتبََس ُشْعَبًة ِمَن السِّ
ْ
 )3([روایت ابوداود با اسناد صحیح] ».َد ما َزادَ ا�

 را نجوم علم از بخشی که کسی« فرمود: اهللا رسول گوید: می $عباس بنا ترجمه:

 نجوم علم از که اندازه هر به و است گرفته فرا را جادوگري و سحر از بخشی بگیرد، فرا

 .»است آموخته تر بیش نیز را جادوگري و سحر بیاموزد، تر بیش

 حديُث َ�ْهٍد  وعن ُمعاوِ�ََة بِن احَلَ�مِ  -١٦٨١
ِّ

ُت: يا رُسوَل اهللاِ إ�
ْ
ل
ُ
قاَل: ق

اَن؟ قال:  هَّ
ُ
 باإلْسالَِم، و�نَّ ِمنَّا رَِجاالً يَأتُوَن الك

َ
ْد َجاَء اُهللا َ�َعاىل

َ
ال تأتِِهمْ «باجلاِهليَِّة، َوق

َ
؛ »ف

اَل: 
َ
وَن؟ ق ُ ُت: َوِمنَّا رَِجاٌل َ�َتَط�َّ

ْ
ل
ُ
ُهمْ «ق ال يَُصدُّ

َ
ٌء َ�ُِدونَُه يِف ُصُدورِِهْم، ف ُت: »َذلَِك يَشْ

ْ
ل
ُ
؛ ق

 .2230صحیح مسلم، ش:  )1(
، /؛ و ضعیف أبی داود، از آلبانی301؛ غایۀ المرام، ش: 3900ضعیف الجامع، ش:  ضعیف است؛ )2(

 .842ش: 
، ش: /؛ و صحیح أبی داود، از آلبانی739؛ و السلسلۀ الصحیحۀ، ش: 6074صحیح الجامع، ش:  )3(

3305. 

                                           



 الصالحین شرح ریاض   324

اَل: 
َ
وَن؟ ق َذاكَ «َوِمنَّا رَِجاٌل َ�ُطُّ

َ
ُه ف ، َ�َمْن َواَ�َق َخطَّ [روایت  ».اَكَن نيَِبٌّ ِمَن األنْبَِياءِ َ�ُطُّ

 )1(مسلم]
 مسلمانم تازه من خدا! رسول اي کردم: عرض گوید: می حکَم بن معاویه ترجمه:

 کاهنان نزد که هستند کسانی ما میان در است؛ فرستاده -ما براي -را اسالم متعال اهللا و

 فال که هستند کسانی ما میان در گفتم: ».نرو ها آن نزد تو« فرمود: اهللا رسول روند. می

 ،این اما کنند؛ می احساس هایشان دل در ها آن که ست چیزي این،« فرمود: گیرند؟ می بد
 با که هستند کسانی ما میان در گفتم: ».سازد منصرف تصمیمشان از را ایشان نباید

 گرفت؛ می فال خط، کشیدنِ با نیز پیامبران از یکی فرمود: گیرند؟ می فال خط، کشیدنِ

 )2(».است افتاده موافق پیامبر آن خط با آید، درمی آب از درست خطش که کسی لذا
 شرح

شود که رفتن به  ذکر کرده، چنین برداشت می /ولفماز احادیث و آثاري که 
گیر یا  که اگر کسی نزد فال گویان و تصدیقشان، حرام است؛ چنان نزد کاهنان و غیب

شود. کسی که  گویی برود و او را تصدیق کند، نماز چهل روزش قبول نمی پیش
ل شده، ناز گویان و مدعیان علم غیب را تصدیق نماید، به قرآنی که بر محمد پیش

قصد رسوا کردن کاهن و فاش نمودن  کفر ورزیده است؛ اما ایرادي ندارد که کسی به
نزد کاهن  گونه که پیامبر ست؛ همان اي پسندیده ؛ بلکه کارهاي او نزدش برود دروغ

من، چیزي براي «و از او پرسید:  صیاد رفت و با او سخن گفت و جادوگري به نامِ ابن
؛ اما »دخ«صیاد پاسخ داد:  ابن» توانی بگویی که چیست؟ می ام؛ آیا تو پنهان کرده

[دخانِ مورد ي  درباره پیامبرپرسش طور کامل ادا کند؛ زیرا  نتوانست کلمه را به
درماند.  گویی به پیامبر صیاد از پاسخ بود، اما ابن» دخان«ي  سوره] 10ي  اشاره در آیه

 نیز آمده است. (مترجم)] 706ي  شماره تر به ین حدیث پیش. [ا537صحیح مسلم، ش:  )1(
اساس و باطل و نیز از  قاضی عیاض، همین معنا را گفته و افزوده است: شریعت، از گفتن حرف بی )2(

جا که شاخص و راهی قطعی براي درك کیفیت خطّ آن پیامبر  ادعاي غیب، منع کرده است؛ لذا از آن
ی بر جواز رمالی با کشیدن خط نیست. نگا: المفهم لما أشکل من تلخیص وجود ندارد، این حدیث دلیل

 ). [مترجم]2/208کتاب مسلم (
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 فَلَْن َ�عْ «به او فرمود:  پیامبر
ْ
توانی از  تو نمیخوار و ذلیل شوي؛ « )1(؛»ُدَو قَْدرَكَ اْخَسأ

لذا اگر انسان از کاهن سؤال کند تا رسوایش نماید و دروغ  )2(.»حد خود تجاوز کنی
و دغلش را براي مردم آشکار سازد، ایرادي ندارد؛ بلکه چنین عملی، نیک و پسندیده 

 آید. شمار می گري و ابطالِ باطل به است و روشن
 وقتی که بود این داشت، رواج جاهلی ي دوره در که گیري فال هاي روش از یکی

 به که خرافاتی بر بنا ها آن دادند؛ می پرواز را اي پرنده ابتدا گرفتند، می تصمیمی ها عرب

 صورت و حالت کند، پرواز سمتی هر به پرنده اگر که بودند معتقد داشتند، باور آن

 نزدشان کرد، می پرواز راست سمت به پرنده اگر لذا کند؛ می فرق تصمیمشان یا قضیه

 و داشتند؛ برایش دیگري تعبیرِ پرید، می چپ سمت به اگر و داشت را خودش تعبیرِ
 پرنده اگر و بود متفاوت نظرِشان کرد، می پرواز مقابل جهت در یا مستقیم چه چنان

 سان بدین ها آن ند!کرد می تعبیرش دیگري طورِ پرید، می مخالف جهت به و گشت برمی

 هاي گیري تصمیم در اساسی نقشی که بود پرندگان پروازِ جهت این، و گرفتند می فال

 کاري از یا دهند انجام را کاري که شد می باعث و داشت اسالم از پیش هاي عرب

 پرید، می چپ سمت به فالَش ي پرنده و کرد می سفر قصد کسی اگر مثالً شوند! منصرف

 سمت به اش پرنده اگر ولی روم. نمی سفر به پس است؛ هشدار یک ،این گفت: می

 معتقد هایی خرافه چنین به یعنی است. خوبی سفرِ این، گفت: می کرد، می پرواز راست

 چیزي یا کسی به انسان تا فرمود اعالم مردود و باطل را کار این ي همه پیامبر بودند.

 انجام قصد شما از یک هر هرگاه« که داد ردستو بزرگوار آن بلکه نبندد؛ دل اهللا جز

ْستَِخُ�كَ  إِ�ِّ  اللَُّهمَّ ﴿ بگوید: سپس و بخواند نفل نماز رکعت دو کرد، را کاري
َ
ِمَك  أ

ْ
 بِِعل

ْستَْقِدرُكَ 
َ
لَُك  بُِقْدَرتَِك  َوأ

َ
ْسأ

َ
َعِظيِم، فَْضِلَك  ِمنْ  َوأ

ْ
إِنََّك  ال

قِْدرُ  َوال َ�ْقِدرُ  فَ
َ
ْعلَ  َوال َوَ�ْعلَمُ  أ

َ
 ُم،أ

نَْت 
َ
ُغيُوِب. َعالَّمُ  َوأ

ْ
نَّ  َ�ْعلَمُ  ُكنَْت  إِنْ  اللَُّهمَّ  ال

َ
ْمرَ  َهَذا أ

َ
 واََعقِبَةِ  َوَمَعايِش  ِديِ�  يِف  يِل  َخْ�ٌ  األ

نقل از  ) به2931، 2924)؛ و مسلم، ش: (6618، 6173، 3055، 1355صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .$عمر ابن

که تو  د: نخست اینان صیاد ذکر کرده به ابن ي این سخن پیامبر اهللا دو معنا درباره علما رحمهم )2(
توانی  که: تو نمی دانی. و دوم این همانند هر کسِ دیگري، از جمله کاهنان و مدعیان علم غیب، غیب نمی

 از تقدیر و سرنوشتی که بر تو رفته است، پیشی بگیري. [مترجم]
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ْمِري
َ
ْمِري اَعِجِل ﴿ فرمود: یا ﴾أ

َ
هُ  يِل  فَاقُْدرْهُ  َوآِجِلِه، أ ْ  ُكنَْت  َو�ِنْ  ِ�يِه، يِل  بَارِكْ  ُ�مَّ  يِل، َو�رَسِّ

نَّ  لَمُ َ�عْ 
َ
ْمرَ  َهَذا أ

َ
ْمِري واََعقِبَةِ  َوَمَعايِش  ِديِ�  يِف  يِل  رَشٌّ  األ

َ
ْمِري اَعِجِل  يِف ﴿ فرمود: یا ﴾أ

َ
 أ

فْهُ  َوآِجِلِه، فِْ�  َ��ِّ  فَارْصِ َْ�َ  يِلَ  َواقُْدرْ  َ�نُْه، َوارْصِ
ْ
رِْضِ�  ُ�مَّ  اَكَن، َحيُْث  اخل

َ
 سپس ؛﴾بِهِ  أ

 اوست؛ خیرِ به او براي دهد، انجام بنده که اقدامی گاهآن )1(.»بگوید را خود حاجت

 اهللا اگر چنین هم است؛ شده عمل وارد او، از خیر طلب و متعال اهللا بر توکل با زیرا

 انواع در اما اوست؛ خیر به هم باز سازد، منصرف نظرش مورد تصمیم از را او متعال،

 ست.نی خیري هیچ قرآن، مصحف با استخاره در نیز و گیري فال
*** 

يب وعن -١٦٨٢
َ
ِب، َ�َمنِ  َ�نْ  َ�َ�  اهللاِ  رُسوَل  أنَّ  ابلدريِّ  َمسعودٍ  أ

ْ
، َوَمْهرِ  اللَك  ابَليِغِّ

َوانِ 
ْ
 )2(علیه] [متفق الاكِهِن. وَُحل

 گ،س فروش از حاصل درآمد از اهللا رسول گوید: می بدري ابومسعود ترجمه:

 فرمود. منع کاهن مزد دست از و زناکار اجرت از نیز و
 شرح

 که مضمون بدین روایتی است؛ آورده باب در /مولف که ست حدیثی آخرین این،

 از نیز و سگ، فروش از حاصل درآمد از اهللا رسول« گوید: می بدري ابومسعود

 در مگر است؛ حرام سگ، از داري نگه ».فرمود منع کاهن مزد دست از و زناکار اجرت

 حالت: سه
بان). نگه (سگ کشاورزي سگ -1

2- گلّه). (سگ چوپانی سگ

تو،  و از قدرت کنم طلب خیر می ،علم تویا اهللا! از « ي دعا: ترجمه؛ 722ي  .ك: حدیث شمارهر )1(
و من ناتوانم؛ و تو  توانایییقین، تو،  کرانت هستم. به جویم و از تو خواهانِ فضل و بخششِ بی توانایی می

دانم و تو داناي اسراري. یا اهللا!  اگر این کار را  به خیرِ دین، دنیا و فرجامِ کار من  دانی و من نمی می
بار  را براي دین، دنیا و عاقبت کار من زیان دانی، آن را براي من ممکن و آسان بگردان. و اگر آن می
دانی، آن را از من دور کن و مرا از انجامش پشیمان بگردان و خیر را هرجا که هست، برایم مقدر  می

 ».گاه مرا بدان، خشنود کن بفرما و آن
 .1567؛ و صحیح مسلم، ش: 2237صحیح بخاري، ش:  )2(
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 کنند. می استفاده شکار براي آن، از که آموزي دست سگ یعنی شکاري؛ سگ و -3

 آن و بفرستد خرگوشی دنبال به را نآ و باشد داشته وزيآم دست سگ کسی اگر لذا

 زیرا است؛ حالل شکارش، و ندارد ایرادي بکشد، را آن کرده، شکار را خرگوش سگ،

 فرماید: می المتع اهللا

ا �َُعلُِّموَ�ُهنَّ  ُمَ�ِّبِ�َ  َوارِحِ �َۡ ٱ ّمِنَ  تُمَعلَّمۡ  َوَما﴿ ۖ ٱ َعلََّمُ�مُ  مِمَّ ُ َّ�  ْ ٓ  فَُ�ُوا ا مۡ  مِمَّ
َ
 نَ َس�ۡ أ

ْ ذۡ ٱوَ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ِ ٱ مَ سۡ ٱ ُكُروا ْ ٱوَ  هِ� َعلَيۡ  �َّ ۚ ٱ �َُّقوا َ َ ٱ إِنَّ  �َّ     ]٤: دة املائ[ ﴾٤ َسابِ ۡ�ِ ٱ َ�ِ�عُ  �َّ
چه اهللا به شما آموخته است، براي شکار کردن  ها را مطابق آن و صید جانوران شکاري که آن

گیرند، بخورید و نام چه براي شما می دهید (براي شما حالل است). پس، از آنپرورش می
راستی که اهللا خیلی زود به حساب  اهللا را بر آن یاد کنید و تقواي االهی پیشه سازید. به

 کند.گانش رسیدگی میبند

 باشد. می حرام ها، سگ سایر داشتن نگه و رواست سگ، نوع سه این از داري نگه لذا

 اگر و باشد می غلیظه نجاست نجاستش، زیرا است؛ حیوان ترین نجس و پلیدترین سگ،

 بشویند بار هفت را ظرف آن که است واجب بنوشد، آن درون آبِ از یا بلیسد را ظرفی

 شستشوي در که است بهتر البته باشد. خاك با باید شستشو، مراحل از ییک البته که

 سگ یا شکاري سگ ،کسی اگر بدري ابومسعود حدیث بر بنا .شود استفاده ،نخست

 از حاصل درآمد یعنی بفروشد؛ را آن که نیست جایز باشد، داشته کشاورزي سگ یا گلّه

 یا گلّه سگ یا شکاري سگ به گردی چه چنان لذا است. حرام نیز ها سگ این فروش

دارد؛ نیاز آن به که بدهد کسی به رایگان صورت به را آن نداشت، نیاز کشاورزي سگ 

 است. فرموده ممنوع را سگ فروش از حاصل درآمد پیامبر زیرا
 منع کاهن، مزد دست از پیامبر که است آمده ابومسعود روایت ي ادامه در

 روي آینده در چه آن از و کند می گویی پیش ادعاي که ندگوی می کسی به کاهن فرمود؛

 کسی به یا افتد! می اتفاق فالن روز، فالن در گوید: می مثالً دهد؛ می خبر داد، خواهد

 افتد. می برایت اتفاق فالن روز فالن در یا کند! می رو تو به بخت روز فالن در گوید: می

 نام به که هاي دروغ برابر در نیز کاهنان و درفتن می کاهنان نزد مردم جاهلیت، دوران در

 لذا گرفتند؛ می آنان از سنگینی و زیاد مزدهاي دادند، می مردم خورد به گویی پیش

 از است؛ حرام اساس، از گویی، پیش زیرا داد؛ قرار ممنوع را کاهنان مزد دست پیامبر

 شد.با می حرام آن برابرِ در نیز دادن مزد و گرفتن مزد رو این
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 منع زناکار زنِ به اجرت دادن از پیامبر که است آمده چنین هم روایت این در

 و مزد دست باشد، حرام هرچه است. حرام عمل یک برابرِ در مزد دست این زیرا نمود؛
 پولی حرام عمل این از که گویی غیب یا کاهن آیا است. حرام آن، از حاصل درآمد نیز

 خود کنندگان مراجعه به را پول آن باید کند، می بهتو سپس و است آورده دست به

 رهایی براي باید بلکه اند؛ کرده دریافت را عوضش ها آن زیرا خیر؛ گوییم: می برگردانَد؟

 کند. واریز عمومی ي خزانه به امکان صورت در یا دهد صدقه را آن حرام، پولِ این از
 اشتغال -بانی نگه و هگل شکاري، هاي سگ حتی -سگ فروش به که کسی چنین هم

 آورده، دست به راه این از که حرامی پولِ از رهایی براي است، کرده توبه سپس و داشته

 آن که این نه ؛کند واریز عمومی ي خزانه حساب به امکان صورت در یا دهد صدقه را آن

 اند. کرده دریافت را خود پول عوضِ ها آن زیرا برگردانَد؛ خود خریداران به را
 حرام عمل این از حاصل پولِ باید است، کرده توبه فحشا عمل از که زنی چنین هم

 به را آن که این نه نماید؛ هزینه است، ممکن که نیکی راه هر در را آن یا دهد صدقه را

 برگردانَد. زناکار شخصِ
*** 



 باب: نهی از بدشگونی یا فال بد زدن -304

 است. صادق نیز پیشین باب احادیث باره این در

اَل: أ�ٍس  وعن -١٦٨٣
َ
اَل  ق

َ
َة، َوال َعْدَوى ال« :اهللاِ  رسوُل  ق  ؛»الَفأُل  َو�ُْعِجُب� ِطَ�َ

وا:
ُ
اَل: الَفأُل؟ َوَما قال

َ
 )1(علیه] [متفق ».َطيَِّبةٌ  لَكَِمةٌ « ق

 بدشگونی، نیز و بیماري سرایت« فرمود: اهللا رسول گوید: می انس ترجمه:

 گرفتن، نیگ فال به پرسیدند: ».پسندم می را گرفتن نیک لفا به ولی ندارند؛ حقیقت

 ».دهد) می شادابی و روحیه انسان به (که نیکوست سخنی« فرمود: چیست؟

اَل: $عمرَ  ابن وعن -١٦٨٤
َ
اَل  ق

َ
َة؛ َوال َعْدَوى ال« :اهللا رسول ق ؤمُ  اَكنَ  و�نْ  ِطَ�َ  الشُّ

ءٍ  يف يِف  يَشْ
َ
ارِ، ف ةِ، ادلَّ

َ
 )2(علیه] [متفق ».ِس والَفرَ  َوالَمْرأ

 بدشگونی، نیز و بیماري سرایت« فرمود: اهللا رسول گوید: می انس ترجمه:

 ».است اسب و زن خانه، در باشد، داشته وجود چیزي در شومی اگر ندارند؛ حقیقت

. أنَّ انلَّيِبَّ  وعن بُرْ�َدةَ  -١٦٨٥ ُ  )3([روایت ابوداود با اسناد صحیح] اَكَن ال َ�َتَط�َّ
 (و دانست نمی شوم و بدشگون را چیزي هیچ پیامبر گوید: می بریده رجمه:ت

 زد). نمی بد فال گاه هیچ

ةُ ِعْنَد َرسوِل اهللاِ  وعن ُعروة بن اعمرٍ  -١٦٨٦ َ�َ أْحَسُنَها «؛ فقاَل: قاَل: ُذكَِرِت الطِّ
ليْ 

َ
 فإذا َرأى أَحُدُ�ْم ما يَْ�رَهُ، ف

ً
 الَفأُل؛ َوال تَُردُّ ُمْسلِما

َّ
ُهمَّ ال يَأيِت بِاحَلَسناِت إال

َّ
قْل: الل

َة إال بَِك  وَّ
ُ
 أنَْت، َوال َحْوَل َوال ق

َّ
يَِّئاِت إال ست که  [حدیث صحیحی ».أنَْت، َوال يَْدَ�ُع السَّ

 )4(ابوداود با اسناد صحیح روایت کرده است.]

 .2224ش: ؛ و صحیح مسلم، 5756صحیح بخاري، ش:  )1(
 .2225؛ و صحیح مسلم، ش: 5753صحیح بخاري، ش:  )2(
 .3319، ش: /؛ و صحیح أبی داود، از آلبانی762؛ و السلسلۀ الصحیحۀ، ش: 4841صحیح الجامع، ش:  )3(
؛ و ضعیف أبی داود، از 1619؛ و السلسلۀ الضعیفۀ، ش: 199ضعیف الجامع، ش:  ضعیف است؛ )4(

 .843، ش: /آلبانی
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 آمد؛ انمی به بدشگونی از سخن اهللا رسول نزد گوید: می عامر بن عروه ترجمه:

 دهد)؛ می روحیه انسان به که ست نیکویی سخن (و گرفتن نیک فال به بهترینش فرمود:

 چیزي شما از هریک هرگاه کند؛ منصرف تصمیمش از را مسلمان نباید بدشگونی البته

  بِاحلََسناِت  يَأيِت  ال اللَُّهمَّ  بگوید: پسندید، نمی که دید
َّ
يِّئَا يَْدَ�عُ  َوال أنَْت، إال   ِت السَّ

َّ
 أنَْت، إال

ةَ  َوال َحْوَل  َوال  )1(».بَِك  إال قُوَّ
 شرح

 ».گرفتن بد فال به یا بدشگونی از نهی باب:« گوید: می /مولف
شنود یا زمان و مکانی  بیند یا می بدشگونی، این است که انسان، چیزي را که می

"�َ "را بدشگون و شوم بداند؛ در عربی به بدشگونی،  عناي پریدن یا گویند که به م َط�ُّ
اي را  گرفتند که ابتدا پرنده تر بدین شکل فال می ها بیش عربپرواز کردن است؛ زیرا 

ها بنا بر خرافاتی که به آن باور داشتند، معتقد بودند که اگر پرنده  دادند؛ آن پرواز می
کند؛ لذا اگر  به هر سمتی پرواز کند، حالت و صورت قضیه یا تصمیمشان فرق می

کرد، نزدشان تعبیرِ خودش را داشت و اگر به سمت  ه سمت راست پرواز میپرنده ب
چه مستقیم یا در جهت مقابل  پرید، تعبیرِ دیگري برایش داشتند؛ و چنان چپ می
گشت و به جهت مخالف  کرد، نظرِشان متفاوت بود و اگر پرنده برمی پرواز می

گرفتند و این، جهت  ان فال میس ها بدین کردند! آن پرید، طورِ دیگري تعبیرش می می
هاي پیش از اسالم  هاي عرب گیري پروازِ پرندگان بود که نقشی اساسی در تصمیم

شد که کاري را انجام دهند یا از کاري منصرف شوند! مثالً اگر  داشت و باعث می
گفت: این، یک  پرید، می ي فالَش به سمت چپ می کرد و پرنده کسی قصد سفر می

کرد،  اش به سمت راست پرواز می روم. ولی اگر پرنده پس به سفر نمیهشدار است؛ 
 هایی معتقد بودند. ست؛ یعنی به چنین خرافه گفت: این، سفرِ خوبی می

دانستند و برخی از  ها را بدشگون می چنین برخی از روزها و برخی از ماه ها هم آن
که امروزه نیز برخی از  نگرفتند. چنا صداها و حتی برخی از اشخاص را به فالِ بد می

مردم، به چنین خرافاتی باور دارند؛ مثالً اگر هنگام خروج از خانه، با شخصی بدسیما 

هیچ کند؛  ها را دفع نمی آورد و کسی جز تو، بدي ها را نمی جز تو نیکی کسییا اهللا! « ي دعا: ترجمه )1(
 ».اي (از گناه) و هیچ نیرویی (براي اطاعت) جز به خواست و توفیقِ تو وجود ندارد بازدارنده
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ست و اگر  گویند: امروز، روزِ بدشانسی پندارند و می رو شوند، آن روز را بد می روبه
 شانسی است! گویند: امروز، روزِ خوش سیمایی ببینند، می شخصِ خوش

گفتند: کسی که در ماه  در ماه شوال را بدشگون می پنداشتند و می ها ازدواج عرب
ي  ها درباره شود! این، پندارِ عرب شوال ازدواج کند، در ازدواجش دچارِ شکست می

در شوال با من  گوید: پیامبر می &المؤمنین عایشه ازدواج در ماه شوال بود. ام
در ماه شوال نیز عایشه را به خانه ازدواج کرد؛ یعنی عقد نکاح ایشان در شوال بود و 

 تر از من نیست. بخت کس خوش فرمود: هیچ می &برد. لذا عایشه
ازدواج کرد، او را بیش از سایر  &که با عایشه پس از این اهللا بدون شک رسول

ها هر دو در ماه شوال  همسرانش دوست داشت؛ گرچه عقد نکاح و نیز ازدواج آن
گفتند: ازدواج در ماه شوال، فرجامِ  خردي، می ادانی و بیها از روي ن بود. اما عرب

بینیم که در ماه شوال ازدواج  نیکی ندارد. در صورتی که ما بسیاري از مردم را می
چنین برخی از مردم عدد سیزده را شوم  کنند و ازدواج موفّق و مبارکی دارند. هم می
 ، خرافه است و هیچ اصلی ندارد. دانند؛ این می

از بدشگونی و به فال  حدیثی بدین مضمون آورده است که پیامبر /ولفمسپس 
سرایت بیماري و نیز بدشگونی، حقیقت ندارند؛ ولی «بد گرفتن نهی نمود و فرمود: 

پرسیدند: به فال نیگ گرفتن، چیست؟ فرمود: ». پسندم به فال نیک گرفتن را می
سخن نیکو، انسان را ». دهد) سخنی نیکوست (که به انسان روحیه و شادابی می«

گرداند؛ لذا چه خوبست که هر چیزي را به فال نیک بگیریم و به جاي  بال می فراخ
بینی  در جریان صلح حدیبیه، با خوش گونه که پیامبر بین باشیم؛ همان بدبینی، خوش

 ي صلح نزد پیامبر عمل کرد؛ قریشیان در چند مرحله نمایندگانی را براي مذاکره
که هنوز مسلمان نشده بود، به نمایندگی از  سرانجام سهیل بن عمرو فرستادند؛

که سهیل را دید،  همین اهللا آمد. رسول اهللا سوي قریش براي مذاکره نزد رسول
گردانیده است و  سهلاین امر را براي شما  گمانم اهللا است؛ به سهیلفرمود: این 

فال نیک گرفتن، خوب و را به فال نیک گرفت. پس به  سان نام سهیل بدین
شود که انسان عزم خویش را  دهد و باعث می پسندیده است؛ زیرا به انسان روحیه می

ست  اي وسوسهبراي کارهاي نیک جزم بگرداند؛ ولی بدشگونی و به فال بد گرفتن، 
باید این وسوسه را  رو ي معکوس دارد؛ از این کند و نتیجه که در دلِ انسان خطور می
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بین باشیم و دنیا را در برابر خویش،  رون خود محو کنیم و همواره خوشاز قلب و د
و اگر چیزي دید که  گسترده ببینیم و راه پیشِ روي خود را همواره باز بدانیم

 َخْ�َُك «اي به شما دست داد، بگویید:  پسندید یا این چنین وسوسه نمی
َّ
اللَُّهمَّ ال َخْ�َ إِال

 َطْ�ُ 
َّ
َ َ�ْ�ُكَ َوال َطْ�َ إِال

َ
چه تو آن را خیر  یا اهللا! هیچ خیري جز آن«یعنی:  )1(؛»َك َوال إهِل

اي، وجود ندارد و هیچ  چه تو مقدرش فرموده اي و نیز هیچ شرّي جز آن گردانیده
 ».معبود راستینی جز تو نیست

 وجود چیزي در شومی اگر«... فرمود: اهللا رسول است: مدهآ انس حدیث در

 تر بیش در انسان، سواريِ و زن خانه، زیرا ؛»است اسب و زن خانه، در باشد، داشته

 ایجاد شوهرش براي فراوانی مشکالت ناسازگار و بدخُلق زن هستند؛ او با اوقات

 به که امروزه و است آور رنج دارد،ن کافی امکانات که تنگی و کوچک ي خانه کند؛ می

 همه چه ،شود خراب انسان ماشینِ اگر که بینیم می کنیم، می استفاده ماشین از اسب جاي

 و رانندگی حوادث ترافیک، سنگینی باشد؛ می آور رنج و کننده خسته انسان، براي
 شیطان شرّ از باید شد، گرفتار مصایبی چنین به انسان اگر لذا خود! جاي به هوا آلودگی

 بگوید. را مذکور دعاي و ببرد پناه اهللا به شده رانده
*** 

 ؛ شعیب ارنؤوط این حدیث را حسن دانسته است. [مترجم]7045مسند احمد، ش:  )1(
                                           



فرش، سنگ،  ب: حرام بودن تصویر موجود زنده بر رويبا -305
 امر به از میان بردن آن امثالِ آن، و لباس، پول، بالش و

ينَ  إنَّ « قال: اهللاِ  َرُسوَل  أنَّ  $عمرَ  ابن عن -١٦٨٧
َّ

َورَ  هِذهِ  يَْصَنُعونَ  اذل بُونَ  الصُّ  ُ�َعذَّ

ُهْم: ُ�َقاُل  الِقياَمِة، يَْومَ 
َ
ْقتُ  َما أْحُيوا ل

َ
 )1(علیه] [متفق  ».مْ َخل

 سازند، می را اشکال این که آنان« فرمود: اهللا رسول گوید: می $عمر ابن ترجمه:

 ».کنید زنده اید، ساخته را چه آن شود: می گفته ها آن به شده، داده عذاب قیامت روز

ِدمَ  قالت: &اع�شةَ  وعن -١٦٨٨
َ
دْ  َسَفٍر، مِنْ  اهللا رُسوُل  ق

َ
 �ِيهِ  بِِقرامٍ  يِل  َسْهَوةً  َسرَتُْت  َوق

ا َ�َماثيُل، مَّ
َ
ل
َ
نَ  اهللاِ  رَُسوُل  َرآهُ  ف وَّ

َ
  انلَّاِس  أَشدُّ  اع�َِشُة، يَا« وقال: وَْجُهُه، تَل

ً
 يَوْمَ  اهللاِ  ِعندَ  َعَذابا

ينَ  الِقيَاَمةِ 
َّ

قِ  يَُضاُهونَ  اذل
ْ
ْت: ؛»اهللاِ  خِبَل

َ
ال

َ
نَا َ�َقَطْعنَاهُ  ق

ْ
َجَعل

َ
.وَِسادَ  أوْ  وَِساَدةً  مِنهُ  ف  )2(علیه] [متفق َ�ْ�ِ

 ام خانه سردرِ بر من، و بازگشت سفري از اهللا رسول گوید: می &عایشه ترجمه:

 آن که هنگامی اهللا رسول .بود داران جان اویرتص آن روي که بودم کرده نصب اي پرده

 عذاب ترین سخت قیامت روز عایشه! اي« فرمود: و شد دگرگون اش چهره رنگ دید، را

 ي مجسمه ساختن یا داران جان ترسیم (با را هیال آفرینش که دارند کسانی اهللا، دنز رد را
 دو یا یک آن، از و بریدیم را پرده آن گوید: می &عایشه ».کنند می سازي شبیه آنان)

 کردیم. درست بالش

رٍ  لُكُّ « َ�ُقوُل: اهللاِ  رسوَل  َسِمْعُت  قاَل: $عباٍس  ابن وعن -١٦٨٩  ُ�َْعُل  انلَّارِ  يف ُمَصوِّ

 ُ
َ

َرَها ُصوَرةٍ  بُِ�لِّ  هل بُهُ  َ�ْفٌس  َصوَّ ْنَت  فإنْ  :$عباٍس  ابنُ  قال ».َجَهنَّمَ  يف َ�ُيَعذِّ
ُ
اِعالً، بُدَّ  ال ك

َ
 ف

اْصنعِ 
َ
َجرَ  ف  )3(علیه] [متفق �ِيِه. ُروحَ  ال َوَما الشَّ

 تصویرگري هر« فرمود: می که مشنید اهللا رسول از گوید: می $عباس ابن ترجمه:

 دوزخ در موجودي ،کشیده تصویر به را آن که داري انج هر برابر در و است تشآ در

  کار این که هستی اگرناگزیر« است: فرموده $عباس ابن ».کند می عذاب را او که است

 .2108؛ و صحیح مسلم، ش: 5951بخاري، ش: صحیح  )1(
 .2107؛ و صحیح مسلم، ش: 5954صحیح بخاري، ش:  )2(
 .2110؛ و صحیح مسلم، ش: 2225صحیح بخاري، ش:  )3(
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 ».بکش تصویر به را جان بی موجودات و درخت پس دهی، انجام را
 شرح

به تصویر کشیدن  سازي و ي حرام بودن مجسمه احادیثی درباره /لفمو
 باشد: ست که تصویرگري بر دو گونه می گفتنیداران ذکر کرده است؛  جان

دار که منظور از آن، ساختن  سازي؛ یعنی ساختن تصاویر حجم مجسمه نخست:
کند که با هدفی حرام  باشد؛ این، حرام است و فرقی نمی ي انسان یا حیوان می چهره

دو صورت، حرام است؛ بلکه جزو گناهان بزرگ انجام شود یا با هدفی مباح؛ در هر 
سازان را نفرین نموده و بیان فرموده که  تصویرگران و مجسمه باشد؛ زیرا پیامبر می

 ترین عذاب را در روز قیامت، چنین کسانی دارند. سخت
که داراي حجم یا  آن نقاشی یا کشیدنِ تصاویر بر روي کاغذ و امثال، بی دوم:

ها این نوع تصویرگري  باره اختالف نظر دارند؛ برخی از آن این جسم باشند. علما در
که قصد تصویرگر، هدفی حرام مانند  اند: ایرادي ندارد؛ مگر آن را جایز دانسته و گفته

داشت کسی باشد که صورتش را به تصویر کشیده است. در چنین  تعظیم و گرامی
داشت به شرك  م و گرامیرود که با گذشت زمان، این تعظی موردي بیمِ آن می

مردانی را  گونه شد و آنان نیک همین ي قوم نوح که درباره چنان بینجامد؛ هم
تصویر کشیدند و پس از گذشت مدتی طوالنی تصاویر این مردان را پرستیدند!  به

دار و کشیدنِ نقاشیِ  سازي تصاویر جان سازي یا حجم برخی از علما میان مجسمه
اند که در آن آمده است:  به حدیث زید بن خالد استدالل کردهها فرق گذاشته و  آن

 َما اَكَن َرْ�ًما يِف ثَوْب«
َّ
صورت نقاشی بر روي پارچه  چه که به یعنی: مگر آن )1(؛»إِال
اند: در حدیث، نقاشی بر روي پارچه  این دسته از علما گفته». تصویر کشیده شود به

اند؛  دار را حرام دانسته ن موجودات جانمستثنا شده است؛ لذا فقط به تصویر کشید
سازي و نقاشی وجود  ولی دیدگاه راجح این است که در این باره فرقی بین مجسمه

کوشد  کشد، می ندارد و هر دو حرام است؛ زیرا کسی که با دست خویش نقاشی می
ي پروردگار باشد؛ لذا به تصویر کشیدن  که اثرش در حد امکان شبیه به آفریده

برداري با ابزارهاي  دار به صورت نقاشی نیز حرام است. اما عکس دات جانموجو

 .نقل از زید بن خالد از طلحه به 2106؛ و مسلم، ش: 5958صحیح بخاري، ش:  )1(
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ي بشر است،  وجود نداشت و جزو ابزارهاي نوساخته فتوگرافی که در دوران پیامبر
شود،  ها که با دست انجام می تصویر کشیدن چشم و بینی و لب با نقاشی کردن و به

تابد و  ست که بر چیزي می ي نوري همتفاوت است؛ تصویر حاصل از این ابزار، نتیج
گردد و روشن است  برداري از طریق نور انجام می شود؛ یعنی عکس سپس چاپ می

، یعنی  برداري برداري تفاوت دارد؛ لذا عکس که نقاشی یا تصویرگري با عکس
عنوان مثال: اگر کسی، کتابی  برداشتن تصویرِ یک مخلوق بدون دخالت دست بشر. به

برداري یا با دستگاه کُپی  بنویسد و سپس کسی دیگر با دوربین عکسبه دست خود 
گویند که  آمده نمی دست ي کپی یا عکس به بردارد، درباره  از آن عکس بگیرد یا کپی

گویند: این، کتاب آقاي نویسنده  این، کتابِ آقاي عکاس یا تصویربردار است؛ بلکه می
برداري  ه ناگفته نماند که اگر عکساست. تفاوت نقاشی و عکس در همین است. البت

که براي  "سد ذرایع"ي  با ابزارهاي امروزي با هدفی حرام انجام شود، بنا بر قاعده
برداري با دوربین و ابزار مربوطه حرام  گیري از ارتکاب حرام است، عکس پیش
ست؛ یعنی اگرچه  باشد و حکمش مانند خریدن تخم مرغ براي قماربازي می

گاه که با هدف قماربازي باشد،  مرغ در اصل خود جایز است، اما آن خریداريِ تخم
ي رانندگی یا کارت شناسایی و  نامه حرام است؛ ولی اگر عکس گرفتن براي گواهی

عنوان یک تفریح و  برداري به امثالِ آن باشد، ایرادي ندارد؛ اما امروزه مردم به عکس
ها رواج پیدا کرده است؛  در میان آنکنند و این، مثل یک آفت  ثبت خاطرات نگاه می

اند و  چه که اهللا و پیامبرش حرام کرده باشد که میان آن در این میان، بر ما واجب می
سو مردم را در تنگنا قرار  چه که آشکارا حرام نشده است، فرق بگذاریم تا از یک آن

 ندهیم و از سوي دیگر، آنان را به حرام مبتال نکنیم.
چه به تصویر  دهند که در آن ز قیامت به تصویرگر دستور میکه رو خالصه این

روح مانند درختان، ماه و  کشیده است، روح بدمد؛ اما به تصویر کشیدن اشیاي بی
اند: به تصویر  ها ایرادي ندارد. البته برخی از علما گفته ها و رودخانه خورشید، کوه

جایز نیست؛ زیرا در  -هانمانند درختان و گیا -کنند، کشیدن چیزهایی که رشد می
يَْخلُُقوا َحبًَّة «حدیث آمده است: 

ْ
ةً فَل َْخلُُقْوا َشِعْ�َ  اي گندم یا  پس دانه«یعنی:  )1(؛»َويلْ

 

 .نقل از ابوهریره به 5953صحیح بخاري، ش:  )1(
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کنند. این نظریه بر  و گندم و جو اگرچه روح ندارند، اما رشد می» اي جو بیافرینند دانه
ر کشیدن چنین خالف دیدگاه جمهور علماست و صحیح، این است که به تصوی

سازد، درست  چه که انسان می صویر کشیدن آنچنین به ت هایی ایرادي ندارد. همچیز
هاي دست  ها و دیگر ساخته ها، دروازه است؛ مانند به تصویر کشیدن خودروها، خانه

کنند، مانند ماه و  هی که رشد نمیهاي ال دسته از آفریده ی کردن انچنین نقاش بشر؛ هم
اتفاق علما رواست؛ جمهور علما بر این باورند که  ا و امثال آن، بهه خورشید و کوه

کنند، اما روح ندارند، جایز است؛ ولی برخی از  نقاشی کردن مخلوقاتی که رشد می
اند؛ ولی  ست، این را حرام دانسته که تابعی مشهوري /علما مانند مجاهد بن جبر

ر کشیدن چیزهایی که روح دارند، تصوی قول راجح، این است که ایرادي ندارد؛ ولی به
 تصویرگران را نفرین نموده است. باشد؛ زیرا پیامبر حرام می

در تصویرگريِ ممنوع داخل کرد؛ زیرا توان  نمیطور مطلق  برداري را به اما عکس
که  برداري با تصویرگري متفاوت است؛ البته مشروط به این فرآیند عکس

 ا با هدفی حرام نباشد.برداري آمیخته به عملی حرام ی عکس
*** 

رَ  َمنْ « َ�ُقوُل: اهللاِ  رسوَل  َسِمْعُت  قاَل: وعنه -١٦٩٠ ْ�َيا، يِف  ُصوَرةً  َصوَّ َف  ادلُّ
ِّ
نْ  لُك

َ
 َ�ْنُفخَ  أ

وحَ  �ِيَها يَْس  الِقَياَمةِ  يَومَ  الرُّ
َ
 )1(علیه] [متفق ».بَِنافٍِخ  َول

 -دنیا در هرکه« فرمود: می که شنیدم اهللا رسول از گوید: می $عباس ابن ترجمه:
 مکلّف قیامت روز بکشد، تصویر به -مجسمه یا نقاشی قالب در را داري جان موجود

 ».نیست ساخته او از روح، دمیدن هرگز اما بدمد؛ روح آن در که شود می

  انلَّاِس  أَشدَّ  إنَّ « َ�ُقوُل: اهللاِ  رسوَل  َسِمْعُت  قاَل: مسعودٍ  ابن وعن -١٦٩١
ً
 يَومَ  َعَذابا

ُرونَ  الِقَياَمةِ   )2(علیه] [متفق ».الُمَصوِّ

. [این 2110)؛ و صحیح مسلم، ش: 7042، 5963یح بخاري، در چندین مورد، از جمله: (صح )1(
 گذشت. (مترجم)] 1552ي  شماره تر به حدیث پیش

 .2109؛ و صحیح مسلم، ش: 5950صحیح بخاري، ش:  )2(
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 ترین سخت« فرمود: می که شنیدم اهللا رسول از گوید: می مسعود ابن ترجمه:

 )1(».دارند تصویرگران قیامت، روز را عذاب

: اهللاُ  قال« يقوُل: اهللاِ  رُسوَل  َسِمْعُت  قاَل:  هر�رة أيب وعن -١٦٩٢
َ

مُ  َوَمنْ  َ�َعاىل
َ
 مِمَّنْ  أْظل

ُق  َذَهَب 
ُ
يِق؟ َ�ْل

ْ
َخل

َ
ُقوا ك

ُ
َيْخل

ْ
ل
َ
ةً  ف ُقوا أوْ  َذرَّ

ُ
ُقوا أوْ  َحبًَّة، يِلَْخل

ُ
 )2(علیه] [متفق ».َشِعَ�ةً  يِلَْخل

 متعال اهللا« فرمود: می که شنیدم اهللا رسول از گوید: می ابوهریره ترجمه:

 من ي یدهآفر همچون چیزي تا رود می که ست کسی از کارتر ستم کسی چه فرماید: می

 ».بیافرینند جو یا گندم دانه یک یا مورچه یک -گویند می راست اگر -پس بسازد؟

  الَمالَئَِ�ةُ  تَْدُخُل  ال« قاَل: اهللاِ  رُسوَل  أنَّ  طلحةَ  أيب وعن -١٦٩٣
ً
ٌب  فيهِ  بَيْتا

ْ
 َوال لَك

 )3(علیه] [متفق ».ُصوَرةٌ 
 آن، در که اي خانه به فرشتگان« فرمود: اهللا رسول گوید: می ابوطلحه ترجمه:

 ».شوند نمی وارد باشد، تصویر یا سگ

َراَث  يَأ�َِيُه، أنْ  ِجرْبِ�ُل  اهللاِ  رُسوَل  َوَعدَ  قاَل: $عمرَ  ابن وعن -١٦٩٤
َ
ْيهِ  ف

َ
 َحىتَّ  َعل

َخَرجَ  اهللاِ  َرُسولِ  ىلَعَ  اْشَتدَّ 
َ
ِقَيهُ  ف

َ
ل
َ
َشاَك  ِجرب�ُل  ف

َ
ِه، ف

َ
 بَيْ  نَْدُخُل  ال إنَّا َ�َقاَل: إيل

ً
ٌب  �ِيهِ  تا

ْ
 َوال لَك

 )4(بخاري] [روایت ُصوَرٌة.
 بیاید؛ نزدش که داد وعده اهللا رسول )بهجبرئیل( وید:گ می $عمر ابن ترجمه:

 جبرئیل گاه آن رفت. بیرون خانه از لذا آمد؛ سخت اهللا رسول بر این و کرد دیر ولی

 در که اي خانه به فرشتگان ما داد: پاسخ جبرئیل کرد. گالیه او از اهللا رسول آمد. نزدش

 شویم. نمی وارد باشد، تصویر یا سگ آن

ْت: &اع�شة وعن -١٦٩٥
َ
 يَأ�َِيُه، أنْ  َساَعةٍ  يف جرب�ُل  اهللاِ  رسوَل  واعدَ  قال

َجاءْت 
َ
َك  ف

ْ
اَعةُ  تِل مْ  السَّ

َ
ْت: يَأتِِه! َول

َ
ال

َ
، �َِيِدهِ  َوَ�نَ  ق

ً
 ما« َ�ُقوُل: َوُهوَ  يَِدهِ  ِمنْ  َ�َطرََحَها َعصا

 کشند. [مترجم] تصویر می داران را در قالب نقاشی و مجسمه به یعنی کسانی که جان )1(
 .2111)؛ و صحیح مسلم، ش: 7559، 5953ري، ش: (صحیح بخا )2(
 .2016)؛ و صحیح مسلم، ش: 5949، 3225صحیح بخاري، ش: ( )3(
 .5960صحیح بخاري، ش:  )4(
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هُ  َوال َوْعَدهُ  اهللاُ  ُ�ْلُِف 
ُ
ٍب  َجْروُ  فإَذا اتلََفَت  ُ�مَّ  ؛»ُرُسل

ْ
َْت  لَك  َمىَت  اع�شة! يا« فقاَل: رَسِ�رِهِ. حتَ

ُب؟ َهَذا َدَخَل 
ْ
ُت: »اللَك

ْ
أَمرَ  بِِه، َدَرْ�ُت  َما واهللاِ  َ�ُقل

َ
ْخِرَج، بِهِ  ف

ُ
أ
َ
َجاءهُ  ف

َ
 فقال ،ِجرْبِ�ُل  ف

ْسُت  ِ�،َوَعْدتَ « :اهللاِ  رُسوُل 
َ
َجل

َ
َك  ف

َ
مْ  ل

َ
ُب  َمَنَعِ� « فقاَل: ؛»تَأتِِ�  َول

ْ
ِي اللَك

َّ
 إنَّا بَيْتَِك، يف اكنَ  اذل

  نَْدُخُل  ال
ً
ٌب  �ِيهِ  بَيْتا

ْ
 )1(مسلم] [روایت ».ُصوَرةٌ  َوال لَك

 وقت فالن در که داد وعده اهللا رسول به جبرئیل گوید: می &عایشه ترجمه:

 دست در عصایی گوید: می &عایشه نیامد. جبرئیل و یدرس فرا وقت آن بیاید؛ نزدش

 وعده خُلف فرستادگانش، و اهللا« فرمود: می و انداخت دستش از را آن بود؛ اهللا رسول

 تخت زیر سگی توله که شد متوجه و انداخت اطرافش به نگاهی سپس ».کنند نمی

 متوجه که گندسو اهللا به گفتم: »است؟ شده خانه وارد کی سگ این« پرسید: اوست.

 اهللا رسول آمد. جبرئیل سپس .کنند بیرونش که داد دستور گاه آن نشدم. آمدنش
 پاسخ جبرئیل »نیامدي؟ و نشستم آمدنت انتظار به من و دادي وعده من به« فرمود:

 به فرشتگان ما زیرا داشت؛ باز -خانه به ورود از -مرا بود، ات خانه در که سگی داد:

 شویم. نمی وارد باشد، تصویر یا سگ آن در که اي خانه

 أْ�َعُثَك  أال :طالب أيب بن يلَعُّ  يِل  قال قال: ُحَصْ�  بِن َحيَّانَ  الَهيَّاِج  أيب وعن -١٦٩٦

ْيهِ  َ�َعَثِ�  َما ىلَعَ 
َ
  ُصوَرةً  تََدعَ  ال أن ؟اهللاِ  َرُسوُل  َعل

َّ
رْباً  َوال َطَمْسَتَها، إال

َ
�  

ً
  ُمرْشفا

َّ
ْ�َتُه. إال  َسوَّ

 )2(مسلم] وایت[ر
 فرمود: من به طالب ابی بن علی گوید: می حصین بن حیان ابوالهیاج، ترجمه:

 تصویري هر داد؟ دستور آن انجامِ به مرا اهللا رسول که بفرستم موریتیمأ به را تو آیا«

 .»کن سان یک خاك با را بلندي و مرتفع قبر هر و ببر میان از دیدي، که
 شود می برداشت چنین است، آورده کتابش از بخش این در /مولف که احادیثی از

 باشد؛ می بزرگ گناهان جزو مجسمه، و نقاشی قالب در داران جان کشیدن تصویر به که

 لعنت تصویرگران بر پیامبر و شده وارد باره این در شدیدي و سخت وعید زیرا

 چنین هم باشند. دور به و محروم هی،ال رحمت از که کرده نفرینشان عنیی است؛ فرستاده

 .2104صحیح مسلم، ش:  )1(
 .969صحیح مسلم، ش:  )2(
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 تصویر به -مجسمه یا نقاشی قالب در را داري جان موجود -دنیا در هرکه« است: فرموده

 کاري چنین تواند نمی هرگز اما بدمد؛ روح آن در که شود می مکلّف قیامت روز بکشد،

 شود. نمی برداشته او از عذاب این بخواهد، اهللا که زمانی تا لذا ؛»دهد انجام
 کارتر ستم کسی چه« فرماید: می متعال اهللا که است آمده قدسی حدیث در چنین هم

 چنین از کس هیچ یعنی ؛»بسازد؟ من ي آفریده همچون چیزي تا رود می که ست کسی از

 -پس« فرماید: می اهللا که است امده حدیث این ي ادامه در نیست. کارتر ستم فردي
 در واقعاً اگر یعنی ؛»بیافرینند جو یا ندمگ دانه یک یا مورچه یک -گویند می راست اگر

 اگر ولی بیافرییند؛ جو یا گندم اي دانه هستند، االهی ي آفریده چون هم اثري آفرینش پیِ

 چنین و توانند نمی بیافرینند، گندم اي دانه که شوند جمع زمین و آسمان ساکنان ي همه

 گندم اي دانه توانند نمی هم خمیر و آرد ریزي قالب با حتی نیست؛ ساخته آنان از کاري

 اگر و ندارد رشد قابلیت گندم، ي دانه مانند بکنند، کاري چنین که این فرض به و بسازند

 براي زدن مثال سمبل مورچه، نیز و جو و گندم ي دانه .روید نمی بکارند، زمین در را آن

 ندارد، را چیزهایی چنین آفرینش توانایی انسان، وقتی هستند؛ ناچیز و کوچک اشیاي

 زند.ب الف تر بزرگ آثار آفرینش ي درباره تواند نمی دیگر که است روشن
 در تصویر داشتن نگه نیز و تصویرگري که شود می برداشت چنین حدیث این از

 وارد باشد، تصویر و سگ آن در که اي خانه به فرشتگان زیرا است؛ حرام خانه،

 وجود البته بود؟! خواهد اي خانه چگونه نشوند، وارد فرشتگان که اي خانه شوند. نمی

 یعنی مستثناست؛ هاست، آن روي بر رهبران و حکام تصویر که هایی پول و ها اسکناس

 وارد کسانی بر ایراد و ندارند گناهی کند، می استفاده ترضرو به ها پول این از که مردم

 تصاویر ها، سکه زا برخی روي بر کنند. می چاپ ها پول روي بر را تصاویر این که است

 این با هاست؛ اسکناس روي بر موجود تصاویر از بدتر مراتب به که شده حک برجسته

 علما ست، زندگی گریزناپذیر ضرورت ها، پول این از استفاده که سبب بدان حال،

 نادرست و ممنوع روزمره، زندگی و تجاري مبادالت در را ها پول این از استفاده

 و ها نامه گواهی شناسایی، هاي کارت در تصویر و عکس از استفاده هک چنان هم دانند؛ نمی
 ضرورت اقتضاي به چون و ،شده تبدیل گریزناپذیر ضرورت یک به قبیل این از مواردي

 است؛ نگذاشته دین در تنگنایی و سختی هیچ متعال اهللا زیرا ندارد؛ ایرادي است،

 فرماید: می که گونه همان
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ُ ٱ يَُ�ّلُِف  َ� ﴿      ]٢٨٦: البقرة[  ﴾َعَهاُوسۡ  إِ�َّ  ًساَ�فۡ  �َّ
 دهد.ي توانش تکلیف نمیکس را جز به اندازه اهللا، هیچ

 نیست. فرشتگان ورود از مانع خانه، در مذکور هاي پول و ها سکه وجود لذا

 قرار پا و دست زیر که بالش و فرش چون چیزهایی روي بر تصویر وجود چنین هم

 البته اند؛ دانسته مباح را این علما، تر بیش و ندارد ایرادي نیستند، راماحت مورد و گیرند می

 هم را این اهللا، رحمهم علما از برخی زیرا شود؛ پرهیز وسایلی چنین از که است بهتر

 تصویر که پتویی از استفاده که باورند این بر علما جمهور اگرچه اند؛ دانسته ناروا

 آن از که شرط این با البته ندارد؛ ایرادي آنست، روي بر شیر مانند داري جان موجودات

 . شود استفاده زیرانداز عنوان به
 مانع و دارد وجود رخصت نیز کنند می بازي ها آن با ها بچه که تصاویري با رابطه در

 داشت عروسکی &صدیقه ي عایشه المومنین ام زیرا نیستند؛ خانه به فرشتگان ورود از

 از که است شایسته البته نداشت؛ باز کار این از را او پیامبر و کرد می بازي آن با که

 رود می آن بیمِ زیرا ؛گردد پرهیز شوند، می ساخته باال کیفیتی با که امروزي هاي عروسک

 باشد. داخل مذکور ممنوعیت در هایی، عروسک چنین از استفاده که
 زیرا ببرد؛ میان از ار آن که است واجب بیند، می اي مجسمه یا تصویر که کسی بر

 به مرا اهللا رسول که بفرستم مأموریتی به را تو آیا« فرمود: اسدي ابوالهیاج به علی

 با را بلندي و مرتفع قبر هر و ببر میان از دیدي، که تصویري هر داد؟ دستور آن انجامِ

 با یا زمین از ارتفاعش با که ست قبري بلند، و مرتفع قبر از منظور ».کن سان یک خاك

 امروزه که چنان باشد؛ می متمایز قبرها سایر از کنند، می نصب آن سرِ بر که چیزهایی

 را کریم قرآن از آیاتی آن، روي بر حتی و است کرده پیدا رواج قبر سنگ از هاستفاد

 فرمان از پیروي به باید بیند، می قبري چنین که کسی و نیست روا کار، این نویسند؛ می

 پایین امکان حد تا را آن و بکَنَد را قبر پیرامون مرتضی علی از أسیت به و پیامبر

 ارتفاع هم سان، بدین و گیرد قرار خاك زیر در سنگ، روي بر شده نوشته آیات تا بیاورد

 که بال ترین بزرگ زیرا بمانند؛ مصون حرمتی بی از قرآن، آیات هم و برود میان از قبر

 خیزد. برمی قبرها تعظیم از است، شرك
*** 
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 بانیِ گلّه یا زراعت نگه

َتَ�  َمنِ « يقوُل: اهللاِ  رُسوَل  َسِمعُت  قاَل: $عمرَ  ابن عن -١٦٩٧
ْ
  ا�

ً
با

ْ
  لَك

َّ
َب  إال

ْ
 َصْيدٍ  لَك

إنَّهُ  َماِشَيةٍ  أوْ 
َ
ِ  ِمنْ  َ�ْنُقُص  ف  )1(علیه] تفق[م .»�ِ�َاَطانِ  يَومٍ  لُكَّ  أْجرِه

 ».�ِ�َاٌط : «و� روايةٍ 
هرکه سگی نگه «فرمود:  شنیدم که می اهللا گوید: از رسول می $عمر ابن ترجمه:

که سگ شکار یا سگ  شود؛ مگر آن دارد، روزانه دو قیراط از پاداش اعمالش کاسته می
 ».گلّه باشد

 ».شود لش کاسته میروزانه یک قیراط از پاداش اعما«مده است: و در روایتی دیگر آ

، أْمَسَك  َمنْ « :اهللاِ  رسوُل  قال قاَل: هر�رةَ  أيب وعن -١٦٩٨
ً
با

ْ
إنَّهُ  لَك

َ
 يَومٍ  لُكَّ  يْنُقُص  ف

  �ِ�َاٌط  َ�َملِهِ  ِمنْ 
َّ
َب  إال

ْ
 )2(علیه] [متفق ».َماِشَيةٍ  أوْ  َحْرٍث  لَك

ِب َصْيٍد،«و� روايٍة ملِسلٍم: 
ْ
يَْس بَِ�ل

َ
 ل

ً
با

ْ
َتَ� لَك

ْ
إنَُّه  َمْن ا�

َ
َوال َماِشَيٍة َوال أْرٍض، ف

 ».َ�ْنُقُص ِمْن أْجرِهِ �ِ�َاَطاِن لُكَّ يَْوٍم 
هرکه سگی نگه دارد، روزانه «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

بانی زراعت یا  شود؛ مگر سگی که براي نگه قیراط از پاداش اعمالش کاسته می یک
 ».گلّه باشد

بانیِ  هرکه سگی نگه دارد که سگ شکار یا براي نگه«مسلم آمده است:  از یدر روایت
 ».شود گلّه یا زمین کشاورزي نباشد، روزانه دو قیراط از پاداش اعمالش کاسته می

 شرح
بانیِ  داشتن سگ، مگر براي شکار یا نگه باب: حرام بودن نگه«گوید:  می /مولف

 ».گلّه یا زراعت

 .1574؛ و صحیح مسلم، ش: 5480صحیح بخاري، ش:  )1(
 .1575مسلم، ش:  )؛ و صحیح3324، 2322صحیح بخاري، ش: ( )2(
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طور ویژه از نگه داشتن سگ سیاه  گونی دارد؛ اما بههاي گونا سگ، نژاد و رنگ
گر از ا ي پیامبر فرموده منع شده است؛ زیرا سگ سیاه از همه بدتر است؛ حتی به

اش رد شود، نمازش  ي میان نمازگزار و ستره جلوي نمازگزار عبور کند یا از فاصله
پرسیدند: مگر سگ  یامبررو از پ باطل می شود و باید آن را از ابتدا بخواند؛ از این

ْسوَُد َشيَْطانٌ «هاي دیگر دارد؟ فرمود:  سیاه چه تفاوتی با سگ
َ
ُب األ

ْ
لَك

ْ
سگ «یعنی:  )1(؛»ال

تواند سگ شکار  تر علما بر این باورند که سگ سیاه نمی بیش ».سیاه، شیطان است
ر یزي شکاآموز باشد و چ ، دستو شکارش، جایز نیست؛ یعنی اگر سگ سیاهیباشد 
گونه که شکارِ کافران، جز یهود و نصارا، حالل  شکارش حالل نیست؛ همان کند،
حالل است و اند،  بنا بر شروطی که علما ذکر کردهها  سگ سایرباشد؛ البته شکارِ  نمی

 از جلوي نمازگزار عبور کند، نمازِ انساناگر سگی غیر از سگ سیاه، مثالً سگ زرد 
 .شود باطل نمی

آید؛ زیرا در  سگ، حرام است و یکی از گناهان بزرگ به شمار می اما نگه داشتن
شود که روزانه دو قیراط از  داشتن سگ، باعث می حدیث تصریح شده است که نگه
 ها از این وعید ؛ البته نگه داشتن برخی از سگپاداش اعمال انسان کسر گردد

که  ؛ چنانستا ي هر قیراط در حدیثی دیگر بیان شده مستثناست. حد و اندازه
بََع َجنَاَزَة ُمْسِلٍم إيماناً َواْحتَِساباً، َوَ�َن َمَعُه َحىتَّ يَُص�َّ َعلَيَْها «فرمود:  پیامبر َمِن ا�َّ

ُحدٍ 
ُ
ْجِر بِق�اَطْ�ِ لُكُّ ِ�َ�اٍط ِمثُْل أ

َ
 ِمْن َدفِْنَها، فَإنَُّه يَرْجُع ِمَن األ

َ
هرکس «یعنی:  )2(؛»َوُ�فَرغ

ي مسلمانی شرکت کند و تا پایان  به نیت پاداش، در تشییع جنازهاز روي ایمان و 
گردد که هر  سپاريِ وي حاضر باشد، با دو قیراط پاداش باز می نماز جنازه و خاك

اگر سگ شکار، یا سگ  -دارد نگه می لذا کسی که سگ ».قیراط، مانند کوه احد است
یک ي  نه از پاداش اعمالش به اندازهروزا -نباشدکشاورزي بانی زمین  نگه یا برايگلّه 
داشتن سگ، گناه  ه نگهشود و این، بدین معناست ک دو کوه اُحد کاسته مییا 

تر نیز بیان شد، نگه داشتن  گونه که در حدیث آمده است و پیش همان ست. بزرگی
چنین جایز  بانی از زمین کشاورزي، جایز است؛ هم سگ شکار، سگ گلّه و سگ نگه

 .510صحیح مسلم، ش:  )1(
 . [مترجم]935ي  ر.ك: حدیث شماره )2(
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دورافتاده که که در جایی  بانی از امالك و وسایل خود انسان براي نگهاست که 
 هستند، از سگ استفاده کند.

نوع خود اُنس  افراد بدطینت و ناپاك با همباشد که  می این، از حکمت اهللا
 اند که: نوع خویش؛ و چه خوب گفته سرشت با هم گیرند و افراد پاك می

 وتـر با کبـوتر، باز بـا بـازکبـ  جنس پرواز جنس با هم کند هم
ي عجیبی به داشتنِ  هاي مختلف، عالقه بینیم که از نحله رو کافران را می از این

دهند و گوشت  شود که سگ را بر خود ترجیح می سگ دارند؛ حتی گاه دیده می
گذارند تا بخورد و خودشان از گوشت نامرغوب  خوب و مرغوب را پیشِ سگ می

قدر به سگ خود عالقه دارد که روزانه او را در وان حمام  کافر آنکنند! یک  تغذیه می
کند تا سگش را تمیز نماید؛ اما  ها استفاده می شوید و از انواع صابون و تمیزکننده می

شود. کفار به کارهاي  العین است و با این چیزها پاك نمی چه فایده که سگ، نجس
ان است که هرگونه بزهی از آنان سر ي فراوانی دارند؛ به امر شیط شیطانی، عالقه

آورند و به  شوند و به کفر و ضاللت روي می زند و انواع فسادها را مرتکب می می
سان با  کنند و بدین دهند و از امیال نفسانی خویش پیروي می بردگیِ شیطان تن می

یر هدایت خواهیم که ما و آنان را در مس از اهللا متعال می ها، اُنس دارند. انواع آلودگی
 قرار دهد.

داشتن سگ بدون ضرورت یا سبب شرعی، یکی از گناهان  که نگه خالصه این
باشد؛ لذا اگر یک سگ ظرفی  بزرگ است و نجاست سگ، پلیدترین نوع نجاست می

را بلیسد، واجب است که آن ظرف را هفت بار بشویند و در یکی از مراحل شستشو، 
ست که اگر اثرش از  اي گونه به ها سایر نجاستخاك استفاده کنند؛ در صورتی که  از

با روشی که بیان شد، از فقط سگ میان برود، محل نجاست، پاك است؛ اما نجاست 
 رود. میان می



گوله در گردن چارپایان و کراهت نز بستنباب: کراهت  -307
 همراه داشتن سگ و زنگ در سفر

َقةً  الَمالَئَِ�ةُ  تَْصَحُب  ال« :اهللا رسوُل  قاَل  قاَل: هر�رةَ  أيب عن -١٦٩٩
ْ
ٌب  �ِيَها ُر�

ْ
 لَك

 )1(مسلم] [روایت ».َجَرٌس  أوْ 
که در آن با کاروانی  فرشتگان«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

 ».شوند همراه نمی سگ یا زنگ است،

ْيَطانِ «قاَل:  وعنه أنَّ انلَّيِبَّ  -١٧٠٠ [روایت ابوداود با اسناد  ».اجَلَرُس ِمن َمَزاِمُ� الشَّ
 )2(صحیحی که مطابق شرط مسلم است.]

 ».است شیطان آوازهاي از زنگ،« فرمود: اهللا رسول گوید: می ابوهریره ترجمه:
 شرح

 اهتي کراهت بستن زنگوله به گردن چارپایان و نیز کر بابی درباره /مولف
باره  در این ریرههمراه داشتن سگ و زنگ در سفر، گشوده و سپس حدیثی از ابوه

ي  بندند و در نتیجه ها می ست که در گردن دام ذکر کرده است. زنگوله، همان زنگی
ست  جا شدن حیوان، صداي خاصی دارد که در حقیقت، نوعی موسیقی حرکت و جابه

از استفاده از زنگ و زنگوله نهی نموده و  رو پیامبر باشد؛ از این و موسیقی، حرام می
فرشتگان با کاروانی که در آن سگ یا زنگ است، همراه «که  خبر داده است

 ».شوند نمی
تر  گونه که پیش دلیل ممنوعیت به همراه داشتن سگ نیز روشن است؛ زیرا همان

شوند که البته سگ شکار،  اي که در آن سگ باشد، وارد نمی گذشت، فرشتگان به خانه
ها و امثال آن، در  هشدارِ ساعت ست زنگ بانی مستثناست. گفتنی سگ گلّه و سگ نگه

زند  این نهی داخل نیست؛ زیرا فقط در وقت مشخصی که تنظیم شده است، زنگ می
 و مانند زنگوله نیست که بر گردن چارپا بسته شود.

 .2113صحیح مسلم، ش:  )1(
 آمده است. 2114ي  شماره ؛ این حدیث در صحیح مسلم به3107، ش: /صحیح الجامع، از آلبانی )2(
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قدر  باشد و آن زنگ دربِ منازل نیز ایرادي ندارد و در این نهی، داخل نمی
صورت  به یاانگیز باشد  نگوله، طربطوالنی و پیوسته نیست که مانند صداي ز

 موسیقی درآید.
گذارند؛ یعنی وقتی با  برخی از افراد، روي بوق انتظار تلفن خود، موسیقی می

شنوید؛ این،  گیرید، در هنگام انتظار، صداي آواز و موسیقی می ها تماس می تلفن آن
معذور است و اي که راه دیگري براي تماس ندارد،  گیرنده حرام است. البته تماس

گناهی بر او نیست؛ ولی شایسته است که صاحب تلفن را نصیحت کند و به او 
 این کار، روا نیست.یادآوري نماید که 

احترامی به قرآن  قرائت قرآن بر روي انتظار تلفن، ناجایز و بی نصبچنین  هم
المه عنوان بوق انتظار مک این نازل نشده که از آن به ؛ زیرا قرآن برايکریم است

بسا  چنین چه ها و کردار ما نازل شده است. هم براي اصالح دل استفاده شود؛ بلکه
هی برایش اهمیت ندهد یا حتی شنیدن آیات الشنود،  گیرنده به آیاتی که می تماس

چه  گیرد، مسلمان نباشد و گمان کند که آن سنگین باشد یا کسی که تماس می
ها و صداهاي قرآنی را به عنوان  که تالوت نود، یک ترانه است؛ لذا به کسانیش می

گوییم: از اهللا بترسید و  کنند، می آهنگ انتظار مکالمه بر روي تلفن خود نصب می
 ابزاري شود.ي  هی بیش از آنست که از آن استفادهبدانید که شرافت کالم ال

هاي نبوي و دیگر سخنان  ست: استفاده از احادیث کوتاه و حکمت گفتنی
 جاي آهنگ انتظار مکالمه ایرادي ندارد. بهدر تلفن  آمیز حکمت

*** 



خورد؛ و  باب: کراهت سوار شدن بر شتري که نجاست می -308
چون علف پاکی خورد و گوشتش پاك شد، کراهت از میان 

 رود می

ْيهَ  َ� رُسوُل اهللاِ : �َ قاَل  $عن ابن عمرَ  -١٧٠١
َ
َب َعل

َ
ِة يف اإلبِِل أْن يُْرك

َ
 ا.َعِن اجَلالل

 )1([روایت ابوداود با اسناد صحیح]
 نهی خوار نجاست شترِ بر شدن سوار از اهللا رسول گوید: می $عمر ناب ترجمه:

 فرمود.
 شرح

 از پیامبر گوید: می $عمر ابن که است آورده مضمون بدین روایتی /مولف

 یحیوان گوشت خوردن از که ست گفتنی ؛فرمود نهی خوار نجاست شترِ بر شدن سوار
 خورد، می نجاست هک مرغی گوشت خوردن لذا است؛ شده نهی خورد، می نجاست که

 و اند دانسته تنزیهی مکروه را آن علما، از برخی که توضیح این با باشد؛ می مکروه
 ست. تحریمی مکروه اند: گفته دیگر شماري

 ولی کند، تغذیه نجاست از هم و بخورد پاك غذاي هم حیوانی اگر ست: گفتنی

 صورت این در خورد، می که ست نجاستی از بیش پاك غذاي یا علف با اش تغذیه

 خوار، نجاست حیوان بر شدن سوار کراهت آید. نمی شمار به خوار نجاست حیوانِ

 مکروه که دارند نظر اختالف علما آن، گوشت ي درباره و ست تنزیهی کراهت

 در کراهتی هیچ باشد، پاك ايغذ و علف غالبش، غذاي اگر اما تحریمی؛ یا ست تنزیهی

 نیست. آن
*** 

 ).2504، 2503، ش: (/؛ و إرواء الغلیل، از آلبانی6875صحیح الجامع، ش:  )1(
                                           



باب: نهی از انداختن آب دهان در مسجد، و امر به پاك  -309
 ها کردن مسجد از آلودگی

اَرُ�َها َخِطيَئٌة، الَمْسِجدِ  يِف  ابلُصاُق « قاَل: اهللاِ  رسوَل  أنَّ  أ�ٍس  عن -١٧٠٢ فَّ
َ
 َو�

ُنَها
ْ
 )1(علیه] [متفق ».َد�

 مسجد، در دهان آب انداختن« فرمود: اهللا رسول :گوید می انس ترجمه:

 -آن امثالِ و شستن با آن کردن پاك یا -خاك زیر در آن دفن ،اش  کفاره که ست گناهی
 ».است

ى اهللاِ  رسوَل  أنَّ  &اع�شةَ  وعن -١٧٠٣
َ
ةِ  ِجَدارِ  يف َرأ

َ
، الِقْبل

ً
وْ  ُ�َاطا

َ
، أ

ً
وْ  بَُزاقا

َ
َاَمًة، أ

ُ
� 

ُه.
َّ
َحك

َ
 )2(]علیه [متفق ف

 آب یا بینی آب مسجد، ي قبله دیوار در اهللا رسول گوید: می &عایشه ترجمه:

 کرد. پاك را آن و دید بلغم یا دهان

اَل: اهللاِ  رسوَل  أنَّ  أ�ٍس  وعن -١٧٠٤
َ
حُ  ال الَمَساِجدَ  هِذهِ  إنَّ « ق

ُ
 َهَذا ِمنْ  ليَِشءٍ  تَْصل

رِ  � إ�ََّما الَقَذرِ، َوال ابَلْولِ 
ْ
،�َ  اهللاِ  ذِلِك

َ
وْ  »الُقْرآنِ  َوقِراءةِ  َعاىل

َ
َما أ

َ
اَل  ك

َ
 [روایت .اهللاِ  رُسوُل  ق

 )3(مسلم]
 نجاست و ادرار مانند چیزهایی« فرمود: اهللا رسول گوید: می انس ترجمه:

 قرآن تالوت و متعال اهللا ذکر براي مساجد این بلکه نیست؛ مساجد این ي شایسته

 فرمود. مفهوم همین به سخنی یا ».اند شده ساخته
 شرح

 آب قبیل: از آلودگی هرگونه از مسجد کردن پاك وجوب به باب این در /مولف

 انس که است آورده مضمون بدین حدیثی سپس و پرداخته آن وامثال بینی و دهان

 اش،  کفاره که ست گناهی مسجد، در دهان آب انداختن« فرمود: اهللا رسول گوید: می

 .552؛ و صحیح مسلم، ش: 415صحیح بخاري، ش:  )1(
 .549؛ و صحیح مسلم، ش: 407صحیح بخاري، ش:  )2(
 .285صحیح مسلم، ش:  )3(
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 چنین حدیث این از ».است -آن امثالِ و شستن با آن نکرد پاك یا -خاك زیر در آن دفن

 سبب: دو به است؛ حرام مسجد، در بینی و دهان آب انداختن که شود می برداشت
 باشد. می نمازگزاران سایر آزار و اذیت سبب که این نخست:

 به نهادن ارج به اهللا که صورتی در خداست؛ ي خانه به احترامی بی و اهانت دوم:

 است. فرموده رام مساجد
 مرتکب کسی اگر و نیست؛ جایز مسجد، در بینی و دهان آب انداختن بنابراین

 نماید. پاکش یا کند دفن خاك زیر را آن که است این اش کفاره شد، عملی چنین

 بلغم یا دهان آب یا بینی آب مسجد، ي قبله دیوار در اهللا رسول« گوید: می &عایشه

 با را هایی آلودگی چنین باید دارند، فرش ما مساجد که امروزه اما ؛»کرد پاك را آن و دید

 و دهان آب انداختن حال هر در بشوییم. آب با نیاز، صورت در و کنیم پاك دستمال،
 همان اش کفاره شد، عملی چنین مرتکب کسی اگر و باشد می حرام مسجد، در بینی

 شد. بیان که است
اي از مسجد رفت و  سجد شد، به گوشهصحرانشینی وارد مدر روایتی آمده است: 

ها را نهی کرد و  آن اهللا ادرار کرد. مردم تصمیم گرفتند با او برخورد کنند؛ اما رسول
یک «؛ یعنی بگذارید کارش را بکند. و افزود: »او را به حالِ خود رها کنید«فرمود: 

بگیرید، نه اید که آسان  سطل آب بر محل ادرارش بریزید؛ زیرا شما مأموریت یافته
وقتی صحرانشین کارش را تمام کرد، دلوي آب در محل ادرارش ریختند تا  ».سخت

چیزهایی مانند «آن صحرانشین را صدا زد و به او فرمود:  اهللا پاك شود. سپس رسول
ي این مساجد نیست؛ بلکه این مساجد براي ذکر اهللا، نماز و  ادرار و نجاست شایسته
هاي اهللا را  لذا بر هر مومنی واجب است که احترام خانه ».دان تالوت قرآن ساخته شده

حفظ کند و در آن، آب دهان و بینی نیندازد و صدابلندي نکند؛ بلکه آداب مربوط به 
 ي خدا و محل حضور فرشتگان است. مسجد را رعایت نماید؛ زیرا مسجد، خانه

*** 



ا در باب: کراهت دعوا و درگیري در مسجد و بلند کردن صد -310
شده براي یافتنِ آن و نیز کراهت خرید و  گمنشانیِ آن و اعالمِ 

 فروش و اجاره و سایر معامالت

يب وعن -١٧٠٥
َ
ةً  يَنُْشدُ  رَُجالً  َسِمعَ  َمنْ « َ�ُقوُل: اهللاِ  رُسوَل  َسِمعَ  �نَّه هر�رة أ

َّ
 يف َضال

َيُقْل: الَمْسِجدِ 
ْ
ل
َ
ها ال ف ْيَك، اهللاُ  َردَّ

َ
مْ  ِجدَ الَمَسا فإنَّ  َعل

َ
 )1(مسلم] [روایت ».هِلَذا ُ�نْبَ  ل

هرکه «د: فرمو شنید که می اهللا روایت است که از رسول از ابوهریره ترجمه:
کند، بگوید: اهللا آن را به تو  اي را اعالم می شده گماز کسی شنید که در مسجد، 

 ».اند برنگرداند؛ زیرا مساجد براي این ساخته نشده

اَل:  اهللاِ  وعنه أنَّ رسوَل  -١٧٠٦
َ
وا: ال «ق

ُ
ْو يَبَْتاُع يف الَمْسِجِد، َ�ُقول

َ
إَِذا َرأْ�ُتْم َمْن يَبِيُع أ

ْيَك 
َ
َها اهللا َعل وا: ال َردَّ

ُ
ًة َ�ُقول

َّ
ْ�ُتْم َمْن يَنُْشُد َضال

َ
[ترمذي  ».أْرَ�َح اُهللا جِتَاَرتََك، َو�َِذا َرأ

 )2(باشد.] روایتش کرده و گفته است: حدیثی حسن می

کسی در دیدید که هرگاه «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ه:ترجم
خَرَد، بگویید: اهللا در تجارت تو سود ندهد؛ و هرگاه  فروشد یا می مسجد چیزي می

بگویید: اهللا آن را به تو  کند، اي را اعالم می شده مسجد گم کسی دردیدید که 
 ».برنگرداند

مْحَِر؟  أنَّ رَُجالً  وعن بُر�ََدةَ  -١٧٠٧
َ
 اجَلَمِل األ

َ
�ََشَد يف الَمْسِجِد َ�َقاَل: َمْن َداَع إىِل

ُ : «َ�َقاَل رسوُل اهللاِ 
َ

 )3([روایت مسلم] ».ال وََجْدَت؛ إ�ََّما بُنَِيِت الَم�ََساِجُد لَِما بُنَِيْت هل
گوید: مردي در مسجد اعالم کرد که آیا کسی شترِ سرخِ مرا  می بریده ترجمه:

آن را نیابی؛ همانا مساجد فقط براي همان هدفی بنا «فرمود:  اهللا سولندیده است؟ ر
 ».اند شده که براي آن ساخته شده

 .568صحیح مسلم، ش:  )1(
 .1066، ش: /؛ و صحیح الترمذي، از آلبانی1295؛ إرواء الغلیل، ش: 573صحیح الجامع، ش:  )2(
 .569صحیح مسلم، ش:  )3(
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هِ  -١٧٠٨ اءِ  أنَّ رسوَل اهللاِ  وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّ َ�َ� َعن الرشِّ
ْو يُنَْشَد �ِيِه شِ 

َ
ٌة؛ أ

َّ
[روایت ابوداود و ترمذي؛  ْعٌر.وابَلْيِع يِف الَمْسِجِد، وَأْن تُنَْشَد �ِيِه َضال

 )1(ترمذي، این حدیث را حسن دانسته است.]
 اهللا پدربزرگش روایت است که رسولاز عمرو بن شعیب از پدرش از  ترجمه:

شعر  مسجدکه در  و نیز از این ،شده در آن از خرید و فروش در مسجد و از اعالم گم
 بخوانند، نهی فرمود.

ائِب بن ي -١٧٠٩ حايِبِّ وعن السِّ َحَصَبِ� رَُجٌل،  ز�َد الصَّ
َ
ْنُت يف الَمْسِجِد ف

ُ
اَل: ك

َ
ق

اِب  إَذا ُ�َمُر ْ�ُن اخَلطَّ
َ
ِجْئُتُه بِِهَما، َ�َقاَل: ِمْن أْ�َن  َ�َنَظْرُت ف

َ
أتِِ� بِهَذيِن، ف

َ
َهْب ف

ْ
َ�َقاَل : اذ

ْنُتَما مِ 
ُ
ْو ك

َ
ائِِف، َ�َقاَل : ل ْ�ُتَما؟ َ�َقاال: ِمْن أْهِل الطَّ

َ
َما، تَْرَ�َعاِن أ

ُ
وَْجْعُتك

َ
، أل ِ

َ
ْن أْهِل ابَل�

 )2([روایت بخاري] !أْصَواتَُ�َما يف َمْسِجِد َرُسوِل اهللا
گوید: در مسجد بودم که کسی  می سائب بن یزید صحابی ترجمه:

 اي به سوي من انداخت؛ و چون نگاه کردم، دیدم که عمر بن خطاب ریزه سنگ
ها  آوردم. از آن دو نفر را نزدم بیاور. آن دو را نزد عمرباشد. فرمود: برو و آن  می

جا بودید،  پرسید: شما اهل کجا هستید؟ گفتند: اهل طائفیم. فرمود: اگر از اهالی این
 کنید! بلند می کردم؛ صدایتان را در مسجد پیامبر شما را تنبیه می

 شرح
شده در آن و نیز  ي کراهت صدابلندي در مسجد و اعالمِ گم بابی درباره /مولف

 کراهت خرید و فروش در آن گشوده است.
 فرماید: که می اهللا متعال، مساجد را در کنار نام خود ذکر فرموده است؛ چنان

ظۡ  َوَمنۡ ﴿
َ
ن لَمُ أ َنعَ  ِممَّ ِ ٱ ِجدَ َمَ�ٰ  مَّ ن �َّ

َ
ٓ  ِ�  وََسَ�ٰ  ۥُمهُ سۡ ٱ �ِيَها َكرَ يُذۡ  أ  ﴾َخَرابَِها

   ]  ١١٤: البقرة[  
کارتر از کسی است که از بردن نامِ اهللا (و عبادتش) در مساجد اهللا جلوگیري  و کیست ستم

 کوشد؟ ها می کند و در خراب کردن آنمی

 .991، ش: /؛ و صحیح أبی داود، از آلبانی6885مع، ش: صحیح الجا )1(
 .470صحیح بخاري، ش:  )2(
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گر  ذکر کرده است و این، بیان ي مسجد را در کنارِ نام اهللا نیز واژه پیامبر اکرم
نَـُعوا ِإَماَء اهللا َمَساِجَد َال متَْ «که فرموده است:  باشد؛ چنان می اهمیت و شرافت مساجد

اهللا متعال ». کنیزان اهللا (زنان) را از رفتن به مساجد اهللا منع نکنید«یعنی:  )1(؛»اهللاِ 
 فرماید: می

ذِنَ  ُ�ُيوٍت  ِ� ﴿
َ
ُ ٱ أ ن �َّ

َ
ِ  �ِيَها ۥَ�ُ  �َُسّبِحُ  ۥُمهُ سۡ ٱ �ِيَها َكرَ َوُ�ذۡ  َ�عَ تُرۡ  أ  ُغُدّوِ لۡ ٱب

ٞ تَِ�ٰ  ِهيِهمۡ تُلۡ  �َّ  رَِجالٞ  ٣٦ َصالِ �ٱوَ  ِ ٱ رِ ذِكۡ  َعن عٌ َ�يۡ  َوَ�  َرة     ]٣٧  ،٣٦:  النور[  ﴾�َّ
ها،  هایی(ست) که اهللا اجازه داده ارج داده شوند و نامش در آن (این چراغ و نورش) در خانه

 دارد. بامداد و شامگاه یاد گردد. مردانی که تجارت و داد و ستد، آنان را از یاد اهللا باز نمی

رو براي جنُب روا نیست  اي دارند؛ از این و احترام ویژه شرافتبنابراین مساجد، 
َمالئَِ�ُة بَيْتًا «فرموده است:  که بدون وضو در مسجد بماند؛ زیرا پیامبر

ْ
ال تَْدُخُل ال

ن شخصِ جنُبی باشد، وارد اي که در آ فرشتگان به خانه«یعنی:  )2(؛»ِ�يِه ُجنٌُب 
یز از این مستثنا نیست؛ یعنی اگر جنُبی در مسجد باشد، فرشتگان مسجد ن ».شوند نمی

رو فرد جنُب نباید در  گردند؛ از این شوند یا اگر وارد شوند، اذیت می وارد مسجد نمی
در مسجد  #که وضو بگیرد؛ زیرا صحابه مسجد بماند یا وارد مسجد شود؛ مگر آن

رفت و سپس  شد و از مسجد بیرون می بسا فردي از آنان جنُب می خوابیدند و چه می
 نیز این عمل را تأیید فرمود. گشت؛ و پیامبر  گرفت و به مسجد باز می وضو می

یکی از آداب مسجد، این است که انسان هنگام ورود به مسجد، پیش از نشستن 
دو رکعت نماز بخواند؛ هر وقت که باشد؛ حتی هنگام طلوع یا غروب خورشید؛ زیرا 

َعتَْ�ِ «موده است: فر پیامبر
ْ
 )3(؛»إَِذا َدَخَل أَحُدُ�ُم الَمْسِجَد، فَال َ�ِْلْس َحىتَّ يَُص�ِّ َر�

 ».هرگاه یکی از شما وارد مسجد شد، پیش از نشستن دو رکعت نماز بخواند«یعنی: 
کرد که شخصی، وارد مسجد شد و نشست.  روز جمعه سخنرانی می پیامبر چنین هم

قُم «فرمود:  پاسخ داد: خیر. پیامبر» اي؟ آیا نماز خوانده«سید: از او پر اهللا رسول

 .$عمر نقل از ابن به 422؛ و صحیح مسلم، ش: 900صحیح بخاري، ش:  )1(
این حدیث را در  /؛ آلبانینقل از علی ) به1/83روایت : احمد در مسندش ( ضعیف است؛ )2(

 .ضعیف دانسته است 6203ضعیف الجامع، ش: 
 . [مترجم]1151ي  ر.ك: حدیث شماره )3(
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ْز ِ�يِهَما َوَّ َعتَْ�ِ َوجتَ
ْ
برخی از  ».برخیز و دو رکعت، نمازِ کوتاه بخوان«یعنی:  )1(؛»فََصلِّ َر�

ه گوش ک اند؛ زیرا با این ا واجب دانستهر تحیۀالمسجدعلما با استناد به این حدیث، 
 دو رکعتبه آن مرد دستور داد که  عه واجب است، پیامبري جم کردن به خطبه

نشیند، از  شود و بدون خواندن می بخوانَد. لذا کسی که وارد مسجد می تحیۀالمسجد
هرگاه یکی از شما وارد مسجد «فرمود:  نافرمانی کرده است؛ چراکه پیامبر پیامبر

 ».شد، پیش از نشستن دو رکعت نماز بخواند
سجد، این است که خرید و فروش در آن، جایز نیست؛ چه یکی از احکام م

ست، کاالي  ي باطلی ي بزرگی. و چون معامله ي کوچکی باشد و چه معامله معامله
شود؛  گردد و مبلغ معامله نیز به فروشنده داده نمی مورد معامله به خریدار تحویل نمی

سان که  نند؛ بدینبر خریدار و فروشنده واجب است که معامله را به هم بزبلکه 
ي  داند. مبادلهفروشنده، پول خریدار را پس دهد و خریدار، کاالي فروشنده را برگر

قصد معامله یا خرید و فروش نباشد، ایرادي ندارد؛  که به پول در مسجد در صورتی
کند و شما یک اسکناس پنج هزار تومانی  مثالً فقیري از شما درخواست کمک می

 د که این اسکناس را به او بدهید و چهار هزار تومان پس بگیرید.دارید؛ ایرادي ندار
آري؛ خرید و فروش در مسجد، حرام است و اگر کسی را دیدید که در مسجد 

اهللا در تجارت تو سودي «به او بگویید:  ي پیامبر کند، به فرموده داد و ستد می
زیرا «دامه فرمود: در ا اهللا ؛ رسولکنید ؛ یعنی برایش دعاي ضرر و زیان »ندهد

از آن  ي پیامبر رود که این فرموده احتمال می». اند مساجد براي این ساخته نشده
کند،  جهت باشد که انسان، این جمله را نیز به کسی که در مسجد خرید و فروش می

این عبارت را از آن جهت فرموده است که  رود که پیامبر بگوید؛ و نیز احتمال می
ان نماید؛ در این صورت نیازي به گفتنِ این عبارت به آن شخص علت حکم را بی
که گفتن این عبارت به او، باعث شود که با طیب خاطر، سخن شما را  نیست؛ مگر آن

اید، ناراحت  برکتی و زیان کرده بپذیرد و از این بابت که براي تجارتش دعاي بی
اي نماز، کسب علم، تالوت توانید به او یادآوري کنید که مساجد بر مینشود؛ بلکه 

شود که بددعایی  اند. بدین ترتیب برایش روشن می قرآن و ذکر اهللا متعال ساخته شده

 نقل از سلَیک غَطَفانی به 1449صحیح مسلم، ش:  )1(
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توانید برایش توضیح  شما براي تجارتش از روي خیرخواهی بوده است. حتی می
اید؛ آري؛ به فرمان کسی که اهللا  چنین دعایی کرده پیروي از فرمان پیامبر دهید که به

سان اطاعت از خویش قرار  دستور داده و اطاعت از او را بهاش  برداري مانبه فرمتعال 
 داده است:

﴿ ْ ِطيُعوا
َ
َ ٱ َوأ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
    ]١٢:  التغابن[  ﴾لرَُّسوَل ٱ َوأ

 بردار پیامبر باشید. و از اهللا اطاعت کنید و فرمان

 و کرد گم را لشپو کیف کسی اگر لذا نیست؛ روا مسجد، در شده گم اعالم چنین هم
 اعالم مسجد در که نیست جایز هم باز اند، دزدیده را آن که بود این غالبش گمان حتی

 نمازگزاران از و بایستد مسجد بیرون تواند می بلکه ام؛ کرده گم را پولم کیف که کند

 اند؟ ندیده را کیفش آیا که بپرسد
 اعالم را اي شده گم مسجد در کسی که دیدید هرگاه و است: فرموده پیامبر

 کسی آیا که کرد اعالم مسجد در مردي باري ».برنگرداند تو به را آن اهللا بگویید: کند، می

 این براي مساجد زیرا ؛»نیابی را آن« فرمود: اهللا رسول است؟ ندیده مرا سرخِ شترِ

 رب بنا کرد، پیدا کلید دسته مانند چیزي مسجد در کسی اگر ست: گفتنی اند. نشده ساخته
 کرده پیدا کلیدي دسته که کند اعالم مسجد در که ندارد ایرادي علما از برخی دیدگاه

 لذا اند؛ دانسته مکروه هم را این علما از برخی اما ست؛ نیکی و احسان این، زیرا است؛

 اعالم از که است بهتر داشت، وجود مسجد از بیرون در صاحبش یافتن امکان اگر

 احترام که است واجب ما بر حال، هر در کند. دداريخو مسجد درون در اش یافته

 دید و بود مسجدالنبی در خطاب بن عمر امیرالمومنین، باري داریم؛ نگه را مساجد

 اهل پرسید: آنان از و خواست حضور به را دو آن اند؛ کرده بلند را صدایشان نفر دو که

 کردم؛ می تنبیه را شما بودید، جا این اهالی از اگر فرمود: طائفیم. اهل گفتند: هستید؟ کجا

 کنید! می بلند پیامبر مسجد در را صدایتان
 اي بیهوده اشعار البته است؛ شده نهی مساجد، در سرود و شعر خواندن از چنین هم

 و شرعی نکات حاوي که پرمحتوا اشعار خواندن یعنی نیست؛ ها آن در خیري هیچ که
 خواند می شعر پیامبر مسجد در ثابت بن سانح زیرا ندارد؛ ایرادي ست، اي آموزنده

 در شعر خواندن از را حسان خطاب بن عمر باري داد. می گوش نیز پیامبر و

 -بود بهتر شما از که کسی حضور در مسجد، در من گفت: حسان کرد. منع مسجد
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 آموزشی و دینی مضمامین با شعري اگر لذا خواندم. می شعر -پیامبر حضور در یعنی

 راه در جهاد به یا بخواند فرا رسولش و اهللا از برداري فرمان و اطاعت به مثالً باشد،

 ندارد. اشکالی مسجد در آن خواندن کند، تشویق اهللا
 مسجد در ماندن براي شد، محتلم و بود خوابیده مسجد در کسی اگر نکته:

 کند. غُسل باید نماز، براي اما بگیرد؛ وضو که ست کافی
*** 



نهی از ورود به مسجد پس از خوردن سیر، پیاز، تره باب:  -311
 ضرورت هاي بدبو، مگر به و دیگر خوراکی

اَل: انلَّيِبَّ  أنَّ  $عمرَ  ابن عن -١٧١٠
َ
َل  َمنْ « ق

َ
َجَرةِ  هِذهِ  ِمنْ  أ� ال -اثلُّومَ  يع�: -الشَّ

َ
 ف

 )1(علیه] [متفق ».َمْسِجَدنَا َ�ْقَرَ�نَّ 
 ».َدناَمساجِ «و� روايٍة ملسلم: 

 -یعنی سیر -هرکه از این گیاه«فرمود:  گوید: پیامبر می $عمر ابن ترجمه:
 ».خورد، نباید به مسجدمان بیاید

 ».نباید به مساجد ما بیاید«و در روایتی از مسلم آمده است: 

اَل: أ�ٍس  وعن -١٧١١
َ
اَل  ق

َ
َل  َمنْ « :انلَّيِبُّ  ق

َ
�

َ
َجَرةِ  هِذهِ  ِمنْ  أ ال الشَّ

َ
 َوال نَّا،َ�ْقَر�َ  ف

 َّ�َ
ِّ
 )2(علیه] [متفق ».َمَعَنا يَُصل

 به خورد، -سیر یعنی -گیاه این از هرکه« فرمود: پیامبر گوید: می انس ترجمه:

 ».نخواند نماز ما با و نشود نزدیک ما

اَل: جابرٍ  وعن -١٧١٢
َ
اَل  ق

َ
َل  َمنْ « :انلَّيِبُّ  ق

َ
  أ�

ً
وما

ُ
وْ  ث

َ
َيْعزَتنلا، بََصالً  أ

ْ
ل
َ
  أو ف

ْ
ل
َ
 ف

ْ
 َيْعزَتِل

 )3(علیه] [متفق ».َمْسِجَدنَا
إنَّ «و� روايٍة ملسلٍم: 

َ
ال َ�ْقَرَ�نَّ َمْسِجَدنَا، ف

َ
رَّاَث، ف

ُ
َل ابَلَصَل، واثلُّوَم، والك

َ
َمْن أ�

ى ِمْنُه َ�ُنو آَدمَ 
َّ
ذ
َ
ا َ�َتأ ى ِممَّ

َّ
ذ
َ
 ».الَمالَئَِ�َة َ�َتأ
پیاز خورد، از ما یا از  هرکه سیر یا«فرمود:  گوید: پیامبر می جابر ترجمه:

 ».مسجدمان کناره بگیرد
هرکه پیاز، سیر و تره خورد، به مسجدمان «و در روایتی از مسلم آمده است: 

اذیت  فرشتگان نیزشوند،  ها اذیت می از چیزي که انسانزیرا نزدیک نشود؛ 
 ».گردند می

 .561؛ و صحیح مسلم، ش: 853صحیح بخاري، ش:  )1(
 .562)؛ و صحیح مسلم، ش: 5451، 856صحیح بخاري، ش: ( )2(
 .564)؛ و صحیح مسلم، ش: 5452، 854صحیح بخاري، ش: ( )3(
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َها إنَُّ�مْ  ُ�مَّ  ُخطَبتِِه: يف َ�َقاَل  اجلْمَعةِ  يومَ  َخَطَب  �نَّه اخَلّطاب بن عمرَ  وعن -١٧١٣ ُّ�� 

ونَ  انلَّاُس 
ُ
ل

ُ
  أَراُهَما َما َشَجرَ�ْ�ِ  تَأ�

َّ
َقدْ  َواثلُّوَم. ، ابَلَصَل  َخبِيَثتَْ�: إِال

َ
يُْت  ل

َ
 إَِذا اهللا رسوَل  َرأ

َمرَ  الَمْسِجدِ  يف الرَُّجلِ  ِمنَ  ر�َُهَما وَجدَ 
َ
ْخِرجَ  بِِه، أ

ُ
أ
َ
  ف

َ
ُهَما، َ�َمنْ  ابَلِقيِع، إىِل

َ
ل

َ
ُيِمْتُهَما أ�

ْ
ل
َ
 ف

.
ً
 )1(مسلم] [روایت َطْبخا

روایت است که وي، روز جمعه سخنرانی کرد و  از عمر بن خطاب ترجمه:
خورید که بوي بدي دارند: پیاز و سیر؛  اش فرمود: اي مردم! شما دو گیاه می در خطبه

او را داد که  میشنید، دستور  را دیدم که وقتی بوي آن را از کسی می اهللا من رسول
خواهد پیاز و سیر بخورد، باید  ؛ لذا کسی که میکننداز مسجد به سوي بقیع بیرون 

 از میان ببرد.با پختن بویشان را 
 شرح

اي از احکام و  ي پاره در این بخش از کتابش گشوده، درباره /مولفبابی که 
پس از خوردن  ي نهی از ورود به مسجد آداب مربوط به مسجد است؛ این باب درباره

روایتی  /مولفست که بوي بد دارند. سپس  هایی سیر و پیاز و تره و دیگر خوراکی
ي جمعه به مردم فرمود:  در خطبه بدین مضمون آورده است که عمر بن خطاب

را دیدم که  اهللا خورید که بوي بدي دارند؛ من، رسول اي مردم! شما پیاز و سیر می«
داد که او را از مسجد به سوي بقیع  شنید، دستور می وقتی بوي آن را از کسی می

که تنبیهش  ؛ یعنی اگرچه اخراجش از مسجد کافی بود، اما براي این»بیرون کنند
در ادامه فرمود:  کردند. سپس عمر فاروق نمایند، او را تا بقیع، از مسجد دور می

از این  ».میان ببرد خواهد پیاز و سیر بخورد، باید بویشان را با پختن از کسی که می«
شود که سیر و پیاز، حرام نیستند و براي انسان رواست که  روایت چنین برداشت می

سیر و پیاز بخورد؛ اما کسی که سیر و پیاز خورد، نباید براي نماز جماعت یا حضور 
شود، به درون مسجد برود؛ زیرا فرشتگان از  در کالس درسی که در مسجد برگزار می

 شوند. پیاز اذیت می بوي بد سیر و

 .657 صحیح مسلم، ش: )1(
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دهد، نباید پیش از زدودن  اند: کسی که دهانش بوي بد می چنین علما گفته هم
قوت خود  اذیت شدن فرشتگان است، به ، وارد مسجد شود؛ زیرا علتي بدبو

 ست. باقی
دهد و سپس بویش رفع شود، آیا  حال اگر کسی چیزي بخورد که بوي بد می

کلی از میان  به که بوي دهانش م: آري؛ در صورتیگویی ورودش به مسجد رواست؟ می
جد شود؛ زیرا مدار حکم بر وجود و عدم ، ایرادي ندارد که شخص وارد مسبرود

ین قصد که به مسجد نرود، سیر و پیاز ؛ اما آیا رواست که کسی بدوجود علت است
ون خیر؛ براي انسان روا نیست که خودش براي اسقاط واجبی چگوییم:  بخورد؟ می

سازي کند؛ ولی اگر اشتهاي خوردن سیر و پیاز داشت، روشن  نماز جماعت، زمینه
باشد؛ ولی تا زمانی که بویش نرفته است، نباید  است که خوردن سیر و پیاز، مباح می

 به مسجد نزدیک شود.
*** 



باب: کراهت چمباتمه زدن در روز جمعه در حالی که امام  -312
ش دادن به آور است و گو الت، خوابخواند؛ زیرا این ح خطبه می

 رود و ترس باطل شدن وضوست خطبه از دست می

 َ�َ� َعِن احلِْبَوةِ يَوَم اجُلمَعِة َواإلَماُم َ�ُْطُب. أنَّ انلَّيِبَّ  عن ُمعاِذ بن أ�ٍس اجُلَهِ�ِّ  -١٧١٤

 )1([روایت ابوداود و ترمذي؛ ترمذي، این حدیث را حسن دانسته است.]
از چمباتمه زدن در روز جمعه،  گوید: پیامبر می عاذ بن انس جهنیم ترجمه:

 .کند، منع فرمود در حالی که امام سخنرانی می
 

 شرح
باب: کراهت چمباتمه زدن در روز جمعه در حالی که امام «گوید:  می /مولف
ها و زانوان خود را در  ؛ چمباتمه زدن، بدین معناست که انسان، ساق»خواند خطبه می

از چمباتمه زدن در روز جمعه که  بغل بگیرد و روي نشیمنگاه خود بنشیند؛ پیامبر
 خواند، نهی فرموده است؛ زیرا: امام خطبه می

رود و ترس  آور است و گوش دادن به خطبه از دست می این حالت، خواب .1
 باطل شدن وضوست.

بود؛ لذا بیم تر با ازار (ُلنگ) و ردا (باالپوش)  در آن زمان پوششِ مردم، بیش .2
زند، عورتش نمایان شود؛ اما اگر  رفت که وقتی کسی چمباتمه می آن می

گردد؛ زیرا با رفع علت،  چنین ترسی وجود نداشته باشد، نهی نیز مرتفع می
 شود. نهی نیز برداشته می

 .1017، ش: /؛ و صحیح أبی داود، از آلبانی6876صحیح الجامع، ش:  )1(
                                           



ي نخست  که در دهه کسی که قصد قربانی دارد، از اینباب:  -313
هایش را بگیرد،  ن، موها و ناخنالحجه و پیش از قربانی کرد ذي

 نهی شده است

مِّ  عن -١٧١٥
ُ
َمةَ  أ

َ
ْت: &َسل

َ
اَل  قال

َ
ُ  اَكنَ  َمنْ « :اهللاِ  رسوُل  ق

َ
إَذا يَْذحَبُُه، ِذبْحٌ  هل

َ
َهلَّ  ف

َ
 ِهالَُل  أ

ِة، ِذي ال احلِجَّ
َ
ِ  من يَأُخَذنَّ  ف ِ  ِمنْ  َوال َشْعرِه   أْظَفارِه

ً
َ  َحىتَّ  َشيْئا  )1(]مسلم [روایت ».يَُضيحِّ

کسی که حیوانِ قربانی دارد، «فرمود:  اهللا گوید: رسول می &سلمه ام ترجمه:
 که اینهایش را نگیرد تا  الحجه چیزي از موها و ناخن پس از رؤیت هالل ماه ذي

 ».قربانی کند
 شرح

ي نخست  که در دهه کسی که قصد قربانی دارد، از این«باب آمده است:  این در
؛ »هایش را بگیرد، نهی شده است بانی کردن، موها و ناخنالحجه و پیش از قر ذي

گوید:  می &سلمه باره حدیثی بدین مضمون آورده است که ام در این /مولف
الحجه  کسی که حیوانِ قربانی دارد، پس از رؤیت هالل ماه ذي«فرمود:  اهللا رسول

الحجه  قتی ماه ذيی ون؛ یع»که قربانی کند هایش را نگیرد تا این چیزي از موها و ناخن
فرا رسید و شما قصد داشتید که از مال خویش، از طرف خود یا کسی دیگر قربانی 

که قربانی  کنید، نباید چیزي از موهاي زاید و موهاي سر و سبیل خود را بگیرید تا این
هاي دست و  چنین نباید پیش از قربانی کردن، چیزي از ناخن هم خود را انجام دهید.

 لم، آمده است که چنین شخصی چیزي ازبگیرید. در روایتی غیر از مسپاي خود را 
و بدین   این به سبب احترامِ قربانی ست: گفتنیموهاي پوستش را نیز نباید بگیرد؛ 

از اجر و ثوابِ  بابت نگه داشتن موها،که در احرام حج نیستند، از  منظور است که آنان
ها به  گزار پیش از رسیدن قربانی زیرا حجبرخوردار شوند؛  که در احرام هستند، آنان

براي آن دسته از به لطف خویش  اهللاتراشد. لذا  گاه، موهاي سرش را نمی قربان
یابند، نصیبی از این اعمال ارزشمند قرار داده  بندگانش که توفیق حج و عمره نمی

 است.

 .1977صحیح مسلم، ش:  )1(
                                           



باب: نهی از سوگند خوردن به هر مخلوقی مانند پیامبر،  -314
گان، آسمان، نیاکان، زندگی، روح و...؛ و از سوگند رشتکعبه، ف

 خوردن به امانت، بیش از همه نهی شده است

اَل:  َعِن انلَّيِبِّ  $ابن عمرَ  نِ عَ  -١٧١٦
َ
ْلُِفوا بِآبائُِ�ْم، «ق  َ�ْنَهاُ�ْم أْن حتَ

َ
إنَّ اهللا َ�َعاىل

ْو يِلَْصُمْت 
َ
َيْحلِْف بِاهللاِ، أ

ْ
ل
َ
، ف

ً
 )1([متفق علیه] .»َ�َمْن اَكَن َحالِفا

ْت «و� روايٍة يِف الصحيح: 
ُ
ْو لِيَْسك

َ
 بِاهللاِ، أ

َّ
ال َ�ْلِْف إِال

َ
 ف

ً
 ».َ�َمْن اَكَن َحالِفا

که به  همانا اهللا متعال شما را از این«فرمود:  گوید: پیامبر می $عمر ابن ترجمه:
بخورد، خواهد سوگند  نامِ پدرانتان سوگند بخورید، نهی فرموده است؛ پس هرکه می

 ».تنها به نامِ اهللا سوگند یاد کند یا سکوت نماید
خواهد سوگند بخورد، جز  پس هرکه می«در روایتی دیگر در صحیح، آمده است: 

 ».به نامِ اهللا سوگند نخورد یا سکوت کند

اَل: َسُمَرةَ  بن محنِ الرَّ  عبد وعن -١٧١٧
َ
اَل  ق

َ
ْلُِفوا ال« :اهللاِ  رسوُل  ق َوايِغ، حتَ  َوال بِالطَّ

 )2(مسلم] [روایت ».بِآبَائُِ�مْ 
 -ها و به بت«فرمود:  اهللا گوید: رسول می عبدالرحمن بن سمره ترجمه:

 ».پدرانتان سوگند نخوریدبه  -معبودان باطل و نیز

اَل:  أنَّ رسوَل اهللاِ  وعن بُر�َدةَ  -١٧١٨
َ
يَْس ِمنَّا«ق

َ
ل
َ
َف بِاألَمانَِة ف

َ
[حدیث  ».َمْن َحل

 )3(ابوداود با اسناد صحیح روایت کرده است.]ست که  صحیحی
هرکس به امانت سوگند یاد کند، «فرمود:  اهللا گوید: رسول  می بریده ترجمه:
 )4(».از ما نیست

 .1646)؛ و صحیح مسلم، ش: 6646، 6108صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .1648صحیح مسلم، ش:  )2(
 .2788، ش: /؛ و صحیح أبی داود، از آلبانی325السلسلۀ الصحیحۀ، ش:  )3(
گردد  منعقد می ها و صفات واالي اهللا سببش این است که سوگند، فقط به نام« گوید: /خطابی )4(

که سوگند به امانت،  ست؛ لذا براي این هاي االهی و امانت، جزو صفات االهی نیست؛ بلکه یکی از فرمان
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اَل رسوُل اهللا -١٧١٩
َ
اَل: ق

َ
، : «وعنه ق

ً
إْن اَكَن اَكذِبا

َ
 بَرِيٌء مَِن اإلْسالَِم، ف

ِّ
َف َ�َقاَل: إ�

َ
َمْن َحل

 
َ
 َ�ُهَو كَما ق

ً
 اإلْسالَِم َساملِا

َ
ْن يَرِْجَع إىِل

َ
ل
َ
، ف

ً
[روایت ابوداود با اسناد  ».اَل، و�ْن اَكَن َصادِقا

 )1(صحیح]
 -به آیینی غیر از اسالم -هرکه«فرمود:  اهللا گوید: رسول می بریده ترجمه:

گویم،) مسلمان نباشم، در صورتی که دروغ  سوگند یاد کند و بگوید: (اگر دروغ می
و اگر راست گفته باشد، سالم به اسالم  ست گه گفته است بر همان آیینیاشد، گفته ب

 ».گردد (و مسلمان کاملی نیست) باز نمی

ْلِْف  $وعن ابن عمرَ  -١٧٢٠ اَل ابُن ُ�َمَر: ال حتَ
َ
ْعَبِة، ق

َ
�نَُّه َسِمَع رَُجالً يُقوُل: ال َوالك

 َسِمْعُت رسوَل اهللاِ 
ِّ

إ�
َ
كَ : «يقوُل  َ�َغْ�ِ اهللاِ، ف ْو أرْشَ

َ
َف بَِغ�ِ اهللاِ، فقد َ�َفَر أ

َ
 ».َمْن َحل

 )2(باشد.] [ترمذي ضمن روایت این حدیث گفته است: حدیثی حسن می
فرمود: به غیراهللا  $عمر ؛ ابنقَسم خوردبه کعبه  $عمر شخصی نزد ابنترجمه: 

د یاد کند، هرکه به غیراهللا سوگن«فرمود:  شنیدم که می اهللا سوگند نخور؛ من از رسول
 ».کفر یا شرك ورزیده است

 گونه توضیح  را بدین "کفر یا شرك ورزیده است"[نووي: برخی از علما عبارت
ست؛ یعنی این عبارت را  اند که سوگند خوردن به نام غیراهللا، گناه بسیار بزرگی داده
نمایی نیز ي ریا و خود گونه که درباره اند؛ همان گر بزرگیِ این گناه قلمداد کرده بیان

�اُء رِشْكٌ «: روایت شده است  ])3(.»الرِّ
 

ارسالن  و ابن». سان اسما و صفات پروردگار قرار نگیرد، از قسم خوردن به امانت منع شده است هم
شود که نگویید: سوگند به نماز؛  ؛ لذا مفهوم حدیث این می»ست منظور از امانت، فرایض االهی«وید: گ

 سوگند به زکات و.... [مترجم]
 .2793، ش: /؛ و صحیح أبی داود، از آلبانی94؛ السلسلۀ الصحیحۀ، ش: 6203صحیح الجامع، ش:  )1(
 .888، ش: /لبانی؛ و السلسلۀ الصحیحۀ، از آ1619صحیح الجامع، ش:  )2(
ي تمریض، بدین نکته  کار بردن صیغه با به /مولف«گوید:  /آلبانی». ریا، شرك است«یعنی:  )3(

که در السلسلۀ الضعیفۀ، ش:  باشد؛ چنان گونه نیز می اشاره کرده که حدیث مذکور، ضعیف است؛ و همین
 ».ام علت ضعفش را بیان کرده 1850

                                                                                                        



 الصالحین شرح ریاض   362

 شرح
ي نهی از قَسم خوردن به مخلوق گشوده است؛ انسان زمانی  بابی درباره /مولف

خواهد بر موضوع مهم یا بزرگی تأکید کند؛  کند که می خورد یا سوگند یاد می قسم می
بنابراین تنها ذاتی که به او داند.  را بزرگ می خورد که آن رو به چیزي قسم می از این

سوگند یاد  شود، اهللا متعال است؛ یعنی فقط به اسما و صفات اهللا سوگند یاد می
 فرماید: کنیم که می می

﴿ ِ  ٱ َوِ�َّ
َ
ٓ سۡ ۡ�      ]١٨٠: األعراف[  ﴾بَِها ُعوهُ دۡ ٱفَ  َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱ ءُ َما

 ها از آنِ اهللا است.و بهترین نام

 فرماید: و می

ْ عُ دۡ ٱ قُلِ ﴿ َ ٱ وا وِ  �َّ
َ
ْ دۡ ٱ أ يّٗ  َنۖ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ ُعوا

َ
ا ا� ْ تَدۡ  مَّ  ٱ فَلَهُ  ُعوا

َ
ٓ سۡ ۡ�   ﴾َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱ ءُ َما

    ]١١٠: اإلرساء[ 
راستی که  بگو: اهللا را بخوانید یا رحمن را بخوانید؛ هر کدام را که بخوانید، (خوبست) به

 ها ازآنِ اوست. بهترین نام

حروف قَسم  .جایز است ما و صفات اهللابه هر یک از اس قَسم خوردنلذا 
که فالن کار را خواهم کرد؛ یا  "واهللا"گویید:  ؛ مثالً می»تاء«و » باء«، »واو«عبارتند از: 

 ».به اهللا قسم که....«گویید:  خورید. یا می قَسم می "باهللا"و  "تاهللا"هاي  با واژه
باشد  کبر یا شرك اکبر میقسم خوردن به نام غیراهللا، شرك یا کفر است؛ گاه کفر ا

چه را که  خورد، آن و گاه کفر اصغر یا شرك اصغر؛ اگر کسی که به غیراهللا سوگند می
داند، مرتکب شرك اکبر  به آن سوگند یاد کرده است، همانند اهللا سزاوارِ تعظیم می

بداند، شرك اصغر از او سر زده  تر از عظمت اهللا شده است؛ اما اگر عظمتش را کم
 ي شرك اکبر است. البته ناگفته نماند که شرك اصغر، مقدمه است؛

آنان  کردند؛ پیامبر سوگند یاد می ان جاهلیت به پدران و نیاکان خودمردم در دور
طور به برادران،  ؛ و همین»به پدرانتان سوگند نخورید «را از این کار منع نمود و فرمود: 

در طور ویژه بیان فرمود که  ز آن جهت بهرؤسا و بزرگانتان. قسم خوردن به پدران را ا
هرکه «فرموده است:  آن زمان سوگند خوردن به پدران، رواج فراوانی داشت. پیامبر

 ».خواهد سوگند بخورد، تنها به نامِ اهللا سوگند یاد کند یا سکوت نماید می
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ست،  هیي ال ترین آفریده رگزیدهکه برترین و ب چنین قسم خوردن به پیامبر هم
خورم، کافر یا مشرك  قسم می رام است؛ یعنی اگر کسی بگوید: به نام محمد نبیح

طور کسی که به نام هر یک از فرشتگان مانند جبرئیل، میکائیل،  است؛ و همین
تر  ؛ البته پیشباشد خورد، کافر یا مشرك می بان دوزخ (=مالک) قَسم می اسرافیل و نگه

شرك اصغر شده و در چه صورت مرتکب بیان کردیم که در چه صورت، مرتکب 
 شرك اکبر گردیده است.

هی رواست؛ مثالً جایز است که : قسم خوردن به هر یک از صفات الست گفتنی
هی قسم که فالن ه چنین خواهم کرد؛ یا به حکمت البگوید: به رحمت اهللا سوگند ک

 کار را انجام خواهم داد.
گوید:  می بریده حدیثی بدین مضمون آورده است که /سپس مولف

سوگند یاد کند و بگوید: (اگر  -به آیینی غیر از اسالم -هرکه«فرمود:  اهللا رسول
ست  گویم،) مسلمان نباشم، در صورتی که دروغ گفته باشد، بر همان آیینی دروغ می

گردد (و مسلمان کاملی  گه گفته است و اگر راست گفته باشد، سالم به اسالم باز نمی
گوید: فالنی امروز از مسافرت برگشته و به  شخصی به دوستش می ؛ مثالً»نیست)

گوید: خیر؛ هنوز برنگشته و به خانه  کند و می خانه رسیده است. و دوستش قبول نمی
یهودي باشم، اگر «گوید:  نرسیده است. شخص اول براي تأکید بر سخن خویش می

وید و مدعی شود که دروغ چنین چیزي بگ اگر به». فالنی به خانه نرسیده باشد
ست؛ و حتی اگر راست گفته  دوستشان به خانه رسیده است، این شخص، یهودي

 گردد. ، سالم به اسالم برنمیي پیامبر اکرم باشد، به فرموده
ها و صفات  ، یعنی به نامخواهید قَسم بخورید، تنها به اهللا که اگر می خالصه این

و به غیراهللا قسم نخورید. شاید کسی  واالیش سوگند یاد کنید یا سکوت نمایید
اهیش سوگند یاد نکرده است؟ مثالً فرموده  بگوید: مگر اهللا متعال به برخی از آفریده

 است:

َ�ٰ ٱوَ ﴿ ۡ ٱوَ  ١ لضُّ َعَك  َما ٢ َسَ�ٰ  إَِذا لِ �َّ    ]  ٣  ،١: الضحى[  ﴾٣ قََ�ٰ  َوَما َر�َُّك  َودَّ
وگند به شب، هنگامی که آرام گیرد (و همه جا را سوگند به روز (هنگام برآمدن آفتاب)، و س

 بپوشاند)که پروردگارت، تو را رها نکرده و مورد خشم قرار نداده است.

 چنین فرموده است: هم



 الصالحین شرح ریاض   364

مۡ ٱوَ ﴿ ٰ  ِس لشَّ ٰ  إَِذا َقَمرِ لۡ ٱوَ  ١ َهاَوُضَحٮ ٰ  إَِذا �ََّهارِ ٱوَ  ٢ َهاتَلَٮ ۡ ٱوَ  ٣ َهاَجلَّٮ  إَِذا لِ �َّ
ٰ َ�غۡ  ٓ لسَّ ٱوَ  ٤ َهاَشٮ ٰ  َوَما ءِ َما  ٱوَ  ٥ َهابَنَٮ

َ
ٰ  َوَما ِض �ۡ� ٰ  َوَما ٖس َوَ�فۡ  ٦ َهاَطَحٮ ٮ  ٧ َهاَسوَّ

 ۡ ل
َ
ٰ َوَ�قۡ  فُُجورََها َهَمَهافَ� فۡ  قَدۡ  ٨ َهاَوٮ

َ
ٰ  َمن لَحَ أ ٮ ٰ  َمن َخاَب  َوقَدۡ  ٩ َهاَز�َّ ٮ   ﴾١٠ َهاَدسَّ

  ]  ١٠  ،١: الشمس[ 
و  نگامی که پس از خورشید، درآید؛، هو سوگند به ماه سوگند به خورشید و روشنایی آن؛

و سوگند به شب، هنگامی که خورشید را  هنگامی که خورشید را نمایان کند؛ سوگند به روز،
 که آن را بگسترد. و به زمین و به آن  ه آسمان و ذاتی که آن را گستراند؛و سوگند ب بپوشاند؛

نافرمانی و تقوایش را  ه آن،و ب ذاتی که آن را منظم و نیکو ساخت و سوگند به جان آدمی و
ك و راستی کسی که آن را پاك بدارد، رستگار است. و کسی که آن را (با شر به الهام کرد،

 .باشد کار می معصیت) بیاالید، زیان

هایش که  به هر یک از آفریدهدهد و  هرچه بخواهد، انجام میگوییم: اهللا متعال  می
کس جلودار او نیست؛ بلکه هر  یچو هیچ چیز و ه کند بخواهد، سوگند یاد می

ي عظمت آن مخلوق است؛ چراکه بزرگی  نشانه وقی که اهللا به آن سوگند یاد کند،مخل
 البته اگر کسی ، نشان از بزرگی و عظمت اهللا متعال استاي آفریدههر و عظمت .

هی چیست؟ اگر اید ببینیم که منظورش از آیات الهی، ب: قسم به آیات البگوید
هی باشد، به غیراهللا هاي ال ریدهفماه و خورشید یا روز و شب و دیگر آمنظورش، 

سان مرتکب شرك یا کفر شده است؛ زیرا اهللا متعال، از  خورده و بدین سوگند
 فرماید: که می عنوان آیات خویش یاد فرموده است؛ چنان هایش به آفریده

ۡ ٱ تِهِ َءاَ�ٰ  َوِمنۡ ﴿ مۡ ٱوَ  �ََّهارُ ٱوَ  ُل �َّ    ]٣٧: فصلت[  ﴾َقَمرُ لۡ ٱوَ  ُس لشَّ
 هاي او، شب و روز و خورشید و ماه است. و از نشانه

هی، قرآن کریم باشد، مرتکب شرك و کفر اما اگر منظور آن شخص از آیات ال
ست و کالم  هیقرآن کریم، کالم النشده است و سوگندش، هیچ ایرادي ندارد؛ زیرا 

هی سوگند یاد کند و منظورش ات الات اوست. لذا اگر کسی به آیاهللا متعال، جزو صف
هی، ماه است؛ اما اگر منظورش از آیات ال قرآن کریم باشد، مرتکب عمل حرامی نشده

 و خورشید باشد، سوگندش ناروا و شرك یا کفر است.
*** 
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اَل:  أنَّ انلَّيِبَّ  عن ابن مسعودٍ  -١٧٢١
َ
َف ىلَعَ مَ «ق

َ
ِه، َمْن َحل اِل اْمرٍِئ ُمْسلٍِم بَِغ�ِ َحقِّ

ْيِه َغْضَبانُ 
َ
يِقَ اَهللا َوُهَو َعل

َ
ْيَنا َرُسوُل اهللاِ ». ل

َ
 َعل

َ
رَأ

َ
اَل: ُ�مَّ ق

َ
ُه ِمْن كَِتاِب اهللا ق

َ
 :ِمْصَداق

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ونَ �َشۡ  �َّ ِ ٱ دِ بَِعهۡ  َ�ُ يۡ  �َّ
َ
 آِخِر اآليَةِ  ﴾قَلِيً�  اَ�َمنٗ  نِِهمۡ َ�ٰ َو�

َ
 )1([متفق علیه] .إىِل

سوگند یاد کند  -دروغ به -هرکه«فرمود:  گوید: پیامبر می مسعود ابنترجمه: 
کند که از او خشمگین  تا مالِ مسلمانی را تصاحب نماید، اهللا را در حالی مالقات می

 فرماید: براي ما خواند که می اهللا مصداقش را از کتاب اهللا سپس رسول». است

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ونَ �َشۡ  �َّ ِ ٱ دِ بَِعهۡ  َ�ُ يۡ  �َّ
َ
ْوَ�ٰٓ  قَلِيً�  اَ�َمنٗ  نِِهمۡ َ�ٰ َو�

ُ
 ِ�  لَُهمۡ  قَ َخَ�ٰ  َ�  �َِك أ

ُ ٱ يَُ�ّلُِمُهمُ  َوَ�  ِخَرةِ �ٱ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  يَُزّ�ِيِهمۡ  َوَ�  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  ِهمۡ إَِ�ۡ  يَنُظرُ  َوَ�  �َّ
ِ�مٞ 

َ
   ]٧٧: آل عمران[  ﴾٧٧ أ

اي فروشند، در آخرت بهرهکه پیمان االهی و سوگندهایشان را به بهاي اندکی میکسانی 
کند و عذاب دردناکی، ها نظر نمی گوید و روز رستاخیز به آنندارند و اهللا با آنان سخن نمی

 (در پیش) دارند.

َارِِ�ِّ  -١٧٢٢
ْ

َبَة احل
َ
َمامَة إِيَاِس بِن ثْعل

ُ
يب أ

َ
نَّ رسوَل  وعن أ

َ
َتَطَع َحقَّ «قال:  ا�َّ  أ

ْ
َمِن ا�

َنَّةَ  ْيِه اجلْ
َ
 انلَّاَر، وََحرََّم َعل

َ
ُ هل وَْجَب ا�َّ

َ
قْد أ

َ
فقال رَُجٌل: و�ِْن اَكَن ». اْمريٍء ُمْسلٍم بَيِمينِِه ف

 �ِس�اً يا رسوَل 
ً
؟ فقال:  َشيْئا َراٍك «ا�َّ

َ
 ِمْن أ

ً
ِضيبا

َ
 )2([روایت مسلم] ».و�ِْن ق

کسی «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ي حارثی یاس بن ثعلبهابوامامه، اترجمه: 
که حق مسلمانی را با سوگند دروغ، تصاحب کند، اهللا، دوزخ را بر او واجب، و 

خدا! حتی اگر چیزِ اندکی  مردي پرسید: اي رسول». گرداند بهشت را بر او حرام می
 ».اگرچه چوبِ مسواکی باشد«باشد؟ فرمود: 

 
 

 .138ح مسلم، ش: صحی؛ و 2356، ش: صحیح بخاري )1(
 گذشت. (مترجم)] 219ي  شماره تر به . [این حدیث پیش137صحیح مسلم، ش:  )2(
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اَل:  َعِن انلَّيِبِّ  $هللاِ بن عمرو بن العاِص وعن عبد ا -١٧٢٣
َ
اُك «ق َبائُِر: اإلرْشَ

َ
الك

ْتُل انلَّْفِس، وايَلِمُ� الَغُموُس 
َ
يِْن، َو�  )1([روایت بخاري] ».بِاهللاِ، وَُ�ُقوُق الَوادِلَ

 انلَّ 
َ

 َجاَء إىِل
ً
ُ: أنَّ أْعرا�ِيا

َ
  يِبِّ و� روايٍة هل

َ
اَل: َ�َقاَل: يا رسوَل اهللاِ َما الك

َ
َبائُِر؟ ق

اُك بِاهللاِ « اَل:  ؛»اإلرْشَ
َ
اَل: ُ�مَّ َماذا؟ ق

َ
  ؛»ايَلِمُ� الَغُموُس «ق

ُ
 ق

ْ
اَل: : َوَما ايَلِمُ� الَغُموُس ُت ل

َ
؟ ق

ِي َ�ْقَتِطُع َماَل اْمرٍِئ ُمْسلِمٍ «
َّ

 يع� �َِيِمٍ� ُهَو �ِيَها اَكِذٌب. ؛»اذل
گناهان کبیره، «فرمود:  رگوید: پیامب می $عبداهللا بن عمرو بن عاص ترجمه:

عبارتند از: شرك به اهللا، نافرمانی پدر و مادر، قتل نفس، و سوگند دروغ (که صاحبش 
 ».گرداند) ور می خ، غوطهوزرا در گناه و د

آمد و پرسید:  نشینی نزد پیامبر بادیه«و در روایتی دیگر از بخاري آمده است: 
عرض کرد: سپس چه ». شرك به اهللا: «د؟ فرمودنخدا! گناهان کبیره کدام اي رسول

ور  غوطه غموس (که صاحبش را در گناه و دوزخسوگند «چیزي؟ فرمود: 
 ،سوگند دروغی که انسان با آن«گفتم: سوگند غموس چیست؟ فرمود: ». گرداند) می

 ».مال مسلمانی را تصاحب کند
 شرح

سوگندي  ویژه است؛ به ي حرام بودن سوگند دروغ گشوده بابی درباره /مولف
کند؛ زیرا بر انسان واجب است که وقتی  آن مالِ مسلمانی را تصاحب میکه انسان، با 

ي خودش سوگند یاد کند و چه  گو باشد؛ چه درباره خورد، راست به نام اهللا قسم می
 سوگند مربوط به کسی دیگر باشد. لذا اگر سوگند دروغ بخورد تا مالِ مسلمانی را

عنوان مثال: کسی ادعا  به شود. هی گرفتار میه خشم التصاحب کند، روز قیامت ب
ام؛ اما آن شخص انکار کرده،  گوید: من به فالنی صدهزار تومان داده کند و می می
طور نیست. مدعی هم هیچ دلیلی ندارد؛ قاضی به خوانده یا انکارکننده  گوید: این می
ي دلیل با  است؛ زیرا ارائهگوید: تو قسم بخور که فالنی این مبلغ را به تو نداده  می

باشد. حال اگر خوانده،  مدعی (خواهان) است و سوگند، با مدعی علیه (خوانده) می
دروغ سوگند یاد کند و بگوید که فالنی، یعنی خواهان چیزي نزدم ندارد، سزاوار  به

گردد و اهللا متعال، بهشت را بر او حرام و او را وارد دوزخ  هی میخشم و غضب ال

 آمده است. 342ي  شماره تر به . این حدیث پیش6675صحیح بخاري، ش:  )1(
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حتی اگر مالی که شخص با سوگند دروغ تصاحب «ؤال شد: س از پیامبراند؛ گرد می
، باز هم »اگرچه چوبِ مسواکی باشد«فرمود:  »چیز اندکی باشد، چه؟ کرده است،
اما اگر  ؛گردد دروغ قسم خورده است، سزاوار خشم و غصب پروردگار می کسی که به

کار است، اما مشمول این  گنهکسی در رابطه با خوش سوگند دروغ یاد کند، اگرچه 
نام اهللا  دروغ به وعید شدید نیست و از آن جهت که هم دروغ گفته است و هم به

کرده ، مرتکب گناه بزرگی شده است؛ لذا بر هر مسلمان واجب است که  سوگند یاد
خواست سوگند یاد کند، راست بگوید تا  زیاد قسم نخورد و اگر می احترام اهللا به

 ود.کار نش گنه
*** 



سوگندش را  خالفباب: اگر کسی سوگند یاد کند و سپس  -316
و  نمایدچه بهتر است، عمل  بهتر ببیند، مستحب است که به آن

 خاطر شکستن سوگندش کفاره بدهد به

اَل يل َرُسوُل اهللاِ  عن عبد الرمحن بن َسُمَرةَ  -١٧٢٤
َ
اَل: ق

َ
ْفَت ىلَعَ : «...ق

َ
َو�َِذا َحل

رَ 
َ
ْر َ�ْن يَِمينَِك يَِمٍ�، ف فِّ

َ
ِي ُهَو َخٌ� َو�

َّ
أِت اذل

َ
 )1([متفقٌ علیه] ».أيَْت َ�ْ�ََها َخْ�اً ِمْنَها، ف

 بر هرگاه و«... فرمود: من به اهللا رسول گوید: می سمره بن عبدالرحمن ترجمه:

 را بهتر کار همان دانستی، بهتر را کار آن خالف سپس و خوردي سوگند کاري انجامِ

 ».کن ادا را سوگندت ي کفّاره و بده انجام

يب هر�رةَ  -١٧٢٥
َ
اَل:  أنَّ رسوَل اهللاِ  وعن أ

َ
رَأى َ�ْ�ََها «ق

َ
َف ىلَعَ يَمٍ�، ف

َ
َمْن َحل

ِي ُهَو َخْ�ٌ 
َّ

َْفَعِل اذل ْر َ�ْن يَِمينِِه، َويلْ ُيَ�فِّ
ْ
ل
َ
 )2([روایت مسلم] ».َخْ�اً ِمْنَها، ف
هرکه بر انجامِ کاري سوگند یاد «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

 همان کارِ بهترو  ادا نمایدي سوگندش را  ، کفارهببیندو سپس خالف آن را بهتر  کند
 ».را انجام دهد

يب موىس -١٧٢٦
َ
اَل:  أنَّ رسوَل اهللاِ  وعن أ

َ
 واهللاِ إْن شاَء اُهللا ال أْحلُِف ىلَعَ «ق

ِّ
إ�

َرى َخ�اً 
َ
ِي ُهَو َخْ�ٌ  يَِمٍ�، ُ�مَّ أ

َّ
َ�ْيُت اذل

َ
ْرُت َ�ْن يَِميِ�، وَأ  َ�فَّ

َّ
 )3([متفقٌ علیه] ».ِمْنَها إِال

به اهللا سوگند، اگر خواست اهللا « فرمود: اهللا گوید: رسول می ابوموسی ترجمه:
ي  من بر انجام کاري قسم بخورم و سپس خالف آن را بهتر ببینم، کفاره کهباشد 

 ».دهم م و همان کارِ بهتر را انجام میکن سوگندم را ادا می

آمده  679ي  شماره تر به . [این حدیث پیش1652؛ و صحیح مسلم، ش: 6722صحیح بخاري، ش:  )1(
 است. [مترجم]

 .1650ح مسلم، ش: صحی )2(
 .1649؛ و صحیح مسلم، ش: 3133صحیح بخاري، ش:  )3(
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يب هر�رةَ  -١٧٢٧
َ
اَل رسوُل اهللاِ  وعن أ

َ
اَل: ق

َ
َحُدُ�ْم يف يَِمينِِه يِف : «ق

َ
جَّ أ

َ
ْن يَل

َ
أل

ْيهِ 
َ
َرَض اُهللا َعل

َ
يت ف

َّ
اَرتَُه ال فَّ

َ
 ِمْن أْن ُ�ْعِطي ك

َ
ُ ِعْنَد اهللاِ َ�َعاىل

َ
 )1([متفقٌ علیه] ».أْهلِِه آَ�ُم هل

اگر یکی از شما در رابطه با «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
ود که سوگندش را هاست و حاضر نش که به زیان آن -اش سوگندي یاد کند خانواده
گناهش در نزد  -آویز سوگندش قرار داده را دست اهللا نام ، بدان جهت کهبشکند

هللا بر او فرض کرده است، ادا را که اسوگندش ي  بیش از آنست که کفارهاهللا متعال 
 )2(».کند

 شرح
اگر کسی سوگند یاد کند و سپس خالف سوگندش را بهتر «گوید:  می /مولف

خاطر شکستن سوگندش  چه بهتر است، عمل نماید و به ببیند، مستحب است که به آن
کند، بهتر است که  ؛ زیرا هنگامی که انسان بر انجام کاري سوگند یاد می»کفاره بدهد

بند باشد و آن را نشکند؛ اما اگر بر ترك یک واجب شرعی  به سوگند خویش پاي
قَسم بخورد، بر او واجب است که سوگند خویش را بشکند و کفاره بدهد؛ مثالً 

؛ اما پسرش از گوید: برو و نمازت را با جماعت بخوان پدري به فرزند خویش می
این،  ».خوانم با جماعت نمیازم را به خدا قسم که امروز نم«گوید:  بازي می روي لج

کند،  باشد و کسی که چنین سوگندي یاد می حرام است؛ زیرا نماز جماعت، واجب می
چنین  باید سوگندش را بشکند، یعنی نمازش را با جماعت بخواند و کفاره بدهد. هم

حرام است که کسی بنا بر سوءتفاهمی که میان او و پسرعمویش پیش آمده، بگوید: 
کنم: اگر  به اهللا که با پسرعمویم سخن نخواهم گفت. مثالِ دیگري عرض میقسم 

بازي  پدري به فرزندش بگوید: برخیز و سنت ظهر را بخوان؛ اما فرزند از روي لج
خوانم، شکستنِ سوگند بر او واجب  بگوید: به اهللا سوگند که امروز سنت ظهر را نمی
و افضل، این است که سوگندش را  نیست؛ زیرا نفل ظهر، واجب نیست؛ بلکه بهتر

ي سوگندش را بدهد. در هر حال اگر کسی  بشکند و سنت ظهر را بخواند و کفاره

 .1655؛ و صحیح مسلم، ش: 6625صحیح بخاري، ش:  )1(
کار است، اما باید سوگندش  آویز سوگند خویش قرار داده، گنه را دست جا که نام اهللا یعنی: از آن )2(

 بدهد. [مترجم]اش را  ي اوست، بشکند و کفاره را که به زیان خانواده
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چه  سوگند یاد کند و سپس خالف سوگندش را بهتر ببیند، مستحب است که به آن
خاطر شکستن سوگندش کفاره بدهد؛ ناگفته نماند که  بهتر است، عمل نماید و به

ي سوگند را ادا کند و سپس آن عملِ بهتر را انجام دهد  ابتدا کفاره کند که فرقی نمی
که ابتدا سوگندش را بشکند و سپس کفاره بدهد؛ اختیار با خود اوست.  یا این
در این باره احادیثی ذکر کرده است؛ از آن جمله حدیثی بدین مضمون که  /مولف

و هرگاه بر انجامِ : «...به من فرمود اهللا گوید: رسول می عبدالرحمن بن سمره
کاري سوگند خوردي و سپس خالف آن کار را بهتر دانستی، همان کار بهتر را انجام 

است؛ و اما سنت  این، سنت گفتاريِ پیامبر». ي سوگندت را ادا کن بده و کفّاره
به اهللا سوگند، اگر «فرمود:  اهللا گوید: رسول می کرداريِ آن بزرگوار: ابوموسی

هللا باشد که من بر انجام کاري قسم بخورم و سپس خالف آن را بهتر ببینم، خواست ا
لذا مضمون و پیامِ  ».دهم کنم و همان کارِ بهتر را انجام می ي سوگندم را ادا می کفاره

ثابت است و هم با سنت کرداريِ آن بزرگوار؛  این باب، هم با سنت گفتاريِ پیامبر
گند یاد کند و خالف آن را بهتر نیابد، شایسته است ولی اگر انسان بر انجام کاري سو

 فرماید: بند باشد و آن را نشکند؛ زیرا اهللا متعال می که بر سوگند خویش پاي

ْ َفُظوٓ حۡ ٱوَ ﴿ يۡ  ا
َ
   ]٨٩: دة املائ[  ﴾َنُ�مۡ َ�ٰ �

 سوگندهایتان را پاس بدارید.

