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 مستمندان، و احسان و فروتنی نسبت به آنان

 فرماید: اهلل متعال، می

َخَ ٱوَ ﴿ ك ََفِض  ن اح  َ[  ٨٨: احلجر]  ﴾٨٨َِمنِيَ ُمؤَ لِلَ َج 
 بالِ )مهر و تواضع( خویش را برای مؤمنان فرود آور.

 

 فرماید: و می

ك َن فَ َِبَ ص َٱوَ ﴿ عَ َس  ِينَ ٱَم  بذُهمَُعونَ ي دَ ََّلذ ََِر  ٱب
وَ لَ  د  هَُو جَ َيُرِيُدونَ َع ِشَِِلَ ٱوَ َةَِغ  َََۥ ه  ل  َو 

يَ َدَُت عَ  نَ َن اكَ ع  َ ٱَزِين ةَ َتُرِيدََُُهمَ ع  نَ ٱَةَِي وَ ل  َ[  ٨٨: الكهف]  ﴾ي ا َدلُّ
ضای خوانند، در حالی که رخودت را با کسانی شکیبا بدار که صبح و شام پروردگارشان را می

 جویند و در طلب زیور زندگی دنیا دیدگانت را از آنان مگردان.او را می

 

 شرح
ی مهربانی با یتیمان، مستضعفان، و دختران و دیگر کسانی  بابی درباره /مؤلف

سوزی هستند، گشوده است. زیرا اسالم، دین رحمت،  که سزاوار مهربانی و دل
در تعدادی از آیات قرآن به  اهلل باشد و مهرورزی، عطوفت و نیکی به دیگران می

نیکی کردن به دیگران تشویق کرده و بیان نموده است که نیکوکاران را دوست دارد و 
 ی احسان و نیکوکاری هستند. افرادی چون یتیمان، بیش از دیگران، شایسته

شود که پدرش را قبل از بلوغ از  یتیم به هر دختر یا پسر خردسالی گفته می
گرچه مادرش زنده باشد. ولی اگر مادرش بمیرد و پدرش زنده باشد، دست بدهد؛ ا

کنند که هر کودکی که مادرش  ی مردم، گمان می آید. گرچه توده شمار نمی یتیم به
شود که پدرش را از  طور نیست. یتیم به کودکی گفته می بمیرد، یتیم است. خیر؛ این

یُتم، یعنی تنهایی؛ زیرا یتیم،  است و «یُتم»ی  فته از واژهردست بدهد. یتیم، برگ
مین کند و خود نیز توانایی کسب و کار أتنهاست و کسی ندارد که مخارجش را ت

ی یتیمان سفارش نموده و  یات قرآن کریم دربارهدارد. اهلل متعال، در تعدادی از آن
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شکسته  ها بیان فرموده است. زیرا یتیم، با مرگِ پدرش دل ای برای آن حقوق ویژه
 فرماید: می . اهللست یسوز ود و سزاوار مهربانی و دلش می

ل  َ﴿ َخَ و  ِينَ ٱَش  ُكوا ََل وَ ََّلذ لَ َِمنَ َت ر  افُوا ًََفاِضع  ََُذِرِيذةَ َفِِهمَ خ  ل يَ َخ  َ ٱَي تذُقوا َف لَ َِهمَ ع  َّللذ
ل  َ َق وَ َُقولُوا َو  ِديًداَل     [٩:  النساء]  ﴾٩َس 

ممکن است پس از خود به جا بگذارند، باید  آنان که نگران فرزندان ناتوانی هستند که
 ی سایر یتیمان نیز( از اهلل بترسند و سخن استوار و درست بگویند.)درباره

ها و دختران نیز سزاوار عطوفت و مهربانی هستند؛ زیرا احساس و عاطفه بر  زن
گیرند تا بر اساس  تر، تحت تأثیر عواطف خود تصمیم می ها غالب است و بیش آن

گونه که باید محکم و استوار  آن های احساسیِ آنان، مرو تصمی و اندیشه. از اینعقل 
 فرماید: می نیست. لذا اهلل

اُلَٱ﴿ ََُمونَ ق وذ ََلرِِج  ا َٱََع   اَءَِلِنِس  ل ََبِم  َُٱَف ضذ ُهمَ ب عَ َّللذ َ َض  َب عَ ََع      [٤٣:  النساء]  ﴾ض 

یشان را بر برخی دیگر برتری داده مردان، سرپرست زنانند؛ بدان سبب که اهلل برخی از ا
 است.

اند. کسانی که دچار  خورده نیز سزاوار مهر و عطوفت شکسته و شکست افراد دل
رو  اند. از این شکسته خاطر مرگِ یکی از عزیزان خود، دل اند یا به شکست مالی شده
ده اند، مشروع قرار دا دردی با کسانی را که عزیزی از دست داده شریعت، ابراز هم

بخش، به چنین افرادی تسلیت  های تسلی سان که انسان باید با عبارت است؛ بدین
ی اهلل متعال  دهد، به خواست و اراده بگوید و برایشان توضیح دهد که هرچه روی می

 است.
انسان باید برای افرادی که برشمردیم، بال مهر و تواضع خود را فرود آورد و با 

 یرا اهلل متعال فرموده است:نرمی رفتار کند. ز آنان، به

َخَ ٱوَ ﴿ ك ََفِض  ن اح   [  ٨٨: احلجر]   ﴾٨٨َِمنِيَ ُمؤَ لِلَ َج 

 بالِ )مهر و تواضع( خویش را برای مؤمنان فرود آور.

یعنی هر مقامی که داری و در هر جایگاهی که هستی، متواضع باش؛ اگر همانند 
و از پست و مقام یا ثروتی  پرندگان در بلندای آسمان و در موقعیت باالیی قرار داری،

برخورداری، در اوج بلندی، مانند پرنده باش و بال مهر و تواضع خود را برای 
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به  که اهلل ای که مؤمنان، فراتر از تو قرار بگیرند. چنان گونه دیگران، فرودآور؛ به
 پیامبرش فرموده است:

َخَ ٱوَ ﴿ ك ََفِض  ن اح  نََِج  ب ع ك َٱَلِم   [  ٨١٢:  الشعراء]  ﴾٢١٥َِمنِيَ ُمؤَ ل َٱَِمنَ َتذ

 کنند، بگستران. و بال )مهر و تواضع( خویش را براى مؤمنانى که از تو پیروى مى

است که باید بال مهر و تواضع را برای  ی امت پیامبر این، دستوری برای همه
. کیشان خود، بگسترانند و نسبت به برادران مسلمان خود، مهربان و فروتن باشند هم

 ست اینی  است، بیش از سایر مسلمانان شایسته تر پیروِ پیامبر که بیش هر مسلمانی
سزاوار است که او را  که با او با توضع و مهربانی برخورد کنیم. زیرا پیرو پیامبر

 . خیر؛ بلکه بدان سبب که از پیامبرست یکه فرزندِ فالن گرامی بداریم؛ نه برای این
پیروی کند، دوست و  ست. هرکس، از پیامبربند ا تش پاینکند و به س پیروی می

دور شود، به همان نسبت از او دوری  برادرِ ماست و هرکس، از سنت پیامبر
کیش خود که پیرو سنت   خود را برای برادر هم ضعاکنیم. مؤمن، بال مهر و تو می

َخَ ٱوَ ﴿گستراند.  است، می پیامبر ك ََفِض  ن اح  نََِج  ب ع ك َٱَلِم  اهلل  ﴾٢١٥َِمنِيَ ُمؤَ ل َٱَِمنَ َتذ
 متعال، به پیامبرش فرموده است:

ك َن فَ َِبَ ص َٱوَ ﴿ عَ َس  ِينَ ٱَم  بذُهمَُعونَ ي دَ ََّلذ ََِر  ٱب
وَ لَ  د  هَُو جَ َيُرِيُدونَ َع ِشَِِلَ ٱوَ َةَِغ  َََۥ ه  ل  َو 

يَ َدَُت عَ  نَ َن اكَ ع  َ ٱَزِين ةَ َتُرِيدََُُهمَ ع  نَ ٱَةَِي وَ ل     [٨٨: الكهف]  ﴾ي ادلُّ

خوانند، در حالی که رضای کیبا بدار که صبح و شام پروردگارشان را میخودت را با کسانی ش
 جویند و در طلب زیور زندگی دنیا دیدگانت را از آنان مگردان.او را می

نشینی نماید که  دستور داده که همواره با کسانی هم به پیامبرش آری؛ اهلل
ن دعا و عبادت، قصدی جز کنند و از ای صبح و شام و در همه حال، اهلل را عبادت می

َ﴿فرماید:  کسب رضای او ندارند. می ل  يَ َدَُت عَ َو  نَ َن اكَ ع  َ ٱَزِين ةَ َتُرِيدََُُهمَ ع  نَ ٱَةَِي وَ ل   ﴾ي ادلُّ
ها بنگر؛ نه  ها دور نشو و بگذار تو را ببینند و تو نیز به آن یعنی: از آن  [٨٨: الكهف]

 که به زیور زندگی دنیا چشم بدوزی. این
ها اهل طاعت و عبادت است،  مثال: اگر دو نفر باشند که یکی از آن به عنوان

کند و صبح و شام به عبادت و راز و  گیرد، به مردم نیکی می  دهد، روزه می زکات می
چنانی  های آن ها و خانه دار و ثروتمند است، ماشین نیاز مشغول است؛ و آن یکی، پول
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نشینی بهتر است؟ بله؛ شخص عابد. باید  ها برای دوستی و هم یک از این دارد. کدام
خاطر دنیا چشمان خود را او برنگردانیم و به مال و  نشینی کنیم و به با او دوستی و هم

ی آن چه که در دنیاست، هیچ و ناچیز  های دیگران، چشم ندوزیم. دنیا و همه دارایی
یابد  پایان می های دنیا، هر چه باشد، ؛ خوشیست یاست؛ دنیا، کاالی فانی و زودگذر

و هر  ست یو همواره با غم و اندوه، همراه است. به دنبال هر خوشی، ناخوش
 باشد، گفته است: می کنم ابن مسعود ای دارد. بزرگی که گمان می ای، گریه خنده

که پُر از غم و اندوه نیز  گردد، مگر این ای سرشار از شادی و سرور نمی هیچ خانه»
میرد  ای، یکی پس از دیگری، می فته است؛ زیرا در هر خانه. واقعاً درست گ«شود می

شود. لذا  ها به غم و غصه تبدیل می اندازد و شادی و غم و اندوه بر آن خانه، سایه می
 «.دنیا، همه هیچ»اند که:  درست گفته

َ﴿لذا  ل  يَ َدَُت عَ َو  نَ َن اكَ ع  َ ٱَزِين ةَ َتُرِيدََُُهمَ ع  نَ ٱَةَِي وَ ل  بدین معناست  [٨٨: الكهف] ﴾ي ادلُّ
و راز و نیاز با پروردگارند و   ها و یاورِ آنان باش که پیوسته در عبادت که همواره با آن

ایم؛  مند ساخته ها را از آن، بهره گناهت به زرق و برقی نباشد که برخی از انسان
 فرماید: می طور که اهلل همان

﴿َ ل  نَذَو  يَ َت ُمدذ َ َك َن يَ ع  اَإِل  تذعَ َم  ََِن ام  زَ ََۦ هَِب
 
ة َز هَ َُهمَ ِمِنَ َاجَ و  َأ َ ٱَر  نَ ٱَةَِي وَ ل  َتِن ُهمَ ِِل فَ َي ادلُّ

رِزَ َفِيهَِ  ِبِك ََُقَو  رََر  ي  بَ َخ 
 
أ َ و  ١٣١َََق 

 
أ هَ َُمرَ و 

 
ََِل ك َأ ل وَ ٱب ِبَ ص َٱوَ َةَِلصذ ل يَ َط  ا َع  ََه  ََل  َلُك ََ َ ن س 

َ َا َقَ رِزَ  ىَ لِلتذقَ َقِب ةَُع  َلَ ٱوَ َزُُقك  َن رَ َنَُّنذ  [  ١٤٨  ،١٤١: هط]  ﴾١٣٢َو 

ایم تا آنان را بیازماییم، چشم  مند ساخته به زینت زندگی دنیا که برخی از کافران را از آن بهره
ات را به نماز فرمان بده و بر  مدوز. و روزیِ پروردگارت، بهتر و ماندگارتر است. و خانواده

دهیم. و تقوا، سرانجام  خواهیم؛ بلکه ما به تو روزی می انجامش شکیبا باش. از تو روزی نمی
 نیکی دارد.

 ی ما و مسلمانان را نیک بگرداند. کنم که عاقبت همه از اهلل متعال درخواست می
*** 

 فرماید: اهلل متعال، می

ا﴿ مذ
 
ََيِتِيمَ ل  َٱَف أ رَ ت قَ َف ل  ا٩ََه  مذ

 
أ ا َٱَو  ََئِل َلسذ رَ ت نَ َف ل   [  ١١  ،٩: الضحى]  ﴾١٠َه 

 کننده را با بانگ و فریاد از خود مران. لپس به یتیم ستم مکن. و سؤا
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 شرح
ی مهرورزی به فقرا، یتیمان و مستمندان،  ی آیاتی که درباره در ادامه /مؤلف

 فرموده است: ذکر کرده، این آیات را یادآور شده که اهلل

ل مَ ﴿
 
ِدَ َأ ََاي يِتِيمَ َكَ َي  ىَ َ  َف  كَ ٦ََاو  د  و ج  ٓاَو  َض 

 
ىَ َِل د  ه  كَ ٧ََف  د  و ج  َِع  ََو  َئ

غَ َل 
 
َ ف أ ٨ََن 

ا مذ
 
ََيِتِيمَ ل  َٱَف أ رَ ت قَ َف ل  ا٩ََه  مذ

 
أ ا َٱَو  ََئِل َلسذ رَ ت نَ َف ل  ا١٠ََه  مذ

 
أ ةَِبِنِعَ َو  ِبِك ََم  ث ََر  ِدِ َف ح 

 [  ١٨  ،٦: الضحى]  ﴾١١

آیا )پروردگارت( تو را یتیم نیافت و سپس پناه داد. و تو را حیران و بدون شریعت یافت؛ پس 
کننده  نیاز ساخت. لذا به یتیم ستم مکن. و سؤال دست یافت؛ پس بی ا تهیهدایت کرد. و تو ر

 های پروردگارت را بازگو کن. را با فریاد زدن از خود مران. و نعمت

پیامبرش را خطاب قرار داده و بیان نموده است که: محمد  یات، اهللدر این آ
ذا پدربزرگش، یتیم بود و پدر و مادرش را در کودکی از دست داد؛ ل مصطفی

هشت ساله بود که  عبدالمطلب کفالت او را بر عهده گرفت. محمد مصطفی
 دار شد. محمد گاه عمویش ابوطالب سرپرستی او را عهده عبدالمطلب درگذشت؛ آن

کرد. زیرا هیچ پیامبری به  یتیم بود و در ازای مزدی اندک برای اهل مکه چوپانی می
ی پیامبران، ابتدا چوپان  یعنی همهنی کرده بود. که چوپا نبوت مبعوث نشد مگر این

که چگونه مسؤولیتی را که به  بیاموزندپذیر پرورش یابند و  بودند تا افرادی مسؤولیت
هایی چون  خوبی ادا نمایند و با نگهداری از گوسفندان، ویژگی گیرند، به عهده می

جا که گوسفندان،  ننی در آنان تقویت شود. زیرا از آصبر، آرامش، عطوفت و مهربا
ها و کسانی که از  حیوانات ضعیفی هستند و به نگهداری نیاز دارند، معموالً چوپان

القلبی هستند؛ بر خالف  های مهربان و رقیق کنند، آدم گوسفندان نگهداری می
شترها، زیرا اند.  دهندگان شتر که معموالً سرسخت و سنگدل ها و پرورش ساربان

 هستند.حیوانات قوی و بزرگی 
بر او منت گذاشت  دوران یتیمی را پشت سر نهاد و اهلل در هر حال، پیامبر

بیست و پنج ساله بود که با بانویی چهل  و همسری نیک نصیبش فرمود؛ پیامبر
بانویی خردمند و فرزانه  &ازدواج کرد. خدیجه &المؤمنین خدیجه ساله، یعنی ام

بخشید، از همین بانو بودند؛  به پیامبر ی دختران و پسرانی که خداوند بود. همه
خدیجه را نصیب  ی قبطی بود. آری؛ اهلل که از کنیزش ماریه جز ابراهیم
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، زندگی ایشان سر و سامان کرد و با ورود این بانو به زندگی پیامبر اهلل رسول
 همسرِ دیگری نگرفت. یافت و تا زمانی که خدیجه زنده بود، پیامبر

را با نبوت گرامی داشت و سرآغاز نزول وحی بر  حمد مصطفیاهلل متعال، م
روز  دید، همان دید؛ لذا هرچه در خواب می ای بود که می قانهدهای صا او، خواب

داد. زیرا خواب خوب و صادقانه، قسمتی از چهل و  دم، روی می روشنایی سپیده به
نوید داد و از عذاب  د، مژده وبه سوی اهلل فراخوان پیامبر (۶)شش بخش نبوت است.

سان یتیمی که چوپانی  هی ترساند و بسیاری از مردم از او پیروی کردند و بدینال
ترین امت گردید و سرپرستی و رهبری انسانیت و این  کرد، امام و پیشوای بزرگ می

 امت بزرگ را بر عهده گرفت. اهلل متعال، به او فرموده است:

ل مَ ﴿
 
ِدَ َأ ََاي يِتِيمَ َكَ َي  ىَ اَ  َف   [  ٦: الضحى]  ﴾٦َو 

 آیا )پروردگارت( تو را یتیم نیافت و سپس پناه داد.

ت تا به تو و داد و کسی را به سرپرستی تو گماش آری؛ تو یتیم بودی و اهلل، پناهت
 گاه با رسالتی بزرگ بر تو منت نهاد. که بزرگ شدی و آن کارهایت رسیدگی کند تا این

كَ ﴿ د  و ج  ٓاَو  َض 
 
ىَ َِل د  ه   [  ٧: الضحى]  ﴾٧َف 

 و تو را حیران و بدون شریعت یافت؛ پس هدایت کرد.

که اهلل متعال،  یعنی علم و دانشی نداشتی و به تو علم و دانش بخشید. چنان 
 فرماید: می

ا﴿ بَ َِمنَلُوا َت تَ َُكنت ََو م  ََبَ كِت  ََِمنَۦلِهَِق  ل  هََُو  ُطُّ  [  ٣٨: العنكبوت]  ﴾بِي ِمينِك ََۥَت 

خواندی و با دست خود  ای را نمی ( پیش از نزول قرآن، هیچ کتاب و نوشتهتو )ای پیامبر!
 نوشتی. چیزی نمی

 فرماید: می و

لذم ك َ﴿ اَو ع  نَ َل ُمَ ت عَ َت ُكنَل مَ َم  َك  َِٱَُلَف ض ََو  ل يَ َّللذ ِظيمَ َك َع   [  ١١٤:  النساء]  ﴾١١٣َاع 

 زرگ است.دانستی، به تو آموخت. و فضل پروردگار بر تو، ب چه را نمی وآن

 فرماید: چنین می هم

                                           
 .نقل از ابوهریره به 6622و مسلم، ش:  7107صحیح بخاری، ش:   (۶)
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ا﴿ اَرِيت دَ َُكنت ََم  ََُبَِكت  َلَ ٱَم  ل  َِٱَو  ٰ  َل   [  ٢٨: الشورى]  ﴾نَُي

 دانستی که کتاب و ایمان چیست. تر نمی پیش

با این کتاب بزرگ، عالم شد و از ایمانی کامل برخوردار  ولی محمد مصطفی

كَ ﴿به او فرموده است:  گردید. لذا اهلل د  و ج  ٓاَو  َض 
 
تو را حیران، ناآگاه و بدون : »﴾ِل

ىَ ﴿؛ «شریعت یافت د  ه  اما چگونه و با چه؟ آری؛ با «. گاه تو را هدایت کرد آن: »﴾ف 
 قرآن.

كَ ﴿ د  و ج  َع  ََو  غَ َئِل 
 
َ ف أ    [٨: الضحى]  ﴾٨َن 

 نیاز ساخت. دست یافت؛ پس بی یو تو را ته

به کرد که آن بزرگوار  برکت و گشایش عنایت قدر به زندگی پیامبر آن اهلل
که روزی، یک نفر یک دره پُر از شتر به او  نمود. چنان دیگران نیز بذل و بخشش می

نمود که به هیچ عنوان از فقر  ای بذل و بخشش می گونه خود، به داد و پیامبر
 ترسید. نمی

ل مَ ﴿دقت کنید؛ اهلل متعال فرموده است: 
 
ِدَ َأ ََاي يِتِيمَ َكَ َي  ىَ َ  َف  نفرموده: و  ﴾٦َاو 

كَ ﴿. فرموده است: «كفآوا» د  و ج  ٓاَو  َض 
 
ىَ َِل د  ه   ؛ فرموده است: «كفهدا»و نگفته:   ﴾٧َف 

كَ ﴿ د  و ج  َع  ََو  غَ َئِل 
 
َ ف أ و  ست ی؛ چرا؟ به دو دلیل: یکی، لفظ«كفأغنا»و نگفته:   ﴾٨َن 

 دیگری، معنوی.
ختم شود؛ « الف»که پایان آیات متناسب باشد و به  اما دلیل لفظی: برای این

 فرماید: می

َ ٱوَ ﴿ ح  َ ٱوَ ١ََلضُّ َ َإِذ اَلَِلذ ج  ا٢ََس  ك ََم  دذع  بُّك ََو  اَر  َ َو م  ل ٓأۡل٣ََق ل  ةَُو  رََِخر  ي  َِمنَ َلذك ََخ 
َٱ
ُ َ ل  وَ ٤ََوى  ل س  َو  بُّك ََِطيك َُيعَ َف  َ َر  َىف ت   [  ٢  ،١: الضحى]     ﴾٥َض 

، این تناسب لفظی به هم «كفأغنا»و  «كفهدا»، «كفآوا»فرمود:  لذا اگر می
 خورد. می

ل مَ ﴿فرماید:  تر است؛ اهلل متعال، می و اما دلیل معنوی که مهم
 
ِدَ َأ ََاي يِتِيمَ َكَ َي  ىَ َ  َف  َاو 

را پناه داد یا هم او را پناه داد و هم امتش را؟ آری؛  فقط پیامبر آیا اهلل ﴾٦
که تنها اهلل، تعدادشان را ی او شمار فراوانی  واسطه پناه داد و به به پیامبر اهلل
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كَ ﴿داند، پناه یافتند.  می د  و ج  ٓاَو  َض 
 
ىَ َِل د  ه  هدایت یافت؟ خیر؛  آیا تنها محمد  ﴾٧َف 
شماری هدایت یافتند و این  ی او افرادِ بی وسیله اهلل، محمد را هدایت بخشید و به

كَ ﴿روند تا روز قیامت نیز ادامه خواهد داشت.  د  و ج  َع  ََو  ََئِل 
 
َ غَ ف أ آیا اهلل متعال،  ﴾٨َن 

نیاز ساخت و  نیاز ساخت؟ خیر؛ بلکه اهلل متعال،  او را بی را بی فقط محمد
ی فتح و برکت را به روی امت اسالمی گشود و این امت به  ی او دروازه وسیله به

 ها و فتوحات بزرگی دست یافت: پیروزی

ُكمَُ﴿ د  َُٱَو ع  انِمَ َّللذ غ  ثِي ةَ َم  ََك 
 
اُخُذونَ ت أ ل ََه  ع جذ َِه  ََل ُكمَ َف   [  ٨١: الفتح]  ﴾ۦِذه

آورید و این را برای  های فراوانی به شما نوید داده است که آن را به دست می اهلل، غنیمت
 شما زودتر فراهم ساخت.

ل مَ ﴿: لذا 
 
ِدَ َأ ََاي يِتِيمَ َكَ َي  ىَ َ  َف  بدین نکته اشاره دارد که هم تو را پناه داد و  ﴾٦َاو 

كَ ﴿ هم امت تو را؛ د  و ج  ٓاَو  َض 
 
ىَ َِل د  ه  ی  تو را هدایت بخشید و تو را واسطه  ﴾٧َف 

كَ ﴿هدایت دیگران قرار داد؛  د  و ج  َع  ََو  غَ َئِل 
 
َ ف أ نیاز ساخت و به  تو را بی ﴾٨َن 

 ی تو به امت تو نیز خیر و برکت و فتح و پیروزی عنایت کرد. وسیله
 فرماید: سپس می

ا﴿ مذ
 
ََيِتِيمَ ل  َٱَف أ رَ ت قَ َف ل   [  ٩: الضحى]  ﴾٩َه 

 پس به یتیم ستم مکن.

ای؛ پس به یتیم ستم مکن و بر او خشم  یاد داشته باش که تو، خود یتیم بوده به
زند، او را آرام بگردان و  مگیر. بلکه با مهر و عطوفت با او رفتار نما؛ وقتی فریاد می

د، اسباب آسایش شو شود، او را راضی کن و هنگامی که خسته می چون خشمگین می
 اش را فراهم نما. و راحتی

ا﴿ مذ
 
ََيِتِيمَ ل  َٱَف أ رَ ت قَ َف ل  ا٩ََه  مذ

 
أ ا َٱَو  ََئِل َلسذ رَ ت نَ َف ل   [  ١١  ،٩: الضحى]  ﴾١٠َه 

 کننده را با بانگ و فریاد از خود مران. پس به یتیم ستم مکن. و سؤال

کننده، گدا یا  رسد که منظور از سؤال نظر می از مجموع این آیات، چنین به
دهد  گوید: به من کمک کنید؛ اهلل دستور می کند و می که درخواست مال می ست یکس

كَ ﴿تر فرمود:  کننده را از خود مَران؛ زیرا پیش که سؤال د  و ج  َع  ََو  غَ َئِل 
 
َ ف أ یعنی:  ﴾٨َن 



 63   باب: مهربانی با یتیمان، دختران، و دیگر ضعیفان و مستمندان، و احسان...

ته نیاز ساخ حال که تو را بی«. نیاز ساخت دست یافت؛ پس بی و تو را نیازمند و تهی»
 یاد بیاور که خود، فقیر بودی. کننده را خود طرد نکن و زمانی را به است، سؤال

گری  کننده، عالوه بر گدا، پرسش این احتمال نیز وجود دارد که منظور از سؤال
ی باز  پرسد، با سینه باشد که خواهان کسبِ علم است؛ لذا از کسی که سؤالی می

کرد؛ پس او را از  آمد و سؤال نمی نبود، نمی استقبال کن. زیرا اگر محتاج و خداترس
هایی  سری و لجبازی، سؤال خود مران. البته اگر دریافتید که کسی، از روی خیره

گویی به  خواهد شما را گیج کند، ایرادی ندارد که از پاسخ کند که گویا می مطرح می
کند و  مطرح می دهید، پرسشی دیگر مثالً با هر پاسخی که به او می او خودداری کنید.
ربا را  پرسد: چرا خداوند گویید: ربا حرام است؛ می دهد! می مسأله را کش می

گویید: مادرِ رضاعی حرام است؛  حرام، و معامله و داد و ستد را حالل کرده است؟ می
پرسد. لذا ایرادی ندارد که چنین  موردی می های بی پرسد: چرا؟ یعنی سؤال می

گویی به او خودداری کنید یا در برابرش اظهار  و از پاسخ خود برانید از شخصی را
بر  که یکی از انصار و زبیر بن عوام . چنانخشم و ناراحتی نمایید؛ همانندِ پیامبر

گفت: بگذار آب  می هایشان با هم اختالف داشتند. انصاری به زبیر سرِ آبیاری باغ
است و حق دارم که باغم را خوب گفت: باغ من، باالتر  می به من نیز برسد. و زبیر

ِاْسِق یَا زبري »به زبیر فرمود:  رفتند. پیامبر آب بدهم. برای حل اختالف نزد پیامبر
رِْسْل الَْماء إََِل َجارك

َ
ای زبیر! اندکی آبیاری کن و سپس آب را به سوی ». یعنی: «ُثمَّ أ

اری از حقّ خود حاضر است مقد دانست که زبیر می پیامبر«. ات بفرست همسایه
ی  خدا! اگر زبیر، پسرعمه کرد و گفت: ای رسول ولی آن مرد، رو به پیامبر .بگذرد

ناراحت و خشمگین شد و فرمود:  کردید. لذا پیامبر گونه حکم نمی شما نبود، این

بیر! خوب آبیاری ای ز» :یعنی (۶).«ِاْسِق ُثمَّ ِاْحِبْس الَْماء َحَّتَّ یَرِْجَع إََِل اْْلَْدر !یَا ُزَبرْي »
ین، ی قوزک پای انسان( باال بیاید و زم اندازه کن و آب را نگه دار تا در زمین )به

 «.خوب آب بگیرد
ای  هپرسد، با سین در هر حال، از کسی که خواهان کسب علم است و سؤالی می

ویژه در دوران  خواهد، به او آموزش دهید؛ به چه می نباز و گشوده برخورد کنید و آ

                                           
 نقل از عروه بن زبیر. به 6247، و مسلم، ش: (5424، 6712، 6226، 6220، 6221بخاری، ش: ) (۶)
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کنند، ولی حضور دل ندارند و حواسشان  های مطرح می که بسیاری از مردم، سؤال ما
شوند؛ یعنی پاسخِ شما  دهید، درست متوجه نمی پَرت است؛ لذا وقتی پاسخشان را می

عالم چنین فتوا داده است. لذا تا  گویند: فالن فهمند و سپس به سایر مردم می را بد می
که  ، مطلب را درست گرفته یا نه، او را رها نکنید تا اینکننده اید که سؤال مطمئن نشده

 مطالب را خوب بگیرد و دیگر، مشکلی پیش نیاید.
 فرماید: اهلل متعال می

ا﴿ مذ
 
أ ةَِبِنِعَ َو  ِبِك ََم  ِدِث ََر   [  ١١: الضحى]  ﴾١١َف ح 

 های پروردگارت را بازگو کن. و نعمت

ش داده است؛ الحمدهلل، خدا را بگو: الحمدهلل؛ خدا را شکر که به من علم و دان
دهلل که به من فرزندان خوبی بخشیده مشکر که به من مال و ثروت داده است؛ الح

 است.
 هی، دو جنبه دارد: زبانی، و عملی.های ال بازگو کردن نعمت

ه و به من نعمت ارزانی داشته که بگویید: اله، بر من منت نهاد ست اینزبانی، 
دانستم و او، به  به من مال و ثروت بخشید. من، هیچ نمی من، فقیر بودم و او است،

 من علم و دانش داد.
هی بر انسان نمایان باشد؛ یعنی های ال که آثار نعمت ست اینو به صورت عملی، 

اگر ثروتمند هستید، مانند فقرا لباس نپوشید؛ بلکه لباسی درخورِ ثروت خود بپوشید. 
 و امثال آن. بگذارید مردم بدانند که خداوند طور در رابطه با منزل، سواری و همین

رو  . از اینست یههای ال ن، بازگو کردن عملیِ نعمتبه شما نعمت داده است. ای
هرکس که اهلل متعال به او علم داده، باید آن را برای مردم بازگو کند؛ یعنی دانش خود 

نیاز دارند. اهلل متعال، را به دیگران، منتقل نماید. زیرا مردم، واقعاً به علم و دانش 
 ی مسلمانان را به انجام کارهایی موفق بگرداند که مورد پسند اوست. همه

*** 
 

 فرماید: می اهلل
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ر ء ي َ﴿
 
َأ ِيٱَت  ُبَََّلذ ِذِ ََِيُك  ِيٱَلِك َف ذ  ١َََدِلِينَِٱب ٢َََيِتِيمَ ل  َٱَي ُدعَََُّّلذ ل  ََو  ُضُّ َ ََي  ََع  

امَِ ع     [٤  ،١: املاعون]  ﴾٣َِكيَِِمسَ ل َٱَط 

راند و  ای؟ اوست که یتیم را با تحقیر و خشونت می آیا کسی را که منکرِ روز جزاست، دیده
 کند. به طعام دادن به بینوایان تشویق نمی

 شرح
ی ابتدای  ی آیاتی که در این باب، ذکر کرده، به سه آیه در ادامه /مؤلف

 فرماید: می اشاره نموده است که اهلل« ماعون»ی  سوره

ر ءَ ﴿
 
َي َأ ِيٱَت  ُبَََّلذ ِذِ ََِيُك  ِيٱَلِك َف ذ  ١َََدِلِينَِٱب ٢َََيِتِيمَ ل  َٱَي ُدعَََُّّلذ ل  ََو  ُضُّ َ ََي  ََع  

امَِ ع     [٤  ،١: املاعون]  ﴾٣َِكيَِِمسَ ل َٱَط 

راند و  ای؟ اوست که یتیم را با تحقیر و خشونت می آیا کسی را که منکرِ روز جزاست، دیده
 کند. یبه طعام دادن به بینوایان تشویق نم

ر ء ي َ﴿اند:  علما، گفته
 
َأ یعنی به من بگو؛ لذا مفهوم آیه است که از حالِ کسی َ﴾ت 

که او،  ست این، اش کند. نشانه و آخرت را انکار میخبر بده که منکِر روز جزاست 
راند و هیچ مهر و رحمی نسبت به او ندارد؛ نه خود  یتیم را با تحقیر و خشونت می

نماید. لذا وضعیت  تشویق می د و نه دیگران را به این کارکن یبه مستمندان کمک م
داشت، مهرش را از کسانی که اهلل به  بسیار بدی دارد؛ زیرا اگر به آخرت ایمان می
کرد و به طعام دادن به بینوایان، تشویق  مهرورزی به آنان دستور داده است، دریغ نمی

 نمود. می
 فرماید: می« فجر»ی  اهلل متعال، در سوره

ذ َ﴿ ََب لَلَك  ١٧َََيِتِيمَ ل  َٱَرُِمونَ تُكَ َلذ ل  َىَو  ونَ ت ح  َ َضُّ امَََِع   ع    ﴾١٨َِكيَِِمسَ ل َٱَط 

 [  ١٨  ،١٧: الفجر]` 

دارید. و یکدیگر را به  پندارد(؛ بلکه شما، یتیمان را گرامی نمی چنین نیست )که انسان می
 کنید. طعام دادن مستمندان تشویق نمی

تر  تر و بیش مراتب جدی ه نسبت به یتیمان شده است، بهسفارشی که در این آی
جا به نیکی  از بدی کردن به یتیم نهی شده و این« ماعون»ی  باشد؛ زیرا در سوره می

باشد.  کردن و گرامی داشتن یتیمان دستور داده است. لذا تکریم یتیمان، واجب می
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ه؛ اما در رابطه با یتیمان دقت کنید؛ در این آیه به طعام دادن به مستمندان سفارش شد
ها دستور داده است. یعنی امکان دارد یک یتیم، ثروتمند  به تکریم و گرامی داشتن آن

باشد، ولی در عین حال، باید او را گرامی داشت و اگر یتیمی، فقیر هم باشد، او را 
دهیم. ولی  داریم و چون فقیر است، به او غذا می خاطر یتیم بودنش، گرامی می به
 کنند. اهمیت این موضوع توجه نمی تأسفانه بسیاری از مردم بهم

یتیمان و خردساالن، مهر و شفقت را در  ،اگفته نماند که مهرورزی به مستضعفانن
تر  کند و توجه و انابت انسان به سوی پروردگارش را بیش قلبِ انسان زنده می

است. لذا مهرِ خود را از  اش کرده یابد که تجربه گرداند و تنها کسی، این را درمی می
خردساالن، یتیمان و مستضعفان دریغ نکنید تا عطوفت و مهربانی در قلب شما زنده 

ُ مْن ِعبَاِدهِ الرََُّحَاءَ »بماند:  َما یَرَْحُم اَّللَّ کند که رحم  اهلل به بندگانی رحم می». یعنی: «َوإِنَّ
رحمتش را شامل حال ما و  از اهلل متعال بخواهیم که لطف و«. و شفقت داشته باشند

 ی بزرگوار است. یقین او، بخشنده ی مسلمانان بگرداند؛ به همه
*** 

يب َوقَّاص -162
َ
ُکوَن  قال: ُکنَّا َمَع انلَِّبي  عن سعد بن أ ِ

ِستََّة نَفر، فقال الُمْشر
عُ للنَِّبي  نا وابرُن مسر

َ
ُردر ُهُؤالءِ ال ََيررَتِئُون علیرنا، وُکنرُت أ وٍد ورُجل ِمنر ُهَذیرِل وباِلل : اطر

ِس رسول اّللَّ  یِهما، َفوَقَع يف َنفر سمي
ُ
ُ  ورجالِن لَسُت أ نرَزَل اّللَّ

َ
َسُه، فأ َث نفر ن یقَع َفَحدَّ

َ
أ

َ﴿ تعاىل: ل  ِينَ ٱَُردَِت طَ َو  بذُهمَُعونَ ي دَ ََّلذ ََِر  ٱب
وَ لَ  د  هَُو جَ َيُرِيُدونَ َع ِشَِِلَ ٱوَ َةَِغ    [٢٨: األنعام] ﴾ۥه 

 (۶)مسلم.رواه 
بودیم؛ مشرکان،  گوید: ما، شش نفر، با پیامبر می وقاص سعد بن ابیترجمه: 

ها را از خود دور کن تا نسبت به ما گستاخ نشوند. من، بودم و  گفتند: این به پیامبر
برم.  ها را نام نمی مسعود و مردی از هذیل و بالل و دو مرد دیگر نیز بودند که آن ابن

چنین افتاد که )برای جذب مشرکان، حرفشان را قبول  در دلِ پیامبربه خواست اهلل، 
 باره با خود اندیشید. اما اهلل متعال، این آیه را نازل فرمود: کند( و در این

 

                                           
 .6502صحیح مسلم، ش:  (۶)
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﴿َ ل  ِينَ ٱَُردَِت طَ َو  بذُهمَُعونَ ي دَ ََّلذ ََِر  ٱب
وَ لَ  هَُو جَ َيُرِيُدونَ َع ِشَِِلَ ٱوَ َةَِغ د   [٢٨: األنعام] ﴾ۥه 

خواهند، از خود خوانند و خشنودی او را میکه صبح و شام پروردگارشان را میو کسانی را 
 دور مکن.

 شرح
 وقاص روایتی بدین مضمون ذکر کرده است که سعد بن ابی /مؤلف

وی به ابتدای ظهور اسالم در مکه اشاره «. بودیم ما، شش نفر، با پیامبر»گوید:  می
شگامان اسالم بود که در همان ابتدای یکی از پی وقاص دارد. زیرا سعد بن ابی

 ظهور اسالم، مسلمان شد و تعدادی دیگر نیز با او اسالم را پذیرفتند.
نخستین کسی بود که پس از خدیجه و ورقه  روشن است که ابوبکر صدیق

بودند؛ از جمله:  شش نفر با پیامبر ،ی سعد مسلمان شد. به گفته $بن نوفل
وقعیت اجتماعی، چوپانی بیش نبود و نیز بالل بن که از لحاظ م مسعود  ابن
نشستند و به سخنانش گوش  می ها با پیامبر که یک برده بود. این رباح ابی
 پنداشتند به پیامبر بردند. مشرکان که خود را بزرگ می دادند و از او بهره می می

ی تحقیر نگاه  هبه دید نشینان پیامبر ها را از خود دور کن. زیرا به هم گفتند: این
ها( در این باره با  )برای جذب آن شمردند. پیامبر ها را کوچک می کردند و آن می

 این آیه را نازل فرمود: خود اندیشید؛ ولی اهلل

﴿َ ل  ِينَ ٱَُردَِت طَ َو  بذُهمَُعونَ ي دَ ََّلذ ََِر  ٱب
وَ لَ  هَُو جَ َيُرِيُدونَ َع ِشَِِلَ ٱوَ َةَِغ د     [٢٨: األنعام] ﴾ۥه 

خواهند، از خود خوانند و خشنودی او را میا که صبح و شام پروردگارشان را میو کسانی ر
 دور مکن.

ها را از خود براند، منع نمود؛ گرچه این  که آن را از این پیامبر سان اهلل بدین
گرامی  راستی نزد اهلل ولی به یگاه و موقعیتی در جامعه نداشتندها فقیر بودند و جا
یرا اهلل را صبح و شام بهشت و رضایتِ اهلل را از او درخواست و ارجمند بودند. ز

جستند و همواره به عبادت و پرستش او مشغول  کردند و از آتش دوزخ پناه می می
بودند. یعنی هم دعایشان، هم دعای عبادت بود و هم دعای مسألت؛ البته عبادت، 

گوید:  انسان در نماز میشود؛ به عنوان مثال:  شامل دعای مسألت یا درخواست نیز می

بذن ا َ﴿، ﴾ِلََِفرَ غَ ٱَر ِبََِق ال َ﴿ نَ ٱَِفََء اتِن اَر  ن ةَ َي ادلُّ س  ِفََح  ةَِٓأۡلٱَو  ن ةَ َِخر  س  الُم َعلَيْنَا »، ﴾ح  السَّ
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اِِلِيَ  ِ الصَّ گوید. عالوه بر  ی که نمازگزار در نمازش مییو دیگر دعاها «ولَََعَ ِعبَاِد اَّللَّ

َيُرِيُدونَ ﴿ کند تا رضایت او را کسب کند. را عبادت می هر عابدی، اهلل ،این
هَُو جَ  ی روشنی به اهمیت اخالص  و این، اشاره« جویند رضایت اهلل را می»یعنی:  ﴾ۥه 

باشد. یعنی  می کنندگان در نزد اهلل در پذیرش اعمال نیک و رفع درجات عمل
گیرد و  اهلل قرار می تر مورد قبول و رضایت تر باشد، بیش هرچه اخالص انسان بیش

بسا دو انسان در کنارِ هم نماز  یابد. چه تری دست می انسان به اجر و پاداش بیش
ی میان زمین و آسمان  ی فاصله اندازه دگار بهرخوانند و تفاوت آن دو در نزد پرو می

ها بستگی دارد. لذا بر ما واجب است که نیت خود را در  است؛ و این، به اخالص آن
خالص بگردانیم و با عبادت خویش در پی کسب دنیا نباشیم  تی، برای اهللهر عباد

و فقط رضایت و خشنودی اهلل و اجر و پاداش او را در نظر بگیریم تا در دنیا و 
آخرت، به مقامی واال در نزد پروردگارمان دست یابیم. اهلل متعال، در پایان این آیه 

 فرماید: می

ا﴿ ل يَ َم  ََِمِنَ َك َع  اب َ َِمِنَهِمِحس  اَء َش  ابِك ََمِنَ َو م  ل يَ َِحس  َ َِمِنَهِمع    [٢٨: األنعام] ﴾ء َش 

 ی آنان.ی توست و نه از حساب تو چیزی بر عهدهنه از حساب آنان، چیزی بر عهده

یعنی حسابِ همه با خداست و او، هرکس را مطابق عملش سزا و پاداش 
 دهد. می

ت طَ ﴿ ُهمَ ف  ت ُكونَ َُرد     [٢٨: األنعام]  ﴾٥٢َلِِميَ لظذ َٱَِمنَ َف 

 ها را از خود برانی، جزو ستمکاران خواهی بود. اگر آن

ت ُكونَ ﴿در « فاء»حرف  ت طَ ﴿به  ﴾ف  ُهمَ ف  ها را از خود  گردد؛ یعنی اگر آن برمی ﴾ُرد 
گردد.  ی پیشین برنمی  به جمله« فاء»برانی، جزو ستمکاران خواهی بود. لذا حرفِ 

ت طَ ﴿عنوان حرف ترتیب دو بار آمده است: یک بار در به « فاء»جا حرف  این  ﴾ُرد ُهمَ ف 
ا﴿که به  ل يَ َم  ابِِهمَِمنَ َك َع  ت طَ ﴿گردد و یک بار در  برمی ﴾ِحس  ُهمَ ف  که به ابتدای  ﴾ُرد 

َ﴿گردد:  آیه برمی ل  ِينَ ٱَُردَِت طَ َو  بذُهمَُعونَ ي دَ ََّلذ ََِر  ٱب
وَ لَ  د  هَُو جَ َيُِريُدونَ َع ِشَِِلَ ٱوَ َةَِغ  . ﴾ۥه 

 ها را از خود برانی، جزو ستمکاران خواهی بود. یعنی اگر این
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نشینانی برای خود  شود که انسان باید هم می از این حدیث، این نکته برداشت
ز و نیاز بپردازند و همواره در رابرگزیند که نیکوکار باشند و صبح و شام به عبادت و 

به فکر نشست و برخاست با  جهت کسب رضایت پروردگار بکوشند. لذا انسان نباید
که  بزرگان و اشراف و حکام یا کسانی باشد که در جامعه جاه و مقامی دارند، مگر این

مصلحت شرعی ایجاب کند که با چنین کسانی نشست و برخاست داشته باشیم؛ 
ها را امر به معروف و نهی از منکر کنیم یا که خواسته باشیم آن تی مانند اینمصلح

ها برسانیم تا به آن رسیدگی نمایند. ولی  ال مردم را به اطالع آناوضاع و احو
طلبی و کسب  منظور جاه نشینی با رؤسا و وزرا و دیگر بزرگان و سران حکومتی به هم

نشینی با کسانی پسندیده است که پرهیزگار  ای نیست؛ بلکه هم موقعیت، کار پسندیده
که رضایت و  ست اینا ثروتمند. مهم کند که فقیر باشند ی اند؛ فرقی نمی و خداترس

ی کارها و ارتباطات قرار  خشنودی اهلل و محبت و دوستی با او، اصل و محورِ همه
 بگیرد.

چشد که دوستان خدا را به دوستی برگزیند و با دشمنان  کسی، طعم ایمان را می
د. خاطر اهلل باش اش به خدا، دشمنی نماید؛ یعنی حب و بغض او یا دوستی و دشمنی

ن بگرداند و رحمتی از سوی خویش چنی کنم که ما را این از اهلل متعال درخواست می
یقین او، بسیار بخشنده است. وصلی اهلل علی نبینا محمد وعلی آله  ما عنایت کند؛ به هب

 وصحبه أجمعین.
*** 

رو املَزِني  -166 َة اعئِِذ بن عمر يب ُهبریر
َ
ِل بیرعِة ال وعن أ هر

َ
با  ريضوانِ َوُهَو ِمنر أ

َ
نَّ أ

َ
أ

َخَذتر ُسُیوُف 
َ
ََت لََعَ سلرَماَن وُصَهیرب وبالٍل يف نَفٍر فقالوا: ما أ

َ
َیاَن أ اهلل  ِمنر عُدوي اهلل  ُسفر

ر بُو بَكر
َ
َخَذَها، فقال أ

ر
ََت انلَِّبَّ َمأ

َ
؟ َفأ رٍش وَسیيِدِهمر َتُقولُوَن َهَذا لَِشیرِخ قُري

َ
ربهُ  : أ خر

َ
َفأ

با بَ 
َ
تَاُهمر فقال: فقال: یا أ

َ
َضبَت َربَّك؛ فأ غر

َ
َضبرَتُهمر لََقدر أ غر

َ
َضبَتُهم؟ لَِِئر ُکنرَت أ غر

َ
ر لَعلََّك أ كر

ِفرُ  َضبرُتُكم؟ قالوا: ال، یغر وتَاهُ آغر ََخ.اهلل  یا إِخر
ُ
 (۶)]رواه مسلم[ لََك یا أ

 «الرضوانبيعت»که از اصحاب حاضر در  ابوهُبَیره، عائذ بن عمرو مزنیترجمه: 
ها گفتند:  آمد. این ای نزد سلمان، صهیب و بالل گوید: ابوسفیان با عده ، میبود

                                           
 .6415صحیح مسلم، ش:  (۶)
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ها فرمود: آیا  به آن قام نگرفته است. ابوبکرتندشمن اهلل، ا ازهنوز هی، شمشیرهای ال
رفت  نزد پیامبر گویید؟ آن گاه ابوبکر به بزرگ و سرور قریش، چنین سخنانی می

ها را خشمگین کرده  ای ابوبکر! شاید آن»فرمود:  مبرو این موضوع را بازگو کرد. پیا
نزد این سه نفر بازگشت و به  ابوبکر«. ای خشم آورده باشی؛ در این صورت، اهلل را به

ها گفت: ای برادران! آیا شما را ناراحت کردم؟ گفتند: نه، ای برادر عزیز! اهلل، تو را  آن
 ببخشد.

 شرح
ستضعفان و وجوب عطوفت و مهرورزی به ی نیکی کردن به م ، درباره/مؤلف

 آنان، این ماجرا را ذکر کرده که یک بار، ابوسفیان از کنار سلمان، صهیب و بالل
ها، هر سه، جزو بردگانِ آزادشده بودند. صهیب، رومی بود و بالل از  گذشت. این

نون از هی، تا کی ابوسفیان گفتند: شمشیرهای ال هها دربار حبشه و سلمان، ایرانی؛ این
از  خاطر دین اهلل ها به هایی که این ها و رنج دشمن اهلل، انتقام نگرفته است. زخم

یافت که بزرگان قریش به سزای  سوی سران قریش دیده بودند، زمانی التیام می
خاطر گفتن این  ها را به آن رسیدند. لذا چنین سخنی گفتند. ابوبکر اعمالشان می

به او  بازگو نمود. پیامبر د ماجرا را برای پیامبرگاه خو حرف سرزنش کرد و آن
یعنی اگر باعث «. ای ها را خشمگین کرده باشی، اهلل را به خشم آورده اگر این»فرمود: 

را خشمگین  رنجش خاطر سلمان، بالل و صهیب شده باشی، در حقیقت، اهلل
عیت واالیی ظاهر از موق ای. گرچه این سه نفر پست و مقامی نداشتند و به کرده

درنگ نزد این سه نفر رفت و گفت: ای برادران! آیا  بی برخوردار نبودند. ابوبکر
 من، شما را ناراحت کردم؟ گفت: نه، ای برادر! اهلل تو را ببخشد.