*** 



 که کفاره ندارد؛ سوگند باب: بخشودگی سوگند لغو و این -317
 شود که بدون قصد بر زبان جاري میست  لغو، سوگندي

 فرماید: اهللا متعال می

ُ ٱ يَُؤاِخُذُ�مُ  َ� ﴿ َّ�  ِ يۡ  ِ�ٓ  وِ للَّغۡ ٱب
َ
د�ُّمُ  بَِما يَُؤاِخُذُ�م ِ�نَوَ�ٰ  نُِ�مۡ َ�ٰ �  َ�قَّ

 ٱ
َ
ٰ  َنۖ َ�ٰ يۡ ۡ� ةِ  َعامُ إِطۡ  ۥٓ َرتُهُ فََك�َّ وۡ  ِمنۡ  ِك�َ َمَ�ٰ  َعَ�َ

َ
هۡ  نَ ِعُموُ�طۡ  َما َسِط أ

َ
وۡ  لِيُ�مۡ أ

َ
 أ

وۡ  َوُ�ُهمۡ كِسۡ 
َ
ٰ  فَِصَيامُ  َ�ِدۡ  لَّمۡ  َ�َمن َرَ�َبةٖ�  رِ�رُ َ�ۡ  أ يَّاٖ��  َثةِ ثََ�

َ
�  ٰ ٰ  لَِك َ� يۡ  َرةُ َك�َّ

َ
 إَِذا نُِ�مۡ َ�ٰ �

ْ َفُظوٓ حۡ ٱوَ  ُتمۚۡ َحلَفۡ      ]٨٩: دة املائ[  ﴾ا
ولی شما را به خاطر  کند؛ تان بازخواست نمیاهللا، شما را به خاطر سوگندهاي بیهوده و لغو

اش این است که از نماید. کفارهخورید، بازخواست می ندهایی که از روي قصد و اراده میسوگ
دهید، ده مسکین را غذا دهید یا به آنان لباس ي خویش میغذاي متوسطی که به خانواده

بگیرد. این،  هها) را نیابد، سه روز روز یک از این اي آزاد کنید. کسی که (هیچدهید یا برده
 کنید. سوگندهایتان را پاس بدارید.ست که یاد می ي سوگندهاییکفاره

ْت هِذهِ اآلية:  &وعن اع�شةَ  -١٧٢٨
َ
نِْزل

ُ
ُ ٱ يَُؤاِخُذُ�مُ  َ� ﴿قالت: أ َّ�  ِ  ِ�ٓ  وِ للَّغۡ ٱب

يۡ 
َ
ْوِل الرَُّجِل: ال واهللاِ، َوَ�َ� واهللاِ. ﴾نُِ�مۡ َ�ٰ �

َ
 )1([روایت بخاري] يِف ق

ُ ٱ يَُؤاِخُذُ�مُ  َ� ﴿ي  آیهوید: گ می &عایشه :ترجمه َّ�  ِ يۡ  ِ�ٓ  وِ للَّغۡ ٱب
َ
 )2(﴾نُِ�مۡ َ�ٰ �

از روي عادت و بدون قصد بر زبانش، سوگند جاري  -کهي شخصی نازل شد  درباره
  ».خیر، به خدا سوگند«و » خدا سوگند بله، به«گوید:  می -و شود می

 شرح
 ».که کفاره ندارد و و اینبخشودگیِ سوگند لغ«گوید:  می /مولف

و اهللا  شود ست که بدون قصد قلبی بر زبان انسان جاري می سوگند لغو، سوگندي
آید که انسان ندانسته و بدون قصد به  بسیار پیش میمتعال آن را بخشیده است؛ زیرا 

 فرماید: خورد؛ اهللا متعال می نام اهللا سوگند می

 ).4613، 2655صحیح بخاري، ش: ( )1(
 کند. تان بازخواست نمیاهللا، شما را به خاطر سوگندهاي بیهوده و لغو مفهوم آیه:] 89[مائده:  )2(
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ُ ٱ يَُؤاِخُذُ�مُ  َ� ﴿ َّ�  ِ يۡ  ِ�ٓ  وِ للَّغۡ ٱب
َ
    ]٨٩: دة املائ[ ﴾نُِ�مۡ َ�ٰ �

 کند. تان بازخواست نمیاهللا، شما را به خاطر سوگندهاي بیهوده و لغو

ي  درباره این آیه«گوید:  در تفسیر این آیه می &ي صدیقه المؤمنین، عایشه ام
شود  از روي عادت و بدون قصد بر زبانش، سوگند جاري می -شخصی نازل شد که

  »."خیر، به خدا سوگند"و  "خدا سوگند بله، به": گوید می -و
کار  شود، اما قصد سوگند ندارد، گنه زبانش سوگند جاري می لذا کسی که بر

قصد، بر انجام  او واجب نیست؛ اما اگر کسی به بر ي سوگند نیز گردد و کفاره نمی
کاري یا انجام ندادن آن سوگند بخورد و سپس به سوگندش عمل نکند، واجب 

ي سوگند عبارتست از آزاد کردن یک  ي سوگند را ادا کند؛ کفاره است که کفاره
ده بینوا. اهللا متعال از جهت برده، یا غذا دادن به ده بینوا و یا لباس دادن به 

که  گیري بر بندگانش ابتدا غذا دادن به ده بینوا را ذکر فرموده است؛ چنان آسان
 فرماید: می

د�ُّمُ  بَِما يَُؤاِخُذُ�م ِ�نَوَ�ٰ ﴿  ٱ َ�قَّ
َ
ٰ  َنۖ َ�ٰ يۡ ۡ� ةِ  َعامُ إِطۡ  ۥٓ َرتُهُ فََك�َّ  ِمنۡ  ِك�َ َمَ�ٰ  َعَ�َ

وۡ 
َ
هۡ  ِعُمونَ ُ�طۡ  َما َسِط أ

َ
وۡ  لِيُ�مۡ أ

َ
وۡ  َوُ�ُهمۡ كِسۡ  أ

َ
 َفِصَيامُ  َ�ِدۡ  لَّمۡ  َ�َمن َرَ�َبةٖ�  رِ�رُ َ�ۡ  أ

 ٰ يَّاٖ��  َثةِ ثََ�
َ
�  ٰ ٰ  لَِك َ� يۡ  َرةُ َك�َّ

َ
  ﴾ُتمۡ فۡ َحلَ  إَِذا نُِ�مۡ َ�ٰ �

نماید. خورید، بازخواست میولی شما را به خاطر سوگندهایی که از روي قصد و اراده می
دهید، ده مسکین را ي خویش میاش این است که از غذاي متوسطی که به خانوادهکفاره

ها) را نیابد،  یک از این اي آزاد کنید. کسی که (هیچغذا دهید یا به آنان لباس دهید یا برده
 کنید.ست که یاد می ي سوگندهاییروز روزه بگیرد. این، کفاره سه

ْ َفُظوٓ حۡ ٱوَ ﴿فرماید:  سپس می يۡ  ا
َ
؛ یعنی »سوگندهایتان را پاس بدارید: «﴾َنُ�مۡ َ�ٰ �

اش را بدهید؛ اهمیت  زیاد قسم نخورید و وقتی سوگندتان را شکستید، کفاره
نامیده » حنث«کستن قسم را ش اهللا ست که رسول اي اندازه بندي به سوگند به پاي

باشد. لذا اگر  شکنی و به معناي گناه و معصیت نیز می است؛ و حنث، یعنی پیمان
افتاد و  کرد در مشقت می لطف و رحمت پروردگار نبود، کسی که سوگند یاد می

گرفت؛ اما اهللا متعال بر بندگانش آسان گرفته و این  ي نابودي قرار می بسا در آستانه چه
ها فراهم ساخته که اگر سوگند خوردند، بتوانند در چارچوب این  ن را براي آنامکا
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که سوگندشان، نامشروع  احکام، بر خالف سوگندشان عمل کنند؛ البته مشروط به این
 و معصیت نباشد.

 براي هر نفر، یک کیلو برنج، کافی و بلکه زیاد است. نکته:
*** 



ت، حتی اگر راست باب: کراهت سوگند خوردن در معامال -318
 بگوید

َعِة، «َ�ُقوُل:  قاَل: َسِمعُت رُسوَل اهللاِ  عن أيب هر�رةَ  -١٧٢٩
ْ
ل احَللُِف َمْنَفَقٌة لِلسِّ

ْسِب 
َ
ك

ْ
 )1([متفقٌ علیه] ».َمْمَحَقٌة لِل

سوگند، «فرمود:  شنیدم که می اهللا گوید: از رسول می ابوهریره ترجمه:
 ».برد برکتش را از میان میالست؛ اما کا فروشاي براي بازارگرمی و  وسیله

َة احَللِِف يِف ابَلْيِع، «يقوُل:  �نَّه َسِمَع رسوَل اهللاِ  وعن أيب قتادة -١٧٣٠ َ رثْ
َ
إيَّاُ�ْم َو�

ُق ُ�مَّ َ�ْمَحُق  إنَُّه ُ�َنفِّ
َ
 )2([روایت مسلم] ».ف

از «فرمود:  شنید که می اهللا روایت است که از رسول از ابوقتاده ترجمه:
 -در ظاهر، به معامله اگرچه -سوگند خوردنِ زیاد در معامله بپرهیزید؛ زیرا این کار

 ».برد دهد، اما برکتش را از میان می رونق می
 شرح

؛ »کراهت سوگند خوردن در معامالت، حتی اگر راست باشد«گوید:  می /مولف
ومان برایم تمام خدا سوگند که این کاال صدهزار ت به«گوید:  راست می مثالً فروشنده به

ست؛ مثالً  ؛ این، مکروه است؛ اما اگر دروغ باشد، ظلم و گناه بزرگی»شده است
؛ در صورتی »ام خدا سوگند که این کاال را صدهزار تومان خریده به«گوید:  دروغ می به

ست؛ زیرا در معامله،  که هشتاد هزار تومان خریده است! این، گناه بسیار بزرگی
از سوگند خوردن در معامله، حتی اگر راست  ه است؛ پیامبرسوگند دروغ خورد

اي  سوگند، وسیله«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریرهباشد، منع فرموده است؛ 
 ».برد براي بازارگرمی و فروش کاالست؛ اما برکتش را از میان می

شده  انجام اهللا آري؛ در چنین کسبی، برکت نیست؛ زیرا با نافرمانی از رسول
باشد. متأسفانه بسیاري از  ، نافرمانی از اهللا متعال میاهللا است و نافرمانی از رسول

 .1606؛ و صحیح مسلم، ش: 2087صحیح بخاري، ش:  )1(
 .1607صحیح مسلم، ش:  )2(
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گوید: به اهللا سوگند که  که فروشنده به خریدار می مردم به این آفت مبتال هستند؛ چنان
ست که چه راست بگوید  ام. گفتنی قیمت خریده را به فالن ست؛ خودم آن جنس خوبی

خواهید که اهللا  گند خوردن در معامالت منع شده است؛ لذا اگر میو چه دروغ، از سو
متعال در معامالت شما خیر و برکت قرار دهد، از سوگند خوردن بپرهیزید؛ 

از سوگند خوردنِ زیاد در «فرمود:  اهللا گوید: رسول می گونه که ابوقتاده همان
ش دهد، اما برکت رونق می -هبه معاملاگرچه در ظاهر،  -معامله بپرهیزید؛ زیرا این کار

 ».برد را از میان می
رسیم  بندي دو حدیث، به این نتیجه می هر دو حدیث، به یک معناست و از جمع

؛ اما کثرت سوگند کند که انسان در معامله، زیاد سوگند بخورد یا اندك که فرقی نمی
فروشنده، هر در معامالت بدین معناست که انسان، چه در مقام خریدار و چه در مقام 

رساند و حتی در یک معامله نیز زیاد سوگند  انجام می اي را با سوگند و قَسم به معامله
 باشد، از سوگند خوردن بپرهیزد. خورد! لذا کسی که خواهان برکت در معامله می می

*** 



مکروه است که انسان با توسل به وجه و ذات باب:  -319
درخواست کند؛ و نیز کراهت  ، چیزي جز بهشت راذوالجاللِ اهللا

کند و  دریغ داشتن از کسی که به نام اهللا چیزي را درخواست می
 آورد نامِ او را به میان می

 اجلَنَّةُ : «قاَل: قاَل رسوُل اهللاِ  عن جابرٍ  -١٧٣١
َّ
ُل بِوَْجِه اهللاِ اال

َ
[روایت  ».ال �ُْسأ

 )1(ابوداود]
با توسل «فرمود:  اهللا ید: رسولگو می روایت شده است که جابراز  ترجمه:

 ».شود اهللا، چیزي جز بهشت درخواست نمی به وجه و ذات ذوالجالل

أِ�يُذوهُ، َوَمْن : «قاَل: قال رُسوُل اهللاِ  $وعن ابن عمرَ  -١٧٣٢
َ
َمِن اْسَتَعاَذ بِاهللاِ، ف

ِجيُبوهُ، َوَمْن َصَنَع إ
َ
أ
َ
ْ�ُطوهُ، َوَمْن َداَعُ�ْم، ف

َ
َل بِاهللاِ، فأ

َ
ْم َسأ

َ
إْن ل

َ
اَكفُِئوهُ، ف

َ
 ف

ً
ُْ�ْم َمْعُروفا يلَ

ُ�ُموهُ 
ْ
أ
َ
د اَكف

َ
نَُّ�ْم ق

َ
ُ َحىتَّ تََرْوا � اْدُعوا هلَ

َ
ُِدوا ما تَُ�افُِئونَُه ف

َ
ست که  [حدیث صحیحی ».جت

 )2(اند.] ابوداود و نسائی با سندهاي صحیحین روایت کرده
، پناهش جستاهللا پناه به هرکه «فرمود:  اهللا گوید: رسول می $عمر ابن ترجمه:

و هر که شما را دعوت دهید و هرکه به نام اهللا چیزي درخواست کرد، به او بدهید؛ 
اش را جبران کنید؛ و اگر  به شما نیکی کرد، نیکی و هرکهکرد، دعوتش را بپذیرید؛ 

قدر برایش دعا نمایید که خودتان  اش نیافتید، آن چیزي براي جبران بخشش و نیکی
 ».اید اش را جبران کرده د که نیکیاحساس کنی

 شرح
گوید: مکروه است که انسان با توسل به وجه و ذات ذوالجاللِ اهللا،  می /مولف

 گونه که  ست؛ همان هیرخواست کند. وجه، یکی از صفات الچیزي جز بهشت را د

؛ و ضعیف أبی داود، از 2034یل، ش: ؛ إرواء الغل6350ضعیف الجامع، ش: ضعیف است؛  )1(
 .368، ش: /آلبانی

، ش: /؛ و صحیح النسائی، از آلبانی254؛ السلسلۀ الصحیحۀ، ش: 6021صحیح الجامع، ش:  )2(
2407. 
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 فرماید: اهللا متعال می

    ]٢٧  ،٢٦: الرمحن[ ﴾َرامِ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  لِ َ�ٰ �َۡ ٱ ُذو َرّ�َِك  هُ وَجۡ  َ�ٰ َوَ�بۡ  ٢٦ فَانٖ  َهاَعلَيۡ  َمنۡ  ُ�ُّ ﴿
باشکوه و گرامیِ  -یا ذات -ي کسانی که روي زمین هستند، فناپذیرند؛ و وجه همه

 ماند. پروردگارت باقی می

دوم را متصل به  ي اند: شایسته است که انسان، آیه رو برخی از علما گفته از این
دهد که فنا براي آن ذات  باشد و نشان می می کمالِ اهللاگر  ي قبلی بخواند که بیان آیه

ترین  باشد و بزرگ ، بزرگ میباقی، غیرممکن است؛ پس وجه و ذات اهللا همیشه
که انسان با کند، بهشت است؛ لذا شایسته نیست  چیزي که انسان درخواست می

هشت، راستی که ب هی، چیزِ کوچکی درخواست نماید. و بهتوسل به ذات بزرگ ال
 ست: ي مومنی آرزوي هر بنده

دۡ  �َّارِ ٱ َعنِ  زِحَ زُحۡ  َ�َمن﴿
ُ
    ]١٨٥: آل عمران[  ﴾َفازَ  َ�َقدۡ  نَّةَ �َۡ ٱ ِخَل َوأ

 تحقیق که رستگار است. پس هرکس از آتش دوزخ دور گردد و وارد بهشت شود، به

ست که هیچ رستگاري و موفقیتی با آن برابري  ورود به بهشت، رستگاري بزرگی
یا «هیچ چیزِ حقیر را درخواست نکن و نگو:  کند؛ پس با توسل به ذات اهللا نمی

اي براي سکونت،  خواهم که به من خانه اهللا! من با توسل به ذات باشکوهت از تو می
تر از  هی، فراتر و بزرگ؛ زیرا وجه و ذات ذوالجالل ال».ییا ماشین سواري، عطا فرمای

زي از دنیاي حقیر و فناپذیر درخواست شود. در هیچ آن است که با توسل به آن، چی
 ي تقرب و نزدیکی به اهللا چه که مایه چیزِ دنیا، هیچ خیري نیست؛ مگر در آن

 فرماید: می گونه که اهللا باشد. همان می

ِ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  ،١: العرص[  ﴾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

ند، مگر کسانی که داراي این چهار ویژگی باشند: ایمان کار ها زیان ي انسان همه
دیگر را به پایداري بر حقیقت و توحید و نیز  بیاورند، کارهاي نیک انجام دهند، و یک
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دیگر را  چنین هم سفارش کنند؛ همصبر و شکیبایی در مسیر دعوت به سوي توحید 
 .هی توصیه نمایندهاي ال ایب و آزمونبه صبر و شکیبایی بر مص

 باشد. اگرچه سند حدیثی که گذشت، ضعیف است؛ اما معنایش صحیح می
هرکه به اهللا پناه «فرمود:  اهللا آمده است: رسول $در حدیث عبداهللا بن عمر

، رهایش کنید و »برم از تو به اهللا پناه می«؛ یعنی اگر کسی گفت: »جست، پناهش دهید
که  را به نکاح خویش درآورد؛ همین زنی که پیامبر کاري به او نداشته باشید؛ چنان

َقْد ُعْذِت «فرمود:  اهللا برم. رسول به او نزدیک شد، آن زن گفت: از تو به اهللا پناه می
َ
ل

ْهلِِك 
َ
َيِق بِأ لذا اگر ». ات برو به ذات بزرگی پناه بردي؛ نزد خانواده«یعنی:  )1(؛»بَِعِظيٍم احلْ

مثالً ي حق واجبی باشد؛  که درباره مگر آن کسی، از شما به اهللا پناه برد، پناهش دهید؛
از تو به «گوید:  و او می کنید حقّ خود را از کسی که به شما بدهکار است، مطالبه می

، در این صورت به او پناه ندهید و رهایش نکنید؛ زیرا بدان سبب که »برم ناه میاهللا پ
است و اهللا متعال به هیچ کار  رود، گنه اش طفره می با وجود توانایی، از پرداخت بدهی

ي کاري که حرام نیست، پناه بخواهد،  دهد؛ اما اگر کسی درباره کاري پناه نمی گنه
 پناهش دهید. خاطر تعظیمِ اهللا به

و هرکه به نام اهللا چیزي درخواست کرد، به او « ي حدیث آمده است: در ادامه
 خود خواهد که اسرارِ زناشوییاش حرام باشد؛ مثالً از کسی ب که خواسته مگر آن؛ »بدهید
شخص باید  بگوید. بازگوییِ اسرار زناشویی، جایز نیست؛ بلکه آن او را به

باشد  اي، بیهوده می کننده را نصیحت کند و به او بگوید که طرح چنین خواسته درخواست
َمرِْء تَْرُكُه َماَال َ�ْعنِيهِ «فرموده است:  و پیامبر

ْ
از نیکی و «یعنی:  )2(؛»ِمْن ُحْسِن إِْسالِم ال

چنین اگر  هم». برایش ندارداي  ست که فایده اي زیبایی اسالم شخص، ترك کارهاي بیهوده
ه به جایز نیست ک ،»م به من پول بده تا سیگار بخَرَمخدا قَس تو را به«کسی به شما گفت: 

ر کسی چنین اگ هم او پول بدهید؛ زیرا او براي انجام یک عمل حرام کمک خواسته است.
 زیان شماست، به او ندهید؛ زیرا پیامبربه چیزي از شما خواست که  به نامِ اهللا

 .&نقل از عایشه به 5254صحیح بخاري، ش:  )1(
 آمده است. [مترجم] 68ي  شماره تر به این حدیث پیش )2(
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ارَ «فرموده است:  َر َوال رِضَ یعنی: آغازگر زیان رساندن به کسی نباشید و اگر  )1(؛»ال رَضَ
 )2(روي و تعدي نکنید. اش زیاده کسی به شما زیان رساند، در تالفی

و هرکه به شما « فرمود: مده است که پیامبرآ $ي حدیث ابن عمر در ادامه
اش  اش را جبران کنید؛ و اگر چیزي براي جبران بخشش و نیکی نیکی کرد، نیکی

اش را جبران  قدر برایش دعا نمایید که خودتان احساس کنید که نیکی نیافتید، آن
 ».اید کرده

؛ یعنی اگر »دهر که شما را دعوت کرد، دعوتش را بپذیری«فرمود:  و نیز پیامبر
اش یا به مهمانی و جشنی کوچک یا بزرگ دعوت نمود،  کسی شما را به خانه

که قبول کردن دعوتش به زیانِ شما نباشد؛  دعوتش را قبول کنید؛ البته مشروط به این
شود. اگر اموال  ها قطع رابطه می کننده جزو کسانی نباشد که با آن چنین دعوت هم

م است و مصلحتی در قبول نکردن دعوتش وجود دارد، کننده آمیخته به حرا دعوت
دعوتش را نپذیرید؛ یعنی اگر دعوتش را قبول نکنید، ممکن است به خود بیاید و 

دعوتش را نپذیرید؛ ناگفته نماند که  اري بردارد، در این صورتخو دست از حرام
ِب ادلَّ «ي عروسی فرموده است:  ي ولیمه درباره پیامبر اهللا ْعوَة َ�َقْد َعىَص َمْن لَْم ُ�ِ

 
َ

را قبول نکند، از اهللا و پیامبرش نافرمانی  -ولیمه -هرکس، دعوت«یعنی:  )3(؛»ورَُسوهل
کنند و  اگر در میهمانی با سیگار، قلیان و موسیقی و امثال آن، پذیرایی می». کرده است
دعوت، توانید از این کارهاي حرام، منع نمایید، در این صورت قبول کردن  شما نمی

توانید با حضور خود، از این کارها بازدارید، بر شما واجب  جایز نیست؛ ولی اگر می
که از منکر نهی کنید و دوم  است که چنین دعوتی را بپذیرد؛ به دو دلیل: اول این

توانید با حضور خود  که دعوت برادرِ مسلمان خود را اجابت نمایید؛ اما اگر نمی این
 حرام است. ت منع کنید، شرکت در چنین ضیافتیین اعمال زشدر این میهمانی، از ا

*** 

 .5717الجامع، ش:  نگا: صحیح حسن لغیره؛ )1(
اند؛ یکی دیگر از مفاهیمش، این است که هیچ ضرري  را  ي این حدیث گفته مفاهیم متعددي درباره )2(

 براي خود و دیگران نخواهید. [مترجم]
 گذشت. [مترجم] 271ي  شماره تر به این حدیث پیش )3(

                                           



ملک «یا » شاهنشاه«ي  کار بردن واژه باب: حرام بودن به -320
ي اهللا  براي سلطان و غیر او؛ زیرا این صفت، تنها ویژه» الملوك

 متعال است

ْخَنَع اْسٍم ِعنْ «قاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  وعن أيب هر�رةَ  -١٧٣٣
َ
رَُجٌل �ََس�َّ  َد اهللاِ إنَّ أ

ْمالَكِ 
َ
 )1([متفق علیه] ».َملَِك األ

، نام ها نزد اهللا نام خوارترین«فرمود:  وید: پیامبرگ می ابوهریرهترجمه: 
 ».نامیده شود "شاهنشاه"ست که  کسی

 .2143صحیح مسلم، ش: ؛ و 6205، ش: صحیح بخاري )1(
                                           



گر و  باب: نهی از مورد خطاب قرار دادن فاسق و بدعت -321
 امثالشان با عنوان سرور و آقا

إنَُّه إْن يَُك : «قاَل: قاَل رُسوُل اهللا عن بُر�ََدةَ  -١٧٣٤
َ
ُمَنافِِق َسيٌِّد، ف

ْ
وا لِل

ُ
ال َ�ُقول

 )1([روایت ابوداود با اسناد صحیح] ».َسيِّداً َ�َقْد أْسَخْطُتْم َر�َُّ�مْ 
به منافق، سرور و آقا نگویید؛ زیرا «فرمود:  اهللا گوید: رسول می بریده ترجمه:

 -که صاحب عزت و جالل است -را سرور و آقا قلمداد کنید، پروردگارتان رااگر او 
 ».اید خشمگین کرده

 .370، ش: /؛ و السلسلۀ الصحیحۀ، از آلبانی555؛ صحیح األدب المفرد، 7405ش:  صحیح الجامع، )1(
                                           



 کراهت دشنام دادن به تبباب:  -322

ائِبِ  أنَّ رُسوَل اهللاِ  عن جابرٍ  -١٧٣٥ مِّ السَّ
ُ
مِّ الُمَسّيِب  -َدَخَل ىلع أ

ُ
َما «َ�َقاَل:  -أو أ

ائِِب  مَّ السَّ
ُ
ِك يَا أ

َ
مَّ  -ل

ُ
زِ�َِ�؟ -الُمَسيَّبِ  أو يَا أ

ْ
ْت: احُل�َّ ال بَاَرَك اُهللا �ِيَها! َ�َقاَل: » تَُزف

َ
ال

َ
ال «ق

َما يُْذِهُب الِكْ�ُ َخَبَث احَلِديدِ 
َ
إ�ََّها تُْذِهُب َخَطايَا بَِ� آَدَم ك

َ
[روایت  ».�َُسيبِّ احُل�َّ ف

 )1(مسلم]
رفت و فرمود:  -مسیب یا ام -سائب نزد ام اهللا گوید: رسول می جابرترجمه: 

خاطر تَب که اهللا به آن  پاسخ داد: به» لرزي؟ چرا می -مسیب! یا اي ام -سائب! اي ام«
برد؛  گناهان را از میان میتب، بد نگو؛ زیرا  به تب«فرمود:  برکت ندهد. پیامبر

 ».یدادز ن را میهگر، زنگ و ناخالصیِ آ ي آهن گونه که دمه همان
 شرح

 ».کراهت دشنام دادن به تب«ید: گو می /مولف
ارد که همگی به خواست و تب، باال رفتن حرارت بدن است و انواع گوناگونی د

یک از افعال  شنام دادن به هیچسازد. د آن را برطرف می ، خودست و اهللا هیتقدیر ال
 رو پیامبر آید؛ از این شمار می ي آن به هی روا نیست؛ زیرا ناسزاگویی به آفرینندهال

إِّن ا�َّ ُهَو ادّلْهرُ «فرموده است: 
یعنی: به روزگار ناسزا نگویید که  )2(؛»َال �َُسّبوا ادّلْهَر؛ فَ

 دهد، به خواست و مشیت اهللا متعال است. چه روي می آن
نزد  اهللا گوید: رسول می جا حدیثی بدین مضمون آمده است که جابر در این

» لرزي؟ چرا می -مسیب! یا اي ام -سائب! اي ام«د: رفت و فرمو -مسیب یا ام -سائب ام
به تب بد نگو؛ زیرا «فرمود:  خاطر تَب که اهللا به آن برکت ندهد. پیامبر پاسخ داد: به

گر، زنگ و ناخالصیِ آهن را  ي آهن گونه که دمه برد؛ همان تب، گناهان را از میان می
 ».زداید می

د دارد که از آن جمله: پاشویه و استفاده هاي گوناگونی وجو براي درمان تب راه
نیز بدین روش تصریح فرموده  پیامبر باشد و میبراي کاهش دماي بدن از آب سرد 

 2575صحیح مسلم، ش:  )1(
 .نقل از ابوهریره به 2246صحیح مسلم، ش:  )2(

                                           



 383  دادن به تب باب: کراهت دشنام

اند. در هر حال، شایسته  این را بهترین روش درمان تب دانسته است؛ پزشکان هم
 هیبه اجر و ثواب ال بیماري، شکیبایی ورزد وابتال به است که انسان در هنگام 

 امیدوار باشد و از ناسزاگویی به بیماري بپرهیزد.
*** 



باب: نهی از دشنام دادن به باد؛ و بیان دعایی که در هنگام  -323
 شود وزیدن باد گفته می

يب بن كعب -١٧٣٦
ُ
إَِذا : «قاَل: قاَل رسوُل اهللاِ  عن أيب املنِذرِ أ

َ
�َح، ف ال �َُسبُّوا الرِّ

ْ�ُتْم َما تَْ�َرُهوَن، 
َ
�ِح وََخْ�ِ َما �ِيَها وَخْ�ِ َما َرأ َك ِمْن َخْ�ِ هِذهِ الرِّ

ُ
ل
َ
ُهمَّ إنَّا �َْسأ

َّ
وا: الل

ُ
َ�ُقول

ِمَرْت بِهِ 
ُ
�ِح َورَشِّ َما �ِيَها َورَشِّ َما أ ِمَرْت بِِه؛ َوَ�ُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ هِذهِ الرِّ

ُ
[ترمذي ضمن  ».أ

 )1(باشد.] روایت این حدیث گفته است: حسن صحیح می
به باد دشنام «فرمود:  اهللا گوید: رسول می والمنذر، اُبی بن کعبابترجمه: 

لَُك ِمْن َخْ�ِ هِذهِ پسندید، بگویید:  ندهید و هرگاه بادي را دیدي که نمی
َ
اللَُّهمَّ إنَّا �َْسأ

ِمَرْت بِِه؛ َوَ�ُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ هذِ 
ُ
�ِح وََخْ�ِ َما ِ�يَها وَخْ�ِ َما أ �ِح َورَشِّ َما ِ�يَها َورَشِّ َما الرِّ هِ الرِّ

ِمَرْت بِهِ 
ُ
 )2(».أ

�ُح ِمْن َروِح اهللاِ، تَأيِت «يقوُل:  قاَل: َسِمعُت رُسوَل اهللاِ  وعن أيب هر�رةَ  -١٧٣٧ الرِّ
وا اَهللا َخْ�ََها،

ُ
ال �َُسبُّوَها، َوَسل

َ
ْ�ُتُموَها ف

َ
إَذا َرأ

َ
َواْسَتِعيُذوا باهللاِ ِمْن  بِالرَّمْحَِة، َوتَأيِت بِالَعَذاِب، ف

َها  )3([روایت ابوداود با اسناد حسن] ».رَشِّ
از رحمت  باد،«فرمود:  شنیدم که می اهللا گوید: از رسول می ابوهریره ترجمه:

ه دارد و گاهی هم باشد که گاهی با خود رحمت به همرا می -نسبت به بندگانش -اهللا
گویید؛ بلکه از اهللا، خیر و منفعتش را درخواست عذاب. وقتی آن را دیدید، به آن بد ن

 ».نمایید و از شرّ آن به اهللا پناه ببرید

 .554، ش: /؛ صحیح األدب المفرد، از آلبانی7315صحیح الجامع، ش:  )1(
باشد و خیر و منفعتی را که  چه را که در آن می یرِ آنیا اهللا! من، خیرِ این باد و نیز خ« ي دعا: ترجمه )2(

چه در آنست و نیز از  کنم و از شّر این باد و شرّ آن این باد به آن مأمور شده است، از تو درخواست می
 ».برم شرّي که این باد به آن مأمور شده است، به تو پناه می

 .4250، ش: /؛ و صحیح أبی داود، از آلبانی3564صحیح الجامع، ش:  )3(
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ت: اكن انلَّيِبُّ  &وعن اع�شةَ  -١٧٣٨
َ
�ُح قاَل:  قال َك «إذا َعَصَفِت الرِّ

ُ
 أْسأل

ِّ
ُهمَّ إ�

َّ
الل

ُعوُذ بَِك مِ 
َ
ْت بِِه، وأ

َ
ْرِسل

ُ
َها َورَشِّ َما �ِيَها َورَشِّ َما َخْ�ََها وََخْ�َ َما �ِيَها وََخْ�َ َما أ ْن رَشِّ

ْت بِهِ 
َ
ْرِسل

ُ
 )1([روایت مسلم] ».أ

 -این دعا را -وزید، پیامبر گوید: هنگامی که باد می می &عایشهترجمه: 
ُعوُذ بَِك مِ «گفت:  می

َ
رِْسلَْت بِِه، وأ

ُ
ْن رَشَِّها اللَُّهمَّ إ�ِّ أْسألَُك َخْ�ََها وََخْ�َ َما ِ�يَها وََخْ�َ َما أ

رِْسلَْت بِهِ 
ُ
 )2(».َورَشِّ َما ِ�يَها َورَشِّ َما أ

 شرح
 ي نهی از دشنام دادن به باد گشوده است. بابی درباره /مولف

ثار و ست. وزش باد، چگونگی پیدایش آن و نیز آ هیهاي ال باد، یکی از نشانه
ه آن را به حرکت ي باد است ک ست؛ زیرا تنها آفریننده هیهاي ال نتایج آن، از نشانه

 فرماید: می گونه که اهللا آورد؛ همان درمی

ۡ ٱ ِف تَِ�ٰ خۡ ٱ ِ�  إِنَّ ﴿ ُ ٱ َخلَقَ  َوَما �ََّهارِ ٱوَ  لِ �َّ َ�ٰ ٱ ِ�  �َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 �ٖ ّلَِقوۡ  تٖ َ�ٰ � ِض �ۡ�

   ]٦:  يونس[  ﴾٦ َ�تَُّقونَ 
هایی  ن آفریده است، نشانهها و زمی چه اهللا در آسمان همانا در گردش شب و روز و در آن

 براي افراد پرهیزگار وجود دارد.

 فرماید: میو 

ِيٱ وَُهوَ ﴿ ۢ  حَ لّرَِ�ٰ ٱ ِسُل يُرۡ  �َّ    ]  ٥٧: األعراف[  ﴾ۦتِهِ رَۡ�َ  يََديۡ  َ�ۡ�َ  ��ُۡ�َ
 فرستد. ست که بادها را پیشاپیش (بارانِ) رحمتش، با نوید نزول رحمت می او ذاتی

 فرماید: میچنین  هم
 
 

 .899صحیح مسلم، ش:  )1(
باشد و خیر و منفعتی را که  چه را که در آن می یا اهللا! من، خیرِ این باد و نیز خیرِ آن« ي دعا: ترجمه )2(

چه در آنست  کنم و از شرّ این باد و شرّ آن این باد به خاطر آن فرستاده شده است، از تو درخواست می
 ».برم به خاطر آن فرستاده شده است، به تو پناه میو نیز از شرّي که این باد 
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ن ۦٓ تِهِ َءاَ�ٰ  َوِمنۡ ﴿
َ
َ�ٰ  لّرَِ�احَ ٱ ِسَل يُرۡ  أ     ]٤٦: الروم[  ﴾ۦتِهِ رَّۡ�َ  ّمِن َوِ�ُِذيَقُ�م تٖ ُمبَّشِ

فرستد تا از رحمت خود (باران) به شما  ي باران می هاي اوست که بادها را با مژده و از نشانه
 بچشاند.

 :اند بادها بر دو گونه
ي چنین بادهایی ثابت  ذکرِ مسنونی دربارهبادهاي عادي که ترسناك نیستند و  .1

 نیست.
خیر  بادي بیگونه که اهللا متعال، قوم عاد را با  بادهاي تُند و ترسناك؛ همان .2

 هالك گردانید.
وزد، جایز نیست که آن را دشنام دهیم؛ زیرااهللا متعال آن  لذا هنگامی که تندباد می

آید؛  شمار می اسزاگویی به اهللا متعال بهرو دشنام دادن به باد، ن را فرستاده است؛ از این
اللَُّهمَّ إ�ِّ أْسألَُك َخْ�ََها وََخْ�َ َما ِ�يَها وََخْ�َ «پیروي از رهنمود نبوي بگوییم:  بلکه باید به

رِْسلَْت بِهِ 
ُ
َها َورَشِّ َما ِ�يَها َورَشِّ َما أ ُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ

َ
رِْسلَْت بِِه، وأ

ُ
د، درها ؛ چراکه تندبا»َما أ

بسا ممکن است که خرابی و  دهد و چه آورد و درختان را تکان می صدا درمی را به
چه را که در  رو خیر و منفعت باد و نیز خیرِ آن  ویرانی هم در پی داشته باشد؛ از این

؛ زیرا یک باد، هم منافعی در خود »اللَُّهمَّ إ�ِّ أْسألَُك َخْ�ََها«کنیم:  آن است، مسألت می
رِْسلَْت بِهِ «بار باشد.  رد و هم ممکن است که زیاندا

ُ
چنین خیر و منفعتی  ؛ هم»وََخْ�َ َما أ

 کنیم. درخواست می را که این باد با آن فرستاده شده است، از اهللا
اي به وزش باد مرتبط  گونه جایز نیست که انسان، نزول باران را به ست: گفتنی

پندار به  ،ارش باران قلمداد کند؛ زیرا اینبداند که وزش باد را مسبب و عامل ب
نزول باران اعتقاد در ها  و تأثیر آنمانَد که به اقبال باد و ستارگان  ي جاهلی می دوره

وزد، دل به نزول باران خوش  که باد جنوبی می داشتند! امروزه نیز برخی از مردم همین
بارد؛ و  ي باران هم نمیا وزد و قطره بسا باد جنوبی می که چه کنند؛ در صورتی می

بارد. در  شود و باران می ي آسمان آکنده از ابر می وزد و کرانه برعکس، باد شمالی می
هر حال، بارش باران به دست پروردگار متعال است و تنها اهللا متعال است که دل به 

آن ست، دل ببندیم یا به  هیي ال که نباید به باد که آفریده بندیم؛ خالصه این او می
 دشنام دهیم.



 کراهت دشنام دادن به خروسباب:  -324

إنَُّه : «قاَل: قال رُسوُل اهللاِ  عن ز�د بن خادٍل اجُلَهِ�ِّ  -١٧٣٩
َ
يَك ف ال �َُسبُّوا ادلِّ

الَةِ   )1([روایت ابوداود با اسناد صحیح] ».يُوقُِظ لِلصَّ
ه خروس دشنام ب«فرمود:  اهللا گوید: رسول می زید بن خالد جهنی ترجمه:
 ».کند براي نماز بیدار می -مسلمانان را -ندهید؛ زیرا

 .4254، ش: /؛ و صحیح أبی داود، از آلبانی7314صحیح الجامع، ش:  )1(
                                           



 ستاره فالناقبال برکت و باب: نهی از گفتن این سخن که به  -325
 بر ما باران بارید

ِر  قاَل: ص�َّ بنا رسوُل اهللاِ  عن ز�د بن خادلٍ  -١٧٤٠
ْ
ْبِح بِاحُلَديْبِيَِّة يف إث َصالََة الصُّ

َبَل ىلَعَ انلَّاِس، فقاَل: َسَماٍء اَكنَْت 
ْ
 أ�

َ
ا انرَْصَف مَّ

َ
ل
َ
ْيِل، ف

َّ
» ؟َهْل تَْدُروَن َماَذا قاَل َر�ُُّ�مْ «ِمَن الل

ُم. قاَل 
َ
ُ أْعل وا: اُهللا َوَرُسوهلُ

ُ
اَل: : «قال

َ
ا َمْن ق مَّ

َ
أ
َ
قاَل: أْصَبَح ِمْن ِعَباِدي ُمْؤِمٌن يِب، َوَ�فٌِر، ف

ذلَِك ُمْؤِمٌن يِب اَكفٌِر ُمِطْرنَا بَِفْضِل اهللاِ َورمَْحَتِ 
َ
َواكِِب ِه، ف

َ
َذا بِالك

َ
اَل ُمِطْرنَا بَِنوءِ ك

َ
ما َمْن ق

َ
، وأ

ِب 
َ
ْوك

َ
ذلَك اَكفٌِر يِب ُمْؤِمٌن بِالك

َ
َذا، ف

َ
 )1([متفق علیه] ».َو�

در صبحگاه یک شب بارانی، پس  اهللا  گوید: رسول می زید بن خالدترجمه: 
دانید که  آیا می«رو به مردم کرد و فرمود: ي نماز صبح در حدیبیه،  از اقامه

 دانند. پیامبر گفتند: اهللا و رسولش بهتر می -صحابه -؟»پروردگارتان چه فرمود
ها به من  اهللا فرمود: بندگانم شب را در حالی به صبح رساندند که برخی از آن«گفت: 

بر ما باران بارید، ها که گفتند: به فضل و رحمت اهللا  مومن و برخی هم کافر بودند؛ آن
به من ایمان آوردند و به تأثیر ستارگان کافر گردیدند؛ و اما کسانی که گفتند: به سبب 

و ریزش باران را به ستارگان نسبت  -اقبال فالن و فالن ستاره بر ما باران بارید
 ».به من کافر شدند و به ستارگان ایمان آوردند -دادند

 شرح
 ».خروس به دادن دشنام زا نهی باب:« گوید: می /مولف

ست و برخی از انواعِ آن، در هنگام نماز بانگ سر  اي خانگی خروس، پرنده
دستور داده است که هرکه صداي خروس را شنید، فضل و رحمت  دهند. پیامبر می

هی، بانگ سر اي از فرشتگان ال ام دیدنِ فرشتهاهللا را درخواست کند؛ زیرا خروس هنگ
کنند و برخی  ها در ابتداي وقت نماز شروع به خواندن می وسدهد. برخی از خر می

اند، براي نماز بیدار شوند؛ لذا با  که خوابیده هم اندکی پیش از دخول وقت تا آنان
از دشنام دادن به آن نهی  توجه به این امتیاز و ویژگی این حیوان خانگی، پیامبر

ده است. این، از کمال عدل گونه که از کُشتن مورچه منع نمو فرموده است؛ همان

 .71صحیح مسلم، ش: ؛ و 846، ش: صحیح بخاري )1(
                                           



 389  باب: نهی از گفتن این سخن که به برکت و اقبال فالن ستاره بر ما باران ...

ها و منافع مخصوصی براي بندگانش  باشد که در برخی از حیوانات ویژگی می اهللا
سان برخی از حیوانات را بر برخی دیگر برتري بخشیده است.  و بدین قرار داده

شنوند، بدان سبب که از خواب بیدار  که صداي خروس را می برخی از مردم همین
از این کار منع نموده و فرموده است:  دهند؛ پیامبر دشنام میشوند، به خروس  می

 ».کند براي نماز بیدار می -مسلمانان را -به خروس دشنام ندهید؛ زیرا«
لذا شایسته است که انسان براي بیدار شدن در وقت نماز، از وسایلی چون ساعت 

این زمینه کوتاهی  ؛ برخی از مردم درجاي آورد استفاده کند تا نمازش را سرِ وقت به
اي استفاده نکرده،  کنند و با این پندار که سِر وقت بیدار خواهند شد، از هیچ وسیله می

ي  دانید مقدمه گونه که می همانشود.  مانند و نمازشان فوت می در نتیجه خواب می
الزم براي انجام استفاده از ابزار و مقدمات  واجب، واجب است؛ به عبارت دیگر

 و اجر و ثواب فراوان دارد. باشد اجب میو واجبات،
نهی از گفتن «در این بخش گشوده، بدین عنوان است:  /مولفدومین بابی که 

در این باب نیز  /مولف». ستاره بر ما باران بارید این سخن که به برکت و اقبال فالن
ند. بود ها در حدیبیه با پیامبر آنآورده است که  حدیثی از زید بن خالد جهنی

نش با شترهاي قربانی رهسپار اه یاراربه هم ماجراي حدیبیه، مشهور است؛ پیامبر
ي حدیبیه رسیدند، کفار قریش آنان را از ورود به مکه  عمره شد. هنگامی که به منطقه

که به صلح  منعقد گردیدو قریش  جا پیمان صلحی میان پیامبر بازداشتند. همان
ي نماز  در صبحگاه یک شب بارانی، پس از اقامه اهللا  حدیبیه مشهور است. رسول

 ؟»دانید که پروردگارتان چه فرمود آیا می«صبح در حدیبیه، رو به مردم کرد و فرمود: 
را جلب کند.  #این پرسش را مطرح نمود تا دقت و توجه صحابه پیامبر

شی را لذا براي کسی که پاسخِ پرس .»دانند اهللا و رسولش بهتر می«گفتند:  #صحابه
اهللا و رسولش بهتر «داند، شایسته است که همین عبارت را بگوید؛ یعنی بگوید:  نمی
ي مسایل شرعی باشد؛ اما اگر پرسش  البته در صورتی که پرسش درباره». دانند می

 ؛ زیرا پیامبر»داند اهللا بهتر می«ي مسایل تکوینی و هستی باشد، فقط بگوید:  درباره
ن مسایلی آگاه نیست. مثًال اگر کسی بپرسد: به گمانت آیا فردا داند و از چنی غیب نمی

گوییم: اهللا و رسولش  داند و نمی گوییم: اهللا بهتر می باران خواهد آمد؟ در پاسخ می
از چنین مسایلی آگاه نیست. ولی اگر کسی بپرسد که  دانند؛ زیرا پیامبر بهتر می
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؛ ».دانند اهللا و رسولش بهتر می«شود:  فالن چیز حالل است یا حرام؟ در پاسخ گفته می
اهللا «از روي ادب گفتند:  #داند. در هر حال صحابه علم شریعت را می زیرا پیامبر

اهللا فرمود: بندگانم شب را در حالی به صبح «گفت:  پیامبر». دانند و رسولش بهتر می
ه گفتند: به ها ک ها به من مومن و برخی هم کافر بودند؛ آن رساندند که برخی از آن

فضل و رحمت اهللا بر ما باران بارید، به من ایمان آوردند و به تأثیر ستارگان کافر 
و  -؛ و اما کسانی که گفتند: به سبب اقبال فالن و فالن ستاره بر ما باران باریدشدند

و به ستارگان ایمان  گردیدندبه من کافر  -ریزش باران را به ستارگان نسبت دادند
ي  ذا اگر کسی ستارگان را سبب نزول باران تلقی کند و بگوید: این، ستارهل ».آوردند

کفرآمیز شده و مسبب  خیر و برکت است و باران خواهد آمد، مرتکب عملی حرام و
فراموش کرده است؛ اما ایرادي ندارد که بگوییم: در فالن باشد،  می باران را که اهللا

رحمت اهللا بر ما باران بارید؛ زیرا باران را  وقت که فالن ستاره نمایان شد، به فضل و
ست  ایم و ذکر ستاره در این عبارت، از جهت بیان وقتی از فضل و رحمت اهللا دانسته

دادهاي  و دیگر روي -ستارگان را در نزول باراناما اگر کسی  که باران آمده است.
که اگر ستارگان  موثر بداند، مرتکب عملی کفرآمیز شده است؛ با این توضیح -زمین

اسالم خارج  ي را مسبب نزول باران قلمداد کند، مرتکب کفر اکبر گردیده و از دایره
را سبب بداند و در عین حال معتقد باشد که مسبب و  است؛ اما اگر ستارگان

هی کفر ورزیده که همان باشد، به نعمت ال می دادها اهللا ي این روي آفریننده
بنا بر این  ي اسالم اخراج کند. ست که او را از دایرهست؛ اما کفري نی ناسپاسی

حدیث، شایسته است که انسان در هنگام بارش باران بگوید: به فضل و رحمت اهللا بر 
 ما باران بارید.



 به مسلمان، حرام است» اي کافر«باب: گفتنِ  -326

اَل الرَُّجُل : «قاَل: قاَل رسوُل اهللاِ  $عن ابن عمرَ  -١٧٤١
َ
ِخيِه: يَا اَكفُِر، َ�َقْد بَاَء إَذا ق

َ
أل

ْيهِ 
َ
 رََجَعْت َعل

َّ
اَل َو�ال

َ
َما ق

َ
إْن اكَن ك

َ
َحُدُهَما، ف

َ
 )1([متفق علیه] ».بَِها أ

به برادر هرگاه شخصی «فرمود:  اهللا گوید: رسول می $عمر ابنترجمه: 
 استباشد؛ اگر چنان  نسبت کفر سزاوار یکی از آن دو می مسلمانش بگوید: اي کافر،

شخص خواهد بود) و گرنه، این نسبت به  ي آن گوید (نسبت کفر وصله که او می
 ».گردد خودش برمی

َمْن َداَع رَُجالً بالُ�ْفِر، أو قاَل: «َ�ُقوُل:  َسِمَع رُسوَل اهللاِ  �نَّهُ  وعن أيب ذرٍّ  -١٧٤٢
ْيهِ 

َ
 َحاَر َعل

َّ
ذلَك إال

َ
يَْس ك

َ
 )2([متفق علیه] ».َعُدوَّ اهللاِ، َول
هرکه «فرمود:  شنید که می اهللا روایت است که وي از رسول از ابوذرترجمه: 

گونه نباشد، این  شخص این را کافر بخواند یا بگوید: اي دشمن خدا، و آن شخصی
 ».گردد ها به خود وي برمی ویژگی

 شرح
 ».به مسلمان، حرام است "اي کافر"گفتنِ «گوید:  می /مولف
باشد و تنها اهللا متعال است که به کفر و  اهللا متعال میمسلمان و کافر با  حکمِ

چنین تنها اوست که حکم حالل و حرام را صادر  کند؛ هم اسالم بندگانش حکم می
؛ و نیز حق و حاللش را حرام کنیم ،هی را حاللرماید و ما حق نداریم که حرام الف می

که را  تکفیر نماییم یا آن نداریم که کسی را که در حکم پروردگار متعال، کافر نیست،
اي بسیار خطرناك  ي تکفیر، مسأله مسلمان نیست، مسلمان بدانیم. مسأله که نزد اهللا

هاي فراوانی به امت اسالمی رسیده است. خوارج،  است که با پیدایش آن، آسیب
از نماز، روزه، صدقه،  نهادند؛ پیامبر نخستین کسانی بودند که این روش پلید را بنا

 #داري، گریه و تهجد خوارج خبر داده است؛ حتی صحابه زنده ئت قرآن، شبقرا

 .60صحیح مسلم، ش: ؛ و 6104، ش: صحیح بخاري )1(
 .61صحیح مسلم، ش: ؛ و 6045، ش: صحیح بخاري )2(
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 اهللا پنداشتند؛ ولی با این حال، رسول ها ناچیز می نماز خود را در مقایسه با نماز آن
ایمانشان از «یعنی:  )1(؛»ال ُ�َاِوز إِيَماُ�ُهْم َحنَاِجَرُهمْ «ي آنان فرموده است:  درباره
گویند، اما ایمان  زبان شهادتین را می ؛ به عبارت دیگر، به»گذرد نمیهاي آنان،  حنجره
رسد. گرچه در ظاهر، نیکوکارند؛ ولی سودي به حالشان ندارد. آنان  هایشان نمی به دل

جان، مال و ناموس مسلمانان را حالل دانستند؛ این مذهب و روش منحرف در این 
هاي  پیروي از امیال و خواسته گر، به دوران نیز وجود دارد برخی از گمراهانِ بدعت

کنند که در چارچوب شریعت اسالم قرار دارند و  کسانی راتکفیر می نفسانی خویش
گویند:  سادگی می گر، به اند؛ افراد گمراه و بدعت ها را تکفیر نکرده اهللا و رسولش آن

ا ي خوارج ر پیشینه ست و آن یکی فاسق است! فالنی، کافر است؛ فالنی، بدعتی
ي بزرگوار از خلفاي راشدین، یعنی با علی بن  ها ابتدا با چهارمین خلیفه دانید؛ آن می
براي  که علی همراه شدند و با اهل شام جنگیدند؛ اما پس از این طالب ابی

ها، با اهل شام صلح کرد،  جلوگیري از قتل و کشتار مسلمانان در جریان این جنگ
ها  اي؟ این ها صلح کرده گفتند: چرا با این تضیخوارج اعتراض کردند و به علی مر

ها کافر شدي! لذا بر آن بزرگوار شوریدند و در برابرش  کافرند و تو نیز همانند این
تر  خوردند و بیش شمشیر کشیدند؛ اما الحمدهللا که شکست سختی از علی مرتضی

چنان در میان امت  همي ناپاك  فرقه آنان مانند عاد و ارم، نابود شدند. با این حال این
رغم حرمت و احترامی که جان و  شوند که به اسالمی موجود است و کسانی یافت می

گویند: هرکه مرتکب زنا  دانند و می مال و ناموس مسلمانان دارد، آن را حالل می
دزدي کند، کافر است؛ و هرکس شراب بنوشد، کافر است! شود، کافر است؛ هرکه 

پندارند؛ اما این وصله به خودشان  ب گناه کبیره شود، کافر میها کسی را که مرتک این
هرگاه شخصی به برادر مسلمانش بگوید: اي «فرموده است:  چسبد؛ زیرا پیامبر می

گوید  باشد؛ اگر چنان است که او می کافر، نسبت کفر سزاوار یکی از آن دو می
خودش  شخص خواهد بود) و گرنه، این نسبت به ي آن (نسبت کفر وصله

 ».گردد برمی

 تر گذشت. این روایت پیشتخریج  )1(
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رو انسان باید زبان و قلب خویش را از تکفیر مسلمانان، پاك بگرداند؛ یعنی  از این
زبان نگوید که فالنی، کافر  تصور و میلِ نفسانیِ خویش، به ي بدون دلیل و بر پایه

است و به قلب نیز به کافر بودن هیچ مسلمانی معتقد نباشد. حکم تکفیر، حقّ این و 
تکفیرش کرده  باشد. هرکس که اهللا و پیامبر از آنِ اهللا و رسولش می؛ بلکه آن نیست

که اهللا و رسولش او را تکفیر  یم. و آنست؛ اگرچه ما، او را مسلمان بنامباشند، کافر ا
باشد؛ اگرچه کسی بگوید که فالنی، کافر است. در حدیث آمده  اند، مسلمان می نکرده
گونه  شخص این ند یا بگوید: اي دشمن خدا، و آنهرکه شخصی را کافر بخوا«است: 

و » کافر«لذا نسبت دادن عناوینی چون ». گردد ها به خود وي برمی نباشد، این ویژگی
که  باشد؛ چنان به مسلمانان جایز نیست و یکی از گناهان بزرگ می» دشمن خدا«

اهللا متعال نیز این موضوع را قاطعانه در عنوان باب مطرح نموده است. از  /مولف
آوري که خشم او را در  هایمان را از باورها و سخنان زیان ها و زبان خواهیم که دل می

 یقین که اهللا بر هر کاري تواناست. پی دارد، محافظت بفرماید؛ به
*** 
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اَل رُسوُل اهللا وعن ابن مسعودٍ  -١٧٤٣
َ
اَل: ق

َ
ْيَس : «ق

َ
اِن، َوال  ل عَّ الُمْؤِمُن بالطَّ

اِن، َوال الَفاِحِش، َوال ابَلِذيِّ  عَّ
َّ
[ترمذي ضمن روایت این حدیث گفته است:  ».الل

 )1(باشد.] حدیثی حسن می
کننده،  زن، لعنت مومن طعنه«فرمود:  اهللا گوید: رسول می مسعود ابنترجمه: 

 ».شرم) نیست بددهن و بدرفتار (و بی

 َشانَُه، َوَما : «قاَل: قاَل رسوُل اهللاِ  وعن أ�ٍس  -١٧٤٤
َّ
ٍء إال َما اَكَن الُفْحُش يِف يَشْ

ٍء إال َزانَهُ  [ترمذي ضمن روایت این حدیث گفته است: حدیثی  ».اَكَن احَلَياُء يِف يَشْ
 )2(باشد.] حسن می

ادبی در هر چیزي  بدگفتاري و بی«فرمود:  اهللا گوید: رسول می انسترجمه: 
گرداند و شرم و حیا در هر چیزي باشد، به آن زینت  معیوب میزشت و ن را باشد، آ

 ».بخشد می

، ش: /؛ و صحیح الترمذي،  از آلبانی320؛ و السلسلۀ الصحیحۀ، ش: 5381صحیح الجامع، ش:  )1(
 ]گذشت. (مترجم) 1563ي  شماره تر به . [این حدیث پیش1610

 .1607، ش: /؛ و صحیح الترمذي،  از آلبانی5655صحیح الجامع، ش:  )2(
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 هاي نامأنوس کار بردن واژه عوام با به

ُعونَ «قال:  أنَّ انلَّيبَّ  مسعودٍ  عن ابنِ  -١٧٤٥ ُمَتَنطِّ
ْ
َك ال

َ
ا.» َهل

ً
َها ثالث

َ
روایت [ قال

 )1(مسلم]
کسانی که (در کارهاي دینی و «فرمود:  گوید: پیامبر می مسعود ابن ترجمه:

و این جمله را سه بار ». شوند کنند، هالك می میروي  و زیادهگیري  دنیوي) سخت
 تکرار نمود.

لِيَغ إنَّ اَهللا ُ�ْبِغُض ابلَ «قاَل:  أنَّ رُسوَل اهللاِ  $وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص -١٧٤٦
ُل ابَلَقَرةُ 

َّ
َما َ�َتَخل

َ
ُل بِلَِسانِِه ك

َّ
ي َ�َتَخل

َّ
[روایت ابوداود و ترمذي؛ ترمذي،  ».ِمَن الرَِّجاِل اذل

 )2(این حدیث را حسن دانسته است.]
اهللا، افراد «فرمود:  اهللا گوید: رسول می $عبداهللا بن عمرو بن عاص ترجمه:

 ».دارد چرخانند، دشمن می ن را در دهان میهایشا سان گاو زبان بهآوري را که  زبان

، «قاَل:  أنَّ رُسوَل اهللا $وعن جابر بن عبد اهللا -١٧٤٧ َّ إنَّ ِمْن أَحبُِّ�ْم إيِلَ
، وأْ�َعَدُ�ْم ِم�ِّ  َّ ْ�َغَضُ�ْم إيلَ

َ
، و�نَّ أ

ً
ا
َ
ْخالَق

َ
 يَوَم الِقَياَمِة، أَحاِسُنُ�ْم أ

ً
َر�ُِ�ْم ِم�ِّ َ�ْلِسا

ْ
وأق

وَن َوالُمَتَفْيِهُقونَ يَوَم الِقيَ 
ُ
ق اُروَن َوالُمتََشدِّ

َ
ث ْ [ترمذي ضمن روایت این حدیث  ».اَمِة، الرثَّ

 )3(باشد.] گفته است: حدیثی حسن می
ترین افراد  جزو محبوب«فرمود:  اهللا گوید: رسول می $جابر بن عبداهللا ترجمه:

تند که ترینشان به من در قیامت از نظر مجلس، کسانی هس نزد من و نزدیک
ترین شما نزد من و دورترین شما از من در قیامت، افراد  ترند؛ و مبغوض اخالق خوش

 گذشت. (مترجم)] 148ي  شماره تر به دیث پیش. [این ح2670صحیح مسلم، ش:  )1(
 .880، ش: /؛ و السلسلۀ الصحیحۀ، از آلبانی1875صحیح الجامع، ش:  )2(
، ش: /؛ و صحیح الترمذي،  از آلبانی791؛ و السلسلۀ الصحیحۀ، ش: 2201صحیح الجامع، ش:  )3(

 ]گذشت. (مترجم) 636ي  شماره تر به . [این حدیث پیش1642
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زنی هستند که با دهانِ پر و ژست افراد سخنور سخن  و الف -یا وراج -پرحرف
 ».گویند و نیز متکبران می

 شرح
ر ي سخن گفتن هستند و بدین نکته اشاره دارند که ب ي نحوه این احادیث درباره

َمْن اَكَن «فرموده است:  نیکی سخن نگوید؛ زیرا پیامبر انسان واجب است که جز به
ْو يِلَْصُمْت 

َ
ا أ يَُقْل َخْ�ً

ْ
َْوِم اآلِخِر فَل ِ َوايلْ کسی که به اهللا و روز قیامت «یعنی:  )1(؛»يُْؤِمُن بِا�َّ

سخنی  عبارت دیگر: انسان به». ایمان دارد، سخن نیک بگوید و یا سکوت نماید
ي الفت و محبت  ي نیکی داشته و مایه بگوید که در ذات خود نیکوست یا نتیجه

 دیگر باشد؛ لذا سخن نیک دو جنبه دارد: یک  نشینان با دوستان و هم
یا در اصل خود نیکوست؛ مانند تالوت قرآن، ذکر، امر به معروف، نهی از منکر و 

 امثال آن.
اش نیکوست   جر و ثواب ندارد؛ اما نتیجهست که در ذات خود، ا یا سخن مباحی

شود. اگر در مجلسی بنشینید و  اش سزاوار اجر و ثواب می و از این جهت گوینده
دهد؛ اما گفتن سخنان مباح، الفت و  نشینانتان را آزار می هیچ نگویید، سکوت شما هم

 آورد و این، خوب است. محبت می
مومن «فرموده است:  یامبرست. پ عکسِ این حالت، طعنه زدن و بدزبانی

ست که از  زن، کسی طعنه». شرم) نیست کننده، بددهن و بدرفتار (و بی زن، لعنت طعنه
از کسانی که  . پیامبرزند کند و به نَسب و تبار دیگران طعنه می جویی می مردم عیب

تین خو، آرام و م داراي این چهار ویژگی باشند، نفی ایمان فرموده است. لذا مومن نرم
گوید. یکی از آفات زبان، این است که انسان وراج و  است و بدون تکلف سخن می

پرحرف باشد و ژست افراد سخنور را به خود بگیرد و حتی با عموم مردم نیز ادیبانه 
هاي سخت و نامأنوس استفاده کند تا دیگران بگویند: عجب  سخن بگوید و از واژه

ه انسان به زبان خود مردم، یعنی بدون تکلف ست! لذا شایسته است ک آدم باسوادي
اند، شایسته است که انسان  سخن بگوید؛ اما اگر مخاطبانش باسواد و اهل علم و ادب

 ها ادیبانه سخن بگوید. با آن

 گذشت. [مترجم] 1519ي  شماره تر به پیش این حدیث )1(
                                           



 397  باب: کراهت ادیبانه حرف زدن و تکلف در سخن گفتن با عوام با به ...

کسانی «سه بار فرمود:  حدیثی بدین مضمون آورده است که پیامبر /مولف
؛ »شوند کنند، هالك می روي می گیري و زیاده که (در کارهاي دینی و دنیوي) سخت

کرد  رويعبادت و سخن گفتن یعنی: کسانی که در کارهاي دینی و دنیوي مانند 
آورند، هالك  کنند یا بر خود فشار می گیري می مورد سخت نامأنوسی دارند و بی

شوند. در هر حال اسالم، در ابعاد گوناگون، رهنمودهاي ارزشمندي دارد که هر  می
ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ ست. گشاي انسان به سوي سعادت و رستگاري اهها ر یک از آن  َرّبِ  ِ�َّ

 .لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ
*** 



، کراهت »ام پلید و خراب است وضعیت درونی«گفتنِ باب:  -329
 دارد

َحُدُ�ْم: َخُبَثْت َ�ْفيس، َولِ�ْن «قاَل:  َعِن انلَّيِبَّ  &عن اع�شة -١٧٤٨
َ
نَّ أ

َ
ال َ�ُقول

ِقَسْت 
َ
 )1([متفق علیه] ».َ�ْفيسيِلَُقْل: ل

حالَم پلید و یک از شما نگوید:  هیچ«فرمود:  گوید: پیامبر می &عایشهترجمه: 
 ».خراب است؛ بلکه بگوید: حالَم به هم خورده است

، هر دو بدین معناست که سرِ دل سنگین شد و »لَِقَسْت «و  »َخبُثَْت «اند:  [علما گفته

رو استفاده از  باشد؛ از این به مفهوم پلیدي هم می »ْت َخبُثَ «ي  به تهوع افتاد؛ اما واژه
 )2(هایی ناپسند است.] چنین واژه

 .2250صحیح مسلم، ش: ؛ و 6179، ش: صحیح بخاري )1(
کرد که بهترین بود و در  اي را انتخاب می ها نیز، واژه گونه بود که در استفاده از واژه ادب نبوي این )2(

داد.  نیک، تغییر می هاي نامهاي بد را به  چنین آن بزرگوار نام آن، مفهوم یا معناي بدي وجود نداشت؛ هم
 لذا شایسته است که انسان، این ادب را در سخن گفتن رعایت نماید. [مترجم]

                                           



 براي انگور، کراهت دارد» کَرْم«کار بردن عنوانِ  باب: به -330

ْرَم : «قاَل: قال رسوُل اهللاِ  َعن أيب هر�رة -١٧٤٩
َ
إنَّ الك

َ
ْرَم، ف

َ
وا الِعَنَب الك ال �َُسمُّ

 )1(علیه؛ این، لفظ مسلم است.] [متفق ».الُمْسلِمُ 
ُب الُمؤِمنِ «و� روايٍة: 

ْ
ل
َ
ْرُم ق

َ
َما الك إ�َّ

َ
ْرُم، «و� روايٍة للبخاري ومسلم: ». ف

َ
وَن الك

ُ
َ�ُقول

ُب الُمْؤِمنِ 
ْ
ل
َ
ْرُم ق

َ
َما الك  ».إ�َّ

انگور را کَرْم ننامید؛ زیرا «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریرهترجمه: 
 ».مسلمان است -ي که شایسته ست عنوانی -کَرْم،

و در روایتی ». باشد زیرا کَرْم فقط قلب مومن می«در روایتی دیگر آمده است: 
گویند؛ در حالی که کَرْم،  مردم به انگور) کَرْم می«(دیگر از بخاري و مسلم آمده است: 

 )2(».قلب مومن نیست -ي شایسته -جز

وا: «قاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  وعن وائِل بِن ُحجرٍ  -١٧٥٠
ُ
ول

ُ
ْرُم، َولِ�ْن ق

َ
وا: الك

ُ
ال َ�ُقول

ةُ 
َ
 )3([روایت مسلم] ».الِعَنُب، واحَلَبل
نگویید؛  "کَرْم"به انگور) «(فرمود:  گوید: پیامبر می وائل بن حجرترجمه: 

 )4(».بگویید "َحبَله"و  "ِعنَب"بلکه 

 
 

 .2247صحیح مسلم، ش: ؛ و 6183، ش: صحیح بخاري )1(
ها به شراب،  ست. عرب دگی و بزرگواريکه به معناي بخشن دباش ي کَرَم می ي واژه خانواده کَرْم هم )2(

کَرْم ي  جا که واژه گشودند. از آن نوشی از سرِ مستی دست به سخاوت می در پیِ بادهرا گفتند؛ زی کَرْم می
کار بردن این واژه براي  از به کرد، پیامبر بسا آنان را تحریک می دآورِ شراب بود و چهها یا براي عرب

بخشنده و  مومن و قلب اوست؛ زیرا مومن، ي شایستهاین واژه، انگور، منع نمود و بیان فرمود که 
 بزرگوار است. [مترجم]

 .2248صحیح مسلم، ش:  )3(
کار رود. ر.ك:  ي متناسب با آن به که بهتر است براي هر چیزي، اسم یا واژه ست به این اي اشاره )4(

 پانوشت حدیث پیشین. [مترجم]
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 شرح
کراهت دارد که انسان « ؛ یعنی:»كراهة قوهل: َخبُثَْت َ�ْفيس«گوید:  می /مولف

 ».ام، پلید و خراب است بگوید: وضعیت درونی
کراهت دارد که انسان در چنین خورد؛ اما  هم می گاه وضعیت درونیِ انسان به

یاد کند یا بگوید: نفسم، خبیث شده است؛  اش به پلیدي حالتی از این وضعیت درونی
معنایی  هاي هم ، از عبارتي وضعیت خود بگوید خواهد چیزي درباره بلکه اگر می

حالَم، خراب و پلید «که بگوید:  استفاده کند که مفاهیم بدي ندارند؛ مثالً به جاي این
هاي  ي پلید و خراب، سزاوار نفس ؛ زیرا واژه»حالَم خوش نیست«، بگوید: »است

 فرماید: گونه که اهللا متعال می راستی خبیث و پلیدند؛ همان کافران است که به

﴿ ٰٓ�َ 
َ
َها� ِينَ ٱ �ُّ ْ َءاَمنُوٓ  �َّ ۡ ٱ إِ�ََّما ا ْ َ�قۡ  فََ�  َ�َٞس  ُ�ونَ ُمۡ�ِ ل ۡ ٱ َر�ُوا   ]٢٨: التوبة[ ﴾َرامَ �َۡ ٱ ِجدَ َمسۡ ل

    .اي مؤمنان! مشرکان پلیدند و نباید به مسجد الحرام نزدیک شوند 
 فرماید: می و نیز

ّيَِ�ٰ ٱوَ  ِت� َخبِيَ�ٰ لِلۡ  بِيُثونَ �َۡ ٱوَ  َخبِيثِ�َ لِلۡ  ُت بِيَ�ٰ �َۡ ٱ﴿ ّيِبِ�َ  ُت لطَّ ّيُِبونَ ٱوَ  لِلطَّ  لطَّ
ّيَِ�ٰ    ]  ٢٦:  النور[  ﴾تِ لِلطَّ

زنان ناپاك، سزاوار مردان ناپاك و مردان ناپاك، سزاوار زنان ناپاکند. و زنان پاك، سزاوار 
 مردان پاکند و مردان پاك، سزاوار زنان پاك.

گفت:  رفت، این دعا را می هنگامی که براي قضاي حاجت می چنین پیامبر هم
َبائِِث «

ْ
ُبُِث واخل

ْ
ُعوُْذ باِهللا ِمَن اخل

َ
پناه  ؛ یعنی از پلیدي و نیز از شرّ شیاطین به اهللا»أ

مفاهیم خوب هاي ناشایست را براي  جست. در هر حال، کراهت دارد که انسان واژه می
 شایسته استفاده کند. هاي نیک و از واژه ،جاي آن کار ببرد؛ بلکه باید به و شایسته به
؛ [زیرا کَرْم »م براي انگور، کراهت داردکار بردن عنوان کَرْ به«گوید:  می /مولف

ها به  ست. عرب دگی و بزرگواريکه به معناي بخشن دباش ي کَرَم می ي واژه خانواده هم
نوشی از سرِ مستی دست به سخاوت  در پیِ بادهگفتند؛ زیرا  کَرْم میشراب، 

بسا آنان را  دآورِ شراب بود و چهها یا کَرْم براي عربي  جا که واژه از آن گشودند. می
کار بردن این واژه براي انگور، منع نمود و بیان فرمود  از به کرد، پیامبر تحریک می

 مومن و قلب اوست؛ زیرا مومن، بخشنده و بزرگوار است.] ي شایستهکه این واژه، 



که  ي زن براي مرد، مگر آنها زیبایی وصفباب: نهی از  -331
 ضرورت و با هدفی شرعی مانند ازدواج باشد به

َة، َ�َتِصَفَها : «قاَل: قال رسوُل اهللا عن ابن مسعودٍ  -١٧٥١
َ
ةُ الَمرْأ

َ
ال ُ�َبارِشِ الَمْرأ

َْها نَُّه َ�ْنُظُر إيلَ
َ
�
َ
 )1([متفق علیه] ».لَِزوِْجَها ك

هیچ زنی نباید بدنِ زنی دیگر «رمود: ف اهللا رسولگوید:  می مسعود ابن ترجمه:
و سپس او را براي شوهرش چنان وصف نماید که  -یا به آن بنگرد -را لمس کند

 ».نگرد گویا شوهرش به آن زن می
 شرح

که  هاي زن براي مرد، مگر آن نهی از وصف زیبایی«گوید:  می /مولف
ان روا نیست که ؛ یعنی براي انس»ضرورت و با هدفی شرعی مانند ازدواج باشد به

که آن مرد  هاي زنی را نزد مرد نامحرم بازگو نماید؛ مگر آن ها و زیبایی ویژگی
که براي خواستگار جایز  خواستگار آن زن باشد و بخواهد با او ازدواج کند؛ چنان
تا در نهایت،  اش نگاه کند است که در هنگامِ خواستگاري به دختر یا زن مورد عالقه

است که زنی نزد  حرامالبته  یرد که آیا با وي ازدواج نماید یا خیر.تصمیم خود را بگ
بسا این کار به ضررِ خودش  هاي زنی نامحرم را بیان نماید؛ چه شوهر خود، زیبایی

سان مشکالتی  عنوان هوو بر سرِ وي بیاورد و بدین تمام شود و شوهرش، آن زن را به
عنا نیست که انسان از تجدید فراش یا ها پدید آید؛ البته این، بدان م در میان آن

چندهمسري خودداري کند؛ بلکه براي کسی که تواناییِ جسمی و مالی دارد، تعدد 
شرطی  به اما تر شود؛ مسر یا ازدواج با چهار زن، رواست تا نسل امت اسالمی بیشه

اگر کسی در خود این توانایی را  ولی؛ که عدالت را در میان آنان رعایت نماید
دید که عدالت را رعایت کند، برایش روا نیست که همسر دیگري بگیرد؛ زیرا اهللا  نمی

 فرماید: متعال می
 

 .5240صحیح بخاري،  )1(
                                           



 الصالحین شرح ریاض   402

�َّ  ُتمۡ ِخفۡ  فَإِنۡ ﴿
َ
ْ َ�عۡ  � ٰ  ِدلُوا وۡ  ِحَدةً فََ�

َ
يۡ  َملََكۡت  َما أ

َ
ٰ  ُنُ�مۚۡ َ�ٰ � دۡ  لَِك َ�

َ
�َّ  َ�ٰٓ أ

َ
�  ْ  ﴾٣ َ�ُعولُوا

    ]٣:  النساء[ 
عدالت رفتار نمایید، پس به یک زن یا کنیزانی که مال شما ترسید که نتوانید به اگر می

 تر است.که ستم نکنید، نزدیک هستند، بسنده کنید؛ این کار به آن

که براي انسان روا نیست که زنی را نزد مردي بیگانه وصف کند؛  خالصه این
 سر نزد که انگیزه یا ضرورتی شرعی وجود داشته باشد. برخی از افراد سبک مگر آن

باشد؛  گویند! این، حرام می هاي همسر خویش سخن می افتخار از زیبایی دوستانشان با 
 از این کار منع فرموده است. زیرا پیامبر

*** 



یا اهللا! «باب: این روش دعا مکروه است که انسان بگوید:  -332
؛ بلکه باید قاطعانه و جدي درخواستش »اگر خواستی، مرا بیامرز

 را مسألت کند

ِفْر يِل إْن «قاَل:  أنَّ رسول اهللاِ  عن أيب هر�رةَ  -١٧٥٢
ْ
ُهمَّ اغ

َّ
َحُدُ�ْم: الل

َ
نَّ أ

َ
ال َ�ُقول
 ُ
َ

رَِه هل
ْ
إنَُّه ال ُمك

َ
َة، ف

َ
ل
َ
ُهمَّ ارمَْحِْ� إْن ِشْئَت؛ يِلَْعزِم الَمْسأ

َّ
 )1([متفق علیه] ».ِشْئَت، الل

َُعظِم ا«و� روايٍة ملسلٍم: 
ْ

ٌء َولِ�ْن يِلَْعزِْم َويل  ال َ�َتَعاَظُمُه يَشْ
َ

إنَّ اَهللا َ�َعاىل
َ
َبَة ف

ْ
لرَّ�

ْ�َطاهُ 
َ
 ».أ

یک از شما نگوید: یا اهللا!  هیچ«فرمود:  اهللا وید: رسولگ می ابوهریره ترجمه:
اگر خواستی، مرا بیامرز یا اگر خواستی، به من رحم کن؛ بلکه با یقین و قاطعیت 

 )2(».مجبور سازد -به کاري -تواند اهللا را کس نمی بخواهد؛ زیرا هیچ
جزم دعا نماید  بلکه باید بااصرار و پافشاري و به«در روایتی از مسلم آمده است: 

و رغبت و امیدش را بزرگ و جدي نشان دهد؛ زیرا اهللا متعال مجبور به دادن چیزي 
 ».ر نمی باشدوانیست و دادن هیچ چیزي برایش دش

َة، َوال : «قاَل: قال رسوُل اهللاِ  وعن أ�ٍس  -١٧٥٣
َ
ل
َ
َيْعزِم الَمْسأ

ْ
ل
َ
إذا َداَع أَحُدُ�ْم ف

 ُ
َ

رَِه هل
ْ
إنَُّه ال ُمْسَتك

َ
ْعِطِ�، ف

َ
أ
َ
ُهمَّ إْن ِشْئَت ف

َّ
: الل نَّ

َ
 )3([متفق علیه] ».َ�ُقول

هر یک از شما هنگامی که دعا «فرمود:  اهللا گوید: رسول می انس ترجمه:
نگوید: یا اهللا! اگر خواستی، مرا  باشد و رمصکند، باید در درخواست خود جدي و  می

یا اگر خواستی، به من رحم کن؛ بلکه با یقین و قاطعیت بخواهد؛ زیرا  ؛بیامرز
 ».مجبور سازد -به کاري -تواند اهللا را کس نمی هیچ

 

 .2679؛ و صحیح مسلم، ش: 6339صحیح بخاري،  )1(
شود که گویا تحت فرمان و یا مجبور  ، به کسی گفته می»اگر خواستی«عبارت  گوید: /شارح )2(

 کار بردن این عبارت در دعاها، بپرهیزید. است. لذا از به
 .2678؛ و صحیح مسلم، ش: 6338صحیح بخاري،  )3(
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 شرح
این روش دعا مکروه است که انسان بگوید: یا اهللا! اگر «گوید:  می /مولف

 ».ه باید درخواستش را قاطعانه و جدي مسألت کندخواستی، مرا بیامرز؛ بلک
یابی به خیر و نیکی یا رهایی از شر و بدي،  روشن است که انسان براي دست

ست که بندگان دل به او  گاهی جز اهللا متعال ندارد و اهللا متعال یگانه ذاتی هیچ پناه
رو شایسته  از این برند؛ نهند و همگان به او پناه می ها رو به سویش می بندند و دل می

در هنگام راز و نیاز با پروردگارش، بگوید: یا اهللا! اگر خواستی، مرا  که انسان نیست
بیامرز؛ یا اگر خواستی، به من رحم کن؛ بلکه این روش دعا کردن، حرام است؛ زیرا 

مرا  خواهی، گوید: اگر می ست؛ گویا بنده با گفتن چنین عبارتی می ادبی نوعی بی
نیازم!  گوید: من، از تو بی گرنه، برایم مهم نیست! گویا به زبانِ حال می امرز؛ ویب

خواستی، به دیدنم بیا و خواستی، نیا؛ مهم «گوید:  که شخصی به دوستش می چنان
گفته، این روش دعا کردن، کراهت دارد؛  /گونه که مولف رو همان از این» نیست!

جدي و سرسخت باشد و دعایش ست. انسان باید در  یعنی مکروه تحریمی
گاه  اي نیازمند، به پیش عنوان بنده ش را با پافشاري مسألت نماید؛ زیرا بهدرخواست

کند؛ لذا درخواست آمرزش، رحمت و  نیاز، بخشنده و ستوده عرض نیاز می بی یذات
چنین روا نیست که انسان  نباید مقید به عبارت مذکور باشد؛ هم هدایت از اهللا

بلکه  ؛»شاءاهللا که اهللا تو را ببخشد ان«؛ یا »ءاهللا که اهللا تو را هدایت کندشا ان«بگوید: 
لذا دعا نباید  هر دعا و درخواستی باید عاجزانه و در عین حال، جدي و قاطعانه باشد.

اهمیت بودنِ آن براي دعاکننده  گر بی اي باشد که بیان گونه رغبتیِ دعاکننده یا به با بی
باید با حسن ظن به اهللا متعال و امیدواري به اجابتش، دعا کند؛ است؛ بلکه دعاکننده 

مجبور  -به کاري -تواند اهللا را کس نمی هیچ«فرموده است:  گونه که پیامبر زیرا همان
تو را بیامرزد، به اراده و مشیت او بوده است و اگر نیامرزد،  ؛ یعنی اگر اهللا»سازد

تواند اهللا را مجبور سازد  کس نمی ست و هیچباز هم به اراده و خواست خودش بوده ا
دهد.  هرچه بخواهد، انجام می اي را بیامرزد یا مجازاتش کند؛ بلکه اهللا که بنده

اگر «گوید:  چنین هیچ کاري براي اهللا متعال دشوار نیست؛ لذا وقتی بنده می هم
ارد! در صورتی پند ، گویا آمرزیدن را براي اهللا متعال، دشوار می»خواستی، مرا بیامرز

که هیچ درخواست یا دعایی  که هیچ کاري براي اهللا متعال، دشوار نیست. خالصه این



 405  یا اهللا! اگر خواستی ...«باب: این روش دعا مکروه است که انسان بگوید: 

اگر  یا اهللا!«سان روا نیست که بگوید: د به چنین عبارتی باشد و براي اننباید مقی
یا اهللا! «، »به من فرزند بده، اگر خواستییا اهللا! «، »، مرا وارد بهشت بگردانخواستی

؛ این روش دعا کردن، جایز »من عنایت بفرمابه ، همسري شایسته تیاگر خواس
یا اهللا! من از «گویند:  شود که برخی از مردم، در دعاهایشان می گاه شنیده می نیست.
خواهم که در تقدیري که  خواهم که تقدیرِ مرا برگردانی؛ بلکه فقط از تو می تو نمی

 این دعا یا عبارت، درست نیست؛ پیامبرگفتنِ ». اي، به من لطف کنی برایم رقم زده
 ادّلاعء«فرموده است: 

َّ
َقَضاَء إال

ْ
تقدیر را چیزي جز دعا «یعنی:  )1(؛»ال يَُرّد ال

این بدین معنا نیست که دعا، سرنوشت یا تقدیر را دگرگون نماید یا ». گرداند برنمی
و از اهللا متعال  را برگرداند؛ بلکه یکی از آثار دعا، این است که اگر دعا کنید آن

بخواهید که مشکلِ شما را برطرف سازد، در حقیقت، در لوح محفوظ براي شما مقدر 
بوده است که براي برطرف شدن مشکل خود دعا کنید؛ در نتیجه بنا بر تقدیري که 

سازد؛ البته  براي شما رقم خورده است، اهللا متعال با این دعا، مشکلتان را برطرف می
خواهم  من نمی«گویید:  یز براي شما مقدر بوده است. لذا وقتی که مینفسِ این دعا ن

گویید که برایم مهم نیست که آیا مشکلم را  ، گویا این را می»که تقدیر مرا برگردانی
ي مشکالتش  که انسان خواهانِ برطرف شدن همه حل کنی یا خیر؛ در صورتی

هاي درست و  ، با عبارترو به جاي گفتنِ این عبارت نادرست باشد. از این می
درستی بده؛ یا اهللا! مرا از فقر  شایسته دعا کنید؛ بگویید: پروردگارا! به من تن

که با  هایم را ادا کنم. خالصه این م ده که بدهیقیدستی رهایی بخش؛ یا اهللا! توف وتنگ
هاي درست و شایسته دعا کنید؛ زیرا اهللا متعال هر کاري که بخواهد، انجام  عبارت

کس جلودارِ او نیست و این ماییم که به او نیاز داریم؛ زیرا انسان در  دهد و هیچ یم
که بگوید: اگر  دعا باید با قاطعیت و یقین، درخواست خود را مطرح کند؛ نه این

َحُدُ�ُم: اللَُّهمَّ اْغِفْر يِل إِْن «فرموده است:  خواهی، چنین کن. پیامبر می
َ
ال َ�ُقولَنَّ أ

ُ ِشئَت، اللَّ 
َ

إِنَُّه ال ُمْكِرَه هل
لََة، فَ

َ
َمْسأ

ْ
یک از شما  هیچ«یعنی:  )2(.»ُهمَّ ارمَْحِْ� إِْن ِشئَت، يِلَْعِزِم ال

نگوید: یا اهللا! اگر خواستی، مرا بیامرز یا اگر خواستی، به من رحم کن؛ بلکه با یقین و 

 .7687نگا: صحیح الجامع، ش:  حسن است؛ )1(
 .نقل از ابوهریره به 2679)؛ و مسلم، ش: 7477، 6339صحیح بخاري، ش: ( )2(
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و هیچ » ازدمجبور س -به کاري -تواند اهللا را  کس نمی قاطعیت بخواهد؛ زیرا هیچ
 کاري براي اهللا متعال، دشوار نیست.

ال بَأَس؛ «فرمود:  رفت، می به عیادت بیماري میهنگامی که  ست: پیامبر گفتنی
 .»َطُهوٌر إْن َشاَء اهللاُ 

شاءاهللا  یعنی: ان »َطُهوٌر إْن َشاَء اهللاُ «یعنی: مشکل و رنجی بر تو نیست.  »ال بَأَس «
فرمود که  »شاءاهللا ان«از آن جهت  ناهان است. پیامبري گ کننده که این بیماري، پاك

ست؛ نه دعایی؛ لذا مفهوم این عبارت، این است که  ي خبري این جمله، جمله
رهنمود ، با ي نبوي و این جمله ي گناهانت باشد کننده امیدوارم که این بیماري، پاك

 رد.بیان شد، هیچ تعارضی ندا جا در احادیثی که اینکه  آن بزرگوار
*** 



چه اهللا بخواهد و  آن«بگوید:  انسانباب: کراهت دارد که  -333
 »نی بخواهدالف

الٌَن؛ «قاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  عن ُحَذْ�َفَة بِن ايَلمانِ  -١٧٥٤
ُ
وا: َما َشاَء اُهللا َوَشاَء ف

ُ
ال َ�ُقول

الَنٌ 
ُ
وا: َما َشاَء اُهللا، ُ�مَّ َشاَء ف

ُ
ول

ُ
 )1(با اسناد صحیح] [روایت ابوداود ».َولِ�ْن ق

چه اهللا بخواهد و  نگویید: آن«فرمود:  گوید: پیامبر می حذیفه بن یمان ترجمه:
 ».چه اهللا بخواهد، سپس فالنی بخواهد فالنی بخواهد؛ بلکه بگویید: آن

 شرح
چه اهللا بخواهد و فالنی  کراهت دارد که انسان بگوید: آن«گوید:  می /مولف

باشد که  ست؛ یعنی حرام می جا، کراهت تحریمی هت در این؛ منظور از کرا»بخواهد
در این عبارت، مفهوم برابري را » واو«انسان چنین چیزي بگوید؛ زیرا حرف 

در  شخص را با اهللا گوید، گویا فالن رساند؛ لذا وقتی کسی چنین عبارتی می می
مل و مطلق از ي کا که اراده دانسته است؛ در صورتی سان و برابر اراده و مشیت، یک

از گفتنِ  رو پیامبر دهد؛ از این باشد و او هرچه بخواهد، انجام می آنِ اهللا متعال می
چنین عبارتی منع فرمود و با رهنمود خویش مردم را به گفتنِ سخنی مباح راهنمایی 

» سپس«ي  ؛ زیرا واژه»چه اهللا بخواهد، سپس فالنی بخواهد آنبگویید: «نمود و فرمود: 
چه اهللا بخواهد،  آن«رساند؛ لذا عبارت  ، مفهوم ترتیب با فاصله را می»ُ�مَّ «یا حرف 

هی فراتر از اراده و مفهوم است که اراده و خواست ال ، بدین»سپس فالنی بخواهد
چه خواست اهللا و  آن«طور روا نیست که به کسی بگوییم:  ؛ همینست خواست فالنی

 ؛ پیامبر»چه خواست اهللا و شما باشد آن« گفت: ؛ زیرا شخصی به پیامبر»تو باشد
ا، بل «فرمود:  آیا مرا با اهللا، شریک «یعنی:  )2(؛»ما شاء اهللا وَحَدهُ قُل: أجعلت� ِهللا ندًّ

 سه حالت وجود دارد:باره   لذا در این ».هرچه اهللا یگانه، بخواهدبگو: ساختی؟ بلکه 

 .137، ش: /؛ و السلسلۀ الصحیحۀ، از آلبانی7406صحیح الجامع، ش:  )1(
 .139صحیح است؛ السلسلۀ الصحیحۀ، ش:  )2(
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هد؛ این، یعنی تفویض و هرچه اهللاِ یکتا بخواکه انسان بگوید:  این نخست:
که مسلمانان بر  ي مسلمانان است؛ چنان واگذاري امر به اهللا متعال که مورد اتفاق همه

 آید. چه او نخواهد، پدید نمی دهد و آن این باورند که هرچه اهللا بخواهد، روي می
ي صریح  فرموده چه اهللا، سپس فالنی بخواهد؛ گفتنِ این عبارت به آن دوم:

 است.رو پیامبر
چه اهللا و فالنی  چه خواست اهللا و فالنی باشد؛ یا آن که انسان بگویند: آن این سوم:

باشد؛ زیرا مخلوق را در  بخواهند. گفتنِ چنین عبارتی جایز نیست؛ بلکه حرام می
 دهد. قرار می سانِ اهللا ي اراده و مشیت، هم زمینه

در زبان » فاء«از حرف ترتیب ي اهللا و نامِ مخلوق،  البته اگر در بین لفظ جالله
 اگرچه براي ترتیب » فاء«عربی استفاده شود، محل بحث و نظر است؛ زیرا حرف

نیز جوازِ استفاده از این  کند و در رهنمود پیامبر ي فاصله نمی باشد، اما افاده می
 حرف در عبارت مذکور نیامده است.

ر ناجایزي را براي مردم شود که اگر انسان، ام از این حدیث چنین برداشت می
 که پیامبر ؛ چنانبه آنان معرفی کندگزینی شرعی و جایز نیز  کند، باید جاي بیان می

 مردم را گفتنِ عبارت ناجایز منع نمود و سپس عبارت جایز را به آنان آموزش داد.
و ها  گویند: این، حرام است؛ آن، حرام است؛ اما راه برخی از مردم عادت دارند که می

شود که مخاطبان دچار  کردي باعث می کنند. چنین روي موارد جایز را بیان نمی
ها  ها، این است که انسان، راه سرخوردگی شوند؛ بلکه روشِ شرعی در بیان ممنوعیت

 به قومش فرمود: و موارد جایز را نیز بیان نماید؛ بنگرید که لوط

﴿ 
ۡ
تَ�

َ
كۡ ٱ تُونَ �  ّمِنۡ  َر�ُُّ�م لَُ�مۡ  َخلَقَ  َما َوتََذُرونَ  ١٦٥ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ ِمنَ  َرانَ �ُّ
زۡ 
َ
نُتمۡ  بَۡل  ِجُ�م� َ�ٰ أ

َ
   ]١٦٦  ،١٦٥:  الشعراء[  ﴾١٦٦ َ�ُدونَ  مٌ قَوۡ  أ

کنید؟! و همسرانى را که پروردگارتان براى شما  آیا از میان جهانیان، با مردها آمیزش مى
 .گذارید؟ بلکه شما مردم تجاوزکاري هستید آفریده، وا مى

چه اهللا بخواهد و فالنی بخواهد؛ بلکه  نگویید: آن«نیز فرمود:  طور پیامبر همین
 ».چه اهللا بخواهد، سپس فالنی بخواهد بگویید: آن

 فرماید: ، خود میبلکه بنگرید که اهللا



 409  »آنچه اهللا بخواهد و فالنی بخواهد«باب: کراهت دارد که انسان بگوید: 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا ْ  ِعَناَ�ٰ  َ�ُقولُوا     ]١٠٤: البقرة[  ﴾نَانُظرۡ ٱ َوقُولُوا

تمان را بکن که این ا(مراع راعنااید! (خطاب به پیامبر) نگویید: اي کسانی که ایمان آورده
آمیز بلکه بگویید: أنظرنا (که به همان معناست و اهانت آمیز است)؛لفظ در زبان عبري، اهانت

 نیست).

خرماي مرغوبی نزد کنم:  اي از سنت نبوي اشاره می باره به نمونه در این
گونه  ي خرماهاي خیبر، این آیا همه«پرسید:  اهللا آوردند. رسول اهللا  رسول

؟ گفتند: خیر. ما، یک صاع از این خرما را در مقابل دو صاع، و دو صاع »اند مرغوب
چنین «فرمود:  اهللا  کنیم. رسول را در مقابل سه صاع از خرماهاي دیگر، خریداري می

تري دارد، بفروشید و از پول آن، خرماي  پایین نکنید؛ بلکه ابتدا خرمایی را که کیفیت
ي خرما  سو از معامله از یک اهللا بینیم که اگر رسول  می )1(».مرغوب خریداري کنید

گزینی براي خریداري خرماي مرغوب  کار و جاي خرما منع نمود، از سوي دیگر، راه به
 ارائه فرمود.

*** 

نقل از ابوهریره و  به 1593)، و مسلم، ش: 7351، 4247، 2303، 2202صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .$ابوسعید خدري

                                           



 پس از نماز عشا )یا مجلس کردن(سخن گفتن  هتاباب: کر -334

و گفتن یا نگفتنِ آن، باشد  میست که در سایر اوقات مباح  منظور از آن، سخنی
ست که کراهت یا حرمتش پس از  اي گونه ؛ اما سخن حرام یا مکروه، بهاستسان  یک

؛ ولی سخن گفتن در امور خیر مانند مباحث باشد میتر و شدیدتر  نماز عشا، بیش
و نیز سخن گفتن با مهمان یا  ،نکات ارزشمند اخالقیعلمی یا حکایات صالحان و 

چنین سخن  . هماستشخصی که کار دارد و امثالِ آن، مکروه نیست؛ بلکه مستحب 
این امور، در ، کراهت ندارد. باشدصورت اتفاقی  یا به ضرورت یا عذر  گفتنی که به

 روشنی بیان شده است. احادیث صحیح به

ْبَل الِعَشاءِ واحَلديَث  رسوَل اهللا أنَّ  عن أيب بَْرَزةَ  -١٧٥٥
َ
اكن ي�رهُ انلَّوَم �

 )1([متفق علیه] َ�ْعَدَها.
خوابِ پیش از عشا و سخن گفتن پس از  اهللا گوید: رسول می ابوبرزه ترجمه:

 داشت. آن را ناپسند می

مَّ  أنَّ رسوَل اهللاِ  $وعن ابن عمرَ  -١٧٥٦
َ
ل
َ
َم قاَل: َص�َّ الِعَشاء يف آِخِر َحَياتِِه، ف

َّ
ا َسل

ْن ُهَو ىلَع َظْهِر األْرِض ايَلوَم « إنَّ ىلَعَ َرأِس ِمَئِة َسَنٍة ال َ�ْبىَق ِممَّ
َ
َتُ�ْم هِذه؟ ف

َ
ْل أرأْ�َتُ�ْم يلَ

 )2([متفق علیه] ».أَحدٌ 
در واپسین روزهاي عمرش نماز عشا را  اهللا گوید: رسول می $عمر ابن ترجمه:

خاطر داشته باشید؛ پس از گذشت صد  امشب را به« خواند و چون سالم داد، فرمود:
 )3(».یک از کسانی که اینک روي زمین هستند، باقی نخواهد ماند سال هیچ

 .647، ش: ؛ و صحیح مسلم568صحیح بخاري،  )1(
 .2537؛ و صحیح مسلم، ش: 116صحیح بخاري،  )2(
بود که در سال یکصد و ده هجري درگذشت؛  آخرین صحابی پیامبر ابوالطفیل، عامر بن واثله )3(

رو علما، این حدیث را   این حدیث را بیان فرمود؛ از این یعنی صد سال پس از تاریخی که پیامبر
 اند. [مترجم] یکی از معجزات نبوي برشمرده

                                           



 411  کردن) پس از نماز عشا گفتن (یا مجلس باب: کراهت سخن

َص�َّ بِِهمْ  ��َُّهم اْ�َتَظُروا انلَّيِبَّ  وعن أ�ٍس  -١٧٥٧
َ
ْيِل ف

َّ
 ِمْن َشْطِر الل

ً
ر�با

َ
َجاءُهْم ق

َ
 -ف

وا يِف : «ُ�مَّ َخَطبنا فقاَل  -َ�ْعِ�: الِعَشاءَ 
ُ
ْن تََزال

َ
ُدوا، َو�نَُّ�ْم ل

َ
وا، ُ�مَّ َرق

ُّ
ْد َصل

َ
أال إنَّ انلَّاَس ق

الَةَ   )1([روایت بخاري] ».َصالٍَة َما اْ�َتَظْرُ�ُم الصَّ
که  بودند تا این براي نماز عشا منتظر پیامبر #صحابهگوید:  می انس ترجمه:

ماز عشا را خواند؛ سپس براي ما شب تشریف آورد و با آنان ن آن بزرگوار نزدیک نیمه
که  -مردم نماز خواندند و خوابیدند؛ و شماتوجه کنید! « سخنرانی نمود و فرمود:

 ».چنان در حالِ نماز هستید اید، هم که در انتظار نماز نشسته از زمانی -اید بیدار مانده
 شرح

 وي سپس انواع سخن». کراهت سخن گفتن پس از نماز عشا«گوید:  می /مولف
 را برشمرده است:

 باشد. سخنی که مکروه تحریمی یا حرام می •
 سخنی که پسندیده است. •
 و سخنِ مباح. •

ست که کراهت یا حرمتش پس از نماز عشا،  اي گونه سخن حرام یا مکروه، به
؛ اما سخن نیک و پسندیده، زیانی ندارد؛ اگرچه پس از نماز تر و شدیدتر است بیش

 داشت. مباح را پس از نماز عشا ناپسند می سخنِ عشا باشد؛ ولی پیامبر
ها و  ي فیلم چینی، دروغ، گوش دادن به موسیقی و مشاهده غیبت، تهمت، سخن

اند که در هر زمانی ناشایست و  هایی از اعمال و سخنان حرام تصاویر حرام، نمونه
ن به پرداختتر است؛ زیرا  شه چنین اعمالی پس از نماز عشا بیحرام هستند؛ البته گنا

 کراهت دارد، چه رسد به سخنان حرام و ناشایست. سخنان مباح پس از عشا
بخش  -یعنی سخنی که نه مکروه است، نه حرام، و نه مستحب -سخن مباح

مجلس کردن براي چنین سخنی  دهد؛ اما پیامبر مردم را تشکیل می  اعظم سخنان
بسا تا  لس کند، چهمج داشت؛ زیرا اگر انسان پس از عشا پس از عشا را ناپسند می

ي خواب، از قیام شب و نماز صبح خواب  د و در نتیجه به سبب غلبهدیرهنگام نخواب

گذشت.  1070ي  شماره تر به . [این حدیث پیش640؛ و صحیح مسلم، 600صحیح بخاري، ش:  )1(
 (مترجم)]

                                           



 الصالحین شرح ریاض   412

انگاري در کاري شرعی  دانید هر کاري که به سستی و سهل گونه که می بماند. همان
 بینجامد، مکروه است.

یري هاي علمی از قبیل مطالعه، حفظ و یادگ البته پرداختن به مباحث و فعالیت
نوازي یا نشستن با خانواده به  متون علمی، و نیز نشستن با مهمان از جهت مهمان

چنین نشستن اتفاقی و مقطعی  تر روابط خانوادگی و هم منظور استحکام هرچه بیش
 پس از نماز عشا، ایرادي ندارد؛ بلکه اگر با هدفی نیکو باشد، مستحب است.

گوید:  می ابوبرزهکه  روایتی بدین مضمون آورده است /مولفسپس 
؛ زیرا »داشت خوابِ پیش از عشا و سخن گفتن پس از آن را ناپسند می پیامبر«

شود که شخص، نماز عشا را با  آور است و باعث می خوابِ پیش از عشا کسالت
خواب  رو پیامبر تأخیر بیفتد؛ از این کسالت بخواند یا حتی خواب بماند و نمازش به

 اختیارش نیست گیرد، به که انسان را چرت می این؛ اما داشت سند میپیش از عشا را ناپ
 و ایرادي ندارد.

سخن  پیامبر«گوید:  می جاست که ابوبرزه شاهد موضوع از این روایت، آن
؛ اما اگر خیري در سخن گفتن پس از عشا »داشت گفتن پس از عشا را ناپسند می

نشست و  پس از عشا با یارانش میگاه  که پیامبر باشد، ایرادي ندارد؛ چنان
 کرد. نصیحتشان می

*** 



خوابی با شوهرش،  باز زدن زن از هم باب: حرام بودن سر -335
که عذري شرعی  خواند؛ مگر آن گاه که او را بدین منظور فرا می آن

 داشته باشد

يب هر�رةَ  -١٧٥٨
َ
اَل رسوُل اهللا عن أ

َ
اَل: ق

َ
 فَِراِشِه إَِذا َداَع الرَُّجُل اْمرَ : «ق

َ
أتَُه إىِل

َعَنْتَها الَمالَئَِ�ُة َحىتَّ تُْصبحَ 
َ
ْيَها، ل

َ
أبَْت، َ�َباَت َغْضَباَن َعل

َ
 )1([متفق علیه] ».ف

 ».َحىتَّ تَرْجعَ «و� روايٍة: 
هرگاه مرد، زنش را به بستر «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریرهترجمه: 

و مرد، شب را در حال خشم (نارضایتی)  خود فرابخواند و زن به بستر شوهرش نرود
 ».کنند از همسرش سپري کند، فرشتگان آن زن را تا صبح لعنت می

 ».برگردد -به بستر شوهرش -که زن تا آن«و در روایتی دیگر آمده است: 

گذشت.  286ي  تر به شماره . [این حدیث پیش1436؛ و صحیح مسلم، 3237صحیح بخاري، ش:  )1(
 (مترجم)]

                                           



ي  باب: حرام است که زن در حضور شوهرش بدون اجازه -336
 ي نفل بگیرد وي، روزه

يب هر�رةَ  -١٧٥٩
َ
اَل:  أنَّ رُسوَل اهللا وعن أ

َ
ْن تَُصوَم َوَزوُْجَها «ق

َ
ةِ أ

َ
َمْرأ

ْ
ال َ�ِلُّ لِل

نِهِ 
ْ
 بِإذ

َّ
نِِه، َوال تَأَذَن يِف بَيْتِِه إِال

ْ
 بِإذ

َّ
 )1([متفق علیه] ».َشاِهٌد إِال

براي زن جایز نیست که با «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریرهترجمه: 
او، روزه(ي نفل) بگیرد و نباید کسی را بدون ي  حضور شوهرش، جز به اجازه

 ».اش راه دهد ي شوهرش به خانه اجازه
 شرح

 اهللا گوید: رسول می حدیثی بدین مضمون آورده است که ابوهریره /امام نووي
هرگاه مرد، زنش را به بستر خود فرابخواند و زن به بستر شوهرش نرود و مرد، «فرمود: 

یتی) از همسرش سپري کند، فرشتگان آن زن را تا صبح شب را در حال خشم (و نارضا
؛ زیرا بر زن واجب »برگردد -به بستر شوهرش -که زن تا آن«یا فرمود: » کنند لعنت می

که عذري شرعی داشته باشد، مثالً بیمار  ي شوهرش را بپذیرد؛ مگر آن است که خواسته
ویه است و مرد باید نیازهاي بستري ممکن نباشد. البته این حق، دو س  باشد و برایش هم

 فرماید: عاطفی همسرش را درك کند؛ زیرا اهللا متعال می

وُهنَّ ﴿ ِ  وََ�ِ�ُ  ٱب
ۡ     ]١٩:  النساء[  ﴾ُروِف َمعۡ ل

 و با زنان به نیکی رفتار کنید.

ي  در باب دوم آمده است: براي زن روا نیست که در حضور شوهرش بدون اجازه
ي شوهرش به  ز نیست که کسی را بدون اجازهي نفل بگیرد و نیز جای وي روزه

 .اش راه دهد خانه
ي روزه؛ ناگفته نماند که  در این باب دو مسأله مطرح شده است: نخست مسأله

ي شوهرش  ي واجب از این حکم مستثناست و هر زنی حق دارد بدون اجازه روزه
ي قضایی  روزهي واجبِ خود را ادا کند؛ مثالً زنی از رمضان گذشته، ده روز  روزه

تر  ). این حدیث پیش1679، 1026)؛ و صحیح مسلم، (8078، 5195، 4662صحیح بخاري، ش: ( )1(
 گذشت. 287ي  به شماره

                                           



 415  ي ... ي وي، روزه ست که زن در حضور شوهرش بدون اجازهباب: حرام ا

دارد و تا رمضان بعدي فقط ده روز مانده است؛ در این صورت بر او واجب است که 
؛ اما چه راضی نباشد جاي آورد؛ چه شوهرش اجازه دهد و به قضاي این ده روز را

ي قضایی دارد و تا فرا رسیدن رمضان، یک یا دو ماه و یا  زنی ده روز روزهاگر 
نیز  کند؛ در این حالت تواند او را از روزه گرفتن منع میتر مانده است، شوهرش  بیش

ي وي روزه بگیرد؛ زیرا وقت  براي زن روا نیست که در حضور شوهرش بدون اجازه
کافی هست و نباید با روزه گرفتن، شوهرش را در تنگنا قرار دهد. اگر مرد به 

چه  ت، چنانهمسرش اجازه داد که روزه بگیرد و زن نیز با موافقت وي روزه گرف
ي وي را  بستري با زن، روزه ي واجب باشد، بر مرد حرام است که از طریق هم روزه

ي  بشکند؛ زیرا خودش به او اجازه داده است که روزه بگیرد و حال که زن روزه
ي شوهرش  اجازه دونباشد؛ اما اگر زن ب واجب را آغاز کرده، تمامِ آن بر او واجب می

دار نزدیکی کند؛ اگرچه  تواند در طول روز با همسرِ روزه میي نفل بگیرد، مرد  روزه
البته ناگفته نماند که  ي نفل، الزامی نیست. شکند؛ زیرا کامل کردن روزه ي زن می روزه

ي شوهرش روزه نفل گرفته و حال، شوهرش قصد نزدیکی با او  اگر زنی که با اجازه
اي  ؛ این بدان معناست که قول دادهرا دارد، بگوید: خودت اجازه دادي که روزه بگیرم

اش عمل کند و  ام را نشکنی؛ در این صورت بر مرد واجب است که به وعده که روزه
 فرماید: یرا اهللا متعال میباشد؛ ز ي زنش حرام می باطل کردن روزه

وۡ ﴿
َ
ْ َوأ ِ  فُوا     ]٣٤: اإلرساء[  ﴾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 یمانو به پ

براي زن جایز نیست که با حضور شوهرش، «فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره
ي شوهرش به  ي او، روزه(ي نفل) بگیرد و نباید کسی را بدون اجازه جز به اجازه

و به همسرش بگوید: فالنی لذا اگر مردي، شخص معینی را نام ببرد ». اش راه دهد خانه
ي  ي ورود به خانه شخص اجازه ام شود، بر زن حرام است که به آن حق ندارد وارد خانه

تواند در چارچوب  ي فراخی دارد، زن می شوهر خود را بدهد؛ اما اگر مردي، دل و سینه
 ي ورود بالمانع است، اجازه  کسانی که ورودشان به خانهبه شریعت به محارم خود یا 

 تک افراد، از شوهرش اجازه بخواهد. بدهد و الزم نیست که براي ورود تک



باب: حرام است که مأموم (مقتدي) سرَش را پیش از امام از  -337
 رکوع یا سجده بلند کند

يب هر�رةَ  -١٧٦٠
َ
اَل:  أنَّ انلَّيِبَّ  عن أ

َ
ْبَل اإلَمامِ «ق

َ
 أَما َ�ْىَش أَحُدُ�ْم إَِذا َرَ�َع َرأَسُه �

ْو َ�َْعَل اُهللا ُصوَرتَُه ُصوَرَة مِحَاٍر؟
َ
 )1([متفق علیه] »أْن َ�َْعَل اُهللا َرأَسُه َرأَس مِحَاٍر، أ

کسی که سرَش را پیش از امام «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریرهترجمه: 
 ترسد که اهللا سرش را به سر االغ یا صورتش را به صورت االغ، کند، آیا نمی بلند می

 »تبدیل نماید؟
 شرح

بیان نموده، با ذکر حدیثی یادآور  ي کارهاي حرامی که پیامبر درادامه /مولف
باشد؛ زیرا مقتدي  شده است که بلند کردن سر از رکوع و سجده پیش از امام حرام می

نماز باشد و اعمال نماز را پس تکبیرهاي امام، انجام دهد؛ یعنی در  باید پیرو پیش
زمان با امام به  نماز پیشی بگیرد و نه تأخیر کند و نه هم نماز، نه بر پیش انجام اعمالِ

دستی بر امام در هنگام تکبیر احرام  رکوع و سجده برود؛ بلکه تابع امام باشد؛ اگر پیش
یا تکبیر  -شود؛ یعنی اگر مقتدي تکبیرِ احرام باشد، نمازش از اساس، بسته نمی

وید، حتی اگر از روي سهو یا فراموشی باشد، نمازش را پیش از امام بگ -آغازین نماز
اما اگر مقتدي  گردد و باید نمازش را دوباره بخواند یا آن را از سر بگیرد. منعقد نمی

عمد انجام دهد و بداند که این  پیش از امام به رکوع یا سجده برود و این عمل را به
رتکب عملِ حرامی شده باشد؛ زیرا در نماز، م کار، حرام است، نمازش باطل می

اما اگر  ي نماز است. کننده باشد و باطل است؛ مانند حرف زدن در نماز که حرام می
رود،  که امام به رکوع می زمان با امام انجام دهد، مثالً همین کسی اعمال نماز را هم

دیدگاه برخی از علما،  ازرود، سجده نماید،  که امام به سجده می رکوع کند یا همین
در مقتدي چه  چنانست:  ؛ گفتنیاستو از نظر برخی دیگر از علما، حرام وه مکر

شود. پیشی گرفتن از  گونه عمل نماید، نمازش از اساس، منعقد نمی تکبیر احرام بدین
ي پیشی گرفتن از امام در بلند کردن  امام تکبیر احرام نیز همین حکم را دارد؛ درباره
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 417  باب: حرام است که مأموم (مقتدي) سرَش را پیش از امام از رکوع یا ...

کسی که سرَش را پیش از امام «فرموده است:  سر از رکوع و سجده هشدار داده و
ترسد که اهللا سرش را به سر االغ یا صورتش را به صورت االغ،  کند، آیا نمی بلند می

 »تبدیل نماید؟
ترین  ذکر فرمود که االغ را کودناالغ را از آن جهت از میان چارپایان  ،پیامبر

تورات را فراگرفتند و به آن عمل  دسته از یهود که رو آن اند؛ از این حیوان برشمرده
 فرماید: گونه که اهللا متعال می اند؛ همان نکردند، به االغ تشبیه شده

ِينَ ٱ َمَثُل ﴿ َّ�  ْ ِلُوا ٰ �َّوۡ ٱ ُ�ّ سۡ  ِمُل َ�ۡ  َمارِ ۡ�ِ ٱ َكَمَثلِ  ِملُوَهاَ�ۡ  لَمۡ  ُ�مَّ  ةَ َرٮ
َ
ۢ أ   ﴾�َفاَر

  ]  ٥: اجلمعة[ 
ات مکلّف شدند و به آن عمل نکردند، مانند مثال کسانی که به عمل کردن به تور

 کند. هایی حمل می ست که کتاب درازگوشی

دهد که براي مأموم یا مقتدي حرام است که سرَش را پیش  این حدیث نشان می
از امام از رکوع و سجده بلند کند؛ برخی از مردم عادت دارند که در بلند شدن از 

اي که امام سر از سجده برداشته  گونه د؛ بهکنن رکوع و سجده، بیش از حد تأخیر می
گوییم: آري؛  کنند! می چنان در سجده هستند و به گمان خود دعا می است و آنان هم

خواهی، دعا کن؛ اما هنگامی که به  خوانی، هرچه می گاه که به تنهایی نماز می آن
بر خالف  اي، اگر در بلند شدن از رکوع و سجده تأخیر کنی، نماز اقتدا کرده پیش

یعنی:  )1(؛»فإَذا َرَ�َع فَاْرَكُعوا«فرموده است:  اي؛ زیرا پیامبر رهنمود نبوي عمل کرده
 »فَاْرَكُعوا«ي  در واژه» فاء«حرف  ».هنگامی که امام رکوع کرد، شما نیز به رکوع بروید«

در  نماز یا امام جماعت، گر ترتیب با اندکی فاصله است؛ لذا مقتدي باید از پیش بیان
سان که پس از تکبیر امام، نه تأخیر کند و نه پیش از امام به  نمازش تبعیت کند؛ بدین
 چنین نباید پیش از امام سر از رکوع و سجده بردارد. رکوع و سجده برود؛ هم

*** 

؛ و نیز &نقل از عایشه به 412)؛ و مسلم، ش: 5658، 1236، 1113، 688صحیح بخاري، ش : ( )1(
؛ و مسلم، ش: 722چنین روایت بخاري، ش:  ؛ همنقل از انس بن مالک به 689روایت: بخاري، ش: 
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 باب: کراهت گذاشتن دست بر کمر یا پهلو در نماز -338

يب هر�رةَ  -١٧٦١
َ
الَةِ.قاَل: نُِ�َ عن اخَلرْصِ  عن أ  )1([متفق علیه] يف الصَّ

در نماز منع  -یا پهلو -گوید: از گذاشتن دست بر کمر می ابوهریرهترجمه: 
 از این کار منع فرمود.] شد. [یعنی پیامبر

 .545)؛ و صحیح مسلم، ش: 1220، 1219صحیح بخاري، ش: ( )1(
                                           



در حالی که غذا حاضر است و گزاردن باب: کراهت نماز  -339
انسان، انسان اشتهاي خوردن دارد و نیز در حالی که 

 وضوست تنگ

ت: َسِمْعُت رسوَل اهللا &عن اع�شة -١٧٦٢
َ
ةِ َطَعاٍم، َوال «َ�ُقوُل:  قال ال َصالََة حِبرَْضَ

ْخَبَثانِ 
َ
 )1([روایت مسلم] ».َوُهَو يَُدافُِعُه األ
نماز خواندن در «فرمود:  شنیدم که می اهللا وید: از رسولگ می &عایشهترجمه: 

به  -یعنی ادرار و مدفوع -لیديدو پکه  هنگامی که غذا حاضر است و نیز در هنگامی
 ».آورند، درست نیست انسان فشار می

 شرح
؛ زیرا »کراهت گذاشتن دست بر پهلو یا کمر در نماز«گوید:  می /مولف

یا روي حد فاصلِ مچ و ساعد دست چپ نمازگزار باید دست راستش را روي ساعد 
ت که در قیامِ سنت اس اش قرار دهد. بگذارد و هر دو دستش را روي سینه چپدست 

از  پیش از رکوع و نیز در قیامِ پس از رکوع، دستانش را بدین شکل ببندد؛ اما پیامبر
در هنگامِ  گذاشتن دست بر روي کمر یا پهلو منع فرموده است؛ اما برخی از مردم

باشد  گذارند؛ این، اشتباه می نماز، دستانشان را روي پهلوي چپ و نزدیکی قلب، می
هاي کتاب  ها و داده ثابت نشده است؛ مسایل شرعی باید مستند به آموزه و از پیامبر

عقل و پندار خویش، چیزي را به دین نسبت داد؛  توان به و سنت باشد و نمی
 گذاشتن دست بر پهلو کراهت دارد.در نماز، گفته است:  /گونه که مولف همان

گزاردن در کراهت نماز «باب دیگري بدین عنوان گشوده است:  /مولفسپس 
حالی که غذا حاضر است و انسان اشتهاي خوردن دارد و نیز در حالی که انسان، 

گوید:  می &عایشه؛ وي سپس حدیثی بدین مضمون آورده است که »وضوست تنگ
که  نماز خواندن در هنگامی که غذا حاضر است و نیز در هنگامی«فرمود:  پیامبر

؛ یعنی: درست نیست که انسان »درست نیست آورند، ادرار و مدفوع به انسان فشار می
شنید، اما  صداي قرائت امام را می $عمر ابنکه  در چنین شرایطی نماز بخواند؛ چنان
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شد؛ زیرا اگر انسان در چنین  خورد و پیش از سیر شدن از سرِ سفره بلند نمی شام می
و خضوع تواند با خشوع  شرایطی به نماز بایستد، فکر و حواسش جمع نیست و نمی

رو شایسته است که انسان با خیالی   نماز بگزارد؛ بلکه حواسش به غذاست؛ از این
 آسوده و پس از فراغت از کارهایش به نماز بایستد:

      ]٨  ،٧: الرشح[  ﴾٨ َغبرۡ ٱفَ  َرّ�َِك  �َ�ٰ  ٧ نَصۡب ٱفَ  َت فَرَغۡ  فَإَِذا﴿
و خالصانه به سوي پروردگارت  پس هنگامی که فراغت یافتی، (به عبادت و نیایش) بکوش

 روي بیاور.

ي  سان که سفره البته شایسته نیست که کسی، این را عادت خویش بسازد؛ بدین
 ي نماز، پهن کند! شام یا نهار را هنگام اقامه
تواند با  آورند، نمی وضوست و ادرار و مدفوع بر او فشار می وقتی که انسان تنگ

نگه داشتن ادرار و مدفوع، ضرر بدنی هم دارد. که  آرامش نماز بخواند؛ ضمن این
دهم.  شاید کسی بگوید: اگر براي قضاي حاجت بروم، نماز جماعت را از دست می

گوییم: ایرادي ندارد؛ برو و قضاي حاجت کن؛ اگرچه نماز جماعت فوت شود. اما  می
دي که ند؟ آیا با وجوگاه که وقت نماز تنگ است و کسی چنین حالتی دارد، چه ک آن

وضوست، نماز  شود، قضاي حاجت کند یا در همان حال که تنگ وقت نماز تمام می
االسالم، این است که ابتدا  باره اختالف نظر دارند؛ دیدگاه شیخ بخواند؟ علما در این

اند: ابتدا نمازش را  تر علما گفته قضاي حاجت کند، اگرچه نمازش قضا گردد؛ اما بیش
 اي حاجت کند.کوتاه بخواند و سپس قض

*** 



 به سوي آسمان در نماز نگاه کردنباب: نهی از  -340

اَل رسوُل اهللاِ  عن أ�س بن مالٍك  -١٧٦٣
َ
اَل: ق

َ
واٍم يَْرَ�ُعوَن أبَْصاَرُهْم : «ق

ْ
َما بَاُل أق

َماءِ يف َصالَتِِهمْ   السَّ
َ

اَل: -إىِل
َ
ُ يف َذلَِك َحىتَّ ق وهلُ

َ
اْشَتدَّ ق

َ
َنَْتُهنَّ َ�ْن  -ف ُخطَفنَّ يلَ

َ
ْو تل

َ
َذلَِك، أ

بَْصاُرُهمْ 
َ
 )1([روایت بخاري] ».أ

چرا برخی از مردم در «فرمود:  اهللا وید: رسولگ می انس بن مالکترجمه: 
باره سخنان سختی گفت و فرمود:  و در این» کنند؟! نمازشان به سوي آسمان نگاه می

 ».شود زایل می ربوده و بیناییِ آنانکه  یا از این کار باز آیند؛ یا این«
 شرح

اهللا  سمع«خیزند و  شود که برخی از افراد، هنگامی که از رکوع برمی گاه دیده می
کنند! این،  ها و صورتشان را به سوي آسمان بلند می چشمگویند،  را می »ملن محده

اند: نمازِ چنین افرادي باطل است؛ زیرا مرتکب  حرام است؛ حتی برخی از علما گفته
ست که اگر کسی  اي شرعی د که از آن نهی شده است و این، قاعدهشون عملی می

گردد؛  طور خاص در عبادتی نهی شده، عبادتش باطل می عملی انجام دهد که از آن به
ها و صورت به  که بلند کردن چشم اند؛ این چنین دلیل دومی هم ذکر کرده علما هم

شایسته است که انسان نمازش را باشد؛ بلکه  می ادبی در برابر اهللا آسمان، نوعی بی
ي باطل  پایین بگیرد. علما دلیل دیگري هم درباره جاي آورد و سرش را با خشوع به

که انسان باید در هنگام نماز با تمام بدنش به سوي  اند؛ این بودن نماز این افراد، آورده
ی غیر از قبله روي بیاورد و اگر سرَش را به سوي آسمان بلند کند، صورتش به سمت

شود؛ لذا این مسأله اهمیت فراوانی دارد  گردد و بدین سان نمازش باطل می قبله برمی
یا «د و فرمود: واین موضوع را با تأکید فراوانی مطرح نم و به همین سبب نیز پیامبر
 ».شود که بیناییِ آنان ربوده و زایل می از این کار باز آیند؛ یا این

 بنگریم؟پس در هنگام نماز به کجا 
باشد؛ البته در هنگام بلند کردن انگشت اشاره  گاه باید نگاهمان به سجده پاسخ:

کنیم؛ زیرا  دهیم، به آن نگاه می در تشهد، در حالی که این انگشت را حرکت می
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داد، نگاهش  اش را حرکت می گاه که انگشت اشاره کرد و آن همین کار را می پیامبر
 شد. از آن برداشته نمی

ویژه در هنگامی که  به -نماز را اهللا نگاه کردن مقتدي به پیش از علما رحمهم برخی
شنود،  اند؛ یعنی اگر مقتدي صداي امام را نمی مستثنا کرده -شنود صداي امام را نمی

باالي منبر رفت و نماز خواند و  پیامبرباري تواند به امام نگاه کند؛ زیرا  می
ِإ�ِّ َصنَْعُت َهَذا «فرمود:  کردند؛ سپس پیامبر مینیز به آن بزرگوار نگاه  #حابهص

وا يِب َوتِلََعلَُّموا َصاليِت  َ�مُّ
ْ
این کار را انجام دادم تا به من اقتدا کنید و «یعنی:  )1(؛»تِلَأ

فقط از طریق نگاه کردن  #در آن هنگام صحابه ».بگیرید یاد روش نماز خواندن مرا
تکان خوردن  #چنین صحابه را یاد بگیرند. همتوانستند روش نماز  می به پیامبر

دهد که آنان به  اند؛ و این، نشان می را در نمازهاي سرّي گزارش داده ریش پیامبر
ست: برخی از علما نماز خواندن در  کردند. گفتنی روي خود نگاه می روبه

زگزاري یعنی نمااند؛  مستثنا کرده -که کعبه در مقابل انسان است -نیز مسجدالحرام را
تواند به کعبه نگاه کند؛ اما این استثنا، ضعیف  خواند، می که در مسجدالحرام نماز می

 ،باشد و دیدگاه صحیح، این است که انسان در مسجدالحرام نیز در حالِ نماز می
به ثبوت نرسیده  نگاهش را پایین بگیرد و به کعبه نگاه نکند؛ زیرا این کار از پیامبر

که مردم در حالِ طواف هستند و این، حواسِ نمازگزار را پرت  ویژه این است؛ به
تا -اند؛ در صورتی که اشتباه نگریستن به کعبه را عبادت پنداشته ها به کند. برخی می
هیچ حدیث صحیح و حتی ضعیفی وجود ندارد که نگاه کردن  -دانم جا که بنده می آن

 به کعبه را عبادت برشمرده باشد.
*** 
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 بدون عذر کراهت نگاه کردن به اطراف در نمازباب:  -341

ت: سألُت رُسوَل اهللا &عن اع�شةَ  -١٧٦٤
َ
الَةِ، َ�َقاَل:  قال ُهَو «َعِن االتلَفاِت يف الصَّ

ْيَطاُن ِمْن َصالَةِ الَعْبدِ   )1([روایت بخاري] ».اْختِالٌَس َ�َْتلُِسُه الشَّ
گاه کردن به اطراف در نماز ي ن درباره اهللا گوید: از رسول می &عایشهترجمه: 

 ».رباید این، نوعی سرقت است که شیطان از نماز بنده می«پرسیدم؛ فرمود: 

اَل رسوُل اهللاِ  وعن أ�ٍس  -١٧٦٥
َ
اَل: ق

َ
إنَّ االتلَفاَت : «ق

َ
الَةِ، ف إيَّاَك واالتلَِفاَت يِف الصَّ

يِف اتلََّطوُّ 
َ
، ف إْن اَكَن ال بُدَّ

َ
ٌة، ف

َ
ك

َ
الَةِ َهل [ترمذي ضمن روایت این  ».ِع ال يِف الَفر�َضةِ يِف الصَّ

 )2(باشد.] حدیث گفته است: حسن صحیح می
از نگاه کردن به «فرمود:  اهللا روایت شده است که رسول از انسترجمه: 

اطراف در هنگام نماز بپرهیز؛ زیرا نگاه کردن به اطراف در نماز، موجب هالکت 
 ».این کار را بکن، نه در نماز فرض اي نبود، در نماز نفل و اگر چاره .است

 شرح
انسان ». کراهت نگاه کردن به اطراف در نماز بدون ضرورت«گوید:  می /مولف

ایستد؛ پس شایسته نیست که با قلب  می گاه اهللا در هنگام نماز در حقیقت در پیش
فات با قلب، این است که انسان به چیزي و صورتش به سوي دیگري التفات کند؛ الت

هایی که از ذهن و قلب بسیاري از  ها و خیال ر از نماز فکر کند؛ مانند وسوسهغی
ها یا نگاه کردن به اطراف، بدتر و  گذرد و ضررش از التفات با چشم نمازگزاران می

رساند و فقط  ایان میبسا نمازگزار، نمازش را به پ چه اي که گونه شدیدتر است؛ به
شود و این، متناسب با حضور  آن برایش ثبت میتر از  دهم ثواب نماز و حتی کم یک

نگاه کردن به اطراف یا گرداندن صورت به پیرامون، بدین معناست که  باشد. قلبش می
سوي  که باید صورتش به دنش را به چپ و راست بگرداند؛ در صورتیرنمازگزار، گ

پاسخش را شود؟  قبله باشد و به چپ و راست نگردد؛ اما اگر این کار را کرد، چه می

 .751صحیح بخاري، ش:  )1(
 .9، ش: /بانی؛ و ضعیف الترمذي، از آل2193ضعیف الجامع، ش:  ضعیف است؛ )2(
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 اهللا باره سوال کرد. رسول از ایشان در این &شنویم که عایشه می اهللا از رسول
؛ یعنی »رباید این، نوعی اختالس و سرقت است که شیطان از نماز بنده می«فرمود: 

دارد که به چپ و راست  زند و او را بر آن می برد می شیطان در نماز انسان دست
اش دارد و  رو به سوي بنده نمازش کاسته شود؛ اهللا سان از ثواب بنگرد و بدین

رود که اهللا متعال نیز از او  گرداند، بیمِ آن می گاه که بنده از پروردگارش روي می آن
نگاه کردن به اطراف در «آمده است:  گونه که در حدیث انس روي بگرداند؛ همان

ادي ندارد؛ مثالً صداي ؛ اما اگر از روي ضرورت باشد، ایر»نماز، موجب هالکت است
کنید. یا  اي نگاه می که آسیبی به شما نرساند، لحظه شنوید و از ترس این حیوانی را می

کند، ایرادي ندارد که انسان نگاهش را به سمتی  زمانی که ضرورتی شدید ایجاب می
که بدن  شرطی که فقط سرِ انسان حرکت کند؛ نه این خواهد، برگداند؛ البته به که می

شود؛ زیرا یکی از شرایط  سان از سمت قبله برگردد؛ و گرنه، نمازش باطل میان
آنکه سرِ خود را  صحت نماز، این است که انسان رو به قبله باشد. برخی از مردم بی

گردد و چشمانشان به چپ و راست حرکت  سو می نگاهشان به این سو و آن گردانندب
رو شایسته است که  کاهد؛ از این از میکند؛ شکی نیست که این کار، از ثواب نم می

 گاهش بنگرد و به چپ و راست، نگاه نکند. انسان در هنگام نماز به سجده
*** 



 باب: نهی از نماز خواندن به سوي قبرها -342

نَّازِ بِْن احُلَصْ�ِ  -١٧٦٦
َ
ٍد ك

َ
يب َمْرث

َ
اَل: َسِمْعُت رُسوَل اهللاِ  عن أ

َ
وا «َ�ُقوُل:  ق

ُّ
ال تَُصل

 
َ

ْيَها إىِل
َ
ْلُِسوا َعل  )1([روایت مسلم] ».الُقُبورِ، َوال جتَ

فرمود:  شنیدم که می اهللا گوید: از رسول می ابومرثد، کنّاز بن حصینترجمه: 
 ».ها ننشینید سوي قبرها نماز نخوانید و روي آن به«

 .972صحیح مسلم، ش:  )1(
                                           



 باب: حرام بودن عبور از جلوي نمازگزار -343

يب اجُلَهْيِم عبد اهللاِ  -١٧٦٧
َ
ِة األنَْصارِيِّ  عن أ مَّ اَل رُسوُل  بن احلارِِث بن الصِّ

َ
اَل: ق

َ
ق

ُ ِمْن أْن : «اهللا
َ

اَكَن أْن يَِقَف أْرَ�ِعَ� َخْ�اً هل
َ
ْيِه ل

َ
ُم الَمارُّ َ�ْ�َ يََدِي الُمَص�ِّ َماَذا َعل

َ
ْو َ�ْعل

َ
ل

اَل: أْرَ�عَ� يَو»َ�ُمرَّ َ�ْ�َ يََديْهِ 
َ
اَل الراوي: ال أْدرِي ق

َ
ْو أْرَ�ِعَ� َسَنًة.؛ ق

َ
ْو أْرَ�ِعَ� َشْهراً، أ

َ
، أ

ً
 ما

 )1([متفق علیه]
 اهللا گوید: رسول می ي انصاري ابوجهیم، عبداهللا بن حارث بن صمهترجمه: 

قدر  دانست که با این کار چه گذرد، می اگر کسی که از جلوي نمازگزار می«فرمود: 
کرد، برایش بهتر از آن  توقف می -یا سالروز یا ماه  -چه چهل شود، چنان کار می گنه

دانم چهل روز گفت یا  گوید: نمی رواي می ».بود که از جلوي نمازگزار عبور کند
 چهل ماه یا چهل سال.

 .507؛ و صحیح مسلم، ش: 510صحیح بخاري، ش:  )1(
                                           



آغاز کردن نماز نفل پس از شروع مؤذن به باب: کراهت  -344
ي همان نماز باشد و چه نماز نفل  ي نماز، چه سنت راتبه اقامه

 دیگري

يب هر�رةَ  -١٧٦٨
َ
اَل:  َعِن انلَّيِبِّ  عن أ

َ
 «ق

َّ
ال َصالََة إِال

َ
الَةُ ف �ِيَمِت الصَّ

ُ
إَِذا أ

ُتوَ�ةَ 
ْ
 )1([روایت مسلم] ».الَمك

ي نماز گفته شد  اقامه -هنگامی که«فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریرهترجمه: 
 ».، هیچ نماز دیگري درست نیستگردیدنماز فرض برپا  -یا

 .710صحیح مسلم، ش:  )1(
                                           



و شب جمعه   جمعه براي روزه کراهت تخصیص روز باب: -345
 براي نماز و قیام

يب هر�رةَ  -١٧٦٩
َ
اَل:  َعِن انلَّيِبِّ  عن أ

َ
َة اجُلُمَعِة بِِقَياٍم ِمْن َ�ْ�ِ «ق

َ
ْل وا يلَ ُصُّ ال ختَ

ْن يَ�ُ 
َ
 أ

َّ
يَّاِم، إِال

َ
وا يَوَم اجُلُمَعِة بِِصَياٍم ِمْن َ�ْ�ِ األ ُصُّ َيايِل، َوال ختَ

َّ
وَن يِف َصوٍم يَُصوُمُه الل

 )1([روایت مسلم] ».أَحُدُ�مْ 
ها شب جمعه را  از میان شب«فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریرهترجمه: 

ي روزه قرار  مخصوص قیام و عبادت نگردانید و از میان روزها، روز جمعه را ویژه
بق عادتش آن که یکی از شما ط باشدکه روز جمعه مصادف با ایامی  ندهید؛ مگر این

 ».گیرد میرا روزه 

اَل: َسِمْعُت رسوَل اهللاِ  -١٧٧٠
َ
 «َ�ُقوُل:  وعنه ق

َّ
ال يَُصوَمنَّ أَحُدُ�ْم يَْوَم اجُلُمَعِة إِال

ْو َ�ْعَدهُ 
َ
ُه أ

َ
ْبل

َ
� 

ً
 )2([متفق علیه] ».يَوما

یک از شما  هیچ«فرمود:  شنیدم که می اهللا گوید: از رسول می ابوهریرهترجمه: 
 ».که روزِ قبل یا بعد از آن را هم روزه بگیرد عه را روزه نگیرد، مگر آنروز جم

ُت َجابِراً   -١٧٧١
ْ
ل
َ
اَل: َسأ

َ
َ�ْن َصوِم يَْوِم اجُلُمَعِة؟  : أَ�َ� انلَّيِبُّ وعن �ّمد بن َ�بَّاٍد ق

اَل: َ�َعْم.
َ
 )3([متفق علیه] ق

ي روز  از روزه یامبرپرسیدم: آیا پ گوید: از جابر محمد بن عباد میترجمه: 
 جمعه نهی فرمود؟ پاسخ داد: بله.

مِّ الُمؤِمنَِ� جو�ر�ة بنت احلارث -١٧٧٢
ُ
ْيَها يَ  أنَّ انلَّيبَّ  &وعن أ

َ
ْوَم اجُلُمَعِة َدَخَل َعل

 «، َ�َقاَل: وِ�َ َصائَِمةٌ 
َ
قالْت: ال. » تُِر�ِديَن أْن تَُصوِ� َغداً؟: «: ال، قاَل ؟ قالت»ُصْمِت أْمِس أ

 
َ
ِطرِي«اَل: ق

ْ
ف
َ
أ
َ
 )4([روایت بخاري] ».ف

 .1144صحیح مسلم، ش:  )1(
 .1144؛ و صحیح مسلم، ش: 1985صحیح بخاري، ش:  )2(
 .1143؛ و صحیح مسلم، ش: 1984صحیح بخاري، ش:  )3(
 .1986صحیح بخاري، ش:  )4(
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روز جمعه به  گوید: پیامبر می &المؤمنین، جویریه بنت حارث امترجمه: 
گفتم: خیر. پرسید: » آیا دیروز روزه گرفتی؟«ام آمد و من روزه بودم؛ فرمود:  خانه

 ».ات را باز کن پس روزه«پاسخ دادم: خیر. فرمود:  »فردا قصد روزه داري؟«
 شرح

شود، آغاز کردن نماز نفل  ي نماز گفته می که اقامه گوید: پس از این می /لفمو
باشد  المسجد تحیۀکند که این نماز نفل،  درست نیست و مشروعیت ندارد؛ فرقی نمی

که وارد  ي همان نماز یا هر نفل دیگري. مثالً هنگام نماز صبح همین یا سنت راتبه
؛ در این حالت جایز نیست که سنت صبح گردد شوید، نماز فرض برپا می مسجد می

ست بدین مضمون که  را آغاز کنید؛ زیرا نماز فرض برپا شده است؛ دلیلش حدیثی
زي جز نماز فرض وقتی نماز برپا شد، هیچ نما«فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره

شود؛ حتی اگر انسان نماز قضایی  حکم شامل هرگونه نمازي میاین ». درست نیست
که نماز عصر برپا  شته باشد، مثالً نماز ظهر را از روي فراموشی نخوانده و همیندا

آید که نماز ظهر را نخوانده است؛ در این حالت به نیت نماز  یادش می شود، به می
گاه که نماز جماعت پایان  شود و آن کند و از جماعت، جدا نمی ظهر به امام اقتدا می

با جماعت عصر خوانده است، فراغت یافت، نماز  یافت و انسان از نماز ظهرش که
آورد. اما اگر کسی نماز نفل را شروع کرده بود و در این  جا می تنهایی به عصرش را به

 باره دو دیدگاه دارند: میان، نماز فرض برپا شد، چه کند؟ علما در این
مطلق  طور ي آن به این است که نماز نفل را قطع کند و از ادامه دیدگاه نخست:

 بپرهیزد.
این است که نماز نفل را تمام کند؛ اگرچه یک یا دو رکعت از نماز  دیدگاه دوم:

ست که تکبیر احرامِ نماز فرضِ خود را با  جماعت را از دست بدهد؛ فقط کافی
 جماعت دریابد.

اید و در این میان، نماز  این است که اگر نماز نفل را شروع کرده دیدگاه درست، ماا
فل را قطع کنید و به پا شد و شما هنوز در رکعت اول نفل هستید، نماز نفرض بر

تا هرچه  ید؛ اما اگر در رکعت دوم هستید، نماز  نفل را کوتاه بخوانیدجماعت بپیوند
 بندي در بین دالیل وجود دارد. سان امکانِ جمع زودتر به جماعت فرض برسید؛ بدین
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عه گشوده و بیان داشته است که ي روز جم ي روزه بابی درباره /سپس مولف
مخصوص گردانیدن روز جمعه براي روزه و نیز شب آن براي نماز و قیام، مکروه 

شود و  اي یک بار تکرار می  ست که در هفته باشد. روز جمعه، عیدي هفتگی می
ست که این نهی، نهی  از روزه گرفتن در این روز نهی فرموده است؛ گفتنی پیامبر

گردد؛ اما نهی از روزه گرفتن  زیرا در سال، حدود پنجاه بار تکرار میتحریمی نیست؛ 
ست؛ زیرا در هر سال، فقط یک روز، عید فطر و  در عید فطر و قربان، نهی تحریمی

رو نهی از  شود و از این یک روز هم عید قربان است؛ اما روز جمعه بارها تکرار می
وز قبل از جمعه یا روز بعد از آن را روزه گرفتن آن، نهی کراهت است؛ البته اگر ر

فرمود:  گوید: پیامبر می گردد. ابوهریره هم روزه بگیرید، این کراهت برطرف می
ها شب جمعه را مخصوص قیام و عبادت نگردانید و از میان روزها،  از میان شب«

 که روز جمعه مصادف با ایامی باشد ي روزه قرار ندهید؛ مگر این روز جمعه را ویژه
لذا اگر کسی به قیام شب عادت ». گیرد که یکی از شما طبق عادتش آن را روزه می

دارد، ایرادي ندارد که شب جمعه را نیز به قیام و عبادت سپري کند؛ زیرا در این 
چنین کسی که یک روز  صورت، شب را به قیام و عبادت مخصوص نکرده است. هم

شود، ایرادي ندارد که  اش مصادف می روزهگیرد و روز جمعه با روزِ  در میان روزه می
مصادف گردد،  اروز جمعه با روز عرفه یا روز عاشوآن را روزه بگیرد. و نیز اگر ر

نیست؛ بلکه  روزه گرفتن آن اشکالی ندارد؛ زیرا این روزه از جهت تخصیص جمعه
ي  ست که با جمعه مصادف شده است؛ ناگفته نماند که درباره ي روزي خاطر روزه به

 -سان که روز پیش از آن روز عاشورا شایسته است که با یهودیان مخالفت کنیم؛ بدین
یا روز پس از آن را هم روزه بگیریم؛ زیرا یهودیان فقط روز  -یعنی روز تاسوعا

 گیرند. عاشورا را روزه می
یک از شما روز جمعه را روزه  هیچ«ي روز جمعه نیز فرمود:  درباره پیامبر

 ».که روزِ قبل یا بعد از آن را هم روزه بگیرد آننگیرد، مگر 
ام آمد و  روز جمعه به خانه گوید: پیامبر می &المؤمنین، جویریه بنت حارث ام

فردا قصد روزه «گفتم: خیر. پرسید: » آیا دیروز روزه گرفتی؟«من روزه بودم؛ فرمود: 
ین حدیث چنین از ا». ات را باز کن پس روزه«پاسخ دادم: خیر. فرمود: » داري؟

جمعه  ي روز شود که اگر روزِ قبل یا بعد از جمعه را روزه بگیریم، روزه برداشت می



 431  باب: کراهت تخصیص روز جمعه براي روزه و شب جمعه براي نماز و ...

قصد  -یعنی روز شنبه -فردا«از همسر بزرگوارش پرسید:  کراهت ندارد. پیامبر
ي نفل در روز شنبه است و نشان  که خود، دلیلی بر جایز بودن روزه» روزه داري؟

نبه، کراهت ندارد؛ البته در صورتی که روز جمعه را نیز ي روز ش دهد که روزه می
ال تَُصوُموا يَْوَم «فرمود:  که در حدیثی آمده است که پیامبر روزه گرفته باشیم؛ چنان

ْو حِلَاَء َشَجَرةٍ 
َ
 ُعوَد ِعنٍَب أ

َّ
َحُدُ�ْم إال

َ
ْد أ إِْن لَْم َ�ِ

 ِ�يَما اْ�رُتَِض َعلَيُْ�ْم، فَ
َّ
بِْت إال السَّ

يَ 
ْ
اي که بر شما فرض شده  روز شنبه را روزه نگیرید، مگر روزه«یعنی:  )1(؛»ْمُضْغهُ فَل

اي انگور یا پوست درختی  چیزي جز دانه -در روز شنبه -است؛ و اگر کسی از شما
ي صحت این حدیث، اختالف نظر دارند و  البته علما درباره ».بجودندید، آن را 

ثمان، عالمه عبدالعزیز بن باز این حدیث را ضعیف ها از جمله استاد محد برخی از آن
اند: این حدیث،  شود. و برخی از علما گفته اند: به آن عمل نمی و شاذ دانسته و گفته

ي روز شنبه  اند: از روزه گفته ي دیگري از جمله امام احمد منسوخ است؛ عده
ا با روز شنبه روزه شنبه ر تنهایی نهی شده است؛ لذا اگر کسی روز جمعه یا روز یک به

 ي روز شنبه هیچ کراهتی ندارد. بگیرد، روزه
شود؛ اما بهتر است که  کار نمی در هر حال اگر کسی روز شنبه را روزه بگیرد، گنه

شنبه را هم روزه بگیرد. حدیث محمد بن عباد در  با روز شنبه، جمعه یا یک
ري؛ و در هر دو در صحیح بخا &المؤمنین، جویریه آمده و حدیث ام» صحیحین«

ي روز شنبه، حرام نیست؛ بلکه اگر کسی روز  گر این هستند که روزه حدیث، بیان
یابیم که  بگیرد. لذا درمی هجمعه را روزه بگیرد، شایسته است که روز شنبه را نیز روز

شنود،  باشد و هر دم و ساعت، هرچه را که می مزاج شایسته نیست که انسان هردمبیل
ما ل؛ زیرا برخی از عدالیل، از دیگران تقلید کندبنديِ  و جمعبررسی  بپذیرد یا بدون

کنند؛ در  نگرند و بدون توجه به متن حدیث، به صحت آن حکم می به ظاهرِ سند می
گري،  جو و پژوهش حالی که بررسی متن نیز حایز اهمیت است؛ لذا براي هر دانش

ي  در پژوهش خود، همه جوي علوم حدیث شایسته است که ي براي دانش ویژه به
خاطر ظاهر سند، به صحت حدیثی حکم نکند؛ بلکه  ابعاد را در نظر بگیرد و صرفاً به

؛ و اإلرواء، از 1403؛ و صحیح ابن ماجه، ش: 2092صحیح أبی داود، ش:  است؛صحیح  )1(
 .960، ش: /آلبانی
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که با احادیثی که ثقات  ست یا این قواعد ثابت شرعی مطابقِبنگرد که آیا متن روایت، 
سان به شاذ بودن روایت حکم نماید و  اند، مخالفت دارد تا بدین روایت کرده

ي ثابت و ثقه  را نپذیرد؛ زیرا یک خطا در  نقل کجا و خطا از روش ائمه ی آنسادگ به
 در حدیث و نیز خطا از قواعد ثابت شرعی کجا؟

ي نفل در روز شنبه، حرام نیست؛ اما شایسته است که انسان  در هر حال، روزه
 روز قبل یا بعد از آن را نیز روزه بگیرد.

*** 



سان که  پیوسته؛ بدین هم یا بهي وصال  حرام بودن روزه -346
ها  تر، روزه بگیرد و در میان آن یا بیش پیاپی کسی دو روز

 چیزي نخورد و نیاشامد

يب هر�رة واع�شة -١٧٧٣
َ
 )1([متفقٌ علیه] َ�َ� َعِن الوَِصاِل. أنَّ انلَّيِبَّ  $عن أ

زه یعنی رو -»وصال«ي  از روزه گویند: پیامبر می $ابوهریره و عایشهترجمه: 
 منع فرمود. -تر، بدون افطار یا خوردن چیزي گرفتن دو روز پیاپی یا بیش

اَل: َ�َ� رُسوُل اهللاِ  $وعن ابن عمرَ  -١٧٧٤
َ
اَل:  ق

َ
َعِن الوَِصاِل. قالوا: إنََّك تُواِصُل؟ ق

ْسىَق «
ُ
ْطَعُم وَأ

ُ
 أ

ِّ
ُ�ْم، إ�

َ
ْسُت ِمْثل

َ
 ل

ِّ
 )2(ست.] [متفقٌ علیه؛ این، لفظ بخاري ».إ�

یعنی روزه گرفتن  -»وصال«ي  از روزه اهللا گوید: رسول می $عمر ابنمه: ترج
عرض  منع فرمود. اصحاب -تر، بدون افطار یا خوردن چیزي دو روز پیاپی یا بیش

من با شما فرق دارم؛ به من آب «گیرید؟ فرمود:  می» وصال«ي  کردند: شما، خود روزه
 )3(».شود و غذا داده می

: &؛ اما حدیث عایشه1103؛ و صحیح مسلم، ش: 1965: صحیح بخاري، ش: دیث ابوهریرهح )1(
 235ي  شماره تر به پیش &[حدیث عایشه .1105؛ و صحیح مسلم، ش: 1964صحیح بخاري، ش: 

 )]گذشت. (مترجم
 .1102؛ و صحیح مسلم، ش: 1962صحیح بخاري، ش:  )2(
به من قدرت پروردگارم معنایش این است که گوید:  می 235ي  ذیل حدیث شماره /نووي )3(

 [مترجم]آشامد.  خورد و می دهد که می شخصی را می

                                           



 ودن نشستن بر روي قبرباب: حرام ب -347

يب هر�رةَ  -١٧٧٥
َ
اَل رسوُل اهللا عن أ

َ
اَل: ق

َ
ألْن َ�ْلَِس أَحُدُ�ْم ىلَعَ مَجَْرٍة، : «ق

رْبٍ 
َ
ُ ِمْن أْن َ�ْلَِس ىلَعَ �

َ
هِ َخْ�ٌ هل ِ

ْ
 ِج�

َ
َص إىِل

ُ
 )1([روایت مسلم] ».َ�ُتْحِرَق �َِيابَُه َ�َتْخل

اگر یکی از شما بر روي «رمود: ف اهللا گوید: رسول می وهریرهابترجمه: 
اي از آتش بنشیند و لباسش بسوزد و به پوستش برسد، برایش بهتر از آنست که  پاره

 ».بر روي قبري بنشیند

 .971صحیح مسلم، ش:  )1(
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اَل: َ�َ� رسوُل اهللا عن جابرٍ  -١٧٧٦
َ
يْ  ق

َ
، وأْن ُ�ْقَعَد َعل َص الَقرْبُ ِه، وَأْن أن ُ�َصَّ

ْيِه.
َ
 )1([روایت مسلم] يُبَْ� َعل

کاريِ قبر و نشستن بر روي آن و نیز  از گچ اهللا گوید: رسول می جابرترجمه: 
 ساختن بنا بر آن منع فرمود.

 شرح
 ».پیوسته هم ي وصال یا به حرام بودن روزه«گوید:  می /مولف
روزه بگیرد و در میان  تر، ي وصال، این است که کسی دو روز پیاپی یا بیش روزه

اي را  آغاز و پایان هر روزهها چیزي نخورد و نیاشامد؛ در صورتی که اهللا متعال  آن
 بیان فرموده است:

﴿ ْ ْ ۡ�َ ٱوَ  َوُ�ُوا ٰ  ُ�وا َ  َح�َّ  ٱ ُط يۡ �َۡ ٱ َلُ�مُ  يَتََب�َّ
َ
 ٱ ِط يۡ �َۡ ٱ ِمنَ  َيُض �ۡ ۡ�

َ
 رِ� َفجۡ لۡ ٱ ِمنَ  َودِ سۡ ۡ�

ْ  ُ�مَّ  وا تِمُّ
َ
يَ ٱ أ ۡ ٱ إَِ�  امَ لّصِ     ]١٨٧: البقرة[  ﴾لِ �َّ

ي سیاه (شب) برایتان نمایان شود، بخورید و ي سفید (صبح) از رشتهو تا زمانی که رشته
 بیاشامید و سپس روزه را تا شب به پایان برسانید

ِفْطرَ «نیز فرموده است:  پیامبر
ْ
لُوا ال ْ�ٍ َما َعجَّ

مردم در «یعنی:  )2(؛»ال يََزاُل انلَّاُس خِبَ
یا بالفاصله پس از » برند تا زمانی که در افطار کردن عجله کنند سر می خیر و نیکی به

آري؛ رهنمود و دستور شریعت، این است که انسان در  غروب آفتاب افطار نمایند.
چنین براي کسی روا نیست که دو روزِ پیاپی بدون  افطار کردن تأخیر نکند؛ هم
ي وصال نهی فرمود. البته در  از روزه د؛ زیرا پیامبرخوردن و آشامیدن روزه بگیر

َحرِ «حدیثی آمده است:   السَّ
َ

يَُواِصْل إىل
ْ
ْن يَُواِصَل فَل

َ
َراَد أ

َ
يُُّ�ْم أ

َ
هرکه از شما «؛ یعنی: »فَ�

تواند تا سحر بعدي، این کار را  ادامه دهد، می -بدون افطار -اش را خواست روزه می
 ر، سه حالت دارد:دا رو روزه از این». بکند

 بالفاصله پس از غروب آفتاب افطار کند؛ این، سنت، و برترین حالت است. یکم:

 .970صحیح مسلم، ش:  )1(
 .نقل از سهل بن سعد به 1098؛ و مسلم، ش: 1957بخاري، ش:  )2(
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افطار نکند و تا سحر، تأخیر نماید. این، جایز است؛ اما بر خالف فضیلت  دوم:
 است.

از  دو روز پیاپی، چیزي نخورد و نیاشامد. این، حرام است؛ زیرا پیامبر سوم:
گمان  #شود، منع فرمود. برخی از صحابه ي وصال نامیده می هاي که روز چنین روزه

ي وصال منع فرموده است؛ از  سوزي بر آنان، از روزه از روي دل کردند که پیامبر
ي وصال  روزه -در ماه رمضان -اش را داریم، و رو با خود گفتند: ما که توانایی این

تا  روزِ پیاپی روزه گرفت با آنان سهکاري به کارشان نگرفت و  گرفتند. پیامبر
ِهال«فرمود:  که هالل ماه شوال رؤیت شد. پیامبر این

ْ
َر ال خَّ

َ
یعنی:  )1(؛»ُ�مْ ُل لَزِدتُ لَْو تَأ

این را از آن جهت ». افزودم شد، چند روزِ دیگر نیز بر آن می اگر هالل رؤیت نمی«
گر حرام  . این، بیاني وصال بازآیند فرمود که تنبیهشان کند؛ زیرا حاضر نشدند از روزه

اند؛ دلیلشان این است  ي وصال است؛ اما برخی از علما آن را مکروه دانسته بودن روزه
گیري بر مردم است و هرکسی، اختیار خودش  خاطر آسان ي وصال، به که نهی از روزه

چه  باشد و آن ي وصال، حرام می را دارد. ولی دیدگاه درست، این است که روزه
گرفت،  روایت شده است که پانزده روز پیاپی روزه می $اهللا بن زبیري عبد درباره

باشد و اعتبار ندارد؛ بلکه دیدگاه درست، همان  اجتهاد و برداشت خود آن بزرگوار می
 بیان شد. است که در سنت پیامبر

؛ زیرا ي حرام بودن نشستن بر روي قبر گشوده است بابی درباره /سپس مولف
احترامی به اوست؛ از  قبر قرار دارد و نشستن بر روي قبر، بیمسلمانی محترم در 

اگر یکی از شما «روایت کرده است، فرمود:  در حدیثی که ابوهریره رو پیامبر این
اي از آتش بنشیند و لباسش بسوزد و به پوستش برسد، برایش بهتر از  بر روي پاره

شود که نشستن بر  اشت میاز این حدیث چنین برد ».آنست که بر روي قبري بنشیند
مورد به قبرها یا غُلو و  چنین اهمیت دادنِ بی باشد. هم روي قبر مسلمان، حرام می

کاري و  یا سنگ -کاريِ قبر از گچ ي قبور، حرام است؛ زیرا پیامبر روي درباره زیاده
و نیز از ساختن بنا بر قبر و نوشتن بر روي آن منع فرموده است؛  -کاريِ آن سیمان

 .نقل از ابوهریره به 1103صحیح مسلم، ش:  )1(
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انجامد. البته  بسا به شرك می داشت قبرهاست و چه نجام چنین کارهایی، بزرگا
 ي نوشتن بر روي قبر: مراتب بدتر است؛ اما درباره ساختن بنا بر قبر، به

اگر فقط نام مرده نوشته شود و هدف دیگري نباشد، ایرادي ندارد؛ اما حرام است 
، اشعار و مطالبی هم در تعریف از که به روش دوران جاهلی عمل شود و با نام مرده

دهند، این است  او بنویسند. یکی از کارهاي حرامی که برخی از افراد ناآگاه انجام می
نویسند. بر کسی که  یا آیاتی از قرآن را بر روي سنگ قبر می» فاتحه«ي  که سوره

 ها را از میان ببرد. بیند، واجب است که آن چنین منکرهایی می
*** 



 ب: شدت تحریم گریختنِ برده از آقایشبا -349

اَل رسوُل اهللاِ  عن جر�رٍ  -١٧٧٧
َ
اَل: ق

َ
ةُ : «ق مَّ َ�َق، َ�َقْد بَِرئَْت ِمْنُه اذلِّ

َ
َما َ�ْبٍد أ ُّ�

َ
�.« 

 )1([روایت مسلم]
و اي فرار کند، حرمت  هر برده«فرمود:  اهللا گوید: رسول می جریرترجمه: 

 )2(».شود اش از او زایل می ایمانیامان 

ُ َصالَةٌ : «وعنه َعِن انلَّيِبِّ  -١٧٧٨
َ

ْم ُ�ْقَبْل هل
َ
َ�َق الَعْبُد، ل

َ
 )3([روایت مسلم] ».إَِذا أ

 ».َ�َقْد َ�َفرَ «و� روايٍة: 
فرار کند، نمازش قبول برده  گاههر«فرمود:  گوید: پیامبر می جریرترجمه: 

 ».شود نمی
 ».گردد کافر می«و در روایتی آمده است: 

 .69صحیح مسلم، ش:  )1(
گردد که از جهت نداشتنِ ایمان، حرمت و امان  همانند کفار می گریزد، اي که از آقایش می دهیعنی بر )2(

ت؛ و گرنه، گریختن برده از ست که این، از جهت تغلیظ و بیانِ شدت این گناه اس ندارند؛ قابل یادآوري
 که این عملِ حرام را حالل بداند. [مترجم] باشد؛ مگر آن آقایش کفر نمی

 .69صحیح مسلم، ش:  )3(

                                           



گري و شفاعت در حدود  باب: حرام بودن میانجی -350
 هاي شرعی) (مجازات

 فرماید: اهللا متعال می

ا�َِيةُ ٱ﴿ اِ� ٱوَ  لزَّ ْ جۡ ٱفَ  لزَّ وا   َوَ�  ةٖ� َجۡ�َ  ِماْئَةَ  ُهَماّمِنۡ  ِحدٖ َ�ٰ  ُ�َّ  ِ�ُ
ۡ
  بِِهَما ُ�مُخذۡ تَأ

ۡ
 فَةٞ َرأ

ِ ٱ دِينِ  ِ�  ِ  ِمُنونَ تُؤۡ  ُكنُتمۡ  إِن �َّ ِ ٱب      ]٢:  النور[  ﴾ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ
هر زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید و اگر به اهللا و روز قیامت ایمان دارید، نباید در دین 

 سوزي شوید. دو دچار دل اهللا نسبت به آن

 

يت رَسَ &وعن اع�شةَ  -١٧٧٩
َّ
ةِ الَمْخُزوِميَِّة ال

َ
ُن الَمرْأ

ْ
ُهْم َشأ  أَهمَّ

ً
َر�ْشا

ُ
وا: َمْن : أنَّ ق

ُ
ْت، فَقال

َ
ق

ُم �ِيَها َرُسوَل اهللاِ 
ِّ
َساَمُة ْ�ُن َز�ٍْد، ِحبُّ َرُسوِل اهللاِ�ِ يَُ�ل

ُ
ْيِه إِال أ

َ
. ؟ فقالوا: َوَمْن َ�رَْتُِئ َعل

َساَمُة، َ�َقاَل رُسوُل اهللاِ 
ُ
َمُه أ

َّ
لَك

َ
؟!: «ف

َ
اَم فاْختَ » أ�َْشَفُع يف َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اهللاِ َ�َعاىل

َ
َطَب، ُ�مَّ ق

اَل: 
َ
َق �ِيِهُم «ُ�مَّ ق وهُ، َو�َِذا رَسَ

ُ
ِ�ُف تََر�

َق �ِيِهُم الرشَّ ُ�ْم ��َُّهْم اَكنُوا إَِذا رَسَ
َ
ْبل

َ
ِيَن �

َّ
َك اذل

َ
إ�ََّما أْهل

َقَطْعُت يَدَ 
َ
ْت ل

َ
ق ٍد رَسَ اِطَمَة بِْنَت ُ�َمَّ

َ
ْو أنَّ ف

َ
، َواْ�ُم اهللاِ ل ْيِه احَلدَّ

َ
اُموا َعل

َ
ق
َ
ِعيُف، أ [متفقٌ  .»َهاالضَّ

 )1(علیه]
َن وَْجُه َرُسوِل اهللا َ�َقاَل  »!؟أ�َْشَفُع يف َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اهللاِ «َ�َقاَل:  و� روايٍة: َ�َتلوَّ

ةِ َ�ُقِطَعْت يَُدَها.
َ
َك الَمْرأ

ْ
َمَر بِتِل

َ
اَل: ُ�مَّ أ

َ
َساَمُة: اْسَتْغِفْر يِل يَا َرُسوَل اهللاِ. ق

ُ
 أ

که سرقت کرده بود، » مخزوم بنی«زنی از جراي گوید: ما می &عایشه ترجمه:
صحبت کند؟ و  اهللا باره با رسول باعث نگرانی قریش شد؛ گفتند: چه کسی در این

است، جرأت  که محبوبِ پیامبر $بدین نتیجه رسیدند که کسی جز اسامه بن زید
و از ایشان  -صحبت کرد با پیامبر گري و شفاعت ندارد. لذا اسامه میانجی

ي  آیا درباره«فرمود:  اهللا رسول -رخواست نمود که دست این زن را قطع نکنند.د
انی نمود؛ فرمود:  گاه برخاست و سخنر آن» کنی؟ ، سفارش میاهللا متعالحکم و قانون 

آمده  656ي  شماره تر به . این حدیث پیش1688)؛ و صحیح مسلم، ش: 3475صحیح بخاري، ش: ( )1(
 است.
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اسرائیل)، از آن جهت به هالکت رسیدند که وقتی فرد  هاي پیش از شما (بنی امت«
کردند و هرگاه، فرد  کرد، او را رها می دزدي میها  داري در میان آن مشهور و نام

نمودند. به اهللا سوگند، اگر  شد، حد را بر او جاري می ضعیفی مرتکب سرقت می
 ».کنم دخترم فاطمه دزدي کند، دستش را حتماً قطع می

آیا «تغییر کرد و فرمود:  اهللا ي رسول رنگ چهرهو در روایتی آمده است: 
عرض کرد: اي  اسامه »کنی؟ هللا متعال، سفارش میي حکم و قانون ا درباره
، دست اهللا گوید: سپس به دستور رسول راوي میخدا! برایم آمرزش بخواهید.  رسول

 آن زن قطع شد.
 شرح

؛ زیرا برده و منافعش، »شدت تحریم گریختن برده از آقایش«گوید:  می /مولف
ي اوست و به همین سبب نیز به آقاي وي تعلق دارد؛ لذا گریختن برده به زیانِ آقا

شود؛  د، کافر میاي از آقایش فرار کن باره وارد شده است: اگر برده وعید شدید در این
گردد؛  ي اسالم خارج نمی البته کفري که به معناي نقص ایمان است؛ لذا از دایره

. گردد میزایل نیز اش  و حرمت و امان ایمانی شود نمیپذیرفته  شنماز چنین هم
اهللا اختالف نظر دارند  ا، سه عقوبت گریختن برده از آقاي اوست. علما رحمهمه این

: نمازهاي شود ته نمیفپذیر شمازهاییک از ن کداماي از آقایش فرار کند،  که اگر برده
اند: نمازهاي  یک از نمازهایش؟ برخی از علما گفته یا هیچ فرض یا نمازهاي نفل

چه در   الزم براي نماز فرض مستثناست و بردهزمانِ  شود؛ زیرا مدت فرضش قبول می
به خودش  زمانخواند و این  نزد آقایش باشد و چه نباشد، در این وقت نماز می

اند: این حدیث، عام است و منظور از پذیرفته  اختصاص دارد؛ برخی از علما گفته
، این است که نمازهاي نفلش از اساس، درست نیست و پذیرفته نشدن نماز

 ی در آن نیست.ثوابهیچ د، اما شو دد؛ اما نمازهاي فرضش اگرچه ادا میگر نمی
گري و  حرام بودن میانجی«بابی بدین عنوان گشوده است:  /سپس مولف

کیفريِ  احکامِهاي شرعی یا  ؛ منظور از حدود، همان مجازات»شفاعت در حدود
 :باشد میگناهان بر دو نوع  اسالم است. ناگفته نماند که مجازات

اش را در آخرت مجازات کند یا او  ؛ البته با خداست که بندههاي اخروي جازاتم
 فرماید: که می را ببخشد؛ چنان
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َ ٱ إِنَّ ﴿ ن فِرُ َ�غۡ  َ�  �َّ
َ
ٰ  ُدونَ  َما ِفرُ َوَ�غۡ  ۦبِهِ  كَ �ُۡ�َ  أ ٓ  لَِمن لَِك َ�   ]  ٤٨:  النساء[  ﴾ءُ �ََشا

زد و جز شرك، هر گناهی را براي هر که آمر همانا اهللا، این را که به او شرك ورزند، نمی
 بخشد. بخواهد می

 با فضل و رحمت خویش، هر گناهی جز شرك را بیامرزد. لذا امید است که اهللا
هاي مشخصی که در  که انواع گوناگونی دارد؛ مانند مجازات هاي دنیوي مجازات 

ست؛ مانند قطع ها، حرام ا شریعت، بیان شده و ایجاد هرگونه تغییر و دگرگونی در آن
از ؛ کنندقطع را کردن دست دزد؛ یعنی در شریعت بیان شده است که دست دزد 

چنین اگر شخصِ  پایش یا کشیدنِ چشمانش جایز نیست. همکردن قطع  رو این
تر ازدواج نکرده است، زنا کند، حکمش این است که او را صد  مجردي که پیش

ي زناکارِ مجرد  ؛ این، حد شرعی دربارهشالق بزنند و به مدت یک سال تبعیدش کنند
 است و افزودن بر این حکم یا کاستن از آن، جایز نیست.

هاست که در قرآن  محاربان با اهللا و رسولش نیز جزو همین نوع مجازاتحکم 
 روشنی بیان شده است: کریم به

ْ َجَ�ٰٓ  إِ�ََّما﴿ ِينَ ٱ ُؤا َ ٱ ُ�َارُِ�ونَ  �َّ َ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ  ٱ ِ�  نَ َعوۡ سۡ َو�
َ
ن فََساًدا ِض �ۡ�

َ
ْ ُ�َقتَّلُوٓ  أ وۡ  ا

َ
 أ

ْ يَُصلَُّبوٓ  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 جنگند و در زمین براي فساد و تبهسزاي کسانی که با اهللا و رسولش می
ها و پاهایشان بر خالف  این است که کشته شوند یا به دار کشیده شوند یا دست تنها
 دیگر بریده گردد یا از سرزمینی (که در آن هستند) تبعیدشان کنند. یک

ها مشخص  ي آن هاي دیگري هم وجود دارد که حد و اندازه ست: مجازات گفتنی
جرایم نقدي، انفصال از و به نظرِ قاضیِ شرع بستگی دارد که در قالب نشده است 

 باشد. خدمت و زندان و امثالِ آن، می
شده به اطالع حاکم یا قاضی  هاي تعیین جرایم مربوط به مجازاتکه  اینپس از 

گونه  جایز نیست؛ همانبراي لغو حکم مربوطه گري  ، سفارش یا میانجیرسیدشرع 
َطا«فرموده است:  که پیامبر

ْ
ل ُ إَذا بَلَْغت احلُدوُد السُّ

َ
َع هل ُمَشفَّ

ْ
افَِع َوال ُ الشَّ  )1(؛»َن فَلََعَن ا�َّ

؛ نقل از زبیر ) به2/380در األوسط ( )؛ و طبرانی3/205سندش ضعیف است؛ روایت: دارقطنی ( )1(
 الزناد، ضعیف است. باشد و نیز یکی از راویانش به نام عبدالرحمن بن ابی سندش، منقطع می
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هایی که مجازات مشخصی دارند) به امام برسد (و کسی  وقتی حدود (یا جرم«یعنی: 
کننده و کسی که براي او سفارش  ي لغو آن سفارش کند)، اهللا متعال سفارش درباره

َمْن َحالَْت «فرموده است: چنین  هم ».گرداند شود، هر دو را از رحمت خود دور می می
ْمِرهِ 

َ
َ يِف أ ِ َ�َقْد َضادَّ ا�َّ هرکس، شفاعتش مانع «یعنی:  )1(؛»َشَفاَ�تُُه ُدوَن َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد ا�َّ

هی شود، با فرمان اهللا، مخالفت کرده یا مجازاتی از حدود و مقررات ال از اجراي حد
 ».است

قاضی برسد، سفارش کردن رواست؛ مثالً که موضوع جرم به اطالع  اما پیش از آن
بیند و چهار شاهد هم دارد؛ ولی مصلحت  شخصی، فردي را در حال ارتکاب زنا می

شخص را پوشیده نگه دارند و  د که به او فرصت توبه بدهند و رازِ آننبین را در این می
ت که خبرش را به قاضی نرسانند؛ این، جایز است؛ اما پس از اطالع قاضی، جایز نیس

را در  &حدیث عایشه /گونه که مولف ي لغو حکمش سفارش کنند؛ همان درباره
ي عدم اجراي حدود شرعی ذکر کرده است. حدود  حرام بودن سفارش دربارهباب 

اند که از  ست که اهللا و رسولش براي مجرمان تعیین کرده هایی شرعی، همان مجازات
ا، حد سرقت و حد محاربه با اهللا و توان به حد زنا، حد تهمت زن آن جمله می

برگشته، جزو  ي مرتد و از دین ست که حکم اعدام درباره رسولش اشاره کرد. گفتنی
حدود نیست؛ زیرا اگر کسی که مرتد شده است، توبه نماید، حکم اعدامش لغو 

که مجرم تحویل قاضی شرع شود، حکم اجرا  گردد؛ اما در حدود شرعی، همین می
توبه کند، عمالً هیچ حکمی بر او اش  يگیر ؛ البته اگر مجرم پیش از دستگردد می

 فرماید: شود؛ زیرا اهللا متعال می اجرا نمی

ْ َ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 ُ�قَ  أ يۡ  طَّ

َ
رۡ  ِديِهمۡ �

َ
وۡ  ٍف ِخَ�ٰ  ّمِنۡ  ُجلُُهمَوأ

َ
ْ يُنَفوۡ  أ  ٱ ِمنَ  ا

َ
ٰ  ِض� �ۡ�  لَُهمۡ  لَِك َ�

�ۡ ٱ ِ�  يٞ ِخزۡ  ُّ� ۖ ِينَ ٱ إِ�َّ  ٣٣ َعِظيمٌ  َعَذاٌب  ِخَرةِ �ٱ ِ�  َولَُهمۡ  َيا َّ�  ْ ن لِ َ�بۡ  ِمن تَابُوا
َ
 أ

ْ َ�قۡ  ْ لَُموٓ عۡ ٱفَ  ِهۡمۖ َعلَيۡ  ِدُروا نَّ  ا
َ
َ ٱ أ   ]  ٣٤  ،٣٣: دة املائ[  ﴾٣٤ رَِّحيمٞ  ورٞ َ�فُ  �َّ

کوشند، جنگند و در زمین براي فساد و تبهکاري میسزاي کسانی که با اهللا و رسولش می
ها و پاهایشان بر خالف یکدیگر  تنها این است که کشته شوند یا به دار کشیده شوند یا دست

 ) صحیح دانسته است.437این حدیث را در السلسلۀ الصحیحۀ ( /صحیح است؛ عالمه آلبانی )1(
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ند. این، خواري و رسوایی آنان در بریده گردد یا از سرزمینی (که در آن هستند) تبعیدشان کن
که بر آنان  دنیاست و عذاب بزرگی در آخرت (پیش رو) دارند. مگر کسانی که پیش از آن

 ي مهرورز است. دست یابید، توبه نمایند. پس بدانید که اهللا آمرزنده

زنی از گوید:  می &عایشهحدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که  /مولف
گرفت و سپس انکارش  عاریت می مانند دیگ و مشک را بهمخزوم، کاالهایی  بنی
دستور داد که دستش را قطع کنند.  اهللا شد. رسول کرد؛ یعنی مرتکب سرقت می می

ترین طوایف  مخزوم، یکی از بزرگ قریش از بابت آبروي خود، نگران شدند؛ زیرا بنی
سفارش کند تا  درخواست کردند که نزد پیامبر قریش بود. لذا از اسامه بن زید

و دیگر کسانی که مقامشان  #ها، از ابوبکر و عمر و عثمان آناین حکم را لغو نماید. 
ي  ها درباره دانستند که این بود، درخواست وساطت نکردند؛ زیرا می هواالتر از اسام

چنین  #کنند؛ شاید هم از ابوبکر و عمر و عثمان حکم و حدي شرعی سفارش نمی
 اسامهما موفق نشدند و آن بزرگواران به این خواسته تن ندادند. چیزي خواستند؛ ا

 بخشید و پیامبر به پیامبر &غالمی بود که خدیجه بود و زید فرزند زید
رو  داشتند؛ از این محبوبیت زیادي نزد پیامبر $آزادش نمود. اسامه و پدرش زید

ي زنِ  و این حکم دربارهبراي لغ درخواست کردند که نزد پیامبر قریش از اسامه
به  اهللا رسولرفت و سفارش کرد.  نزد پیامبر مخزومی، سفارش کند. اسامه

گاه برخاست و  آن» کنی؟ ي حکم و قانون خدا، سفارش می آیا درباره«فرمود:  اسامه
اسرائیل)،  هاي پیش از شما (بنی امت«نمود و فرمود: بلیغی ایراد انی  براي مردم سخنر

ها دزدي  داري در میان آن ت به هالکت رسیدند که وقتی فرد مشهور و ناماز آن جه
شد، دستش را  کردند و هرگاه، فرد ضعیفی، مرتکب سرقت می کرد، او را رها می می

هاي  یابیم که سرقت و دزدي در میان امت از این حدیث درمی ».نمودند قطع می
لَْو أنَّ فَاِطَمة « اد کرد و فرمود:سوگند ی سپس پیامبر گذشته نیز رواج داشته است.

قَت لََقَطْعُت يََدَها اگر دخترم، فاطمه دزدي کند، دستش را «یعنی:  )1(؛»بنت �مد رَسَ
بهتر است که  مگر این زن مخزومی، از فاطمه دختر محمد،». کنم حتماً قطع می

 &ان فاطمهیقین، نسب، جایگاه و دین و ایم هی را اجرا نکنم؟ بهخاطر او، حکم ال به

 )3197، 3196)؛ و مسلم، ش: (6290، 3965، 3453صحیح بخاري، ش: ( )1(
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 ست. پیامبر سرورِ زنانِ بهشتی &مراتب باالتر از آن زنِ مخزومی بود؛ زیرا فاطمه به
سوگند یاد کرد تا همگان اهمیت این موضوع را دریابند و بدانند که شفاعت یا 

روشنی بیان  اعتبار است؛ زیرا به هاي شرعی، بی ي احکام و مجازات سفارش درباره
گر  و این، نشان». کنم فاطمه دزدي کند، دستش را حتماً قطع میاگر دخترم، «فرمود که 

هی، که آن بزرگوار در اجراي احکام الدهد  است و نیز نشان می کمالِ عدل پیامبر
رو فرمود:  کرد؛ از این کس پیروي نمی هاي هیچ جدي بود و در این راستا، از خواسته

قَت لََقَطعْ « اگر دخترم، فاطمه دزدي کند، «؛ یعنی: »ُت يََدَهالَْو أنَّ فَاِطَمة بنت �مد رَسَ
که خودم  اند: نخست: این باره دو معنا گفته در این». کنم دستش را حتماً قطع می

دهم دستانش را قطع کنند؛ گرچه  که دستور می کنم. و دوم این دستانش را قطع می
 کس، پیامبر تر است. در هر حال، شرافت و جایگاه واالي هیچ معناي نخست، دقیق

هاي شرعی، حقّ  حدود و مجازات داشت؛ زیرا را از اجراي احکام شرعی باز نمی
دستور داد که دستان آن زن مخزومی را که از  ست. به همین خاطر نیز پیامبر هیال

اشراف قریش بود، قطع کند و موقعیت آن زن، مانع از اجراي حکم نشد. این، درس 
باشد  سان بر آنان واجب می داران مسلمانان است و بدین ي بزرگی براي زمام و آموزه

ي مردم با یک دیده بنگرند و قرابت و  ي اجراي احکام، به همه که در زمینه
عت باشد؛ بلکه یخویشاوندي یا مقام و ثروت کسی، نباید مانع از اجراي حکم شر

 ست که اجراي آن، واجب است. دقت هیاهی شرعی، حقّی ال حدود و مجازات
 فرماید: می بفرمایید که اهللا

ا�َِيةُ ٱ﴿ اِ� ٱوَ  لزَّ ْ جۡ ٱفَ  لزَّ وا   َوَ�  ةٖ� َجۡ�َ  ِماْئَةَ  ُهَماّمِنۡ  ِحدٖ َ�ٰ  ُ�َّ  ِ�ُ
ۡ
  بِِهَما ُ�مُخذۡ تَأ

ۡ
 فَةٞ َرأ

ِ ٱ دِينِ  ِ�  ِ  ِمُنونَ تُؤۡ  ُكنُتمۡ  إِن �َّ ِ ٱب     ]٢:  النور[  ﴾ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ
ر را صد تازیانه بزنید و اگر به اهللا و روز قیامت ایمان دارید، نباید در دین هر زن و مرد زناکا

 سوزي شوید. دو دچار دل اهللا نسبت به آن

مورد در این زمینه، این است که براي عدم اجراي حکم  هاي بی سوزي یکی از دل
کس سفارش نکنید و  شرعی، سفارش شود؛ هرگز در چنین مواردي، براي هیچ

ست! او چندین فرزند دارد؛  ست! یا فالنی، آدمِ ضعیفی فالنی، آدمِ آبرومندينگویید: 
اگر مرد متأهلی مرتکب زنا شد، حد شرعی را بر او اجرا کنید؛ هرچند فرزندان 

شوند؛ هرکه گناهی  خردسال یا همسرانی داشته باشد که پس از او، یتیم و بیوه می
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که امت  بر او جاري کرد. تا زمانی مرتکب گردد که مستوجب حد است، باید حد را
ه اجراي حدود و احکام شرعی، از کرد و نسبت ب اسالمی، عدالت را رعایت می

رار داشت؛ اما ي عزت و سرافرازي ق هراسید، در قله گري نمی سرزنشِ هیچ سرزنش
هاي ناروا  گري راي احکام و حدود شرعی تخلف ورزید و میانجیاز زمانی که از اج

هاي شرعی سربرآورد و امت اسالمی نسبت به اجراي احکام و  مجازات براي اجراي
بینید. امید  کوتاهی ورزید، به حال و روزي گرفتار شد که اینک می هیهاي ال مجازات

هی را به آنان نديِ مسلمانان به دین و احکام الب شوکت و پاي است که اهللا
 یقین که اهللا بر هر کاري تواناست. بازگردانَد؛ به

*** 



هایی که  باب: نهی از قضاي حاجت در راه مردم یا در سایه -351
 نشینند و نیز در مجاريِ آب و امثالِ آن زیر آن می

 فرماید: اهللا متعال می

ِينَ ٱوَ ﴿ ۡ ٱ ُذونَ يُؤۡ  �َّ ۡ ٱوَ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ْ حۡ ٱ َ�َقدِ  تََسُبواْ �ۡ ٱ َما بَِغۡ�ِ  تِ ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل  انٗ َ�ٰ ُ�هۡ  َتَملُوا
    ]٥٨:  األحزاب[  ﴾٥٨ ابِينٗ مُّ  امٗ �ثۡ 

آزارند، بدون تردید  که مرتکب گناهی شده باشند، می آن و آنان که مردان و زنان مؤمن را بی
 اند. تهمت و گناه آشکاري بر دوش کشیده

يب هر�رةَ  -١٧٨٠
َ
اَل:  أنَّ َرُسوَل اهللاِ  وعن أ

َ
ِعَنْ�ِ «ق

َّ
ِعَنانِ »ا�َُّقوا الال

َّ
؟ ؛ قالوا: َوَما الال

اَل: 
َ
ِهمْ «ق

ِّ
ْو يف ِظل

َ
ِي َ�َتَخ�َّ يف َطِر�ِق انلَّاِس أ

َّ
 )1([روایت مسلم] ».اذل

از دو کار که موجب لعن و «فرمود:  اهللا وید: رسولگ می ابوهریرهترجمه: 
که در راه  آن«آور چیست؟ فرمود:  دو کارِ نفرین پرسیدند: آن». فرین است، بپرهیزیدن

 ».کند نشینند، قضاي حاجت می مردم زیر آن میاي که  مردم یا در سایه
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 باب: نهی از ادرار کردن و امثالِ آن در آب راکد -352

 )1([روایت مسلم] َ�َ� أْن ُ�َباَل يف الَماءِ الرَّاكِِد. أنَّ رسوَل اهللاِ  عن جابرٍ  -١٧٨١
 از ادرار کردن در آبِ راکد، منع فرمود. اهللا گوید: رسول می جابرترجمه: 

 شرح
قضاي حاجت در حرام بودن «گوید:  می» الصالحین ریاض«در کتابش  /مولف

؛ »نشینند و نیز در مجاريِ آب و امثالِ آن زیر آن میمردم هایی که  یا در سایه معابر
هایی که مردم در زمستان براي استفاده از گرماي آفتاب در آن  ست: مکان گفتنی

ست و اهللا  آزاري زیرا انجام چنین کاري، مردم تثنا نیست؛نشینند، از این حکم، مس می
 فرماید: متعال 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  مرتکب گناهی شده باشند، می که آن و آنان که مردان و زنان مؤمن را بی
 اند. تهمت و گناه آشکاري بر دوش کشیده

شود؛ مانند طعنه زدن،  اي می دهنده آزاررسانی، شامل هرگونه گفتار و رفتار آزار
 ي دیگر. سرزنش، دشنام دادن و نیز قضاي حاجت و سخنان و کارهاي آزاردهنده

ْ �ۡ ٱ َما بَِغۡ�ِ ﴿در این آیه آمده است:  که مردان و زنان مومن  آنان«؛ یعنی: ﴾تََسُبوا
شود  از این آیه چنین برداشت می». آزارند... ، میکه مرتکب گناهی شده باشند آن بیرا 

که آزار دادن زن یا مرد مومنی که مرتکب گناه شده است، ایرادي ندارد؛ به عبارت 
به عملِ خودش باشد، اشکالی دیگر: اگر آزار رساندن شما به یک مسلمان، واکنشی 

 ید.که به شما رسانده است، تالفی کن توانید در برابر اذیت و آزاري ندارد و شما می
گوید:  می ابوهریرهحدیثی بدین مضمون آورده است که  /سپس مولف

پرسیدند: آن دو ». از دو کار که موجب لعن و نفرین است، بپرهیزید«فرمود:  پیامبر

 .281صحیح مسلم، ش:  )1(
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اي که مردم زیر آن  که در راه مردم یا در سایه آن«یست؟ فرمود: آور چ کارِ نفرین
ي  ي مورد استفاده لذا اگر کسی در راه یا سایه». کند نشینند، قضاي حاجت می می

مردم، ادرار یا مدفوع دید، برایش رواست که بگوید: لعنت خداوند بر کسی که این 
ي آنان قضاي  ي مورد استفاده ایهکار را کرده است؛ زیرا کسی که در راه مردم یا در س

 شده است. کند، ملعون و نفرین حاجت می
آمده است، ادرار کردن  /به روایت امام مسلم گونه که در حدیث جابر همان

در آب راکد نیز، مثالً در برکه روا نیست؛ ناگفته نماند که ادرار کردن در آب جاري و 
 ، همین حکم را دارد.شود روانی که براي شُرب و شستشو استفاده می

*** 



هدیه و که پدر، برخی از فرزندانش را در  کراهت اینباب:  -353
 بخشش بر برخی دیگر برتري دهد

 بِِه رُسوَل اهللاِ  $َعِن انلُّعماِن بِن �ش�ٍ  -١٧٨٢
َ

ُت ابِْ� َهَذا  أنَّ أباه أىت
ْ
َل

َ
� 

ِّ
َ�َقاَل: إ�

 اَكَن يِل، فقال رسوُل اهللا
ً
َتُه ِمْثَل َهَذا؟أ: «ُغالما

ْ
َل

َ
َِك �

َ
لَّ َودل

ُ
فقال: ال، فقاَل رسوُل » �

أرِْجعهُ : «اهللاِ 
َ
 ».ف

ِهْم؟: «و� روايٍة: فقال رسوُل اهللاِ 
ِّ
َِك لُك

َ
َت هَذا بَِودل

ْ
َ�َعل

َ
ا�َُّقوا اهللا «قاَل: ال، قاَل: » أ

وا يِف أْوالِدُ�مْ 
ُ
ةَ »واْعِدل

َ
َدق َك الصَّ

ْ
َردَّ تِل

َ
رََجَع أيب، ف

َ
 .؛ ف

ٌ ِسَوى َهَذا؟: «و� روايٍة: فقاَل رسوُل اهللاِ  َك َودلَ
َ
ُهْم «قاَل: َ�َعْم، قاَل: » يَا �َشُ� أل

َّ
ل

ُ
أ�

ُ ِمْثَل هَذا؟
َ

 ال أْشَهُد ىلَعَ َجْورٍ «قاَل: ال، قال: » َوَهْبَت هل
ِّ

إ�
َ
ال �ُْشِهْدِ� إذاً ف

َ
 ».ف

 ».ال �ُْشِهْدِ� ىلَعَ َجْورٍ «و� روايٍة: 
َْك يف الرِبِّ َسواًء؟«؛ ُ�مَّ قاَل: »أْشِهْد ىلَعَ هَذا َ�ْ�ِي«ٍة: و� رواي َك أْن يَُ�ونُوا إيلَ » أ�رَُسُّ

ال إذاً «قاَل: بََ�، قاَل: 
َ
 )1([متفق علیه] ».ف

برد و گفت: من،  اهللا گوید: پدرم مرا نزد رسول می $ان بن بشیرمنُعترجمه: 
چنین ي فرزندانت  آیا به همه«فرمود:  اهللا غالم خود را به این پسرم بخشیدم. رسول

ي خود را پس  پس هدیه«فرمود:  اهللا پدرم پاسخ داد: خیر. رسول» اي؟ دادهاي  هدیه
 ».بگیر

ي  در حقّ همه راآیا این کار «فرمود:  اهللا و در روایتی آمده است: رسول
تقواي اهللا « فرمود: اهللا عرض کرد: خیر. رسول بشیر» اي؟ فرزندانت انجام داده

گاه پدرم برگشت و آن  آن». پیشه سازید و در میان فرزندانتان عدالت را رعایت کنید
 بخشش را برگرداند.

اي بشیر! آیا جز این پسر، فرزند «فرمود:  اهللا در روایتی دیگر آمده است: رسول
ا ه ي آن آیا به همه«پرسید:  اهللا پاسخ داد: بله. رسول بشیر» دیگري هم داري؟

مرا  پس در این صورت«فرمود:  اهللا عرض کرد: خیر. رسول» اي؟ اي داده چنین هدیه
 ».شوم شاهد مگیر؛ زیرا من شاهد ناحقی و ستم نمی
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 ».مرا بر ستم و ناحقی، شاهد مگیر«و در روایتی آمده است: 
آیا «؛ سپس فرمود: »بر این امر، کسی دیگر را گواه بگیر«و در روایتی آمده است: 

» سان و مثلِ هم باشند؟ که فرزندانت در احسان و خوبی به تو، یکست داري دو
 ».پس در این صورت، چنین کاري مکن«فرمود:  اهللا پاسخ داد: بله. رسول

 شرح
ي حرام بودن برتري دادن برخی از فرزندان بر برخی دیگر  بابی درباره /مولف

 در هدیه و بخشش، گشوده است.
شود؛ و منظور از هدیه، بخششی غیر از نفقه است؛  ر میفرزند، شامل دختر و پس

هاي  هزینهبر او واجب است که دهد و  ي فرزندش را می زیرا هر پدري، نفقه
جوست و به کتاب و دیگر لوازم تحصیل  اگر فرزندي، دانش فرزندش را تأمین کند.

جو را  هاي دانش جو نیست، ایرادي ندارد که پدر، هزینه نیاز دارد، و فرزند دیگر دانش
ها به  چنین یکی از آن آید؛ هم شمار نمی تأمین کند و این، تبعیض در میان فرزندان به

لباس نو نیاز دارد و دیگري نیاز ندارد؛ این هم تبعیض نیست که پدرِ خانواده، براي 
یکی از فرزندان، بیمار است؛  و نیزفرزندي که به لباس نو نیاز دارد، لباس بخَرَد. 

باشد و این، تبعیض نیست.  ي پدر می هاي درمانِ این فرزند، وظیفه هزینه تأمین
هاي ازدواج این فرزند  رسد و پدر، هزنه طور یکی از فرزندان به سن ازدواج می همین

کند؛ این هم تبعیض نیست. مهم، این است که پدر، نیاز هریک از  را تأمین می
. علما اختالف نظر دارند ا را تأمین کنده فرزندانش را بشناسد و نیازهاي هریک از آن

که آیا باید هدیه و بخشش پدر به فرزندان دختر و پسرش برابر باشد؟ یعنی اگر به 
، حجدیدگاه رابه دختر نیز همین مبلغ را بدهد؟  ، بایددهد پسرش صدهزار تومان می

برابر  ی به پسر، دوي میراث، عمل کند؛ یعن درباره این است که مطابق حکم اهللا
صدهزار تومان بخشید، به دخترش پنجاه هزار تومان  دختر بدهد. اگر به پسرش

ترین تقسیم است؛ اما اگر پدري در میان  ببخشد؛ زیرا تقسیم پروردگار متعال، عادالنه
داد یا این تناسب را در  از دیگرانبیش ها  از آنفرزندانش تبعیض قایل شد و به یکی 

تر داده است، پس  چه را که بیش باید آنش رعایت نکرد، میان فرزندان دختر و پسر
د و به دیگري هیچ نداده است، باید این مبلغ را رد؛ اگر به یکی صدهزار تومان دابگی

که رضایت آنان را جلب کند؛  پس بگیرد یا همین مبلغ را به دومی هم بدهد یا این
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خجالت، این تبعیض را که از روي  ها باید واقعی باشد، نه این البته رضایت بچه
 بپذیرند.

لذا اگر پدري در هدیه و بخشش، برخی از فرزندانش را بر برخی دیگر برتري 
 داد، براي رعایت عدالت سه راه دارد:

 تري را که به هریک از فرزندانش داده است، پس بگیرد. سهمِ بیش .1
االهی مود رهنفرمان و به همان اندازه به دیگران نیز بدهد؛ البته با رعایت این  .2

 که:

َكرِ ﴿  ٱ َحّظِ  ُل ِمثۡ  لِ�َّ
ُ
    ]١١:  النساء[  ﴾نثََيۡ�ِ ۡ�

 .سهم پسر دوبرابر سهم دختر است

از سایر فرزندانش حاللیت بخواهد و رضایتشان را جلب کند؛ البته مشروط  .3
 یستی.ا، او را حالل کنند؛ نه از روي شرم و رودربکامل که با رضایت به این

گوید:  می $نعمان بن بشیرورده است که دین مضمون آحدیثی ب /سپس مولف
باغی را به من «و در روایتی دیگر آمده است:  .»به من هدیه کردپدرم، غالمی را «

شاید ابتدا باغ را به او داد و سپس غالمی هم به او بخشید تا در کارهاي باغ، ». بخشید
 بود، به شوهرش بشیر که بانویی دانا $عمره بنت رواحه کمک کند. مادرِ نعمان،

اي، تنها در صورتی به این  اي به دیگر برادران نعمان نداده حال که چنین هدیه گفت:
تا آن  رفت اهللا نزد رسول . بشیرگیريبگواه را  اهللا  رسولام که  هدیه راضی

آیا فرزندان دیگري هم «پرسید:  اهللا بزرگوار را بر این هدیه، گواه بگیرد. رسول
اي  ها چنین هدیه ي آن آیا به همه« فرمود: اهللا پاسخ داد: بله. رسول بشیر» داري؟

پس در این صورت مرا شاهد مگیر؛ «فرمود:  اهللا عرض کرد: خیر. رسول» اي؟ داده
بر این «و در روایتی آمده است که فرمود: ». شوم زیرا من شاهد ناحقی و ستم نمی

آیا دوست داري که فرزندانت در احسان «ود: ؛ سپس افز»امر، کسی دیگر را گواه بگیر
پس در «فرمود:  اهللا پاسخ داد: بله. رسول» سان و مثلِ هم باشند؟ و خوبی به تو، یک

سان و برابر، ببخش؛ زیرا اگر یکی از  و به همه یک» این صورت، چنین کاري مکن
رشان نسبت به ها چیزي بیاید و مه بسا در دلِ آن ها را بر دیگران برتري دهی، چه آن

تقواي «فرمود:  اهللا رو رسول ؛ از اینگونه که باید، به تو نیکی نکند و آن تو کم شود
لذا شایسته است که به ». اهللا پیشه سازید و در میان فرزندانتان عدالت را رعایت کنید
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دهیم، به  این رهنمود نبوي عمل کنیم؛ اگر به یکی از فرزندان خود، دوهزار تومان می
کی هم همین مبلغ را بدهیم و نگوییم: دوهزار تومان که چیزي نیست. سلف آن ی

کردند؛ اگر یکی را  در بوسیدن فرزندانشان نیز عدالت را رعایت می #صالح
داشتند؛  نمیي خود را از سایر فرزندانشان نیز دریغ  بوسیدند، محبت و بوسه می
که  ت را رعایت کرد؛ نه اینها نیز باید عدال اه کردن به آني نگ چنین در نحوه هم
که  آلود باشد؛ مگر این آمیز و به دیگري، خشم ها محبت دلیل، نگاهمان به یکی از آن بی

ها کار  سبب و دلیلی براي این کار وجود داشته باشد؛ مثالً در آن لحظه، یکی از آن
 زشتی انجام داده باشد.

به گمان خود براي و  کنند برخی از مردم، فرزند بزرگشان را داماد می نکته:
معادل از ارثشان نمایند که  فرزند خردسال خود وصیت می ي رعایت عدالت، درباره

؛ این، حرام و گذاشته شوداند، کنار  تر هزینه کرده همان مبلغی که براي بزرگ
اند، فرزند دیگر، خردسال بوده  تر را داماد کرده نارواست؛ زیرا زمانی که فرزند بزرگ

چه  ست که چنین وصیتی اعتبار ندارد و آن زدواج نرسیده است. گفتنییا به سن ا
 د.برَ گردد و هرکس، سهم ارثش را می برمیآنان ي  ، به ترکهاند وصیت کرده

کنند؛ از  ست: برخی از فرزندان به پدر خود در کاري که دارد، کمک می گفتنی
ي دیگري با اوست،  هرو پدر، به فرزندي که در کشاورزي یا تجارت یا هر حرف این

دهد؛ این هم حرام است؛  دهد و به سایر فرزندانش نمی چیزي به عنوان پاداش می
باشد و  زیرا کمک کردن فرزند به پدر، به خواست خود او و نوعی نیکی به پدرش می

ثوابش در آخرت، محفوظ است؛ اما اگر شغلِ فرزندش، همان است که پیش پدرش 
مزد وي را مشخص نماید؛  ست و پدر، باید دست گريکار کند، این، موضوع دی

صورت  دهد؛ چه به صورت ماهیانه و چه به گونه که به کارگر بیگانه حقوق می همان
که سهمی از اموالش را براي چنین فرزندي جدا کند، تبعیض در میان  درصدي؛ اما این

 آید و حرام است. شمار می فرزندان به
اي به او  حفظ قرآن اشتغال دارد و پدرش هدیهیکی از فرزندان یک نفر، به 

بخشد؛ دادن این هدیه و اختصاص آن به این فرزند، در صورتی جایز است که  می
ها بگوید: در صورتی  پدر این فرصت را در اختیار سایر فرزندانش نیز بگذارد و به آن

داد؛ در این اي خواهم  که مانند برادرتان قرآن را حفظ کنید، به شما نیز چنین هدیه
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ها هستند که قدر این فرصت را بدانند یا خیر؛ لذا هریک از  صورت، این خود بچه
آنان که در حفظ قرآن کوتاهی کند، حقی از این پاداش ندارد؛ اما جایز نیست که یک 
پدر، این زمینه را فقط براي برخی از فرزندانش فراهم سازد یا این درب را به روي 

 ید.ها بگشا برخی از آن
تقواي اهللا پیشه سازید و در میان فرزندانتان عدالت را رعایت «فرمود:  اهللا رسول

ه سایر ورثه، واجب که رعایت برابري در بذل و بخشش ب یابیم لذا درمی». کنید
بیش از سایر  اش به یکی از برادران خود در زندگانی تواند نیست؛ یعنی انسان می

ها چیزي بدهد و به دیگران  نآی به یکی از بخشش و هدیه کند یا حت شبرادران
ندهد؛ زیرا در متن این حدیث، فقط به رعایت عدالت در میان فرزندان تصریح شده 
است؛ لذا این دیدگاه برخی از علما که رعایت تساوي را در میان وارثان، متناسب با 

یان اند، هیچ دلیلی ندارد و رعایت عدالت فقط در م سهم ارثشان واجب دانسته
 فرزندان، واجب است.

*** 
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مرده، مگر بر مرگ شوهرش که چهار ماه و ده  آرایش در عزاي

 روز است

َمةَ  -١٧٨٣
َ
مِّ َحبِيَبةَ  $َ�ْن َزْ�َنَب بِْنِت أيب َسل

ُ
ُت ىلَعَ أ

ْ
 َزوِج انلَّيِبِّ  &قالْت: َدَخل

 َ
ِّ

َدَهَنْت أبُوَها أبُو ُسْفَياَن بُن حرٍب  ِحَ� تُُو�
َ
وٍق أْو َغ�ِهِ، ف

ُ
َدَعْت بِِطيٍب �ِيِه ُصْفَرةُ َخل

َ
، ف

 َسِمْعُت 
ِّ

يِب ِمْن َحاَجٍة، َ�ْ�َ �� ْت: واهللاِ َما يِل بِالطِّ
َ
ال

َ
ْت بَِعارَِضْيَها، ُ�مَّ ق ِمنُه َجارِ�ًَة ُ�مَّ َمسَّ

ِدَّ ىلع َميٍِّت «: يُقوُل ىلَعَ الِمْنرَبِ  رسوَل اهللاِ 
ُ

ٍة تُْؤِمُن بِاهللاِ َوايَلْوِم اآلِخِر أْن حت
َ
ال َ�ِلُّ الْمَرأ

 ىلَع َزْوٍج أْرَ�َعَة أْشُهٍر َوَعرْشاً 
ّ
َاٍل، إال

َ
الَِث يل

َ
وَق ث

َ
 ».ف

ُت ىلَعَ َزْ�َنَب بْنِت َجْحٍش 
ْ
ْت َزْ�َنُب: ُ�مَّ َدَخل

َ
َدَعْت بِطِ  &قال

َ
ُخوَها، ف

َ
َ أ يٍب حَ� تُُو�ِّ

 َسِمْعُت رُسوَل اهللاِ 
ِّ

يِب ِمْن َحاَجٍة، َغَ� �� ْت: أَما َواهللاِ َما يِل بِالطِّ
َ
ال

َ
ْت ِمْنُه ُ�مَّ ق  َ�َمسَّ
 «يُقوُل ىلَعَ الِمْنرَبِ: 

َّ
الٍَث، إال

َ
وَق ث

َ
ِدَّ ىلع َميٍِّت ف

ُ
ٍة تُْؤِمُن بِاهللاِ َوايَلْوِم اآلِخِر أْن حت

َ
ال َ�ِلُّ الْمرَأ

 )1([متفق علیه] ».أْرَ�َعَة أْشُهٍر َوَعرْشاً  ىلَع َزْوٍج 
گوید: هنگامِ وفات ابوسفیان بن  می $سلمه زینب دختر بنت ابی ترجمه:

عطري خواست  &حبیبه رفتم؛ ام ، همسر پیامبر&حبیبه ام -دخترش -نزد حرب
 کنیز خویش مالید وکه زردرنگ و آمیخته به زعفران یا چیزِ دیگري داشت و از آن به 

هاي خود زد و گفت: من احتیاجی به عطر ندارم؛ اما از  سپس به صورت و گونه
 -آخرت -براي زنی که به اهللا و روز واپسین«فرمود:  شنیدم که بر منبر می اهللا رسول

گوار باشد؛ مگر براي اي بیش از سه شب، سو بر مردهایمان دارد، حالل نیست که 
 ».نشیند میشوهرش که چهار ماه و ده روز به سوگ 

رفتم که برادرش  &گوید: نزد زینب بنت جحش می -$سلمه بنت ابی -زینب
من احتیاجی فوت کرده بود؛ او نیز عطري خواست و به خود عطر زد و سپس گفت: 

براي زنی که به اهللا و «فرمود:  شنیدم که بر منبر می اهللا به عطر ندارم؛ اما از رسول
اي بیش از سه شب،  بر مردهحالل نیست که  ایمان دارد، -آخرت -روز واپسین

 ».نشیند گوار باشد؛ مگر براي شوهرش که چهار ماه و ده روز به سوگ میسو

 .1486)؛ و صحیح مسلم، ش: 3534، 1281، 1280صحیح بخاري، ش: ( )1(
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 شرح
نشینی زن و ترك آرایش  حرام بودن بیش از سه روز سوگ«گوید:  می /مولف

منظور از ». در عزاي مرده، مگر بر مرگ شوهرش که چهار ماه و ده روز است
، ترك زینت و آرایش شرعی در عزاي مرده است؛ زیرا خودآراییسوگواريِ زن، 

شان را هلیِ پیش از اسالم، وقتی که عزیزي جا ست. در دوره نشان از سرور و شادي
؛ کردند توانستند، از عطر و آرایش خودداري می دادند، تا مدتی که می از دست می

ه و زینب بنت حبیب در این حدیث که دو همسر بزرگوارش، یعنی ام پیامبر
نشینی زن و ترك آرایش در عزاي  سوگاند، بیان فرمود که  روایت کرده $حجش

روز روا نیست؛ مگر بر مرگ شوهرش که چهار ماه و ده روز  ، بیش از سه شبانهمرده
میرد؛ بر این آقاي فرزندمرده،  نشیند. به عنوان مثال: فرزند کسی می به سوگ می

اش  هی امیدوار باشد و امور زندگیبه اجر و ثواب الشکیبایی ورزد و واجب است که 
اش برود و به  دار است، مثل گذشته به مغازه روالِ عاديِ خود را داشته باشد؛ اگر مغازه

اش را تعطیل نکند  کار و کاسبیِ خود ادامه دهد و اگر کشاورز است، کار و کشاورزي
و درسِ خویش حاضر شود. آموز است، سرِ کار  چه کارمند یا معلم و دانش و چنان

اش را از روالِ عادي خارج نکند. این،  رسیده است، زندگی وي که به یعنی مصیبتی
باشد که مصلحت فرد و جامعه در آن رعایت شده است؛  رهنمود سنت و شریعت می

و دنیا که به آخر نرسیده است حتی اگر پدر یا پسر یا مادر و برادرش مرده باشد، 
باشد که  می را رها کند؛ همه چیز به اراده و خواست اهللا کار و بارش نباید

اجر و به هی راضی باش، شکیبایی ورز و به خواست ال ،رواي مطلق است. پس فرمان
صبري نکن و غصه نخور. آري؛ انسان، قلب دارد و غمگین  ثوابش چشم بدوز؛ بی

جا که  ؛ لذا از آنصبري کند و زندگیِ خویش را تباه بگرداند ؛ ولی نباید بیشود می
روز،  فقط به مدت سه شبانه اهللا شود، رسول انسان در چنین شرایطی غمگین می

ي سوگواري داده است؛ یعنی اگر دوست یا عزیزِ کسی بمیرد و غم و اندوه  اجازه
ي دیدن مردم را نداشته باشد، ایرادي ندارد  شدیدي بر او چیره شود و حال و حوصله

اش بماند و بیرون نرود؛ اما بر او واجب است که در  خانهروز در  که سه شبانه
 نمازهاي جماعت، حاضر شود.
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روز به سوگ  سه شبانهبر مرگ هر یک از عزیزانش براي زن نیز جایز است که 
جایز  روز شبانه خودداري کند؛ اما بیش از سه آرایی در خانهاز عطر و خودبنشیند و 

فرموده  پیامبر نشیند؛ و ده روز به سوگ می؛ مگر براي شوهرش که چهار ماه نیست
اي بیش از  بر مردهبراي زنی که به اهللا و آخرت ایمان دارد، حالل نیست که «است: 

سه شب، سوگوار باشد؛ مگر براي شوهرش که چهار ماه و ده روز به سوگ 
ْن  لَْو ُكنُْت آِمًرا«فرموده است:  شوهر حقّ بزرگی دارد؛ حتی پیامبر». نشیند می

َ
أَحًدا أ

ْن �َْسُجَد لَِزوِْجَها
َ
ة أ

َ
َمْرُت املْرأ

َ
حٍد أل

َ
دادم که  اگر به کسی فرمان می«یعنی:  )1(؛»�ْسُجَد أل

؛ اما سجده، »دادم که براي شوهرش سجده نماید کسی را سجده کند، به زن فرمان می
 فقط مخصوص پروردگار جهانیان است.

نشیند؛ این در  و ده روز به سوگ میکه زن، براي شوهرش چهار ماه  خالصه این
قدر که طول  هر چه -باشد؛ ولی زنِ باردار تا وضع حملشست که باردار ن صورتی

بنابراین زنِ شوهرمرده، چهار ماه و ده روز عده دارد؛  .برد سر می به  در عده -بکشد
بالفاصله پس که  حتی اگر شوهرش در حیات خود با او نزدیکی نکرده باشد یا این

 فرماید: ؛ زیرا اهللا متعال میرد از دنیا برودم ،قد ازدواجع

ِينَ ٱوَ ﴿ زۡ  َوَ�َذُرونَ  ِمنُ�مۡ  نَ ُ�َتَوفَّوۡ  �َّ
َ
�َّۡص  اجٗ َ�ٰ أ نُفِسِهنَّ  نَ َ�َ�َ

َ
رۡ  بِأ

َ
شۡ  َ�َعةَ أ

َ
 ُهرٖ أ

    ]٢٣٤: البقرة[  ﴾�وََعۡ�ٗ 
باید چهار ماه و ده  گذارند، همسرانشانمیرند و همسرانی به جا میآن دسته از شما که می

 روز عده نگه دارند

اش پایان  که وضع حمل نماید، عده مرده باردار باشد، همین و اگر زنِ شوي
اش تمام  زایمان کند، عده سپاريِ شوهرش یابد؛ حتی اگر پیش از غسل و خاك می
تر  ي مرگ شوهر و تولد فرزندش کم تواند ازدواج کند؛ یعنی اگر فاصله شود و می می

سپاريِ شوهرش  تواند پیش از خاك اش تمام است و می عدهز چند دقیقه باشد، ا
 فرماید: ؛ زیرا اهللا متعال میازدواج نماید

ْوَ�ٰ ﴿
ُ
 ٱ ُت َوأ

َ
َجلُُهنَّ  الِ ۡ�َ ۡ�

َ
ن أ

َ
    ]٤:  الطالق[  ﴾لَُهنَّ َ�ۡ  نَ يََضعۡ  أ

 ي زنان باردار، این است که وضع حمل کنند. و عده

 آمده است. [مترجم] 290ي  شماره تر به این حدیث پیش )1(
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 نشینیِ زن چیست؟ ي یا سوگاما منظور از سوگوار
 منظور از سوگواري زن، این است که از کارهاي ذیل پرهیز نماید:

زرد،  -اش به هر رنگی که باشد هاي عادي لباس زینتی نپوشد و به لباس یکم:
آید،  شمار می بسنده نماید؛ اما از پوشیدنِ لباسی که لباس زینتی به -سبز یا قرمز

سر  اش به ي شوهرِ مرده هایی براي زنی که در عده لباس ؛ زیرا پوشیدنِ چنینبپرهیزد
 برد، جایز نیست. می

اش پاك  گونه عطري استعمال نکند؛ البته زمانی که از عادت ماهانه هیچ دوم:
 تواند براي رفع بوي بد، اندکی عطر استعمال نماید. شود، می می

بند  واره و گردنگوش برنجن، بند، پاي مانند دستگونه زیورآالتی  از هیچ سوم:
چه از قبل، زیورآالتی بر سر و گردن داشته باشد، باید بیرون  ؛ و چناناستفاده نکند

ها  ها را از دست ندهد؛ و گرنه، آن بیاورد؛ البته در صورتی که به ضررش نباشد و آن
 را مخفی نگه دارد.

ه بر اش بدون ضرورت بیرون نرود؛ نه در شب و نه در روز؛ بلک از خانه چهارم:
در روز یا اول «ي شوهرش بماند. حال اگر زنی بگوید:   است که در خانه او واجب

ام  ام را فراموش کنم و سپس به خانه روم تا غم و غصه ام می شب به دیدن همسایه
و همسایگانت به دیدنت بیایند.  ني شوهرت بما در خانهگوییم: خیر؛  ، می»گردم برمی

وهرش، براي درمان وي به شهر دیگري رفته است و ست: زنی که به همراه ش گفتنی
 ي خویش بازگردد. میرد، باید بالفاصله به شهر و خانه شوهرش می

تواند به  باید از آرایش و سرمه کشیدن و امثالِ آن خودداري کند؛ حتی نمی پنجم:
در چشمش وجود دارد، از سرمه استفاده کند؛ بلکه که ي بیماري و دردي  بهانه
آمد و  زیرا زنی نزد پیامبراستعمال نماید؛ رنگ  هاي بی چشمی یا سرمه هاي قطره

دخترم فوت کرده است و چشمان دخترم درد  خدا! شوهرِ عرض کرد: اي رسول
 /حزم ابن». خیر«فرمود:  توانیم چشمانش را سرمه بکشیم؟ پیامبر کند؛ آیا می می

از دست بدهد، حق  چشمانش را هم ، حتی اگرگفته است: زن در چنین شرایطی
اي  کرد، چنین اجازه به زنی که چشمانش درد می ؛ زیرا پیامبرسرمه کشیدن ندارد

اش، همین حکم  نداد. استفاده از تمام مواد آرایشی براي زنِ شوهرمرده در طول عده
 جایز است. اممبو براي استح هاي بی را دارد؛ اما استفاده از صابون
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گویند: زن شوهرمرده، فقط باید جمعه به  عوام میکه برخی از  ست: این گفتنی
 جمعه استحمام کند، هیچ اصلی ندارد.

تواند در شب به حیاط  کنند که زن نمی اشتباه گمان می چنین برخی از مردم به هم
 اي ندارد. داري باشد. این هم، پایه اش برود و حتماً باید در محلّ سقف خانه

پندارند و  دار می ماه را مردي چشم و گوشه اي هستند ک قدر خرافه برخی هم آن
هاي مهتابی بیرون برود؛ این،  برد، نباید در شب سر می گویند: زنی که در عده به می

خواهد،  هاي مهتابی و هر وقتی که می تواند در شب ست و زن می اساسی حرف بی
 اش بیرون برود. باید از خانهن اماهاي سرپوشیده باشد؛  خارج از محل

کنند که این زن، فقط حقّ صحبت کردن  اشتباه گمان می چنین برخی از مردم به هم
تواند با کسی که درب  با محارم خود را دارد؛ در صورتی که با حفظ حجاب می

تواند با نزدیکان شوهرش  چنین می زند، سخن بگوید یا جواب تلفن را بدهد؛ هم می
خن گفتن با افراد نامحرم، مانند سایر آیند، حرف بزند؛ یعنی در س اش می که به خانه

زنان است و سخن گفتن با دیگران براي او حرام نیست؛ اما باید در چارچوب 
 فرماید: گونه که اهللا متعال می رهنمودهاي شرعی باشد؛ همان

ِ  نَ َضعۡ َ�ۡ  فََ� ﴿ ِيٱ َمعَ َ�َيطۡ  لِ َقوۡ لۡ ٱب  ]  ٣٢:  األحزاب[  ﴾َمَرٞض  ۦبِهِ قَلۡ  ِ�  �َّ
 .ازك سخن نگویید تا مبادا کسی که بیماردل است، طمع ورزدنرم و ن

*** 



 روستانشینیگريِ شهرنشین براي  حرام بودن واسطهباب:  -355
آورد؛ و نیز حرام  شهر میکه کاالهاي خود را به منظور فروش به 

و خواستگاريِ شخصی دیگر،   بودن دست گذاشتن روي معامله
 دن ويي او یا پس از رد ش مگر به اجازه

�ِيِه  قاَل: َ�َ� رُسوُل اهللاِ  عن أ�ٍس  -١٧٨٤
َ
أْن يَبيَع َحارِضٌ بِلَاٍد و�ْن اكَن أَخاهُ أل

ِه. مِّ
ُ
 )1([متفق علیه] وَأ

که شهرنشینی کاالهاي روستانشینی  از این اهللا گوید: رسول می انس ترجمه:
 باشد.بفروشد، منع نمود؛ حتی اگر برادرِ تنیِ او  -به صورت داللی -را

 : «قاَل: قاَل رسوُل اهللاِ  $وعن ابن عمر -١٧٨٥
َ

َع َحىتَّ ُ�ْهَبَط بَِها إىل
َ
ل ُوا السِّ قَّ

َ
ال َ�َتل

ْسَواقِ 
َ
 )2([متفق علیه] ».األ

جناس و پیش از رسیدن ا«فرمود:  اهللا گوید: رسول می $عمر ابن ترجمه:
 ».ها نروید نآ -فروشندگان غیرمقیم -باز ، به پیشهابه بازارکاالهاي تجاري 

َباَن، َوال يَبِْع َحارِضٌ : «قاَل: قاَل رُسوُل اهللا $وعن ابن عباٍس  -١٧٨٦
ْ
ك ُوا الرُّ قَّ

َ
ال َ�َتل

ُ َطاووٌس: َما قوهل: ». بِلَادٍ 
َ

ُ ِسْمَساراً.»ال يَبع َحارِضٌ بِلَادٍ «فقاَل هل [متفق  ؟ قاَل: ال يَُ�وُن هلَ
 )3(علیه]

به  -براي خرید کاال  -«روایت کرد که فرمود:  اهللا از رسول $عباس ابن ترجمه:
». استقبال کاروان نروید و شهرنشین، کاالي روستانشین را براي او نفروشد

شهرنشین، «که فرمود:  از این اهللا پرسید: منظور رسول $عباس از ابن /طاووس

 .1523سلم، ش: ؛ و صحیح م2161صحیح بخاري، ش:  )1(
 .1517)؛ و صحیح مسلم، ش: 2165، 2164، 2149صحیح بخاري، ش: ( )2(
 .1521)؛ و صحیح مسلم، ش: 2163، 2158صحیح بخاري، ش: ( )3(
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و پاسخ داد: یعنی براي ا $عباس ، چیست؟ ابن»کاالي روستانشین را براي او نفروشد
 )1(داللی نکند.

أْن يَبِيَع َحارِضٌ بِلَاٍد، َوال َ�َناَجُشوا َوال  وعن أيب هر�رَة قاَل: َ�َ� رسوُل اهللا -١٧٨٧
 
ْ
ْختَِها تِلَك

ُ
ةُ َطالََق أ

َ
ُل الَمْرأ

َ
 يَبِيُع الرَُّجُل ىلَعَ َ�ْيِع أْخيِِه، َوال َ�ُْطُب ىلَعَ ِخْطَبِة أِخيِه، َوال �َْسأ

َ
َفأ

 ِ  َها.َما يِف إنائ
ْن �َْشرَتَِط  و� روايٍة قاَل: َ�َ� َرُسوُل اهللا

َ
، وَأ ْن يَبَْتاَع الُمَهاِجُر لِألْعرَايِبِّ

َ
، وَأ يقِّ

َ
َعِن اتلَّل

ْختَِها، وأْن �َْستَاَم الرَُّجُل ىلع َسوِْم أِخيِه، َوَ�َ� َعِن انلَّْجِش واتلَّرْصِ�َِة.
ُ
[متفق  الَمرْأةُ َطالََق أ

 )2(علیه]
که شهرنشینی کاالهاي  از این اهللا گوید: رسول می ابوهریره :ترجمه

قیمت کاالها را « -و فرمود: -بفروشد، منع نمود -به صورت داللی -روستانشینی را
ي برادرش  کس روي معامله و هیچ )3(که قصد خرید داشته باشید، باال نبرید بدون این

داللی شهرنشین براي روستانشین را حمل بر این  /المنیر گفته است: بخاري گوید: ابن /حافظ )1(
مزد انجام دهد؛ اما اگر این کار را بدون  گرفتن دست کرده است که شهرنشین، این کار را در ازاي

 انجام برساند، ایرادي ندارد. [مترجم] درخواست روستانشین به دریافت مزد و از روي خیرخواهی یا به
 .1515؛ و صحیح مسلم، ش: 2140صحیح بخاري، ش:  )2(
رید کاالیی را داشته باشد، که قصد خ نآ نکنید. نَجش، بدین معناست که شخصی، بی» نَجش«یعنی  )3(

کند که  هر دو نیت، چنین وانمود می  قصد باال بردن سود فروشنده یا به براي فریب دادن خریدار یا به
قیمت خریداري نماید. به عنوان مثال: کاالیی را در بازار در معرضِ فروش  خواهد این کاال را به فالن می
شود. آخرین  سان، کاالي شما، عمالً به مزایده گذاشته می نگوید و بدی گذارید و هرکس، قیمتی می می

خیزد و قصد خرید ندارد؛  اند، صدهزار تومان است؛ در این میان، شخصی برمی قیمتی که براي این کاال گفته
کند. قصدش، فقط این است که مشتري را به خرید آن جنس،  گذاري می هزار تومان قیمت ولی صد و ده

نفع فروشنده باال ببرد. این، حرام است. اما اگر  اصطالح بازارگرمی کند و قیمت کاال را به هتحریک نماید و ب
هاي پیشنهادي، قیمت آن جنس  کسی، واقعاً از ابتدا قصد خرید داشته باشد، ولی در جریان قیمت

هنگام مزایده،  زیرا بسیاري از مردم، ؛اي باال برود که از خرید آن منصرف شود، اشکالی ندارد اندازه به
رود، از خرید آن جنس منصرف  دانند، ولی وقتی قیمت، باال می قیمت پیشنهاديِ خود را مناسب می

 .]1575ي  [ر.ك: شرح حدیث شماره هیچ ایرادي بر این کار وارد نیست و اشکالی ندارد. ؛شوند می
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 -به نفع خود -و هیچ زنی اش، خواستگاري نکند؛ نیز روي خواستگاريمعامله و 
 ».خواهان طالق خواهر مسلمانش نشود

که انسان پیش  از این امور منع فرمود: از این اهللا و در روایتی آمده است: رسول
که شهرنشین،  از رسیدن کاالها به بازار، به استقبال فروشندگان غیرمقیم برود و از این

که زنی ازدواج خود با  ایناز و بفروشد  -صورت داللی به -را کاالي روستانشین
با پیشنهاد قیمت  -که کسی و از اینمردي را به طالق دادن زن اولش مشروط کند 

و از  )1(ي برادر مسلمانش بیفزاید شده بر قیمت کاالي خریداري -تر به فروشنده بیش
قصد فریفتن  نگه داشتن شیر در پستان حیوان شیرده بهو از » نَجش«ي  معامله

 منع فرمود. -تا چنین تصور کند که پرشیر است -خریدار

ال يَبِْع َ�ْعُضُ�ْم ىلَعَ َ�ْيِع َ�ْعٍض، َوال «قاَل:  أنَّ رُسوَل اهللا $وعن ابن عمرَ  -١٧٨٨
 ُ
َ

 )2([متفق علیه؛ این، لفظ مسلم است.] ».َ�ُْطْب ىلَعَ ِخْطَبِة أِخيِه إال أْن يَأَذَن هل
ي  یک از شما روي معامله هیچ«فرمود:  هللا گوید: رسول می $عمر ابن ترجمه:

کس روي خواستگاري برادرِ مسلمانش خواستگاري  دیگري، دست نگذارد و هیچ
 ».که خواستگار اول اجازه دهد نکند؛ مگر آن

ال َ�ِلُّ «قاَل:  أنَّ رُسوَل اهللا وعن عقبة بن اعمرٍ  -١٧٨٩
َ
ُخو الُمْؤِمِن، ف

َ
الُمْؤِمُن أ

 )3([روایت مسلم] ».بَْتاَع ىلَعَ َ�ْيِع أِخيِه َوال َ�ُْطَب ىلَعَ ِخْطَبِة أِخيِه َحىتَّ يَذرَ لُِمْؤِمٍن أْن يَ 
مومن، برادر مومن است و «فرمود:  اهللا گوید: رسول می عقبه بن عامر ترجمه:

ي برادرش معامله کند یا روي  روي معاملهنیست که  حاللبراي هیچ مومنی 
 -برادر مسلمانش، خودکه  ش، به خواستگاري برود؛ مگر آنخواستگاريِ برادر مسلمان

 ».را ترك کندخواستگاري  -معامله یا

آید و  گاه شخصی می رسد؛ آن بدین صورت که مثالً عمر، بر سر قیمت کاالیی با حسن به توافق می )1(
خرم.  اي، از تو می تر از قیمتی که با حسن توافق کرده قدر بیش گوید: من، این کاال را این به حسن می

 [مترجم]
 .1412)؛ و صحیح مسلم، ش: 5142، 2139صحیح بخاري، ش: ( )2(
 .1414صحیح مسلم، ش:  )3(
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 شرح
 در این باب به سه موضوع پرداخته است:/ مولف

 ي شخصی دیگر.  حرام بودن دست گذاشتن روي معامله •
ي  حرام بودن خواستگاري بر روي خواستگاريِ شخصی دیگر، مگر به اجازه •

 شدن وي. او یا پس از رد
گريِ شهرنشین براي روستانشینی که کاالهاي خود را به  حرام بودن واسطه •

 آورد.  منظور فروش به شهر می
این داللی، چندین صورت دارد که در احادیث این باب، بیان شده است؛ از آن 

که روستانشینی شتر یا گوسفند یا ماست و شیر خود را براي فروش به شهر  جمله این
ها را براي تو  فالنی! من، این«گوید:  آید و می یکی از ساکنان شهر، نزدش می آورد؛ می
ُ «فرموده است:  اهللا این، جایز نیست؛ زیرا رسول». فروشم می َدُعوا انلَّاَس يَْرُزُق ا�َّ

. اهللا -ي خود را انجام دهند که معامله -مردم را بگذارید«یعنی:  )1(؛»َ�ْعَضُهْم ِمْن َ�ْعٍض 
پس بگذارید تا روستانشین کاالي خود  ».دهد دیگر روزي می ي یک واسطه را بهآنان 

خواهد  فروش باشد و پول زیادي از مردم نخواهد؛ زیرا می بسا ارزان را بفروشد؛ چه
چنین پولش را هم نقدا  هرچه زودتر کارش تمام شود و به آباديِ خود برگردد. هم

اند که روستانشین قصد بازگشت دارد و د کند؛ زیرا خریدارِ شهري می دریافت می
برند: هم خریدار شهري که کاالي مورد  سان هر دو فایده می خواهد؛ بدین پولش را می

صورت نقدي  ي روستایی که پولش را به خرد و هم فروشنده نظرش را ارزان می
هم رود و  آید، هم قیمت کاال باال می کند. اما وقتی پاي دالل به میان می دریافت می

که شهرنشین،  از این رو پیامبر رسد؛ از این ي روستایی دیرتر به پولش می فروشنده
 ، منع نمود.بفروشد -صورت داللی به -کاالي روستانشین را

اند: اگر خود روستانشین از شهرنشین  برخی از علما با توجه به این علت، گفته
روشد، ایرادي ندارد؛ زیرا درخواست داللی کرد یا از او خواست که کاالي وي را بف

تري  که فرد شهرنشین، کاالي او را با قیمت بیش ي روستایی با علم به این فروشنده
فروشد و دو سه روزي هم براي رسیدن به پولش معطل خواهد شد، چنین  می

 .$نقل از جابر بن عبداهللا به 1522صحیح مسلم، ش:  )1(
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آید که شهرنشین حق ندارد که  درخواستی کرده است؛ اما از ظاهر حدیث چنین برمی
ا به صورت داللی بفروشد و اگر روستانشین هم چنین کاالي روستانشینی ر

 درخواستی کرد، به او بگوید: خودت کاالي خویش را بفروش.
چنین استنباط  )1(ي علت و نیز حدیثی که ذکر شد، چنین برخی از علما بر پایه هم

سان باشد، در این صورت  ي شهري و روستایی یک اند: اگر قیمت براي فروشنده کرده
دارد که فرد شهرنشین، کاالي روستانشین را بفروشد؛ زیرا در این صورت، ایرادي ن

عنوان مثال: قیمت کاالیی از سوي دولت تعیین شده است و  کند؛ به قیمت تغییر نمی
کند که شهرنشین آن کاال را بفروشد یا  شود. در این حالت فرقی نمی کم و زیاد نمی

 .یی، نفعی براي شهرنشین نداردروستانشین؛ لذا داللی براي فروش چنین کاال
اند که نهی از  چنین برخی از علما از علت مذکور، چنین استنباط کرده هم
ي کاالهاي ضروري  گريِ شهرنشین براي فروش کاالي روستانشین، فقط درباره واسطه

ي کاالهاي غیراساسی. اما این، استنباطی ضعیف  و مورد نیاز مردم است، نه درباره
 میان کاالهاي اساسی و غیراساسی وجود ندارد.است و فرقی 

هاي تجاري یا  باز کاروان گري، رفتن به پیش هطي دوم از این داللی یا واس نمونه
دانید، در  گونه که می آمدند؛ زیرا همان ست که از روستا به شهر می فروشندگانی

ها و تولیدات آمدند تا کاال گذشته، مردم در یک یا دو روز هفته، از روستا به شهر می
ها به شهر، به استقبالشان  ؛ لذا برخی از مردم پیش از رسیدنِ اینخود را بفروشند

کردند؛ در صورتی  ها را پیش از رسیدن به بازار، خریداري می رفتند و کاالهاي آن می
 که مردم در شهر منتظرِ رسیدن این کاالها بودند. در این کار دو زیان وجود داشت:

تري از  شدند کاالي مورد نیاز خود را با قیمت بیش ر ناگزیر میمردم شه اول:
 دالالن خریداري کنند.

اطالع بودند  کردند؛ زیرا از قیمت بازار بی فروشندگان روستایی نیز ضرر می دوم:
 رو پیامبر خریدند؛ از این تر از قیمت بازار می و دالالن، کاالهاي ایشان را ارزان

وَق َ�ُهَو ال تَلَقَّ «فرموده است:  ىَت َسيُِّدُه السُّ
َ
اُه فَاْشرَتَى ِمنُْه فَإَِذا أ َلََب َ�َمْن تَلَقَّ

ْ
وا اجل

ُ َ�ْعَضُهْم ِمْن َ�ْعٍض «ست به این حدیث که:  اي اشاره )1( مردم را «یعنی: ؛ »َدُعوا انلَّاَس يَْرُزُق ا�َّ
 ».دهد روزي می دیگر یکي  واسطه . اهللا آنان را به-ي خود را انجام دهند که معامله -بگذارید
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ِيَارِ 
ْ
شود،  به استقبال کاالیی که از روستا یا شهري دیگر آورده می«یعنی:  )1(؛»بِاخل

نروید؛ پس اگر کسی به استقبال برود و از آن بخرد، هنگامی که فروشنده به بازار 
 ».یار دارد که کاالیش را پس بگیرد، اخت-ببیند که ضرر کرده استو  -برسد

موضوع دیگري که در این باب مورد بررسی قرار گرفته، حرام بودن دست 
ي شخصی دیگر است. مثالً شخصی، کاالیی را به ده هزار تومان   گذاشتن روي معامله

هشت هزار تومان به گوید: من، این کاال را به  آید و می خریده است؛ اینک فردي می
کند که معامله را فسخ کند و  دهم؛ این، حرام است؛ زیرا خریدار را تحریک می تو می

ي دیگران است  هم زدن معامله تري بخرد و این، به معناي به همان کاال را با قیمت کم
 باشد. که حرام می

ي چنین خواستگاري کردن از دختر یا زنی که فردي دیگر از او خواستگار هم
باشد؛ مثالً به شما  کرده و هنوز جوابش را نگرفته یا منصرف نشده است، حرام می

اند؛ حال شما هم قدم پیش گذاشته،  رسد که از دختر فالنی خواستگاري کرده خبر می
که خواستگار اول به شما اجازه  کنید. این، حرام است؛ مگر آن از او خواستگاري می

اي؛  ام که به خواستگاريِ فالنی رفته و بگویید: شنیدهدهد؛ بدین معنا که نزدش بروید 
دهی؟ حق با اوست که اجازه دهد یا  من نیز همین قصد را دارم؛ آیا به من اجازه می

 خیر.
ي دختر، خواستگار اول را رد کردند، ایرادي  البته اگر مطمئن شدید که خانواده

د که باید از رد شدن ه نمانندارد که براي خواستگاري اقدام کنید؛ ولی ناگفت
ار اول مطمئن شوید؛ و گرنه، جایز نیست که پیش از اطمینان کامل از این گخواست

بسا قصد قبول کردن او را داشته باشند؛ اما  موضوع، به خواستگاري بروید؛ زیرا چه
سان خواستگار اول را از حقش  که شما خواستگاري کنید، او را رد کنند و بدین همین

 نید.محروم بگردا
*** 

 . [مترجم]1519صحیح مسلم، ش:  )1(
                                           



هاي نامشروع یا در  نهی از مصرف کردن مال در راهباب:  -356
 هایی که شریعت اجازه نداده است راه

، : «قاَل: قال رسوُل اهللاِ  عن أيب هر�رةَ  -١٧٩٠
ً
الَثا

َ
ُ�ْم ث

َ
إنَّ اَهللا تعاىل يَْرىَض ل

 ُ ُ�ْم أْن َ�ْعُبُدوهُ، َوال �
َ
: َ�َ�ْىَض ل

ً
الَثا

َ
ُ�ْم ث

َ
ْن َ�ْعَتِصُموا حِبَْبِل اهللاِ و�َْ�رَهُ ل

َ
، وَأ

ً
وا بِِه َشيئا

ُ
رْشِ�

َؤاِل، و�َضاَعَة الَمالِ  َة السُّ َ رثْ
َ
اَل، َو�

َ
ُ�ْم: �ِيَل َوق

َ
وا، َو�َْ�رَهُ ل

ُ
 َوال َ�َفرَّق

ً
[روایت  ».مَجِيعا

 )1(مسلم]
اهللا متعال سه چیز را براي شما «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

و شما را به آن امر  -پسندد براي شما میچه  آنپسندد؛  سندد و سه چیز را نمیپ می
این است که او را عبادت و پرستش نمایید و چیزي را شریکش نسازید و  -کند می

و بازگو (ریسمانِ اهللا چنگ بزنید و پراکنده نشوید. و براي شما قیل و قال همگی به 
و تباه کردن  ورد)م هاي بی و درخواستوان (اهاي فر سوالاز و نیز  )کردن هر سخنی

 ».هاي نامشروع، ناپسند (و حرام) گردانیده است هایتان را در راه اموال و دارایی

١٧٩١-  
َ

َّ الُمِغَ�ةُ ْ�ُن ُشْعَبَة يف كِتاٍب إىل ْمَ� يلَعَ
َ
وعن ورَّاٍد اكتب املغ�ة ْ�ُن ُشْعَبَة قاَل: أ

ُتوَ�ٍة: اَك  أنَّ انلَّيِبَّ  ُمَعاوِ�َةَ 
ْ
إال اُهللا وَْحَدهُ ال رَشِ�َك � ال «َن َ�ُقوُل يِف ُدبُِر لُكِّ َصالٍَة َمك

ْ�َطْيَت، َوال ُمْعِطَي 
َ
ُهمَّ ال َمانَِع لَِما أ

َّ
ِديٌر، الل

َ
ٍء ق ُ احَلْمُد، َوُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ

َ
ُك َوهل

ْ
ُ الُمل

َ
لَِما هُل، هل

اَل، َو�َضاَعِة »ْنَك اجَلدُّ َمَنْعَت، َوال َ�ْنَفُع َذا اجَلدِّ مِ 
َ
نَُّه اَكَن َ�ْنَ� َ�ْن �ِيَل َوق

َ
ِْه � َتَب إيلَ

َ
؛ َو�

ِد ابَلَناِت، َوَمْنٍع َوَهاِت.
ْ
َهاِت، َووَأ مَّ

ُ
َؤاِل، َوَ�َن َ�ْنَ� َ�ْن ُ�ُقوِق األ ةِ السُّ َ رثْ

َ
[متفقٌ  الَماِل، َو�

 )2(علیه]
به من دیکته  ید: مغیره بن شعبهگو می کاتبِ مغیره بن شعبهوراد،  ترجمه:

در پایان هر نماز فرض،  فرستاد، بنویسم: پیامبر اي که به معاویه کرد تا در نامه
ُ احلَْمُد، وَُهَو ىلَعَ لُكِّ � ال «گفت:  این ذکر را می

َ
ُك َوهل

ْ
ُ الُمل

َ
�َك هُل، هل إال اُهللا وَْحَدُه ال رَشِ

ٍء قَِديٌر، اللَُّهمَّ ال َمانِ  ْ�َطيَْت، َوال ُمْعِطَي لَِما َمنَْعَت، َوال َ�نَْفُع َذا اجلَدِّ ِمنَْك يَشْ
َ
َع لَِما أ

 آمده است. 345ي  شماره تر حدیثی به همین مضمون به . پیش1715صحیح مسلم، ش:  )1(
 .345ي  . نگا: حدیث شماره593) و صحیح مسلم، ش: 7292، 844صحیح بخاري، ش: ( )2(
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از بگومگو (و بازگو کردن  پیامبرنوشت:  اش به معاویه در نامه مغیره )1(؛»اجلَدُّ 
هاي  هاي نامشروع و از سوال ها در راه هر سخنی) و از تباه کردن اموال و دارایی

نمود و از نافرمانی و رنجاندن مادران و از  مورد) منع می هاي بی فراوان (و درخواست
ها باز  زنده به گور کردن دختران و از ندادنِ حقوق مالیِ دیگران و تصاحب حقوقِ آن

 داشت. می
 شرح

هاي  نهی از مصرف کردن مال در راه«بابی بدین عنوان گشوده است:  /مولف
 ».نداده است هایی که شریعت اجازه نامشروع یا در راه

ي قوام و تحقق نیازهاي دینی  آن را مایه ست که اهللا مال و دارایی، نعمتی االهی
 فرماید: گونه که خود می و دنیوي مردم قرار داده است؛ همان

ْ تُؤۡ  َوَ� ﴿ ٓ ٱ تُوا َفَها مۡ  ءَ لسُّ
َ
ٰ أ ُ ٱ َجَعَل  لَِّ� ٱ لَُ�مُ َ�     ]٥:  النساء[  ﴾امٗ قَِ�ٰ  لَُ�مۡ  �َّ

ي ماندگاري و قوام (زندگی) شما قرار داده است، به سفیهان و را که اهللا وسیلهو اموالی 
 .خردان ندهید بی

که  چنان ي نادرست از آن، حرام است؛ هم رو سوءاستفاده از اموال یا استفاده از این
إنَّ ِدماءُ�ْم، «فرموده است:  باشد؛ پیامبر تعدي به اموال دیگران، حرام می

همانا جان و مال و آبروي شما، «یعنی:  )2(؛»وأْعَراَضُ�ْم، َحَراٌم َعلَيُْ�مْ  َوأْمَوالَُ�ْم،
همانند این روز و این ماه و این سرزمین، حرمت دارند و تعرض به جان و مال و 

ست که اهللا  اي اندازه اهمیت این موضوع به». دیگر، بر شما حرام است آبروي یک
تقسیم اموال، سخن گفته و به بیان احکامی  متعال، خود در موارد فراوانی پیرامون

 فرماید: که می ها پرداخته است؛ چنان ي اموال و دارایی درباره

ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ ﴿ �ََّما ا
َ
نَّ  ءٖ َ�ۡ  ّمِن ُتمَغنِمۡ  �

َ
ِ  فَأ   ﴾َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ َوِ�ِي َولِلرَُّسولِ  ۥُ�َُسهُ  ِ�َّ

  ]  ٤١: األنفال[ 
آورید، از آنِ اهللا و پیامبر، و خویشانِ (پیامبر) دست می پنجم غنایم جنگی که به بدانید یک

 است.

 آمده است. [مترجم] 1424ي  تر در حدیث شماره ي آن، پیش این ذکر و ترجمه )1(
 ]آمده است. [مترجم 1532و  218هاي   شماره تر به این حدیث پیش )2(
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 فرماید: و نیز می

ٰ ٱ إِ�ََّما﴿ َدَ� ٓ لِلۡ  ُت لصَّ ۡ ٱوَ  ءِ ُفَقَرا ۡ ٱوَ  َهاَعلَيۡ  ِملِ�َ َ�ٰ لۡ ٱوَ  ِك�ِ َمَ�ٰ ل  َوِ�  قُلُوُ�ُهمۡ  ُمَؤلََّفةِ ل
ِ ٱ َسبِيلِ  َوِ�  رِِم�َ َ�ٰ لۡ ٱوَ  لّرِقَابِ ٱ بِ ٱ نِ بۡ ٱوَ  �َّ ِۗ ٱ ّمِنَ  َفرِ�َضةٗ  يِل� لسَّ ُ ٱوَ  �َّ  َعلِيمٌ  �َّ

    ]٦٠: التوبة[  ﴾٦٠ َحِكيمٞ 
ست که  ي نیازمندان(فقرا)، و مستمندان (مساکین)، و کارگزاران زکات و کسانیزکات، ویژه

جویی شود و نیز در راه آزاد کردن بردگان، و کمک به بدهکاران و مجاهدانِ  باید از آنان دل
اي از سوي اهللا (صادر شده) است. و باشد که به عنوان فریضه در راه ماندگان میراه اهللا و 

 اهللا، داناي حکیم است.

 فرماید: چنین می هم

ُ ٱ يُوِصيُ�مُ ﴿ وۡ  ِ�ٓ  �َّ
َ
َكرِ  ِدُ�ۡمۖ َ�ٰ أ  ٱ َحّظِ  ُل ِمثۡ  لِ�َّ

ُ
    ]١١:  النساء[  ﴾نثََيۡ�ِ ۡ�

 سهم پسر دوبرابر سهم دختر است. کند؛ي فرزندانتان به شما حکم میاهللا درباره

گر اهمیت حقوقِ مالی و عنایت شریعت به  هاي میراث، بیان طور دیگر آیه همین
ي کشورها در جهت  روست که امروزه همه ست؛ از همین موضوع ثروت و دارایی

کوشند. لذا ثروت و دارایی، اهمیت فراوانی دارد و براي انسان  رشد اقتصادي خود می
توان به  فایده هزینه نماید که از آن جمله می که آن را در کارهاي بیحالل نیست 

روي  که اسراف و زیاده چنان خرجی و اسراف در مصرف کردن پول اشاره کرد؛ هم ول
در خوردن و آشامیدن و نیز در لباس و سواري و دیگر موارد زندگی، حرام است؛ 

 فرماید: زیرا اهللا متعال می

﴿ ْ ْ �ُ ۡ�َ ٱوَ  َوُ�ُوا ْۚ فُوٓ �ُۡ�ِ  َوَ�  وا ۡ ٱ ُ�ِبُّ  َ�  ۥإِنَّهُ  ا     ]٣١: األعراف[  ﴾٣١ �ِ�َ ُمۡ�ِ ل
 کنندگان را دوست ندارد.و بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید. همانا اهللا، اسراف

رود  و بیمِ آن می ؛ اسراف، حرام استروي و از حد گذشتن اسراف، یعنی زیاده
. اندکی تأمل در این مفهوم اسراف، براي ما ا دشمن بداردکننده ر که اهللا متعال، اسراف

سازد که خرج کردن مال و ثروت، متفاوت است؛ یعنی آدم ثروتمند،  روشن می
پوشد، در حقّ او اسراف  خرد یا لباسی که می کند، یا ماشینی که می اي که بنا می خانه

ي ثروتش تجاوز  زهااند آید؛ زیرا با توجه به وضعیتی که دارد، از حد و شمار نمی به
نکرده است؛ اما اگر یک فقیر بخواهد همانند یک ثروتمند زندگی کند و خانه و 
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گوییم: این، اسراف و حرام  ماشین و لباسش را در حد یک ثروتمند قرار دهد، می
رو امروزه بسیاري از  از حد خود تجاوز کرده است. از این چنین فردي،باشد؛ زیرا  می

بینیم که در مدیریت زندگی اقتصادي خود، به  ا قشر متوسط جامعه را میمردم فقیر ی
که هر کسی باید پایش را  در صورتی اند؛ شدهخرجی مبتال  بالي اسراف و ول

؛ اما اگر فقیري پا از گلیمش درازتر نماید و بخواهد ي گلیمش دراز کند اندزه به
ي ثروتمندان باشد، این  انهاش همانند خوراك و پوشاك و خ خوراك و پوشاك و خانه
در این میان برخی از افراد به حدي به  دانیم. اش می خردي عمل حرام را نشانِ بی

اند که با وجود فقر و نداري، در پیِ زندگیِ اشرافی  گرایی روي آورده اسراف و تجمل
ست که  این، اشتباه بزرگی گیرند! هستند و بدین منظور قرض، و حتی وام ربوي می

 را حرام گردانیده است. متعال آن اهللا
کنندگان را دوست ندارد.  رو اهللا متعال، اسراف ، یعنی از حد گذشتن؛ از اینفاسرا

 فرماید: که در وصف بندگان نیکش می در صورتی

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ٓ ْ  إَِذا نَفُقوا
َ
ْ �ُۡ�ِ  لَمۡ  أ ْ َ�قۡ  َولَمۡ  فُوا وا ٰ  َ�ۡ�َ  َوَ�نَ  ُ�ُ     ]٦٧: لفرقانا[ ﴾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.

هاي اسراف، این است که انسان بدون ضرورت، چندین دست  یکی از نمونه
رد بازار لباس که طرح و مد جدیدي وا لباس داشته باشد؛ برخی از زنان همین

ي خود را از انواع  خانهسان  و بدین خرند روند و آن را می به بازار میشود،  می
! اما شگفتا از گذارند هاي قبلی را کنار می کنند و لباس هاي غیرضروري، پر می لباس

گوش، در خدمتش  به  دهد و مانند غالمی حلقه مردي که مهار خود را به دست زن می
رود تا زن بگوید: این را  دنبالش به این فروشگاه و آن فروشگاه میایستد و به  می

ي زنان خود هستند؛  اما متأسفانه بسیاري از مردانِ امروزي، زیرِ سلطهبخر، آن را بخر! 
پوشد و هرچه  ي زندگی را در دست دارد؛ هرطور بخواهد، لباس می لذا زن اداره

در صورتی که  و سرپرست خود ندارد!دهد و هیچ پروایی از مرد  بخواهد، انجام می
 روي منع کند. بر مرد، واجب است که مرد باشد و زنش را از اسراف و زیاده

ي حرام و نادرست از مال و ثروت یا تباه کردن آن، این  از دیگر مصادیقِ استفاده
هاي نامشروع و حرام هزینه نماید؛ مانند  اش را در راه است که انسان مال و دارایی
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خرند؛ در صورتی که استعمال دخانیات، حرام است؛ زیرا انسان  ی که سیگار میکسان
کشد؛ آن هم براي  کند و در حقیقت آن را به آتش می از این طریق مالش را تباه می

رساند. لذا استعمال سیگار و دخانیات، حرام است  اش آسیب می کاري که به سالمتی
ه ضررهاي سیگار نمایان شده، کشورهاي ي هیچ مسلمانی نیست؛ امروزه ک و شایسته

مقرراتی در ممنوعیت استعمال دخانیات وضع  -که کافرند رغم این به -رفته پیش
هاي عمومی؛ زیرا ضرر سیگار، هم به فرد سیگاري آسیب  ویژه در مکان اند؛ به کرده
ن ها با نگاهی پزشکی و بهداشتی چنی رساند و هم براي اطرافیانش زیان دارد؛ آن می

پروا، حتی در  اند، نه به خاطر دین؛ اما شگفتا از مسلمانانی که بی مقرراتی وضع کرده
حرام است؛ هم که استعمال دخانیات،  کشند! در صورتی هاي عمومی سیگار می مکان

دانید اذیت کردن مردم نیز حرام  گونه که می ي اذیت و آزار مردم؛ و همان مایه همو 
 است:

ِينَ ٱوَ ﴿ ۡ ٱ ونَ ذُ 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  که مرتکب گناهی شده باشند، می آن و آنان که مردان و زنان مؤمن را بی
 .اند تهمت و گناه آشکاري بر دوش کشیده

هاي  افراد سیگاري، عالوه بر ارتکاب عمل حرام، اطرافیان خود را نیز از زیان
رسد و برایشان  ها هم می گذارند؛ زیرا این سیگار به شُش آن نصیب نمی سیگار بی

رو عدالت افراد سیگاري  ضرر دارد. خریدن سیگار و استعمال آن، حرام است؛ از این
ترتیب، از دیدگاه برخی  شود و بدین ساقط میدارند،  که دست از این معصیت برنمی

ي ازدواج دادن  از علما حتی بر دختر خود نیز هیچ والیتی ندارند و والیتشان در زمینه
اند و  گردد؛ زیرا از عدالت، به سوي فسق و فجور خارج شده دخترشان نیز ساقط می

ي  ز، مسألهافراد فاسق، هیچ والیتی ندارند؛ پس سیگار کشیدن از لحاظ شرعی نی
 ست. مهمی

هاي تباه کردن مال و ثروت، هزینه کردن آن در  ست: یکی از نمونه گفتنی
 .باشد هاي بیهوده می بازي

و براي شما ناپسند (و حرام) گردانیده است «ي این حدیث، آمده است:  در ادامه
ازگو اساس و ب گویی یا بگومگوهاي بی زیاده یعنی: اهللا» که هر سخنی را بازگو کنید
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کردن هر سخنی را حرام نموده است. به عبارت دیگر براي کسی جایز نیست که 
اش شود و همواره بگومگو کند و بگوید  ي زندگی ي دیگران، همه سخن گفتن درباره

که این کار، ضایع کردن وقت  ویژه این به اند و چنین گفته شده است! که چنین گفته
مورد، تباه  هاي بی اساس و پرسش وهاي بیاست و انسان نباید وقتش را در بگومگ

مراتب از تباه کردن مال و ثورت، بدتر و  کند. ناگفته پیداست که هدر دادن وقت به
اي را جبران کند؛ اما  رفته آورتر است؛ زیرا امکان دارد که انسان، مال از دست زیان

گردد؛ از  نمیگذرد و باز  رفته، غیرممکن است. عمر انسان می هاي ازدست جبران وقت
 اش را بداند. ي زندگی لحظه رو بر انسان واجب است که قدر لحظه این

و براي شما ناپسند (و حرام) گردانیده است «ي این حدیث، آمده است:  در ادامه
احتمال دارد منظور  ».مورد) مطرح نمایید هاي بی هاي فراوان (و درخواست که سؤال

ِ کمک  هاي علمی باشد یا درخواست ، پرسشاز کثرت سؤال که از آن منع شده است
 مالی از دیگران.

گر، از  در مورد اول، زمانی کثرت سؤال، مکروه و ناپسند است که قصد پرسش
پیچ کردن طرف مقابلش این باشد که او را خسته و درمانده نماید؛ ولی اگر  سؤال

د و نکات کننده، این است که بر اطالعات و معلومات خویش بیفزای قصد سؤال
کرد؛ از  کثرت سؤال می به $جدیدي فرابگیرد، هیچ اشکالی ندارد. عبداهللا بن عباس

گر،  پرسش  همه علم و دانش را کسب کردي؟ فرمود: با زبانی او پرسیدند: چگونه این
 داد. قلبی اندیشمند و پیکري که در راه کسب علم، خستگی به خود راه نمی

جویی بر طرف مقابلش و  گیري یا عیب مچ کننده، هر حال اگر قصد سؤال به
 درمانده کردن او باشد، در این صورت، سؤال کردن، مکروه است.

کار و حریص  هاي طمع و اما حالت دوم، یعنی درخواست کمک مالی، ویژگی آدم
رو درخواست پول یا کمک مالی از دیگران، جز در شرایط اضطراري،  است؛ از این

رخواست کمک مالی از دوست بسیار نزدیک و صمیمی، یا از باشد. البته د جایز نمی
اشکال است؛ در  کنند، بی ي خود عمل می منت به وظیفه شناس که بی مسؤوالن وظیفه

غیر این صورت، درخواست کمک مالی جز در شرایط اضطراري، جایز نیست. آیا 
منونِ این و آن قدر ارزش دارد که کسی براي به دست آوردن چند ریال، م مال دنیا، آن

 شود؟
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شود؛ چه معنا  این نهی، شامل کنجکاوي و سرَك کشیدن در زندگی مردم نیز می
دار است یا فقیر؟ یا بگوییم: چه دارد و چه  دارد که از این و آن بپرسیم که: فالنی پول

 ندارد!
ها را  نافرمانی مادران یا رنجانیدن آن اهللا در این روایت آمده است که رسول

از کارهاي حرام برشمرد. رنجانیدن مادران، به معناي کوتاهی در انجام یکی 
ي مادران خود دارند؛ و هرکس در نیکی به مادرش  ست که فرزندان درباره وظایفی

شود. مادر، حق بزرگی بر فرزندانش دارد و  هی کند، باعث رنجش خاطرش میکوتا
آمد  اهللا : مردي نزد رسولگوید می ابوهریرهتر است؛  حقش از حقّ پدر نیز بزرگ

رفتار باشم؟  و گفت: چه کسی بیش از دیگران، سزاوار این است که با او خوش
باز سؤال کرد: ». مادرت«دوباره پرسید: سپس چه کسی؟ فرمود: ». مادرت«فرمود: 

 )1(».پدرت«گاه چه کسی؟ فرمود:  گفت: آن». مادرت«سپس چه کسی؟ فرمود: 
ان فرموده که مادر، بیش از دیگران سزاوار این است که با در این حدیث، بی پیامبر

باره از او پرسیدند، باز هم مادر را  رفتار باشیم. و چون دوباره در این او خوش
رفتاري معرفی کرد و تا سه بار، او را بیش  صحبتی و خوش سزاوارترین شخص به هم

ي چهارم، پدر را  هرفتاري دانست و مرتب از همه سزاوار عطوفت، مهرورزي و خوش
کس مثل مادر به  رفتاري معرفی فرمود؛ زیرا هیچ سزاوار تکریم، محبت و خوش

 فرماید: کند. اهللا متعال، می سوزي نمی ورزد و نسبت به او دل فرزندش، مهر نمی

هُ  هُ َ�َلَتۡ ﴿ مُّ
ُ
ٰ  ًناوَهۡ  ۥأ     ]١٤: لقامن[  ﴾نٖ َوهۡ  َ�َ

 شد، او را (در شکم خود) حمل کرد. می افزون مادرش در حالی که دچار ضعف روز

 فرماید: و می

هُ  هُ َ�َلَتۡ ﴿ مُّ
ُ
    ]١٥: االحقاف[  ﴾اهٗ ُكرۡ  هُ َوَوَضَعتۡ  اهٗ ُكرۡ  ۥأ

 مادرش با تحمل رنج و سختی به او باردار شد و با رنج و سختی، او را به دنیا آورد.

 ؛ اما پیامبرها نیز یکی از گناهان بزرگ است نافرمانی پدران یا رنجانیدنِ آن
 رنجانیدن مادران را از آن جهت ذکر فرمود که بدتر است.

 آمده است. [مترجم] 321ي  شماره تر به این حدیث پیش )1(
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؛ در دوران جاهلیت، داشتن فرزند باشد میزنده به گور کردن دختران نیز حرام 
ازدواج یک مرد دربیاورند؛  بردند که دخترشان را به دانستند و بد می دختر را ناپسند می

سان   کَندند و بدین شدند، گودالی می که صاحب فرزند دختر می رو همین از این
 فرماید: می کردند. اهللا متعال می دخترشان را زنده به گور

َ  �َذا﴿ َحُدُهم �ُّ�ِ
َ
ِ  أ  ٱب

ُ
ٰ  ٥٨ َكِظيمٞ  وَُهوَ  اَودّٗ ُمسۡ  ۥُههُ وَجۡ  َظلَّ  نَ�ٰ ۡ�  مِ َقوۡ لۡ ٱ ِمنَ  َرىٰ َ�َتَ�

َ  َما ءِ ُسوٓ  ِمن ُ�مۡ  ۦٓۚ بِهِ  �ُّ�ِ
َ
ٰ  ۥِسُكهُ � مۡ  ونٍ هُ  َ�َ

َ
هُ  أ اِب� ٱ ِ�  ۥيَُدسُّ َ َ�  ل�ُّ

َ
�  ٓ  َما ءَ َسا

     ]٥٩  ،٥٨: النحل[  ﴾٥٩ ُكُمونَ َ�ۡ 
شود و پر از خشم و ناراحتی  اش تیره می دهند، چهره ي دختر می و چون به یکی از آنان مژده

شود؛  اي که به او داده شده است، از قومش پنهان می گمانش) از زشتی مژده (به گردد. می
داند) که با خواري آن را نگه دارد یا او را زنده به گور نماید؟ آگاه باشید که چه بد  (نمی

 کنند! داوري می

کَند تا دخترش را زنده به گور نماید، غبار بر  ها که گودالی می حتی یکی از آن
دلی به حدي  ریشش نشسته بود؛ دختر، غبار از ریش پدر کنار زد؛ اما قساوت و سنگ

ود که پدر، از این رفتار دخترش نیز متأثر نشد و او را زنده به گور کرد! رسیده ب
 کنند! پناه بر اهللا. حیوانات هم با فرزندان خود چنین کاري نمی

خواست دخترش را زنده به گور کند. دخترك فهیمد که  چنین پدري می هم
گفت؛  جان میرفت و بابا جان، بابا  پدرش چه قصدي دارد؛ بر سر و کولِ او باال می

که او را در گودال  نمود تا این اما دلِ پدر سنگ شده بود و دخترش را از خود دور می
 گذاشت و زنده به گور کرد! پناه بر اهللا.

که به  هرکس، دو دختر را سرپرستی کند تا آن«فرمود:  گوید: پیامبر می انس
که من و او، مانند این آید  سن بلوغ برسند، روز قیامت در حالی (به میدان حشر) می

 )1(و انگشتانش را کنارِ هم قرار داد.» دو خواهیم بود
 است، دختر نوزادش، فرزند که دادند می خبر /حنبل احمد امام به که زمانی

 محمد هی،ال ي فرستاده برترین که چنان داشتند؛ دختر فرزند نیز پیامبران فرمود: می

 و رسیدند بلوغ سن به شاندختر فقط و داشت پسر سه و دختر چهار مصطفی

 آمده است. [مترجم] 272ي  شماره تر به دیث پیشاین ح )1(
                                           



 473  هایی که ... هاي نامشروع یا در راه کردن مال در راه باب: نهی از مصرف

 در که بود ابراهیم ،پیامبر پسر ترین بزرگ یافتند؛ وفات خردسالی در پسرانش

 بهشت در اي دایه ابراهیم، فرزندش که داد خبر پیامبر و رفت دنیا از ماهگی شانزده

 ند؛درگذشت بزرگوار آن حیات در اهللا رسول فرزندان ي همه دهد. می شیر او به که دارد

 درگذشت. اهللا رسول وفات از پس ماه شش که &فاطمه جز
که اگر اهللا متعال بر کسی منت نهد و به او فرزند دختر دهد و او نیز  خالصه این

خوبی سرپرستی نماید، حجاب و مانعی براي او در  به دخترانش نیکی کند و از آنان به
 برابر آتش دوزخ خواهند بود.

ها از طریق ضایع کردن حق دیگران و ندادنِ  برخی از انسان، یعنی: »ومنًْعا وهات«
زنند؛ و  هم می ها یا از طریق تصاحب اموال سایر افراد، مال و ثروتی به حقوق مالی آن

روند و خواهان  این، حرام است. به عبارت دیگر از دادن حقوقِ مالی دیگران طفره می
نی: به من پول و ثروت بدهید که یع »هات«ها تعلق ندارد.  اموالی هستند که به آن

دهند.  ها واجب است، نمی چه را که بر آن ، یعنی آن»ومنًْعا«ست؛  خواهی نوعی زیاده
کس خودداري  حرام نموده است؛ زیرا براي هیچ ست که اهللا این هم جزو کارهایی

اساس، نارواست و  طور که مطالبات مالی بی از اداي حقوق مالی، جایز نیست؛ همان
اهللا متعال، رنجانیدن مادران، «فرمود:  پیامبررو  باشد. از این ن، هر دو، حرام میای

ها را بر شما حرام نموده  خودداري از اداي حقوق مالی دیگران و تصاحب حقوق آن
 ».است

*** 



باب: نهی از گرفتن اسلحه و امثال آن به سوي مسلمان، چه  -357
گرفتن شمشیرِ  به دستجدي باشد و چه شوخی؛ و نهی از 

 برهنه

الِح، «قاَل:  َعن رسوِل اهللاِ  عن أيب هر�رةَ  -١٧٩٢  أِخيِه بِالسِّ
َ

ال �رُِشْ أَحُدُ�ْم إىل
ْيَطاَن َ�ْ�ُِع يِف يَِدهِ، َ�َيَقع يِف ُحْفَرٍة ِمَن انلَّارِ  َعلَّ الشَّ

َ
إنَُّه ال يَْدرِي ل

َ
 )1([متفقٌ علیه] ».ف

إنَّ الَمالَئَِ�َة : «القاسمو� روايٍة ملسلٍم قال: قال أبو 
َ
 أِخيِه حِبَِديَدٍة، ف

َ
َمْن أَشاَر إىل

هِ  مِّ
ُ
�ِيِه وَأ

َ
َعُنُه َحىتَّ َ�ْ�َِع، َو�ْن اَكَن أَخاهُ أل

ْ
 ».تَل

یک از شما اسلحه را به  هیچ«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
بدین در دستش رها کند و بسا شیطان آن را  سوي برادر مسلمانش نگیرد؛ زیرا چه

 ».در گودالی از آتش دوزخ بیفتد -سبب قتل برادر مسلمانش شود و -ترتیب
هرکه «فرمود:  گوید: ابوالقاسم می و در روایتی از مسلم آمده است که ابوهریره

به سوي برادر مسلمانش اشاره کند، تا زمانی که  -هر سالح دیگري یا -با شمشیر
 ».فرستند؛ اگرچه برادر تنیِ وي باشد رد، فرشتگان بر او لعنت میسالح را بر زمین بگذا

والً. قاَل: َ�َ� رسوُل اهللاِ  وعن جابرٍ  -١٧٩٣
ُ
ْيُف َمْسل [روایت  أْن ُ�َتَعاىَط السَّ

 )2(ابوداود و ترمذي؛ ترمذي، این حدیث را حسن دانسته است.]
از یا  -ر برهنهشیاز به دست گرفتن شم اهللا گوید: رسول می جابر ترجمه:

 منع فرمود. -شمشیر آختهدست به دست کردن 
 شرح

نهی از گرفتن اسلحه و امثال آن به «بابی بدین عنوان گشوده است:  /مولف
سوي مسلمان، چه جدي باشد و چه شوخی؛ و نهی از به دست گرفتن شمشیرِ 

 در این باب دو مسأله مطرح شده است: ».برهنه

 .2616؛ و صحیح مسلم، ش: 7072صحیح بخاري، ش:  )1(
 .2256، ش: /؛ و صحیح أبی داود، از آلبانی6819صحیح الجامع، ش:  )2(

                                           



 475  باب: نهی از گرفتن اسلحه و امثال آن به سوي مسلمان، چه جدي باشد ...

شمشیر یا تفنگ یا چاقو و امثال آن را به سوي  که کسی، این ي نخست: مسأله
بسا شیطان اسلحه  چه«از این کار منع نمود و فرمود:  برادر مسلمانش بگیرد؛ پیامبر

 -انسان سبب قتل برادر مسلمانش شود و -را در دست انسان رها کند و بدین ترتیب
از روي شوخی خرد،  چنین برخی از افراد کم هم». در گودالی از آتش دوزخ بیفتد

این هم  رانند؛ اند، می سرعت به سمت دیگران که ایستاده یا نشسته ماشین خود را به
ترل ماشین از دست راننده خارج شود و بدین ترتیب انسان بسا کن نارواست؛ زیرا چه

ي این رفتارِ خطرساز، حادثه ایجاد کند و افراد نشسته یا ایستاده را زیر بگیرد  در نتیجه
گونه که در حدیث  در هر حال همانخودش سزاوار دوزخ گردد.  سبب  و بدین
شوخی باشد و چه  آمده، از هرگونه رفتارِ خطرسازي منع شده است؛ چه  ابوهریره

 جدي.
از به دست گرفتن شمشیر برهنه یا از دست به دست کردن آن، منع  ي دوم: مسأله

 دن دست وي شود.دیدگی انسان یا بری بسا موجب آسیب شده است؛ زیرا چه
اش را به سوي او  خواهید چاقو را به برادر مسلمانتان بدهید، دسته وقتی می

چنین اگر  بگیرید تا در این دست به دست کردن، آسیبی به برادر مسلمانتان نرسد. هم
کنید، آن را عمود بر زمین نگه  دستی یا عصا استفاده می در هنگام راه رفتن از چوب

به صورت افقی بپرهیزید تا با کسی برخورد نکند یا به کسی  دارید و از حمل آن
ست که انسان باید در زندگی خود  اي ها جزو آداب پسندیده ي این آسیب نرساند. همه

 رعایت کند تا مردم از اذیت و آزار او درامان باشند و آسیبی به آنان نرسد.
*** 



ذر تا ، مگر به عباب: کراهت خروج از مسجد پس از اذان -358
 که نماز فرض را به جاي آورد آن

ُعوداً َمع أيب هر�رة -١٧٩٤
ُ
نَّا �

ُ
ْعَثاءِ قاَل: ك ُن،  عن أيب الشَّ

ِّ
ن الُمَؤذ

َّ
ذ
َ
أ
َ
يف الَمْسِجِد، ف

قاَل أبو 
َ
ْ�َبَعُه أبُو ُهر�َرَة برََصَهُ َحىتَّ َخَرَج ِمَن الَمْسِجِد، ف

َ
أ
َ
َ�َقاَم رَُجٌل ِمَن الَمْسِجِد َ�ْميِش، ف

ا هَذا َ�َقْد َعىَص أبا الَقاِسمِ ه  )1([روایت مسلم] .ر�رة: أمَّ
در مسجد نشسته بودیم که مؤذن  گوید: با ابوهریره می ابوالشّعثاء ترجمه:

با چشم او را دنبال نمود و  اذان گفت؛ مردي از مسجد برخاست و رفت. ابوهریره
نافرمانی  ، از ابوالقاسماین مرد«فرمود:  دید که از مسجد بیرون رفت. ابوهریره

 ».کرد
 شرح

که  بیرون رفتن از مسجد بعد از اذان کراهت دارد؛ مگر این«گوید:  می /مولف
الة يَحَّ «؛ زیرا مؤذن با گفتنِ »شخصی عذر داشته باشد سوي نماز  ، مردم را به»ىلَع الصَّ

و رو خروج از مسجد پس از این فراخوان بزرگ، معصیت  خواند؛ از این فرا می
 ست. نافرمانی

گوید: با  می روایتی بدین مضمون آورده است که ابوالشّعثاء /سپس مولف
در مسجد نشسته بودیم که مؤذن اذان گفت؛ مردي از مسجد برخاست و  ابوهریره

با چشم او را دنبال نمود و دید که از مسجد بیرون رفت.  رفت. ابوهریره
ست: وقتی یک  گفتنی». نافرمانی کرد ماین مرد، از ابوالقاس«فرمود:  ابوهریره

گوید:  گوید، حکم مرفوع را دارد؛ یعنی در حقیقت می صحابی چنین عبارتی می
 از این عمل منع فرموده است. پیامبر

اند که بیرون رفتن از مسجد پس از اذان  علما از این حدیث چنین برداشت کرده
که شخصی عذر داشته  د؛ مگر اینباش براي کسی که نماز بر او واجب است، حرام می

که در مسجدي دیگر،  وضو تازه کند؛ یا اینخواهد  باشد؛ مثالً تنگ وضوست و می
 جا برساند. امام یا مؤذن است و باید خود را به اذان و نمازِ آن

 .655صحیح مسلم، ش:  )1(
                                           



 477  باب: کراهت خروج از مسجد پس از اذان، مگر به عذر تا آن که نماز ...