دهد که آن  باشد و نشان می می گر خداترسی ابوبکر صدیق این روایت، بیان
رو چه خوب، و  گردنش نماند. از اینکرد که هیچ حقی بر  شدت سعی می بزرگوار، به

بلکه واجب است که انسان، با گفتار یا کردار خود، کسی را نارحت کرد یا به کسی 
ناحق مال کسی را خورد، در دنیا، تا  دشنام گفت و یا مالِ کسی را تصاحب کرد یا به

که صاحب حق، حق  ، از صاحب حق حاللیت بخواهد؛ پیش از آنست یفرصت باق
در قیامت مطالبه کند. زیرا اگر انسان در دنیا به حق خود دست نیابد، در خود را 
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ای جز این ندارد که از  جا انسان چاره رسد؛ آن آخرت به حق خویش می
ارزشمندترین دارایی خود، یعنی اعمال نیکش، حقوقی را که بر گردن اوست، ادا 

در آن شرایط که بیش از  شود و ناگزیر است جا یک ریال هم یافت نمی نماید؛ زیرا آن
های خود هزینه کند و دَین  هر زمانی به اعمال نیک خود نیازمند است، از نیکی

دانید  آیا می»از اصحابش پرسید:  کارانش را بپردازد. پیامبر خویش نسبت به بستان
دند: کسی که نه ثروت نقدی دارد و نه ثروتِ غیرنقدی. پاسخ دا« که مفلس، کیست؟

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

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

گردد و  های آنان کسر می داران، تمام شد، از بدی هایش پیش از ادای حقوقِ حق نیکی
 (۶)«.اندازند شود و سپس او را در آتشِ دوزخ، می به حسابِ او منظور می

*** 

تِیمِ : »َقاَل َرُسوُل اهللِ قال:  وعن سهِل بن سعدٍ  -162 نَا واكفُل ايلر
َ
« يف اجلنَِّة َهَكَذا أ

َج بَيرَنُهَما. َطى، وَفرَّ بَّابَِة َوالروُسر َشار بِالسَّ
َ
 (1)]روایت بخاری[ وأ

اش،  گشت اشاره و میانهناندکی میان ا اهلل گوید: رسول می سهل بن سعدترجمه: 
 «.گونه خواهیم بود من و سرپرستِ یتیم در بهشت، این»فاصله انداخت و فرمود: 

162-  
َ
نَا وُهَو : »َقاَل َرُسوُل اهللِ قال:  يب هریرةوعن أ

َ
ور لَِغریِه، أ

َ
تیِم ََلُ أ ََكفِل ايلر

ِ يف اجَلنَّةِ  طى.« کَهاَتنیر بَّابِة والروُسر نٍَس بِالسَّ
َ
ُن أ َشاَر الرَّاوي وُهو َمالُِك بر

َ
 (۳)]روایت مسلم[ وَأ

تیم، در من و سرپرست ی»فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابوهریرهترجمه: 
کند که( یتیم، خویشاوندِ سرپرست باشد یا  چنین خواهیم بود؛ )فرقی نمی بهشت این

 اشاره کرد.« میانه»و « سبابه»به انگشت  راوی، یعنی انس بن مالک«. بیگانه

                                           
 همین کتاب. 662ی  . ر.ک: حدیث شمارهنقل از ابوهریره به 6420صحیح مسلم، ش:  (۶)

 (.2114، 4215صحیح بخاری، ش: ) (1)

 .6822صحیح مسلم، ش:  (۳)
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رتَاِن، وال: »اّللَّ وعنه قال: قال رسوُل  -163 رةُ َواتلَّمر هُ اتلَّمر ِي تَُردُّ ِكنُی اَّلَّ  لَيرَس الِمسر
ُف  ِكنُی اَّلي یَتَعفَّ َما الِمسر متاِن إِنَّ مُة واللُّقر  (۶)[متفٌق عليه] «.اللُّقر

ِ «: »الصحیحنی»ويف روایة يف  ِكنُی اَّلَّ مُة لَيرَس الِمسر هُ اللُّقر ي یُطوُف لََع انلَّاِس تَُردُّ
 ِ ِكنَی اَّلَّ رتَان، ولَِكنَّ الِمسر رةُ َواتلَّمر مَتان، َواتلَّمر َطُن بِِه ي ال ََيِ واللُّقر ُد ِغًنى یُغنریِه، َوال ُيفر

َل انلَّاَس 
َ
أ َق َعلَیه، َوال َيُقوُم َفيسر  «.فُیتصدَّ

مسکین )بینوا(، کسی نیست که »فرمود:  اهلل گوید: رسول می : ابوهریرهترجمه
گرداند؛  ها( برمی ی خرما، و یک یا دو لقمه، او را )از درب خانه یک یا دو دانه

 «.کند( که مناعت دارد )و گدایی نمی ست یسمسکین، در حقیقت ک
مسکین، کسی نیست که در میان »آمده است: « صحیحن»در روایتی دیگر در 

ها(  ی خرما، )او را درِ خانه گردد و یک یا دو لقمه، و یک یا دو دانه مردم می
که ثروتی برای رفع نیازش ندارد و کسی هم از  ست یگرداند؛ مسکین، کس برمی

 «.پردازد ر نیست که به او صدقه بدهد و خود نیز به گدایی از مردم نمیحالش باخب

 شرح
اندکی میان  اهلل ، حدیثی بدین مضمون نقل کرده است که رسول/مؤلف

من و سرپرستِ یتیم در بهشت، »اش، فاصله انداخت و فرمود:  انگشت اشاره و میانه
به است که میانِ انگشت انگشتِ اشاره، همان انگشت سبا«. گونه خواهیم بود این

خواهند  نامیده شده که وقتی می« اشاره»شست و میانه قرار دارد و بدان سبب انگشت 
« سبّاحه»گیرند. به انگشت اشاره،  به کسی اشاره کنند، این انگشت را به سوی او می

، برد و با آن ، آن را باال میشود. زیرا انسان، هنگام تسبیح و تعظیم اهلل نیز گفته می
کند  رو وقتی نمازگزار در میان دو سجده دعا می کند. از این به سوی آسمان اشاره می

اش به  کند، با انگشت اشاره ، یا هر بار که دعا می«رب اغفر يل وارَحين»گوید:  و می
در آسمان است. و در هر یک از دعاهای تشهد نیز  نماید؛ زیرا اهلل  آسمان اشاره می

، و آن گاه که «أیُّها انلَّبُّ  كالسالم علي»گیرند؛ هنگام گفتن:  یاین انگشت را باال م

الم علينا»گویند:  می و  ، و نیز در ابتدای درود و سالمی که در نماز، بر پیامبر«السَّ

                                           
 .0128مسلم، ش: ؛ و صحیح 5428صحیح بخاری، ش:  (۶)
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ی  ی دعایی، انگشت اشاره را به نشانه یعنی در هر جمله (۶)فرستند. خاندان او می
اش را با  انگشت اشاره و میانه اهلل رند. رسولگی باال می توحید و باال بودن اهلل

اندکی فاصله در کنار هم قرار داد و این نکته را بیان فرمود که او و سرپرست یتیم، در 
گر اهمیت  گونه خواهند بود. یعنی در کنار هم یا نزدیک به هم. این، بیان بهشت، این

که انسان، به  ست اینواالی سرپرستی از یتیمان است. منظور از سرپرستی یتیم، 
تربیت دینی و دنیوی او و نیز به تحصیل و آموزش او رسیدگی کند و نیازهای مادی 

 و معنوی او را تأمین نماید.
شود که قبل از بلوغ، پدرش را از دست بدهد؛ یعنی یتیم،  یتیم، به کسی گفته می

از دست داده  که بالغ شد، دیگر یتیم نیست. مادرمرده یا کودکی که مادرش را همین
 شود. است، یتیم محسوب نمی

که به  ست یگر اجر و پاداش نیز بیان حدیث بعدی، یعنی حدیث ابوهریره
 رسد. سرپرست یتیم می

مسکین )بینوا(، کسی نیست که »فرموده است:  حدیث سوم؛ پیامبر ا درو ام
گرداند؛  ها( برمی ی خرما، و یک یا دو لقمه، او را )از درب خانه یک یا دو دانه

 «.کند( که مناعت دارد )و گدایی نمی ست یمسکین، در حقیقت کس
کند.  که دست گدایی پیش این و آن دراز نمی ست یآری؛ مسکین حقیقی، کس

 فرماید: طور که اهلل متعال، می همان

﴿ َ ُبُهمََُي  َ ٱَس  غَ َاهُِلَل 
 
ِفَٱَِمنَ َءَ نِي ا َأ فُّ  [  ٨٧٤: البقرة]  ﴾تلذع 

 پندارند.خبر آنان را ثروتمند مید، افراد بیاز بس مناعت دارن

کند و مردم نیز از حالش باخبر نیستند که به او  لذا مسکین حقیقی، گدایی نمی
کمک کنند. لذا باید مستمندان واقعی را شناسایی نماییم و مهر و کمکِ خود را از 

 ها دریغ نکنیم. آن
اید صبر و شکیبایی پیشه در این حدیث بدین نکته اشاره شده که هر مستمندی ب

باشد و دست گدایی، پیشِ مردم دراز  سازد و چشم به راهی گشایشی از سوی اهلل

                                           
نقل از  ( به515، 512، 516(؛ و مسلم، ش: )7220، 2124، 0616، 224، 220بخاری، ش: ) (۶)

 .مسعود ابن
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نکند؛ معلوم نیست که کمکش کنند یا نه؛ زیرا اگر انسان، دل به مخلوق ببندد، به 
هرکس، به »طور که در حدیث آمده است:  شود. همان مخلوقی چون خود واگذار می

هرکس، دل به مخلوق  (۶)«.شود یدا کند، به آن وابسته و واگذار میچیزی تعلق خاطر پ
برد؛ لذا همواره بر اهلل توکل کنید و امور خود را به او بسپارید  ببنند، خالق را از یاد می

. ست ییقین اگر بر اهلل توکل کنید، اهلل برای شما کاف و بیم و امید شما به او باشد. به
 فرماید: طور که می همان

نوَ ﴿ ّكذ ََم  ت و  ََي  َِٱََع   ُهوَ َّللذ سَ َف  َُبهَُح   [٤:  الطالق]  ﴾ۥ  

 .ست یو هر کس بر اهلل توکل کند، اهلل برایش کاف  

شود. از  رسد و چیزی مانعش نمی هرچه اهلل برای ما مقدّر کرده باشد، به ما می
است که رو هر مسکین و بینوایی، باید صبر و شکیبایی پیشه نماید و بر او واجب  این

که حالتی اضطراری پیش آید. زیرا در شرایط  دستِ نیاز پیش مردم، دراز نکند؛ مگر این
اضطراری، خوردن مردار جایز است، پس چه رسد به دراز کردن دست نیاز پیش 

ای خرما، قوت الیموت فراهم  ای نان یا دانه دیگران. ولی تا زمانی که با خوردن تکه
شود و به  ش مردم دراز نماید. زیرا این امر، برای او عادی میشود، نباید دست نیاز پی می

شود که گوشتی بر  کند؛ در نتیجه روز قیامت در حالی برانگیخته می گدایی عادت می
ها که  اند؛ آن سیمای او وجود ندارد. پس وای به حالِ کسانی که به گدایی عادت کرده

های قدیمی و جدید  ال و نقره و پولای از ط میرند، گنجینه خود ثروتمندند و وقتی می
کنیم  بینیم، گمان می ها را در زمان حیاتشان می گذارند! ولی وقتی آن از خود به جا می

دهند و  ها فقیرتر نیست. چون با ادا و اطوارِ خویش، خود را فقیر نشان می کسی از آن
هیچ ندارند، ولی کنند. برخی هم توقع زیادی دارند؛  مردم را با گدایی کردن، اذیت می

ها، مانند خانه و ماشین  خواهند مانند ثروتمندان زندگی کنند و خانه و ماشین آن می
: ست یخرد سری و بی ثروتمندان باشد و مانند ثروتمندان، لباس بپوشند! این، سبک

                                           
آویزند. ولی این حدیث،  البته در این حدیث به تعویذهایی اشاره شده که برخی از مردم، بر خود می (۶)

شود.  تعلق خاطر پیدا کند، به آن واگذار میگر این است که هرکس، به چیزی  مفهومی فراگیر دارد و بیان
 ]مترجم[
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 وانمود کند که ازدروغ چنین  به هرکس»یعنی:  (۶).«الُْمتََشبُِّع بَِما لَْم ُيْعَط لََكبِِس ثَْوََبْ ُزور  »
 به تن کرده )کهست که پیراهن و شلواری دروغین  نعمتی برخوردار شده، مانند کسی

به شما داده است، قانع باشید؛ یعنی دخل  چه که خداوند لذا به آن(«. نیست اش اندازه
 و خرج شما، با هم مطابقت داشته باشد.
نگری یا بدون در نظر گرفتنِ  بسته و بدون واقع لذا این، اشتباه است که کسی، چشم

اش را در سطح زندگی ثروتمندان قرار دهد و برای  اش، بخواهد زندگی وضعیت مالی
این منظور، دستِ نیاز پیش کسی دراز کند تا خانه و ماشینی چون خانه و ماشین 

نسیه بخرد و سپس نزد  اش را به چیز زندگی  ثروتمندان، خریداری کند یا همه
و عذرخواهی نماید و بگوید: چه کنم؟ کفِ دستم مو ندارد. چرا از  فروشندگان برود

شکل خود را زیرِ بارِ قرض  ست که آدم، بدین ش را نکرد؟! این، اشتباهِ بزرگیاول، فکر
به شما داده است، قانع باشید و از اهلل متعال  چه اهلل چه دارید و به آن ببرد. به آن
نیاز کند و باعث  بدهد که شما را از دیگران، بی قدر از مال دنیا به شما بخواهید آن

 ی ما توفیق و عافیت عنایت نماید. طغیان و سرکشی شما نشود. اهلل متعال، به همه
*** 

ِكنِی ََكلُمجاِهِد يف سبیِل »قال:  وعنه َعِن انلَّبي  -122 َملَِة َوالِمسر رر
َ
اِِع لََع األ السَّ

ُسبُه قال: «. اّللَّ  حر
َ
ِطرِ َواَكلرقا»وأ ائِِم ال ُيفر رُت، َواَكلصَّ ي ال َيفر  (1)[متفٌق عليه] «ئِِم اَّلَّ

کسی که در جهت تأمینِ افرادِ »فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:
، «کند، مانند مجاهدِ راه خداست سرپرست )مانند زنان بیوه( و مستمندان، تالش می بی

ها را بدون خستگی، در قیام و  بکه ش ست یمانند کس»کنم، فرمود:  و گمان می
کند )و همواره روزه  که افطار نمی ست یدار نماید و نیز مانندِ روزه عبادت سپری می

 «.گیرد( می

 

                                           
. و نیز روایت: مسلم، ش: $بکر نقل از اسماء بنت ابی به 6021؛ و مسلم، ش: 4608بخاری، ش:  (۶)

 .&المؤمنین عایشه نقل از ام به 6068
 .6826؛ و صحیح مسلم، ش: 2117صحیح بخاری، ش:  (1)
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 شرح
، در باب عطوفت و مهروزری به یتیمان، مستعفان و مستمندان و امثال /مؤلف

مین افراد هرکس، در جهت تأ»را ذکر کرده است که:  ی پیامبر ها، این فرموده آن
«. کند، مانندِ مجاهد راه اهلل است سرپرست )مانند زنان بیوه( و مستمندان تالش می بی

ها را بدون خستگی،  که شب ست یمانند کس»کنم که فرمود:  گوید: گمان می راوی می
کند )و  که افطار نمی ست یدار نماید و نیز مانندِ روزه در قیام و عبادت سپری می

 «.یرد(گ همواره روزه می
آمده است؛ یعنی شخصی که برای تدمین نیازهای « ساعی»ی  در حدیث، واژه

شود که سرپرستی ندارند؛ مرد  ، به کسانی گفته می«ارمله»کند.  چنین افرادی، تالش می
زنان. البته تالش و کوششِ انسان برای تدمین نیازهای  باشند یا زن. مانندِ بیوه

اش را که تأمین  د. یعنی کسی که نیازهای خانوادهگنج اش، در این معنا می خانواده
سرپرست  که در جهت تأمین نیازهای مستمندان و افرادِ بی ست یکند، مانند کس می

گردد و مانندِ مجاهدِ راهِ خداست یا  نماید و سزاوارِ این نوید بزرگ می تالش می
 کند. افطار نمی که ست یدار شود و مثلِ روزه که خسته نمی ست یدار زنده همانند شب

که بدون توجه به  ست یگر جهل و ناآگاهی آن دسته از افراد این حدیث، بیان
کنند و به نام  ها را بدون سرپرست، رها می ی خویش، آن و خانواده همسرحقوق 

هایشان که کسی را ندارند، در  سان خانواده روند و بدین دعوت، به مناطق مختلف می
علم، بدون هیچ  گیرند. این افرادِ ناآگاه و بی می معرض مشکالت فراوانی قرار

کنند که این کار،  گردند و گمان می ضرورتی به نامِ دعوت، در روستاها و شهرها می
ها بهتر و برتر  از ماندن در میان خانواده و رسیدگی به نیازهای مادی و معنوی آن

ها  باشد. این ر و برتر میت مراتب مهم که تربیت و پرورشِ فرزندانشان، به نل آاست! حا
اند. زیرا رسیدگی به خانواده و تعلیم و تربیت فرزندان،  به اشتباه بزرگی دچار شده

. زیرا باشدپذیر قصد ارشاد مردم، توجیه چیزی نیست که با تصور خروج از خانه به
رو  ی هر کسی بیش از دیگران، سزاوارِ ارشاد و خیرخواهی او هستند؛ از این خانواده

  متعال فرموده است:اهلل
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نِذرَ ﴿
 
أ ت ك ََو  ِشي  َٱَع 

بِيَ قَ ل    ََ[٨١٣:  الشعراء]  ﴾٢١٤َر 

 و به خویشاوندان نزدیکت هشدار بده.

ولی کسی که یک یا دو روز و امثال آن، برای دعوت به سوی اهلل، به جایی 
نیک و گردد، ایرادی بر وارد نیست؛ بلکه کار  اش باز می رود و سپس نزد خانواده می

که چهار یا پنج ماه و یا یک  ست یی کسان دهد؛ سخنِ ما، درباره ارزشمندی انجام می
فراوان و   کنند و آنان را در معرضِ مشکالت ی خود را رها می سال، خانواده

دهند. بدون شک،  های اجتماعی قرار می براندازی چون آسیب های خانمان توفان
های دینی  بینی نسبت به دین و آموزه افرادِ کوتهاند و  ها، دین را خوب نفهمیده این

یِن  اللُ  َمْن یُرِدِ »فرموده است:  پیامبر هستند. ْهُه ِِف ادلِّ ا ُيَفقِّ هرکس »یعنی:  (۶).«بِِه َخرْيً
لذا فقیه،  «.گرداند ی خیر نماید، فهم و بینش دینی، نصیبش می که اهلل نسبت به او اراده

ای به  کند و نگاهِ سنجیده خوبی درک می یل را بهکه مسا ست یفهیم و دانا، کس
داند که از چه راهی و چگونه، به کارهای گوناگون بپردازد  قضایای مختلف دارد و می

 و وظایف خود را به انجام برساند.
*** 

تِیَها،»قال:  وََعنرُه َعِن انلَّبي  -122
ر
َنُعها َمنر یأ َعام َطَعاُم الرويلمِة، ُيمر ََع إيَِلرَها  رَشُّ الطَّ ویُدر

وَة َفَقدر َعَص  عر بَاَها، وَمنر لَمر َُيِِب ادلَّ
ر
 رواه مسلم. «.وَرُسوََلُ  اهللَ  َمنر یَأ

ََع »من قوَل:  ويف روایة يف الصحیحنی عن أيب هریرةَ  رَويِلَمِة یُدر َعاُم َطَعاُم ال بِئرَس الطَّ
َُك الُفَقَراءُ  نَِیاُء َویرُتر غر

َ
 (1)«.إيَِلرَها األ

است؛  "ولیمه"بدترین غذا، غذای »فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریرهرجمه: ت
کنند که در آن،  کنند و کسی را دعوت می یابد، دعوت نمی کسی که در آن حضور می

یابد. و هرکس، دعوت را قبول نکند، از اهلل و پیامبرش نافرمانی کرده  حضور نمی
 «.است

                                           
 .$سفیان نقل از معاویه بن ابی به 0127م، (؛ و مسل7206، 2002، 70بخاری، ش: ) (۶)

 .0526؛ و صحیح مسلم، ش: 4077(: صحیح بخاری، ش: 670) (1)
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فرمود:  گوید: پیامبر می ه ابوهریرهآمده است ک« صحیحین»در روایتی در 
کنند و فقیران را  است که ثروتمندان را به آن دعوت می "ولیمه"بدترین غذا، غذای »

 «.کنند دعوت نمی

 شرح
بدترین »فرموده است:  ، حدیثی بدین مضمون نقل کرده که پیامبر/مؤلف

کنند و کسی را  یابد، دعوت نمی در آن حضور می است؛ کسی که« ولیمه»غذا، غذای 
یابد. و هرکس، دعوت را قبول نکند، از اهلل و  کنند که در آن، حضور نمی دعوت می

و  ست یذای عروسجا، غ منظور از ولیمه در این«. پیامبرش نافرمانی کرده است
 کنند. ذایی باشد که دیگران را برای صرف آن دعوت میاحتمال دارد هر غ

کنند که  ست که کسی را به آن دعوت میبدترین غذا را غذایی دان پیامبر 
کنند! یعنی ثروتمندان  یابد، دعوت نمی یابد و کسی را که در آن حضور می حضور نمی

پذیرد. ولی  جا که ثروتمند، نیازی ندارد، این دعوت را نمی کنند؛ و از آن را دعوت می
که دارد، هرگاه  خاطرش نیازی که فقیر، بهنآکنند! حال  فقرا و نیازمندان را دعوت نمی

نیست. زیرا  ی تقرب میزبان به اهلل ضیافتی، مایه کند. چنین مایند، قبول میدعوتش ن
البته  نماید. کند؛ بلکه ثروتمندان را دعوت می اند، دعوت نمی نیازمندان را که مستحق

به  ویژه غذای عروسی، سنت مؤکده است؛ زیرا پیامبر از یاد نبریم که ولیمه، به

ْولِْم َولَْو بَِشاة  »فرمود:  من بن عوفعبدالرح
َ
ولیمه بده؛ اگرچه با یک »یعنی:  ؛«أ

دستور داد که حتی با چیزِ اندکی مثلِ  به عبدالرحمن سان پیامبر بدین«. گوسفند
ثروتمند بود و  یک گوسفند هم که شده، ولیمه بدهد. زیرا عبدالرحمن بن عوف

 یک گوسفند، برای او چیزی نبود.
هرکس، دعوت را قبول نکند، از اهلل و پیامبرش نافرمانی کرده »فرمود:  رپیامب

واجب است؛ زیرا ترکِ یک  دعوتِ ولیمه،یابیم که قبول کردن  رو درمی از این«. است
عمل، در صورتی معصیت است که آن عمل، واجب باشد. البته قبول کردن دعوت، 

 چند شرط دارد:
 کننده سلمان باشد؛ یعنی اگر دعوتزبان(، مکننده )می که دعوت این شرط اول:

که مصلحتی  مسلمان نباشد، قبول کردن دعوتِ او، واجب، بلکه جایز نیست؛ مگر این
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در کار باشد. یعنی اگر کافری، شما را به ولیمه یا غذای عروسی و امثال آن، دعوت 
او جایز کرد، اگر مصلحتی مانند جذب او به اسالم وجود داشته باشد، پذیرش دعوت 

نان جو  برای پیامبررا در مدینه دعوت کرد و  که یک یهودی، پیامبر است. چنان
برای قبول کردن دعوت، شرط « عدالت»و پیه داغ )جزغاله( آورد. ناگفته نماند که 

جایز است. به عنوان مثال: اگر شخصی « فاسق»کردن دعوتِ  نیست؛ یعنی قبول
تر  راشد یا فردی که در نماز جماعت، کمت سیگاری یا کسی که ریش خود را می

کند، شما را دعوت کرد، دعوت او را قبول کنید. البته مصلحت را در نظر  شرکت می
دارد که چرا دعوتم را  بگیرید و ببینید که اگر عدمِ قبولِ دعوتش، او را به تفکر وامی

را نپذیرید؛ اما  انجامد، دعوتش ی او می کنند و این امر، به شرمندگی و توبه قبول نمی
. نماییدکه دعوتش را قبول یا رد  شماستی او نیست، اختیار با  اگر امیدی به توبه

 ؛ زیرا مسلمان است.بهتر است که دعوتش را قبول کنیدولی 
که مالِ میزبان، حالل باشد؛ یعنی اگر کسب و کارش، حالل  ست این شرط دوم:

وتش را قبول نکنید؛ زیرا مالش، حرام نیست و درآمدش از راه حرام مانند رباست، دع
خوار، پرهیز کند؛ اگرچه خوردن اموال  است و انسان باید از خوردن اموال افرادِ حرام

دعوت  ها، حرام نیست. زیرا پیامبر ی آن چنین کسانی یا نشستن بر سرِ سفره
گرنه،  و؛ اشدب میالبته این، دلیلِ جواز  یهودیان را قبول کرد و یهودیان، رباخوار بودند.

چنین اگر کسی، مالش، آمیخته به  هم که از مال چنین کسانی نخورید. ست اینتقوا، 
حرام باشد، ایرادی ندارد که دعوتش را قبول کنید؛  مانند کسی که تجارتِ حاللی 

کند و اموالِ حاللش را با اموال  دارد و در عین حال، از راه حرام نیز کسبِ درآمد می
. متأسفانه امروزه بسیاری از مردم، چنین حالتی دارند و گاه مشاهده آمیزد حرام، می

گردانند و  آلوده می برداری، ها، تجارتِ حاللِ خود را با تقلّب و کاله شود که برخی می
ط و وجدان یا مانند برخی از کارمندان که انضبا ؛خورند ای از موارد، ربا می یا در پاره

روند و قبل از پایان وقت، کارِ خود را ترک  کار می که دیر سرِ چنانکاری ندارند. 
و حقوق   کاری کرده نمایند؛ حقوقِ چنین کسانی، حالل نیست و هرچه کم می

 اند، حرام است؛ زیرا باید به تعهد شغلی خود، عمل کنند. گرفته
 گرنه، و نشود؛ انجام منکری عمل میهمانی، و ضیافت در که ست این سوم: شرط

 آن، امثال و موسیقی و قلیان سیگار، با میهمانی در اگر یعنی نکنید. قبول ار دعوتی چنین
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 قبول صورت این در نمایید، منع حرام، کارهای این از توانید نمی شما و کنند می پذیرایی

 بر د،یبازدار ،کارها این از خود، حضور با توانید می اگر ولی نیست؛ جایز دعوت، کردن

 و کنید نهی منکر از که این اول دلیل: دو به بپذیرد؛ را وتیدع چنین که است واجب شما
 خود حضور با توانید نمی اگر اما نمایید. اجابت را خود مسلمان برادرِ دعوت که این دوم

 است. حرام ضیافتی، چنین در شرکت کنید، منع زشت اعمال این از میهمانی، این در
 بگوید: مشخص، طور به نییع کند؛ مشخص را میهمان که ست این :چهارم شرط

 شخصِ به اشاره یا نام ذکر بدون اگر کنم. می دعوت عروسی غذای به را تو فالنی!

 صورت این در ،«داریم عروسی جشن بفرمایید؛» بگویند: و کنند عمومی اعالم معینی،

 طور به را شما و ست یعموم دعوت، زیرا نیست؛ واجب شما بر جشن این در حضور

 واجب انسان بر زمانی دعوت، یا میهمانی کردن قبول لذا اند. دهنکر دعوت مشخص،

 آن در حضور باشد، عمومی دعوت، اگر و کنند می دعوت خاص طور به او از که است

 زیرا کند؛ قبول را دعوتی هر مذکور( طیشرا رعایت )با باید انسان البته نیست. واجب

 مصلحت که مواردی در جز رود، می شمار به او حقوق از یکی مسلمان، دعوت رفتنیپذ

 .باشد داشته وجود راجح، دلیلی یا
*** 

نس -121
َ
ِ َحَّتَّ َتبرلَُغا َجاَء یَوَم الِقیاَمِة »قال:  َعِن انلَّبي  وعن أ َمنر اَعَل َجارِیتنَیر

 ِ نَا َوُهو َکَهاَتنیر
َ
َصابَِعه.« أ

َ
 (۶)]روایت مسلم[ َوَضمَّ أ

هرکس، دو دختر را سرپرستی کند تا »مود: فر گوید: پیامبر می انسترجمه: 
آید که من و او،  که به سن بلوغ برسند، روز قیامت در حالی )به میدان حشر( می آن

 و انگشتانش را کنارِ هم قرار داد.« مانند این دو خواهیم بود

 شرح
دهد که سرپرستی دختران، فضیلت و اهمیت واالیی دارد؛  این حدیث، نشان می

، ولی برخی از مردم به او ست یتر ه دختر، سزاوار توجه و رسیدگی بیشک زیرا با آن
 کنند. لذا پیامبر گونه که باید و شاید به دختران خود رسیدگی نمی دهند و آن بها نمی

                                           
 .6220صحیح مسلم، ش:  (۶)
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هرکس، دو دختر را »اش در کنار هم، فرمود:  با قرار دادن انگشتان اشاره و میانه
د، روز قیامت در حالی )به میدان حشر( که به سن بلوغ برسن سرپرستی کند تا آن

یعنی: چنین شخصی، در بهشت رفیق «. آید که من و او، مانند این دو خواهیم بود می
کند که این دو دختر، فرزندان او باشند یا  خواهد بود؛ فرقی نمی نشین پیامبر و هم

 خواهرانش یا نسبت دیگری با او داشته باشند.
ی به نیازهایی چون خوراک، پوشاک، مسکن و امثال سرپرستی، معموالً با رسیدگ

ی معنوی دختران نیز در این  شود؛ البته تأمین نیازهای روحی و تغذیه آن انجام می
ها و نیز راهنمایی و ارشادشان،  گنجد. یعنی انسان به تحصیل و تربیت آن معنا می

 توجه نماید.
انسان، باید به اموری  شود که از این حدیث و حدیثِ پیشین، چنین برداشت می

فایده  باشد، اهمیت بدهد، نه به کارهای بی می ی تقرب و نزدیکی او به اهلل که مایه
کارهایی که فقط نفع دنیوی دارند؛ بلکه ضمن در نظر گرفتن فواید دنیوی کارها، به یا 

 تر توجه کند. ها، بیش منافع اخروی آن
های بلوغ،  های بلوغ است؛ نشانه هسن بلوغ، پانزده سالگی یا نمایان شدن نشان

 عبارتند از:
 پایانِ پانزده سالگی. -۶
 روییدن موهای زیرِ ناف. -1
 احتالم. -۳
حیض )عادت ماهیانه(. بنابراین، اگر دختری، قبل از پانزده سالگی عادت  -8

 رود. شمار می شود، بالغ به
*** 

ٌة ومعَها ابرنََتانِ  &وعن اعئشةَ  -129
َ
رَأ ُل َفلَم ََتِدر ِعنرِدى  قالت: َدَخلََت يلعَّ امر

َ
أ لََها تَسر

ُكلر ِمنرَها ُثمَّ قامتر 
ر
َ ابنََتیرَها َولَمر تَأ َطیرُتَها إِیَّاَها َفَقَسمترَها َبنیر عر

َ
رٍة واِحدٍة، َفأ َ َتمر  َشيرئاى َغریر

ربتُُه فقال:  َفَخرَجت، َفدخَل انلَِّبُّ  خر
َ
ُتِِلَ ِمنر َهِذهِ ابَلنَ »َعلَیرَنا، َفأ َسَن َمِن ابر حر

َ
ٍء َفأ اِت بََِشر

اى من انلَّارِ   (۶)[متفٌق عليه]«. إيَِلرِهنَّ ُكنَّ ََلُ ِسرتر
                                           

 .6268؛ و صحیح مسلم، ش: 0502صحیح بخاری، ش:  (۶)
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ام آمد و چیزی خواست؛  گوید: زنی با دو دخترش به خانه می &عایشهترجمه: 
ی خرما را به او دادم و او، آن را میان  ام نبود. دانه خرما در خانه  چیزی جز یک دانه

خودش چیزی نخورد؛ سپس برخاست و رفت. هنگامی که  دو دخترش تقسیم کرد و
خاطر )سرپرستی  هرکس، به»مان آمد، ماجرا را برایش بازگو کردم؛ فرمود: دنز پیامبر

، برایش سپری در برابر آتش دوزخ ها نیکی کند و به آن از( چند دختر، آزمایش شود
 «.خواهند بود

 شرح
 &نقل کرده است؛ عایشه &المؤمنین عایشه ، داستان عجیبی از ام/مؤلف

  ام آمد و چیزی خواست؛ چیزی جز یک دانه زنی با دو دخترش به خانه»گوید:  می
ی خرما را به او دادم و او، آن را میان دو دخترش تقسیم  ام نبود. دانه خرما در خانه

ی دگیر را به آن یکی.  ی خرما را به یکی از دخترانش داد و نیمه نصف دانه«. کرد
نزدم آمد، ماجرا را برایش بازگو کردم؛  هنگامی که پیامبر»گوید:  می &عایشه

ها نیکی  خاطر )سرپرستی از( چند دختر، آزمایش شود و به آن هرکس، به»فرمود: 
ر، هر کس، دو به عبارت دیگ«. کند، برایش سپری در برابر آتش دوزخ خواهند بود

سپری در برابر آتش دوزخ  ها را درست تربیت کند، برایشدختر داشته باشد آن
خواهند بود. لذا منظور از ابتال یا آزمایش در این حدیث، گرفتاری یا بالی بد نیست؛ 

 طور که اهلل که سرپرستی دو دختر، بر گردنش باشد. همان ست اینبلکه منظور، 
 فرماید: می

ن بَ ﴿ ََِلُوُكمو  َِِٱب َ ٱوَ َلشذ َِل  َ َن ة  َفِتَ َي  ُعونَ تُرَ َن اِإَول   [  ٥٣: االنبياء]  ﴾٣٥َج 

 شوید. سوی ما بازگردانده می آزماییم و به و شما را برای آزمایش با انواع نیک و بد می

لذا کسی که به دخترانش نیکی کند، از آتش دوزخ درامان خواهد بود. زیرا 
دختران، بیش از سایر فرزندان به توجه و رسیدگی نیاز دارند و نباید به کسب و کار، 

ی مرد است که به کسب و  اش را ندارند و این، وظیفه شوند؛ چراکه توانایی گماشته
 فرماید: کار بپردازد. اهلل متعال، می

اُلَٱ﴿ ََُمونَ ق وذ ََلرِِج  ا َٱََع   اَءَِلِنِس  ل ََبِم  َُٱَف ضذ ُهمَ ب عَ َّللذ َ َض  َب عَ ََع      [٤٣:  النساء]  ﴾ض 

 از ایشان را بر برخی دیگر برتری داده است.مردان، سرپرست زنانند؛ بدان سبب که اهلل برخی 
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ین مخارج خانواده، کار کند و زن، باید به امور خانه مألذا مرد وظیفه دارد برای ت
و تربیت فرزندانش بپردازد؛ یعنی زن در اسالم چنان جایگاهی دارد که مانند جوامع 

فرهنگ ی  زدگان، برای کسب و کار نیست. گرچه کسانی که فریفته غربی و غرب
اند  اند، زنان را به تجارت، کسب و کار و فعالیت در دفاتر و اداراتی کشانده غرب شده

که ناگزیر است در جمع مردان، کار کند؛ در غرب و نیز در کشورهایی که از فرهنگ 
کند و مثالً  اند، هرچه زن، زیباتر باشد، شغل و موقعیت بهتری پیدا می غرب متأثر شده
 شود! ی برخوردار میتر از مزایای بیش

 شود: و اما نکاتی که از این حدیث برداشت می
ترین همسرش،  ی محبوب ، در خانههای پیامبر بهترین خانهدر یکی از  :یکم

ی بسیاری از  شود. حال آن که امروزه بر سرِ سفره چیزی جز یک دانه خرما یافت نمی
ها بهتریم و نزد  ما، از آن ما چندین نوع غذا وجود دارد. آیا این، بدین معناست که

تر  ها نزد اهلل محبو گونه نیست؛ بلکه آن  تر؟ نه، به اهلل سوگند که این خدا، محبوب
 هایی که ما، امروزه از دارد. نعمت بودند و اهلل، نعمتش را به هرکه بخواهد، ارزانی می

هکاری که برخی از مردم را به فساد و تب ست یهایم، آزمونی ال آن برخوردار شده
همه فضل و نعمت  گردان شوند و این کشانده و باعث شده که از حق و حقیقت، روی

 ها برای نافرمانی از اهلل متعال استفاده نمایند. را ناسپاسی کنند و از آن اهلل
 &باشد. عایشه می گر ایثار و ازخودگذشتگی صحابه این حدیث، بیان دوم:

ست را بر خود ترجیح  یدته یلی آن بانواش داشت؛ و فقط یک دانه خرما در خانه
که ما، با وجود این همه مال و ثروت، به جای کمک به  ست یداد. این، در حال

 رانیم. نیازمندان، آنان را از خود می
گویند و واقعاً نیازمند  جاست که بسیاری از گدایان، دروغ می البته مشکل، این

! گاه تر است ت فالن مسؤول نیز بیشاز مال و ثرو برخی از آنان، ثروتِنیستند و 
دهند،  برخی از گدایان یا کسانی که خود را نیازمند نشان می شود که مشاهده می

های قدیمی و جدید از خود به جا  ای از طال و نقره و پول میرند، گنجینه میکه  همین
 اندوزی گو برای ثروت ای و دروغ گذارند! شگردهایی که برخی از گدایان حرفه می
برند، باعث شده تا انسان، در تشخیص نیازمندان واقعی، دچار تردید شود و  کار می به

 رد.بَدست به جیبش نَسادگی  بهبرای کمک به نیازمندان، 
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اند؛  فقیر بوده شود که برخی از صحابه از این حدیث چنین برداشت می سوم:
 فرماید: . اهلل متعال، میدنیز وجود داشتن ها، افراد ثروتمند که در میان آن گونه همان

ُهمَ ﴿
 
قَ َأ َ َِسُمونَ ي  ِبِك  ََت َر ح  َ َر  مَ َنَُّن  ت ُهمَ َن ُهمب يَ َن اق س  عِيش  َ ٱَِفََمذ نَ ٱَةَِي وَ ل  َي ا َدلُّ
عَ  ر ف  ُهمَ ب عَ َن او  َب عَ َق َف وَ َض  ج  ََض  َب عَ َُضُهمب عَ َِلِ تذِخذَ َتَ د ر  َ َا َرِِيَ ُسخَ َاض  ر ح  ِبِك ََُتَو  َر 
رَ ي  َ َاِمِمَذَخ  ُعونَ َي   [  ٤٨: الزخرف]  ﴾٣٢َم 

ها را در زندگی دنیا در  کنند؟ ما، روزی و معاش آن آیا آنان، رحمت پروردگارت را تقسیم می
ایم. و درجه و جایگاه )مادی و فکری( برخی را بر برخی دیگر برتری  میانشان تقسیم کرده

 سان یکدیگر را به خدمت بگیرند. ایم تا بدین داده

گرفتیم یا در صورتی  وجود نداشت، یکدیگر را به خدمت نمی ها فاوتاگر این ت
درخواست ایی کند و شد برای دیگران بنّ که همه برابر بودیم، دیگر، کسی حاضر نمی

خواهی که برایت خانه بسازم! محال است؛  گفت: از من می می کرد و دیگران را رد می
دربی نیاز داشتیم، کسی، آن مثال: به  فرض مال و ثروت دارم. و اگر به ،من نیز مثل تو

که مردم، یکدیگر را به خدمت  ست اینها، برای  ساخت. این تفاوت را برای ما نمی
 بگیرند و به هم خدمت کنند.

 بعٌض بلعض  وإن لم يشعروا خدمُ  انّلاس للّناِس ِمن بدو وحارضة
خدمتِ طور مستقیم و غیرمستقیم( در  مردم، چه شهری و چه روستایی، )به»

 «.یکدیگرند؛ گرچه خود درنیابند
کند؛ چگونه؟! با وارد کردن  حتی ثروتمندِ میلیاردِر نیز به فقیر کمک می

های مردم در  ها، مصالح ساختمانی، انواع نوشیدنی و تأمین دیگر نیازمندی خوراکی
دستان نیز در این چرخه،  سان فقرا و تهی ی تجارت و بازرگانی خود؛ و بدین چرخه

و این،  دیگر نیاز دارند و در خدمتِ هم هستند بهره نیستند. لذا مردم به یک بی
 باشد. می حکمتِ اهلل
ست که با بذل و بخشش  ی فضل و امتیاز کسانی دهنده این حدیث نشان چهارم:

رفتاری با آنان،  ها و خوش ها و نیازهای دخترانشان، تعلیم و تربیت آن و تأمین هزینه
هایی که دارند، به توجه و  کنند. زیرا آنان، با توجه به ویژگی ها نیکی می به آن

 تری نیازمندند. رسیدگی بیش
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دهد که مردان، مسؤول  ، نشان میتر گفتم، این حدیث گونه که پیش همان پنجم:
های خانواده و زیردستان خود هستند و زنان، به خانه تعلق دارند و باید  مین هزینهتأ

مسایل خانواده رسیدگی کنند یا به مشاغل و کارهایی  به کارهای درون خانه و
خدام زنان ست ا یی زنان است؛ مانند تدریس در مدارس دخترانه. ول بپردازند که ویژه

جمع مردان، اشتباه بسیار  به عنوان منشی یا کار و اشتغال آنان در دفاتر و ادارات، در
فرموده  اشته باشیم که پیامبریاد د ست که پیامدهای ناگواری در پی دارد. به بزرگی

َها »است:  َها آِخُرَها وََخرْيُ ُصُفوِف النَِّساِء آِخُرَها َوََشُّ لَُها َوََشُّ وَّ
َ
َخرْيُ ُصُفوِف الرَِّجاِل أ

لَُها وَّ
َ
ها، صفِ  بهترین صف مردان، صف اول است و بدترین صفِ آن»یعنی:  (۶).«أ

زیرا صف اول «. بدترینش، صف اول باشد و آخِر؛ و بهترین صفِ زنان، صف آخر می
رود؛ ولی از  شمار می رو بدترین صف زنان به زنان، به مردان نزدیک است و از این

جا که آخرین صف زنان، از مردان دور است، بهترین صف برای زنان محسوب  آن
ها،  است که عقب بایستد و از امام جماعت، دور باشد؛ این شود. آری؛ زن، بهتر می

چه  خاطر دور بودن از مردان است. اهلل متعال، ما و برادرانِ مسلمانمان را از آن همه به
 که خشم و عذاب او را در پی دارد، محافظت کند.

*** 

طعمُتَها ثاَلَث  &وعن اعئشةَ  -121
َ
ِكیَنٌة ََترِمل ابرنَتنیر هلا، َفأ قالت: َجاَءتًن ِمسر

عطتر ُُكَّ َواحَدٍة ِمنرُهَما 
َ
َراٍت، َفأ َعَمترها َتمر َتطر ُكلَها، َفاسر

َ
رةى تلَأ َرةى َورفعتر إىِل فیها َتمر َتمر

ي  نُها، َفَذکررُت اَّلَّ
ر
جبًن َشأ عر

َ
ُكلَها بيرنُهَما، فأ

ر
نر تأ

َ
َرَة الََّّت ََكنَتر تُریُد أ ت اتلَّمر ابرنََتاَها، َفَشقَّ

ورَجَب لََها بَِها اجلنَّةَ اهلل  إنَّ »فقال:  صنَعتر لرسول اّللَّ 
َ
تَقها بَِها َمن انلَّارِ َقدر أ عر

َ
و أ

َ
 «.، أ

 (1)]روایت مسلم[
زنی فقیر که دو دخترش را با خود داشت، نزدم آمد؛ گوید:  می &شهعای ترجمه:

سه خرما به او دادم. او، به هر یک از دخترانش، یک خرما داد و یک خرما را به سوی 
او، آن خرمایی را که خود  دهانش بُرد تا بخورد؛ دخترانش، دوباره از او غذا خواستند.

خواست بخورد، در میان دخترانش دو نیمه کرد. من، از کار او تعجب کردم و آن  می

                                           
 .نقل از ابوهریره ، به551صحیح مسلم، ش:  (۶)
 .6221صحیح مسلم، ش:  (1)
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اهلل، با کاری که این زن انجام داد، بهشت را بر »بازگو نمودم. فرمود:  را برای پیامبر
 «.او واجب کرد یا با این عملش، او را از آتش دوزخ نجات داد

رٍو اخلُزاِِعي وعن أيب رُشیر  -122 ُج : »قال: قال انلَّبُّ  ٍح ُخَویرِِلِ برِن َعمر َحري
ُ
اللَُّهمَّ إیِني أ

ةِ 
َ
َتِیِم واملررأ عیفنِی ايلر ست که نسائى با سند نیکو  ی]حدیث حسن صحیح «.َحقَّ الضَّ

 (۶)روایت کرده است.[
یا اهلل! »فرمود:  گوید: پیامبر می ابوشریح، خویلد بن عمرو خُزاعیترجمه: 

 «.دارم شدت برحذر می من، )از پایمال کردنِ( حق دو ضعیف، یعنی یتیم و زن، به

عِب بِن سعِد بِن أيب وقَّاٍص  -126 الى لََع َمنر ُدونه،  $وعن ُمصر نَّ ََلُ َفضر
َ
ٌد أ ى سعر

َ
رأ

را ]بخاری، این روایت  «َهل ُتنررُصوَن وتُرزقُوَن إاِلَّ بُِضعفائُِكم؟: »فقال انلَّبُّ 
ست.  زیرا مصعب بن سعد، تابعینقل کرده است؛ « مرسل»گونه به صورت  همین

از پدر « متصل»صورت  خود، این روایت را به« صحیح»حافظ ابوبکر برقانی در 
 (1)روایت نموده است.[ وی

گوید: سعد، خود را بر افرادی که  می $وقاص مصعب بن سعد بن ابی ترجمه:
آیا غیر از »فرمود:  تر از او بودند، برتر دانست. پیامبر )از لحاظ مال و ثروت( پایین

 «یابید؟ شوید و روزی می خاطر مستضعفان )و بینوایان( یاری می که به ست این

ررداءِ ُعَویرمرٍ  -122 ابرغوِن يف »یقول:  قال: سِمعُت رسوَل اّللَّ  وعن أيب ادلَّ
زقون بضُ  َما ُتنررُصون، وتُرر َعَفاء، َفإِنَّ  (۳)]روایت ابوداود با اِسناد نیکو.[ «.عفائُِكمر الضُّ

مرا در »فرمود:  شنیدم که می اهلل گوید: از رسول می ابودرداء، عویمر ترجمه:
خاطرِ ضعفا و مستضعفانِ خود، یاری  میان مستضعفان جستجو کنید؛ زیرا شما به

 «.یابید شوید و روزی می می
 

                                           
 ./از آلبانی 6827؛ و صحیح ابن ماجه، ش: 0104 ، ش:السلسلة الصحيحة (۶)

 .6282صحیح بخاری، ش:  (1)
 .6878، ش: /؛ و صحیح النسائی از آلبانی778، ش: السلسلة الصحيحة؛ و 50صحیح الجامع، ش:  (۳)



 37   باب: مهربانی با یتیمان، دختران، و دیگر ضعیفان و مستمندان، و احسان...

 شرح
ی مستضعفان،  تر درباره که پیش ست یمونگر همان مض ی این احادیث، بیان همه

 &دختران، یتیمان، و امثال آنان بیان شد. در نخستین حدیث، یعنی حدیث عایشه
داستانی آمده بود که پیش از آن، مشابهش را دیدیم؛ با این تفاوت که در روایت 

را  یک خرما به آن بانوی بینوا داد و آن بانو نیز این خرما &پیشین آمده بود: عایشه
سه خرما  &در میان دو دخترش، دو نیمه کرد؛ و در این روایت آمده است که عایشه

که  به این زن فقیر داد؛ این زن، به هر یک از دخترانش یک خرما داد و همین
خواست سومین خرما را خود بخورد، دخترانش دوباره از او غذا خواستند و او،  می

سان هر دختری، یک و نیم  ش داد و بدیناین خرما را دو نیمه کرد و به دو دختر
بازگو  را برای پیامبر داستان &ی خرما خورد و مادرشان، هیچ نخورد. عایشه دانه

اهلل، با کاری که این زن انجام داد، بهشت را بر او واجب کرد »فرمود: :  کرد. پیامبر
این زن به دو یعنی: از آن جهت که «. یا با این عملش، او را از آتش دوزخ نجات داد

یابیم  همه مهر ورزید، اهلل متعال، بهشت را بر او واجب گردانید. لذا درمی دخترش این
که عطوفت و مهربانی با کودکان، یکی از اسباب ورود به بهشت و رهایی از آتش 

ی ما توفیق مهرورزی به کودکان، و در نتیجه ورود به  دوزخ است. اهلل متعال، به همه
 ز دوزخ را عطا بفرماید.بهشت و رهایی ا

که مستضعفان و  ست اینگر  سه حدیثی که پس از این روایت ذکر شده، بیان
بینوایان، سببی برای برخورداری دیگران از یاری و روزیِ پروردگار هستند؛ یعنی اگر 

چه که اهلل  انسان، مهرِ خویش را از مستضعفان دریغ نکند و به آنان مهر بورزد و از آن
د، در برابر بدخواهان و دشمنانش، موفق و پیروز شها ببخ ده است، به اینبه او دا

خاطر  بیند. زیرا انسان، هرچه به گردد و در رزق و روزیِ خود، خیر و برکت می می
 فرماید: گونه که می دهد؛ همان انفاق کند، اهلل متعال، عوضش را به او می اهلل

ا َ﴿ قَ َو م  نف 
 
َ َِمِنَُتمأ ُهوَ َء َش  ََُو ُهوَ ََۥ لُِفهَُُيَ َف  ي   [  ٤٩ سبأ:]  ﴾٣٩َزِقِيَ لرذ َٱَخ 

 دهنده است. دهد؛ و او، بهترین روزی و هرچه انفاق کنید، او عوضش را می

*** 
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 فرماید: اهلل متعال، می

وُهنَذ﴿ ِِشُ ََِو ع  َٱب
عَ ل   [١٩:  النساء]  ﴾وِفَ رَُم 

 ه نیکی رفتار کنید.و با زنان ب  

 فرماید: و می

ل ن﴿ نَا َت ِطيُعوَ ت سَ َو 
 
َ َِدلُوا َت عَ َأ ا َٱَب ي  ل وَ َءَِلِنِس  ر ص ََو  َ ح  ََُتم  يَ ل َٱَُكذََت ِميلُوا ََف ل  َلَِم 

ا ُروه  ت ذ  ةِ َل َٱكَ َف  لذق  ت تذُقوا ََلُِحوا َتُص ََِإَونَُمع  َ ٱَف إِنَذَو  نَ َّللذ ُفورَ ََك    ﴾١٢٩َارذِحيمَ َاغ 
 [  ١٨٩:  ساءالن] 

توانید میان زنانتان به عدالت رفتار کنید؛ بنابراین )به یکی از هر چه بکوشید باز هم نمی
ای متمایل نشوید که دیگری را بالتکلیف رها نمایید. و اگر اصالح و  گونه کلی و بهآنان( به

 ی مهرورز است.راستی که اهلل آمرزندهپرهیزکاری پیشه سازید، به

 شرح
ی رفتار  یعنی سفارش درباره«. ی زنان باب: سفارش درباره»گوید:  می، /مؤلف

نیک با زنان و پیشه کردن تقوا و خداترسی در برخورد با آنان؛ زیرا زنان، نیازمند 
 فرماید: می گونه که اهلل ها کامل شوند. همان مردان هستند تا در کنار آن

اُلَٱ﴿ ََُمونَ ق وذ ََلرِِج  ا َٱََع   ل ََابِمَ َءَِلِنِس  َُٱَف ضذ ُهمَ ب عَ َّللذ َ َض  َب عَ ََع      [٤٣:  النساء] ﴾ض 
مردان، سرپرست زنانند؛ بدان سبب که اهلل برخی از ایشان را بر برخی دیگر برتری داده 

 است.

 فرموده است: ، این آیه را ذکر کرده که اهلل/سپس مؤلف

وُهنَذ﴿ ِِشُ ََِو ع  َٱب
عَ ل   [١٩:  النساء]  ﴾ُروِفَ م 

 به نیکی رفتار کنید.و با زنان 

باشد و در  ست که مورد تأیید شریعت می ای وف، همان کار یا روش پسندیدهمعر
عُرف مردم به عنوان امری نیک و پسندیده، پذیرفته شده است؛ ناگفته نماند که در 

چه شریعت، تأیید کند، پسندیده است و  یعنی آن تأیید شریعت، اعتبار دارد؛این میان، 
 باشد؛ اگرچه مردم، آن را نیک بپندارند. ید نکند، ناپسند میچه که تأی آن
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 فرماید: می اهلل متعال

ل ن﴿ نَا َت ِطيُعوَ ت سَ َو 
 
َ َِدلُوا َت عَ َأ ا َٱَب ي  ل وَ َءَِلِنِس  ر ص ََو  َ ح  ََ  [١٨٩:  النساء]  ﴾ُتم 

 توانید میان زنانتان به عدالت رفتار کنید.هر چه بکوشید باز هم نمی

در این آیه  ست که بیش از یک همسر دارند؛ اهلل ه کسانیاین آیه، خطاب ب
عدالت  تواند در میان همسرانش به کند که انسان هرچه بکوشد، باز هم نمی بیان می

مهر و محبت قلبی، و میل و عالقه و امثال آن، در  مواردی چون:رفتار کند؛ زیرا 
 اختیار انسان نیست.

و نفقه، تقسیم اوقات، لباس و امثال آن،  الت در مسایلی مانند خرجدعاما رعایت 
ی با میل و  پذیر است. لذا رعایت عدالت در میان همسران، در رابطه سادگی امکان به

رو اهلل  و اختیار انسان است، ممکن نیست؛ از این  ی قلبی که خارج از اراده عالقه

َ﴿فرماید:  متعال، می يَ ل َٱَُكذََت ِميلُوا ََف ل  ُروهَ َلَِم  ت ذ  ةِ َل َٱكَ َاف  لذق  بنابراین )به یکی »یعنی:  ﴾ُمع 
زیرا «. ای متمایل نشوید که دیگری را بالتکلیف رها نمایید گونه کلی و بهاز آنان( به

شود و مانندِ  قرار می تری دارد، بی به هووی او توجه بیشوقتی زن ببیند که شوهرش، 
دهد.  را از دست میچیزی که در میان زمین و آسمان، آویزان است، آرامش خود 

ت تذُقوا ََلُِحوا َتُص ََِإَون﴿فرماید:  می سپس اهلل َ ٱَف إِنَذَو  نَ َّللذ ُفورَ ََك  یعنی:   ﴾١٢٩َارذِحيمَ َاغ 
«. ی مهرورز استراستی که اهلل آمرزندهو اگر اصالح و پرهیزکاری پیشه سازید، به»

لت در میان همسرانتان به عبارتی، اگر راه درست را در پیش بگیرید و با رعایت عدا
ی قلبی که در اختیار شما  خاطر میل و عالقه تقوا پیشه کنید، اهلل متعال، شما را به

اراده و در  شوید که به کند و تنها در رابطه با مسایلی مؤاخذه می نیست، مؤاخذه نمی
 اختیار شماست.

نی با زنان گر اهمیت عطوفت و مهربا های کتاب و سنت، بیان آیه و دیگر داده این
یابیم که هیچ مردی  چنین درمی هاست. هم و رعایت حقوق آنان و نیز رفتار نیک با آن

رو هر مردی  ی حقوق او را ادا کند؛ از این نباید توقع داشته باشد که همسرش همه
 باید بخشی از حقوق خود را نادیده بگیرد.

*** 
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َة ا: »َقاَل َرُسوُل اهللِ قال:  وعن أيب هریرة -122 
َ
ىا، فإِنَّ املررأ تورُصوا بِالنيساءِ خریر سر

تَه، وإِنر ترکَته، لَمر  اله، َفإِنر َذهبَت تُِقیُمُه َکرسر عر
َ
لِع أ وَج ما يف الضي عر

َ
ُخلَِقتر ِمنر ِضلَع، َوإِنَّ أ

عوج، فاستورُصوا بِالنيَساءِ 
َ
 (۶)[متفٌق عليه] «.یزلر أ

ةُ َكلضلعِ »ويف روایٍة يف الصحیحنی: 
َ
َتَها، وإِِن اسَتمتعرت بَِها،  املررأ َتها کرسر َقمر

َ
إِنر أ

َتمتعرت وفِیها َعوجٌ   «.اسر
تِقیَم لَك لََع طریقٍة، َفإِنر »ويف روایة ملسلم:  َة ُخلِقتر ِمن ِضلَع، لَنر تَسر

َ
إِنَّ املررأ

َت بَِها وفِیها َعوَ  َتمَتعر َها طالقُهاج، وإِنر َذَهبرَت تُقیُمها کرسَتَها، وَ استمتعرت بَِها، اسر ُ  «.َکرسر
ی  به وصیت من درباره»فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

ترین  ی پهلو آفریده شده و کج رفتاری با زنان توجه کنید؛ زیرا زن، از دنده خوش
شکند و اگر رهایش  بخش دنده، قسمتِ باالی آن است. اگر بخواهی راستش کنی، می

 «.ی زنان رعایت کنید ماند؛ پس سفارشم را درباره یچنان کج باقی م نمایی، هم
ی پهلوست که اگر  زن، مانند دنده»آمده است: « صحیحین»و در روایتی دیگر در 

مند  از او بهره بخواهیو اگر  ؛شکنی قصد راست کردن آن را داشته باشی، آن را می
ستنش، شکند و شک اش بسازی و اگر بخواهی راستش کنی، می شوی، باید با کجی

 «.طالقِ اوست

 شرح
رفتاری با زنان نقل کرده، ی خوش باره در ، در حدیثی که از ابوهریره/مؤلف

رفتاری با زنان،  ی خوش سفارش مرا درباره»فرمود:  یادآور شده است که پیامبر
ها احساس و عاطفه بر عقل  یعنی با زنان، به نیکی رفتار نمایید؛ زیرا زن«. رعایت کنید

را  اند. زیرا اهلل متعال، آدم ی پهلو آفریده شده ن، غالب است و از دندهو دینِ ز
بدون هیچ پدر و مادری از خاک آفرید و به پدیدآمدن او، دستور داد و فرمود: 

ین منسل بشر را در زگاه که اهلل متعال، اراده کرد  نوجود آمد و آ وجود بیا، و او، به به
ی  ودش خلق کرد؛ یعنی همسر آدم را از دندهرا از خ پراکنده کند، همسرِ آدم

اش بسازد و  ی کج استفاده کند، باید با کجی پهلویش آفرید. اگر کسی بخواهد از دنده
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گونه است؛  شکند. زن نیز همین اگر قصد راست کردن آن را داشته باشد، آن را می
اش  با کجیجا که ممکن است،  مند شوید، باید تا آن یعنی اگر بخواهید از او بهره

دار باشد، باز  شود؛ حتی اگر زنی دین راستش کنید، راست نمی بخواهیدبسازید و اگر 
ی طبیعتش در همه چیز به میلِ شوهرش نخواهد بود. لذا باید با زن هم به مقتضا

قِ شکند و شکستنش، طال مدارا کرد و اگر قصد راست کردنش را داشته باشید، می
رسد، بلکه  جای شما برای راست کردنش، به نتیجه نمیباوست. یعنی نه تنها تالش نا

 دهید. شوید و او را طالق می سرانجام، خسته می
رفتاری و مدارا با  ی خوش درباره اهلل  این حدیث، رهنمودی از سوی رسول

دهد که انسان باید نسبت به همسرش، باگذشت، مهربان و  زنان است و نشان می
 فرماید: اهلل متعال، می گونه که توقع باشد. همان بی

فَ لَ ٱَُخذَِ﴿ ََوَ ع 
 
أ ََُِمرَ و  ٱب

عَ َِفَُعرَ لَ 
 
أ َو  نََِرِض  َََ  [١٩٩: األعراف]  ﴾١٩٩َِهلِيَ ج  َلَ ٱَع 

 عفو و گذشت )در پیش( بگیر و به کار نیک و پسندیده فرمان بده و از جاهالن روی بگردان.

که مرد زن، هرچه خوب باشد، امکان ندارد که صد در صد همان چیزی باشد 
فرموده است، باید با  گونه که پیامبر خواهد و هیچ عیبی در او نباشد؛ لذا همان می

اش ساخت. زیرا اگر یک اخالق بد در او وجود دارد، اخالق دیگری در او  کجی
با شود که مورد پسند انسان است؛ لذا عالوه بر صبر و حوصله، باید  یافت می

پوشی کرد. اهلل متعال،  د، از عیوبش چشمهای خوبی که در زن وجود دار ویژگی
 فرماید: می

رِهَ َف إِن﴿ َىَُتُموُهنَذك  نَف ع س 
 
ََر ُهوا َت كَ َأ ي  ي جَ َاَ َ ش  َُٱَع ل َو  َ َفِيهََِّللذ ي  ثِيَ َاخ     ﴾١٩َاك 

    [  ١٩:  النساء] 

در آن خیر  دانید، ولی اهللآمد، بدانید که چه بسا چیزی را ناگوار میو اگر از آنان خوشتان نمی
 فراوانی قرار داده است.

*** 

َعةَ اهلل  وعن عبد -123 نَّه َسِمَع انلَّبَّ  بن َزمر
َ
ِى عَقرَها،  أ خيرُطب، وذَکر انلَّاَقَة واَّلَّ

« : ََقاَل َرُسوُل اهللِ ف  َ    ِِطه ُثمَّ « انربعَث هَلا رَُجٌل عِزیٌز، اعرٌِم منِیٌع يف رهر
، َفقال:  ذَکرَ  تَُه جِلر الرَعبرِد فلَعلَُّه »النيساء، َفوعَظ فِیِهنَّ

َ
رأ ِِلُ امر َحدُكمر فیجر

َ
ِمُد أ یعر
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َطِة وقال: « یُضاجُعَها ِمنر آِخر یوِمهِ  ر َحَدُكمر »ُثمَّ َوَعظُهمر يف ضحكِهمر ِمن الَّضَّ
َ
لَِم یضحُك أ

ا یفعل؟  (۶)]متفق علیه[ «ِممَّ
اش،  در سخنرانی گوید: شنیدم که پیامبر می عبداهلل بن زمعه ترجمه:

َب ع ث َۢنٱَإِذَِ﴿»و کسی که آن را پَی کرد، سخن گفت و فرمود:  ی شتر صالح درباره
شَ 
 
ى َأ اق  و بسیار تبهکار بود،  ،و گرامی، مقتدر نظیر مردی که در میان قومش بی (1) ﴾١٢َه 

ان سخن گفت و ی زن سپس درباره«. شتر را پی کرد( سرعت برخاست )و ماده به
بسا در  زنند و چه ی زرخرید، کتک می برخی از شما، همسرانشان را مانند برده»فرمود: 

ی بادی که از شکم  سپس مردم را درباره«! شوند بستر می پایان همان روز، با او هم
از  که خاطر کاری چرا برخی از شما به»شود، نصیحت کرد و فرمود:  خارج می

 «کنند؟ گران را مسخره میزند، دی خودشان سر می

 شرح
 نقل کرده است که وی، پایِ سخنرانی ، از عبداهلل بن زمعه/مؤلف

بر دو گونه بود؛  اهلل های رسول ها یا سخنرانی نشسته بود. خطبه اهلل رسول
های اتفاقی و غیرثابتی که بنا بر ضرورت  های ثابت و مشخص، و سخنرانی سخنرانی

، اهلل های رسول ها و سخنرانی برخی از خطبهبارت دیگر به ع کرد. خاصی ایراد می
های عید فطر و  ثابت بود و زمان مشخصی داشت؛ مانند سخنرانی روز جمعه یا خطبه

فرمود. و برخی  ی که پس از نماز کسوف )خورشیدگرفتگی( ایراد می ا قربان، یا خطبه
، اهلل یعنی رسول شد؛ ها نیز به حسب ضرورت و مطابق شرایط، انجام می از خطبه

ها  خاست و برای آن طبق نیاز و بنا بر ضرورت یا سببی خاص، در میانِ مردم برمی
رفت و گاه ایستاده به ایرادِ  کرد. گاه برای سخنرانی باالی منبر می سخنرانی می
ای از موارد نیز بر یکی  ایستاد و در پاره پرداخت؛ و گاه روی شتری می سخنرانی می

ی سخنرانی  زد و سخنرانی می کرد؛ یعنی مطابق شرایط، نحوه یه میاز یارانش تک
اهل تکلّف نبود؛ یعنی با رعایت موازین شرعی، از  متفات بود. زیرا پیامبر پیامبر
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نمود و در عین حال، چیزی که وجود نداشت، درخواست  امکانات موجود استفاده می
 کرد. نمی

حضور داشت، فرمود:  اهلل بن زمعههایش که عبد در یکی از سخنرانی پیامبر
ای که  گونه  ؛ به«زنند ی زرخرید، کتک می برخی از شما همسران خود را مانند برده»

ها وجود ندارد. یعنی با زن، همانند یک اسیر  گویا هیچ عالقه و پیوندی در میان آن
د بر محبت ی مرد با همسرش، بای ؛ زیرا رابطهست یکنند. این، کارِ بسیار زشت رفتار می
که به رفتار و گفتار زشتی آلوده شود. لذا معنا ندارد که  وار باشد، نه اینست ا یو دوست

ی زرخرید کتک بزند و در پایان همان روز با او  انسان، همسرش را مانند برده
آن را نکوهش کرده است.  که پیامبر ست ای هکرد دوگان خوابگی کند! این، روی هم

ی هیچ خردمندی نیست،  کردی، شایسته است؛ زیرا چنین رویراست گفته  پیامبر
 کردی داشته باشد. که یک مسلمان، چنین روی تا چه رسد به این
خاطر  ی خندیدن به ی موضوع دیگری سخن گفت؛ درباره درباره سپس پیامبر

 شود. یعنی خندیدن به کسی که بادِ شکمش خارج بادی که از شکم، خارج می
خاطر  چرا برخی از شما به»فرمود:  دهد، درست نیست. پیامبر شود و صدا می می

تو که دیگران را « کنند؟ زند، دیگران را مسخره می کاری که از خودشان سر می
زند؟ انسان به کاری  کنی، مگر این کار از خودت سر نمی خاطر این کار مسخره می به

 رو پیامبر ؛ از اینزند کند که از خودش سر نمی خندد یا از کاری تعجب می می
خندند، سرزنش فرمود. در فرهنگ برخی از مردم دنیا،  کسانی را که از این بابت می

رود و آن را مانند عطسه و  شمار نمی بیرون دادن باد شکم در میان جمع، عیب به
دانند. در هر  پندارند؛ و در برخی از مناطق نیز این کار را خیلی بد می خمیازه می

ز کسی باد شکمش خارج شد، درست نیست که به او بخندیم و او را صورت، اگر ا
 خجالت دهیم.

خاطر عیبی که در خود او نیز  یابیم انسان نباید دیگران را به جاست که درمی این
وجود دارد، سرزنش کند؛ چه معنا دارد که انسان، چیزی را که برای خود عیب 

 داند، برای دیگران عیب بداند؟! نمی
ای را یادآوری کنم که در میان مردم، رایج شده است؛  جا نکته دانم که این الزم می

شکند. یعنی اگر کسی وضو داشت  دانید که خوردن گوشتِ شتر، وضو را می همه می
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کند که  و گوشت شتر خورد، بر او واجب است که برای نماز، وضو بگیرد؛ فرقی نمی
کند که این  چنین فرقی نمی است؛ هم طور کامل پخته پخته بوده یا به این گوشت، نیم

گوشت، از کدام قسمت شتر باشد: جگر، قلب، گوشت بدون چربی، شش و سیرابی 
شکند.  و امثال آن؛ یعنی خوردن گوشت شتر از هر جای بدنش که باشد، وضو را می

ئُوا ِمْن ُِلُوِم »که هیچ قسمتی را مستثنا کند، فرمود:  بدون این زیرا پیامبر . «اإِلبِلِ تَوَضَّ
 اهلل چنین شخصی، از رسول هم«. پس از خوردن گوشت شتر، وضو بگیرید»یعنی: 

آن شخص، سؤال «. بله»پرسید: آیا پس از خوردن گوشت شتر، وضو بگیریم؟ فرمود: 

یعنی:  (۶).«إِْن ِشئْت»کرد: آیا پس از خوردن گوشت گوسفند، وضو بگیریم؟ فرمود: 
شکند و خوردن گوشت گاو و  گوسفند، وضو را نمییعنی گوشت «. اگر بخواهی...»

ی وضو نیست. ولی اگر در حالِ وضو، گوشت شتر بخورید، چه  اسب نیز شکننده
پخته باشد، برای نماز خواندن، واجب است که وضو  طور کامل پخته باشد و چه نیم به

به  امبرشکند. زیرا پی بگیرید. ولی نوشیدن شیر شتر، بنا بر قول صحیح، وضو را نمی
از شیر و ادرارِ شتران صدقه  فرمود کهکه بیمار شده بودند، « عُرینه»ی  دو نفر از طایفه

شکست،  ها دستور نداد که وضو بگیرند. لذا اگر شیر شتر، وضو را می و به آن بخورند
وضو  . البته اگر پس از خوردن شیر شترداد که وضو بگیرند به آنان فرمان می پیامبر

 هتر است، ولی واجب نیست.بگیرید، ب
گوشتی که با گوشت شتر تهیه شده است، وضو  چنین خوردنِ آبِ غذای آب هم
شکند؛ اما اگر وضو بگیرید، بهتر است. البته اگر گوشت شتر بخورید، واجب  را نمی

 شکند. است که وضو بگیرید؛ لذا خوردن چربیِ شتر نیز وضو را می
گویند: سببش،  که برخی از مردم می ست نایخواهم تذکر دهم،  نکته ای که می

در ضیافتی حضور داشت که در آن با گوشت شتر، پذیرایی  که پیامبر ست این
کردند. در این میان، بادی از یکی از حاضران، خارج شد؛ ولی معلوم نشد که چه 

لذا «. هرکس، گوشت شتر خورده است، وضو بگیرد»فرمود:  کسی بود. لذا پیامبر
 استند و وضو گرفتند.همه، برخ
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اند؛ این،  سان این را سبب وضو گرفتن پس از خوردن گوشت شتر دانسته و بدین
تنها بنا بر حکمتی که فقط اهلل می داند، دستور داد که  . پیامبرست یاساس روایت بی

ستورهای ند. گاه ما، به حکمت رهنمودها و دپس از خوردن گوشت شتر وضو بگیر
و گاه حکمتش را درک نمی کنیم؛ در هر صورت بر ما واجب  بریم پی می پیامبر

اده است که دستور د که پیامبر اطاعت کنیم. لذا همین است که از دستور پیامبر
 و باید اطاعت نماییم. ست یوضو بگیریم، کاف پس از خوردن گوشت شتر

*** 

َركر ُمؤر : »َقاَل َرُسوُل اهللِ قال:  وعن أيب هریرة -122 ِمَنةى إِنر َکرِه ِمنها ال َيفر ِمٌن ُمؤر
ا رِِضَ ِمنرها آَخرَ  ور قال: « ُخلقى

َ
َهُ »أ  (۶)]روایت مسلم[ «.غریر

هیچ مردِ مؤمنی، نسبت به زنی »فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابوهریرهترجمه: 
پسندد، اخالق  مؤمن )یعنی همسر خویش( بد نَبَرد؛ زیرا اگر یک اخالقش را نمی

 «.نددپس دیگرش را می

 شرح
گوید:  می حدیثی بدین مضمون نقل کرده است که ابوهریره /مؤلف

هیچ مردِ مؤمنی، نسبت به زنی مؤمن )یعنی همسر خویش( بد نَبَرد؛ »فرمود:  پیامبر
یعنی اگر مردی، «. پسندد پسندد، اخالق دیگرش را می زیرا اگر یک اخالقش را نمی

کلی از او بد ببَرَد یا  نیست، نباید به در همسرش اخالقِ بدی دید که خوشایند وی
نسبت به او کینه بورزد. زیرا انسان، نباید در هیچ شرایطی عدل و انصاف را کنار 

ای رفتار کند که سزاوارِ  گونه عدالت و به بگذارد؛ بلکه باید همواره با طرفِ مقابلش به
ها و  و خوبی ها را هم ببیند ها، خوبی که در کنارِ بدی ست ایناوست. عدالت، 

هایش، و  تر است یا نیکی هایش بیش گاه بنگرد که بدی هایش را با هم بسنجد؛ آن بدی
 کردِ طرف مقابل با او رفتار نماید؛ این، عدالت است. سپس مطابق روی

 
 

                                           
 .0528صحیح مسلم، ش:  (۶)
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َى﴿ اي  ه  يُّ
 
ِينَ ٱَأ ُنوا َََّلذ ََِِميَ ق وذ ََُكونُوا ََء ام  ا ََّلِلذ د  ََِءَ ُشه  ٱب

ََِطَ قِسَ لَ  ل  َ َو  نذُكمَ رََِي  ََم  ن  َانََُ َ ش 
َىَمَ ق وَ  َََع   لذ

 
 َ  [٨: دة املائ]  ﴾ِدلُوا  َت عَ َأ

ای مؤمنان! برای اهلل به داد برخیزید و به عدالت گواهی دهید؛ و نباید دشمنی گروهی، شما 
 را بر آن دارد که عدالت نورزید.

ا یعنی کینه و دشمنی با کسی، شما را بر آن ندارد که نسبت به او عدالت ر
جا بمانند و از  به درخواست اهل خیبر به آنان اجازه داد که آن پیامبررعایت نکنید. 

آن نگهداری کنند و به کارِ زراعت و کشاورزی بپردازند و در مقابل، نیمی از 
آوری  هنگام جمع رو پیامبر محصوالت خیبر را به مسلمانان بدهند. از این

تا میزان محصوالت را فرستاد  یبر میاش را به خ محصوالت کشاورزی، نماینده
باری این مأموریت را به عبداهلل بن محاسبه کند و سهم مسلمانان را تحویل بگیرد. 

قدر که از شما متنفرم، از  داد. وی، به اهل خیبر گفت: ای یهودیان! آن رواحه
ید. با این هی را کشتید و بر اهلل، دروغ بستآوران ال ندارم؛ زیرا شما، پیام کس نفرت هیچ

برآورد من از محصول خرما، کاهم.  کنم و از سهم شما نمی حال، به شما ستم نمی
خواهید مطابق این تخمین، سهم خود را  حال اگر می است. (۶)«وسْق»بیست هزار 

ها و زمین، بر اساس همین  یهودیان گفتند: آسمانبردارید یا سهم مسلمانان را بدهید. 
 عدل و انصاف، استوارند.

که فرمود:  دستور داد منصفانه قضاوت کنیم؛ چنان جاست که پیامبر این  نکته
هیچ مردِ مؤمنی، نسبت به زنی مؤمن )یعنی همسر خویش( بد نَبَرد؛ زیرا اگر یک »

اگر همسرت یک بار جوابت را «. پسندد پسندد، اخالق دیگرش را می اخالقش را نمی
خوبی داده است؛ اگر حاال به تو بد  به خوب نداد، فراموش نکن که بارها جوابت را

به تو هایی بنگر که در آینده  یاد بیاور و به خوبی اش را به های گذشته کرد، خوبی
 خواهد کرد و انصاف داشته باش.

                                           
« رطل»ها، دو  ؛ هر مُد نزد شافعی و حجازی«مُد»است و هر صاع، چهار « صاع»هر وسق، شصت  (۶)

ی پُری دو کف  اندازه باشد. برخی از اهل علم، هر مد را به میرطل  2/0و نزد ابوحنیفه و اهل بغداد، 
 اند. ]مترجم[ دست دانسته
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ای دارد و  ی گسترده ی تعامل با همسر، دامنه ی نحوه درباره ی پیامبر این فرموده
. لذا اگر با کسی تعامل یا دوستی دارید و شود شامل روش برخورد با دیگران نیز می

های  هایش بیش از بدی هایش را فراموش نکنید؛ اگر نیکی روزی به شما بد کرد، نیکی
اش  اش نسبت به شما بیش از نیکی نیکی رفتار نمایید و اگر بدی اوست، پس با او به

ش کسی بود، در صورتی که سزاوار گذشت و بخشش است، او را ببخشید. زیرا پادا
کند، با اهلل متعال است؛ ولی اگر سزاوار گذشت و بخشش  که عفو و گذشت پیشه می

نبود، حق خود را از او بگیرید و هیچ گناه و سرزنشی بر شما نخواهد بود. یعنی در 
 نگاه کنید که کدام روش، بهتر است و مصلحت در چیست.هر صورت، 

و با کسانی که معامله یا داد و ستد گیریم که باید با همسر، دوستان  لذا نتیجه می
ی کسانی که در تعامل هستیم، برخوردِ نیک و  طور کلی با همه کنیم و به می

آید یا باری به  ای داشته باشیم؛ اگر از یک اخالق طرفِ مقابل، خوشمان نمی منصفانه
ه هایش را از یاد نبریم و منصفان های نیک این ارتباط و خوبی کند، جنبه ما بدی می

اند.  که اهلل و پیامبرش به آن دستور داده ست یقضاوت کنیم. این، همان عدالت
 فرماید: می گونه که اهلل همان

َ ٱَإِنَذ۞﴿ ََّللذ
 
ََُِمرَُي أ ٱب

دَ لَ  َِٱوَ َلَِع  َ حَ ل  َ ُقرَ لَ ٱَذِيَي َِإَويت ا ََنَِس  ي نَ َب  َ و  نََِه  حَ لَ ٱَع  ا َف  َءَِش 
رَِل َٱوَ  َ ٱوَ َُمنك  َ ل  ِ ُرونَ َلذُكمَ ل عَ َي عُِظُكمَ َغ  كذ ََ  [٩١: النحل]  ﴾٩٠َت ذ 

دهد و از کارهای زشت و  همانا اهلل به عدل و احسان و عطا و بخشش به خویشان فرمان می
 دهد؛ باشد که پند بگیرید. دارد. پندتان می ناپسند و تجاوز باز می

*** 

َوِص اجُلشمي  -122 حر
َ
رو بِن األ نَُّه سِمَع انلَّبَّ  عن َعمر

َ
ِة الرَوداع یُقوُل بعد  يف أ َحجي

نر ََحِدَ 
َ
ر ووعظ، ُثمَّ قال: اهلل  أ ثًَن علَیرِه وذکَّ

َ
َما ُهنَّ »تعاىل وَأ ىا، َفإِنَّ َتورصوا بِالنيساءِ َخریر ال واسر

َ
أ

تنَِی بَِفاحشٍة ُمبيينٍة، ف
ر
نر یأ

َ
َ ذلَِك إاِلَّ أ لُكوَن ِمنرُهنَّ َشيرئاى غریر إِنر َعواٍن َعنرَدُكمر لَيرس تمر

طعَنُكمر َفال تبرُغوا 
َ
باى غریر ُمربيح، فإِنر أ ُبوهنَّ َْضر ُجروُهنَّ يف املَضاجع، واْضر َفعلرَن َفاهر

ُكمر  ا، َفَحقُّ ا، ولِنِسائُِكمر َعلَیرُكمر حقًّ ال إِنَّ لَُكمر لََعَ نِسائُِكمر َحقًّ
َ
َعلَیرِهنَّ سبیالى، أ

َ ُفُرَشكمر منر تَ  ن ال یُوِطِئر
َ
ال َعلَیرهنَّ أ

َ
رهون، أ َذنَّ يف ُبُیوتكمر ملِن تكر

ر
رهون، َوال یأ كر
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وتِِهنَّ َوطعامهنَّ  ن َُترسُنوا إيِلرهنَّ يف کِسر
َ
ُهنَّ َعلَیرُكمر أ ]ترمذى، این حدیث روایت  «.وحقُّ

 (۶)کرده و گفته است: حسن صحیح است.[
 روایت است که در حج وداع از پیامبر از عمرو بن احوَص جُشمی ترجمه:

گاه آ»گاه فرمود:  ید که پس از حمد و ثنای اهلل متعال، پند داد و موعظه نمود، آنشن
سان اسیر در  ها به ی نیکی به زنان رعایت کنید؛ زیرا آن باشید و سفارش مرا درباره

ها  دست شما هستند و شما جز در چارچوب پیوند زناشویی مالک چیزی از آن
)و آشکارا کار ناشایستی انجام دهند که  گر ایننیستید )و حق ندارید کتکشان بزنید( م

ها دوری  خوابی با آن اگر مرتکب کار ناشایستی شدند، از هم از شما نافرمانی کنند(.
ها،  چه مطیع شدند، برای ستم به آن آرامی، نه سخت، آنان را بزنید و چنان بهو  نمایید

ها نیز بر شما  دارید و آندر پیِ بهانه نباشید. بدانید که شما بر همسران خود حقی 
که کسی را که شما دوست ندارید، روی فرش  ست اینها،  حقی دارند؛ حق شما بر آن

ی شما را  د به خانهوی ور خواهید اجازه شما جای ندهند و به کسی که شما نمی
 «.نیکی فراهم کنید لباس و غذایشان را بهکه  ست اینندهند؛ و حق آنان بر شما، 

 شرح
 ایتی بدین مضمون نقل کرده است که عمرو بن احوص جُشمی، رو/مؤلف

بود؛ « عرفه»این سخنرانی در روز  در حج وداع حضور داشت. در سخنرانی پیامبر
حجه وارد مکه شد و تا روز  شنبه، چهارم ذی در حج وداع، روز یک زیرا پیامبر

رفت و « منا»، به هنگام چاشت شنبه، حجه در مکه ماند و روز پنج شنبه، هشتم ذی پنج
نماز ظهر و عصر، و مغرب و عشاء و نیز نماز صبح را در منا خواند و پس از طلوع 

اتراق کرد؛ نمره، « نمره»خورشید، به سوی عرفه حرکت کرد و در مکانی به نام 
 گاه وقت نماز ظهر فرا آن باشد و جزو عرفه نیست. مکانی معروف قبل از عرفه می

راه افتاد تا  اد شترش را آماده کنند و سپس سوار شد و بهدستور د رسید. پیامبر
که  ست یی پهناور و بزرگ رسید. عرنه، دره« عُرَنه»یا به « الوادی  بطن»که به  این

جا از  آن کند. پیامبر ی غرب به شمال را مشخص می ی عرفه از ناحیه محدوده

                                           
 .0416، ش: /ماجه، از آلبانی صحیح ابن (۶)
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یکی از نکاتی که در این شترش پیاده شد و برای مردم سخنرانی شیوایی ایراد فرمود. 
ی نیکی به  آگاه باشید و سفارش مرا درباره»سخنرانی بیان نمود، این بود که فرمود: 

یعنی زن، اسیرِ «. سان اسیر در دست شما هستند ها به زنان رعایت کنید؛ زیرا آن
که  همسرانمان را نداریم؛ مگر اینگاه بیان نمود که حق زدنِ  باشد. آن شوهرش می

جا، نافرمانی از  . منظور از کار ناشایست در اینمرتکب کار ناشایستی شوند آشکارا
ها در  اگر از شما اطاعت کردند، برای ستم به آن»شوهر است؛ زیرا در ادامه فرمود: 

اگر زنی از شوهرش نافرمانی کرد، ابتدا مرد باید او  به عبارتی دیگر«. بهانه نباشید پیِ
خوابی با او اجتناب نماید و با او نخوابد؛ و اگر  همگاه از  را نصیحت کند، و آن

ای بزند که آسیبی به او  گونه آرامی یا به  کرد، او را به چنان مطیع نشد و نافرمانی می هم
جا که  که مطیعِ شوهرش نباشد؛ یعنی آن ست یها، مراحل تنبیهِ زن در زمان نرسد. این

عَ َف إِنَ ﴿کند.  باید و بر او واجب است، از شوهرش اطاعت نمی ط 
 
ََن ُكمَ أ َُغوا َت بَ َف ل 

ل يَ  بِيًلََِهنَذع  یعنی اگر از شما اطاعت کردند، دیگر برای ستم کردن   [٤٣:  النساء] ﴾س 
ها یا زدنشان، در پیِ بهانه نباشید و نسبت به حقوقشان کوتاهی نکنید. زیرا با  به آن

 اند. سپس پیامبر کردهی خویش عمل  برداری از شما، به وظیفه اطاعت و فرمان
ها،  حق شما بر آن»حقوق و وظایف زن و مرد را نسبت به یکدیگر بیان فرمود: 

اهلل بهتر «. که کسی را که شما دوست ندارید، روی فرش شما جای ندهند ست این
 از او بیزار شوهرش،که زن نباید کسی را که  ست اینداند؛ ولی گویا این، کنایه از  می

و به کسی که شما »ارد یا از او پذیرایی کند. در ادامه فرمود: است، گرامی بد
اگرچه آن شخص، پدر و مادر «. ی شما را ندهند د به خانهوی ور خواهید اجازه نمی

زن باشند. لذا اگر مردی )بنا بر دلیلی محکم و شرعی( دوست نداشته باشد که پدر و 
اش  ی وی، وارد خانه ی یا خالهو برادرزنش و نیز عمو، دای خواهرزنمادر همسرش یا 

ی شوهرش راه بدهد. این نکته را از آن جهت  ها را به خانه شوند، زن نباید آن
توانند  ها، حتی نسبت به دختران خود حسادت دارند و نمی گویم که برخی از زن می

کنند  زنی، سعی می هم شاهدِ زندگی آرام و خوشبختی دخترشان باشند و برای دوبه
تواند مادرزن  دختر و داماد خود را خراب کنند! در چنین مواردی، مرد میی  رابطه

اش راه ندهد یا به همسر خود بگوید: مادرت اجازه ندارد قدم به  خود را به خانه
ی  تواند همسرش را از رفتن به خانه چنین در چنین مواردی مرد می ام بگذارد. هم خانه
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های  چین است که با سخنان و دخالت مادرش منع کند. زیرا مادرزنش، زنی سخن

اَل یَْدُخُل اْْلَنََّة »فرموده است:  زند. پیامبر هم می خود، زندگی این زن و مرد را به
 «.شود چین، وارد بهشت نمی سخن»یعنی:  (۶).«َقتَّاٌت 

که لباس و  ست اینبر شما،  زنانو حق »ی این حدیث فرمود:  در ادامه پیامبر
دهد؛ اگرچه  این مرد است که خرج همسرش را می «.کی فراهم کنیدنی غذایشان را به

همسرش ثروتمند یا کارمند باشد. مرد، هیچ حقی در شغل و درآمدِ مستقل همسرش 
گیرد و مرد، وظیفه دارد و بر او  ندارد و یک ریال از حقوق زن به شوهرش تعلق نمی

  ی من اندازه بگوید: تو، بهواجب است که مخارج همسرش را تأمین کند و نباید به او 
نیازی. به چنین مردانی باید گفت: تأمین  گیری و با درآمدی که داری، بی حقوق می

و نیازهای اساسی زن، بر شما واجب است؛ اگرچه همسرتان،   های روزمره هزینه
های  کارمند یا ثروتمند باشد. و اگر مردی از دادن نفقه و تأمین مخارج و هزینه

و این حق  ها را فسخ کند تواند عقد ازدواج آن از بزند، قاضی شرع میهمسرش سر ب
 را از مرد بگیرد.

رانی بزرگی ایراد فرمود و در آن بسیاری از اصول ندر حج وداع، سخ پیامبر
آگاه باشید که »دین و حقوق و مسایل شرعی را بیان نمود؛ از جمله این که فرمود: 

باشد.  اساس می باطل و بیاعتبار ندارد و . یعنی «ربای جاهلیت، زیرِ پاهای من است
در دوران جاهلیت، در سررسیدِ بازپرداخت وامی که به فقیر داده بودند، به او 

کشیم و برای  گفتند: وامِ خود را پرداخت کن، وگرنه، مقداری دیگر روی آن می می
ت، ربای به عنوان حاکم و مبلغ شریع دهیم. پیامبر بازپرداختش به تو فرصت می

کنم، ربای  نخستین ربایی که باطل اعالم می»دوران جاهلیت را لغو کرد و فرمود: 
ی کسانی که از بابت دریافت وام  یعنی بدهی همه«. عباس بن عبدالمطلب است

ربوی، بدهکار بودند، بخشیده شد؛ اما این نیروی بزرگ ایمانی را بنگرید که چگونه 
کند، ربای عمویش  نماید و نخستین ربایی که لغو می احکام االهی را اجرا می پیامبر

اندیشد و در این راستا به قرابت  عباس است و تنها به اجرای دستورهای اهلل متعال می
دهد. آری! اگر پیامبر  کس یا جایگاه و موقعیت او اهمیت نمی و خویشاوندی هیچ

                                           
 .نقل از حذیفه بن یمان به 014؛ و مسلم، ش: 2142بخاری، ش:  (۶)
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اعتبار،  را باطل و بی نمود و ربای او اهل دنیا بود، رعایت حالِ عمویش را می اکرم
نخستین ربایی که لغو »ترین فردِ بشر بود؛ فرمود:  عادل کرد؛ اما پیامبر اعالم نمی

های  های ناشی از وام ی بدهی یعنی همه«. کنم، ربای عباس بن عبدالمطلب است می
وام پرداختی از سوی عمویش و دیگران را معتبر یا اصل    ربوی را بخشید و سرمایه

 دانست.
مخزوم، کاالهایی  توجه کنید؛ زنی از بنی ای دیگر از عدالت پیامبر به نمونه

کرد؛ یعنی مرتکب  گرفت و سپس انکارش می عاریت می مانند دیگ و مشک را به
دستور داد که دستش را قطع کنند. قریش از بابت آبروی  اهلل شد. رسول سرقت می

ترین طوایف قریش بود. لذا از  گمخزوم، یکی از بزر خود، نگران شدند؛ زیرا بنی
سفارش کند تا این حکم را لغو  درخواست کردند که نزد پیامبر اسامه بن زید
 به پیامبر &غالمی بود که خدیجه بود و زید فرزندِ زید نماید. اسامه

 محبوبیت زیادی نزد پیامبر $آزادش نمود. اسامه و پدرش زید بخشید و پیامبر
برای لغو این  درخواست کردند که نزد پیامبر رو قریش از اسامه داشتند؛ از این

رفت و سفارش کرد.  نزد پیامبر ی زنِ مخزومی، سفارش کند. اسامه حکم درباره
« کنی؟ ی حکم و قانون خدا، سفارش می آیا درباره»فرمود:  به اسامه اهلل رسول

های پیش از شما  امت»انی نمود و فرمود:  گاه برخاست و برای مردم سخنر آن
داری در میان  ئیل(، از آن جهت به هالکت رسیدند که وقتی فردِ مشهور و نامااسر )بنی

شد،  کردند و هرگاه، فردِ ضعیفی، مرتکب سرقت می کرد، او را رها می ها دزدی می آن
اگر قرار باشد رعایت حالِ کسی را بکنند، آدمِ ضعیف  «.نمودند دستش را قطع می

سپس است؛ ولی در اجرای احکام شرعی، هیچ تبعیضی وجود ندارد.  تر مستحق

قَت لََقَطْعُت یََدَها» سوگند یاد کرد و فرمود: پیامبر  (۶).«لَْو أنَّ فَاِطَمة بنت حممد ََسَ
مگر این زن «. کنم فاطمه دزدی کند، دستش را حتماً قطع می اگر دخترم: »یعنی

 خاطر او، حکم االهی را اجرا نکنم؟ ت که بهمخزومی، از فاطمه دختر محمد، بهتر اس
مراتب باالتر از آن زنِ مخزومی بود؛  به &یقین، نسب، جایگاه و دین و ایمان فاطمه به

سوگند یاد کرد تا همگان اهمیت این  ست. پیامبر سرورِ زنانِ بهشتی &زیرا فاطمه

                                           
 .(2087، 2082(؛ و مسلم، ش: )2681، 2824، 2542صحیح بخاری، ش: ) (۶)
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های  مجازات ی احکام و موضوع را دریابند و بدانند که شفاعت یا سفارش درباره
اگر دخترم، فاطمه دزدی کند، »روشنی بیان فرمود که  اعتبار است؛ زیرا به شرعی، بی

 است. گر کمالِ عدل پیامبر و این، نشان«. کنم دستش را حتماً قطع می
سخنرانی مهم و بزرگی در حج وداع ایراد فرمود و بسیاری از احکام و  پیامبر

، شرحی /المه عبداهلل بن محمد بن حمید. عای اسالمی را بیان نمودهآموزه
مختصر بر این خطبه نگاشته که هرچند کوتاه و خالصه است، ولی در نوع خود، 

 باشد؛ هرکس مایل است به این شرح، مراجعه کند. بسیار مفید و ارزشمند می
*** 

َحدنَا َعلَیره؟  ما َحقُّ َزورَجةِ  !یَا َرُسوَل اهللِ  :قال: قلُت  وعن ُمَعاویََة بِن َحیردةَ  -121
َ
أ

َت »قال:  عَمها إَِذا َطِعمر ن ُتطر
َ
ِب الروَجَه، َوال ُتَقبيح، وال أ تَسیرَت وال تََّضر ُسوَها إَِذا اکر ، وتَكر

َیرِت  ُجرر إاِلَّ يف ابلر  (۶)]ابوداود، این حدیثِ حَسَن را روایت کرده است.[ .«َتهر
خدا! زنان ما چه  ای رسولگفتم:  گوید: به پیامبر می معاویه بن حَیدهترجمه: 

پوشی، برای  خوری و لباس می گونه که خود، غذا می همان»حقی بر ما دارند؟ فرمود: 
به او حرفِ زشت نگو )یا و  گاه به صورتش نزن او نیز غذا و لباس تهیه کنی و هیچ

 «.جز در خانه از او دوری نکنکه تو، زشتی(، و  به او نگو

سُنُهمر : »اَل َرُسوُل اهللِ قَ قال:  وعن أيب هریرة -129 حر
َ
مننی إِیَماناى أ َمُل الُمؤر كر

َ
أ

]ترمذی، این حدیث را روایت کرده و آن را  «.ُخلُقاى، وَِخیارُکمر خیاُركم لِنَِسائِِهم
 (1)حسن صحیح دانسته است.[

ترند،  اخالق مؤمنانی که خوش»فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
و بهترین شما کسانی هستند که نسبت به همسرانشان،  تر است لایمانشان، کام

 «.رفتارند خوش

                                           
 .612؛ و آداب الزفاف، ص: 0411، ش: /ماجه، از آلبانی ابنصحیح  (۶)

 862؛ و صحیح الترمذی، ش: 625، ش: السلسلة الصحيحة؛ و 0626صحیح الجامع الصغیر، ش:  (1)

 .2625المصابیح، ش: ة ؛ و مشکا/از آلبانی
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 شرح
نقل کرده، آورده است که معاویه  ، در روایتی که از معاویه بن حیده/مؤلف
خدا! حق زن بر شوهرش چیست؟  پرسید: ای رسول از پیامبر اکرم بن حیده

؛ بر خالفِ بسیاری از مردم که کردند سؤال می قصد عمل از پیامبر تنها به صحابه
ها  کنند و تنها اندکی از آن امروزه فقط برای باال بردن سطح معلومات خود، سؤال می

ی علوم  نمایند. زیرا هرچه علم و دانش انسان در زمینه به معلومات خود عمل می
ل تر شود، یا حجتی به نفع اوست و یا به زیان او؛ زیرا اگر به علم خود عم دینی بیش

 گو باشد. کند، به نفع اوست و اگر عمل نکند، به زیان اوست و باید پاسخ
ی مسایل  درباره دهد صحابه های فراونی در قرآن وجود دارد که نشان می نمونه

 کردند: سؤال می دینی خود از پیامبر

﴿۞َ نََِلُون ك ََ َ ي س  َٱَع 
ََ  [١٨٩: البقرة]  ﴾هِلذةَِ ل  

 پرسند؛ اه میهای م ی هالل از تو درباره

 فرماید: می که اهلل ی دیگرش، این یا نمونه

﴿َ اذ اَلُون ك ََ َ ي س  َ َم  ََ  [٨١٢: البقرة]  ﴾يُنفُِقون 
 پرسند: چه چیزی انفاق کنند؟ از تو می

 فرماید: چنین می هم

﴿َ ي س  نََِلُون ك ََ َ و  َ ٱَع  َ ت  َل  َ [  ٨٨١: البقرة]  ﴾م  
 پرسند. ی یتیمان، می و از تو درباره

 فرماید: می و

﴿َ ي س  نََِلُون ك ََ َ و  ِحيِضَ ل َٱَع     [  ٨٨٨: البقرة]  ﴾م 

 .کنندی )نزدیکی با همسران در( عادت ماهانه سؤال میو از تو درباره

اش  پرسیدند تا حکم پروردگار را درباره می هایی بود که صحابه ها، سؤال این
 خود اجرا نمایند.ی  بدانند و به آن عمل کنند و آن را در خانه و خانواده

سؤال کرد: حق زن  از پیامبر طور که در این روایت آمده است، معاویه همان
خوری و لباس  گونه که خود، غذا می همان»فرمود:  بر شوهرش چیست؟ پیامبر

اش  زیرا او شریک زندگی توست و نفقه«. پوشی، برای او نیز غذا و لباس تهیه کنی می
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ی زنش را ندهد و  اند: اگر مرد، نفقه و بسیاری از علما گفتهر بر تو واجب است. از این
تواند عقد نکاحشان را فسخ کند؛ زیرا مرد  زن، خواهان جدایی از او باشد، قاضی می

 های همسرش کوتاهی کرده است. ی خود نسبت به تأمین هزینه در انجام وظیفه
جز به ضرورت، یعنی «. گاه به صورتش نزن و هیچ»در ادامه فرمود:  پیامبر

گونه ای تنبیه کن  ای نباشد، به صورتش نزن؛ بلکه او را به همسرت را نزن و اگر چاره
 که آسیبی به او نرسد.

افرمانی کند یا نسبت ان کردیم که هرگاه زن، از شوهرش نتر این نکته را بی پیش
به وظایف خویش کوتاهی نماید، شوهرش باید پیش از هر اقدامی او را نصیحت 

ای بزند که هیچ  گونه خوابی نکند و آن گاه او را به آرامی یا به هم او اید، سپس بانم
آسیبی به او نرسد؛ در چنین مواردی نباید به صورت همسرش بزند. البته این مسأله 

ی دیگران نیز رعایت کند؛ یعنی اگر فرزندش مرتکب کار نادرستی  را باید درباره
ترین  نباید به صورتش بزند؛ زیرا صورت، گرامی خواهد تنبیهش کند، شود و می می

ی کتف، پُشت، بازو و امثال آن، تنبیهش  آرامی، از ناحیه عضو بدن است. لذا باید به
توان چنین کتکی را تنبیه  کند. اگر به صورتش نزند و بدون خشونت، کتکش بزند، می

س خواری و که احسا بدون اینشود که فرزند انسان،  نامید؛ زیرا هم باعث می
رو  جا بداند. از این را دریابد و این کتک خوردن را بهاشتباه خود سرخوردگی کند، 

؛ یعنی: «ال ُتَقبِّح»از زدن به صورت و زشت شمردن آن، منع نمود و فرمود:  پیامبر
به او نگو که تو، زشتی یا به او حرف زشت نگو. این، مفهومی گسترده دارد؛ به 

هر و سیمای زنش را زشت بشمارد یا با گفتنِ سخنان زشت، عبارت دیگر نباید ظا
ها در این  ی این ی پستی هستی. همه تحقیرش کند و به او بگوید که تو، از خانواده

و جز در »فرمود:  گاه پیامبر از آن منع فرموده است. آن گنجد و اهلل مفهوم می
خواستی  ش را داشتی و مییعنی اگر بنا بر سببی، قصد تنبیه «.خانه از او دوری نکن

خوابی با او دوری  که کسی مطلع شود، از هم ات و بدون این از او دوری کنی، در خانه
ای؛ زیرا اگر امروز با او قهر  نما و پیش مردم، اظهار نکن که با همسرت قهر کرده

ای، فردا با او آشتی خواهی کرد. بنابراین، مشکل خود را برای دیگران فاش  نموده
؛ لذا در ست ید؛ فاش کردن مشکالت خانوادگی برای دیگران، اشتباه بسیار بزرگنکنی
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با هم که دوری کن و کسی از قهرِ شما باخبر نشود تا وقتی  او خوابی با خانه، از هم
کنید، همه چیز مثل اول، خوب شود و کسی هم از مشکلی که در میان شما  آشتی می

 پیش آمده است، اطالع نیابد.
. ست ی، حدیث مهم و پرمحتواییث دوم، یعنی حدیث ابوهریرهو اما حد

ترند، ایمانشان،  اخالق مؤمنانی که خوش»فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره
 «.تر است کامل

 فرماید: گونه که اهلل متعال، می شود؛ همان ایمان، کم و زیاد می

ي زَ ﴿ ادَ و  ِينَ ٱَد  ُنوَ ََّلذ ٰ  ََا َء ام    [  ٤١ :املدثر]  ﴾انَ إِي

 و بر ایمان مؤمنان بیفزاید.

ای به غیب و آخرت  گونه ی مردم، یکسان نیست. برخی از مردم به ایمان همه
برند؛ به بهشت ایمان دارند  سر می بینند و اینک در آن به ایمان دارند که گویا آن را می

مان و گویا بهشت، پیش روی آنان است. به دوزخ ایمان دارند؛ گویا دوزخ را با چش
بینند. به عبارت دیگر ایمان حقیقی و استواری دارند که شک و تردید به آن  خود می
گونه که اهلل متعال،  همانایمان سست و متزلزلی دارند.  ،برخی از مردمو یابد.  راه نمی

 فرماید: می

نَِلذاِسَٱَو ِمنَ ﴿ عَ َم  َ ٱَُبدَُي  َ َّللذ رَ ََع   َ ح  اب هََُف إِنَ َف  ص 
 
َرَۥأ ي  نَذمَ طَ ٱَخ 

 
َبِهََِأ َِإَونَ َۦ 

اب تَ  ص 
 
َٱَن ةَرفِتَ َهَُأ ل ب  َ َنق  ِسَ َۦِههَِو جَ ََع   نَ ٱَخ  ة  َٓأۡلٱوَ َي ادلُّ ََََ [ ١١:  احلج]  ﴾١١َِخر 

کنند. اگر خیری به آنان برسد،  و برخی از مردم اهلل را در حاشیه و با شک و دودلی عبادت می
شوند؛ در دنیا و آخرت زیان  گردان می وییابند و اگر بالیی به آنان برسد، ر به آن آرامش می

 بینند. این، همان زیان آشکار است. می

رو نشوند و تنها با افراد نیکوکار نشست  به انگیز رو چنین کسانی، اگر با افرادِ شبهه
و برخاست داشته باشند، آرامش دارند؛ ولی اگر بالیی جسمی یا آزمونی مالی به آنان 

شوند و به  گردان می دهند، از حقیقت و عبادتِ اهلل رویبرسد و یا عزیزی از دست ب
گیرند  و شقاوت قرار می روزی سان در مسیر تیره کنند و بدین تقدیر االهی اعتراض می

 بینند. و در دنیا و آخرت زیان می
تر  در هر حال، آن دسته از مؤمنان که اخالقشان بهتر است، ایمانشان کامل

؛ اخالق خوش با خدا و اخالق ست یاخالق میت خوشگر اه باشد. و این، نشان می
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که انسان به شریعت پروردگار،  ست اینخوش با خلق خدا. اخالق خوش با خدا، 
طور کامل و با رضایت خاطر به دین و شریعت تن دهد و تسلیم  راضی باشد و به

کاری  باشد؛ چه اهلل متعال، او را به کاری فرمان دهد و چه او را از دستورهای اهلل
لذا کسی که به خواست و تقدیر  راضی باشد؛ چنین باید به تقدیر اهلل بازدارد. هم

، مانند کسی باشد هی، دچار مشکلی شده یا اتفاق ناگواری برایش پیش آمده استال
ی شادی اوست و بگوید: پروردگارا! همه  هی برخوردار شده که مایهکه از نعمتی ال

که تو پروردگار من هستی، شادمانم. اگر نعمتم دهی،  چیز از نزد توست؛ من، به این
ضا و قدر، و سان رضایت به ق کنم. و بدین گزارم و اگر مرا بیازمایی، صبر می  سپاس

هی، همان اخالق خوش با خداست. اخالق خوش با مردم، شریعت و دستورهای ال
ز جمله پرهیز ای دارد؛ ا ای نیست و مصادیق و مفاهیم گسترده موضوع مبهم و پوشیده

از اذیت و آزار مردم، مهرورزی و بذل و بخشش به آنان، پایداری در برابر اذیت و 
گنجد؛ لذا کسی که  ی اخالق خوش با مردم می آزارشان و دیگر مواردی که در گستره

دارد و  رساند و مهر و بخشش خویش را از آنان دریغ نمی به مردم اذیت و آزار نمی
 تری دارد. کند، ایمانِ کامل بر میبر اذیت و آزارشان ص

و بهترین شما کسانی هستند که نسبت به همسرانشان، »فرمود:  سپس پیامبر
یعنی بهترین مردم، کسانی هستند که با خانواده و همسر خویش  «.را دارند رفتاربهترین 

هْ »طور که در حدیث دیگری آمده است:  همانرفتارند.  خوش
َ
ِلِه، َخرْيُُكْم َخرْيُُكْم أل

ْهِل 
َ
نَا َخرْيُُكْم أل

َ
بهترین شما، کسانی هستند که با خانواده )همسران( »یعنی:  (۶).«َوأ

زیرا نزدیکان هر «. هستم خود همسران ، بهترین شما در برخورد باخویش بهترند؛ و من
خواهید به کسی نیکی  های او هستند؛ لذا اگر می کسی، بیش از دیگران سزاوار نیکی

شما کان شما اولویت دارند و باید نخستین کسانی باشند که از خیر و نیکی کنید، نزدی
بینیم  کرد برخی از مردم در این دوران است؛ می این، برعکسِ رویشوند.  میار برخورد

ی هر  رفتارند! خانواده ی خود رفتار بدی دارند و با دیگران بسیار خوش که با خانواده
اش بیش از  خوشِ او هستند و انسان باید به خانوادهکسی، بیش از همه سزاوار اخالقِ 

دیگران، نیکی کند و رفتارش با خانواده، بهتر از رفتاری باشد که با دیگران دارد؛ زیرا 
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روز و در نهان و آشکار با او هستند. اگر گرفتار شود، در کنارِ او  اش شبانه خانواده
و در غم و اندوه نیز با او شریکند. لذا  کنند مانند و اگر شادمان گردد، با او شادی می می

اش باید بهتر از رفتاری باشد که با دیگران دارد و بهترین مردم،  رفتار انسان با خانواده
ی  ی خود، بهترند. اهلل متعال، ایمان ما و همه کسانی هستند که برای همسر و خانواده
هایمان  انش در رابطه با خانوادهی بهترین بندگ مسلمانان را کامل بگرداند و ما را در زمره

 و دیگر کسانی قرار دهد که بر ما حق دارند.
*** 

ُبوا إَِماَء : »َقاَل َرُسوُل اهللِ قال:  بِن أيب ُذباباهلل  وعن إِیاس بِن عبدِ  -121 الَ تََّضر
 ِ واجهن، إىل رسوِل اّللَّ  َفجاَء ُعَمرُ « اّللَّ زر

َ
َن النيساُء لََعَ أ بِهنَّ ، َفقال: َذئِرر َص يف َْضر َفرَخَّ

طاف بِآِل رسوِل اّللَّ 
َ
، ف َفأ واَجُهنَّ زر

َ
كوَن أ َطاَف : »َقاَل َرُسوُل اهللِ نِساٌء َکثرٌِی يَشر

َ
لََقدر أ

وِِلك خبیارُِکمر 
ُ
َواَجُهنَّ لَيرَس أ زر

َ
ُكوَن أ ٍد نِساٌء َکثریِ يشر ، این حدیث بوداود]ا «.بآِل َبیرت حُممَّ

 (۶)یت کرده است.[روا صحیح را با اِسناد
کنیزان اهلل »فرمود:  اهلل گوید: رسول می ذباب ایاس بن عبداهلل بن ابی ترجمه:

آمد و گفت: زنان،  نزد پیامبر پس از چندی، عمر«. )یعنی همسران خود( را نزنید
ی تنبیه زنان اجازه داد.  درباره اند. لذا پیامبر در برابر شوهران خود گستاخ شده

آمدند و از شوهران خود  های همسران پیامبر د که زنان زیادی به خانهدیری نپایی
اند و از  ی محمد آمده زنان زیادی نزد خانواده»فرمود:  اهلل شکایت داشتند. رسول

 «.های شما نیستند شوهران خود شکایت دارند؛ چنین مردانی،  بهترین

نَّ َرُسوَل  $بِن عمرو بن العاصاهلل  وعن عبدِ  -122
َ
َیا َمَتاع، »قال:  اهللِ أ نر ادلُّ

احلةُ  ةُ الصَّ
َ
ُ َمتاِعَها الَمررأ  (1)]روایت مسلم[ «.وََخریر

دنیا، متاعی »فرمود:  اهلل : رسولگوید می $عبداهلل بن عمرو بن عاص ترجمه:
 «.بیش نیست؛ و بهترین متاع دنیا، زن شایسته و نیکوکار است

                                           
المصابیح، ش: ة ؛ و مشکا/؛ از آلبانی0222ود، ش: دا ؛ و صحیح ابی4027صحیح الجامع، ش:  (۶)

2620. 