قصد اداي نماز در مسجدي دیگر، از این مسجد بیرون  تواند به اما آیا کسی می
طور کلی بیرون رفتن از مسجد  اند: به عام گرفته و گفتهبرود؟ برخی این حدیث را 

ست که  ي کسی اند: این نهی درباره پس از اذان، کراهت دارد. و شماري از علما گفته
رود تا نماز را با جماعت نخوانَد؛ اما کسی که از مسجد بیرون  از مسجد بیرون می

ز نماز جماعت فرار نکرده رود تا نماز را در مسجد دیگري، با جماعت ادا کند، ا می
قصد  است و خروجش ایرادي ندارد. در هر حال، شایسته نیست که انسان حتی به

اداي نماز در مسجدي دیگر، پس از اذان، از مسجدي که در آنست بیرون برود؛ مگر 
خواهد بر آن نماز بخواند؛ یا  ست و می اي به سببی شرعی؛ مثالً در مسجد دوم جنازه

باشد. لذا اگر خروجش به  صداتر از امام مسجد نخست می ، خوشامام مسجد دوم
 سببی شرعی باشد، ایرادي ندارد که بیرون برود.

*** 



 باب: کراهت رد کردن ریحان بدون عذر -359

هُ، : «قاَل: قال رسوُل اهللاِ  وعن أيب هر�رةَ  -١٧٩٥ ال يَُردَّ
َ
ْيِه َرْ�َاٌن، ف

َ
َمْن ُعرَِض َعل

إنَُّه َخفيُف 
َ
�حِ ف  )1([روایت مسلم] ».الَمْحِمِل، َطيُِّب الرِّ

به هرکه ریحانی هدیه شد، آن «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
 ».بوست را رد نکند؛ زیرا ریحان، سبک و خوش

يَب. أنَّ انلَّيِبَّ  وعن أ�س بن مالٍك  -١٧٩٦  )2([روایت بخاري] اَكَن ال يَُردُّ الطِّ
که به ایشان هدیه  -بو را مواد خوش پیامبر گوید: می بن مالکانس  ترجمه:

 کرد. رد نمی -دادند، می

 شرح
ست که  بویی ي خوش ؛ ریحان ماده»کراهت رد کردن ریحان«گوید:  می /مولف

رد نکردن مواد  باشد. رهنمود پیامبر بو می سبک و خوش به تعبیر رسول اکرم
از صحیح بخاري آورده که در آن آمده  باره حدیثی در این /بوست. مولف خوش
بو، انسان را شاداب و  مواد خوش». کرد بو را رد نمی مواد خوش پیامبر«است: 

رو  دهد؛ از این طراوت و شادابی مینشین انسان نیز  هم بهگرداند و  سرِحال می

ُحبَِّب إىلَّ ِمن «که فرمود:  بو را دوست داشت؛ چنان عطر و مواد خوش پیامبر

الةِ دُ  ُة َعيِ� يف الصَّ يُب، وُجِعلَْت قرَّ سه چیز را از «یعنی:  )3(.»نيا�م ثالٌث: النِّساُء والطِّ
بوکننده)؛ و روشنیِ چشم  دنیاي شما دوست دارم: زنان، بوي خوش (هر چیز خوش

پس شایسته است که انسان همواره از عطر و مواد ». باشد من در نماز می
زیرا بوي خوش، نشان از پاکیِ انسان دارد و اهللا متعال بوکننده استفاده کند؛  خوش

 .2253ش:  صحیح مسلم، )1(
 ).5929، 2582صحیح بخاري، ش: ( )2(
این  3124در صحیح الجامع، ش:  /)؛ آلبانی199، 3/128)؛ احمد (3940، 3939روایت نسائی ( )3(

 حدیث را صحیح دانسته است.

                                           



 479  باب: کراهت ردکردن ریحان بدون عذر

بویی به شما هدیه  ي خوش رو اگر ماده پذیرد. از این پاك است و جز پاك را نمی
ویژه اگر چیزي که به  ست؛ به دادند آن را رد نکنید؛ زیرا این، روش و رهنمود نبوي

ت و زحمت و زیانی بوس شود، ریحان باشد؛ زیرا ریحان، سبک و خوش شما هدیه می
این نگرانی براي شما وجود داشت که اهداکننده، آدم هم براي شما ندارد؛ البته اگر 

گذاري باشد و در هر جمعی بازگو کند که من، فالن هدیه را تو دادم یا بخواهد  منت
اش را  از این طریق، منتی بر شما بگذارد و شما را در خدمت خویش قرار دهد، هدیه

برد و آن  روشن است که چنین فردي، اجر و ثواب خویش را از میان می قبول نکنید؛
گرداند؛ اما اگر هیچ منت و اذیتی از سوي اهداکننده متوجه  را با منت و اذیت، تباه می

 اش را بپذیرید. شما نبود، بهتر است که هدیه
*** 



باب: کراهت مدح و ستایش فرد در پیش روي او، اگر بیمِ  -360
ه فرد به خود مغرور شود و جایز بودن آن براي کسی آن باشد ک

 ي او وجود ندارد که این خوف درباره

ِ� ىلَعَ رَُجٍل َو�ُْطِر�ِه يف  قاَل: َسِمَع انلَّيِبُّ  وعن أيب موىس األشعريِّ  -١٧٩٧
ْ
رَُجالً يُث

ُتمْ «الِمْدَحة، فقاَل: 
ْ
ك

َ
َطْعُتمْ  -أْهل

َ
 )1(یه][متفقٌ عل ».َظْهَر الرَُّجلِ  -أْو �

شنید که شخصی، از مردي دیگر  گوید: پیامبر می ابوموسی اشعري ترجمه:
پشت او  -یا -او را نابود کردید«نماید؛ فرمود:  او، مبالغه می مدحِکند و در  تعریف می
 ».را شکستید

ْيِه رَُجٌل َخْ�اً  أنَّ رجالً ُذكَِر عند انلَّيِبِّ  وعن أيب ب�رةَ  -١٧٩٨
َ
َ� َعل

ْ
�
َ
أ
َ
، فقال ف

َطْعَت ُ�نَُق َصاِحبَِك : «انلَّيِبُّ 
َ
ُ مِرَاراً  -َوْ�ََك! � َة  -َ�ُقوهلُ

َ
 ال َ�َال

ً
إْن اَكَن أَحُدُ�ْم َمادِحا

 ىلَعَ اهللاِ أَحًدا
ِّ

َذلَِك وََحِسيبُُه اُهللا، َوال يَُزىك
َ
َذا إْن اَكَن يََرى �نَُّه ك

َ
َذا َو�

َ
َيُقْل: أْحِسُب ك

ْ
ل
َ
 ».ف

 )2([متفقٌ علیه]
سخن از مردي به میان آمد؛ مردي  گوید: نزد پیامبر می ابوبکره ترجمه:

واي بر تو! گردن دوستت را «چندین بار فرمود:  دیگر، از او تعریف کرد. پیامبر
اگر الزم است که یکی از شما از دیگري تعریف کند، «و سپس افزود: ». شکستی

هایش  و ویژگی -با خداست؛ و حسابش بگوید: به گمانم فالنی، چنین و چنان است
 -و کسی را نزد اهللا گونه است. البته اگر باور دارد که آن شخص همان -را ذکر کند؛

 ».پاك و نیک معرفی نکند -آگاه است باطنِ همهکه از 

 مَّ هَ  نْ �َ وَ  -١٧٩٩
ْ

َ�َعِمَد  أنَّ رَُجالً َجَعَل َ�ْمَدُح ُ�ْثمانَ  ارث عن الِمْقَدادِ ام بن احل
ُ ُ�ْثَمانُ الِمْقدَ 

َ
َجَعَل َ�ثو يف وَْجِهِه احلَْصَباَء. فقاَل هل

َ
َبتَْيِه، ف

ْ
َجَثا ىلَعَ ُرك

َ
: َما َشأنَُك؟ َ�َقاَل: اُد، ف

َاَب «قاَل:  إنَّ رسوَل اهللاِ  اْحثُوا يِف وُُجوهِِهُم الرتُّ
َ
اِحَ�، ف ْ�تُُم الَمدَّ

َ
 )3([روایت مسلم] ».إَذا رَأ

 .3001؛ و صحیح مسلم، ش: 2663صحیح بخاري، ش:  )1(
 .3000؛ و صحیح مسلم، ش: 6061صحیح بخاري، ش:  )2(
 .3002مسلم، ش: صحیح  )3(
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روایت است که مردي شروع به مدح  مقداد از همام بن حارث از ترجمه:
برخاست و روي دو زانو نشست و شروع کرد به پاشیدنِ شن  کرد. مقداد عثمان

پاسخ  کنی؟ مقداد از مقداد پرسید: چه می و ماسه به روي آن شخص. عثمان
 ».گاه که مداحان را دیدید، بر صورتشان خاك بپاشید آن«فرمود:  اهللا داد: رسول
ست و در مباح بودن آن نیز  : این احادیث در نهی از ستایش و مداحی[نووي

 احادیث فراوانی وجود دارد.

بندي در میان این احادیث، این است که گفته شود:  اند: چگونگی جمع علما گفته
و ریاضت نفس و شناختی کامل یقین و کمال ایمان  ازشده  اگر شخص ستایش

ي نفس  چه تعریف شود، دچار فتنه نگردد و بازي که از او برخوردار باشد و از این
خویش قرار نگیرد، مدح چنین شخصی، نه حرام است و نه مکروه؛ اما اگر بیم آن 
برود که به هر یک از امور یادشده گرفتار آید، تعریف از او در پیشِ رویش، سخت 

ز جمله ؛ اوارد شده استي این موضوع مفصل، احادیث فراوانی  . دربارهکراهت دارد
به  ي پیامبر ي مباح بودن تعریف و ستایش است، فرموده احادیثی که درباره

امیدوارم تو از آنان باشی «؛ یعنی »أرُْجو أْن تَُ�وَن ِمنُْهمْ «باشد که فرمود:  می ابوبکر
و در حدیث  ».شوند هاي بهشت براي ورود به آن فراخوانده می ي دروازه که از همه

تو، جزو کسانی نیستی که از روي تکبر، اسبال ازار «؛ یعنی: »ِمنُْهمْ  لَْسَت «دیگر فرمود: 
نیز  به عمر کشانند. پیامبر گیرند و روي زمین می و لباسشان را بلند می» کنند می

َك «فرمود:   فَّجاً إال َسلََك فَّجاً َ�ْ�َ فَجِّ
ً
يَْطاُن َساِلاك شیطان، تو هرگاه «؛ یعنی: »َما َرآَك الشَّ

احادیث ». گیرد را در پیش میتو راه غیر از دیگر، راهی گریزد و  میببیند،  راهیرا در 
ها را در کتاب  ي مباح بودن مدح و ستایش وجود دارد که برخی از آن فراوانی درباره

 ام.] ذکر کرده» األذکار«
 شرح

در این باب به این موضوع پرداخته است که آیا شایسته است که  /مولف
هاي نیک برادر مسلمانش را در پیشِ روي او، تعریف کند یا خیر؟  ژگیانسان، از وی

 این، چند حالت دارد:
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بندي  پايستایش و تعریف از آن شخص، پیامد خوبی داشته باشد و او را بر  اول:
تشویق کند؛ در این حالت،  هاي اخالقی و پسندیده هاي نیک و ارزش ویژگیبه 

سخاوتمند، شجاع،  دیدید که فردي د؛ یعنی اگرایرادي ندارد که از کسی تعریف کنی
هاي نیک او  منش و نیکوکار است، ایرادي ندارد که در پیش رویش از ویژگی بزرگ

بند بماند؛ چنین مدح و تعریفی، در مفهوم  تعریف کنید تا بر این صفات پسندیده، پاي
 فرماید: می گنجد که اهللا این آیه می

﴿ ْ ِ لۡ ٱ َ�َ  َوَ�َعاَونُوا     ]٢: دة املائ[  ﴾َوىٰ �َّقۡ ٱوَ  ِ�ّ
 دیگر بر نیکی و پرهیزگاري همکاري نمایید. و با یک

از کسی در بین مردم، تعریف کنید تا مردم به فضلِ او پی ببرند و احترامش  دوم:
که  چنانرا برشمرد؛  $فضایل ابوبکر و عمر گونه که پیامبر را نگه دارند؛ همان

گفت:  ؟ ابوبکر»ه کسی از شما امروز، روزه بوده استچ«باري از یارانش پرسید: 
؟ »اي شرکت کرده است چه کسی از شما امروز، در تشییع جنازه«من. فرمود: 

؟ »چه کسی از شما امروز به مسکینی طعام داده است«گفت: من. فرمود:  ابوبکر
؟ »تچه کسی از شما امروز بیماري را عیادت نموده اس«گفت: من. فرمود:  ابوبکر
َنَّةَ « فرمود: اهللا گفت: من. رسول ابوبکر

ْ
 َدَخَل اجل

َّ
یعنی:  )1(؛»َما اْجتََمْعَن يِف اْمِرٍئ إِال

 ».شود ي این کارها را انجام دهد، وارد بهشت می هرکه همه«
هرکه از روي تکبر، لباسش را بر «فرمود:  اهللا گوید: رسول می $عبداهللا بن عمر

خدا!  گفت: اي رسول ابوبکر». یامت به او نگاه نخواهد کردزمین بکشاند، اهللا روز ق
إِنََّك «فرمود:  اهللا که مواظبش باشم. رسول افتد، مگر این یک طرف لباسم پایین می

ْن َ�ْفَعلُُه ُخيَالءَ  تو، جزو کسانی نیستی که این عمل را از روي «یعنی:  )2(؛»لَْسَت ِممَّ
 ».دهند تکبر انجام می

 فَّجاً إال َسلََك فَّجاً َ�ْ�َ «فرمود:  به عمر رچنین پیامب هم
ً
يَْطاُن َساِلاك َما َرآَك الشَّ

َك  گریزد و راهی دیگر، غیر از  هرگاه شیطان، تو را در راهی ببیند، می«یعنی:  )3(؛»فَجِّ

 .1028صحیح مسلم، ش:  )1(
 آمده است. [مترجم] 795ي  شماره تر به این حدیث پیش )2(
 .وقاص نقل از سعد بن ابی به 2397)؛ و مسلم، ش: 6085، 3683، 3294صحیح بخاري، ش: ( )3(
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باشد؛ لذا  می $گر فضیلت ابوبکر و عمر ها بیان این ».گیرد راه تو را در پیش می
 قصد بیان فضایلش، ایرادي ندارد. مدح و تعریف از کس به شود که روشن می
روي نماید و او را با  از کسی تعریف کند، اما در مدح او غلو و زیاده سوم:

اش را ندارد؛ این نوع مدح و ستایش، حرام  هاي توصیف کند که شایستگی ویژگی
اي  ي پسندیدهها آید. مثالً کسی، ویژگی شمار می است و در حقیقت، دروغ و فریب به

را به امیر یا وزیر یا مسؤولی نسبت دهد که در او نیست یا در پیشِ رویش چاپلوسی 
 شده نیز ضرر دارد. کند؛ این، حرام است و براي شخص ستایش

هایی که در اوست، مدح کند؛ اما بیمِ آن باشد که  شخصی را با ویژگی چهارم:
دیگران، برتر بداند؛ این نوع  شده به خود فریفته شود و خود را از شخص ستایش

 مدح و ستایش نیز حرام است.
سخن از  نزد پیامبر باره حدیثی بدین مضمون آورده است که در این /مولف

واي «چندین بار فرمود:  مردي به میان آمد؛ مردي دیگر، از او تعریف کرد. پیامبر
را با تعریفی که از ؛ یعنی گویا او را هالك کردي؛ زی»بر تو! گردن دوستت را شکستی

دستور داده است که بر  بینی واداشتی. پیامبر او نمودي، او را به تکبر و خودبزرگ
 کرد. مقداد که مردي شروع به مدح عثمان ؛ چناني مداحان، خاك بپاشیم چهره

برخاست و روي دو زانو نشست و شروع کرد به پاشیدنِ شن و ماسه به روي آن 
فرمود:  اهللا پاسخ داد: رسول کنی؟ مقداد پرسید: چه میاز مقداد  شخص. عثمان

در هر حال شایسته است که ». گاه که مداحان را دیدید، بر صورتشان خاك بپاشید آن«
َْوِم « فرموده است: انسان، جز سخن نیک نگوید؛ زیرا پیامبر

ْ
ِ َوايل َمْن اَكَن يُْؤِمُن بِا�َّ

ْو يِلَ 
َ
ا أ يَُقْل َخْ�ً

ْ
کسی که به اهللا و روز قیامت ایمان دارد، «یعنی:  )1(؛»ْصُمْت اآلِخِر فَل

 ».سخن نیک بگوید و یا سکوت نماید
*** 

 .47و...؛ صحیح مسلم، ش: 6018صحیح بخاري، ش:  )1(
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 شیوع پیدا کرده است؛ و نیز کراهت ورود به آن

 فرماید: اهللا متعال می

﴿ ۡ�
َ
ْ  َنَما� مُ يُدۡ  تَُ�ونُوا ۡ ٱ رِ��ُّ َشيََّدةٖ  بُُروجٖ  ِ�  ُكنُتمۡ  َولَوۡ  ُت َموۡ ل     ]٧٨:  النساء[  ﴾مُّ

 یابد؛ هرچند در دژهاي استوار باشید. هر جا که باشید، مرگ شما را در می

 فرماید: و می

ْ تُلۡ  َوَ� ﴿ يۡ  ُقوا
َ
    ]١٩٥: البقرة[  ﴾لَُكةِ �َّهۡ ٱ إَِ�  ِديُ�مۡ بِ�

 و خود را به هالکت نیندازید.
 

  أنَّ عمَر بَن اخلّطاب $وعن ابن عباٍس  -١٨٠٠
َ
غ اِم َحىتَّ إذا اَكَن �رَسْ  الشَّ

َ
َخَرَج إىِل

ْجَنادِ 
َ
َمَراُء األ

ُ
ِقَيُه أ

َ
بُو ُ�َبْيَدَة بُن اجَلرَّاِح وأْصَحابُهُ  -ل

َ
اِم.  -أ َع بِالشَّ

َ
ْد َو�

َ
وهُ أنَّ الَوَ�اَء ق أْخرَبُ

َ
ف

ال ابُن عباٍس: فقال يل عمر
َ
اْستََشاَرُهْم : اْدُع يِل اق

َ
َدَعْوُ�ُهْم ف

َ
لَِ�، ف وَّ

َ
لُمَهاِجِر�َن األ

ْمٍر، َوال نََرى أْن 
َ
ُفوا، َ�َقاَل َ�ْعُضُهْم: َخرَْجَت أل

َ
اْخَتل

َ
اِم، ف َع بالشَّ

َ
ْد َو�

َ
وَأْخرَبَُهْم أنَّ الَوَ�اَء ق

اَل بَعُضُهم: َمَعَك بَِقيَُّة انلَّاِس وأْصَحاُب رُسولِ 
َ
َوال نََرى أْن ُ�ْقِدَمُهْم  اهللاِ  تَرِْجَع َ�ْنُه. َوق

اْستََشاَرُهْم، 
َ
َدَعْوُ�ُهْم، ف

َ
نَْصاَر، ف

َ
اَل: اْدُع يِل األ

َ
. ُ�مَّ ق ىلَعَ َهَذا الَوَ�اء. َ�َقاَل: اْرتَِفُعوا َ��ِّ

 
َ
. ُ�مَّ ق ُفوا اكْختِالَفِِهْم، فقاَل: اْرتَِفُعوا َ��ِّ

َ
وا َسبيَل الُمَهاِجر�َن، َواْخَتل

ُ
ك

َ
َسل

َ
اَل: اْدُع يِل َمْن ف

ْيِه ِمْنُهْم 
َ
ْم َ�َْتلِْف َعل

َ
ل
َ
َدَعْوُ�ُهْم، ف

َ
ر�ٍش ِمْن ُمَهاِجَرةِ الَفْتِح، ف

ُ
اَكَن ها ُهَنا ِمْن َمْشَيَخِة ق

وا: نََرى أْن تَرِْجَع بِانلَّاِس، َوال ُ�ْقِدَمُهْم ىلَعَ َهَذا الَوَ�اءِ، َ�َناَدى ُ�َمرُ 
ُ
يِف  رَُجالَِن، َ�َقال

 ُمْص اِس انلَّ 
ِّ

ْصبُِحوا علْيِه، فقاَل بِ : إ�
َ
أ
َ
َدِر اِح رّ اجلَ  بنُ  أبو عبيدةَ  ٌح ىلَعَ َظْهٍر، ف

َ
: أفِراراً ِمْن ق

َها يا أبا عبيَدةَ اهللا؟ فقاَل ُعمرُ 
َ
ال

َ
هُ  -!: لو َ�ْ�َُك ق

َ
َ�َعْم، نَِفرُّ ِمْن  -َوَ�َن ُ�َمُر يَْ�رَهُ ِخالَف

َدرِ اهللاِ، 
َ
َدرِ اهللاِ إىل ق

َ
ُ ُعْدَوتَاِن، إْحَداُهَما َخْصَبٌة، ق

َ
 هل

ً
َك إبٌِل، َ�َهَبَطْت َواِديا

َ
و اَكَن ل

َ
أَرأيَْت ل

يَس إْن رََ�ْيَت اخلْصَبَة رََ�ْيَتَها بَِقَدرِ اهللاِ، َو�ْن رََ�ْيَت اجَلْدبََة رََ�ْيَتَها 
َ
ل
َ
ْخَرى َجْدبٌَة، أ

ُ
َواأل

  ؟بَِقَدرِ اهللاِ 
َ
اَل: ف

َ
 يف َ�ْعِض حاَجتِِه، فقاَل: إنَّ  بُن َعوٍف  َجاَء َعبُد الرَّمحنِ ق

ً
َوَ�َن ُمَتَغيِّبا

 ِعْنِدي من هَ 
ً
ْيِه، : «وُل قُ �َ  ، َسِمْعُت رسوَل اهللاِ َذا علما

َ
ال َ�ْقِدُموا َعل

َ
إَِذا َسِمْعُتْم بِِه بأْرٍض ف



 485  اي که در آن وبا شیوع کرده ... طقهباب: کراهت خروج یا فرار از شهر و من

ْرُُجوا فِراراً ِمْنهُ  ال ختَ
َ
َع بِأْرٍض وَأْ�ُتْم بَِها ف

َ
 عمرُ فحِمَد ا ؛»َو�َِذا َو�

َ
  َهللا َ�َعاىل

َ
[متفقٌ  .وانرَصَف

 )1(علیه]
به سوي شام حرکت کرد و  عمر بن خطابگوید:  می $عباس ابن ترجمه:

با  -و همراهانش ابوعبیده -رسید، فرماندهان و سپاهیان اسالم )2("سرغ"چون به 
 باسع او دیدار کردند و به او خبر دادند که در شام، وبا شیوع پیدا کرده است. ابن

آنان را به ». را به حضورم بخوان )3(مهاجران نخستین«به من فرمود:  گوید: عمر می
ها خبر داد که در شام، وبا شیوع پیدا کرده است و  خواستم؛ وي به آن حضور عمر

مهاجران، در این  -که با وجود شیوع وبا در شام، چه کنیم؟ -از آنان نظرخواهی کرد
براي کار (مهم و بزرگـ)ي بیرون  ما«برخی گفتند:  شتند؛باره با هم اختالف نظر دا

اي از مردم و یاران  عده«گفتند: برخی دیگر  .»بینیم که بازگردیم ایم و سزاوار نمی هآمد
بینیم که آنان را در معرض خطر وبا قرار  با شما هستند و ما، صالح نمی اهللا رسول
انصار را «ن گفت: و سپس به م .»)از پیشم برخیزید و (بروید«مود: فر . عمر»دهید

ت ها مشور از آن خواندم. عمر من، آنان را به حضور عمر .»به حضورم بخوان
ن (بر سر این موضوع که با شیوع وبا به شام بروند خواست و آنان نیز همانند مهاجرا

برخیزید و  نزدماز «ها فرمود:  به آن د. عمرداشتناختالف نظر  ،و یا بازگردند)
سفیدان قریش را که پس از  آن دسته از بزرگان و ریش«گاه به من گفت:  آن .»وید)(بر

که  آن ها بی آنان را به حضور عمر خواستم. آن .»فتح مکه هجرت کردند، احضار کن
صالح  ما«ه باشند، نظر دادند و گفتند: دیگر اختالف نظر داشت دو نفرشان هم با یک

 عمر .»آنان را در معرض ابتال به وبا قرار ندهیبینیم که مردم را بازگردانی و  می
ي  ؛ شما نیز آمادهگردم بر مرکبم باز می بامداد سوارمن، «درمیان مردم بانگ برآورد که: 

 عمر» گریزي؟ آیا از تقدیر الهی می«فرمود:  احابوعبیده بن جرّ ».بازگشت باشید
دي و) شخص دیگري این ز اي کاش (تو این حرف را نمیاي اباعبیده! : «پاسخ داد

گریزیم. آیا غیر  میهی سوي حکم و تقدیر الگفت. آري، از تقدیر الهی به  حرف را می

 .2219لم، ش: ؛ و صحیح مس5729صحیح بخاري، ش:  )1(
 سرغ، نام یک آبادي در مسیر حجاز و شام است. [مترجم] )2(
 منظور از مهاجران نخستین، مهاجرانی هستند که به سوي دو قبله نماز گزاردند. [مترجم] )3(
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ناره دارد: یکی، اي بروي که دو ک از این است که اگر شتري داشته باشی و به شیله
ها که  خطر) و دیگري، خشک (و پرخطر)؛ در هر یک از این قسمت بیسرسبز و (

 عباس ابن» اي؟ هی، شترت را چراندهبه حکم و مشیت ال شترت را بچرانی،
که تا آن هنگام به خاطر ضرورتی حضور نداشت،  عبدالرحمن بن عوف گوید: می

هرگاه : «فرمود میشنیدم که  اهللا باره خبر دارم؛ از رسول در این من«آمد و گفت: 
 ایی بودید که وباید و هرگاه در ججا نرو به آناست، وبا آمده  شنیدید که در جایی

 که مطابق دستورِ پیامبر -عمر .»جا را ترك نکنید خاطر گریز از آن، آن آمد، به
 و سپس بازگشت. اهللا متعال را حمد و ستایش گفت -تصمیم گرفته بود

اَل:  َعِن انلَّيِبِّ  $وعن أسامة بن ز�دٍ  -١٨٠١
َ
ال «ق

َ
ْرٍض، ف

َ
اُعوَن بِأ إَِذا َسِمْعُتُم الطَّ

 
ُ
ْرُُجوا ِمْنَهاتَْدُخل ال ختَ

َ
َع بِأْرٍض وأْ�ُتْم �ِيَها، ف

َ
 )1([متفقٌ علیه] ».وَها، َو�َِذا َو�

هرگاه شنیدید که در سرزمینی «فرمود:  پیامبرگوید:  می $اسامه بن زید ترجمه:
جا  جا نروید و هرگاه در سرزمینی بودید و طاعون در آن طاعون آمده است، به آن

 ».ا ترك نکنیدجا ر شیوع پیدا کرد، آن
 شرح

به موضوع مهمی و بابی بدین عنوان » الصالحین ریاض«در کتابش  /مولف
اي که در آن وبا شیوع پیدا کرده  کراهت خروج یا فرار از شهر و منطقه«گشوده است: 

 وي سپس به این آیه استدالل نموده که اهللا». است؛ و نیز کراهت ورود به آن
 فرماید: می

﴿ ۡ�
َ
ْ تَُ�و َنَما� مُ يُدۡ  نُوا ۡ ٱ رِ��ُّ َشيََّدةٖ  بُُروجٖ  ِ�  ُكنُتمۡ  َولَوۡ  ُت َموۡ ل    ]٧٨:  النساء[ ﴾مُّ

 یابد؛ هرچند در دژهاي استوار باشید. هر جا که باشید، مرگ شما را در می

با استدالل به این آیه، بدین نکته اشاره دارد که نباید از شهر یا  /مولف
رده است، گریخت؛ زیرا انسان هرجا که باشد، در سرزمینی که در آن، وبا شیوع پیدا ک

میرد؛ اگرچه در دژهاي استوار و مستحکم  زمانی که مرگش مقدر شده است، می
 فرماید: اي دیگر می باشد. اهللا متعال در آیه

 .2218)؛ و صحیح مسلم، ش: 5728، 4373صحیح بخاري، ش: ( )1(
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ۡ ٱ إِنَّ  قُۡل ﴿ ِيٱ َت َموۡ ل ونَ  �َّ     ]٨: اجلمعة[  ﴾قِيُ�مۡ ُمَ�ٰ  ۥفَإِنَّهُ  هُ ِمنۡ  تَفِرُّ
 رسد. رو به شما می گریزید، از روبه مرگی که از آن می گمان بگو: بی

که در  ؛ نه این»رسد رو به شما می از روبه«؛ یعنی: ﴾قِيُ�مۡ ُمَ�ٰ  ۥفَإِنَّهُ ﴿فرمود: 
آید؛ پس هیچ راه فراري از مرگ وجود  تعقیب شما باشد؛ بلکه از جلويِ شما درمی

خاطر فرار از  پیدا کرده است، به رو چرا از سرزمینی که در آن وبا شیوع ندارد. از این
 فرماید: می مرگ، بگریزیم؟ آیا اصالً امکان فرار وجود دارد؟ هرگز؛ بنگرید که اهللا

لَمۡ ﴿
َ
ِينَ ٱ إَِ�  تَرَ  � َّ�  ْ لُوٌف  وَُهمۡ  رِهِمۡ دَِ�ٰ  ِمن َخرَُجوا

ُ
ۡ ٱ َحَذرَ  � ُ ٱ لَُهمُ  َ�َقاَل  تِ َموۡ ل َّ� 

 ْ حۡ  ُ�مَّ  ُموتُوا
َ
    ]٢٤٣: ةالبقر[  ﴾ُهمۡ َ�ٰ أ

آیا از آن جمعیت چند هزار نفري باخبر نشدي که از ترس مرگ (و به قصد فرار از جهاد،  
بیماري طاعون را بهانه قرار دادند و) سرزمینشان را ترك کردند. اهللا به آنان فرمود: بمیرید 

 (و بیماري طاعون، هالکشان کرد و) سپس آنان را زنده نمود.

ري بودند که براي فرار از بیماري وبا، سرزمینی را در ها جمعیتی چندهزار نف آن
عجایب قدرت خویش را به  گاه اهللا آن وبا آمده بود، ترك گفتند و گریختند؛ آن

آنان نشان داد و برایشان نمایان ساخت که او بر همه چیز احاطه دارد و هرچه اراده 
یک فرمان تقدیري بود. از  رساند؛ لذا به آنان فرمود: بمیرید؛ این، انجام می کند، به

گاه  ست که بگوید: پدید آي؛ آن هرچه اراده کند، فقط کافی اهللارو مردند؛ زیرا  این
هی جمعیت چندهزار نفري به تقدیر ال شود که او، اراده کرده است. آن همان می

راستی که او بر هر کاري تواناست؛  مردند؛ سپس اهللا متعال آنان را زنده ساخت و به
 هی وجود ندارد.داد که هیچ گریزگاهی از تقدیر السان اهللا متعال به آنان نشان  بدین

زده شد، به این آیه  ین وبامزباره که نباید وارد سر در این /مولفسپس 
 فرماید: می استدالل کرده است که اهللا

ْ تُلۡ  َوَ� ﴿ يۡ  ُقوا
َ
   ]١٩٥: البقرة[  ﴾لَُكةِ �َّهۡ ٱ إَِ�  ِديُ�مۡ بِ�

 به هالکت نیندازید. و خود را

داستان  /مولفي هالکت شماست، انجام ندهید؛ سپس  یعنی کاري که مایه
آن بزرگوار به سوي شام حرکت کرد و در بین را آورده است که  عمر بن خطاب

راه به او خبر رسید که در شام، طاعون شیوع پیدا کرده است. در پایان این داستان به 
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هرگاه شنیدید که در سرزمینی «ه شده که فرموده است: اشار اهللا  حدیثی از رسول
و  ها زخمطاعون، نوعی وباي مهلک است که ». جا نروید طاعون آمده است، به آن

انجامد؛ طاعون، معموالً  کند و به مرگ انسان می ي چرکینی در بدن ایجاد میها عفونت
سرعت  ست که به اند: طاعون، وبایی مسري چنین گفته است. هم همراهبا درد شکم 
ست؛ لذا اگرچه  ي این بیماري ترین تعریف درباره کند و همین، کامل شیوع پیدا می

طاعون و وبا در ساختار لغتی با هم تفاوت دارند، اما از لحاط نوع بیماري و آثار و 
چنین اگر در سرزمینی که انسان در آن ساکن است، وبا  همسان هستند.  عوارض، یک

ا را ترك نماید؛ نجآ خاطر فرار از آن یست که انسان بهدا کند، جایز نیا طاعون شیوع پی
ي دیگري برود و پس از انجام  ضرورت، به منطقه اما اگر قصد انسان فرار نباشد و به

 )1(کار و نیاز خود برگردد، ایرادي ندارد.
به سوي شام اشاره کرده است؛  به ماجراي خروج عمر بن خطاب /مولف

 المقدس بوده است؛ واهللا اعلم. ، براي فتح بیتگویا این سفر
به سوي شام حرکت کرد و چون به  عمر بن خطابگوید:  می $عباس ابن

با او دیدار  -و همراهانش ابوعبیده -رسید، فرماندهان و سپاهیان اسالم )2("سرغ"
ید: گو می عباس کردند و به او خبر دادند که در شام، وبا شیوع پیدا کرده است. ابن

آنان را به حضور ». را به حضورم بخوان )3(مهاجران نخستین«به من فرمود:  عمر
ها خبر داد که در شام، وبا شیوع پیدا کرده است و از آنان  خواستم؛ وي به آن عمر

مهاجران، در این باره با  -که با وجود شیوع وبا در شام، چه کنیم؟ -نظرخواهی کرد
ایم و  ما براي کار (مهم و بزرگـ)ي بیرون آمده«گفتند:  هم اختالف نظر داشتند؛ برخی

اي از مردم و یاران  عده«برخی دیگر گفتند: ». بینیم که بازگردیم سزاوار نمی
بینیم که آنان را در معرض خطر وبا قرار  با شما هستند و ما، صالح نمی اهللا رسول
انصار را «به من گفت: و سپس ». از پیشم برخیزید و (بروید)«فرمود:  عمر». دهید

ست؛ اما در حدیث نهی، چنین قیدي نیامده این، دیدگاه شارح بزرگوار و شمار دیگري از علما )1(
 باشد. [مترجم] است؛ لذا تحت هر شرایطی ترك سرزمینی که در آن وبا آمده است، ممنوع می

 سرغ، نام یک آبادي در مسیر حجاز و شام است. [مترجم] )2(
 ]منظور از مهاجران نخستین، مهاجرانی هستند که به سوي دو قبله نماز گزاردند. [مترجم )3(
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ها مشورت  از آن خواندم. عمر من، آنان را به حضور عمر». به حضورم بخوان
خواست و آنان نیز همانند مهاجران (بر سر این موضوع که با شیوع وبا به شام بروند 

از نزدم برخیزید و «ها فرمود:  به آن و یا بازگردند)، اختالف نظر داشتند. عمر
سفیدان قریش را که پس از  آن دسته از بزرگان و ریش«گاه به من گفت:  آن». (بروید)

که  آن ها بی آنان را به حضور عمر خواستم. آن». فتح مکه هجرت کردند، احضار کن
ما صالح «دیگر اختالف نظر داشته باشند، نظر دادند و گفتند:  دو نفرشان هم با یک

 عمر». معرض ابتال به وبا قرار ندهی بینیم که مردم را بازگردانی و آنان را در می
ي  گردم؛ شما نیز آماده من، بامداد سوار بر مرکبم باز می«درمیان مردم بانگ برآورد که: 

 عمر» گریزي؟ هی میآیا از تقدیر ال«فرمود:  ابوعبیده بن جرّاح». بازگشت باشید
دیگري این زدي و) شخص  اي اباعبیده! اي کاش (تو این حرف را نمی«پاسخ داد: 

گریزیم. آیا غیر  هی میگفت. آري، از تقدیر الهی به سوي حکم و تقدیر ال حرف را می
اي بروي که دو کناره دارد: یکی،  از این است که اگر شتري داشته باشی و به شیله

ها که  ؛ در هر یک از این قسمتو بدون گیاهو دیگري، خشک  و پرگیاهسرسبز 
 عباس ابن» اي؟ هی، شترت را چراندهمشیت ال کم وشترت را بچرانی، به ح

که تا آن هنگام به خاطر ضرورتی حضور نداشت،  عبدالرحمن بن عوف گوید: می
هرگاه «فرمود:  شنیدم که می اهللا باره خبر دارم؛ از رسول من در این«آمد و گفت: 

که وبا  جا نروید و هرگاه در جایی بودید شنیدید که در جایی وبا آمده است، به آن
 که مطابق دستورِ پیامبر -عمر». جا را ترك نکنید خاطر گریز از آن، آن آمد، به

 اهللا متعال را حمد و ستایش گفت و سپس بازگشت. -تصمیم گرفته بود
 شود: اي از نکاتی که از این روایت برداشت می پاره

بر  ضرورت ایجاب کند، شخصا فرماندهیِ جنگ و جهاد راخلیفه در صورتی که 
 گیرد. عهده می

 ؤمنین، عمر فاروق، به درایت و حسن سیاست امیرالمچنین از این روایت هم
نگري و خردي که داشت، براي  رغم دین، دانش و ژرف بریم که به پی می
 گیري نهایی به مشورت و رایزنی با اهل مشورت روي آورد. تصمیم

ها را در نظر  ور، اولویتآید که باید در انتخاب مشا از این روایت چنین برمی
نظرخواهی و مشورت را از برترین مردم آغاز کرد و  که عمر فاروق گرفت؛ چنان
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اي  این اولویت را در انتخاب مشاور، رعایت نمود و چون مشورت یا دیدگاه شایسته
 دریافت کرد، دیگران را در این مشورت و رایزنی، دخیل نکرد.

شود، این است که مشاوره یا  اشت میي دیگري که از این حدیث برد نکته
گونه که اهللا  ي مومنان است؛ همان هاي برجسته مشورت با دیگران، یکی از ویژگی

 فرماید: متعال می

مۡ ﴿
َ
    ]٣٨: الشور[  ﴾َنُهمۡ بَيۡ  ُشوَرىٰ  رُُهمۡ َوأ

 ها با مشورت است و کارهایشان در میان آن

 کنند. دیگر مشورت می یعنی در کارها با یک
گیرد،  دار مسلمانان یا کسی که مسؤولیتی را بر عهده می شایسته است که زمام لذا

نظران و افراد باتجربه مشورت کند؛  شود، با صاحب در مواردي که دچار تردید می
، شایسته است که نظرِ باشد میچنین در مواردي که مصلحت عموم مردم در میان  هم
 یرد، مبتنی بر خواست همگان باشد.گ ها را هم جویا شود تا تصمیمی که می آن

 ي نظر مخالف در برابر ارائهاظهار نظر و شود که  از این روایت چنین برداشت می
گاه یا نظر دي دی شرطی که ارائه ته بهدار مسلمانان، ایرادي ندارد؛ الب خلیفه و زمام

در  که ابوعبیده بن جراح یا خلیفه باشد؛ چنان ممخالف، در حضورِ خود حاک
 را مورد واکاوي و بازنگري قرار داد. آن بزرگوارفرمان  حضور عمر بن خطاب

شرط دیگرش این است که این بازنگري یا اظهار نظر مخالف، از سوي فردي انجام 
کسانی که احساسی و عاطفی با از سوي شود که داراي علم و دین و دانش باشد؛ نه 

مسایل و قضایا، باید توسط افراد بررسی و واکاوي کنند؛ بلکه  قضایا برخورد می
نظر و متعهد و در حضور شخصِ حاکم، انجام شود؛ نه در پشت سرش یا در  صاحب

 غیاب او.
آید که مثال زدن، درك معانی و مفاهیم را براي  از این حدیث چنین برمی

چنین مثال  این براي ابوعبیده که عمر فاروق گرداند؛ چنان تر می مخاطب، آسان
اي بروي که دو  آیا غیر از این است که اگر شتري داشته باشی و به شیله«رمود: زد و ف

کناره دارد: یکی، سرسبز و پرگیاه و دیگري، خشک و بدون گیاه؛ در هر یک از این 
 »اي؟ هی، شترت را چراندهترت را بچرانی، به حکم و مشیت الها که ش قسمت
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گویند: انسان در عملِ  که میهاي معتزلی  ست روشن بر قدري این حدیث، ردي
رو  هیچ نقشی در عمل انسان ندارد؛ پناه بر اهللا! از این خویش، مستقل است و اهللا

مانَد؛ در  اند؛ زیرا پندارشان به پندار مجوسیان می مجوسِ این امت نامیده شده
 دهد. انجام می ي اهللا که انسان هر عملی را به تقدیر و اراده صورتی

اي از نکات و علوم  ارز در این حدیث، این است که گاه پارهیکی از نکات ب
بسا فردي که از  رو چه مانَد؛ از این شرعی بر بزرگان و سرآمدان مردم نیز پنهان می

تر از  داند که افراد عالم اي علمی می ست، نکته تري ي پایین لحاظ علمی و دینی در رده
از  #و بسیاري دیگر از صحابه دانند؛ زیرا بدون شک عمر بن خطاب او نمی

داناتر بودند؛ اما خبر مربوط به این موضوع که آیا ورود به  عبدالرحمن بن عوف
بود و او بر  زده درست است یا خیر، نزد عبدالرحمن بن عوف سرزمین طاعون

 ، از این مسأله آگاهی داشت.خالف عمر فاروق
که  ست؛ چنان کمت نبويباشد، ح ي دیگري که در این حدیث نمایان می نکته

بیان فرمود که انسان خود را در معرض  ي ما، محمد مصطفی پیامبر حکیم و فرزانه
اندازد؛ زیرا اهللا متعال  دهد و خویشتن را به هالکت نمی ضرر و زیان قرار نمی

 فرماید: می

ْ ُتلُوٓ َ�قۡ  َوَ� ﴿ نُفَسُ�مۡ  ا
َ
    ]٢٩:  النساء[  ﴾أ

 را نکشید. خویشتنو 

 ماید:فر و می

ْ تُلۡ  َوَ� ﴿ يۡ  ُقوا
َ
   ]١٩٥: البقرة[  ﴾لَُكةِ �َّهۡ ٱ إَِ�  ِديُ�مۡ بِ�

 و خود را به هالکت نیندازید.

لذا براي انسان جایز نیست که نسبت به کارهایی که بیمِ هالکتش وجود دارد، 
خطر کند یا کاري انجام دهد که در معرض هالکت و نابودي قرار گیرد؛ اگرچه همه 

ست، اما نباید تأثیر اسباب را از نظر دور داشت؛ چراکه  است و تقدیر الهیچیز به خو
 ست. هیتقدیر پروردگار متعال و سنتی ال تأثیر اسباب نیز به
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هرگاه در جایی بودید که وبا آمد، «در این حدیث، به روشنی بیان شده است که 
رزمینی در آن وبا آمده ؛ یعنی فرار کردن از س»جا را ترك نکنید خاطر گریز از آن، آن به

 که ضرورتی گریزناپذیر در کار باشد. است، جایز نیست؛ مگر این
یت نکات اگیرانه مانند استفاده از واکسن و رع ست: انجام اقدامات پیش گفتنی

که استفاده از دارو براي  چنان بهداشتی براي جلوگیري از شیوع وبا، ایرادي ندارد؛ هم
آید و هیچ منافاتی با توکل  شمار نمی و نقص در توکل به ها، جایز است درمان بیماري

گیرانه و نیز اقدامات درمانی،  ندارد؛ بلکه جزو توکل است؛ زیرا استفاده از اسباب پیش
زند و از اسباب  ست و کسی که با ادعاي توکل، اسباب را کنار می اي امر پسندیده
زند؛ زیرا  عنه میط کمت اهللاکند، در حقیقت، متوکل نیست؛ بلکه به ح استفاده نمی

آن را مقدر کرده  هی امکان ندارد که امري جز با سببی که اهللابنا بر حکمت ال
 است، پدید آید یا محقق گردد.

*** 



 باب: شدت حرام بودن سحر و جادوگري -362

 فرماید: اهللا متعال می

َ�ٰ ٱ ِ�نَّ َوَ�ٰ  نُ َ�ٰ ُسلَيۡ  َ�َفرَ  َوَما﴿ ْ  ِط�َ لشَّ حۡ ٱ �َّاَس ٱ ُ�َعّلُِمونَ  َ�َفُروا   ﴾رَ لّسِ
    ]١٠٢: البقرة[ 

گاه کفر نورزید؛ بلکه این شیاطین بودند که کفر ورزیدند و به مردم، سحر  ... سلیمان هیچ
 دادند. آموزش می

يب هر�رةَ  -١٨٠٢
َ
اَل:  َعِن انلَّيِبِّ  وعن أ

َ
ْبَع الُمو�َِقاِت «ق وا: يَا َرُسوَل »اْجَتنُِبوا السَّ

ُ
؛ قال

اَل: 
َ
؟ ق ، وأ�ُل «اهللاِ، َوَما ُهنَّ  باحَلقِّ

َّ
يِت َحرََّم اُهللا إِال

َّ
ْتُل انلَّْفِس ال

َ
ْحُر، َو� ُك باهللاِ، والسِّ ْ الرشِّ

 الُمْحَصَناِت الُمْؤِمَناِت الَغافِالَِت 
ُ

ْذف
َ
 يَْوَم الزَّْحِف، وق

ِّ
ُل َماِل ايَلتِيِم، واتلََّو�

ْ
َ�ا، وأ�  ».الرِّ

 )1([متفقٌ علیه]
؛ »از هفت گناه مهلک بپرهیزید«فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریرهجمه: تر

شرك به اهللا، سحر و «ها چه گناهانی هستند؟ فرمود:  خدا! آن گفتند: اي رسول
رباخواري،  )2(حق، جادوگري، قتل نفسی که اهللا کُشتنش را حرام کرده است؛ مگر به

در هنگام رویارویی با دشمن، و تهمت زنا خوردن مالِ یتیم، فرار کردن از میدان نبرد 
 ».خبر از گناه دامن و مومن و بی به زنان پاك

 شرح
 ».باب: شدت حرام بودن سحر«گوید:  می /مولف

سان که جادوگر با  سحر و جادوست عبارتست از گره بستن و دمیدن؛ بدین
دد کند یا درص و دمیدن در آن، شخصِ مورد نظرش را اذیت می  خواندنِ افسون

دارد  کند یا او را بر آن می که او را از هدفش منع می آید یا این آسیب زدن به او برمی
ها و  که کاري ناخواسته انجام دهد؛ حتی جادوگر براي رسیدن به هدفش از شیطان

 فرماید: گونه که اهللا متعال می گیرد؛ همان هاي پلید و زشت کمک می جن

آمده  1622ي  شماره تر به . [این حدیث پیش89؛ و صحیح مسلم، ش:2766صحیح بخاري، ش:  )1(
 است. [مترجم)]

 . [مترجم]در مواردي که اسالم جایز قرار داده استیعنی:  )2(
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ْ ٱوَ ﴿ ْ َ�تۡ  َما �ََّبُعوا ٰ  ِط�ُ َ�ٰ لشَّ ٱ لُوا  ِ�نَّ َوَ�ٰ  نُ َ�ٰ ُسلَيۡ  َ�َفرَ  َوَما َنۖ َ�ٰ ُسلَيۡ  ِك ُملۡ  َ�َ
َ�ٰ ٱ ْ  ِط�َ لشَّ حۡ ٱ �َّاَس ٱ ُ�َعّلُِمونَ  َ�َفُروا ٓ  رَ لّسِ نزَِل  َوَما

ُ
ۡ ٱ َ�َ  أ  ُروَت َ�ٰ  بَِبابَِل  َملََكۡ�ِ ل

َحدٍ  ِمنۡ  ُ�َعّلَِمانِ  َوَما ُروَتۚ َوَ�ٰ 
َ
ٰ  أ ۖ تَ�ۡ  فََ�  َنةٞ فِتۡ  نُ َ�ۡ  إِ�ََّما َ�ُقوَ�ٓ  َح�َّ  َ�َيتََعلَُّمونَ  ُفۡر

ۡ ٱ َ�ۡ�َ  ۦبِهِ  ُ�َفّرِقُونَ  َما ُهَماِمنۡ  ٓ  ُهم َوَما ۦۚ ِجهِ َوَزوۡ  ءِ َمرۡ ل َحدٍ  ِمنۡ  ۦبِهِ  ّرِ�نَ بَِضا
َ
 نِ �ِإِذۡ  إِ�َّ  أ

ِۚ ٱ ْ  َولََقدۡ  يَنَفُعُهمۚۡ  َوَ�  يَُ�ُُّهمۡ  َما َوَ�َتَعلَُّمونَ  �َّ ٰ شۡ ٱ لََمنِ  َعلُِموا ٮ  ِخَرةِ �ٱ ِ�  ۥَ�ُ  َما هُ َ�َ
وۡ  َما َس َوَ�ِئۡ  ٖق� َخَ�ٰ  ِمنۡ  َ�َ ْ نُفَسُهمۚۡ  ۦٓ بِهِ  ا

َ
ْ  لَوۡ  أ       ]١٠٢: البقرة[  ﴾١٠٢ لَُمونَ َ�عۡ  َ�نُوا

بافتند و براي مردم) ي پادشاهی سلیمان (به هم میچه شیاطین درباره و (یهودیان) از آن
گاه کفر نورزید؛ بلکه این شیاطین بودند  الی که سلیمان هیچخواندند، پیروي کردند؛ در حمی

-ي بابل (به نامچه را که بر دو فرشته آموختند و نیز آن که کفر ورزیدند و به مردم، سحر می
دادند). (آن دو فرشته، طرز باطل  هاي) هاروت و ماروت نازل شد، (به مردم آموزش می

که (ابتدا) به  دادند مگر اینکس چیزي یاد نمی هیچآموختند) و به  کردن سحر را به مردم می
آموختند  دو مطالبی می ها از آن ي آزمایشیم؛ مبادا کافر شوي. ولی آنگفتند: ما وسیله او می

-که بتوانند با آن، میان مرد و همسرش جدایی بیندازند؛ اما جز به اجازه و خواست اهللا نمی
آموختند که برایشان ضرر داشت، نه فایده؛ زهایی میها چی توانند به کسی زیانی برسانند. آن

اي در آخرت نخواهد دانستند که هرکس خریدار چنین کاالیی باشد، هیچ بهره قطع می و به
 دانستند.چه خود را به آن فروختند، خیلی زشت و ناپسند است؛ اگر می داشت. و آن

ر، واجب چنین کُشتن ساح سحر و جادو، یکی از گناهان بزرگ است. هم
خاطر جسارت و  باشد؛ چه از سحر و جادوگري توبه کند و چه توبه نکند. این، به می

رو در  رساند. از این ست که به مردم می اش و نیز به سبب زیان بزرگی گستاخی

يِْف «حدیث آمده است:  ُ�ُه بِالسَّ اِحِر رَضْ مجازات ساحر، این است «یعنی:  )1(؛»َحدُّ السَّ

يِْف «و در روایتی دیگر آمده است: ». یر بزنند (و بکُشند)که او را با شمش َ�ٌة بِالسَّ  »رَضْ

)؛ دارقطنی در سنن خود 1460ذي (باشد؛ روایت: ترم رفعِ آن، ضعیف می؛ بلکه موقوف است )1(
، از طریق 485؛ و رامهرمزي در المحدث الفاضل، ص: 53اصم در الدیات، ص:ع )؛ ابن ابی3/114(

ست: اسماعیل، خیلی ضعیف است و  اسماعیل بن مسلم مکی از حسن از جندب به صورت مرفوع؛ گفتنی
)؛ 430باشد و به صورت معنعن نیز روایت کرده است؛ نگا: العلل الکبیر از ترمذي ( حسن نیز مدلس می

باشد و  محفوظ، روایت موقوف این حدیث از جندب می«) گفته است: 4/60خود ( ترمذي در جامع
 ».باشد نیز همین بوده است؛ نظر مالک نیز همین می تر اهل علم از اصحاب پیامبر دیدگاه بیش
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باشد؛ یعنی سحري که به  که به همین معناست. برخی از انواع سحر و جادو، کفُر می
شود؛ مانند جدایی انداختن در میان زن  ها انجام می ها یا با توسل به جن کمک شیطان

باره ذکر شد. لذا سحري که به  ي بقره در این هسور 102ي  تر آیه و شوهرش که پیش
ها انجام شود، کُفر است؛ زیرا امکان ندارد که شیاطین با چیزي غیر از  کمک شیطان

ي انسان تن دهند. البته براي مقابله  شرك، در خدمت انسان قرار بگیرند یا به خواسته
و اوراد شرعی، به  بندي به اذکار با سحر یا مصون ماندن از نیرنگ جادوگران، پاي

ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿هاي  ، قرائت سورهالکرسی آیۀخواست پروردگار متعال مؤثر است؛ مانند:  َّ� 
َحدٌ 

َ
ُعوذُ  قُۡل ﴿، ﴾أ

َ
ُعوذُ  قُۡل ﴿و  ﴾َفَلقِ لۡ ٱ بَِرّبِ  أ

َ
و دیگر اذکاري که در  ﴾�َّاِس ٱ بَِرّبِ  أ

 ت:آیات قرآن و احادیث نبوي آمده است. سحر و جادو بر دو گونه اس
 رسد و کُفر است. سحري که با کمک گرفتن از ارواح شیطانی به انجام می •
باشد و با گره بستن و داروها و  و سحري که کفر نیست؛ اما گناهی بزرگ می •

 گردد. هاي عجیب و غریب و امثالِ آن انجام می چوب
طر خا حکم جادوگر، این است که او را بکُشند؛ اگر جادویش از نوعِ کُفر باشد، به

کاري و  خاطر تبه شود و اگر سحرش از نوع دوم باشد، او را به ارتدادش کشته می
 کنند. گردد، اعدام می جنایتی که در حقّ دیگران مرتکب می

ست که اهللا کُشتنش را حرام کرده است؛ مگر  سومین گناه مهلک، قتل نفسی
تند از: مسلمان، کافرِ ها را حرام فرموده، عبار حق. کسانی که اهللا متعال، کُشتن آن به

 جو. پیمان و کافرِ پناه ذمی، کافرِ هم
کند و در  شود که در قلمرو حکومت اسالمی زندگی می ذمی، به کافري گفته می

ست که  پیمان، کافري قبال وظایفی که دارد، از حقوق شهروندي برخوردار است. هم
پیمان است، و در  هم کند و با مسلمانان، خارج از قلمروِ حکومت اسالمی زندگی می

 جنگ نیست؛ اگرچه وارد قلمرو اسالمی شود.
شود که به مسلمانان پناهنده شده و مسلمانی، او را  جو به کافري گفته می کافرِ پناه

در پناه خویش قرار داده است؛ مثالً بازرگان است و براي داد و ستد به او امان 
وجو  ي اسالم جست خواهد درباره می که دهیم که به سرزمین اسالمی بیاید یا این می

 فرماید: گونه که اهللا متعال می کند تا اسالم را بشناسد؛ همان
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َحدٞ  �نۡ ﴿
َ
ۡ ٱ ّمِنَ  أ ِجرۡ  َتَجاَركَ سۡ ٱ �ِ�َ ُمۡ�ِ ل

َ
ٰ  هُ فَأ ِ ٱ مَ َكَ�ٰ  َمعَ �َسۡ  َح�َّ بۡ  ُ�مَّ  �َّ

َ
 هُ لِغۡ �

 
ۡ
    ]٦: التوبة[  ﴾ۥَمَنهُ َمأ

گاه او را به جایگاه است، به او امان بده تا کالم اهللا را بشنود و آنو اگر مشرکی از تو امان خو
 امنش برسان.

ست که میان ما و او جنگ است و هیچ عهد و  گر، کافري اما کافر حربی یا ستیزه
گونه که او براي  باشد؛ همان پیمانی میان ما و او نیست؛ کُشتن چنین کافري، جایز می

قتل «در بیان سومین گناه مهلک، فرمود:  اهللا د. رسولکن کُشتن مسلمانان، تالش می
در مواردي که اسالم جایز و  »حق نفسی که اهللا کُشتنش را حرام کرده است؛ مگر به

ها را حرام نموده، روا و  . لذا گاه کُشتن افرادي که اهللا متعال کُشتن آنقرار داده است
 بِإِْحَدى ثَالٍث: ال َ�ِ «فرموده است:  گردد؛ پیامبر بلکه واجب می

َّ
لُّ َدُم اْمِرٍئ ُمْسِلٍم إال

َجَماَعةِ 
ْ
ُمَفاِرُق لِل

ْ
يِنِه ال اِ�، َوانلَّْفُس بِانلَّْفِس، َواتلَّارُِك دِلِ کشتن هیچ «یعنی:  )1(؛»اثلَّيُِّب الزَّ

شود،  مسلمانی روا نیست، مگر در یکی از این سه مورد: متأهلی که مرتکب زنا می
کند و از  که دینش را ترك می شود، آن گردد و قصاص می ل میکسی که مرتکب قت

 ».گردد جماعت مسلمانان جدا می
را چهارمین » رباخواري« ي سه گناه مهلک سخن گفتیم. پیامبر جا درباره تا این

تر ربا را تعریف کردیم و اجناس و کاالهایی را که ربا در  گناه مهلک برشمرد؛ پیش
ترین گناهان کبیره  ردیم و بیان کردیم که ربا، یکی از بزرگها جریان دارد، برشم آن

ي ربا  هشدار و وعید سختی که دربارهگوید:  می /عالمه ابوالعباس حرانی است.
ي هیچ گناه دیگري وارد نشده است؛ اهللا متعال  ي شرك، درباره وارد شده، جز درباره

 فرماید: در کتابش می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنو �َّ ْ ٱ ا َ ٱ �َُّقوا َّ�  ْ ْ لّرَِ�وٰٓ ٱ ِمنَ  بَِ�َ  َما َوَذُروا ؤۡ  ُكنُتم إِن ا  ٢٧٨ ِمنِ�َ مُّ

ْ َ�فۡ  لَّمۡ  فَإِن   َعلُوا
ۡ
ْ فَأ ِ ٱ ّمِنَ  بٖ ِ�َرۡ  َذنُوا مۡ  رُُءوُس  فََلُ�مۡ  ُتمۡ تُبۡ  �ن ۦۖ َورَُسوِ�ِ  �َّ

َ
ٰ أ  لُِ�مۡ َ�

    ]٢٧٩  ،٢٧٨: البقرة[  ﴾٢٧٩ لَُمونَ ُ�ظۡ  َوَ�  لُِمونَ َ�ظۡ  َ� 
چه را که از اموال ربا (نزد  و اگر به راستی ایمان دارید، آن اي مؤمنان! تقواي اهللا پیشه سازید

مردم) باقی مانده است، رها کنید. پس اگر چنین نکردید، بدانید که به جنگ با اهللا و رسولش 

 .نقل از عبداهللا بن مسعود به 1676صحیح مسلم، ش:  )1(
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رتیب نه (با گرفتن ربا) هایتان از شماست و بدین تاید؛ و اگر توبه کنید، اصلِ سرمایهبرخاسته
 گیرید.کنید و نه (با از دست دادن سرمایه) مورد ستم قرار میستم می

ارند، داهللا متعال بیان فرمود که اگر رباخواران دست از این عمل برنترتیب  بدین
 .اند در حقیقت با اهللا و رسولش اعالم جنگ کرده

در برابر سی هزار تومان به  لذا اگر در یک وام ربوي، بیست و پنج هزار تومان را
خواهید توبه کنید، فقط باید اصل پولِ خود را بگیرید و از  راستی می اید و به کسی داده

 گرفتن فرع، خودداري نمایید؛ یعنی فقط همان بیست و پنج هزار تومان را دریافت کنید.
 هاي ربوي از جمله در گویند: اگر کسی در بانک اشتباه می برخی از مردم به

را صدقه دهد!  تواند سود پولش را بگیرد و آن گذاري کند، می هاي غربی سپرده بانک
ست. چه معنا دارد که کسی، دست خود را به نجاست آلوده  این، قیاس و پندار باطلی

را بشوید؟ چرا از همان ابتدا از نجاست دوري نکند؟ چنین قیاسی  کند و سپس آن
دهند، بگو: ربا در شریعت ما حرام  یی به تو سود میها اعتبار ندارد. وقتی چنین بانک

را براي جنگ با  گویند: اگر ما این پول را نگیریم، آن است. برخی از مردم می
توان قاطعانه چنین سخنی  گوییم: نمی کنند. می مسلمانان و ساختن کلیساها هزینه می

دارد. تازه اگر از آن اش بر را براي خود یا خانواده گفت؛ اگرچه شاید کارمند بانک آن
پول براي ساختن کلیسا استفاده کنند، چه ربطی به شما دارد؟ پولی که اصالً در اختیار 

توان گفت که شما  شما یا از آنِ شما نبوده است، اگر در چنین راهی هزینه شود، نمی
ما ي حاصل از پولتان را به ش ها در حقیقت، بهره رو آن اید. از این ها کمک کرده به آن
ي  شده، سود مشخصی به سپرده دهند؛ بلکه از همان ابتدا بر اساس توافق انجام نمی

گذاري، شریک  گیرد و چنین نیست که شما در سود و زیانِ سرمایه شما تعلق می
ي حاصل از پولتان نیست که  دهند، بهره ي شما می باشید؛ پس سودي که به سپرده

کنند. اصالً  را در راه حرام هزینه می ها آن گیرم، آنبگویید: اگر من این سود را از آنان ن
گذاريِ حرامشان، سهیم باشید؛ تازه اگر سود پول  طور نیست که شما در سرمایه این

تر از آن، باز هم شما که به  دهند یا حتی بیش شما همین مبلغی باشد که به شما می
ا جنگ با مسلمانان هزینه اید که این پول را براي ساختن کلیسا ی ها دستور نداده آن

ي خود بسنده  تراشی به گرفتن اصلِ سرمایه کنند؛ پس تقوا پیشه سازید و با این بهانه
ي  نمایید تا نه با گرفتن ربا، مرتکب ظلم و ستم شوید و نه با از دست دادن سرمایه
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ی تراش سان براي گرفتن ربا بهانه ها که بدین خویش مورد ستم قرار گیرید. حکایت این
گاه  برد و آن ست که دستش را در نجاست فرو می کنند، مانند حکایت کسی می

کند تا دستش را بشوید؛ این، درست نیست. تازه چه کسی  درخواست آب می
ي بانکی به کسی برسد، او  کند که اگر چند ملیون پول از طریق ربا یا بهره ضمانت می

ن کار باز بدارد و با خود بگوید: بسا حرص و آز، او را از ای را صدقه دهد؟ چه آن
کند که مرگش  قدر امروز و فردا می همه پول را بذل و بخشش کنم؟ و آن چگونه این

گذارد. این کار براي دیگران نیز بدآموزي دارد؛  را براي دیگران می رسد و آن فرا می
ست، پولش را در بانک گذشته،  فالنی که آدم خداترسی«دیگران خواهند گفت: 

ي  وقتی مزه». دهد؛ پس البد چنین کاري ایرادي ندارد گیرد و صدقه می ش را میسود
اندازي بانک  این کار به کامِ برخی از مسلمانان بنشیند، دیگر در پیِ تأسیس و راه

اسالمی نخواهند بود؛ زیرا تأسیس بانک اسالمی، موانع و مشکالتی دارد و کارِ 
تراشی  اندازيِ بانک اسالمی، مانع اي راهست و حتی برخی از سودجویان بر دشواري

گویند:  رسی دارند، می هاي ربوي دست کنند؛ در نتیجه مردم که فقط به بانک می
ي  که خودمان از بهره گذاري کنیم. در هر حال، این هاي ربوي سپرده ناگزیریم در بانک

ز را بذل و بخشش نماییم، دلیل موجهی براي جوا بانکی استفاده نکنیم و آن
هاي ربوي و گرفتنِ سود بانکی نیست؛ بلکه این کار، حرام  گذاري در بانک سپرده

 است. کسانی که قایل به جایز بودن این کار هستند، به قیاسی باطل در برابر نص
مۡ  رُُءوُس  فَلَُ�مۡ ﴿فرماید:  اند؛ زیرا اهللا متعال می آشکار قرآن روي آورده

َ
ٰ أ  َ�  لُِ�مۡ َ�

هایتان از شماست و بدین ترتیب نه (با گرفتن ربا) ستم اصلِ سرمایه«: ﴾لَُمونَ ُ�ظۡ  َوَ�  لُِمونَ َ�ظۡ 
 .»گیریدکنید و نه (با از دست دادن سرمایه) مورد ستم قرار میمی

رباي رایج در دوران جاهلیِ پیش از اسالم را باطل و مردود  چنین پیامبر هم
حکام شرعی رواج داشت و مردمان اعالم کرد؛ در صورتی که این ربا پیش از نزول ا

را باطل کرد و  آن دانستند؛ ولی پیامبر آن دوران، این ربا را در میان خود درست می
؛ یعنی اعتبار ندارد و باطل »آگاه باشید که رباي جاهلیت، زیرِ پاهاي من است«فرمود: 

گوید:  داند، می رام میکه ربا را ح باشد. لذا چگونه یک مسلمان با این اساس می و بی
 دهم؟! گیرم و آن را صدقه می ربا می
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شود، چنین  ها اشاره می داري که با انگشت به آن متأسفانه برخی از علماي نام
یابند که در اشتباه هستند؛  که با اندکی دقت و تفکر، درمی پنداري دارند؛ در صورتی

 �ن﴿فرماید:  یم داشت که میراستی روز قیامت در نزد اهللا متعال چه دلیلی خواه به
مۡ  ُرُءوُس  فَلَُ�مۡ  ُتمۡ تُبۡ 

َ
ٰ أ ؟ اهللا متعال »هایتان از شماستو اگر توبه کنید، اصلِ سرمایه«: ﴾لُِ�مۡ َ�

ي ربوي را حرام  طور مطلق معامله در این آیه، معامله با کفار را مستثنا نفرمود؛ بلکه به
مۡ  وُس رُءُ  فَلَُ�مۡ  ُتمۡ تُبۡ  �ن﴿کرد و فرمود: 

َ
ٰ أ و اگر توبه «: ﴾لَُمونَ ُ�ظۡ  َوَ�  لُِمونَ َ�ظۡ  َ�  لُِ�مۡ َ�

کنید و نه (با از دست دادن هایتان از شماست و بدین ترتیب نه (با گرفتن ربا) ستم میکنید، اصلِ سرمایه
ها اشاره  آور است که برخی از علمایی که به آن . لذا تأسف»گیریدسرمایه) مورد ستم قرار می

هاي غربی و کافران در صورتی که  ي ربوي با بانک دهند که معامله د، فتوا میگرد می
که پروردگار متعال  باشد! حال آن سود حاصل از این معامله صدقه داده شود، جایز می

ي خود بسنده کند  بیان فرموده است که رباخوار باید براي توبه، به اصل پول یا سرمایه
ان نه با گرفتن ربا مرتکب ظلم و ستم گردد و نه با از س و از فرعِ آن بگذرد تا بدین

گویند: باید این پول را  اش مورد ستم قرار گیرد. دلیل کسانی که می دست دادن سرمایه
در آوریم تا در ساختن کلیسا یا براي جنگ مسلمانان از آن استفاده  از دست کفار به

شود؟ این،  با همین پول تأمین می ها فقط اعتبار است؛ زیرا مگر این هزینه نکنند، بی
باشد؛ تازه حال  تصور و توهمی بیش نیست که برخاسته از وسوسه و فریب شیطان می

کنند، آیا سرکوب مسلمانان و  همه مسلمان بر اساس چنین فتوایی عمل می که این
سختن کلیساها، متوقف شده است؟ در هر حال، این کتابِ خداست که میان ما حکم 

مۡ  رُُءوُس  فَلَُ�مۡ  ُتمۡ تُبۡ  �ن﴿ کند: می
َ
ٰ أ و اگر توبه کنید، «: ﴾لَُمونَ ُ�ظۡ  َوَ�  لُِمونَ َ�ظۡ  َ�  لُِ�مۡ َ�

کنید و نه (با از دست دادن هایتان از شماست و بدین ترتیب نه (با گرفتن ربا) ستم میاصلِ سرمایه
 .»گیریدسرمایه) مورد ستم قرار می
رفتی از هر  اهللا متعال براي ما گشایش و برون هی پیروي کنیم،اگر از شریعت ال

دهد؛ بدون شک فرجامِ مخالفت با شریعت، فرجامی بد و  مشکل و تنگنایی قرار می
 فرماید: ناگوار است؛ زیرا اهللا متعال می

    ]٤٩: هود[  ﴾٤٩ ُمتَّقِ�َ لِلۡ  قَِبةَ َ�ٰ لۡ ٱ إِنَّ ﴿
 راستی سرانجام نیک ازآنِ پرهیزگاران است. به
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رو به هیچ  سی که پرهیزگار نیست، فرجام نیکی نخواهد داشت؛ از اینلذا ک
هاي دینی عمل نماییم یا بر  عنوان درست نیست که خودسرانه و بدون توجه به آموزه

ست؛  سان بدانیم؛ این، اشتباه بزرگی پایه، خرید و فروش را با ربا یک ي قیاسی بی پایه
ندارد؛ زیرا اهللا ر نظر شخصی ااجتهاد و اظهزیرا مسأله، کامال روشن است و نیازي به 

مۡ  رُُءوُس  فَلَُ�مۡ  ُتمۡ تُبۡ  �ن﴿فرماید:  می روشنی  متعال به
َ
ٰ أ  َوَ�  لُِمونَ َ�ظۡ  َ�  لُِ�مۡ َ�

هایتان از شماست و بدین ترتیب نه (با گرفتن ربا) ستم و اگر توبه کنید، اصلِ سرمایه«: ﴾لَُمونَ ُ�ظۡ 
در هر حال، ربا یکی از  .»گیرید دادن سرمایه) مورد ستم قرار میکنید و نه (با از دست می

ماهیت و کیفیت ربا را بیان نموده و یادآور شده است  ؛ پیامبرباشد میگناهانِ مهلک 
که فرموده  چنان )1(که ربا در شش نوع کاالست: طال، نقره، گندم، جو، خرما و نمک.

ةُ «است:  ِفضَّ
ْ
َهِب َوال َهُب بِاذلَّ ُح  اذلَّ

ْ
ِمل

ْ
ِعِ� َواتلَّْمُر بِاتلَّْمِر َوال ِعُ� بِالشَّ رُبِّ َوالشَّ

ْ
رُبُّ بِال

ْ
ِة َوال ِفضَّ

ْ
بِال

ْصنَاُف فَِبيُعوا َكيَْف ِشئْتُْم 
َ
ِح ِمثًْال بِِمثٍْل َسَواًء �َِسَواٍء يًَدا �ِيٍَد فَإَِذا اْختَلََفْت َهِذهِ األ

ْ
ِمل

ْ
إَِذا بِال

ي طال با طال، نقره با نقره، گندم با گندم، جو با جو،  معامله«ی: یعن )2(؛»اَكَن يًَدا �ِيَدٍ 
دست باشد؛ و  طور مساوي و مثل هم و دست به خرما با خرما و نمک با نمک، باید به

ي طال با نقره بود]  گاه که جنس دو کاالي مورد معامله متفاوت شد، [مثالً معامله آن
لذا وقتی ». شرطی که دست به دست باشد ههرگونه که خواستید، معامله کنید؛ البته ب

کنید، صحت معامله به دو شرط  که یک جنس را با کاالیی از همان جنس معامله می
ي هر دو کاال پیش از جدا شدن؛ یعنی  بستگی دارد: برابر بودن هر دو کاال، و معاوضه

هر دو طرف هر دو باید برابر باشد و هم  کنید، هم وزنِ اگر طال را با طال معامله می
ي خود را بگیرند؛ و  دیگر، کاالي مورد معامله معامله پیش از جدا شدن از یک

ي هر دو باید  ي گندم با گندم نیز پیمانه ي نقره با نقره. در معامله طور در معامله همین
برابر باشد و داد و ستد یا مبادله در میان دو طرف معامله پیش از جدا شدن از 

ي خرما با خرما، و  به دست انجام شود. معامله  ایاپاي و دستدیگر، به صورت پ یک
 گونه است. ي جو با جو، و نمک با نمک نیز همین نیز معامله

 .ابوهریره زنقل ا به 6435ش:  ،صحیح بخاري )1(
 .نقل از عباده بن صامت به 1587صحیح مسلم، ش:  )2(
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ست که در حدیث آمده است؛ اما اگر معامله یک  این، در رابطه با شش کاالیی
کاال با کاالیی از جنس دیگر باشد، در این حالت مساوي بودن، شرط نیست؛ بلکه 

ي یک صاع  صورت پایاپاي شرط است؛ یعنی معامله ي کاالهاي مورد معامله به دلهمبا
ي گندم و جو پیش از جدا شدن  شرطی که مبادله گندم با دو صاع جو ایرادي ندارد؛ به

ي طال با نقره با تفاوت در  چنین معامله دیگر، انجام شود؛ هم دو طرف معامله از یک
صورت پایاپاي و دست به دست و پیش از جدا  باید به وزن، ایرادي ندارد؛ اما مبادله

 شدن طرفین معامله باشد.
ترین رواج ربا، در بازار طالست؛ زیرا امروزه خرید  البته متأسفانه امروزه بیش

شود؛ اما در بازار طال و نقره، شرایط مذکور  هاي رایج انجام می مواد غذایی با پول
 گردد. رعایت نمی

آورد دوران جاهلیت است؛  رهو بدترینش  اع گوناگونی داردبا انوست: ر گفتنی
گفتند: وامِ خود را  سان که در سررسید وامی که به فقیر داده بودند، به او می بدین

کشیم و براي بازپرداختش به تو فرصت  پرداخت کن، وگرنه، مقداري دیگر روي آن می
رسید وامِ بدهکار رسیده است؛ این نوع ربا، اینک نیز رواج دارد؛ مثالً سر دهیم. می

دهم؛ اما باید به جاي دو  گوید: یک سالِ دیگر به تو فرصت می بستانکار به او می
میلیون تومان، دو میلیون و پانصد هزار تومان پس دهی؛ این، حرام است و فرقی 

ي ربوي، با همین گستاخی و به همین صراحت باشد یا با حیله  کند که انجام معامله نمی
سرِ هم کردن کاله شرعی! مثالً بستانکار به گمان خویش براي رهایی از گناه ربا، به  و

گوید: این کاال را به دو میلیون و پانصد هزار تومان به تو دادم؛ و تو آن را  بدهکار می
کاله شرعی سرِ هم کنند کوشند تا  مان به من بفروش؛ و بدین ترتیب میوبه دو میلیون ت

هی، که به بازي گرفتن حالل و حرام الحالل بگردانند! ناگفته پیداست  هی راو حرام ال
رو پروردگار متعال،  بدتر از این است که کسی قبول داشته باشد و حرام بخورد؛ از این

 فرماید: که می ي رباخواران بیان فرموده است؛ چنان ف دقیقی دربارهتوصی

ِينَ ٱ﴿ َّ�  
ۡ
ْ لّرَِ�وٰ ٱ ُ�ُلونَ يَأ ِيٱ َ�ُقومُ  َكَما إِ�َّ  ونَ َ�ُقومُ  َ�  ا يۡ ٱ َ�َتَخبَُّطهُ  �َّ  ِمنَ  نُ َ�ٰ لشَّ

ۡ ٱ    ]٢٧٥: البقرة[  ﴾َمّسِ ل
خیزند که شیطان، او را به شدت دچار خورند، همانند کسی (از قبرشان) بر میآنان که ربا می

 جنون و اختالل حواس کرده است.
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شود. آري؛ شیطان بر  می این، حکم افراد رباخوار است که شیطان بر آنان چیره
شود و با  لشان هی شامل حاف و منت الکه لط گردد، مگر آنان ها مسلط می انسان

ها از شرّ شیطان مصون  در شب الکرسی آیۀبندي بر اذکار شرعی مانند خواندن  پاي
شود و از حالت عادي بیرون  زده، دچار بیهوشی و صرع می مانند. انسانِ جن می
 ست. زده، غیرعادي اند و حرکاتشان مانند افراد جن گونه ن نیز همینآید؛ رباخورا می

دو دیدگاه دارند که آیا منظور از برخاستن ي مفهوم این آیه  دربارهعلما 
که رفتارشان در دنیا  باشد یا این رباخواران، برخاستن از قبرهایشان در روز قیامت می

 ست؟ اتشان غیرعاديباشد و در آخرت نیز حرک زده می همانند افراد جن
صحیح این است که وقتی آیه، محتمل هر دو معناست، پس هر دو معنا را بر آن 

زده رفتاري غیرعادي دارند و  کنیم؛ یعنی رباخوران در دنیا همانند افراد جن حمل می
خیزند که شیطان، او را دچار جنون و  در آخرت نیز همانند کسی از قبرشان برمی

 ت. پناه بر اهللا!اختالل حواس کرده اس
اصطالح، با  در هر حال، ربا حرام است؛ چه با صراحت باشد و چه با حیله و به

ترند و  دل خورند، سنگ حیله و نیرنگ ربا میکه با  سرِ هم کردن کاله شرعی! بلکه آنان
 فرماید: وضعیت بدتري دارند؛ اهللا متعال می

﴿ ۖ ٰ  َرانَ  بَلۡۜ  َ�َّ ا قُلُو�ِِهم َ�َ ْ �َ  مَّ     ]١٤: املطففني[  ﴾١٤ ِسُبونَ يَ�ۡ  نُوا
هایشان زنگار بسته  شوند، بر دل هرگز چنین نیست؛ بلکه گناهانی که همواره مرتکب می

 است.

بیند؛  کسی که بر قلبش زنگار گناه نشسته است، حق را باطل و باطل را حق می
خرید و «گویند:  پندارند و می سان می مانند رباخواران که داد و ستد و ربا را یک

که اهللا متعال، خرید و فروش را حالل، و ربا را حرام  ؛ حال آن»فروش، مانند رباست
کنند تا به گمان خویش به  ها را سرِ هم می رو رباخواران این حیله کرده است. از این

گاه از رباخواري دست  سان هیچ ي شرعی بدهند و بدین ي ربوي خود، وجهه معامله
شود و قبول دارد که عمل حرامی انجام  کسی که مرتکب حرام می ؛ اماکشند نمی
دست به توفیقِ او توبه نماید و دهد، امید است که از پروردگار متعال شرم کند و  می

 از گناه و معصیت بردارد.
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، یکی دیگر از گناهان مهلک است. یتیم به هر دختر یا پسري »خوردن مالِ یتیم«
وغ پدرش را از دست بدهد. هر یتیمی، سزاوارِ مهر و شود که قبل از بل گفته می

 شکسته شده و سرپرستی جز اهللا ست؛ زیرا با مرگ پدرش، دل عطوفت و مهربانی
 ندارد.
، ششمین گناه مهلک است؛ زیرا »فرار از میدان نبرد در هنگام رویارویی با دشمن«

شکند و دوم  م میي مسلمانان را در ه که روحیه دو پیامد منفی دارد: نخست این
پشت کردن به  ست: اهللا ي دشمن را به دنبال دارد. گفتنی که تقویت روحیه این

 میدان نبرد را در دو مورد، مستثنا فرموده است:

وۡ  ّلِقَِتالٍ  اُمَتَحّرِفٗ  إِ�َّ  ۥٓ ُدبَُرهُ  َم�ِذٖ يَوۡ  يَُولِِّهمۡ  َوَمن﴿
َ
ا أ ً ٓ  َ�َقدۡ  فَِئةٖ  إَِ�ٰ  ُمَتَحّ�ِ  بٖ بَِغَض  ءَ بَا

ِ ٱ ّمِنَ  َّ�  
ۡ
ٰ َوَمأ ۡ ٱ َس َو�ِئۡ  َجَهنَُّمۖ  هُ َوٮ      ]١٦: األنفال[  ﴾١٦ َمِص�ُ ل

ي دوباره یا جز (به عنوان یک تاکتیک) براي حمله -هرکس در آن هنگام به آنان پشت کند
شود و جایگاهش دوزخ است و چه سزاوار خشم اهللا می -به منظور پیوستن به گروهی دیگر

 !ست بد جایگاهی

اگر پشت کردن به دشمن، یک تاکتیک جنگی در جهت غلبه بر دشمن باشد و نه 
اي از رزمندگان در  عنوان مثال: عده خاطر فرار از میدان نبرد، ایرادي ندارد؛ به به

، تغییر موقعیت  گیرند و براي بیرون آمدن از محاصره ي دشمن قرار می محاصره
 کنند. می نشینی دهند یا براي تجدید قوا، عقب می

؛ »خبر از گناه دامن و مومن و بی تهمت زنا به زنان پاك«و اما هفتمین گناه مهلک: 
این هم یکی از گناهان بزرگ و مهلک است؛ مثالً کسی بگوید: فالن زن، زناکار یا 

زنند؛ چنین شخصی از عدالت  ي چنین سخنی را هشتاد شالق می بدکار است. گوینده
گونه که  آید و دیگر، شهادتش قابل قبول نیست؛ همان میشمار  خارج شده، فاسق به

 فرماید: اهللا متعال می

ِينَ ٱوَ ﴿ ۡ ٱ ُمونَ يَرۡ  �َّ   لَمۡ  ُ�مَّ  ِت َصَ�ٰ ُمحۡ ل
ۡ
ْ يَ� 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. تازیانه بزنید و هرگز گواهی آنان را نپذیرید. و چنین کسانی فاسق
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ست؛  البته حکمِ به فسق چنین افرادي یا اسقاط عدالت از آنان، حکمی تعلیقی
 فرماید: می را اهللازی

ِ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

و پشیمانی، کافی نیست و باید با گذشت زمان، ثابت شود که این البته ادعاي توبه 
 شخص، واقعاً توبه کرده و اصالح و نیکوکاري در پیش گرفته است.

خبر از گناه نیز همین حکم را دارد و  دامن و بی ست: تهمت زنا به مرد پاك گفتنی
 جزو گناهان مهلک است.

*** 



زمین کافران، در باب: نهی از مسافرت با قرآن به سر -363
 صورتی که بیمِ آن برود که قرآن به دست کافران بیفتد

اَل: َ�َ� رسوُل اهللاِ  $عن ابن عمرَ  -١٨٠٣
َ
. ق  أْرِض الَعُدوِّ

َ
َر بالُقْرآِن إىِل

َ
 أْن �َُساف

 )1([متفقٌ علیه]
، منع دشمناز بردنِ قرآن به سرزمین  اهللا گوید: رسول می $ابن عمرترجمه: 

 فرمود.
 

 1869؛ و صحیح مسلم، ش:2990صحیح بخاري، ش:  )1(
                                           



باب: حرام بودن استعمال ظروف طال و نقره در خوردن و  -364
 آشامیدن، و طهارت و سایر موارد استعمال

مِّ سلمة -١٨٠٤
ُ
نَّ رُسوَل ا�َّ  &وعن أ

َ
ِة إِنَّما ُ�َرِْجُر «قال:  أ ُب يف آ�َِيِة الِفضَّ ِي �رَْشَ

َّ
اذل

 )1([متفق علیه] ».يف َ�ْطنِِه نَاَر َجَهنَّمَ 

َهِب «سلٍم: و� رواية لِمُ  ِة واذلَّ ُب يف آ�َِيِة الِفضَّ ْو �رَْشَ
َ
ُل أ

ُ
�

ْ
ي يَأ

َّ
 ».إِنَّ اذل

کسی که در ظروف نقره بنوشد، «فرمود:  اهللا گوید: رسول می &سلمه ام ترجمه:
 ».ریزد آتش دوزخ را در شکم خود می

خورد و  کسی که در ظروف نقره و طال می«و در روایتی از مسلم آمده است: 
 ...».آشامد می

اَل: إنَّ انلَّيِبَّ  وعن ُحَذيَفةَ  -١٨٠٥
َ
ِب يف آ�َِيِة  ق ْ يَباِج َوالرشُّ َ�َهانَا َعِن احَلر�ِِر َوادلِّ

ِة، وقاَل:  َهِب َوالِفضَّ ُ�ْم يِف اآلِخَرةِ «اذلَّ
َ
ْ�َيا، َوِ�َ ل ُهْم يف ادلُّ

َ
 )2([متَّفقٌ علیه] ».ُهنَّ ل

حيَحْ�ِ َ�ْن ُحذ اَل َسِمْعُت رسوَل اهللاْ�َفةَ و� روايٍة يِف الصَّ
َ
بُسوا «يقوُل:  : ق

ْ
ال تَل

وا يف ِصَحافَِها
ُ
ل

ُ
ِة َوال تَأ� َهِب َوالِفضَّ ُ�وا يِف آ�َِيِة اذلَّ يَباَج َوال �رَْشَ  ».احَلِر�َر َوال ادلِّ

ما را از پوشیدن انواع ابریشم و دیبا و نیز  گوید: پیامبر می حذیفه ترجمه:
ها، در دنیا از آنِ کفار است و  این«و نقره منع نمود و فرمود:  نوشیدن در ظروف طال

 ».در آخرت، مخصوص شما
 اهللا گوید: از رسول می آمده است که حذیفه "صحیحین"و در روایتی در 

ننوشید و چیزي ابریشم و دیبا نپوشید و در ظرف طال و نقره «فرمود:  شنیدم که می
 ».نخورید

آمده  782ي  مارهش تر به . این حدیث پیش2065؛ و صحیح مسلم، ش: 5634صحیح بخاري، ش:  )1(
 است.

ي  همارش تر به . این حدیث پیش2067)؛ و صحیح مسلم، ش: 5831، 5632صحیح بخاري، ش: ( )2(
 آمده است. 781

                                           



 507  بودن استعمال ظروف طال و نقره در خوردن و آشامیدن، و ... باب: حرام

ْنُت َمَع أ�س بن مالٍك  وعن أ�س بن ِسِ��ن -١٨٠٦
ُ
اَل: ك

َ
ِعْنَد َ�َفٍر ِمَن الَمُجوِس؛  ق

 
َ
ُ ىلَعَ إناٍء ِمْن َخل هلَ َحوَّ

َ
ُ ، ف هلْ ُ: َحوِّ

َ
ِقيَل هل

َ
ُه، ف

ْ
ل

ُ
�

َ
ْم يَأ

َ
ل
َ
ٍة، ف وَذٍج ىلَعَ إنَاٍء ِمْن فِضَّ

ُ
يِجَء بَفال

َ
ْنٍج ف

ُه.
َ
ل

َ
�

َ
أ
َ
 )1([روایت بیهقی با اسناد حسن] َويِجَء بِِه ف

نزد چند نفر مجوسی  با انس بن مالک گوید: می بن سیرین انس :ترجمه
از آن نخورد؛ به  بودیم؛ در ظرفی از جنس نقره، فالوده آوردند؛ اما انس بن مالک

اي  آن را در کاسهکسی که فالوده را آورده بود، گفتند: ظرف را عوض کن، و او 
 آن را خورد. گاه انس معمولی ریخت و آورد؛ آن

 شرح
در باب نخست بدین موضوع پرداخته که بردن قرآن به سرزمین کفار،  /لفمو

حرام است؛ زیرا بیمِ آنست که قرآن به دست کافران بیفتد و به آن اهانت کنند؛ از 
از بردن قرآن به سرزمین  یادآور شده است که پیامبر $رو عبداهللا بن عمر این

آن به سرزمین کافران در نیز گفته است: بردن قر /دشمن، نهی فرمود؛ مولف
باشد که خوف یا امکان اهانت کافران به قرآن وجود داشته باشد؛  صورتی ممنوع می

لذا اگر این نگرانی وجود نداشته باشد، ایرادي ندارد که مسلمانی که براي درس و 
ست: مسافرت به  رود، قرآن را هم با خود ببرد؛ گفتنی تجارت به سرزمین کافران می

 ر براي درس یا هر منظور دیگري، فقط با سه شرط جایز است:سرزمین کف
گویی به شبهات  قدر سواد دینی و تواناییِ علمی براي پاسخ انسان آن اول:شرط 

کوشند که  کافران را داشته باشد؛ زیرا کفار، دشمنان اسالم و مسلمانان هستند و می
علمی را ببینند،  و کم  که جوان ساده لذا همین باز دارند مردم را از دین اهللا

کنند تا او را در شک و تردید بیندازد و او را  هاي گوناگونی براي او مطرح می شبهه
گویی به شبهات  تدریج از اسالم برگردانند؛ لذا براي کسی که علم کافی براي پاسخ به

در شرایط  البتهندارد، روا نیست که تحت هیچ شرایطی به سرزمین کفار سفر کند؛ 
تواند به همراه شخصی پخته و  می -ثالً براي درمانم -و اضطراري خاص بسیار

 باسواد به چنین مسافرتی برود.

 ).1/28روایت بیهقی در السنن الکبري ( )1(
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ي شهوت نیفتد؛ زیرا در  دار و باایمان باشد که در ورطه قدر دین آن شرط دوم:
ها در  بند و باري، رواج دارد؛ اگرچه آن سرزمین کافران، به نام آزادي انواع و اقسام بی

جا زنان برهنه  زاد نیستند؛ بلکه در بند هوا و هوس خویش گرفتارند. در آنحقیقت، آ
باشد؛ لذا مسافرت  رس می هاي حرام در دست کنند و انواع نوشیدنی عرض اندام می

 ایمان به چنین مناطقی، حرام است. افراد سست
ت مسلمان به سرزمین کافران، از روي ضرورت و ناچاري مسافر شرط سوم:

اش به آن نیاز دارد و تحصیل آن  ثالً براي کسب دانش یا تخصصی که جامعهباشد؛ م
در کشور اسالمی، ممکن نیست؛ با وجود این سه شرط، مسافرت به سرزمین کافران، 

صورت جایز نیست که مسلمان به سرزمین دشمن سفر  جایز است و در غیر این
کند؛ اما  کافران اقامت می نمیزست که مدتی طوالنی در سر کسی ي نماید. این، درباره

 تر است. گردد، آسان رود و بالفاصله برمی حکمش براي کسی که براي تجارت می
باشد. طال  نهی از خوردن و آشامیدن در ظروف طال و نقره میي  باب دوم درباره

که  هایی هستند که اهللا متعال براي ما در زمین قرار داده است؛ چنان الو نقره، جزو کا
 ماید:فر می

ِيٱ ُهوَ ﴿ ا لَُ�م َخلَقَ  �َّ  ٱ ِ�  مَّ
َ
 ]  ٢٩: البقرة[  ﴾اَ�ِيعٗ  ِض �ۡ�

 چه را که در زمین وجود دارد، براي شما آفرید. ست که هر آن او، ذاتی

هاي دینی، از طال و نقره  لذا براي ما رواست که در چارچوب احکام و آموزه
مواردي که شریعت حرام نکرده است، کار بردن طال و نقره در  استفاده کنیم؛ یعنی به

از خوردن و نوشیدن در ظروف طال و نقره نهی فرموده و خبر  ؛ پیامبرایرادي ندارد
 ».ها، در دنیا از آنِ کفار است و در آخرت، مخصوص مسلمانان این«داده است که 

روایت کرده، هشدار داده است  &سلمه در حدیثی که همسر بزرگوارش، ام پیامبر
رکس در ظروف طال و نقره بخورد و بیاشامد، آتش دوزخ را در شکمش که ه
که  »يف َ�ْطِنِه نَاَر َجَهنَّمَ  ُ�َرِْجرُ  إِنَّما«سازد. در این حدیث آمده است:  ور می شعله

مفهومش ذکر شد. در زبان عربی به صداي بلیعدن یک چیز یا فرورفتن آن در گلو، 
شود.] لذا در  گفته می» جرجر«گُرگُرِ آتش نیز  که به صداي گویند. [چنان می» جرجر«

اش  یابیم که خوردن و نوشیدن در ظروف طال و نقره، گناه کبیره است؛ زیرا درباره می
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اش وعیدي ذکر شده باشد، جزو  این وعید شدید وارد شده و هر گناهی که درباره
 آید. شمار می گناهان کبیره به

  اندود و نقره شوند، یعنی ظروف طال ده میعلما ظروفی را که آب طال و نقره دا
اند؛ لذا خوردن و نوشیدن  دانند که از طال و نقره ساخته شده اندود را مانند ظروفی می

 در چنین ظروفی جایز نیست.
ي استعمال طال و نقره در سایر موارد، اختالف نظر دارند؛ جمهورشان بر  علما درباره

که در خوردن و نوشیدن حرام   و نقره عالوه بر ایناین باورند که استفاده از ظروف طال
است، در سایر موارد نیز جایز نیست؛ بنا بر دیدگاه این دسته از علما، روا نیست که از 

داري دارو یا درهم و دینار و امثالِ آن استفاده شود؛ زیرا  ظروف طال و نقره براي نگه
 ن و سایر موارد نهی فرموده است.از استعمال طال و نقره در خوردن و نوشید پیامبر

داري  ي نگه عنوان ظرف دارو یا جعبه برخی از علما استعمال طال و نقره را به
اند: ما حرام بودن طال و نقره را فقط در چیزي منحصر  و گفته  پول، جایز دانسته

دانیم که در حدیث به آن تصریح شده است؛ یعنی فقط در خوردن و نوشیدن؛ از  می
استفاده از طال و نقره در سایر موارد، حرام نیست؛ زیرا اصل، بر حالل  رو این

که راوي حدیث نهی از استعمال ظروف طال و نقره در  &سلمه که ام اشیاست؛ چنان
جامی از نقره داشت که چند تار مو از موهاي  شخوردن و نوشیدن است، خود

هاي خود، دو یا سه تار از  ريم براي بهبود بیماداشت و مرد را در آن نگه می پیامبر
زدند تا به این آب، تبرك بجویند؛ اما باید  گذاشتند و هم می این موها را در آب می

لذا دیدگاه  )1(بوده است. علیه الصالة والسالمدانست که این امر، مخصوص پیامبر 
دسته از علما که استعمال ظروف طال و نقره را جز در خوردن و نوشیدن روا  این
رسد؛ البته تقوا و احتیاط در این است که براي موافقت  نظر می تر به اند، صحیح ستهدان

 با دیدگاه جمهور علما، از ظروف طال و نقره در هیچ موردي استفاده نکنیم.

ست  هیمانده باشد و این، از حکمت ال اهللا ست: کسی سراغ ندارد که چیزي از آثار رسول گفتنی )1(
به ابوبکر و عمر و  خدا یک از مسلمانان، پس از رسول چنین هیچ ي شرك، مرتفع گردد. هم تا زمینه

بوده  اهللا که این امر، مخصوص رسول ست بر این اند و خود، دلیلی تبرك نجستهسایر سرآمدان دینی 
 نظیر است. که در این موضوع، بی /از عالمه آلبانی» التوسل، انواعه واحکامه«است؛ ر.ك: 

                                           



 رنگ براي مرد باب: حرام بودن پوشیدن لباس زعفرانی -365

اَل: َ�َ� انلَّيِبُّ  عن أ�ٍس  -١٨٠٧
َ
 )1([متفق علیه] الرَُّجُل. أْن َ�زَتَْ�َفرَ  ق

خود زعفران یا لباس  بدنکه مردها به  از این گوید: پیامبر می انس ترجمه:
 ، نهی فرمود.-رنگ بپوشند یا لباس زرد و زعفرانی -بزنند

اَل: رأى انلَّيِبُّ  $وعن عبد اهللاِ بن عمرو بن العاِص  -١٨٠٨
َ
ْوَ�ْ�ِ ُمَعْصَفَرْ�ِن،  ق

َ
َّ ث يلَعَ

َك أَمَرتَْك بَِهذا؟: «َ�َقاَل  مُّ
ُ
ُهَما؟ قاَل: » أ

ُ
ِسل

ْ
غ

َ
ُت: أ

ْ
ل
ُ
ُهَما«ق

ْ
ْحرِ�

َ
 ».بَْل أ

بَْسَها«َ�َقاَل:  و� روايةٍ 
ْ
ال تَل

َ
ارِ ف فَّ

ُ
 )2([روایت مسلم] ».إنَّ َهَذا ِمْن �َِياِب الك

بر تنم دو لباس زردرنگ  گوید: پیامبر می $عبداهللا بن عمرو بن عاص ترجمه:
ها را بشویم؟  گفتم: آن» ادرت تو را به پوشیدن این امر کرده است؟م«دید؛ فرمود: 

 ».ها را بسوزان بلکه آن«فرمود: 
 ».لباس کافران است؛ آن را نپوشجزو این، «و در روایتی آمده است: 

 .2101؛ و صحیح مسلم، ش: 5846صحیح بخاري، ش:  )1(
 .2077صحیح مسلم، ش:  )2(

                                           



 باب: نهی از سکوت در طول روز تا شب -366

اَل: َحِفْظُت َ�ْن َرُسوِل اهللاِ:  عن يلعٍّ  -١٨٠٩
َ
َ�ْعَد اْحتِالٍَم، َوال ُصَماَت يَوٍم  ال ُ�ْتمَ «ق

ْيلِ 
َّ
 الل

َ
 )1([روایت ابوداود با اسناد صحیح] ».إىِل

پس از بلوغ، یتیمی «یاد دارم که فرمود:  به اهللا گوید: از رسول می علی ترجمه:
 ».باشد نیست و سکوت کردن از صبح تا غروب، روا نمی

ي  هاي دوره از عبادت [خطابی در توضیح این حدیث گفته است: سکوت،
جاهلیت بود؛ لذا در اسالم از این کار منع شدند و دستور یافتند که ذکر و سخن نیک 

 بگویند.]

يُق  -١٨١٠ دِّ بُو ب�ٍر الصِّ
َ
اَل: َدَخَل أ

َ
يب حازٍم ق

َ
ٍة ِمْن أمْحََس  وعن قيس بن أ

َ
ىلَعَ اْمرأ

ُم. َ�َقا
َّ
َرآَها ال َ�َتلَك

َ
َها: َزْ�َنُب، ف

َ
ْت مُ ُ�َقاُل ل ُم؟ َ�َقالوا: َحجَّ

َّ
َها ال َ�َتلَك

َ
ا: َل: َما ل

َ
صِمتًة، فقاَل هل

َمْت.
َّ
، َهَذا ِمْن َ�َمِل اجَلاِهليَِّة، َ�َتلَك إنَّ َهَذا ال َ�ِلُّ

َ
ِ�، ف

َّ
 )2([روایت بخاري] تََ�ل

نزد زنی به نامِ زینب از  گوید: ابوبکر صدیق حازم می قیس بن ابی ترجمه:
کند؟  گوید. فرمود: چرا صحبت نمی رفت و دید که سخن نمی "احمس"ي  قبیله

سخن بگو؛ زیرا این کار «به آن زن فرمود:  گفتند: نذر سکوت کرده است. ابوبکر
 گاه آن زن سخن گفت. آن». روا نیست و از کارهاي عصر جاهلیت است

 شرح
رنگ یا زرد  حرمت پوشیدن لباس زعفرانی« بابی بدین عنوان گشوده: /مولف

عبداهللا بن عمرو بن و سپس حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که » راي مردب
مادرت تو را به «بر تنم دو لباس زردرنگ دید؛ فرمود:  گوید: پیامبر می $عاص

». ها را بسوزان بلکه آن«ها را بشویم؟ فرمود:  گفتم: آن» پوشیدن این امر کرده است؟
ست که اندکی  رنگ یا زردرنگی زعفرانی گر کراهت یا حرمت پوشیدن لباس این، بیان

از پوشیدن لباس قرمزرنگ نیز نهی فرموده و نیز خبر  باشد؛ پیامبر مایل به قرمز می

 .2497، ش: /؛ و صحیح أبی داود، از آلبانی1244الغلیل، ش:  ؛ إرواء7609صحیح الجامع، ش:  )1(
 .3834صحیح بخاري، ش:  )2(
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دانید ما از این که خود را شبیه  گونه که می همانداده که این، جزو لباس کافران است؛ 
یعنی:  )1(.»بَِقْوٍم َ�ُهَو ِمنُْهمْ  َمْن �ََشبَّهَ «ایم؛ در حدیثی آمده است:  کافران بسازیم، نهی شده

 ».هاست ي آن هرکس خود را شبیه قومی بسازد، از جرگه«
ي نهی از سکوت در طول روز تا شب گشوده است؛  بابی درباره /سپس مولف

سان که برخی از مردم طول روز را  هاي عصر جاهلیت بود؛ بدین سکوت، از عبادت
از این کار منع شدند؛ زیرا این عمل، انسان را  گذراندند؛ اما مسلمانان در سکوت می

از ذکرِ اهللا و تسبیح و تحمید و امر به معروف و نهی از منکر و نیز از قرائت قرآن باز 
از این کار باز داشت؛  رو پیامبر ست. از این دارد و جزو کارهاي عصر جاهلی می

و سخن نگوید؛  بنابراین، براي مسلمان روا نیست که از صبح تا شب سکوت کند
حتی اگر کسی نذر سکوت کند، نباید به این نذر، عمل نماید؛ بلکه نذر خود را 

فرموده  اهللا یاد داشته باشیم که رسول کند. البته بهي سوگند را ادا  بشکند و کفاره
ْو يِلَْصُمْت «است: 

َ
ا أ َيُقْل َخْ�ً

ْ
َْوِم اآلِخِر فَل ِ َوايلْ کسی که به «یعنی:  )2(؛»َمْن اَكَن يُْؤِمُن بِا�َّ

 ».اهللا و روز قیامت ایمان دارد، سخن نیک بگوید و یا سکوت نماید
*** 

 /؛ عالمه آلبانی$عمر نقل از ابن ) به6/471شیبه ( ؛ و ابن ابی4031ابوداود، ش:  صحیح است؛ )1(
) 198(و نیز در  غایۀ المرام  1269، و در إرواءالغلیل، ش: 104، ص »حجاب المرأة المسلمۀ«در کتاب 

 این حدیث را صحیح دانسته است.
 .47و...؛ صحیح مسلم، ش: 6018صحیح بخاري، ش:  )2(

                                           



انتساب یا  شپدر حرمت نسبت دادن انسان به غیرباب:  -367
 اش ي آزادشده به غیر آزادکننده برده

يب وقاٍص  عن سعدِ  -١٨١١
َ
اَل:  أنَّ انلَّيِبَّ  بن أ

َ
 َ�ْ�ِ «ق

َ
ىَع إىِل ُم َمِن ادَّ

َ
أ�ِيِه َوُهَو َ�ْعل

ْيِه َحَرامٌ 
َ
اجَلنَُّة َعل

َ
 )1([متفق علیه] ».�نَُّه َ�ْ�ُ أ�ِيِه، ف

هرکه آگاهانه خود را به «فرمود:  گوید: پیامبر می وقاص سعد بن ابی ترجمه:
 ».کسی غیر از پدرش نسبت دهد، بهشت بر او حرام است

يب هر�رةَ  -١٨١٢
َ
اَل  َعِن انلَّيِبِّ  وعن أ

َ
ال تَرَْ�ُبوا َ�ْن آبَائُِ�ْم، َ�َمْن َرِغَب َ�ْن : «ق

 )2([متفق علیه] ».أ�ِيِه، َ�ُهَو ُ�ْفرٌ 
و  -گردان نباشید از پدرانتان روي«فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:

از را به کسی غیر  خود ؛ زیرا هرکه-پدر خویش نسبت ندهیداز خود را به کسی غیر 
 ».رتکب کفر و ناسپاسی شده است، مش نسبت دهدپدر

اَل : َرأيُت َعلِيًّا -١٨١٣
َ
َسِمْعُتُه  وعن يز�د بن رش�ِك بن طارٍِق ق

َ
ىلَعَ الِمْنرَبِ َ�ُْطُب، ف

َها  نرََشَ
َ
ِحيَفِة، ف  كَِتاَب اهللاِ، َوَما يف هِذهِ الصَّ

َّ
يُقوُل: ال واهللاِ َما ِعْنَدنَا ِمْن كَِتاٍب َ�ْقرُؤهُ إِال

إَذا �ِي
َ
اَل رُسوُل اهللاِ ف

َ
ْسَناُن اإلبِِل َوأْشَياُء ِمَن اجَلَراَحاِت، َو�ِيَها: ق

َ
الَمديَنُة َحَرٌم َما : «َها أ

ْعَنُة اهللاِ َوالَمالَئَِ�ِة 
َ
ْيِه ل

َ
، َ�َعل

ً
ْو آَوى ُ�ِْدثا

َ
 أ

ً
ْوٍر، َ�َمْن أْحَدَث �ِيَها َحَدثا

َ
 ث

َ
َ�ْ�َ َ�ْ�ٍ إىِل

ُة الُمْسلِمَ� َواِحَدٌة، َوانلَّاِس أمْجَِعَ�، ال َ�قْ   َوال َعْدالً. ِذمَّ
ً
فا َبُل اُهللا ِمْنُه يَوَم الِقَياَمِة رَصْ

مْجَِعَ�، ال َ�قْ 
َ
ْعَنُة اهللاِ َوالَمالئَِ�ِة َوانلَّاِس أ

َ
ْيِه ل

َ
، َ�َعل

ً
ْخَفَر ُمْسلِما

َ
ْدنَاُهْم، َ�َمْن أ

َ
َبُل �َْسىَع بَِها أ

 َغِ� َمَوايلِه، اُهللا ِمْنُه يَوَم الِقَياَمِة رَصْ 
َ

ْو اْ�َتَ� إىِل
َ
بيِه، أ

َ
 َغِ� أ

َ
ىَع إىِل  َوال َعْدالً. َوَمن ادَّ

ً
فا

 َوال 
ً
فا مْجَعَ�؛ ال َ�ْقَبُل اُهللا ِمْنُه يَوَم الِقَياَمِة رَصْ

َ
ْعَنُة اهللاِ َوالَمالَئَِ�ِة َوانلَّاِس أ

َ
ْيِه ل

َ
َ�َعل

 )3([متفق علیه] ».َعْدالً 

 .63)؛ و صحیح مسلم، ش: 6766، 4327صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .62؛ و صحیح مسلم، ش: 6768صحیح بخاري، ش:  )2(
 .1370)؛ و صحیح مسلم، ش: 7300، 111صحیح بخاري، ش: ( )3(
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را در حالِ سخنرانی بر روي  گوید: علی بن طارق مییزید بن شریک  ترجمه:
چه در این  اهللا و آن گفت: نه، به اهللا سوگند، جز کتاب منبر دیدم و شنیدم که می

صحیفه است، کتاب دیگري نزدمان نیست که آن را بخوانیم. سپس آن صحیفه را باز 
ان شده و در آن بیاي از احکامِ جراحات  و پاره زکاتعمر شترهاي کرد که در آن، 

حرم است و هرکه  )1(مدینه از کوه عیر تا کوه ثور،«فرمود:  اهللا مده بود که رسولآ
ي مردم  گزاري را جاي دهد، لعنت اهللا و فرشتگان و همه در آن بدعتی بیاورد یا بدعت

کند.  اي را از او قبول نمی هیچ توبه و احسان و فدیهبر اوست و اهللا در روز قیامت، 
و  -ترینشان از این حق برخوردار است سان که کم ست؛ بدین مسلمانان، یکیپیمان 

. پس هرکه امان و پیمان مسلمانی را نقض کند، -تواند به غیرمسلمانان، امان دهد می
هیچ توبه و ، رستاخیزو اهللا در روز  ي مردم بر اوست لعنت اهللا و فرشتگان و همه

رکس خود را به غیر از پدرش یا به غیر از پذیرد. ه اي را از او نمی احسان و فدیه
و اهللا در  ي مردم بر اوست لعنت اهللا و فرشتگان و همهآزادکنندگان خود نسبت دهد، 

 ».کند اي را از او قبول نمی هیچ توبه و احسان و فدیهروز قیامت، 

يب َذرٍّ  -١٨١٤
َ
يَْس ِمْن رَُجٍل «َ�ُقوُل:  �نَّه َسِمَع َرُسوَل اهللا وعن أ

َ
�ِيِه ل

َ
ىَع لَِغ�ِ أ ادَّ

 َمْقَعَدهُ ِمَن انلَّارِ، وَ 
ْ
َتََبوَّأ يَْس ِمنَّا، َويلَ

َ
ل
َ
ُ، ف

َ
يَْس هل

َ
ىَع َما ل  َ�َفَر، َوَمِن ادَّ

َّ
ُمُه إِال

َ
َمْن َداَع َوُهَو َ�ْعل

ْيهِ 
َ
 َحاَر َعل

َّ
َذلَِك إِال

َ
يَْس ك

َ
اَل: َعُدو اهللاِ، َول

َ
ْو ق

َ
 )2(ه][متفق علی ».رَُجالً بالُ�ْفِر، أ

هرکه «فرمود:  شنید که می اهللا روایت است که وي از رسول از ابوذرترجمه: 
آگاهانه خود را به غیر از پدرش نسبت دهد، کفر و ناسپاسی کرده است؛ و هرکس 

باشد و باید جایگاه را در آتش دوزخ  مدعی چیزي شود که مالِ او نیست، از ما نمی
شخص  واند یا بگوید: اي دشمن خدا، و آنهرکه شخصی را کافر بخفراهم کند. و 

 ».گردد ها به خود وي برمی گونه نباشد، این ویژگی این
 

 ست که در پنج میلی جنوب مکه قرار دارد.  [مترجم] ز کوهیاین کوه ثور، غیر ا )1(
ي  شماره تر به . [بخشی از این حدیث، پیش61صحیح مسلم، ش: ؛ و 3508، ش: صحیح بخاري )2(

 آمده است. (مترجم)] 1742
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 شرح
ي  حرمت نسبت دادن انسان به غیر پدرش یا انتساب برده«گوید:  می /مولف

ي  دو مورد ذکر کرده است که هر دو، درباره /؛ مولف»اش آزادشده به غیر آزادکننده
 دیگر است: ها با یک از انساننسبت و نزدیکیِ برخی 

 نَسب یا نسبت خانوادگی. اول:
 اند؛ پیامبر اي که او را آزاد کرده والء یا سرسپردگیِ برده به خانواده یا قبیله دوم:

َْمٌة لَكُْحَمِة النََّسِب «فرموده است: 
ُ
َوالُء حل

ْ
والء، نسبتی مانند نسبت «یعنی:  )1(؛»ال

انند نَسب و تبار خانوادگیِ انسان، امري معنوي و بدین معنا که م». ست خانوادگی
بر هر کسی واجب است که خود را از لحاظ نَسب و  غیرقابل انتقال به دیگران است.

طور پدرِ  ي خانوداگیِ خویش، یعنی به پدر و پدربزرگ و همین به ریشهتنها تبار، 
به کسی غیر از  پدربزرگش تا آخرِ منتسب بداند و جایز نیست که آگاهانه خود را

ي پدريِ  قبیله است و شخص، قبیله یا خانواده پدرش نسبت دهد؛ مثالً پدرش از فالن
اي  پندارد؛ لذا خود را به خانواده یا قبیله قبیله یا خانواده می تر از فالن خویش را کم

باشد و  شده می ؛ چنین شخصی، ملعون و نفرینها باالترند دهد که از آن نسبت می
ي مردم بر اوست و اهللا متعال در روز قیامت، توبه و   و فرشتگان و همهلعنت اهللا

 کند. اي را از او قبول نمی پذیرد و هیچ فدیه احسان او را نمی
اش که مشهور و معروفند، در صورتی  اما انتساب انسان به پدربزرگ و جد پدري

نَا انلَّيِبُّ ال «فرمود:  که پیامبر که نسبت خود با پدرش را نفی نکند، جایز است؛ چنان
َ
أ

ِلْب  ُمطَّ
ْ
نَا اْ�ُن َ�بِْدال

َ
به راستی که من، پیامبرم و این، دروغ نیست؛ «یعنی:  )2(؛»َكِذْب، أ

؛ در صورتی که آن بزرگوار، فرزند عبداهللا بن »من، فرزند عبدالمطّلب هستم
ي  غزوه این را در باشد و عبدالمطّلب نام جد اوست؛ اما پیامبر عبدالمطلب می

حنین از آن جهت گفت که پدربزرگش از پدرش مشهورتر بود و جایگاه واالیی در 
که نسبت خود با پدرش را نفی  آن میان قریشیان و دیگر قبایل عرب داشت؛ لذا بی

 .7157؛ صحیح الجامع، ش: صحیح است )1(
نقل از  به 1776سلم، ش: )؛ و م4316، 4315، 3042، 2930، 2874، 2864صحیح بخاري، ش: ( )2(

 .براء بن عازب
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چنین افراد با نامِ قبیله [و نام  کند، خود را به پدربزرگ خویش نسبت داد. هم
که کسی نسبت خود با پدرش  چه نارواست این نشوند؛ آ خانوادگیِ] خود شناخته می

کند و بخواهد از طریق انتسابش به کسی غیر از پدر خویش، ویژگی و شهرت  را نفی
یابی به کاالي ناچیز  خاطر دست برخی از مردم به اش را از خود نفی نماید. خانوادگی

دهند؛  بت میکه خود را به پدرانشان نسبت دهند، به عموهایشان نس جاي این دنیا به
خود را به دایی یا یا دو ملیت داشته باشند،   خواهند دو تابعیت مثالً کسانی که می

دهند تا به چیزي از دنیا دست یابند؛ این، حرام است و کسانی  عموي خود نسبت می
که چنین وضعیتی دارند، واجب است که بر همان تابعیت یا ملیتی باشند که هستند و 

شناسایی خود را اصالح کنند و به یاد داشته باشند که هرکس، بدین منظور مدارك 
جا که گمانش  نهد و از آن تقوا پیشه سازد، اهللا متعال، آسانی و گشایشی فرارویش می

 دهد. را هم ندارد، به او روزي می
بر  طالب حدیثی بدین مضمون آورده است که علی بن ابی /سپس مولف

چه در این صحیفه  اهللا و آن به اهللا سوگند، جز کتاب«روي منبر سخنرانی کرد و فرمود: 
 سان علی مرتضی بدین». است، کتاب دیگري نزدمان نیست که آن را بخوانیم

بیان  نوشته یا چیزِ خاصی به او نداده است؛ علی دست تصریح نمود که پیامبر
است؛ همان باشد که در اختیار همگان  اهللا می چه در اختیار دارد، کتاب داشت که آن

ي مسلمانان، کوچک و بزرگشان،  ترین تحریفی در آن نیامده و همه کوچک که کتابی
سوم  کنند که یک ست که ادعا می کنند. این، ردي آشکار بر رافضیانی آن را تالوت می
از آن حذف شده است! کسانی که چنین پنداري دارند، از » والیۀ«ي  قرآن و نیز سوره

 اند: شده ي مسلمانان خارج جرگه

َ  َما دِ َ�عۡ  ِمنۢ  لرَُّسوَل ٱ �َُشاقِقِ  َوَمن﴿ ۡ ٱ َ�ُ  تَبَ�َّ ۡ ٱ َسبِيلِ  َ�ۡ�َ  َوَ�تَّبِعۡ  ُهَدىٰ ل  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
 ِ ٰ  َما ۦنَُوّ�ِ ٓ  َجَهنََّمۖ  ۦلِهِ َونُۡص  تََو�َّ     ]١١٥:  النساء[  ﴾١١٥ َمِصً�ا َءۡت وََسا

آشکار شد، با پیامبر مخالفت نماید و که راه هدایت برایش روشن و  و هر کس پس از آن
راهی غیر از راه مومنان در پیش بگیرد، او را به همان راهی که در پیش گرفته، واگذار 

 ست. اندازیم. و (این) چه بد سرنوشتی کنیم و او را به دوزخ می می

چیِز خاصی به او نداده  سوگند یاد کرد که پیامبر امیرالمؤمنین، علی مرتضی
 خالفت را به علی گویند: پیامبر ست که می ین، رد آشکاري بر کسانیاست. ا
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کافر و  -العیاذ باهللا -) خالفت را غصب کردند و$واگذار کرد و ابوبکر و عمر(
کنند! از اهللا  هاي امت وارد می هایی بر بهترین ها که چه اتهام منافق بودند! شگفتا از این

یقین که او  دل خویش به سزاي اعمالشان برساند؛ بهها را با ع که این خواهیم متعال می
گو  راست طالب ها اگر در ادعاي دوستی با علی بن ابی بر هر کاري تواناست. این

دانند، پس بنگردند که آن بزرگوار آشکارا بر  راستی خود را پیرو او می هستند و به
دي به اهل بیت نداده موقعیت یا مقام منحصر به فر فراز منبر اعالم نمود که پیامبر

ي  ست که همه چه در اختیار داریم، همان کتابی است؛ بلکه بیان داشت که آن
را بیان نمود اي از احکامِ جراحات  و پاره زکاتعمر شترهاي ؛ سپس مسلمانان دارند

گاه به بیان  تفصیل نیامده و فقط به آن اشاره شده است؛ آن  که البته در این روایت، به
حرم  )1(مدینه از کوه عیر تا کوه ثور،«فرمود:  اهللا رسولپرداخت که  این حدیث

باشد؛ البته در فضیلت و جایگاه،  ي مدینه همانند مکه حرَم می ؛ بنابراین، همه»است
 -چنان جایگاهی دارد که کمالِ ایمان مومن رسد؛ زیرا حرَم مکه آن به حرَم مکی نمی

قصد حج و عمره رهسپار  به این است که به -در صورتی که شرایطش را داشته باشد
چنین ارتکاب گناه و معصیت در حرَم  گونه نیست؛ هم مکه شود؛ اما حرَم مدینه این

تر است؛ قصد شکار در حرم مکه،  مدینه، از ارتکاب محرمات در حرم مکه]، سبک
وت این دو که تقریباً تفا گونه نیست؛ خالصه این کیفر دارد؛ اما در حرم مدینه این

باشد. ناگفته نماند که مساحت حرم مدینه، حد فاصل  حرم، شش یا هفت مورد می
 باشد؛ پیامبر سنگ در چهار فرسنگ میهاي عیر و ثور است که چهار فر کوه

گزاري را جاي دهد،  هرکه در آن بدعتی بیاورد یا بدعت«ي حرمِ مدنی فرمود:  درباره
هیچ توبه و م بر اوست و اهللا در روز قیامت، ي مرد لعنت اهللا و فرشتگان و همه

منهج و  ؛ منظور از بدعت، نوآوري در عقیده،»کند اي را از او قبول نمی احسان و فدیه
هرکه در آن بدعتی هاست؛ در این حدیث بیان شد:  سلوك مسلمانان و مخالفت با آن

 و فرشتگان و اش کند، لعنت اهللا گزاري را جاي دهد یا یاري بیاورد یا دانسته بدعت
ي این حدیث آمده  باشد. در ادامه ي مردم بر اوست؛ زیرا در گناهش شریک می همه

ترینشان از این حق برخوردار  سان که کم ست؛ بدین پیمان مسلمانان، یکی و«است: 

 ست که در پنج میلی جنوب مکه قرار دارد.  [مترجم] این کوه ثور، غیر از کوهی )1(
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. پس هرکه امان و پیمان مسلمانی را -تواند به غیرمسلمانان، امان دهد و می -است
هیچ و اهللا در روز رستاخیز،  ي مردم بر اوست و فرشتگان و همهنقض کند، لعنت اهللا 
لذا اگر کافري، با ضمانت و کفالت یک  .»پذیرد اي را از او نمی توبه و احسان و فدیه

مسلمان و در امانِ او وارد سرزمین اسالمی شود و سپس شخصی بیاید و بگوید که 
ا بکشد، لعنت اهللا و فرشتگان این شخص، کافر است و باید او را کُشت، و سپس او ر

ي مردم بر قاتل خواهد بود؛ زیرا امان و پیمانِ مسلمانی را نقض کرده است؛  و همه
دارِ مسلمانان را نقض کند، چه حکمی  حال اگر کسی، امان و پیمانِ حاکم و زمام

دارد؟ زیرا امان و پیمان حکومت یا همان روادیدي که از سوي حکومت صادر 
نامه را نقض کند،  نامه را براي کافران دارد و مسلمانی که این امان کم امانشود، ح می

 شود. ي مردم گرفتار می به لعنت اهللا و فرشتگان و همه
ست که در امان و پیمان یا پناه یک  گر حمایت دین اسالمی از کسی این، نشان

ربطی به دهد که دین اسالم، هیچ  شود و نشان می مسلمان وارد قلمرو اسالم می
ست که با  خیانت، ترور و جنایت ندارد؛ بلکه دین اسالم، آیین واضح و روشنی

صراحت تمام بیان داشته است که هر انسانی که مسلمانان به او امان و پناه دهند، 
گر نادرستیِ پندار و  چنین بیان حتماً باید در امنیت کامل باشد؛ این حدیث هم

قتل  که از سوي مسلمانان عهد و امان دارند، به ست که مردمانی را کرد کسانی روي
ي مردم  رسانند؛ چنین کسانی سزاوار لعن و نفرین پروردگار و فرشتگان و همه  می

 هستند.
با  ،ي مسلمانان نامه گر یا حربی، پنهانی و بدون امان آري؛ اگر یک کافر ستیزه

گردد؛ زیرا هیچ  کاري وارد قلمرو اسالمی شود، اعدام می هدف جاسوسی یا خراب
هاي  امان و کفالت شخصیتنی ندارد؛ اما کافري که با روادید حکومت یا با اعهد و ام

آید، جانش حرمت دارد و نباید  حقیقی و حقوقیِ مسلمان، به سرزمین اسالمی می
کسی به او تعرض کند؛ و هرکس این پیمان را نقض نماید، لعنت اهللا و فرشتگان و 

اما شگفتا از کسانی که به نامِ اسالم و بلکه به نامِ جهاد ي مردم بر اوست؛  همه
دشکنی را رد نموده هکه اسالم، خیانت و ع کنند! در صورتی اسالمی، عهدشکنی می

 فرماید: گونه که اهللا متعال می است؛ همان
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وۡ ﴿
َ
ْ َوأ ِ ٱ دِ بَِعهۡ  فُوا ٰ  إَِذا �َّ ْ  َوَ�  َهد�ُّمۡ َ�  ٱ تَنُقُضوا

َ
 ُتمُ َجَعلۡ  َوقَدۡ  كِيِدَهاتَوۡ  دَ َ�عۡ  نَ َ�ٰ يۡ ۡ�

َ ٱ َ ٱ إِنَّ  َكفِيً�ۚ  ُ�مۡ َعلَيۡ  �َّ ْ  َوَ�  ٩١ َعلُونَ َ�فۡ  َما لَمُ َ�عۡ  �َّ  َ�َقَضۡت  لَِّ� ٱكَ  تَُ�ونُوا
�ٍ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ  لََهاَغزۡ  ٰ  قُوَّ نَ�

َ
يۡ  َ�تَِّخُذونَ  اثٗ أ

َ
ن َنُ�مۡ بَيۡ  َدَخَ�ۢ  َنُ�مۡ َ�ٰ �

َ
ةٌ  تَُ�ونَ  أ مَّ

ُ
 ِ�َ  أ

رۡ 
َ
ٍة�  ِمنۡ  َ�ٰ أ مَّ

ُ
ُ ٱ لُوُ�مُ َ�بۡ  إِ�ََّما أ  �ِيهِ  ُكنُتمۡ  َما َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  لَُ�مۡ  َوَ�ُبَّيَِنَّ  ۦۚ بِهِ  �َّ

    ]٩٢  ،٩١: النحل[  ﴾٩٢ َتلُِفونَ َ�ۡ 
و چون با اهللا پیمان بستید، به پیمان االهی وفا کنید و سوگندهاي استواري را که یاد 

گمان اهللا از  اید. بی که شما، اهللا را شاهد و نگهبانتان قرار دادهکنید، نشکنید؛ در حالی  می
اش را پس از تابیدن محکم، باز  هاي تابیده کردارتان آگاه است. و مانند آن زنی نباشید که نخ

تر بودن یک گروه (=مشرکان) از گروه دیگر  ي بیش سان که به بهانه کرد؛ بدین می
 دیگر دستاویز نیرنگ و خیانت قرار دهید. ان یک(=مومنان)، سوگندهایتان را در می

شکنی، کار بسیار  بندي به عهد و پیمان اهمیت فراوانی دارد و پیمان در اسالم، پاي
خواهند  خرد و نادان، می ست و هیچ جایی در اسالم ندارد؛ اما برخی از افراد بی زشتی

سبک کنند و با غیرت خود را در چیزي که هیچ مطابقتی با کتاب و سنت ندارد، 
گشایی نمایند! این،  باشد، عقده روشی که بر خالف رهنمودهاي کتاب و سنت می

بند است و  ست؛ بلکه مومن به رهنمود و دستورهاي شرعی پاي اشتباه بسیار بزرگی
 هاي نفسانی نیست: داند که دین اسالم، دین امیال و خواسته می

هۡ  قُّ �َۡ ٱ �ََّبعَ ٱ َولَوِ ﴿
َ
ٓ أ َ�ٰ ٱ لََفَسَدتِ  َءُهمۡ َوا ٰ لسَّ  ٱوَ  ُت َ�

َ
  ]٧١:  املؤمنون[ ﴾�ِيِهنَّ  َوَمن ُض �ۡ�

ها  ها و زمین و موجودات آن گمان آسمان هاي نفسانی آنان بود، بی و اگر حق، پیرو خواسته
 شدند. تباه می

 اما راه اسالم، واضح و روشن است و هیچ ابهامی در آن وجود ندارد.
*** 



 از ارتکاب چیزهایی که اهللا و رسولش باب: برحذر داشتن -368
 اند از آن منع کرده

 فرماید: اهللا متعال می

ِينَ ٱ َذرِ يَحۡ فَلۡ ﴿ مۡ  َ�نۡ  ُ�َالُِفونَ  �َّ
َ
ِ أ ن ۦٓ رِه

َ
وۡ  نَةٌ فِتۡ  تُِصيبَُهمۡ  أ

َ
ِ�مٌ  َعَذاٌب  يُِصيبَُهمۡ  أ

َ
   ﴾٦٣ أ

    ]٦٣:  النور[ 
که بال و یا عذاب دردناکی به آنان برسد،  نکنند، از ای آنان که از فرمان پیامبر سرپیچی می

 بترسند.

 فرماید: و می

رُُ�مُ ﴿ ُ ٱ َوُ�َحّذِ     ]٣٠: آل عمران[  ﴾ۥَسهُ َ�فۡ  �َّ
 دارد. و اهللا شما را از نافرمانی خود برحذر می

 فرماید: چنین می هم

   ]١٢: الربوج[  ﴾١٢ لََشِديدٌ  َرّ�َِك  َش َ�طۡ  إِنَّ ﴿
 ت، بسیارسخت است.گمان مجازات پروردگار بی

 فرماید: و نیز می

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

 باشد. اك و شدید میمجازات پروردگار، دردن

، أْن «قال:  َعِن انلَّيِبِّ  وََ�ْن أيب هرْ�َرةَ  -١٨١٥
َ

ِ َ�َعاىل ةُ ا�َّ  َ�َغاُر، وََ�ْ�َ
َ

َ َ�َعاىل إِنَّ ا�َّ
ْيهِ 

َ
ُ َعل َمْرُء َما َحرََّم ا�َّ

ْ
يِتَ ال

ْ
 )1([متفق علیه] ».يَأ

ورزد و  ل، غیرت میهمانا اهللا متعا«فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:
 ».ست که بنده، مرتکب کاري شود که اهللا، بر او حرام کرده است این، زمانی

آمده  65ي  شماره تر به . این حدیث پیش2761؛ و صحیح مسلم، ش: 5223صحیح بخاري، ش:  )1(
 است.
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 شرح 
 باب: برحذر داشتن از ارتکاب چیزهایی که اهللا و رسولش«گوید:  می /نووي

؛ یعنی بر انسان واجب است که از ارتکاب کارهاي حرام، بپرهیزد »اند از آن منع کرده
گاه خود را از عذاب االهی، ایمن  انگاري نکند و هیچ سهلو نسبت به محرمات، 

شوند؛ شیطان به  فریفته می ي شیطان، ز مردم، به مکر و وسوسهنپندارد؛ زیرا برخی ا
رحمت چراکه این گناه را انجام بده؛ بعداً توبه خواهی کرد؛  گوید: حاال انسان می

 باشد و فرموده است: میخداوند آمرزنده  پروردگار بر غضبش پیشی گرفته است و 

َ ٱ إِنَّ ﴿ ن فِرُ َ�غۡ  َ�  �َّ
َ
ٰ  ُدونَ  َما ِفرُ َوَ�غۡ  ۦبِهِ  كَ �ُۡ�َ  أ ٓ  لَِمن لَِك َ�     ]٤٨:  النساء[  ﴾ءُ �ََشا

آمرزد و جز شرك، هر گناهی را براي هر که  همانا اهللا، این را که به او شرك ورزند، نمی
 بخشد. بخواهد می

ونه که گ همان ؛فریبد میي خویش  با مکر و حیلهرا انسان  بدین ترتیب شیطان،و 
 :دفرمای می اهللا

يۡ ٱ يَعُِدُهمُ  َوَما َوُ�َمّنِيِهۡمۖ  يَعُِدُهمۡ ﴿     ]١٢٠:  النساء[  ﴾١٢٠ ُغُروًرا إِ�َّ  نُ َ�ٰ لشَّ
اي جز  گرداند و وعده ها را سرگرم آرزوهاي طوالنی می دهد و آنشیطان به آنان وعده می

 دهد.به آنان نمینیرنگ و فریب 

اند، برحذر باشیم.  نهی کرده چه که اهللا و رسولش لذا واجب است که از آن
که  اهللا استدالل کرده است؛ از جمله این باره به آیاتی از کتاب در این /مولفسپس 

 فرماید: اهللا متعال می

ِينَ ٱ َذرِ يَحۡ فَلۡ ﴿ مۡ  َ�نۡ  ُ�َالُِفونَ  �َّ
َ
ِ أ ن ۦٓ رِه

َ
وۡ  نَةٌ تۡ فِ  تُِصيبَُهمۡ  أ

َ
ِ�مٌ  َعَذاٌب  يُِصيبَُهمۡ  أ

َ
  ﴾٦٣ أ

    ]٦٣:  النور[  
که بال و یا عذاب دردناکی به آنان برسد،  کنند، از این آنان که از فرمان پیامبر سرپیچی می

 بترسند.

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

و به آنان هشدار داد که بال و یا عذاب » نمایند از فرمان او سرپیچی می«بلکه فرمود: 
کنند،  سرپیچی می هاي کسانی که از فرمان پیامبر رسد. در دل دردناکی به آنان می
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فرموده  /رو امام احمد نافتد؛ از ای ي شک و تردید یا شهوت و رغبتی حرام می فتنه
است: منظور از بال یا فتنه که در این آیه آمده، شرك است؛ زیرا چه بسا کسی که 

کند، انحرافی در دلش ایجاد شود و  بخشی از سخنان یا رهنمودهاي نبوي را رد می
سان به هالکت برسد؛ لذا به اهمیت  سرانجام، به شرك مبتال گردد و بدین

یابیم که  بریم و درمی و وجوب پذیرش دستورهایش پی می بربرداري از پیام فرمان
ي شرك یا در آخرت، به عذابی  هر کس از فرمان او سرپیچی کند، در دنیا به فتنه

 فرماید: شود. اهللا متعال می دردناك دچار می

رُُ�مُ ﴿ ُ ٱ َوُ�َحّذِ    ]٣٠: آل عمران[  ﴾ۥَسهُ َ�فۡ  �َّ
 دارد. ذر میو اهللا شما را از نافرمانی خود برح

یعنی: از نافرمانیِ پروردگار که عذاب سختش را در پی دارد، بپرهیزید؛ زیرا 
 فرماید: گونه که خود می مجازات االهی، سخت و شدید است؛ همان

ٓ  ِعَبادِيٓ  َ�ّبِئۡ ﴿ ِ�ّ
َ
نَا �

َ
نَّ  ٤٩ لرَِّحيمُ ٱ َغُفورُ لۡ ٱ �

َ
 ٱ َعَذاُب لۡ ٱ ُهوَ  َعَذاِ�  َوأ

َ
  ﴾٥٠ ِ�مُ ۡ�

  ]  ٥٠  ،٤٩ :احلجر[ 
گمان عذابم، عذاب دردناکی  ي مهرورزم. و بی راستی من آمرزنده به بندگانم خبر بده که به

 است.