 .0527صحیح مسلم، ش:  (1)
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 شرح
 نان نقل کرده که پیامبر اکرمی ز ، حدیثی بدین مضمون درباره/مؤلف

گویند:  طور که می که منظور، زنان هستند؛ همان« کنیزان خدا را نزنید»فرموده است: 

، یعنی: کنیز خدا، «أمة الل»شود:  ی زنان گفته می ی اهلل؛ و درباره ، یعنی بنده«عبدالل»

که در حدیث صحیح آمده  گونه ، یعنی: کنیزانِ اهلل؛ همان«إَِماَء اللِ »شود:  و جمع آن می

کنیزان اهلل )زنان( را از رفتن به »یعنی:  (۶)؛«اَل َتْمنَُعوا إَِماَء الل َمَساِجَد اللِ »است: 
 «.مساجد اهلل منع نکنید

به عنوان برترین نسل  در این حدیث، از زدنِ زنان منع فرمود. صحابه پیامبر
ور کامل تسلیم بودند؛ لذا به فرمان ط امت اسالمی، در برابر فرمان اهلل و رسولش به

زدند. این امر، به گستاخی زنان در برابر  عمل کردند و دیگر، زنانشان را نمی پیامبر
رسانید،  به عرض پیامبر طور که عمر بن خطاب شوهرانشان انجامید و همان

اجازه  ی تنبیهِ زنان، درباره ها به سرکشی از شوهران خود روی آوردند. لذا پیامبر زن
زدند.  ناحق زنانشان را می روی کردند و گاه به داد؛ در این میان، برخی از مردان، زیاده

گرد آمدند و از شوهران خود شکایت داشتند.  ی پیامبر لذا زنانِ زیادی پیرامون خانه
«. ای نیستند زنند، مردان برگزیده مردانی که زنانشان را می»به مردم فرمود:  پیامبر

ْهِلهِ »ر که در حدیث آمده است: طو همان
َ
ُكْم أل ُكْم َخرْيُ بهترین شما »؛ یعنی: «َخرْيُ

دهد که افراط و  و این، نشان می«. کسانی هستند که بهترین رفتار را با زنان خود دارند
تنبیهِ کند،  در زمانی که شرایط، ایجاب تفریط در زدن یا تنبیهِ زنان، درست نیست و 

طور که  ز خشونت و با رعایت موازین دینی، اشکالی ندارد. همانزن یا زدنِ او بدور ا
 مراحل تنبیه زن را بیان فرموده است: اهلل

اِجعَِل َٱَِفََُجُروُهنَذهَ ٱوَ َف عُِظوُهنَذَنُُشوز ُهنَذََت  افُونَ َِتَلذ َٱوَ ﴿ َِٱوَ َم ض   [  ٤٣:  النساء] ﴾بُوُهنذ َض 

خوابی با آنها  گاه از هم بتدا نصیحت نمایید و آنو زنانی را که از نافرمانیشان بیمناکید، ا
 اجتناب کنید و )اگر مطیع نشدند( تنبیهشان نمایید.
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لذا زدن در سومین مرحله قرار دارد و باید تنبیه زن، بدور از خشونت و 
 ای باشد که آسیبی به او نرسد. گونه به

کرده نقل  $حدیثی بدین مضمون از عبداهلل بن عمرو بن عاص /سپس مؤلف
دنیا، متاعی بیش نیست؛ و بهترین متاع دنیا، زن شایسته و »فرموده است:  ربپیام

طور که متاع  برند؛ همان گویند که از آن بهره می متاع، به هر چیزی می«. نیکوکار است
ی اوست. بنابراین، زنِ نیکوکار و خردمند، بهترین نعمت دنیاست. زیرا  توشه مسافر، ره

شوهر، و مال و فرزندان اوست و با عقل و خردی که دارد، خانه را دارِ اسرارِ  پاس
نماید؛ وقتی شوهرش به  ای تربیت می کند و فرزندان نیک و شایسته خوبی اداره می به

در غیابِ شوهرش، حافظ مال و آبروی اوست و در کاری شود و  نگرد، شاد می او می
نی، بهترین نعمت دنیاست. از کند. چنین ز سپارد، خیانت نمی که شوهرش به او می

یِنَها فَاْظَفْر بَِذاِت »فرمود:  رو پیامبر این ْرَبع  لَِمالَِها َوِِلََسِبَها َوِْلََمالَِها َودِلِ
َ
ة أِل

َ
ُتنَْكح الَْمْرأ

ین تَِرَبْت یََداك خاطر مالش،  در ازدواج با زن، چهار هدف وجود دارد؛ به»یعنی:  (۶).«ادلِّ
یعنی «. اش. زنِ دیندار انتخاب کن تا خیر ببینی اش، دینداری بایینسَب و موقعیتش، زی

اخالق و کنی و اگر زیبارو نباشد،  که با او ازدواج می ست یدار، بهترین زن زن دین
 بری. گرداند و از زندگی با او لذت می ایمانش، او را زیبا می

*** 
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 فرماید: اهلل متعال، می

اُلَلِرَِٱ﴿ ََُمونَ ق وذ ََج  ا َٱََع   اَءَِلِنِس  ل ََبِم  َُٱَف ضذ ُهمَ ب عَ َّللذ َ َض  َب عَ ََع   ا ََض  بِم  ُقوا ََو  نف 
 
َِمنَ َأ

مَ 
 
َ و  َأ َنِت  َق  ََُتَلِح  َلصذ َٱف ََلِِهم  يَ ِلِلَ َتَرفِظ  َح  ََتر اَبَِغ  ََبِم  فِظ  ُ َٱَح    [  ٤٣:  النساء]  ﴾ّللذ

ی از ایشان را بر برخی دیگر برتری داده و از مردان، سرپرست زنانند؛ بدان سبب که اهلل برخ
کنند. بنابراین زنانِ شایسته،  آن روی که مردان از اموال خویش )برای زنان( هزینه می

فرمانبردارند و به پاس حقوقی که اهلل برایشان حفظ کرده است، در غیبت شوهرانشان 
 دارند. خویشتن و اموال آنان را پاس می

توان به آن اشاره کرد، حدیث عمرو  یثی که در این باب میی احاد و اما از جمله
 (۶)تر ذکر شد. است که پیش بن احوص

تَُه إىَِل فَِراِشِه فلَمر : »َقاَل َرُسوُل اهللِ قال:  وعن أيب هریرة -126
َ
رأ إَِذا داَع الرَُّجُل امر

باَن َعلَیرَها لََعنتَها املالئَكُة َحَّتَّ تُصر  تِِه َفَبات َغضر
ر
 (1)[متفٌق عليه] «.بحَ تَأ

بِحَ »ويف روایة هلما:  ةُ َهاِجَرةى فَِراَش َزورجَها لَعنترَها الَمالئَِكُة َحَّتَّ تُصر
َ
 «.إَِذا بَاتَتر الَمررأ

تَُه إىَِل فَِراِشِه : »َقاَل َرُسوُل اهللِ ويف روایٍة 
َ
رَأ ُعو امر ِِس بَِیِدهِ َما ِمن رَُجٍل یَدر ِي َنفر واَّلَّ

ََب َعلَ 
ر
ماءِ َساِخطاى َعلَیرَها َحَّتَّ یَررََض َعنرهاَفَتأ ي يف السَّ  «.یرِه إاِلَّ ََكَن اَّلَّ

هرگاه مرد، زنش را به بستر »فرمود:  اهلل سولر گوید: می ابوهریرهترجمه: 
و خود فرابخواند و زن به بستر شوهرش نرود و مرد، شب را در حال خشم )

 «.کنند می لعنتن زن را تا صبح نارضایتی( از همسرش سپری کند، فرشتگان آ
هرگاه زن، در حالی شب را سپری »آمده است: « صحیحین»و در روایتی دیگر در 

 «.کنند می لعنتکند که بسترِ شوهرش را ترک کرده است، فرشتگان، او را تا صبح 
سوگند به ذاتی که جانم در دستِ »فرمود:  اهلل و در روایتی دیگر آمده است: رسول

مردی، زنش را به بسترِ خویش فرابخواند و زن قبول نکند، پروردگاری که در  اوست، هر
 «.که شوهرش از او راضی گردد شود تا آن آسمان است بر آن زن خشمگین می
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 شرح
ی حقوق مرد بر  ، پس از ذکر حقوق زن بر شوهرش بابی درباره/مؤلف

 ست:فرموده ا همسرش گشوده و به این آیه استدالل نموده که اهلل

اُلَٱ﴿ ََُمونَ ق وذ ََلرِِج  ا َٱََع   اَءَِلِنِس  ل ََبِم  َُٱَف ضذ ُهمَ ب عَ َّللذ َ َض  َب عَ ََع   ا ََض  بِم  ُقوا ََو  نف 
 
َِمنَ َأ

مَ 
 
َ و  َأ َنِت  َق  ََُتَلِح  َلصذ َٱف ََلِِهم  يَ ِلِلَ َتَرفِظ  َح  ََتر اَبَِغ  ََبِم  فِظ  َُٱَح   [  ٤٣:  النساء]  ﴾ّللذ

اهلل برخی از ایشان را بر برخی دیگر برتری داده و از مردان، سرپرست زنانند؛ بدان سبب که 
کنند. بنابراین زنانِ شایسته،  آن روی که مردان از اموال خویش )برای زنان( هزینه می

بردارند و به پاس حقوقی که اهلل برایشان حفظ کرده است، در غیبت شوهرانشان  فرمان
 دارند. خویشتن و اموال آنان را پاس می

در این آیه مردان را سرپرست زنان برشمرده است؛ یعنی زن باید به  اهلل متعال،
فرمان شوهرش عمل کند، مگر زمانی که فرمان شوهرش معصیت و بر خالف حکم 

اطاعت از مخلوق در جهتِ نافرمانی از خالق، جایز نیست؛ و فرقی باشد؛ زیرا  اهلل
 کند که این مخلوق، کیست.نمی

که به نامِ حقوق  ست یزدگان ها و غرب خردی غربی یسری و ب گر سبک این، نشان
توانند هر  پیروی از کافرانِ فرومایه، نمی کنند و کورکورانه به زن، زن را تقدیس می

گویند یا گروهی را مخاطب  کسی را در جایگاهی ببینند که دارد؛ لذا وقتی سخن می
ها را  ها، زن ها و گردهماییدارند و در تاالر دهند، زنان را بر مردان، مقدم می قرار می

همه  هایشان را این کردی از کسانی که سگ نشانند. البته چنین روی باالتر از مردها می
ای که پول زیادی برای خرید  گونه دارند، چندان عجیب و غریب نیست؛ به گرامی می

ای با صابون و حوله و دیگر وسایل بهداشتی به  کنند و محل ویژه سگ هزینه می
دارد.  می دهند که آدم را به خنده وا دهند و کارهایی انجام می ن اختصاص میسگشا

 شود. العین است و هرگز پاک نمی که سگ، نجس ست یاین در حال
در هر حال، مردان، سرپرست زنان هستند؛ زیرا اهلل برخی از ایشان را بر برخی 

رج زندگی زن را است. از سوی دیگر، این مرد است که باید مخادیگر برتری داده 
و  بدهد ی زنش را یعنی مرد به عنوان مدیر و رییس خانه، وظیفه دارد نفقه تأمین کند؛

طور که مرد تأمین مخارج  ی زن نیست. لذا همان تأمین مخارج زندگی، بر عهده
این،  رود. شمار می زندگی را بر عهده دارد، سرپرست و رییس خانواده نیز به
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و زن،  ست یمرد، مسؤل کسب و کار و تأمین مخارج زندگکه  به این ست ای هاشار
باید در خانه بماند و به کارهای خانه و به شوهر و فرزندان خود رسیدگی کند؛ این، 

ی زن است. ولی اگر زن را مسؤول کسب و کار و تأمین مخارج زندگی قرار  وظیفه
  فرماید: تعال، میایم. زیرا اهلل م دهیم، بر خالفِ سرشت بشری و شریعت، عمل کرده

ا َ﴿ بِم  ُقوا ََو  نف 
 
مَ َِمنَ َأ

 
یعنی یکی از دالیل سرپرستی مردان، همین کسب و کار و  ﴾لِِهمَ و  َأ

؛ به عبارت دیگر، مسؤولیت مرد متناسب با وظایف ست یهای زندگ تأمین هزینه
 و باید به عنوان سرپرست خانواده، از اموال خویش هزینه نماید. اوست

 فرماید: اهلل متعال، می

َنِت  َق  ََُتَلِح  َلصذ َٱف َ﴿ يَ ِلِلَ َتَرفِظ  َح  ََتر اَبَِغ  ََبِم  فِظ  َُٱَح   [  ٤٣:  النساء]  ﴾ّللذ

بردارند و به پاس حقوقی که اهلل برایشان حفظ کرده است، در  بنابراین زنانِ شایسته، فرمان
 دارند. غیبت شوهرانشان خویشتن و اموال آنان را پاس می

ر زناشویی و مسایلی را که در چهاردیواری خانه روی لذا زنان شایسته اسرا
به حفظ و نگهداری آن دستور داده  چه را که اهلل کنند و آن دهد، فاش نمی می

ای انتخاب کنید که دارای چنین  نمایند. لذا همسرِ نیک و شایسته است، حفظ می
سپس  د.یری برای شما ندارخست، هیچ یهایی باشد؛ زیرا زنِ زیبا و ناشا ویژگی
 اهلل گوید: رسول می حدیثی بدین مضمون نقل کرده است که ابوهریره /مؤلف

هرگاه مرد، زنش را به بستر خود فرابخواند و زن به بستر شوهرش نرود و »فرمود: 
مرد، شب را در حال خشم )نارضایتی( از همسرش سپری کند، فرشتگان آن زن را تا 

خواهند  می کنند و از اهلل ایش بددعایی مییعنی فرشتگان بر«. کنند صبح لعنت می
که این زن را از رحمت خویش دور بگرداند. لذا هرگاه مردی، زنش را برای 

ی شوهرش را اجابت نکند، فرشتگان  جویی به بستر خود فرابخواند و زن، خواسته کام
 این زن را از رحمت خود محروم نماید. کنند که اهلل تا صبح دعا می

یگری شدیدتر از این آمده است؛ یعنی اهلل متعال، بر چنین زنی خشم در روایت د
تر و  هی به مراتب سختاز هشدار نخست است. زیرا خشم ال گیرد و این، شدیدتر می

ی  که اهلل متعال، درباره ست این؛ دلیلش، که کسی، نفرین شود ست اینشدیدتر از 
 دهد، فرموده است: نسبت زنا می ی گواهی دادن مردی که به زنِ خویش یا نحوه« لعان»
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ةَُخ  َلَ ٱوَ ﴿ نَذَِمس 
 
َل عَ َأ َِٱَن ت  ل يَ َّللذ نَ َإِنَهَِع  ََ  [٧:  النور]  ﴾٧َِذبِيَ ك  َلَ ٱَِمنَ ََك 

 و پنجمین گواهی بدین ترتیب است که )بگوید:( لعنت اهلل بر او باد، اگر از دروغگویان باشد.

خورد  ماید، چهار بار سوگند میکه زن، مجازات زنا را از خود دور ن و برای این
 دهد که: گوید و در پنجمین مرحله از شهادتش گواهی می که شوهرش دروغ می

ةَ خ  َلَ ٱوَ ﴿ نَذَِمس 
 
ََأ ب  َِٱَغ ض  ل يَ َّللذ ا َع  نَ َإِنَه  َ  [٩:  النور]  ﴾٩َِدقِيَ لصذ َٱَِمنَ ََك 

 خشم اهلل بر او باد، اگر شوهرش راستگو باشد.

چنین در  و غضب از لعن و نفرین، شدیدتر است. همیابیم که خشم  لذا درمی
شود تا  پروردگاری که در آسمان است بر آن زن خشمگین می»حدیث آمده است: 

از چنین زنی به رضایت شوهر  لذا رضایت اهلل«. که شوهرش از او راضی گردد آن
از همسرش راضی  دم ، پیش از سپیدهزن بستگی دارد؛ ممکن است مرد، همان شب

که دو یا سه روز از همسرش ناراحت باشد. در نتیجه تا رود  و احتمال می ،شود
 زمانی که شوهرِ زن، ناراض باشد، اهلل متعال نیز خشمگین خواهد بود.

گر حقوق مرد بر همسر اوست؛ البته شوهری که حقوق  این حدیث، بیان
رعایت کند. بنابراین، زنی که شوهرش، حق و حقوق او را  همسرش را رعایت می

ای از  ی خویش، پاره شده کند، اجازه دارد تالفی نماید و در ازای حقوق پایمال نمی
 فرماید: حقوق شوهرش را نادیده بگیرد. زیرا اهلل متعال، می

نَِ﴿ م  ىَ عَ ٱَف  ل يَ َت د  ل يَ َت ُدوا َعَ ٱف ََُكمَ ع  اَلَِبِِمثَ َهَِع  ىَ عَ ٱَم  ل يَ َت د  ََ  [١٩٣: البقرة] ﴾ُكمَ ع 
طور که به شما تعدی کرده، به  که به شما تجاوز و تعدی کند، شما نیز همانبنابراین کسی 

 او تعدی )یعنی قصاص( نمایید.

 فرماید: و می

بَ َِإَونَ ﴿ ق  اقُِبوا ََُتمَ ع  ع  اَلَِبِِمثَ َف  َ [  ١٨٦: النحل]  ﴾ۦبِهََُِتمُعوقِبَ َم 
 شده است.کنید، به همان شکلی مجازات نمایید که با شما رفتار  و اگر مجازات می

ولی اگر مرد، حقوق همسرش را رعایت نماید، ولی زن، نافرمان باشد و 
شود و  های مشروع شوهرش را برآورده نکند، اهلل متعال بر او خشمگین می خواسته

کنند. لذا اگرچه الفاظ این حدیث، مطلق است، ولی ناگفته  فرشتگان، نفرینش می
شود که  خشم و نفرین می اوارنماند که در چنین مواردی، زن در صورتی سز



 الصالحین شرح ریاض   14

 

شوهرش حقوق او را ادا نماید و اگر مرد حقوق همسرش را رعایت نکند، زن 
 شود. ی مذکر، برداشت می که از دو آیه ست ای هتواند تالفی کند و این، همان نکت می

چنین تأییدی بر دیدگاه اهل سنت و جماعت و گذشتگان این  این حدیث، هم
در آسمان و باالی عرش خود بر فراز هفت آسمان  هللامت است که معتقدند ا

پروردگاری که در آسمان »...طور که در این حدیث آمده است:  باشد؛ همان می
باشد؛ یعنی اگر  روایی اهلل در آسمان میو منظور از آن، این نیست که فرمان«. است...

، «در آسمان استاش  پروردگاری که فرمانروایی»این حدیث را چنین معنا کنیم که: 
رود و تحریف معانی، یکی از  شمار می این، خود تحریف معنوی حدیث به

کردند.  جا و تحریف می که مفاهیم تورات را جابه های یهودیان است؛ چنان ویژگی
 فرماید: گونه که خود، می روایی اهلل، در آسمان و زمین است؛ هماننیقین فرما به

﴿َِ ّلِلذ ٰ  َٱَُكَُملَ َو  َٱوَ َتَِو  َلسذ
ََ  [١٨٩: آل عمران]  ﴾ِضَ ۡرل  

 ها و زمین از آنِ اهلل است. روایی آسمانفرمان 

 فرماید: و می

نَ َقُل َ﴿ ل ُكوُتََۦبِي ِدهََِم  َ َُكََِِم  َََُيِيََُو ُهوَ َء َش  ل  ل يَ ََُي ارََُو  ََ  [٨٨:  املؤمنون]  ﴾هَِع 
دهد و  ت که امان میروایی بر همه چیز، به دست کیست و کیسبگو: پادشاهی و فرمان

 یابد؟ کس در برابرش امان نمی هیچ

 فرماید: چنین می هم

﴿َُ اِلدََُۥّلذ ق  ٰ  َٱَم  َٱوَ َتَِو  َلسذ
َََ  [٦٤: الزمر]  ﴾ِضَۡرل  

 ست. کلیدهای آسمان و زمین از آنِ او

ها و زمین، به دست اهلل متعال است و همه، ملک اوست؛ لذا  ی آسمان همه
ها بر عرش خویش، قرار دارد. اعتقاد به  اشد که باالی آسمانب می اهلل خودِمنظور، 

که اهلل در آسمان است، ریشه در فطرت انسان دارد و نیازی نیست که در بررسی  این
. انسان، بر اساس فطرتش هنگام دعا کردن، دستش را این موضوع، خود را خسته کنیم

طور که  گردد؛ همان مان میبرد و با قلب خود، متوجه آس به سوی پروردگارش باال می
 کند. دستش را به سوی آسمان، بلند می
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کرد  گونه هستند؛ یکی از اساتید دانشگاه، برایم نقل می حتی حیوانات نیز همین
ی مصر گفته است: دقایقی  ی زلزله با او تماس گرفته و درباره« قاهره»که شخصی، از 

رهای خود را به سوی آسمان بلند قرار شده و س یقبل از زلزله، حیوانات باغ وحش، ب
دانند که اهلل در آسمان است؛ ولی برخی از  اهلل! حیوانات نیز می کرده بودند! سبحان

 باشد. در آسمان می ها، قبول ندارند که اهلل انسان
ایستند و دستان خود را به  زنیم، می طور وقتی بعضی از حشرات را می همین

در آسمان است، امری  که اهلل حال اعتقاد به ایندر هر  کنند. سوی آسمان بلند می
منکران این عقیده را  که نیازی به دلیل و جر و بحث ندارد. خداوند ست یفطر

کنند و  هدایت کند که خود، دستانشان را هنگام دعا کردن، به سوی آسمان بلند می
رود آنان را به  نمایند؛ پنداری که بیم آن می سان در عمل، پندار خویش را رد می بدین

 کفر مبتال کند.
پاسخ داد: اهلل در آسمان است. « اهلل کجاست؟»از کنیزی سؤال کرد:  پیامبر

آور اهلل هستید.  پرسید: من، کیستم؟ جواب داد: شما فرستاده و پیام اهلل گاه رسول نآ

ْعِتْقَها فَإِنََّها ُمْؤِمنَةٌ »به صاحبش فرمود:  پیامبر
َ
ا آزاد کن؛ زیرا او، او ر»یعنی:  (۶).«أ

کنند؟!  چه فکر می ای هستند ها که منکرِ چنین عقیده سبحان اهلل! این«. مؤمن است
 در آسمان است، کافرند! گویند: کسانی که معتقدند اهلل می

معتقدیم که در آسمان، فراتر از هر چیزی، و باالتر و برتر از  ی اهلل ما، درباره
ها مانندِ گنبد یا  قرار دارد. عرش بر روی آسمان بندگان خویش است و بر عرش خود

ها و زمین، به  ها و زمین برپا شده است و آسمان که بر روی آسمان ست ای هخیم
 نسبت عرش، چیزی نیستند.

ها و زمین احاطه دارد و  ی آسمان ، به همه«کرسی»در برخی از آثار آمده است: 
از کرسی « عرش: »ست گفتنیدارد.  بر آن قرار  قدمین )دو پای( پروردگار رحمان

َموات السبع واألرضَي »که در حدیث آمده است:  باشد؛ چنان تر می خیلی بزرگ إنَّ السَّ
لِقيَت یف فالة  ِمَن األرِض كَ  ريسكُ السبع بالنِّسبة لل

ُ
هفت آسمان و هفت »یعنی:  (1).«َحلقة  أ

                                           
 .نقل از معاویه بن حکم سلمی به 427صحیح مسلم، ش:  (۶)
 این حدیث را با توجه به شواهدی که دارد، صحیح دانسته است. /آلبانی (1)
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واضح «. اوری افتاده استای هستند که در زمین پهن زمین به نسبت کرسی، مانند حلقه
ی کوچک، در مقایسه با سرزمینی بزرگ و پهناور، چیزی نیست و  است که یک حلقه

ریس ك اللََعَ  إنَّ فضَل العرِش وَ »فرمود:  کند؛ همه مساحت را اشغال نمی چیزی از این
ین بزرگی عرش نسبت به کرسی، مانند بزرگی زم». یعنی: «قةِ لَع هذه اِلَلَ  الةَفضِل الفك

 فرماید: رو می تر است؛ از این پس، اهلل از هر چیزی بزرگ«. باشد پهناور به این حلقه می

ٰ  َٱَِسيُّهَُُكرَ َو ِسعَ ﴿ َٱوَ َتَِو  َلسذ
َۡرل   ََ  [٨٢٢: البقرة]  ﴾ض 

 ها و زمین را در برگرفته است.کُرسی پروردگار، آسمان

؛ زیرا پس خالقش چقدر عظیم است! امکان ندارد که خالق، در زمین باشد
ها یا  ی چیزی از مخلوق که در احاطه ست اینتر از  پروردگار سبحان، بزرگ

؛ این، ست یفراتر از هر چیز هایش باشد. لذا نتیجه می گیریم که اهلل آفریده
کنیم که ما را بر همین عقیده از دنیا ببرد  ی ماست و از اهلل متعال درخواست می عقیده

 محشورمان بگرداند. ع اهل سنت و جماعت است،و بر همین عقیده که مورد اجما
*** 

یضاى  وعن أيب هریرة -122
َ
نَّ َرُسوَل اهللِ أ

َ
نر تَُصوَم َوَزورُجَها »قال:  أ

َ
ٍة أ

َ
رَأ ال حَیلُّ المر

َذَن يف بَيرتِِه إاِلَّ بِإِذنِهِ  َشاِهٌد إاِلَّ 
ر
نِه، َوال تَأ  (۶).[ست ی؛ البته این، لفظ بخارمتفٌق عليه] «.بِإِذر

جایز نیست که با  برای زن»فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابوهریرهترجمه: 
بدون  نباید کسی رای او، روزه)ی نفل( بگیرد و  حضور شوهرش، جز به اجازه

 «.دهداش راه  ی شوهرش به خانه اجازه

 شرح
گوید:  می ، حدیثی بدین مضمون نقل کرده است که ابوهریره/مؤلف

ی او،  ی زن جایز نیست که با حضور شوهرش، جز به اجازهبرا»فرمود:  پیامبر
 «.اش راه دهد ی شوهرش به خانه روزه)ی نفل( بگیرد و نباید کسی را بدون اجازه

                                           
 .0162؛ و صحیح مسلم، ش: 4084صحیح بخاری، ش:  (۶)
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ی  نطقهوست؛ یعنی وقتی مردی در شهر یا ماین، یکی از حقوق مرد بر همسر ا
وهرش در ی نفل بگیرد؛ ولی اگر ش ی او، روزه خود باشد، زنش نباید بدون اجازه

ی نفل بگیرد. از ظاهرِ این  تمایل، روزه صورتتواند در  شهر یا منطقه نباشد، زن می
شود و هم  ی فرض می شود که این دستور، هم شامل روزه حدیث چنین برداشت می

ی نفل  ی شوهرش روزه ی نفل. روشن است که زن نباید بدون اجازه شامل روزه
ی نفل، عمل  روزهاجب است و بگیرد؛ زیرا رعایت حق شوهر بر او و

کار  ولی با ترک حقوق شوهرش گنه شود؛ کار نمی ست که با ترک آن، گنه ای داوطلبانه
بستر شود و اگر زن، در  گردد. چراکه ممکن است مرد، بخواهد با همسرش هم می

ی  خاطر مالحظه گردد یا الاقل امکان دارد به حالِ روزه باشد، مرد دچار مشکل می
ی  هوتش را سرکوب کند؛ البته ناگفته نماند که اگر زنی، بدون اجازههمسرش، ش

با وی نزدیکی ی نفل بگیرد، این حق برای شوهر او محفوظ است که  شوهرش روزه
دارش نزدیکی کرده است. ولی  کند و هیچ گناهی بر او نخواهد بود که با همسرِ روزه

با همسرش نزدیکی  مرد، خودش احساس بدی خواهد داشت که در چنین حالتی
برای زن جایز نیست که با حضور شوهرش، جز به »فرمود:  رو پیامبر نماید. از این

 «.ی او، روزه)ی نفل( بگیرد اجازه
ست  قمری( باقی مانده، بیش از ایامیی فرض؛ اگر ایامی که از سال ) و اما روزه

وهرش، با حضور ی ش ی قضایی دارد، برایش جایز نیست که بدون اجازه که زن، روزه
اوست و اینک در ماه  ؛ یعنی اگر ده روزِ رمضان بر گردنی قضایی بگیرد وی روزه
ی قضایی بگیرد که شوهرش اجازه  تواند روزه برد، تنها در صورتی می سر می رجب به

تواند  دهد؛ زیرا وقت دارد. اما اگر فقط ده روز از ماه شعبان باقی مانده است، زن می
جای آورَد؛  زیرا برای انسان جایز  اش را به های قضایی وهرش، روزهی ش بدون اجازه

تأخیر بیندازد. بنابراین در چنین  های قضایی خود را تا رمضان دوم به نیست که روزه
مواردی، زن به وظیفه یا واجب شرعی خود عمل کرده است و در چنین مواردی، 

 شرط نیست. کس دیگری ی شوهر و هیچ اجازه
؛ ی شوهر، جایز نیست ی نفل جز با اجازه مفصل است: روزه ،ی زن هموضوع روز

ی شوهر، جایز نیست و  ی قضایی، اگر وقت کافی باشد، باز هم بدون اجازه ولی روزه
ی روزهایی که بر گردن اوست، وجود نداشته باشد، دیگر،  اندازه اگر وقت کافی به
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رش حاضر است، یعنی در هکه شو ست یی شوهر، شرط نیست. این، در صورت اجازه
 تواند روزه بگیرد. باشد؛ و اگر غایب است، زن می شهر می

گونه است؟ احتمال دارد نماز نیز مثل روزه باشد؛ لذا زن  ولی آیا نماز نیز همین
نباید با حضور شوهرش نماز نفل بخواند. این احتمال نیز وجود دارد که چون نماز 

ی روز است، ولی نماز  ه نیست؛ زیرا روزه، در همهبرد، لذا مانند روز زمان زیادی نمی
ی شوهر  ه اجازهگونه نیست و نماز نفل، دو رکعت است و ناگفته پیداست ک این

رسد که حکم نماز در چنین  نظر می ، شرط نیست. لذا چنین بهی نماز فرض درباره
مگر  با حضور شوهرش، نماز نفل بخواند؛ تواند موردی، مانند روزه نیست و زن می

؛ مثالً که شوهر، او را از نماز نفل منع کند و بگوید: اینک به نزدیکی با تو نیاز دارم این
بگوید: نماز چاشت نخوان؛ یا نماز شب نخوان. ناگفته نماند که برای مرد جایز نیست 

که  همسرش را از کارهای نیکی مانند نماز چاشت یا تهجد، محروم کند، مگر این
شود و نتواند صبر کند. ولی در مجموع، مرد باید یاورِ همسرش شهوت، بر او غالب 

سان همانند همسرش اجر و  باشد و بدین در کارهای نیک و اطاعت و بندگی اهلل
 پاداش خواهد یافت.

دادن به دیگران برای ورود   ی شوهر یا اجازه ی راه دادن دیگران به خانه اما مسأله
 ایز است؛ ولی این اجازه، بر دو نوع است:ی شوهرش ج به منزل، تنها با اجازه

ی عرفی؛ یعنی روشی که معمول شده است و گاه همسایگان،  اجازه نوع اول:
آیند و مرد نیز به همسرش اجازه  دوستان، همکاران و نزدیکان یک زن، به دیدنش می

شوهرش ی  ها را به خانه تواند این اش بیایند. لذا زن می دهد که این افراد، به خانه می
ام شود یا  زن حق ندارد وارد خانه که مرد، منع کند و بگوید: فالن راه دهد؛ مگر این

زن حق ندارد نزدت بیاید. در این صورت بر زن واجب است که به حرفِ  فالن
 شوهرش عمل کند.

هرکه را »سان که مرد به همسرش بگوید:  ؛ بدینست یی لفظ اجازه نوع دوم:
به خانه بیاوری، جز کسی که به گمانت، ورودش به خانه و توانی  خواسته باشی، می

 .ست یی مرد، ضرور در این صورت اجازه«. بار است رفت و آمد با او، زیان
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تواند هرکه را بخواهد، حتی مادرزن، یا  گیریم که مرد می بنابراین نتیجه می
ته در اش منع کند؛ الب ی همسرش را از ورود به خانه خواهرزن و یا خاله و عمه

بار  اش، زیان اش، برای او و خانواده صورتی که رفت و آمد چنین کسانی به خانه
توانند  ها، حتی نسبت به دختران خود حسادت دارند و نمی . زیرا برخی از زنباشد

ی دختر و  زنی، رابطه هم دوبهبا شاهدِ زندگی آرام و خوشبختی دخترشان باشند و 
کنند  جادو، سعی میسحر و نند جادوگرانی که با کنند! ما میداماد خود را خراب 

اصالً روابط زناشویی برخی از زنان و شوهرانشان را خراب نمایند. در چنین مواردی، 
 به صالح نیست که همسر آدم با مادرش رفت و آمد کند.

*** 

یَّتِه، ُُكُُّكمر راٍع، وُُكُُّكمر مسئوٌل عنر رعِ »قال:  َعِن انلَّبي  $وعن ابن عمرَ  -122
ةُ راِعیٌة لَع بیرِت َزورِجها وودَلِه، َفُُكُُّكمر راع، 

َ
ِل بَيرتِه، واملررأ هر

َ
ِمرُی َراع، والرَُّجُل راٍع لََع أ

َ
واأل

 (۶)[متفٌق عليه] «.وُُكُُّكمر مسئوٌل عنر رِعیَّتِهِ 
ی شما، مسؤولید و هر یک از  همه»فرمود:  گوید: پیامبر می $عمر ابنترجمه: 

شود؛ رهبر یا حاکم، مسؤول رعیت است و  ی زیردستانش بازخواست می رهشما دربا
ی شوهرش و فرزندان او مسؤولیت  ی خانه اش؛ و زن، درباره مرد، مسؤول خانواده

 «.ی زیردستان خود، بازخواست خواهید شد ی شما مسؤولید و درباره دارد. پس، همه

نَّ َرُسوَل  وعن أيب يلعٍّ َطلرق بن يلعٍّ  -123
َ
إَِذا داع الرَُّجُل َزورجَتُه : »َقاَل  اهللِ  أ

تِِه وإِنر ََكنَتر لََعَ اتلَّنُّور
ر
]روایت ترمذی و نسائی؛ ترمذی، این حدیث را  «.حِلَاجتِِه َفلرَتأ

 (1)حسن صحیح دانسته است.[
هرگاه مرد، »فرمود:  اهلل گوید: رسول می ق بن علیلْابوعلی، طَترجمه: 

نیازش فرابخواند، زن باید اجابت کند؛ هرچند بر سرِ تنور همسرش را برای رفع 
 «.باشد

                                           
 .0268(؛ و صحیح مسلم، ش: 7022، 282صحیح بخاری، ش: ) (۶)
از  867؛ و صحیح الترمذی، ش: 0616، ش: السلسلة الصحيحة؛ و 425صحیح الجامع، ش:  (1)

 ./آلبانی
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َمررُت »قال:  َعِن انلَّبي  وعن أيب هریرة -132
َ
حٍد أل

َ
ُجَد أل نر يسر

َ
ا أ لَور ُکنرُت آِمرىا أَحدى

ُجَد لَِزورِجَها نر تَسر
َ
ة أ

َ
]ترمذی، این حدیث را روایت کرده و آن را حسن صحیح  «.املررأ

 (۶)دانسته است.[
دادم که  اگر به کسی فرمان می»فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریرهترجمه: 

 «.دادم که برای شوهرش سجده نماید کسی را سجده کند، به زن فرمان می

مي سلمةَ  -132
ُ
ٍة ماتَتر وزورُجَها عنها راٍض : »َقاَل َرُسوُل اهللِ قالت:  &وعن أ

َ
یُّما امرأ

َ
أ

 (1)سته است.[نذی، روایتش کرده و آن را حسن دا]ترم «.دَخلَِت اجَلنَّةَ 
حالی بمیرد که در  هر زنی»فرمود:  اهلل گوید: رسول می &سلمه امترجمه: 

 «.شود ست، وارد بهشت می شوهرش از او راضی

 شرح
 نقل کرده که پیامبر $، حدیثی بدین مضمون از عبداهلل بن عمر/مؤلف

ی زیردستانش  یک از شما دربارهی شما، مسؤولید و هر  همه»فرموده است: 
 «.شود بازخواست می

در این خطاب، روشن نموده که  ی امت است و پیامبر این خطاب، برای همه
« راعی»ی  ی زیردستان خود مسؤولیت دارد. در این حدیث، واژه هر انسانی، درباره

آن شود که با در نظر گرفتن منافع و ضررهای چیزی، از  آمده و به کسی گفته می
چه را که  کند و آن چه را که برای آن، مفید است، فراهم می کند؛ یعنی آن نگهداری می

نماید؛ مانند چوپان که گوسفندانش را به مناطق پِرعلف  بار است، از آن دور می زیان
 کند. علف رها نمی های خشک و بی ها را در زمین آنبرد و  می

رهبر یا  زیردستان خود، مسؤولند؛ی  گونه هستند و درباره ها نیز همین انسان
ای،  داران منطقهروایی حکام یا فرمانی فرمان . گرچه حوزهحاکم، مسؤول رعیت است

                                           
؛ 862، ش: /؛ و صحیح الترمذی، از آلبانی0882؛ ارواء الغلیل، ش: 4685صحیح الجامع، ش:  (۶)

 سته است.صحیح دان 2644المصابیح، ش:  ةمشکا در آلبانی، آن را

، ش: السلسلة الضعيفة؛ و 517ماجه، ش:  ؛ ضعیف ابن6667ضعیف است؛ ضعیف الجامع، ش:  (1)
0562. 
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دار یک تری نسبت به فرمان متفاوت است. کدخدای یک دهکده، مسؤولیت کم
تر از مسؤولیت رییس حکومت یا  شهرستان دارد و مسؤولیت استاندار، به مراتب کم

ام یک کشور است؛ در نتیجه مسؤولیت هرکس، متناسب با حوزه یا سطح ترین مقباال
باشد و نسبت به همسر، دختر، پسر،  اش می روایی اوست. مرد، مسؤول خانوادهفرمان

اش هستند، مسؤولیت دارد و بر او واجب  خواهر، خاله، عمه و کسانی که در خانه
اش مسؤولیت  نه و خانوادهاست که به مسؤولیت خود عمل کند. زن نیز نسبت به خا

ی چای و غذا و  و بر او واجب است که به کارهای خانه مانند آشپزی و تهیه دارد
روی،  ی نیاز غذا بپزد و اسراف نکند؛ زیرا میانه اندازه نظافت منزل رسیدگی کند؛ به

قناعت و دوری از اسراف، اهمیت فراوانی دارد و برخی، از آن به نصف زندگی تعبیر 
که باید رعایت کند. زن،  ست یاند؛ در هر حال پرهیز از افراط و تفریط، امر مهم کرده
های کثیف را از  کند، لباس هاست؛ لباس، تَنِشان می چنین مسؤول رسیدگی به بچه هم

ها را در زمستان  نماید و آن خوابشان را آماده می، رختشوید آورد و می تنشان درمی
کند و مسؤول  ها را تر و خشک می هاست و آن بچهطور کلی مراقب  پوشاند؛ به می

کار نیز نسبت به وظایف خویش و اموال و  رسیدگی به کارهای خانه است. خدمت
خانه، مسؤول است و باید از وسایلی که در اختیار اوست، نگهداری  وسایل صاحب

 ی زیردستان خود مسؤولیت دارد. که هرکس، درباره کند. خالصه این
ذکر کرده، از لحاظ صحت، نیازمندِ بررسی و  /حادیثی که مؤلفو اما دیگر ا

که مرد بر  ست یگر اهمیت و بزرگی حقوق ست؛ ولی در مجموع، نشان بازبینی
گونه که رعایت حقوق زن  همسرش دارد و زن باید این حقوق را رعایت کند؛ همان

 فرماید: بر مرد واجب است. اهلل متعال، می

ل ُهنَذ﴿ َِٱَُلَِمثَ َو  ل يَ َيَّلذ ََِِهنَذع  َٱب
عَ ل  ََ[  ٨٨٨: البقرة]  ﴾ُروِفَم 

 ای هستند.که وظایفی دارند، دارای حقوق شایسته و زنان، همچنان

که شریعت اسالمی را  ست یاین، همان برابری و عدالت در وظایف و حقوق
 سازد. متمایز می

*** 



 الصالحین شرح ریاض   72

 

رَ »قال:  َعِن انلَّبي  وعن معاِذ بِن جبلٍ  -131 ِذي امر نریا إاِلَّ ال تُؤر ٌة َزورَجَها يف ادلُّ
َ
أ

 ُ ِذیه َقاتلَِك اّللَّ نر قالَتر َزورَجُتُه ِمَن احُلورِ الرِعنِی ال تُؤر
َ
َما ُهو ِعنرَدِك دِخیٌل یُؤِشُك أ ، َفإِنَّ

 (۶)]ترمذی، این حدیث را روایت کرده و آن را حسن دانسته است.[ «.یُفارَِقِك إيَِلنا
هر زنی، شوهرش را در دنیا »فرمود:  د: پیامبرگوی می معاذ بن جبلترجمه: 

گوید: خدا، تو را بکشد؛  می« حور عین»اذیت کند، همسرِ بهشتی آن مرد، یعنی 
 «.آید شود و نزد ما می زودی از تو جدا می بهاذیتش نکن. او، نزد تو مهمان است و 

ساَمَة بِن زیدٍ  -139
ُ
ُت بعر »قال:  َعِن انلَّبي  $وعن أ َْضُّ لََعَ َما ترکر

َ
ِدي فِترَنةى ِِه أ

 (1)[متفٌق عليه] «.الريجال ِمَن النيَساءِ 
بارترین  پس از من، زیان»فرمود:  گوید: پیامبر می $اسامه بن زیدترجمه: 

 «.ی زنان است ماند، فتنه ای که برای مردان برجای می فتنه

 شرح
 یامبر اکرمنقل کرده که پ $بدین مضمون از اسامه بن زید ی، حدیث/مؤلف

ی  ماند، فتنه ای که برای مردان برجای می بارترین فتنه پس از من، زیان»فرموده است: 
 «.زنان است
ماند،  جا می ای که پس از او به ترین فتنه خبر داده که بزرگ سان پیامبر بدین

 فرماید: می گونه که اهلل ی زنان است؛ همان فتنه

ََلِلنذاِسََُزِيِنَ ﴿ هَ ٱَُحبُّ ا َٱَِمنَ َتَِو  َلشذ ن  َلَ ٱوَ َنِيَ ل  َٱوَ َءَِلِنِس  ةَِل َٱَِطيَِق  ر  نط  َِمنَ َُمق 
ه بَِٱ ةَِلَ ٱوَ ََّلذ َ ٱوَ َفِضذ ةَِل َٱَلَِيَ ل  وذم  َٱوَ َُمس 

َ ٱوَ َمَِع  َن َل   ََََ  [١٣: آل عمران]  ﴾ثَِرَ ل 
های هنگفتِ طال و نقره های درونی اعم از زنان، فرزندان و ثروتبرای مردم، محبت خواسته

 های مرغوب و نشاندار و چارپایان و زراعت، آراسته شده است.اسبو 

ای که  گونه ها، چیزهایی که محبتش برای مردم آراسته شده است؛ به ی این همه
رود؛ اما  شمار می ای قوی برای گناه و انحراف انسان به ها، انگیزه هر یک از این

                                           
از  0827ماجه، ش:  ؛ و صحیح ابن072، ش: السلسلة الصحيحة؛ 7086صحیح الجامع، ش:  (۶)

 ./آلبانی

 6751؛ و صحیح مسلم، ش: 4182صحیح بخاری، ش:  (1)
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اهلل متعال، ابتدا میل و رغبت  رو شود. از این ی انحراف، محسوب می ترین انگیزه قوی
 درونی به زنان را ذکر کرد.

ی انحراف مردان برشمرد تا  ترین انگیزه بارترین فتنه یا قوی زن را زیان پیامبر
هایی  ی زنان هشدار دهد. بنابراین، بر مسلمانان واجب است که تمام راه نسبت به فتنه
، ببندند؛ لذا بر زن واجب است که در انجامد ی زنان یا انحراف مردم می را که به فتنه

ور که بنا ط برابر مردان بیگانه، حجاب کامل داشته باشد و صورتش را بپوشاند؛ همان
چنین بر او  ؛ همباشد پوشاندن دست و پا نیز واجب میبر دیدگاه بسیاری از علما، 

دان و نشینی مر ؛ زیرا همنشینی با مردان، دوری کند واجب است که از اختالط و هم
 انگیز است و هم برای زنان. پیامبر بار و فتنه زنان بیگانه، هم برای مردان، زیان

َها آِخُرَها وََخرْيُ ُصُفوِف النَِّساِء آِخُرَها »فرموده است:  لَُها َوََشُّ وَّ
َ
َخرْيُ ُصُفوِف الرَِّجاِل أ

لَُها وَّ
َ
َها أ ها،  دترین صفِ آنبهترین صف مردان، صف اول است و ب»یعنی:  (۶).«َوََشُّ

زیرا «. باشد و بدترینش، صف اول صفِ آخِر؛ و بهترین صفِ زنان، صف آخر می
رود؛  شمار می رو بدترین صف زنان به صف اول زنان، به مردان نزدیک است و از این

جا که آخرین صف زنان، از مردان دور است، بهترین صف برای زنان  ولی از آن
 شود. محسوب می

ها با مردها،  ها نیز در نماز عید حاضر شوند؛ ولی زن داد که زن ر میدستو پیامبر
رفت و آنان  ی عید( نزد زنان می پس از سخنرانی )خطبه جا نبودند؛ زیرا پیامبر یک

ها، جدا از مردها، در جای مستقلی  دهد که زن و این، نشان می .داد را پند و اندرز می
 اند. بوده

و ایمان مردم، قوی بود و مردم از منکرات دوری  این در دورانی بود که دین
کردند؛ لذا رعایت این مسأله در زمان ما که فساد و منکرات، افزایش یافته است،  می

ی زنان یا  تری دارد و بر همگان واجب است که در حد امکان از فتنه ضرورت بیش
ی  و فریفتههای انحرافی ناشی از میل و عالقه به جنس مخالف، بپرهیزند  انگیزه

ها نشوند که با تمام ابزار و امکانات خود به  زدگان و پیروان کورِ آن تبلیغات غرب
ی این  خوانند؛ بدون شک همه سوی اختالط و درآمیختن مردان و زنان، فرامی

                                           
 .نقل از ابوهریره ، به551صحیح مسلم، ش:  (۶)
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آراید. در  های کافران و پیروان کورشان می که شیطان در دل ست ای هتبلیغات، وسوس
های جدی و  کردی به آسیب ی چنین روی کفر در نتیجه صورتی که امروزه کشورهای

توانند. در عین  کنند از آن رهایی یابند؛ ولی نمی اند که آرزو می بزرگی دچار شده
ای فرزندانمان که از پوست و گوشت ما هستند،  حال، متأسفانه برخی از مردم و عده

و  بانوانی  درباره انگاری خوانند و با سهل های اخالقی فرامی به رها کردن ارزش
های ناشی  بند و باری اخالقی و آسیب اشتغال آنان در کنارِ مردانِ بیگانه، به افزایش بی

ی مسلمانان را از  کنم که ما و همه زنند. از اهلل متعال درخواست می از آن، دامن می
 ی بزرگوار است. یقین او، بخشنده ها و اسباب انحراف محافظت کند؛ به فتنه

*** 
 



 ی زن و فرزند و سایر زیردستان باب: نفقه -33

 فرماید: اهلل متعال، می

﴿َ وَ ل َٱَو َع   ََُلُودَِم  كِسَ َُقُهنَذرِزَ َۥّل  ُتُهنَذو  ََِو  َٱب
عَ ل  ََ  [٨٤٤: البقرة]  ﴾ُروِفَم 

 ی پدران است. و خوراک و پوشاک متعارف مادران، بر عهده

 فرماید: و می

ة ََُذوَِلُنفِقَ ﴿ ع  تِهََِِمِنَس  ع  َس  نَۦ  ل يَ َقُِدرَ َو م  ا ََُينفِقَ ف لَ َۥقُهَُرِزَ َهَِع  ُ َٱَهَُء ات ى ََِممذ ََّللذ َل 
ِلُِفَ َُٱَيُك  ًََسان فَ َّللذ ا ََإِلذ اء ات ى ََم    [  ٧:  الطالق]  ﴾ه 

چه اهلل به او بخشیده  دارا باید از دارایی خویش هزینه کند و کسی که تنگدست شده، از آن
 دهد. ای که به او داده، تکلیف نمی کس را جز به اندازه است، هزینه نماید. اهلل، هیچ

 فرماید: چنین می هم

ا َ﴿ قَ َو م  نف 
 
َ َِمِنَُتمأ ُهوَ َء َش  ََ  [٤٩ سبأ:]  ﴾ۥلُِفهَُُيَ َف 

 دهد. و هرچه انفاق کنید، اهلل عوضش را می

 شرح
، به کسانی چون «عیال»گشوده است. « ی عیال نفقه»، بابی تحت عنوان /مؤلف

ها را بر عهده  شود که سرپرستی آن رزند، برده نزدیکان هر کسی گفته میهمسر، ف
ی حقوق زن بر شوهرش سخن گفتیم. اما نزدیکان انسان نیز  تر درباره دارد. پیش

 حقوقی دارند که اهلل متعال به آن اشاره فرموده است:

َ ٱَُبُدوا َعَ ٱوَ ﴿ ََّللذ ل  ََِو  ََۦبِهََُِكوا َتُش  ي  ََِا ََ َ ش  ب ٱو 
َ إِحَ َنَِي َدِلَ و  َلَ  بِِذيَانَ س  َ ُقرَ لَ ٱَو    ﴾ب 

    [٤٦:  النساء]
و اهلل را پرستش کنید و چیزی را با او شریک نگردانید و به پدر و مادر و به خویشاوندان و  

 نزدیکان خویش نیکی نمایید.

ی  که بر عهده ست یلذا تأمین مسکن، و پوشاک و خوراک متعارف نزدیکان، حق
 فرماید: می ه که اهللگون انسان است؛ همان

﴿َ وَ ل َٱَو َع   ََُلُودَِم  كِسَ َُقُهنَذرِزَ َۥّل  ُتُهنَذو  ََِو  َٱب
عَ ل  ََ  [٨٤٤: البقرة]  ﴾ُروِفَم 

 ی پدران است. و خوراک و پوشاک متعارف مادران، بر عهده
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لذا پدر خانواده، وظیفه دارد خوراک و پوشاک همسر و فرزندانش را فراهم کند؛ 
ی فرزندش بر او واجب است. به عبارت دیگر، زنی که  دایهی  طور که نفقه همان

ها  ی زناشویی آن دهد، نفقه دارد؛ اگر همسر اوست، به سبب رابطه فرزندش را شیر می
با یکدیگر، نفقه دارد و اگر همسر او نیست، باز هم به سبب شیر دادن به فرزندش، از 

 حق نفقه برخوردار است.

﴿َ وَ ل َٱَو َع   ََُلُودَِم  همان پدر است که شامل پدر و پدربزرگ و سایر اجداد   ﴾ۥّل 
ی اول، پدر، و به همین ترتیب پدربزرگ یا جدّ بزرگ  شود؛ یعنی در مرحله کودک می

های خود نفقه دهند؛ البته این حکم،  و دیگر اجداد کودک، باید به فرزندان و نوه
 :شرایطی دارد

ای متعارف را داشته باشد و اگر از ه دهنده، توانایی تأمین هزینه نفقه شرط اول:
 فرماید: ها بر او واجب نیست؛ زیرا اهلل متعال، می ، تأمین هزینهاستدادن نفقه، ناتوان 

ة ََُذوَِلُنفِقَ ﴿ ع  تِهََِِمِنَس  ع  َس  نَۦ  ل يَ َقُِدرَ َو م  ا ََُينفِقَ ف لَ َۥقُهَُرِزَ َهَِع  ُ َٱَهَُء ات ى ََِممذ ََّللذ َل 
ِلُِفَ َُٱَيُك  َإًََِسان فَ َّللذ ا ََلذ ا َء ات ى ََم  ي جَ َه  ُلَس  َُٱَع  َ َدَ ب عَ َّللذ َ َُعس   ََ[٧: الطالق]  ﴾٧َايُس 

دارا باید از دارایی خویش هزینه کند و کسی که تنگدست شده، از آنچه اهلل به او بخشیده 
دهد. اهلل، پس  ای که به او داده، تکلیف نمی کس را جز به اندازه است، هزینه نماید. اهلل، هیچ

 تنگدستی، گشایشی فراهم خواهد کرد.از 

خود، ناتوان باشد؛ لذا  دهند، از تأمین نیازهای اش را می کسی که نفقهشرط دوم: 
شود و خود، باید  نیاز محسوب می کسی که توانایی تأمین نیازهایش را دارد، بی

 اش را بدهد. هایش را تأمین کند و بر کسی دیگر، واجب نیست که خرجی هزینه
دهد؛ زیرا اهلل متعال،  دهنده، وارثِ کسی باشد که به او نفقه می نفقه: شرط سوم

 فرموده است:

﴿َ ََ  [٨٤٤: البقرة]  ﴾لِك َذ  ََُلَِمثَ َو ارِثَِل َٱَو َع  
 ای دارد. وارث نیز چنین وظیفه

های  گانه بر خویشاوند، واجب است که نفقه یا هزینه لذا با وجود این شرایط سه
هایی مانند خوراک، پوشاک، مسکن  دیکش را تأمین نماید؛ هزینهمتعارف قوم و خویش نز

های شرعی و متعارف ازدواج. و اگر شخصی، خود توانایی تأمین بخشی از این  و هزینه
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های خارج از توانِ او را  هزینهها را دارد، بر خویشاوندِ وارثش واجب است که  هزینه
 ی پیشین، عام وفراگیر است. یههی در آی ال و تکمیل نماید. زیرا فرمودهتأمین 

 ومی آن بیان شد.(ی مفه اب ذکر کرده است )که ترجمهسه آیه در این ب /سپس مؤلف
*** 

، َوِدیَناٌر : »َقاَل َرُسوُل اهللِ قال:  وعن أيب هریرة -131 َتُه يف سبیِل اّللَّ َفقر نر
َ
ِدیَناٌر أ

قرَت بِِه لََعَ  نرَفقَتُه يف رَقَبٍة، وِدیَناٌر تصدَّ
َ
رىا أ جر

َ
ظُمَها أ عر

َ
لِك، أ هر

َ
َتُه لََع أ نرفقر

َ
ِكنٍی، َوِدیَناٌر أ  ِمسر

لَِك  هر
َ
َتُه لََع أ نرَفقر

َ
ي أ  (۶)]روایت مسلم[ «.اَّلَّ

دیناری در راه اهلل انفاق »فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابوهریرهترجمه: 
دهی  یی صدقه میبخشی؛ دیناری به بینوا ای می کنی؛ دیناری در راه آزاد کردن برده می

ات  ای که به خانواده کنی؛ در این میان پاداش نفقه ات می و دیناری خرجِ خانواده
 «.تر( است تر )بیش ای، از همه بزرگ داده

ََل رسوِل اّللَّ اهلل  وعن أيب عبدِ  -132 باَن برن ُُبرُدَد َمور  َویَُقاُل َل: أيب عبِد الرََّحن ثَور
فرَضُل ِدیَناٍر ُينرِفُقُه الرَُّجُل ِدیَناٌر ُينرِفُقُه لََعَ ِعیاَِل، َوِدیَناٌر ُينرِفُقُه »: َقاَل َرُسوُل اهللِ قال: 

َ
أ

 ِ حابه يف سبِیِل اّللَّ صر
َ
، وِدیَناٌر ُينرِفُقُه لََع أ  (1)]روایت مسلم[ «.لََعَ دابَّتِِه يف سبیِل اّللَّ

 ی پیامبر آزادشده ، غالمِابوعبداهلل یا ابوعبدالرحمن، ثوبان بن بجدد ترجمه:
کند،  بهترین دینار )مالی( که مسلمان، انفاق می»فرمود:  اهلل گوید: رسول می

که برای مرکب خود در راه  ست یکند؛ و دینار اش می که خرجِ خانواده ست یدینار
 «.نماید که در راه اهلل، برای یارانش صرف می ست ینماید و دینار اهلل هزینه می

مي  -136
ُ
ٌر يف بين أيب یَا َرُسوَل اهللِ  عنها َقالَت: قلُت اهلل  سلََمَة رِضوعن أ جر

َ
، َهلر يل أ
ُت بَتارَِکتِهمر َهَكَذا وَهَكَذا، إِنَّما ُهمر بيِن؟ فقال:  نرِفَق علَیرِهم، َولَسر

ُ
نر أ

َ
ُر »سلَمَة أ جر

َ
َنَعمر لَِك أ

ِت علَیِهم َفقر نر
َ
 (۳)[متفٌق عليه] «.ما أ

                                           
 .884صحیح مسلم، ش:  (۶)
 .845صحیح مسلم، ش:  (1)

 .0110؛ و صحیح مسلم، ش: 4282صحیح بخاری، ش:  (۳)
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به فرزندانم از نسبت توانم  خدا! نمی گوید: گفتم: ای رسول می &سلمه امترجمه: 
ها بدهم،  ای که به آن خاطر خرجی و نفقه بهتفاوت باشم و رهایشان کنم؛ آیا  ابوسلمه بی
 «.رسد دهی، به تو می ای که به آنان می بله؛ پاداشِ خرجی و نفقه»یابم؟ فرمود:  پاداش می

ل الرِكَتاِب يف يف حِدی وعن سعد بن أيب وقَّاص -132 وَّ
َ
ناهُ يف أ مر ِي َقدَّ ویِل اَّلَّ ثِِه الطَّ

نَّ َرُسوَل اهللِ بَاِب انليیَِّة 
َ
ِجررَت بها اهلل  َوإِنََّك لَنر ُتنرِفَق َنَفَقةى تَبرَتِِغ بَِها وَجهَ »قال َل:  أ

ُ
إالَّ أ

تَِك 
َ
 (۶)[متفٌق عليه] «.َحَّتَّ ما ََترعُل يف يفي امرأ

که در ابتدای این کتاب در باب  والنی از سعد بن ابی وقاصدر حدیثی طترجمه: 
و هرچه برای خشنودی اهلل انفاق »به او فرمود:  اهلل آوردیم، آمده است که رسول« نیت»

 «.گذاری  که در دهان همسرت می ای کنی، پاداش آن را خواهی یافت؛ حتی لقمه

َدرِيي  -132 ُعوٍد ابلر لِِه نفَقةى »قال:  َعِن انلَّبي  وعن أيب َمسر هر
َ
َفَق الرَُّجُل لَع أ نر

َ
إَِذا أ

 (1)[متفٌق عليه] «.حیتَسُبها َفِِه ََلُ صدَقةٌ 
ای که  خرجی و نفقه»فرمود:  گوید: پیامبر می ابومسعود بدریترجمه: 

دهد، برایش  شخصِ )مسلمان( به امید اجر و ثواب به اهل و عیال خویش می
 «.شود ای محسوب می صدقه

: َقاَل َرُسوُل اهللِ عنهما قال: اهلل  بِن عمرو بِن العاص رِضاهلل  وعن عبدِ  -133
نر یَُضیيَع َمنر یُقوُت »

َ
که ابوداود و سایر اهل  ست ی]حدیث صحیح «.َکيف بِاملررءِ إِثرماى أ

 (۳)اند.[ حدیث روایت کرده
نر »يف صحیحه بمعَناهُ قال:  (8)ورواه مسلم

َ
نر یملُِك قُوتَهُ  َکيف بِاملررءِ إِثرماى أ  «.حَیربَِس َعمَّ

                                           
همین  7ی  . ر.ک: حدیث شماره0262(؛ و صحیح مسلم، ش: 0684، 42صحیح بخاری، ش: ) (۶)

 کتاب.

 .0116؛ و صحیح مسلم، ش: 44صحیح بخاری، ش:  (1)

 .285؛ إرواء الغلیل، ش: 5520ش:  صحیح الجامع، (۳)

 .882صحیح مسلم، ش:  (8)
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برای گنهکار »فرمود:  اهلل گوید: رسول می عبداهلل بن عمرو بن عاصترجمه: 
های کسی که مخارجش با اوست،  که در تأمین هزینه ست یشدن شخص، همین کاف

 «.کوتاهی کند
خود روایت کرده است که « صحیحِ»، حدیثی به همین مضمون در /و مسلم

های( کسی را که  که غذا )و هزینه ست یهمین گناه برای انسان کاف»فرمود:  پیامبر
 «.مخارجش با اوست، تأمین نکند

نَّ انلَّبَّ  وعن أيب هریرةَ  -922
َ
بُِح الرِعَباُد فِیِه إاِلَّ ملَََكِن »قال:  أ َما ِمنر یورٍم یُصر

ِط ُمنرِفقاى  عر
َ
حُدُهما: اللَُّهمَّ أ

َ
الن، َفیقوُل أ ِسَكى تَلَفاى َيْنر ِط ُممر عر

َ
ا، ویَقوُل اآلَخر: اللَُّهمَّ أ  «.َخلفى

 (۶)[متفٌق عليه]
هر روز که بندگان شب را به »فرمود:  پیامبرگوید:  می ابوهریرهترجمه: 

گوید: یا اهلل! به کسی که  ها می آیند؛ یکی از آن رسانند، دو فرشته پایین می صبح می
گوید: یا اهلل! به بخیل و کسی که از انفاق  ، میکند، عوض بده. و دیگری انفاق می

 «.کند، ضرر و زیان برسان کردن خودداری می

ُ »قال:  وعنه َعِن انلَّبي  -922  بمن َتُعول، وََخریر
ر
ََل وابرَدأ فر ِد السُّ ٌ ِمَن ايلر َُد الرُعلریا َخریر ايلر

ِر ِغًنى  َدَقِة َما ََكَن َعنر َظهر َتِعفف، یُ الصَّ ُ ، وَمنر يَسر نِه اّللَّ ِن ُيغر َتغر ، وَمنر يَسر ُه اّللَّ ]روایت  «.ِعفَّ
 (1)بخاری[

دهنده( از  دست باال )دست صدقه»فرمود:  پیامبرگوید:  می ابوهریرهترجمه: 
ی صدقه( بهتر است و ابتدا به کسی صدقه بده که تحت تکفل و  دست پایین )گیرنده

نیازی )و بیش از نیاز  از روی بیکه  ست ای هسرپرستی توست؛ و بهترین صدقه، صدق
دهنده( باشد. و هرکس، از گدایی و درخواست کمک مالی از دیگران، دوری  صدقه
نیازش  نیازی بجوید، اهلل، بی دارد و هرکس، بی ، اهلل، او را از آن، دور نگه مینماید

 «.گرداند می
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 شرح
ادن خرجی به گر فضیلت انفاق بر اهل و عیال است؛ د ی این احادیث نشان همه

اهل و عیال و تأمین نیازهای متعارف خانواده از انفاق در راه اهلل و از هزینه کردن 
اموال برای آزاد کردن بردگان و نیز از صدقه دادن به بینوایان، برتر است؛ زیرا انسان، 

ها را بر انسان، واجب  ی آن همواره با اهل و عیال خویش است و اهلل متعال، نفقه
های متعارف خانواده، فرض عین است و  است. به عبارت دیگر، تأمین هزینه گردانیده

که گاه صدقه دادن به دیگران یا بذل  فرض عین، از فرض کفایه برتر است. ضمن این
و بخشش به افرادی غیر از نزدیکان و اعضای خانواده، نفلی و خارج از حدّ واجب 

دارند. زیرا اهلل متعال، در حدیث  است؛ ناگفته پیداست که فرایض بر نوافل برتری

ا اْفََتَْضُت َعلَيْهِ »قدسی فرموده است:  َحبَّ إيَِلَّ ِممَّ
َ
ء  أ یعنی:  (۶).«َما َتَقرََّب إِيَلَّ َعبِْدي بََِشْ

جوید،  ی آن به من تقرب و نزدیکی می  وسیله ام به ترین چیز نزد من که بنده محبوب»
سو انسان را به انجام نوافل تشویق  شیطان، از یک «.ام که بر او فرض کرده ست یاعمال
گرداند. لذا  رغبت می کند و از سوی دیگر، او را نسبت به فرایض و واجبات، بی می

ی فراوانی به صدقه و بذل و بخشش  شود که برخی از افراد، عالقه گاه مشاهده می
کند؛ به عنوان  یکنند، ولی واجب را ترک م دارند و به فقرا و مستمندان کمک مالی می

ی خود را  ی خانواده بازند، ولی نفقه مثال در بذل و بخشش به مستمندان، دست و دل
کنند!  های خود را پرداخت نمی دهند یا بدهی خوبی نمی که بر آنان، واجب است، به

های خود بیندیشند، عمره یا حج نفلی  که به بازپرداخت بدهی بدهکارند، اما بدون این
و نه عاقالنه؛  ست یدهند! چنین کاری، نه شرع ا به این و آن، صدقه میگزارند ی می

 .ست یخردی و گمراهیِ چنین افراد گر بی بلکه بیان
اولویت را در انجام وظایف شرعی مسلمان، وظیفه دارد و بر او واجب است که 

تری  رعایت نماید و ابتدا به کارهایی بپردازد که اهمیت بیش از جمله صدقه، خویش
روی و  گاه بدور از اسراف و زیاده دارند و از لحاظ شرعی در اولویت هستند و آن

پس از ادای فرایض و واجباتی چون زکات و که از مسیر اعتدال خارج شود،  آن بی
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زیرا اهلل متعال، در بپردازد؛  ل نفلبه کارهای مستحب یا اعمااش،  ی خانواده تأمین نفقه
 است:وصف بندگان نیک خویش فرموده 

ِينَ ٱوَ ﴿ ُقوا ََإِذ ا َََّلذ نف 
 
ََِل مَ َأ ل مَ َفُوا َيُس  قَ َو  وا َي  نَ َُتُ َك  َ َو  امَ َلِك َذ  ََب ي   [٦٧ فرقان:ال]َ﴾٦٧َاق و 

همواره   ورزند، و انفاقشان نمایند و بخل نمى روى نمى کنند، زیاده و آنان که چون انفاق مى
 میان این دو حالت، در حدّ اعتدال است.

باید در حد اعتدال باشد، و این، به شرایط، بستگی دارد؛ یعنی گاه بذل و بخشش 
که انسان، دستش را بازتر بگیرد و گاه از میزانِ بذل و بخششی که  ست ایناعتدال، 

روی  کند، بکاهد. به عبارت دیگر نه بخل بورزد و نه در بذل و بخشش زیاده می
 حد اعتدال باشد.نماید؛ بلکه انفاقش باید میان این دو حالت، و در 

دهد که خرجی دادن به کسانی که تحت تکفل و  ی این احادیث، نشان می همه
سرپرستی انسان هستند، واجب است و برآوردنِ نیازهای متعارف آنان، بهترین نوع 

 رود و از بذل و بخشش به دیگران، برتر است. شمار می انفاق به
که نیازهای اساسی کسی را  ست یچنین هشداری جدی به کسان این احادیث، هم
شود و هم  می  کنند. و این، هم شامل انسان هاست، تأمین نمی که مخارجش با آن

دهد، گنهکار است و نیز  کسی که خرجی زیردستان خود را نمیشامل حیوانات؛ یعنی 
باشد. زیرا  کار میدهد، گنه ها علوفه نمی کسی که گاو و شتر و گوسفندی دارد و به آن

های(  که غذا )و هزینه ست یهمین گناه برای انسان کاف»فرموده است:  اهلل رسول
 «.کسی را که مخارجش با اوست، تأمین نکند

یابیم که تأمین نیازهای  بریم و درمی این جاست که به اهمیت موضوع پی می
 متعارف زیردستان از جمله اهل و عیال واجب است.

*** 



 ب و مورد عالقهباب: صدقه دادن از اموال مرغو -33

 فرماید: اهلل متعال، می

َ َِبَذلَ ٱَت ن الُوا ََل ن﴿ تذ اَتُنفُِقوا ََح  َ َِممذ ََ  [٩٨: آل عمران]  ﴾ُُتِبُّون 
 چه دوست دارید، انفاق کنید. که از آن یابید مگر آنهرگز به نیکی دست نمی

 فرماید: و می

َى﴿ اي  ه  يُّ
 
ِينَ ٱَأ ُنوَ ََّلذ نفُِقوا ََا َء ام 

 
اَتَِِيِب  َطَ َِمنَأ بَ َم  س  ا ََُتمَ ك  ِممذ خَ َو 

 
َِمِنَ َل ُكمَن ار جَ أ

َٱ
َ [٨٦٧: البقرة]  ﴾ِضَ ۡرل  

اید و از محصوالتی که از زمین، برایتان ای که به دست آوردهای مؤمنان! از اموال پاکیزه
 ایم، انفاق کنید.بیرون آورده

نٍس  -921
َ
بُو َطلرَحةَ  َعن أ

َ
نر  قال: ََكَن أ

َ
ََث األ كر

َ
َصارِ بِاملِدیَنِة َماالى ِمنر ََنرل، َواَكَن أ

ِجِد واكَن رسوُل اهلل بِلََة املسر َتقر َحاء، َواكنَتر ُمسر واَِلِ إيَِلرِه َبریر مر
َ
َحبُّ أ

َ
ُب ِمنر  أ ُخلَُها َويْشر یدر

ا نَزلَتر َهِذهِ اآلیُة:  نَس: فلَمَّ
َ
َ َِبَذلَ ٱَت ن الُوا ََل ن﴿ماٍء فِیَها َطیيٍب َقاَل أ تذ اَتُنفُِقوا ََح  َ َِممذ  ﴾ُُتِبُّون 

بُو َطلرَحَة إىِل رسوِل اّللَّ 
َ
نرَزَل َعلَیرك: اهلل  إِنَّ  یَا َرُسوَل اهللِ! فقال: قام أ

َ
َت ن الُوا ََل ن﴿َتَعاىَل أ

َ َِبَذلَ ٱ تذ اَتُنفُِقوا ََح  َ َِممذ ََحاء، وإِنََّها َصدقَ  ﴾ُُتِبُّون  َحبَّ َمايل إيَِلَّ َبریر
َ
ررُجو َوإِنَّ أ

َ
ِ َتَعاىَل أ ٌة ّللَّ

رَها ِعنرد ها یا رسولاهلل  بِرََّها وُذخر ، فاهلل  تعاىل، َفَضعر ُ َراَك اّللَّ
َ
بَخ، : »َقاَل َرُسوُل اهللِ حیرُث أ

قرَربنِیَ 
َ
نر ََترَعلََها يف األ

َ
َرى أ

َ
ُت َما قُلرت، َوإِِّني أ  .«ذلَِك َماٌل َرابح، ذلَِك َماٌل َرابِح، َوَقدر سِمعر

َعُل ف فر
َ
بُو َطلرَحَة: أ

َ
بُو َطلرَحَة يف یَا َرُسوَل اهللِ  قال أ

َ
َمَها أ َقار، َفَقسَّ

َ
ِه.أ متفٌق ] بِه، َوَبين َعمي

 (۶)[عليه
در میان انصار مدینه، از لحاظ داشتن نخل،  گوید: ابوطلحه می انسترجمه: 

در مقابل « یرحاءب»ترین ثروتش نزد او نخلستانی به نام  از همه ثروتمندتر بود؛ محبوب
نوشید.  رفت و از آبِ گوارایش می گاه به این نخلستان می مسجد بود و پیامبر

َ َِبَذلَ ٱَت ن الُوا ََل ن﴿گوید: وقتی این آیه نازل شد:  می انس تذ اَتُنفُِقوا ََح  َ َِممذ ، ﴾ُُتِبُّون 
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بر شما  خدا! اهلل متعال، این آیه را رفت و گفت: ای رسول نزد پیامبر ابوطلحه
 نازل کرده و )فرموده( است:

َ َِبَذلَ ٱَت ن الُوا ََل ن﴿ تذ اَتُنفُِقوا ََح  َ َِممذ  [٩٨: آل عمران]  ﴾ُُتِبُّون 

 چه دوست دارید، انفاق کنید. که از آن یابید مگر آنهرگز به نیکی دست نمی

 خواهم آن را در ترین ثروتِ من است و می باغ بیرحاء، محبوب ()ابوطلحه افزود:
راه اهلل صدقه دهم و به خیر و ثواب آن نزد اهلل، امیدوارم؛ پس هرطور که مناسب 

؛ ست یبه! این، مال سودمند به»فرمود:  اهلل اش تصمیم بگیرید. رسول دانید، درباره می
که آن را میانِ  ست اینچه گفتی، شنیدم؛ نظرِ من،  و آن ست یاین، مالِ سودمند

کنم.  خدا! همین کار را می گفت: ای رسول وطلحهاب«. خویشاوندانت تقسیم کنی
 سپس آن را میان خویشان و پسرعموهایش تقسیم کرد.

 شرح
 «.باب: انفاق از اموال مرغوب و مورد عالقه»گوید:  ، می/مؤلف 

تر بیان کرد که خرجی دادن به اهل و عیال و زیردستان، واجب  ، پیش/مؤلف
زد که انسان باید همت بلندی داشته باشد و از پردا است و اینک به بیان این نکته می

. ناگفته نماند که ثروت مرغوب ترین اموال خویش، انفاق کند ترین و مرغوب محبوب
ترین  تفاوت است؛ اگرچه معموالً انسان مرغوبمبا ثروت محبوب و مورد عالقه، 

عالقه  ثروتش را بیش از سایر اموالش دوست دارد، ولی گاه انسان، به مال و ثروتی
شود. لذا اگر از مالِ  ترین ثروتش محسوب نمی ترین و باارزش دارد که مرغوب

ی خود،  مرغوب و باارزشی انفاق کند که مردم دوستش دارند یا از مال مورد عالقه
ی خود با خدایش  شود که در هر صورت، در معامله بذل و بخشش نماید، معلوم می

ی  گر صداقتِ بخشنده که بیان ست اینن نام، گذاری صدقه به ای صادق است. علت نام
خاطر چیزی  انسان، فقط بهآن است. زیرا انسان، به مال و ثروت، میل و رغبت دارد. 

گذرد. لذا وقتی انسان، از  های خود می بستگی تر دوست دارد، از عالیق و دل که بیش
وست. بنابراین دهد، این، دلیلی بر صداقت ایمان ا صدقه می خاطر اهلل مال خود به

دوست  چه را که اهلل ترین اموال خود صدقه دهیم تا آن باید از بهترین و محبوب
 های خود ترجیح داده باشیم. بستگی دارد، بر عالیق و دل
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 فرماید: اهلل، استدالل کرده است؛ اهلل متعال، می به دو آیه از کتاب، /سپس مؤلف

َ َِبَذلَ ٱَت ن الُوا ََل ن﴿ تذ اَوا َتُنفِقََُح   [٩٨: آل عمران]  ﴾ُُتِبُّونَ َِممذ

 چه دوست دارید، انفاق کنید. که از آن یابید مگر آنهرگز به نیکی دست نمی

رو در زبان عربی به زمین پهناور و  ، یعنی خیر و نیکی فراوان؛ از این﴾ِبَذلَ ٱ﴿
یدن به یابی به خیر و نیکی فراوان یا رس ی دست گویند. لذا الزمه می« بَر»گسترده، 

ه دوست دارد، انفاق کند. مال و که انسان، از آنچ ست اینجایگاه ابرار و نیکوکاران، 
اش  بستگی و عالقه که انسان به آن عالقه دارد که در این میان، دل ست یت، چیزورث

رو صدقه دادن از اموالی  به یک مال، بیش از عالقه اش به ثروتی دیگر است. از این
توان به  سان می گر صداقت اوست و بدین ی انسان است، نشان قهتر مورد عال که بیش

 جایگاه نیکان دست یافت.
 فرماید: اهلل متعال، می

﴿َ ل  ُموا ََو  َ ٱَت ي مذ ل سَ َتُنفُِقونَ َهَُِمنَ َبِيث َل  نَإِلذ ََِخِذيهَِأَِبَُتمو 
 
 ﴾فِيهََِِمُضوا َُتغَ َأ

ََ  [٨٦٧: البقرة]   
پوشی، حاضر به نید که خودتان جز با اغماض و چشمو قصد انفاق اموال ناپاکی را نک

 گرفتنش نیستید.

و  ،شود و هم به مالِ حرام گفته میارزش  و بیمالِ ناپاک، هم به مال نامرغوب 
ی همان  است؛ این، ادامه ارزش بیجا، همان اموال  منظور از اموال ناپاک در این

 فرماید: می که اهلل ست ای هآی

َى﴿ اي  ه  يُّ
 
َِٱَأ ُنوَ َينَ َّلذ نفُِقوا ََا َء ام 

 
ِيِب  ََِمنَأ اَتَِط  بَ َم  س  ا ََُتمَ ك  ِممذ خَ َو 

 
َِمِنَ َل ُكمَن ار جَ أ

َٱ
َ [٨٦٧: البقرة]  ﴾ِضَ ۡرل  

اید و از محصوالتی که از زمین، برایتان ای که به دست آوردهای مؤمنان! از اموال پاکیزه
 .ایم، انفاق کنیدبیرون آورده

 گاه مرغوب و گاه، نامرغوب است؛ لذا در ادامه فرمود: روید، چه از زمین می آن

﴿َ ل  ُموا ََو  َ ٱَت ي مذ ل سَ َتُنفُِقونَ َهَُِمنَ َبِيث َل  نَإِلذ ََِخِذيهَِأَِبَُتمو 
 
 ﴾فِيهَِ َِمُضوا َُتغَ َأ

ََ  [٨٦٧: البقرة]   
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پوشی، حاضر به و قصد انفاق اموال ناپاکی را نکنید که خودتان جز با اغماض و چشم
 ش نیستید.گرفتن

پوشی حاضر  بنابراین وقتی که خود در هنگام نیاز تنها با اغماض و چشم
پسندید که مالی  ، چگونه برای دیگران میرا قبول کنید ارزش بیاموال شوید  می

 ها بدهید؟ را به آنارزش  یا بینامرغوب 
ل جا با استدالل به اعتراف و اذعان خود انسان که حاضر به گرفتنِ اموا در این

گیری شده است که باید از اموال مرغوب و ارزشمند،  ارزش نیست، چنین نتیجه بی
 بذل و بخشش نمود.

از پیاز و  )نامرغوب( است؛ پیامبرارزش  لذا یکی از معانی خبیث )ناپاک(، بی
وب، یاد یا محصول نامرغ« ی خبیثه شجره»خاطر بوی بدی که دارند، به عنوان  سیر به

ر و پیاز بخورد و بویش باقی بماند، برایش ورود به سان، سیکرده است. وقتی ان
قصدی دیگر، جایز نیست؛ زیرا فرشتگان زیادی در  مسجد، چه برای نماز و چه به

باعث اذیت و اند و هر چیز ناپاکی که  مسجد حضور دارند و فرشتگان، پاک و پاکیزه
 و پیاز که بدبوست.آزارشان شود، درست نیست؛ هم اعمالِ ناپاک و هم خوردن سیر 

شد، او را  خورد و وارد مسجد می اگر شخصی سیر یا پیاز می در دوران پیامبر
ی زیادی  دانید که بقیع، فاصله راندند. می می« بقیع»کردند و به سمت  از مسجد دور می

کنند، سیگار و قلیان  تا مسجد دارد. متأسفانه برخی از مردم، به این مسایل توجه نمی
شود، به  شنیده می قلیانو در حالی که از دهان یا لباسشان بوی سیگار و کشند  می

کنند؛ حتی برخی از مردم  سان سایر نمازگزاران را اذیت می آیند و بدین مسجد می
ها نماز بخوانند. لذا ورود به مسجد برای چنین کسانی که دهان  توانند در کنارِ این نمی

یا  چنین کسانی که بوی عرق رد، جایز نیست. همها بوی بد و نامطبوعی دا و لباس آن
کند، نباید وارد مسجد شوند. لذا اگر کسی، بوی  نامطبوع بدنشان، مردم را اذیت می

نامطبوعی داشت، نباید بگوید که چگونه خود را از مسجد محروم کنم. آری؛ خود را 
خود بکوش از مسجد، محروم کن، ولی مردم و فرشتگان را آزار نده و در حد توان 

نمایی؛ چه با نظافت کامل و چه با استفاده  بوی بد و نامطبوع را از خود دور که این
 هایی چون عطر و امثال آن. کننده بو از خوش



 الصالحین شرح ریاض   81

 

که  نامیده است؛ چنان« خبیث»درآمدِ حاصل از برخی مشاغل را  اهلل رسول

اِم َخِبيٌث »فرموده است:  زن(، پلید  گر )رگ تکسبِ حجام»یعنی:  (۶).«َكْسُب اِْلَجَّ
زن(،  گر )رگ کسبِ حجامتای نیست. ناگفته نماند که  ؛ یعنی درآمدِ ارزنده«است

مزدِ  دست زن حرام بود، پیامبر گوید: اگر کسبِ رگ می حرام نیست؛ ابن عباس
گر( را  زن )حجامت مُزد رگ حجامت کرد و دست داد؛ زیرا پیامبر گر را نمی حجامت

داد؛ چون  چیزی به او نمی زن حرام بود، پیامبر اگر کسبِ رگبنابراین  (1)داد.
نماید. ولی چنین  کند و نه به انجام آن، کمک می نه کار حرام را تأیید می پیامبر

، می کنیمرو وقتی کسی را حجامت  درآمدی، درآمد خوب و ارزنده ای نیست؛ از این
 ان انجام دهیم.مزد نگیریم و این کار را به صورت رایگ بهتر است دست

که اهلل متعال در وصف  یا ناپاک، بر حرام نیز اطالق شده است؛ چنان« خبیث»
 فرماید: می پیامبرش

ُيِحلَُّ﴿ ِيِب  َٱَل ُهمََُو  ِرِمََُتَِلطذ ُيح  ل يَ َو  َ ٱَِهمَُع  َىل     [١٢٧: األعراف]  ﴾ئِث َب 

 نماید.ام میگرداند و ناپاکی را بر آنان حرهای پاک را برایشان حالل میو نعمت

ل آن ایعنی تنها چیزهای ناپاکی چون گوشت مردار، گوشت خوک، شراب و امث
ارزشی را حرام نماید. زیرا دریافتیم  که هر چیزِ بی گرداند؛ نه این را بر آنان حرام می

 )ناپاک( مفاهیم گوناگونی دارد.« خبیث»که 
بذل و بخشش اموال  که انسان، قصدِ گیریم که اهلل از این هر حال نتیجه می به

ارزش و نامرغوب را بکند، منع کرده و به بذل و بخشش اموال مرغوب و ارزشمند  بی
 تشویق نموده است.
را ذکر کرده است؛  داستان ابوطلحه، شوهرمادرِ انس /سپس مؤلف

باغ و مزرعه داشت؛ از جمله باغی در  ی انصار بیش از همه ی انصاری ابوطلحه
گاه به این باغ  ی این باغ بود. پیامبر در قبله مسجد پیامبرمقابل مسجد. یعنی 

 که این آیه نازل شد: نوشید تا این رفت و از آبِ گوارایش می می

                                           
 .نقل از رافع بن خدیج به 0422مسلم، ش:  (۶)

 .بعباس نقل از ابن ( به6678، 6672، 6012بخاری، ش: ) (1)
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َ َِبَذلَ ٱَت ن الُوا ََل ن﴿ تذ اَتُنفُِقوا ََح  َ [  ٩٨: آل عمران] ﴾ُُتِبُّونَ َِممذ
 ، انفاق کنید.چه دوست دارید که از آن یابید مگر آنهرگز به نیکی دست نمی

ای آمد و گفت:  برای عمل به این آیه، با شتاب نزد پیامبر ابوطلحه
ترین ثروتم  خواهم محبوب خدا! اهلل متعال، این آیه را نازل کرده است و من، می رسول
دانید  ، همین باغ است، در اختیار شما بگذارم تا هرگونه که صالح می«بیرحاء»را که 

گر تعجب  این، نشان«. به! به»فرمود:  زده شگفت . پیامبردر راه اهلل، صرف کنید
، مال این»است؛ یعنی آفرین بر تو؛ چه همت باال و بزرگی! و ادامه داد:  پیامبر

راست فرمود؛ فکرش را بکنید:  پیامبر«. ستست؛ این، مالِ سودمندیسودمندی
رو  تر است! از این بیشصد برابر و اگر اهلل بخواهد، خیلی پاداش یک نیکی ده تا هفت

 ست ایننظرِ من، ست؛ ست؛ این، مالِ سودمندییاین، مالِ سودمند»فرمود:  پیامبر
آن را  مطابق رهنمود پیامبر ابوطلحه«. که آن را میانِ خویشاوندانت تقسیم کنی

 در میان خویشان و پسرعموهایش تقسیم کرد.
راستی جای  م پرداخت؛ ولی بهی این حدیث، خواهی شاءاهلل به نکات آموزنده ان

شتافتند!  ها می ای به سوی نیکی چقدر و با چه عالقه بسی تعجب است که صحابه
بستگی پیدا کرده یا از آن خوشَش   کرد به ثروتی دل که احساس می همین عمر ابن
کرد تا از این بابت، سود ببرد و آن را در برابرش ببیند؛  ده است، آن را صدقه میآم

داریم، از دو حالت خارج نیست: یا این نعمت، خود از میان  چه نگه می نولی آ
دهیم؛ بنابراین آن چه برای  رویم و آن را از دست می رود و یا ما، خود از دنیا می می

ی  کنیم، ماندگار است. از اهلل متعال بخواهیم که ما و همه آخرت خود تقدیم می
انی چیره بگرداند و ما را از بُخل، و آز و طمع نفس های خواستهمسلمانان را بر امیال و 

 محافظت کند.
کنیم؛  که برای آخرت خود، تقدیم می ست یراستی ثروت واقعی، ثروت به

گوسفندی ذبح کردند و تمام آن گوسفند، جز دستش را صدقه  ی پیامبر خانواده
داد: فقط پاسخ  &عایشه« از گوسفند، چه باقی مانده است؟»پرسید:  دادند. پیامبر
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(۶).«بَِِقَ ُُكَُّها َغرْيُ َكِتِفَها»فرمود:  دستِ آن مانده است و بقیه را صدقه دادم. پیامبر
 

اید، تمام  چه خورده به عبارت دیگر آن«. اش مانده است، جز دستِ آن همه»یعنی: 
اید، برای شما مانده است و پاداش آن  چه صدقه داده شده و از میان رفته است؛ اما آن

 ا خواهید یافت.ر
ها  دانستند؛ آن ی دنیا و ثروتش را می با همت باالیشان، حد و اندازه صحابه
 ست یچه نگه دارند، فان کنند، ماندگار است و آن چه تقدیم می دانستند که آن خوب می

 رود. و از میان می
*** 

 

                                           
(، بخاری در 0484؛ اسحاق بن راهویه در مسندش )6571حسن است؛ روایت: ترمذی، ش:  (۶)

( از طریق ابواسحاق از ابومیسره از عائشه 5/040(، حاکم در المستدرک )5/621التاریخ الکبیر )
اند که بخاری  اسحاق  از ابواسحاق روایت کرده ان و یوسف بن ابیجا اسرائیل، سفی صورت مرفوع. این به

 اند. ها از ابواسحاق را نقل کرده هایی با همین سند دارند؛ یعنی روایت این و مسلم، روایت



ی معنوی افراد خانواده، فرزندان و  باب: اهمیت تغذیه -33
 اند به سن تشخیص رسیدهزیردستانی که 

 فرماید: اهلل متعال، می

﴿َ
 
أ هَ َُمرَ و 

 
ََِل ك َأ ل وَ ٱب ِبَ ص َٱوَ َةَِلصذ ل يَ َط  ا َع  ََ  [١٤٨: طه]  ﴾ه 
 ات را به نماز فرمان بده و بر انجامش شکیبا باش. و خانواده

 فرماید: و می

َى﴿ اي  ه  يُّ
 
ِينَ ٱَأ ُنوا َََّلذ ُكمَ َا َقُوَ َء ام  نُفس 

 
هَ َأ

 
أ اَاارَ ن ََلِيُكمَ و  َِٱوَ َِلذاُسَٱَو قُوُده  ار ةَُل   ﴾ج 

    [٦: التحريم]
ها هستند، حفظ  ی خود را از آتشی که هیزمش مردم و سنگ ای مؤمنان! خود و خانواده

 کنید.

خذ احلسُن بُن يلعٍّ رِض وعن أيب هریرةَ  -929
َ
رةى ِمنر تَمِر اهلل  قال: أ عنرُهما َتمر

دَقِة َفجعلَها يف فِیِه ف ُكُل : »َل َرُسوُل اهللِ َقاالصَّ
ر
نَّا ال نأ

َ
َت أ ما علِمر

َ
ُکخر ُکخ، إِررِم بَِها، أ

دقَة؟  (۶)]متفق علیه[ «الصَّ
دقةُ إن  »ويف روایٍة:   .«ا ال ََتِلُّ نلَا الصَّ
خرمایی از خرماهای صدقه  $گوید: حسن بن علی می ابوهریرهترجمه: 

کِخ،کِخ؛ آن را »فرمود:  هللا )زکات( برداشت و آن را در در دهانش گذاشت. رسول
 «خوریم؟ دانی که ما، صدقه نمی بیرون بینداز. مگر نمی

 «.صدقه، برای ما حالل نیست»و در روایتی دیگر آمده است: 

 شرح
ی معنوی اهل و عیال، فرزندان و سایر  ی اهمیت تغذیه ، بابی درباره/مؤلف

 /که مؤلف ست اینه، زیردستان گشوده است؛ مناسبت یا ارتباطش با مطالب گذشت
ی جسمی خانواده و سایر زیردستان، آیات  یا تغذیه  های گذشته، پیرامون نفقه در فصل

طور که پدر یا سرپرست خانواده وظیفه دارد  و احادیثی ذکر کرده است؛ لذا همان

                                           
 .0128؛ و صحیح مسلم، ش: 0580صحیح بخاری، ش:  (۶)
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های متعارف خانواده را تأمین کند، بر او واجب است که غذای  خرجی یا هزینه
یردستان را تأمین نماید. در این میان، نماز، در اولویت قرار دارد و روحی خانواده و ز

 گونه که اهلل اش را به ادای نماز، دستور دهد؛ همان بر مرد، واجب است که خانواده
 فرموده است: به پیامبرش، محمد

﴿َ
 
أ هَ َُمرَ و 

 
ََِل ك َأ ل وَ ٱب ِبَ ص َٱوَ َةَِلصذ ل يَ َط  ا َع  ََه  ََل  َ َا َقَ رِزَ َلُك ََ َ ن س  َقِب ةَُع  َلَ ٱوَ َزُقُك  َن رَ َنَُّنذ

ىَ لِلتذقَ   [ ١٤٨: طه]  ﴾١٣٢َو 

خواهیم؛ بلکه ما  ات را به نماز فرمان بده و بر انجامش شکیبا باش. از تو روزی نمی و خانواده
 دهیم. و تقوا، سرانجام نیکی دارد. به تو روزی می

یا  ،در یک خانهشود که  ی کسانی گفته می اهل، به معنای خانواده است و به همه
 از یک خاندان هستند؛ مانندِ همسر، دختر، پسر، عمه، خاله، و مادر و امثال آنان.

اش را به نماز فرمان دهد و شکیبایی  به پیامبرش دستور داده است که خانواده اهلل

ِبَ ص َٱ»ورزد.  ای در  بنا بر قاعده، «اصتبر»در « تاء»باشد و حرف  می« اصتبر»در اصل « ط 
باشد؛ و گاه غلظت  تر می تبدیل شده است که غلیظ« طاء»ر زبان عربی به حرفِ دستو

؛ یعنی مفاهیم عباراتی که چنین ساختاری دارند، از ست یگر غلظت مفهوم کالمی، بیان
 تری برخوردار است.  تأکید بیش

است، ذکر  که یکی از اجداد پیامبر اسالم ی اسماعیل نبی اهلل متعال، درباره
داد و نزد پروردگارش،  اش را به نماز و زکات، فرمان می که وی، خانواده فرموده

اش مسؤولیت دارد و باید به  ی خانواده ذا انسان، دربارهل (۶)خرسند و پسندیده بود.
ها حتی به تربیت خردساالنی که قدرت تشخیص دارند، اهمیت دهد و  تربیت آن

 و تربیت کند. ها را امر و نهی ی کشش عقلشان، آن اندازه به
را نقل کرده که خرمایی از خرماهای  $، داستان حسن بن علی/سپس مؤلف

یعنی «. کخ، کخ»به او فرمود:  صدقه )زکات( برداشت و در دهانش گذاشت. پیامبر
این را دور بینداز که برای تو، خوب نیست و به او دستور داد که آن را از دهانش 

 «.ای ما حالل نیستصدقه، بر»بیرون بیاورد و فرمود: 

                                           
 ]مترجم[.  ی مریم. سوره 44ی  ای به آیه اشاره (۶)
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باشد؛ زیرا خاندان نبوی، برترین خاندان  جایز نمی صدقه برای خاندان پیامبر
روند و صدقه و زکات، چرکِ مالِ مردم است و برای برترین خانواده،  شمار می به

به عمویش عباس  طور که پیامبر مناسب نیست که از چرکِ مالِ مردم بخورند. همان

وَْساُخ انلَّاِس »: فرمود بن عبدالمطلب
َ
د  إِنََّما ِِهَ أ َدقََة ال تَنْبَِِغ آلِل حُمَمَّ  (۶).«إِنَّ الصَّ

زکات، برای خاندان محمد جایز نیست؛ زیرا صدقه )زکات(، چرکِ مال مردم »یعنی: 
 «.است

کنیم که بر هرکسی، واجب است به  چنین برداشت می از حدیث ابوهریره
گونه که  ها را از کارهای حرام منع کند؛ همان آناهمیت دهد و  شتربیت فرزندان

 ای تربیت نماید که واجبات شرعی خود را انجام دهند. گونه وظیفه دارد آنان را به
*** 

ٍص ُعَمر بن أيب سلَمَة عبدِ  -921 سد، ربیِب رسولِ باهلل  وعن أيب حفر
َ
 اهللِ  ِن عبِد األ

ِر رسول اّللَّ  َفِة، فقال يل رسوُل واَك  قال: ُکنرُت ُغالماى يف حجر حر نَتر یَِدي تَِطيُش يف الصَّ
ا یلیَك  تعاىل، َوُُكر بِیِمینَِك، وُُكر  سمي اهللَ  !یا ُغالمُ : »اّللَّ  د.«. ممَّ  َفما َزالَتر تِلرَك ِطعرميت بعر

 (1)[متفٌق عليه]
ای  گوید: پسربچه می اهلل ی رسول زاده ، پیش(۳)ابوحفص، عمر بن ابوسلمهترجمه: 

زد )و از هر سوی ظرف، لقمه  بودم و دستم در ظرف غذا دور می دامان پیامبردر 
و از  ،اهلل بگو و با دست راست ای پسر! بسم»به من فرمود:  اهلل داشتم(. رسول برمی

 گونه بوده است. از آن پس، روش عذا خوردن من، همین«. جلوی خود بخور

 شرح
 ده است. عمر بن ابوسلمهنقل کر روایتی از عمر بن ابوسلمه، /مؤلف

بوده است.  &سلمه بود؛ زیرا پسرِ همسر ایشان، ام ی پیامبر زاده ناپسری یا پیش
زد؛ یعنی از هر طرف  خورد و دستش در ظرف غذا دور می غذا می وی، با پیامبر

                                           
 .نقل از عبدالمطلب بن ربیعه بن حارث به 0176مسلم، ش:  (۶)

 .6166؛ و صحیح مسلم، ش: 4272صحیح بخاری، ش:  (1)

 ابوسلمه، همان عبداهلل بن عبداالسد است. (۳)
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اهلل بگو و با دست  پسر جان! بسم»به او فرمود:  داشت. پیامبر ظرف، لقمه برمی
 «.لوی خود بخورراست، و از ج

 سه مورد از آداب غذا خوردن را به او یاد داد: یعنی پیامبر
 در ابتدای غذا. «بسم الل»گفتنِ اول: 

گفتن بسم اهلل، در ابتدای غذا واجب است و جایز نیست که کسی، آن را ترک 
اهلل، دست به غذا ببرد و شروع به خوردن کند،  کند؛ زیرا اگر کسی، بدون گفتن بسم

شود؛ البته ایرادی ندارد که  ترین دشمن انسان، یعنی شیطان با او شریک می ختسرس

َ »فرمود:  اهلل ؛ زیرا رسول«الل الرَحن الرحيمبسم»را کامل بگوید:  «اللبسم» ؛ «سمِّ اَّللَّ

توان با افزدون  درست است و هم می «اللبسم»لذا هم گفتنِ «. نام اهلل را ببر»یعنی: 

 طور که اهلل . همان«الل الرَحن الرحيمبسم»ترش کرد و گفت:  کامل «يمالرَحن الرح»
اش را با  که نامه کتابش را با همین عبارت، آغاز کرده است و نیز مانند سلیمان

 همین عبارت، شروع کرد:

َِٱَِمۡسِب ۥِإَونذهََُنَ ٰ  َُسل يَ َِمنَۥإِنذهَُ﴿   [  ٤١:  النمل]َ﴾لرذِحيمَِٱَلرذِنَٰمۡحٱَّللذ

 مهر( و رحیم )مهرورز( است. این نامه از سوى سلیمان و به نام اهللِ رحمان )گسترده

یکی از شرایط ذبح حیوانات است و گوشت  «اللبسم»ناگفته نماند که گفتنِ 
باشد و گویا  حیوانی که هنگام ذبحش، نام اهلل بر آن نرفته، حرام، و مانندِ مردار می

 بدون ذبح، مرده است.

ی  در ادامه «الرَحن الرحيم»بگوید و گفتن  «اللبسم»اند: فقط باید  فتهعلما، گ

زیبنده نیست؛ زیرا در این حالت، قول و عمل، یعنی موضوع مهر و رحمت  «اللبسم»
خوانی و تناسبی ندارد. برخی از علما نیز  با ذبح و کشیدن چاقو بر حلقوم حیوان، هم

اشکال  طور کامل در هنگام ذبح حیوانات، بی هرا ب «بسم الل الرَحن الرحيم»گفتن 
 اند. دانسته

؛ لذا بر انسان، واجب ست یاین، امر وجوب«. با دست راست خود بخور» دوم:
است که با دستِ راست خود غذا بخورد و با دست راست خود، بیاشامد. زیرا 

با  شیطان،»از خوردن و آشامیدن با دست چپ، منع کرده و فرموده است:  پیامبر
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که ما، از پیروی شیطان، منع  ست یاین، در حال«. آشامد خورد و می دست چپش می
 فرماید: ایم. اهلل متعال، می شده

َى﴿ اي  ه  يُّ
 
ِينَ ٱَأ ُنوا َََّلذ ََء ام  يَ ٱَتَُِخُطو  ََت يِتذبُِعوا ََل  نَِنَ ط  َلشذ يَ ٱَتَُِخُطو  ََي يِتذبِعَ َو م  َنَِط  َلشذ
ََۥف إِنذهَُ

 
ََُِمرَُي أ ٱب

حَ لَ  ا َف  رِ َل َٱوَ َءَِش 
َََ [ ٨١:  النور]  ﴾ُمنك 

کند، بداند  های شیطان پیروی  های شیطان پیروی نکنید. و هر کس از گام ای مؤمنان! از گام
 دهد. که شیطان به کارهای بسیار زشت و ناپسند فرمان می

خوردن و آشامیدن با دست راست، واجب و با دست که  ست اینلذا قول راجح، 
ن کافران با دست چپ باشد. چو ا روش شیطان و کافران میچپ، حرام است. زیر

دهند. برخی از مردم،  آشامند و اصالً به این مسأله اهمیت نمی خورند و می خود می
گویند: بدین خاطر با دستِ چپم آب  گیرند و می لیوان را با دست چپِ خود می

ود. خواهم، لیوان هم چرب ش نوشم که دست راستِ من چرب است و نمی می
شود؛ شسته خواهد شد. یا  گوییم: بگذار چرب گردد؛ آلوده به نجاست که نمی می

سان لیوان را بگیرید  انگشتان سبابه و شست خود را به صورت حلقه درآورید و بدین
ای برای خوردن و آشامیدن با دست  تر چرب شود. در هر حال هیچ عذر و بهانه تا کم

آشامیدن با دست چپ، حرام است و اعمال چپ، پذیرفته نیست؛ زیرا خوردن و 
حرام، تنها در شرایط اضطراری و گریزناپذیر، جایز است؛ یعنی اگر کسی، دست 
راستش شکسته باشد یا دست راستش، فلج باشد و نتواند آن را به سوی دهانش باال 

شود و برای چنین فردی خوردن  ببرد، این، ضرورت یا حالتِ اضطراری محسوب می
 دن با دست چپ، جایز است.و آشامی

کاسه هستی، از جلوی او  یعنی وقتی با کسی هم«. و از جلوی خود بخور» سوم:
اید و غذاهای گوناگونی روی سفره  . ولی اگر سرِ سفره نشستهست یادب نخور؛ زیرا بی

است، ایرادی ندارد که از غذایی که میل شماست، ولی جلوی شما نیست، بردارید. 
سوی سفره است؛ ایرادی ندارد که دست خود را  یا ظرف ساالد، آنها  مثالً گوشت

برای برداشتن گوشت یا ساالد، دراز کنید؛ اگرچه جلوی دیگران باشد. زیرا انس بن 
های کدو،  برای برداشتن تکه خوردم و پیامبر غذا می گوید: با پیامبر می مالک

 برد. دستش را این سو و آن سوی ظرف می
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که  ست اینکنیم،  برداشت می که از حدیث عمر بن ابوسلمه یکی از نکاتی
از جمله گفتن  خود آداب غذا خوردن را آموزش دهد؛انسان باید به فرزندان 

ی خود، یعنی پسرِ  زاده به پیش طور که پیامبر در ابتدای غذا. همان« اهلل بسم»
 آموزش داد. همسرش، عمر بن ابوسلمه

نیکی و بدون  است؛ زیرا به اخالق نیک پیامبر گر چنین نشان این حدیث، هم
ی خود یاد داد که دستش را در ظرف غذا به این سو و آن  زاده هیچ سرزنشی، به پیش

 اهلل بگوید. سو نبَرَد و از جلوی خود، غذا بخورد و بسم
رود؛  شود، هرگز از یاد نمی : مسایلی که در دوران کودکی آموخته میست گفتنی

کند و حتی  آموزد، فراموش می سالی می اری از مسایلی را که در بزرگولی انسان بسی
سادگی  ای از مسایل ندارد یا به شود، رغبتی به فراگیری پاره که اندکی بزرگ می همین

ی  تر است، عالقه دهد؛ در صورتی که هرچه سنّ انسان کم تن به یادگیری نمی
خاطر فرزندانش،  . لذا کسی که بهی چیزهای جدید دارد تری به یادگیری و تجربه بیش

ی او از اهلل  از خدا بترسد و آنان را بر اساس تقوا تربیت نماید، فرزندانش نیز درباره
خواهند ترسید؛ ولی کسی که به تربیت فرزندانش اهمیت ندهد و حقشان در امر 

، به او تعلیم و تربیت را نادیده بگیرد، توقع نداشته باشد که وقتی به آنان، محتاج شود
 رسیدگی کنند؛ بلکه حقش را پایمال خواهند کرد.

*** 

ُُكُُّكمر راع، »یقول:  عنهما قال: سمعُت رسوَل اّللَّ اهلل  وعن ابن عَمر رِض -922
لِِه واإلوُُكُُّكمر مسئوٌل عنر رِعیَّتِه،  هر

َ
َماُم َراع، ومسئوٌل َعنر رَِعیَّتِه، والرَُّجُل َراٍع يف أ

ةُ راِعیٌة يف بیرِت َزورِجَها ومسئولة عنر رِعیَّتَِها، واخَلاِدُم َراٍع يف ومسئوٌل َعنر رَعِ 
َ
یَّتِه، واملررأ

 (۶)[متفٌق عليه] «.ماِل سیيِدهِ ومسئوٌل َعنر رَِعیَّتِه، فُُكُُّكمر راٍع ومسئوٌل عنر رِعیتِهِ 
ی شما،  همه»فرمود:  شنیدم که می اهلل گوید: از رسول می $عمر ابنترجمه: 

شود؛ رهبر یا حاکم،  ی زیردستانش بازخواست می سؤولید و هر یک از شما دربارهم
اش  ی خانواده باشد و درباره اش می مسؤول رعیت است و مرد، مسؤول خانواده

                                           
 همین کتاب. 622ی  . ر.ک: حدیث شماره0268؛ و صحیح مسلم، ش: 282صحیح بخاری، ش:  (۶)
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ی شوهرش و فرزندان خود مسؤول است و  ی خانه شود؛ و زن، درباره بازخواست می
ی که به او سپرده شده است، ی اموالِ آقای خود و مسؤولیت کار، درباره خدمت

ی مسؤولیت و زیردستان خود،  ی شما مسؤولید و درباره مسؤولیت دارد. پس، همه
 «.بازخواست خواهید شد

هِ  -926 بیه، عن َجدي
َ
ُمُروا : »َقاَل َرُسوُل اهللِ قال:  وعن عمرو بن ُشعریب، عن أ

 ِ َناُء سبع ِسننِی، واْضر بر
َ
الةِ وُهمر أ الدُكمر بِالصَّ ور

َ
، وفرَّقُوا بيرَنُهمر أ َناُء َعْشر بر

َ
ُبوهمر علَیرَها َوُهمر أ

 (۶)]حدیثی حسن است که ابوداود با اِسناد حسن روایت کرده است.[ «.يف املَضاجعِ 
 اهلل روایت است که رسول $از عمرو بن شعیب، از پدرش، از جدشترجمه: 

خاطر  چون ده ساله شدند، بهفرزندانتان را در هفت سالگی به نماز امر کنید و »فرمود: 
 «.کنیدخوابشان را از هم جدا و رخت نماییدکوتاهی در نماز، تنبیشهان 

بٍد اجلَهيِني  -922 َة بِن َمعر َ ِبَّ : »َقاَل َرُسوُل اهللِ قال:  وعن أيب ثُریََّة َسربر َعليُموا الصَّ
 ِ ُبوُه علَیرَها ابرَن عْشر ِ

الَة لَِسبرِع ِسننِی، َواْضر ]حدیثی حسن است که ابوداود و  «.ِسننِیَ  الصَّ
 (1)اند و ترمذی، آن را حسن دانسته است.[ ترمذی روایت کرده

ُظ أيب داُود:   الَةِ إَِذا بَلََغ َسبرَع ِسننِیَ »ولَفر ِبَّ بِالصَّ  .«مُروا الصَّ
به فرزند »فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابوثریه، سبره بن معبد جهنیترجمه: 

خاطر  گاه که ده ساله شد، او را به فت سالگی، نماز را آموزش دهید و آنخود در ه
 «.)کوتاهی در( نماز بزنید

، به نماز بچه را زمانی که به هفت سالگی رسید »در روایت ابوداود آمده است: 
 «.امر کنید
 
 

                                           
، این حدیث را در /؛ آلبانی418، ش: /انیداود، آلب ؛ و صحیح ابی4222صحیح الجامع، ش:  (۶)

 ، حسن دانسته است.476المصابیح، ش: ة مشکا

، ش: /داود، از آلبانی ؛ صحیح ابی4227ی:  شماره و همانندِ آن به 5162صحیح الجامع، ش:  (1)

 ، این حدیث را حسن دانسته است.472المصابیح، ش: ة در مشکا /؛ آلبانی412
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، روایتی از عمرو بن شعیب، از پدرش از جدش نقل کرده که /مؤلف

فرزندانتان را در هفت سالگی به نماز امر کنید و چون ده »است:  فرموده اهلل رسول
خوابشان را از هم جدا خاطر کوتاهی در نماز، تنبیشهان کنید و رخت ساله شدند، به

نیز تأییدش  است که روایت سبره بن معبد جهنی« حَسَن»این، حدیثی «. نمایید
شمار  رزندان بر پدرانشان بهچه در این حدیث آمده است، یکی از حقوق ف کند. آن می
رود؛ یعنی این، حق فرزند است که وقتی هفت ساله شد، پدرش او را به نماز  می

کرد، پدرش او را تنبیه  دستور دهد و اگر پس از ده سالگی نسبت به نماز کوتاهی می
های ده  شرطی که عاقل باشد؛ یعنی دیوانه نباشد. لذا کتک زدن به بچه کند؛ البته به

ای، مکلف  خوانند، درست نیست؛ زیرا هیچ دیوانه ای که نماز نمی و دیوانه  ساله
 کاری نکنند؛ چه در خانه و چه بیرون از خانه. باشد؛ البته باید دقت کرد که خراب نمی

ای باشد که آسیبی به بچه  گونه دن، تنبیه کردن است؛ یعنی زدن، باید بهزمنظور از 
رد؛ لذا برای هیچ پدری جایز نیست که فرزندش را نرسد و تأثیر مثبتی بر او بگذا

های پیاپی و بدون ضرورت  سختی کتک بزند یا با زدنش، آسیبی به او برساند؛ کتک به
خواند،  را که نماز نمی اش ساله تواند فرزند ده  نیز درست نیست. ولی اگر پدر می

یا ادب کردن فرزند  شرطی که آسیبی به او نرساند. زیرا هدف از زدن، تنبیه بزند؛ به
 آزاری یا آسیب رساندن به او. است، نه کودک

که در  ست یآموختگان علوم تربیت این حدیث، ردی بر برخی از مربیان و دانش
گر نادرستی پندار  پندارند؛ لذا این حدیث نشان ها را نادرست می هر حال، تنبیه بچه

های تربیتی قبول  روش که تنبیه درست و اصولی را به عنوان یکی از ست یکسان
همه اثر ندارد. گاه  ندارند؛ زیرا گاه تنبیه بچه، اثری دارد که هیچ حرف و سخنی، آن

آموزان خردسال، در صورتی که تنبیه نشوند،  شود که برخی از دانش مشاهده می
دهند و نسبت به نظام آموزشی و درس و  خوبی انجام نمی تکالیف درسی خود را به

های درسی و رفتاری  مانند و این امر، ناهنجاری باقی می  عالقه ت و بیتفاو مدرسه، بی
آموزان، یکی  دیگری در پی خواهد داشت. لذا تنبیه اصولی و درستِ کودکان و دانش

طور که گفتم،  شناسی شود. ولی همان که البته باید آسیب ست یاز مسایل مهم آموزش
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شود که  کید میأاطر اذیت و آزار او؛ لذا تخ خاطرِ ادب کردن بچه است، نه به تنبیه، به
یعنی نه مانندِ  ای باشد که آسیبی به او نرسد. گونه تنبیه، متناسب با وضعیت بچه و به

سختی کتک بزنیم و نه  آموزان را به برخی از معلمان و مربیان گذشته، کودکان و دانش
ی تنبیه را از اساس  برخی از مربیان و مدعیان امروزیِ علوم تربیتی، مسألههمانند 

دنده و لجبازند و تا تنبیه نشوند، حرف گوش  ها معموالً یک حذف کنیم؛ زیرا بچه
 کنند. نمی

*** 
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 فرماید: اهلل متعال، می

َ ٱَُبُدوا َعَ ٱوَ ﴿ ََّللذ ل  ََِو  ََۦبِهََُِكوا َتُش  ي  ََِا ََ َ ش  ب ٱو 
ي َو  َلَ  َ إِحَ َنَِدِل  بِِذيَانَ س  َ ُقرَ لَ ٱَو  َ ت  َل  َٱوَ َب  َم 

َ ل َٱوَ  س  َ ٱوَ َِكيَِم  َ ُقرَ لَ ٱَذِيَارَِل  َ ٱوَ َب  َُٱَارَِل 
اِحبَِٱوَ َُنبَِل  ََِلصذ َ ٱب

بِيلَِٱَنَِب َٱوَ َبَِۢنل  َلسذ
ا ََو م  ت  ل ك  ي ََم 

 
َ ٱَإِنَذَُنُكم  َٰ  َأ ََّللذ ََل  نََُيِبُّ نَ َم  َُمَ ََك   [  ٤٦ : النساء] ﴾٣٦َف ُخوًراَت ال 

و اهلل را پرستش کنید و چیزی را با او شریک نگردانید و به پدر و مادر نیکی نمایید و نیز به  
ی بیگانه، و  ای که خویشاوند است و به همسایه خویشاوندان، و یتیمان، و بینوایان، و همسایه

 اید. که مالکش شده مانده و آن نشین و مسافرِ در راه یار هم

ِیُل : »َقاَل َرُسوُل اهللِ عنهما َقاال: اهلل  واعئشَة رِض وعن ابِن عمرَ  -922 َما َزاَل ِجربر
ثُهُ  نَُّه سُیَوري

َ
 (۶)[متفٌق عليه] «.یُوِصیيِن بِاجلارِ حَّتَّ َظَننُت أ

قدر  جبرئیل، آن»فرمود:  اهلل گویند: رسول می عمر و عایشه ابنترجمه: 
سایه را وارثِ همسایه قرار خواهد ی همسایه سفارش کرد که گمان کردم هم درباره

 «.داد

َِثر َماَءها، : »َقاَل َرُسوُل اهللِ قال:  وعن أيب ذرٍّ  -923 كر
َ
، َفأ َت َمَرَقةى بَا ذر  إِذا َطَبخر

َ
یَا أ

 (1)]روایت مسلم[ «.َوَتَعاَهدر ِجریَانََك 
ورَصاِِّن:  ويف روایة َل عن أيب ذر  قال: إن خلیِل

َ
َت َمَرقاى »أ َِثر َماَءهُ ُثمَّ إِذا طبخر كر

َ
َفأ

ُروٍف  ِصبرُهمر ِمنرَها بِمعر
َ
َل َبیرٍت ِمنر ِجریانِك، َفأ هر

َ
 «.انرُظرر أ

گوشتی پختی، آبِ آن  هرگاه آب»فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابوذرترجمه: 
 «.یاد داشته باش ات را به تر کن و همسایه را بیش

مرا  گوید: دوستم، پیامبر می در روایتی دیگر از مسلم آمده است: ابوذر
ی  گوشت پختی، آبَش را زیاد کن و سپس به خانواده وصیت فرمود که هرگاه آب

 «.ها نیز بده پیرامون و به همسایگانت بنگر و از این غذا به آن
                                           

ست: حدیث  (؛ گفتنی6264، 6265(، و صحیح مسلم، ش: )2104، 2105صحیح بخاری، ش: ) (۶)
 در صحیحین، جداگانه آمده است. عمر عایشه و ابن

 (052-6264/056صحیح مسلم، ) (1)
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نَّ انلَّبَّ  وعن أيب هریرة -922
َ
ِمن»قال:  أ ِ ال یُؤر ِمن، واّللَّ ِ ال یُؤر یَا  قِیل: منر « واّللَّ

مُن جاُرهُ بََوائَِقهُ »؟ قال: وَل اهللِ َرسُ 
ر
ي ال یأ  (۶)]متفق علیه[ «.اَّلَّ

مُن جاُرهُ بَوائِقهُ »ويف روایة ملسلم: 
ر
ُخُل اجلنَّة َمنر ال یأ  «.ال یَدر

به اهلل سوگند، ایمان ندارد؛ به اهلل »فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریرهترجمه: 
اش  کسی که همسایه»خدا! فرمود:  ای رسول پرسیدند: چه کسی« سوگند ایمان ندارد!