 فرماید: چنین می هم

ْ لَُموٓ عۡ ٱ﴿ نَّ  ا
َ
َ ٱ أ نَّ  عَِقابِ لۡ ٱ َشِديدُ  �َّ

َ
َ ٱ َوأ   ]  ٩٨: دة املائ[  ﴾٩٨ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ

 باشد.ي مهرورز میانید) که اهللا، آمرزندهکیفر است (و بد بدانید که اهللا، سخت

ابتدا شدت و سختی عذابش را ذکر فرمود تا انسان در برابر عذاب االهی، 
ا هنگامی که انسان خود را از عذاب االهی ایمن بپندارد، راحساس امنیت نکند؛ زی

گردد؛ از این رو اهللا  شود و در نتیجه به عذاب االهی گرفتار می مرتکب معصیت می
 فرماید: متعال می

ِمنَ ﴿
َ
فَأ

َ
هۡ  أ

َ
ن ُقَرىٰٓ لۡ ٱ ُل أ

َ
  أ

ۡ
  �َِيُهميَأ

ۡ
ٓ  وَُهمۡ  اتٗ بََ�ٰ  ُسَنابَأ وَ  ٩٧ �ُِمونَ نَا

َ
ِمنَ  أ

َ
هۡ  أ

َ
 ُقَرىٰٓ لۡ ٱ ُل أ

ن
َ
  أ

ۡ
  �َِيُهميَأ

ۡ
ْ  ٩٨ َعُبونَ يَلۡ  َوُهمۡ  ُضٗ�  ُسَنابَأ ِمُنوا

َ
فَأ

َ
ِۚ ٱ رَ َمكۡ  أ   َفَ�  �َّ

ۡ
ِ ٱ رَ َمكۡ  َمنُ يَأ  إِ�َّ  �َّ

ونَ َ�ٰ لۡ ٱ مُ َقوۡ لۡ ٱ    ]٩٩  ،٩٧: األعراف[  ﴾٩٩ ِ�ُ
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که عذابمان شبانه و در حالی که  کنند از اینها احساس امنیت میآیا مردم و اهالی آبادي
که عذابمان در  کنند از اینها احساس امنیت می خوابند، به سراغشان بیاید؟ آیا اهالی آبادي
کاران  زیان یاید؟ آیا از عذاب االهی در امانند؟ تنهاروز و در حالی که سرگرمند، به سراغشان ب

 کنند.از عذاب االهی (غافلند و) احساس امنیت می

شود که هر  قدري گستاخ می پندارد، به هی ایمن میکسی که خود را از عذاب ال
کند  روي می ترسد، در گناه و معصیت زیاده دهد و چون نمی گناه و معصیتی انجام می

ست. اهللا متعال  هید؛ زیرا فرجامش، عذاب و عقوبت الگرد کار می زیانو بدین ترتیب 
 فرماید: می

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 ي پروردگارت به هنگام ویران کردن دیار ستمکاران، این مؤاخذه

 باشد. مجازات پروردگار، دردناك و شدید می

َخَذُه لَْم اهللا إِنَّ «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوموسی اشعري
َ
الِِم فَإَِذا أ ُْمِ� لِلظَّ يلَ

». کند دهد و چون او را بگیرد، رهایش نمی اهللا به ظالم مهلت می«یعنی:  )1(؛»ُ�ْفِلتْه
 این آیه را تالوت نمود: اهللا : سپس رسولگوید می ابوموسی

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 ي پروردگارت به هنگام ویران کردن دیار ستمکاران، این مؤاخذه

 باشد. دردناك و شدید می مجازات پروردگار،

اند:  را کوچک نشمارید؛ اهل علم گفته گاه معصیت و نافرمانیِ اهللا پس هیچ
شود، سرانجام، به گناه  شمارد و مرتکب آن می اي را کوچک می کسی که گناه صغیره

 چه که خشم و مجازاتش خواهیم که ما را از آن . از اهللا متعال میگردد کبیره دچار می
 دارد، محافظت بفرماید.را در پی 

*** 

 گذشت. [مترجم] 212ي  تر به شماره این حدیث پیش )1(
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 چه انجام دهد

 فرماید: اهللا متعال می

ا﴿ يۡ ٱ ِمنَ  يَ�ََ�نََّك  �مَّ ِ  َتِعذۡ سۡ ٱفَ  غٞ نَزۡ  نِ َ�ٰ لشَّ ِ ٱب     ]٣٦: فصلت[  ﴾�َّ
 بر.اي از شیطان متوجه تو گردید، به اهللا پناه ب و اگر وسوسه

 فرماید: و می

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َقوۡ ٱ �َّ َّ� ْ ُهمۡ  إَِذا ا يۡ ٱ ّمِنَ  �ِٞف َ�ٰٓ  َمسَّ ْ  نِ َ�ٰ لشَّ ُروا بۡ  ُهم فَإَِذا تََذكَّ ونَ مُّ ُ�ِ ٢٠١﴾ 
   ]٢٠١: األعراف[ 

-هاي شیطانی شوند، (مجازات االهی را) به یاد میپرهیزگاران هنگامی که گرفتار وسوسه
 د.شوندرنگ بینا می آورند و بی

 فرماید: و می

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ  إَِذا �َّ ٰ  َ�َعلُوا وۡ  ِحَشةً َ�
َ
ْ َظلَُموٓ  أ نُفَسُهمۡ  ا

َ
ْ  أ َ ٱ َذَكُروا ْ َتغۡ سۡ ٱفَ  �َّ نُو�ِِهمۡ  َفُروا ُ�ِ 

نُوَب ٱ فِرُ َ�غۡ  َوَمن ُ ٱ إِ�َّ  �ُّ ْ  َولَمۡ  �َّ وا ٰ  يُِ�ُّ ْ  َما َ�َ ْوَ�ٰٓ  ١٣٥ لَُمونَ َ�عۡ  وَُهمۡ  َ�َعلُوا
ُ
 �َِك أ

 ٓ غۡ  ُهمؤُ َجَزا ٞ مَّ ّ�ِِهمۡ  ّمِن فَِرة ٰ  رَّ  ٱ تَِهاَ�ۡ  ِمن ِريَ�ۡ  تٞ وََج�َّ
َ
ۚ  ِ�ِينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ�  مَ َونِعۡ  �ِيَها

جۡ 
َ
      ]١٣٦  ،١٣٥: آل عمران[  ﴾١٣٦ ِملِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ رُ أ

نمایند و براي  و آنان که چون کار زشتی انجام دهند یا بر خویشتن ستم کنند، اهللا را یاد می
بخشد؟ ـ و آگاهانه به  خواهند. ـ و چه کسی جز اهللا، گناهان را می آمرزش میشان انگناه

ست که  هایی پاداش چنین کسانی، آمرزش پروردگارشان و باغ دهند. گناه کردن ادامه نمی
مانند. و پاداش  هاي) آن جویبارها روان است و آنان جاودانه در آن می زیرِ (درختان و کاخ

 نیکوکاران، چه خوب است!

 فرماید: و می

ْ َوتُوُ�وٓ ﴿ ِ ٱ إَِ�  ا يُّهَ  َ�ِيًعا �َّ
َ
ۡ ٱ �    ]٣١:  النور[  ﴾٣١ لُِحونَ ُ�فۡ  لََعلَُّ�مۡ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل

 سوي اهللا توبه کنید تا رستگار شوید. و اي مؤمنان! همه به
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 «قاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  وعن أيب هر�رةَ  -١٨١٦
َّ
َف َ�َقاَل يف َحلِفِه: بِالال

َ
ِت َمْن َحل

ْق  َيَتَصدَّ
ْ
ل
َ
اِمْرَك ف

َ
ق
ُ
اَل لَِصاِحبِه: َ�َعاَل أ

َ
َ إال اُهللا، َوَمْن ق َيُقْل: ال إهلَ

ْ
ل
َ
[متفق  ».َوالُعزَّى، ف

 )1(علیه]
و به نام  -هرکه به الت و عزي«فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:

گوید؛ و هرکه به دوستش ب إالاهللا الإلهسوگند یاد کند، باید  -غیراهللا و معبودان باطل
 ».بگوید: بیا تا قماربازي کنیم، باید صدقه دهد

 شرح
شود، چه بگوید یا چه  کسی که مرتکب عملی ممنوع می«گوید:  می /مولف

زیرا انسان از گناه و معصیت، معصوم نیست و هر انسانی گناهانی دارد؛ » انجام دهد؟
ابُونَ  لُكُّ بَِ� «فرموده است:  گونه که پیامبر همان اِ�َ� اتلَّوَّ َطَّ

ْ
اٌء، وََخْ�ُ اخل  )2(؛»آَدَم َخطَّ

». کنند ها خطاکارند و بهترین خطاکاران، کسانی هستند که توبه می ي انسان همه«یعنی: 
ُ بُِ�م، وََجاَء بِقوٍم «و نیز فرموده است:  َهَب ا�َّ َ ي َ�ْفيس �ِيَِدهِ لَْو لَْم تُذنِبُوا، ذلَ ِ

َّ
َواذل

سوگند به ذاتی که جانم در دست «یعنی:  )3(؛»تعاىل فيَْغفُر لَُهمْ اهللا ، فَيَْستَْغِفُروَن يُْذنِبُون
داشت و کسانی را به جاي شما  کردید، اهللا شما را از میان برمی اوست، اگر گناه نمی

 ».ها را بیامرزد آورد که گناه کنند و از اهللا متعال، آمرزش بخواهند و او نیز آن می
شود، براي جبرانش چه  مرتکب گناهی می دارد؛ اما وقتیانی، گناهانی لذا هر انس

کند؟ ابتدا بر او واجب است که دست از گناه بردارد و به سوي اهللا باز گردد و 
 فرماید: پشیمان شده، توبه و استغفار نماید تا گناهش از او زدوده شود. اهللا متعال می

ا﴿ يۡ ٱ ِمنَ  يَ�ََ�نََّك  �مَّ ِ  َتِعذۡ سۡ ٱفَ  غٞ نَزۡ  نِ َ�ٰ لشَّ ِ ٱب     ]٣٦: فصلت[  ﴾�َّ
 اي از شیطان متوجه تو گردید، به اهللا پناه ببر. و اگر وسوسه

یعنی: اگر شیطان در دلت وسوسه انداخت که فالن گناه را انجام بده، چه در حقّ 
پروردگار متعال باشد و چه در حقّ مردم، به اهللا پناه ببر و بگو: از شرّ شیطان 

 .1647؛ و صحیح مسلم، ش: 4860یح بخاري، ش: صح )1(
 . (مترجم)]87ي  تر گذشت. [ر.ك: شرح حدیث شماره تخریج این حدیث پیش )2(
 آمده است. [مترجم] 427ي  شماره تر به این حدیث و تخریج آن، پیش )3(
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برم. اگر این را با اخالص بگویی، اهللا متعال، تو را از گناه و  شده به اهللا پناه می دهران
 گرداند. اش چیره می فرماید و تو را بر شیطان و وسوسه معصیت محافظت می

 فرماید: اهللا متعال می

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ْ �ََّقوۡ ٱ �َّ ُهمۡ  إَِذا ا يۡ ٱ ّمِنَ  �ِٞف َ�ٰٓ  َمسَّ ْ  نِ َ�ٰ لشَّ ُروا بۡ  ُهم َفإَِذا تََذكَّ ونَ مُّ ُ�ِ ٢٠١﴾ 
    ]٢٠١: األعراف[  

-هاي شیطانی شوند، (مجازات االهی را) به یاد میپرهیزگاران هنگامی که گرفتار وسوسه
 شوند.درنگ بینا می آورند و بی

اي در دلشان بیاید یا مرتکب گناهی شوند،  آري؛ پرهیزگاران هنگامی که وسوسه
یابند که به بیراهه  آورند و درمی یاد می مجازات االهی را به آیند و بالفاصله به خود می

گونه که اهللا  خواهند؛ همان کنند و از اهللا متعال، آمرزش می اند؛ لذا استغفار می رفته
ِينَ ٱوَ ﴿ فرماید: ي دیگري در توصیف پرهیزگاران می متعال در آیه ْ  إَِذا �َّ ٰ  َ�َعلُوا  ِحَشةً َ�

وۡ 
َ
ْ َظلَُموٓ  أ نُفَسهُ  ا

َ
ْ  مۡ أ َ ٱ َذَكُروا و آنان که چون کار زشتی انجام دهند یا بر خویشتن ستم کنند، «: ﴾�َّ

؛ منظور از کار زشت، گناه بزرگ است و منظور از ستم بر خویشتن، »نمایند اهللا را یاد می
ْ ﴿باشد.  تر می ارتکاب گناه کوچک َ ٱ َذَكُروا هایشان  ها و زبان ؛ یعنی: اهللا را با دل﴾�َّ

ْ َتغۡ سۡ ٱفَ ﴿کنند.  ییاد م نُو�ِِهمۡ  َفُروا خواهند که  کنند و از اهللا می ؛ یعنی: استغفار می﴾ِ�ُ
نُوَب ٱ ِفرُ َ�غۡ  َوَمن﴿گناهانشان را بیامرزد.  ُ ٱ إِ�َّ  �ُّ و چه کسی جز اهللا گناهان را : «﴾�َّ

ي ساکنان زمین و اهل  بخشد؛ اگر همه کس جز اهللا گناهان را نمی هیچ» بخشد؟ می
توانند چنین  ها جمع شوند تا فقط یکی از گناهانت را از تو بردارند، هرگز نمی مانآس

ْ  َولَمۡ ﴿آمرزد.  کاري انجام دهند؛ و تنها اهللا متعال است که گناهان را می وا ٰ  يُِ�ُّ  َما َ�َ
 ْ  اما اگر مرتکبدهند؛  ؛ یعنی: آگاهانه به گناه کردن ادامه نمی﴾لَُمونَ َ�عۡ  وَُهمۡ  َ�َعلُوا

گناهی شوند و به آن ادامه دهند و ندانند که آن عمل، گناه است، اهللا متعال آنان را 
 فرماید؛ به دلیل این دعاي قرآنی که: مؤاخذه نمی

ٓ تَُؤاِخذۡ  َ�  َر�ََّنا﴿ ٓ  إِن نَا َِّسيَنا وۡ  �
َ
خۡ  أ

َ
 أ

ۡ
    ]٢٨٦: البقرة[  ﴾نَاَط�

 مؤاخذه مکن.پروردگارا! اگر فراموش کردیم یا به خطا رفتیم، ما را 

شود یا از روي  اي که ندانسته و از روي فراموشی، مرتکب گناهی می لذا بنده
 کند. رود، اهللا متعال او را مؤاخذه نمی ناآگاهی به خطا می
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ْوَ�ٰٓ ﴿
ُ
ٓ  �َِك أ غۡ  ؤُُهمَجَزا ٞ مَّ ّ�ِِهمۡ  ّمِن ِفَرة ٰ  رَّ  ٱ تَِهاَ�ۡ  ِمن رِيَ�ۡ  تٞ وََج�َّ

َ
 ِ�ِينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ�

 ۚ جۡ  مَ َونِعۡ  �ِيَها
َ
      ]١٣٦: آل عمران[  ﴾١٣٦ ِملِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ رُ أ

هاي) آن  ست که زیرِ (درختان و کاخ هایی پاداش چنین کسانی، آمرزش پروردگارشان و باغ
 مانند. و پاداش نیکوکاران، چه خوب است! جویبارها روان است و آنان جاودانه در آن می

 ن پاداشی دارند.آري؛ پرهیزگاران در نزد اهللا متعال، چنی
 فرماید: اهللا متعال می

ْ َوتُوُ�وٓ ﴿ ِ ٱ إَِ�  ا يُّهَ  َ�ِيًعا �َّ
َ
ۡ ٱ �    ]٣١:  النور[  ﴾٣١ لُِحونَ ُ�فۡ  لََعلَُّ�مۡ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل

 سوي اهللا توبه کنید تا رستگار شوید. و اي مؤمنان! همه به

هایشان را پایین  دهد که نگاه مومن دستور می مومنانکه به  اهللا متعال پس از این

ْ َوتُوُ�وٓ ﴿فرماید:  نماید که زیور خویش را آشکار نسازند، می به زنان امر میبگیرند و   ا
ِ ٱ إَِ�  يُّهَ  َ�ِيًعا �َّ

َ
ۡ ٱ � ؛ یعنی: از »اي مومنان! همگی به سوي اهللا توبه کنید: «﴾ِمُنونَ ُمؤۡ ل

روي بیاورید و  اهللا شرك به سوي توحید بازگردید و از بدعت به پیروي از رسول
ي خویش پشیمان شوید و  با تمام وجود، به سوي پروردگارتان برگردید و بر گذشته

اید، روي نیاورید و مرتکب گناه  تصمیم بگیرید که دوباره به گناهانی که مرتکب شده

تا رستگار : «﴾لُِحونَ ُ�فۡ  لََعلَُّ�مۡ ﴿آمرزش بخواهید؛  و معصیت نشوید؛ بلکه از اهللا
یابی به اهداف  ها و امور ناگوار، و دست تگاري دو بعد دارد: رهایی از بديرس». شوید

گاه هیچ گناهی را  ها. لذا توبه از هر گناهی، واجب است؛ پس هیچ و خواستنی
بخشد؛ زیرا  کوچک نشمار و نگو: این که گناه بزرگی نیست و اهللا متعال آن را می

هاي  لبت را تیره و تاریک بگرداند و راهبسا گناهان بر روي قلبت متراکم شود و ق چه
گونه  ؛ همانسان بر دلت زنگار بنشیند و بدین خیر و نیکی را به سوي آن مسدود کند

 فرماید: که اهللا متعال می

﴿ ۖ ٰ  َرانَ  بَلۡۜ  َ�َّ ا قُلُو�ِِهم َ�َ ْ  مَّ     ]١٤: املطففني[  ﴾١٤ ِسُبونَ يَ�ۡ  َ�نُوا
هایشان زنگار بسته  شوند، بر دل که همواره مرتکب میهرگز چنین نیست؛ بلکه گناهانی 

 است.
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 توبه کن. سوي اهللا لذا از هر گناهی به
گوید:  می ابوهریرهحدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که  /سپس مولف

سوگند یاد  -و به نام غیراهللا و معبودان باطل -هرکه به الت و عزي«فرمود:  پیامبر
بگوید؛ و هرکه به دوستش بگوید: بیا تا قماربازي کنیم، باید  إالاهللا الإلهکند، باید 
 ».صدقه دهد

ها  پرستانِ آن دوران، آن الت، عزّي و منات، سه بت در عصر جاهلی بودند که بت
گونه که اهللا  خوردند؛ همان ها سوگند می کردند و به نام آن را عبادت و پرستش می

 فرماید: متعال می

فََرَء�ۡ ﴿
َ
ٰ ٱ ُتمُ أ ىٰ لۡ ٱوَ  َت ل�َّ  ٱ �َّاِ�َةَ ٱ ةَ َوَمَنوٰ  ١٩ ُعزَّ

ُ
    ]٢٠  ،١٩:  النجم[  ﴾٢٠ َرىٰٓ خۡ ۡ�

 سومین بت دیگر؟ "منات"اید؟ و  توجه کرده "عزي"و  "الت"آیا به 

اند؛ اما معبودان باطل دیگري هستند که پرستش  ها از میان رفته اینک این بت
دانید که سوگند خوردن  کنند؛ می یاد میها سوگند  شوند و برخی از مردم به نامِ آن می

به نام غیراهللا، شرك است؛ لذا اگر کسی، مرتکب چنین شرکی شد، جبرانش این است 
که آن را با توحید اخالص، درمان کند؛ یعنی اگر کسی به نام غیراهللا سوگند یاد کرد، 

 .إالاهللا الإلهبگوید:  اهللا براي جبران این عمل، بنا بر رهنمود رسول
؛ گفتنِ »هرکس به دوستش بگوید: بیا تا قماربازي کنیم، باید صدقه دهد«چنین  هم

این سخن، حرام است؛ لذا کسی که چنین سخنی بگوید، باید توبه کند و براي جبران 
اش کوتاهی نماید،  چنین اگر کسی در انجام واجبات شرعی این گناه، صدقه دهد؛ هم

کند و کارهاي نیک فراوانی انجام دهد. از اهللا براي جبرانش باید به سوي اهللا توبه 
ي ما را بپذیرد و ما  ي ما توفیق توبه عنایت بفرماید و توبه خواهیم که به همه متعال می
 پسندد، موفق بگرداند. چه که خود دوست دارد و می را به آن

*** 
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َر َرُسوُل اهللاِ قاَل  عانَ مْ سَ  عن انلَّواِس بنِ  -١٨١٧
َ
َض  : َذك َخفَّ

َ
اَل َذاَت َغَداٍة، ف جَّ ادلَّ

َع َحىتَّ َظَننَّاهُ يف َطائَِفِة انلَّْخلِ 
َّ
قاَل:  ؛�ِيِه َوَر�

َ
 ذلَِك �ِيَنا، ف

َ
ِْه، َعَرف ا رُْحَنا إيلَ مَّ

َ
ل
َ
َما «ف

ْعَت، َحىتَّ َظَننَّاهُ يِف » ؟َشأنُُ�مْ 
َّ
ْضَت �ِيِه َوَر� َخفَّ

َ
اَل الَغَداَة، ف جَّ ْرَت ادلَّ

َ
َنا: يا َرُسوَل اهللاِ، َذك

ْ
ل
ُ
ق

أنَا َحِجيُجُه «َطائَِفِة انلَّْخِل، فقاَل: 
َ
ْيُ�ْم، إْن َ�ُْرْج وَأنَا �ِيُ�ْم، ف

َ
ْخَوفِ� َعل

َ
اِل أ جَّ َ�ْ�ُ ادلَّ

اْمُرٌؤ َحجيُج َ�ْفِسِه، واُهللا َخلِيَفيت ىلَعَ لُكِّ ُمْسلٍِم. إنَُّه  ُدونَُ�ْم؛ َو�ْن َ�ُْرجْ 
َ
ْسُت �ِيُ�ْم، ف

َ
َول

َيْقرَأ 
ْ
ل
َ
ُه ِمْنُ�ْم، ف

َ
َطٍن، َ�َمْن أْدَر�

َ
َشبُِّهُه بَعْبِد الُعزَّى بِن �

ُ
 أ

ّ
أ�

َ
َطٌط َ�ْيُنُه َطا�َِيٌة، ك

َ
َشابٌّ �

ْهِف؛ إنَّهُ 
َ
واتَِح ُسوَرةِ الك

َ
ْيِه ف

َ
 َواَعَث ِشماالً، يَا  َعل

ً
اِم َوالِعَراِق، َ�َعاَث يَِمينا ًة َ�ْ�َ الشَّ

َّ
َخارٌِج َخل

بُُتوا
ْ
اث

َ
 .»ِعَباَد اهللاِ ف

ُْثُه يف األْرِض؟ قاَل  َنا: يَا رُسوَل اهللاِ، َوَما بلُ
ْ
ل
ُ
َشْهرٍ : «ق

َ
َسَنٍة، َو�َْوٌم ك

َ
: يَْوٌم ك

ً
، أْرَ�ُعوَن يَوما

ُجُمَعةٍ 
َ
ِ َو�َْوٌم ك يَّاِمُ�مْ ، َوَسائ

َ
�
َ
 .»ُر �يَّاِمِه ك

اَل 
َ
َسَنٍة أتَْ�ِفيَنا �ِيِه َصالَةُ يَْوٍم؟ ق

َ
ِي ك

َّ
ذلَك ايَلْوُم اذل

َ
َنا: يَا َرُسوَل اهللاِ، ف

ْ
ل
ُ
ُدُروا : «ق

ْ
ال، اق

ْدَرهُ 
َ
ُ ق

َ
َنا: يا رسوَل اهللاِ، َوَما إرْساُعُه يِف  ».هل

ْ
ل
ُ
، َ�َيأيِت �حُ ِث اْسَتْدبََرتُْه الرِّ اَكلَغيْ : «قاَل  ؟ األْرِض ق

َماَء َ�ُتْمِطرُ  ُ، َ�َيأُمُر السَّ
َ

يْدُعوُهم َ�ُيؤِمُنوَن بِِه َو�َْسَتِجيُبوَن هل
َ
، ، َواألْرَض َ�ُتنْبُِت ىلَعَ الَقْوِم، ف

، ُ�مَّ يَأيِت ا هُ َخَوارِصَ ، وأَمدَّ
ً
واع ْيِهْم َسارَِحُتُهْم أْطَوَل َما اَكنَْت ُذرًى وَأْسَبَغُه رُضُ

َ
وُح َعل لَقْوَم َ�رَتُ

ٌء  يَْس بِأيِْديِهْم يَشْ
َ
 َ�ْنُهْم ، َ�ُيْصبُِحوَن ُمْمِحلَِ� ل

ُ
ُ، َ�َيْنرَصف

َ
وهل

َ
ْيِه ق

َ
وَن َعل َ�َيْدُعوُهْم، َ�َ�ُدُّ

َها
َ
ُنوَزكِ ِمْن أْمَوالِِهْم، َو�َُمرُّ بِاخَلِرَ�ِة َ�َيُقوُل ل

ُ
َيَعاِسيِب انلَّْحِل،: أْخِريِج ك

َ
ُنوُزَها ك

ُ
 ، َ�َتتَْبُعُه ك

َْ�ِ َرْمَيَة الَغَرِض، ُ�مَّ يَْدعُ 
َ

ْيِف، َ�َيْقَطُعُه ِجْزتل ُ�ُه بِالسَّ  َ�َيرْضِ
ً
 َشَبابا

ً
وُه، ُ�مَّ يَْدُعو رَُجالً ُمْمَتلِئا

ُل وَْجُهُه يَْضَحُك 
َّ
 .َ�ُيْقبُِل، َو�ََتَهل

 الَمسيَح اْ�َن َمْر�َمَ 
َ

 َ�َعَث اُهللا َ�َعاىل
ْ
ذلَِك إذ

َ
ْ�ُِل ِعْنَد الَمَناَرةِ ابلَْيَضاءِ َ�يَ  َ�َبيَْنَما ُهَو ك

َطَر، َو�َِذا
َ
 َرأَسُه �

َ
، إذا َطأَطأ ِ�ْ

َ
ك

َ
ْجنَِحِة َمل

َ
ْيِه ىلَعَ أ فَّ

َ
 ك

ً
، َواِضعا ِ�َّ ِدَمشَق َ�ْ�َ َمْهُروَدَ�ْ�ِ  رَشْ

ؤِ 
ُ
ْؤل

ُّ
َر ِمنُه مُجَاٌن اَكلل َدَّ

َ
ال َ�ِلُّ لاَِكفٍِر َ�ُِد ِر�َح َ�َفِسهِ َرَ�َعُه حت

َ
  ، ف

َّ
َماَت، َوَ�َفُسُه يَنَْتِ� إىل  إال

ُه، ُ�مَّ يَأيِت ِعيىَس 
ُ
ٍّ َ�َيْقُتل ُه بَِباِب دلُ

َ
ُبُه َحىتَّ يُْدرِ�

ُ
ُه، َ�َيْطل

ُ
ْد  َحيُث يَنَْتِ� َطْرف

َ
 ق

ً
وما

َ
ق
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ُ�ُهْم بَِدرََجاتِِهْم يِف اجَلنَِّة،   َعَصَمُهُم اُهللا ِمنُه، َ�َيْمَسُح َ�ْن وُُجوِهِهْم َوُ�َدِّ
ْ
ذلَِك إذ

َ
َ�َبيَْنَما ُهَو ك

 إىل ِعيىَس 
َ

ْد أْخرَْجُت ِعَباداً يل الأْوىَح اُهللا َ�َعاىل
َ
 ق

ِّ
َحٍد بِِقَتالِِهمْ : ��

َ
ْز  يََداِن أل َحرِّ

َ
، ف

ورِ. َو�َْبَعُث اهللاُ  ونَ  يَأُجوَج َوَمأُجوَج َوُهمْ  ِعَباِدي إىل الطُّ
ُ
 ِمْن لُكِّ َحَدٍب يَنِْسل

ُ
ُهْم ، َ�َيُمرُّ أوائِل

ةً ماءٌ  َقْد اَكَن بهِذهِ َمرَّ
َ
وَن: ل

ُ
ُ�وَن َما �ِيَها، َو�َُمرُّ آِخُرُهْم َ�َيُقول يرَْشَ

َ
 .ىلَعَ حُبَ�ةِ َطرَب�ََّة ف

َحِدِهْم َخْ�اً ِمْن ِمَئِة  َوُ�رَْصُ نيَبُّ اهللاِ ِعيىَس 
َ
ُس اثلَّْورِ أل

ْ
وأْصَحابُُه َحىتَّ يَُ�وَن َرأ

َحِدُ�ُم ايلَ 
َ
، َ�ُ�ِْسُل اُهللا  #وأْصَحابُهُ  ْوَم، َ�َ�َْغُب نيَِبُّ اهللاِ ِعيىَس ديَناٍر أل

َ
إىل اهللاِ َ�َعاىل

ْيِهُم انلََّغَف يِف 
َ
 َعل

َ
َمْوِت َ�ْفٍس َواِحَدٍة، ُ�مَّ َ�ْهبُِط نيَِبُّ اهللاِ َ�َعاىل

َ
ْرىَس ك

َ
ابِِهْم، َ�ُيْصبُِحوَن ف

َ
 رِق

ال َ�ِ  #وأْصَحابُهُ  ِعيىَس 
َ
هُ َزَهُمُهْم ُدوَن يف األْرِض َمْوِضَع ِشرْبٍ إال إىل األْرِض، ف

َ
َمأل

 َطْ�اً  #وَأْصَحابُهُ  ، َ�َ�َْغُب نيَِبُّ اهللاِ ِعيىَس َونَتَُنُهمْ 
َ

، َ�ُ�ِْسُل اُهللا َ�َعاىل
َ

إىل اهللاِ َ�َعاىل
ُهْم، َ�َتْطرَُحُهْم َحيُث َشاَء اُهللا، ُ�مَّ يُرْ 

ُ
ْ�َناِق ابلُْخِت، َ�َتْحِمل

َ
أ
َ
َمَطراً ال يُِ�نُّ ِمنُه  ِسُل اهللاُ ك

َقةِ 
َ
ل َها اَكلزَّ

َ
ك  َ�َمرتِك : أنْبيِِت ، ُ�مَّ ُ�َقاُل لألْرِض َ�ْيُت َمَدٍر َوال َوَ�ٍر، َ�َيْغِسُل األْرَض َحىتَّ َ�رْتُ

وَن بَِقْحفِ 
ُّ
انَِة، َو�َْسَتِظل مَّ ُل الِعَصابَُة ِمَن الرُّ

ُ
َتِك، َ�َيْوَمئٍِذ تَأ�

َ
َها، َو�َُباَرُك يِف الرِّْسِل َوُردِّي بََر�

 
ِّ
َة ِمَن َحىتَّ أنَّ الل

َ
يِف الَقبِيل

ْ
َك

َ
ْقَحَة ِمَن ابَلَقِر تل

ِّ
يِف الِفَئاَم ِمَن انلَّاِس؛ َوالل

ْ
َك ْقَحَة ِمَن اِإلبِِل تلَ

يِف الَفِخَذ ِمَن انلَّاِس 
ْ
َك

َ
ْقَحَة ِمَن الَغَنِم تل

ِّ
 .انلَّاِس، َوالل

َذلَِك 
َ
َْت  َ�َبيَْنَما ُهْم ك

َ
 َطيَِّبًة َ�َتأُخُذُهْم حت

ً
 ر�ا

َ
 َ�َعَث اُهللا َ�َعاىل

ْ
آبَاِطِهْم َ�َتْقبُِض ُروَح  إذ

اُر انلَّاِس َ�َتَهارَ  ْيِهْم َ�ُقوُم ُجوَن �ِيها َ�َهاُرَج احُلُمرِ لُكِّ ُمْؤِمٍن َوُ�ِّ ُمْسلٍِم؛ َو�َْبىَق رِشَ
َ
، َ�َعل

اَعةُ   )1([روایت مسلم] ».السَّ
ي  درباره اهللا ها رسول گوید: در یکی از صبح می بن سمعان نَواس ترجمه:

قدر در این باره سخن گفت که گاه صدایش را باال  دجال سخن به میان آورد و آن
در نزدیکیِ ظهور کرده و  -برد و ما، گمان کردیم که دجال برد و گاه پایین می می

که به این موضوع  پیامبر .سو رفتیم در میان درختان خرماست؛ لذا به همان -مدینه
ي دجال سخن  خدا! بامداد درباره گفتیم: اي رسول» کنید؟ کار می چه«پی برد، فرمود: 

باره تأکید کردید و صدایتان را پایین و باال بردید که گمان  قدر در این گفتید و آن
فرمود:  در میان درختان خرماست. پیامبر -ظهور کرده و -کردیم که دجال

ي دجال است؛  هایی غیر از فتنه ام براي شما، از بابت فتنه ن ترس و نگرانیتری بیش«

 .2937صحیح مسلم، ش:  )1(
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ایستم و گمراهی و  اگر دجال در زمان من ظهور کند، تک و تنها در برابر او می
سازم و اگر زمانی ظهور کند که من در میان شما نیستم،  ضاللت او را برمال می

جاي من، از هر مسلمانی دفاع هرکس، خود مدافعِ خویش خواهد بود و اهللا به 
و برآمده  کورموي که یکی از چشمانش  ست پیچیده دجال، جوانی خواهد کرد.

. هرکه از شما او لعزي بن قَطَن تشبیه کنمادتوانم او را به عب باشد؛ گویی که من می می
ي کهف را در برابرش بخواند. او، از راهی در میان  هاي سوره را ببیند، نخستین آیه

کشاند؛  را به فساد می -و همه جا -ق و شام خروج خواهد کرد و راست و چپشعرا
 ».اي بندگانِ اهللا! پایداري ورزید

چهل روز که روز اول، «مانَد؟ فرمود:  قدر در زمین می خدا! چه گفتیم: اي رسول
کند  برابر با یک سال است و روز دوم با یک ماه، و روز سوم، با یک هفته برابري می

 ».ست ر روزهایش، همانند روزهاي عاديو سای
خدا! آیا در روزي که مانند یک سال است، باید فقط یک وعده  گفتیم: اي رسول

ي میان  گیري فاصله بلکه وقت هر نمازي را با اندازهخیر؛ «؟ فرمود: نماز بخوانیم
خدا! حرکتش در زمین با چه  گفتیم: اي رسول )1(».بسنجیدعادي نمازها در روزهاي 

مانند باران است که باد آن را دنبال کند؛ وي نزد گروهی از «ست؟ فرمود:  رعتیس
ها نیز  خواند و آن فرا می -به سوي خویش و ادعاي دروغینش -آید و آنان را مردم می

دهد که ببارد و به فرمانش از  به آسمان دستور میگاه دجال  آنپذیرند؛  دعوتش را می
یابد.  دهد که زمین بروید، و فرمانش تحقق می ر میبارد. و دستو آسمان، باران می

گردند که پشت و پاهایشان  می ترتیب حیوانات این قوم، در حالی از چراگاه باز بدین
هایشان بیش از گذشته، پرشیر است. سپس  ست و پستان تر از هر زمانی تر و فربه بزرگ

خوانَد؛  می روغینش فراسوي خود و ادعاي د به -آید و آنان را نزد گروهی دیگر می
سالی گرفتار  رود و آنان به خشک پذیرند. او از نزدشان می ولی آنان سخنش را نمی

کند و به  اي عبور می دهند. دجال بر ویرانه ي اموالشان را از دست می شوند و همه می

ي نماز صبح تا ظهر در روزهاي  هي فاصل اندازه مفهوم حدیث این است که پس از طلوع صبح، به )1(
عادي صبر کنید و با گذشت این مدت از طلوع صبح، نماز ظهر را بخوانید و به همین منوال، سایر 

 مترجم][جا آورید.  ي اوقات نماز در روزهاي عادي، به گیري فاصله نمازها را با اندازه
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که  -هاي آن ویرانه همانند زنبورهاي نَر هایت را بیرون بریز و گنج گوید: گنج آن می
گاه دجال، مردي جوان و تنومند را به  آنروند؛  به دنبال او می -کنند لکه را دنبال میم

به سرعت پرتاب تیر به سوي هدف، دو و زند  خوانَد و او را با شمشیر می حضور می
اي  خندان و با چهره -زنده شده -خوانَد و او کند؛ سپس او را به حضور می نیمش می

 آورد. درخشان روي می
را  مسیح بن مریم ،این میان که دجال چنین رفتاري دارد، اهللا متعالدر 

شده و  در شرق دمشق در میان دو لباس رنگ "ي بیضاء مناره"فرستد و او بر روي  می
گاه که سرَش  آید؛ آن هاي دو فرشته است، فرود می در حالی که پاهایش بر روي بال

گیرد،  د و چون سرَش را باال میچک هاي آب از آن می گیرد، قطره را پایین می
غلتد؛ بوي انفاسش به هر کافري برسد،  اي و مرواریدگونِ آب از آن می هاي نقره قطره

رود و  به تعقیب دجال می بیند. مسیح جاست که می میرد و برد انفاسش تا آن می
 کُشد. رسد و او را می (که در فلسطین است) به او می "بابِ لُد"در 

ي دجال محافظت کرده  آید که اهللا، آنان را از فتنه نزد قومی می سپس عیسی
ي جایگاه رفیعشان در بهشت  کشد و با آنان درباره هایشان دست می هاست و بر چهر

کند که من کسانی پدید  وحی می گوید. در این میان، اهللا متعال به عیسی سخن می
 "کوه طور"ست؛ پس بندگانم را در ها نی کس را یاراي جنگیدن با آن ام که هیچ آورده

ي ارتفاعات سرازیر  فرستد و آنان از همه را می "مأجوج"و  "یأجوج"پناه ده. و اهللا، 
ي آب موجود  و همه گذرند می "ي طبریه دریاچه"هایشان بر  شوند. نخستین گروه می

قبالً گویند:  گذرند، می جا می هایشان از آن نوشند؛ و چون آخرین گروه در آن را می
 جا آب بود. این

قدري در تنگنا قرار  و یارانش محاصره می شوند و به سپس پیامبر خدا، عیسی
گیرند که سر یک گاو براي هر یک از آنان، بیش از صد دینار براي هر یک از شما  می

 به اهللا متعال عرضِ #و یارانش گاه پیامبر خدا، عیسی در امروز، ارزش دارد. آن
هایی مسلط  هاي یأجوج و مأجوج، کرم کنند و اهللا متعال بر گردن حال و نیاز می

 -#و یارانش میرند. سپس پیامبر خدا، عیسی باره می ها به یک ي آن کند که همه می
یابند که از بوي گَند و تعفن  آیند و در زمین یک وجب هم نمی پایین می -از کوه طور

به اهللا متعال عرضِ حال  #ارانشو ی یأجوج و مأجوج، پر نشده باشد؛ پس عیسی
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فرستد و این  کنند و اهللا متعال، پرندگانی را که مانند گردنِ شتر هستند، می و نیاز می
 اندازند. سپس اهللا جا که اهللا بخواهد، می دارند و آن ها را برمی پرندگان، اجساد آن

ماند؛ بلکه  یاي از آن محفوظ نم ي خشتی و هیچ خیمه فرستد که هیچ خانه بارانی می
 گرداند. می -صاف و هموار -شوید و آن را مانند آینه، این باران، تمام زمین را می

شود: گیاهان و ثمرات خود را برویان و برکتت را باز  سپس به زمین گفته می
یک انار براي یک گروه چند  -شود که قدري فراوان می برکت به -گردان. در آن روز

 -قدر نیز آن -ي آن قرار بگیرند و در شیر شتر نند در سایهتوا ست و می نفري، کافی
ست و شیر یک گاو،  افتد که شیر یک شتر، براي جمع زیادي از مردم کافی برکت می

 کند. اي از مردم و شیرِ یک گوسفند، یک طایفه را کفایت می قبیله
و آن  فرستد در آن حال که مردم چنین وضعی دارند، اهللا متعال، باد پاکی را می

کند و مردم  ر مومن و مسلمانی را قبض میگیرد و روح ه زیر بغل مردم را می باد،
دیگر  آمیزند و بر یک مانند و مانند خران و درازگوشان به هم می بدکار باقی می

 ».شود . و در زمان آنان، قیامت برپا می-کنند و آشکارا زنا می -جهند می
 شرح

هاي پراکنده و نکات  بخشی را به موضوعالصالحین،  در کتابش ریاض /مولف
ي  بخش، احادیثی را دربارهاین نشین اختصاص داده و در نخستین باب  جذاب و دل

 هاي قیامت، ذکر کرده است. دجال و نشانه
گوست؛ یعنی کسی که زیاد دروغ  دجال، اسم مبالغه است و به معناي بسیار دروغ

 گویی ویژگیِ اوست. گوید و دروغ می
گونه  باشد؛ همان هاي نزدیک شدن رستاخیز می هاي قیامت، نشانه از نشانهمنظور 

 فرماید: که اهللا متعال می

اَعةَ ٱ إِ�َّ  يَنُظُرونَ  َ�َهۡل ﴿ ن لسَّ
َ
  أ

ۡ
ۖ َ�غۡ  �َِيُهمتَأ ٓ  َ�َقدۡ  َتٗة ۡ�َ  ءَ َجا

َ
  ]  ١٨:  حممد[  ﴾اُطَهاأ

هایش فرا  یاید؛ همانا نشانهگویا تنها منتظر این هستند که رستاخیز، ناگهان به سراغشان ب
 رسیده است.

 نَواس بن سمعان حدیثی بدین مضمون آورده است که /سپس مولف
قدر  ي دجال سخن به میان آورد و آن درباره اهللا ها رسول در یکی از صبح«گوید:  می

؛ یعنی در »برد برد و گاه پایین می در این باره سخن گفت که گاه صدایش را باال می
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ظهور کرده و در نزدیکیِ  -و ما گمان کردیم که دجال«ره طوالنی سخن گفت با این
دریافت  پنداشتند، نبود. پیامبر گونه که می ؛ اما آن»در میان درختان خرماست -مدینه

اند و چون از آنان توضیح خواست، پاسخ  که آنان از سخنانش چنین برداشتی داشته
باره تأکید  قدر در این دجال سخن گفتید و آن ي خدا! بامداد درباره اي رسول«دادند: 

در  -ظهور کرده و -کردید و صدایتان را پایین و باال بردید که گمان کردیم که دجال
ام براي شما، از  ترین ترس و نگرانی بیش«فرمود:  پیامبر». میان درختان خرماست

این بود که من بیش  به اهللا ي رسول ؛ اشاره»ي دجال است هایی غیر از فتنه بابت فتنه
ترسم که به شرك اصغر،  که براي شما از بابت دجال نگران باشم، از این می از آن

ُْك «که فرموده است:  یعنی به ریا مبتال شوید؛ چنان َخاُف َعلَيُْ�ُم الرشِّ
َ
ْخوََف َما أ

َ
إِنَّ أ

ْصَغرُ 
َ
اصغر  ترسم، شرك ترین چیزي که از بابت آن براي شما می بیش«؛ یعنی: »األ

ریا به معناي  )1(».ریا«خدا! شرك اصغر چیست؟ فرمود:  پرسیدند: اي رسول». است
سان که انسان هنگامِ عبادت پروردگارش چنین وانمود کند که  ست؛ بدین خودنمایی

دهد تا مردم او را ببینند و بگویند: عجب آدمِ  نیکی انجام می عبادتش را به
کند! لذا هدفش از عبادت، این است که مردم  ست! چه خوب عبادت می گزاري عبادت

دهد؛  اي براي نزدیک شدن به مردم قرار می از او تعریف کنند و عبادت را وسیله
ها نزدیک شود، مرتکب شرك  دانید که اگر بخواهد مردم را عبادت کند تا به آن می

اي قرار  یلهاکبر شده است؛ ولی هدف آدم ریاکار، این است که عبادت اهللا متعال را وس
دهد که مردم او را بستایند و بگویند: فالنی عابد و پارساست؛ یا بگویند: فالنی، زیاد 

سان  ست! بدین اي دهد و آدمِ سخاوتمند و بخشنده گیرد! یا زیاد صدقه می روزه می
نیست و در پیِ این است که مردم از او  دهد، خالص براي اهللا عملی که انجام می

کند. ریا و خودنمایی در صورتی که اندك باشد،  رو خودنمایی می این تعریف کنند؛ از
آید. هرکه  شمار می چه مستمر و فراوان باشد، شرك اکبر به شرك اصغر است و چنان

از روي ریا و خودنمایی نماز بخواند یا از روي ریا و خودنمایی روزه بگیرد یا 
شد، اعمالش تباه و باطل است. اش با مردم از روي ریا و خودنمایی با رفتاري خوش

 .951السلسلۀ الصحیحۀ، ش:  صحیح است؛ )1(
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گونه که اهللا متعال  باشد؛ همان هاي منافقان می ریا و خودنمایی، یکی از ویژگی
 فرماید: می

ۡ ٱ إِنَّ ﴿ َ ٱ ِدُعونَ يَُ�ٰ  فِقِ�َ ُمَ�ٰ ل ْ قَاُموٓ  �َذا ِدُ�ُهمۡ َ�ٰ  وَُهوَ  �َّ لَوٰ ٱ إَِ�  ا ْ  ةِ لصَّ  ُكَساَ�ٰ  قَاُموا
 ٓ َ ٱ ُكُرونَ يَذۡ  َوَ�  �َّاَس ٱ ُءونَ يَُرا    ]١٤٢:  النساء[  ﴾١٤٢ قَلِيٗ�  إِ�َّ  �َّ

گرداند. و  فریبند؛ و اهللا، کیفر نیرنگشان را به خودشان باز میمنافقان (به پندار خود) اهللا را می
ایستند و در برابر مردم ریا و ایستند، از روي تنبلی (به نماز) میهنگامی که به نماز می

 کنند.و اهللا را جز اندکی یاد نمیکنند خودنمایی می

 گرداند؛ زیرا پیامبر رسوایش میداند که اهللا متعال دیر یا زود، آدم ریاکار باید ب
َع اهللا بِِه، َوَمْن يُرايِئ يُرايئ اُهللا بِهِ «فرموده است:  َع َسمَّ هرکس (با «یعنی:  )1(؛»َمْن َسمَّ

کند؛ و  هللا، دستش را رو میبازگو کردن کارهاي نیکش) به دنبال شهرت باشد، ا
 ».سازد اش را آشکار می هرکس ریاکاري یا خودنمایی کند، اهللا، ریاکاري

اگر دجال در زمان «فرمود:  اهللا آمده است که رسول ي حدیث نواس در ادامه
ایستم و گمراهی و ضاللت او را برمال  من ظهور کند، تک و تنها در برابر او می

هور کند که من در میان شما نیستم، هرکس، خود مدافعِ سازم و اگر زمانی ظ می
سان از  بدین .»خویش خواهد بود و اهللا به جاي من، از هر مسلمانی دفاع خواهد کرد

ال محافظت بفرماید؛ هاي دج خواست که مومنان را یاري نماید و آنان را از فتنه اهللا
 پایی قیامت است.تا بر ترین فتنه از زمان آفرینش آدم گرززیرا دجال، ب

موي که یکی از چشمانش  ست پیچیده دجال، جوانی« فرمود: اهللا سپس رسول
ها  عنوان فتنه و آزمونی به سوي انسان او را به اهللاو  »باشد و برآمده می کور
هایی  ها، توانایی کند و اهللا متعال براي آزمایش انسان فرستد؛ او، ادعاي ربوبیت می می

 رود و آنان را به سوي خود فرا دجال نزد قومی می«که  انبخشد؛ چن به او می
دهد که  به آسمان دستور میگاه دجال  پذیرند؛ آن ها نیز دعوتش را می خواند؛ و آن می

دهد که زمین بروید، و  بارد. و دستور می ببارد و به فرمانش از آسمان، باران می
گردند  در حالی از چراگاه بازمیترتیب حیوانات این قوم،  یابد. بدین فرمانش تحقق می

هایشان بیش از  ست و پستان تر از هر زمانی تر و فربه که پشت و پاهایشان بزرگ

 آمده است. [مترجم] 1627ي  شماره به تر این حدیث پیش )1(
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سوي خود و ادعاي  به -آید و آنان را گذشته، پرشیر است. سپس نزد گروهی دیگر می
 رود و آنان پذیرند. او از نزدشان می خوانَد؛ ولی آنان سخنش را نمی دروغینش فرامی

گروه نخست ». دهند ي اموالشان را از دست می شوند و همه سالی گرفتار می به خشک
که  رغم این کارند و گروه دوم، به کنند، درحقیقت، زیان که دعوت دجال را قبول می

شوند، رستگارند و نزد  سالی می دهند و گرفتار خشک هاي خود را از دست می دارایی
کند و به آن  اي عبور می دجال بر ویرانه«. سپس یابند اهللا متعال اجر و ثواب می

که ملکه  -هاي آن ویرانه همانند زنبورهاي نَر هایت را بیرون بریز و گنج گوید: گنج می
 ».روند به دنبال او می -کنند را دنبال می
روز اول، برابر با یک سال ماند؛  در زمین میچهل روز دجال «فرمود:  اهللا رسول

کند و سایر  یک ماه، و روز سوم، با یک هفته برابري می است و روز دوم با
؛ یعنی سی و هفت از روزهایی که دجال در »ست روزهایش، همانند روزهاي عادي
 #این پرسش را در اذهان صحابه ست؛ اما اهللا زمین است، همانند روزهاي عادي

یک سال است، خدا! آیا در روزي که مانند  اي رسول«بپرسند:  انداخت تا از پیامبر
خیر؛ بلکه وقت هر نمازي را با «؟ فرمود: باید فقط یک وعده نماز بخوانیم

لذا اگر گفته شود: آن،  )1(».بسنجیدعادي ي میان نمازها در روزهاي  گیري فاصله اندازه
گوییم: آن  خوانَد؟ در پاسخ می ست که انسان در آن نمازِ یک سال را می روزي چه
 کند. که با یک سال برابري می ر دجال استِ ظهو ، نخستین روزروز

ست که  شود که آن روز، همان روزي و نیز از این حدیث چنین برداشت می
دوازدهم آن روز را که  طور باید یک شود و همین زکات مال در یک روز واجب می

برابر یا یک ماه است، روزه گرفت؛ زیرا نخستینِ روز ظهور دجال، مساوي با یک 
 د.باش سال می

شنیدند، این پرسش را مطرح نکردند  این حدیث را از پیامبر وقتی صحابه
ابر یا یک سال است، ثابت که چگونه خورشید در نخستین روزِ ظهور دجال که بر

ي نماز صبح تا ظهر در روزهاي  ي فاصله اندازه مفهوم حدیث این است که پس از طلوع صبح، به )1(
عادي صبر کنید و با گذشت این مدت از طلوع صبح، نماز ظهر را بخوانید و به همین منوال، سایر 

 مترجم][جا آورید.  روزهاي عادي، به ي اوقات نماز در گیري فاصله نمازها را با اندازه
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ها، چنین  که گردش شب و روز، بیست و چهار ساعت است؟ آن حال آن ماند؛ می
ي  معموالً درباره صحابه بر هرکاري تواناست. 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

سؤال کردند که آیا در این یک روز که با یک سال برابر  اهللا این مورد از رسول
ُ قَْدرَهُ «فرمود:  اهللا ید یک نوبت نماز بخوانیم؟ رسولاست، با یعنی:  ؛»ال، اقُْدُروا هلَ

را بسنجید و بر همین اساس نماز در روزهاي عادي ي بین هر دو نماز  فاصلهخیر؛ «
ي نماز صبح تا ظهر در  ي فاصله اندازه به عنوان مثال: پس از طلوع صبح، به». بخوانید

با گذشت این مدت از طلوع صبح، نماز ظهر را بخوانید؛  روزهاي عادي صبر کنید و
ي روزه و زکات نیز به همین  ي شرقی باشد. درباره اگرچه خورشید، هنوز در کرانه

آن «شود که:  رو گاه به عنوان معما، این پرسش مطرح می کنیم. از این منوال عمل می
 »کیست که فقط با گذشت یک روز، سررسید پرداخت زکات اوست؟

سنجیم  کند، نمازهاي یک ماه را می در رابطه با روز دوم که با یک ماه برابري می
انداخت؛  . اهللا متعال، این سؤال را در دلِ صحابهرا و روز سوم، نمازهاي یک هفته
باشد که به چنین مسایلی نیز پاسخ گفته است؛ زیرا  و این، از کمالِ دین اسالم می

گونه است؛ یعنی شش ماه از سال، روز و شش  وضعیت قطب شمال و جنوب، همین
باشد و اگر این حدیث وجود نداشت، مسلمانی که در چنین موقعیتی  ماه، شب می

شد. لذا با وجود این حدیث، سنجش اوقات نماز  رو می گیرد، با مشکل روبه قرار می
 براي مناطقی که شش ماه، شب است و شش ماه روز، کار مشکلی نیست.

ست؟  خدا! حرکتش در زمین با چه سرعتی پرسیدند: اي رسول #سپس صحابه
ی عادي یا حرکت؛ یعنی حرکتش، »مانند باران است که باد آن را دنبال کند«فرمود: 

کیفیت  اهللاکند.  اد حرکت میمانند حرکت چارپایان نیست؛ بلکه به سرعت ب
هواپیما در  داند؛ معلوم نیست که آیا وسایل و امکاناتی چون حرکتش را بهتر می

خبر داده است که حرکتش، همانند حرکت  اختیار دارد یا خیر؟ در هر حال پیامبر
 باشد. باد می

حدیث خروج دجال را  /رو مولف باشد؛ از این هاي قیامت می دجال، یکی از نشانه
کار  گو و خیانت تر بیان شد که دجال، دروغ هاي قیامت آورده است؛ پیش در باب نشانه
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کند و هفتاد هزار از یهود  راهی در میان شام و عراق، یعنی از ایران خروج می است و از
ها در اصفهان گرد هم  کنند! گویا این اصفهان به دنبالش به راه افتاده، از او پیروي می

 کارند. گو و خیانت ؛ زیرا یهودیان، دروغآیند تا با دجال، بیعت نمایند می
هاي دجال، این است که جوانی مسلمان  فتنهدر این حدیث آمده است که یکی از 

گونه که در حدیثی دیگر آمده است: آن جوان به  رساند؛ آن قتل می و تنومند را به
رو دجال  خبرت را به ما داده است؛ از این گوید: تو همان دجالی که پیامبر دجال می

ي دیگر،  ز نیمهاي را ا کند و هر نیمه اش می آن جوان را با شمشیر می زند و دو نیمه
اش به هم  زند و دو نیمه اندازد؛ سپس او را صدا می جدا کرده، اندکی دورتر می

تر هیچ آسیبی ندیده است؛ اما آن جوان  شود؛ گویی پیش رسد و آن جوان، زنده می می
تر پی  دهم که تو دجال هستی و اینک به کذبت بیش گوید: گواهی می باز به دجال می

زند؛ آن جوان  کُشد و سپس او را صدا می براي دومین بار میبردم. دجال او را 
گو  آید و دوباره بر دروغ اي درخشان به سوي دجال می مسلمان، خندان و با چهره

خواهد او را براي سومین بار دو تکه  دهد و چون دجال می بودن دجال گواهی می
ه دجال چنین رفتاري دارد، در این میان ک«تواند او را بکُشد؛  ماند و نمی کند، عاجز می

دمشق ي بیضاء در شرق  فرستد و او بر روي مناره را می مریم ، عیسی بناهللا متعال
هاي دو فرشته است،  شده و در حالی که پاهایش بر روي بال در میان دو لباس رنگ

 کاین دانید، فرشتگان، داراي بال هستند و عیسی گونه که می همان؛ »آید فرود می
دجال را بکُشد؛ زمانی  آید تا هاست و پیش از قیامت فرود می ت و در آسمانزنده اس

گاه که سرَش را پایین  آن«رو  آید، با آبی پاك غسل کرده است؛ از این که فرود می
اي  هاي نقره گیرد، قطره چکد و چون سرَش را باال می هاي آب از آن می گیرد، قطره می

 هاي عرق است. واهللا اعلم. ها قطره شاید هم این؛ »غلتد و مرواریدگونِ آب از آن می
میرد و برد انفاسش تا  به هر کافري برسد، می بوي انفاس عیسی«افزود:  اهللا رسول

ها و عجایب قدرت پروردگار است و بدین  این، یکی از نشانه .»بیند جاست که می آن
؛ زیرا این نفَس پاك شوند کُشته می معناست که بسیاري از کافران، به دست عیسی

در  آورد. عیسی رسد، او را از پا درمی یابد و به هر کافري که می در هوا جریان می
 -"بابِ لُد"رود و در  به تعقیب دجال میآید و  ي بیضاء در شرق دمشق فرود می مناره
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رسد و او را  دجال میبه  -اند و یهودیان آن را بازسازي کرده در فلسطین استه ک
 مانَد. در زمین می یابد و عیسی ي دجال پایان می ترتیب فتنه شد و بدینکُ می

ي دجال محافظت کرده  آید که اهللا، آنان را از فتنه نزد قومی می سپس عیسی«
ي جایگاه رفیعشان در بهشت  کشد و با آنان درباره هایشان دست می هاست و بر چهر

پدید  بندگانیکند که من  وحی می یگوید. در این میان، اهللا متعال به عیس سخن می
گزار  ها بندگان عبادت این؛ »ها نیست کس را یاراي جنگیدن با آن ام که هیچ آورده

پروردگار نیستند؛ بلکه از آن جهت از آنان به بندگان خویش یاد فرمود که آفریدگان 
یمانی؛ آیند، نه از لحاظ دینی و ا شمار می ي او به اویند و از لحاظ تقدیري، بنده

 فرماید: گونه که اهللا متعال می همان
َ�ٰ ٱ ِ�  َمن ُ�ُّ  إِن﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
ٓ  ِض �ۡ�    ]٩٣: مريم[ ﴾٩٣ ادٗ َ�بۡ  لرَّ�ٱ َءاِ�  إِ�َّ

 آیند. نزد پروردگار رحمان می وار بندهها و زمین  ي موجودات آسمان همه

. دپناه ده "کوه طور"در  او را گاندهد که بند دستور می اهللا متعال به عیسی
ي  فرستد و آنان از همه اهللا، یأجوج و مأجوج را میگاه  آن«افزود:  اهللا رسول

قدري زیاد است که سطح زمین  ؛ زیرا شمارشان به»شوند ارتفاعات سرازیر می
ها و ارتفاعات باال بروند و سپس خود را  ي ها را ندارد و ناگزیرند از بلند گنجایش آن
زاد  ند؛ بلکه آدمیها از جنس جن یا موجود دیگري نیست موار برسانند؛ اینبه مناطق ه

َّيَْك «فرمود:  ها هستند؛ زیرا پیامبر و از جنس انسان
َ

: يَا آَدُم، َ�يَُقوُل: بل
َ

ُ َ�َعاىل َ�ُقوُل ا�َّ
ْخِرْج ِمن ُذر�وََسْعَديْ 

َ
ٍف تک َ�ْعَث انلَّاِر، قَاَل: َوَما َ�ْعُث انلَّ َك، َ�يَُقوُل: أ

ْ
ل
َ
اِر؟ قَاَل: ِمْن لُكِّ أ

فرماید: اي  ) میاهللا متعال روز قیامت به آدم(«؛ یعنی: »�ِْسَع ِمائٍة َو�ِْسَعًة َو�ِْسِع�َ 
فرماید:  می گوید: آماده و گوش به فرمان تو هستم. اهللا آدم! آدم، در پاسخ می
فرماید: نهصد و نود  قدر است؟ می پرسد: تعداد دوزخیان، چه دوزخیان را جدا کن. می

سنگین و دشوار بود؛ لذا  این موضوع، براي صحابه». و نه نفر از هر هزار نفر
إِنَّ ِمنُْ�ْم «خدا! آن یک نفر از میان ما، کیست؟ فرمود:  پرسیدند: اي رسول

وا، فَ �رِْشُ
َ
أ

ًفا
ْ
ل
َ
ُجوَج أ

ْ
ُجوَج َوَمأ

ْ
ز شما و هزار حال باشید که یک نفر ا خوش«؛ یعنی: »رَُجال َوِمْن يَأ

ْن تَُ�ونُوا ُرُ�َع «و سپس افزود: ». روند نفر از یأجوج و مأجوج به دوزخ می
َ
رُْجو أ

َ
إِ�ِّ أل

َنَّةِ 
ْ
ْهِل اجل

َ
َنَِّة، شطَر أ

ْ
ْهِل اجل

َ
َنَِّة، ثُلَُث أ

ْ
ْهِل اجل

َ
چهارم  من، امیدوارم که شما یک«؛ یعنی: »أ
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لذا ». ، یا نصف اهل بهشت باشیدسوم بهشتیان بهشتیان باشید، بلکه امیدوارم که یک
ها  که یأجوج و مأجوج از جنس انسان خالصه این )1(از شادي، تکبیر گفتند. صحابه

چه در  هاست؛ آن ي سایر انسان ي آنان، مانند شکل و قیافه فهاهستند و شکل و قی
ها، یکی از  ست که هر یک از آن اي گونه هایشان به برخی از آثار آمده است که گوش

اندازد، هیچ اصل و  سازد و دیگري را روي خود می هایش را بستر خویش می وشگ
ها هستند؛ البته جمعیشان بسیار زیاد است؛  ي انسان اي ندارد؛ بلکه همانند همه پایه

 فرماید: گونه که اهللا متعال می همان

﴿ ٰٓ   فُتَِحۡت  إَِذا َح�َّ
ۡ
  ُجوجُ يَأ

ۡ
      ]٩٦: االنبياء[ ﴾٩٦ نِسلُونَ يَ  َحَدبٖ  ُ�ِّ  ّمِن وَُهم ُجوجُ َوَمأ

 ي ارتفاعات سرازیر شوند. که راه یأجوج و مأجوج باز شود و آنان از همه ... تا آن

قدر زیادند که  شنود؛ زیرا آن ها زمین سرازیر می آري؛ آنان از ارتفاعات و بلندي
 به عیسی اهللا متعال«فرمود:  اهللا رسول .هاي هموار، گنجایشِ آنان را ندارد زمین

ها  کس را یاراي جنگیدن با آن ام که هیچ کند که من کسانی پدید آورده وحی می
ست؛ عیسی و  کوه طور، کوه معروفی». پناه ده "کوه طور"نیست؛ پس بندگانم را در 

قدر گرسنه  شوند و آن جا محاصره می برند و همان همراهانش به کوه طور پناه می
گیرند که حاضرند براي یک سرِ گاو، پول فراوانی  گردند و در تنگنا قرار می می

به اهللا متعال عرض حال و نیاز  #و یارانش گاه پیامبر خدا، عیسی آن«بدهند. 
که   گرداند هایی مسلط می هاي یأجوج و مأجوج، کرم کنند و اهللا متعال بر گردن می

داند؛ همگی  می ؛ تعداد آن همه مرده را فقط اهللا»میرند باره می ها به یک ي آن همه
پایین  -از کوه طور -#و یارانش سپس پیامبر خدا، عیسی« میرند؛ در یک شب می

یابند که از بوي گَند و تعفن یأجوج و مأجوج،  آیند و در زمین یک وجب هم نمی می
کنند و  به اهللا متعال عرضِ حال و نیاز می #و یارانش پر نشده باشد؛ پس عیسی

فرستد و این پرندگان، اجساد  نی را که مانند گردنِ شتر هستند، میاهللا متعال، پرندگا
تعداد این پرندگان را هم فقط  .»اندازند میاجسادشان را در دریا دارند و  ها را برمی آن
داند؛ زیرا همه چیز به دست پروردگار متعال است و هموست که هرچه  می اهللا

آیند؛  همه پرنده از کجا می ست که اینرساند؛ پس جاي تعجب نی انجام می بخواهد، به

 .نقل از ابوسعید خدري به 327)؛ و مسلم، ش: 6049، 4372، 3099صحیح بخاري، ش: ( )1(
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ست که فرمان پیدایش آن  اي که بکند و هرچه بخواهد، فقط کافی هر اراده زیرا اهللا
ي خشتی و هیچ  فرستد که هیچ خانه بارانی می سپس اهللا« را صادر بفرماید.

مانند  شوید و آن را ماند؛ بلکه این باران، تمام زمین را می اي از آن محفوظ نمی خیمه
اهللا متعال سپس «گردد؛  سان زمین، پاك می و بدین» گرداند می -صاف و هموار -آینه،

د. را باز گردان د و برکتشخود را برویان اترمثگیاهان و  دهد که به زمین دستور می
یک انار براي یک گروه چند  شود که قدري فراوان می برکت بهدر آن روز، خیر و 

 -قدر نیز آن -ي آن قرار بگیرند و در شیر شتر نند در سایهتوا ست و می نفري، کافی
ست و شیر یک گاو،  افتد که شیر یک شتر، براي جمع زیادي از مردم کافی برکت می

زیاد شدن خیر و  .»کند اي از مردم و شیرِ یک گوسفند، یک طایفه را کفایت می قبیله
 باشد: می هاي عظمت و قدرت اهللا برکت، خود از نشانه

    ]٦  ،٥: الرشح[  ﴾٦ ��ُۡ�ٗ  ُعۡ�ِ لۡ ٱ َمعَ  إِنَّ  ٥ ا�ُۡ�ً  ُعۡ�ِ لۡ ٱ َمعَ  فَإِنَّ ﴿
 ست. شک در کنار دشواري، آسانی ست. بی گمان در کنار دشواري، آسانی پس بی

تر در کوه طور، در محاصره و تنگنا بودند و چیزي براي خوردن  ها پیش آن
گردد و در محصوالتش خیر و  سرسبز و خرم می ،نداشتند؛ اما به امر پروردگار، زمین

 افتد. برکت می
*** 

ْقُت َمَع أيب َمْسُعوٍد األنْصاريِّ إىل ُحَذيَفَة بِْن  -١٨١٨
َ
وعن رِ�يِعِّ بِن ِحَراٍش قاَل: اْ�َطل

ََمانِ  ِ� ما َسِمْعَت ِمْن َرُسوِل اهللاِ  ايلْ
ْ
ث ُ أبو مسعوٍد: َحدِّ اِل، قاَل  فقاَل هلَ جَّ إنَّ : «يِف ادلَّ

ِي يَ 
َّ

ا اذل ِْرُق، وأمَّ
ُ

ِي يََراهُ انلَّاُس َماًء َ�َناٌر حت
َّ

ا اذل مَّ
َ
أ
َ
اَل َ�ُْرُج، و�نَّ َمَعُه َماًء َونَاراً، ف جَّ َراُه ادلَّ

إنَُّه َما
َ
ي يَراهُ نَاراً، ف

َّ
َيَقْع يِف اذل

ْ
ل
َ
ُه ِمْنُ�ْم، ف

َ
ٌء َعْذٌب انلَّاُس نَاراً َ�َماٌء بَارٌِد َعْذٌب. َ�َمْن أْدَر�

ْد َسِمْعُتُه.فقال أبو مسعودٍ ». َطيٌِّب 
َ
 )1([متفق علیه] : وَأنَا ق

 #وید: با ابومسعود انصاري نزد حذیفه بن یمانگ میربعی بن حراش  ترجمه:
ي دجال شنیدي،  درباره اهللا به او گفت: حدیثی را که از رسول رفتم؛ ابومسعود

دجال خروج می کند و با خود «فرمود:  اهللا گفت: رسول برایم بازگو کن. حذیفه

 ).2935، 2934)؛ و صحیح مسلم، ش: (7130، 3450صحیح بخاري، ش: ( )1(
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بینند، در حقیقت، آتشی سوزان است و  چه که مردم آن را آب می آب و آتش دارد؛ آن
بینند، آبی خنک و گواراست؛ پس هرکه از شما دجال را  را آتش می چه که آن آن

 بیند؛ زیرا آن آتش، در دریافت، خود را در همان چیزي بیندازد که آن را آتش می
از  -گفت: من نیز این حدیث را عودسابوم ».حقیقت، آبی خنک و گواراست

 ام. شنیده -پیامبر

اُل : «قاَل: قال رسوُل اهللا $وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص -١٨١٩ جَّ َ�ُْرُج ادلَّ
 أو أْرَ�ِعَ� َشْهراً، أو 

ً
ُث أْرَ�ِعَ�، ال أْدرِي أْرَ�ِعَ� يَوما

ُ
يِت َ�َيْمك مَّ

ُ
، َ�َيْبَعُث يف أ

ً
أْرَ�ِعَ� اَعما

 ِعيىَس اْ�َن َمْر�َمَ 
َ

يَس بََ�  اُهللا تَعاىل
َ
ُث انلَّاُس َسْبَع ِسنَِ� ل

ُ
ُه، ُ�مَّ َ�ْمك

ُ
ُبُه َ�ُيْهلِك

ُ
َ�َيْطل

نَِ� َعَداوٌة، ُ�مَّ يُْرِسُل اهللاُ 
ْ
رْ  اث

َ
ال َ�ْبىَق ىلَعَ وَْجِه األ

َ
اِم، ف  بَارَِدةً ِمْن قَِبِل الشَّ

ً
َحٌد يِف ر�ا

َ
ِض أ

بِِد َجَبٍل، 
َ
َحَدُ�ْم َدَخَل يِف ك

َ
َبَضْتُه، َحىتَّ لو أنَّ أ

َ
� 

َّ
ٍة ِمْن َخٍ� أو إيَماٍن إال بِِه ِمْثَقاُل َذرَّ

ْ
ل
َ
ق

ونَ 
ُ
َباِع، ال َ�ْعرِف ْ�ِ، وأْحالِم السِّ

ِة الطَّ اُر انلَّاِس يف ِخفَّ يِه َحىتَّ َ�ْقبَِضُه، َ�َيْبىَق رِشَ
َ
ْتُه َعل

َ
َخل َ  دلَ

وَن: َ�َما 
ُ
ْيَطاُن، فَيُقوُل: أال �َْسَتِجيُبوَن؟ َ�َيُقول ُهُم الشَّ

َ
راً، َ�َيَتَمثَُّل ل

َ
، وال ُ�ْنِكُروَن ُمْنك

ً
َمْعُروفا

ُهْم، َحَسٌن َعيُشُهْم، ُ�مَّ ُ�ْنَفُخ يف 
ُ
اِن، َوُهْم يف ذلَِك َدارٌّ رِْز�

َ
تأُمُرنَا؟ َ�َيأُمُرُهْم بِِعَباَدةِ األْوث

ورِ،  وُط َحْوَض إبِلِِه الصُّ
ُ
ُل َمْن �َْسَمُعُه رَُجٌل يَل ، وَأوَّ

ً
 َوَرَ�َع يِلتا

ً
ال �َْسَمُعُه أَحٌد إال أْصىَغ يِلتا

َ
ف

ُ، ُ�مَّ يُْرِسُل اهللاُ 
َ

لُّ أو  -أو قاَل: ُ�ْ�ُِل اهللاُ  -َ�ُيْصَعُق و�ُْصَعُق انلَّاُس َحْوهل نَُّه الطَّ
َ
�
َ
َمَطراً ك

، َ�َتنُْبُت ِمنُه  لُّ إَِذا ُهْم �َِياٌم َ�ْنُظُروَن، ُ�مَّ يُقاُل: يا الظِّ
َ
ْخَرى ف

ُ
أْجَساُد انلَّاِس، ُ�مَّ ُ�ْنَفُخ �ِيِه أ

وَن، ُ�مَّ ُ�َقاُل: أْخرُِجوا َ�ْعَث انلَّارِ َ�ُيَقا
ُ
ُهْم َمْسُئول  َر�ُِّ�ْم، َوقُِفوُهْم إ�َّ

َ
مَّ إىل

ُ
�َُّها انلَّاُس َهل

َ
ُل: �

، ِمْن َ�ْم؟ َ�ُيَقاُل: ِمْن لُكِّ 
ً
اَن ِشيبا َ

ْ
َذلَِك يَوٌم َ�َْعُل الِودل

َ
ٍف �ِْسَعِمَئٍة َو�ِْسَعًة و�ِْسِعَ�؛ ف

ْ
 أل
 )1([روایت مسلم] ».َوَذلَِك يَوَم يُْ�َشُف َ�ْن َساقٍ 

دجال در میان «فرمود:  اهللا وید: رسولگ می $عمرو بن عاصبن  عبداهللا ترجمه:
دانم چهل روز، یا چهل ماه یا چهل  نمی -ماند کند و یک چله می امت من خروج می

فرستد و او به تعقیب دجال  را می ؛ پس از چندي اهللا متعال، عیسی بن مریم-سال
کنند که حتی در  سپس مردم هفتاد سال را در حالی سپري می کُشد. رود و او را می می

فرستد  یباد سردي از سوي شام م گاه اهللا اي نیست. آن میان دو نفر نیز دشمنی و کینه

 .2940صحیح مسلم، ش:  )1(
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گیرد؛ حتی اگر  اي خیر یا ایمان باشد، جانش را می و هرکه بر روي زمین در دلش ذره
از آن پس فقط کند.  جا رفته، جانش را قبض می کسی به دلِ کوهی برود، آن باد به آن

رانی و شتافتن به سوي گناه و  در هوس -مانند که مردم بدکار و شروري باقی می
همانند  -ریزي و قتل و خون در دشمنی -ن هستند وبه سبکیِ پرندگا -معصیت

کنند و هیچ گناهی را بد  به آن عمل نمیشناسند و  درندگان؛ هیچ کار نیکی را نمی
شوند. شیطان خود را برابرشان آشکار  دانند و همواره مرتکب بدي و گناه می نمی
دهی؟  چیزي فرمان می گویند: ما را به پذیرید؟ می گوید: آیا فرمان مرا نمی سازد و می می

دهد؛ در حالی که آنان زندگی مرفهی دارند و  ها دستور می و او، آنان را به پرستش بت
و هرکه آن را  شود دمیده می "صور"گذرد. سپس در  روزگارشان در آسایش می

و از ترس و هراس،  -کند شنود، یک طرف گردنش را خَم و طرف دیگر را بلند می می
. نخستین کسی که صداي صور را -میرد داند و در همان حال، میگر گردنش را برمی

شود و  هوش می ، پس بیکند ست که آبشخور شترش را تعمیر می شنود، مردي می
سپس اهللا متعال بارانی فرو میرند.  روند و می از هوش می -ي مردم و همه -اطرافیانش

هاي مردم، از زمین  سببش بدنکه به  )1(است -یا مانند سایه -نم فرستد که مانند شب می
پا  گرند، به و ناگهان همگی در حالی که نظاره شود رویند؛ و دوباره در صور دمیده می می
و مردم را  رسد: اي مردم! همگی به سوي پروردگارتان بیایید سپس فرمان می خیزند. می

ن را جدا دوزخیاشود:  گفته می گاه آنگردند.  میطور قطع بازخواست  نگه دارید که به
فرماید: نهصد و نود و نه نفر از هر  قدر است؟ می پرسند: تعداد دوزخیان، چه کنید. می

ست که  گرداند و همان روزي ست که کودکان را پیر می هزار نفر. این، همان روزي
 ».شود حجاب از ساق برداشته می

 سَ : «قاَل: قال رسول اهللا وعن أ�ٍس  -١٨٢٠
َّ
ٍ إال

َ
يَس ِمْن بَ�

َ
َة ل

َّ
 َمك

َّ
اُل إال جَّ َيَطُؤهُ ادلَّ

َبخَ  ْرُُسُهَما، َ�َيْ�ُِل بالسَّ
َ

َ� حت
ِّ
ْيِه الَمالَئَِ�ُة َصاف

َ
 َعل

َّ
يَْس َ�ْقٌب ِمْن أْ�َقابِِهَما إال

َ
ِة، َوالَمِديَنَة؛ َول

الََث رََجَفاٍت، ُ�ِْرُج اُهللا ِمْنَها لُكَّ اكفٍِر َوُمَنافٍِق 
َ
 )2([روایت مسلم] ».َ�رَتُْجُف الَمِديَنُة ث

 ست. [مترجم] این، شک راوي )1(
 .2943صحیح مسلم، ش:  ؛ و1881صحیح بخاري، ش:  )2(
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شود،  ي شهرها می دجال وارد همه«فرمود:  اهللا وید: رسولگ می انس ترجمه:
اند و از  هاي ورودي مکه و مدینه صف بسته ي راه مگر مکه و مدینه؛ فرشتگان بر همه

اردو  "بخهس" -در نزدیکیِ مدینه به نامِ زاري شن -دجال در کنند. ها حراست می آن
 ».راند رزد و اهللا متعال، هر کافر و منافقی را از آن بیرون میل ه بار میزند و مدینه س می

 «قاَل:  أنَّ رُسوَل اهللا وعنه -١٨٢١
ً
فا

ْ
ْصَبَهاَن َسْبُعوَن أل

َ
اَل ِمْن َ�ُهوِد أ جَّ يَْتَبُع ادلَّ

َيالَِسةُ  ْيِهم الطَّ
َ
 )1([روایت مسلم] ».َعل

ادهزار نفر از یهودیان اصفهان هفت«فرمود:  اهللا وید: رسولگ می انس ترجمه:
 ».کنند بر تن دارند، از دجال پیروي می )2(که طَیلَسان

اِل يِف «َ�ُقوُل:  �نَّها َسِمَعِت انلَّيِبَّ  &عن أمِّ رش�ٍك  -١٨٢٢ جَّ َْنِفَرنَّ انلَّاُس ِمَن ادلَّ يلَ
 )3([روایت مسلم] ».اجِلَبالِ 

طور  به«فرمود:  شنید که می روایت است که از پیامبر &شریک از ام ترجمه:
 ».گریزند ها می قطع مردم از ترس دجال به کوه

ِق آَدَم «َ�ُقوُل:  قاَل: َسِمْعُت رسوَل اهللاِ  $وعن عمراَن بن ُحصٍ�  -١٨٢٣
ْ
َما َ�ْ�َ َخل

الِ  جَّ رَبُ ِمَن ادلَّ
ْ
ْمٌر أ�

َ
اَعِة أ  )4([روایت مسلم] ».إىل �َِياِم السَّ

در «فرمود:  شنیدم که می اهللا گوید: از رسول یم $عمران بن حصین ترجمه:
 ».ي دجال نیست تر از فتنه دادي بزرگ ي آفرینش آدم تا برپا شدن قیامت، هیچ روي فاصله

ُه رَُجٌل «قاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  وعن أيب سعيٍد اخلدري -١٨٢٤
َ
ُه قَِبل اُل َ�َيَتوجَّ جَّ َ�ُْرُج ادلَّ

قَّ 
َ
ُ: إىل أْ�َن َ�ْعِمُد؟ َ�َيُقوُل: أْعِمُد ِمَن الُمؤِمنَِ� َ�َيَتل

َ
وَن هل

ُ
يُقول

َ
ال، ف جَّ اهُ الَمَسالُِح: َمَسالُِح ادلَّ

تُ 
ْ
وَن: ا�

ُ
يُقوُل: َما بَِر�َِّنا َخَفاٌء! َ�َيُقول

َ
ُ: أَوَما تُْؤِمُن بَِر�َِّنا؟ ف

َ
وَن هل

ُ
ِي َخَرَج؛ َ�َيُقول

َّ
وهُ. إىل هَذا اذل

ُ
ل

 .2944صحیح مسلم، ش:  )1(
اندازند.  مانند است که کشیشان نصرانی و علماي یهود بر دوش می اي گشاد و شنل طَیلَسان، جامه )2(

 [مترجم]
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يُقوُل َ�ْعُضُهْم بِلَْعٍض 
َ
وا أَحداً ُدونَُه، َ�َيْنَطلُِقوَن بِِه إىل ف

ُ
ْد َ�َهاُ�ْم َر�ُُّ�ْم أْن َ�ْقُتل

َ
يَْس ق

َ
: أل

َر َرُسوُل اهللا
َ
ي َذك

َّ
ال اذل جَّ إَذا َرآهُ الُمْؤِمُن قاَل: يا ��َُّها انلَّاُس، إنَّ هَذا ادلَّ

َ
اِل، ف جَّ ؛ ادلَّ

يَُشبَُّح؛ َ�َيُقوُل:
َ
اُل بِِه ف جَّ َو َما  َ�َيأُمُر ادلَّ

َ
يُقوُل: أ

َ
، ف

ً
�ا وهُ. َ�ُيوَسُع َظْهرُهُ َوَ�ْطُنُه رَضْ ُخُذوهُ َوُشجُّ

اُب! َ�ُيْؤَمُر بِِه، َ�ُيْؤرَشُ بِاملنَْشارِ ِمْن َمْفرِقِِه َحىتَّ ُ�َفرِّ  ذَّ
َ
نَْت الَمِسيُح الك

َ
َق تُْؤِمُن يِب؟ َ�َيُقوُل: أ

اُل َ�ْ�َ  جَّ ْيِه. ُ�مَّ َ�ْميِش ادلَّ
َ
ُ: َ�ْ�َ رِْجل

َ
. ُ�مَّ َ�ُقوُل هل

ً
ائِما

َ
يَْسَتوِي ق

َ
ْم، ف

ُ
� :ُ

َ
 الِقْطَعَتْ�ِ ُ�مَّ َ�ُقوُل هل

�َُّها انلَّاُس إنَُّه ال َ�ْفَعُل َ�ْعدِ 
َ
 بَِصَ�ًة. ُ�مَّ َ�ُقوُل: يَا �

َّ
تُْؤِمُن يِب؟ َ�َيُقوُل: ما اْزَدْدُت �ِيَك إال

َ
ي أ

جَّ  َحٍد ِمَن انلَّاِس؛ َ�َيأُخُذهُ ادلَّ
َ
ال بِأ

َ
، ف

ً
َاسا

ُ
َوتِِه �

ُ
 تَْرق

َ
َبتِِه إىل

َ
اُل يِلَْذحَبَُه، َ�َيْجَعُل اُهللا َما َ�ْ�َ َر�

 
َ

ُه إىل
َ
َذف

َ
نَُّه ق

َ
 بِِه، َ�َيْحَسُب انلَّاُس �

ُ
ْيِه َ�َيْقِذف

َ
ِه َسبيالً، َ�َيأُخُذهُ �َِيَديِْه َورِْجل

َ
�َْسَتِطيُع إيل

يِقَ يِف اجَلنَّةِ 
ْ
ل
ُ
هذا أْ�َظُم انلَّاِس َشَهاَدةً ِعنَد َربِّ : «َ�َقاَل َرُسول اهللا». انلَّارِ، َو��ََّما أ

ِم�َ 
َ
 )1([روایت مسلم؛ بخاري نیز بخشی از این حدیث را روایت کرده است.] ».الَعال

کند و  دجال خروج می«فرمود:  گوید: پیامبر می ابوسعید خدري ترجمه:
و به او  بینند لشکر دجال او را می داران طلیعه رود؛ مومنان به سوي او می مردي از

ج کرده است. به او وروم که خر زد همان کسی میگوید: ن روي؟ می گویند: کجا می می
دهد: صفات پروردگارمان،  آوري؟ پاسخ می گویند: آیا به پروردگارمان ایمان نمی می

گویند: مگر  دیگر می گیرند او را بکُشند؛ اما به یک معلوم است. تصمیم می
ي او نکُشید؟  خبر و بدون اجازه وردگارتان (دجال) شما را منع نکرد که کسی را بیپر

گوید: اي  بیند، می که دجال را می برند و او همین لذا آن مرد مومن را نزد دجال می
خبرش را داد. به دستور دجال، او را  اهللا مردم! این همان دجال است که رسول

هاي  را بگیرید و سر و صورتش را بزنید. ضربهگوید: او  ؛ دجال میخوابانند می
آوري؟  گوید: آیا به من ایمان نمی زنند. دجال به او می محکمی بر پشت و شکمش می

تا میان دهد: تو مسیح دجال هستی. به دستور دجال، او را از فرقِ سر  و او پاسخ می
این مومن راه  بدن ي کنند؛ سپس دجال در میان دو نیمه دو پایش اره و دو نیم می

ایستد. دجال  خیزد و راست می گوید: برخیز. آن مومن برمی رود و به او می می
دهد: بر شناخت و آگاهی من  آوري؟ و او پاسخ می گوید: آیا به من ایمان نمی می

گوید: اي مردم! او  می -به مردم -؛ سپسات افزوده شد گویی نسبت به خباثت و دروغ
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گیرد تا  دجال او را می یک از مردم چنین کاري بکند. هیچتواند پس از من، با  نمی
از جنس  ي او را ي میان گردن و شانه اهللا متعال فاصلهسرش را از تن جدا کند؛ اما 

گیرد و او  دست و پاي او را میتواند گردنش را بزند؛ لذا  گرداند و دجال نمی مس می
آتش انداخته است؛ در حالی که او کنند که او را در  کند؛ مردم تصور می را پرتاب می

ترین شهادت در نزد  این بزرگ«افزود:  اهللا رسول». به درون بهشت افتاده است
 )1(».پروردگار جهانیان است

َحٌد رسوَل اهللا وعن املغ�ة بن شعبةَ  -١٨٢٥
َ
ا  قاَل: ما سأَل أ رَثَ ِممَّ

ْ
�

َ
اِل أ جَّ َعن ادلَّ

اَل يِل: 
َ
ُُه؛ و�نَُّه ق

ْ
وَن: إنَّ َمَعُه َجَبَل ُخزْبٍ َوَ�َهَر َماٍء. قاَل: ». يرَُضُّكَ  َما«َسأتل

ُ
ُهْم َ�ُقول ُت: إ�َّ

ْ
ل
ُ
ُهَو «ق

 )2([متفق علیه] ».أْهَوُن ىلَعَ اهللاِ ِمْن َذلَك 
 اهللا ي من از رسول اندازه کس به گوید: هیچ می مغیره بن شعبه ترجمه:

عرض کردم: ». رساند ه تو ضرري نمیب«به من فرمود:  پیامبري دجال نپرسید.  درباره
او نزد اهللا متعال خوارتر و «کوهی نان و رودي آب با اوست؟ فرمود: گویند:  می

که با کارهاي خود یا با چیزهایی که در دست دارد، مومنان را  تر است (از آن زبون
 ».گمراه نماید)

 : «قاَل: قال رسول اهللا وعن أ�ٍس  -١٨٢٦
َّ
ْعَوَر  َما ِمْن نيَِبٍّ إال

َ
َتُه األ مَّ

ُ
نَْذَر أ

َ
ْد أ

َ
َوق

اَب، أال إنَُّه أْعَوُر، و�نَّ َر�َُّ�مْ  ذَّ
َ
ُتوٌب َ�ْ�َ َ�ْينَْيِه ك ف ر الك

ْ
ْعَوَر، َمك

َ
يَْس بِأ

َ
[متفق  ».ل

 )3(علیه]
ي  هر پیامبري به امت خود درباره«فرمود:  اهللا گوید: رسول می انس ترجمه:

باشد؛ در  چشم می و یک کورداده است؛ هان! دجال،  گو هشدار چشمِ بسیار دروغ یک
کور نیست. در میان دو چشم دجال نوشته شده است: ، صورتی که پروردگارتان

 »."ك، ف، ر"

 گوید که برترین جهاد است. [مترجم] گر، سخن حق را می ترین ستم در برابر بزرگ زیرا )1(
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 عن ادّلجاِل ما : «قاَل: قاَل رسوُل اهللاِ  َوَعن أيب هر�رةَ  -١٨٢٧
ً
�ْم حديثا

ُ
ث حدِّ

ُ
أال أ

وَمهُ 
َ
َث بِِه نيبٌّ ق يِت َ�ُقوُل إنَّها اجَلنَُّة إنَُّه أعوُر،  ؟حدَّ

ّ
َو�نَُّه ييجُء َمَعُه بِِمثاِل اجلنَِّة وانلَّارِ، فال

 )1([متفق علیه] ».� انلَّار
ي  آیا به شما سخنی درباره«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

چشم  و یک کوریک از پیامبران به قوم خود نداده است؟ دجال،  دجال بگویم که هیچ
چه که او آن را بهشت  آورد؛ آن است و چیزي مانند بهشت و دوزخ با خود می

 ».نامد، در حقیقت، دوزخ است می

 انلَّاِس، َ�َقاَل:  أنَّ رسوَل اهللا $وعن ابن عمرَ  -١٨٢٨
َ

اَل َ�ْ�َ َظْهَرا� جَّ َر ادلَّ
َ
إنَّ «َذك

عْ 
َ
اَل أ جَّ يَْس بِأْعَوَر، أال إنَّ الَمِسيَح ادلَّ

َ
أنَّ َ�ْيَنُه ِعَنَبٌة َطا�َِيةٌ اَهللا ل

َ
 ».َوُر الَعْ�ِ ايلُْمَ�، ك

 )2([متفق علیه]
در میان مردم سخن از دجال به میان  اهللا گوید: رسول می $عمر ابن ترجمه:

چشم  همان اهللا متعال، کور نیست؛ آگاه باشید که مسیح دجال، یک«آورد و فرمود: 
 ».باشد انگور، برآمده می ي و مانند دانه کور ،است و چشم راستش

 شرح
قدري اهمیت دارند که باید همواره  ي دجال آورده، به درباره /احادیثی که مولف

ي آفرینش آدم تا برپا  در فاصله«فرموده است:  ها را مطالعه کنیم؛ زیرا پیامبر آن
ه رو هر پیامبري ب ؛ از این»ي دجال نیست تر از فتنه دادي بزرگ شدن قیامت، هیچ روي

داد؛ اگرچه ظهور دجال در آخر زمان و در امت  ي دجال، هشدار می قومش درباره
باشد که  همه هشدار از آن جهت می خواهد بود؛ اما حکمت این محمد مصطفی

بیان فرمود که دجال  مردم به بزرگ بودن این فتنه یا آزمون سخت پی ببرند. پیامبر
را به عبادت خویش مجبور کند؛ اما گذارد تا مردم  ي شهرها را زیر پا می همه
هاي ورودي مکه و مدینه  زیرا فرشتگان در تمام راهتواند وارد مکه و مدینه شود؛  نمی
خبر داده است که هفتاد هزار نفر از یهود اصفهان  چنین پیامبر دهند. هم بانی می نگه
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و چشم  چشم و لوچ است ، دجال یکي پیامبر به فرموده کنند. از دجال پیروي می
کور نیست؛ زیرا اهللا متعال از هر  باشد؛ در صورتی که اهللا راستش کور و برآمده می

باشد. اهل سنت و جماعت از این حدیث استدالل  عیب و نقصی پاك و منزه می
مخلوقاتش  اني اوست و به چشم اند که اهللا متعال، دو چشم دارد که شایسته کرده
 مانَد؛ زیرا خود فرموده است: نمی

ۖ َ�ۡ  ۦلِهِ َكِمثۡ  َس لَيۡ ﴿ ِميعُ ٱ َوُهوَ  ءٞ     ]١١: الشور[  ﴾١١ ِص�ُ ۡ�َ ٱ لسَّ
 هیچ چیزي همانند او نیست؛ و او، شنواي بیناست.

کند، جوانی مومن به  وقتی دجال خروج می«بیان فرمود که  اهللا چنین رسول هم
گیرند و  را میرود تا دروغش را براي مردم برمال نماید؛ گارد دجال او  سویش می

روم که خروج کرده است. به او  گوید: نزد همان کسی می روي؟ می پرسند: کجا می می
دهد: صفات پروردگارمان،  آوري؟ پاسخ می گویند: آیا به پروردگارمان ایمان نمی می

گویند: مگر  دیگر می گیرند او را بکُشند؛ اما به یک معلوم است. تصمیم می
ي او نکُشید؟  خبر و بدون اجازه را منع نکرد که کسی را بی پروردگارتان (دجال) شما

گوید: اي  بیند، می که دجال را می برند و او همین لذا آن مرد مومن را نزد دجال می
به دستور دجال، او را از خبرش را داد.  اهللا مردم! این همان دجال است که رسول

ي بدن  سپس دجال در میان دو نیمهکنند؛  فرقِ سر تا میان دو پایش اره و دو نیم می
ایستد.  خیزد و راست می گوید: برخیز. آن مومن برمی رود و به او می این مومن راه می

دهد: بر شناخت و آگاهی  آوري؟ و او پاسخ می گوید: آیا به من ایمان نمی دجال می
گوید: اي  می -به مردم -ات افزوده شد؛ سپس گویی من نسبت به خباثت و دروغ

یک از مردم چنین کاري بکند. دجال او را  تواند پس از من، با هیچ دم! او نمیمر
ي او را  ي میان گردن و شانه گیرد تا سرش را از تن جدا کند؛ اما اهللا متعال فاصله می

دهد. در نتیجه  یا پوششی سخت و آهنین بر گردنش قرار می» گرداند از جنس مس می
گیرد و او را پرتاب  ؛ لذا دست و پاي او را میتواند گردنش را بزند دجال نمی«

کنند که او را در آتش انداخته است؛ در حالی که او به درون  کند؛ مردم تصور می می
 ».بهشت افتاده است

کند  خروج می در هر حال ما بر این باوریم که در آخر زمان، مردي به نام دجال
بزرگ و سخت است  يقدر به اش هایش در احادیث بیان شده است؛ فتنه گیکه ویژ
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بریم؛ یعنی پس از تشهد آخر نماز این  که در هر نمازي از شّر او به اهللا متعال پناه می
، َوِمْن فِتْنَِة «گوییم:  دعا را می َقرْبِ

ْ
ُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب َجَهنََّم َوِمْن َعَذاِب ال

َ
اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

َمَماِت، َوِمْن فِتْ 
ْ
َمْحيَا َوال

ْ
الِ ال جَّ َمِسيِح ادلَّ

ْ
یا اهللا! از عذاب دوزخ، عذاب «یعنی:  )1(؛»نَِة ال

 ».برم ي دجال به تو پناه می ي زندگی و مرگ، و از فتنه قبر، از فتنه
*** 

اَعُة َحىتَّ ُ�َقاتَِل «قاَل:  أنَّ رسوَل اهللاِ  وعن أيب هر�رةَ  -١٨٢٩ ال َ�ُقوُم السَّ
َجُر: الُمْسلُِموَن ايَلُهوَد، َحىتَّ َ�ْ  َجِر؛ َ�َيُقوُل احَلَجُر َوالشَّ َتبَِئ ايَلُهوِديُّ ِمْن َوَراء احَلَجِر َوالشَّ

َد فإنَُّه ِمْن َشَجِر ايَلُهودِ 
َ
 الَغْرق

َّ
ُه؛ إال

ْ
ُتل

ْ
ا�

َ
يِف َ�َعاَل ف

ْ
 )2([متفق علیه] ».يَا ُمْسلُِم هَذا َ�ُهوِديٌّ َخل

که  شود مگر این قیامت برپا نمی«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
 ،شود پشت سنگ و درخت پنهان میکه یهودي هر  مسلمانان با یهودیان بجنگند؛ حتی

ست که پشت من پنهان شده  گویند: اي مسلمان! این، یک یهودي سنگ و درخت می
 ».که از درختان یهود است "غرقد"؛ مگر درخت است؛ بیا و او را بکُش

ْ�َيا َحىتَّ َ�ُمرَّ : «اَل رسوُل اهللاِ قاَل: ق وعنه -١٨٣٠ ِي َ�ْفيِس �َِيِدهِ ال تَْذَهُب ادلُّ
َّ

واذل
يَْس بِِه 

َ
ْنُت َماَكَن َصاِحِب هَذا الَقرْبِ، َول

ُ
ْتَِ� ك ْيِه َو�َُقوُل: يَا يلَ

َ
 َعل

َ
غ الرَُّجُل بالَقرْبِ، َ�َيَتَمرَّ

 ابَلالَءُ 
َّ
يُن، ما بِِه إال  )3([متفق علیه] ».ادلِّ

سوگند به ذاتی که جانم در «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره رجمه:ت
جا  گذرد و آن که شخصی از کنار قبري می شود مگر آن دست اوست، دنیا تمام نمی

اش از این  گوید: اي کاش من به جاي صاحب این قبر بودم! انگیزه کند و می درنگ می
ایی که بر او گذشته است، چنین آرزویی ه خاطر سختی آرزو، دین نیست؛ بلکه فقط به

 ».کند می
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اَعُة َحىتَّ َ�ْرِسَ الُفَراُت َ�ْن َجَبٍل : «قاَل: قال رسوُل اهللاِ  وعنهُ  -١٨٣١ ال َ�ُقوُم السَّ
ْيِه، َ�ُيْقَتُل ِمْن لُكِّ ِمَئٍة �ِْسَعٌة َو�ِْسُعوَن، َ�َيُقوُل لُكُّ رُجٍل ِمْنُهمْ 

َ
َع�ِّ أْن ِمْن َذَهٍب ُ�ْقَتَتُل َعل

َ
: ل

ُو
ْ

وَن أنَا أ�
ُ
 ».أ�

ال يَأُخْذ ِمْنُه «َو� روايٍة: 
َ
ْ�ٍ ِمْن َذَهٍب، َ�َمْن َحرَضَهُ ف

َ
يُوِشُك أْن َ�ْرِسَ الُفَراُت َ�ْن ك

 
ً
 )1([متفق علیه] ».َشيْئا

که  شود تا آن قیامت برپا نمی«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
دهد و از هر صد نفر،  ال آشکار سازد که بر سرِ آن جنگ روي میفرات، گنجی از ط

گوید: شاید من همان یک نفري باشم که  شوند؛ هر کسی می نود و نُه نفر کشته می
 ».یابد نجات می

زودي فرات، گنجی از طال آشکار خواهد ساخت؛  به«و در روایتی آمده است: 
 )2(».ن طال هیچ اقدامی نکنددست آوردن آ هرکه آن زمان را دریافت، براي به

 شرح
هاي قیامت، حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که  در باب نشانه /مولف
که مسلمانان با  شود مگر این قیامت برپا نمی«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره

شود که از آن  سی گفته می، مسلمان به کاهللا ؛ پس از بعثت رسول»یهودیان بجنگند
، هرکه از پیامبر خود پیروي پیروي کند؛ اما پیش از بعثت پیامبر اسالم بزرگوار

در دوران خودش، مسلمان  آمد؛ لذا پیروان موسی شمار می کرد، مسلمان به می
شدند؛ اما پس از  ، مسلمان محسوب میطور نصارا در عصر عیسی اند و همین بوده

بزرگوار ایمان بیاورد. ، فقط کسی مسلمان است که به آن بعثت محمد مصطفی

نَصارُ  نُ َ�ۡ ﴿گفتند:  یاد داشته باشید که یاران عیسی به
َ
ِ ٱ أ ما، یارانِ «یعنی:  )3(؛﴾�َّ

 .2984؛ و صحیح مسلم، ش: 7119صحیح بخاري، ش:  )1(
زي میسر است، هرکه به این ری یابی چنین طالیی تنها پس از جنگ و خون جا که دست یعنی از آن )2(

شود و هم به دیگران، آسیبی  مانَد و کُشته نمی دستور عمل نماید، هم خودش از این بال مصون می
 رساند. [مترجم] نمی

 .14ي صف: سوره )3(
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ۡسلَۡمُت َمَع ُسلَۡيَ�َٰن َرّبِ ﴿ي سبأ گفت:  چنین ملکه هم». اهللا هستیم
َ
إِّ�ِ َظلَۡمُت َ�ۡفِ� َوأ

ِ َرّبِ ٱۡلَ�ٰلَِمَ�    )1(؛﴾٤٤ِ�َّ
جنگند؛ یهود به  پیش از برپا شدن قیامت، مسلمانان و یهود با هم میدر هر حال 

» یهوذا«شود که از جهت انتساب به جد خویش که نامش  گفته می پیروان موسی
ها اطالق شد.  اند؛ یعنی نام یهوذا، پس از اندکی تغییر بر این بود، چنین نامی یافته
ها به پروردگار متعال، عیب و نقص  گري هستند؛ آن کار و حیله یهودیان، قومِ خیانت

ِ ٱ يَدُ ﴿نسبت دادند و گفتند:   إِنَّ ﴿چنین گفتند:  هم». دست اهللا بسته است: «﴾لُولَةٌ َمغۡ  �َّ
َ ٱ ها و زمین را  خداوند هنگامی که آسمان«و نیز گفتند: ». اهللا، فقیر است: «﴾فَقِ�ٞ  �َّ
 ي زیادي به اهللاها ها نقص نآ».! شنبه استراحت کردرید، خسته شد و در روز فآ

ها به  سیاه است؛ آنهی نیز بسیار ها در برخورد با پیامبران ال آن ي نسبت دادند؛ کارنامه
عیسی ناحق کُشتند؛ حتی به گمان خویش،  آنان را به هی کفر ورزیدند وفرستادگان ال

 فرماید: اهللا متعال می اماقتل رساندند؛  را نیز به بن مریم

ۡ ٱ َناَ�َتلۡ  إِنَّا مۡ لِهِ َوقَوۡ ﴿ ِ ٱ رَُسوَل  َ�مَ َمرۡ  نَ �ۡ ٱ ِعيَ�  َمِسيحَ ل  َصلَُبوهُ  َوَما َ�َتلُوهُ  َوَما �َّ
ِينَ ٱ �نَّ  لَُهمۚۡ  ُشّبِهَ  ِ�نَوَ�ٰ  ْ خۡ ٱ �َّ  إِ�َّ  �ٍ ِعلۡ  ِمنۡ  ۦبِهِ  لَُهم َما هُۚ ّمِنۡ  َشّكٖ  َلِ�  �ِيهِ  َتلَُفوا

ۚ ٱ ّ�َِباعَ ٱ ّنِ ۢ  َ�َتلُوهُ  َوَما لظَّ    ]١٥٧:  النساء[  ﴾١٥٧ �يَقِيَن
هی که در واقع پیامبر ال -مریم را  و نیز به سبب این گفتارشان که: ما، مسیح عیسی پسر

اند؛ بلکه حقیقت امر بر آنان هاند و بر دار نکشیدکه) او را نکشته کشتیم. و (حال آن -بود
د، در این باره در شک و تردید پوشیده ماند و کسانی که در مورد قتلش با هم اختالف ورزیدن

طور قطع او  برند و جز پیروى از گمان و وهم، هیچ آگاهى و علمى به آن ندارند و به سر میبه
 اند.را نکشته

کارند  تر است؛ آنان قومی خیانت ها، خباثت یهودیان از همه بیش لذا در میان امت
ها  ان قابل اعتماد نیستند. آنهیچ عنو مانند و به و پیمانی وفادار نمی ه هیچ عهدکه ب

اندازند؛ اما  عیار بر ضد مسلمانان به راه می پیش از برپا شدن قیامت، جنگی تمام
حتی هر یهودي که پشت «نصرت و پیروي در این جنگ، از آنِ مسلمانان است؛ 

 .44 ي نمل: سوره )1(
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گویند: اي مسلمان! این، یک  شود، سنگ و درخت می سنگ و درخت پنهان می
که  "غرقد"من پنهان شده است؛ بیا و او را بکُش؛ مگر درخت ست که پشت  یهودي

راستی چرا؟  کند؛ به ، مسلمانان را یاري میسان اهللا بدین ».از درختان یهود است
گاه که  کنند. اما آن خاطرِ اهللا و اسالم پیکار می که مسلمان هستند و به آري؛ براي این

ي وجود ندارد که اعراب پیروز جنگ در میان اعراب و یهودیان باشد، هیچ نوید
داند که سرنوشت جنگ اعراب و یهود، به نفع چه کسی رقم بخورد؛  شوند و خدا می

خاطر ملیت  نیست و نباید به پیروزي در جنگی که به خاطر اهللا زیرا چنین جنگی به
یش ایم که به نام نژاد و ملیت خو ست، امیدوار بود و اصالً ما دستور نیافته و نژاد عربی

راستی بر حقیقت دین و  گاه که به خاطر دین و اسالم بجنگیم و به بجنگیم؛ آري! آن
 اذن پروردگار متعال پیروز خواهیم شد. بهایمان باشیم، 

ها  ي جنگ اعراب و اسرائیل، این واقعیت را نشان داد که وقتی عرب تجربه
ت زیادي خاطر ملیت و نژاد عربیِ خویش جنگیدند، شکست خوردند و تلفا به

ي دفاع از دین و متحمل شدند؛ اما پیروزي مسلمانان بر یهودیان در جنگی که برا
اي که در این  گونه پیوندد؛ به وقوع می ست که پیش از قیامت به تیاسالم است، حقیق

 کنند. آیند و مسلمانان را یاري می ها و درختان نیز به سخن می نبرد، سنگ
دن قیامت، این است که کوهی از طال در رود هاي نزدیک ش یکی دیگر از نشانه

افتد، هوش از سرِشان  که چشم مردم به این گنج می گردد. همین فرات نمایان می
جنگند؛ اما از هر صد نفر، نود و نُه نفر  یابی به آن با هم می رود و براي دست می

یابد.  گوید: شاید من، همان یک نفري باشم که نجات می شوند و هرکس می کشته می
داند؛  نامند؛ اهللا بهتر می شاید این گنج، همان ذخایر نفت باشد که آن را طالي سیاه می

هاي زیادي خواهند آمد و گذشت زمان روشن خواهد ساخت که آن  اما هنوز نسل
را بر ظاهرِ آن حمل  ي پیامبر د بود. البته ما فرمودهگنج، چگونه گنجی خواه

هاي نزدیک بودن  ز طال در فرات را یکی از نشانهکنیم و نمایان شدن کوهی ا می
 دانیم. قیامت می

*** 
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وَن الَمِديَنَة ىلَعَ َخْ�ِ َما اَكنَْت، ال «َ�ُقوُل:  وعنُه قاَل: َسِمْعُت رسوَل اهللاِ  -١٨٣٢
ُ
ك َ�رْتُ

 الَعَوايِف يُر�د
َّ
�ِ  -َ�ْغَشاَها إال َباِع والطَّ َراِ�َياِن ِمْن ُمَزْ�َنَة َوآِخُر َمْن ُ�ْرَشُ  -َعَوايِف السِّ

نِيََّة الوَداِع َخرَّا ىلَعَ 
َ
َغا ث

َ
، َحىتَّ إَذا بَل

ً
 يُِر�َداِن الَمِديَنَة َ�ْنِعَقاِن بَِغَنِمِهَما َ�َيِجَدانَِها وُُحوشا

 )1([متفق علیه] ».وُُجوِههَما
 مدینه را ،مردم«فرمود:  شنیدم که می اهللا گوید: از رسول می ابوهریره ترجمه:

، خور گاه درندگان و پرندگانِ الش در بهترین وضعی که دارد، ترك خواهند کرد؛ آن
ي  شوند، دو چوپان از طایفه گیرند. و آخرین کسانی که حشر می در مدینه جاي می

بینند که حیوانات  رانند و می هستند گوسفندانشان را به سوي مدینه می "مزَینه"
رسند، به روي  می "الوداع ةثني"گاه این دو چوپان به  ناند؛ آ وحشی، تمام مدینه را گرفته

 ».میرند) افتند و می خود بر زمین می

َفائُِ�ْم يِف «قاَل:  أنَّ انلَّيِبَّ  وعن أيب سعيٍد اخلدري -١٨٣٣
َ
يُ�وُن َخلِيَفٌة ِمْن ُخل

هُ  َماِن َ�ُْثو الَماَل َوال َ�ُعدُّ  )2([روایت مسلم] ».آِخِر الزَّ
در آخر زمان، یکی از «فرمود:  گوید: پیامبر می عید خدريابوس ترجمه:

 ».شمارد را نمی کند و آن خلفاي شما، اموال را تقسیم و انفاق می

 «قاَل:  أنَّ انلَّيِبَّ  وعن أيب موىس األشعريِّ  -١٨٣٤
ُ

َأ�َِ�َّ ىلَعَ انلَّاِس َزَماٌن َ�ُطوف
َ

يل
َهِب  ِة ِمَن اذلَّ

َ
َدق َحداً يَأُخُذَها ِمنُه، َو�َُرى الرَُّجُل الَواِحُد يَتَْبُعُه  الرَُّجُل �ِيِه بالصَّ

َ
ال َ�ُِد أ

َ
ف

ةِ النَِّساءِ  َ رثْ
َ
ِة الرَِّجاِل َو�

َّ
َن بِِه ِمْن قِل ْ ةً يَ�ُ

َ
 )3([روایت مسلم] ».أْرَ�ُعوَن اْمَرأ
قطع زمانی بر مردم  به«فرمود:  گوید: پیامبر می ابوموسی اشعري ترجمه:
یابد که  گردد و هیچ مستحقی نمی طالي خود می اتزککه شخصی، با خواهد آمد 
چهل زن به بگیرد. در آن زمان به علت کمیِ مردان و فراوانیِ زنان، هر زکاتش را 

 ».برند افتند و به او پناه می دنبال یک مرد می

 .1389؛ و صحیح مسلم، ش: 1874صحیح بخاري، ش:  )1(
 .2914صحیح مسلم، ش:  )2(
 .1012؛ و صحیح مسلم، ش: 1414ش:  صحیح بخاري، )3(
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ِي اْشرَتَى رَُجٌل ِمْن رَُجٍل َ�قَ «قاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  وعن أيب هر�رةَ  -١٨٣٥
َّ

وََجَد اذل
َ
اراً، ف

ِي اْشرَتَى الَعَقاَر: ُخْذ َذَهَبَك، إ�ََّما 
َّ

ُ اذل ةً �ِيَها َذَهٌب، َ�َقاَل هلَ ِ َجرَّ اْشرَتَى الَعَقاَر يِف َ�َقارِه
ْرَض وَ 

َ
ْرُض: إ�ََّما بِْعُتَك األ

َ
ُ األ

َ
ِي هل

َّ
اَل اذل

َ
َهَب، َوق ْم أْشرَتِ اذلَّ

َ
ْرَض َول

َ
ْ�ُت ِمْنَك األ َما �ِيَها، اْشرَتَ

؟ قاَل أَحُدُهما: يِل ُغالٌَم، وقاَل اآلَخُر:  ٌ َما َودلَ
ُ
ك

َ
ل
َ
ِْه: أ َما إيلَ

َ
َاك

َ
ِي حت

َّ
 رَُجٍل، َ�َقاَل اذل

َ
َما إىل

َ
َ�َتَحاك

ا
َ
ق  )1([متفق علیه] ».يِل َجارِ�ٌَة؛ قال: أنِْ�َحا الُغالََم اجَلارِ�ََة، وأنِْفَقا ىلَعَ أْ�ُفِسهَما ِمْنُه َوتََصدَّ

 خرید. زمینی دیگر، مردي از مردي« فرمود: پیامبر گوید: می ابوهریره جمه:تر

 بگیر؛ را طالهایت گفت: فروشنده به یافت؛ طال از پر اي کوزه زمین، آن در خریدار مرد

 را چه آن و زمین من گفت: فروشنده را. طالیش نه ام، خریده را زمین فقط تو از من زیرا

 مرد آن رفتند. دیگر مردي نزد داوري براي سرانجام، ام. فروخته تو به آنست، در که

 من گفت: دیگري و دارم. پسر یک من گفت: ها آن از یکی دارید؟ فرزند شما آیا پرسید:

 این از و آورید در دیگر یک ازدواج به را دختر و پسر این گفت: مرد آن دارم. دختر یک

 ».کنید انفاق ها آن به و بدهید را خرجشان طالها

تَاِن َمَعُهَما اْ�َناُهَما، َجاَء «َ�ُقوُل:  �نَُّه َسِمَع رُسوَل اهللا وعنهُ  -١٨٣٦
َ
اكنت اْمرَأ

َما َذَهَب بِابْنِِك، وقالِت األخَرى: إ�ََّما  ْت لَِصاِحَبتَِها: إ�َّ
َ
َذَهَب بابِْن إْحَداُهَما؛ َ�َقال

َ
ُب ف

ْ
ئ اذلِّ

َما إىل َداُودَ 
َ
ْيَماَن بِْن َداُود َذَهَب بِابْنِِك، َ�َتَحاك

َ
َخرََجَتا ىلَعَ ُسل

َ
رْبَى، ف

ُ
ك

ْ
 َ�َقىَض بِِه لِل

ْغَرى: ال َ�ْفَعْل! رمَِحََك اُهللا، ُهوَ  ِت الصُّ
َ
ُه بَيَْنُهَما؛ َ�َقال ِ� أُشقُّ

ِّ
ك ُتوِ� بِالسِّ

ْ
قاَل: ا�

َ
تَاهُ. ف ْخرَبَ

َ
أ
َ
 ف

ْغَرى  )2([متفق علیه] ».اْ�ُنَها. َ�َقىَض بِِه للصُّ
دو زن «شنید که فرمود:  اهللا روایت است که از رسول ز ابوهریرها ترجمه:

ها را  ي خویش را با خود داشتند؛ گرگ آمد و پسرِ یکی از آن بودند که دو پسربچه
لکه پسرِ ببرد؛ یکی از آن زنان به دیگري گفت: گرگ، پسِر تو را برد و دیگري گفت: 

تر قضاوت کرد. از  او به نفع زنِ بزرگرفتند و  تو را برد. براي قضاوت نزد داوود
 رفتند و ماجرا را برایش بازگو کردند. سلیمان جا نزد سلیمان پسر داوود آن

نیم کنم و نیمی از او را به هر یک  چاقویی برایم بیاورید تا این پسربچه را دو«فرمود: 

 .1721؛ و صحیح مسلم، ش: 3472صحیح بخاري، ش:  )1(
 .1720)؛ و صحیح مسلم، ش: 6769، 3427صحیح بخاري، ش: ( )2(
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نکن! این  تر گفت: اهللا بر تو رحم کند؛ این کار را از این دو زن بدهم. زنِ کوچک
تر قضاوت کرد و بچه را  به نفع زن کوچک لذا سلیمان پسر، فرزند آن زن است.

 ».به او داد
 شرح

 که است آورده مضمون بدین حدیثی قیامت، هاي نشانه ي درباره /مولف

 گاه آن کرد؛ خواهند ترك دارد، که وضعی بهترین در را مدینه مردم،« فرمود: اهللا رسول

 است؛ نداده روي اتفاق این هنوز ».گیرند می جاي مدینه در خور، الش انِپرندگ و درندگان

 خود پیش از و خودسرانه بزرگوار آن زیرا داد؛ خواهد روي اهللا رسول خبرِ یقین به اما

 هاي نشانه از دیگر یکی بود. االهی وحی داد، می که خبري هر بلکه گفت؛ نمی سخن

 که آید می مردم بر زمانی و شود می فراوان وتثر و مال که است این قیامت، نزدیکیِ

 سپس شمارد. نمی را آن و کند می تقسیم حساب بی مردم، میان در را اموال روایشان، فرمان

 بلکه نیست؛ قیامت هاي نشانه ي درباره که کرده ذکر ابوهریره از حدیثی /مولف

 مردي از مردي« د:فرمو پیامبر که مضمون بدین حدیثی است؛ نشین دل و گیرا حدیثی

 گفت: فروشنده به یافت؛ طال از پر اي کوزه زمین، آن در خریدار مرد خرید. زمینی دیگر،

 من گفت: فروشنده را. طالیش نه ام، خریده را زمین فقط تو از من زیرا بگیر؛ را طالهایت

 گردی مردي نزد داوري براي سرانجام، ام. فروخته تو به آنست، در که را چه آن و زمین

 و دارم. پسر یک من گفت: ها آن از یکی دارید؟ فرزند شما آیا پرسید: مرد آن رفتند.
 در دیگر یک ازدواج به را دختر و پسر این گفت: مرد آن دارم. دختر یک من گفت: دیگري

 ».کنید انفاق ها آن به و بدهید را خرجشان طالها این از و آورید
 همه تقوا دارند. ز مردم، ایندهد که برخی ا آري؛ این حدیث نشان می

اند: اگر کسی زمینی بخرد و سپس در  اهللا گفته اما حکم این مسأله؛ علما رحمهم
باشد و اگر فروشنده نیز  آن مقداري طالي مدفون بیابد، آن طال، از آنِ فروشنده می

زمین را از شخصِ دیگري خریده باشد، این طال به مالک نخست تعلق دارد؛ زیرا این 
آید؛ یعنی اگر در زمینی، معدن طال و  شمار نمی ي مدفون، جزو معادن زیرزمینی بهطال

 گیرد؛ زیرا جزو زمین است. نقره و امثالِ آن پیدا شد، به مالک فعلی زمین تعلق می
دو زن «فرمود:  پیامبرحدیثی بدین مضمون آورده است که  /سپس مولف

ها را  ند؛ گرگ آمد و پسرِ یکی از آني خویش را با خود داشت بودند که دو پسربچه
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لکه پسرِ گ، پسرِ تو را برد و دیگري گفت: ببرد؛ یکی از آن زنان به دیگري گفت: گر
تر قضاوت کرد. از  رفتند و او به نفع زنِ بزرگ تو را برد. براي قضاوت نزد داوود

 لیمانرفتند و ماجرا را برایش بازگو کردند. س جا نزد سلیمان پسر داوود آن
چاقویی برایم بیاورید تا این پسربچه را دونیم کنم و نیمی از او را به هر یک «فرمود: 

تر گفت: اهللا بر تو رحم کند؛ این کار را نکن! این  از این دو زن بدهم. زنِ کوچک
تر قضاوت کرد و بچه را  به نفع زن کوچک لذا سلیمان پسر، فرزند آن زن است.

تر را بر آن داشت که براي نجات جانِ  مادري، زنِ کوچک ؛ زیرا مهرِ»به او داد
سان روشن شد که زن  پسربچه از حقّ خود بگذرد تا بچه زنده بماند و بدین

؛ چون دوست داشت بچه زنده بماند، اگرچه نزد کسی تر، مادرِ آن بچه است کوچک
 دیگر باشد.

 -به قراین موجود تواند اند که قاضی می علما از این حدیث چنین برداشت کرده
ي استدالل به قراین، در قرآن کریم  استدالل کند؛ نمونه -در صورتی که قوي باشند

و همسر عزیز مصر  ست که میان یوسف نیز ذکر شده است؛ منظورم ماجرایی
رغم  داده شده بود؛ زنِ عزیز مصر به گذشت؛ نیمی از زیباییِ عالَم به یوسف

ي او شده بود! اما  بسته و شیفته یوسف جایگاه اجتماعیِ واالیش دل به
را به درون  رو یوسف دست یابد؛ از این دانست که چگونه به یوسف نمی

ي درها را بست و خود را در اختیار یوسف گذاشت و گفت:  خانه خواست و همه
به سوي  یوسف را از کردار زشت محافظت نمود؛ یوسف ؛ اما اهللا»نزد من بیا«

سر عزیز به دنبالش دوید و از پشت، پیراهن یوسف را گرفت؛ درب گریخت و هم
 فرماید: باره می ینیم که اهللا متعال در اینپیراهن یوسف پاره شد؛ بب

ۡت  اَب ۡ�َ ٱ تََبَقاسۡ ٱوَ ﴿ لۡ  ُدبُرٖ  ِمن ۥقَِميَصهُ  َوقَدَّ
َ
ا َسّيَِدَها َفَياَو�  َما قَالَۡت  اِب� ۡ�َ ٱ َ�َ

 ٓ َرادَ  َمنۡ  ءُ َجَزا
َ
هۡ  أ

َ
ٓ  ًءاُسوٓ  َك لِ بِأ ن إِ�َّ

َ
وۡ  َجنَ �ُسۡ  أ

َ
ِ�مٞ  َعَذاٌب  أ

َ
 ِ� َوَدتۡ َ�ٰ  ِ�َ  قَاَل  ٢٥ أ

هۡ  ّمِنۡ  َشاهِدٞ  َوَشِهدَ  ِ�� �َّفۡ  َعن
َ
ٓ أ  وَُهوَ  فََصَدَقۡت  ُ�ُبلٖ  ِمن قُدَّ  ۥقَِميُصهُ  َ�نَ  إِن لَِها

ٰ لۡ ٱ ِمنَ  ٰ ٱ ِمنَ  وَُهوَ  فََكَذبَۡت  ُدبُرٖ  ِمن قُدَّ  ۥَقِميُصهُ  َ�نَ  �ن ٢٦ ِذ�ِ�َ َ�  ٢٧ ِد�ِ�َ ل�َّ
ا ۖ َكيۡ  ِمن ۥإِنَّهُ  قَاَل  ُدبُرٖ  ِمن قُدَّ  ۥقَِميَصهُ  رََءا فَلَمَّ   ﴾٢٨ َعِظيمٞ  َدُ�نَّ َكيۡ  إِنَّ  ِدُ�نَّ

 ]  ٢٨  ،٢٥: يوسف[ 
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و شوهر زن را در  ، پیراهن یوسف را از پشت پاره کرد؛و هر دو به سوي در شتافتند و آن زن
ات نظر بد داشته باشد، چیزي جز  ن زن گفت: سزاي کسی که به خانوادهکنار درب یافتند. آ
(یوسف) گفت: او قصد فریفتن مرا داشت. یکی از  ي دردناك نیست. زندان یا شکنجه

بستگان زن که حضور داشت، شهادت داد: اگر پیراهن یوسف از جلو پاره شده باشد، زن 
از پشت پاره شده است، زن دروغ  گوست. و اگر پیراهنش گوید و یوسف دروغ راست می

گوید و یوسف راستگوست. و چون پیراهنش را دید که از پشت پاره شده، گفت: این، از  می
 راستی نیرنگتان بزرگ است. مکر شما زنان است که به

اش نداشت؛ با این  گناهی گفت؛ اما دلیلی براي اثبات بی راست می یوسف
رو کسی که  این بود؛ از گناهیِ یوسف بی حال شواهد و قراینِ موجود، حاکی از

تواند براي پی بردن به حقیقت موضوع، از قراین  گیرد، می در مقام قضاوت قرار می
 موجود استفاده کند.

*** 

١٨٣٧-  ِّ�ِ
َ
ُل، : «قاَل: قاَل انلَّيِبُّ  وعن ِمرداٍس األْسل وَّ

َ
األ

َ
ُل ف وَّ

َ
احِلُوَن األ يَْذَهُب الصَّ

 
َ
ةً َوَ�ْبىَق ُحَثال

َ
ِع�ِ أوِ اتلَّْمِر ال ُ�َبايِلُهُم اُهللا بَال ِة الشَّ

َ
ُحَثال

َ
 )1([روایت بخاري] ».ٌة ك

هاي نیکوکار یکی پس  انسان«فرمود:  گوید: پیامبر می مرداس اسلمی ترجمه:
ارزشند و  ي جو یا خرما بی مانند که مانند نخاله افرادي باقی میروند و  از دیگري، می

 ».نماید ها نمی به آناهللا هیچ توجهی 

َرِ�ِّ  -١٨٣٨ وَن  قاَل: جاَء َجرب�ُل إىل انلَّيِبِّ  َ�ْن رِفاَعَة بِن رافٍع الزُّ قاَل: َما َ�ُعدُّ
َضِل الُمْسلِِم�َ «أْهَل بَْدٍر �ِيُ�ْم؟ قاَل: 

ْ
ذلَِك َمْن َشِهَد بَْدراً » ِمْن أف

َ
َْوَها. قاَل: َو�

َ
أْو لَكَِمًة �

 )2([روایت بخاري] ِمَن الَمالئَِ�ِة.
آمد و پرسید:  نزد پیامبر --گوید: جبرئیل می رِفاعه بن رافع زرقی ترجمه:

آنان را جزو «فرمود:  آورید؟ پیامبر حساب می اهل بدر را در میان خود چگونه به
 یا سخنی به همین مضمون گفت. جبرئیل» آوریم شمار می برترین مسلمانان به

 ».گونه هستند همین نیز شتگانی که در بدر حضور داشتندفراز نظر ما) («گفت: 

 ).6434، 4156صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .3992صحیح بخاري، ش:  )2(
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، : «قاَل: قاَل رسوُل اهللاِ  $وعن ابن عمرَ  -١٨٣٩
ً
 بَِقوٍم َعَذابا

َ
إَذا أنَْزَل اُهللا َ�َعاىل

ْ�َمالِِهمْ 
َ
 )1([متفق علیه] ».أَصاَب الَعَذاُب َمْن اَكَن �ِيِهْم، ُ�مَّ بُِعُثوا ىلَعَ أ

هرگاه اهللا متعال بر قومی عذاب «فرمود:  اهللا رسول گوید: می $عمر ابن ترجمه:
رسد؛ سپس بر اساس  ي کسانی که در آن قوم هستند، می نازل کند، آن عذاب به همه

 ».شوند برانگیخته می اناعمالش
 شرح

هاي  انسان«فرمود:  حدیثی بدین مضمون آورده است که پیامبر /مولف
ي جو یا  مانند که مانند نخاله ادي باقی میافرروند و  نیکوکار یکی پس از دیگري، می

بر آنان رحم  ؛ یعنی اهللا»نماید ها نمی ارزشند و اهللا هیچ توجهی به آن خرما بی
ست که  فرستد؛ این حدیث، شبیه همان حدیثی کند و رحمتش را بر آنان فرو نمی نمی
یوسف ثقفی داد حجاج بن  آمدند و از ستم و بی اي از مردم نزد انس بن مالک عده

شنیدم که فرمود:  به آنان گفت: صبر کنید؛ زیرا از پیامبرتان شکایت کردند؛ انس
ي بْعدَ «

َّ
 واذل

َّ
يت زماٌن إال

ْ
آید،  هر زمانی که می«یعنی:  )2(؛»رَشٌ منه حىتَّ تلَقوا ر�َُّ�مْ  هُ ال يأ

را مالقات که پروردگارتان  زمان بعدي، بدتر خواهد بود و این رویه ادامه دارد تا آن
ي نفل و صدقه و دیگر  تري به نماز شب و روزه در گذشته، مردم توجه بیش». کنید

یابد؛  بی توجهی به کارهاي نیک، افزایش میگذرد،  کارهاي نیک داشتند؛ اما هرچه می
کنند و روزها مشغول خرید و  هایشان را در کارهاي بیهوده سپري می مردم شب

برداري و دروغ و  د و روز به روز، خیانت و کالههاي خود هستن فروش و روزمرگی
چنین بسیاري از مردم نیکوکارند؛ اما  شود! البته الحمدهللا که هم تر می امثالِ آن، بیش

پوشی کرد؛ یعنی مردم نیک و بد، همه جا هستند؛ از  ها چشم توان از واقعیت نمی
ب نازل کند، آن عذاب به هرگاه اهللا متعال بر قومی عذا«فرموده است:  رو پیامبر این
برانگیخته  انرسد؛ سپس بر اساس اعمالش ي کسانی که در آن قوم هستند، می همه
 فرماید: گونه که اهللا متعال می همان». شوند می

 .2879؛ و صحیح مسلم، ش: 7108صحیح بخاري، ش:  )1(
 آمده است. [مترجم] 93ي  شماره تر به این حدیث پیش )2(
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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 َقابِ عِ لۡ ٱ
شود و بدانید که مجازات اهللا، کارانِ شما نمی گیر ستم اي بترسید که تنها دامنو از فتنه

 سخت و شدید است.

رو  شود؛ از این آري؛ روز قیامت هر کسی مطابق کارها و نیتش برانگیخته می
ارزشند، قرار  ما بیي جو و خر ي افرادي که مانند نخاله هوش باشیم تا در جرگه به

نگیریم و بکوشیم که در مسیر هدایت بمانیم تا اگر عذاب االهی نازل گردد، در 
 آخرت، در شمارِ نیکوکاران برانگیخته شویم.

نزد  --حدیثی بدین مضمون نیز ذکر کرده است که جبرئیل /مولف
 پیامبر آورید؟ حساب می آمد و پرسید: اهل بدر را در میان خود چگونه به پیامبر

یا سخنی به همین مضمون » آوریم شمار می آنان را جزو برترین مسلمانان به«فرمود: 
از نظر ما) فرشتگانی که در بدر حضور داشتند نیز «(گفت:  گفت. جبرئیل

 ».گونه هستند همین
 در پیامبر هاي غزوه ترین مهم از یکی است؛ مدینه و مکه بین در مکانی نام ،بدر

 سرکردگی به قریش تجارتی کاروان که بود قرار این از ماجرا داد. روي مکان این

 جا آن از گذشت. می مدینه نزدیک از گشت، برمی شام از که حرب بن صخر ابوسفیان،

 کرده مصادره را اموالشان و کرده اخراج شهرشان از را یارانش و پیامبر مکه، اهل که

 اموال گرفتن زیرا کنند؛ حمله قریش روانکا به که گرفتند تصمیم بزرگواران این بودند،

 حقشان از بخشی توانستند می سان بدین و بود جایز پیامبر براي تجارتی، کاروان این

 رفتند بیرون مدینه از اصحاب از تن بیست و سیصد از تر کم و اهللا رسول بگیرند. را

 قرار بدون را شمنانشاند و ها آن متعال، اهللا اما داشتند؛ خود با اسب دو و شتر هفتاد و

 ابوسفیان، تجارتی، ي قافله این ساالر کاروان چون داد. قرار هم برابر در دیگر، یک با قبلی

 براي و کرد عوض ساحل، سمت به را کاروان مسیر و شد باخبر پیامبر حرکت از

 نهصد حدود ترتیب بدین نمود. کمکی نیروي درخواست ها آن از و فرستاد پیام قریش

 یا مردم به خودنمایی و سرکشی روي از اشرافشان، و سران و ها قریشی از نفر زاره تا

 بین در شوند. یارانش و پیامبر مانع تا آمدند بیرون هایشان خانه از کنی، روکم خاطر به

 مکه، لشکر در رو این از است. یافته نجات سالمت، به کاروان، که رسید خبر ها آن به راه
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 اما برگردیم؛ است، یافته نجات کاروان که حاال گفتند: اي عده مد.آ وجود به دودستگی

 سه و برویم بدر به تا گردیم برنمی سوگند خدا به گفت: ابوجهل قریش، سرکش

 کنیم برپا ورس و جشن و بنوشیم شراب و کنیم نحر را شترها و بمانیم جا آن در روز شبانه

 ما از همواره و بشنوند را ما وکتش و حرکت ها، عرب ي همه و دهیم غذا مردم به و

 ببرند. حساب
 اهللا که گونه همان رفتند؛ بدر به سرکشی، و کنی روکم و ریا روي از سان بدین آري!