 «.از شرّ او درامان نیست
اش از شرّ او در امان نباشد،  کسی که همسایه»و در روایت مسلم آمده است: 

 «.شود وارد بهشت نمی

یَا نَِساَء الُمسلَِماِت ال ََترِقَرنَّ جاَرٌة جلارتَِها َولَور : »َقاَل َرُسوُل اهللِ وعنه قال:  -922
 (1)[متفٌق عليه] «.ررَسَن َشاةٍ فِ 

ای زنان مسلمان! هیچ زنی، »فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابوهریرهترجمه: 
ظاهر کوچکی  ی به اش را کوچک نشمارد، اگرچه )هدیه ی خود به زن همسایه هدیه

 «.ی گوسفند( باشد مانند( استخوان کف پای گوسفند )پاچه

نَّ َرُسوَل اهللِ وعنه  -921
َ
ِ ق أ ِرَز َخَشَبةى يف ِجدارِه نر یغر

َ
َنعر جاٌر جاَرهُ أ ُثمَّ «. ال: ال َيمر

بوهریرة
َ
َتافُِكم.َيُقوُل أ كر

َ
َ أ ِ ألرمنیَّ بها بنیر َراُكمر عنرَها معررِِضنی، واّللَّ

َ
متفٌق ] : َمايل أ

 (۳)[عليه
ا اش ر ای، همسایه هیچ همسایه»فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابوهریرهترجمه: 

چرا شما را »گفت:  سپس ابوهریره«. منع نکند ز کوبیدن میخ به دیوار مشترکشانا
کنید؟ به اهلل سوگند که من، این میخ را به  بینم که به این حدیث، عمل نمی می

 کوبم. )کنایه از عمل به این حدیث است.( هایتان می شانه

                                           
 .52؛ و صحیح مسلم، ش: 2102صحیح بخاری، ش:  (۶)

. ر.ک: همین کتاب، حدیث 0121(؛ و صحیح مسلم، ش: 2107، 6422صحیح بخاری، ش: ) (1)
 .062ی: شماره

 .0218؛ و صحیح مسلم، ش:6522صحیح بخاری، ش:  (۳)
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نَّ َرُسوَل اهللِ وعنه  -929
َ
ِمُن »قال:  أ ِذ َجاَره، َمنر ََكَن یُؤر َورِم اآلِخِر َفال یُؤر ِ َوايلر باّللَّ

وِم اآلِخر،  ِ َوايلر مُن بِاّللَّ َورِم اآلخر، َفلریكرِمر َضیرَفُه، َوَمنر ََكَن یُؤر ِ وايلر ِمُن بِاّللَّ َوَمنر ََكن یُؤر
ُكتر  ور لِيَسر

َ
اى أ  (۶)[متفٌق عليه] «.َفلرَیُقلر َخریر
ایمان  هرکس به اهلل و آخرت»فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابوهریرهترجمه: 
اش را اذیت نکند؛ هرکس، به اهلل و روز قیامت ایمان دارد، مهمانش را  دارد، همسایه

 «.گرامی بدارد؛ هرکس، به اهلل و آخرت ایمان دارد، یا سخن نیک بگوید یا ساکت باشد

ن  انلَّبي  وعن أيب رُشیرح اخلُزاِعي  -921
َ
ورِم اآلِخر،  َمنر ََكنَ »قال:  أ ِ وايلر یُؤِمُن بِاّللَّ

 ِ رِمر َضیرفُه، ومنر َكَن یؤمُن باّللَّ ِ وايلوِم اآلِخِر َفلرُیكر ِمُن بِاّللَّ َفلرُیحِسنر إىِل جارِه، ومنر ََكَن یُؤر
ُكتر  ور لِيسر

َ
اى أ ]مسلم، این حدیث را با همین الفاظ روایت  «.وايلوِم اآلخِر َفلرَیُقلر َخریر

 (1)نموده است.[ روایت، بخشی از آن را کرده و بخاری
هرکس به اهلل و آخرت، ایمان »فرمود:  گوید: پیامبر می ابوشریح خزاعیترجمه: 

اش نیکی کند؛ هرکس، به اهلل و روز قیامت ایمان دارد، مهمانش را گرامی  دارد، به همسایه
 «.کت باشدبدارد؛ هرکس، به اهلل و آخرت ایمان دارد، یا سخن نیک بگوید یا سا

یيهما اهلل  عنها قالت: قلُت: یا رسولاهلل  وعن اعئشة رِض -922
َ
إِنَّ يل َجاَریرن، َفإىِل أ

ِدى؟ قال:  هر
ُ
قرربهِما ِمنرك باباى »أ

َ
 (۳)]روایت بخاری[ «.إىَِل أ

خدا! دو همسایه دارم؛ به  پرسیدم: ای رسول گوید: از پیامبر می &عائشهترجمه: 
 «.تر است اش به تو نزدیک که درب خانه به آن»ه بدهم؟ فرمود: ها هدی کدام یک از آن

ُ : »َقاَل َرُسوُل اهللِ عنهما قال: اهلل  بن عمر رِضاهلل  وعن عبدِ  -926 َخریر
صحاب ِعنردَ 

َ
ُ اجلریان ِعنردَ اهلل  األ ُُهمر لصاِحبِه، وَخریر ِ اهلل  تعاىل َخریر ُُهمر جلارِه  «.تعاىل خریر
 (8)روایت کرده و آن را حدیثی حسن دانسته است.[، این حدیث را ترمذی]

                                           
 .57؛ و صحیح مسلم، ش:2102صحیح بخاری، ش:  (۶)

 .52؛ و صحیح مسلم، ش: 2108صحیح بخاری، ش:  (1)
 .2161صحیح بخاری، ش: (۳)

 .25، ش: /؛ و صحیح األدب المفرد، آلبانی012، ش: السلسلة الصحيحة؛ 2671صحیح الجامع، ش:  (8)
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از میان دوستان، کسی »فرمود:  اهلل گوید: رسول می $عبداهلل بن عمرترجمه: 
، متعال بهتر است که برای دوستش بهتر باشد و بهترین همسایه نزد اهللمتعال نزد اهلل 

 «.اش بهتر است که برای همسایه ست یکس

 شرح
همسایه «. حقوق همسایگان و سفارش به مراعات آنان باب:»گوید:  می /مؤلف

اش به   ی شما چسبیده یا خانه اش به دیوار خانه گویند که دیوار خانه به کسی می
گر  ی شما، نزدیک است. برخی از آثار و اقوال گذشتگان نیک امت، نشان خانه
روند و  یشمار م اش به ی انسان، همسایه تا چهل خانه از هر سوی خانهکه  ست این

شوند که حدیث صحیحی  تر از آن، در صورتی جزو همسایگان محسوب می بیش
 اش وجود داشته باشد، وگرنه، این مسأله به عرف مردم بستگی دارد. درباره

 فرموده است: ذکر کرده که اهلل« نساء»ی  ای از سوره ، آیه/سپس مؤلف

َ ٱَُبُدوا َعَ ٱوَ ﴿ ََّللذ ل  ََِو  ََۦبِهََُِكوا َتُش  ي  ََِا ََ َ ش  ب ٱو 
ي َو  َلَ  َ إِحَ َنَِدِل  بِِذيَانَ س  َ ُقرَ لَ ٱَو  َ ت  َل  َٱوَ َب  َم 

َ ل َٱوَ  س  َ ٱوَ َِكيَِم  َ ُقرَ لَ ٱَذِيَارَِل  َ ٱوَ َب  َُٱَارَِل 
اِحبَِٱوَ َُنبَِل  ََِلصذ َ ٱب

بِيلَِٱَنَِب َٱوَ َبَِۢنل  َلسذ
ا ََو م  ت  ل ك  ي ََم 

 
َ[  ٤٦:  النساء]  ﴾ُنُكم  َٰ  َأ

را با او شریک نگردانید و به پدر و مادر نیکی نمایید و نیز به و اهلل را پرستش کنید و چیزی  
ی بیگانه، و  ای که خویشاوند است و به همسایه خویشاوندان، و یتیمان، و بینوایان، و همسایه

 اید. که مالکش شده مانده و آن نشین و مسافرِ در راه یار هم

 اند: علما، همسایه را بر سه دسته دانسته
ای، عالوه بر حق همسایگی،  وند و مسلمان؛ چنین همسایهی خویشا همسایه -۶

 حق خویشاوندی و اسالم نیز دارد.
ی مسلمانی که خویشاوند نیست و دارای حق همسایگی و اسالم  همسایه -1

 است.
ی کافر که حق همسایگی دارد و اگر خویشاوند باشد، حق  همسایه -۳

 خویشاوندی هم دارد.
ند که حقوقی دارند: حقوقی که انجامِ آن ها هست ها، سه دسته از همسایه این

 باشد. واجب است و حقوقی که نباید انجام داد؛ بلکه ترکِ آن واجب می
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عمر، از ابوذر، و از  ، پنج حدیث ذکر کرده است: از ابن/سپس مؤلف
 .ابوهریره

ی همسایه  قدر درباره جبرئیل، آن»فرمود:  عمر آمده است: پیامبر در حدیث ابن
یعنی: این  «.که گمان کردم همسایه را وارثِ همسایه قرار خواهد داد سفارش کرد

، خود حکم را از سوی اهلل، نازل خواهد کرد. و این، بدین معنا نیست که جبرئیل
هی را به حکم ال ی وحی به عنوان فرشته کند؛ زیرا جبرئیل این حکم را صادر می

ی  قدر درباره آن جبرئیل رساند و حق تشریع ندارد. در هر حال، می پیامبر
زودی حکم ارث بردن  گمان کردم به»فرمود:  کرد که پیامبر همسایه سفارش می

تأکید زیادی  دهد که جبرئیل می  و این، نشان«. همسایه از همسایه را خواهد آورد
 ی همسایه داشته است. درباره

نعمتی  بدین نکته اشاره شده است که وقتی انسان، از و در حدیث ابوذر
اش خیری برساند و از این نعمت به او هم بدهد؛  شود، باید به همسایه برخوردار می

ات  تر کن و همسایه را بیشگوشتی پختی، آبِ آن هرگاه آب»د: فرمو که پیامبر چنان
 «.یاد داشته باش را به

خورشی گفته  گوشت و هر نوع  به معنای شورباست و معموالً به آب «َمَرق»
گوشت و چه غذایی  گردد؛ هر غذایی که پختید، چه آب با نان تناول میکه شود  می

دیگر، یا اگر شیر، و خوراکی یا نوشیدنی دیگری داشتید که مازاد بر نیازتان بود، 
ی خود را فراموش نکنید و نعمتی را که اهلل به شما داده است، از او دریغ  همسایه

 نکنید؛ زیرا همسایه، حق و حقوقی دارد.
سه بار سوگند خورد و  آمده است که پیامبر اما در احادیث ابوهریره و

پرسیدند: چه کسی ای « به اهلل سوگند، ایمان ندارد؛ به اهلل سوگند ایمان ندارد!»فرمود: 
 «.اش از شرّ او درامان نیست کسی که همسایه»خدا! فرمود:  رسول
ستمش، امان ندارد،  اش از اذیت و آزار، و از ظلم و یعنی کسی که همسایه 

مؤمن نیست؛ و اگر اذیت و آزار، از زبان بگذرد و به عمل درآید، به مراتب بدتر و 
 شدیدتر است.



 613  باب: حقوق همسایگان و سفارش به مراعات حقوق آنان

دهد که ظلم و ستم به همسایه حرام است؛ چه با زبان باشد و چه  این، نشان می
اش یا از سوی او چیزهایی بشنود  که از همسایه ست ایندر عمل. اذیت و آزار زبانی، 

تا آخِرش باز کند؛ مانند کسانی که صدای رادیو و تلویزیون خود را  ه اذیتش میک
آزارند. چنین کاری، جایز نیست؛ اگرچه  ی خود را می سان همسایه کنند و بدین می

صدا، صدای تالوت قرآن باشد. زیرا مزاحمتی برای همسایگان است و آسایش آنان 
 زند و این، حرام است. هم می را به

های خود را اطراف  ها و زباله روبه که خاک ست اینت و آزار عملی، و اذی
اش بیندازند یا با گذاشتن وسایل و اسباب و اثاثیه در راهرو یا دربِ خانه، رفت  خانه

و آمدش را دچار مشکل کنند. هر کاری که باعث اذیت و آزار همسایه است، حرام 
نیست؛ یعنی در این مسأله،  اش را بیازارد، مؤمن باشد و کسی که همسایه می

های مؤمنان در تعامل با  های الزم برای یک مؤمن را ندارد و از ویژگی ویژگی
 همسایگان، محروم است.

ای،  هیچ همسایه»فرمود:  آمده است که پیامبر در حدیث دیگری از ابوهریره
ای، قصد  یهلذا اگر همسا«. اش را از کوبیدن میخ به دیوار مشترکشان منع نکند همسایه

اش  اش و یا نصب شیروانی و دیوارکوب را داشته باشد، همسایه تعمیر سقف خانه
حق ندارد او را از این کار منع نماید؛ زیرا این کار، هیچ ضرری ندارد، بلکه استحکام 

خشتی بودند و چوب، از فرسایش  کهای قدیمی ه ویژه خانه کند؛ به تر می خانه را بیش
هاست. لذا هیچ  نماید و این، به سود هر دوی آن جلوگیری میهای خشتی،  دیواره

اش را از نصب دیوارکوب چوبی و امثال آن بر  ای حق ندارد همسایه همسایه
که مانع این کار شود، باز هم همسایه حق دارد  فرض این اش، منع کند. و به خانه

فرمود:  هریرهرو ابو اش مخالف باشد. از این کارش را انجام دهد؛ اگرچه همسایه
کنید؟ به اهلل سوگند که من، این میخ  بینم که به این حدیث، عمل نمی چرا شما را می»

زمانی  این، کنایه از عمل به این حدیث است. ابوهریره. «کوبم هایتان می را به شانه
این سخن را گفت که از سوی مروان بن حکم، امیر مدینه بود؛ همانندِ سخنی که 

اش بر زبان  ی محمد بن مسلمه و همسایه در مشاجره مر بن خطابامیرمؤمنان، ع
خواست آب را به باغش برساند  آورد؛ ماجرا از این قرار بود که محمد بن مسلمه، می

اش، مانع شد؛ برای داوری نزد  گذشت. همسایه اش می راه از زمین همسایه و آب
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نی، آب را بر روی خودت اگر او را از این کار منع ک»فرمود:  رفتند. عمر عمر
ی محمد بن مسلمه را مجبور کرد که حق  سان همسایه و بدین«. کنم جاری می

اش را رعایت کند؛ زیرا عبورِ آب کشاورزی، نه تنها ضرر ندارد، بلکه برای  همسایه
گذرد، مفید است. بنابراین، مراعات حقوق همسایگان و  زمین و باغی که از آن می

به هر شکلی که  در حد امکان، واجب است و اذیت و آزار به آناننیکی کردن به آنان 
هرکس به اهلل و آخرت، »فرموده است:  گونه که پیامبر باشد؛ همان باشد، حرام می

 «.اش نیکی کند ایمان دارد، به همسایه
*** 

 
 



 باب: نیکی به پدر و مادر و تداوم پیوند خویشاوندی -34

 فرماید: اهلل متعال، می

َ ٱَُبُدوا َعَ ٱوَ ﴿ ََّللذ ل  ََِو  ََۦبِهََُِكوا َتُش  ي  ََِا ََ َ ش  ب ٱو 
ي َو  َلَ  َ إِحَ َنَِدِل  بِِذيَانَ س  َ ُقرَ لَ ٱَو  َ ت  َل  َٱوَ َب  َم 

َ ل َٱوَ  س  َ ٱوَ َِكيَِم  َ ُقرَ لَ ٱَذِيَارَِل  َ ٱوَ َب  َُٱَارَِل 
اِحبَِٱوَ َُنبَِل  ََِلصذ َ ٱب

بِيلَِٱَنَِب َٱوَ َبَِۢنل  َلسذ
ا ََو م  ت  ل ك  ي ََم 

 
َ[  ٤٦:  النساء]  ﴾ُنُكم  َٰ  َأ

و اهلل را پرستش کنید و چیزی را با او شریک نگردانید و به پدر و مادر نیکی نمایید و نیز به  
ی بیگانه، و  ای که خویشاوند است و به همسایه خویشاوندان، و یتیمان، و بینوایان، و همسایه

 اید. که مالکش شده مانده و آن نشین و مسافرِ در راه یار هم

 اید:فرم و می

َ ٱَتذُقوا َٱوَ ﴿ ِيٱَّللذ ا َََّلذ َٱوَ َۦبِهََِء لُونَ ت س 
ام  َرَ ل   َ ٱَإِنَذَح  نَ َّللذ ل يَ ََك   ﴾١َار قِيبَ َُكمَ ع 

 [١نساء:ال] 

کنید و از گسستن و تقوای اهلل را در پیش بگیرید که به نام او از یکدیگر درخواست می
 ی خویشاوندی پروا نمایید.رابطه

 فرماید: و می

َِٱوَ ﴿ ا ََي ِصلُونَ َينَ َّلذ رَ َم  م 
 
َُٱَأ نَۦ َبِهََِّللذ

 
ل ََأ    [٨١: الرعد]  ﴾يُوص 

 دارند. که پیوندهایی را که اهلل به برقراری آن دستور داده، برقرار می و کسانی 

 فرماید: چنین می هم

﴿ َ بُّك ََو ق ض  ََر  لذ
 
ََِإِيذاهََُإِلذ ََا َُبُدوَ ت عَ َأ ب ٱو 

ي َو  َلَ  َ إِحَ َنَِدِل  بَ َاإِمَذًَنا َس  نَذي  كَ َلُغ  َ لَ ٱَِعند  َِكب 
ا َ ُدُهم  ح 

 
وَ َأ

 
اَأ ُهم  ََلَِك  ا ََت ُقلَف ل  ذُهم  ََل ِف 

ُ
ََأ ل  رَ ت نَ َو  اه  اَو ُقلَُهم  ذُهم  َق وَ َل رِيمَ َل  ٢٣ََاك 

َخَ ٱوَ  اَفِض  ن احَ َل ُهم  ِلَِٱَج  َ ٱَِمنَ ََّلُّ َ رَ ٱَرذِبََِو قُلَةَِلرذح  اح  اَُهم  م  بذي اِنََك  ِغيَ َر   ﴾٢٤َاص 
    [٨٣  ،٨٤: إلرساءا]

و پروردگارت فرمان داد که جز او را عبادت و پرستش نکنید و به پدر و مادر نیکی نمایید. و 
ترین سخن  ها نزدت به سن پیری رسیدند، کوچک ها یا هر دوی آن چون یکی از آن

نی ناخوشایندی به آنان مگو و بر سرشان داد مزن و به آنان سخن نیکی بگو. و از روی مهربا
گونه که در کودکی  بالِ فروتنی و تواضعت را برایشان فرود آور و بگو: ای پروردگارم! همان

 مرا پرورش دادند، آنان را مشمول رحمت خویش بگردان.
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 فرماید: و می

يَ ﴿ و صذ َِٱَن او  َ ل  ي َبِو  ََنَ نس  هََُهَُح  ل تَ َهَِدِل  مُّ
ُ
َ ًَناو هَ َۥأ فِص  ََنَ و هَ ََع   ََِِفََۥلُهَُو  ي  م  نََِع 

 
َأ

لِو  ََِلََُكرَ شَ ٱ ي َو  ََ  [١٣: لقامن]  ﴾ك َدِل 
افزون  ی پدر و مادرش سفارش کردیم؛ مادرش در حالی که دچار ضعف روز و به انسان درباره

دهد. )آری؛ به او سفارش کردیم( که  شد، به او باردار گشت و تا دو سال هم به او شیر می می
 .گزار من و پدر و مادرت باش سپاس

لُت انلَّبَّ  بن مسعوداهلل  ن أيب عبد الرَحن عبدعَ  -922
َ
يُّ الرعمِل قال: سأ

َ
: أ

حبُّ إىل
َ
الةُ لَع وقرتَِها»تَعاىل؟ قال: اهلل  أ ي؟ قال: «. الصَّ

َ
قلت: ُثمَّ «. بِرُّ الرَوادِلیرنِ »قُلرت: ُثمَّ أ

ي؟ قال: 
َ
ِ »أ  (۶)[متفٌق عليه] «.اجِلَهاُد يف سبِیِل اّللَّ

پرسیدم:  گوید: از پیامبر می دالرحمن، عبداهلل بن مسعودابوعبترجمه: 
گفتم: سپس «. نمازِ سرِ وقت»تر است؟ فرمود:  ، پسندیدهمتعال کدامین عمل نزد اهلل

سؤال کردم: سپس چه عملی؟ فرمود: «. نیکی به پدر و مادر»کدامین عمل؟ فرمود: 
 «.جهاد در راه اهلل»

نر ََيَِدهُ مملُواك، : »ُسوُل اهللِ َقاَل رَ قال:  وعن أيب هریرة -922
َ
ال ََيرزِي ودَلٌ وادِلاى إاِلَّ أ

تَِقهُ  رَتِیَه، َفَیعر  (1)]روایت مسلم[ «.َفيَشر
تواند حق  هیچ فرزندی، نمی»فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابوهریرهترجمه: 

و آزاد ی کسی ببیند و او را خریداری  که پدرش را برده پدرش را ادا کند، مگر این
 «.کند

 شرح
«. به پدر و مادر و رعایت پیوند خویشاوندی باب نیکی»گوید:  ، می/مؤلف

و از  «بِرُّ الَْوادِلیِْن »های شرعی، از نیکی به پدر و مادر، به  پیروی از متون و داده وی، به
تعبیر کرده است. نیکی به پدر و مادر، از « ی رحم صله»پیوند خویشاوندی به 

ی  هاست و پس از اطاعت از اهلل و پیامبرش، در رده ترین عبادت زرگترین و ب مهم

                                           
 .24؛ و صحیح مسلم، ش: 467صحیح بخاری، ش:  (۶)

 .0401صحیح مسلم، ش:  (1)
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های فراوانی در  ، آیه/مؤلفکنید  طور که مشاهده می هماندوم اهمیت قرار دارد. 
که پدر و مادر  ست یگر حقوق بزرگ ی این آیات، نشان ت. همهاین باره ذکر کرده اس

ی اشاره فرموده است که مادر برای های بر فرزندان خود دارند. اهلل متعال، به سختی
گردد تا هنگامی که وضع حمل  شود؛ مادر از زمانی که باردار می فرزندش متحمل می

های زایمان را پشت سر  که سختی شود تا این کند، دچار ضعف روزافزون می می
گونه که  آورد. همان همه سختی، فرزندش را به دنیا می گذارد و پس از تحمل این می
 فرماید: می اهلل

هََُهَُح  ل تَ ﴿ مُّ
ُ
تَ َاهَ ُكرَ َۥأ ع  و ض  ََ  [١٢: األحقاف]  ﴾اهَ ُكرَ َهَُو 

 مادرش با تحمل رنج و سختی به او باردار شد و با رنج و سختی، او را به دنیا آورد.

     ترین دوران زندگی پدر و مادر را بیان فرموده است: سپس اهلل متعال، سخت

ا﴿ بَ َإِمذ نَذي  َ لَ ٱَكَ ِعندَ َلُغ  ا ََِكب  ُدُهم  ح 
 
وَ َأ

 
اَأ ُهم  ََلَِك  ا ََت ُقلَف ل  ذُهم  ََل ِف 

ُ
یعنی:    [٨٤: اإلرساء] ﴾أ

ترین  ها نزدت به سن پیری رسیدند، کوچک ها یا هر دوی آن و چون یکی از آن»
شوند، ضعیف و ناتوان  زیرا وقتی پدر و مادر، پیر می«. سخن ناخوشایندی به آنان نگو

دهد که  گردند؛ با این حال، اهلل متعال دستور می رزندانشان میشده، نیازمندِ ف
ها نگو که از دست شما  ها نگو؛ یعنی به آن ترین سخن ناخوشایندی به آن کوچک

گویند  خسته شدم. بلکه رفتار نیک و پسندیده ای با آنان داشته باش و وقتی سخن می

اَو قُل﴿کنند، بر سرِشان فریاد نزن:  جویی می یا بهانه ذُهم  َق وَ َل رِيمَ َل  و به »یعنی:  ﴾٢٣َاك 
نیکی بده؛ چون حق زیادی بر  به عبارت دیگر پاسخشان را به«. آنان، سخن نیکی بگو

 تو دارند.
از  ، حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که ابن مسعود/سپس مؤلف

سرِ  نمازِ»تر است؟ فرمود:  کدامین عمل نزد اهلل متعال، پسندیدهپرسید:  پیامبر
پرسید: «. نیکی به پدر و مادر»و باز سؤال کرد: سپس کدامین عمل؟ فرمود: «. وقت

نیکی به پدر و مادر را  سان پیامبر بدین«. جهاد در راه اهلل»سپس چه عملی؟ فرمود: 
کرد،  بیش از این هم سؤال می مسعود پیش از جهاد در راه اهلل ذکر کرد. اگر ابن

 داد. روشنی می پاسخش را به اهلل رسول



 الصالحین شرح ریاض   618

 

ی  گر اهمیت نیکی به پدر و مادر است. نیکی به پدر و مادر، دامنه این، نشان
زبانی با آنان و نیز حمایت مالی از  رفتاری و خوش ای دارد که شامل خوش گسترده

توانید،  جا که می هاست؛ البته در حد توان. زیرا اهلل متعال دستور داده است: تا آن آن
ها  نیکی به پدر و مادر، نافرمانی از آدر برابرِ ن ن خود، تقوا پیشه کنید.ر حد توایعنی د

 قرار دارد.
هیچ »فرموده است:  دومین حدیث ذکر کرده که پیامبر /سپس مؤلف

ی کسی ببیند و او  که پدرش را برده تواند حق پدرش را ادا کند، مگر این فرزندی، نمی
کند.  قید بردگی انسان، آزاد میز ا پدرش را  سان بدینزیرا «. را خریداری و آزاد کند

ی کسی ببیند و او را  این حدیث بدین معنا نیست که هرکس، پدرش را برده
آید؛ بلکه بالفاصله پس از پرداخت پول  پدرش در قید بردگی او درمیخریداری کند، 

شود و نیازی به این نیست که فرزند، آزادی پدرش را  اش، پدرش آزاد می آزادی
ی عظمت حقوق پدر و  دهنده عالم کند؛ مادر نیز همین حکم را دارد. و این، نشانا

 مادر است.
*** 

نَّ َرُسوَل اهللِ  وعنه أیضاى  -923
َ
رِمر »قال:  أ ورِم اآلِخر، َفلرُیكر ِ وايلر ِمُن بِاّللَّ َمنر ََكَن یُؤر

وم اآلِخر، َفلریصلر  ِ وايلر ِمُن بِاّللَّ ورِم  َضیرَفه، َوَمنر َكَن یُؤر ِمُن بِاّللَّ َوايلر رََِحَه، َوَمنر ََكَن یُؤر
ور يِلَصُمتر 

َ
 (۶)[متفٌق عليه] «.اآلِخر، فلریُقلر خریاى أ

به  هرکس»فرمود:  اهلل روایت است که رسول چنین از ابوهریره همترجمه: 
به اهلل و آخرت ایمان  رد، مهمانش را گرامی بدارد؛ هرکساهلل و روز قیامت ایمان دا

به اهلل و آخرت ایمان دارد، یا  اوندانش ارتباط داشته باشد؛ هرکسرد، با خویشدا
 «.سخن نیک بگوید یا ساکت باشد

َتَعاىل َخلََق اخَللرَق َحَّتَّ إَِذا َفَرَغ ِمنرُهمر  إِنَّ اهللَ : »اهلل  وعنه قال: قال رسول -912
ِصَل َمنر َقاَمِت الرَِّحم، َفَقالَت: هذا ُمَقاُم الرَعائِِذ بَِك 

َ
نر أ

َ
َما تَررضنَی أ

َ
ِمَن الرَقِطیعِة؛ قال: َنَعمر أ

 َ َطَع َمنر َقَطَعك؟ قالت: بَََل، قال فذلِك ل قر
َ
اقرءوا إِنر : »َقاَل َرُسوُل اهللِ ، ثم «َك َوَصلَك، وَأ

                                           
 .57؛ و صحیح مسلم، ش: 2022صحیح بخاری، ش:  (۶)



 619  پدر و مادر و تداوم پیوند خویشاوندیباب: نیکی به 

ل َ﴿ ِشئُتم: ه  يَ َف  س  َ َإِنَُتمَ ع  لذ نَُتمَ ت و 
 
َٱَِفََِسُدوا َُتفَ َأ

ُعوَ َِضَۡرل   ِطِ ُتق  ََا َو 
 
ُكمَ رَ أ ام  َى٢٢ََح  ل  و 

ُ
َئِك َأ

ِينَ ٱ ن ُهمَََُّلذ َُٱَل ع  ُهمَ َّللذ مذ ص 
 
عَ َف أ

 
أ َىو  ب ََم 

 
 (۶)[متفٌق عليه]   ﴾٢٣َر ُهمَ ص  َأ

 .«، َوصلرُته، ومنر َقَطعِك قطعُتهُ نر َوصلَِك مَ »تعاىل:  اهللُ  ويف روایة للبخاري: فقال
هایش را خلق  تعال، آفریدهاهلل م»فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابوهریرهترجمه: 

ها را به پایان رساند، رَحِم )خویشاوندی( برخاست و  که آفرینش آن کرد؛ پس از این
اهلل متعال فرمود: آیا ام تا از قطع پیوند خویشاوندی به تو پناه ببرم.  گفت: برخاسته

به او را و تو را وصل کند، با او پیوند داشته باشم ) که هرکس راضی نیستی به این
او را از با او قطع رابطه کنم )و قطع کند،  تو راو هرکس،  (رحمت خویش برسانم

این حق، برای تو »پاسخ داد: بلی؛ )اهلل( فرمود:  (رحمت خویش دور بگردانم؟
 اگر خواستید، این آیات را بخوانید:» (1) فرمود: اهلل سپس رسول«. محفوظ است

ل َ﴿ ه  يَ َف  س  َ َإِنَُتمَ ع  لذ نَُتمَ ت و 
 
َٱَِفََِسُدوا َُتفَ َأ

ُعوَ َِضَۡرل   ِطِ ُتق  رَ َا َو 
 
ُكمَ أ ام  َى٢٢ََح  ل  و 

ُ
َئِك َأ

ِينَ ٱ ن ُهمَََُّلذ َُٱَل ع  ُهمَ َّللذ مذ ص 
 
عَ َف أ

 
أ َىو  ب ََم 

 
َ  [٨٤  ،٨٨:  حممد]  ﴾٢٣َر ُهمَ ص  َأ

گاه که سرپرست )امور مردم( شوید، در زمین به فساد و تبهکاری بپردازید و رابطه  چه بسا آن
خویشاوندانتان را قطع نمایید. اهلل، چنین کسانی را نفرین )و از رحمتش دور( نموده و  با

 های( آنان را کر و چشمانشان را کور کرده است. )گوش

 تو را وصل کنداهلل متعال فرمود: کسی که »در روایتی دیگر از بخاری آمده است: 
 ی کس، تو )رابطهو هر (۳)پیوندم؛ ( به او مینماید)حق خویشاوندی را ادا 

 (8)«.کنم با او قطع رابطه میخویشاوندی( را قطع کند، 

َحقُّ انلَّاِس  !اهلل فقال: یا رسوَل  قال: َجاَء رَُجٌل إىل رسول اهللِ  وعنه -912
َ
َمنر أ

مُّك»حبُسِن َصَحابيَت؟ قال: 
ُ
َك »قال: ُثمَّ من؟ قال: «. أ مُّ

ُ
َك »قال: ُثمَّ َمن؟ قال: «. أ مُّ

ُ
مَّ قال: ثُ « أ

بُوكَ »َمن؟ قال: 
َ
 (6)[متفٌق عليه] «.أ

                                           
 .6445( و ...؛ صحیح مسلم، ش: 4827، 5220صحیح بخاری، ش: ) (۶)

 ذکر شده است. ]مترجم[ در روایت بخاری، این عبارت، به عنوانِ سخنِ ابوهریره (1)

 سازم. او را از رحمت خویش برخوردار می یعنی (۳)

 گردانم. یعنی او را از رحمت خویش محروم می (8)

 .6452؛ و صحیح مسلم، ش:4870صحیح بخاری، ش:  (6)
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بة؟ قال:  !اهلل ويف روایة : یا رسول حر ن الصُّ َحقُّ انلاس حِبُسر
َ
مُّك، ُثمَّ »َمنر أ

ُ
َك ُثمَّ أ مُّ

ُ
أ

نَاكَ  در
َ
نَاَك أ در

َ
باك، ُثمَّ أ

َ
مُّك، ثمَّ أ

ُ
 «.أ

آمد و گفت: چه کسی بیش  اهلل گوید: مردی نزد رسول می ابوهریرهترجمه: 
دوباره پرسید: «. مادرت»رفتار باشم؟ فرمود:  که با او خوش ست ایناز دیگران، سزاوار 

«. مادرت»باز سؤال کرد: سپس چه کسی؟ فرمود: «. مادرت»سپس چه کسی؟ فرمود: 
 «.پدرت»گاه چه کسی؟ فرمود:  گفت: آن

ی  خدا! چه کسی بیش از همه )آن مرد پرسید:( ای رسولو در روایتی آمده است: 
مادرت، سپس مادرت، سپس »رفتاری من سزاوارتر است؟ فرمود:  مردم، به خوش

تر  گاه به پدرت نیکی کن و به همین ترتیب به هرکس که به تو نزدیک مادرت، و آن
 «.است

 شرح
تر این  ی رحم است. پیش  ی جایگاه و اهمیت واالی صله این دو حدیث، درباره

و این، به عُرف  ست یارتباط خویشاوند رحم، ی بیان کردم که منظور از صلهنکته را 
ها بستگی دارد؛ زیرا چند و چون پیوند خویشاوندی و حد و  ِ آن مردم و عادت

شرط و قیدی برای آن ذکر نکرده  ی آن در کتاب و سنت، بیان نشده و پیامبر اندازه
در سفره بودن و یا زندگی  است. به عبارت دیگر، مواردی چون خورد و نوش یا هم

یک مسکن به عنوان شرایط پیوند خویشاوندی، مطرح نیست و این مسأله به عرف 
ی رحم، همان است که در عرف مردم، ارتباط و پیوند  مردم بستگی دارد؛ یعنی صله

توجهی به  چه مردم قطع رابطه بدانند، بی خویشاوندی شناخته شود و در مقابل، آن
 است. شمار می رود؛ این، یک اصل ی رحم به صله

ای از میان برود یا خراب شود  گونه ناگفته نماند که اگر عرف مردم در این باره به
چنین عرفی اعتبار ندارد؛ زیرا چنین عادتی،  به ارتباط خویشاوندی اهمیت ندهند،که 

که امروزه در کشورهای غیراسالمی به  . چنانست ییک عرف یا عادت غیراسالم
 یکدیگر رابسا اعضای یک خانواده  د و چهدهن هایشان اهمیت نمی خانواده

شناسد و با هم بیگانه  پدرش را نمیشود و  یک مرد، بزرگ می شناسند! گاه فرزندِ نمی
ها به ارتباط خانوادگی و خویشاوندی، اهمیت  که آن ست اینهستند! دلیلش، 
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پوچ  ها، خشک، دانند و روابط اجتماعی آن دهند و معنا و مفهوم همسایگی را نمی نمی
های اخالقی آنان را از میان برده است.  ی ارزش ها و همه و فاسد است؛ زیرا کفر، آن

های دینی و اخالقی  که به ارزش ست یی اسالمی متعهد ی جامعه لذا سخنِ ما، درباره
ی رحم محسوب شود،  ای، صله چه در عرف چنین جامعه رو آن دهد؛ از این اهمیت می
چه که در این جامعه آن را قطع  و آن ست یخویشاوند ی رحم یا پیوند  همان صله

 آید. شمار می ی خویشاوندی بدانند، قطع این پیوند به رابطه
آمده است که اهلل متعال، با کسی پیوند دارد و او  در نخستین حدیث ابوهریره

جای آورَد و  سازد که حق پیوند خویشاوندی را به مند می را از رحمت خویش بهره
نماید و او را از  کند، قطع می را با کسی که پیوند خویشاوندی را قطع پیوندش 

هرکس، خواهانِ ارتباط با پروردگار خویش است؛  گرداند. رحمت خود، محروم می
ی  رابطه کند، رابطه طعپس حق خویشاوندی را ادا کنید و اگر مایلید که اهلل با شما ق

. ست یی خویشاوند رخورِ قطع رابطهخویشاوندی خود را قطع کنید؛ این، مجازاتی د
تر باشد، ارتباطش با اهلل استوارتر است و  لذا هرچه توجه انسان به ادای این حق، بیش

گمان اهلل  شود و بی هرچه در این زمینه کوتاهی کند، از اجر و ثواب او کاسته می
 کند. کس ستم نمی متعال، به هیچ

 ده است:فرمو آیه ذکر کرده که اهللدو این  /مؤلف

ل َ﴿ ه  يَ َف  س  َ َإِنَُتمَ ع  لذ نَُتمَ ت و 
 
َٱَِفََِسُدوا َُتفَ َأ

ُعوَ َِضَۡرل   ِطِ ُتق  رَ َا َو 
 
ُكمَ أ ام  َى٢٢ََح  ل  و 

ُ
َئِك َأ

ِينَ ٱ ن ُهمَََُّلذ َُٱَل ع  ُهمَ َّللذ مذ ص 
 
عَ َف أ

 
أ َىو  ب ََم 

 
   [٨٤  ،٨٨:  حممد]  ﴾٢٣َر ُهمَ ص  َأ

در زمین به فساد و تبهکاری بپردازید و رابطه گاه که سرپرست )امور مردم( شوید،  چه بسا آن
با خویشاوندانتان را قطع نمایید. اهلل، چنین کسانی را نفرین )و از رحمتش دور( نموده و 

 های( آنان را کر و چشمانشان را کور کرده است. )گوش

در این آیه بدین نکته تصریح شده که تبهکاران و کسانی که در زمین به فساد و 
هی دور از رحمت الکنند،  پردازند و رابطه با خویشاوندانشان را قطع می تباهی می

که  فرض این گرداند و به ها را از شنیدنِ سخن حق، کَر می شوند و اهلل متعال، آن می
چنین چشمانشان را از دیدن  برند؛ هم سخن حق را بشنوند، هیچ سودی از آن نمی

بینند؛ زیرا چشم و گوش، دو  کی را نمیهای سعادت و نی حقیقت، کور گردانیده و راه
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راه اساسی برای انتقال اطالعات به قلب هستند و وقتی مسیرِ انتقال، خراب شود، هیچ 
 رسد. پناه بر اهلل. خیری به قلب نمی

های ارتباط با  علما، بذل و بخشش به نزدیکان و خویشاوندان را یکی از نمونه
فقیری دارد و خود، جزو وارثان  ه خویشاوندانِاند: ثروتمندی ک و گفته  آنان برشمرده

ها را بدهد، یعنی مخارج  ی این بر او واجب است که نفقهشود،  ها محسوب می آن
تمند است و دیگری، وها، ثر ها را تأمین کند؛ مانند دو برادر که یکی از آن متعارف آن

برد، بر برادر  در، ارث میجا که برادر از برا لذا از آن فقیر، و توانایی کسب و کار ندارد.
ثروتمند واجب است که مخارج متعارف برادر فقیرش و ناتوانش را که کسب و 

 .ست یهای پیوند خویشاوند کاری ندارد، تأمین کند. این، یکی از مصادیق و نمونه
اند: اگر خویشاوند فقیر برای ازدواج به کمک و حمایت نیاز  چنین گفته علما، هم

دامنی،  ازدواج برای حفظ عفت و پاکه او واجب است؛ زیرا داشت، کمک کردن ب
ترین نیازهای انسان است. بنابراین، اگر فقیری، برادرِ ثروتمندی داشته  یکی از مهم

باشد که تنها وارث اوست، بر برادر ثروتمند تأمین خوراک، پوشاک، مسکن و سواریِ 
قیر، قصد ازدواج داشته باشد، چه برادر ف مورد نیازِ برادرِ فقیرش واجب است و چنان

 ثروتمند باید به او کمک کند. برادر
ی چنین مسایلی ندارد، واجب است که از علما بپرسد  بر کسی که دانشی درباره

 فرماید: می تا او را راهنمایی کنند و راه درست را به او نشان دهند؛ زیرا اهلل

ا َ﴿ رَ َو م 
 
لَ أ بَ َن اس  ََل ك َق  ََإِلذ ال  َ َوِحَ نََُّرِج  َ إِل  ََِهم  هَ َا َلُوَ َ َ ف س 

 
ََُكنُتمَ َإِنَرََِِّلِكَ ٱَل َأ َل 

َ  [٧: األنبياء]  ﴾٧َل ُمونَ ت عَ 
کردیم؛ اگر  ما پیش از تو تنها مردانی را )به عنوان پیامبر( فرستادیم که به آنان وحی می

 دانید، از اهل علم بپرسید. نمی

و خوش رفتاری انسان  صحبتی ی سزاوارترین شخص به هم حدیث دوم، درباره
 ست ایندر این حدیث، بیان فرموده که مادر، بیش از دیگران سزاوار  است؛ پیامبر

باره از او پرسیدند، باز هم مادر را  این در  رفتار باشیم. و چون دوباره که با او خوش
رفتاری معرفی کرد و تا سه بار، او را بیش  صحبتی و خوش سزاوارترین شخص به هم

ی چهارم، پدر را  رفتاری دانست و مرتبه سزاوار عطوفت، مهرورزی و خوش از همه
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کس مثل مادر به  زیرا هیچ رفتاری معرفی فرمود؛ ، محبت و خوشسزاوار تکریم
 فرماید: کند. اهلل متعال، می سوزی نمی ورزد و نسبت به او دل فرزندش، مهر نمی

هََُهَُح  ل تَ ﴿ مُّ
ُ
َ ًَناو هَ َۥأ َ  [١٣: قامنل]  ﴾نَ و هَ ََع  

 شد، او را )در شکم خود( حمل کرد. افزون می مادرش در حالی که دچار ضعف روز

 فرماید: و می

هََُهَُح  ل تَ ﴿ مُّ
ُ
تَ َاهَ ُكرَ َۥأ ع  و ض  َ  [١٢: األحقاف]  ﴾اهَ ُكرَ َهَُو 

 مادرش با تحمل رنج و سختی به او باردار شد و با رنج و سختی، او را به دنیا آورد.

کند تا بخوابد و  گذارد و او را آرام می ندش را در گهواره میابتدای شب، فرز
ماند تا فرزندش،  شود، شب تا صبح بیدار می خواب می وقتی فرزندش بیمار یا بی

خرد تا فرزندش گرم باشد و گرمای  راحت بخوابد؛ خودش سرما را به جان می
به فرزند ،  پدرکند تا فرزندش احساس گرما نکند و بیش از سخت را تحمل می

 رو حق مادر، سه برابر حقّ پدر است. نماید. از این خویش توجه و رسیدگی می
 گیرد؛ بنابراین، پیامبر ، پُرزور و قوی نیست و حقش را نمیپدرچنین مانند  هم

ی حق مادر، سفارش فرمود و یک بار نسبت به حق پدر؛ و این،  سه بار درباره
صحبت خوبی برای پدر  تواند هم د هرچه میرهنمودی روشن برای انسان است که بای

ی  اهلل متعال، به ما و همهو مادرش باشد و از هیچ خدمتی به آنان دریغ نکند. 
چه که خیر و  مسلمانان توفیق خدمت به پدر و مادر را عنایت کند و همگان را به آن

حسان ها در آن است، موفق بگرداند و ما و سایر مسلمانان را از لطف و ا صالح آن
 مند بفرماید. خویش بهره

*** 

بَویرِه »قال:  وعنه َعِن انلَّبي  -911
َ
َك أ درر

َ
نف َمنر أ

َ
نرف، ُثمَّ َرِغم أ

َ
نرف، ثُم رِغم أ

َ
رِغم أ

خِل اجَلنَّةَ  ور لِِكُهما، َفلمر یدر
َ
حُدُهَما أ

َ
 (۶)]روایت مسلم[ «.ِعنرَد الرِكرب أ
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خوار و زبون باد، خوار و زبون »فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:
ها به سن پیری  باد، خوار و زبون باد کسی که پدر مادرش، هر دو، یا یکی از آن

 «.ها( وارد بهشت نشود برسند و او، )با خدمت به آن

نَّ رجالى قال: یا رسوَل  وعنه -919
َ
حِسُن  !اهلل أ

ُ
َطُعون، وَأ ِصلُُهمر َویَقر

َ
إِنَّ يل َقرابَةى أ

، فقال:  إيَِلرِهمِ  لُُم عنُهمر َوَيرهلُوَن يلَعَّ حر
َ
، وأ نََّما »َويُسيُئوَن إيِلَّ

َ
لَِِئر ُکنرَت کما قُلرَت، َفَكأ

، وال یََزاُل معَك ِمنَ  ُهُم الَملَّ َت لََعَ َذلَك اهلل  تُِسفُّ  (۶)]روایت مسلم[ «.ظِهرٌی َعلَیرِهمر ما دمر
خدا! من،  ولگوید: مردی، عرض کرد: ای رس می ابوهریرهترجمه: 

ها با من ارتباط ندارند؛ و  کنم، ولی آن خویشاوندانی دارم که با آنان ارتباط برقرار می
هایشان  در برابر بدی؛ من کنند می ها به من بد کنم، ولی آن نیکی میبه آنان  من

اگر »فرمود:  کنند. پیامبر ها باز هم به من بدی می ورزم، ولی آن شکیبایی می
خورانی و تا زمانی که به  ی که گفتی، گویا خاکستر داغ به آنان میگونه باش همین

 «.همین روش عمل کنی، پشتیبانی از سوی اهلل در برابرِ آنان با تو خواهد بود

نٍس  -911
َ
نَّ َرُسوَل اهللِ  وعن أ

َ
 ََلُ »قال:  أ

َ
نر یُبرَسَط َل يف رِزقِه، ویُنرسأ

َ
حبَّ أ

َ
َمنر أ

ثرِه، َفلریِصلر رَِح 
َ
 (1)[متفٌق عليه] «.هُ يف أ

اش، زیاد شود و  روزی هرکس دوست دارد»فرمود:  اهلل گوید: رسول می انس
 «.ی رحم )ارتباط با خویشانش( را رعایت کند عمرش طوالنی، پس صله

بُو َطلرَحةَ  -912
َ
َحبُّ  َو عنُه قال: ََكَن أ

َ
نرَصاِر بِاملِدیَنِة َماالى ِمنر ََنرل، َواَكَن أ

َ
ََث األ كر

َ
 أ

ِجِد واكَن رسوُل اهلل بِلََة املسر َتقر َحاء، َواكنَتر ُمسر واَِلِ إيَِلرِه َبریر مر
َ
ُب ِمنر ماٍء فِیَها  أ ُخلَُها َويْشر یدر

ا نَزلَتر َهِذهِ اآلیُة:  نَس: فلَمَّ
َ
َ َِبَذلَ ٱَت ن الُوا ََل ن﴿َطیيٍب َقاَل أ تذ اَتُنفُِقوا ََح  قام  ﴾ُُتِبُّونَ َِممذ

بُوَطلرَحَة إِ 
َ
نرَزَل َعلَیرك:  إِنَّ اهللَ  یَا َرُسوَل اهللِ  فقال: ىل رسوِل اّللَّ أ

َ
َِبَذلَ ٱَت ن الُوا ََل ن﴿َتَعاىَل أ

 َ تذ اَتُنفُِقوا ََح  ررُجو بِرََّها  ﴾ُُتِبُّونَ َِممذ
َ
ِ َتَعاىَل أ ََحاء، وإِنََّها َصدقٌَة ّللَّ َحبَّ َمايل إيَِلَّ َبریر

َ
َوإِنَّ أ

رَها ِعنرد ها یا رسول اهلل وُذخر ، فاهلل  تعاىل، َفَضعر ُ َراَك اّللَّ
َ
بَخ، ذلَِك : »َقاَل َرُسوُل اهللِ حیرُث أ
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قرَربنِیَ 
َ
نر ََترَعلََها يف األ

َ
َرى أ

َ
ُت َما ُقلرت، َوإِِّني أ بُو «. َماٌل َرابح، ذلَِك َماٌل َرابِح، َوَقدر سِمعر

َ
فقال أ

َعُل  فر
َ
مَ یَا َرُسوَل اهللِ  َطلرَحَة: أ ِه.، َفَقسَّ قَاربِه، َوَبين َعمي

َ
بُو َطلرَحَة يف أ

َ
 (۶)[متفٌق عليه] َها أ

در میان انصار مدینه، از لحاظ داشتن نخل،  گوید: ابوطلحه می انسترجمه: 
در مقابل « بیرحاء»ترین ثروتش نزد او نخلستانی به نام  از همه ثروتمندتر بود؛ محبوب

نوشید.  رفت و از آبِ گوارایش می گاه به این نخلستان می مسجد بود و پیامبر

َ َِبَذلَ ٱَت ن الُوا ََل ن﴿گوید: وقتی این آیه نازل شد:  می انس تذ اَتُنفُِقوا ََح  َ َِممذ ، ﴾ُُتِبُّون 
خدا! اهلل متعال، این آیه را بر شما  رفت و گفت: ای رسول نزد پیامبر ابوطلحه

 نازل کرده و )فرموده( است:

َ َِبَذلَ ٱَت ن الُوا ََل ن﴿ تذ اَتُنفُِقوا ََح  َ َِممذ  ﴾ُُتِبُّون 

 چه دوست دارید، انفاق کنید. که از آن یابید مگر آنهرگز به نیکی دست نمی

خواهم آن را در  ترین ثروتِ من است و می باغ بیرحاء، محبوب ()ابوطلحه افزود:
اسب راه اهلل صدقه دهم و به خیر و ثواب آن نزد اهلل، امیدوارم؛ پس هرطور که من

؛ ست یبه! این، مال سودمند به»فرمود:  اهلل اش تصمیم بگیرید. رسول دانید، درباره می
که آن را میانِ  ست اینچه گفتی، شنیدم؛ نظرِ من،  و آن ست یاین، مالِ سودمند

کنم.  خدا! همین کار را می گفت: ای رسول ابوطلحه«. خویشاوندانت تقسیم کنی
 عموهایش تقسیم کرد.سپس آن را میان خویشان و پسر

قربَل رُجٌل إىِل نَِبي اهلل  بن عمرو بن العاص رِضاهلل  وعن عبد -916
َ
عنهما قال: أ

جَر ِمنَ اّللَّ 
َ
بَتِِغ األ

َ
بایُِعَك لَع الِهجرةِ َواجِلَهاِد أ

ُ
َفَهلر ِمنر »تعاىل. قال: اهلل  ، فقال: أ

حٌد ََح؟
َ
َر ِمنَ فَ »قال: نعمر بل لِِكُهما. قال: « وادِلیرَك أ جر

َ
قال: نعم. قال: « تعاىل؟اهلل  َتبرَتِِغ األ

بَتُهما» ِسنر ُصحر حر
َ
 (1)؛ این، لفظ مسلم است.[متفٌق عليه] «.َفاررجعر إىِل وادِلیرك، َفأ

َذنُه يف اجِلَهاِد فقال: 
ر
َتأ َحٌّ وادِلاك؟»ويف روایٍة لُهما: جاَء رجٌل فاسر

َ
قال: َنَعم، قال: « أ

 «.فِفیِهما َفجاِهدر »
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آمد و  گوید: مردی، نزد پیامبرخدا می عبداهلل بن عمرو بن عاصترجمه: 
گفت: برای کسب اجر و پاداش از اهلل متعال، با شما بر سرِ هجرت و جهاد پیمان 

ها  پاسخ داد: آری؛ هر دوی آن« اند؟ آیا پدر یا مادرت، زنده»فرمود:  بندم. پیامبر می
گفت: بله. « طلبی؟ ثواب اهلل متعال را میو اجر و »پرسید:  پیامبر اند. زنده

ای  پس نزد پدر و مادرت برگرد و با آنان رفتار نیک و پسندیده»فرمود:  اهلل رسول
 «.داشته باش

( آمد و در روایتی دیگر از بخاری و مسلم، آمده است: مردی )نزد پیامبر
پاسخ داد: بله. « اند؟ آیا پدر و مادرت زنده»فرمود:  ی جهاد خواست. پیامبر اجازه
 «.جهاد تو، خدمت به ایشان است»فرمود:  اهلل رسول

ي إِذا »قال:  َوعنُه َعِن انلَّبي  -912 لَيرَس الرواِصُل بِالُمَكفئ َولِكنَّ الواِصَل اَّلَّ
 (۶)]روایت بخاری[ «.َقَطعتر رََِحُُه وصلََها

ی راستین  ندهکن وصل»فرمود:  گوید: پیامبر می $عبداهلل بن عمرو ترجمه:
خاطر ارتباطی که خویشاوندانش با او دارند، با  خویشاوندی، کسی نیست که به پیوندِ

کنند، او  که وقتی با او قطع رابطه می ست یکند؛ بلکه کس ها ارتباط برقرار می آن
 «.نماید ها حفظ می ارتباطش را با آن

َعلََّقٌة بِالَعررِش َتُقول: َمنر وصلين الرَّحُم مَ : »َقاَل َرُسوُل اهللِ وعن اعئشة قالت:  -912
، َوَمن َقَطَعين، َقَطَعُه اّللَّ   (1)[متفٌق عليه] «.َوَصلَُه اّللَّ

به عرش، آویزان است و  رَحِم»فرمود:  اهلل گوید: رسول می &عایشهترجمه: 
رحمت خویش  هرکس، پیوند خویشاوندی را برقرار کند، اهلل، او را ازگوید:  می

مرا )یعنی پیوند خویشاوندی را( قطع کند، اهلل او را از  سازد و هرکسمند  بهره
 «.رحمتش محروم بگرداند
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ِمننَِی میُمونََة بنرِت احلارِِث رِض -913 مي الُمؤر
ُ
عَتَقتر ويلدةى َولَم اهلل  وعن أ

َ
نََّها أ

َ
عنها أ

ِذِن انلَِّبَّ 
ر
ي یدوُر َعلَیرَها فِ  تَسَتأ ا َكَن یوَمها اَّلَّ إِِّني  أَشَعررَت یَا َرُسول اهللیه، قالت: فلَمَّ

ُت ويِلديت؟ قال:  َتقر عر
َ
َو َفعلرت؟»أ

َ
. قال: «. أ خوالَِك َكن »قالت: نَعمر

َ
َطیتَِها أ عر

َ
ما إِنَِّك لو أ

َ
أ

عَظَم ألجرِكِ 
َ
 (۶)[متفٌق عليه] «.أ

روایت است که ایشان، کنیزی را  &المؤمنین میمونه دخت حارث از ام ترجمه:
رفت،  اش می به خانه اجازه نگرفت. روزِ نوبتش که پیامبر و از پیامبر آزاد کرد

فرمود:  دانید که من، کنیزم را آزاد کردم؟ پیامبر خدا! آیا می عرض کرد: ای رسول
ولی اگر او را به »فرمود:  پاسخ داد: بله. پیامبر« آیا واقعاً چنین کاری کردی؟»

 «.رسید ی به تو میتر بخشیدی، پاداشِ بیش هایت می دایی

 شرح
پیوند  :دهد ی رحم است و نشان می ی فضیلت و اهمیت صله این احادیث، درباره

خویشاوندی، این نیست که انسان، در پاسخ پیوندی که خویشانش با او دارند، با 
که انسان با  ست اینی رحم، در حقیقت،  ها ارتباط داشته باشد؛ بلکه صله آن

سان پیوند  رتباط ندارند، رابطه داشته باشد و بدینااو خویشاوندانی که با 
خاطر که مردم از او تعریف و تمجید کنند  خاطر خداست، نه بدین اش به خویشاوندی

گونه که  یا ارتباطش با بندگان خدا، صرفاً در پاسخ ارتباطی باشد که با او دارند. همان
چنین آمده  یث، همبدین نکته تصریح شده است. در این احاد در حدیث پیامبر

ی پیوند هرکس، مرا وصل کند )یعن»گوید:  یزان است و میواست که رحم، به عرش آ
ای  این، جمله«. اهلل، او را به رحمت خویش برساند خویشاوندی را رعایت کند(

 هرکسای خبری باشد؛ لذا بدین مفهوم است که  ؛ و احتمال دارد که جملهست یدعای
سازد. و هر دو احتمال، صحیح  را از رحمتش برخوردار میاهلل او  ی رحم کند، صله

ای که زیر عرش،  ی رحم، اهمیت فراوانی دارد؛ به گونه دهد که صله است و نشان می
 دهد. کند یا چنین خبری می چنین دعایی می

، داستان مردی را ذکر کرده که با خویشاوندانش ارتباط داشت، /سپس مؤلف
دید.  کرد و پاسخی جز بدی نمی ها نیکی می ناشتند؛ او، به آها با او ارتباط ندولی آن
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گونه باشی که گفتی، گویا خاکستر داغ در دهانشان  اگر همین»به او فرمود:  پیامبر
تا »یعنی به سبب رفتارِ بدی که با تو دارند، سزاوار چنین مجازاتی هستند و «. گذاری می

نی از سوی اهلل در برابرِ آنان با تو خواهد کردی داشته باشی، پشتیبا زمانی که چنین روی
 کنند، با آنان ارتباط خواهی داشت. که با تو قطع رابطه می رغم این سان به و بدین« بود

ی رحم و رعایت پیوند  که صله ست اینگر  این احادیث و امثال آن، نشان
کند،  ضا میی اسالمی اقت ای که عرف جامعه اندازه خویشاوندی در حد توان انسان و به

 رود. شمار می ی خویشاوندی به ی قطع رابطه واجب است و این، هشداری جدی درباره
*** 

ِّمي َوِِهَ  -992
ُ
َّ أ : َقِدَمتر يلَعَ يب بكر الصدیق رِض اهلل عنهما َقالَتر

َ
وعن أسماَء بنِت أ

ِد رسولِ  َتیرُت َرُسوَل  اهللُمْشکٌة يف َعهر َتفر ِّمي َوِِهَ َراِغَبٌة،  ، قُلرُت: َقِدَمتر اهللفاسر
ُ
َّ أ يلَعَ

؟ َقاَل:  ِّمي
ُ
ِك »أَفأِصُل أ مَّ

ُ
، ِصِِل أ  (۶)[متفٌق عليه] «.َنَعمر

 ، در حالی که مشرک بود،گوید: مادرم می $اسماء دختر ابوبکر صدیقترجمه: 
سؤال کردم: مادرم نزدِ من آمده است و از من  نزدم آمد؛ از پیامبر در حیات پیامبر

بله؛ با »؟ فرمود: (( دارد؛ آیا با او ارتباط بگیرم )و به او نیکی کنمهدیهیکی و انتظار )ن
 «.مادرت ارتباط بگیر

:  وعن زینب اثلقفیِة امرأةِ عبِد اهلل بن مسعود -992 َقاَل َرُسوُل وعنها َقالَتر
َْشَ النيَساءِ َولَور ِمنر ُحلِیيُكنَّ : »اهللِ  َن یَا َمعر قر :«تََصدَّ ُت إىَِل عبد اهلل بِن  ، قَالَتر َفرََجعر

تِِه  إنَّ َرُسوَل اهللِ مسعود فقلُت ََلُ: إنََّك رَُجٌل َخِفیُف َذاِت ايَلِد وَ 
ر
َدَقِة َفأ َقدر أَمَرنَا بِالصَّ

ُ َفاسر  . َفَقاَل عبدُ أَلر ُِکمر ُتَها إىَِل َغریر أنِت،  اهللِ: بَِل ائرتِیهِ  ، فإنر ََكَن ذلَِك َُيزُِ  َعيني َوإال ََرَفر
رأٌة ِمَن األنرصارِ بَِباِب رسوِل اّللَّ   اهللِ  َحاَجيت َحاَجُتها، َواَكَن َرُسوُل  فانرَطلَقُت، َفإذا امر

لرِقَیتر َعلَیِه الَمَهابَُة. َفَخرَج عَ 
ُ
ِ  : ائرِت َرُسوَل اّللَّ لَیرَنا باِلٌَل، َفُقلرَنا ََلُ َقدر أ رَأَتنیر ربرهُ أنَّ امر َفأخر

َتاٍم يف ُحُجورِِهما؟ َوال ُُتررِبرهُ بابَلاِب تَس واِجهَما َولََعَ أير َدَقُة َعنرُهَما لََعَ أزر َُترزُِ  الصَّ
ُ
أالنَِك: أ

رَأٌة « َمنر ُهَما؟: »فسأَل، َفَقاَل ََلُ َرُسول اّللَّ  َمنر ََنرُن، َفَدخَل باِلٌَل لََعَ َرُسوِل اّللَّ  َقاَل: امر
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؟: »َقاَل َرُسوُل اهللِ ِمَن األنرَصارِ َوَزیرَنُب. فَ  یَانِِب ِِهَ رَأةُ عبدِ « أيُّ الزَّ َقاَل ، فَ اهللِ  َقاَل: امر
َدَقةِ : »َرُسوُل اهللِ  ُر الصَّ ُر الَقَرابَِة وَأجر َراِن: أجر  (۶)[متفٌق عليه] «.لَُهَما أجر

 اهلل گوید: رسول میوعنها  زینب ثقفی، همسر عبداهلل بن مسعودترجمه: 
گوید: نزد عبداهلل  )زینب( می«. ن! صدقه دهید؛ حتی از زیورآالت خودای زنا»فرمود: 

به ما دستور  بن مسعود بازگشتم و به او گفتم: تو، مردی تنگ دست هستی و پیامبر
توانم به تو صدقه  داده است که صدقه دهیم. نزدشان برو و از ایشان بپرس که آیا می

گفت: تو، خود نزدش  دهم؟ عبداهللدهم تا در غیر این صورت آن را به دیگران ب
دیدم که او  ی پیامبر برو. لذا من، خودم رفتم و زنی از انصار را مقابل درب خانه

یک از ما  پُرهیبت بود، )هیچ جا که پیامبر هم سؤالی مانند سؤال من داشت. و از آن
به او خارج شد؛  که بالل دید که در بزند و سؤالش را بپرسد( تا این در خود نمی

آیا پرسند:  برو و به ایشان بگو: دو زن، پشتِ در هستند و می گفتیم: نزد پیامبر
ی اموالشان را به شوهران خود و یتیمانی بدهند که تحت سرپرستی  توانند صدقه می
رفت و سؤال را  اهلل ها هستند؟ و به ایشان نگو که ما، کیستیم. بالل نزد رسول آن

پاسخ داد: زنی از انصار و « این دو زن، کیستند؟»او پرسید:  از اهلل مطرح کرد. رسول
 اهلل بالل، پاسخ داد: همسر عبداهلل. رسول« کدام زینب؟»فرمود:  اهلل زینب. رسول

 «.ها، دو اجر دارند: اجر خویشاوندی، و اجر صدقه این»فرمود: 
 شرح

 $دیقه است که اسماء دختر ابوبکر صروایتی بدین مضمون نقل کرد /مؤلف
 نزدم آمد؛ از پیامبر گوید: مادرم، در حالی که مشرک بود، در حیات پیامبر می

سؤال کردم: مادرم نزدِ من آمده است و از من انتظار )نیکی و محبت( دارد؛ آیا با او 
 «.بله؛ با مادرت ارتباط بگیر»ارتباط بگیرم )و به او نیکی کنم(؟ فرمود: 

اند: بدین  . برخی از علما گفته«ِِهَ َراِغبَةٌ وَ »در متن این روایت آمده است: 
خاطر بود که عالقه و رغبت  معناست که به اسالم، رغبت دارد. لذا ارتباط با او، بدین

چنین گفته شده که این عبارت، بدین  تری به اسالم، پیدا کند و مسلمان شود. هم بیش
 &به اسماء شم. لذا پیامبرمفهوم است که: او، انتظار دارد که با او ارتباط داشته با
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دستور داد که با مادرش ارتباط بگیرد. لذا مادر اسماء، با این امید و اشتیاق که 
 دخترش با او ارتباط بگیرد و به او هدیه دهد، به مالقات دخترش آمد.