 فرماید: می متعال

ْ  َوَ� ﴿ ِينَ ٱكَ  تَُ�ونُوا َّ�  ْ ٓ  �َ�َطرٗ  رِهِمدَِ�ٰ  ِمن َخرَُجوا ونَ  �َّاِس ٱ ءَ َورِئَا  َعن َوَ�ُصدُّ
ِ ٱ َسبِيلِ      ]٤٧: األنفال[  ﴾�َّ

 هایشان بیرون آمدند و مانند کسانی نباشید که از روي سرکشی و خودنمایی به مردم از خانه

 در لشکر دو قبلی قرار بدون لذا بجنگند؛ پیامبر با که گرفتند تصمیم ترتیب بدین

 داشتند کامل آمادگی جنگ براي قریشیان گرفتند. قرار دیگر یک رویاروي بدر هاي چاه

 جنگی با که را یارانش و پیامبر متعال اهللا اما بودند؛ رابرخورد کافی برگ و ساز زا و

 فرماید: می باره این در خود فرمود؛ یاري شدند، رو روبه ناگهانی

ُ ٱ يُرِ�َ�ُهمُ  إِذۡ ﴿ ٰ  َولَوۡ  قَلِيٗ�ۖ  َمَناِمَك  ِ�  �َّ َرٮ
َ
 ِ�  ُتمۡ زَ�ۡ َوَ�ََ�ٰ  ُتمۡ لََّفِشلۡ  �َكثِ�ٗ  َ�ُهمۡ أ

 ٱ
َ
َ ٱ ِ�نَّ َوَ�ٰ  رِ مۡ ۡ� ۢ  ۥإِنَّهُ  َسلَّمَۚ  �َّ ُدورِ ٱ بَِذاتِ  َعلِيُم  إِذِ  يُرِ�ُ�ُموُهمۡ  �ذۡ  ٤٣ لصُّ

�ۡ  ِ�ٓ  ُتمۡ َقيۡ ۡ�َ ٱ
َ
�ۡ  ِ�ٓ  َوُ�َقّلِلُُ�مۡ  قَلِيٗ�  ُينُِ�مۡ أ

َ
ُ ٱ ِ�َ ِ�َقۡ  ُينِِهمۡ أ مۡ  �َّ

َ
ۗ َمفۡ  َ�نَ  �رٗ أ  ُعوٗ�

ِ ٱ �َ�   ٱ َجعُ تُرۡ  �َّ
ُ
    ]٤٤  ،٤٣: األنفال[  ﴾٤٤ ورُ مُ ۡ�

یاد آور) که اهللا، تعداد دشمنان را در خوابت به تو اندك نشان داد و اگر  و زمانی (را به
کشید؛ شدید و کارتان به اختالف می  طور قطع سست می داد، بهتعدادشان را زیاد نشان می

گذرد، آگاه است ها میه در سینهچ ولی اهللا، (شما را از بزدلی) سالم نگه داشت. همانا او از آن
چشمانتان اندك نشان داد و  رو شدید، آنان را در یاد آورید) که چون با هم روبه و زمانی (را به

شدنی بود، به انجام رساند. و شما را نیز در چشمانشان کم نشان داد تا کاري را که انجام
 شود.ي کارها به اهللا بازگردانیده میهمه

 سوي به گروه دو هر سان بدین و دیدند می اندك را دیگر یک لشکر، ود اهللا! سبحان

 به نیز تن هفتاد و شدند کشته مکه اهل از نفر هفتاد و درگرفت جنگ و شتافتند جنگ
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 را ها ستم بدترین پیش چندي که بودند کسانی همان ها این درآمدند. مسلمانان اسارت

 داشتند: می روا مسلمانان بر مکه در

 ٱ َك َوتِلۡ ﴿
َ
     ]١٤٠: آل عمران[  ﴾�َّاِس ٱ َ�ۡ�َ  نَُداوِلَُها يَّامُ ۡ�

 گردانیم. و ما، روزگار را در میان مردم می

 در که کسانی همان بودند؛ قریش بزرگان از مکه، شدگان کشته از نفر هشت یا هفت

 دادند؛ سر قهقهه و ریختند پیامبر روي را شتر ي شکمبه محتویات کعبه، ي سایه

 حسابِ به خود پروردگارا!« گفت: و برداشت دعا به دست اهللا رسول که بود جا نهما

 برایشان اهللا رسول که کسانی تک تک آري؛ برد. نام را ها آن یکایک و »برس قریش

 به قریش شکست ي آوازه )1(رسیدند. هالکت به بدر ي غزوه در کرد، هالکت دعاي

 را شکستی چنان ها، عرب گاه هیچ که خوردند شکستی چنان و رسید ها عرب ي همه

 داد. روي هجري دوم سال رمضان ماه هفدهم در جنگ این بودند. نچشیده
 آوردند کشان کشان را قریش سران از تن چهار و بیست هاي جنازه پیامبر فرمان به

 اجساد که چاهی همان سر اهللا رسول گاه آن انداختند. بدر هاي چاه از یکی در و

 نامِ و نام با را قریش هاي کشته تک تک و ایستاد بودند، ریخته آن در را مشرکان

 حق را ناپروردگارت ي وعده آیا فالن! بن فالن اي« فرمود: و داد قرار مخاطب پدرشان،

 با چگونه خدا! رسول اي پرسیدند: )2(».یافتیم حق را پروردگارمان ي وعده ما، یافتید؟

 از بهتر مرا سخنان شما، که سوگند اهللا به« فرمود: د؟گویی می سخن اند، مرده که مردمانی

 این، اند. مرده چون ».دهند نمی پاسخ ها آن اما نیستید؛ شنواتر ها آن از و شنوید نمی ها آن

 نماییم. شکر را خدا باید کنیم، می یاد را آن هرگاه که بود اسالم امت بر بزرگ نعمتی

 باطل از حق جدایی روز یعنی فرقان، روز ار روز این و نمود یاري را پیامبرش اهللا

 هزار حدود بر را نفر چند و سیصد چگونه که بنگر روز آن در خدا قدرت به نامید.

 بود کم خیلی مسلمانان، جنگی برگ و ساز که آن حال گردانید، پیروز مسلّح جوي جنگ

نقل از  به 1794)؛ و مسلم، ش: 3854، 3185، 2934، 250، 240ر.ك: صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .عبداهللا بن مسعود

 .2875صحیح مسلم، ش:  )2(
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 شود، نازل میقو بر االهی نصرت وقتی اما داشتند؛ خود با اسب دو و شتر ندکیا شمارِ و

 کند. ایستادگی برابرشان، در واندت نمی کس هیچ
 برترین جزو داشتند، حضور بدر در که اي رزمنده هفده و سیصد حال هر در

 اهل به اهللا شد؟ بدر اهل عاید اي، نتیجه چه دانید می آیا آیند. می شمار به مسلمانان

 را شما من، بکنید؛ واهید،خ می که هرکار است: فرموده آنان به و انداخته نظر بدر

 ام. بخشیده
 را بهایش زیرا است؛ بخشیده را آن متعال اهللا زده، سر بدر اهل از که گناهی هر آري؛

 از یکی حتی داشت؛ اصحاب براي فراوانی خیر بدر، ي  غزوه اند. پرداخته تر پیش

 و خیر طرخا به شد، مرتکب که بزرگی اشتباه با بلتعه ابی بن حاطب نام به ها بدري
 فتح را مکه گرفت تصمیم اهللا رسول که زمانی گرفت. قرار عفو مورد غزوه، این برکت

 ساخت. آگاه اهللا رسول تصمیم از را ها آن و نوشت مکه اهل به اي نامه حاطب کند،

 مکه به زن، یک با را نامه حاطب فرمود. باخبر ماجرا این از را پیامبرش متعال، اهللا

 و طالب ابی بن علی و یافت اطالع قضیه این از وحی طریق از رپیامب فرستاد.
 در و افتادند راه به دو آن بگیرند. پس زن آن از را نامه تا فرستاد را دیگر شخصی

 گفتند: او به و کردند دستگیرش و رسیدند زن آن به »خاخ ي روضه« نام به زاري سبزه

 گوییم می دروغ ما نه که سوگند خدا به گفتند: نیست. من با اي نامه گفت: کجاست؟ نامه

 کنیم. می بازرسی و برهنه را تو گرنه، و بده را نامه است؛ گفته دروغ ما به پیامبر نه و

 بن حاطب از اي  نامه آورد. بیرون را نامه هستند، جدي دو آن دید که هنگامی زن، آن

 که الحمدهللا و هادن منت حاطب بر و مسلمانان بر خداوند قریش. به بلتعه ابی

 حاطب! اي« پرسید: حاطب از دادند، پیامبر به را نامه وقتی نرسید. قریش به نامه، این

 عمر نمود. عذرخواهی و کرد بیان را عذرش حاطب »کردي؟ کاري چنین چگونه

 پیامبر بزنم. را گردنش دهید اجازه است؛ شده منافق او، خدا! رسول اي کرد: عرض

 همانا بکنید؛ خواهید، می که هرکاري است: فرموده و کرده نظر بدر اهل به اهللا،« فرمود:

 جا آن از اما بود؛ شده جاسوسی مرتکب ناخواسته حاطب )1(».ام بخشیده را شما من،

 بزرگش اشتباه این از و نکرد اعدامش اهللا رسول بود، #بدر اصحاب از یکی که

 .3983بخاري، ش:  )1(
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 اگر حتی -کنند دستگیر را جاسوسی ن،مسلمانا اگر دانید می که گونه همان درگذشت؛

 ولی است؛ واجب استثنا بدون کُشتنش -باشد اهللا رسول محمد إالاهللا الإله ي گوینده

 بود؛ بدر اهل جزو او که بود این داشت، باز حاطب کُشتن از را اهللا رسول که چیزي

 اشتبرد چنین حدیث این از علما شود. نمی کس هیچ نصیب قیامت، تا که امتیازي

 اخبار زیرا است؛ واجب -کافر چه و باشد مسلمان چه -جاسوس کُشتن که اند کرده

 رساند. می دشمنان به را مسلمانان
*** 

ِْه انلَّيِبُّ  وعن جابرٍ  -١٨٤٠ ا ُوِضَع  -َ�ْعِ� يِف اخلُْطَبةِ  -قاَل: اَكَن ِجْذٌع َ�ُقوُم إيلَ مَّ
َ
ل
َ
ف

َسَ�َن. ْوِت الِعَشارِ، َحىتَّ نََزَل انلَّيِبُّ الِمْنرَبُ َسِمْعَنا لِلِجْذِع ِمْثَل َص 
َ
يِه ف

َ
وَضَع يََدهُ َعل

َ
 ف

َعَد انلَّيِبُّ 
َ
ا اَكَن يَوُم اجُلُمَعِة � مَّ

َ
ل
َ
يِت اَكَن  َوِ� روايٍة: ف

َّ
ُة ال

َ
َصاَحِت انلَّْخل

َ
ىلَعَ الِمْنرَبِ، ف

.  َ�ُْطُب ِعْنَدَها َحىتَّ اَكَدْت أْن تَنَْشقَّ
يِبِّ : و� روايةٍ  َل انلَّ فَصاَحْت ِصَياَح الصَّ ْت  يِبُّ ، َ�َ�َ

َ
َجَعل

َ
ِه، ف

َ
َها إيل َضمَّ

َ
َخَذَها ف

َ
َحىتَّ أ

يِبِّ  �َِ� الصَّ
َ
ُت َحىتَّ اْسَتَقرَّْت، قاَل  تنَِئُّ أ

َّ
ِي �َُسك

َّ
رِ : «اذل

ْ
ك  ».بََ�ْت ىلَعَ َما اَكنَْت �َْسَمُع ِمَن اذلَّ

 )1([روایت بخاري]
 آن بر -سخنرانی هنگام -پیامبر که بود درختی ي تنه ید:گو می جابر ترجمه:

 دیگر که -درخت ي تنه آن از ساختند، منبري پیامبر براي که این از پس زد؛ می تکیه

 که این تا شنیدیم؛ آبستن شتران ي ناله و آه مانند صدایی -گرفت نمی قرار استفاده مورد

 شد. آرام تنه، و گذاشت درخت ي تنه روي را خود دست و آمد پایین منبر از پیامبر
 خرمایی ي تنه نشست، منبر روي پیامبر که همین جمعه روز است: آمده روایتی در

 شود. شکافته هم از که بود نزدیک حتی کشید؛ فریاد نشست، می آن روي تر پیش که
 پایین -منبر از -پیامبر برآورد. بچه فریاد همانند فریادي است: آمده روایتی در و

 را او که اي بچه مانند درخت، ي تنه هنگام آن در چسباند؛ خود به و گرفت را تنه و آمد

 پیامبر شد. آرام که این تا نالید آرامی به کنند، می ساکت نوازش با و گیرند می آغوش در

 ».گریست -شنود نمی حاال و -شنید می خود کنار در تر پیش که ذکري بابت از« فرمود:

 ).3585، 3584، 2095، 918صحیح بخاري، ش: ( )1(
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 شرح

 به اهللا که ست معجزاتی از یکی گر بیان که آورده را جابر ثحدی /مولف

 و ها نشانه کرد، می مبعوث که پیامبري هر متعال اهللا ست: گفتنی داد. پیامبرش
 بدون را پیامبري اگر زیرا بود؛ اش راستی و صداقت گر بیان که داد می او به هم معجزاتی

 و عذر دعوتش رد براي مردم و آورد نمی ایمان او به کس هیچ کرد، می مبعوث معجزه
 است؛ داشته فراوانی هاي نشانه و معجزات مصطفی محمد پیامبرمان، .داشتند بهانه

 الصحيح اجلواب« کتاب به تواند می خواهد، می باره این در تري بیش معلومات که کسی

 برخی تابک این پایان در وي کند؛ مراجعه /حرانی ابوالعباس اثر ،»املسيح دين بدل ملن

 باره این در است. برشمرده نشده، داده دیگري پیامبر هیچ به که را نبوي معجزات از

 ست. سودمندي کتاب نیز /کثیر ابن از »ةوانلهاي ةابلداي« کتاب
 جمله، آن از است؛ داشته فراوانی معجزات مصطفی محمد پیامبرمان، حال هر در

 روي بر ابتدا پیامبر گوید: می وي است؛ آمده جابر حدیث در که اي معجزه همین

 ساخت. منبري بزرگوار، آن براي #انصار از زنی که این تا خواند می خطبه خرمایی ي تنه

 مانند ،پیامبر فراق از خرما ي تنه رفت، می منبر این روي خطبه براي پیامبر وقتی

 فراق از جان بی موجود یک اکبر! اهللا داد؛ می سر ناله و آه ها بچه مانند گاه و ، آبستن شتران

 اما است؛ شده پایمال و رفته دست از فراوانی هاي ارزش اینک اما گریست؛ می پیامبر

 و بکوشیم عبادتش در کنیم، یاد را او که کند کمکمان متعال اهللا گرید! نمی آن بر کس هیچ
 ساکت را شا بچه که مادري مانند و آمد پایین منبر از پیامبر بپرستیم. خوبی به را او

 است: شده اشاره نبوي ي معجزه دو به روایت این در فرمود. آرام را تنه آن کند، می
 .پیامبر فراق از تنه ي گریه -1
 کرد. ساکت را آن و آمد پایین منبر از پیامبر که زمانی در آن، شدن آرام و -2

 گوناگون، هاي روش به سرائیلا بنی داد؛ روي نیز موسی براي اي معجزه چنین

 فرماید: می اهللا که گونه همان دادند؛ می آزار را موسی
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َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا ِينَ ٱكَ  تَُ�ونُوا ْ َءاَذوۡ  �َّ هُ  ُموَ�ٰ  ا

َ
أ ُ ٱ َ�َ�َّ ا �َّ ْۚ  ِممَّ  َوَ�نَ  قَالُوا

ِ ٱ ِعندَ      ]٦٩:  األحزاب[  ﴾٦٩ اوَِجيهٗ  �َّ
گفتند، پاك  چه می د که موسی را رنجاندند؛ پس اهللا او را از آناي مؤمنان! مانند کسانی نباشی

 دور ساخت. و موسی نزد اهللا آبرومند بود. و به

 زیرا« دارد؛ بیضه ورم موسی، گفتند: می موسی رنجاندن براي اسرائیل بنی

 تنهایی به موسی اما نگریستند؛ می دیگر یک به و کردند می  غسل برهنه اسرائیل بنی

 روزي کند. نمی غسل ما با دارد، بیضه ورم موسی چون گفتند:  اسرائیل بنی کرد. می غسل

 سنگ، آن کند. غسل تا گذاشت سنگی روي و درآورد را هایش لباس موسی

 فریاد و افتاد راه به سنگ دنبال موسی کرد. فرار و برداشت را موسی هاي لباس

 گفتند: و دیدند را موسی ،اسرائیل بنی که نای تا بري؟ می کجا را هایم لباس سنگ! اي زد:

 را هایش لباس موسی و کرد توقف سنگ گاه آن ندارد. اي بیماري گونه هیچ موسی

 درآمد حرکت به بود، جان بی موجودي که سنگ لذا )1(».زد سنگ به ضربه چند و گرفت

 درخت ي هتن آن فغان و فریاد شود. بسته موسی به زدن طعنه از اسرئیل بنی زبان تا

 بود این دیگرش، ي معجزه و بود بزرگوار آن معجزات از یکی نیز اهللا رسول فراق از

 مادرش آغوش در که اي بچه همانند تنه گرفت، بغل در را تنه آن پیامبر وقتی که

 شد. آرام یابد، می آرامش
*** 

َُشِ�ِّ ُجرثوِم بِن نارشٍ  -١٨٤١
ْ

بَة اخل
َ
إنَّ اَهللا «قاَل:  اهللا َ�ْن رسولِ  وََ�ْن أيب َ�ْعل

وَها، 
ُ
ال تَنَْتِهك

َ
ْشَياَء ف

َ
ال َ�ْعَتُدوَها، وََحرََّم أ

َ
ال تَُضيُِّعوَها، وََحدَّ ُحُدوداً ف

َ
َرائَِض ف

َ
َرَض ف

َ
 ف

َ
َ�َعاىل

ال َ�ْبَحُثوا َ�ْنَها
َ
ُ�ْم َ�ْ�َ �ِْسَياٍن ف

َ
َت َ�ْن أْشَياَء رمَْحًَة ل

َ
 )2([روایت دارقطنی و....] ».َوَسك

 اهللا رسول که است شده روایت ناشر بن جرثوم خُشَنی، ي ابوثعلبه از ترجمه:
 را حدودي و نگردانید. ضایع را ها آن است؛ گردانیده فرض را اموري متعال، اهللا« فرمود:

 . [مترجم]278صحیح بخاري، ش:  )1(
یف عاین حدیث را ض 4غایۀ المرام، ش: در  /؛ آلبانی1597ضعیف الجامع، ش:  ضعیف است؛ )2(

 دانسته است.
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 مرتکب پس است؛ کرده حرام را چیزهایی و نکنید تجاوز ها آن از است؛ فرموده تعیین

 سکوت چیزها از برخی ي درباره فراموشی، روي از نه انی،مهرب روي از و نشوید. حرام

 ».نکنید -مورد بی -کنجکاويِ و بحث آن ي درباره پس است؛ نموده

ْوَ�  -١٨٤٢
َ
ُل  قاَل: َغَزْونَا َمَع رَسوِل اهللاِ  $وعن عبد اهللا بن أيب أ

ُ
َسْبَع َغَزوَاٍت نَأ�

 اجلَرَاَد.
ُل َمَعُه اجَلَرادَ 

ُ
 )1([متفق علیه] .َوِ� رَِوايٍة: نَأ�

 ملخ و بودیم اهللا رسول با غزوه هفت در گوید: می $اوفی ابی بن عبداهللا ترجمه:

 خوردیم. می
 خوردیم. می ملخ ایشان با است: آمده دیگر روایتی در و

َ�ْ�ِ «قال:  أنَّ انلَّيِبَّ  وعن أيب هر�رةَ  -١٨٤٣  الُمْؤِمُن ِمْن ُجْحٍر َواِحٍد َمرَّ
ُ
غ َ  ».ال يُ�ْ

 )2([متفق علیه]
 گزیده بار دو سوراخ، یک از مومن« فرمود: پیامبر گوید: می ابوهریره ترجمه:

 ».شود نمی
 شرح

 بن جرثوم خُشَنی، ي ابوثعلبه از که است آورده مضمون بدین حدیثی /مولف

 گردانیده فرض را اموري متعال، اهللا« فرمود: اهللا رسول که است شده روایت ناشر

 و نکنید تجاوز ها آن از است؛ فرموده تعیین را حدودي و نگردانید. ضایع را اه آن است؛
 روي از نه مهربانی، روي از و نشوید. حرام مرتکب پس است؛ کرده حرام را چیزهایی

 و بحث آن ي درباره پس است؛ نموده سکوت چیزها از برخی ي درباره فراموشی،
 ».نکنید -مورد بی -کنجکاويِ
 است: فرموده اشاره مورد یا حکم سه به حدیث نای در پیامبر
 ي همه بر یعنی است؛ توحید بندگانش، بر هیال ي فریضه ترین مهم فرایض. اول:
 اهللا جز راستینی معبود که دهند گواهی و بگویند را شهادتین که نموده فرض بندگانش

 .1952؛ و صحیح مسلم، ش: 5495صحیح بخاري، ش:  )1(
 .2998؛ و صحیح مسلم، ش: 6133صحیح بخاري، ش:  )2(
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 و عبادت ي ایستهش متعال اهللا تنها یعنی اوست؛ ي فرستاده و بنده محمد، و ندارد وجود
 کنیم پیروي و اطاعت او از که آنست سزاوارِ مصطفی محمد تنها و باشد می پرستش

 نیست. اطاعتی چنین ي شایسته مصطفی محمد جز کسی الهی، هاي آفریده میان در و
 و پدر به نیکی حج، روزه، زکات، نماز، سپس ست؛ هیال ي فریضه ترین مهم این،

 فراوانی فرایض متعال اهللا یعنی و...؛ خیرخواهی صداقت، ه،همسای حقوق رعایت مادر،

 بر یعنی هستند؛ عین فرض فرایض، از برخی است؛ گردانیده واجب بندگانش بر را

 فرض فرایض، از دیگر برخی و دهند؛ انجام را آن که است واجب مسلمانان، تک تک

 فرایض این انجام به ،کافی ي اندازه به مسلمانان، از تعدادي اگر یعنی هستند؛ کفایه

 عین فرض گانه، جنپ نمازهاي مثال: عنوان به شود. می ساقط دیگران از حکمش بپردازند،

 نماز اما بخواند؛ نماز بار پنج روز شبانه در که است واجب مسلمانی هر بر و هستند

 دهند، انجام را فریضه این مسلمانان از شماري اگر و باشد می کفایه فرض جنازه،

 گردد. می ساقط دیگران از حکمش
 ».نکنید تجاوز ها آن از پس، است؛ کرده تعیین را حدودي متعال، اهللا« حدود؛ دوم:

 اوقات مانند دهید؛ انجام است، فرموده مقرر اهللا که حدودي مطابق را فرایض یعنی

 طلوع تا و شود می آغاز دم سپیده از صبح، نماز وقت است. مشخص و معین که نماز هر

 چیزي هر ي  سایه که ست زمانی تا آفتاب زوال از ظهر، نماز وقت دارد. ادامه یدخورش

 مغرب .است خوشید غروب تا زمان همین از عصر نماز وقت شود. خودش ي اندازه به

 شَفَق، غروب از دارد. ادامه شَفق شدن پنهان تا و گردد می آغاز خورشید غروب از نیز

 و گردد می آغاز عشاء وقت شود، می گم آسمان سرخیِ که خورشید غروب از پس یعنی
 حد نیز روزه است. نماز ي فریضه به مربوط حدود ها این دارد. ادامه شب نیمه تا

 دارد مشخصی حد نیز حج است. خورشید غروب تا دم سپیده از یعنی دارد؛ مشخصی

 متعال اهللا ».نکنید تجاوز حدود این از« فرمود: پیامبر .باشد می حج هاي ماه همان که

 فرماید: می

ِ ٱ ُحُدودَ  َ�َتَعدَّ  َوَمن﴿     ]١:  الطالق[  ﴾ۥَسهُ َ�فۡ  َظلَمَ  َ�َقدۡ  �َّ
 راستی به خویشتن ستم کرده است. و هر کس از حدود االهی تجاوز کند، به

 فرماید: می و
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ِ ٱ ُحُدودَ  َ�َتَعدَّ  َوَمن﴿ ْوَ�ٰٓ  �َّ
ُ
ٰ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ     ]٢٢٩: البقرة[  ﴾٢٢٩ لُِمونَ ل�َّ

 کارند. و کسانی که از حدود و مقررات االهی تجاوز کنند، بدون تردید ستم

 واجب ما بر را ها آن نه یعنی ؛»است نموده سکوت چیزها از برخی ي درباره« سوم:

 حرامشان خواست، می اگر که صورتی در است؛ نموده حرام را ها آن نه و گردانیده

 آن ي درباره مهربانی، روي از اما گردانید؛ می واجب ار ها آن خواست، می اگر و نمود می

 نماز پنجاه متعال اهللا ابتدا بگیرید؛ نظر در را گانه پنج نمازهاي همین فرمود؛ سکوت ها

 نوبت پنج تا خویش لطف به را مقدار این سپس نمود؛ فرض بندگانش بر روز شبانه در

 آمده حدیث این در فرمود. ررمق امت، براي را نوبت پنجاه همان ثواب و داد کاهش

 ،»فرمود سکوت« عبارت ؛»فرمود سکوت چیزها از برخی ي درباره متعال اهللا« است:
 شنیدن قابل که صدایی با متعال اهللا گویند: می که جماعت و سنت اهل دیدگاه بر دلیلی

 که وقت هر اهللا پس باشد؛ می گفتن سخن متضاد سکوت، زیرا گوید؛ می سخن است،

 که دانیم نمی ما اما گوید؛ می سخن بخواهد، که هرگونه و بخواهد که هرچه و هد،بخوا

 ي اراده وقتی که داریم ایمان ولی گوید؛ می چه یا گوید می سخن زمانی چه و چگونه
 محقق اش خواسته گاه آن و آي؛ پدید بگوید: که ست کافی فقط بکند، را چیزي پیدایش

 نیست؛ شمارش قابل اهللا سخنان و کلمات رو این از آید؛ می پدید چیز، آن و شود می

 فرماید: می که گونه همان

�ََّما َولَوۡ ﴿
َ
 ٱ ِ�  �

َ
قۡ  َشَجَر�ٍ  ِمن ِض �ۡ�

َ
ٰ أ هُ  رُ حۡ ۡ�َ ٱوَ  مٞ َ� ِ َ�عۡ  ِمنۢ  ۥَ�ُمدُّ ۡ�ُ  َعةُ َسبۡ  ۦِده

َ
ا رٖ �  مَّ

ِۚ ٱ ُت َ�َِ�ٰ  نَفَِدۡت  َ ٱ إِنَّ  �َّ     ]٢٧ :لقامن[  ﴾٢٧ َحِكيمٞ  َعزِ�زٌ  �َّ
اگر درختان روي زمین، قلم شوند و دریا مرکب گردد و پس از آن، هفت دریاي دیگر به 

 شک اهللا، تواناي حکیم است. یابد. بی  مددش بیایند، سخنانِ اهللا پایان نمی

 فرماید: می نیز و

  َل َ�بۡ  رُ حۡ ۡ�َ ٱ َ�َِفدَ  َرّ�ِ  تِ ّلَِ�َِ�ٰ  اِمَدادٗ  رُ حۡ ۡ�َ ٱ َ�نَ  لَّوۡ  قُل﴿
َ
 َولَوۡ  َرّ�ِ  ُت َ�َِ�ٰ  تَنَفدَ  نأ

    ]١٠٩: الكهف[  ﴾١٠٩ اَمَددٗ  ۦلِهِ بِِمثۡ  َناِجئۡ 
که سخنان پروردگارم  بگو: اگر دریا براي نوشتن سخنان پروردگارم جوهر شود، پیش از آن

 یابد؛ هرچند دریاي دیگري همانند آن به کمک بیاوریم.پذیرد، دریا پایان میپایان 
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 $اوفی ابی بن عبداهللا که است آورده مضمون بدین ایتیرو /مولف سپس
 ملخ، ».خوردیم می ملخ ایشان با و بودیم اهللا رسول با غزوه هفت در« گوید: می

 مرده ملخ خود که این یا بکشد را آن انسان، که کند نمی فرقی و ست حاللی ي حشره

ِحلَّْت « است: فرموده پیامبر زیرا باشد؛
ُ
َا أ

َ
ا وََدَمانِ  انِ َميْتَتَ  نل مَّ

َ
َميْتَتَانِ  فَأ

ْ
ََرادُ  ال

ْ
ِيتَانُ  فَاجل

ْ
 َواحل

ا مَّ
َ
َمانِ  َوأ َحاُل  ادلَّ َكِبدُ  فَالطِّ

ْ
 براي نیز ها آن ي نشده ذبح که هستند حیوان دو« یعنی: )1(؛»َوال

 خون، دو آن و هستند ماهی و ملخ ،حیوان دو آن خون؛ نوع دو طور همین و رواست ما

 را سرشان یا بریم نمی سر کنیم، می صید که ملخی یا ماهی رو این از ؛»جگر و طحال

 که گونه همان نیست؛ جایز مکه، حرم در آن پراندن یا ملخ شکار ست: گفتنی زنیم. نمی

 باشد. نمی جایز پرندگان، سایر پراندن و شکار
 دانستند؛ می حجت را پیامبر تأیید صحابه که است این گر بیان حدیث، این

 زیرا دانستند؛ می حاللش کرد، می تأیید را آن پیامبر و دادند می انجام کاري اگر ییعن

 لذا نمود؛ می منعشان کار این حتماً بود، حرام اگر و کند منع را آنان توانست می پیامبر

 است. جواز دلیل سکوتش،
 یک از مومن« فرمود: پیامبر که است آورده مضمون بدین حدیثی /مولف سپس

 درس اي  تجربه هر از و است زیرك مومن، یعنی ؛»شود نمی گزیده بار دو خ،سورا

 رو این از کند؛ نمی تکرارش نبرد، اي فایده یا ببیند زیان کار یک انجام از اگر گیرد؛ می

 نکند؛ تکرار است، دیده ضرر آن از که را کاري و باشد زیرك انسان، که است شایسته

 است. ایمان کمال از این، زیرا باشد؛ هوشیار و زیرك مومن، سانِ به باید بلکه
*** 

ُمُهُم اُهللا يَوَم الِقَياَمِة، َوال َ�ْنُظُر : «وعنه قاَل: قاَل رسوُل اهللا -١٨٤٤
ِّ
ٌة ال يَُ�ل

َ
الَث

َ
ث

ِ َ�ْمَنُعُه  ْضِل َماٍء بِالَفالَة
َ
ُهْم َعَذاٌب أيِلٌم: رَُجٌل ىلَعَ ف

َ
يِهْم، َول

ِّ
ِْهْم ، َوال يَُز� بِيِل، إيلَ ِمِن ابِْن السَّ

ُه َوُهَو ىلَعَ 
َ
ق َصدَّ

َ
َذا ف

َ
َخَذَها بِ�َذا َو�

َ
َف بِاهللاِ أل

َ
َحل

َ
َعًة َ�ْعَد الَعرْصِ ف

ْ
َورَُجٌل بَاَ�َع رَُجالً �ِسل

عی در مسند خود )؛ شاف9/257صحیح موقوف است و حکم رفع دارد؛ روایت بیهقی در الکبري ( )1(
)؛ و عبد بن حمید 2/97)؛ و احمد در مسندش (3218ماجه ( )؛ و ابن2/233) و نیز در األم (1/340(
 ) و....820(
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ْم ُ�عْ 
َ
ْ�َطاهُ ِمْنَها َوَ� َو�ْن ل

َ
إْن أ

َ
ْ�َيا ف  دِلُ

َّ
 ال ُ�َبايُِعُه إال

ً
ْم َ�ْ�ِ ذلَِك، َورَُجٌل بَاَ�َع إَماما

َ
ِطِه ِمْنَها ل

 )1([متفق علیه] ».يَِف 
 روز اهللا، که هستند گروه سه« فرمود: اهللا رسول گوید: می ابوهریره ترجمه:

 عذاب و گرداند نمی پاکیزه را ها آن کند، نمی نظر آنان به گوید، نمی سخن ها آن با قیامت

 دریغ مسافران از را نیازش بر مازاد آب بیابان در که کسی داشت: خواهند دردناکی

 دروغ به ،اهللا نام به و گذارد می فروش معرض در را کاالیش عصر از پس که آن دارد؛ می

 باور را حرفش نیز مقابل طرف و است خریده قیمت فالن به را آن که خورد می سوگند

 حاکم اگر نماید؛ می بیعت حاکمی با دنیوي منافع طراخ به فقط که شخصی و کند؛ می

 ندهد، او به دنیا از چیزي اگر و است وفادار خویش پیمان به بدهد، او به یادن از چیزي

 ».کند نمی وفا خویش پیمان به
 شرح

 روز اهللا، که هستند گروه سه« که: است کرده ذکر مضمون بدین حدیثی /مولف

 عذاب و گرداند نمی پاکیزه را ها آن کند، نمی نظر آنان به گوید، نمی سخن ها آن با قیامت

 سه نه است؛ گروه سه منظور، که آمده »ثََالثَةٌ « حدیث متن در ؛»داشت خواهند ردناکید

 دارند. هایی ویژگی چنین بسیاري مردمانِ و ها ملت زیرا نفر؛
 یعنی ؛»دارد می دریغ مسافران از را نیازش بر مازاد آبِ بیابان در که کسی« اول:

 یا رهگذران به و دارد چاهی یا مزرعه سکَنه، از خالی اي منطقه یا بیابان در که کسی

 به .بنوشند چاهش یا مزرعه آب از که دهد نمی اجازه کنند، می عبور جا آن از که مردمی

 اش پاکیزه کند،ن نظر او به نگوید، سخن او با قیامت روز در اهللا که کسی شما گمان

 داشت؟ خواهد وضعیتی چه نماید، گرفتارش دردناکی عذاب به و نگرداند
گذارد و به نام اهللا،  که پس از عصر کاالیش را در معرض فروش می آن« دوم:

را به فالن قیمت خریده است و طرف مقابل نیز  خورد که آن دروغ سوگند می به
طور ویژه ذکر  از جهت اهمیت وقت، بهعصر را  پیامبر ؛»کند حرفش را باور می

گند دروغ کاالیش را بفروشد، روز با سو فرمود؛ و گرنه، کسی که در وقت شبانه
حدیثی بدین مضمون روایت  /گردد. که امام مسلم ول این هشدار و عذاب میممش

 .108)؛ و صحیح مسلم، ش: 2369، 2358صحیح بخاري، ش: ( )1(
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سه گروه هستند که اهللا، روز قیامت «فرمود:  گوید: پیامبر می ابوذرکرده است که 
گرداند و عذاب  ها را پاکیزه نمی کند، آن گوید، به آنان نظر نمی ها سخن نمی با آن
این جمله را سه بار تکرار کرد.  گوید: پیامبر می ابوذر». کی خواهند داشتدردنا
ها چه کسانی هستند؟  خدا! این کارند! اي رسول گفت: چقدر بدبخت و زیان ابوذر

تر از دو  کند، [یعنی کسی که شلوار یا لباسش را پایین کسی که اسبالِ ازار می«فرمود: 
گذارد، و  منت می -اش بر دیگران در برابر نیکی -دهد] کسی که قوزك پایش قرار می

 ».رساند فروش می  کسی که کاالیش را با سوگند دروغ به
 حدیث در عصر وقت ذکر که شود می روشن حدیث دو این بندي جمع از لذا

 خاص زمانِ این در دروغ سوگند به مربوط عذاب و وعید شدت جهت از ،ابوهریره

 با را کاالیش که کسی است، آمده ابوذر حدیث در که گونه همان گرنه، و ؛باشد می

 ببرد، باال را کاالیش قیمت تا کند یاد دروغ سوگند یا برساند فروش به دروغ سوگند

 نظر او به گوید، نمی سخن او با قیامت روز در اهللا یعنی است؛ وعید این مشمول

 نماید. یم گرفتارش دردناکی عذاب به و گرداند نمی اش پاکیزه کند، نمی
 حاکم اگر نماید؛ می بیعت حاکمی با دنیوي منافع خاطر به فقط که شخصی و« سوم:

 ندهد، او به دنیا از چیزي اگر و است وفادار خویش پیمان به بدهد، او به دنیا از چیزي

 آنان با قیامت روز در اهللا که ست کسانی جزو هم این ».کند نمی وفا خویش پیمان به

 دردناکی عذاب به و گرداند نمی  پاکیزه را آنان کند، نمی نظر ها آن هب گوید، نمی سخن

 داشته رواییفرمان و امام که است واجب مسلمانی هر بر زیرا نماید؛ می گرفتارشان

 یک اسالم، سرزمین تمام چه کند؛ عمل او قبال در خویش وظایف و تعهدات به و باشد

 فرمانرواي و دار زمام داراي اي منطقه هر چه و باشد داشته کل فرمانرواي و دار زمام

 اند؛ داشته اي پراکنده هاي حکومت مسلمانان بعد، به اربعه ي ائمه زمان از باشد. خاصی

 و بوده واجب انانمسلم بر منطقه هر حاکم از برداري فرمان ،اهللا رحمهم علما اجماع به اما
 هاي سرزمین در فهخلی یک وجود صورت در فقط که نگفته مسلمانان از یک هیچ

 فرمانروا و حاکم بدون مردم، صورت این در زیرا است؛ واجب او از اطاعت اسالمی،

 فرمانروایی و حاکم و بمیرد که کسی زیرا ست؛ جاهلی ي جامعه ویژگیِ این، و مانند می

 عصر از پیش مردم با یعنی جهل، اهل با و است مرده جاهلی مرگ بر باشد، نداشته
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 و دارد را خود فرمانرواي و حاکم اي منطقه هر بنابراین شود؛ می تهبرانگیخ رسالت
 است. واجب مسلمانان بر او از اطاعت

 جهانیان، پروردگار خاطر به نه کند، می بیعت دنیا خاطر به فرمانروا با که شخصی

 این حاکمش قبال در شخص این کرد روي ؛باشد می شدید هشدار یا وعید این مشمول

 از چیزي اگر و کند می وفا خویش پیمان به بدهد، او به دنیا از چیزي اکمح اگر که است

 و امیال اساس بر را بیعتش زیرا مانَد؛ نمی وفادار خویش پیمان به ندهد، او به دنیا
 است. کرده بنا نفسانی هاي خواسته
 ایم؛ نکرده بیعت خود حاکم با که ما گویند: می افراد از برخی که شود می شنیده گاه

 اند! نکرده بیعت خویش حاکم با اسالمی ي جامعه آحاد یعنی
 پیرزنان حتی ،#صحابه ي همه مگر ست. شیطانی و باطل ي شبهه یک این،

 بیعت بلکه هرگز؛ کردند؟ بیعت صدیق ابوبکر با سال و سن کم هاي بچه یا نشین خانه

 با ها آن که زمان هر و هستند فتح و رتق اهل که باشد می جامعه خبرگان و سرآمدان با

 که کنم نمی گمان .گردد می ثابت جا آن مردمِ ي همه بر والیتش کنند، بیعت کسی

 به مشروط را حاکم یک مشروعیت عقال، از یک هیچ طور همین و مسلمانان از یک هیچ

نچنی نیز غرب در دموکراسی مدعیان حتی بداند؛ جامعه افراد یکایک و آحاد بیعت 
 شود؟ نمی لحاظ دهندگان رأي ینّس شرایط آنان، انتخابات در مگر دارند؛ باوري
 در اهللا که هستند گروه سه است، آمده حدیث این در که گونه همان حال هر در

 عذاب و سازد نمی پاکشان کند، نمی نظر ها آن به گوید، نمی سخن آنان با قیامت روز

 رساند. می ها آن به دردناکی
 و سنت اهل رو این از گردد؛ می ثابت اهللا ايبر کالم صفت حدیث، این از

 که هرگونه و بخواهد که هرچه و بخواهد، که وقت هر اهللا که باورند این بر جماعت

 چه یا گوید می سخن زمانی چه و چگونه که دانیم نمی ما اما گوید؛ می سخن بخواهد،

 که ست کافی فقط بکند، را چیزي پیدایش ي اراده وقتی که داریم ایمان ولی گوید؛ می

 آید: می پدید چیز، آن و شود می محقق اش خواسته گاه آن و آي؛ پدید بگوید:

﴿ ٓ َما مۡ  إِ�َّ
َ
ٓ  ۥٓ ُرهُ أ َرادَ  إَِذا

َ
ن ا ًٔ َشۡ�  أ

َ
    ]٨٢: يس[  ﴾٨٢ َ�َيُكونُ  ُ�ن ۥَ�ُ  َ�ُقوَل  أ

» د شوموجو«گوید:  شأن او، این است که چون (پیدایش) چیزي را اراده کند، فقط به آن می
 شود. درنگ موجود می و بی
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 فرماید: می نیز و

ُ ٱ َ�نَ  َوَما﴿ َ�ٰ ٱ ِ�  ءٖ َ�ۡ  ِمن ۥِجَزهُ ِ�ُعۡ  �َّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَ�  تِ َ�
َ
 اَعلِيمٗ  َ�نَ  ۥإِنَّهُ  ِض� �ۡ�

    ]٤٤: فاطر[  ﴾٤٤ �قَِديرٗ 
 هللا داناى تواناست.ها و نه در زمین اهللا را درمانده نکرده است؛ همانا ا و هیچ چیز نه در آسمان

 برداشت چنین حدیث این از ؛»گوید نمی سخن آنان با اهللا« فرمود: اهللا رسول

 برداشت هم این مذکور، حدیث از گوید. می سخن نیز خود غیر با اهللا که شود می

 دارد: نظر دو بندگانش به اهللا که شود می
 و مانَد نمی مخفی متعال اهللا نگاه از چیزي هیچ که معنا بدین فراگیر؛ و عام نظر اول:

 بیند. می را چیز همه متعال اهللا
 اشاره نظر، همین به حدیث این در و باشد می رحمت نظر همان که خاص نظر دوم:

 کند. نمی رحمت نظر مذکور گروه سه به لمتعا اهللا یعنی است؛ شده
 را نشبندگا اهللا که است این شود، می برداشت حدیث این از که دیگري ي نکته 

 فرماید: می خود که گونه همان گرداند؛ می پاك

َ ٱ ِ�نَّ َوَ�ٰ ﴿ ٓ  َمن يَُزّ�ِ  �َّ ۗ �ََشا ُ ٱوَ  ُء     ]٢١:  النور[  ﴾٢١ َعلِيمٞ  َسِميعٌ  �َّ
 گرداند. و اهللا، شنواي داناست. ولی اهللا هر که را بخواهد، پاك می

 پاك را امورشان و افراد و بخشد می سامان و سر کارها به که است متعال اهللا این، لذا

 که دهد قرار بندگانش از دسته آن شمارِ در را ما که خواهیم می اهللا از گرداند؛ می

 تواناست. کاري هر بر اهللا که یقین به سازد؛ می پاکشان
*** 

ْ�َرَة أْرَ�ُعوَن ؛ قالوا: يَا أبَا ُهرَ »َ�ْ�َ انلَّْفَخَتْ�ِ أْرَ�ُعونَ «قاَل:  وََ�ْنُه َعِن انلَّيِبِّ  -١٨٤٥
وا: أْرَ�ُعوَن َشْهراً؟ قاَل: أَ�ْيُت. 

ُ
وا: أْرَ�ُعوَن َسَنًة؟ قاَل: أَ�ْيُت. قال

ُ
ال

َ
؟ قاَل: أَ�ْيُت، ق

ً
َو�َْبَ� «يَْوما

ٍء ِمَن  َماءِ َما اإل�سانلُكُّ يَشْ ُل اُهللا ِمَن السَّ ُق، ُ�مَّ ُ�َ�ِّ
ْ
ُب اخَلل

َّ
نَِب، �ِيِه يَُر�  َعْجَب اذلَّ

َّ
ًء إال
َما يَنُْبُت ابَلْقُل 

َ
 )1([متفق علیه] .»َ�َينُْبُتوَن ك

 .2955)؛ و صحیح مسلم، ش: 4935، 4814صحیح بخاري، ش: ( )1(
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یک  )1(در میان دو نفخ صور،«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
. گفتند: چهل دانم نمیگفتند: اي ابوهریره! یعنی چهل روز؟ پاسخ داد: ». چله است

دانم.  پاسخ داد: نمی . پرسیدند: چهل ماه؟دانم نمیپاسخ داد:  سال؟ ابوهریره
پوسد، مگر استخوان دنبالچه که آفرینش  تمام بدن) انسان می«(فرمود:  اهللا رسول
از این استخوان است و اهللا بارانی از آسمان فرو  -در روز قیامت -ها ي انسان دوباره

 ».آورند فرستد و مردم همانند رویش سبزه و گیاه، سر برمی می

ْعَرايِبٌّ َ�َقاَل: َمىَت  َنَما انلَّيِبُّ وََ�ْنُه قاَل: بَيْ  -١٨٤٦
َ
ُث الَقوَم، َجاَء أ يف َ�ْلٍِس ُ�َدِّ

اَعُة؟ َ�َمىَض رسوُل اهللاِ  اَل  السَّ
َ
اَل، َوق

َ
رَِه َما ق

َ
ك

َ
اَل ف

َ
قاَل َ�ْعُض الَقوِم: َسِمَع َما ق

َ
ُث، ف ُ�َدِّ

ىَض َحِديَثُه 
َ
ْم �َْسَمْع، َحىتَّ إَذا ق

َ
اَعِة؟َ�ْعُضُهْم: بَْل ل ائُِل َعِن السَّ قاَل: َها أنا يَا » قاَل: أْ�َن السَّ

اَعةَ «رُسوَل اهللاِ. قاَل:  اْ�َتِظِر السَّ
َ
َمانَُة ف

َ
يَف إَضاَ�ُتَها؟ قاَل: »إَذا ُضيَِّعِت األ

َ
َد «؛ قاَل: ك إَذا وُسِّ

اَعةَ  اْ�َتِظِر السَّ
َ
ْهلِِه ف

َ
ْمُر إىل َ�ْ�ِ أ

َ
 )2(]روایت بخاري[ ».األ

گفت که  در مجلسی با مردم سخن می اهللا گوید: رسول می بوهریرها ترجمه:
به سخنان  اهللا ست؟ رسول نشینی آمد و پرسید: قیامت چه زمانی هیدر این میان باد

پرسش را شنید، اما چون از  خود ادامه داد؛ برخی از حاضران گمان کردند که پیامبر
سؤال را نشنید. بزرگوار  د: پیامبرآن خوشَش نیامد، پاسخی نداد و برخی دیگر گفتن

نشین  یهداب» ي قیامت پرسید، کجاست؟ که درباره کسی«پس از پایان صحبتش فرمود: 
 گاه که امانت ضایع شود، آن«فرمود:  اهللا خدا! رسول عرض کرد: من بودم اي رسول

گاه  آن«فرمود:  اهللا رسول گردد؟ پرسید: امانت چگونه ضایع می». منتظر قیامت باش
 ».ظر قیامت باشتبه نااهالن سپرده شود، منکه کارها (=زمام امور) 

ْخَطُئوا «قاَل:  وََ�ْنُه أنَّ رُسوَل اهللاِ  -١٨٤٧
َ
ُ�ْم، و�ْن أ

َ
ل
َ
إْن أَصابُوا ف

َ
ُ�ْم، ف

َ
وَن ل

ُّ
يَُصل

ْيِهمْ 
َ
ُ�ْم َوَعل

َ
ل
َ
 )3([روایت بخاري] ».ف

میرند و بار دوم، همگان برانگیخته  اند، می که زنده بار نخست آنانشود؛  در صور دو بار دمیده می )1(
 شوند. [مترجم] می

 .59صحیح بخاري، ش:  )2(
 .694صحیح بخاري، ش:  )3(
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درست  تانامامان شما، برای اگر«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
رسد؛ ولی اگر در نمازشان  و صحیح نماز بخوانند، هم به آنان و هم به شما، پاداش می

کنید و گناهش با  اشکالی وجود داشته باشد، شما پاداش خود را دریافت می
 ».هاست آن

ةٍ  َخۡ�َ  ُكنُتمۡ ﴿: وََ�ْنهُ  -١٨٤٨ مَّ
ُ
خۡ  أ

ُ
انلَّاِس للنَّاِس يَأتُوَن  قاَل: َخْ�ُ  ؛﴾لِلنَّاِس  رَِجۡت أ

وا يِف اإلْسالَِم.بِِهْم يِف 
ُ
الِسِل يِف أْ�َناقِِهْم َحىتَّ يَْدُخل  )1([روایت بخاري]  السَّ

ةٍ  َخۡ�َ  ُكنُتمۡ ﴿فرماید:  گوید: اهللا متعال می می ترجمه: ابوهریره مَّ
ُ
خۡ  أ

ُ
 رَِجۡت أ

فرمود:  اهللا ؛ رسول»اید آمدهشما بهترین امتی هستید که براي مردم پدید : «﴾لِلنَّاِس 
را با  -یعنی غیرمسلمانان -ها نوعان خود، کسانی هستند که آن بهترین مردم براي هم«

 ».آورند تا مسلمان (و بهشتی) شوند هایشان است، می زنجیرهایی که در گردن

وَن اجلَ  َعِجَب اهللاُ «قاَل:  وََ�ْنُه َعِن انلَّيِبِّ  -١٨٤٩
ُ
وٍم يَْدُخل

َ
الِسلِ ِمْن ق  ».نََّة يِف السَّ

 )2([روایت بخاري]
از کسانی که به زنجیر بسته  اهللا«فرمود:  گوید: پیامبر می ترجمه: ابوهریره

 ».کند گردند، تعجب می شوند و وارد بهشت می می
شوند، سپس  ها اسیر و دربند می [نووي: مفهوم این دو حدیث، این است که آن

 دند.]گر آورند و بهشتی می اسالم می
 شرح

ذکر کرده است.  در این بخش از کتابش چهار حدیث از ابوهریره /مولف
در میان دو نفخ صور، یک «فرمود:  باشد که پیامبر حدیث نخست بدین مفهوم می

اي به نام اسرافیل مأمور دمیدن در صور است؛ نخستین بار که  ؛ فرشته»چله است
میرند؛  شوند و می زده می ي مردم وحشت دهد، همه در صور می اسرافیل

 فرماید: گونه که اهللا متعال می همان

 .4557صحیح بخاري، ش:  )1(
 .3010صحیح بخاري، ش:  )2(
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﴿ ۚ ُ �ِض إِ�َّ َمن َشآَء ٱ�َّ
َ
َ�َٰ�ِٰت َوَمن ِ� ٱۡ� ورِ َ�َفِزَع َمن ِ� ٱلسَّ َوَ�ۡوَم يُنَفُخ ِ� ٱلصُّ

تَۡوهُ َ�ِٰخرِ�َن 
َ
 ]٨٧[نمل:     ﴾٨٧َوُ�ٌّ �

ها و زمین هستند، به  نی که در آسماني کسا شود و همه دمیده می» صور«و روزي که در 
 آیند. افتند؛ مگر آنان که اهللا بخواهد. و همه خوار و زبون نزد اهللا می وحشت می

 فرماید: چنین می هم

ورِ ٱ ِ�  َونُفِخَ ﴿ َ�ٰ ٱ ِ�  َمن فََصعِقَ  لصُّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَمن تِ َ�
َ
ٓ  َمن إِ�َّ  ِض �ۡ� ۖ ٱ ءَ َشا ُ  ُ�مَّ  �َّ

خۡ  �ِيهِ  نُفِخَ 
ُ
  ]  ٦٨: الزمر[  ﴾٦٨ يَنُظُرونَ  �َِيامٞ  ُهمۡ  فَإَِذا ىٰ رَ أ

میرند  ها و زمین هستند، می ي کسانی که در آسمان شود؛ پس همه دمیده می» صور«و در 
 مگر کسی که اهللا بخواهد.

میرند؛ اما صور دوم براي برخاستن و زنده شدن دوباره  در صور نخست، همه می
 فرماید: ي این آیه می امهر ادد گونه که اهللا است؛ همان

خۡ  �ِيهِ  نُفِخَ  ُ�مَّ ﴿
ُ
    ]٦٨: الزمر[  ﴾٦٨ يَنُظُرونَ  �َِيامٞ  ُهمۡ  فَإَِذا َرىٰ أ

گرند، به پا  شود و ناگهان همگی در حالی که نظاره گاه دوباره در صور دمیده می و آن
 خیزند. می

دهد؛ زیرا  می ی هستند که رويتگر اتفاقا خیزند و نظاره آري؛ از قبرهایشان برمی
ي  ها همانند دانه فرستد و انسان فرو می اهللا متعال پیش از برانگیختنِ آنان، بارانی غلیظ

هر ترین اشتباهی روي دهد،  که کوچک آورند و بدون این بذر، سر از خاك برمی
 اهللا! گردد که در آن بوده است! سبحان روحی به همان کالبدي باز می

یعنی چهل روز؟  پرسیدند: له است؛ از ابوهریرهدر میان دو نفخ صور، یک چ
. پرسیدند: چهل دانم نمی: گفت . گفتند: چهل سال؟ ابوهریرهدانم نمیپاسخ داد: 

فقط خبر داد که در میان دو نفخ، یک چله  ؛ بلکه پیامبردانم ماه؟ پاسخ داد: نمی
نیز به سخن  رو ما است و بیان نکرد که چهل روز یا چهل ماه یا چهل سال؛ از این

باره خودسرانه  افزاییم و در این بسنده کرده، چیزي بر سخنِ آن بزرگوار نمی پیامبر
دمد،  براي بار دوم در صور می کنیم. در هر حال، وقتی اسرافیل اظهار نظر نمی

شوند و هرکس مطابق  حاضر می گاه اهللا مردم براي پس دادن حساب در پیش
رسی او،  باشد و حساب می رس، اهللا دهد. حساب اعمال و گناهانش حساب پس می
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کند؛ زیرا  اي به بندگانش ستم نمی خارج از عدالت یا لطف و مرحمت نیست و ذره
دهند، سه حالت دارد: یا ظالمانه  اي که مخلوقات انجام می رسی و محاسبه حساب

خویش یا به لطف  است، یا عادالنه و یا از روي بخشندگی و بزرگواري؛ اما اهللا
 گیرد یا به عدل خویش، و هیچ ستمی در کارِ او نیست: حساب می

    ]٥٤: يس[  ﴾٥٤ َملُونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  َما إِ�َّ  نَ َزوۡ ُ�ۡ  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  ٞس َ�فۡ  لَمُ ُ�ظۡ  َ�  مَ وۡ ۡ�َ ٱفَ ﴿
 رسید. سزاي اعمالتان می شود و تنها به کس هیچ ستمی نمی آن روز به هیچ

در  اهللا رسول«گوید:  می است که ابوهریره حدیث دوم، بدین مضمون
نشینی آمد و پرسید: قیامت چه  گفت که در این میان بادیه مجلسی با مردم سخن می

خواست صحبتش را  گویا نمی». به سخنان خود ادامه داد اهللا ست؟ رسول زمانی
 ربرخی از حاضران گمان کردند که پیامب«گوید:  می ناتمام رها کند. ابوهریره

پرسش را شنید، اما چون از آن خوشَش نیامد، پاسخی نداد و برخی دیگر گفتند: 
هاي  یابیم که سکوت کردن در برابر پرسش لذا در می». سؤال را نشنید پیامبر

مورد، اشکالی ندارد؛ یعنی اگر از شما سؤال نامناسبی بپرسند، اشکالی ندارد که  بی
پس از پایان صحبتش  اهللا گوید: رسول می سکوت کنید و جواب ندهید. ابوهریره

نشین عرض کرد: من بودم  بادیه» ي قیامت پرسید، کجاست؟ درباره کسی که«فرمود: 
». گاه که امانت ضایع شود، منتظر قیامت باش آن«فرمود:  اهللا خدا! رسول اي رسول

=زمام گاه که کارها ( آن«فرمود:  اهللا گردد؟ رسول پرسید: امانت چگونه ضایع می
که  ؛ یعنی نااهالن، فتوا دهند و آنان»الن سپرده شود، منتظر قیامت باشامور) به نااه

شایستگی ندارند، زمام امور را در دست گیرند یا کسانی بر مسند مدیریت بنشینند که 
شود و  از تعهد و تخصصِ کافی برخوردار نیستند. در آن زمان امور مردم، نابسان می

ان منابسامانی جامعه را فرا گیرد، باید منتظر قیامت بود؛ زیرا در آن زگاه که فساد و  آن
 گردد. شوند و قیامت، بر بدترین مردم برپا می کار می مردم، فاسد و تبه

گر این است که  دهد و بیان این حدیث نسبت به ضایع کردن امانت، هشدار می
 ست. داري هر کاري باید به اهلِ آن سپرده شود و این، مقتضاي امانت

اگر امامان شما، برایتان درست و صحیح نماز «در حدیث سوم آمده است: 
رسد؛ ولی اگر در نمازشان اشکالی وجود  بخوانند، هم به آنان و هم به شما، پاداش می
این حدیث ». هاست کنید و گناهش با آن داشته باشد، شما پاداش خود را دریافت می
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شود.  ي مساجد نیز می و امیران است و شامل ائمه نماز شدن کارگزاران ي پیش درباره
تنداري در برابر حاکمان  از این حدیث چنین برداشت می شود که شکیبایی و خویش

درستی ادا نکنند؛ مثالً اگر نمازها را  داران، واجب است؛ حتی اگر نماز را به و فرمان
از جماعت مسلمانان، جدا خوانیم و  ما نیز نمازها را با تأخیر میتأخیر بیندازند،  به

شویم؛ زیرا در این صورت، تأخیر در نماز که براي حفظ وحدت است، عذر  نمی
جاي  آید و این براي ما، حکم آن را دارد که گویا نماز را در اول وقت به شمار می به

 ایم. آورده
مخالفت با جماعت مسلمانان و فرمانروایان آنان اشاره این حدیث، به موضوع 

هایشان، بر خالف رهنمودها  زیرا مخالفت با حکام و فاش کردن عیوب و بدي دارد؛
انجامد؛ در صورتی  ست و به هرج و مرج و نابسامانی در جامعه می هاي دینی و آموزه

دارد؛ اهللا  کاري و شرارت باز می خوانَد و از تبه که دین اسالم به عدالت و نیکی فرا می
 فرماید: متعال می

هَ َ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ ا� َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ  ُكونُوا ِ  ِم�َ قَ�َّ َّ�ِ  ٓ ِ  ءَ ُشَهَدا  انُ  َٔ َشَ�  رَِمنَُّ�مۡ َ�ۡ  َوَ�  ِط� قِسۡ لۡ ٱب

ٰٓ  �ٍ قَوۡ  َ�َ  َّ�
َ
ْۚ َ�عۡ  � ْ عۡ ٱ ِدلُوا قۡ  ُهوَ  ِدلُوا

َ
ْ ٱوَ  َوٰىۖ لِلتَّقۡ  َرُب أ ۚ ٱ �َُّقوا َ َ ٱ إِنَّ  �َّ َّ�  ۢ  بَِما َخبُِ�

      ]٨: دة املائ[  ﴾٨ َملُونَ َ�عۡ 
داد برخیزید و به عدالت گواهی دهید؛ و نباید دشمنی گروهی، شما را  اي مؤمنان! براي اهللا به

تر است و تقواي اهللا پیشه بر آن دارد که عدالت نورزید. عدالت پیشه کنید که به تقوا نزدیک
 یقین اهللا به کردارتان آگاه است. سازید. به

ها را بازگو  کسی، منکرش نیست؛ اما اگر کاستیهایی وجود دارد و  شک کاستی بی
ها را هم بگوییم؛ این، یعنی عدل و انصاف. در صورتی که بازگو کردن  کنیم، خوبی می

ها، ستم و جفاست و اهللا متعال، ظلم و ستم را  ها و خودداري از ذکر خوبی بدي
گزاریم؛  ماز میاندازند، ن تأخیر می دوست ندارد. لذا با کسانی که نماز جماعت را به

ست  رسد و اگر در این تأخیر گناهی باشد، گناهش با پیشوایانی زیرا ثوابش به ما می
 اندازند. تأخیر می که نماز را به

از کسانی که  اهللا«فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره و اما حدیث چهارم؛
گونه که  نهما». کند گردند، تعجب می شوند و وارد بهشت می به زنجیر بسته می

رد که به ت، این حدیث به کافرانی اشاره دادر توضیح این حدیث گفته اس /مولف
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شود که  سبب می هاست؛ زیرا آیند و همین اسارت به نفع آن اسارت مسلمانان درمی
 اسالم بیاورند و به بهشت بروند.

*** 

 اهللاِ «قاَل:  وََ�ْنُه َعِن انلَّيِبِّ  -١٨٥٠
َ

َحبُّ ابلِالِد إىل
َ
 اهللاِ أ

َ
َمَساِجُدَها، وَأْ�َغُض ابلِالَِد إىل

َها
ُ
 )1([روایت مسلم] ».أْسَوا�

ها نزد اهللا،  ترین مکان محبوب«فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:
 ».ها در نزد اهللا، بازارها هستند مساجد و منفورترین مکان

َل َمْن يَْدُخُل ِمْن قوهلِ قاَل: ال تَ�ُ  وََ�ْن َسلماَن الفاريسِّ  -١٨٥١ وَ�نَّ إن اْسَتَطْعَت أوَّ
ْيَطاِن، َو�َِها َ�ْنُص  ُة الشَّ

َ
إ�ََّها َمْعَر�

َ
وَق، َوال آِخَر َمْن َ�ُْرُج ِمْنَها، ف [روایت  ُب َراَ�َتُه.السُّ

 )2(مسلم]
َل َمْن : «قاَل: قاَل رسوُل اهللاِ  ورواه الربقا� يف صحيحِه عن سلمانَ  وَّ

َ
ال تَُ�ْن أ

خَ يَدْ  رَّ
َ
ْيَطاُن َوف وَق، َوال آِخَر َمْن َ�ُْرُج ِمْنَها؛ �ِيَها بَاَض الشَّ  ».ُخُل السُّ

توانی نخستین  تا می: «که فرمود روایت است از قول سلمان فارسی ترجمه:
آید؛ زیرا  شود و آخرین کسی نباش که از بازار بیرون می کسی نباش که وارد بازار می

 ».افرازد جا پرچمش را برمی ست که آنگاه شیطان ا بازار، جوالن
فرمود:  اهللا روایت کرده است که رسول برقانی در صحیح خود از سلمان

شود و آخرین کسی نباش که از بازار بیرون  وارد بازار میکه نخستین کسی نباش «
مانند  -گناهانیتخم گناه بگذارد و تا  شود مستقر می؛ زیرا شیطان در بازار، رود می

 ».ایجاد کند -برداري تقلب و کاله ،خیانت ،دروغ

ُت لِرسوِل اهللاِ  وعن اعصٍم األحَوِل، َ�ْن عبِد اهللاِ بن رَسِْجَس  -١٨٥٢
ْ
ل
ُ
: يا قاَل: ق

َك، قاَل: 
َ
َك «رسوَل اهللاِ، َ�َفَر اُهللا ل

َ
َك رُسوُل اهللاِ ». َول

َ
ُ: أْسَتْغفَر ل

َ
ُت هل

ْ
؟ قال اعصٌم: َ�ُقل

 .671صحیح مسلم، ش:  )1(
 .2451صحیح مسلم، ش:  )2(
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َك، �ُ 
َ
� فِرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ ﴿ :مَّ تَال هِذهِ اآليةَ قاَل: َ�َعْم َول ۡ ٱوَ  ِمنِ�َ ُمؤۡ َولِلۡ  بَِك ِ�َ [روایت  .﴾تِ ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل

 )1(مسلم]
گفتم:  اهللا گفت: به رسول گوید: عبداهللا بن سرجِس احول می عاصمِ ترجمه:
گوید: به  عاصم می». طور تو را و همین«خدا! اهللا شما را بیامرزد. فرمود:  اي رسول

بله، و «براي تو درخواست آمرزش کرد. پاسخ داد:  اهللا گفتم: پس رسول عبداهللا
 گاه این آیه را تالوت نمود: آن». طور براي تو همین

� ِفرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ ﴿ ۡ ٱوَ  ِمنِ�َ ُمؤۡ َولِلۡ  بَِك ِ�َ     ]١٩:  حممد[  ﴾تِ ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل
 و براي گناهانت و براي مردان و زنان باایمان درخواست آمرزش کن.

ْدَرَك انلَّاُس ِمْن الَكَِم : «يِبُ انلَّ  قاَل  وعن أيب مسعوٍد األنصاريِّ  -١٨٥٣
َ
ا أ إنَّ ِممَّ

اْصَنْع َما ِشْئَت 
َ
ْم �َْسَتِح ف

َ
: إَذا ل

َ
ةِ األو�  )2([روایت بخاري] ».انلُُّبوَّ
یکی از سخنانی که مردم از پیامبران «گوید:  می ابومسعود انصاري ترجمه:

 ».خواهی، انجام بده اند، این است که: اگر حیا نداري، هر عملی که می هگذشته دریافت
 شرح

 گوید: پیامبر می ابوهریرهحدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که  /مولف
ها در نزد اهللا، بازارها  ها نزد اهللا، مساجد و منفورترین مکان ترین مکان محبوب«فرمود: 
 ».هستند

رو اهللا متعال، مساجد را در کنار نام خود  باشند؛ از این مساجد، از آنِ اهللا متعال می
 فرماید: که می ذکر فرموده است؛ چنان

ظۡ  َوَمنۡ ﴿
َ
ن لَمُ أ َنعَ  ِممَّ ِ ٱ ِجدَ َمَ�ٰ  مَّ ن �َّ

َ
ٓ  ِ�  وََسَ�ٰ  ۥُمهُ سۡ ٱ �ِيَها َكرَ يُذۡ  أ   ﴾َخَرابَِها

 ]  ١١٤: البقرة[ 
اهللا (و عبادتش) در مساجد اهللا جلوگیري  کارتر از کسی است که از بردن نامِ و کیست ستم

 کوشد؟ ها می کند و در خراب کردن آنمی

 فرماید: چنین می هم

 .2346صحیح مسلم، ش:  )1(
 .3483بخاري، ش:  صحیح )2(
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ذِنَ  ُ�ُيوٍت  ِ� ﴿
َ
ُ ٱ أ ن �َّ

َ
ِ  �ِيَها ۥَ�ُ  �َُسّبِحُ  ۥُمهُ سۡ ٱ �ِيَها َكرَ َوُ�ذۡ  َ�عَ تُرۡ  أ  ُغُدّوِ لۡ ٱب

ٞ تَِ�ٰ  ِهيِهمۡ تُلۡ  �َّ  رَِجالٞ  ٣٦ َصالِ �ٱوَ  ِ ٱ رِ ذِكۡ  َعن عٌ َ�يۡ  َوَ�  َرة    ]٣٧  ،٣٦:  النور[  ﴾�َّ
ها،  هایی(ست) که اهللا اجازه داده ارج داده شوند و نامش در آن (این چراغ و نورش) در خانه

 دارد. بامداد و شامگاه یاد گردد. مردانی که تجارت و داد و ستد، آنان را از یاد اهللا باز نمی

و  و محل ذکر و یاد اهللا اي دارند ژهبنابراین مساجد، شرافت و احترام وی
یل دینی و دنیوي اجایگاه عبادت و پرستش او هستند و در مساجد است که به مس

رو هزینه کردن مال براي تعمیر و آبادانی مساجد،  شود؛ از این مسلمانان رسیدگی می
ل ؛ لذا خرج کردن ماآید شمار می ي جاري به اهمیت و فضیلت فراوانی دارد و صدقه

براي تعمیر و آبادانی مساجد، از قربانی کردن و غذا دادن به دیگران، برتر است؛ زیرا 
ست که نمازگزاران از  ي جاري قهدگونه که بیان شد، مرمت و آبادانی مساجد، ص همان

 ست. هاي علمی ها و حلقه کنند وجایگاه مناسبی براي برگزاريِ کالس آن استفاده می
شود و پرچمش را  یطان است؛ شیطان در بازار مستقر میگاه ش اما بازار، جوالن

فریبد و آنان را به گناه و معصیت  افرازد و با شگردهاي گوناگون، مردم را می برمی
باشد و در آن گناهانی چون تقلب، دروغ،  کشاند؛ زیرا بازار، محل داد و ستد می می

ن خاطر بازارها، منفورترین اوان است؛ به همیبرداري و امثال آن، فر کاري و کاله فریب
ثابت  ها در نزد اهللا متعال هستند. از این حدیث، صفات حب و بغض براي اهللا مکان

شود و از اصول ما اهل سنت و جماعت است که این صفات را براي اهللا متعال ثابت  می
 چه را که در آن خیر دانیم و معتقدیم که اهللا متعال به صفات کمال موصوف است؛ آن می

 دارد. ها را ناپسند و ناخوش می ها و پلیدي ي شرارت و صالح باشد، دوست دارد و همه
آمده است،  آموزیم که مطابق رهنمودي که در حدیث سلمان از این حدیث می

رود یا آخرین کسی نباشیم که  باید بکوشیم تا نخستین کسی نباشیم که به بازار می
فورترین مکان در نزد اهللا متعال است و در بازار، کند؛ زیرا بازار، من بازار را ترك می

 گیرد. هاي حرام صورت می دهد و سخنان و نگاه اختالط زنان و مردان روي می
جایز  اهللا آید که در حیات رسول چنین برمی از حدیث عبداهللا بن سرجِس

از ها استغفار و درخواست آمرزش کند؛ این،  بود که از ایشان بخواهند که براي آن
بوده است؛ اما اگر کسی، پس از وفات  اهللا هاي منحصر به فرد رسول ویژگی
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از آن بزرگوار درخواست آمرزش کند، کافر و مشرك است؛ اما در حیات  اهللا رسول
 اش فرمود: آن بزرگوار، هیچ ایرادي نداشت؛ زیرا اهللا متعال به پیامبر برگزیده

� ِفرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ ﴿ ۡ ٱوَ  نِ�َ مِ ُمؤۡ َولِلۡ  بَِك ِ�َ     ]١٩:  حممد[  ﴾تِ ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل
 و براي گناهانت و براي مردان و زنان باایمان درخواست آمرزش کن.

هاست؛ یعنی آمرزش،  آمرزش یا مغفرت، به معناي بخشیدن گناهان و پوشاندن آن
ها؛ زیرا مغفرت، برگرفته از  شود و هم شامل پوشاندن آن هم شامل بخشش گناهان می

چه که  خود یا آن خانواده است؛ مغفر، یعنی کاله هم» مغفر«ي  اشد که با واژهب می» غفر«
 ي شمشیر به سر اصابت نکند. پوشانند تا تیر یا ضربه سر را در جنگ با آن می

*** 

ُل َما ُ�ْقىَض َ�ْ�َ انلَّاِس يَْوَم الِقَياَمِة : «قاَل: قاَل انلَّيِبُّ  وعن ابن مسعودٍ  -١٨٥٤ أوَّ
 )1([متفق علیه] ».َماءيِف ادلِّ 

نخستین قضاوتی که روز قیامت «فرمود:  گوید: پیامبر می مسعود ابن ترجمه:
 ».هاست ي خون گیرد، درباره در میان مردم صورت می

ْت: قاَل رسوُل اهللاِ  &وعن اع�شةَ  -١٨٥٥
َ
ُخلَِقِت الَمالَئَِ�ُة ِمْن نُوٍر، وَُخلَِق : «قال

ُ�مْ اجَلانُّ ِمْن َمارٍِج من نَ 
َ
ا ُوِصَف ل  )2([روایت مسلم] ».اٍر، وَُخلَِق آَدُم ِممَّ

ها،  اند و جن فرشتگان، از نور آفریده شده«اهللا فرمود:  گوید: رسول می &عایشه ترجمه:
 ».است گردیدهي آتش؛ و آدم از همان چیزي خلق شده که براي شما وصف  از شعله

ْت: اكنَ  &وعنها -١٨٥٦
َ
ُق نيَِبِّ اهللاِ  قال

ُ
[مسلم، این را در ضمن  الُقْرآن. ُخل

 )3(حدیثی طوالنی روایت کرده است.]
 ، قرآن بود.گوید: اخالق پیامبرِ اهللا می &عایشه ترجمه:

 .1678)؛ و صحیح مسلم، ش: 6533، 3484صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .2996صحیح مسلم، ش:  )2(
 .746صحیح مسلم، ش:  )3(
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ْت: قاَل رُسوُل اهللاِ  -١٨٥٧
َ
رَِه : «وعنها قال

َ
َمْن أَحبَّ لَِقاَء اهللاِ أَحبَّ اُهللا لَِقاَءهُ، َوَمْن ك

 ِ رَِه اُهللا ل
َ
َنا نَْ�رَهُ الَموَت؟ قاَل: ». َقاءهُ لَِقاَء اهللاِ ك

ُّ
لُك

َ
راِهَيُة الَموِت، ف

َ
ُت: يا رسوَل اهللاِ، أ�

ْ
َ�ُقل

َحبَّ «
َ
أ
َ
َ بِرمَْحَِة اهللاِ َورِْضَوانِِه وََجنَّتِِه أَحبَّ لَِقاَء اهللاِ ف َذلَِك، ولِ�نَّ الُمْؤِمَن إَذا �رُشِّ

َ
يَْس ك

َ
ل

 َ رَِه اُهللا لَِقاءهُ اُهللا لَِقاءهُ، و�نَّ الاَكفَِر إَذا �رُشِّ
َ
رَِه لَِقاَء اهللاِ و�

َ
[متفق  ». بَِعذاِب اهللاِ وََسَخِطِه ك

 )1(علیه]
دار دیدارِ اهللا باشد،  هرکه دوست«فرمود:  اهللا گوید: رسول می &یشهاع ترجمه:

ت اهللا را دوست نداشته باشد، اهللا نیز ااهللا نیز دیدارش را دوست دارد؛ و هرکه مالق
خدا! اگر منظورتان دوست نداشتن مرگ  گفتم: اي رسول». دوست نداردتش را امالق

گاه که نوید  چنین نیست؛ مومن آن«ي ما مرگ را دوست نداریم؟ فرمود:  است، همه
شود، مالقات اهللا را دوست دارد؛ در  داده می ، خشنودي و بهشت اهللا به اورحمت

بارِ عذاب و  خفت که خبرِ نگامیکافر هدارد. و  نتیجه اهللا نیز مالقاتش را دوست می
دارد و اهللا نیز دیدارش را  کند، دیدار اهللا را ناپسند می هی را دریافت میخشمِ ال

 ».دوست ندارد
 شرح

گوید:  می مسعود حدیثی بدین مضمون آورده است که عبداهللا بن /مولف
، گیرد نخستین قضاوتی که روز قیامت در میان مردم صورت می«فرمود:  پیامبر
کند.  در روز قیامت در میان بندگانش قضاوت می آري؛ اهللا». هاست ي خون درباره

رسی او، خارج از  برسی تنها با اهللا متعال است و حساب در آن روز قضاوت و حساب
کند؛ زیرا  اي به بندگانش ستم نمی طف و مرحمت نیست و ذرهلعدالت، یا خارج از 

دهند، سه حالت دارد: یا ظالمانه  نجام میاي که مخلوقات ا رسی و محاسبه حساب
هی، عدل و خشندگی و بزرگواري؛ اما قضاوت الاست، یا عادالنه و یا از روي ب

عدالت، یا فضل و رحمت است و آن روز هر کسی بدون هیچ کم و کاستی به حقّ 
ي  اي در روز رستاخیز درباره بندههی که هر رسد. نخستین مورد از حقوق ال می خود
شود، نمازِ اوست که اگر درست باشد، رستگار و پیروز است و اگر  حاسبه میآن م

کار است؛ زیرا کسی که نمازش را تباه  نمازش باطل و نادرست باشد، ناکام و زیان

 . (مترجم)]نقل از عباده بن صامت به 6507؛ [و نیز روایت بخاري، ش: 2684صحیح مسلم، ش:  )1(
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اي براي  اي براي انجام کارهاي نیک نداشته و از هیچ بازدارنده کرده است، هیچ انگیزه
 فرماید: گونه که اهللا متعال می ؛ همانتاس دوري از کارهاي زشت، برخوردار نبوده

قِمِ ﴿
َ
لَوٰ ٱ َوأ ۖ لصَّ لَوٰ ٱ إِنَّ  ةَ ٓ َفحۡ لۡ ٱ َعنِ  َ�ٰ َ�نۡ  ةَ لصَّ ۡ ٱوَ  ءِ َشا      ]٤٥: العنكبوت[  ﴾ُمنَكرِ ل

 دارد. گمان نماز، از کارهاي زشت و ناپسند باز می و نماز را برپا دار. بی

ي  گیرد، درباره م صورت میقضاوتی که روز قیامت در میان مرداما نخستین 
 شود. ي اموال و آبروي مردم قضاوت می هاست؛ و سپس درباره خون

اي از موارد  باشد و در پاره حق می به -مثالً براي قصاص، -اي از موارد قتل در پاره
گیرد و  ناحق صورت می نیز ناحق است؛ در این حدیث به قتلی اشاره شده است که به

شود، قتل ناحق  ها که به آن رسیدگی می د از حقوق انسانروز قیامت نخستین مور
 است.

گردد و این  در روز قیامت ثابت می رسیِ اهللا از این حدیث قضاوت و حساب
رسد؛  اي به حقّ خویش می دیده شود که در آن روز هر مظلوم و ستم نکته روشن می

است، نزِد صاحب حق  که غیبت کسی را کرده یا به او تهمت زده و توبه کرده مثالً آن
گوید: مرا ببخش که در حقّت  کند و می ي خویش اظهار پشیمانی می آید و از کرده می

پذیرد؛  کنم. اما صاحبِ حق نمی ام و از اهللا متعال نیز درخواست آمرزش می بد کرده
ي راستینی کرده باشد، اهللا متعال به جاي او حقّ  در این حالت اگر آن شخص توبه

فرماید. مثالً شخصی از شما بستانکار بوده و شما طلبش را  ادا می صاحب حق را
اید؛ حال نزد صاحب حق  اید؛ اما پس از چندي پشیمان شده و توبه نموده انکار کرده

حساب من و «گوید:  شود و می روید تا رضایتش را جلب کنید؛ اما او راضی نمی می
صاحب  ي خود صادق باشید، اهللا هگوییم: اگر واقعاً در توب می». تو به روز قیامت

البته شما در همین دنیا معادل بدهی خود را صدقه دهید تا  را راضی خواهد کرد حق
 تر گردد و این مسؤولیت از گردن شما برداشته شود. بارِ گناهتان سبک

از آغاز آفرینش خبر داد و فرمود:  پیامبراما حدیث دوم بدین مضمون است که 
 ها نیکوکارند و از اهللا ي آن رو همه ؛ از این»اند ر آفریده شدهفرشتگان، از نو«

پیچند و بدون خستگی و درماندگی، همواره  کنند و از عبادتش سر نمی نافرمانی نمی
ي آتش  ها، از شعله جن«بیان فرمود که  اهللا نمایند. رسول پاکی یاد می اهللا متعال را به
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ها از تبار ابلیس یا شیطان  ر این است که جنو این، دلیلی روشن ب» اند آفریده شده
سجده  بزرگ هستند همان شیطانی که از فرمان اهللا سرپیچی نمود و براي آدم

۠  قَاَل ﴿نکرد و گفت:  نَا
َ
   ]٧٦:  ص[ ﴾٧٦ ِط�ٖ  ِمن ۥَتهُ وََخلَقۡ  نَّارٖ  ِمن َتِ� َخلَقۡ  هُ ّمِنۡ  َخۡ�ٞ  �

 آري؛». اي ز آتش و او را از گل آفریدهابلیس) گفت: من از آدم بهترم؛ مرا ا«(یعنی: 
جا که بتوانند، در پیِ  ؛ به همین سبب نیز تا آناند ها از آتش آفریده شده ي جن همه

ها هستند؛ لذا همواره به خواندن  ها و آسیب رساندن به آن ضربه زدن به انسان

ماشته شود و بر شما گ بانی از سوي اهللا بند باشید تا نگه ها پاي در شب الکرسی آیۀ

 شیطان جرأت نکند که به شما نزدیک گردد.
 یعنی از؛ »است و آدم از همان چیزي خلق شده که براي شما وصف گردیده« 

رو اهللا  خاکی که گل شد و سپس خشکید؛ لذا آدم از گلِ خشکیده خلق شد؛ از این
 فرماید: متعال می

خۡ  تَاَرةً  رُِجُ�مۡ ُ�ۡ  اهَ َوِمنۡ  نُِعيُدُ�مۡ  َو�ِيَها ُ�مۡ َ�ٰ َخلَقۡ  َهاِمنۡ ﴿
ُ
  ]  ٥٥: طه[  ﴾٥٥ َرىٰ أ

 آوریم. گردانیم و دوباره شما را از آن بیرون می شما را از زمین آفریدیم و شما را به آن بازمی

؛ یعنی به »اخالق پیامبر، قرآن بود«گوید:  می &و اما دومین حدیث؛ عایشه
چه  نمود و از آن کرد، عمل می میرهنمودهاي قرآنی آراسته بود؛ هرچه قرآن به آن امر 

ها و چه در تعامل با  ي عبادت نمود؛ چه در زمینه شت، دوري میا دکه قرآن باز می
که اگر  ست به این اي اشاره &ي صدیقه المؤمنین، عایشه بندگانِ اهللا. این سخن ام

سته آراسته شویم، باید خود را به رهنمودهاي قرآنی آرا خواهیم به اخالق پیامبر می
 سازیم.

دار دیدارِ اهللا  هرکه دوست«فرمود:  سومین حدیث بدین مضمون است که پیامبر
باشد، اهللا نیز دیدارش را دوست دارد؛ و هرکه مالقات اهللا را دوست نداشته باشد، اهللا 

خدا! اگر منظورتان  : اي رسولعرض کرد &عایشه». نیز مالقاتش را دوست ندارد
چنین نیست؛ «ي ما مرگ را دوست نداریم؟ فرمود:  مهدوست نداشتن مرگ است، ه

شود، مالقات اهللا را  گاه که نوید رحمت، خشنودي و بهشت اهللا به او داده می مومن آن
که خبرِ  دارد. و کافر هنگامی دوست دارد؛ در نتیجه اهللا نیز مالقاتش را دوست می
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دارد و اهللا نیز   را ناپسند میکند، دیدار اهللا هی را دریافت میبارِ عذاب و خشمِ ال خفت
شود که به عذاب  ي مرگش، باخبر می کافر در آستانه ».دیدارش را دوست ندارد

ورزد  که پیکرش را ترك کند، امتناع می دردناکی گرفتار خواهد شد؛ لذا روحش از این
فرشتگان،  کالبدش جدا شود و چون حاضر به جان دادن نیست،و دوست ندارد که از 

گردد؛ مانند  سختی از تنش جدا می خاطر روح وي به کشند و به همین را می وا روحِ
 فرماید: گونه که اهللا متعال می همان کنند. را از سیخ جدا می پشم خیسی که آن

ٰ ٱ إِذِ  تََرىٰٓ  َولَوۡ ﴿ ۡ ٱ تِ َ�َمَ�ٰ  ِ�  لُِمونَ ل�َّ ۡ ٱوَ  تِ َموۡ ل ْ بَاِسُطوٓ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل يۡ  ا
َ
خۡ  ِديِهمۡ �

َ
ْ رُِجوٓ أ  ا

نُفَسُ�ُمۖ 
َ
ۡ ٱ َعَذاَب  نَ َزوۡ ُ�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ أ ِ ٱ َ�َ  َ�ُقولُونَ  ُكنُتمۡ  بَِما ُهونِ ل  قِّ �َۡ ٱ َ�ۡ�َ  �َّ

ونَ َتكۡ �َسۡ  ۦتِهِ َءاَ�ٰ  َ�نۡ  َوُ�نُتمۡ      ]٩٣: األنعام[  ﴾٩٣ ِ�ُ
هاي مرگ ببینی و فرشتگان، دستانشان را (به سوي آنان) کاران را در سختی و چون ستم

گفتید و بدان گویند:) جان بِکَنید؛ امروز به سبب سخنان نادرستی که به اهللا می(می گشوده،
 شوید.اي مجازات میکردید، با عذاب خوارکنندهسببب که از تصدیق آیاتش سرکشی می

شود. بـه   ها داده نمی ي خوبی به آن دهند؛ چون مژده کافران هنگام مردن، جان نمی
رو حاضر نیستند که جان دهند؛ لذا فرشتگان مرگ  د؛ از ایندهن ها نوید دوزخ را می آن

کـه   این عذاب خوارکننده، در زمان مرگشـان و همـین  ». جان بِکَنید«گویند:  به آنان می
 رسد. ها می میرند، به آن می

و  پروردگارش، اهللادار مالقات پروردگار است؛ زیرا  که مومن دوست خالصه این
مند است؛ از  کرانش عالقه هاي بی و به بهشت و نعمتاجر و ثوابش را دوست دارد 

ها برسد و پروردگارش را مالقات کند؛  خواهد که هرچه زودتر به این نعمت رو می این
 شود. ژه در هنگام مرگ که به او نوید رحمت، خشنودي و بهشت اهللا داده میوی به

ي ما را نیکو بگردان؛  ي همه یا اهللا! ما را جزو مشتاقان دیدارت قرار بده و خاتمه
 راستی که تو بر هر کاري توانایی. به

*** 

مِّ الُمْؤِمنَِ� َصِفيََّة بنِت ُحَيٍّ  -١٨٥٨
ُ
ْت: اكَن انلَّيِبُّ  &وََ�ْن أ

َ
تَيُْتُه  قال

َ
أ
َ
، ف

ً
ُمْعَتِكفا

ْ�َقلَِب َ�َقاَم َميِع يِلَْقلَِبِ�، �َ 
َ
ْمُت أل

ُ
ُتُه ُ�مَّ �

ْ
� َحدَّ

َ
ْالً، ف ، $َمرَّ رَُجالَِن ِمَن األنَْصارِ أُزوُرُه يلَ

يَا انلَّيِبَّ 
َ
ا َرأ مَّ

َ
ل
َ
َما، إ�ََّها َصِفيَُّة بِْنُت ُحَيٍّ : «أرْسَاَع. فقاَل  ف

ُ
َ�َقاال: ُسْبحاَن اهللاِ » ىلَعَ رِْسلِك
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 َخشِ «يَا رسوَل اهللاِ، فقاَل: 
ِّ

ِم، َو�� ْيَطاَن َ�ْرِي ِمَن ابِْن آَدَم َ�َْرى ادلَّ  يِف إنَّ الشَّ
َ

ْن َ�ْقِذف
َ
ْيُت أ

اً  و�ُِ�َما رَشّ
ُ
ل
ُ
  -ق

ً
اَل: َشيْئا

َ
ْو ق

َ
 )1([متفق علیه] ».-أ

معتکف  -در مسجد -پیامبرگوید:  می &بنت حیی المؤمنین، صفیه ام ترجمه:
بود؛ شبی به دیدنش رفتم و پس از چندي که با ایشان سخن گفتم، برخاستم تا بروم؛ 

 $. دو مرد انصاري-و چند قدمی با من آمد -ه کندآن بزرگوار برخاست تا مرا بدرق
فرمود:  را دیدند، بر سرعت خود افزودند. پیامبر گذشتند. وقتی پیامبر جا می از آن

گفتند:  -تعجب کردند و -آن دو». باشد عجله نکنید؛ او صفیه بنت حیی می«
د نیطان همانش«فرمود:  ست؟) پیامبر خدا! (این چه فرمایشی اهللا! اي رسول سبحان

هایتان گمانِ  ترسیدم که شاید شیطان در دلیابد و من  در بدن انسان جریان می خون
 ».هایتان چیزي آورده باشد در دل -یا فرمود: -بدي انداخته باشد

لِب -١٨٥٩ ُمطَّ
ْ
َفْضل العبَّاَس بِْن َعبِد ال

ْ
يِب ال

َ
 قاَل: َشِهْدُت َمَع َرُسوِل اهللاِ  وََ�ْن أ

لِِب َرُسوَل اهللايَوَم ُحَنْ�  ُمطَّ
ْ
ارِث بِْن َعبِد ال

ْ
ِزْمُت أنا وأبو ُسْفَياَن ْ�ُن احل

َ
ل
َ
ُه،  ، ف

ْ
ْم ُ�َفارِق

َ
ل
َ
ف

 الُمْسلُِموَن  َورُسوُل اهللاِ 
َّ

وَن، َو�
ُ
� ا اتلىََق الُمْسلُِموَن َوالُمرْشِ مَّ

َ
ل
َ
ُ َ�ْيَضاَء، ف ٍة هلَ

َ
ىلَعَ َ�ْغل

ِة َرُسوِل  ُمْدبِر�َِن، َ�َطِفَق َرُسوُل اهللاِ 
َ
ارِ، وأنا آِخٌذ بِلَِجاِم َ�ْغل فَّ

ُ
َتُه قِبَل الك

َ
ُض َ�ْغل

ُ
يَْرك

َع، وأبُو ُسْفَياَن آِخٌذ بِِرَ�ِب َرُسوِل اهللاِ  اهللاِ  َها إَراَدَة أْن ال �رُْسِ فُّ
ُ
 .أ�

ُمَرةِ : «فقاَل َرُسوُل اهللا َن رَُجالً َوَ�  -قاَل الَعبَّاُس ». أْي َ�بَّاُس، نَاِد أْصَحاَب السَّ
 
ً
أنَّ َ�ْطَفَتُهْم ِحَ� َسِمُعوا َصْوِ�  -َصيِّتا

َ
ك

َ
َواهللاِ ل

َ
ُمَرةِ، ف ىلْعَ َصْوِ�: أْ�َن أْصَحاُب السَّ

َ
ُت بِأ

ْ
َ�ُقل

ْعَوةُ يف اُر، َوادلَّ فَّ
ُ
وا ُهْم َوالك

ُ
َتَتل

ْ
ا�

َ
َّْيَك، ف َّْيَك يَا بلَ ْوالَِدَها، فقالوا: يَا بلَ

َ
 َ�ْطَفُة ابَلَقِر ىلَعَ أ

ْعَوةُ ىلَعَ بَِ� احَلارِِث  ِت ادلَّ رُصَ
َ
نَْصارِ، يَا َمْعرَشَ األنَْصارِ، ُ�مَّ ق

َ
وَن: يَا َمْعرَشَ األ

ُ
األنَْصارِ َ�ُقول

 قَِتالِِهْم، َ�َقاَل:  بِْن اخَلْزَرِج، َ�َنَظَر َرُسوُل اهللاِ 
َ

ْيَها إىل
َ
تِِه اَكلُمَتَطاوِِل َعل

َ
َهَذا «َوُهَو ىلَعَ َ�ْغل

َخَذ َرُسوُل اهللاِ »َحِ�َ الَوِطيُس ِحَ� 
َ
اَل:  ، ُ�مَّ أ

َ
ارِ، ُ�مَّ ق فَّ

ُ
َرَ� بِِهنَّ وُُجوَه الك

َ
َحَصَياٍت ف

دٍ «  أْن »اْ�َهَزُموا َوَربِّ ُ�َمَّ
َّ
واهللاِ َما ُهَو إال

َ
إَذا الِقَتاُل ىلَعَ َهْيئَتِِه �ِيما أَرى، ف

َ
َذَهْبُت أْ�ُظُر ف

َ
، ف

ْمَرُهْم ُمْدبِراً. َرَماُهْم حِبََصَياتِِه،
َ
ُهْم لَكِيالً وَأ ُت أَرى َحدَّ

ْ
 )2([روایت مسلم] َ�َما زِل

 .2175صحیح مسلم، ش: ؛ 2035ش:  ،صحیح بخاري )1(
 .1775حیح مسلم، ش: ص )2(

                                           



 الصالحین شرح ریاض   588

در جنگ  اهللا با رسولگوید:  می ابوالفضل، عباس بن عبدالمطّلب ترجمه:
حنین حضور داشتم؛ من و ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب همواره در کنار 

بر استر سفید خود سوار  اهللا ولشدیم. رس بودیم و از ایشان جدا نمی اهللا رسول
گیر  غافل -بود. هنگامی که مسلمانان و مشرکان رویاروي هم قرار گرفتند، مسلمانان

راند و من، افسار قاطرِ  سوي کفار می قاطرش را به اهللا گریختند. رسول -شدند و
را گرفته و نگه داشته بودم تا سرعت نگیرد؛ ابوسفیان نیز رکاب  اهللا رسول
 را گرفته بود. اهللا رسول

که صداي  -عباس». اي عباس! اصحاب سمره را صدا بزن«فرمود:  اهللا رسول
به اهللا گوید: با صداي بلند فریاد برآوردم: اصحاب سمره کجایند؟  می -بلندي داشت

شتابد، به  فرزندانش میسوي  که صدایم را شنیدند، همانند گاوي که به سوگند هنگامی
نیز در میان  #بازگشتند و گفتند: لبیک، لبیک؛ و با کافران جنگیدند. انصارمیدان نبرد 

دیگر را  و یک -گفتند: اي گروه انصار! اي گروه انصار! خود بانگ برآورده بودند و می
ارث بن ح گاه این دعوت به بنی . آن-خواندند فرا می به پایداري و یاريِ پیامبر
ر استرش، سر خویش را باال گرفته بود و به سوار ب اهللا خزرج منحصر شد. رسول

ریزه  سپس چند سنگ». اینک تنور جنگ داغ شد«کرد؛ فرمود:  پیکارشان نگاه می
سوگند به پروردگار محمد که «برداشت و به سوي کافران پرتاب کرد و فرمود: 

چنان تنور جنگ  براي وارسی وضعیت جنگ رفتم و دیدم که هم». شکست خوردند
سوي کفار پرتاب کرد،  ها را به ریزه سنگ اهللا که رسول ه اهللا سوگند همینداغ است؛ ب

 توانشان را از دست دادند و رو به شکست نهادند.دیدم که کفار 
 شرح

 &المؤمنین، صفیه بنت حیی امحدیثی بدین مضمون آورده است که  /مولف
». دیدنش رفتم و من به بوددر ماه رمضان در مسجد، معتکف  اهللا رسول«گوید:  می

هاي دیگر به  در ماه اهللا اعتکاف فقط در ماه رمضان درست است؛ زیرا رسول
نشست و فقط یک بار در ماه شوال، براي قضاي اعتکاف رمضان،  اعتکاف نمی

ي پایانیِ رمضان اعتکاف کند. از  ههود؛ زیرا در آن سال نتوانست در داعتکاف نم
ان را مشروع نگردانید؛ اعتکاف براي کسبِ رو براي امتش اعتکاف در غیررمض این

ي  هر سال دهه داري در این شب مبارك است و پیامبر زنده شب قدر و قیام و شب
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ي میانیِ  نشست و سپس دهه شب قدر، به اعتکاف می در جستجوياخیر رمضان را 
ر رمضان ي آخ رمضان را اعتکاف کرد و چون به او گفته شد که شب قدر در دهه

ي پایانیِ رمضان را از سر گرفت و بر آن  مانند گذشته، اعتکاف در دههاست، ه
 بندي نمود. پاي

کنند  استدالل می برخی براي مشروعیت اعتکاف در غیررمضان به حدیث عمر
ام که یک یا دو شب در مسجدالحرام اعتکاف کنم.  پرسید: نذر کرده که از پیامبر

این حدیث دلیلی بر مشروعیت اعتکاف در ». نذر خود را ادا کن«فرمود:  اهللا رسول
باشد و بدین معناست که اگر  ي اداي نذر اعتکاف می غیر رمضان نیست؛ بلکه درباره

شود؛ بلکه نذر خویش را ادا  کار نمی کسی نذر اعتکاف کند، با اداي نذر خود گنه
یرا ي اخیر آن باشد؛ ز نماید. اما سنت، این است که اعتکاف در رمضان و در ده

 کرد. ي پایانیِ رمضان اعتکاف می در دهه پیامبر
اعتکاف به معناي خلوت گزیدن در مسجد براي تقرب و نزدیکی جستن به اهللا 

ست: اعتکاف در  ي پایانی رمضان، مشروع شده است. گفتنی باشد و در دهه متعال می
ي  اندازه انسان به«غیررمضان، مبناي شرعی ندارد و این دیدگاه برخی از علما که 

چنین  ، هیچ دلیلی ندارد؛ زیرا پیامبر»ماندنِ خود در مسجد، نیت اعتکاف کند
اعتکافی را براي امتش مقرر نفرموده است؛ نه با گفتارِ خود و نه با کردار خویش؛ 

شوید، نیت اعتکاف کنید؛  یعنی به مردم نفرموده است که هرگاه وارد مسجد می
ي پایانیِ رمضان  چنین کرده باشد. آن بزرگوار دهه چنین ثابت نیست که خود نیز هم

 &المؤمنین، صفیه بنت حیی نشست. ام اعتکاف می را در جستجوي شب قدر به
معتکف بود؛ شبی به دیدنش رفتم و پس از چندي که  -در مسجد -گوید: پیامبر می

و  -ندبا ایشان سخن گفتم، برخاستم تا بروم؛ آن بزرگوار برخاست تا مرا بدرقه ک
را  گذشتند. وقتی پیامبر جا می از آن $. دو مرد انصاري-چند قدمی با من آمد

عجله نکنید؛ او صفیه بنت حیی «فرمود:  دیدند، بر سرعت خود افزودند. پیامبر
خدا! (این چه  اهللا! اي رسول گفتند: سبحان -تعجب کردند و -آن دو». باشد می

یابد و  ن هماند خون در بدن انسان جریان میشیطا«فرمود:  ست؟) پیامبر فرمایشی
در  -یا فرمود: -هایتان گمانِ بدي انداخته باشد من ترسیدم که شاید شیطان در دل

 ».هایتان چیزي آورده باشد دل
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 گر چند نکته است. این حدیث، نشان
باشد و این نکته  اش نمایان می با خانواده اهللا رفتاريِ رسول در این حدیث خوش

تواند به دیدنِ شوهر خود که در اعتکاف است،  شود که زن می آن برداشت می هم از
کند؛ حتی اگر مرد با نگاه کردن به همسر خود، لذت  برود و این، اعتکاف را باطل نمی

بستر شدن با همسر در حالِ اعتکاف نهی فرموده و از  بجوید؛ زیرا اهللا متعال از هم
 نگاه کردن منع نکرده است.

رود، او را  شایسته است که انسان در آن هنگام که همسرش به جایی می چنین هم
ویژه در شب یا در ساعاتی که مراقبت از آنان  بدرقه کند و چند قدمی با او برود؛ به

 تري دارد. اهمیت بیش
ها و  شود، این است که باید گمان ي دیگري که از این حدیث برداشت می نکته

 ، بههر دلیلی کسی بهدود؛ یعنی هر زمان احساس کردید که ها ز هاي بد را از دل خیال
ي  باید اصل موضوع را برایش توضیح دهید و زمینهشما بدگمان شده است، 

 اش را مرتفع سازید. بدگمانی
که  از روي تعجب یا هنگامی »اهللا سبحان«آید که گفتنِ  از این حدیث چنین برمی

از روي  $که آن دو مرد انصاري نانشود، ایرادي ندارد؛ چ زده می انسان شگفت
 نیز تأییدشان فرمود. گفتند و پیامبر »اهللا سبحان«تعجب 

باشد و نشان  نسبت به امتش می سوزي پیامبر گر شفقت و دل این حدیث، نشان
 ها را از امتش دور کند. کوشید تا بدي دهد که آن بزرگوار همواره می می

 ي ماجراي حنین است. دربارهباشد  می اش عباس وياحدیث دوم که ر
 #جنگید. صحابه "ثقیف"ي  جا با طایفه در آن ست که پیامبر حنین نام مکانی

هزار رزمنده به سوي  مکه را در رمضان سال هشتم هجري فتح کردند و با دوازده
هزار نفر از این سپاه، از مدینه و اطرافش آمده  ست: ده ثقیفیان حرکت کردند؛ گفتنی

هزار  شمار نیروهاي دشمن، سه .پیوستند زار نفر از اهالی مکه نیز به آنانبودند و دوه
رو برخی از مسلمانان به کثرت و فراوانی خود مغرور شده،  و پانصد نفر بود؛ از این

بود نیرو، شکست بخوریم؛ اما اهللا متعال به  خاطر کم گفتند: محال است که امروز به می
ي فقط از سوي اوست و ساز و برگ جنگی و ها نشان داد که نصرت و پیروز آن

هی نیستند؛ ثقیفیان، زنند و مانع از تقدیرِ ال قم نمیفراوانیِ افراد، سرنوشت جنگ را ر
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ها  جا به کمین سپاه اسالم نشستند و تمام دره هنگام وارد وادي حنین شدند و آن شب
دم به  ودند، سپیدهب خبر هاي حنین را گرفتند؛ مسلمانان که از کمین دشمن بی و تنگه

رو شدند و پا به فرار گذاشتند؛  ي دشمن روبه گیرانه ي غافل حنین رسیدند و با حمله
ماندند؛  هزار نفري، فقط صد نفر در کنارِ پیامبر که از آن لشکر دوازده چنان
 فرماید: گونه که اهللا متعال می همان

ُ�مُ  لََقدۡ ﴿ ُ ٱ نََ�َ عۡ  إِذۡ  ُحَنۡ�ٍ  مَ َ�وۡ وَ  َكثَِ��ٖ  َمَواِطنَ  ِ�  �َّ
َ
 فَلَمۡ  تُُ�مۡ َكۡ�َ  ُ�مۡ َجَبتۡ أ

 ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  َوَضاقَۡت  ا ٔٗ َشۡ�  َعنُ�مۡ  نِ ُ�غۡ 
َ
ۡ  ُ�مَّ  رَُحَبۡت  بَِما ُض �ۡ� دۡ  ُتمَو�َّ   ﴾٢٥ بِرِ�نَ مُّ

  ]  ٢٥: التوبة[ 
اه که کثرت گویژه) در روز حنین یاري داده است؛ آن هاي فراوانی و (به اهللا، شما را در میدان

همه و فراوانیِ شما، مغرورتان کرد؛ ولی فراوانی شما سودي به شما نبخشید و زمین با آن
 گستردگی بر شما تنگ شد و بدین ترتیب (در میدان نبرد) پشت(به دشمن)کرده، گریختید.

گیري و اقدام در  نظیر داشت و مرد تصمیم که شجاعتی بی اما محمد مصطفی
نَا انلَّيِبُّ ال َكِذْب، « گفت: ، قاطرش را به سوي دشمن راند و میهاي سخت بود هنگامه

َ
أ

ِلْب  ُمطَّ
ْ
نَا اْ�ُن َ�بِْدال

َ
به راستی که من، پیامبرم و این، دروغ نیست؛ من، «یعنی:  )1(؛»أ

اي «که صداي بلندي داشت، فرمود:  سپس به عباس». فرزند عبدالمطّلب هستم
ست که  همان درختی "سمره"ا برگردند. ت» عباس! اصحاب سمره را صدا بزن

پیمان گرفت که هرگز فرار نکنند؛ اما در  #در حدیبیه در زیرِ آن از صحابه پیامبر
آنان را با  رو عباس گیر شدند، پشت به دشمن کرده، گریختند؛ از این حنین که غافل

بودند، به آنان بسته  نامِ یاران سمره صدا زد تا پیمانی را که در حدیبیه با پیامبر
 فرماید: باره می اهللا متعال در این یادآوري کند.

ُ ٱ رَِ�َ  لََّقدۡ ﴿ ۡ ٱ َعنِ  �َّ َجَرةِ ٱ َت َ�ۡ  ُ�َبايُِعونََك  إِذۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل    ]١٨: الفتح[  ﴾لشَّ
 یقین اهللا از مؤمنان که زیر درخت با تو بیعت کردند، راضی شده است؛ به

نقل از  به 1776)؛ و مسلم، ش: 4316، 4315، 3042، 2930، 2874، 2864صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .براء بن عازب
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َال «نیز فرموده است:  اعالم رضایت فرمود. پیامبر ها سان اهللا متعال از آن بدین
َجَرةِ  َْت الشَّ

َ
ْن بَاَ�َع حت َحٌد ِممَّ

َ
یک از کسانی که زیر درخت  هیچ«یعنی:  )1(؛»يَْدُخُل انلَّاَر أ

یک از اصحاب  ست که هیچ این، نوید بزرگی ».شود بیعت کردند، وارد دوزخ نمی
 رود. سمره به دوزخ نمی

زگشتند گویان به میدان نبرد با کینان را صدا زد و همه لبآ اسکه عب خالصه این
نیز مشتی ریگ برداشت و به روي کفار پاشید و فرمود:  جنگیدند. پیامبر نو با دشم

؛ بدین ترتیب ورق برگشت و ثقیف »سوگند به پروردگار محمد که شکست خوردند«
آوردند. پیروزي  دست تن به شکست سختی داد و مسلمانان غنایم فراوانی به

بود که آنان را یاري فرمود؛ البته ابتدا  هاي اهللا مسلمانان در این نبرد، یکی از نشانه
به آنان نشان داد که نصرت و پیروزي فقط از سوي اوست و ساز و برگ جنگی و 

 فرماید: می زنند. اهللا فراوانیِ افراد، سرنوشت جنگ را رقم نمی

ُ�مُ  لََقدۡ ﴿ ُ ٱ نََ�َ عۡ  إِذۡ  ُحَنۡ�ٍ  مَ َوَ�وۡ  َكثَِ��ٖ  َمَواِطنَ  ِ�  �َّ
َ
 فَلَمۡ  تُُ�مۡ َكۡ�َ  ُ�مۡ َجَبتۡ أ

 ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  َوَضاقَۡت  ا ٔٗ َشۡ�  َعنُ�مۡ  نِ ُ�غۡ 
َ
ۡ  ُ�مَّ  رَُحَبۡت  بَِما ُض �ۡ� دۡ  ُتمَو�َّ  ٢٥ بِرِ�نَ مُّ

نَزَل  ُ�مَّ 
َ
ُ ٱ أ ٰ  ۥَسِكينََتهُ  �َّ ۡ ٱ َوَ�َ  ۦرَُسوِ�ِ  َ�َ نَزَل  نِ�َ مِ ُمؤۡ ل

َ
 َهاتََروۡ  لَّمۡ  اُجُنودٗ  َوأ

َب  ِينَ ٱ وََعذَّ َّ�  ْۚ ٰ  َ�َفُروا ٓ  لَِك َوَ� ٰ لۡ ٱ ءُ َجَزا ُ ٱ َ�ُتوُب  ُ�مَّ  ٢٦ فِرِ�نَ َ� ٰ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ  �َّ  لَِك َ�
 ٰ ٓ  َمن َ�َ ۗ �ََشا ُ ٱوَ  ُء     ]٢٧  ،٢٥: التوبة[  ﴾٢٧ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ

گاه که کثرت ویژه) در روز حنین یاري داده است؛ آن ی و (بههاي فراوان اهللا، شما را در میدان
همه و فراوانیِ شما، مغرورتان کرد؛ ولی فراوانی شما سودي به شما نبخشید و زمین با آن

گستردگی بر شما تنگ شد و بدین ترتیب (در میدان نبرد) پشت(به دشمن)کرده، گریختید. 
و بر مؤمنان نازل کرد و سپاهیانی فرو فرستاد که اش  گاه اهللا آرامش خویش را بر فرستادهآن
گاه پس از آن فرار، دیدید و کافران را عذاب نمود. و این، سزاي کافران است. آنها را نمی آن

 ي مهرورز است.پذیرد. و اهللا، آمرزندهي هر که را بخواهد، میاهللا توبه

ارش به سوي است که با گفتار و کرد گر شجاعت پیامبر این حدیث، نشان
نَا انلَّيِبُّ «فرمود:  راند و می سان که استرش را به سوي دشمن می دشمن شتافت؛ بدین

َ
أ

؛ و نیز روایت نسائی در الکبري، ش: 4653؛ و سنن أبی داود، ش: 3860سنن الترمذي، ش:  )1(
 این حدیث را صحیح دانسته است. [مترجم] /. امام آلبانی11508
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ِلْب  ُمطَّ
ْ
نَا اْ�ُن َ�بِْدال

َ
به راستی که من، پیامبرم و این، دروغ نیست؛ «؛ یعنی: »ال َكِذْب، أ

 ».من، فرزند عبدالمطّلب هستم
به تواناییِ خود یا به مال و ثروت، و آید که انسان نباید  از این حدیث چنین برمی

گذرند و  هوش و خرَد خویش فریفته شود؛ غالباً کسانی که از حد اعتماد به نفس می
که به قدرت و فراوانی  بینند؛ آن هاي سختی می گردند، شکست به خود مغرور می

خورد؛ کسی که به علم و دانش خویش مغرور  امکاناتش فریفته می شود، شکست می
به سرگشتگی و شود،  که به عقل و ذکاوت خود فریته می گردد و آن شود، گمراه می می

گاه خود مغرور مشو و همواره از اهللا کمک بخواه و توکل  افتد. پس هیچ پریشانی می
باشد؛ بلکه خویشتن را به اهللا واگذار کن و کارهایت را به او  و اعتمادت بر اهللا

 بسپار تا به اهدافت برسی.
ي  گر جایز بودن سوار شدن بر استر یا قاطر است؛ قاطر، نتیجه دیث بیاناین ح

گوشت است و حکم  ست: قاطر، حرام باشد. گفتنی ماده می گیري االغ نر با اسب جفت
حیواناتی مانند گربه را دارد؛ یعنی ظاهرش پاك است و ادرار و مدفوش نجس 

بر استر سوار شد و  یرا پیامبرباشد؛ لذا دست کشیدن بر قاطر، ایرادي ندارد؛ ز می
شود؛ اما دست  بسا در اثر باران، خیس می کند یا چه استري که سواري دهد، عرق می

از دست زدن به قاطر پرهیز  زدن به او ایرادي ندارد؛ زیرا ثابت نیست که پیامبر
 گر پاك بودن آن است. کرده باشد و این، بیان

شود، این است که انسان براي  می ي دیگري که از این حدیث برداشت نکته
دهد، استفاده کند؛  هاي مناسبی که به آنان انگیزه می تشویق مردم، باید از گزینه

نگفت: اي مومنان! اي صحابه! بلکه آنان را با عنوان اصحاب سمره  که عباس چنان
بسته بودند، به آنان  صدا زد؛ زیرا این ندا بیعتی که زیر درخت سمره با پیامبر

 کرد. یادآوري می
تر را بر گروه  بسا اهللا متعال گروه کم دهد که چه چنین نشان می این حدیث هم

تر برحق نباشند. در جنگ حنین، شمار  گرداند؛ اگرچه گروه کم تر پیروز می بیش
تر از تعداد مسلمانان بود؛ البته در هر صورت، عاقبت و فرجامِ نیکو از آنِ  کافران، کم

؛ اگرچه با وجود تعداد فراوان شکست بخورند؛ زیرا اهللا متعال پرهیزگاران است
 فرماید: می
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    ]٤٩: هود[  ﴾٤٩ ُمتَّقِ�َ لِلۡ  قَِبةَ َ�ٰ لۡ ٱ إِنَّ ﴿
 راستی سرانجام نیک ازآنِ پرهیزگاران است. به

*** 

َ�ْقَبُل  ��َُّها انلَّاُس، إنَّ اَهللا َطيٌِّب ال: «قاَل: قاَل رسوُل اهللاِ  وعن أيب هر�رةَ  -١٨٦٠
 :

َ
ُمْرَسلَِ�؛ فقاَل تعاىل

ْ
َمَر بِِه ال

َ
ُمؤِمنَِ� بَِما أ

ْ
َمَر ال

َ
 أ

َ
، و�نَّ اَهللا َ�َعاىل

ً
 َطيِّبا

َّ
َهاَ�ٰٓ ﴿إال ُّ�

َ
 لرُُّسُل ٱ �

 ْ ّيَِ�ٰ ٱ ِمنَ  ُ�ُوا ْ �ۡ ٱوَ  تِ لطَّ َهاَ�ٰٓ ﴿وقال تعاىل:  ﴾لًِحاَ�ٰ  َملُوا ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا  تِ َطّيَِ�ٰ  ِمن ُ�ُوا

َماءِ: يَا َربِّ يَا  ﴾ُ�مۡ َ�ٰ َرزَقۡ  َما  السَّ
َ

رَبَ َ�ُمدُّ يََديِْه إىل
ْ
َفَر أْشعَث أ� َر الرَُّجَل يُِطيُل السَّ

َ
ُ�مَّ َذك

لَِك؟  �ُْسَتَجاُب ذِلَ
َّ

�
َ
�
َ
ََراِم، ف َي باحلْ ُ�ُه َحَراٌم، وَملبُسُه حراٌم، َوُغذِّ ، َوَمْطَعُمُه َحَراٌم، َوَمرْشَ  َربِّ

 )1(مسلم][روایت 
اهللا، پاك است و فقط پاکیزه را «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

که  پذیرد. اهللا متعال به مؤمنان همان دستوري را داده که به پیامبران داده است؛ چنان می
 فرماید: می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ْ  لرُُّسُل ٱ � ّيَِ�ٰ ٱ ِمنَ  ُ�ُوا ْ �ۡ ٱوَ  تِ لطَّ     ]٥١:  ملؤمنونا[  ﴾لًِحاَ�ٰ  َملُوا

ایم، بخورید و کارهاي  هاي پاکی که نصیبتان کرده (دستور دادیم:) اي پیامبران! از نعمت
 شایسته انجام دهید.

 فرماید: و می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا     ]١٧٢: البقرة[  ﴾ُ�مۡ َ�ٰ َرزَقۡ  َما ِت َطّيَِ�ٰ  ِمن ُ�ُوا

 ایم، بخورید.اي که نصیبتان کردههاي پاکیزهاي مؤمنان! از نعمت 

سفري طوالنی کرده و «ي شخصی سخن گفت که  درباره سپس پیامبر
گوید:  کند و می موي و غبارآلود است؛ دستانش را به سوي آسمان بلند می ژولیده

باشد و با حرام،  پروردگارا! پروردگار! در حالی که آب و غذا و لباسش، حرام می
 »شود؟ چنین شخصی چگونه پذیرفته می تغذیه شده است؛ دعاي

 .1775صحیح مسلم، ش:  )1(
                                           



 595  قیامتهاي  ي دجال و نشانه باب: احادیثی در باره

ُمُهُم : «قاَل: قاَل رُسوُل ا�َّ  وعنه -١٨٦١
ِّ
الثٌة الَ يَُ�ل

َ
يِهم اهللا ث

ِّ
يَْوَم الِقياَمِة َوال يَُز�

رِبٌ 
ْ
اٌب، واعئٌل ُمْسَتك ذَّ

َ
يِلم: َشْيٌخ زاٍن، وَملٌِك ك

َ
ِْهم، َولُهْم َعَذاٌب أ [روایت  ».َوالَ َ�ْنُظُر إيِلَ

 )1(مسلم]
 -یعنی سه گروه -سه نفر«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

گرداند و به  ها را پاکیزه نمی گوید، آن ها سخن نمی هستند که اهللا روز قیامت با آن
هاست: پیردمرد زناکار،  کند و عذاب دردناکی در انتظار این ها نظر رحمت نمی آن

 ».و فقیرِ متکبر گو، پادشاه و فرمانرواي بسیار دروغ

َسْيَحاُن وََجْيَحاُن َوالُفَراُت َوانلِّيُل لُكٌّ ِمْن : «قاَل: قال رسوُل اهللاِ  وعنهُ  -١٨٦٢
ْ�َهارِ اجَلنَّةِ 

َ
 )2([روایت مسلم] ».أ

سیحون، جیحون، فُرات و نیل، «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
 ».از رودهاي بهشت هستند

ْبِت، «�َِيِدي َ�َقاَل:  قاَل: أَخَذ رُسوُل اهللاِ  وعْنهُ  -١٨٦٣ َ�َة يَوَم السَّ ْ َق اُهللا الرتُّ
َ
َخل

اءِ، 
َ
ُروَه يَوَم اثلُّالَث

ْ
َق الَمك

َ
نَِ�، وََخل

ْ
َجَر يَوَم اإلث َق الشَّ

َ
َق فيها اجِلَباَل يَوَم األَحِد، وََخل

َ
وََخل

َق انلُّوَر يَْوَم األر�َِعاءِ، َوَ�ثَّ �ِيهَ 
َ
َق آَدمَ وََخل

َ
وابَّ يَوَم اخَلِميِس، وََخل َ�ْعَد الَعرْصِ ِمْن  ا ادلَّ

ْيلِ 
َّ
 الل

َ
ِق يِف آِخِر َساَعٍة ِمَن انلََّهارِ �ِيَما َ�ْ�َ الَعرْصِ إىِل

ْ
[روایت  ».يَوِم اجُلُمَعِة يف آِخِر اخَلل

 )3(مسلم]
 زمین را اهللا«دستم را گرفت و فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

شنبه خلق کرد و درختان را در  هاي زمین را در روز یک در روز شنبه آفرید و کوه
شنبه پدید آورد و نور را در روز  ها را در روز سه ها و محنت روز دوشنبه؛ و بدي

را در روز  شنبه جانوران را در زمین پراکنده ساخت و آدم چهارشنبه؛ و روز پنج
 ».ي عصر تا مغرب آفرید سین لحظات روز در فاصلهواپدر  جمعه، پس از عصر،

 

 گذشت. 622ي  شماره تر به . این حدیث پیش107صحیح مسلم، ش:  )1(
 .2839صحیح مسلم، ش:  )2(
 .2789صحیح مسلم، ش:  )3(
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 شرح
سه گروه هستند «فرمود:  حدیثی بدین مضمون آورده است که پیامبر /مولف

ها نظر  گرداند و به آن ها را پاکیزه نمی گوید، آن ها سخن نمی که اهللا روز قیامت با آن
، پادشاه و فرمانرواي هاست: پیردمرد زناکار کند و عذاب دردناکی در انتظار این نمی

بسا هزاران  منظور، سه گروه است، نه سه نفر؛ زیرا چه». گو، و فقیرِ متکبر بسیار دروغ
گونه باشند. لذا منظور از سه یا هفت و دیگر اعدادي که در برخی از احادیث  نفر این

ن باشد. اهللا متعال روز قیامت با ای طور مطلق آمده است، سه گروه یا سه دسته می به
گوید؛ وقتی دوزخیان درخواست  سخن نمیو رحمت سه دسته از روي رضایت 

که  دهد؛ چنان کنند، اهللا متعال پاسخشان را با خشم و غضب می خروج از جهنم را می
 فرماید: خود می

﴿ ٓ خۡ  َر�ََّنا
َ
ْ  ُٔ َ� خۡ ٱ قَاَل  ١٠٧ لُِمونَ َ�ٰ  فَإِنَّا نَاُعدۡ  فَإِنۡ  َهاِمنۡ  َنارِجۡ أ  تَُ�ّلُِمونِ  َوَ�  �ِيَها وا

    ]١٠٨  ،١٠٧:  املؤمنون[  ﴾١٠٨
سوي کفر و گناه) بازگشتیم، واقعا  جا بیرون بیاور و اگر دوباره (به اي پروردگارمان! ما را از این

 فرماید: در آن خوار و ساکت باشید و با من سخن نگویید. کاریم. (پروردگار) می ستم

گرداند.  لکه آنان را خوار و زبون می؛ ب»کند و تکریم نمی ها نظر رحمت به آنو «
مدت یا  روزي و شقاوتی طوالنی ها را به تیره بلکه آن ؛»کند و آنان را پاکیزه نمی«

 نماید. اما این سه دسته چه کسانی هستند؟ همیشگی گرفتار می
کند؛  ، اما زنا میاست پیرمرد زناکار یا کسی که سن و سالی از او گذشته نخست:

وان که کند؛ بر خالف ج گذارد، شهوتش فروکش می به سن می زیرا کسی که پا
باشد؛ لذا خیلی  داري در دورانِ جوانی، دشوارتر می ست و خویشتن شهوتش قوي

تر و  ي چنین گناهی در او کم تر است که یک پیرمرد زنا کند. چون انگیزه زشت
مرد؛ البته تر شده است. اگرچه زنا هم براي جوان، بد است و هم براي پیر ضعیف

 باشد. تر می براي پیرمرد خیلی زشت
گو؛ زیرا پادشاه، نیازي به دروغ ندارد.  پادشاه یا فرمانرواي بسیار دروغ دوم:

 پرده سخن گو باشد و بی ي مردم است؛ پس باید راست سخنش، فراتر از سخن همه
دهد،  میگوید و انجام  خواهد، می ست که هر چه می بگوید. وقتی پادشاه در موقعیتی
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اش عمل  دهد و به وعده پس دلیلی ندارد که دروغ بگوید؛ اما به مردم وعده می
گوید، به انجام  چه را که می گوید: چنین و چنان خواهم کرد، اما آن کند؛ می نمی
کند و به آنان دروغ  ها بازي می گوید و با فکر و آرمان آن رساند؛ با مردم سخن می نمی
گردد؛ در  چنین حاکم یا فرمانروایی، مشمول این وعید میگوید. روشن است که  می

کند و پاکش  گوید، به او نظر نمی نتیجه اهللا متعال روز قیامت با او سخن نمی
 رساند. سازد؛ بلکه عذاب دردناکی به او می نمی

دروغ براي حاکم و مردم عادي، حرام است؛ اما براي فرمانروا، بدتر و شدیدتر 
در موقعیتی است که نیازي به دروغ گفتن ندارد و هر کاري که است. زیرا پادشاه 
رو باید روراست  دهد و فرمانش در میان مردم نافذ است؛ از این بخواهد، انجام می

پذیر باشد. شاید یک  تواند توجیه باشد. البته این، بدین معنا نیست که دروغ گفتن، می
سعی کند دروغش را توجیه  که در موقعیت قدرت نیست، خاطر این فرد عادي به

 نماید و خود را نیازمند دروغ بداند، اما پادشاه که نیازي به دروغ ندارد.
آید. منافق هر بار که  شمار می ي منافقان به ها دروغ، حرام است و یکی از ویژگی

کس  طور مطلق براي هیچ گوید و دروغ گفتن به گشاید، دروغ می لب به سخن می
دانند، یک پندارِ  ایز میبرخی از مردم، دروغ مصلحتی را جکه  جایز نیست. این

 ست و هیچ پایه و اساسی ندارد. زیرا دروغ در هر حال، حرام است. شیطانی
فقیر متکبر؛ شاهد موضوع همین بخش حدیث است. فقیر، چیزي ندارد که  سوم:

چه دلیلی  فقیر،خاطر آن در برابر مردم، سر و گردنش را باال بگیرد و تکبر کند.  به
شاید ثروتمند به مال و ثروت خویش فریفته شود و در برابر بندگان براي تکبر دارد؟ 

 فرماید: می گونه که اهللا ؛ هماناهللا متعال تکبر نماید

﴿ ٓ ن ٦ َ�ٰٓ َ�َطۡ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ إِنَّ  َ�َّ
َ
     ]٧  ،٦: العلق[  ﴾٧ َ�ٰٓ َتغۡ سۡ ٱ رََّءاهُ  أ

 بیند. نیاز می نهد. هنگامی که خود را بی سر به طغیان می حقا که انسان (عجیب است و)

گوید:  می حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که ابوهریره /سپس مولف
». سیحون، جیحون، فُرات و نیل، از رودهاي بهشت هستند«فرمود:  اهللا رسول
اند:  هاین چهار رود مشهور را از رودهاي بهشتی برشمرد؛ برخی از علما گفت پیامبر

راستی و به صورت حقیقی جزو رودهاي بهشتند؛ اما در دنیا طبیعت  این رودها، به
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را به خود گرفتند؛ زیرا در بهشت نیز چهار رود جریان دارد؛  دنیويرودهاي 
 فرماید: گونه که اهللا متعال می همان

َثُل ﴿ ۡ ٱ وُِعدَ  لَِّ� ٱ نَّةِ �َۡ ٱ مَّ ٓ  ُمتَُّقوَنۖ ل نۡ  �ِيَها
َ
ٓ  ّمِن رٞ َ�ٰ � ا نۡ  َءاِسنٖ  َ�ۡ�ِ  ءٍ مَّ

َ
 لَّمۡ  لََّ�ٖ  ّمِن رٞ َ�ٰ َو�

 ۡ نۡ  ۥُمهُ َطعۡ  َ�َتَغ�َّ
َ
ةٖ  رٖ َ�ۡ  ّمِنۡ  رٞ َ�ٰ َو� َّ َّ�  ٰ نۡ  رِ�ِ�َ ّلِل�َّ

َ
َصّ�ٗ  َعَسلٖ  ّمِنۡ  رٞ َ�ٰ َو�    ]  ١٥:  حممد[ ﴾مُّ

که  ست مثال بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده شده، (چنین است که) در آن جویبارهایی
اش دگرگون نشده و  مزه و رنگ آبش تغییر نکرده و نیز جویبارهایی از شیر که مزه

بخش براي نوشندگان، در آن وجود دارد و نیز جویبارهایی از  جویبارهایی از می و شراب لذت
 عسل ناب.

که در حدیثی  چنان خبریم؛ هم ي این نهرهاي چهارگانه بی ما از کیفیت و مزه
ْت، َوال «فرماید:  می ه اهللاقدسی امده است ک

َ
احِلَِ� َما ال َ�ْ�ٌ َرأ ْعَدْدُت ِلِعبَاِدي الصَّ

َ
أ

ِب �رََشٍ 
ْ
ُذٌن َسِمَعْت، َوال َخَطَر ىلَعَ قَل

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

ام که هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی نشنیده و به قلب هیچ  فراهم کرده )بهشت
هاي جیحون،  اما با گذشت زمان، مزه و رنگ آب». نکرده است انسانی، خطور

باره دو توضیح  شود؛ لذا علما در این سیحون، فرات و نیل، دچار تغییر و دگرگونی می
 اند: ارائه داده

این چهار رود، از رودهاي بهشتند؛ اما پس از رسیدن به زمین، طبیعت  -1
 اند. رودهاي دنیوي را به خود گرفته

صورت حقیقی از رودهاي بهشت نیستند؛ بلکه از جهت برکت  بهود، این چهار ر -2
این چهار رود را جزو رودهاي بهشتی برشمرد تا به  و امتیازي که دارند، پیامبر

 ها اشاره کند و جایگاه و اهمیتشان را بیان فرماید. فضیلت و برکت آن
گوید:  می ابوهریرهحدیثی بدین مفهوم آورده است که  /سپس مولف

هاي زمین  اهللا زمین را در روز شنبه آفرید و کوه«دستم را گرفت و فرمود:  اهللا رسول
ها را در  ها و محنت شنبه خلق کرد و درختان را در روز دوشنبه؛ و بدي را در روز یک

شنبه جانوران را در  شنبه پدید آورد و نور را در روز چهارشنبه؛ و روز پنج روز سه

نقل از  ) به5052، 5051، 5050) و صحیح مسلم (6944، 4407، 4406، 3005صحیح بخاري ( )1(
 آمده است. (مترجم)] 1890ي  شماره . [این حدیث در همین کتاب بهابوهریره

                                           



 599  قیامتهاي  ي دجال و نشانه باب: احادیثی در باره

را در روز جمعه، پس از عصر، در واپسین لحظات روز  دمزمین پراکنده ساخت و آ
 ».ي عصر تا مغرب آفرید در فاصله

اهللا صحتش  روایت کرده است، اما علما رحمهم /اگرچه امام مسلماین حدیث را 
اند: حدیث صحیحی نیست؛ زیرا با قرآن، مخالفت دارد و هر روایتی  را رد کرده و گفته

هایی هستند  ، انساناند روایتش کرده ها که آناست؛ زیرا  که بر خالف قرآن باشد، باطل
کنند؛ بر خالف قرآن که  رغم تمام فضلی که دارند، معصوم نیستند و گاه خطا می به که

 از هرگونه خطایی مصون است. لذا نیازي به شرح و توضیح این حدیث نیست.
*** 

َويلدِ  -١٨٦٤
ْ
ْيماَن خادِل بِن ال

َ
يب ُسل

َ
اَل:  وعن أ

َ
َقِد اْ�َقَطعْت يف يَِدي يَْوَم ُمْؤتََة ق

َ
ل

 َصِفيَحٌة َ�َما�ِيٌَّة.
َّ
 )1([روایت بخاري] �ِْسَعُة أْسَياٍف، َ�َما بيَِقَ يِف يَِدي إِال

نُه شمشیر در  "مؤته"گوید: در جنگ  می ابوسلیمان، خالد بن ولید ترجمه:
 باقی ماند.در دستم دستم شکست و فقط یک شمشیر پهن یمانی 

إَِذا َحَ�َم احَلاِ�ُم «َ�ُقوُل:  : �نَّه َسِمَع رسوَل اهللاِ وََ�ْن عمروِ بِن العاِص  -١٨٦٥
ْجرٌ 

َ
ُه أ

َ
ل
َ
، ف

َ
ْخَطأ

َ
أ
َ
ُه أْجَراِن، َو�َِذا َحَ�َم َواْجَتَهَد، ف

َ
ل
َ
اْجَتَهَد، ُ�مَّ أَصاَب، ف

َ
 )2([متفق علیه] ».ف

فرمود:  شنید که می اهللا روایت است که وي از رسول از عمرو بن عاص ترجمه:
رسد؛ اما  اگر حاکم (قاضی) اجتهاد کند و حکمِ درستی صادر نماید، دو پاداش به او می«

 ».رسد اگر اجتهاد کند و در صدور حکم دچار اشتباه شود، یک پاداش به او می

اَل:  أنَّ انلَّيِبَّ  &وعن اع�شةَ  -١٨٦٦
َ
بْرُِدو«ق

َ
أ
َ
ُ�َّ ِمْن َ�ْيِح َجَهنََّم ف [متفق  ».َها بِالَماءِ احلْ

 )3(علیه]
تب، از جنس گرماي دوزخ است؛ «فرمود:  گوید: پیامبر می &عایشه ترجمه:

 ».پس آن را با آب، سرد کنید

 .4265صحیح بخاري، ش:  )1(
 .1716؛ و صحیح مسلم، ش: 7352صحیح بخار ي، ش:  )2(
 .2210؛ و صحیح مسلم، ش: 3263صحیح بخار ي، ش:  )3(
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اَل:  َعِن انلَّيِبِّ  &وعنها -١٨٦٧
َ
يِْه َصوٌْم، َصاَم َ�نُْه َويِلُّهُ «ق

َ
 )1([متفق علیه] ».َمْن َماَت وََعل

اش  اي بر عهده هرکه بمیرد و روزه«فرمود:  یامبرگوید: پ می &عایشه ترجمه:
 ».او از طرف وي روزه بگیرد باشد، ولیِ

 شرح
در «گوید:  می خالد بن ولیدروایتی بدین مضمون آورده است که  /مولف

نُه شمشیر در دستم شکست و فقط یک شمشیر پهن یمانی در دستم  "مؤته"جنگ 
 .»باقی ماند

ترین مردم بود؛ وي در جنگ اُحد در صف مشرکان  یکی از شجاع خالد بن ولید
قرار داشت و همو بود که به اتفاق عکرمه بن ابوجهل با تعدادي از مشرکان، از پشت 

ها منت نهاد و توفیقشان داد  بر هر دوي این یورش برد؛ سپس اهللا #کوه بر صحابه
ي  دهد که زمام همه میکه اسالم بیاورند و از فرماندهان لشکر اسالم شوند. این، نشان 

کند و هرکه را  باشد و اوست که هرکه را بخواهد، گمراه می می امور به دست اهللا
اند و چه بسیار  بسیار گمراهانی که هدایت یافته بخشد. چه بخواهد، هدایت می

فرمود:  گوید: پیامبر می مسعود که ابن چنان اند! هم یافتگانی که گمراه شده هدایت
حَ «

َ
 ِذراع، فَيَْسبُق َعلَيِْه إِنَّ أ

َّ
ْهِل اجلَنَِّة َحىتَّ َما يَُ�وُن بَيْنَُه و�َيْنََها إِال

َ
َْعَمُل َ�َمَل أ

َ
َدُ�ْم يل

ْهِل انلَّاِر َحىتَّ َما
َ
َْعَمُل بَِعَمِل أ

َ
َحَدُ�ْم يل

َ
ْهل انلَّار، َ�يَْدُخلَُها، َو�ِنَّ أ

َ
ِكتاب، َ�يَْعَمُل بَِعَمِل أ

ْ
 ال

�َْدُخلَُها يَُ�وُن بَيْنَهُ  ْهِل اجلَنَِّة يَفَ
َ
ِكتَاُب َ�يَْعَمُل بَِعَمِل أ

ْ
 ِذَراع، فَيَْسِبُق َعلَيِْه ال

َّ
 )2(؛»َو�َيْنََها إِال

تا  "ذراع"که فقط یک  دهد تا این اعمال بهشتیان را انجام می شخصی از شما،«یعنی: 
دهد؛  را انجام میگیرد و اعمال دوزخیان  بهشت فاصله دارد؛ ولی تقدیر بر او پیشی می

دهد  رود. و شخص دیگري از شما، اعمال دوزخیان را انجام می در نتیجه، به دوزخ می
گیرد و  ماند؛ ولی تقدیر بر او پیشی می که میان او و دوزخ، فقط یک ذراع باقی می تا این

 ».رود دهد؛ در نتیجه، به بهشت می اعمال بهشتیان را انجام می
گوید:  می عمرو بن عاصنیز ذکر کرده است که  حدیثی بدین مضمون /مولف

اگر حاکم (= قاضی) اجتهاد کند و حکمِ درستی صادر نماید، دو «فرمود:  اهللا رسول

 .1147؛ و صحیح مسلم، ش: 1952صحیح بخار ي، ش:  )1(
 آمده است. [مترجم] 401ي  شماره  تر به این حدیث پیش )2(
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رسد؛ اما اگر اجتهاد کند و در صدور حکم دچار اشتباه شود، یک پاداش  پاداش به او می
یقین اهللا  ست؛ به مفتیطور  منظور از حاکم در این حدیث، قاضی و همین». رسد به او می

گرداند؛ لذا کسی که براي یافتن حق و  متعال، اجر و ثواب هیچ نیکوکاري را تباه نمی
ي درستی برسد، هم ثواب  کار گیرد و به نتیجه حقیقت، همه توان و تالش خویش را به

از آن جهت که به حق و حقیقت رسیده است، پاداش کند و هم  تالشش را دریافت می
گیري و صدور حکم، دچار اشتباه  اما اگر در رسیدن به حق و حقیقت یا در نتیجه یابد؛ می

 شود، باز هم اجر و ثواب تالشَش براي او محفوظ است.
اي بر  هرکه بمیرد و روزه«فرمود:  گوید: پیامبر می &عایشهو اما سومین حدیث؛ 

ي  کند که روزه میست: فرقی ن گفتنی». اش باشد، ولی او از طرف وي روزه بگیرد عهده
ي نذر. مثالً شخصی در ماه رمضان، مسافر بوده و  ي میت باشد یا روزه رمضان بر عهده

اش را ادا نکرده  روزه نگرفته است؛ پس از رمضان نیز کوتاهی کرده و قضاي روزه
باشد؛ در هر حال این  ، جایز میناست؛ زیرا به تأخیر انداختن قضاي روزه تا شعبا

مادر، یا پسر رود؛ در این صورت  اش از دنیا می هاي قضایی بران روزهشخص پیش از ج
ي میت بر ولی او  گیرد؛ البته قضاي روزه از طرف او روزه می یا دختر و یا همسرش

ي  تواند به جاي هر روز روزه واجب نیست؛ بلکه حکم استحباب را دارد و ولی او می
اش  رغم توانایی چنین هرکه بمیرد و به همقضاییِ میت خود، به یک مستمند غذا بدهد. 