دانش رابطه داشته باشد، حتی اگر ندهد که انسان باید با خویشاو این، نشان می
ی اهلل  . فرمودهست یها، به قوت خود باق ا حق خویشاوندی آنمسلمان نباشند؛ زیر

 گر همین موضوع است: بیان« لقمان»ی  متعال در سوره

اكَ ج  ََِإَون﴿ د  َىَه  نََع  
 
ََِأ اَِبََكَ تُش  َل يَ َم  ََمَرِعلَ َۦبِهََِل ك ََس  ا َتُِطعَ َف ل  اِحبَ َُهم  او ص  َُهم 

نَ ٱَِفَ عَ َي ادلُّ َََ  [١٢: لقامن]  ﴾اُروفَ م 
اگر )پدر و مادرت( تو را بر آن داشتند که چیزی را شریکم بسازی که به آن دانش نداری، و 

 ها به خوبی رفتار نما. از آنان اطاعت مکن و در دنیا با آن

خواستند که  یعنی اگر پدر و مادرت، مشرک بودند و با تأکید و پافشاری از او می
اعت از مخلوق در جهت نافرمانی از به اهلل شرک بورزی، از آنان اطاعت نکن؛ زیرا اط

ی  نیکی رفتار کن؛ یعنی به وظیفه خالق، درست نیست. با این حال، در دنیا به آنان به
ها ارتباط داشته باش، هرچند کافر یا فاسق باشند؛  ها عمل نما و با آن خود در قبال آن

 زیرا حق خویشاوندی دارند.
در این آیه بیان شده است؛ که  ست یگر همان موضوع این حدیث هم، نشان

فرمان داد که با مادرش که در آن  $به اسماء دختر ابوبکر صدیق که پیامبر چنان
 زمان، مشرک بود، ارتباط بگیرد.

ی رحم،  چنین دریافتیم که صدقه دادن به خویشان، دو پاداش دارد: اجر صله هم
سر عبداهلل بن که زینب دختر مسعود ثقفی، هم ستروایتیو اجر صدقه. دلیلش، 

به  &زنان را به صدقه دادن، دستور داد. زینب روایت کرده که پیامبر مسعود
دست و فقیر بود. زینب  مردی تنگ اش بازگشت؛ شوهرش، عبداهلل بن مسعود خانه

لذا عبداهلل ، به زنان دستور داده است که صدقه دهند. به شوهرش خبر داد که پیامبر
ست که به او و نیز یتیمانِ نیازمند، کمک کند. اما این از همسرش خوا بن مسعود

ی خود و  تواند به شوهر و اعضای خانواده ها مطرح شد که آیا زن، می سؤال برای آن
رفت تا  ی پیامبر به خانه &اش هستند، صدقه دهد؟ لذا زینب  کسانی که در خانه

 ی پیامبر به خانهبپرسد. وقتی  این مسأله را مطرح کند و حکمش را از پیامبر
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دید که او هم آمده بود تا همین سؤال را  ی پیامبر رسید، زنی از انصار را مقابل خانه
که  دید در خود نمی ها اینیک از  هیچپُرهیبت بود و  پیامبربپرسد. ولی  از پیامبر

 آری؛ هیبت پیامبرخارج شد؛  که بالل تا این در بزند و سؤالش را بپرسد
گرفت، ولی  تشان، انسان را میبدید، هی بود که ابتدا که انسان، ایشان را می ای گونه به

از خانه  نشست. بالل در دل می نشینی، محبت پیامبر پس از اندکی گفتگو و هم
برو و به ایشان  نزد پیامبر د؟ گفتند:کار داری از آن دو سؤال کرد: چهخارج شد و 

ی اموالشان را به  توانند صدقه د: آیا میپرسن بگو: دو زن، پشتِ در هستند و می
ها هستند؟ و به ایشان نگو که  شوهران خود و یتیمانی بدهند که تحت سرپرستی آن

از او پرسید:  اهلل رفت و سؤال را مطرح کرد. رسول اهلل ما، کیستیم. بالل نزد رسول
کدام »رمود: ف اهلل پاسخ داد: زنی از انصار و زینب. رسول« این دو زن، کیستند؟»

عبداهلل پاسخ داد: همسر عبداهلل.  باللزینب بود.  ها، اسمشان چون خیلی« زینب؟
شد. لذا  می ی پیامبر بود و بدون اجازه وارد خانه خادمِ پیامبر بن مسعود

شناخت و از اوضاع او آگاه بود. آن  خوبی می اش را به و خانواده عبداهلل پیامبر
 ها، نزد پیامبر از بالل خواستند نامی از آن داهلل بن مسعودزنِ انصاری و همسر عب

سؤال کرد و  اهلل از آن جهت که رسول نبرد و نگوید که کیستند؛ ولی بالل
کنندگان؛  خبر داد که سؤال اطاعت ایشان بر اطاعت دیگران، مقدم است، به پیامبر
ها، دو  این»فرمود:  اهلل رسولزنی از انصار و نیز همسر عبداهلل بن مسعود هستند. 

بریم که هنگام نیاز،  لذا بدین نکته پی می «.اجر دارند: اجر خویشاوندی، و اجر صدقه
صدقه دادن به فرزندان و همسر )هم زن و هم مرد( جایز است و این، دو پاداش 

تواند در هنگام نیاز، به فرزندان  ی رحم؛ یعنی انسان می دارد: اجر صدقه، و اجر صله
 همسر خود، صدقه دهد.یا 

ای باشد که بر انسان واجب است،  ناگفته نماند که اگر این نیاز، جزو همان نفقه
انسان واجب است، درست نیست؛ اش بر  در این صورت دادن زکات به کسی که نفقه

اش  ولی اگر نیازش، خارج از حد نفقه باشد یا آن شخص، جزو کسانی نباشد که نفقه
، در این صورت، دادن زکات به چنین شخصی، بالمانع است؛ بر انسان، واجب است

یعنی اشکالی ندارد که انسان از زکات اموالش، بدهی پدر، پسر یا همسرش را 
بپردازد؛ البته در صورتی که بدهکار، زنده باشد؛ یعنی اگر بدهکار، مرده باشد، 
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ی  ا به عنوان صدقهاش را داوطلبانه ی دهند؛ بلکه بدهی اش را از مالِ زکات نمی بدهی
 کنند. چه بر جا گذاشته است، ادا می نفلی و یا از آن

*** 

ر بِن حرٍب  -991 یان صخر نَّ ِهرَ  وعن أيب ُسفر
َ
ِة ِهرقل أ ویل يف قصَّ قرَل يف حِدیثِِه الطَّ

ُمُرُكمر بِه؟ َيعرين انلَِّبَّ 
ر
یان: َفماَذا یأ يب سفر

َ
ُبُدوا»قال: قلت: یقوُل:  قال أل وَحَده،  اهللَ  اعر

ق، والعَفاف،  در الةِ ، والصي ُمُرنَا بالصَّ
ر
ُکوا بِِه َشيرئا، واترُرُکوا ما یُقوُل آباُؤكم، ویأ ِ

وال تُْشر
لَةِ   (۶)[متفٌق عليه] «.والصي

ضمن روایتی طوالنی از ماجرای مالقاتش  ابوسفیان، صخر بن حرب ترجمه:
خواند؟ منظورش،  فرامیگوید: هرقل به من گفت: شما را به چیزی  می« هرقل»با 

اهلل یکتا و یگانه را عبادت و »گوید:  گوید: پاسخ دادم: می می بود. ابوسفیان پیامبر
گفتند، رها  چه را پدران شما می پرستش کنید و هیچ چیزی را شریکش نسازید و آن

ی رحم، امر  دامنی و صله کاری، پاک گویی و درست نمایید؛ و ما را به نماز، راست
 «.دکن می

َکُر فِیَها : »َقاَل َرُسوُل اهللِ قال:  وعن أيب ذر -999 ا یُذر ررضى
َ
َتُحوَن أ إِنَُّكم ستفر

 «.الِقریَاُط 
ىا، »ويف روایٍة:  لِها خریر هر

َ
ررٌض يَُسَّمَّ فِیها الِقریاط، َفاسَتورُصوا بِأ

َ
تُحوَن مرصر وِِه أ ستفر

 «.َفإِنَّ لَُهمر ِذمةى ورَِحىا
ةى ورَِحاى فإِذا ا»ويف روایٍة:  لَِها، َفإِنَّ لُهم ِذمَّ هر

َ
ِسُنوا إىِل أ حر

َ
و قال: « فرتَتحُتموها، َفأ

َ
ةى »أ ِذمَّ

 (1)مسلم[ ه]روا «.وِصهرىا
ماِعیَل  مُّ إِسر

ُ
ُن َهاَجر أ رُ »ِمنرهم.  قال الُعلَماء: الرَِّحُم اليت لُهمر َکور هر کوُن مارِیة «: والصي

مي إِبراِهیَم ابِن رسول اّللَّ 
ُ
 هم.من أ

زودی سرزمینی را فتح  شما، به»فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابوذر ترجمه:
 «.شود ذکر می (۶)کنید که در آن، نام قیراط می
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که  ست یجا سرزمین کنید؛ و آن زودی مصر را فتح می به»و در روایت آمده است: 
راعات کنید؛ ی نیکی به اهالی آن م شود. سفارش مرا درباره در آن نام قیراط، ذکر می

 «.ها، حرمت و حق خویشاوندی دارند زیرا آن
نیکی کنید؛  به مردمانش جا را فتح کردید،  وقتی آن»و در روایتی دیگر آمده است: 

ها، حرمت و  زیرا آن»یا فرمود: «. ها، حرمت و حق خویشاوندیِ نسبی دارند زیرا آن
 «.خویشاوندیِ سببی دارند

که هاجر، مادر  ست این)خویشاوندی نسبی(، « رحم»اند: منظور از  علما گفته
که  ست این)خویشاوندی سببی( « صهر»، اهل مصر بوده است؛ و منظور از اسماعیل

 مصری بوده است. خدا ماریه، مادر ابراهیم فرزند رسول

نِذرَ ﴿قال: ملا نزلَتر هِذهِ اآلیَُة:  وعن أيب هریرة -991
 
أ ت ك ََو  ِشي  َٱَع 

بِيَ قَ ل    ﴾٢١٤َر 
َتمُعوا َفَعم، وَخصَّ وقال:  داع رسوُل اّللَّ  [٨١٣:  الشعراء] ا فاجر رشى یا بيَن عبِد َشمس، »قَُري

نُفَسُكمر 
َ
نرِقُذوا أ

َ
عب، أ َة بِن کر نرُفَسُكمر ِمَن انلَّار، یَا بين ُمرَّ

َ
نِقُذوا أ

َ
یا بين َکعرب بِن لَُؤي، أ

نر 
َ
نرِقُذوا أ

َ
نرُفسُكمر ِمَن ِمن انلَّار، یا بين عبرِد َمَناف، أ

َ
نِقُذوا أ

َ
ُفَسُكمر ِمَن انلَّار، یا بيَن هاِشٍم أ

َسِك مَن انلَّار،  نرِقذي نفر
َ
نرُفسُكمر ِمن انلَّار، یا فاِطَمة أ

َ
نرِقُذوا أ

َ
لِِب أ انلَّار، یا بين عبرِد املطَّ

لُِك لَُكمر منَ  مر
َ
ِ اهلل  َفإِِّن ال أ َها ب

بلُّ
َ
نَّ لَُكمر رَِحاى سأ

َ
 (1)]روایت مسلم[ «.باِلهِلاشيرئا، َغریر أ

نِذرَ ﴿ گوید: هنگامی که این آیه نازل شد: می ابوهریره ترجمه:
 
أ ت ك ََو  ِشي  َع 

َٱ
بِيَ قَ ل   قریش را  اهلل ، رسول«و به خویشاوندان نزدیکت هشدار بده» ﴾٢١٤َر 

طور خاص، مخاطب  طور عموم و برخی از افراد را به فراخواند و طوایف قریش را به
ای بنی عبدشمس! ای بنی کعب بن لؤی! خود را از آتش دوزخ »ر داد و فرمود: قرا

مره بن کعب! خود را از آتش دوزخ نجات دهید؛ ای بنی   ای بنینجات دهید؛ 
هاشم! خود را از آتش دوزخ  ی بنیعبدمناف! خود را از آتش دوزخ نجات دهید؛ ا

                                                                                                        
ست و به  ها رواج دارد؛ طحاوی که خود مصری یعنی قیراط به عنوان بخشی از دینار، در میان آن (۶)
ها آشناتر، گوید: این، کنایه از نوعی بدمنشی و سوءادب در رفتار، گفتار و  ی مصری ان و لهجهزب

هاست. لذا مفهوم حدیث، این است که با وجودِ چنین منشی در رفتار و گفتارشان، باید   معامالت آن
 ها داشته باشید. ]مترجم[ ای با آن رفتار مناسب و شایسته

 .615و صحیح مسلم، ش: ؛ 6742صحیح بخاری، ش:  (1)
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نجات دهید. ای فاطمه! خود ؛ ای بنی عبدالمطلب! خود را از آتش دوزخ نجات دهید
را از آتش دوزخ نجات بده؛ زیرا من، نمی توانم برای شما نزد اهلل کاری بکنم؛ تنها 

ی رحم، آتشِ قطع رابطه با شما را  که با آبِ صله ست ایندهم،  کاری که انجام می
 کنم(. ای ادا می طرز شایسته )یعنی حق خویشاوندی شما را به «.نشانم فرومی

 اهللِ  عنهما قال: سمعُت رسوَل اهلل  عمرو بن العاص رِضاهلل  أيب عبد وعن -992
َ ِِسٍّ َيُقول:  يِلايئ إِنَّما َولِّيي »ِجهارىا غریر ور

َ
ِمننِی، اهللُ  إِنَّ آَل بيَن فُالٍن لَيُُسوا بأ  وصالُح املؤر

بُلُّها بِباِلهِلا
َ
 (۶)[.ست یلفظ بخار این، ؛]متفق علیه «.ولَِكنر لَُهمر رِحٌم أ

آشکارا، نه مخفیانه  اهلل گوید: شنیدم که رسول می $ابوعبداهلل، عبداهلل بن عمرو
فالن، دوستان من نیستند؛ بلکه دوستان من،  ی بنی طایفه»فرمود:  )با صراحت تمام( می

ها محفوظ است که من، آن را  اهلل و مؤمنان نیکوکارند. البته حق خویشاوندی آن
 «.کنم یای ادا م طرز شایسته به

 شرح
ی رحم )ارتباط با  گر اهمیت صله  ذکر کرده، همه، نشان /احادیثی که مؤلف

قرار  در رأس این احادیث، حدیث ابوسفیان، صخر بن حربخویشاوندان( است. 
، «هرقل»گردد که ابوسفیان با گروهی از قریشیان نزد  دارد؛ حکایتش به زمانی برمی

بود؛ زیرا ابوسفیان در  مسلمان شدن ابوسفیان پادشاه روم رفت. این ماجرا پیش از
 سال فتح مکه مسلمان شد.

این مالقات، پس از صلح حدیبیه اتفاق افتاده است. هرقل که مردی زیرک بود، 
و محل بعثت ایشان داشت؛ زیرا  های محمد مصطفی اطالعاتی از تورات و نشانه

 گونه که اهلل ت؛ همانو دعوت ایشان در تورات و انجیل آمده اس وصف پیامبر
 فرماید: می

َٱ﴿
ُ َذل  ِيٱَِمِ ُِدون هَََُّلذ كَ َۥَي  ُهمَ َُتوًبام  ى َتلذوَ ٱَِفََِعند  َِٱوَ َةَِر  ََ[  ١٢٧: األعراف]  ﴾يِجِنيلَِل 

 بینند.ای که وصف او و نامش را نزد خویش در تورات و انجیل می...پیامبر درس نخوانده

                                           
 .604؛ و صحیح مسلم، ش:4881صحیح بخاری، ش: (۶)
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ی  شناسند و شکی درباره خوبی می را بهگونه که فرزندان خود  رو همان از این
 ی صداقتش ندارند.  شناسند و هیچ شکی درباره را نیز می ها ندارند، پیامبر آن

های حجاز در سرزمین خویش،  هرقل، زمانی که از حضور تعدادی از عرب
و دعوت ایشان سؤال کند  ی پیامبر اطالع یافت، آنان را به حضور خواست تا درباره

دارد و یارانش  که دعوت پیامبر نوظهور چیست و از چه چیزی بازمیو بداند 
باره مطرح کرد که  هایی در این رو هرقل پرسش اند یا چه وضعیتی دارند. از این چگونه
های  خود در روایتی طوالنی ذکر نموده است. یکی از پرسش« صحیح»در  /بخاری

پاسخ ابوسفیان، این بود که او، ما دهد؟  هرقل، این بود که این پیامبر به چه فرمان می
 خواند. دامنی فرامی ی رحم، صدق و راستی، و عفت و پاک را به صله
ی رحم، مراعات حقوق خویشاوندی یا ارتباط با خویشان است، و صدق و  صله

که واقعیت دارد یا مطابق واقعیت است؛ و عفت، یعنی  ست یراستی، به معنای گفتار
ا و نیز دور نگه داشتن چشم و دست و زبان از مال و آبروی دامنی و دوری از زن پاک

 دیگران.
چه گفتی، حقیقت داشته  در پایان این گفتگو، هرقل به ابوسفیان گفت: اگر آن

گوید که  این را کسی چون هرقل می زودی جای پای مرا تصرف خواهد کرد. باشد، به
م و ایران است و بر بخش روای یکی از دو امپراتوری بزرگ آن روز، یعنی روفرمان

و با سرشت  ، حق استداند که دعوت پیامبر رانَد؛ ولی می عظیمی از دنیا حکم می
باشد؛ زیرا  سو می هی، همبخش ال دارد و با رهنمودهای حیاتو نهاد بشریت مطابقت 

 خواند. ی رحم، فرامی دامنی، و صله به صدق و راستی، عفت و پاک
ی رحم و ارتباط با خویشاوندان  ی صله ارهتعدادی حدیث درب /سپس مؤلف

 دستور داد: روایت کرده است؛ از جمله این روایت که: اهلل متعال به پیامبر

نِذرَ ﴿
 
أ ت ك ََو  ِشي  َٱَع 

بِيَ قَ ل     [٨١٣:  الشعراء]  ﴾٢١٤َر 

 و به خویشاوندان نزدیکت هشدار بده.

طور  لف قریش را بهپیرو این فرمان، قریش را جمع کرد و طوایف مخت پیامبر
که به دخترش  طور خاص خطاب قرار داد تا این عام و برخی از افراد آن را به

نِْقذي نْفَسِك مَن انلَّار !یا فاِطَمة»فرمود:  &فاطمه
َ
ای فاطمه! خود را از آتش ». یعنی: «أ

توانم نزد اهلل برای  ها، این بود که من، نمی ی آن و پیامش به همه«. دوزخ نجات بده
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چنان  ها، هم شما کاری بکنم. البته این را هم بیان فرمود که حق خویشاوندی آن
؛ نشاند می ی رحم، آتش قطع رابطه با خویشاوندان را فرو محفوظ است و با آب صله

شود.  ی رحم خاموش می که با آبِ صله ست یزیرا قطع رابطه با خویشاوندان، آتش
و ارتباط با خویشان، مانند آب است که به  میرد پیوند خویشاوندی، با قطع رابطه می

 طور که اهلل متعال، فرموده است: بخشد. همان آن، حیات می

لَ ﴿ ع  ا َل َٱَِمنَ َن او ج  َ َُكذََءَِم  ِ  ََءَ ش  َ [  ٤١: األنبياء]  ﴾ح 
 ای را از آب قرار دادیم. و هر چیز زنده

به آبِ تشبیه  ی رحم را صله رو پیامبر ی حیات است؛ از این یعنی آب، مایه
 دارد. کرد که پیوند خویشاوندی را خرم و باطراوت نگه می

ی  طایفه»فرمود:  چنین این حدیث را ذکر کرده است که پیامبر ، هم/مؤلف
سلمانی واجب است که از مزیرا کافر بودند. بر هر «. فالن، دوستان من نیستند بنی

 فرماید: می گونه که اهلل دوستی با کافران، بیزاری بجوید؛ همان

ََق دَ ﴿ ن ت  سَ َل ُكمَ ََك 
ُ
ن ةرََو ةرَأ س  ِينَ ٱوَ َهِيمَ ر  َإِب ََِفَ َح  هَََُّلذ ع  وَ َق الُوا ََإِذَ ََۥ م  َٰٓءَإِنذاَِمِهمَ لِق  َُؤا َبُر 

اَِمنُكمَ  ِممذ َِٱَُدونََِِمنَُبُدونَ ت عَ َو  رَ َّللذ ف  اَبُِكمَ َن اك  ب د  ب يَ َن ن اب يَ َو  د  َلَ ٱَن ُكمَُو  ةَُع  َو 
ا َغَ ل  َٱوَ  ب ًداَءَُض 

 
َ َأ تذ ََِِمُنوا َتُؤَ َح  َِٱب هَُو حَ َّللذ َََ[  ٣:  املمتحنة]  ﴾َۥ د 

گاه که به قوم خویش  ؛ آنست یراستی برای شما، در ابراهیم و همراهانش، الگوی نیک به
پرستید، بیزاریم. ما، به شما باور نداریم و میان ما و شما  چه جز اهلل می گفتند: ما، از شما و آن

 که به اهلل یکتا ایمان بیاورید. یشه دشمنی و کینه پدید آمده است تا آنبرای هم

 ک بودند، بیزاری جست.راز قوم خود که مش سان ابراهیم و بدین

بُلُّها بِِبالِِلا»فرمود:  پیامبر
َ
که کافرند، حق  . یعنی با این«ولَِكْن لَُهْم رِحٌم أ

 دهد که حق ارتباط برای خویشاوند، یکنم. و این، نشان م ها را ادا می خویشاوندی آن
محفوظ است؛ اگرچه کافر باشد و این، غیر از دوستی با خویشاوندِ کافر است؛ یعنی 
خویشاوندِ کافرِ انسان، اگرچه حقّ خویشاوندی دارد، اما حقّ والیت و دوستی ندارد 

 و نباید با او دوستی کرد؛ زیرا بر باطل است.
نوید فتح مصر را به یارانش داده و  که پیامبرسپس مؤلف، احادیثی ذکر کرده 

ها، حرمت و حق  آن»رفتاری با اهل مصر سفارش نموده و فرموده است:  به نیک
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اهل  و همسر ابراهیم خلیل زیرا هاجر، مادرِ اسماعیل«. خویشاوندی دارند
شوند و  محسوب می های اسماعیل ها، دایی سان مصری مصر بوده است و بدین

های مستعربه،  رود؛ یعنی عرب شمار می های مستعربه، به پدرِ عرب اسماعیل
 هستند. نوادگان اسماعیل

ی  دهد که قرابت و خویشاوندیِ دور نیز درخورِ صله هر حال، این نشان می به
ی ماست، باید حق خویشاوندی  شخص از طایفه رحم است و وقتی دریابیم که فالن

 دور ما باشد. او را ادا کنیم؛ هرچند خویشاوندِ
ی رحم با  یابیم که ارتباط با خویشاوندان مادری، مانند صله چنین درمی هم

 .ست یخویشاوندان پدر
*** 

یُّوب خادِل بن زیٍد األنصاري -996
َ
نَّ رجالى قال: وعن أيب أ

َ
رِبرن  یَا َرُسوَل اهللِ  أ خر

َ
أ

ِخليُن اجلنََّة، َویَُباِعدِّن ِمَن انلَّار. فق ُِك بِِه َشيرئىا، : »ال انلَّبُّ بِعمٍل یُدر ، وال تُْشر تعُبُد اّللَّ
َكَة، وتَِصُل الرَِّحم الََة، وتُؤيت الزَّ  (۶)[متفٌق عليه] «.َوتُِقیُم الصَّ

گفت: ای  گوید: مردی به پیامبر می ابوایوب، خالد بن زید انصاری ترجمه:
از آتش دوزخ، دور خدا! عملی به من معرفی کن که مرا وارد بهشت سازد و  رسول

اهلل را عبادت کن و هیچ چیز و هیچ کس را شریکش مساز »فرمود:  بگرداند. پیامبر
 «.و نماز را برپا دار و زکات بده و حقّ خویشاوندی را ادا کن

ِطرر لََعَ »قال:  بي انلَّ  نِ عَ  وعن سلرمان بن اعمرٍ  -992 َحُدُكمر َفلرُیفر
َ
َطَر أ فر

َ
 تَمرإِذا أ

رى  َفإِنَّهُ  دَقُة لََعَ الِمسِكنِی صدَقٌة، ولََعَ »وقال:  .«ا، َفاملاء، َفإِنَُّه ُطُهورٌ برَکٌة، َفإِنر لَمر َيِد َتمر الصَّ
 (1)، روایتش کرده و آن را حسن دانسته است.[ترمذی] «.ذي الرَِّحِم ثِنرَتان: َصَدَقٌة وِصلَةٌ 

                                           
 .02؛ و صحیح مسلم، ش:0282صحیح بخاری، ش:  (۶)
گوید:  ؛ آلبانی می010؛ و ضعیف الترمذی، آلبانی، ش: 228ضعیف است: ضعیف الجامع، ش:  (1)

باره به  چه در این آن»د: گوی می 86ی  است. وی در اإلرواء، ذیل حدیث شماره صحیح، عمل پیامبر
روایت کرده است؛ و روایت او و  ثبوت رسیده، حدیث انس است که این را به عنوان فعل پیامبر
اند، نزد من ثابت نشده  روایت کرده سلمان بن عامر بدین شکل که این عمل را در قالب گفتار پیامبر
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ر، از شما هنگامِ افطاهریک »فرمود:  گوید: پیامبر می سلمان بن عامر ترجمه:
خرما نیافت، با آب افطار نماید؛ ، برکت است. و اگر با خرما افطار کند؛ زیرا در آن

در صدقه دادن به مسکین، )پاداشِ( یک صدقه است »و فرمود: «. زیرا آب، پاک است
 «.ی رحم و صدقه دادن به خویشاوند، دو پاداش دارد: پاداش صدقه، و پاداش صله

ِحبُّها، َواَكَن ُعمُر اهلل  عمر رِض وعن ابن -992
ُ
ٌة وُکنرُت أ

َ
رأ عنهما قال: ََكنَتر ََتيت امر

ََت َعمرُ 
َ
ها فأبیرت، َفأ رُهَها، فقال يل: َطليقر : ، َفَذکر ذلَك ََل، فقال انلَّبُّ انلَّبَّ  یكر

َها»  اند و ترمذی آن را حسن ]ابوداود و ترمذی، این حدیث را روایت کرده «.َطليقر
 (۶)صحیح دانسته است.[

گوید: زنی در نکاح من بود و او را دوست داشتم؛ ولی  می $عمر ابنترجمه:
پسندید. لذا به من گفت: طالقش بده؛ ولی من، قبول نکردم.  عمر )پدرم( او را نمی

طالقش »فرمود:  آمد و این مسأله را برای ایشان بازگو کرد. پیامبر پدرم نزد پیامبر
 «.بده

ررداءِ و -993 ُمُرن بَِطالَقِها؟  عن أيب ادلَّ
ر
ِّمي تَأ

ُ
ةى وإِن أ

َ
رَأ تَاهُ فقال: إِنَّ يل امر

َ
نَّ رَُجالى أ

َ
أ

ِ  :فقال ُت رسول اّللَّ اب، »یقوُل:  َسِمعر ِضعر ذلِك ابلر
َ
برواِب اجَلنَِّة، َفإِنر ِشئرَت َفأ

َ
ورسُط أ

َ
الروادِلُ أ

هُ  وِ احفظر
َ
رده و آن را حسن صحیح دانسته ، این حدیث را روایت کترمذی] «.أ

 (1)است.[
روایت است که شخصی، نزد وی رفت و گفت: همسری  از ابودرداء ترجمه:

 اهلل پاسخ داد: از رسول کند که طالقش دهم. ابودرداء دارم و مادرم به من امر می
ی بهشت هستند؛  ترین، دروازه ترین و برگزیده پدر و مادر، مهم»فرمود:  شنیدم که می

 «.خواهی، آن را نگه دار خواهی، این درب را نابود کن و اگر می اگر می

                                                                                                        
دقَةُ »البته قسمت دوم حدیث «. است. واهلل اعلم صحیح است؛ ر.ک:  ،«...صدقَةٌ  الِمسِكيِ  لََعَ  الصَّ

 .0282، ش: /صحیح ابن ماجه، آلبانی

 .0282، ش:/ماجه، آلبانی ؛ صحیح ابن808، ش:السلسلة الصحيحة (۶)

، ش: /ماجه، آلبانی ؛ و صحیح ابن805، ش: السلسلة الصحيحة؛ و 7054صحیح الجامع، ش:  (1)
0288. 
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مي »قال:  َعِن انلَّبي  $وعن الرباءِ بن اعزٍب  -912
ُ
ِلَة األ

این ]ترمذی،  «.اخلَالَُة بَِمْنر
 (۶).[باشد می روایت کرده و گفته است: حسن صحیححدیث را 

حادیث کِثریة يف الصحیح مشهورة ، 
َ
صحاِب الغارِ، وحدیث ويف ابلاب أ

َ
منها حدیث أ

تِصارى  ُتَها اخر حادیث مشهورة يف الصحیح َحَذفر
َ
َها حدیُث ُجَریرٍج وَقدر َسَبَقا، وأ َهمي

َ
ا، َوِمنر أ

رو بن َعبَسةَ  ذرُکرُُه  عمر
َ
الِم وآدابِِه َوَسأ َتِمُل لَع ُُجٍَل کثریة ِمنر َقَواِعِد اإِلسر ِویُل الُمشر الطَّ

ل  بي َدَخلرُت لََع انلَّ  :تعاىل يف باِب الرََّجاء، قال فیهاهلل  اءَ بَِتَماِمِه إِن شَ  وَّ
َ
َة، َيعرين يف أ بَِمكَّ

نت؟ قال: 
َ
ةِ، فقلُت َل: ما أ رسليَن اهللُ »ت: وما نب؟ قال: فقل .«نَبٌّ »انلُُبوَّ

َ
، فقلت: « تعاىلأ

ررسلَك؟ قال: 
َ
يي ََشٍء أ

َ
ررحام، وکَ »بِأ

َ
ررسليَن بِِصلِة األ

َ
دَ أ نر یُوحَّ

َ
ِ األوثَان، وأ ال يَُْشُك بِِه اهلل  رسر

 وذکر تَماَم احلدیث. واّللَّ أعلم. .«ََشءٌ 
 «.ی مادر است منزله خاله، به»فرمود:  گوید: پیامبر می براء بن عازب ترجمه:
های صحیح آمده  باره، احادیث فراوان و مشهوری وجود دارد که در کتاب در این

جهت  تر ذکر شد. بنده که پیش (۳)و حدیث جریج (1)یاران غاراست؛ از جمله حدیث 
ترین این احادیث به حدیث  ام که از مهم اختصار، از ذکر این احادیث خودداری کرده

فراوانی از قواعد های  ست و حاوی جمله طوالنیکنم که  اشاره می عمرو بن عبسه
( هیبه رحمت ال )امید« جاءر»شاءاهلل تعالی آن را در باب  ست که ان و آداب اسالمی

 در بخشی از این روایت آمده است که عمرو بن عبسه (8)ذکر خواهم کرد.
نزدشان رفتم و گفتم: تو کیستی؟  گوید: در مکه، یعنی در ابتدای بعثت پیامبر می

«. اهلل متعال، مرا فرستاده است»پرسیدم: پیامبر، چیست؟ فرمود: «. من، پیامبرم»فرمود: 
ی رحم، شکستن  برای صله»: تو را با چه مأموریتی فرستاده است؟ فرمود: سؤال کردم

کس را شریکش  یگانگی پرستش شود و هیچ چیز و هیچ که اهلل، به ها، و این بت
 ی حدیث را ذکر کرد. و اهلل، داناتر است. گاه بقیه و آن«. نسازند
 

                                           
 به صورتی طوالنی آمده است. 6288در صحیح بخاری، ش:؛ این حدیث 2228صحیح الجامع، ش:  (۶)

 .02ی  ر.ک: همین کتاب، حدیث شماره (1)

 .625ی:  ر.ک: همین کتاب، حدیث شماره (۳)

 .552ی ر.ک: همین کتاب، حدیث شماره (8)
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 شرح
ست؛ از جمله حدیث ی رحم و نیکی به پدر و مادر ا ی صله این احادیث، درباره

خواست عملی را به او معرفی کنند که او را  که از پیامبر خالد بن زید انصاری
اهلل را عبادت کن و »فرمود:  وارد بهشت نماید و از آتش دوزخ دور بگرداند. پیامبر

هیچ چیز و هیچ کس را شریکش مساز و نماز را برپا دار و زکات بده و حقّ 
فرمود:  جاست که پیامبر . شاهد موضوع در این حدیث، این«خویشاوندی را ادا کن

ی رحم را یکی از اسباب ورود به  سان صله و بدین« حقّ خویشاوندی را ادا کن»
 بهشت و دور شدن از آتش دوزخ برشمرد.

یابی به این سعادت بزرگ است که از  بدون شک، هر انسانی، خواهان دست
یرا هرکس از دوزخ دور گردد و به بهشت دوزخ نجات یابد و وارد بهشت شود. ز

کوشد؛  برود، به رستگاری بزرگی دست یافته است و هر مسلمانی، در این جهت می
 ست: سعادتی، چهار عملِ اساسی، ضروریاما برای رسیدن به چنین 

 اهلل را بدور از هرگونه شرک کوچک و بزرگی عبادت و پرستش کنید. یکم:

آن را سرِ وقت و با جماعت بخوانید؛ البته نماز نماز را برپا دارید و  دوم:
 جماعت،  مخصوص مردان است و بر زنان، واجب نیست.

زکات اموالتان را ادا کنید و زکاتی را که اهلل متعال در اموال شما واجب  سوم:
 کرده است، به مستحقان آن بدهید.

می ی اسال ی رحم، یعنی حق خویشاوندی را مطابق عرف جامعه صله چهارم:
ی رحم  ی رحم بدانند، صله چه که مردم، آن را صله ی سالم، آن جا آورید. در جامعه به

شمار نیاید،  ی رحم به ای، صله چه که در عرف چنین جامعه شود و آن محسوب می
ای زندگی کند که  که انسان در جامعه شود؛ مگر این پیوند خویشاوندی محسوب نمی

ی  ندهند؛ در این صورت، اصلِ صله اوندی اهمیتهای خانوادگی و خویش به ارتباط
و باید با استفاده از  ست یهای دینی به قوت خود باق رحم به عنوان یکی از آموزه

 رهنمودهای دینی به این دستور بزرگ اسالمی، عمل کرد.
ی افطار با خرما ذکر  حدیث سلمان بن عامر ضبی را درباره /سپس مؤلف

ت، اگر خرما نبود، با آب، افطار کنید. در این روایت، کرده است؛ بنا بر این روای
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در صدقه دادن به مسکین، )پاداشِ( یک صدقه است و صدقه »چنین آمده است:  هم
 «.ی رحم دادن به خویشاوند، دو پاداش دارد: پاداش صدقه، و پاداش صله

ی، اند: از میان دو فقیر که یکی، خویشاوند شماست و دیگر رو علما گفته از این
خویشاوندِ شما نیست، فقیرِ خویشاوند، در اولویت است؛ زیرا از آن جهت که حقّ 

 تر است. خویشاوندی دارد، مستحق
را ذکر کرده است که وی، همسری  $، حدیث عبداهلل بن عمر/گاه مؤلف آن

به او دستور داد که این زن را طالق  مند بود. پدرش، عمر داشت و به او عالقه
 ی پدرش را رد کرد. عمر عمر که زنش را دوست داشت، خواسته دهد. ولی ابن

 «.طالقش بده»فرمود:  عمر به ابن در میان نهاد. پیامبر این موضوع را با پیامبر
که پسرش را به طالق دادن همسرش امر  ست یی زن و روایت بعدی، درباره

رحم یا نیکی به پدر  ی در این حدیث این نکته را بیان فرمود که صله پیامبرکرد.  می
شود و این،  های ورود به بهشت محسوب می و مادر، یکی از اسباب و زمینه

که طالق دادن همسر به فرمان پدر و مادر، سببِ رفتن به بهشت  به اینست  ای اشاره
است؛ ولی این، بدین معنا نیست که طالق دادن همسر در شرایطی که پدر و مادر 

پرسید:  /رند، واجب است. شخصی از امام احمد حنبلای دا فردی، چنین خواسته
گوید: طالقش بده؛ چه کنم؟ فرمود:  من، همسرم را دوست دارم، ولی پدرم به من می

باره به  عمر دستور نداد که در این به ابن طالقش نده. آن شخص پرسید: مگر پیامبر
فرمود: آیا  به او /درش عمل کند و همسرش را طالق دهد؟ امام احمدی پ خواسته

باره دلیلی  یقین داریم که در این ی عمر مگر پدرت، همانند عمر است؟ زیرا درباره
ی  اطالع بود، در برابر خواسته شرعی داشته است و چون فرزندش از این دلیل، بی

 کرد؛ و گرنه، هیچ لزومی نداشت و بلکه ممکن نبود که عمر پدر، مقاومت می
 .نمایدها را از هم جدا  و بدون دلیلی شرعی آن ر کندپسرش را به چنین کاری وادا

لذا اگر پدر یا مادری، بدون دلیل و مصلحتی شرعی، از فرزند خود بخواهند که 
اعتبار است و نباید به چنین  اش را طالق دهد، حرفشان بی همسر مورد عالقه

الت در کس حق دخ هیچقدری حساس است که  این مسأله، بهای تن داد؛ زیرا  خواسته
 شود. چنین مواردی را ندارد و چنین مسایلی، به خودِ زن و مرد مربوط می

*** 
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 رحم

 فرماید: اهلل متعال، می

ل َ﴿ ه  يَ َف  س  َ َإِنَُتمَ ع  لذ نَُتمَ ت و 
 
َٱَِفََِسُدوا َُتفَ َأ

ُعوَ َِضَۡرل   ِطِ ُتق  رَ َا َو 
 
امَ أ َى٢٢ََُكمَ ح  ل  و 

ُ
َئِك َأ

ِينَ ٱ ن ُهمَََُّلذ َُٱَل ع  ُهمَ َّللذ مذ ص 
 
عَ َف أ

 
أ َىو  ب ََم 

 
َََ  [٨٤  ،٨٨:  حممد]  ﴾٢٣َر ُهمَ ص  َأ

گاه که سرپرست )امور مردم( شوید، در زمین به فساد و تبهکاری بپردازید و رابطه  چه بسا آن
رین )و از رحمتش دور( نموده و با خویشاوندانتان را قطع نمایید. اهلل، چنین کسانی را نف

 های( آنان را کر و چشمانشان را کور کرده است. )گوش

 فرماید: و می

ِينَ ٱوَ ﴿ هَ َي نُقُضونَ ََّلذ َِٱَدَ ع  ي قَ َۦقِهَِِميث  ََدَِب عَ َِمنَ َّللذ ُعونَ و  ا ََط  رَ َم  م 
 
َُٱَأ نََۦ بِهََِّللذ

 
َأ

ل َ ُيفَ َيُوص  َٱَِفََِسُدونَ و 
َىَِضَۡرل   ل  و 

ُ
ل ُهمَ َن ةَُللذعَ ٱَل ُهمََُئِك َأ ارَِٱَءَُُسوَ َو    ﴾٢٥َدلذ

[  ٨٢: الرعد]   
کنند و پیوندهایی را که پروردگار  شکنی می و آنان که پس از بستن پیمان استوار با اهلل پیمان

پردازند.  نمایند و در زمین به فساد و تبهکاری می به برقراری آن دستور داده است، قطع می
 .ست یاز آنِ چنین کسان )فرجام بد( ای آخرتو نیز سختیِ سر ،لعنت و نفرین

 فرماید: چنین می هم

﴿ َ بُّك ََو ق ض  ََر  لذ
 
ََِإِيذاهََُإِلذ ََا َُبُدوَ ت عَ َأ ب ٱو 

ي َو  َلَ  َ إِحَ َنَِدِل  اًَنا َس  بَ َإِمذ نَذي  كَ َلُغ  َ لَ ٱَِعند  َِكب 
ا َ ُدُهم  ح 

 
وَ َأ

 
اَأ ُهم  ََلَِك  ا ََت ُقلَف ل  ذُهم  ََل ِف 

ُ
ََأ ل  رَ ت نَ َو  اهَُه  اَو ُقلَم  ذُهم  َق وَ َل رِيمَ َل  ٢٣ََاك 

َخَ ٱوَ  اَفِض  ن احَ َل ُهم  ِلَِٱَج  َ ٱَِمنَ ََّلُّ َ رَ ٱَرذِبََِو قُلَةَِلرذح  اح  اَُهم  م  بذي اِنََك  ِغيَ َر   ﴾٢٤َاص 
    [٨٣  ،٨٤: اإلرساء]

و پروردگارت فرمان داد که جز او را عبادت و پرستش نکنید و به پدر و مادر نیکی نمایید. و 
ترین سخن  ها نزدت به سن پیری رسیدند، کوچک ها یا هر دوی آن ون یکی از آنچ

ناخوشایندی به آنان مگو و بر سرشان داد مزن و به آنان سخن نیکی بگو. و از روی مهربانی 
گونه که در کودکی  بالِ فروتنی و تواضعت را برایشان فرود آور و بگو: ای پروردگارم! همان

 ان را مشمول رحمت خویش بگردان.مرا پرورش دادند، آن
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رَبِ : »َقاَل َرُسوُل اهللِ قال:  وعن أيب بكرَة نُفیرع بِن احلارثِ  -912
نَبيُئكمر بِأكر

ُ
ال أ

َ
أ

ِ، وُعُقوُق الروادِلیرن»، قال: یَا َرُسوَل اهللِ  ثالثاى قُلنا: بََل « الرَكبائِر؟ اُك بِاّللَّ ، واكن ُمتَِّكئاى «اإِلرشر
ورِ »َفجلَس فقال: ورِ وشهاُدة الزُّ ُل الزُّ ال وقور

َ
ُرَها حَّتَّ قُلَنا: يلرتَ «أ  ُه سكت.، َفما َزال یَكري

 (۶)]متفق علیه[
آیا شما »فرمود: سه بار  اهلل گوید: رسول می ابوبکره، نفیع بن حارث ترجمه:
به شرک »خدا! فرمود:  گفتیم: بله، ای رسول« ترین گناهان کبیره، آگاه کنم؟ را از بزرگ

آگاه »تر تکیه زده بود، نشست و فرمود:  که پیش پیامبر«. اهلل، و نافرمانی پدر و مادر
قدر این  و آن«. باشید که سخن دروغ و شهادت دروغین نیز جزو گناهان کبیره است

 فرمود! جمله را تکرار کرد که با خود گفتیم: ای کاش سکوت می

 شرح
ی  نی و آزار پدر و مادر و قطع صلهباب: حرام بودن نافرما»گوید:  می /مؤلف

 «.رحم
گویند. این واژه، برگرفته از  می« عقوق»در عربی به نافرمانی و آزار پدر و مادر، 

کنند،  که به گوسفندی که برای نوزاد، ذبح می به معنای بریدن است؛ چنان« عق»
 بُرند. گویند؛ زیرا گردنش را می می« عقیقه»

کتاب و سنت در این ؛ زیرا ست یر، گناه بسیار بزرگنافرمانی و آزارِ پدر و ماد
 سنت، مجازات سختی در پی دارد؛ قطع های کتاب و اند و بنا بر داده باره هشدار داده

 فرماید: گونه است. اهلل متعال، می ی رحم نیز همین صله

ل َ﴿ ه  يَ َف  س  َ َإِنَُتمَ ع  لذ نَُتمَ ت و 
 
َٱَِفََِسُدوا َُتفَ َأ

ُعوَ َِضَۡرل   ِطِ ُتق  رَ َا َو 
 
ُكمَ أ ام  َى٢٢ََح  ل  و 

ُ
َئِك َأ

ِينَ ٱ ن ُهمَََُّلذ َُٱَل ع  ُهمَ َّللذ مذ ص 
 
عَ َف أ

 
أ َىو  ب ََم 

 
َ  [٨٤  ،٨٨:  حممد]  ﴾٢٣َر ُهمَ ص  َأ

گاه که سرپرست )امور مردم( شوید، در زمین به فساد و تبهکاری بپردازید و رابطه  چه بسا آن
سانی را نفرین )و از رحمتش دور( نموده و با خویشاوندانتان را قطع نمایید. اهلل، چنین ک

 های( آنان را کر و چشمانشان را کور کرده است. )گوش

هاست، نه کور شدن  منظور از کور شدن چشمان، از میان رفتن بصیرت آن
گیرد و  هایی که در چهره دارند؛ یعنی اهلل متعال، بصیرت را از چنین کسانی می چشم

                                           
 .27؛ و صحیح مسلم، ش:6245صحیح بخاری، ش:  (۶)
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بینند. در این آیه هم به مجازات اخروی  را حق، می رو حق را باطل، و باطل از این
 اشاره شده است و هم به مجازاتی دنیوی:

ن ُهمَُ﴿ مجازات اخروی: َُٱَل ع   گرداند. ، یعنی: آنان را از رحمتش دور و محروم می﴾ّللذ

ُهمَ ﴿ و مجازات دنیوی: مذ ص 
 
عَ َف أ

 
أ َىو  ب ََم 

 
هایشان را از  ، یعنی: گوش ﴾٢٣َر ُهمَ ص  َأ

سان از  گرداند و بدین کند و چشمانشان را از دیدن حق، کور می دن حق، کَر میشنی
 برند. نمی  حق و حقیقت، بهره

 فرماید: اهلل متعال، می

ِينَ ٱوَ ﴿ هَ َي نُقُضونَ ََّلذ َِٱَدَ ع  ي قَ َۦقِهَِِميث  ََدَِب عَ َِمنَ َّللذ ُعونَ و  ا ََط  رَ َم  م 
 
َُٱَأ نََۦ بِهََِّللذ

 
َأ

ل َ ُيفَ َيُوص  َٱَِفََِسُدونَ و 
َىَِضَۡرل   ل  و 

ُ
ل ُهمَ َن ةَُللذعَ ٱَل ُهمََُئِك َأ ارَِٱَءَُُسوَ َو    ﴾٢٥َدلذ

[  ٨٢: الرعد]   

کنند و پیوندهایی را که پروردگار  شکنی می و آنان که پس از بستن پیمان استوار با اهلل پیمان
ند. پرداز نمایند و در زمین به فساد و تبهکاری می به برقراری آن دستور داده است، قطع می

 .ست یلعنت و نفرین، و نیز سختیِ سرای آخرت )فرجام بد( از آنِ چنین کسان

ی  اند، قطع صله کرد بد دارند: شکستن پیمان استواری که با اهلل بسته سه عمل
رحم و دیگر پیوندهایی که اهلل متعال به برقراری آن دستور داده است، و نیز فساد و 

که از  ست ایناش،  شوند. نتیجه که مرتکب می تبهکاری در زمین با گناهان فراوانی
 گردند و فرجام بدی دارند. رحمت االهی محروم می

 فرماید: اهلل تبارک و تعالی، می

﴿ َ بُّك ََو ق ض  ََر  لذ
 
ََِإِيذاهََُإِلذ ََا َُبُدوَ ت عَ َأ ب ٱو 

ي َو  َلَ  َ إِحَ َنَِدِل  اًَنا َس  بَ َإِمذ نَذي  كَ َلُغ  َ لَ ٱَِعند  َِكب 
ا َ ُدُهم  ح 

 
ََأ

 
اَوَ أ ُهم  ََلَِك  ا ََت ُقلَف ل  ذُهم  ََل ِف 

ُ
ََأ ل  رَ ت نَ َو  اه  اَو ُقلَُهم  ذُهم  َق وَ َل رِيمَ َل  ٢٣ََاك 

َخَ ٱوَ  اَفِض  ن احَ َل ُهم  ِلَِٱَج  َ ٱَِمنَ ََّلُّ َ رَ ٱَرذِبََِو قُلَةَِلرذح  اح  اَُهم  م  بذي اِنََك  ِغيَ َر   ﴾٢٤َاص 
    [٨٣  ،٨٤: اإلرساء]

ها نزدت به سن پیری  ها یا هر دوی آن و چون یکی از آن و به پدر و مادر نیکی نمایید.
ترین سخن ناخوشایندی به آنان مگو و بر سرشان داد مزن و به آنان سخن  رسیدند، کوچک

نیکی بگو. و از روی مهربانی بالِ فروتنی و تواضعت را برایشان فرود آور و بگو: ای پروردگارم! 
 ، آنان را مشمول رحمت خویش بگردان.گونه که مرا در کودکی پرورش دادند همان
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اهلل متعال به نیکی کردن به پدر و مادر دستور داده و فرموده است: وقتی پدر یا 
ترین سخن ناخوشایندی به آنان نگو. زیرا  ها پیر شدند، کوچک مادرت یا هر دوی آن

گیری  شود، به اشکال مختلف بهانه گذارد و پیر و فرتوت می قتی انسان، پا به سن میو
ام کردید، یا بر سرشان داد بزند.  ها بگوید: خسته کند؛ ولی فرزند، حق ندارد به آن می

نرمی سخن بگوید و سعی کند خوشحالشان نماید و غم و  ها به بلکه باید با آن

َخَ ٱوَ ﴿اندوهشان را بزداید.  اَِفض  ن احَ َل ُهم  ِلَِٱَج  َ ٱَِمنَ ََّلُّ فرزند، هر جایگاه و  ﴾ةَِلرذح 
ی که پیدا کند، وظیفه دارد مانند پرنده باشد؛ یعنی اگر همانند پرنده در اوج یا موقعیت

های باالیی قرار گرفت، باید بالِ مهر و تواضع خود را برای آنان بگستراند و  موقعیت
یاد داشته باشد و دعا کند:  هایشان را به ها دریغ نکند. بلکه نیکی از مهرورزی به آن

َ رَ ٱَرذِبََِو قُل﴿ اح  اَُهم  م  بذي اِنََك  ِغيَ َر  گونه که مرا در کودکی پرورش  همان: »﴾٢٤َاص 
 «.دادند، آنان را مشمول رحمتِ خویش بگردان

خورده، داده  ی والدین پیر و سال که اهلل متعال درباره ست یها، دستورهای این
، ست یها نیز به قوت خود باق است؛ اگرچه حقوق پدر و مادر، در دوران جوانی آن

 نیازند. ولی معموالً در این دوران، از فرزندان خود بی
 را ذکر کرده که در آن آمده است: پیامبر ، حدیث ابوبکره/سپس مؤلف
گفتیم: بله، ای « ترین گناهان کبیره، آگاه کنم؟ آیا شما را از بزرگ»سه بار فرمود: 

 «.شرک به اهلل، و نافرمانی پدر و مادر»خدا! فرمود:  رسول
و نافرمانی پدر و مادر،  ست یهی حقوق ال ترین گناه در زمینه رگبه اهلل، بزشرک 

ی مردم، سزاوار توجه، احترام،  که بیش از همه ست یترین گناه در حق کسان بزرگ
 رسیدگی و دوستی و محبت هستند، یعنی پدر و مادر.