طور  گیرد. همین ي اوست ادا نکند، ولی او از طرف وي روزه می اي را که بر عهده کفاره
اگر کسی نذر کرده باشد که سه روز روزه بگیرد و پیش از اداي نذرش بمیرد، ولی او 

 ذا بدهد.که به ازاي هر روز، به یک مستمند غ از طرف وي روزه بگیرد یا این
 گوید: پیامبر می &حدیثی بدین مضمون نیز آورده است که عایشه /مولف

تب، باال ». تب، از جنس گرماي دوزخ است؛ پس آن را با آب، سرد کنید«فرمود: 
رفتن حرارت بدن است و انواع گوناگونی دارد که همگی به خواست و تقدیر 

هاي گوناگونی  درمان تب راه سازد. براي آن را برطرف می ، خودست و اهللا هیال
وجود دارد که از آن جمله: پاشویه و استفاده از آب سرد براي کاهش دماي بدن 

بدین روش تصریح فرموده است؛ پزشکان نیز این را  که پیامبر چنان باشد؛ هم می
 اند. درمان تب دانستهبراي بهترین روش 

*** 
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َفْيِل أنَّ اع -١٨٦٨ ْت أنَّ عبَد اهللاِ بنَ  &�شةوعن عوف بن مالِك بن الطُّ
َ
ث  ُحدِّ

اَل يِف  $ْ�ِ �َ الزُّ 
َ
ْو َ�َطاٍء أْ�َطْتُه اَع�َِشةُ ق

َ
ْيَها،  & َ�ْيٍع أ

َ
ْحُجَرنَّ َعل

َ
ْو أل

َ
َنَْتِهَ�َّ اَع�َِشُة أ

َ
واهللاِ تل

اَل َهَذا
َ
ُهَو ق

َ
ْت: أ

َ
َم : َ�َعمْ قالوا ؟قال

ِّ
ل

َ
�

ُ
َّ نَْذٌر أْن ال أ ْت: ُهَو هللاِ يلَعَ

َ
ال

َ
بًَدا، . ق

َ
َ�ْ�ِ أ اْ�َن الزُّ

 ْ
َ

َ�ْ�ِ إيِل اْستَْشَفَع اْ�ُن الزُّ
َ
ِت الِهْجَرةُ ف

َ
ْت: ال، واهللاِ ال أْشَفُع �ِيِه أبًدا، َوال َها ِحْ�َ َطال

َ
. َ�َقال

 نَْذرِي.
َ

َنَُّث إىِل
َ

حت
َ
 أ

َم الِمْسَوَر ْ�َن َ�َْرَمَة وَ 
َّ
َ��ِ لَك ا َطاَل َذلَِك ىلَعَ ابِْن الزُّ مَّ

َ
ل
َ
عبَد الرمْحَِن ْ�َن األْسَوِد بِْن َ�ْبِد ف

ُتَماِ� ىلَعَ اَع�َِشةَ 
ْ
َما أْدَخل

َ
َما اَهللا ل

ُ
ُشُدك

ْ
ُهَما: أ�

َ
اَل ل

َ
َها أْن َ�ْنِذَر &َ�ُغوَث وق

َ
إ�ََّها ال َ�ِلُّ ل

َ
، ف

ِطيَعيِت 
َ
َبَل بِِه الِمْسَورُ ق

ْ
أ�

َ
ْيِك  ، َوَعبُد الرمْحَِن َحىتَّ اْسَتأَذنَا ىلَعَ اَع�َِشةَ ، ف

َ
الَُم َعل َ�َقاال: السَّ

 
َ
ُ�ْم،  ْت َورمَْحَُة اهللاِ َوَ�َرَ�تُُه، أنَْدُخُل؟ قال

ُّ
وا لُك

ُ
َنا؟ قالْت: َ�َعْم اْدُخل

ُّ
وا. قالوا: لُك

ُ
اَع�َِشُة: اْدُخل

ا
َ
َ��ِ احلَِجاَب ف وا َدَخَل اْ�ُن الزُّ

ُ
ا َدَخل مَّ

َ
ل
َ
َ��ِ، ف نَّ مَعُهَما اْ�َن الزُّ

َ
ُم أ

َ
 &ْ�َتَنَق اَع�َِشةَ َوال َ�ْعل

 
َّ
ْت ِمْنُه،  َوَطِفَق ُ�َناِشُدَها َو�َْبيِك، َوَطِفَق الِمْسَوُر ، َوَعبُد الرَّمْحَِن ُ�َناِشَدانَِها إِال

َ
بِل

َ
َمْتُه َوق

َّ
لَك

ْد َعلِْمِت ِمَن الِهْجَرةِ؛ َوال َ�ِلُّ لُِمْسلٍِم أْن َ�ْهجُ  َو�َُقوالِن: إنَّ انلَّيِبَّ 
َ
ا ق وَق  رَ َ�َ� َ�مَّ

َ
َخاهُ ف

َ
أ

َاٍل.
َ

الَِث يل
َ
 ث

 
ِّ
وا ىلَعَ اَع�َِشة ِمَن اتلَّْذكَِرةِ َواتلَّْحِر�ِج، َطِفَقْت تَُذك رَثُ

ْ
�

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
 ف

ِّ
ُرُهَما َوَ�ْبيِك، َوَ�ُقوُل: إ�

َ��ِ، وأْ�َتَقْت يِف  َمِت اْ�َن الزُّ
َّ
ْم يََزاال بَِها َحىتَّ لَك

َ
ل
َ
 نَْذرَِها َذلَِك أْرَ�ِعَ� نََذْرُت َوانلَّْذُر َشِديٌد، ف

ُر نَْذَرَها بَعَد َذلَِك َ�َتبيِك َحىتَّ تَبِلَّ ُدُموُ�َها مِخَاَرَها.
ُ
َبًة، َوَ�نَْت تَْذك

َ
 )1([روایت بخاري] َر�

خبر رسید که عبداهللا بن  &گوید: به عایشه عوف بن مالک بن طفیل می ترجمه:
، کرده بود، گفته است: به اهللا سوگند &ي معامله یا بخششی که عایشه درباره $زبیر

دارم.  او را از چنین تصرفاتی باز مییا کشد،  میها دست  گونه بخشش عایشه از این یا
فرمود: به اهللا  &پرسید: واقعاً او چنین گفته است؟ گفتند: آري. عایشه &عایشه

ه قهرِ زبیر صحبت نکنم. وقتی ک ابن -ام خواهرزاده -کنم که هرگز با سوگند یاد می
نزد  -کسی را به شفاعت $طوالنی شد، عبداهللا بن زبیر #زبیر عایشه با ابن

فرمود: هرگز؛ به اهللا سوگند که هیچ  &؛ اما عایشهفرستاد &عایشه -اش خاله
 شکنم. خود را نمی پذیرم و سوگند ي او نمی سفارشی را درباره

 .6075یح بخار ي، ش: صح )1(
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خرمه و عبدالرحمن بن طول انجامید، با مسور بن م به $زبیر قهر بر ابنوقتی این 
دهم که  آن دو گفت: شما را به اهللا سوگند میبه کرد و  صحبت اسود بن عبد یغوث

ببرید؛ زیرا برایش روا نیست که به قهر کردن با من قَسم بخورد.  &مرا نزد عایشه
 &بردند و از عایشه -المؤمنین ي ام به سوي خانه -با خودمسور و عبدالرحمن، او را 

؛ آیا وارد شویم؟ اهللا و�ر�ته ةورمح ِك السالم عليورود خواستند و گفتند:  ي اجازه
که از همراه  &ي وارد شویم؟ عایشه فرمود: وارد شوید. گفتند: آیا همه &عایشه

ي شما وارد شوید.  خبر بود، فرمود: بله، همه دو بی با آن $بودن عبداهللا بن زبیر
خود را به  -براي عذرخواهی -پرده رفت وبه پشت  $زبیر که وارد شدند، ابن همین

اش را سوگند  گریست و خاله انداخت و می &ي صدیقه اش، عایشه خالهآغوش 
دادند که  المؤمنین را سوگند می  و مسور و عبدالرحمن نیز ام داد که او را ببخشد می
گونه  گفتند: همان زبیر سخن بگوید و عذر او را بپذیرد؛ و می ابن -اش خواهرزاده -با

از قهر کردن نهی نموده است و براي هیچ مسلمانی روا  دانید، پیامبر که خودتان می
 شبانه روز با برادر مسلمانش قهر کند. نیست که بیش از سه

یادآوري  &وقتی با اصرار فراوان، موضوع قهر کردن و عواقب آن را به عایشه
و فرمود: من، قَسم  نمودکردند، وي گریست و سوگند خود را به آنان یادآوري 

اري چنان پافش ام و شکستن قَسم، سخت است؛ اما مسور و عبدالرحمن هم خورده
 ي کفاره بهسخن گفت و  $زبیر ابن -اش خواهرزاده -المؤمنین با که ام کردند تا این

آورد،  یاد می سوگندش، چهل برده را آزاد کرد. از آن پس، هرگاه سوگند خویش را به
 کرد. هایش، چادرش را خیس می ریست که اشکگ قدر می آن

ْيِهْم َ�ْعَد  أنَّ َرُسوَل اهللاِ  وعن ُ�ْقَبَة بن اعِمرٍ  -١٨٦٩
َ
َص�َّ َعل

َ
ُحٍد، ف

ُ
ْتَ� أ

َ
� 

َ
َخَرَج إىِل

ِمْنرَبِ، َ�َقاَل: 
ْ
 ال

َ
َع إىِل

َ
ْمَواِت، ُ�مَّ َطل

َ
ْحَياءِ َواأل

َ
ِع لِأل  َ�ْ�َ «َ�َماِن ِسنَ� اَكلُمَودِّ

ِّ
َرٌط  إ�

َ
أيِْديُ�ْم ف

ْسُت 
َ
 ل

ِّ
ال و��

َ
ِْه ِمْن َمَقاِ� َهَذا، أ ْ�ُظُر إيِلَ

َ
 أل

ِّ
ْيُ�ْم و�نَّ َمْوِعَدُ�ُم احَلْوُض، و��

َ
نَا َشِهيٌد َعل

َ
وَأ

ُسوَها
َ
ْ�َيا أْن َ�َناف ْيُ�ُم ادلُّ

َ
ِ�ْن أْخىَش َعل

َ
وا، َول

ُ
� ْيُ�ْم أْن �رُْشِ

َ
ْخىَش َعل

َ
اَكنَْت آِخرَ »أ

َ
اَل: ف

َ
 ؛ ق

 َرُسوِل اهللاِ 
َ

 .َ�ْظَرٍة َ�َظْرُ�َها إىِل
وا كما «و� روايٍة: 

ُ
وا َ�َتْهلِك

ُ
ُسوا �ِيَها، َوَ�ْقَتتِل

َ
ْ�َيا أْن َ�َناف ْيُ�ُم ادلُّ

َ
ْخىَش َعل

َ
ِك�ِّ أ

َ
َول

ُ�مْ 
َ
ْبل

َ
َك َمْن اَكَن �

َ
اَل ُ�ْقَبُة: فاكَن آِخَر َما َرأيُْت َرُسوَل اهللاِ ». َهل

َ
ِمْنرَبِ  ق

ْ
 .ىلَعَ ال
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اَل: 
َ
 َحْويِض اآلَن، «و� روايٍة ق

َ
ْ�ُظُر إىِل

َ
 واهللاِ أل

ِّ
ْيُ�ْم و��

َ
ُ�ْم وَأنَا َشِهيٌد َعل

َ
َرٌط ل

َ
 ف

ِّ
إ�

ْيُ�ْم أْن 
َ
 َعل

ُ
 واهللاِ َما أَخاف

ِّ
ْو َمَفا�ِيَح األْرِض، و��

َ
ْرِض، أ

َ
ْعِطيُت َمَفا�ِيَح َخَزائِِن األ

ُ
 أ

ِّ
و��

 
َ
ِ�ْن أ

َ
وا َ�ْعِدي، َول

ُ
� ُسوا �ِيَها�رُْشِ

َ
ْن َ�َناف

َ
ْيُ�ْم أ

َ
 َعل

ُ
 )1([متفق علیه] ».َخاف

رفت و پس از گذشت  -به احد -اهللا گوید: رسول می عقبه بن عامر ترجمه:
ها  ها و مرده هاي اُحد نماز خواند؛ مانند کسی که از زنده هشت سال بر کُشته

جلوتر از شما و من روز قیامت «کند؛ سپس بر منبر رفت و فرمود:  خداحافظی می
جا آن  است و من اینک از این "حوضِ (کوثر)"گاه شما،  گواهتان خواهم بود؛ وعده

آن بیم ندارم که دوباره شرك ورزید؛ بلکه از این نگرانم که بر سرِ ز  ا . من بینم را می
که به بود گوید: این آخرین باري  می عقبه». دیگر بپردازید دنیا به رقابت با یک

 نگاه کردم. اهللا رسول
ي دنیاست که بر سرِ آن  ام براي شما، درباره بلکه نگرانی«و در روایتی آمده است: 

و با هم درگیِر کشمکش (و قتل و پیکار) شوید؛ در نتیجه  دیگر رقابت کنید با یک
 ».هاي پیش از شما به هالکت رسیدند، شما نیز هالك شوید گونه که امت همان

گند به اهللا که اینک ومن، جلودار و گواه شما هستم و س«و در روایتی آمده است: 
به  -کلیدهاي زمینفرمود: یا  -هاي زمین نگرم. کلیدهاي خزانه به حوض خویش می
نگران نیستم که پس از من شرك بورزید؛ بلکه براي شما من داده شده است. 

 ».دیگر رقابت کنید انم براي شما این است که بر سر دنیا با یک نگرانی
هاي اُحد، این است که برایشان  بر کُشته [نووي: منظور از نماز خواندن پیامبر

 )2(دعا کرد؛ و منظور، نماز جنازه نیست.]

 

 .2296؛ و صحیح مسلم، ش: 1344صحیح بخار ي، ش:  )1(
بر آنان نماز جنازه  ست؛ بلکه پیامبر سخن نووي، سخن نادرستی  گوید: این /عالمه آلبانی )2(

َْميِّت  َصّ� «خواند؛ زیرا در روایت بخاري آمده است:  َ ال ُحٍد َصَالتَُه ىلَعَ
ُ
ْهِل أ

َ
هاي  ر کُشتهب«؛ یعنی: »ىلَعَ أ

؛ به عبارت دیگر: بر آنان نماز جنازه خواند. مسلم »خوانند می ها اُحد، همان نمازي را خواند که بر مرده
توانید در کتب سته و  اند که تخریجش را می و سایر اهل حدیث نیز این مضمون را روایت کرده

 ببینید. 83-82طور در کتاب احکام الجنائز، صص:  همین
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 شرح
ه است؛ کتاب نکات و احادیث پراکنده آورداین دو حدیث را در  /مولف

ي صدیقه و  المؤمنین عایشه ست که میان ام ي ماجرایی حدیث نخست درباره
عنوان برترین  به &گذشت. مادر مومنان، عایشه #اش، عبداهللا بن زبیر هخواهرزاد

پس از مرگ آن بزرگوار، در علم و عبادت، و در خردورزي و حسن  همسر پیامبر
قدر بذل و  زد همه بود؛ باري آن طور در سخاوت و بخشندگی، زبان تدبیر و همین

اش را بیش از  و بخشش خالهبذل  $اش، عبداهللا بن زبیر بخشش نمود که خواهرزاده
ام از این کار باز نیاید، او را از چنین تصرفاتی در  حد تلقی کرد و گفت: اگر خاله

 المؤمنین، سخن سخت و شدیدي بود ي ام اموالش منع خواهم کرد. این سخن درباره
اش نداشت؛ در هر حال افراد  انتظار شنیدن چنین سخنی را از خواهرزاده &و عایشه

المؤمنین  زبیر را به ام کشد، این سخن ابن ی که نخود در دهانشان نَم نمیچین سخن
شمار  چینی، حرام است و یکی از گناهان بزرگ به رساند؛ در صورتی که سخن

 فرماید: گونه که اهللا متعال می رود. همان می

ٖف  ُ�َّ  تُِطعۡ  َوَ� ﴿ ِه�ٍ  َح�َّ ازٖ  ١٠ مَّ ٓ  َهمَّ ا شَّ ِۢ مَّ       ]١١  ،١٠: القلم[  ﴾١١ بَِنِمي�ٖ  ء
جویی که به  اي فرمان مبر؛ (و نیز) و از هیچ عیب ي فرومایه و از هیچ سوگندخورده

 چینی در رفت و آمد است. سخن

ُ «از کنارِ دو قبر عبور کرد و فرمود:  که پیامبر چنان
َ

بَاِن يِف إنَّهما يل بَاِن َوَما ُ�َعذَّ َعذَّ
َحُدُهَما فاكن ال 

َ
ا اآلَخُر فاكن َ�ْميِش بِانلَِّميَمِة بَ َكِبٍ�، أّما أ  �َ �َْسترَبئ ِمْن ابَلْوِل، وأمَّ

خاطر گناهی که آن را بزرگ  شوند، آن هم به این دو نفر عذاب می«یعنی:  )1(؛»انلَّاِس 
 کرد و دیگري، در میان مردم ها، از ادرار خود پرهیز نمی دانستند؛ یکی از آن نمی

برد و حرف آن را براي  چین، حرف این را براي آن می ن؛ آدمِ سخ»نمود چینی می سخن
چینی گناه  ؛ در هر حال، سخنآورد تا در میانشان جدایی و کینه بیندازد این می
چین جایی در بهشت ندارد و وارد  سخن ست که عذاب قبر را در پی دارد؛ آدم بزرگی

 شود. بهشت نمی

 .292)؛ و مسلم، ش: 6055، 6052، 1361، 218، 216ري، ش: (صحیح بخا )1(
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که سخت ناراحت  &عایشهرسید؛  &به عایشه $زبیر در هر حال این سخن ابن
 .سخن نگوید $زبیر شده بود، نذر کرد، یعنی قَسم خورد که با ابن

اش قهر کند، براي  المؤمنین با خواهرزاده اي چون ام ناگفته پیداست که اگر خاله
مشکل  $زبیر رو تحمل این موضوع براي ابن خواهرزاده خیلی سخت است؛ از این

اش بیرون بیاورد و رضایتش را جلب  ی را از دلِ خالهاین ناراحتکه بود؛ لذا سعی کرد 
المؤمنین تصمیمش را گرفته و نذر کرده بود  کند؛ اما هرچه کوشید، فایده نداد؛ زیرا ام

ناگزیر شد که  $ابن زبیر شکست. قهر کند و بدین سادگی نذر خود را نمی اوکه با 
 $و عبدالرحمن بن اسودمسور بن مخرمه هاي  به نام از دو تن از یاران پیامبر

تا  یشی کردنددان دو چاره کمک بخواهد تا به او براي رفع این مشکل کمک کنند؛ آن
دانید حتی دروغ گفتن نیز  گونه که می . همانخاله و خواهرزاده را با هم آشتی دهند

ي  دو به خانه اندیشی؛ آن براي آشتی دادن دو نفر جایز است، پس چه رسد به چاره
المؤمنین  . امي ورود خواستند ین رفتند و درب زدند و سالم گفتند و اجازهالمؤمن ام

ي وارد شویم؟  ي ورود داد. پرسیدند: آیا همه ها اجازه به آن &ي صدیقه عایشه
خبر بود، فرمود: بله،  ها بی با آن $ه بودن عبداهللا بن زبیرارکه از هم &المؤمنین ام

ي  ر پشت پرده بود؛ زیرا حکم حجاب دربارهد &المؤمنین ام ي شما وارد شوید. همه
براي سایر زنان کند؛  فرق می ي عموم زنان با حکم حجاب درباره همسران پیامبر

 ست؛ اما زنان پیامبر خود را از نامحرم بپوشند، کافیبدن و سر و صورت که  همین
سور بن مکه وقتی  گرفتند. خالصه این دیگر قرار می حجابیباید در پشت پرده یا 

شدند،  &ي عایشه وارد خانه #مخرمه و عبدالرحمن بن اسود و عبداهللا بن زبیر
ي  آري؛ عایشه اش افتاد. به پشت پرده رفت و به دست و پاي خاله $عبداهللا بن زبیر

براي  $رو عبداهللا بن زبیر ؛ از اینبود $ي عبداهللا بن زبیر خاله &صدیقه
انداخت و با گریه و زاري، خواهش کرد که اش  عذرخواهی، خود را به آغوش خاله

ي خویشاوندي  داد و او را از قطع رابطه اش را سوگند می چنین خاله او را ببخشد؛ هم
کرد که قهر کردن بیش از سه  داشت و برایش بیان می و قهر کردن برحذر می

ین، ام؛ و ا من نذر کرده«فرمود:  نیز می &ي صدقه روز، روا نیست؛ اما عایشه شبانه
ام و شکستن قَسم، سخت است. سپس  ؛ یعنی من، قَسم خورده»خیلی سخت است

المؤمنین را قانع کردند که از تصمیمش مبنی بر قهر کردن با  دو صحابی، ام آن
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 اهللا اش منصرف شود و این حدیث را به او یادآوري نمودند که رسول خواهرزاده
ْن َ�ْهجُ «فرموده است: 

َ
لُّ مِلؤمٍن أ َخاُه فَْوَق ثَالٍث الَ�ِ

َ
براي هیچ مؤمنی جایز « )1(؛»َر أ

المؤمنین،  سرانجام ام». روز با برادر مسلمانش قهر باشد نیست که بیش از سه شبانه
اش آشتی کرد؛ اما این  حرفشان را پذیرفت و با خواهرزاده &ي صدیقه عایشه

که شکستن نذر و کرد و از این بابت  موضوع و نذري که کرده بود، او را نگران می
گریست.  آمد، می قَسم برایش سخت و شدید بود، هربار که این موضوع به یادش می

هرچه شناختش به اهللا ست که  اي براي هر انسان پارسا و ترسایی این، قانون و قاعده
تر است؛ این بانوي پارسا و  تر باشد، خداترسی و تقوایش نیز بیش متعال بیش

جا که از این بابت  گریست؛ تا آن آورد، می خاطر می خود را بهخداترس نیز هرگاه نذر 
دهد که  گر ایمان واالي مادر مومنان است و نشان می . این، بیانچهل برده آزاد کرد

 هی بودند.مشتاق رهایی از عذاب الشدت  ها به آن
 کنم: ها را ذکر می اي از آن ست که پاره این حدیث، حاوي نکاتی

روز با برادر مسلمانش قهر  روا نیست که بیش از سه شبانهبراي هیچ مسلمانی  .1
ویژه اگر خویشاوندش باشد و اگر کسی در این رابطه  و قطع رابطه کند؛ به

وگند خویش را بشکند و کفاره بدهد؛ قَسم خورد، بر او واجب است که س
َها َخْ�اً ِمنَْها، َو�َِذا َحلَْفَت ىلَعَ يَِمٍ�، فََرأيَْت َ�ْ�َ «فرموده است:  زیرا پیامبر

ْر َ�ْن يَِميِنَك  ي ُهَو َخٌ� َوَ�فِّ ِ
َّ

و هرگاه بر انجامِ کاري «...یعنی:  )2(؛»فَأِت اذل
سوگند خوردي و سپس خالف آن کار را بهتر دانستی، همان کار بهتر را 

ي سوگند خود را ادا  وقتی کفاره ».ي سوگندت را ادا کن انجام بده و کفّاره
، کارِ بهتر را انجام دهید، امیدواري فراوانی به ق فرمان پیامبرکنید و مطاب

 بخشش و آمرزش االهی وجود دارد.
دیگر؛ روشن است که این کار، جزو بهترین و  فضیلت آشتی دادن مردم با یک .2

 فرماید: گونه که اهللا متعال می برترین کارهاست؛ همان

 .نقل از ابوایوب انصاري به 2560؛ و صحیح مسلم، ش: )6237، 6077صحیح بخاري، ش: ( )1(
 آمده است. [مترجم] 1724و  679هاي  شماره تر به این حدیث پیش )2(
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ۡ  ّ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.

حل یک موضوع، جایز است؛ البته اندیشی براي  حقه زدن به معناي چاره .3
که  که به کارِ حرامی نینجامد؛ زیرا آن دو صحابی براي این مشروط به این
ببرند، به روشی که در  &اي عایشه را با خود به خانه $عبداهللا بن زبیر

را با خود به درون  اندیشی کردند و عبداهللا روایت ذکر شده است، چاره
 خانه بردند.

هی، خیلی زود نازکی داشتند و از خوف و خشیت الم و رهاي ن دل #صحابه .4
ي  دهنده هاي آنان و نیز نشان گر نرم بودن دل افتادند؛ این، بیان به گریه می

کند و  گریه میتر رتر باشد، دی انسان هرچه دلش سخت هاست. خداترسی آن
بینیم که هرچه به آخرت توجه  رو مردم را می از گریه دورتر است. از این

ها مشاهده  تري در آن ي بیش ترند و خشوع و گریه دل تري دارند، نرم شبی
شود و به اعمالی چون قیام شب، صدقه دادن و انجام سایر کارهاي نیک  می

دهند؛ اما دلی که سخت شود، پندها و اندرزها همانند آب بر روي  اهمیت می
 د.گذارد. اهللا خودش رحم کن گذرد و هیچ تأثیري بر آن نمی آن می

گوید:  می عقبه بن عامرحدیثی بدین مضمون آورده است که  /سپس مولف
هاي اُحد نماز  رفت و پس از گذشت هشت سال بر کُشته -به احد -اهللا رسول«

گفته است، منظور از این  /گونه که مولف یشان دعا کرد و همانا؛ یعنی بر»خواند
شود، نه پس  از دفن مرده خوانده میزیرا نماز جنازه پیش  )1(نماز، نماز جنازه نیست؛

اش؛ مگر براي کسی که پیش از دفن میت نتوانسته است در نماز  سپاري از خاك
عصر خود، نماز بخواند؛ در این صورت  مهي  ي وي شرکت کند یا بر مرده جنازه

بر  خواندن پیامبررواست که پس از دفن میت بر او نماز بگزارد؛ اما منظور از نماز 

دگاه نووي و عثیمین است و و برخی دیگر از اهل حدیث، بر خالف دی /دیدگاه عالمه آلبانی )1(
 بیان شد. [مترجم] 1869ي  دلیلش در سطور گذشته، در پانوشت مربوط به حدث شماره
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دعا کرد. این مفهوم در قرآن نیز بیان شده است؛  ، این است که برایشاناي اُحدشهد
 فرماید: گونه که اهللا متعال می همان

مۡ  ِمنۡ  ُخذۡ ﴿
َ
ٰ أ    ]  ١٠٣: التوبة[  ﴾ِهمۡ َعلَيۡ  َوَصّلِ  بَِها َوتَُزّ�ِيِهم ُ�َطّهِرُُهمۡ  َصَدقَةٗ  لِِهمۡ َ�

وسیله آنان را پاك و تزکیه نمایی و بر  ا بدینبخشی از اموالشان را به عنوان زکات بگیر ت
 .درود بفرستها  آن

مانند باالي منبر و  اهللا افزاید: سپس رسول می یعنی: برایشان دعا کن. عقبه
من روز «فرمود: کند، سخنرانی نمود و  ها خداحافظی می ها و مرده کسی که از زنده

است و  "حوضِ (کوثر)"اه شما، گ قیامت جلوتر از شما و گواهتان خواهم بود؛ وعده
تر از عسل،  سفیدتر از شیر، شیرینو خبر داد که آبی » بینم جا آن را می من اینک از این

ست که در  هاي سیمینی ریزد و در آن، ظرف بوتر از مشک به این حوض می و خوش
درخشندگی، زیبایی و فراوانی، مانند ستارگان آسمان هستند و هرکس یک جرعه از 

مردم که از ایستادن در میدان حشر  شود. آب بنوشد، پس از آن، هرگز تشنه نمیاین 
نوشند  شتابند؛ اما فقط مومنان از این آب می سوي این حوض می اند، به خسته و تشنه

هی بنوشد و به که در دنیا از شریعت گواراي ال نشوند؛ آ جا رانده می و کافران از آن
خواهد  ژده باد که روز قیامت از حوض پیامبرسنت پاك نبوي عمل کند، او را م

نوشید و هرکه در دنیا از شریعت و سنت نبوي دور باشد، در قیامت نیز از حوض 
 کوثر و آب گوارایش محروم خواهد بود.

؛ زیرا حوض کوثر »بینم را می -حوض -جا آن و من اینک از این«فرمود:  پیامبر
گونه که در نماز کسوف، بهشت و  شد؛ هماندر همین دنیا براي آن بزرگوار نمایان 

دانیم؛ بلکه بر ما واجب  ست که ما کیفیتش را نمی ها، اموري غیبی دوزخ را دید. این
ي این حدیث آمده است  است که تصدیق کنیم و به آن ایمان داشته باشیم. در ادامه

دین معنا این، ب ؛»من آن بیم ندارم که دوباره شرك ورزید«فرمود:  اهللا که رسول
بیان فرمود که این  اهللا شود؛ خود رسول نیست که این امت به شرك دچار نمی

کند؛  نگرانی را ندارد و نفرمود که دچار شرك نخواهید شد؛ این دو با هم فرق می
که دعوت توحید در زمان ِ آن بزرگوار برپا بود و مردم  با توجه به این بلکه پیامبر

دانستند، اظهار داشت که نگران بروز شرك در چنین  میخود را به توحید، ملزَم 
شرایطی نیست؛ لذا هنگامی که دعوت توحید کنار نهاده شد، امت به شرك و خرافه 
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کنند، به طواف قبرها  که برخی از کسانی که ادعاي مسلمانی می چنان مبتال گردید؛ هم
کنند! لذا با  بانی میطلبند و برایشان قر روند و از صاحبان قبور مدد و حاجت می می

گر گسترش شرك در این  توجه به مفهومی که بیان شد، این حدیث با احادیثی که بیان
شده  در آن برهه از تاریخ امت، مطمئن امت است، هیچ تعارضی ندارد؛ زیرا پیامبر

اش از این است که دنیا به  شود و اظهار داشت که نگرانی بود که امت دچار شرك نمی
دیگر رقابت و کشمکش کنند  گاه بر سرِ دنیاطلبی با یک گشوده شود و آنروي مردم 

ریزي شوند و به  هاي گذشته بر سرِ دنیاطلبی درگیر جنگ و خون و همانند امت
ست که اینک روي داده و دنیا از هر سو به روي ما  هالکت برسند. این، همان چیزي

کرد؛  کس تصورش را نمی هیچ قدري افزایش یافته است که گشوده شده و امکانات به
اند؛  اند، از این آفت مصون نمانده حتی کسانی که در مسیر دنیاطلبی درگیر جنگ نشده

رو تمام  اینهایشان را تسخیر کرده است؛ از  زیرا دنیا تمام وجودشان را گرفته و دل
ي فکر و خیالشان دنیاست و  در همه حال همهخواب و بیداري، و  شب و روز، در

اندیشند و اصالً برایشان مهم نیست که از راه حالل، پولی به جیب  به دنیا میفقط 
يِت ىلَعَ «جا فرموده است که:  درست و به راستی پیامبر بزنند یا از راه حرام! و به

ْ
يَأ

ََرامِ 
ْ
ْم ِمَن احل

َ
َالِل أ

ْ
ِمَن احل

َ
َخَذ ِمنُْه أ

َ
َمْرُء َما أ

ْ
روزگاري بر «یعنی:  )1(؛»انلَّاِس َزَماٌن ال ُ�بَايِل ال

آورد، از راه حالل  دست می چه به دهد که آن رسد که کسی اهمیت نمی مردم فرا می
دیگر  ها که بر سرِ دنیا و زر و زورش با یک پناه بر اهللا! شگفتا از انسان ».است یا حرام

کند که  قدر تالش و دوندگی می زاد براي دنیا آن آور است که آدمی شگفتجنگند!  می
ار براي دنیا آفریده شده است؛ در صورتی که دنیا براي انسان خلق شده است، نه انگ

ي فکر و آسایش خود و حتی لحظاتی را که باید  انسان براي دنیا! انسان بیچاره همه
گذارد و ناگهان، در یک لحظه دنیا را از  اش باشد، همه را براي دنیا می با خانواده
گردد! یا روي  اش برنمی رود و هرگز به خانه میاش بیرون  دهد! از خانه دست می

ایم و  دیده وقایعشود! چه همه از این  گاه بیدار نمی خوابد و هیچ رختخوابش می
آورد، اما  ایم؛ پسر جوان با هزار امید و آرزو، دختري را به عقد خویش درمی شنیده
بر او رخت دامادي از تن درنیاورده و به حجله نرفته که لباس آخرت هنوز 

 . [مترجم]نقل از ابوهریره به 2059صحیح بخاري، ش:  )1(
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او اش خشک نشده است که  کنند! هنوز جوهر کارت عروسی پوشانند و کفنش می می
دنیایی که خواهیم پند بگیریم؟! واقعاً  بارالها! پس کی میدهند!  را غُسل میت می

وفاست، چه ارزشی دارد؟ آیا شایسته است که تا این حد خود را به چنین  همه بی این
ی حقیقیِ خویش غافل شویم یا حتی براي چنین و از زندگ دنیایی مشغول کنیم

سوزترین  دلعنوان  به محمد مصطفیست که  دنیایی کشمکش نماییم؟ لذا طبیعی
از این نگرانم که «از این بابت نگران باشد و بگوید:  نوعان خود، همنسبت به بشر فرد 

 ».یددیگر بپرداز بر سرِ دنیا به رقابت با یکدنیا به روي شما گشوده شود و 
ي دنیا شوي؛ بنگر که  هوش باش! مبادا فریفته اي برادر و اي خواهر مسلمانم! به

ل به تو مال و ثروتی بخشیده است و تو دنیاي فریبنده، تو را نفریبد. اگر اهللا متعا
گزارش هستی، خوشا به حالَت که چنین دنیایی، خجسته است و اگر در  سپاس

ر باش که دنیا محل گذر است، نه جاي ماندن؛ تنگناي مادي قرار داري، باز هم شاک
اي و این،  ي هالکت افتاده ي فکر و خیالت، دنیا باشد، بدان که در ورطه اما اگر همه

 زیان دنیا و آخرت است.
*** 

يب ز�د عمِرو بن أْخَطَب األنصاريِّ  -١٨٧٠
َ
اَل: ص�َّ بَِنا َرُسوُل اهللاِ  عن أ

َ
الَفْجَر،  ق

ِت َوَصِعَد الِمْنرَبَ  ِمْنرَبَ َحىتَّ َحرَضَ
ْ
، ُ�مَّ َصِعَد ال َص�َّ

َ
َل ف ْهُر، َ�َ�َ ِت الظُّ َخَطَبَنا َحىتَّ َحرَضَ

َ
، ف

نَا بَِما اَكَن َو�َِما ُهَو اَك  ْخرَبَ
َ
أ
َ
ْمُس، ف ِمْنرَبَ َحىتَّ َغَرَ�ِت الشَّ

ْ
، ُ�مَّ َصِعَد ال َص�َّ

َ
، ُ�مَّ نََزَل ف ئٌِن، الَعرْصُ

ْحَفظُ 
َ
ُمَنا أ

َ
ْعل

َ
أ
َ
 )1([روایت مسلم] َنا.ف

نماز صبح را  اهللا گوید: رسول می ابوزید، عمرو بن اخطب انصاري ترجمه:
گاه باالي منبر رفت و تا وقت نماز ظهر براي ما سخنرانی کرد؛  براي ما امامت داد، آن

جاي آورد و دوباره باالي منبر رفت و  سپس از منبر پایین آمد و نماز ظهر را به
که وقت نماز عصر فرا رسید؛ لذا از منبر پایین آمد و نماز گزارد.  ا اینسخنرانی کرد ت

در سپس باالي منبر رفت و تا غروب خورشید، سخنرانی نمود و به ما خبر داد که 
تري  ست که نکات بیش کسی؛ داناترین ما چه خواهد بوددر آینده چه بوده و گذشته 

 خاطر سپرده است. را به

 .2892صحیح مسلم، ش:  )1(
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  &وعن اع�شة -١٨٧١
َ
اَل انلَّيِبُّ قال

َ
ُيِطْعُه، َوَمْن نََذَر : «ْت: ق

ْ
ل
َ
َمْن نََذَر أْن يُِطيَع اَهللا ف

ال َ�ْعِصهِ 
َ
ْن َ�ْعيِصَ اَهللا ف

َ
 )1(]روایت بخاري[ ».أ

هرکس نذر کرد که از اهللا اطاعت «فرمود:  گوید: پیامبر می &عایشهترجمه: 
 نافرمانی نماید، نباید از او کرد که از اهللا نذرکند، پس، از او اطاعت نماید و هرکس 

 )2(».نافرمانی کند

ْوَزاِغ َوقاَل:  أنَّ رسوَل اهللاِ  &وََ�ْن أمِّ رَشِ�ٍك  -١٨٧٢
َ
َمَرها بَِقْتِل األ

َ
اَكَن َ�ْنُفُخ ىلَعَ «أ

 )3([متفقٌ علیه] ».إبَْراِهيمَ 
سمی مارمولک او را به کُشتنِ  اهللا روایت است که رسول &شریک از امترجمه: 

 ».دمید ) میاو در آتش ابراهیم(«ستور داد و فرمود: د

يب هر�رة -١٨٧٣
َ
اَل رسوُل اهللاِ  وعن أ

َ
اَل: ق

َ
ُه : «ق

َ
ل
َ
َ�ٍة ف ِل رَضْ وَّ

َ
َتَل َوَزَغًة يِف أ

َ
َمْن �

َذا َحَسَنًة ُدوَن األ
َ
َذا َو�

َ
ُه ك

َ
ل
َ
َ�ِة اثلَّا�َِيِة ف ْ َها يف الرضَّ

َ
َتل

َ
َذا َحَسَنًة، َوَمْن �

َ
َذا َو�

َ
، َو�ْن ك

َ
و�

َذا َحَسَنةً 
َ
َذا َو�

َ
ُه ك

َ
ل
َ
َ�ِة اثلَّاثِلَِة ف ْ َها يِف الرضَّ

َ
َتل

َ
�.« 

ُ ِمَئُة َحَسَنٍة، وِ� اثلَّا�َِيِة ُدوَن َذلَِك، «و� روايٍة:  تَِب هلَ
ُ
َ�ٍة ك ِل رَضْ وَّ

َ
 يِف أ

ً
َتَل َوَزاَغ

َ
َمْن �

 )4([روایت مسلم] ».وِ� اثلَّاثِلَِة ُدوَن َذلَِك 
سمی را در هرکه مارمولک «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریرهترجمه: 

رسد و هرکه آن را در دومین ضربه  و چنان پاداشی به او میاولین ضربه بکشد، چنین 
تر است و اگر آن  شود که از پاداش نخستین ضربه کم بکُشد، پاداشی برایش ثبت می

 -تر است از دو اجر نخست کم که -را به سه ضربه بکشد، از چنین و چنان پاداشی
 ».گردد برخوردار می

 .6696صحیح بخاري، ش:  )1(
 بدهد. [مترجم] یعنی نذرش را ادا نکند؛ و بنا بر قول راجح باید کفاره )2(
 .2237)؛ و صحیح مسلم، ش:3359، 3307صحیح بخاري، ش: ( )3(
 .2240صحیح مسلم، ش:  )4(
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هرکه مارمولک سمی را در نخستین ضربه بکُشد، صد «و در روایتی آمده است: 
شود و  تري برایش منظور می گردد؛ و در دومین ضربه نیکیِ کم نیکی برایش ثبت می
 ».تر از این در سومین ضربه، کم

 شرح
هاي پراکنده، ذکر کرده است؛ از  عدر موضو /ست که مولف ها احادیثی این

از صبح تا غروب، سخنرانی کرد؛ و  جمله حدیثی بدین مضمون که باري پیامبر
ابوزید، عمرو  که دهد که آن بزرگوار سخنورترین مردم بوده است؛ چنان این، نشان می

گاه  نماز صبح را براي ما امامت داد، آن اهللا رسول«گوید:  می بن اخطب انصاري
ي منبر رفت و تا وقت نماز ظهر براي ما سخنرانی کرد؛ سپس از منبر پایین آمد و باال

که وقت  جاي آورد و دوباره باالي منبر رفت و سخنرانی کرد تا این نماز ظهر را به
نماز عصر فرا رسید؛ لذا از منبر پایین آمد و نماز گزارد. سپس باالي منبر رفت و تا 

و به ما خبر داد که در گذشته چه بوده و در آینده غروب خورشید، سخنرانی نمود 
 ».خاطر سپرده است تري را به ست که نکات بیش چه خواهد بود؛ داناترین ما کسی

هرکس «فرمود:  حدیثی بدین مضمون آورده است که پیامبر /سپس مولف
 نذر کرد که از اهللا اطاعت کند، پس، از او اطاعت نماید و هرکس نذر کرد که از اهللا

 ».نافرمانی نماید، نباید از او نافرمانی کند
ست: نذر در اصل، مکروه است و حتی برخی از علما، آن را حرام  گفتنی

سازد که اهللا او را  اند؛ زیرا انسان با نذر کردن، خود را به انجامِ کاري وادار می دانسته
إنَّ «رموده است: منع نموده و ف» نذر«از  رو پیامبر بدان مکلّف نکرده است. از این

َِخيِل  َما �ُْستَْخَرُج بِِه ِمَن ابلْ ْ�ٍ َو�ِ�َّ
يِت خِبَ

ْ
نذر، هیچ خیري براي انسان «یعنی:  )1(؛»انلَّْذَر ال يَأ

ي آن، چیزي از دست بخیل، بیرون  وسیله دهد) و تنها به ندارد (و تقدیر را تغییر نمی
ند را دارد؛ و نوع دوم، نذر نذر، بر سه نوع است: یک نوع نذر، حکم سوگ». آید می

 باشد. معصیت است و نوع سوم، نذر اطاعت می

) به نقل از 3095، 3094، 3093)؛ و مسلم، ش: (6199، 6198، 6118صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .عمر ابن
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قصد تأکید بر یک  ست که انسان به اما نذري که حکم سوگند را دارد، نذري
کند؛ چه براي نفیِ آن باشد و چه براي اثبات و یا تصدیق آن. مثالً به  موضوع، بیان می

گوید: اگر  روغ بود. و او، در پاسخ میگویند: خبري که به ما داده بودي، د شخصی می
کنم که یک سال، روزه بگیرم. روشن است که قصدش از  دروغ گفته باشم، نذر می

خواهد  چنین نذري تأکید بر این است که راست گفته و خبرش، دروغ نیست و می
چنین اگر قصد انسان،  مردم، حرفش را باور کنند. این، حکم سوگند را دارد. هم

گوید: اگر  برانگیختن باشد، باز هم نذرش، حکم قَسم را دارد. مثالً میتشویق یا 
ي یک سال، بر من واجب است. این هم، حکم  کار را انجام ندهم، نذر روزه فالن

نحوي خود را به انجام کاري، ملزَم  سوگند را دارد؛ زیرا قصدش، این است که به
 «فرموده است:  اهللا نماید و رسول

َ
 )1(.»ْ�َماُل بِانلِّيَّاِت، َو�ِ�ََّما ِللُكِّ اْمِرٍئ َما نََوىإِ�ََّما األ

ست که نیت کرده  ها بستگی دارند و براي هر کسی، همان چیزي اعمال به نیت«یعنی: 
 ».است

شود که اداي آن، جایز نیست.  اما نوع دوم: نذرِ حرام است؛ و به نذري گفته می
چنین نذري، حرام است و براي او روا نیست  مثالً کسی نذر کند که شراب بنوشد. این

شود و برخی  ي سوگند بر او واجب می ، کفارهراب بنوشد. البته بنا بر قول راجحکه ش
اي ندارد؛ زیرا این نذر، از اساس باطل است و منعقد  اند: هیچ کفاره از علما، گفته

به چنین نذري،  شود. اما دیدگاه صحیح، این است که کفاره دارد؛ اما عمل کردن نمی
اش  کند که در عادت ماهیانه کنم: خانمی نذر می جایز نیست. مثال دیگري ذکر می

روزه بگیرد. این هم نذر حرام است و برایش جایز نیست که در دوران حیض یا 
 شود. ي سوگند، واجب می اش، روزه بگیرد و بر او، کفاره عادت ماهیانه

، »ایام بیض«کند که  الً کسی، نذر میو سومین نوع نذر، نذر اطاعت است؛ مث
یعنی روزهاي سیزده، چهارده، و پانزدهم هر ماه قمري را روزه بگیرد. اداي چنین 

َ  َمنْ «فرموده است:  باشد. زیرا پیامبر نذري، بر انسان، واجب می ْن يُِطيَع ا�َّ
َ
نََذَر أ

يُِطْعهُ 
ْ
یا ». س، از او اطاعت نمایدهرکس نذر کرد که از اهللا اطاعت کند، پ«یعنی:  ؛»فَل

 /دالباقیگذاري محمد فؤاد عب ؛ بر اساس شماره1907و صحیح مسلم، ش:  1صحیح بخاري، ش: )1(
 بر صحیحین.
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بخوانم؛ اداي این نذر، بر او » 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

ام  ست: اگر کسی نذرِ مشروط کند، مثالً بگوید: اگر اهللا بیماري نذري عمل کرد. گفتنی
گیرم و سپس بهبود بابد، بر او واجب است که به نذر  ، یک هفته روزه میرا شفا دهد

رود که به صفت نفاق  خود عمل نماید و یک هفته روزه بگیرد؛ وگرنه، بیمِ آن می
 فرماید: ي منافقان می درباره مبتال شود؛ زیرا اهللا

نۡ  ُهمَوِمنۡ ﴿ ٰ  مَّ َ ٱ َهدَ َ� ٰ  َل�ِنۡ  �َّ َ�نَّ َ�َ  ۦلِهِ فَۡض  ِمن َناَءاتَى دَّ  ِمنَ  َوَ�َُكوَ�نَّ  صَّ
ٰ ٱ ٓ  ٧٥ لِِح�َ ل�َّ ا ٰ  فَلَمَّ ْ  ۦلِهِ فَۡض  ّمِن ُهمَءاتَٮ ْ  ۦبِهِ  َ�ِلُوا عۡ  وَُّهم َوتََولَّوا  ٧٦ رُِضونَ مُّ

 ۡ�
َ
ٓ  ۥنَهُ َقوۡ يَلۡ  مِ يَوۡ  إَِ�ٰ  قُلُو�ِِهمۡ  ِ�  انَِفا�ٗ  َقَبُهمۡ فَأ خۡ  بَِما

َ
ْ أ َ ٱ لَُفوا ْ  َو�َِما وََعُدوهُ  َما �َّ  َ�نُوا

    ]٧٧  ،٧٥: التوبة[  ﴾٧٧ ِذبُونَ يَ�ۡ 
برخی از ایشان با اهللا پیمان بستند که اگر (اهللا) از فضل خویش به ما ببخشاید، حتماً زکات 

شویم. و هنگامی که اهللا از فضل خویش به آنان بخشید، در آن دهیم و از نیکوکاران میمی
گردانند. پس بدان سبب  از خیر و نیکی) رويگردانی نمودند و ایشان ( بخل ورزیدند و روي

گفتند، (پروردگار نیز) نفاق را که در پیمانشان با اهللا خالف کردند و بدان سبب که دروغ می
 تا روزي که با او دیدار کنند، سرانجامِ ایشان قرار داد.

اما اگر نذر کسی، هم شامل نذر اطاعت باشد و هم شامل نذر معصیت، باید به 
ي  نذرش که اطاعت است، عمل نماید و بخش دیگر را ترك کند و کفاره بخشی از

سوگند بدهد. مثل شخصی به نامِ ابواسرائیل که نذر کرده بود در آفتاب بایستد و زیر 
به او دستور داد که روزه بگیرد؛ زیرا  سایه نرود، ساکت باشد و روزه بگیرد. پیامبر

به او «ستادن در آفتاب، منع نمود و فرمود: نذر اطاعت بود؛ اما او را از سکوت و ای
کنند  بسیاري از مردم، امروزه نذر می». بگویید: سخن بگوید، زیر سایه برود، و بنشیند

که اگر کارشان در آینده، سر و سامان یابد یا مشکلشان حل شود، فالن کار نیک را 
گویند: اگر بیمارمان  شود، می ها بیمار می انجام دهند. مثالً وقتی یکی از عزیزان آن

بهبود یافت و اهللا، او را شفا بخشید، چنین و چنان خواهیم کرد. از چنین نذري منع 
که نذر کنید، براي بیمارتان دعاي  شده و این نذر، یا مکروه است و یا حرام. بدون این

گونه که بیان شد اگر  بهبودي نمایید و از اهللا بخواهید که او را شفا دهد؛ اما همان
 کسی نذر کند و بیمارش بهبود یابد، بر او واجب است که نذر خود را ادا نماید.
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آور یا مارمولک سمی امر شده  هاي چندش در حدیث سوم به کُشتن چلپاسه
اش  هایی را که وارد خانه  اي داشت که با آن، مارمولک سرنیزه &عایشهکه  است؛ چنان

که مارمولک سمی را در نخستین هر«فرموده است:  کُشت. پیامبر شدند، می می
تري برایش  گردد؛ و در دومین ضربه نیکیِ کم ضربه بکُشد، صد نیکی برایش ثبت می

بدین معناست که باید ضربه را  این». نتر از ای شود و در سومین ضربه، کم منظور می
، مارمولک را موجودي محکم بزنیم تا مارمولک، با نخستین ضربه بمیرد؛ پیامبر

کار و  جود تبهرا در آتش انداختند، این مو کار نامید؛ زیرا زمانی که ابراهیم تبه
گر عداوت و دشمنیِ  تر سازد؛ این، نشان مید تا آن را برافروختهد پلید، در آتش می

باشد؛ لذا شایسته است که  حد این موجود پلید نسبت به اهل توحید و اخالص می بی
 نبال کنیم و بکُشیم.در مسجد، خانه و بازار، آن را د

*** 

يب هر�رةَ  -١٨٧٤
َ
اَل:  أنَّ َرُسول اهللاِ  وعن أ

َ
َخَرَج «ق

َ
ٍة، ف

َ
نَّ بَِصَدق

َ
� تََصدَّ

َ
اَل رَُجٌل أل

َ
ق

َك 
َ
ُهمَّ ل

َّ
َق ىلَعَ َسارٍِق! َ�َقاَل: الل وَن: تُُصدِّ

ُ
ث ْصَبُحوا َ�َتَحدَّ

َ
أ
َ
َوَضَعَها يِف يَِد َساِرٍق، ف

َ
تِِه ف

َ
بَِصَدق

َْمُد  وَن : احلْ
ُ
ث أْصَبُحوا َ�َتَحدَّ

َ
َوَضَعَها يف يَِد َزا�َِيٍة؛ ف

َ
تِِه ف

َ
َخَرَج بَِصَدق

َ
ٍة، ف

َ
نَّ بَِصَدق

َ
� ألتََصدَّ

َخَرجَ 
َ
ٍة، ف

َ
نَّ بَِصَدق

َ
� َْمُد ىلَعَ َزا�َِيٍة! ألتََصدَّ َك احلْ

َ
ُهمَّ ل

َّ
َة ىلَعَ َزا�َِيٍة! َ�َقاَل: الل

َ
ْيل

َّ
َق الل  تُُصدِّ

تِِه فَوَضعَ 
َ
َْمُد بَِصَدق َك احلْ

َ
ُهمَّ ل

َّ
؟ َ�َقاَل: الل َق ىلَعَ َغِ�ٍّ وَن: تُُصدِّ

ُ
ث ْصَبُحوا َ�َتَحدَّ

َ
أ
َ
، ف َها يف يَِد َغِ�ٍّ

ُه أْن �َْسَتِعفَّ 
َّ
َعل

َ
ل
َ
ُتَك ىلَعَ سارٍق ف

َ
ا َصَد� ُ: أمَّ

َ
ِقْيَل هل

َ
يِتَ ف

ُ
أ
َ
! ف  ىلَعَ َسارٍِق َوىلَعَ َزا�َِيٍة وىلع َغِ�ٍّ

تِِه، وأ
َ
ا َ�ْن رَسِق ْن َ�ْعَترِبَ َ�ُيْنِفَق ِممَّ

َ
ُه أ

َّ
َعل

َ
ل
َ
ا الَغِ�ُّ ف َها �َْسَتِعفُّ َ�ْن زِنَاَها، وأمَّ

َّ
َعل

َ
ل
َ
ا الزَّا�َِيُة ف مَّ

[روایت بخاري با همین الفاظ؛ و نیز روایت مسلم با الفاظی دیگر و به  ».آَت�َاهُ اهللاُ 
 )1(همین مضمون.]

شخصی تصمیم گرفت که «رمود: ف اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
را (ندانسته) به دزدي داد.  اش را برداشت و بیرون رفت و آن اي بدهد؛ صدقه صدقه

دهنده گفت: یا  گفتند: دیشب به دزدي صدقه داده شده است. صدقه بامداد مردم می
. و تصمیم گرفت که دوباره صدقه -صدقه دهمتا که توفیقم دادي  -اهللا! تو را شکر

 .1022؛ و صحیح مسلم، ش: 1421صحیح بخاري، ش:  )1(
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. بامداد را برداشت و بیرون رفت و (ندانسته) آن را به زنی بدکار داد اش قهو صد دهد
دهنده گفت: یا اهللا!  گفتند: دیشب به زنی بدکار صدقه داده شده است. صدقه مردم می

دانستم که آن زن، بدکار است.  تو را شکر که توفیقم دادي تا صدقه دهم؛ من که نمی
اش را برداشت و بیرون رفت و  و صدقهو تصمیم گرفت که دوباره صدقه دهد 

نیاز  بیشخصی گفتند: دیشب به  (ندانسته) آن را به ثروتمندي داد. بامداد مردم می
که توفیقم دادي تا  -دهنده گفت: یا اهللا! تو را شکر صدقه داده شده است. صدقه

نیاز  ام به دست یک دزد، زنی بدکار و یک بی ولی چه کنم که صدقه -صدقه دهم؛
ات به دزد، باعث شود  ید. کسی در خوابش آمد و به او گفت: امید است که صدقهرس

ات به زنِ بدکار، او را از زنا بازدارد  که دست از دزدي بردارد؛ و امید است که صدقه
شود که او از تو درس بگیرد و از نیاز، باعث  ات به شخصِ بی و امید است که صدقه

 ».انفاق کندچه که اهللا به او داده است،  نآ
 شرح

اش بیرون رفت تا  ست که از خانه ي داستان مردي درباره حدیث ابوهریره
ي این  دهند؛ اما صدقه اي بدهد. معموالً صدقه را به مستمندان و بینوایان می صدقه

شخص به دست یک دزد افتاد و سخنش در میان مردم پیچید که دیشب به یک دزد 
که به او بذل  ه دزد، سزاوار مجازات است؛ نه اینصدقه داده شده است! در صورتی ک

دهنده که از ماجرا باخبر شد،  و بخشش شود و بر مال و ثروتش افزوده گردد. صدقه
گفت؛ یعنی اهللا را حمد و سپاس گزارد که به او توفیق صدقه داده بود؛ زیرا  "احلمدهللا"

گونه بود  نیز این براهللا متعال در همه حال، سزاوار حمد و ستایش است. روش پیام
ي بِِنْعَمِتِه تَِتمُّ «فرمود:  رسید، می می که هرگاه امرِ خوشایندي به پیامبر ِ

َّ
ِ اذل َْمُد ِ�َّ

ْ
احل

احِلَاِت  ها به انجام  نیکی حمد و ستایش، از آنِ اهللا است که به لطفش«یعنی:  )1(؛»الصَّ
ِ ىلَعَ «فرمود:  ، میرسید و چون مصیبت یا امر ناخوشایندي به او می» رسد می َْمُد ِ�َّ

ْ
احل

اما متأسفانه به جاي عبارت مذکور، عبارت دیگري در میان مردم رایج  )2(.»لُكِّ َحالٍ 
حمد و ستایش از «؛ یعنی: »ال ُ�مد ىلع مكروه سواه ياحلمد هللا اذل«گویند:  شده که می

 .4640، ش: /ر.ك: صحیح الجامع، از آلبانی صحیح است؛ )1(
 ي اهللا متعال است. حمد و ستایش در همه حال، ویژه )2(
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ین، حمد و ا». شود ها ستایش نمی آن خداست که کسی جز او در برابر ناخوشی
دهد که  گر است یا حداقل نشان می صبريِ ستایش گر کم ست. زیرا بیان ستایش ناقصی
ي ناگواري  گري، از کمال صبر برخوردار نیست. بنابراین هرگاه مسأله چنین ستایش

ستایش کرده  اهللا را حمد و ستایش کنید که رسول پیش آمد، با همان الفاظی، اهللا
ِ « است: َْمُد ِ�َّ

ْ
 .» ىلَعَ لُكِّ َحالٍ احل

گردیم؛ آن مرد تصمیم گرفت که دوباره صدقه  برمی ي حدیث ابوهریره به ادامه
اش در دست یک زنِ بدکار  اش بیرون رفت؛ این بار صدقه دهد و بدین منظور از خانه

قرار گرفت و باز این سخن در میان مردم پیچید که دیشب به یک زنِ بدکار صدقه 
خوانی نداشت که به یک زناکار،  این مسأله با عقل و فطرت، همداده شده است؛ 

گمان گفت و چون  "احلمدهللا"دهنده این بار نیز  صدقه بدهند؛ اما شخصِ صدقه
اش قبول نشده است، تصمیم گرفت که باري دیگر صدقه بدهد؛  کرد که صدقه می

حق صدقه نیازي رسید؛ یعنی به دست کسی رسید که مست اش به دست بی ولی صدقه
نیاز، ایرادي ندارد. در هر حال، مردم خبر این  نبود. اگرچه هدیه دادن به افراد بی
که  -دهنده گفت: یا اهللا! تو را شکر کردند. صدقه صدقه را نیز در میان خود نقل می

ام به دست یک دزد، زنی بدکار و  ولی چه کنم که صدقه -توفیقم دادي تا صدقه دهم؛
ات به دزد،  سی در خوابش آمد و به او گفت: امید است که صدقهنیاز رسید. ک یک بی

ات به زنِ بدکار، او را از  باعث شود که دست از دزدي بردارد؛ و امید است که صدقه
نیاز، باعث شود که او از تو درس  ات به شخصِ بی زنا بازدارد و امید است که صدقه

کند. آن مرد نیت خیر داشت، اما  چه که اهللا به او داده است، انفاق بگیرد و از آن
ي چنین مواردي فرموده است:  درباره انجام نرسید؛ پیامبر خواست به گونه که می آن

، فَلَُه «
َ
ْخَطأ

َ
إَِذا َحَ�َم احلَاِ�ُم فَاْجتََهَد، ُ�مَّ أَصاَب، فَلَُه أْجَراِن، َو�َِذا َحَ�َم َواْجتََهَد، فَأ

ْجرٌ 
َ
) اجتهاد کند و به حکمِ درستی دست یابد، دو اگر حاکم (قاضی«یعنی:  )1(؛»أ

رسد؛ اما اگر اجتهاد کند و دچار اشتباه شود، یک پاداش به او  پاداش به او می
این شخص نیز تالش خودش را کرده بود، اما در انتخاب فردي که ». رسد می
اي که به هر  خواست به او صدقه بدهد، دچار اشتباه شد؛ با این حال، در صدقه می

 آمده است. [مترجم] 1865ي  شماره این حدیث در همین کتاب به )1(
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ک از آن سه نفر داد، خیري بزرگ نهفته بود؛ در رابطه با سارق این امید وجود ی
خاطر آن صدقه دست از دزدي بردارد و نیز این امیدواري وجود داشت  داشت که به

 که آن زنِ بدکار در اثرِ آن صدقه به خود بیاید و دست از زنا بردارد یا از آن مرد
دهنده درس بگیرد و او نیز از  ت که از فرد صدقهرف نیاز و ثروتمند، امید آن می بی

 به او او داده بود، صدقه دهد. اموالی که اهللا
دارد. از این حدیث چنین برداشت در پی در هر حال، نیت پاك، ثمرات نیکی 

، اما دچار اشتباه شود، نمایدشود که اگر انسان قصد خیر داشته باشد و تالش کافی  می
اگر اند:  ما گفتهلرو ع بیند؛ از این رسد و ضرر نمی به او می اجر و ثواب نیت خیرش

باشد و بعداً  کسی زکات اموالش را به کسی بدهد که به گمان او مستحق زکات می
روشن شود که آن شخص، مستحق زکات نبوده است، زکات اموالش را پرداخته و 

یازي به این باشد و ن این واجب شرعی را ادا کرده است؛ یعنی زکاتش درست می
پوش  بیند که ژنده نیست که دوباره همان زکات را تکرار کند. مثالً شخصی را می

کند که فقیري بینواست؛ لذا زکات  اي بر تن دارد و گمان می هاي کهنه است و لباس
دهد؛ اما پس از پرداخت زکاتش از زبان مردم می شنود که آن  اموالش را به او می

ال فراوانی دارد؛ آیا زکات این شخص ادا شده است؟ شخص، ثروتمند است و امو
 آري؛ پاسخ، مثبت است.

*** 

اَل: كنَّا َمَع َرُسوِل اهللاِ  -١٨٧٥
َ
َراُع، َوَ�نَْت ُ�ْعِجُبُه،  وعنه ق ِْه اذلِّ ُرفَِع إيِلَ

َ
يِف َدْعَوٍة ف

اَل: 
َ
، َهْل تَْدُروَن ِممَّ َذاَك؟ َ�َْمُع اُهللا أنا َسيُِّد انلَّاِس يَْوَم الِقَياَمةِ «َ�َنَهَس ِمْنَها َ�ْهَسًة َوق

ايِع، َوتَْدنُو ِمْنُهُم  ُهُم انلَّاِظُر، َو�ُْسِمُعُهُم ادلَّ لَِ� َواآلِخِر�َن يف َصِعيٍد َواِحٍد، َ�ُيْبرِصُ األوَّ
 
َ
وَن، ف

ُ
ْرِب َما ال يُِطيُقوَن َوال َ�َْتِمل

َ
ُغ انلَّاس ِمَن الَغمِّ َوالك

ُ
ْمُس، َ�َيْبل ال الشَّ

َ
يُقوُل انلَّاُس: أ

يُقوُل 
َ
 َر�ُِّ�ْم؟ ف

َ
ُ�ْم إىِل

َ
َغُ�ْم، أال َ�ْنُظُروَن َمْن �َْشَفُع ل

َ
 َما بَل

َ
تََرْوَن إىل َما أْ�ُتْم �ِيِه إىِل

َقَك اُهللا �ِيَ 
َ
، َخل بُو البرََشِ

َ
وَن: يَا آَدُم أنَْت أ

ُ
يُقول

َ
ْم آَدُم، َو�َأتُونَُه ف

ُ
ِدهِ، َ�ْعُض انلَّاِس بِلَْعٍض: أبُو�

 
َ

َا إىِل
َ

َنَك اجَلنََّة، أال �َْشَفُع نل
َ
َك، وأْسك

َ
َسَجُدوا ل

َ
َوَ�َفَخ �ِيَك ِمْن ُروِحِه، وأَمَر الَمالَئَِ�َة ف

ْم َ�ْغَضْب 
َ
 ل

ً
َغَنا؟ َ�َقاَل: إنَّ َر�ِّ َغِضَب ايَلْوَم َغَضبا

َ
ُْن �ِيِه َوَما بَل  َما �َ

َ
َر�َِّك؟ أال تََرى إىِل

هُ 
َ
ُه ِمْثل

َ
ْبل

َ
َجَرةِ َ�َعَصْيُت، َ�ْفيِس َ�ْفيِس َ�ْفيِس، � ُه، َو�نَُّه َ�َهاِ� َعِن الشَّ

َ
، َوال َ�ْغَضُب َ�ْعَدهُ ِمْثل
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 أهِل 
َ

ُل الرُُّسِل إىِل وَن: يَا نُوُح، أنَْت أوَّ
ُ
 َ�َيُقول

ً
 نُوٍح، َ�َيأتُوَن نوحا

َ
َهُبوا إىِل

ْ
 َ�ْ�ِي، اذ

َ
َهُبوا إىِل

ْ
اذ

اَك  ْد َسمَّ
َ
َغَنا، أال األْرِض، َوق

َ
 َما بَل

َ
ُْن �ِيِه، أال تََرى إىِل  َما �َ

َ
وراً، أال تََرى إىِل

ُ
اُهللا َ�ْبداً َشك

ْن َ�ْغَضَب 
َ
ُه، َول

َ
ُه ِمْثل

َ
ْبل

َ
ْم َ�ْغَضْب �

َ
 ل
ً
يُقوُل: إنَّ َر�ِّ َغِضَب ايَلْوَم َغَضبا

َ
 َر�َِّك؟ ف

َ
َا إىِل

َ
�َْشَفُع نل

ْد اَكنَ 
َ
ُه، َو�نَُّه ق

َ
 َ�ْعَدهُ ِمْثل

َ
َهُبوا إىِل

ْ
ْوِ�، َ�ْفيِس َ�ْفيِس َ�ْفيِس، اذ

َ
ْت يِل َدْعَوٌة َدَعْوُت بَِها ىلَعَ ق

ُه ِمنْ 
ُ
وَن: يَا إبَْراِهيُم، أنَْت نيَِبُّ اهللاِ وََخلِيل

ُ
يُقول

َ
 إبَْراِهيَم، َ�َيأتُوَن إبَْراِهيَم ف

َ
َهُبوا إىِل

ْ
 َ�ْ�ِي اذ

 َر�َِّك 
َ

َا إىِل
َ

ْد َغِضَب أْهِل األْرِض، اْشَفْع نل
َ
ُهْم: إنَّ َر�ِّ ق

َ
يُقوُل ل

َ
ُْن �ِيِه؟ ف  َما �َ

َ
، أال تََرى إىِل

الَث 
َ
َذبُْت ث

َ
ْنُت ك

ُ
 ك

َّ
ُه، َو��

َ
ْن َ�ْغَضَب َ�ْعَدهُ ِمْثل

َ
ُه، َول

َ
ُه ِمْثل

َ
ْبل

َ
ْم َ�ْغَضْب �

َ
 ل

ً
ايَلْوَم َغَضبا

 
ْ
 َ�ْ�ِي، اذ

َ
َهُبوا إىِل

ْ
ذبَاٍت؛ َ�ْفيِس َ�ْفيِس َ�ْفيِس، اذ

َ
وَن: ك

ُ
يُقول

َ
 ُموىَس، َ�َيأتُوَن ُموىَس ف

َ
َهُبوا إىِل

 َر�َِّك، 
َ

َا إىِل
َ

َك اُهللا بِرَساالَتِِه َو�َِ�الَِمِه ىلَعَ انلَّاِس، اْشَفْع نل
َ
ل ضَّ

َ
يَا ُموىَس أنََت َرُسوُل اهللاِ، ف

 
ً
ْد َغِضَب ايَلْوَم َغَضبا

َ
ُْن �ِيِه؟ فيُقوُل: إنَّ َر�ِّ ق  َما �َ

َ
ْن  أال تََرى إىِل

َ
ُه، َول

َ
ُه ِمْثل

َ
ْبل

َ
ْم َ�ْغَضْب �

َ
ل

 
َ

َهُبوا إىِل
ْ
وَمْر بَِقْتلَِها، َ�ْفيِس َ�ْفيِس َ�ْفيِس، اذ

ُ
ْم أ

َ
 ل

ً
ُت َ�ْفسا

ْ
َتل

َ
ْد �

َ
 ق

َّ
ُه، َو��

َ
َ�ْغَضَب َ�ْعَدهُ ِمْثل

وَن: يَا ِعيىَس، أنَْت َرُسوُل 
ُ
 ِعيىَس. َ�َيأتُوَن ِعيىَس َ�َيُقول

َ
َهُبوا إىِل

ْ
َقاَها  َ�ْ�ِي؛ اذ

ْ
اهللا َوَ�َِمُتُه أل

ُْن �ِيهِ   َما �َ
َ

 َر�َِّك، أال تََرى إىِل
َ

َا إىِل
َ

ْمَت انلَّاَس يف الَمْهِد، اْشَفْع نل
َّ
 َمْر�ََم َوُروٌح ِمْنُه، َوَ�

َ
؟ إىِل

ْن �َ 
َ
ُه، َول

َ
ُه ِمْثل

َ
ْبل

َ
ْم َ�ْغَضْب �

َ
 ل

ً
ْد َغِضَب ايَلْوَم َغَضبا

َ
ْغَضَب َ�ْعَدهُ فَيُقوُل ِعيىَس: إنَّ َر�ِّ ق

دٍ   ُ�َمَّ
َ

َهُبوا إىِل
ْ
 َ�ْ�ِي، اذ

َ
َهُبوا إىِل

ْ
، َ�ْفيِس َ�ْفيِس َ�ْفيِس، اذ

ً
ْر َذنْبا

ُ
ْم يَْذك

َ
ُه، َول

َ
. َ�َيأتُوَن ِمْثل

ًدا  ».ُ�َمَّ
دْ «وِ� روايٍة: 

َ
ُد أنَت َرُسوُل اهللاِ وَخاَ�ُم األنْبِياءِ، َوق وَن: يَا ُ�َمَّ

ُ
َ�َفَر اُهللا  َ�َيأتُوِ� َ�َيُقول

أْ�َطلُِق 
َ
ُْن �ِيِه؟ ف  َما �َ

َ
 َر�َِّك، أال تََرى إىِل

َ
َا إىِل

َ
َر، اْشَفْع نل خَّ

َ
َم ِمْن َذنْبَِك َوَما تَأ َك َما َ�َقدَّ

َ
ل

َّ ِمْن َ�َاِمِدهِ، وَُحْسِن اثلََّناءِ  ، ُ�مَّ َ�ْفَتُح اُهللا يلَعَ ُع َساِجداً لَِر�ِّ
َ
�
َ
أ
َ
َْت الَعْرِش ف

َ
آيِت حت

َ
  ف

ً
ْيِه َشيْئا

َ
َعل

أْر�َ 
َ
ْع، ف ُد اْرَ�ْع َرأَسَك، َسْل ُ�ْعَطُه، َواْشَفْع �َُشفَّ ْبِ�، ُ�مَّ ُ�َقاُل: يَا ُ�َمَّ

َ
ْم َ�ْفَتْحُه ىلَعَ أَحٍد �

َ
ُع ل

تَِك مَ  مَّ
ُ
ُد أْدِخْل ِمْن أ ، َ�ُيَقاُل: يَا ُ�َمَّ يِت يَا َربِّ مَّ

ُ
، أ يِت يَا َربِّ مَّ

ُ
وُل: أ

ُ
أق

َ
يِس، ف

ْ
ْن ال ِحَساَب َرأ

َ�ُء انلَّاِس �ِيَما ِسَوى َذلَِك ِمَن األبَْواِب  َنَِّة، َوُهْم رُشَ بَْواِب اجلْ
َ
ْيِهْم ِمَن ابَلاِب األْ�َمِن ِمْن أ

َ
». َعل

اَل: 
َ
 «ُ�مَّ ق

َّ
َما َ�ْ�َ َمك

َ
َنَِّة ك ِي َ�ْفيِس �َِيِدهِ، إنَّ َما َ�ْ�َ الِمرْصَاَ�ْ�ِ ِمْن َمَصارِ�ِع اجلْ

َّ
َة َواذل

َة َوُ�رْصَى
َّ
َما َ�ْ�َ َمك

َ
ْو ك

َ
 )1([متفقٌ علیه] ».َوَهَجَر، أ
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در مهمانی بودیم که دست گوسفندي  اهللا گوید: با رسول می ابوهریرهترجمه: 
من «را آوردند و ایشان که دست گوسفند را دوست داشت، به آن، گازي زد و فرمود: 

، اولین و آخرینِ اهللادانید؟  تش را میسرور و آقاي مردم در روز قیامت هستم؛ آیا عل
رسد و  ها می آن ي اي که صدا به همه گونه ؛ بهکند ها را در یک میدان، جمع می انسان

ناراحت و  اي اندازه شود. مردم به بیند و خورشید، نزدیک می ها را می آن ي همهچشم، 
بینید  نمیآیا  گویند: دهند و می شوند که تاب و تحمل خود را از دست می غمگین می

که نزد پروردگارتان براي شما  یابید نمیاید؟ آیا کسی را  که به چه مشقتی گرفتار شده
آدم بروید. پدرتان گویند: نزد  دیگر میبرخی ها به  از آنگاه برخی  شفاعت کند؟ آن
اهللا تو را با دست تو ابوالبشر هستی. اي آدم! گویند:  روند و به او می پس نزد آدم می

ان دستور داد که و به فرشتگ ش خلق کرد و از روحی که خود آفرید، در تو دمیدخوی
راي ما نزد پروردگارت ها نیز براي تو سجده کردند؛ آیا ب تو را سجده کنند و آن

چه مشقتی، گرفتار  بینی که چه حال و روزي داریم و به ی؟ آیا نمیکن نمیشفاعت 
پیش از این، ارم چنان خشمگین است که گوید: امروز، پروردگ می )(ایم؟ آدم دهش

پس از این هم، هرگز چنین خشمگین نخواهد است و  هرگز چنین خشمگین نشده
و از آن  -ي ممنوعه باز داشت؛ اما من نافرمانی کردم او، مرا از خوردن میوه .شد

حال خود ه من به حال خود گرفتارم، من به حال خود گرفتارم، من ب -خوردم؛ لذا
روند و  می )(ها نزد نوح نزد کسی دیگر بروید. نزد نوح بروید. پس آن گرفتارم.

اهللا، تو را و نخستین پیامبرِ مرسل به سوي ساکنان زمین هستی گویند: اي نوح! تو  می
نزد پروردگارت براي ما بینی که چه حالی داریم؟  نامیده است. می گزار سپاس ي بنده

پروردگارم چنان خشمگین است که پیش از امروز، گوید:  می )(نوحشفاعت کن. 
این، هرگز چنین خشمگین نشده و پس از این هم، هرگز چنین خشمگین نخواهد 

و  ي خود دارم که براي نابودي قوم خویش دعا کردم من، این دعا را در سابقه شد.
د گرفتارم، به حال خود گرفتارم، به حال خود گرفتارم. نزد کسی اینک به حال خو

روند و  ) می(ها نزد ابراهیم بروید. پس آن )(روید. نزد ابراهیمدیگر ب
اش در میان اهل زمین هستی و  اي ابراهیم! تو پیامبرِ اهللا و دوست برگزیده  گویند: می

نزد پروردگارت براي ما شفاعت کن. بینی که چه حال و روزي داریم؛  اینک می
ین است که پیش از این، هرگز چنین گوید: امروز، پروردگارم چنان خشمگ میابراهیم 
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 خشمگین نشده و پس از این هم، هرگز چنین خشمگین نخواهد شد. من سه دروغ
به حال خود گرفتارم، من به حال خود گرفتارم، من به حال خود  ام و اینک گفته

روند  می )(ها نزد موسی گرفتارم. نزد کسی دیگر بروید. نزد موسی بروید. پس آن
 -خود مِ اهللا، تو را با رسالت و کال. ي اهللا هستی فرستادهاي موسی! تو  گویند: و می

بینی که چه حال و  میبرتري داده است.  بر سایر مردم -صحبتیِ خویش یعنی با هم
  گوید: می )(موسی کنی؟ روزي داریم؛ آیا نزد پروردگارت براي ما شفاعت نمی

این، هرگز چنین خشمگین نشده امروز، پروردگارم چنان خشمگین است که پیش از 
، انسانی را کشتم که منو پس از این هم، هرگز چنین خشمگین نخواهد شد. 

نداشتم. من به حال خود گرفتارم، من به حال خود گرفتارم، من به حال  دستورش را
 )(ها نزد عیسی خود گرفتارم. نزد کسی دیگر بروید. نزد عیسی بروید. پس آن

به مریم القا کرد  ي اویی که ي اهللا و کلمه فرستادهعیسی! تو  اي گویند: روند و می می
 گاه ، آنکودکی در و؛ -در مریم دمید که جبرئیل -نیز روحی از سوي اهللا هستیو 

بینی که چه حال و روزي داریم؛ آیا نزد  میسخن گفتی.  که در گهواره بودي، با مردم
امروز، پروردگارم چنان ید: گو عیسی میکنی؟  پروردگارت براي ما شفاعت نمی

خشمگین است که پیش از این، هرگز چنین خشمگین نشده و پس از این هم، هرگز 
گوید: من به  اما می ،کند ه گناهی ذکر نمیچنین خشمگین نخواهد شد. عیسی اگرچ

حال خود گرفتارم، من به حال خود گرفتارم، من به حال خود گرفتارم. نزد کسی 
 .»روند می ؛ پس مردم نزد محمدبروید مددیگر بروید. نزد مح

گویند: اي محمد! تو  و می آیند پس مردم نزد من می«و در روایتی آمده است: 
 گناهان اول و آخرت را بخشیده است؛ و اهللا،هستی.  پیامبرانو خاتم  ي اهللا فرستاده

 گاه آنداریم؟  بینی که چه حال و روزي ما شفاعت کن. آیا نمی نزد پروردگارت براي
 اهللافتم. سپس  به سجده می مروم و براي پروردگار افتم و زیرعرش می راه می همن ب

تر براي  پیشه اي ک گونه گشاید؛ به میهاي حمد و ثنایش را به روي من  دروازه
لند کن و د: اي محمد! سرت را بشو فته میگبه من گاه  آن کس نگشوده است. هیچ

شود و شفاعت کن که پذیرفته  ه تو داده میمسألت نما که ب درخواست خود را
امتم.   گویم: پروردگارا! امتم. پروردگارا! کنم و می د. پس من سرم را بلند میگرد می

را که حساب و  تاز امت دسته آن حمد!اي م شود: گاه به من گفته می آنپروردگارا! امتم. 
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ها  چنین آن . همببربه درون بهشت راست درهاي بهشت، ي  ، از دروازهکتابی ندارند
نیز  ها توانند از سایر دروازه میو  -هاي بهشت با سایر مردم شریکند در سایر دروازه

ذاتی که جانم در دست اوست،  سوگند به«سپس افزود: ». -شوندبهشت وارد 
و  "مکه"میان  ي ي فاصله هاي درهاي بهشتی، به اندازه لنگه از لنگهدو هر  ي فاصله

 ».است "بصري"و  "مکه"ي میان  ي فاصله دازهبه انیا  "هجر"

 شرح
 این حدیث طوالنی را در آخر کتاش ذکر کرده است؛ ابوهریره /مولف

در مهمانی بودیم که دست گوسفندي را آوردند و ایشان که  اهللا گوید: با رسول می
من سرور و آقاي مردم «دست گوسفند را دوست داشت، به آن، گازي زد و فرمود: 

اهللا، «بیان نمود و فرمود:  سپس علتش را» دانید؟ علتش را می روز قیامت هستم؛ آیادر 
گونه که اهللا متعال  ؛ همان»کند ها را در یک میدان، جمع می اولین و آخرینِ انسان

 فرماید: می

 ٱ إِنَّ  قُۡل ﴿
َ
لِ�َ ۡ� عۡ  �ٖ يَوۡ  تِ ِميَ�ٰ  إَِ�ٰ  ُموُعونَ لََمجۡ  ٤٩ ِخرِ�نَ �ٱوَ  وَّ   ﴾٥٠ لُو�ٖ مَّ

 ]  ٥٠  ،٤٩: الواقعة[ 
 شوند.  گاه روزي مشخص، جمع می گمان پیشینیان و آیندگان، همگی در وعده بگو: بی

رسد و  ها می ي آن صدا به همهشوند،  گاه آن روز جمع می گاه که مردم در وعده آن
که زمین در آن روز همانند حاال کروي نیست؛ بل؛ یعنی: »بیند ها را می ي آن چشم، همه

اي پهن و هموار است و اگر یک نفر حرف بزند، دیگران  همانند پوست یا صفحه
بیند؛ زیرا در آن میدان بزرگ و هموار  شنوند و اگر کسی سرَك بکشد، همه را می می

هیچ کوه، رودخانه، درخت و ساختمانی وجود ندارد. خورشید باالي سرشان قرار 
ي پنجاه هزار  اندازه روز به آنان فاصله دارد. آناي که فقط یک میل با  گونه گیرد؛ به می

اهللا! اهللا، خودش رحم بفرماید؛ انسان بیست و چهار ساعت  کشد. سبحان سال طول می
هزار سال را تحمل  که روزي به طولِ پنجاه تواند سرِ پا بایستد، تا چه رسد به این نمی

وند که آنان را بر آن ش ناپذیري دچار می هاي وصف روز مردم به سختی کند! در آن
شفاعت کند. اهللا در دلشان  دارد تا در پیِ کسی برآیند که برایشان نزد اهللا می
ست که انسان در شرایط سخت به  بروند. طبیعی اندازد که نزد ابوالبشر، آدم می
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ها در روز رستاخیز نزد  داند. لذا انسان برد که او را براي خود مفید می کسی پناه می
بینی که چه حال و روزي داریم؛ اهللا متعال تو را با  گویند: می روند و می میپدرشان 

 فرماید: میگونه که اهللا متعال  دست خویش آفرید. همان

ن َمَنَعَك  َما لِيُس إِبۡ َ�ٰٓ  قَاَل ﴿
َ
    ]٧٥:  ص[  ﴾�َِيَديَّ  ُت َخلَقۡ  لَِما ُجدَ �َسۡ  أ

 ده بر آنچه با دو دستم آفریدم، بازداشت؟(پروردگار) فرمود: اي ابلیس! چه چیزي تو را از سج

اهللا، تو را با «گویند:  روند، می می روز رستاخیز که مردم نزد پدرشان آدم
دست خویش خلق کرد و از روحی که خود آفرید، در تو دمید و به فرشتگان دستور 

ال ي این نکات بیان شده است؛ اهللا متع در قرآن کریم همه». داد که تو را سجده کنند
 فرماید: می

ْ سۡ ٱ �َِكةِ َمَ�ٰٓ لِلۡ  َناقُلۡ  �ذۡ ﴿ ْ فََسَجُدوٓ  َدمَ � ُجُدوا ٓ  ا َ�ٰ  لِيَس إِبۡ  إِ�َّ
َ
 ِمنَ  َوَ�نَ  َ�َ َتكۡ سۡ ٱوَ  �

ٰ لۡ ٱ     ]٣٤: البقرة[  ﴾٣٤ فِرِ�نَ َ�
و زمانی (را یادآوري کن) که به فرشتگان گفتیم: براي آدم سجده کنید؛ پس همه سجده 

 ي کافران قرار گرفت.بلیس که سر باز زد و سرکشی کرد و در زمرهکردند، مگر ا

 که اهللا متعال چنان ؛ هم»هاي همه چیز را به تو آموزش داد و نام«گویند:  می
 فرماید: می

 ٱ َءاَدمَ  وََعلَّمَ ﴿
َ
ٓ سۡ ۡ�      ]٣١: البقرة[  ﴾ُ�ََّها ءَ َما

 آدم آموزش داد. ها) را به هاي آن ي نامها(ي اشیا و ویژگیو (اهللا) همه

گونه که اهللا متعال  ؛ همان»و از روحی که خود آفرید، در تو دمید«گویند:  می
 فرماید: می

وِ�  ِمن �ِيهِ  ُت َوَ�َفخۡ ﴿     ]٢٩: احلجر[  ﴾رُّ
 و از روح خود در او دمیدم.

که که اهللا  اهللا ویژه امت رسول باخبرند؛ به ي مردم از این فضایل آدم همه
 اما آدم ها نداده است؛ ها اطالعاتی داده است که به سایر امت متعال به آن

داشت؛ اما  ي ممنوعه باز اهللا متعال مرا از خوردن میوه«گوید:  می کند و عذرخواهی می
 فرماید: گونه که اهللا متعال می همان .»من نافرمانی کردم و از آن خوردم
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ِ َ�ٰ  َر�َاَ�قۡ  َوَ�  تَُماِشئۡ  ُث َحيۡ  رََغًدا َهامِنۡ  َوُ�َ ﴿ َجَرةَ ٱ ِذه ٰ ٱ مِنَ  َ�تَُكونَا لشَّ    ﴾٣٥ لِِم�َ ل�َّ
   ]٣٥: البقرة[ 

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  بوده یا گندم، یا انگور و یا خرما؛ زیرا اگر دانستن این مسأله مهم بود، اهللا

به آدم و حوا دستور داد که از  ي ممنوعه چه بوده است. اهللا کرد که میوه بیان می
د و بدین ها را وسوسه کرد و آنان را فریب دا ي ممنوعه نخورند؛ ولی شیطان، آن میوه

 فرماید: می که اهللا چنان منظور سوگند یاد کرد که من، خیرخواه شما هستم. هم

يۡ ٱ لَُهَما وََس فَوَسۡ ﴿  َما َوقَاَل  تِِهَما�َسوۡ  ِمن ُهَماَ�نۡ  رِيَ ۥوُ  َما لَُهَما ِديَ ِ�ُبۡ  نُ َ�ٰ لشَّ
 ٰ ِ َ�ٰ  َ�نۡ  َر�ُُّ�َما ُكَماَ�َهٮ َجَرةِ ٱ ِذه ٓ  لشَّ ن إِ�َّ

َ
وۡ  َملََكۡ�ِ  تَُ�ونَا أ

َ
 ِمنَ  تَُ�ونَا أ

ٓ  ٢٠ ِ�ِينَ َ�ٰ لۡ ٱ ٰ ٱ لَِمنَ  لَُكَما إِّ�ِ  َوقَاَسَمُهَما    ]٢١  ،٢٠: األعراف[  ﴾٢١ ِصِح�َ ل�َّ
هایشان را که از آنان پنهان بود، آشکار سازد. گفت: شیطان آن دو را وسوسه کرد تا شرمگاه

اش بخورید) بازداشت که (اگر از میوهپروردگارتان شما را تنها بدین خاطر از این درخت 
 گردید. و برایشان سوگند یاد کرد که من خیرخواه شما هستم.  شوید یا جاودانه میفرشته می

کند و  ها را وسوسه می ها، آن این، عادت شیطان است که براي فریب دادن انسان
آدم و  بدین ترتیب شیطان، خورد که من، خیرخواه شما هستم. دروغ سوگند می به

 پیمانی را که با اهللا بسته بود، فراموش کرد: همسرش را فریفت؛ در نتیجه آدم

   ]١٢١: طه[  ﴾١٢١ َ�َغَوىٰ  ۥَر�َّهُ  َءاَدمُ  وََعَ�ٰٓ ﴿
 و آدم، از پروردگارش نافرمانی کرد و راه را گم نمود.

به ي ممنوعه خورد و اهللا متعال  از میوه این فراموشی، این بود که آدم دپیام
مجازات این نافرمانی، به حکمتی که خود اراده کرده بود، او را از بهشت بیرون نمود 

کند  در قیامت، از این بابت اظهار شرمندگی می آدم. در هر حال و به زمین فرستاد
توانم براي شما شفاعت کنم؛ نزد کسی دیگر  نمی به حال خود گرفتارم وگوید:  و می

 بروید؛ نزد نوح بروید.
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 ي ساکنان زمین را که به نوح پدر دوم بشریت است؛ زیرا اهللا متعال همه حنو
ٓ ﴿کفر ورزیدند، غرق نمود:  و جز اندکی، همراه او «یعنی:  )1(؛﴾قَلِيلٞ  إِ�َّ  ۥٓ َمَعهُ  َءاَمنَ  َوَما

روند که نخستین پیامبِر مرسل است؛  می لذا مردم نزد نوح». ایمان نیاوردند
شمارند و از فضل و جایگاه او در نزد اهللا   به او داده، برایش برمیهایی را که اهللا نعمت

آورد که از اهللا، چیزي خواسته است که نباید  گویند؛ او نیز عذر می متعال سخن می
 فرماید: را او براي قومش دعاي نابودي کرد. اهللا متعال میاست؛ زیخو می

 ٱ َ�َ  تََذرۡ  َ�  رَّّبِ  نُوحٞ  َوقَاَل ﴿
َ
ٰ لۡ ٱ ِمنَ  ِض �ۡ�    ]٢٦: نوح[  ﴾٢٦ َديَّاًرا فِرِ�نَ َ�

 کس از کافران را برروي زمین باقی مگذار. و نوح گفت: اي پروردگارم! هیچ

آورد که براي پسرش  یاد می دعایی را به مده است که نوحآدر روایتی 
 فرماید: که اهللا متعال می چنانخواسته بود؛ 

�َّ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

اش را از عذاب خویش  وعده داده بود که خانواده زیرا اهللا متعال به نوح
رهاند؛ اما پسرش که کافر بود، از عذاب االهی نجات نیافت. حتی پدرش از او  یم

خوانیم که  خواست که سوارِ کشتی شود؛ ولی پسر نوح قبول نکرد. در قرآن کریم می
 باره می فرماید: اهللا متعال در این

َعنَا َكبرۡ ٱ بَُ�َّ َ�ٰ  زِلٖ َمعۡ  ِ�  َوَ�نَ  ۥنَهُ �ۡ ٱ نُوحٌ  َونَاَدىٰ ﴿ عَ  تَُ�ن َ� وَ  مَّ ٰ لۡ ٱ مَّ   ﴾٤٢ فِرِ�نَ َ�
    ]٤٢: هود[ 

و نوح، فرزندش را که در کناري قرار داشت، صدا زد (و گفت:) پسرم! با ما سوار شو و با 
 کافران مباش.

 فرماید: می دهد؟ اهللا اما ببینیم پسرش چه پاسخی می

ۡ ٱ ِمنَ  ِصُمِ� َ�عۡ  َجَبلٖ  إَِ�ٰ  اوِيٓ  َٔ َ�  قَاَل ﴿ ٓ ل   ]  ٤٣: وده[  ﴾ءِ َما
 د.(پسر نوح) گفت: به کوهی پناه خواهم برد تا مرا از آب حفظ کن

 .40هود:  )1(
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 شوم. یعنی: با تو و پیروانت سوارِ کشتی نمی
 فرماید: اهللا متعال می

ٓ َ�َفَتحۡ ﴿ بۡ  َنا
َ
� ٰ ٓ ٱ َب َ� َما ٓ  ءِ لسَّ نۡ  ءٖ بَِما     ]١١: القمر[  ﴾١١ َهِمرٖ مُّ

 آسا گشودیم. سپس درهاي آسمان را با آبی سیل

جوشید؛ حتی از  هایی در آمده بود که از آن آب می ي زمین به صورت چشمه ههم
ي ساکنان زمین، جز کسانی  تنورهاي پر آتش نیز آب بیرون زد. اهللا متعال براي همه

از جمله پسرِ نوح که  ، چنین مقدر فرمود که هالك شوند؛که سوارِ کشتی شده بودند
 شد؛ بلکه گفت:به پدرش ایمان نیاورد و سوارِ کشتی ن

ۡ ٱ ِمنَ  ِصُمِ� َ�عۡ  َجَبلٖ  إَِ�ٰ  اوِيٓ  َٔ َ� ﴿ ٓ ل      ]٤٣: هود[  ﴾ءِ َما
 ند.به کوهی پناه خواهم برد تا مرا از آب حفظ ک

 فرماید: می اهللا

مۡ  ِمنۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ َ�ِصمَ  َ�  قَاَل ﴿
َ
ِ ٱ رِ أ ۡ ٱ َنُهَمابَيۡ  وََحاَل  رَِّحمَۚ  َمن إِ�َّ  �َّ  ِمنَ  فََ�نَ  جُ َموۡ ل

ۡ ٱ     ]٤٣: هود[  ﴾٤٣ َر�ِ�َ ُمغۡ ل
اي نیست، مگر کسی که اهللا بر او رحم  (نوح) گفت: امروز در برابر عذاب اهللا هیچ نگهدارنده

 شدگان گردید. ترتیب (فرزند نوح) از غرق نماید. و موج در میانشان جدایی انداخت و بدین

 و گفت:خواست فرزندش غرق شود، پروردگارش را ندا داد  که نمی نوح

هۡ  ِمنۡ  ِ� بۡ ٱ إِنَّ  َرّبِ ﴿
َ
نَت  قُّ �َۡ ٱ َدكَ وَعۡ  �نَّ  ِ� أ

َ
حۡ  َوأ

َ
   ﴾٤٥ ِكِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َ�مُ أ

     ]٤٥: هود[ 
باشد؛ و  ات، حق و درست می گمان وعده ي من است و بی اي پروردگار من! پسرم، از خانواده

 رانی. تو بهترین حکم

 فرماید: می متعال اهللا

هۡ  ِمنۡ  َس لَيۡ  ۥإِنَّهُ  ُنوحُ َ�ٰ  قَاَل ﴿
َ
 َس لَيۡ  َما نِ لۡ  َٔ �َۡ�  فََ�  لِٖح� َ�ٰ  َ�ۡ�ُ  َ�َمٌل  ۥإِنَّهُ  لَِكۖ أ

ٓ  ٌمۖ ِعلۡ  ۦبِهِ  لََك  ِعُظَك  إِّ�ِ
َ
ن أ

َ
    ]٤٦: هود[  ﴾٤٦ ِهلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ ِمنَ  تَُ�ونَ  أ

ز من ست؛ پس، ا (اهللا) فرمود: اي نوح! او از خاندان تو نیست. او (داراي) عمل ناشایستی
 دهم که مبادا از جاهالن باشی. چیزي مخواه که به آن علم نداري. من به تو پند می

 فرمود! چه اش برگزیده فرستادگان و پیامبران از یکی به اهللا که بنگرید اهللا! سبحان
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 ما براي د:گوین می او به و آیند می نوح نزد مردم رستاخیز، روز که این خالصه

 که خواسته چیزي پروردگارش از دنیا در زیرا آورد؛ می عذر نیز نوح کن. شفاعت

 .ندارد شفاعت رويِ و است شرمنده لذا است؛ نداشته آن به نسبت دانشی هیچ
 آید؛ می شمار به پیامبران ي همه پدرِ که روند می ابراهیم نزد مردم گاه آن

 باز سر وساطت و شفاعت از است، گفته دروغ سه اهللا خاطر به که نیز ابراهیم

   إِبَْراِهيمُ  يَْ�ِذْب  لَمْ « است: فرموده پیامبر زند. می
ّ
 يِف  ِمنُْهنَّ  ثِنْتَْ�ِ  َكَذبَاٍت: ثَالَث  إِال

ِ  َذاِت  ُ  :ا�َّ
ُ

ُ  ﴾َسِقيم إِ�ِّ ﴿ قَْوهل
ُ

 )1(»�ََساَرة... شأن ىف وواحدة َهَذا َكِب�ُُهمْ  َ�َعلَهُ  بَْل  َوقَْوهل

 که جا آن بود؛ اهللا خاطر به بار دو که گفت دروغ بار، سه فقط ابراهیم« یعنی:

 َهَذا َكِب�ُُهمْ  َ�َعلَهُ  بَْل  گفت: که جا ن   آ دیگري و بیمارم. من یعنی: َسِقيمٌ  إِ�ِّ  فرمود:
 همسرش (نجات) خاطر به دروغش سومین و است. کرده را کار این بزرگ، بت یعنی

 است. من خواهرِ او، گفت: پادشاه آن به یمابراه زیرا ؛»بود گر ستم پادشاه از ساره

 دروغ توریه، و کرد توریه بلکه نگفت؛ دروغ حقیقت، در ابراهیم که نماند ناگفته

 براي و داند می شفاعت از مانع را این بود، خداترس بسیار که آن خاطر به ولی نیست.

 شود. نمی قدم پیش کردن، شفاعت
روند و امتیازات و  می موسینزد  مردم به پیشنهاد ابراهیمسپس 

کند؛  عذرخواهی می شمارند. اما موسی هایی را که اهللا به او داده است، برمی نعمت
هاي  مردي قوي بود؛ این هم یکی از حکمت زیرا مرتکب قتل شده است. موسی

اسرائیل قومی بودند که باید مردي قوي و سرسخت آنان را  ست. چون بنی االهی
اند. یکی از  روزي مشاهده کرد که دو نفر با هم درگیر شده وسیکرد. م رهبري می

اسرائیل بود و دیگري، قبطی و از خاندان فرعون. مردي که از پیروان  ها، از بنی آن
مشتی به آن قبطی زد و آن قبطی  بود، از او یاري خواست؛ لذا موسی موسی

 د:مرتکب قتلی ناخواسته ش سان موسی و بدین اددر دم جان د

ۡ ٱ َوَدَخَل ﴿ ٰ  َمِدينَةَ ل هۡ  ّمِنۡ  لَةٖ َ�فۡ  ِح�ِ  َ�َ
َ
 مِن َذاَ�ٰ  تَتَِ�نِ َ�قۡ  رَُجلَۡ�ِ  �ِيَها فَوََجدَ  لَِهاأ

ِ  مِنۡ  َذاَوَ�ٰ  ۦِشيَعتِهِ  ِيٱ ثَهُ تََ�ٰ سۡ ٱفَ  ۦۖ َعُدّوِه ِيٱ َ�َ  ۦِشيَعتِهِ  مِن �َّ ِ  مِنۡ  �َّ   ۥفََوَ�َزهُ  ۦَعُدّوِه

 .2371)؛ و مسلم، ش: 5084، 4712، 3358صحیح بخاري، ش: ( )1(
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يۡ ٱ َ�َملِ  مِنۡ  َذاَ�ٰ  قَاَل  هِ� يۡ َعلَ  َ�َقَ�ٰ  ُموَ�ٰ  ِضّلٞ  َعُدوّٞ  ۥإِنَّهُ  ِن� َ�ٰ لشَّ بِ�ٞ  مُّ    ﴾١٥ مُّ
 ]  ١٥: القصص[ 

خبر بودند؛  و (موسی) هنگامی وارد شهر شد که مردم شهر، (در حال استراحت و) غافل و بی
بود و دیگري  ها از پیروانش 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 
گاه پشیمان شد و) گفت: این، از کارهاي  موسی مشتی به او زد و او را از پا درآورد. (آن

 ست. کننده و آشکاري راستی او، دشمن گمراه شیطان بود؛ به

کند  شود و به مردم پیشنهاد می دم نمیق براي شفاعت پیش موسی رو از این 
است  ي االهی، پیش از محمد مصطفی بروند که آخرین فرستاده که نزد عیسی

بدون ذکرِ  و میان او و پیامبرِ آخر زمان، هیچ نبی و رسولی وجود ندارد. عیسی
دهد که از او  کند و مردم را به کسی ارجاع می هیچ دلیل یا موضوعی، عذرخواهی می

روند  می اهللا گاه مردم، نزد رسول . آنتر است؛ یعنی به محمد مصطفی ر و کاملبرت
یابد و با شفاعت او، حساب و کتاب، آغاز  ي شفاعت می خیزد و اجازه و ایشان، برمی

هاي  ترتیب مردم از سختیِ انتظار در روز رستاخیز و دیگر سختی شود و بدین می
 یابند. روز رهایی می آن

با قرار گرفتن در مقام شفاعت، مورد  ست که محمد رسول اهللاجا آري؛ این
ي پیامبران از  اش را هم دارد؛ زیرا همه راستی شایستگی گیرد و به ستایش قرار می

 اهللا که درخواست شفاعت به رسول کنند تا این قبول این کار، عذرخواهی می
گر فضیلت  ، خود بیاناهللا یابی مردم در نزد رسول رسد. بازنگاهی به جریان شرف می

خواست، از همان ابتدا آنان را به  باشد؛ زیرا اگر اهللا متعال می می اهللا رسول
زند که  اي رقم می گونه شد؛ اما جریان را به رهنمون می اهللا یابی در نزد رسول شرف

تحقق  ي محمد نمایان شود و این نوید بزرگ درباره اهللا فضل و برتري رسول
 به او فرموده است: یابد که اهللا

ن َعَ�ٰٓ ﴿
َ
ۡ  اَمَقامٗ  َر�َُّك  َعَثَك َ�بۡ  أ    ]٧٩: اإلرساء[  ﴾٧٩ اُمودٗ �َّ

 برساند.  باشد که پروردگارت تو را به جایگاهی ویژه و شایسته

ست و پیامبران برترین خلق  ي االهی برترین فرستاده آري؛ پیامبر اسالم
 فرماید: یم گونه که اهللا هستند؛ همان خداوند
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َ ٱ يُِطعِ  َوَمن﴿ ْوَ�ٰٓ  لرَُّسوَل ٱوَ  �َّ
ُ
ِينَ ٱ َمعَ  �َِك َفأ َّ�  ۡ�

َ
ُ ٱ َعمَ �  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ ّمِنَ  ِهمَعلَيۡ  �َّ

يقِ�َ ٱوَ  ّدِ ٓ ٱوَ  لّصِ َهَدا ٰ ٱوَ  ءِ لشُّ ْوَ�ٰٓ  وََحُسنَ  لِِحَ�ۚ ل�َّ
ُ
    ]٦٩:  النساء[  ﴾٦٩ اَر�ِيقٗ  �َِك أ

نشین پیامبران، صدیقان، شهدا و صالحان خواهند  کنند، هم می که از اهللا و پیامبر اطاعت آنان
 بود که اهللا به آنان نعمت داده است؛ و چه رفیقان نیکی هستند!

 آیند و در این میان، محمد مصطفی شمار می ها به این چهار دسته، بهترین انسان
 از همه برتر است.

*** 

مِّ إْسماِ�يَل َو�ِابْنَِها إْسَماِ�يل َوِ�َ  مقاَل: َجاَء إبراهي $َوَعِن ابِن َ�ّباٍس  -١٨٧٦
ُ
بِأ

َة 
َّ
يَْس بَِمك

َ
َمْسِجِد، َول

ْ
وَق َزْمَزَم يِف أىلْعَ ال

َ
تُْرِضُعُه، َحىتَّ َوَضعَها ِعْنَد ابَلْيِت، ِعْنَد َدوَْحٍة ف

َوَضَعُهَما ُهَناَك، َوَوَضَع ِعْنَدُهَما
َ
يَْس بَِها َماٌء، ف

َ
َحٌد، َول

َ
 �ِيِه َ�ْمٌر َوِسَقاًء �ِيِه  يَْوَمئٍِذ أ

ً
ِجَرابا

ْ�َن تَْذَهُب َوَ�رْتُ 
َ
ْت: يَا إبَْراِهيُم، أ

َ
، َ�َتبَِعْتُه أمُّ إْسَماِ�يَل َ�َقال

ً
ىفَّ إبَْراِهيُم ُمْنَطلِقا

َ
َنا َماٌء، ُ�مَّ �

ُ
ك

ُ َذلَِك ِمَرا
َ

ْت هل
َ
ٌء؟ َ�َقال يَْس �ِيِه أنِيٌس َوال يَشْ

َ
ِي ل

َّ
َْها، بِهَذا الَواِدي اذل َتِفُت إيِلَ

ْ
راً، وََجَعَل ال يَل

َق إِبَْراِهيمُ 
َ
اْ�َطل

َ
ْت: إذاً ال يَُضيُِّعَنا؛ ُ�مَّ رََجَعْت، ف

َ
ال

َ
اَل: َ�َعْم، ق

َ
َمَرَك بَِهَذا؟ ق

َ
ُ: آُهللا أ

َ
ْت هل

َ
ال

َ
 ق

َعَواِت، َحىتَّ إَِذا اَكَن ِعْنَد اثلَّنِيَِّة َحْيُث ال يََرْونَُه، اْسَتْقَبَل بِوَْجِهِه ابَلْيَت  ، ُ�مَّ َداَع بِهُؤالءِ ادلَّ
َرَ�َع يََديِْه َ�َقاَل:

َ
 ف

﴿ ٓ �ََّنا ٓ  رَّ سۡ  إِّ�ِ
َ
َغ  ﴾ٍع َزرۡ  ذِي َ�ۡ�ِ  بَِوادٍ  ُذّرِ�َِّ�  ِمن َكنُت أ

َ
 .﴾ُكُرونَ �َشۡ ﴿َحىتَّ بَل

ُب ِمْن َذلَِك الَماءِ، َحىتَّ  مُّ إْسَماِ�يَل تُْرِضُع إْسَماِ�يَل َو�رَْشَ
ُ
ْت أ

َ
إَِذا نَِفَد َما يِف  وََجَعل

وَّى
َ
ِْه َ�َتل َقاءِ َعِطَشْت، َوَعِطَش اْ�ُنَها، وََجَعلْت َ�ْنُظُر إيِلَ بَُّط  -السِّ

َ
اَل َ�َتل

َ
ْو ق

َ
َقْت  -أ

َ
اْ�َطل

َ
ف

َرَب َجَبٍل يِف 
ْ
ق
َ
َفا أ وََجَدِت الصَّ

َ
ِْه، ف َراِهَيَة أْن َ�ْنُظَر إيِلَ

َ
ْيِه، ُ�مَّ ك

َ
  األْرِض يَلِيَها، َ�َقاَمْت َعل

ْم تََر أَحداً. َ�هَ 
َ
ل
َ
ِت الَواِدي َ�ْنُظُر َهْل تََرى أَحداً؟ ف

َ
َفابِ اْسَتْقَبل َغِت  َطْت ِمَن الصَّ

َ
َحىتَّ إَِذا بَل

 ِدْرِعَها، ُ�مَّ َسَعْت َسيْعَ الَواِدي
َ

  اإل�سان، َرَ�َعت َطرف
ْ
َمْجُهوِد َحىتَّ َجاَوَزِت الَواِدي، ُ�مَّ أتَِت ال

 
ْ
ْت َذلَِك َسْبَع َمرَّاٍت. َمْرَوَة َ�َقاَمْت ال

َ
َحداً، َ�َفَعل

َ
ْم تََر أ

َ
ل
َ
ْيَها، َ�َنَظَرْت َهْل تََرى أَحداً؟ ف

َ
 َعل

اَل ابنُ 
َ
اَل انلَّ $اٍس عبَّ  ق

َ
َ�لَِك َسيْعُ انلَّاِس بَيَْنُهَما: «يِبُّ : ق

َ
 .»ف

 
ْ
ْت ىلَعَ ال

َ
ف رْشَ

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
ْت: َصهْ ف

َ
، َ�َقال

ً
َعْت،  -�ُد َ�ْفَسَهاتُر -َمْرَوةِ َسِمَعْت َصْوتا ُ�مَّ �ََسمَّ

ْد أْسمَ 
َ
ْت: ق

َ
، َ�َقال

ً
يضا

َ
َسِمَعْت أ

َ
ِغْث  ْعَت إْن اَكَن ِعْنَدَك َغَواٌث،ف

َ
أ
َ
 .ف
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ْ
إَذا ِ�َ بِال

َ
ِك ِعْنَد َمْوِضِع َزْمَزَم، َ�َبَحَث بَِعِقبِهِ ف

َ
اَل جِبََناِحهِ  -َمل

َ
ْو ق

َ
َحىتَّ َظَهَر الَماُء،  -أ

َوُِّضهُ 
ُ

ْت حت
َ
َجَعل

َ
 ِمَن الَماءِ يف ِسَقائَِها َوُهَو َ�ُفوُر َ�ْعَد  ف

ُ
ْت َ�ْغرِف

َ
َذا، وََجَعل

َ
َوَ�ُقوُل �َِيِدَها َهك

.
ُ

.: بَِقدْ  روايةٍ وِ�  -َما َ�ْغرِف
ُ

 رِ َما َ�ْغرِف
اَل ابنُ 

َ
اَل انلَّ $اٍس عبّ  ق

َ
ْت َزْمَزمَ : «يِبُّ : ق

َ
ْو تََر�

َ
مَّ إْسَماِ�يَل ل

ُ
اَل  -رَِحَم اُهللا أ

َ
ْو ق

َ
ْم  أ

َ
ْو ل

َ
ل

 ِمَن الَماءِ 
ْ

  -َ�ْغرِف
ً
 َمِعينا

ً
اَكنَْت َزْمَزُم َ�ْينا

َ
َها  .»ل

َ
َها، َ�َقاَل ل َ َ�ْت وَأْرَضَعْت َودلَ رَشِ

َ
اَل: ف

َ
ق

 
ْ
بُوهُ، و�نَّ اَهللا ال يَُضيُِّع ال

َ
 هللاِ يَبْنِيِه َهَذا الُغالَُم وَأ

ً
إنَّ ها ُهَنا بَيْتا

َ
ْيَعَة ف وا الضَّ

ُ
َاف

َ
ُك: ال خت

َ
َمل

 ِمَن األْرِض اَكلرَّا�ِيَ أهْ 
ً
ُه، و�ن ابلَْيُت ُمْرتَِفعا

َ
ُيوُل، َ�َتأُخُذ َ�ْن يَِمينِِه وََ�ْن ةِ ل ، تَأ�ِيِه السُّ

 .ِشَماهِلِ 
ْو أْهُل َ�ْيٍت ِمْن ُجْرُهٍم 

َ
َقٌة ِمْن ُجْرُهٍم، أ

ْ
َذلَِك َحىتَّ َمرَّْت بِِهْم ُر�

َ
اَكنَْت ك

َ
ُمْقبِلَ� ِمْن ف

َداءَ 
َ
ْوا َطائِراً اع، َطِر�ِق ك

َ
رَأ

َ
َة؛ ف

َّ
وا يف أْسَفِل َمك

ُ
 َ�َ�ل

ً
وا: إنَّ َهَذا ائِفا

ُ
َُدوُر ىلَعَ َماءٍ ، َ�َقال ائَِر يلَ ، لطَّ

 ِ َعْهُدنَا ب
َ
إَذا ُهْم بِالَماءِ هذا الَواِدي َوَما �ِيِه َماءٌ ل

َ
، ف ِ�ْ

ْو َجِر�َّ
َ
 أ

ً
وا َجِرّ�ا

ُ
ْرَسل

َ
أ
َ
رََجُعوا . ف

َ
. ف

وُهمْ  ْخرَبُ
َ
أ
َ
 ف

ْ
�
َ
أ
َ
ْت: ؛ ف

َ
ال

َ
َا أْن َ�ْ�َِل ِعْنَدِك؟ ق

َ
مُّ إْسَماِ�يَل ِعْنَد الَماءِ، فقالوا: أتَأَذ�َِ� نل

ُ
وا وَأ

ُ
َبل

 
ْ
ُ�ْم يف ال

َ
ِ�ْن ال َحقَّ ل

َ
واَماءِ َ�َعْم، َول

ُ
ال

َ
 .: َ�َعمْ ، ق

اَل ابنُ 
َ
اَل انلَّ $اٍس عبّ  ق

َ
 : «يِبُّ : ق

ْ
ِبُّ األ�

ُ
مَّ إْسَماِ�يَل، و� حت

ُ
ىَف َذلَِك أ

ْ
أل

َ
 .»َس ف

وا َمَعُهْم، َحىتَّ إَِذا اَكنُوا بَِها أْهَل أْ�َياٍت َوَشبَّ الُغالَُم 
ُ
ل  أْهلِِهْم َ�َ�َ

َ
وا إىِل

ُ
أْرَسل

َ
وا، ف

ُ
ل َ�َ�َ

َم الَعَر�ِيََّة ِمْنُهمْ َو�َ 
َّ
ا أْدَرَك َزوَُّجوهُ اْمرَأةً ِمْنُهْم: َومَ َعل مَّ

َ
ل
َ
، ف ْعَجَبُهْم ِحْ�َ َشبَّ

َ
اتَْت ، وَأْ�َفَسُهْم وَأ

 
َ
َسأ

َ
ْم َ�ِْد إْسَماِ�يَل؛ ف

َ
ل
َ
َتُه، ف

َ
َج إْسَماِ�يُل ُ�َطالُِع تَِر� َجاَء إبَْراِهيُم َ�ْعَدما تََزوَّ

َ
مُّ إْسَماِ�يَل، ف

ُ
َل أ

َا
َ

ْت: خَرَج يَبَْتيِغ نل
َ
َاوِ�  -اْمرَأتَُه َ�ْنُه َ�َقال

َ
َها َ�ْن َعيِْشِهْم  - روايٍة: يَِصيُد نل

َ
ل
َ
ُ�مَّ َسأ

َرِ� َوَهْيئَتِ 
ْ
إَذا َجاَء َزوُْجِك اق

َ
اَل: ف

َ
ِْه، ق ْت إيِلَ

َ
ٍة؛ َوَشك ُْن يِف ِضيٍق َوِشدَّ َ� ، ُْن �رَِشٍّ ْت: �َ

َ
ِهْم، َ�َقال

ْ َ�َتَبَة بَابِِه. ُ ُ�َغ�ِّ
َ

وِ� هل
ُ
الََم، َوق ْيِه السَّ

َ
 َعل

، َ�َقاَل: َهْل َجاءُ�مْ 
ً
نَُّه آ�ََس َشيْئا

َ
�
َ
ا َجاَء إْسَماِ�يُل ك مَّ

َ
ل
َ
ْت: َ�َعْم، َجاءنا  ف

َ
ال

َ
ِمْن أَحٍد؟ ق

نَّا يف َجْهٍد َوِشدَّ 
َ
تُُه � ْخرَبْ

َ
أ
َ
ْيَف َعيُْشَنا، ف

َ
ِ�: ك

َ
ل
َ
َسأ

َ
تُُه، ف ْخرَبْ

َ
أ
َ
َا َ�ْنَك ف

َ
نل

َ
َسأ

َ
َذا، ف

َ
َذا َو�

َ
ٍة. َشْيٌخ ك

اَل 
َ
ْوَصاِك �يَِشءٍ ق

َ
الَ : َ�َهْل أ ْيَك السَّ

َ
 َعل

َ
رَأ

ْ
َمَرِ� أْن أق

َ
ْت: َ�َعْم، أ

َ
ال

َ
ْ َ�َتَبَة ؟ ق َم، َو�َُقوُل: َ��ِّ

ِك 
َ
ارِق

َ
ف
ُ
َمَرِ� أْن أ

َ
ْد أ

َ
اَل: َذاَك أيِب َوق

َ
ْهلِِك بَابَِك، ق

َ
َيِق بِأ ْخَرى .! احلْ

ُ
َج ِمْنُهْم أ َقَها َوتََزوَّ

َّ
 .َ�َطل

تَاُهْم َ�ْعدُ 
َ
بَِث َ�ْنُهْم إِبَْراِهيُم َما َشاَء اُهللا، ُ�مَّ أ

َ
ل
َ
َدَخَل  ،ف

َ
ْم َ�ِْدهُ، ف

َ
ل
َ
َسأَل ف

َ
ىلَعَ اْمرَأتِِه ف

َا
َ

ْت: َخَرَج يَبَْتيِغ نل
َ
ال

َ
َها َ�ْن َعيِْشِهْم َوَهْيئَتِِهمْ  ؛َ�ْنُه. ق

َ
ل
َ
يَف أْ�ُتْم؟ َوَسأ

َ
اَل: ك

َ
ْت ق

َ
ُْن ، َ�َقال

َ
� :
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َ
َنْت ىلَعَ اهللاِ تعاىل. َ�َقاَل: َما َطَعاُمُ�ْم؟ ق

ْ
�
َ
ْت خِبٍَ� َوَسَعٍة، وَأ

َ
ْحمُ ال

َّ
اَل : الل

َ
ابُُ�مْ : فَما ، ق ؟ رَشَ

ت
َ
ال

َ
 ق

ْ
اَل انلَّيِبُّ : امل

َ
ْحِم َوالَماءِ. ق

َّ
ُهْم يِف الل

َ
ُهمَّ بَارِْك ل

َّ
اَل: الل

َ
ُهْم يَْوَمئٍِذ َحبٌّ «: اُء، ق

َ
ْم يَُ�ْن ل

َ
َول

ُهْم �ِيهِ 
َ
ُهْم َداَع ل

َ
ْو اَكَن ل

َ
 »َول

َّ
َة إِال

َّ
َحٌد بَِغْ�ِ َمك

َ
ْيِهَما أ

َ
و َعل

ُ
اَل: َ�ُهَما ال َ�ْل

َ
ْم يَُوافَِقاهُ. ، ق

َ
 ل

ْت اْمرأتُهُ َوِ� روايةٍ 
َ
ْت اْمرَأتُُه: أال : َذَهَب يَِصيدُ : فجاء َ�َقاَل: أْ�َن إْسَماِ�يُل؟ َ�َقال

َ
؛ َ�َقال

اُ�َنا  ْحُم َورَشَ
َّ
ْت: َطَعاُمَنا الل

َ
ال

َ
ابُُ�ْم؟ ق اَل: َوَما َطَعاُمُ�ْم َوَما رَشَ

َ
َب؟ ق َ�ْ�ُِل، َ�َتْطَعَم َو�رَْشَ

هُ الَماءُ 
َ
ُهمَّ بَارِْك ل

َّ
اَل: الل

َ
بُو القاسمِ ْم يِف َطَعاِمِهْم َورَشابِِهمْ ، ق

َ
اَل: َ�َقاَل أ

َ
ُة َدعَوةِ «: . ق

َ
بََر�

الََم َوُمِر�ِِه يُثَبُِّت َ�َتَبَة بَابِِه.»إبَْراِهيمَ  ْيِه السَّ
َ
َرِ� َعل

ْ
اق

َ
اَل: فإَذا َجاَء َزوُْجِك ف

َ
 . ق

ا َجاَء إْسَماِ�يُل قا مَّ
َ
ل
َ
ْت: َ�َعْم، أتانَا َشْيٌخ َحَسُن الَهْيَئِة، ف

َ
ال

َ
ل: َهْل أتاُ�ْم ِمْن أَحٍد؟ ق

اَل: 
َ
. ق ٍ�ْ

نَّا خِبَ
َ
تُُه � أْخرَبْ

َ
ْيَف َعيُْشَنا ف

َ
ِ� ك

َ
َسأل

َ
ْخرَبتُُه، ف

َ
أ
َ
ِ� َ�ْنَك ف

َ
َسأل

َ
ْيِه، ف

َ
َنْت َعل

ْ
وَأ�

أْوَصاِك �يَِشءٍ 
َ
ْت ف

َ
ال

َ
ْيَك السَّ ؟ ق

َ
 َعل

ُ
اَل: َذاَك : َ�َعْم، َ�ْقرَأ

َ
ْن تُثَبَِّت َ�َتَبَة بَابَِك. ق

َ
الََم َو�َأُمُرَك أ

ِك.
َ
ْمِسك

ُ
 أيِب، وأنِْت الَعَتَبُة، أَمَرِ� أْن أ

 
ً
ر�با

َ
َْت َدوَْحٍة ق

َ
ُ حت

َ
َِث َ�ْنُهَم َما َشاَء اُهللا، ُ�مَّ َجاَء بَعَد َذلَِك و�ْسَماِ�يُل َ�رْبِي َ�ْبالً هل

َ
ُ�مَّ بل

 
َ
ل
َ
اَل: يَا إْسَماِ�يُل، ِمْن َزْمَزَم، ف

َ
ُ بِالَوادِل. ق

َ
ِ َوالَودل

َ
َما يَْصَنُع الَوادِلُ بِالَودل

َ
َصَنَعا ك

َ
ِْه، ف اَم إيِلَ

َ
ا َرآهُ ق مَّ

اَل 
َ
اْصَنْع َما أَمَرَك َر�َُّك إنَّ اَهللا أَمَرِ� بِأْمٍر، ق

َ
إنَّ اَهللا : ف

َ
اَل: ف

َ
ِ�يُنَك، ق

ُ
اَل: وَأ

َ
؟ قاَل: َوتُِعينُِ�، ق

بِْ�َ أَمَرِ� 
َ
ْن أ

َ
ِعْنَد َذلَِك َرَ�َع الَقَواِعَد  أ

َ
َها، ف

َ
َمٍة ُمْرتَِفَعٍة ىلَعَ َما َحْول

َ
 أ�

َ
 ها ُهَنا، وأَشاَر إىِل

ً
بَيْتا

َجَعَل إْسَماِ�يُل يَأيِت بِاحلَِجاَرةِ َو�بَْراِهيُم يَبِْ� َحىتَّ إَِذا اْرَ�َفَع ابلَِناُء، َجاَء بِهَذا ْيِت ِمَن ابلَ 
َ
، ف

َوَضَعهُ  احَلَجرِ 
َ
ُ احلجارة َوُهَما َ�ُقوالَِن: ف ْيِه، َوُهَو يَبِْ� َو�ْسَماِ�يُل ُ�َناوهِلُ

َ
ُ َ�َقاَم َعل  َر�ََّنا﴿ هلَ

ٓۖ  َ�َقبَّۡل  نَت  إِنََّك  ِمنَّا
َ
ِميعُ ٱ أ  .﴾َعلِيمُ لۡ ٱ لسَّ

مِّ إْسَماِ�يَل، َمَعُهْم َشنَّ وِ� 
ُ
مُّ  روايٍة: إنَّ إبَْراِهيَم َخَرَج بِإْسَماِ�يَل وَأ

ُ
ْت أ

َ
َجَعل

َ
ٌة �ِيَها َماٌء، ف

َْت َدوَْحةٍ 
َ

َوَضَعَها حت
َ
َة، ف

َّ
ِدَم َمك

َ
َُنَها ىلَعَ َصبِيَِّها، َحىتَّ ق نَِّة َ�َيِدرُّ بلَ ُب ِمَن الشَّ ، ُ�مَّ إْسَماِ�يَل �رَْشَ
ُغوا

َ
ا بَل مَّ

َ
مُّ إْسماعيَل َحىتَّ ل

ُ
َبَعْتُه أ ا�َّ

َ
 أْهلِِه، ف

َ
َداَء نَاَدتُْه ِمْن َوَرائِِه: يَا إبَْراِهيُم  رََجَع إبَْراِهيُم إىِل

َ
ك

ْت 
َ
ال

َ
 اهللاِ، ق

َ
اَل: إىِل

َ
َنا؟ ق

ُ
 َمْن َ�رْتُك

َ
ْت إىِل

َ
رََجَعْت وََجَعل

َ
نَِّة َو�َدِ  : َرِضْيُت باهللاِ، ف ُب ِمَن الشِّ رُّ �رَْشَ

َُنَها ىلَعَ َصبِيَِّها، َحىتَّ 
َ

ْت بل
َ
ال

َ
ِ�َ الَماُء ق

َ
ا ف مَّ

َ
ْو َذَهْبُت  ل

َ
َذَهَبْت  : ل

َ
اَل: ف

َ
َحداً. ق

َ
ِحسُّ أ

ُ
َع�ِّ أ

َ
َ�َنَظْرُت ل

َغِت الَواِدي َسَعْت، 
َ
ا بَل مَّ

َ
ل
َ
َحداً، ف

َ
ِسَّ أ

ُ
ْم حت

َ
ل
َ
ِسُّ أحداً، ف

ُ
َفا، َ�َنَظَرْت َوَ�َظَرْت َهْل حت َصِعَدِت الصَّ

َ
ف

 
ْ
ْو َذَهْبُت وأتَِت ال

َ
ْت: ل

َ
ال

َ
، ُ�مَّ ق

ً
ْت َذلَِك أْشَواَطا

َ
َذَهَبْت  َمْرَوةَ، َوَ�َعل

َ
، ف يِبُّ َ�َنَظْرُت َما َ�َعَل الصَّ

 
َ
إَذا ُهَو ىلَعَ َحاهِلِ، ك

َ
َمْوِت َ�َنَظَرْت ف

ْ
ْو َذَهْبُت َ�نَ �نَُّه يَنَْشُغ لِل

َ
ْت: ل

َ
ْم تُِقرََّها َ�ْفُسَها َ�َقال

َ
ل
َ
َظْرُت ، ف
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ِحسُّ أَحداً 
ُ
َع�ِّ أ

َ
 ل

َ
َفا، َ�َنَظَرْت ونَظرْت ف َصِعَدِت الصَّ

َ
َذَهَبْت ف

َ
ْت ، ف َحداً، َحىتَّ أَ�مَّ

َ
ِسَّ أ

ُ
ْم حت

َ
ل

ْو َذَهْبُت َ�َنَظْرُت َما َ�َعَل 
َ
ْت: ل

َ
ال

َ
، ُ�مَّ ق

ً
إَذا ِ�َ بَِصْوٍت َسْبعا

َ
ِغْث إْن اَكَن ِعْنَدَك ، ف

َ
ْت: أ

َ
، َ�َقال

إَذا ِجرْبِ�ُل 
َ
، ف انْبَثَ  َخْ�ٌ

َ
َذا، وََ�َمَز بَِعِقبِِه ىلَعَ األْرِض، ف

َ
 َ�َقاَل بِعِقبِِه َهك

ْ
مُّ َق ال

ُ
َدِهَشْت أ

َ
َماُء ف

ِْفنُ 
َ

ْت حت
َ
َجَعل

َ
َر احَلديَث بُِطوهِلِ ... إْسَماِ�يَل، ف

َ
 )1([روایت بخاري] .َوَذك

را  ، مادر اسماعیل و پسرش اسماعیلگوید: ابراهیم می $عباس ابن ترجمه:
 باالتر ،بزرگ یزیر درخت ،اهللا در نزدیکی بیتبا خود آورد و شیرخوار بود، کودکی که 

و  در مکه نبود کس رها کرد. در آن زمان هیچ الحرامي مسجدباالاز زمزم در قسمت 
گذاشت  ا و یک مشک آبخرم کیسهیک  نزد آن دو . ابراهیمآبی وجود نداشت

و گفت: اي ابراهیم! رفت دنبال او  همادر اسماعیل، ب راه افتاد. هو ب برگشت و سپس
کنی؟ و  ، رها مینیستهیچ چیزي مونس و چ که هی روي و ما را در این بیابان کجا می

گاه مادرِ  کرد. آن به او توجه نمی اما ابراهیم ؛نمودتکرار بار،  این جمله را چند
 پاسخ داد: آري. به تو چنین دستوري داده است؟ ابراهیم اهللا: آیا اسماعیل پرسید

 رگشت.سپس ب . وکند نمیما را ضایع  اهللادر این صورت، مادر اسماعیل گفت: 
ها او را  کوه، جایی که دیگر آن ي که به گردنه به راهش ادامه داد تا این ابراهیم

را  انشدستبراي گفتن این دعاها کرد و  اهللا بیتسوي  هجا رو ب نمی دیدند، رسید. آن
 گفت:بلند نمود و 

﴿ ٓ �ََّنا ٓ  رَّ سۡ  إِّ�ِ
َ
ۡ ٱ تَِك بَيۡ  ِعندَ  ٍع َزرۡ  ذِي َ�ۡ�ِ  بَِوادٍ  ُذّرِ�َِّ�  ِمن َكنُت أ  َر�ََّنا ُمَحرَّمِ ل

 ْ لَوٰ ٱ ِ�ُقِيُموا ۡ�  َعۡل جۡ ٱفَ  ةَ لصَّ
َ
 تِ �ََّمَ�ٰ ٱ ّمِنَ  ُهمزُ�ۡ رۡ ٱوَ  ِهمۡ إَِ�ۡ  وِيٓ َ�هۡ  �َّاِس ٱ ّمِنَ  َدةٗ  ِٔأ

    ]٣٧: ابراهيم[  ﴾٣٧ ُكُرونَ �َشۡ  لََعلَُّهمۡ 
م سکونت دادم تا الحرا پروردگارا! من برخی از فرزندانم را در سرزمینی خشک نزدیک بیت

سوي آنان مایل (و مشتاق) بگردان و آنان  هاي برخی از مردم را به نماز را برپا دارند؛ پس دل
 گزاري کنند. مند بفرما تا سپاس ها بهره را از میوه

 موجود در مشک آب شد و از اسماعیلمادر اسماعیل مشغول شیر دادن 
فرزندش را  ندش تشنه شدند. ويتمام شد و او و فرز آب مشک که نوشید تا این می
مادر  .-زد یا پاهایش را به زمین می -یدپیچ به خود می شدت تشنگیدید که از  می

 .3364صحیح بخاري، ش:  )1(
                                           



 الصالحین شرح ریاض   634

را  راه افتاد و باالي کوه صفا که آن هباسماعیل که توانایی دیدن این صحنه را نداشت، 
ا نگاه کرد که آی -بستر رودخانه -به واديجا ایستاد و  تر یافت، رفت و آن نزدیک

رودخانه بستر از کوه صفا پایین آمد تا به  بیند؟ ولی کسی را ندید. سپس کسی را می
پیراهنش را باال کشید و مانند کسی که دچار مشکل شده باشد،  ي گوشه گاه رسید. آن

باالي کوه مروه رفت و  بستر رودخانه گذشت. سپسکه از  تا این با شتاب حرکت کرد
ا کسی را می بیند؟ و لی کسی را ندید. و هفت بار، این که آی نگریستجا ایستاد و  آن

 عمل را تکرار نمود.
مردم در میان  -یا حرکت پرشتابِ -سعی«فرمود:  پیامبرگوید:  می $عباس ابن

 ».ستجا ، از همینصفا و مروه
دایی شنید. به خود گفت: د، صرسیمروه  به باالي -براي آخرین بار -و چون
سپس گفت: صدایت  گوش داد. دوباره همان صدا را شنید. گاه خوب آن ساکت باش!

کنار  اي را فرشته در آن هنگامکمک کن.  توانی به من اگر می را به گوشم رساندي؛
که آب بیرون آمد. سپس  د تا اینز و یا بالش به زمین می جایگاه زمزم دید که با پا

 گرفت ي آن را میمادر اسماعیل شروع به جمع کردن آب کرد و با دست خود، جلو
 کرد. چنان فوران می آب هم داشت،  هربار که آب برمیریخت. و  و در مشک می

اگر او  اهللا، مادر اسماعیل را رحمت کند!«فرمود:  پیامبرگوید:  می $عباس ابن
اي  داشت، زمزم، چشمه اگر او از آن آب برنمی«فرمود:  یا» گرفت کاري به زمزم نمی

 او آب نوشید و فرزندش را شیر داد. افزاید: می $عباس ابن ».شد روان می
خداست که  ي هجا خان زیرا اینسید؛ نتر ت و نابوديفرشته به او گفت: از هالک

گرداند.  تباه نمی، دوستانش را ضایع اهللارا خواهند ساخت. و  ، آنشاین پسر و پدر
از چپ و راست بود که سیل،  کعبه، زمینی مرتفع و تپه مانندي  خانهجاي  :ست گفتنی

 گذشت. می آن
که از  "مرهج" ي اي از قبیله که عده تا ایندر همین وضع بود  -با پسرش -مادر

اي را که غالباً  توقف کردند. و پرنده آمدند، در قسمت پایین مکه می "داءکَ"راه 
 و از زند ر میود ند و گفتند: این پرنده، اطراف آبجا دید گردد، در آن آب می پیرامون

یک یا دو  شناسیم، آبی در آن وجود نداشته است. سپس را میوادي زمانی که ما این 
 براينان آب دیدند و برگشتند و خبرش را فرستادند. آ -براي بررسی -نفر را
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سوي آب رفتند و در کنار آب، مادر اسماعیل را  هب آن گروهآوردند. همراهان خویش 
شما  ت بمانیم؟ گفت: آري؛ امادهی که نزد میدیدند. به او گفتند: آیا به ما اجازه 

 آب ندارید. گفتند: باشد. در مالکیتهیچگونه حقی 
مادر اسماعیل که انس گرفتن با مردم را «فرمود:  پیامبرگوید:  می $عباس ابن

 ».ست داشت، پیشنهاد آنان را پذیرفتدو
رستادند. آنان نیز هایشان ف و کسانی را براي آوردن خانوادهجا ماندند  نیز آنها  آن

م در رهج ي اي که چند خانواده از قبیله گونه ؛ بهجا سکونت گزیدند آمدند و در آن
نوجوانی رشید شد و عربی را از  -اسماعیلیعنی  -پسربچه جا جمع شدند. آن

اش را پسندیدند و او را جوانی  شایستگیآنان فرا گرفت و چون جوانی بالغ گردید، 
رسید، یکی از دخترانشان را به  ازدواجلذا هنگامی که به سن  تند؛ممتاز و سرآمد یاف

 فوت کرد. پس از مدتی مادر اسماعیلاو درآوردند.  ازدواج
براي سر زدن به  ابراهیم ازدواج کرده بود، پس از چندي که اسماعیل

نیافت. لذا سراغ او را از  -در خانه -آمد؛ اما اسماعیل را -به مکه -اش خانواده
و در  -، بیرون رفته است.روزي: براي کسب پاسخ داد. همسرش رش گرفتهمس

 -رفته است تا چیزي براي ما شکار کند. روایتی آمده است که همسر اسماعیل گفت:
ي وضعیت زندگی و حال و روزشان  از همسر پسرش درباره ابراهیم سپس

نزد بریم. و  ر میس هدر تنگنا و سختی ب و گفت: وضع ما خیلی بد است پرسید. آن زن
شوهرت آمد، به او هنگامی که  فرمود: شکوه گشود. ابراهیم زبانِ ابراهیم

. هنگامی که تعویض کنداش را  خانه بدر ي هآستان سالم برسان و بگو که
؟ پرسید: آیا کسی نزد شما آمد رو کرد؛ از ایناحساس  آمد، بوي آشنایی اسماعیل

آمد و سراغ تو را  ن، نزدمابود چنین و چنان کهپیرمردي  همسرش پاسخ داد: آري؛
وضع زندگی ما پرسید. به او گفتم ي  دربارهچنین  . همفت. من هم جوابش را دادمگر

کرد؟ هم آیا به تو سفارشی  پرسید: بریم. اسماعیل سر می هبتنگنا که در سختی و 
درب  ي تانهاز من خواست که سالمش را به تو برسانم و به تو بگویم: آسگفت: بلی، 

که از دستور داده است بوده و : او پدر من فرمود ات را عوض کن. اسماعیل خانه
و با زنی دیگر از سان او را طالق داد  و بدینات برو.  پس نزد خانواده تو جدا شوم؛

 ، ازدواج کرد.ي جرُهم قبیله
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شان نیامد و پس از چندي به خواست، نزد می اهللامدتی که در  ابراهیم
رفت اسماعیل  نزد همسر رو نیافت؛ از این -در خانه -اسماعیل را دارشان آمد؛ امادی

طلب روزي، بیرون رفته است. پرسید: حال شما  و را گرفت. گفت: درو سراغ ا
گفت: ما در رفاه ي وضعیت زندگی و حال و روزشان پرسید.  و دربارهطور است؟  هچ

پرسید: غذاي شما چیست؟ گفت:  راهیمرا ستایش نمود. ابهللا متعال و ا یمو آسایش
یا دعا کرد و گفت:  گوشت. پرسید: آشامیدنی شما چیست؟ گفت: آب. ابراهیم

 آنانزمان آن «فرمود:  پیامبر برکت عنایت فرما. اهللا! براي آنان در گوشت و آب،
نیز دعا  برکت حبوباتشان برايداشتند،  اگر می و ؛ندحبوبات نداشت

تنها به خوردن گوشت و  در غیر مکه رو هرکه گوید: از این می $عباس ابن.»نمود می
 ا کند، برایش ناسازگار خواهد بود.آب اکتف

آمد و پرسید: اسماعیل کجاست؟ همسر  ابراهیمو در روایتی آمده است: 
نشینی تا آب و غذایی  به شکار رفته است؛ و گفت: آیا نمی اسماعیل پاسخ داد:

آب و غذاي شما چیست؟ زن پاسخ داد: غذاي ما، گوشت فرمود:  بخوري؟ ابراهیم
و غذایشان برکت ده.  بدعا کرد: یا اهللا! در آ و نوشیدنیِ ما، آب است. ابراهیم

برکت دعاي ابراهیم است (که در مکه «فرمود:  گوید: ابوالقاسم می $عباس ابن
فرمود:  -لبه همسر اسماعی -ابراهیم ».توانستند به گوشت و آب اکتفا کنند) می

 ي دربش را محکم نگه دارد. هرگاه شوهرت آمد، به او سالم برسان و بگو که آستانه
همسرش آمد؟  آمد، پرسید: آیا کسی نزدتان -به خانه -که اسماعیلهنگامی 

سراغ تو  ؛ و-و از وي تعریف کرد -آمد مانقیافه نزد پیرمردي خوشپاسخ داد: آري؛ 
پس از وضع زندگی ما پرسید. به او گفتم که ما در س را گرفت و من جوابش را دادم.

، به تو سالم سفارشی هم کرد؟ گفت: بلهپرسید: آیا به تو  . اسماعیلیمآسایش
 اسماعیلات را محکم نگه داري.  درب خانه ي که آستانهرساند و دستور داد 

است که  ر، تویی. به من دستور دادهد ي هبوده است و منظور از آستان ماو پدر فرمود:
 تو را نگه دارم.

خواست، نزدشان نیامد و پس از چندي به دیدارشان  در مدتی که اهللا می ابراهیم
بزرگ، مشغول تراشیدن و  ینزدیک زمزم و زیر درخت اسماعیلآمد؛ در آن هنگام 

آن دو . ه استقبالش رفتساختن تیري بود. هنگامی که پدرش را دید، برخاست و ب
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، انجام دادند. استنسبت به پدر  ي پدر نسبت به فرزند، و فرزند تهرفتاري را که شایس
ده است. اسماعیل گفت: اهللا مرا به انجام کاري امر نمو: اي اسماعیل! فرمود ابراهیم
کنی؟  آیا به من کمک میپرسید:  ابراهیم. را انجام بدهدگارت رپرو فرمان

که به من دستور داده است  اهللا: فرمودکنم.  میپاسخ داد: بله، کمکت  اسماعیل
هاي  پایهجا  ، اشاره کرد و هماناطرافدر آن اي مرتفع  اي بسازم. و به تپه جا خانه این

. آورد دیوارها را باال می آورد و ابراهیم سنگ می را بنا نهادند. اسماعیل خانه
 -ر استمشهو که به مقام ابراهیم -رااسماعیل این سنگ  گاه که دیوارها باال آمد، آن

کرد و  ایستاد و بنّایی میروي آن  ابراهیمبراي پدرش روي زمین گذاشت؛ آورد و 
ٓۖ  َ�َقبَّۡل  َر�ََّنا﴿گفتند:  میداد. و هر دو  به او سنگ می اسماعیل نَت  إِنََّك  ِمنَّا

َ
ِميعُ ٱ أ  لسَّ

 ».اي پروردگارمان! از ما بپذیر؛ همانا تو شنوا و دانایی«؛ یعنی: ﴾َعلِيمُ لۡ ٱ
به سوي  -، اسماعیل و مادر اسماعیل را با خودروایتی آمده است: ابراهیم در

آورد و مشکی آب با خود داشتند؛ مادر اسماعیل از آب موجود در مشک  -مکه
خود  -و فرزند -زن داد تا به مکه رسیدند؛ ابراهیم اش را شیر می نوشید و بچه می
راه افتاد.  به -ساره -نزد همسرشقصد بازگشت به  بهدرختی تنها گذاشت و زیر را 

جا ابراهیم را از پشت  رسیدند. آن "کَداء"که به  مادر اسماعیل به دنبال وي رفت تا این
سپاري و با چه کسی تنهایمان  سر صدا زد و گفت: اي ابراهیم! ما را به که می

به اهللا  سپارم. مادر اسماعیل گفت: پاسخ داد: شما را به اهللا می گذاري؟ ابراهیم می
نوشید و به پسرش  ب میچنان از مشک موجود در آ گشت و همام؛ و سپس باز راضی

کاش بروم و نگاه کنم؛ شاید کسی با خود گفت:  که آب، تمام شد. تا این داد شیر می
به  -چندین بار گوید: مادر اسماعیل باالي کوه صفا رفت و می $عباس ابنرا بیابم. 

و چون به  -از صفا پایین آمد -.سی را ببیند؛ اما ندیدکه شاید ک نگاه کرد -اطراف
و باالي مروه رفت و رفتن به باالي صفا و  با شتاب حرکت کردپایینِ وادي رسید، 

مروه را چند بار تکرار نمود. سپس با خود گفت: کاش بروم و ببینم که بچه در چه 
ي مرگ  در آستانه باشد و مانند کودکی که تاب می رفت و دید که بچه بیحال است؟ 

زند؛ لذا طاقت نیاورد و با خود گفت: باید بروم و نگاه کنم؛ شاید  می نَفَسکاست، 
جایی در میان صفا و مروه را هفت بار تکرار کرد؛  کسی را بیابم. بدین ترتیب جابه

ست. ناگهان صدایی شنید.  سپس با خود گفت: بروم و ببینم که بچه در چه حالی
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ي پایش به زمین  که با پاشنه بود توست، کمکم کن. جبرئیل گفت: اگر خیري در
زد و از زمین، آب جوشید. مادر اسماعیل مبهوت ماند و با کف دستش آب  می

 -ي حدیث را ذکر کرد. و ادامه -داشت. برمی

اَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهللاِ  وعن سعيِد بِن ز�دٍ  -١٨٧٧
َ
، «َ�ُقوُل:  ق َمنِّ

ْ
ةُ ِمَن ال

َ
ْمأ

َ
الك

َعْ�ِ وَ 
ْ
 )1([متفق علیه] ».َماُؤَها ِشَفاٌء لِل

قارچ، «فرمود:  شنیدم که می اهللا گوید: از رسول می سعید بن زید ترجمه:
 ».و آبش براي چشم، شفاست )2(ست هاي االهی و از منتنوعی ترنجبین 

 شرح
گوید:  می حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که سعید بن زید /مولف

 ».قارچ، نوعی ترنجبین است و آبش براي چشم، شفاست« فرمود: پیامبر
ویژه پس از  ست که پس از باران، به ي غذایی ارزشمندي قارچ یا سماروغ، ماده

و وقتی بزرگ شود، در روي زمین  روید و بسیار لذیذ است هاي موسمی می باران
رو  ؛ از ایندارند سادگی و بدون هیچ مشقتی آن را برمی  گردد و مردم، به نمایان می

؛ ».آبش براي چشم، شفاست«برشمرد و فرمود:  اي اهللاه آن را از منت اهللا رسول
باشد و  شفابخش می شود، به اذن اهللا آید یا گرفته می یعنی آبی که از آن بیرون می

هاي چشمی، مفید  ي بیماري ؛ لذا براي همهکند چرك و آبِ چشم را خشک می
که  کند، مفید است. براي این دهد یا چرك می می نیست؛ بلکه براي چشمی که آب

سپس آن را فشرده،  تا نرم شود ودهند  آب قارچ را بگیرند، آن را اندکی تَفت می
ن، آبش را دتکه کرد و سپس با فشر توان آن را تکه چنین می ؛ همگیرند آبش را می

 آید. دست می گرفت؛ اگرچه به این روش، آب بسیار کمی به
*** 

 .2049؛ و صحیح مسلم، ش: 4478صحیح بخاري، ش:  )1(
ست که اهللا متعال  باشد، منتی االهی و  از نوع همان ترنجبینی یعنی قارچ از آن جهت که خودرو می )2(
 اسرائیل فرو فرستاد. [مترجم] ر بنیب

                                           



 اب: استغفار (طلب آمرزش)کت -19

 باب: امر به استغفار و فضیلت آن -371

 فرماید: اهللا متعال می

� ِفرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ ﴿ ۡ ٱوَ  ِمنِ�َ ُمؤۡ َولِلۡ  بَِك ِ�َ     ]١٩:  حممد[  ﴾تِ ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل
 و براي گناهانت و براي مردان و زنان باایمان درخواست آمرزش کن.

 فرماید: و می

ۖ ٱ ِفرِ َتغۡ سۡ ٱوَ ﴿ َ َ ٱ إِنَّ  �َّ     ]١٠٦:  النساء[  ﴾١٠٦ ارَِّحيمٗ  �َ�ُفورٗ  َ�نَ  �َّ
 ي مهرورز است. و از اهللا آمرزش بخواه؛ همانا اهللا آمرزنده

 فرماید: و می

ۢ  َ�نَ  ۥإِنَّهُ  ُهۚ فِرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ  َرّ�َِك  دِ ِ�َمۡ  فََسّبِحۡ ﴿ ابَ      ]٣: النرص[  ﴾٣ �تَوَّ
گمان او،  پاکی یاد کن و از او آمرزش بخواه. بی بهپس پروردگارت را با حمد و ستایش 

 پذیر است. به تو

 فرماید: و می
ِينَ ﴿ ْ �ََّقوۡ ٱ لِ�َّ ٰ  َرّ�ِِهمۡ  ِعندَ  ا   ]١٥: آل عمران[   ﴾ِريَ�ۡ  تٞ َج�َّ

 هایی است...که تقوا پیشه کنند، نزد پروردگارشان باغ براي کسانی 

 فرماید: جا که می تا آن

ۡ ٱوَ ﴿ ِ  �نَ فِرِ َتغۡ ُمسۡ ل  ٱب
َ
    ]١٧: آل عمران[  ﴾١٧ َحارِ سۡ ۡ�

 کنند. که در سحرگاهان استغفار می ... و آنان

 فرماید: و می

وۡ  ًءاُسوٓ  َمۡل َ�عۡ  َوَمن﴿
َ
َ ٱ فِرِ َتغۡ �َسۡ  ُ�مَّ  ۥَسهُ َ�فۡ  لِمۡ َ�ظۡ  أ َ ٱ َ�ِدِ  �َّ   ﴾١١٠ ارَِّحيمٗ  �َ�ُفورٗ  �َّ

 ]  ١١٠:  النساء[ 
یا به خویشتن ستم کند و سپس از اهللا آمرزش بخواهد، اهللا را  و هر کس کار بدي انجام دهد

 یابد. ي مهرورز می آمرزنده
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 فرماید: و می

ُ ٱ َ�نَ  َوَما﴿ َ�ُهمۡ  �َّ نَت  ِ�َُعّذِ
َ
ُ ٱ َ�نَ  َوَما �ِيِهمۚۡ  َوأ َ�ُهمۡ  �َّ   ﴾٣٣ ِفُرونَ َتغۡ �َسۡ  َوُهمۡ  ُمَعّذِ

  ]  ٣٣: األنفال[ 
خواهند، اهللا  بر آن نیست که آنان را عذاب نماید؛ و تا آمرزش میتا در میانشان هستی، اهللا 

 کند.مجازاتشان نمی

 فرماید: و می

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ  إَِذا �َّ ٰ  َ�َعلُوا وۡ  ِحَشةً َ�
َ
ْ َظلَُموٓ  أ نُفَسُهمۡ  ا

َ
ْ  أ َ ٱ َذَكُروا ْ َتغۡ سۡ ٱفَ  �َّ نُو�ِِهمۡ  َفُروا  َوَمن ِ�ُ

نُوَب ٱ فِرُ َ�غۡ  ُ ٱ إِ�َّ  �ُّ ْ  َولَمۡ  �َّ وا ٰ  يُِ�ُّ ْ  َما َ�َ    ]١٣٥: آل عمران[ ﴾١٣٥ لَُمونَ َ�عۡ  وَُهمۡ  َ�َعلُوا
نمایند و براي  که چون کار زشتی انجام دهند یا بر خویشتن ستم کنند، اهللا را یاد می و آنان

بخشد؟ ـ و آگاهانه به  خواهند. ـ و چه کسی جز اهللا، گناهان را می گناهانشان آمرزش می
 دهند. مه نمیگناه کردن ادا

 باره وجود دارد. آیات فراوان و معلومی در این
 شرح

یان رسانده است؛ زیرا اي استغفار و توبه به پ کتابش را با بخشی درباره /مولف
 آن بزرگوار دستور داد که از اهللا در واپسین روزهاي حیات به پیامبرشاهللا متعال 

 فرماید: می گونه که اهللا درخواست آمرزش نماید؛ همان

ٓ  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  مردم را ببینی که گروههنگامی که یاريِ اهللا و پیروزي (فتح مکه) فرا رسد و 

است). پس پروردگارت را با حمد و ستایش  شوند (بدان که زمان مرگت نزدیک شده اهللا می
 پذیر است. به گمان او، تو پاکی یاد کن و از او آمرزش بخواه. بی به

نیز بخشِ پایانیِ این کتاب مفید و سودمند را که بسیاري از مسلمانان  /مولف
اند، به موضوع استغفار و طلب آمرزش  ي مردم از آن بهره برده علما و توده اعم از

 اختصاص داده است.
ست که تا  هایی ترین و مفیدترین کتاب الصالحین، یکی از خجسته کتاب ریاض

 باشد. گر حسن نیت مولفش می کنون تألیف شده است و این، بیان
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گونه  شود؛ همان خطا میناه و ، یعنی طلب آمرزش؛ هر انسانی، مرتکب گاستغفار
ابُونَ «فرموده است:  که پیامبر اِ�َ� اتلَّوَّ َطَّ

ْ
اٌء، وََخْ�ُ اخل ي  همه«یعنی:  )1(؛»لُكُّ بَِ� آَدَم َخطَّ

 ».کنند ها خطاکارند و بهترین خطاکاران، کسانی هستند که توبه می انسان
ات است، و یا ارتکابِ زند، یا کوتاهی در انجام واجب خطایی که از انسان سر می

ي گناهان، توبه و  عملِ حرام. هیچ انسانی از گناه و خطا، تهی نیست؛ اما دواي همه
ي خطاها و  وسیله گوید: مردم را به شیطان می«آمده است که  باشد. در اثر استغفار می

 ».دان هالك کرده إالاهللا الإلهو گفتنِ  استغفارگناهان به هالکت رساندم و آنان مرا با 
رو اهللا متعال در آیات  باشد؛ از این غفار یا طلب آمرزش، سبب مغفرت میتاس

از  يا پاره /فراوانی از قرآن کریم به استغفار و طلب آمرزش دستور داده که مولف
 فرماید: می که اهللا متعال به پیامبرش این آیات را ذکر کرده است؛ از آن جمله این

� ِفرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ ﴿ ِ  بَِك ِ�َ ۡ ٱوَ  ِمنِ�َ ُمؤۡ لۡ َول     ]١٩:  حممد[  ﴾تِ ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل
 و براي گناهانت و براي مردان و زنان باایمان درخواست آمرزش کن.

ان خویش و گناهدهد که براي  دستور می سان اهللا متعال به پیامبرش بدین
ست که  طور براي مردان و زنان باایمان، درخواست آمرزش کند؛ این، در حالی همین
چنین اهللا متعال در  متعال، گناهان اول و آخر پیامبرش را بخشیده است. هماهللا 

 فرماید: که می کنند، ستوده است؛ چنان بسیاري از آیات قرآن، کسانی را که استغفار می

ۡ ٱوَ ﴿ ِ  فِرِ�نَ َتغۡ ُمسۡ ل  ٱب
َ
   ]١٧: آل عمران[  ﴾١٧ َحارِ سۡ ۡ�

 کنند. که در سحرگاهان استغفار می ... و آنان

گذرانند، اما چون  شب را در عبادت می ها کسانی هستند که ایناند:  گفته علما
خواهند؛ لذا شایسته است که انسان  آمرزش می کنند، از اهللا احساس تقصیر می

 کثرت استغفار و درخواست آمرزش کند. به
*** 

 
 

 . (مترجم)]87ي  تر گذشت. [ر.ك: شرح حدیث شماره تخریج این حدیث پیش )1(
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ُمَزِ�ِّ  -١٨٧٨
ْ
َغرِّ ال

َ
اَل:  أنَّ رُسوَل اهللاِ  َوَعِن األ

َ
ُ «ق

َ
ْسَتغِفُر إنَُّه يل

َ
 أل

ِّ
يِب، و��

ْ
ل
َ
َغاُن ىلَعَ ق

ةٍ   )1([روایت مسلم] ».اَهللا يِف ايَلْوِم ِمَئَة َمرَّ
 ي سایه -اي لحظه -دلمبر گاه «فرمود:  اهللا گوید: رسول می اَغَرّ مزَنی ترجمه:

 ».خواهم ؛ و روزانه صد بار از اهللا آمرزش میگیرد قرار میغم و غفلت 

ْسَتْغفُر اَهللا اهللا و«َ�ُقول:  اهللا قال: َسِمعُت رسوَل  ْ�َرةَ وَ�ْن أيب ُهرَ  -١٨٧٩
َ
 أل

ِّ
إِ�

ةً  �رث ِمْن َسْبِع� مرَّ
َ
تُوُب إيِْله يف ايَلْوم أ

َ
 )2([روایت بخاري] ».وَأ

سوگند به اهللا «فرمود:  شنیدم که می اهللا گوید: از رسول می ابوهریره ترجمه:
 ».کنم خواهم و به سوي او توبه می اهللا آمرزش می که من، روزانه بیش از هفتاد بار از

َهَب اُهللا : «قاَل: قاَل رسوُل اهللاِ -وََ�ْنهُ  -١٨٨٠ َ ْم تُْذنُِبوا، ذلَ
َ
ْو ل

َ
ِي َ�ْفيِس �َِيِدهِ ل

َّ
َواذل

ُهمْ 
َ
، َ�َيْغِفُر ل

َ
يَْسَتْغِفُروَن اَهللا َ�َعاىل

َ
َاَء بَِقوٍم يُْذنُِبوَن، ف

َ
 بُِ�ْم، َوجل

َ
 )3(روایت مسلم][ ».َ�َعاىل

سوگند به ذاتی که جانم در «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
داشت و مردمان  کردید، اهللا متعال شما را از میان برمی دست اوست، اگر شما گناه نمی

 ».ها را بیامرزد آورد که گناه کنند و آمرزش بخواهند تا آن دیگري می

نَّا َ�ُعدُّ لِرسوِل اهللاِ  $َوَعِن ابِْن ُ�َمرَ  -١٨٨١
ُ
ٍة:  قاَل: ك َمْجلِِس الواِحِد مَئَة َمرَّ

ْ
َربِّ «يِف ال

نَْت اتلَّوَّاُب الرَِّحيمُ 
َ
َّ إنََّك أ ِفْر يِل َوتُْب يلَعَ

ْ
[روایت ابوداود و ترمذي؛ ترمذي، این  ».اغ

 )4(حدیث را حسن صحیح دانسته است.]
شنیدیم و  می اهللا رسولگوید: در یک مجلس از  می $عمر ابن ترجمه:

اُب الرَِّحيمُ «گفت:  شمردیم که صد بار می می نَْت اتلَّوَّ
َ
َّ إنََّك أ  )5(.»رَبِّ اْغِفْر يِل َوتُْب يلَعَ

 .2702صحیح مسلم، ش:  )1(
 گذشت. [مترجم] 14ي  شماره تر به دیث پیش. این ح6307صحیح بخاري، ش:  )2(
 .2749صحیح مسلم، ش:  )3(
؛ و صحیح أبی داود، ش: 556، ش: /لصحیحۀ، از آلبانی؛ و السلسلۀ ا3486صحیح الجامع، ش:  )4(

1342. 
 ».پذیر و مهرورزي ام را بپذیر که به راستی تو، توبه پروردگارا! مرا بیامرز و توبه« ي دعا: ترجمه )5(
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ُ ِمْن لُكِّ : «قاَل: قاَل رسوُل اهللاِ  $وعن ابن عّباٍس  -١٨٨٢
َ

زَِم االْستِْغَفاَر َجَعَل اُهللا هل
َ
َمْن ل

، َوِمْن لُكِّ 
ً
، َوَرَزقُه ِمْن َحيُث ال َ�ْتَِسُب ِضيٍق َ�ْرَجا

ً
رَجا

َ
 )1([روایت ابوداود] ». َهمٍّ ف

هرکه استغفار را «فرمود:  اهللا روایت شده است که رسول $عباس از ابن ترجمه:
رفتی و از  بند باشد، اهللا براي او از هر تنگنایی، برون بر خود الزم بگیرد و بر آن پاي

برَد، به او روزي عطا  د و از جایی که آن بنده گمان نمیده هر غمی، گشایشی قرار می
 ».کند می

 : «قاَل: قال رسوُل اهللا وعن ابن مسعودٍ  -١٨٨٣
ّ
َ إال

َ
ِي ال إهل

َّ
اَل: أْسَتْغِفُر اَهللا اذل

َ
َمْن ق

رَّ ِمَن الزَّْحِف 
َ
ْد ف

َ
ِه، ُغِفَرْت ُذنُوُ�ُه، و�ْن اكَن ق

َ
[روایت ابوداود،  ».ُهَو اليَحُّ الَقُيوُم وَأتُوُب إيل

ترمذي و حاکم؛ حاکم گفته است: حدیثی صحیح بنا بر شرط بخاري و مسلم 
 )2(باشد.] می

ي هرکه بگوید: «فرمود:  اهللا گوید: رسول می مسعود بنا ترجمه: ِ
َّ

أْستَْغِفُر اَهللا اذل
هِ 

َ
 ُهَو اليَحُّ الَقيُوُم َوأتُوُب إيل

ّ
َ إال

َ
؛ اگرچه از میدان نبرد شود ، گناهانش آمرزیده میال إهل

 ».فرار کرده باشد
 شرح

ها به استغفار و طلب آمرزش  تر آیاتی ذکر کرده بود که در آن پیش /مولف
کنند، مورد  تشویق شده است و اهل استغفار، یعنی کسانی که درخواست آمرزش می

باره پرداخته است؛ از  به ذکر احادیثی در این /اند؛ سپس مولف ستایش قرار گرفته

؛ و ضعیف أبی داود، از 705؛ و السلسلۀ الضعیفۀ، ش: 5829ضعیف الجامع، ش:  ؛ضعیف است )1(
 .327، ش: /آلبانی

شود که ابوداود و ترمذي نیز این حدیث را از  چنین تصور می /گوید: از سخن نووي /لبانیآ )2(
، این حدیث را از /گونه نیست؛ بلکه فقط حاکم اند؛ در صورتی که این روایت کرده مسعود ابن
ي  دشدها، غالمِ آزبا اسناد قوي روایت کرده است و روایت ابوداود و ترمذي، از زید مسعود ابن

ست: اگرچه به رغم جهالتی که در اسناد این روایت است،  ؛ گفتنیمسعود است؛ نه از ابن یامبرپ
» التعلیق الرغیب«شود؛ زیرا این روایت، شواهد دیگري هم دارد که در  اشکالی بر آن وارد نمی

 ام. ) به آن اشاره کرده2/269(
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فرمود:  اهللا گوید: رسول می مزَنیبن یسار اَغَرّ آن جمله حدیثی بدین مضمون که 
گیرد؛ و روزانه صد بار از اهللا  ي غم و غفلت قرار می سایه -اي لحظه -گاه بر دلم«

را  گناهان اول و آخر پیامبرش ،که اهللا متعال ست حالی . این، در»خواهم آمرزش می
کاري هستیم، چه باید بکنیم؟ در صورتی که  دگان گنهبخشیده است؛ پس ما که بن

کند و  تر کسی توجه دارد که چه می نشیند و کم هایمان می غبار غفلت و گناه بر دل
تر  و به همین خاطر نیز انسان به اهمیت و ارزش استغفار کم دهد؟ چه کاري انجام می

که هر یک از ما  نماید! شایسته است تر درخواست آمرزش می کند یا کم توجه می
که  کثرت آمرزش بخواهد؛ چنان را الگوي خویش قرار دهد و به اهللا رسول

شمردیم که صد  شنیدیم و می می اهللا گوید: در یک مجلس از رسول می $عمر ابن
اُب الرَِّحيمُ «گفت:  بار می نَْت اتلَّوَّ

َ
َّ إنََّك أ  .»رَبِّ اْغِفْر يِل َوتُْب يلَعَ

هاي اهللا متعال بر بندگانش، این  ر داده است که یکی از نعمتخب چنین پیامبر هم
کنند، آنان را  گرداند و چون درخواست آمرزش می است که آنان را به گناه دچار می

سوگند به ذاتی که جانم در دست «فرموده است:  اهللا گونه که رسول آمرزد؛ همان می
داشت و مردمان  از میان برمیکردید، اهللا متعال شما را  اوست، اگر شما گناه نمی

این، انسان را به ». ها را بیامرزد آورد که گناه کنند و آمرزش بخواهند تا آن دیگري می
ي کسانی که  وسیله به درجه کند؛ زیرا انسان بدین استغفار و طلب آمرزش تشویق می

روایت  /چنین در حدیثی که ابوداود رسد؛ هم خواهند، می آمرزش می از اهللا
بند باشد، اهللا براي  هرکه استغفار را بر خود الزم بگیرد و بر آن پاي«ه، آمده است: کرد

دهد و از جایی که آن  رفتی و از هر غمی، گشایشی قرار می او از هر تنگنایی، برون
 ».کند برَد، به او روزي عطا می بنده گمان نمی

کنند،  استغفار می کسانی کهو نیز در فضیلت احادیث فراوانی در فضیلت استغفار 
 »ا�ّ ارمح�«، »اللّهم اغفر يل«رو شایسته است که عباراتی از قبیل:  د؛ از اینوجود دار

بسا درخواست و دعاي شما  کثرت بگویید؛ چه را به »استغفر اهللا وأتوب إيله«و 
 شما را بیامرزد. ي اجابت دعا باشد و بدین سان اهللا مصادف با لحظه

*** 
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وٍس وعن شَ  -١٨٨٤
َ
اِد بِْن أ ْن َ�ُقوَل الَعْبُد: «قاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  دَّ

َ
َسيُِّد االْستِْغَفارِ أ

نَْت َر�ِّ ال 
َ
ُهمَّ أ

َّ
نَا َ�ْبُدَك، وَأنَا ىلَعَ َ�ْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتَطْعُت، � الل

َ
ْقَتِ� وَأ

َ
إال أنَْت َخل

 
َ
إنَُّه ال َ�ْغِفُر أُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ َما َصَنْعُت، أبُوُء ل

َ
ِفْر يِل، ف

ْ
اغ

َ
َّ وأبُوُء بَِذنيِْب، ف َك بِنِْعَمتَِك يلَعَ

، َ�ُهَو مِ  ْن ُ�ْميِسَ
َ
ْبَل أ

َ
 بَِها، َ�َماَت ِمْن يَْوِمِه �

ً
َها ِمَن انلََّهارِ ُموقِنا

َ
ال

َ
 أنَْت. َوَمْن ق

َّ
نُوَب إال ْن اذلُّ

ْيِل،
َّ
َها ِمَن الل

َ
ال

َ
ْبَل أْن يُْصبَِح، َ�ُهَو ِمْن أْهِل اجَلنَّةِ  أْهِل اجَلنَِّة، َوَمْن ق

َ
 ».َوُهَو ُموقٌِن بَِها، َ�َماَت �

 )1([روایت بخاري]
بهترین استغفار، این است که «فرمود:  گوید: پیامبر می شداد بن اوسترجمه: 
نَْت َر�ِّ ال بنده بگوید: 

َ
نَا َ�بُْدَك، � "اللَُّهمَّ أ

َ
َوأنَا ىلَعَ َ�ْهِدَك َووَْعِدَك َما إال أنَْت َخلَْقتَِ� َوأ

َّ وأبُوُء بَِذنيِْب، فَاْغِفْر يِل، فَإنَّهُ   اْستََطْعُت، أُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ َما َصنَْعُت، أبُوُء لََك بِِنْعَمِتَك يلَعَ
 أنَْت"

َّ
نُوَب إال  هرکه در روز آن را با یقین بگوید و همان روز پیش از فرا )2(.ال َ�ْغِفُر اذلُّ

باشد و هرکه در شب آن را با یقین بگوید و همان  رسیدن شب بمیرد، از بهشتیان می
 ».شب پیش از فرا رسیدن روز بمیرد، از اهل بهشت است

و�انَ  -١٨٨٥
َ
اَل: اَكَن رَسوُل اهللاِ  وعن ث

َ
،  ق

ً
ا
َ
الث

َ
 مِْن َصالَتِِه اْستَْغَفَر اَهللا ث

َ
إَِذا انرَْصَف

اَل: 
َ
ُهمَّ أنَْت «َوق

َّ
رَامِ  الل

ْ
َت يَا َذا اجلَالَِل وَاإلك

ْ
الَُم، َ�بَاَر� الَُم، َومِنَْك السَّ وَُهَو  -�ِيَل لِألْوزَايِعِّ ». السَّ

اَل: َ�ُقوُل: أْستَْغِفُر اهللا، أْستَْغِفُر اهللا. -أَحُد رواة احلديث
َ
ْيَف االْستِْغَفاُر؟ ق

َ
 )3([روایت مسلم]: ك

داد، سه بار  از پایان نماز که سالم میپس  اهللا گوید: رسول می ثوبان ترجمه:
َت يَا َذا اجلََالِل «گفت:  کرد و می استغفار می

ْ
َالُم، َ�بَاَر� َالُم، َوِمنَْك السَّ اللَُّهمَّ أنَْت السَّ

َرامِ 
ْ
. به اوزاعی که از راویان حدیث است، گفته شد: استغفار چگونه است؟ »َواإلك

 .»ِفُر اهللا، أْستَْغِفُر اهللاأْستَغْ «سان که بگویی:  پاسخ داد: بدین

 .6306صحیح بخاري، ش:  )1(
پروردگار من هستی؛ هیچ معبود برحقی بز تو جود ندارد؛ تو، مرا  یا اهللا! تو« ي دعا: ترجمه )2(

بندم و به نویدي که  ام، پاي ي توام و در حد توانم بر عهد و پیمانی که با تو بسته اي و من، بنده آفریده
اي، اعتراف  هایی که به من داده آورم و به نعمت اي، یقین دارم. از شرّ اعمال خویش به تو پناه می داده
 ». آمرزد کنم و به گناهان خویش اقرار دارم؛ پس مرا بیامرز که کسی جز تو گناهان را نمی می

 گذشت. (مترجم)] 1423ي  شماره تر به . [این حدیث پیش591صحیح مسلم، ش: )3(
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ْت: اكَن َرُسوُل اهللاِ  &وعن اع�شةَ  -١٨٨٦
َ
ال

َ
ْبَل َمْوتِِه:  ق

َ
ْن َ�ُقوَل �

َ
ُسْبَحاَن «يُْ�رِثُ أ

ْهِ   )1([متفق علیه] ».اهللاِ َوحِبَْمِدهِ، أْسَتغِفُر اَهللا وأتوُب إيلَ
یاد تکرار پیش از وفاتش، این دعا را ز اهللا رسولگوید:  می &عایشه ترجمه:

َْك «کرد که:  می
َ

 )2(.»ُسبْحانََك اللَُّهمَّ وحِبْمِدك، أْستَْغِفرَك وأتُوُب إيل
 شرح

ي استغفار و طلب آمرزش ذکر  در این بخش از کتابش احادیثی درباره /نووي
 گوید: پیامبر می کرده است؛ از آن جمله حدیثی بدین مضمون که شداد بن اوس

نَْت َر�ِّ ال ین است که بنده بگوید: بهترین استغفار، ا«فرمود: 
َ
إال أنَْت َخلَْقتَِ� � "اللَُّهمَّ أ

نَا َ�بُْدَك، َوأنَا ىلَعَ َ�ْهِدَك َووَْعِدَك َما اْستََطْعُت، أُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ َما َصنَْعُت، أبُوُء لََك 
َ
َوأ

َّ وأبُوُء بَِذنيِْب، فَاْغِفْر يِل، فَإنَّهُ   أنَْت" بِِنْعَمِتَك يلَعَ
َّ
نُوَب إال . هرکه در روز آن را با ال َ�ْغِفُر اذلُّ

باشد و هرکه  یقین بگوید و همان روز پیش از فرا رسیدن شب بمیرد، از بهشتیان می
در شب آن را با یقین بگوید و همان شب پیش از فرا رسیدن روز بمیرد، از اهل 

 ».بهشت است
نَْت َر�ِّ ال «

َ
نَا َ�بُْدكَ إال أنْ � اللَُّهمَّ أ

َ
؛ با گفتنِ این عبارت، با قلب و »َت َخلَْقتَِ� َوأ

پروردگار و مالک توست و هموست که امور تو  کنی که اهللا زبان خود اعتراف می
کنی که به صورت  فرماید؛ یعنی اذعان می نماید و به تو رسیدگی می را تدبیر می

هرچه  ؛ یعنیاش هستی ندهي اویی. از لحاظ تکوینی ب تکوینی و تشریعی، بنده
گرداند و اگر  رساند: اگر بخواهد، تو را بیمار می انجام می ات به بخواهد، درباره

سازد و اگر  نیاز و ثروتمند می دهد؛ اگر بخواهد، تو را بی درستی می بخواهد، به تو تن
اهد، گرداند و اگر بخو کند؛ اگر بخواهد، گمراهت می بخواهد، تو را فقیر و نیازمند می

بخشد و همه به حکمت اوست؛ یعنی هرچه اقتضاي حکمتش باشد،  تو را هدایت می
ي تشریعی او هستی؛ بدین  که بندهکنی  چنین اذعان می هم دهد. ي تو انجام می درباره

 116ي  شماره تر به [این حدیث پیش .484؛ و صحیح مسلم، ش: 4968صحیح بخاري، ش:  )1(
 گذشت. (مترجم)]

پردازم و از تو آمرزش  یا اهللا! تو پاك و منزهی و به حمد و ستایش تو می« ي دعا: مهترج )2(
 ».کنم خواهم و به سوي تو، توبه می می
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سان که دستوراتش را انجام  پرستی؛ بدین او را میهایش  با انجام اوامر و فرمانمعنا که 
نَْت َر�ِّ ال «کنی.  می هی کرده است، دوريچه که ن دهی و از آن می

َ
إال أنَْت � اللَُّهمَّ أ

نَا َ�بُْدَك َوأنَا ىلَعَ َ�ْهِدَك َووَْعِدَك َما اْستََطْعُت 
َ
؛ با گفتنِ این عبارت، اقرار »َخلَْقتَِ� َوأ

ر حد تو را آفریده و همو تو را از عدم، پدید آورده است و د نمایی که اهللا می
بند خواهی بود؛ زیرا هر انسانی با اهللا متعال پیمان  هی پايبر پیمان و نوید ال توانت،

 داند، عمل کند: چه می بسته است که به آن

َخذَ  �ذۡ ﴿
َ
ُ ٱ أ ِينَ ٱ قَ ِميَ�ٰ  �َّ َّ�  ْ وتُوا

ُ
  ﴾ۥُتُمونَهُ تَ�ۡ  َوَ�  لِلنَّاِس  ۥَ�ُبَّيِنُنَّهُ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ

  ]  ١٨٧: آل عمران[ 
کن) زمانی (را) که اهللا از اهل کتاب پیمان گرفت که باید کتاب را براي مردم بیان  (یادآوري

 نمایید و آن را پنهان نکنید

به تو داده، از تو پیمان گرفته است که آن عمل کنی.  لذا هر علم و دانشی که اهللا
است که هر نوید اي یقین دارم؛ مفهومش، این  ؛ یعنی: به نویدي که داده»َوأنَا ىلَعَ وَْعِدكَ «

یابد؛ اما در  ق میقاي، تح طور هر هشداري به بدکاران داده نیکی به نیکوکاران، و همین
اي،  اي که به نیکوکاران داده حد توانم در مسیر خیر و نیکی خواهم بود تا به وعده

 جویید. نزدیکی می دست یابم. در حقیقت، با گفتنِ این کلمات به اهللا
؛ با گفتنِ این عبارت، از کردارِ بد خویش به اهللا پناه »رَشِّ َما َصنَْعُت  أُعوُذ بَِك ِمنْ «

گیرد و با انجام کارِ بد، مجازات  بري؛ زیرا انسان در قبالِ کارِ نیک، پاداش می می
شود؛  دهد، به گمراهی و انحراف کشیده می شود و چون عمل بدي انجام می می

 فرماید: گونه که اهللا متعال می همان

ْ تََولَّوۡ  فَإِن﴿ �ََّما لَمۡ عۡ ٱفَ  ا
َ
ُ ٱ يُرِ�دُ  � ن �َّ

َ
    ]٤٩: دة املائ[  ﴾ُذنُو�ِِهمۡ  ِض بَِبعۡ  يُِصيَبُهم أ

اي از خواهد آنان را به سبب پارهپس اگر (از داوريِ تو) روي بگردانند، بدان که اهللا می
 گناهانشان مجازات کند.

َّ أبُوُء لََك بِنِ « شماري که به من ارزانی  هاي بزرگ و بی ی به نعمت؛ یعن»ْعَمِتَك يلَعَ
فَاْغِفْر يِل، فَإنَُّه «، و به گناهانم نیز اعتراف دارم. »وأبُوُء بَِذنيِْب «کنم  اي، اعتراف می داشته

 أنَْت 
َّ
نُوَب إال  آمرزد. ؛ پس گناهانم را بیامرز که کسی جز تو گناهان را نمی»ال َ�ْغِفُر اذلُّ
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بندي نما؛ اگر در آن  ا حفظ کن و هر صبح و شام، بر آن پايمشتاقانه این دعا ر
اي، از دنیا بروي،  چنین اگر در شبی که این دعا را گفته ؛ همروز بمیري، بهشتی هستی

 اهل بهشت خواهی بود.
گوید:  می حدیثی بدین مضمون آورده است که ثوبان /مولفسپس 

أْستَْغِفُر اهللا، أْستَْغِفُر اهللا، «گفت:  داد، می پس از پایان نماز که سالم می اهللا رسول
َرامِ 

ْ
َت يَا َذا اجلََالِل َواإلك

ْ
َالُم، َ�بَاَر� َالُم، َوِمنَْك السَّ . انسان »أْستَْغِفُر اهللا؛ اللَُّهمَّ أنَْت السَّ

کند تا اگر نقصی در نمازش بوده است، آمرزیده  پس از پایان نمازش استغفار می
دارانی که  زنده مان، عاري از نقص نیست؛ درست مانند شبشود؛ زیرا طاعت و عبادت

گونه که  کنند؛ همان شوند، استغفار می ي خویش فارغ می وقتی از نماز و عبادت شبانه
 فرماید: می اهللا

ۡ ٱوَ ﴿ ِ  فِرِ�نَ َتغۡ ُمسۡ ل  ٱب
َ
    ]١٧: آل عمران[  ﴾١٧ َحارِ سۡ ۡ�

 کنند. که در سحرگاهان استغفار می ... و آنان

َت يَا «گوییم:  ن پس از پایان نماز میچنی هم
ْ
َالُم، َ�بَاَر� َالُم، َوِمنَْك السَّ اللَُّهمَّ أنَْت السَّ

َرامِ 
ْ
که از  هی از اهللانیکوي السان با توسل به این نام واال و  و بدین »َذا اجلََالِل َواإلك

لی خواهیم که نمازمان را نماز سالم و کام هر عیب و نقصی پاك و سالم است، می
 ي رفع درجاتش باشد. ي گناهان و مایه قرار دهد تا کفاره

َالمُ « َالُم، َوِمنَْك السَّ ، یعنی یا اهللا! تو از هر عیب و نقصی پاك و »اللَُّهمَّ أنَْت السَّ
آمدیم، چه رسد  نبود، به وجود نمی سالمی؛ و سالمت از نزد توست؛ لذا اگر اهللا

و جهاد بپردازیم!  شکنیم و به فعالیت و تال ر و تالشکه سالم باشیم یا کا به این
َرامِ «

ْ
َت يَا َذا اجلََالِل َواإلك

ْ
ْ «لفظ در این حدیث ؛ »َ�بَاَر�

َ
َت «نیامده است.  »َت َوتعايل

ْ
َ�بَاَر�

َرامِ 
ْ
هایی که به بندگانت ارزانی  ؛ یعنی: خیر و برکت و نعمت»يَا َذا اجلََالِل َواإلك

باشد. شایسته است که پس از هر نمازي، به این دعا  شمار می اي، فراوان و بی داشته
 بند باشیم. پاي

*** 

�ٍس  -١٨٨٧
َ
ِ  وعن أ تعاىل: يَا اْ�َن آَدَم إِنََّك اهللا قال «َ�ُقوُل:  قال: َسِمْعُت رسوَل ا�َّ

 
َ
بَايِل، يا ابَن آَدَم، ل

ُ
َك ىلَع ما اَكَن ِمنَك وال أ

َ
ْو بَلَغْت ُذنُوُ�َك َما َدعْوتَِ� َورَجْوتَِ� َ�َفْرُت ل
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ْرِض خطايا، 
َ
تَيَْت� بُِقراٍب األ

َ
و أ

َ
ك، يَا اْ�َن آَدم، إِنََّك ل

َ
َ�َناَن السماء، ُ�مَّ اْسَتْغَفْرتَِ� َ�َفرُت ل

تَيُْتَك بُِقَرابَِها َمْغِفَرةً 
َ
ِقْيتَ� ال �رُْشُِك يِب َشيًْئا، أل

َ
[ترمذي، روایت کرده و آن را  ».ُ�مَّ ل

 )1(ست.]حسن دانسته ا
 اهللا متعال«فرمود:  شنیدم که می اهللا می گوید: از رسول انس ترجمه:

ي  فرماید: اي فرزند آدم! تا وقتی که مرا بخوانی و به من امیدوار باشی، همه می
دهم. اي  بخشم و (به گناهانت) اهمیت نمی گناهانی را که از تو صادر شده است، می

زرگ و زیاد باشد که به ابرهاي آسمان برسد و سپس اي ب اندازه آدمی! اگر گناهانت به
کنم. اي فرزند آدم!  بخشم و (به گناهانت) توجه نمی از من آمرزش بخواهی، تو را می

اي،  پريِ زمین، گناه کرده  در حالی به سوي من بیایی و با من مالقات کنی که بهاگر 
اندازه مغفرت و  کس را شریکم نساخته باشی، من با همین ولی هیچ چیز و هیچ

 ».آمرزش، نزدت خواهم آمد

َن ِمَن : «قاَل  يِبَّ أنَّ انلَّ  $وعن ابن عمرَ  -١٨٨٨ رِثْ
ْ
َن، وأ�

ْ
� يا َمْعرَشَ النَِّساءِ تََصدَّ

ْهِل انلَّارِ 
َ
رَثَ أ

ْ
�

َ
ْ�ُتُ�نَّ أ

َ
 َرأ

ِّ
إ�

َ
  ؛»االْستِْغَفارِ؛ ف

َ
 ق

َ
ْهِل انلَّ  ِت ال

َ
رَثَ أ

ْ
�

َ
َا أ

َ
: َما نل اَل: امرأٌة ِمْنُهنَّ

َ
ارِ؟ ق

بٍّ «
ُ
َب ذِلِي ل

َ
ل

ْ
يُْت ِمْن نَاقَِصاِت َ�ْقٍل َوِديٍن أغ

َ
ْعَن، َوتَْ�ُفْرَن الَعِشَ�، َما َرأ

َّ
َن الل تُْ�رِثْ

 » ِمْنُ�نَّ 
َ
يِن؟ قاَل ْت قال ُث : «: ما ُ�ْقَصاُن الَعْقِل َوادلِّ

ُ
َشَهاَدةُ اْمرَأَ�ْ�ِ �َِشَهاَدةِ رَُجٍل، َوَ�ْمك

يَّاَم ال تَُص 
َ
 )2([روایت مسلم] ».�ِّ األ

اي گروه زنان! صدقه دهید و زیاد «فرمود:  گوید: پیامبر می $عمر ابن ترجمه:
ترِ  چرا ما بیش«زنی پرسید: ». ام ترینِ اهل دوزخ دیده استغفار کنید؛ زیرا شما را بیش

 کنید و از شوهرانتان خاطر که شما فراوان نفرین می بدین«فرمود: » اهلِ دوزخ هستیم؟
تواند  برید؛ هیچ ناقصِ عقل و دینی نمی هایشان را از یاد می ناسپاسی نموده، خوبی

آن زن عرض کرد: .» -و فریبشان دهد -ي شما بر مردان عاقل، چیره شود اندازه به
دو زن در برابر گواهیِ یک  گواهیِ«فرمود:  نقصان عقل و دین ما چیست؟ پیامبر

تر  . این حدیث پیش2805، ش: /؛ و صحیح الترمذي، آلبانی4338صحیح الجامع، ش:  )1(
 گذشت. 447ي  شماره به
 .79صحیح مسلم، ش: )2(
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 -گذرد و زن چند روز می دین، این است که] [نقصان و باشد] مینقصان عقل مرد [
 ».خوانَد نماز نمی -طر عواملی از قبیل عادت ماهانه و نفاسخا به

*** 



 چه اهللا در بهشت براي مومنان آماده کرده است باب: آن -372

 فرماید: اهللا متعال می

ۡ ٱ إِنَّ ﴿ ٰ  ِ�  ُمتَّقِ�َ ل  ِ�  َما َناَونَزَ�ۡ  ٤٦ ِمنِ�َ َءا �ٍ �َِسَ�ٰ  ُخلُوَهادۡ ٱ ٤٥ وَُ�ُيونٍ  تٖ َج�َّ
ٰ إِخۡ  ِغّلٍ  ّمِنۡ  ُصُدورِهِم ٰ  نًاَ� رٖ  َ�َ َتَ�ٰ  ُ�ُ ُهمۡ  َ�  ٤٧ بِلِ�َ مُّ  ُهم َوَما نََصٞب  �ِيَها َ�َمسُّ

    ]٤٨  ،٤٥: احلجر[  ﴾٤٨ رَِج�َ بُِمخۡ  َهاّمِنۡ 
شود:) در  ا گفته میه ساران خواهند بود. (به آن ها و (کنارِ) چشمه گمان پرهیزگاران در باغ بی

کشیم  هایشان هست، بیرون می اي را که در سینه سالمت و امنیت وارد بهشت شوید؛ و کینه
رسد  جا خستگی و رنجی به آنان نمی دیگر قرار دارند. آن هایی روبروي یک و برادروار بر تخت

 شوند. جا بیرون نمی گاه از آن و هیچ

 فرماید: و می

نُتمۡ  َوَ�ٓ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ ُ�مُ لَيۡ عَ  ٌف َخوۡ  َ�  عَِبادِ َ�ٰ ﴿
َ
ِينَ ٱ ٦٨ َزنُونَ َ�ۡ  أ َّ�  ْ ْ  تَِناَ�ٰ � َءاَمُنوا  َوَ�نُوا

ْ دۡ ٱ ٦٩ لِِم�َ ُمسۡ  نُتمۡ  نَّةَ �َۡ ٱ ُخلُوا
َ
زۡ  أ

َ
ونَ ُ�ۡ  ُجُ�مۡ َ�ٰ َوأ  بِِصَحاٖف  ِهمَعلَيۡ  ُ�َطاُف  ٧٠ َ�ُ

�ۡ  َذَهبٖ  ّمِن
َ
 ٱ َتِهيهِ �َشۡ  َما َو�ِيَها َواٖب� َوأ

َ
 ٱ َوتََ�ُّ  نُفُس ۡ�

َ
�ۡ ۡ� ۖ نُتمۡ  ُ�ُ

َ
ونَ َ�ٰ  �ِيَها َوأ ُ�ِ 

ورِ�ۡ  لَِّ�ٓ ٱ نَّةُ �َۡ ٱ َك َوتِلۡ  ٧١
ُ
ٰ  �ِيَها َلُ�مۡ  ٧٢ َملُونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  بَِما ُتُموَهاأ ٞ  ِكَهةٞ َ�  َكثَِ�ة

  َهاّمِنۡ 
ۡ
    ]٧٣  ،٦٨: الزخرف[  ﴾٧٣ ُ�لُونَ تَأ

شوید. همان کسانی که به  اندوهگین می اي بندگان من! امروز نه بیمی بر شماست و نه
آیات ما ایمان آوردند و مسلمان بودند. شما و همسرانتان (یا امثال شما) در نهایت شادمانی 

جا هر چه دلشان  گردانند و آن هاي زرین می ها و جام وارد بهشت شوید. پیرامونشان کاسه
شما در آن جاودانه خواهید  بخش باشد، فراهم است و بخواهد و هر چه براي دیدگان، لذت

هاي  بود. و این، بهشت است که به پاس کردارتان وارثش شدید. براي شما در بهشت میوه
 خورید. ست که از آن می فراوانی

 فرماید: و می

ۡ ٱ إِنَّ ﴿ ِم�ٖ  َمَقا�ٍ  ِ�  ُمتَّقِ�َ ل
َ
ٰ  ِ�  ٥١ أ  ُسنُدٖس  ِمن بَُسونَ يَلۡ  ٥٢ وَُ�ُيونٖ  تٖ َج�َّ

َتَ�ٰ  قٖ تَۡ�َ �سۡ   بُِ�ّلِ  �ِيَها ُعونَ يَدۡ  ٥٤ ِ��ٖ  ِ�ُورٍ  ُهمَ�ٰ َوَزوَّجۡ  لَِك َكَ�ٰ  ٥٣ بِلِ�َ مُّ
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 ٰ ۡ ٱ �ِيَها يَُذوقُونَ  َ�  ٥٥ َءاِمنِ�َ  ِكَهةٍ َ� ۡ ٱ إِ�َّ  َت َموۡ ل  ٱ تَةَ َموۡ ل
ُ
�ۡ � ٰ  وَ�ٰ  َعَذاَب  ُهمۡ َوَوَقٮ

ّ�َِكۚ  ّمِن ٗ� َفۡض  ٥٦ ِحيمِ �َۡ ٱ ٰ  رَّ       ]٥٧  ،٥١: الدخان[  ﴾٥٧ َعِظيمُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ ُهوَ  لَِك َ�
هایی از حریر  سارها. لباس ها و چشمه گمان پرهیزگاران در جایگاه امنی خواهند بود؛ در باغ بی

چنین  نشینند. (فرجام پرهیزگاران) این دیگر می روي یک پوشند و روبه نازك و ضخیم می
خاطر هر  دغدغه و آسوده آوریم. بی یم ازدواج ایشان در   است؛ و زنان زیباچشم بهشتی را به

کنند. جز همان مرگ نخستین (که در دنیا چشیدند)، در  اي که بخواهند، طلب می میوه
کند. (این)  چشند؛ و (پروردگار) آنان را از عذاب دوزخ حفظ می بهشت طعم مرگ را نمی

 فضل و بخششی از سوي پروردگار توست. این، همان رستگاري بزرگ است.

 رماید:ف و می

 ٱ إِنَّ ﴿
َ
 ٱ َ�َ  ٢٢ نَعِي�ٍ  َلِ�  َرارَ بۡ ۡ�

َ
�ۡ ٓ  ةَ نَۡ�َ  وُُجوهِِهمۡ  ِ�  رُِف َ�عۡ  ٢٣ يَنُظُرونَ  �ِِك َرا

ۡ  رَِّحيقٖ  ِمن نَ َقوۡ �ُسۡ  ٢٤ �َّعِيمِ ٱ ٰ  َوِ�  ٞكۚ ِمسۡ  ۥُمهُ ِخَ�ٰ  ٢٥ ُتو�ٍ �َّ  َيتََنافَِس فَلۡ  لَِك َ�
ۡ ٱ ۡ ٱ بَِها ُب �َۡ�َ  انٗ َ�يۡ  ٢٧ ي�ٍ نِ �َسۡ  ِمن ۥَوِمَزاُجهُ  ٢٦ فُِسونَ ُمَتَ�ٰ ل ُ�ونَ ل   ﴾٢٨ ُمَقرَّ
  ]  ٢٨  ،٢٢: املطففني[ 

نگرند. در  زنند و به هر سو می ها تکیه می شک نیکان در نعمت خواهند بود.؛ بر تخت بی
نخورده) به  یابی. از شرابی ناب و مهرشده (و دست هایشان شادابی و تازگی نعمت را می چهره

هایی باید در طلبش بر  . مهرش، از مشک است. مشتاقان چنین نعمتنوشانند آنان می
اي که  است؛ همان چشمه» تسنیم«دیگر پیشی بگیرند. شرابی ناب که آمیخته با آب  یک

 نوشند. مقربان از آن می

 شرح
ي استغفار و تشویق به آن ذکر کرده است؛ از آن  چندین حدیث درباره /نووي

اهللا متعال «فرمود:  اهللا گوید: رسول می انسجمله حدیثی بدین مضمون که 
ي  فرماید: اي فرزند آدم! تا وقتی که مرا بخوانی و به من امیدوار باشی، همه می

؛ »دهم بخشم و (به گناهانت) اهمیت نمی گناهانی را که از تو صادر شده است، می
کند؛  یتار مزیرا اهللا متعال، مطابق گمانی که بنده به پروردگارش دارد، با او رف

أنا ِعنَْد َظنِّ َ�بِْدي «فرماید:  هی آمده است که اهللا متعال میگونه که در حدیثی ال همان
نَا َمَعُه إَِذا َذَكَرِ�، فإْن َذَكَرِ� يِف َ�ْفِسِه، َذَكْرتُُه يف َ�ْفيِس، و�ْن َذَكرِ� يف مألٍ َذكرتُُه يف 

َ
يِب، َوأ
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و با او مطابق گمانی که نسبت  -ام هستم من نزد گمان بنده«یعنی:  )1(؛»َمألٍ َخْ�ٍ ِمنُْهمْ 
مرا در تنهایی  و هرگاه مرا یاد کند، با او خواهم بود؛ اگر -کنم به من دارد، رفتار می

کنم و اگر مرا در جمعی یاد نماید، او را در  یاد کند، من نیز او را پیش خود یاد می
 ».کنم جمعی بهتر از آنان یاد می

 فرماید: اهللا متعال می«فرمود:  اهللا آمده است که رسول حدیث انس ي در ادامه
اي بزرگ و زیاد باشد که به ابرهاي آسمان برسد و  اندازه اي آدمی! اگر گناهانت به

کنم. اي  بخشم و (به گناهانت) توجه نمی سپس از من آمرزش بخواهی، تو را می
پريِ زمین، گناه   ن مالقات کنی که بهدر حالی به سوي من بیایی و با مفرزند آدم! اگر 

کس را شریکم نساخته باشی، من با همین اندازه  اي، ولی هیچ چیز و هیچ کرده
دهد که انسان هرچه گناه  این حدیث، نشان می ».مغفرت و آمرزش، نزدت خواهم آمد

گناهانش  زش بخواهد، اهللامربازگردد و از او آ که به سوي اهللا کرده باشد، همین
 آمرزد. را می

به زنان فرمود:  ذکر کرده، آمده است که پیامبر /در حدیث دیگري که مولف
رو به آنان دستور داد که زیاد استغفار  ؛ از این»ام ترینِ اهل دوزخ دیده شما را بیش«

دهد که استغفار و طلب آمرزش، یکی از موانع ورود به دوزخ  کنند. این، نشان می
ستغفر أ«و  »ا�ّ ارمح�«، »اللّهم اغفر ىل«ه عباراتی از قبیل: شایسته است کاست. پس 

ست که  هاي سودمند و آسانی ها، عبارت این کثرت بگویید؛ را به »اهللا وأتوب إيله
 گفتنشان هیچ زحمتی ندارد.

هایی اختصاص داده که  آخرین بابِ این کتاب را به بیان نعمت /سپس مولف
گیریم و  این را به فال نیک می لذاماده کرده است. نان آاهللا متعال در بهشت براي موم
هاي  ي ما را وارد بهشت برینش بگرداند و ما را از نعمت امیدواریم که اهللا متعال، همه

مند سازد و مولف[، شارح، محقق، مترجم و ناشر این کتاب] را  جاویدانش بهره
ر دهد که از دنیا را با ي بندگان نیکوکار و بهشتیِ خویش قرا بیامرزد و در جرگه

 گیرند. اي به سوي بهشت برمی توشه ره

 گذشت. [مترجم] 1443ي  شماره تر به دیث پیشاین ح )1(
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در این باب، آیات فراوانی از قرآن کریم را ذکر کرده است. یکی از  /مولف
 فرماید: می هاي بهشتی، این است که اهللا ي نعمت ترین آیات درباره جامع

نُفُسُ�مۡ  َتِ�ٓ �َشۡ  َما �ِيَها َولَُ�مۡ ﴿
َ
ُعونَ  امَ  �ِيَها َولَُ�مۡ  أ  َ�ُفورٖ  ّمِنۡ  نُُزٗ�  ٣١ تَدَّ

    ]٣٢  ،٣١: فصلت[  ﴾٣٢ رَِّحي�ٖ 
ها)  جا هر چه دلتان بخواهد، دارید و هر چه درخواست کنید، برایتان فراهم است. (این و آن

 کشی از سوي پروردگار آمرزنده و مهرورز (است). پذیرایی و پیش

د و هرچه درخواست کند و در بهشت، هر نعمتی که انسان بخواهد، وجود دار
 فرماید: گونه که اهللا متعال می بلکه بیش از آن، فراهم است؛ همان

ا لَُهم﴿ ٓ  مَّ �ۡ  �ِيَها ُءونَ �ََشا    ]٣٥: ق[  ﴾٣٥ َمزِ�دٞ  َناَوَ�َ
 تري، نزد ماست. هاي بیش باشد و نعمت جا هر چه بخواهند، براي آنان فراهم می آن

 فرماید: چنین می هم

ٓ  ٞ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 داند چه پاداش کس نمی هیچ

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

براي بهشتیان آماده  هایی را که اهللا که انسان حقیقت نعمتیعنی امکان ندارد 
هاي بهشتی، فراتر از تصور انسان است. هر نعمتی که  کرده است، دریابد؛ زیرا نعمت

هاي آخرت است؛ اما اهللا متعال اندکی از  اي از نعمت شود، فقط نمونه در دنیا دیده می
ي عبرت  دهد تا به آن به دیده می هایش را به بندگانش نشان ها و نیز مجازات نعمت

ست  گیرند؛ و گرنه، فرق نعمت دنیا و نعمت آخرت، در حديبند و از آن درس رگبن
 باشد. که فراتر از درك و تصور انسان می

ست که اهللا متعال براي دوستان پرهیزگار خود آماده کرده  بهشت، سراي ماندگاري
 فرماید:  می ابتدا این آیه را آورده که اهللا /مولفاست؛ 

ۡ ٱ إِنَّ ﴿ ٰ  ِ�  ُمتَّقِ�َ ل  ِ�  َما َناَونَزَ�ۡ  ٤٦ َءاِمنِ�َ  �ٍ �َِسَ�ٰ  ُخلُوَهادۡ ٱ ٤٥ وَُ�ُيونٍ  تٖ َج�َّ
ٰ إِخۡ  ِغّلٍ  ّمِنۡ  ُصُدورِهِم ٰ  نًاَ� رٖ  َ�َ َتَ�ٰ  ُ�ُ ُهمۡ  َ�  ٤٧ بِلِ�َ مُّ  ُهم َوَما نََصٞب  �ِيَها َ�َمسُّ

    ]٤٨  ،٤٥: جراحل[  ﴾٤٨ رَِج�َ بُِمخۡ  َهاّمِنۡ 
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شود:) در  ها گفته می ساران خواهند بود. (به آن ها و (کنارِ) چشمه گمان پرهیزگاران در باغ بی
کشیم  هایشان هست، بیرون می اي را که در سینه سالمت و امنیت وارد بهشت شوید؛ و کینه

به آنان جا خستگی و رنجی  دیگر قرار دارند. آن روي یک ههایی روب و برادروار بر تخت
 شوند. جا بیرون نمی گاه از آن رسد و هیچ نمی

طور از  اند و از هرگونه بیماري و آفتی و همین آري؛ بهشتیان در سالمت کامل
شود: در سالمت و  ها گفته می پیري و مرگ، درامان هستند؛ به همین خاطر به آن

، یعنی هنگامی که ﴾ّلٍ غِ  ّمِنۡ  ُصُدورِهِم ِ�  َما َناَونَزَ�ۡ ﴿امنیت وارد بهشت شوید. 
هایشان بیرون  اي را از دل شوند، اهللا متعال هرگونه کینه بهشتیان وارد بهشت می

لی در میان دوزخ و بهشت کشد؛ زیرا آنان را پیش از ورود به بهشت بر روي پ می
آالیش شدند  گاه که پاك و بی و آن گیرند میدیگر  از یکرا  شاندارند و قصاص نگه می

اي در آن نماند، به درون بهشت  ان پاك گردید و هیچ ناراستی و کینههایش و دل
 شوند. هدایت می

رٖ ﴿ َتَ�ٰ  ُ�ُ دیگر قرار دارند و  روي یک هایی، روبه ؛ یعنی بهشتیان بر تخت﴾بِلِ�َ مُّ
؛ برخی از نشینند دیگر است که پشت به هم نمی خاطر ادبشان در نشستن با یک این، به

دیگر قرار  سان پشت به یک نشینند و بدین اي بزرگ می تیان در حلقهاند: بهش علما گفته

ُهمۡ  َ� ﴿گیرند.  نمی جا خستگی و  آن«؛ یعنی: ﴾رَِج�َ بُِمخۡ  َهاّمِنۡ  ُهم َوَما نََصبٞ  �ِيَها َ�َمسُّ
؛ بلکه براي همیشه در »شوند جا بیرون نمی گاه از آن رسد و هیچ رنجی به آنان نمی

 مانند. بهشت می
  ي دوم: آیه

شوند، اهللا متعال، ندایشان  هنگامی که مومنان در روز قیامت وارد بهشت می

نُتمۡ  َوَ�ٓ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َ�  عَِبادِ َ�ٰ ﴿دهد:  می
َ
اي بندگان من! «؛ یعنی: ﴾َزنُونَ َ�ۡ  أ
ترس و بیم یا نگرانی، از بابت  ».شوید امروز نه بیمی بر شماست و نه اندوهگین می

شود؛ لذا بهشتیان که به نعمتی پایدار و  ینده است و غم و اندوه، به گذشته مربوط میآ
ي خویش،  ر گذشتهطخا ي خود نگران هستند و نه به اند، نه از آینده کامل دست یافته

ِينَ ٱ﴿فرماید:  ها چه کسانی هستند؟ اهللا متعال می راستی این غمگین. به َّ�  ْ  تَِناَ�ٰ � َءاَمُنوا
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ْ وَ  آورند و با اندام و  هایشان به آیات الهی ایمان می که با دل ؛ یعنی: آنان﴾لِِم�َ ُمسۡ  َ�نُوا
برند و با ارتکاب معصیت یا ترك  فرمان می اعضاي خویش، مسلمانند و از اهللا

ْ دۡ ٱ﴿کنند.  نافرمانی نمی واجب، از اهللا نُتمۡ  نَّةَ �َۡ ٱ ُخلُوا
َ
زۡ  أ

َ
ونُ�ۡ  ُجُ�مۡ َ�ٰ َوأ یعنی  ؛﴾َ�ُ

شما در  دنیويِبهشتی و نیز همسران شود که شما و همسران  به بهشتیان گفته می
در بهشت،  لذاپایدارش بهره ببرید؛  هاي نی وارد بهشت شوید و از نعمتنهایت شادما

 فرماید: گونه که اهللا متعال می پیوندند؛ همان ي بهشتیان به آنان می خانواده

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ْ �َۡ  نٍ �ِإِيَ�ٰ  ُذّرِ�َُّتُهم ُهمۡ َبَعتۡ �َّ ٱوَ  َءاَمُنوا
َ
ٓ  ُذّرِ�ََّتُهمۡ  بِِهمۡ  َناقۡ � َ�ۡ  َوَما

َ
 ّمِنۡ  ُهمَ�ٰ �

� َ�ۡ  ّمِن َ�َملِِهم     ]٢٠: الطور[  ﴾٢١ رَهِ�ٞ  َكَسَب  بَِما ِر�مۡ ٱ ُ�ُّ  ءٖ
شان را به و آنان که ایمان آوردند و فرزندانشان (نیز) در ایمان از آنان پیروي کردند، فرزندان

 کاهیم. و هر کس در گرو اعمال خویش است. کنیم و چیزي از عملشان نمی ها ملحق می آن

�ۡ  َذَهبٖ  ّمِن بِِصَحاٖف  ِهمَعلَيۡ  ُ�َطاُف ﴿
َ
 ٱ َتِهيهِ �َشۡ  َما َو�ِيَها َواٖب� َوأ

َ
 َوتََ�ُّ  نُفُس ۡ�

 ٱ
َ
جا هرچه  انند و آنگرد هاي زرین می ها و جام پیرامونِ اهل بهشت، کاسه«؛ یعنی: ﴾�عۡ ۡ�

بخش باشد، فراهم است و شما در آن جاودانه  دلشان بخواهد و هرچه براي دیدگان، لذت
هاي زرین را  ها و جام اهللا متعال در این آیه بیان نفرموده است که این کاسه ».خواهید بود

 گردانَد؟ اما در آیات دیگر فرموده است: چه کسی در اطراف بهشتیان می

ونَ  نٞ َ�ٰ وِلۡ  ِهمۡ لَيۡ عَ  َ�ُطوُف ﴿ ُ َّ�َ ُّ� ١٧  ۡ�
َ
بَارِ�قَ  َوابٖ بِأ

َ
  َو�

ۡ
ِع�ٖ  ّمِن ٖس َوَ�أ  �َّ  ١٨ مَّ

ُعونَ      ]١٩  ،١٧: الواقعة[  ﴾١٩ يُ�ِفُونَ  َوَ�  َهاَ�نۡ  يَُصدَّ
هاي (سرشار)  ها و پیاله ها و پارچ با جام ؛گردند گزاران همیشه نوجوان، پیرامونشان می خدمت

 شوند. خود نمی گیرند و از خود بی و گوارایی که از نوشیدنش سردرد نمی از شراب ناب

 ي سوم: آیه

ۡ ٱ إِنَّ ﴿ ِم�ٖ  َمَقا�ٍ  ِ�  ُمتَّقِ�َ ل
َ
ٰ  ِ�  ٥١ أ  ُسنُدٖس  ِمن بَُسونَ يَلۡ  ٥٢ وَُ�ُيونٖ  تٖ َج�َّ

َتَ�ٰ  قٖ تَۡ�َ �سۡ       ]٥٣  ،٥١: الدخان[  ﴾٥٣ بِلِ�َ مُّ
هایی از حریر  سارها. لباس ها و چشمه اه امنی خواهند بود؛ در باغگمان پرهیزگاران در جایگ بی

 پوشند. نازك و ضخیم می
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اند و از هرگونه بیماري و  تر بیان شد، بهشتیان در سالمت کامل گونه که پیش همان
ترین  چنین لباسشان، از مرغوب طور از پیري و مرگ، درامان هستند. هم آفتی و همین

 خواهد بود.و بهترین انواع حریر 
 فرماید: اهللا متعال می

 ٱ إِنَّ ﴿
َ
 ٱ َ�َ  ٢٢ نَعِي�ٍ  َلِ�  َرارَ بۡ ۡ�

َ
�ۡ ٓ  ةَ نَۡ�َ  وُُجوهِِهمۡ  ِ�  رُِف َ�عۡ  ٢٣ يَنُظُرونَ  �ِِك َرا

ۡ  رَِّحيقٖ  ِمن نَ َقوۡ �ُسۡ  ٢٤ �َّعِيمِ ٱ ٰ  َوِ�  ٞكۚ ِمسۡ  ۥُمهُ ِخَ�ٰ  ٢٥ ُتو�ٍ �َّ  َيتََنافَِس فَلۡ  لَِك َ�
ۡ ٱ ۡ ٱ بَِها ُب �َۡ�َ  انٗ َ�يۡ  ٢٧ نِي�ٍ �َسۡ  ِمن ۥَوِمَزاُجهُ  ٢٦ فُِسونَ ُمَتَ�ٰ ل ُ�ونَ ل   ﴾٢٨ ُمَقرَّ
  ]  ٢٨  ،٢٢: املطففني[ 

نگرند. در  زنند و به هر سو می ها تکیه می شک نیکان در نعمت خواهند بود.؛ بر تخت بی
نخورده) به  یابی. از شرابی ناب و مهرشده (و دست هایشان شادابی و تازگی نعمت را می چهره

هایی باید در طلبش بر  نوشانند. مهرش، از مشک است. مشتاقان چنین نعمت آنان می
اي که  است؛ همان چشمه» تسنیم«دیگر پیشی بگیرند. شرابی ناب که آمیخته با آب  یک

 نوشند. مقربان از آن می

م دهند و از کارهاي حرا کسانی هستند که کارهاي نیک انجام میا نیکان، ابرار ی
و   باشد که به معناي نیکی می» بِر«ي  ي واژه خانواده هم »ابرار«ي  پرهیزند؛ واژه می

 ٱ إِنَّ ﴿باشد:  می برداري از اهللا اطاعت و فرمان
َ
؛ یعنی: نیکان در ﴾نَعِي�ٍ  لَِ�  َرارَ بۡ ۡ�

نعمت خواهند بود؛ هم در آرامش روحی و روانی و هم در آسایش جسمی؛ لذا در 
 ٱ َ�َ ﴿گیرند.  رار میبهترین وضعیت ق

َ
�ۡ ٓ ها تکیه  ؛ یعنی بر تخت﴾يَنُظُرونَ  �ِِك َرا

«نگرند.  زنند و به هر سو می می   «آراسته » اریکه«ي  جمع واژه و به معناي تخت
هایی که اهللا در بهشت  هاي آراسته، به نعمت باشد؛ لذا بهشتیان از روي تخت می

 رُِف َ�عۡ ﴿ کنند. نگاه می ي زیباي اهللا و به چهرهنگرند  برایشان فراهم کرده است، می
هایشان شادابی و تازگیِ نعمت را  در چهره«؛ یعنی: ﴾�َِّعيمٱ ةَ نَۡ�َ  وُُجوهِِهمۡ  ِ� 

سر  و نعمت به یابی که در ناز بینی، درمی را میه آنان ک ؛ به عبارت دیگر: همین»یابی می
 ي این آیات آمده است: امهدر اد هاي شادابی دارند. برند؛ زیرا چهره می
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ۡ  رَِّحيقٖ  ِمن نَ َقوۡ �ُسۡ ﴿ ٰ  َوِ�  ٞكۚ ِمسۡ  ۥُمهُ ِخَ�ٰ  ٢٥ ُتو�ٍ �َّ ۡ ٱ َيتََنافَِس فَلۡ  لَِك َ�  فُِسونَ ُمَتَ�ٰ ل
ۡ ٱ بَِها ُب �َۡ�َ  انٗ َ�يۡ  ٢٧ نِي�ٍ �َسۡ  ِمن ۥَوِمَزاُجهُ  ٢٦ ُ�ونَ ل     ]٢٨  ،٢٥: املطففني[  ﴾٢٨ ُمَقرَّ

نوشانند. مهرش، از مشک است.  نخورده) به بهشتیان می (و دستاز شرابی ناب و مهرشده 
دیگر پیشی بگیرند. شرابی ناب که آمیخته  هایی باید در طلبش بر یک مشتاقان چنین نعمت

 نوشند. اي که مقربان از آن می است؛ همان چشمه» تسنیم«با آب 

*** 

اَل رسوُل اهللاِ  وعن جابرٍ  -١٨٨٩
َ
اَل: ق

َ
هْ : «ق

َ
ُل أ

ُ
ُ�وَن، َوال يَأ� َنَِّة �ِيَها َو�رَْشَ ُل اجلْ

ِمْسِك، 
ْ
َرْشِح ال

َ
وَن، َولِ�ْن َطَعاُمُهْم َذلَِك ُجَشاٌء ك

ُ
َ�َتَغوَُّطوَن، َوال َ�ْمَتِخُطوَن، َوال َ�ُبول

َهُموَن انلََّفَس 
ْ
َما يُل

َ
بَِ�، ك

ْ
َهُموَن التَّْسبِيَح َواتلَّك

ْ
 )1([روایت مسلم] ».يُل

خورند و  بهشتیان در بهشت می«فرمود:  اهللا : رسولگوید می جابر ترجمه:
زنند  نوشند؛ اما ادرار و مدفوع و آبِ بینی ندارند؛ البته پس از غذا خوردن آروغ می می

کشند، تسبیح و  نَفَس می -اختیار بی -که چنان که بویی مانند بوي مشک دارد و هم
 ».ست) دهللا بر زبانشان جارياهللا و الحم شود (و سبحان تحمید نیز به آنان الهام می

يب هر�رةَ  -١٨٩٠
َ
اَل رسوُل اهللاِ  وعن أ

َ
اَل: ق

َ
: أْعَدْدُت لِِعَباِدي : «ق

َ
اَل اُهللا َ�َعاىل

َ
ق

َرُؤوا إْن ِشئُْتْم: 
ْ
، َواق ِب �رََشٍ

ْ
ل
َ
ُذٌن َسِمَعْت، َوال َخَطَر ىلَعَ ق

ُ
ْت، َوال أ

َ
احِلَِ� َما ال َ�ْ�ٌ َرأ الصَّ

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

َ
ٓ  ُ�ٖ أ ۢ َجَزا ْ  بَِما َء  )2([متفق علیه] ».﴾َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا

براي فرماید:  اهللا متعال میفرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
ام که هیچ چشمی ندیده، هیچ  هایی (در بهشت) فراهم کرده بندگان نیکم، نعمت

خواهید، این آیه را  و به قلب هیچ انسانی، خطور نکرده است؛ اگر میگوشی نشنیده 
 بخوانید که:

 
 
 

 .2835صحیح مسلم، ش: )1(
 .2824؛ و صحیح مسلم، ش:3244صحیح بخاري، ش:  )2(
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ٓ  ٞ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 شمبخش چ هاي ارزشمندي که روشنی داند چه پاداش کس نمی هیچ

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

اَل رسوُل اهللا -١٨٩١
َ
اَل: ق

َ
َة : «وعنه ق

َ
ْل وَن اجَلنََّة ىلَعَ ُصوَرةِ الَقَمِر يلَ

ُ
ُل ُزْمَرٍة يَْدُخل وَّ

َ
أ

يٍّ يِف ال ٍب ُدرِّ
َ
ْوك

َ
وَ�ُهْم ىلَعَ أَشدِّ ك

ُ
ِيَن يَل

َّ
وَن، َوال َ�َتَغوَُّطوَن، ابَلْدرِ، ُ�مَّ اذل

ُ
َماءِ إَضاءةً، ال َ�ُبول سَّ

ةُ  وَّ
ُ
ل
ُ
ِمْسُك، َوَ�َاِمُرُهُم األ

ْ
َهُب، َوَرْشُحُهُم ال وَن، َوال َ�ْمَتِخُطوَن. أْمَشاُطُهُم اذلَّ

ُ
ُعوُد  -َوال َ�ْتُفل

يِب  ُوُر العْ�ُ  -الطِّ ِق رَُجٍل َواِحٍد، ىلَعَ ُصورَ ، ىلَعَ خُ أْزَواُجُهُم احلْ
ْ
 يِف ل

ً
�ِيِهْم آَدَم ِستُّوَن ِذَرااع

َ
ةِ أ

َماءِ   )1([متفق علیه] ».السَّ
 : «ومسلمٍ  للبخاريِّ   روايةٍ ِ� وَ 

ْ
َهُب، َوَرْشُحُهُم ال  َواِحٍد  ؛ِمْسُك آنِيَُتُهْم �ِيَها اذلَّ

ِّ
َوللُِك

ْحِم ِمَن احُلْسِن، ال
َّ
 بَيَْنُهْم، َوال ِمْنُهْم َزوَْجَتاِن يَُرى ُمخُّ ُسوقِِهَما ِمْن َوَراءِ الل

َ
 اْختِالَف

 
ً
ُب َواِحٍد، �َُسبُِّحوَن اَهللا بُْ�َرةً َوَعِشيا

ْ
ل
َ
وُ�ُهْم ق

ُ
ل
ُ
 ».َ�َباُغَض، ق

نخستین گروهی که وارد «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریرهترجمه: 
که پس از ایشان  باشد و آنان هایشان مانند ماه شب چهارده می شوند، چهره بهشت می

ادرار، ي آسمان، نورانی هستند.  ترین ستاره گردند، همانند روشن بهشت می وارد
هایشان، از طالست و عرقشان، بوي مشک  مدفوع، و آبِ دهان و بینی ندارند. شانه

و همسرانشان، حورالعین و زنان  بوست هایشان از عود خوش دان دهد و آتش می
اي در میانشان  ست (و هیچ کینه یها یک ي آن اند. خُلق و خوي همه زیباچشم بهشتی

، ي پدرشان، آدم ي آنان همانند قامت و اندازه وجود ندارد) و قامت و اندازه
 ».شصت ذراع است

ظروف بهشتیان، طال و «و در روایتی دیگر از بخاري و مسلم آمده است: 
اي که از زیبایی، مغزِ استخوان پ )2(زن زیبا دارددو عرقشان، مشک است؛ هر بهشتی، 

اي در میانشان نیست و  گونه اختالف و کینه شود؛ هیچ ها از پشت گوشت دیده می آن

 .2834صحیح مسلم، ش: ؛ و 3245، ش: صحیح بخاري )1(
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اند) و صبح و شام اهللا را به پاکی یاد  دل هایشان همانند قلبِ یک نفر است (و یک دل
 ».کنند می

  َسأَل ُموىَس «قاَل:  َ�ْن رُسوِل اهللا وعن املغ�ةِ بن شعبة -١٨٩٢
َ

َر�َُّه: ما أْد�
ُ: اْدُخلِ أ

َ
َنََّة، َ�ُيَقاُل هل َنَِّة اجلْ ْدِخَل أْهُل اجلْ

ُ
ًة؟ قاَل: ُهَو رَُجٌل ييَِجُء َ�ْعَد َما أ

َ
 ْهِل اجَلنَِّة َمْ�ِل

تَرْ 
َ
ُ: أ

َ
َخَذاتِِهْم؟ َ�ُيَقاُل هل

َ
ُهْم، وأَخُذوا أ

َ
ْد نََزَل انلَّاُس َمَنازِل

َ
ْيَف َوق

َ
، ك َنََّة. َ�َيُقوُل: أْي َربِّ ىَض اجلْ

 
َ
َك َذلَِك أ

َ
يُقوُل: ل

َ
، ف يُقوُل: َرِضْيُت َربِّ

َ
ْ�َيا؟ ف وِك ادلُّ

ُ
ِك َملٍِك ِمْن ُمل

ْ
َك ِمْثُل ُمل

َ
ْن يَُ�وَن ل

ةُ  َك َوَعرَشَ
َ
يُقوُل: هَذا ل

َ
، ف يُقوُل يِف اخلاِمَسِة: َرِضْيُت َربِّ

َ
ُه، ف

ُ
ُه َوِمْثل

ُ
ُه َوِمْثل

ُ
ُه َوِمْثل

ُ
َوِمْثل

َك َما اْشتَ 
َ
ْمَثاهِلِ، َول

َ
ْعالَُهْم أ

َ
أ
َ
اَل: َربِّ ف

َ
. ق يُقوُل: َرِضيُت َربِّ

َ
ْت َ�ْيُنَك. ف َّ َهْت َ�ْفُسَك َوذلَ

 
َ
، َول ْم تََر َ�ْ�ٌ

َ
ل
َ
ْيَها، ف

َ
َراَمَتُهْم �َِيِدي، وََخَتْمُت َعل

َ
َرْدُت؛ َغَرْسُت ك

َ
ِيَن أ

َّ
َِك اذل

َ
وئل

ُ
ًة؟ قاَل: أ

َ
ْم َمْ�ِل

 
َ
ْم َ�ُْطْر ىلَعَ ق

َ
ُذٌن، َول

ُ
ِب �رََشٍ �َْسَمْع أ

ْ
 )1([روایت مسلم] ».ل

از پروردگارش  موسی«فرمود:  اهللا گوید: رسول می مغیره بن شعبه ترجمه:
ست که پس از  ترین فرد بهشتی از نظر جایگاه کیست؟ فرمود: مردي پایینپرسید: 

گوید:  شود: وارد بهشت شو؛ می آید و به او گفته می ورود بهشتیان به بهشت می
وارد شوم؛ در حالی که مردم در جایگاه خود  -و به کدام قسمت -گونهپروردگارا! چ

شود: آیا راضی  به او گفته میاند؟  منزل گزیده و سهم و جایگاه خود را گرفته
دهد:  شوي که ملکی مانند ملک یکی از پادشاهان دنیا داشته باشی؟ پاسخ می می

آن و مثلِ آن و مثلِ آن و مثلِ آن، فرماید: چنین ملکی و مثلِ  ام. می پروردگارا! راضی
پروردگارا! راضی شدم. پروردگار متعال گوید:  از آنِ تو باد! و او در بارِ پنجم می

هرچه براي هرچه دلَت بخواهد و جا  اینفرماید: این و ده برابرش ماِل تو باشد؛  می
 یگوید: پروردگارا! راضی شدم. موس . میبخش باشد، فراهم است دیدگانت، لذت

پرسید: واالترین بهشتیان در مقام و منزلت چه کسانی هستند؟ پروردگار متعال فرمود: 
ام و درخت کرامتشان را به دست خویش   ها را برگزیده آنان کسانی هستند که آن
هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی نشنیده و به ام؛ کرامتی که  کاشته و بر آن، مهرِ بقا زده
 ».رده استقلب هیچ انسانی، خطور نک

 .189صحیح مسلم، ش: )1(
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 : «قاَل: قال رسوُل اهللاِ  وعن ابن مسعودٍ  -١٨٩٣
ً
ْهِل انلَّارِ ُخُروجا

َ
ُم آِخَر أ

َ
ْعل

َ
 أل

ِّ
إ�

يُقوُل اهللاُ 
َ
َنََّة. رَُجٌل َ�ُْرُج ِمَن انلَّارِ َحْبواً، ف ْهِل اجَلنَِّة ُدُخوالً اجلْ

َ
ُ  ِمْنَها، َوآِخَر أ

َ
َهْب هل

ْ
: اذ

 َ
ْ

ىنََّة، َ�َيأ�ِ فاْدُخِل اجل
َ
يُقوُل: يَا َربِّ وََجْدُ�َها َمأل

َ
ى، َ�َ�ِْجُع، ف

َ
�ََّها َمأل

َ
ِْه � ! َ�َيُقوُل  يَها، َ�ُيَخيَُّل إيلَ

ُ  اهللاُ 
َ

َ هل
ْ

اْدُخِل اجل
َ
َهْب ف

ْ
َ�َيقوُل: يا َربِّ  ،نََّة، فيأ�ِيَها، َ�ُيخيَُّل إيلِه �نَّها َمألى، فَ�ِْجعُ : اذ

ُ  وََجْدُ�َها َمألى، فيُقوُل اهللاُ 
َ

 هل
ْ

ادُخِل اجل
َ
ْمَثالَِها؛  ؛نَّةَ : اذهْب ف

َ
ْ�َيا َوَعرَشةَ أ َك ِمْثَل ادلُّ

َ
إنَّ ل

َ
ف

 
ْ
ْو تَْضَحُك يِب وَأنَْت ال

َ
يُقوُل: أ�َْسَخُر يِب، أ

َ
ْ�َيا، ف ْمَثاِل ادلُّ

َ
َك ِمْثَل َعرَشةِ أ

َ
: قاَل  ؟!»َملُِك أْو إنَّ ل

يُْت رسوَل اهللاِ 
َ
َقْد َرأ

َ
ل
َ
اَكَن يقوُل:  َضِحَك َحىتَّ بََدْت  ف

َ
َ «نََواِجُذهُ ف

ْ
 أْهِل اجل

َ
ْد�

َ
نَِّة ذلَِك أ

ةً 
َ
 )1([متفق علیه] ».َمْ�ِل

فرد دوزخی را که من، آخرین «فرمود:  اهللا گوید: رسول می مسعود ابن ترجمه:
شناسم؛  شود، می آید و آخرین فردي بهشتی را که وارد بهشت می از دوزخ بیرون می

فرماید:  به او می آید. اهللا خزد و از دوزخ بیرون می ن میبر روي زمیست که  مردي
کند که بهشت، پر است.  رود و تصور می برو و وارد بهشت شو. او به سوي بهشت می

فرماید: برو  به او می گوید: پروردگارا! بهشت را پر یافتم. اهللا گردد و می پس باز می
کند که بهشت، پر است.  از تصور میرود و ب و وارد بهشت شو. او به سوي بهشت می

فرماید: برو  به او می اهللا گوید: پروردگارا! بهشت را پر یافتم. گردد و می پس باز می
یا ده برابر دنیا مالِ  -و وارد بهشت شو که مثل دنیا و ده برابرِ آن از آنِ توست

کنی و  مسخره میگوید: پروردگارا! تو که فرمانرواي مطلق هستی، آیا مرا  . می-توست
که  خندید تا این اهللا گوید: دیدم که رسول می -مسعود ابن -خندي؟ بر من می

ترین بهشتی از  این، پایین«فرمود:  هاي آسیاب آن بزرگوار، نمایان شد و می دندان
 ».لحاظ مقام و منزلت است

 شرح
ت، شمار بهش هاي بزرگ و بی ي نعمت در باره /ست که مولف ها، احادیثی این

نخستین «فرمود:  اهللا ذکر کرده است؛ از آن جمله حدیثی بدین مضمون که رسول
از ». باشد هایشان مانند ماه شب چهارده می شوند، چهره گروهی که وارد بهشت می

شوند. در  ثابت است که امتش نخستین امتی هستند که وارد بهشت می پیامبر
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گردند، همانند  از ایشان وارد بهشت می که پس و آنان«ي این حدیث آمده است:  ادامه
طور بهشتیان به ترتیب مقام و  و همین» ي آسمان، نورانی هستند ترین ستاره درخشان

؛ زیرا »ادرار، مدفوع، و آبِ دهان و بینی ندارند«شوند و  جایگاهشان وارد بهشت می
دنشان به صورت مواد زاید بدنشان مانند مواد زاید مردمِ دنیا نیست؛ بلکه مواد زاید ب

ها در سرایی ماندگار و  گردد؛ چراکه آن بوتر از مشک، از بدنشان دفع می عرقی خوش
 برند. سر می نعمتی پایدار به

ترین و  گر جایگاه و مقام و منزلت پایین حدیثی آورده که بیان /سپس مولف
از هاي بهشت است.  بزرگیِ نعمتگر  ست؛ این احادیث، نشان واالترین فردي بهشتی

 اش قرار دهد. خواهیم که ما را در شمارِ بندگان بهشتی اهللا متعال می
برند. چشمی که امید بهشت دارد،  سر می اما دوزخیان، در وضعیت بسیار بدي به

ترسد، سزاوار است که پلک بر هم  سزاوار است که نخوابد و چشمی که از دوزخ می
ست و آخرت براي پرهیزگاران، بهتر  ي دنیا، اندك و فانی زیرا کاال و بهرهنگذارد؛ 

اند که  قدري به دنیا مشغول شده است. دنیا، سراي آزمون و ابتالست بسیاري مردم به
اند، در حالی که دنیا براي آنان خلق شده است!  گویا فقط به همین منظور آفریده شده

است؛  ، آفریده شدهیابد و هیچ گاه پایان نمی ست انسان براي آخرت که سراي باقی
بهشتی برین و پایدار به سوي فرجام انسان به سوي دوزخی سوزان و همیشگی یا 

ي بندگان نیکش قرار دهد  کنیم که ما را در جرگه باشد. از اهللا متعال درخواست می می
هایی فراهم کرده که هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی  نعمتکه برایشان در بهشت 

 ».کرده استنشنیده و به قلب هیچ انسانی، خطور ن
*** 

َؤٍة «قاَل:  أنَّ انلَّيِبَّ  وعن أيب موىس -١٨٩٤
ُ
ْؤل

ُ
َْيَمًة ِمْن ل َنَِّة خلَ إنَّ لِلُمْؤِمِن يِف اجلْ

ا يِف 
ُ
ٍة ُطوهل

َ
َماءِ ِستُّوَن ِميالً َواِحَدٍة ُ�َوَّف   . السَّ

ْ
ْيِهُم ال

َ
 َعل

ُ
وَن َ�ُطوف

ُ
ْهل

َ
ال لِلُمْؤِمِن �ِيَها أ

َ
ُمْؤِمُن ف

 يََرى َ�ْعضُ 
ً
 )1([متفق علیه] .»ُهْم َ�ْعضا

اي از یک  مومن در بهشت خیمه«فرمود:  پیامبرگوید:  می ابوموسی ترجمه:
در آسمان، شصت میل است و مومن در آن،  طولشتهی دارد که  مرواید میان
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به سبب بزرگی محلی که در اختیار  -رود و ها می ي آن همسرانی دارد که نزد همه
 ».بینند دیگر را نمی ان، یکآن زن -باشد مومن می

 هزار ذراع است.] [نووي: یک میل، شش

ُدريِّ  -١٨٩٥
ْ

َنَِّة َشَجَرةً �َِسُ� الرَّاكُب «قاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  وعن أيب سعيٍد اخل إنَّ يف اجلْ
�َع ِمَئَة َسَنٍة َما َ�ْقَطُعها َر الرسَّ  )1([متفق علیه] ».اجَلَواَد الُمَضمَّ

 ِمن روايِة أيب هر�رةوَرَو�اهُ يِف ا
ً
ها مئَة «قاَل:  لّصحيَحْ�ِ أيضا

ِّ
�َسُ� الرَّاكُِب يف ِظل

 ».َسَنٍة َما َ�ْقَطُعها
ست که  در بهشت، درختی«فرمود:  گوید: پیامبر می ابوسعید خدري ترجمه:

یافته و تندرو، صد سال در زیر آن  یک سوارکار، سوار بر اسبی نجیب، پرورش
 ».تواند این مسافت را به پایان برساند یتازد؛ اما نم می

اند که  روایت کرده بخاري و مسلم در صحیحین، این حدیث را از ابوهریره
کند؛  سرعت حرکت می ي این درخت، صد سال به سوارکار در سایه«فرمود:  پیامبر

 ».تواند این مسافت را به پایان برساند اما نمی

َما «اَل: ق وََ�ْنُه َعِن انلَّيِبِّ  -١٨٩٦
َ
ْوقِِهْم ك

َ
ْهَل الُغَرِف ِمن ف

َ
َرَتَاءْوَن أ َنَِّة يلَ إنَّ أْهَل اجلْ

َمْغرِِب تِلََفاُضِل َما بَيَْنُهمْ 
ْ
ِق أو ال َمرْشِ

ْ
ق ِمَن ال

ُ
ف
ُ
يَّ الَغابَِر يِف األ رِّ َب ادلُّ

َ
ْوك

َ
وا: »َ�رَتَاَءْوَن الك

ُ
؛ قال

 
ُ
َك َمَنازُِل األنبياء ال َ�ْبل

ْ
ِي َ�ْفيِس �َِيِدهِ، رَِجاٌل «ُغها َ�ْ�ُُهْم؟ قاَل: يا رسول اهللا، تِل

َّ
بََ� واذل

ُمْرَسلِ�َ 
ْ
وا ال

ُ
ق  )2([متفق علیه] ».آَمُنوا بِاهللاِ َوَصدَّ

بهشتیان، صاحبان «فرمود:  گوید: پیامبر می ابوسعید خدري ترجمه:
بینند که در  اي درخشان می مانند ستارههایی را که باالتر از آنان قرار دارند،  غرفه

خاطر  زند و این، به سوسو می اي از شرق یا غرب آسمان دوردست، در کرانه
خدا! آیا این،  عرض کردند: اي رسول». ها وجود دارد ست که در میان آن تفاضلی

آري؛ اما سوگند به ذاتی «رسند؟ فرمود:  ه پیامبران است که دیگران به آن نمیامنزلگ

 .2828؛ و صحیح مسلم، ش:6553صحیح بخاري، ش:  )1(
 .2831؛ و صحیح مسلم، ش:3256صحیح بخاري، ش:  )2(
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هی را تصدیق  ایمان بیاورند و فرستادگان الکه به اهللاکه جانم در دست اوست، کسانی 
 ».یابند کنند، به چنین منازلی دست می

َنَِّة َخْ�ٌ «قاَل:  أنَّ رسوَل اهللاِ  وعن أيب هر�رةَ  -١٨٩٧ َحِد�م ِمَن اجلْ
َ
ْوٍس أ

َ
َقاُب ق

َ
ل

ْمُس وَ�ْغُرُب  ْيِه الشَّ
َ
ُع َعل

ُ
ا َ�ْطل  )1([متفق علیه] ».ِممَّ

 جاي یک سرِ کمان از بهشت،«فرمود:  اهللا گوید: رسول می رهبوهریا ترجمه:
 ».کند، بهتر است چه که خورشید بر آن طلوع و غروب می از آن

 يَأتُوَ�َها لُكَّ مُجَُعٍة. َ�َتُهبُّ «قاَل:  أنَّ رسول اهللا وعن أ�ٍس  -١٨٩٨
ً
َنَِّة ُسوقا إنَّ يف اجلْ

َماِل، َ�َتْحُثو يِف وُُجوِههِ  ْهلِيِهْم، رِ�ُح الشَّ
َ
 أ

َ
 ومََجَاالً َ�َ�ِْجُعوَن إىل

ً
م َو�َِيابِِهْم، َ�َ�َداُدوَن ُحسنا

وَن: 
ُ
يُقول

َ
 ومََجَاالً! ف

ً
وُهْم: َواهللاِ لقِد اْزَدْدُ�ْم ُحْسنا

ُ
ْهل

َ
ُهْم أ

َ
يُقوُل ل

َ
 ومََجَاالً، ف

ً
د اْزَداُدوا ُحْسنا

َ
َوق

َقِد اْزَدْدُ�ْم َ�ْعَدنَا ُحْس 
َ
 ومََجاالً وَأْ�ُتْم َواهللاِ ل

ً
 )2([روایت مسلم] .»نا

یا محلی براي  -در بهشت، بازار«فرمود:  اهللا گوید: رسول می انس ترجمه:
وزد و  شوند و باد شمال می است که هر جمعه در آن جمع می -گردهماییِ بهشتیان

نوازد و بدین ترتیب بر زیبایی و جمالِ بهشتیان افزوده  هایشان را می صورت و لباس
گردند که بر زیبایی و جمالشان افزوده شده  شود و در حالی نزد همسرانشان باز می می

گویند: به اهللا سوگند که جمال و زیباییِ شما افزایش  ها می است. همسرانشان به آن
دهند: به اهللا سوگند که در غیاب ما، جمال و زیباییِ  ها جواب می نآیافته است. و 

 ».تر شده است شما نیز بیش

 «قاَل:  أنَّ رسوَل اهللا وعن سهل بن سعدٍ  -١٨٩٩
َ

رََتاَءْوَن الُغَرف
َ

َنَِّة يل إنَّ أْهَل اجلْ
َماءِ  َب يِف السَّ

َ
و�

َ
َما َ�رَتَاَءْوَن الك

َ
َنَِّة ك  )3([متفق علیه] ».يِف اجلْ

سایر  -هاي بهشتیان، غرفه«فرمود:  اهللا د: رسولگوی می سهل بن سعد ترجمه:
 ».کنید بینند که شما ستارگان را در آسمان مشاهده می گونه می شت، آنرا در به -بهشتیان

 .2793صحیح بخاري، ش:  )1(
 .2833صحیح مسلم، ش:  )2(
 .2830)؛ و صحیح مسلم، ش:6555، 3256ش: ( صحیح بخاري، )3(
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اَل يِف  قاَل: َشِهْدُت ِمَن انلَّيِبّ  وََ�ْنهُ  -١٩٠٠
َ
َنََّة َحىتَّ اْ�َتَ�، ُ�مَّ ق  َوَصَف �ِيِه اجلْ

ً
َ�ْلِسا

ُذٌن َسِمَعْت، َوال َخَطرَ «آِخِر َحِديثِِه: 
ُ
ْت، َوال أ

َ
ِب �رََشٍ  فيَها َما ال َعٌ� َرأ

ْ
ل
َ
:»ىلَع ق

َ
رَأ

َ
                ؛ ُ�مَّ ق

ۡ ٱ َعنِ  ُجُنوُ�ُهمۡ  َ�َتَجاَ�ٰ ﴿ ٓ  ٞس َ�فۡ  َلمُ َ�عۡ  فََ� ﴿إىل قوهِلِ تِعاىل:  ﴾َمَضاِجعِ ل ا خۡ  مَّ
ُ
ةِ  ّمِن لَُهم ِ�َ أ  قُرَّ

 ۡ�
َ
 )1([روایت بخاري] ﴾ُ�ٖ أ

داشتم که حضور  در یکی از مجالس پیامبرگوید:  می سهل بن سعد ترجمه:
در بهشت «که در پایان سخنش فرمود:  کرد تا این بهشت را توصیف می

ست هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی نشنیده و به قلب هیچ انسانی، خطور  هایی نعمت
 فرماید: سپس این آیات را تالوت نمود که اهللا متعال می ».نکرده است

ۡ ٱ َعنِ  ُجنُو�ُُهمۡ  َ�تََجاَ�ٰ ﴿ ا اَوَطَمعٗ  افٗ َخوۡ  َر�َُّهمۡ  ُعونَ يَدۡ  َمَضاِجعِ ل  يُنفُِقونَ  ُهمۡ َ�ٰ َرزَقۡ  َوِممَّ
ٓ  ٞس َ�فۡ  لَمُ َ�عۡ  فََ�  ١٦ ا خۡ  مَّ

ُ
ةِ  ّمِن لَُهم ِ�َ أ �ۡ  قُرَّ

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

     ]١٧  ،١٦:  السجدة[ 
خوانند و  مید، پروردگارشان را میماند و با بیم و ا (شبانگاهان) پهلوهایشان از بسترها دور می

هاي ارزشمندي که  داند چه پاداش کس نمی کنند. هیچ ایم، انفاق می چه نصیبشان کرده از آن
ي شادمانی) است، براي آنان به پاس کردارشان، نهفته شده  ها (و مایه بخش چشم روشنی
 است.

َنََّة «قاَل:  أنَّ رسوَل اهللاِ  $وعن أيب سعيٍد وأيب هر�رةَ  -١٩٠١ َنَِّة اجلْ إَذا َدَخَل أْهُل اجلْ
وا، فال �َْسَقُموا أبداً، و�نَّ  ُ�ْم أْن تَِصحُّ

َ
بَداً، إنَّ ل

َ
ال َ�ُموتُوا أ

َ
َْيْوا، ف ُ�ْم أْن حتَ

َ
ُ�َناِدي ُمَناٍد: إنَّ ل

بَد
َ
ال َ�ْبأُسوا أ

َ
ْن َ�ْنَعُموا، ف

َ
ُ�ْم أ

َ
�ْم أْن �َِشبُّوا فال َ�ْهَرُموا أبداً، و�نَّ ل

َ
 )2([روایت مسلم] ».اً ل

گاه که  آن«فرمود:  اهللا روایت است که رسول $از ابوسعید و ابوهریره ترجمه:
دهد: حقّ شماست که همیشه زنده  اي ندا می دهنده شوند، ندا بهشتیان وارد بهشت می

درست باشید و هرگز بیمار نشوید؛  باشید و هرگز نمیرید؛ حقّ شماست که همیشه تن
شه جوان باشید و هرگز پیر نشوید و حقّ شماست که همیشه ه همیو حقّ شماست ک

 ».در نعمت و آسایش باشید و هرگز مستمند و درمانده نشوید

 ./روایت کرده است؛ نه امام بخاري2825ي  شماره این حدیث را با این الفاظ به /مسلمامام  )1(
 .2837صحیح مسلم، ش:  )2(
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 شرح
شوند؛ از آن  مند می ست که بهشتیان از آن بهره هایی گر نعمت این احادیث، بیان

یک  اي از مومن در بهشت خیمه«فرمود:  اهللا جمله حدیثی بدین مضمون که رسول
تهی دارد که طولش در آسمان، شصت میل است و مومن در آن،  مرواید میان

به سبب بزرگی محلی که در اختیار  -رود و ها می ي آن همسرانی دارد که نزد همه
 ».بینند دیگر را نمی آن زنان، یک -باشد مومن می

ه گاه ک آن«فرمود:  اهللا چنین در یکی از این احادیث آمده است که رسول هم
د: حقّ شماست که همیشه زنده ده اي ندا می شوند، ندادهنده بهشتیان وارد بهشت می

درست باشید و هرگز بیمار نشوید؛  د و هرگز نمیرید؛ حقّ شماست که همیشه تنباشی
و حقّ شماست که همیشه جوان باشید و هرگز پیر نشوید و حقّ شماست که همیشه 

 ».و درمانده نشوید در نعمت و آسایش باشید و هرگز مستمند
تمام هایی جاویدان برخوردارند و از مرگ و بیماري یا از  لذا بهشتیان از نعمت

 فرماید: گونه که اهللا متعال می ترسند؛ همان هایی که از آن برخوردارند، نمی نعمت شدن

﴿ ٰ    ]٣٣  ،٣٢: الواقعة[  ﴾٣٣ ُنوَعةٖ َممۡ  َوَ�  ُطوَعةٖ َمقۡ  �َّ  ٣٢ َكثَِ��ٖ  ِكَهةٖ َوَ�
 .شود و نه ممنوع هاي فراوان که نه تمام می و (برخوردار از) میوه

در بهشت، «فرمود:  اهللا حدیثی بدین مضمون آورده است که رسول /مولف
شوند و باد شمال  محلی براي گردهماییِ بهشتیان است که هر جمعه در آن جمع می

بر زیبایی و جمالِ  نوازد و بدین ترتیب هایشان را می وزد و صورت و لباس می
ي انسان  ست، انگیزه هاي بهشتی ي نعمت احادیثی که درباره». شود بهشتیان افزوده می

رو بر انسان واجب است که با  کند؛ از این یابی به بهشت، تقویت می را براي دست
مطالعه یا شنیدن این احادیث، بر تالش و کوشش خود براي انجام کارهاي شایسته 

ها، ایمان و عمل صالح است؛ ناگفته نماند که  راه رسیدن به این نعمت بیفزاید؛ زیرا
ست؛ یعنی بهشتیان  بزرگ ترین نعمت بهشت، دیدار اهللا متعال به صورت حقیقی

 فرماید: گونه که اهللا متعال می کنند؛ همان طور حقیقی مالقات می را به اهللا

﴿ ٞ ةٌ  َم�ِذٖ يَوۡ  وُُجوه ٞ  َرّ�َِها إَِ�ٰ  ٢٢ نَّاِ�َ    ]٢٣  ،٢٢: القيامة[  ﴾٢٣ نَاِظَرة
 کنند. ها در آن روز شادابند و به پروردگارشان نگاه می برخی چهره
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 فرماید: و می

 ٱ َ�َ ﴿
َ
�ۡ ٓ      ]٢٣: املطففني[  ﴾٢٣ يَنُظُرونَ  �ِكِ َرا

 زیبايي  هاي بهشتی و چهره یعنی به نعمت -زنند و به هر سو ها تکیه می بهشتیان بر تخت
 نگرند. می -رپروردگا

 فرماید: چنین می هم

ِينَ ﴿ حۡ  ّلِ�َّ
َ
ْ أ ٞ  َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱ َسُنوا     ]٢٦:  يونس[  ﴾َوزَِ�اَدة

 براي نیکوکاران بهترین پاداش (= بهشت) و پاداشی افزون بر آن (=دیدارِ اهللا متعال) است.

ٞ ﴿ پیامبر ال عاجزانه از اهللا متع را به دیدارِ اهللا متعال تفسیر نموده است. ﴾َوزَِ�اَدة
 خواهم که ما را جزو اهل بهشت قرار دهد. می

*** 

َنَِّة أْن «قاَل:  أنَّ رسوَل اهللاِ  وعن أيب هر�رةَ  -١٩٠٢ َحِدُ�ْم ِمن اجلْ
َ
 َمْقَعِد أ

َ
إنَّ أْد�

ُ: َهْل َ�َمنَّيَت؟ فيقوُل: َ�َعْم، فيُقو
َ

يُقوُل هل
َ
، َ�َيَتَم�َّ َو�ََتَم�َّ ف ُ: َ�َمنَّ

َ
َك ما َ�ُقوَل هل

َ
إنَّ ل

َ
ُ: ف

َ
ُل هل

ُه َمَعهُ 
َ
 )1([روایت مسلم] ».َ�َمنَّيَت َوِمْثل
ترین جایگاه یکی از شما در  کم«فرمود:  اهللا گوید: رسول می $ابوهریره ترجمه:

کند؛  فرماید: آرزو کن و او آرزوها می به او می -پروردگار -بهشت، چنان است که
فرماید:  به او می -پروردگار -دهد: بله. یفرماید: آیا آرزو کردي؟ و او پاسخ م می

 ».شود هرچه تمنا کردي و همانند آن، به تو داده می

ُْدرِيِّ  -١٩٠٣
ْ

َنَِّة:  إنَّ اهللا«قاَل:  أنَّ رسول اهللا وعن أيب سعيٍد اخل ْهِل اجلْ
َ
َ�ُقوُل أل

 َ
ْ

َّيَك َر�ََّنا َوَسْعَديَْك، َواخل وَن: بلَ
ُ
يقول

َ
َنَِّة، ف يُقوُل: َهْل َرِضيُتم؟ يَا أْهَل اجلْ

َ
ْ�ُ يف يَديَْك، ف

يُقوُل: أال 
َ
ِقَك، ف

ْ
ْم ُ�ْعِط أحداً ِمْن َخل

َ
ْ�َطْيتََنا َما ل

َ
ْد أ

َ
َا ال نَْرىَض يَا َر�ََّنا َوق

َ
وَن: َوَما نل

ُ
يُقول

َ
ف

حِ 
ُ
يُقوُل: أ

َ
َضُل ِمْن ذلَِك؟ ف

ْ
وَن: وَأيُّ يَشٍء أف

ُ
يُقول

َ
َضَل ِمْن ذلَِك؟ ف

ْ
ْعِطيُ�ْم أف

ُ
يُ�ْم أ

َ
لُّ َعل

ْيُ�ْم َ�ْعَدهُ أبَداً 
َ
ال أْسَخُط َعل

َ
 )2([متفق علیه] ».رِْضَواِ� ف

 .182صحیح مسلم، ش:  )1(
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به بهشتیان  اهللا«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوسعید خدري ترجمه:
ش ند: پروردگارا! با رضایت کامل، گوده ها پاسخ می فرماید: اي اهل بهشت! و آن می
گویند:  فرماید: آیا راضی شدید؟ می ن توست. میفرمانیم و خیر و نیکی در دستا به

اي که به  هایی ارزانی داشته پروردگارا! چرا راضی نباشیم، در حالی که به ما نعمت
گویند:  فرماید: آیا بهتر از این را به شما بدهم؟ می اي؟ می یک از بندگانت نداده هیچ

سازم  مند می ویش بهرهفرماید: شما را از رضایت خ چه چیزي از این، بهتر است؟ می
 ».گیرم و هرگز بر شما خشم نمی

نَّا ِعنَد َرُسوِل اهللاِ  وعن جر�ر بن عبد اهللا -١٩٠٤
ُ
َة  قاَل: ك

َ
ْل  الَقَمِر يلَ

َ
َ�َنَظَر إىل

اَل: 
َ
 كما تََرْوَن َهَذا الَقَمَر، ال تَُضاُموَن يِف ُرْؤ�َ «ابَلْدرِ، َوق

ً
ْوَن َر�َُّ�ْم َ�َيانا  ».تِهِ إنَُّ�ْم َسرَتَ

 )1([متفق علیه]
بودیم؛ نگاهی به ماه شب  اهللا رسولگوید: نزد  می جریر بن عبداهللا ترجمه:

بینید،  گونه که این ماه را بدون هیچ مزاحمتی می شما همان«چهارده کرد و فرمود: 
 ».پروردگارتان را نیز آشکارا خواهید دید

َنََّة َ�ُقوُل اُهللا إذا َدخَ «قاَل:  أنَّ رسول اهللا وعن ُصهيٍب  -١٩٠٥ َنَِّة اجلْ َل أْهُل اجلْ
َنََّة  َنا اجلْ

ْ
ْم تُْدِخل

َ
ْم تُبَيِّْض وُُجوَهَنا؟ أل

َ
وَن: أل

ُ
يُقول

َ
ز�ُدُ�ْم؟ ف

َ
 أ

ً
: تُر�ُدوَن َشيئا

َ
َ�َباَرَك َوَ�َعاىل

ْهِ  َحبَّ إيلَ
َ
 أ

ً
ْ�ُطوا َشيْئا

ُ
َِجاَب، َ�َما أ

ْ
ِشُف احل

ْ
َنا ِمَن انلَّارِ؟ َ�َيك  َر�ِِّهمْ َوُ�َنجِّ

َ
 ».ْم ِمَن انلََّظِر إىل

 )2([روایت مسلم]
گاه که بهشتیان وارد بهشت  آن«فرمود:  اهللا گوید: رسول می صهیب ترجمه:

خواهید که به شما  فرماید: آیا چیزي افزون بر این می شوند، اهللا تبارك وتعالی می می
اي؟  د بهشت نگرداندهاي؟ مگر ما را وار گویند: مگر ما را روسفید نکرده بدهم؟ می

زند و بدین ترتیب  گاه حجاب را کنار می آناي؟  مگر ما را از آتش دوزخ نجات نداده
 ».باشد شود، نگریستن به پروردگارشان می ترین چیزي که به بهشتیان داده می محبوب

 

 .633ح مسلم، ش:)؛ و صحی7435، 554صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .181صحیح مسلم، ش: )2(
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 فرماید: اهللا متعال می

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا  تِِهمُ َ�ۡ  ِمن رِيَ�ۡ  نِِهۡمۖ �ِإِيَ�ٰ  َر�ُُّهم يِهمۡ دِ َ�هۡ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ
 ٱ

َ
ٰ  ِ�  رُ َ�ٰ نۡ ۡ� ٰ َدعۡ  ٩ �َّعِيمِ ٱ تِ َج�َّ  مۚٞ َسَ�ٰ  �ِيَها َوَ�ِيَُّتُهمۡ  للَُّهمَّ ٱ َنَك َ�ٰ ُسبۡ  �ِيَها ُهمۡ َوٮ

ٰ َدعۡ  َوَءاِخرُ  نِ  ُهمۡ َوٮ
َ
ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ أ     ]١٠  ،٩:  يونس[  ﴾١٠ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َرّبِ  ِ�َّ

اند، پروردگارشان آنان را به  گمان کسانی که ایمان آورده و کارهاي شایسته انجام داده بی
کند که فرودستشان جویبارها  هاي پرنعمتی راهنمایی می ها و بهشت سبب ایمانشان به باغ

؛ و درود و تحیتشان در »یا اهللا! تو پاك و منزهی«جا این است :  روان است. دعایشان در آن
ي اهللا، پروردگار  ي حمد و ستایش ویژه همه«که:  سالم است و پایان دعایشان اینجا  آن

 ».جهانیان است

ٍد  ُهمَّ َصلِّ ىلَعَ ُ�َمَّ
َّ
ْن َهَدانَا اُهللا. الل

َ
ْوال أ

َ
نَّا نِلَْهَتِدي ل

ُ
ِي َهَدانَا لَِهَذا َوَما ك

َّ
َ�ْبِدَك احَلْمُد هللاِ اذل

ِّ وَ  ِّ�
ُ
ْيَت ىلَعَ إبَْراِهيَم وىلع آِل َوَرُسولَِك انلَّيبِّ األ

َّ
�َّتِِه، كما َصل ٍد وَأزَواِجِه َوُذرِّ ىلَعَ آِل ُ�َمَّ

َت 
ْ
�َّتِِه، كما بَار� ٍد وَأْزَواِجِه َوُذرِّ ِّ ، َوىلَعَ آِل ُ�َمَّ ِّ�

ُ
ٍد انلَّيبِّ األ ىلَعَ إبْراِهيَم، َوَ�ارِْك ىلَعَ ُ�َمَّ

يٌد.إبَْراِهيَم َوىلَعَ آل إبراهيم يِف  ِمَ� إنََّك مَحِيٌد َ�ِ
َ
 العال

له گوید: در روز دوشنبه، چهاردهم رمضان  اهللا وي غفرکتاب، یحیی نو /مولف
 )1(هجري از تألیف این کتاب، فراغت یافتم. 670

 شرح
هاي  که در ذکر نعمت» الصالحین ریاض«در آخرین باِب کتابش  /مولف

ده است؛ این را به فال نیک ست، چند حدیث دیگر در این باره ذکر کر بهشتی
ي اهل بهشت قرار دهد و  خواهیم که ما را در جرگه گیریم و از اهللا متعال می می

بزرگوار و ما را وارد بهشت برین بگرداند. وي در این باب، دو حدیث  /مولف
ي مالقات مومنان با پروردگارشان ذکر کرده است؛ یعنی مومنان در بهشت،  درباره

و نیز با اجماع  اهللا اهللا و سنت رسول نند. دیدن اهللا متعال با کتاببی را می اهللا
باشد و فقط افراد کوردل، دیدارِ اهللا متعال را  ثابت می #صحابه و پیشوایان امت

ي نیازمند اهللا، مترجم این کتاب ارزشمند و محتاج رحمت و غفران پروردگارش، محمد ابراهیم  بنده )1(
هجري به پایان  1433مایه را در روز دوشنبه، سوم شعبان  ي این کتاب گران کیانی درمیان، ترجمه

ي اوست و به  روایی مطلق ویژه باشد و فرمان آنِ اهللا میرساند. حمد و ستایش در دنیا و آخرت، از 
 گردیم. سوي او بازمی
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باره، به حد تواتر رسیده است.  اند؛ در صورتی که احادیث واردشده در این انکار کرده
 فرماید: می اهللا

﴿ ٞ ةٌ  َم�ِذٖ يَوۡ  وُُجوه ٞ  َرّ�َِها إَِ�ٰ  ٢٢ نَّاِ�َ     ]٢٣  ،٢٢: القيامة[  ﴾٢٣ نَاِظَرة
 کنند. ها در آن روز شادابند و به پروردگارشان نگاه می برخی چهره

 فرماید: می و

ِينَ ﴿ حۡ  ّلِ�َّ
َ
ْ أ ٞ  َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱ َسُنوا     ]٢٦:  يونس[  ﴾َوزَِ�اَدة

 افزون بر آن (=دیدارِ اهللا متعال) است.براي نیکوکاران بهترین پاداش (= بهشت) و پاداشی 

چنین اهللا متعال  هم را به دیدارِ اهللا متعال تفسیر نموده است. ﴾َوزَِ�اَدة﴿ پیامبر
 فرماید: می

 ٱ َ�َ ﴿
َ
�ۡ ٓ     ]٢٣: املطففني[  ﴾٢٣ يَنُظُرونَ  �ِكِ َرا

 زیبايي  ههاي بهشتی و چهر یعنی به نعمت -زنند و به هر سو ها تکیه می بهشتیان بر تخت
 نگرند. می -پروردگار

 فرماید: و نیز می

ا لَُهم﴿ ٓ  مَّ �ۡ  �ِيَها ُءونَ �ََشا   ]  ٣٥: ق[  ﴾٣٥ َمزِ�دٞ  َناَوَ�َ
 تري، نزد ماست. هاي بیش باشد و نعمت جا هر چه بخواهند، براي آنان فراهم می آن

تر  گونه که پیش باشد؛ همان می هاي افزون، دیدارِ اهللا منظور از این نعمت

ي یونس  سوره 26ي  پاداش افزونی را که در آیه، یعنی ﴾َوزَِ�اَدة﴿ گذشت، پیامبر
 فرماید: دیدارِ اهللا متعال تفسیر نمود. اهللا متعال میآمده است، به 

 ٱ رُِ�هُ تُدۡ  �َّ ﴿
َ
 ٱ رِكُ يُدۡ  وَُهوَ  رُ َ�ٰ بۡ ۡ�

َ
    ]١٠٣: األنعام[  ﴾رَ َ�ٰ بۡ ۡ�

کند) و او، همه را در کس حقیقت ذاتش را درك نمیچیابد (و هیهیچ چشمی او را در نمی
 یابد.می

ها او را  یابد، این است که چشم که هیچ چشمی او را در نمی منظور از این
شأن اهللا متعال، فراتر از درك کند و  کس حقیقت ذاتش را درك نمی بینند، اما هیچ می

 ماست.
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آخرت پروردگارشان را  دهند که مومنان در روشنی نشان می این پنج آیه، به
کنند. از اهللا متعال  بینند و فقط افراد کوردل، این حقیقت مسلّم را انکار می می
ها را از  که آن خواهیم که آنان را به سوي حق و حقیقت هدایت بفرماید یا این می

باز و سرکش، این  ي خود محروم بگرداند؛ زیرا فقط افراد لج لذت نگریستن به چهره
باشد و  باره واضح و روشن می آیات قرآن در این. کنند را انکار می محقیقت مسلّ

برخی از خود، به  ي سرودهشاعري در احادیث نبوي نیز به حد تواتر رسیده است. 
 احادیث متواتر اشاره کرده و گفته است:

 ومن ب� هللا بيتاً واحتسْب    ما تواتر حديث من كذْب 
 خف� وهذه بعُض ومسح   ورؤ�ٌة وشفاعٌة و احلـوُض 

شاعر در این سروده، حدیث رؤیت اهللا متعال را جزو احادیث متواتر برشمرده 
بینند؛  است. منظور از رؤیت، این است که مومنان در روز قیامت پروردگارشان را می

ْوَن «فرموده است:  توان به این حدیث اشاره کرد که پیامبر از آن جمله می إنَُّ�ْم َسرَتَ
گونه که ماه  شما همان«؛ یعنی: »َ�يَاناً كما تََرْوَن َهَذا الَقَمَر، ال تَُضاُموَن يِف ُرْؤَ�ِتهِ  َر�َُّ�مْ 

بینید، پروردگارتان را نیز آشکارا خواهید  شب چهارده را بدون هیچ مزاحمتی می
گونه که  است که شما، همان نمودهبدین نکته تصریح  چنین پیامبر هم». دید

کنید، در روز قیامت نیز  را در هواي صاف مشاهده می خورشید وسط آسمان
ست: احادیث فراوانی در  پروردگارتان را بدون هیچ مزاحمتی خواهید دید. گفتنی

 يحاد«باشد، به کتاب  باره می در این  باره وجود دارد و هرکه خواستار مطالعه این
 .مراجعه کند /القیم ، از ابن»األرواح إىل بالد األفراح

اش را  ي گرامی خواهیم که به ما لذت نگریستن به چهره  متعال عاجزانه میاز اهللا
 در بهشت برین عنایت بفرماید. همانا او بر هر کاري تواناست.
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	295- باب: نهی از تراشیدن بخشی از سر و گذاشتن بخشی دیگر؛ و مباح بودن تراشیدن تمام سر برای مرد، نه برای زن
	296- باب: حرام بودن وصل مو، خالکوبی و تراش دندان
	297- باب: نهی از کَندن موهای سفیدِ ریش و سر و دیگر موهای سفید؛ و نیز نهی نوجوان تازهبالغ از کندن موهای تازهروییدهی ریش خود
	298- باب: کراهت استنجا و لمس شرمگاه با دست راست بدون عذر
	299- باب: کراهت راه رفتن با یک لنگهی کفش یا یک موزه (جوراب) بدون عذر؛ و نیز کراهت پوشیدنِ کفش و موزه در حالت ایستاده بدون عذر
	300- باب: نهی از روشن گذاشتن آتش در خانه بههنگام خواب و امثال آن، چه آتش چراغ باشد و چه آتشی دیگر
	301- باب: نهی از تکلف که عبارتست از گفتار یا کردارِ بیفایده یا بیموردی که با دشواری انجام شود
	302- باب: حرام بودن نوحهخوانی و شیون بر مُرده، و نیز حرام بودن زدن به سر و صورت و چاک دادن گریبان و کَندن موها و سر دادن آه و واویلا
	303- باب: نهی از رفتن به نزد کاهنان، منجمان، فالگیران، و رمالانی که با ریگ و جو و امثال آن، رمالی میکنند
	304- باب: نهی از بدشگونی یا فال بد زدن
	305- باب: حرام بودن تصویر موجود زنده بر روی فرش، سنگ، لباس، پول، بالش و امثالِ آن، و امر به از میان بردن آن
	306- باب: حرام بودن نگه داشتن سگ، مگر برای شکار یا نگهبانیِ گلّه یا زراعت
	307- باب: کراهت بستن زنگوله در گردن چارپایان و کراهت همراه داشتن سگ و زنگ در سفر
	308- باب: کراهت سوار شدن بر شتری که نجاست میخورَد؛ و چون علف پاکی خورد و گوشتش پاک شد، کراهت از میان میرود
	309- باب: نهی از انداختن آب دهان در مسجد، و امر به پاک کردن مسجد از آلودگیها
	310- باب: کراهت دعوا و درگیری در مسجد و بلند کردن صدا در آن و اعلامِ نشانیِ گمشده برای یافتنِ آن و نیز کراهت خرید و فروش و اجاره و سایر معاملات
	311- باب: نهی از ورود به مسجد پس از خوردن سیر، پیاز، تره و دیگر خوراکیهای بدبو، مگر بهضرورت
	312- باب: کراهت چمباتمه زدن در روز جمعه در حالی که امام خطبه میخواند؛ زیرا این حالت، خوابآور است و گوش دادن به خطبه از دست میرود و ترس باطل شدن وضوست
	313- باب: کسی که قصد قربانی دارد، از اینکه در دههی نخست ذیالحجه و پیش از قربانی کردن، موها و ناخنهایش را بگیرد، نهی شده است
	314- باب: نهی از سوگند خوردن به هر مخلوقی مانند پیامبر، کعبه، فرشتگان، آسمان، نیاکان، زندگی، روح و...؛ و از سوگند خوردن به امانت، بیش از همه نهی شده است
	315- باب: وعید شدید بر سوگند دروغ
	316- باب: اگر کسی سوگند یاد کند و سپس خلافِ سوگندش را بهتر ببیند، مستحب است که به آنچه بهتر است، عمل نماید و بهخاطر شکستن سوگندش کفاره بدهد
	317- باب: بخشودگی سوگند لغو و اینکه کفاره ندارد؛ سوگند لغو، سوگندیست که بدون قصد بر زبان جاری میشود
	318- باب: کراهت سوگند خوردن در معاملات، حتی اگر راست بگوید
	319- باب: مکروه است که انسان با توسل به وجه و ذات ذوالجلالِ الله، چیزی جز بهشت را درخواست کند؛ و نیز کراهت دریغ داشتن از کسی که به نام الله چیزی را درخواست میکند و نامِ او را به میان میآورَد
	320- باب: حرام بودن بهکار بردن واژهی «شاهنشاه» یا «مَلِک الملوک» برای سلطان و غیر او؛ زیرا این صفت، تنها ویژهی الله متعال است
	321- باب: نهی از مورد خطاب قرار دادن فاسق و بدعتگر و امثالشان با عنوان سرور و آقا
	322- باب: کراهت دشنام دادن به تب
	323- باب: نهی از دشنام دادن به باد؛ و بیان دعایی که در هنگام وزیدن باد گفته میشود
	324- باب: کراهت دشنام دادن به خروس
	325- باب: نهی از گفتن این سخن که به برکت و اقبال فلانستاره بر ما باران بارید
	326- باب: گفتنِ «ای کافر» به مسلمان، حرام است
	327- نهی از گفتار و کردار ناپسند و بدزبانی
	328- باب: کراهت ادیبانه حرف زدن و تکلف در سخن گفتن با عوام با بهکار بردن واژههای نامأنوس
	329- باب: گفتنِ «وضعیت درونیام پلید و خراب است»، کراهت دارد
	330- باب: بهکار بردن عنوانِ «کَرْم» برای انگور، کراهت دارد
	331- باب: نهی از وصف زیباییهای زن برای مرد، مگر آنکه بهضرورت و با هدفی شرعی مانند ازدواج باشد
	332- باب: این روش دعا مکروه است که انسان بگوید: «یا الله! اگر خواستی، مرا بیامرز»؛ بلکه باید قاطعانه و جدی درخواستش را مسألت کند
	333- باب: کراهت دارد که انسان بگوید: «آنچه الله بخواهد و فلانی بخواهد»
	334- باب: کراهت سخن گفتن (یا مجلس کردن) پس از نماز عشا
	335- باب: حرام بودن سر باز زدن زن از همخوابی با شوهرش، آنگاه که او را بدین منظور فرا میخواند؛ مگر آنکه عذری شرعی داشته باشد
	336- باب: حرام است که زن در حضور شوهرش بدون اجازهی وی، روزهی نفل بگیرد
	337- باب: حرام است که مأموم (مقتدی) سَرَش را پیش از امام از رکوع یا سجده بلند کند
	338- باب: کراهت گذاشتن دست بر کمر یا پهلو در نماز
	339- باب: كراهت نماز گزاردن در حالی که غذا حاضر است و انسان اشتهای خوردن دارد و نیز در حالی که انسان، تنگوضوست
	340- باب: نهی از نگاه کردن به سوی آسمان در نماز
	341- باب: کراهت نگاه کردن به اطراف در نماز بدون عذر
	342- باب: نهی از نماز خواندن به سوی قبرها
	343- باب: حرام بودن عبور از جلوی نمازگزار
	344- باب: کراهت آغاز کردن نماز نفل پس از شروع مؤذن به اقامهی نماز، چه سنت راتبهی همان نماز باشد و چه نماز نفل دیگری
	345- باب: کراهت تخصیص روز جمعه برای روزه و شب جمعه برای نماز و قیام
	346- حرام بودن روزهی وصال یا بههمپیوسته؛ بدینسان که کسی دو روز پیاپی یا بیشتر، روزه بگیرد و در میان آنها چیزی نخورد و نیاشامد
	347- باب: حرام بودن نشستن بر روی قبر
	348- باب: نهی از گچکاری قبر و ساختن بنا بر آن
	349- باب: شدت تحریم گریختنِ برده از آقایش
	350- باب: حرام بودن میانجیگری و شفاعت در حدود (مجازاتهای شرعی)
	351- باب: نهی از قضای حاجت در راه مردم یا در سایههایی که زیر آن مینشینند و نیز در مجاریِ آب و امثالِ آن
	352- باب: نهی از ادرار کردن و امثالِ آن در آب راکد
	353- باب: کراهتِ اینکه پدر، برخی از فرزندانش را در هدیه و بخشش بر برخی دیگر برتری دهد
	354- باب: حرام بودن بیش از سه روز سوگنشینی زن و ترک آرایش در عزای مرده، مگر بر مرگ شوهرش که چهار ماه و ده روز است
	355- باب: حرام بودن واسطهگریِ شهرنشین برای روستانشینی که کالاهای خود را به منظور فروش به شهر میآورد؛ و نیز حرام بودن دست گذاشتن روی معامله و خواستگاریِ شخصی دیگر، مگر به اجازهی او یا پس از رد شدن وی
	356- باب: نهی از مصرف کردن مال در راههای نامشروع یا در راههایی که شریعت اجازه نداده است
	357- باب: نهي از گرفتن اسلحه و امثال آن به سوی مسلمان، چه جدی باشد و چه شوخی؛ و نهی از به دست گرفتن شمشیرِ برهنه
	358- باب: کراهت خروج از مسجد پس از اذان، مگر به عذر تا آنکه نماز فرض را به جای آورَد
	359- باب: کراهت رد کردن ریحان بدون عذر
	360- باب: کراهت مدح و ستایش فرد در پیش روی او، اگر بیمِ آن باشد که فرد به خود مغرور شود و جایز بودن آن برای کسی که این خوف دربارهی او وجود ندارد
	361- باب: کراهت خروج یا فرار از شهر و منطقهای که در آن وبا شیوع پیدا کرده است؛ و نیز کراهت ورود به آن
	362- باب: شدت حرام بودن سحر و جادوگری
	363- باب: نهی از مسافرت با قرآن به سرزمین کافران، در صورتی که بیمِ آن برود که قرآن به دست کافران بیفتد
	364- باب: حرام بودن استعمال ظروف طلا و نقره در خوردن و آشامیدن، و طهارت و سایر موارد استعمال
	365- باب: حرام بودن پوشیدن لباس زعفرانیرنگ برای مرد
	366- باب: نهی از سکوت در طول روز تا شب
	367- باب: حرمت نسبت دادن انسان به غیر پدرش یا انتساب بردهی آزادشده به غیر آزادکنندهاش
	368- باب: برحذر داشتن از ارتکاب چیزهایی که الله و رسولش( از آن منع کردهاند
	369- باب: کسی که مرتکب عملی ممنوع میشود، چه بگوید یا چه انجام دهد

	18- کتاب: موضوعهای پراکنده و نکات ملیح و دلنشین
	370- باب: احادیثی دربارهی دجال و نشانههای قیامت

	19- کتاب: استغفار (طلب آمرزش)
	371- باب: امر به استغفار و فضیلتِ آن
	372- باب: آنچه الله در بهشت برای مومنان آماده کرده است