روغ و آگاه باشید که سخن د»تر تکیه زده بود، نشست و فرمود:  که پیش پیامبر
و شهادت دروغین،  گویی زیانِ دروغ«. شهادت دروغین نیز جزو گناهان کبیره است

پیش از بیان این مسأله تکیه زده بود، ولی برای بیان  قدری زیاد است که پیامبر به
گویی و شهادت دروغ، هشدار  این مسأله نشست تا نسبت به پیامدهای وخیم دروغ

گویند و شهادت دروغ  سادگی دروغ می مردم به دهد. متأسفانه امروزه بسیاری از
کنند که اگر به نفع کسی، شهادت دروغ بدهند، به او نیکی  دهند و گمان می می

به کسی که به نفع او  اند! هرکس، شهادت دروغ بدهد، هم به خود بد کرده و هم کرده
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ش و هم به کسی که بر ضد او گواهی داده است. از آن جهت به خود شهادت داده
اش به کسی که  ترین گناهان کبیره شده است؛ بدی بد کرده که مرتکب یکی از بزرگ

خواری و حق را ناحق کردن به او کمک  که در حرام ست اینبه نفع او گواهی داده، 
نموده است؛ و ظلمش به کسی که بر ضد او شهادت دروغ داده، پوشیده نیست. 

کسی شهادت دروغ دادید، به او نیکی بنابراین، هرگز گمان نکنید که اگر به نفع 
اید. امروزه برخی از مردم با  اید؛ هرگز، سوگند به اهلل که به او بد روا داشته کرده

اساس از اعتبارات دولتی سوءاستفاده  های بی نامه های دروغین یا شهادت شهادت
مسؤوالن پایه،  های بی نامه کنند و گاه با شهادت دروغین یا تنظیم سندها و شهادت می

چه نصیبشان  که آن زنند تا به چیزی از دنیا دست یابند؛ ولی غافل از این را دور می
 شود، چیزی جز زیان دنیا و آخرت نیست. پناه بر اهلل. می

بار  تا از چهار گناهِ هالکت ست یاین حدیث، رهنمودی روشن برای هر خردمند
 گویی، و شهادت دروغ. غدوری کند: شرک به اهلل، نافرمانیِ پدر و مادر، درو

*** 

، »قال:  َعِن انلَّبي  $بِن عمرو بن العاصاهلل  عن عبد -911 اُك بِاّللَّ الركبائر: اإِلرشر
ِمنُی الرَغموس یرِن، وَقترُل انلَّفرس، وايلر  (۶)]روایت بخاری[ «.وعُقوُق الروادِلَ

ن کبیره، گناها»فرمود:  گوید: پیامبر می $عبداهلل بن عمرو بن عاص ترجمه:
عبارتند از: شرک به اهلل، نافرمانی پدر و مادر، قتل نفس، و سوگند دروغ )که صاحبش 

 «.گرداند( ور می را در گناه و دروخ، غوطه

نَّ َرُسوَل اهللِ وعنه  -919
َ
یره»قال:  أ  یَا َرُسوَل اهللِ  قالوا:«. ِمَن الركبائِِر شترُم الرَّجِل وادِلَ
ُتُم الرَُّجُل  هُ »وادِلیره؟ قال: وَهلر يشر مَّ

ُ
ه، َفيُسبُّ أ مَّ

ُ
باه، ويُسبُّ أ

َ
با الرَُّجِل، فيُسبُّ أ

َ
 «.نَعم، يَُسبُّ أ

 (1)[متفٌق عليه]

یره»ويف روایٍة:  نر یلرعَن الرَُّجُل وادِلَ
َ
ربِ الكبائِِر أ

كر
َ
کیرَف  !اهلل قیل: یا رسول«. إِنَّ ِمنر أ
با »یلرعُن الرُجُل وادِلیره؟ قال: 

َ
هُ يُسبُّ أ مَّ

ُ
ه، فيُسبُّ أ مَّ

ُ
بَاه، َويَسبُّ أ

َ
 «.الرَُّجل، َفيُسبُّ أ

                                           
 .2274صحیح بخاری، ش:  (۶)

 .81صحیح مسلم، ش: ؛ و4872صحیح بخاری، ش:  (1)
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یکی از گناهان کبیره، »فرمود:  اهلل گوید: رسول می $عبداهلل بن عمرو ترجمه:
خدا! مگر کسی به  گفتند: ای رسول«. که شخصی به پدر و مادرش دشنام دهد ست این

که به پدر و مادر کسی دشنام سان  بله؛ بدین»دهد؟ فرمود:  پدر و مادرش دشنام می
 «.دهد دهد و او نیز در مقابل، به پدر و مادر وی دشنام می می

که  ست اینترین گناهان کبیره،  یکی از بزرگ»در روایتی دیگر آمده است: 
سؤال شد: چگونه کسی پدر و مادر «. شخصی پدر و مادر خود را لعن و نفرین کند

دهد و او نیز در مقابل،  پدرِ کسی را دشنام می: »کند؟! فرمود خود را لعن و نفرین می
دهد و او نیز در  کند یا( مادرِ کسی را دشنام می دهد )و نفرینش می پدر او را دشنام می

 «.دهد بل، مادر وی را دشنام میامق

ِ بِن ُمطِعمٍ  -911 نَّ َرُسوَل اهللِ  وعن أيب حممد ُجبریر
َ
ُخُل اجَلنََّة َقاِطعٌ »قال:  أ «. ال یَدر

 (۶)[متفٌق عليه] قال سفیان يف روایته: یعرين: قاِطع رِحم.
قاطع رحم )کسی »فرمود:  گوید: پیامبر می ابومحمد، جبیر بن مطعمترجمه: 

سفیان، در روایت خود «. شود که با خویشاوندانش قطع رابطه کند(، وارد بهشت نمی
 کند. قطع رابطه میکه با خویشاوندانش  ست ی، کس«قاطع»گفته است: منظور از  

بةَ  -912 تعاىل َحرََّم  اهللَ  إِنَّ »قال:  َعِن انلَّبي  وعن أيب ِعيىس الُمِغریةِ بِن ُشعر
َؤال،  َد ابلَنات، وَکرََه لُكمر قِیل وقال، وکَثَة السُّ

ر
ا وهات، ووأ مَهات، ومنرعى

ُ
َعلَیرُكمر ُعُقوَق األ

 (1)[متفٌق عليه] «.وإَِضاعَة املالِ 
اهلل متعال، »فرمود:  گوید: پیامبر می وعیسی، مغیره بن شعبهاب ترجمه:

ها، و  دیگران و تصاحب حقوق آنمالیِ خودداری از ادای حقوق رنجانیدن مادران، 
حرام( و زنده به گور کردن دختران را بر شما حرام نموده و برای شما ناپسند )

های  وان )و درخواستهای فرا گردانیده است که هر سخنی را بازگو کنید و سؤال
 «.های نامشروع( تباه کنید های خود را )در راه مورد( مطرح نمایید و اموال و دارایی بی

                                           
 .6442؛ و صحیح مسلم، ش:4825صحیح بخاری، ش:  (۶)
 .482( و صحیح مسلم، ش: 4874، 6512صحیح بخاری، ش: ) (1)
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 باره احادیثی وجود دارد که در باب پیشین، ذکر شد؛ مانند این حدیث که: در این]نووي: 
قْطُع َمْن َقَطعِك »

َ
 [(1).«َوَمن َقَطَعين، َقَطَعُه اَّللَّ »و این حدیث که:  (۶).«وأ

 شرح
ی رحم و نافرمانی پدر و مادر  گر حرام بودن قطع صله ی این احادیث، نشان همه

. افزون بر احادیث گذشته، حدیث هایی از این احادیث، ذکر شد تر نمونه است؛ پیش
یکی از گناهان »فرموده است:  ذکر شده که پیامبر $عبداهلل بن عمرو بن عاص

و در روایتی دیگر آمده «. و مادرش دشنام دهد که شخصی به پدر ست اینکبیره، 
که شخصی پدر و مادر خود را لعن  ست اینترین گناهان کبیره،  یکی از بزرگ»است: 

کند؟! زیرا  سؤال شد: چگونه کسی پدر و مادر خود را لعن و نفرین می«. و نفرین کند
کند. فرمود:  آور است که کسی، به پدر و مادرش دشنام دهد یا نفرینشان خیلی شگفت

دهد؛ و مادرِ کسی  دهد و او نیز در مقابل، پدر او را دشنام می پدرِ کسی را دشنام می»
 «.دهد دهد و او نیز در مقابل، مادر وی را دشنام می را دشنام می

کار گیرد تا  ی دقتش را به که انسان باید همه ست اینگر  این هشدار جدی، نشان
دشنام کننده، سبب شود که به پدر و مادرش  امل تحریکمبادا به عنوان یک محرّک یا ع

دهند؛ یعنی مبادا به پدر و مادرِ کسی دشنام دهد. زیرا این امر، طرف مقابل را به واکنش 
شود که او نیز مقابله به مثل کند و به پدر و مادرِ این شخص،  وامی دارد و باعث می

ل در چنین مواردی، جایز است و دشنام دهد؛ این، بدین معنا نیست که مقابله با مث
ها ناسزا  توانیم در برابر اهانت دیگران به پدر و مادرِ خویش، به پدر و مادرِ آن می

ها در  کشد، ولی معموالً انسان دوش نمی کس، بارِ گناهِ دیگری را به بگوییم. زیرا هیچ
نام دهند، او نیز در رو اگر به کسی به دش کنند؛ از این تعامل با دیگران، مقابله به مثل می

 فرماید: گونه که اهلل متعال، می گشاید. همان مقابل، ناسزا می گوید و لب به دشنام می

                                           
و هرکس، تو را قطع نماید )و حق خویشاوندی را ادا نکند(،  با او قطع رابطه کنم )و او را از »یعنی:  (۶)

 همین کتاب. 261ی   ر.ک: حدیث شماره« رحمت خویش دور بگردانم؟(

جا نیاورد(، اهلل، او را از رحمتش دور  و هرکس، مرا قطع کند )و حقّ خویشاوندی را به»یعنی:  (1)
 .262ی ر.ک: همین کتاب، حدیث شماره«. بگرداند
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﴿َ ل  ِينَ ٱَت ُسبُّوا ََو  َِٱَُدونََِِمنَُعونَ ي دَ ََّلذ َ ٱَف ي ُسبُّوا ََّللذ دَ َّللذ ََِاو  َع   ﴾م َ ِعلَ َبِغ ي 
    [١١٨: األنعام]

کنند، دشنام ندهید که آنان نیز از روی دشمنی و بادت میبه معبودان کسانی که غیر اهلل را ع
 نادانی به اهلل ناسزا خواهند گفت.

لذا اگر کسی باعث شود که به پدر و مادرش ناسزا بگویند، در این گناه، سهیم 
 خواهد بود.

گوید:  می حدیثی بدین مضمون نقل کرده که مغیره بن شعبه /سپس مؤلف
دیگران و مالی ل، رنجانیدن مادران، خودداری از ادای حقوق اهلل متعا»فرمود:  پیامبر

ها، و زنده به گور کردن دختران را بر شما حرام نموده و برای  تصاحب حقوق آن
های فراوان )و  شما ناپسند )حرام( گردانیده است که هر سخنی را بازگو کنید و سؤال

های  ی خود را )در راهها مورد( مطرح نمایید و اموال و دارایی های بی درخواست
 «.نامشروع( تباه کنید

نافرمانی مادران یا  اهلل جاست که رسول شاهد موضوع از این حدیث، این
ه معنای کوتاهی ها را یکی از کارهای حرام برشمرد. رنجانیدن مادران، ب رنجانیدن آن

ی به ی مادران خود دارند؛ و هرکس در نیک ست که فرزندان درباره در انجام وظایفی
شود. زنده به گور کردن دختران نیز  باعث رنجش خاطرش میمادرش کوتاهی کند، 

دانستند و بد  حرام است؛ در دوران جاهلیت، داشتن فرزند دختر را ناپسند می
که صاحب  رو همین ازدواج یک مرد دربیاورند؛ از این بردند که دخترشان را به می

سان دخترشان را زنده به گور   و بدینکَندند  شدند، گودالی می فرزند دختر می
 فرماید: کردند. اهلل متعال، می می

وَ ل َٱَِإَوذ ا﴿ ةَُۥءَُم  ََد  ي٨َََُِِسئِل ت 
 
ََبَ ذ ۢنَبِأ َ [  ٩  ،٨: التكوير]  ﴾٩َقُتِل ت 

 گاه که از دختر زنده به گورشده بپرسند: به کدامین گناه کشته شده است؟ و آن

ترین گناهان  کردن دختران را که یکی از بزرگ رو اهلل متعال، زنده به گور از این
کبیره است، حرام گردانید. شکی نیست که اگر کسی، یک شخص بیگانه را بکشد، 

 برای همیشه در دوزخ خواهد ماند؛ زیرا اهلل متعال، فرموده است:
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قَ َو م ن﴿ َي  ِمِدَ َاِمنَ ُمؤَ َُتل  ت ع  ا ََامُّ ز  نذمََُۥُؤهَُف ج  ه  اَاِلَ خ  ََج  َو غَ َفِيه  َُٱَِضب  ل يَ َّللذ َهَِع 
ن هَُ ل ع  دَذَۥو  ع 

 
أ ََُو  ابًاَۥّل  ذ  ِظيمَ َع  َ [  ٩٤:  النساء]  ﴾٩٣َاع 

عمد بکشد، جزایش دوزخ است و جاودانه در آن خواهد ماند؛ و اهلل بر  و هر کس، مؤمنی را به
 او خشم گرفته، و او را از رحمتش دور نموده و عذاب بزرگی برایش آماده ساخته است.

تر و  مراتب، سخت کُشد، به این، جُرم کسی که یکی از نزدیکان خود را میبنابر
 تر است. سنگین

ها از طریق ضایع کردن حق دیگران و ندادنِ  ، یعنی: برخی از انسان«ومنًْعا وهات»
زنند؛ و  هم می ها یا از طریق تصاحب اموال سایر افراد، مال و ثروتی به حقوق مالی آن

روند و خواهان  بارت دیگر از دادن حقوقِ مالی دیگران طفره میاین، حرام است. به ع

ثروت بدهید که یعنی: به من پول و  «هات»ها تعلق ندارد.  اموالی هستند که به آن

دهند.  ، نمیها واجب است چه را که بر آن ، یعنی آن«ومنًْعا»ست؛  خواهی نوعی زیاده
کس خودداری  ؛ زیرا برای هیچحرام نموده است ست که اهلل این هم جزو کارهایی

اساس، نارواست و  طور که مطالبات مالی بی از ادای حقوق مالی، جایز نیست؛ همان
اهلل متعال، رنجانیدن مادران، »فرمود:  پیامبررو  باشد. از این این، هر دو، حرام می

ها را بر شما حرام نموده  خودداری از ادای حقوق مالی دیگران و تصاحب حقوق آن
 «.ستا

و برای شما ناپسند )حرام( گردانیده است که »ی این حدیث، آمده است:  در ادامه
مورد( مطرح نمایید  های بی های فراوان )و درخواست هر سخنی را بازگو کنید و سؤال

در این حدیث، «. های نامشروع( تباه کنید های خود را )در راه و اموال و دارایی
به یک معناست؛ زیرا این دو واژه در زبان شرعی، کراهت و تحریم با هم آمده که 

خاطر اختالف  رسد که کاربرد این دو واژه فقط به نظر می یک مفهوم دارند و چنین به
 تعبیر است.
«. و برای شما ناپسند )حرام( گردانیده است که هر سخنی را بازگو کنید»فرمود: 

و کردن هر سخنی را حرام اساس و بازگ گویی یا بگومگوهای بی زیاده یعنی: اهلل
ی دیگران،  نموده است. به عبارت دیگر برای کسی جایز نیست که سخن گفتن درباره

اند و چنین گفته  اش شود و همواره بگومگو کند و بگوید که چنین گفته ی زندگی همه
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ی آبروی علما و  شده است! ناگفته نماند که اگر رد و بدل کردن چنین سخنانی درباره
فقط  ی پیامبر اکرم فرموده تر است. انسان مؤمن، به باشد، گناهش بیش مسؤوالن

َمْن ََكَن یُْؤِمُن بِاَّللَّ َواْْلْوِم »فرموده است:  گونه که پیامبر گوید؛ همان سخن نیک می
ْو ِْلَصُمْت 

َ
هرکس، به اهلل و روز قیامت ایمان دارد، یا ». یعنی: «اآلِخر، فلْيُقْل خرياً أ

 «.ید، یا ساکت باشدسخن نیک بگو
های علمی  پرسشاحتمال دارد منظور از کثرت سؤال که از آن منع شده است، 

 ِ کمکِ مالی از دیگران. باشد یا درخواست
گر، از  در موردِ اول، زمانی کثرت سؤال، مکروه و ناپسند است که قصد پرسش

د؛ ولی اگر پیچ کردن طرف مقابلش این باشد که او را خسته و درمانده نمای سؤال
که بر اطالعات و معلومات خویش بیفزاید و نکات  ست اینکننده،  قصد سؤال

کرد؛ از  کثرت سؤال می به $جدیدی فرابگیرد، هیچ اشکالی ندارد. عبداهلل بن عباس
گر،  پرسش  همه علم و دانش را کسب کردی؟ فرمود: با زبانی او پرسیدند: چگونه این

 داد. راه کسب علم، خستگی به خود راه نمی قلبی اندیشمند و پیکری که در
جویی بر طرف مقابلش و  گیری یا عیب کننده، مچ هر حال اگر قصد سؤال به

 درمانده کردن او باشد، در این صورت، سؤال کردن، مکروه است.
کار و  های طمع و اما حالت دوم، یعنی درخواست کمکِ مالی، ویژگی آدم

ول یا کمک مالی از دیگران، جز در شرایط رو درخواست پ حریص است؛ از این
. البته درخواست کمک مالی از دوست بسیار نزدیک و باشد نمیاضطراری، جایز 

 کنند، ی خود عمل می منت به وظیفه شناس که بی یا از مسؤوالن وظیفه ،صمیمی
جز در شرایط اضطراری، درخواست کمکِ مالی اشکال است؛ در غیر این صورت،  بی

قدر ارزش دارد که کسی برای به دست آوردن چند ریال،  . آیا مال دنیا، آنجایز نیست
 ممنونِ این و آن شود؟

کس جایز نیست که مالش را در  ضایع کردن مال نیز حرام است؛ یعنی برای هیچ
 کارهایی مصرف نماید که هیچ نفع دینی و دنیوی ندارند؛ زیرا اهلل متعال، فرموده است:

﴿َ ل  ا َٱَتُوا َتُؤَ َو  ه  ف  مَ َءَ لسُّ
 
ل ََلذِتَٱَل ُكمَُو  َأ ع  َُٱَج  َ  [٢:  النساء]  ﴾امَ قِي  ََل ُكمَ َّللذ

ی ماندگاری و قوام )زندگی( شما قرار داده است، به سفیهان و و اموالی را که اهلل وسیله 
 خردان ندهید. بی
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و منافع دینی و دنیوی  ست یی ماندگاری و قوام زندگ لذا مال و ثروت، وسیله
رسد و اگر انسان، مال و ثروتش را در  انجام می ت بهوری مال و ث یلهم، به وسمرد
کرد  فایده هزینه کند، در واقع مالش را تباه کرده است؛ بدتر از این، عمل های بی راه

سان  کنند و بدین های حرام مصرف می که مال و ثروت خویش را در راه ست یکسان
 شوند: مرتکب دو عمل بسیار زشت می

 ضایع کردن مال خود. کم:ی

 ارتکاب عمل حرام. دوم:
تش نگهداری کند و آن را فقط در ورر انسانی واجب است که از مال و ثلذا بر ه

 های مشروع و در جهت منافع دینی و دنیوی، مصرف نماید. راه
*** 



باب: فضیلت نیکی با دوستان پدر و مادر، خویشاوندان،  -34
 ها، پسندیده است داشت آن همسر و دیگر کسانی که گرامی

نَّ انلَّبَّ  رِض اهلُل عنهماعن ابن عمر  -916
َ
نر یِصَل الرَُّجُل ُودَّ »قال:  أ

َ
برَّ الربي أ

َ
إِنَّ أ

بِیهِ 
َ
 «.أ

راِب  اهللُ  بن عمر رِضاهلل  بن دیناٍر عن عبداهلل  وعن عبدِ  عر
َ
نَّ رُجالى ِمَن األ

َ
عنهما أ

ة، َفسلَّم عَ  َطاهُ اهلل  لیرِه َعبردُ لِقیُه بِطِریق مكَّ عر
َ
َکُبُه، وأ برُن ُعمر وَحلُه لَع َحاٍر ََكَن یرر

لَحَك  صر
َ
ِسه، قال ابُن ِدیَنار: فُقلنا َل: أ

ر
َن اهلل  ِعمامةى َكنتر لَع رأ راُب وُهمر یررَضور عر

َ
إِنَّهمر األ

ا لُِعَمَر بن اخلطاباهلل  بِاليِسری. فقال عبدُ  ُت رسوَل  ،بُن عمر: إِنَّ هذا ََكن ودًّ وإِِّني سِمعر
بِیهِ »یقول:  اّللَّ 

َ
َل ُودي أ هر

َ
برَّ الرِبي ِصلُة الرَُّجِل أ

َ
 «.إِنَّ أ

ُح  َة ََكَن ََلُ َِحاٌر َيرَتوَّ نَُّه ََكَن إِذا خرج إىل َمكَّ
َ
ويف روایٍة عن ابن دینار عن ابن ُعَمر أ

ا لَع ذلَِك احلَِمارِ إذر َمرَّ  علیرِه إذا ملَّ ُرُکوب الرَّاِحلَِة، وِعمامٌة يُشدُّ بِها مى سه، َفبيرَنا ُهو یور
ر
رأ

َکبر هذا،  َطاهُ احلَِمار، فقال: ارر عر
َ
َت فُالَن برَن فُالن؟ قال: بََل، َفأ لَسر

َ
رايب، فقال: أ عر

َ
بِِه أ

حابِه: َغَفر صر
َ
ُض أ َسك، فقال ََلُ َبعر

ر
ُددر بَِها رأ طاهُ الِعمامَة وقال: اشر عر

َ
َط اهلل  وأ عر

َ
یرَت هَذا لَك، أ

َسَك؟ فقال: إِِّني 
ر
ُح علیره، وِعماَمةى ُکنرَت تُشدُّ بَِها رأ رايبي َِحارىا کنرَت تَروَّ عر

َ
ُت رسوَل األ َسِمعر

َ »یُقول:  اهللِ  نر یُوَلي
َ
د أ بِیِه َبعر

َ
َل ُودي أ هر

َ
نر یَِصَل الرَُّجُل أ

َ
بَري الرِبي أ

َ
بَاهُ ََكَن «. إِنَّ ِمنر أ

َ
وإِنَّ أ

 (۶)ها را مسلم، نقل کرده است.[ ی این روایت ]همه .لُِعمر َصِدیقاى 
که شخص  ست اینبهترین نیکی، »فرمود:  گوید: پیامبر می $عمر ابن ترجمه:

 «.ها با پدرش را ادا کند( با دوستان پدرش ارتباط داشته باشد )و حقّ دوستی آن
رو  روبه  بن عمرگوید: صحرانشینی، در راه مکه با عبداهلل عبداهلل بن دینار می

؛ عبداهلل بن عمر به او سالم گفت و او را بر االغی که خود سوارش بود، سوار شد
گوید: به او گفتیم: اهلل  دینار می ای را که بر سر داشت، به او بخشید. ابن کرد و عمامه

شوند.  ها، صحرانشین هستند و به اندک بخششی راضی می تو را اصالح کند؛ این
( بوده است و فرمود: این شخص، دوست پدرم )عمر بن خطاب عمر عبداهلل بن

                                           
 .6446صحیح مسلم، ش:  (۶)
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که شخص، با دوستان  ست اینبهترین نیکی، »فرمود:  شنیدم که می اهلل من از رسول
 «.پدرش ارتباط داشته باشد

هرگاه از مدینه  $دینار نقل شده است که عبداهلل بن عمر در روایتی دیگر از ابن
 یشد، برا خود داشت که وقتی از سواریِ شتر خسته میرفت، االغی با  به مکه می

بست. یک روز  ای داشت که بر سرش می نشست؛ وی، عمامه راحت روی االغ میست ا
که سوارِ االغش بود، صحرانشینی از کنارش گذشت. عبداهلل از او پرسید: آیا تو، فالن 

و به او گفت: سوار  االغش را به او داد پسر فالنی نیستی؟ پاسخ داد: بله. عبداهلل
اش را به او بخشید و گفت: این را به سر خود ببند. یکی از همراهان  شو، و عمامه

راحت خود داشتی، به ستا  یبرابه او گفت: اهلل، تو را ببخشد؛ االغی را که  عبداهلل
بستی، به او دادی؟! پاسخ داد: من از  ای را که بر سَرَت می او بخشیدی و عمامه

که شخص پس از  ست اینها،  یکی از بهترین نیکی»شنیدم که فرمود:  اهلل رسول
 و پدر این مرد، از دوستان پدرم بود. ؛«وفات پدرش با دوستان او ارتباط داشته باشد

 شرح
ی رحم، به  پس از ذکر احکام مربوط به نیکی به پدر و مادر و صله /مؤلف

یشاوندان پرداخته است؛ و این به موضوع ارتباط با دوستان پدر و مادر یا دوستان خو
ها و پدر و مادرش وجود  ها و خویشاوندانش یا میان آن که میان آن ست یسبب پیوند

 عمر نقل کرده است؛ ابن $عمر انگیزی از ابن داشته است. سپس داستان شگفت
رفت، االغی با خود داشت که چون از سواریِ شتر  هرگاه برای ادای حج به مکه می

نشست تا استراحت کند. زیرا سواریِ االغ خستگی  شد، روی االغ می خسته می
 تری دارد. کم

از او پرسید: تو، فالن پسر  عمر روزی از روزها، صحرانشینی او را دید؛ ابن
از االغ پیاده شد و  فالنی نیستی؟ پاسخ داد: آری؛ من، پسر فالنی هستم. ابن عمر

ای را که برسر خود  گاه عمامه سوار شو. آن به او آن مرد گفت: این االغ را بگیر و
بست به او بخشید و به او گفت: این عمامه را بر سَرَت ببند. به عبداهلل بن عمر  می

ها صحرانشین هستند و به اندک  گفتند: اهلل، تو را اصالح کند؛ یا اهلل، تو را ببخشد؛ این
االغ و پیاده شدی و  شوند. منظورشان، این بود که چرا از االغت بخششی راضی می
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تر از این هم راضی بود. عبداهلل بن  ات را به این مرد دادی؟ او به بخششی کم عمامه
که  ست اینبهترین نیکی، »شنیدم که فرمود:  اهلل پاسخ داد: من، از رسول $عمر

یعنی وقتی پدر یا مادرش یا یکی از «. شخص ارتباطش را با دوستانِ پدرش حفظ کند
ز دنیا رفت، به دوستِ او نیکی کند؛ هرچند دوست خودش نیست. پدرِ نزدیکانش، ا

فرزندِ دوست  $رو عبداهلل بن عمر بود؛ از این آن صحرانشین نیز دوست عمر
 پدرش را گرامی داشت و به او هدیه داد.

و شوق و اشتیاق وافر آن  از پیامبر گر میزان پیروی صحابه این روایت، نشان
بهره جست و  از حدیث پیامبر یک است؛ زیرا عبداهلل بن عمربه انجام کارهای ن

بدان سبب که پدرِ این صحرانشین، دوست پدرش بود، این مرد را گرامی داشت؛ لذا 
طور قطع بیش از  کرد؟ به بود، چه می دید که دوست عمر اگر پدر این مرد را می

 گذاشت. این به او احترام می
کنیم که باید احترام مردانی را که دوست پدرمان  از این حدیث چنین برداشت می

اند، برخورد  چنین باید با زنانی که با مادرمان دوست بوده اند، حفظ کنیم؛ هم بوده
 هاست. ای داشته باشیم و احترامشان را حفظ نماییم. این، یکی از بهترین نیکی محترمانه

ی  ؛ زیرا دروازهتاس متعال گر گستردگی رحمت اهلل چنین نشان این حدیث، هم
ی  که به پدر و مادر منحصر نیست؛ بلکه دامنه ست ای هی وسیع و گسترد نیکی، دروازه

رسد. یعنی اگر به دوستان پدر و مادر خویش نیکی  ها نیز می این نیکی، به دوستان آن
و  ایم. وار اجر و ثواب شدهازن سسا ایم و بدین کنیم، گویا به والدین خود نیکی کرده

  گسترده یهای خیر و نیکی را به صورت باشد که دروازه می کران اهلل از لطف بیاین، 
 است تا از هر طرف، به سوی آن روی بیاورند. به روی بندگانش گشوده و فراوان

یقین او،  ی نیکوکاران قرار دهد؛ به ی ما را در جرگه از اهلل متعال بخواهیم که همه

 وسلّم لَع نبّينا حممد ولَع آهل وصحبه أمجعي. وصیل اللُ ی بزرگوار است.  بخشنده
*** 

اِعِديي  -912 َسیرد بضم اهلمزة وفتح السنی مالِك بِن ربِیَعَة السَّ
ُ
قال: بَيرنا  وعن أيب أ

 ِ  َهلر بيق !یَا َرُسوَل اهللِ  إذ جاَءهُ رُجٌل ِمنر بين َسلَمة فقال: ََنرُن ُجلُوٌس ِعنرَد رسوِل اّللَّ
بو

َ
تِِهَما؟ فقال: ِمن بِري أ برُُّهَما بِِه بَعَد َمور

َ
َفاُر لَُهما، »يَّ ىشٌء أ تِغر الَة علَیرِهَما، واالسر َنَعم، الصَّ
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ِدِهما، وِصلُة الرَِّحِم اليت ال تُوَصُل إاِلَّ بِِهَما، وإَِکَراُم َصِدیقهما ]روایت  «.وإِنرفاُذ َعهر
 (۶)ابوداود[

نشسته بودیم  گوید: نزد پیامبر می یی ساعد ابواُسَید، مالک بن ربیعه ترجمه:
خدا! آیا پس از  سلمه نزد ایشان آمد و گفت: ای رسول که در این هنگام مردی از بنی

بله؛ دعا و »ها نیکی کنم؟ فرمود:  مرگ پدر و مادرم راهی مانده است که به آن
 با وابستگان ی رحم صله ،ها های آن وصیتها، و اجرای  درخواست آمرزش برای آن

ی اصلی این ارتباط  )یعنی ارتباط نیکو با کسانی که پدر و مادر، رشته پدر و مادرت
 «.داشت دوستان آنان و بزرگ، شوند( محسوب می

َحٍد ِمنر نَِساءِ انلَّبي اهلل  وعن اعئشة رِض -912
َ
َما ِغررُت  عنها قالت: ما ِغررُت لَع أ

ُتَها قَ اهلل  لَع خدَيَة رِض ير
َ
اَة، عنها. وَما َرأ َرَها، َوُربَّما َذبح الشَّ َِثُ ِذکر ط، ولَكنر ََكَن یُكر

َیا  نر نر لَمر یُكنر يف ادلُّ
َ
َضاء، ُثمَّ َيبرعُثَها يف صدائِق خِدَيَة، َفُربَّما قلُت ََل: َکأ عر

َ
ُعَها أ ُثمَّ ُيَقطي

 (1)[عليه متفٌق ] «.إِنَّها ََكنتر واَكنَتر واَكَن يل ِمنرَها ودَلٌ »إاِلَّ خدَيُة، فیقول: 
ِدي يف َخالئِلَِها ِمنرَها َما يَسُعُهنَّ  اَة، َفُیهر  .ويف روایٍة وإنر ََكَن يَلذبُح الشَّ

اةَ َيُقول:  ِدَقاءِ َخِدَيةَ »ويف روایٍة ََكَن إَِذا َذبَح الشَّ صر
َ
ررِسلُوا بَِها إىِل أ

َ
 «.أ

ُخُت 
ُ
َذنَتر َهالَُة بِنرُت ُخَویرِِلٍ أ

ر
َتأ ، َفَعرَف َخدَيََة لََعَ رسول اّللَّ ويف روایٍة قالت: اسر

لَِك فقال:  تَاَح ََّلَ تِئرَذاَن خدَية، َفارر  «.اللَُّهمَّ َهالَُة بِنرُت خَویرِِلٍ »اسر
یک از همسران  گوید: رشکی که بر خدیجه بردم، بر هیچ می &عایشه ترجمه:

کرد و گاه  از او خیلی یاد می نبردم؛ گرچه هرگز او را ندیده بودم. پیامبر پیامبر
فرستاد.  نمود و برای دوستان خدیجه می قطعه می بُرید و آن را قطعه گوسفندی سر می

فرمود:  گفتم: انگار زنی جز خدیجه در دنیا نبوده است! و ایشان می می گاه به پیامبر
های خدیجه را ذکر  )یعنی خوبی«. او، چنین و چنان بود و من، از او بچه دارم»

 کرد(. می

                                           
ا در چنین این روایت ر ؛ آلبانی هم0010، ش: /داود از آلبانی ضعیف است؛ ر.ک: ضعیف ابی (۶)

 ضعیف دانسته است. 5822المصابیح، ش: ة مشکا

 (.6527، 6224(؛ و صحیح مسلم، ش: )2261، 2202، 2202صحیح بخاری، ش: ) (1)
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ای که  اندازه کرد و بخشی از آن را به گوسفندی ذبح میتی آمده است: در روای
 داد. برای دوستان خدیجه کافی بود، به آنان هدیه می

آن را برای »فرمود:  کرد، می و در روایتی آمده است: وقتی گوسفندی ذبح می
 «.دوستان خدیجه بفرستید

از  $دیجهو در روایتی دیگر آمده است: هاله دختر خویلد، خواهر خ
به یادِ اجازه خواستن خدیجه افتاد و  ی ورود خواست؛ پیامبر اجازه اهلل رسول

 «!پروردگارا! هاله دختر خویلد است»بسیار خوشحال شد و فرمود: 

 شرح
که  ی نیکی به آنان گشوده است؛ چنان چنان دروازه پس از مرگ پدر و مادر، هم

ها باقی  مادرم راهی برای نیکی به آن سؤال شد: آیا پس از مرگ پدر و از پیامبر

اَلة علَيِْهَما»مانده است؟ فرمود:  لذا «. ها بله، دعای خیر برای آن». یعنی: «َنَعم، الصَّ

اَلة»منظور، نماز جنازه نیست و  گونه که  جا به معنای دعاست؛ همان ، در این«الصَّ
 فرماید: می اهلل

مَ َِمنَ َُخذَ ﴿
 
ق ةَ َلِِهمَ و  َأ د  هََِِص  ِكِيِهمَرُُهمَ ُتط  تُز  اَو  ِلََِبِه  ل يَ َو ص    [  ١١٤: التوبة]  ﴾ِهمع 

وسیله آنان را پاک و تزکیه نمایی و  بخشی از اموالشان را به عنوان زکات بگیر تا بدین
 .دعا کنبرایشان 

وم آوردند، برای آن ق می ای را نزد پیامبر شده از قبیله آوری هرگاه زکات جمع
که  را! بر فالن طایفه درود و صلوات بفرست. چناناگود: پروردفرم کرد و می دعا می

دعا کرد:  ام را آوردم، پیامبر گوید: وقتی زکات طایفه می اوفی عبداهلل بن ابی

ْوَف »
َ
ِِب أ

َ
 ها دعا کرد. سان برای آن . و بدین«اللَُّهمَّ َصلِّ لََعَ آِل أ

اَلة»ی  بنابراین واژه سان که انسان برای  دعاست؛ بدینجا به معنای  ، در این«الصَّ
م، درود بفرست؛ یا بگوید: ردو بگوید: پروردگارا! بر پدر و ماپدر و مادرش دعا کند 

تش دوزخ، محافظت وارد بهشت بگردان و آنان را از آ پروردگارا! پدر و مادرم را
 بفرما؛ یعنی برای پدر و مادرش دعای خیر کند.
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که انسان برای آنان  ست ایناز مرگشان،  دومین راه نیکی به پدر و مادر، پس

سومین راه نیکی به پدر و مادر  «وإِنْفاُذ َعْهِدِهما» استغفار، یعنی طلب آمرزش کند.
 های آنان. است؛ یعنی اجرا کردن وصیت

لذا در این حدیث پنج مورد برای نیکی به پدر و مادر، پس از وفاتشان، بیان شده 
 است:
 ها. ش برای آن. دعا و درخواست آمرز1و۶
 ها. های آن . اجرای وصیت۳
ی اصلی این ارتباط محسوب  . ارتباط نیکو با کسانی که پدر و مادر، رشته8

 شوند. می
 . بزرگ داشت دوستان پدر و مادر.6

پدر  برایصدقه دادن یا تالوت قرآن و نماز خواندن به  پیامبر ناگفته نماند که

إَِذا َماَت اإِلنَْساُن اْنَقَطَع َعنُْه َعَملُُه إِالَّ »ده است: دستور نداده است؛ بلکه فرموو مادر، 
ْو َودَل  َصاِلح  یَْدُعو هَلُ 

َ
ْو ِعلْم  یُنْتََفُع بِِه أ

َ
هنگامی »یعنی:  (۶).«ِمْن ثاََلثَة  إاِلَّ ِمْن َصَدقَة  َجاِرَية  أ

ی جاری، یا  گردد، مگر از سه عمل: صدقه میرد، پاداش اعمالش قطع می که انسان می
ای که برایش دعا  شود، یا فرزند شایسته علم و دانش سودمندی که از آن استفاده می

صدقه دهد، یا نماز بخواند یا حج و  شای که برای فرزند شایسته»نفرمود: «. کند می
لذا دعای نیک برای «. ای که برایش دعا کند فرزند شایسته»، بلکه فرمود: «عمره بگزارد

ز انجام چنین کارهایی بهتر است. ولی اگر کسی، برای پدر و مادرش پدر و مادر، ا
سعد بن عباده را از صدقه دادن برای مادرش،  صدقه دهد، ایرادی ندارد؛ زیرا پیامبر

 چنین مردی به پیامبر منع نکرد و به او اجازه داد که برای مادرش صدقه دهد. هم
توانست  یافت و می و اگر فرصت می مرگ ناگهانی از دنیا رفت باعرض کرد: مادرم، 

به  پیامبر لذاکرد. ) سخن بگوید، حتماً به صدقه دادن بخشی از اموالش وصیت می
 این مرد اجازه داد که از سوی مادرش صدقه دهد.(

های نیکی به پدر و مادر پس از مرگشان  به هر حال پنج مورد یادشده، روش
 است.

                                           
 .نقل از ابوهریره ، به2125صحیح مسلم، ش:  (۶)
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 &المؤمنین عایشه رده است که امروایتی بدین مضمون نقل ک /سپس مؤلف
نبردم؛ گرچه  یک از همسران پیامبر رشکی که بر خدیجه بردم، بر هیچ»گوید:  می

شود انسان،  که باعث می ست یرشک یا غیرت، واکنشی درون«. هرگز او را ندیده بودم
دم خود را برای خویش بخواهد و از آن جهت به چنین  یار و همی عالقه و محبت  همه
ی این محبت  او، در گستره غیرِگویند که انسان، دوست ندارد،  می« غیرت»نشی واک

 هاست. ، بیش از سایر انسانیا همسران یک مرد جای بگیرد. این حالت در هووها
هیچ کس را  &ای که پس از خدیجه گونه را خیلی دوست داشت؛ به &عایشه پیامبر

که از ماریه  جز ابراهیم ن پیامبری فرزندا دوست نداشت. همه &ی عایشه اندازه به
ی اموالش را  همه چنین در ابتدای بعثت پیامبر بودند؛ خدیجه هم &بود، از خدیجه

هرگز  خدا رو رسول نهاد. از این برای نشر دعوت توحید در اختیار پیامبر
بُرید،  کرد. وقتی در مدینه گوسفندی سر می هایش را فراموش نمی و خوبی &خدیجه
نتوانست جلوی  &عایشهفرستاد.  می &از گوشت آن را برای دوستان خدیجهبخشی 

خدا! گویا زنی جز خدیجه در دنیا وجود  خود را بگیرد؛ لذا عرض کرد: ای رسول

ا َكانْت وَكاَنتْ »فرمود:  اهلل ندارد! رسول یا «. خدیجه، چنین و چنان بود:»یعنی «. ِإَّنه
 شمرد. را برمی $های خدیجه خوبی رسان پیامب کرد؛ بدین چنین و چنان می

 ، چهار دختر و سه پسرپیامبر«. و من، از او بچه دارم»؛ یعنی: «وََكَن يل ِمنَْها ودَلٌ »
ی قبطی  از ماریه ، از خدیجه بودند؛ زیرا ابراهیمداشت که همگی جز ابراهیم

ی  اد. لذا همههدیه د به پیامبر« قبط»که پادشاه  ست یی قبطی، همان کنیز بود؛ ماریه
 رو پیامبر اند. از این بوده &از خدیجه ، جز ابراهیمتران و پسران پیامبردخ
های  )یعنی خوبی«. ، چنین و چنان بود و من، از او بچه دارمخدیجه»فرمود:  می

 کرد(. خدیجه را ذکر می
شود که اگر کسی، پس از مرگِ عزیز خود به  از این حدیث چنین برداشت می

و نیکی کند و آنان را گرامی بدارد، در حقیقت به عزیزِ خود نیکی کرده دوستان ا
کند که آن عزیز، پدر یا مادرش باشد یا همسرش و یا دوست و  فرقی نمی است؛

خویشاوند او. یعنی نیکی به دوستان کسی که درگذشته است، نیکی به خودِ آن 
 رود. شمار می شخص به

*** 
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نس بن مالٍك  -913
َ
ُت مَع جریر بن عبدِ  قال: وعن أ ََجِلي اهلل  َخرجر يف َسَفٍر،  ابلر

َنُع برُسول اّللَّ  نصاَر تَصر
َ
یرُت األ

َ
، فقال: إِِّني َقدر َرأ علر َشيرئاى  َفََكَن خَيرُدُمين فقلُت ََلُ: ال َتفر

ُتُه. ا ِمنرُهمر إاِلَّ َخدمر حدى
َ
حَب أ صر

َ
نر ال أ

َ
 (۶)[متفٌق عليه] آيَلرُت لََع َنفرِس أ

سفر  هم گوید: در سفری با جریر بن عبداهلل بجلی می انس بن مالک مه:ترج
کرد. به او گفتم: این کار را نکن. گفت: من، انصار را دیدم  شدم؛ او به من خدمت می

کردند؛ لذا با خود سوگند یاد کردم که با هر یک  چه می به پیامبر  که برای خدمت
 م.ها که همراه شوم، به او خدمت کن از آن

 شرح
ی نیکی کردن به دوستان پدر و مادر،  و  ی احادیثی که درباره در ادامه /مؤلف

را آورده  دوستان همسر و خویشاوندان ذکر کرده، داستان جریر بن عبداهلل بجلی
کرد؛ لذا به او گفتند: تو، یار و صحابیِ  همسفرانش خدمت می است که در سفر، به

من، انصار را »کنی؟ پاسخ داد:  ان، خدمت میهستی؛ پس چگونه به دیگر پیامبر
کردند؛ لذا با خود سوگند یاد کردم که با هر  چه می به پیامبر  دیدم که برای خدمت

را گرامی  ها، پیامبر زیرا این«. ها که همراه شوم، به او خدمت کنم یک از آن
رود؛  شمار می داشتند و خدمت به دوستان یک نفر، خدمت به خود آن شخص به می

است. لذا  کردند، خدمت به پیامبر خدمت می یعنی خدمت به کسانی که به پیامبر
 است. داشت شخصِ پیامبر ، بزرگداشت اصحاب پیامبر بزرگ

*** 

                                           
 .6402؛ و صحیح مسلم، ش:6222صحیح بخاری، ش:  (۶)



 و بیان فضیلت ایشان باب: احترام اهل بیت پیامبر -33

 فرماید: اهلل متعال، می

ا﴿ َُٱَيُرِيدََُإِنذم  َِلُذَ َّللذ نُكمََُهِب  َلرِِجَ ٱَع  هَ َس 
 
ُكمَ َتَِيَ ل  َٱَل َأ ِهِر  ُيط   ﴾٣٣َاِهيَ ت طَ َو 

    [٤٤:  األحزاب]
که باید شما را  خواهد پلیدی را از شما دور کند و چنان راستی اهلل می ی پیامبر! به ای خانواده

 پاکیزه سازد.

 فرماید: و می

مَ َو م ن﴿ ِظِ َىَُيع  ع  َِٱَئِرَ ش  اَّللذ ََ  [٤٨:  احلج]  ﴾٣٢َلُوبَِقَُلَ ٱَو ىت قَ َِمنَف إِنذه 
گمان این امر از تقوای  ها و شعایر االهی را بزرگ و گرامی بدارد، بی و هر کس، نشانه

 هاست. دل

 شرح
گشوده « و بیان فضیلت ایشان احترام اهل بیت پیامبر»، بابی به نام /مؤلف

نزدیک که از بستگان  ها با این اند: برخی از آن دو دسته است. اهل بیت پیامبر
ایمان نیاوردند؛ از  اهلل بودند، بر کفر خویش پافشاری کردند و به رسول پیامبر

 شوند. زیرا نوح محسوب نمی ها، جزو خاندان یا اهل بیت پیامبر رو این این
 فرماید: می طور که اهلل اش می دانست؛ همان فرزندِ کافرش را جزو خانواده

ن اد ىَ ﴿ بذهََُنُوحَرَو  ال ََۥرذ ق  هَ َِمنَ َِنَب َٱَإِنَذَر ِبََِف 
 
 [  ٣٢: هود]  ﴾ِلَأ

 ی من است. نوح پروردگارش را ندا داد و گفت: ای پروردگار من! پسرم، از خانواده

 فرمود: اما اهلل متعال به نوح

َل يَ َۥإِنذهَُ﴿ هَ َِمنَ َس 
 
ََ  [٣٦: هود]  ﴾لِك َأ

 ی تو نیست. او، از خانواده

زو اهل بیت نیستند؛ گرچه خویشاوندان نزدیک ، جلذا خویشاوندان کافرِ پیامبر
بودند. اما خویشاوندان باایمانش، از جمله همسران بزرگوارش، اهل بیت او  پیامبر

 ی این آیات که سخن از اهل بیت پیامبر در مجموعه گونه که اهلل هستند؛ همان
 فرماید: دهد و می است، همسران ایشان را مخاطب قرار می
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ا َي  َ﴿ نَِلذِبَِِٱَءَ نِس  ََم 
 
ة َبِف  ََِمنُكنَذَتَِي أ ب ِيِن ة ََِحش  َيُض  ََمُّ اَع ف  اُبَلَ ٱَل ه  ذ  ِ َِضعَ َع  ي  َف 

نَ  َك  ََلِك َذ  ََو  َِٱََع   قَ َو م ن۞٣٠ََاي ِسيَ َّللذ َي  ََِِمنُكنَذَُنت  ر ُسوِّلََِّلِلذ ت عَ َۦو  ل َو  َالِحَ ص  ََم 
ا َنُّؤَ  جَ َتِه 

 
اأ ََِر ه  ت ي  رذ عَ َم 

 
أ اَن ات دَ و  رِيمَ َاقَ رِزَ َل ه  ا َي  ٣١َََاك  دَ َُتَذل سَ َِلذِبَِِٱَءَ نِس  ح 

 
أ َِمِنَ َك 

ا َٱ يَ ٱَإِنََِءَِلِنِس  ق  ََُتذ َتذ َ َف ل  عَ َت  ََِنَ ض  ٱب
وَ لَ  ي طَ َلَِق  عَ ف  ِيٱَم  ََۦبِهَِق لَ َِفَََّلذ ر ضر قُلَ َم  َق وَ َنَ و  َل 

عَ  ََُبُيوتُِكنَذَِفََنَ و ق رَ ٣٢ََاُروفَ مذ ل  ذجَ َو  جَ َنَ ت ب  ُّ َٱَِهلِيذةَِج  َلَ ٱَت ب 
ُ قِمَ َوى   َل 

 
أ ل وَ ٱَنَ و  َة َلصذ

وَ ٱَو ء اتِيَ  ك  ِطعَ َةَ لزذ
 
أ َ ٱَنَ و  ََُّللذ ر ُسوّل  اَۥ  َو  َُٱَيُرِيدََُإِنذم  َِلُذَ َّللذ نُكمََُهِب  َلرِِجَ ٱَع  َس 

هَ 
 
َ ٱَل َأ ُكمَ َتَِيَ ل  ِهِر  ُيط  ََ  [٤٤  ،٤١:  األحزاب]  ﴾٣٣َاِهيَ ت طَ َو 

تان که مرتکب کار ناشایست آشکاری شود، کیفرش دو برابر خواهد ای زنان پیامبر! هر کدام
بود؛ و این، برای اهلل آسان است. و هر کس از شما، از اهلل و پیامبرش فرمان ببرد و کار 

ایم. ای  دهیم و برایش روزی نیکی آماده کرده شایسته انجام دهد، پاداشش را دو بار به او می
از زنان دیگر نیستید. اگر تقوا دارید، نرم و نازک سخن  یک زنان پیامبر! شما مانند هیچ

هایتان  نگویید تا مبادا کسی که بیماردل است، طمع ورزد؛ و سخن شایسته بگویید. و در خانه
ی دوران جاهلیت پیشین، اظهار زینت نکنید و نماز را برپا دارید و زکات  بمانید و به شیوه

خواهد پلیدی  راستی اهلل می ی پیامبر! به ید. ای خانوادهدهید و از اهلل و پیامبرش اطاعت نمای
 که باید شما را پاکیزه سازد. را از شما دور کند و چنان

تند ، جزو اهل بیت او هساین، نص صریح قرآن کریم است که همسران پیامبر
دانند.  را جزو اهل بیت نمی که همسران پیامبرست  و ردی روشن بر دیدگاه کسانی

را جزو اهل بیت ندانیم. شکی نیست که  همسران پیامبرست که  ار نادرستیاین، پند
 هستند. ، جزو اهل بیت پیامبراهلل زنان رسول

دو حق دارند: حق ایمان، و حق قرابت و  اهلل اهل بیت باایمان رسول
گونه که اهلل متعال در کتابش فرموده است، همسران  . هماناهلل خویشاوندی با رسول

 فرماید: مادران مؤمنان هستند؛ می رپیامب

وَ َِلذِبَُّٱ﴿
 
َ أ ََِى  َٱب

َ َِمنَ َِمنِيَ ُمؤَ ل  نُفِسِهم 
 
زَ َأ

 
أ ه  َََۥ ُجهَُو  َو  مذ

ُ
ََ  [٦:  األحزاب]  ﴾ُتُهم  َأ

 پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و همسرانش، مادران مؤمنان هستند.

رو  مادران مؤمنان هستند؛ از این یامبراجماع مسلمانان، همسران پ بنابراین، به
 ی مؤمنان ندارد و جزو مؤمنان هرکس بگوید: عایشه، مادرِ من نیست، جایی در جرگه

 

 روشنی فرموده است: آید. زیرا اهلل متعال، به شمار نمی به 
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وَ َِلذِبَُّٱ﴿
 
َ أ ََِى  َٱب

َ َِمنَ َِمنِيَ ُمؤَ ل  نُفِسِهم 
 
زَ َأ

 
أ ه  َََۥ ُجهَُو  َو  مذ

ُ
   [٦:  األحزاب]  ﴾ُتُهمَ أ

 پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و همسرانش، مادران مؤمنان هستند.

لذا هرکس، عایشه را مادر مؤمنان نداند، او، خود جزو مؤمنان نیست؛ یعنی نه به 
ورزند و به او  . شگفتا از کسانی که به عایشه کینه میقرآن ایمان دارد و نه به پیامبر

بود و  اهلل ترین همسر رسول محبوب &قهیی صد یشهاکه ع دهند؛ حال آن م میدشنا
که در روایتی  اندازه ای او دوست نداشت. چنان یک از همسرانش را به هیچ پیامبر

پرسیدند: چه کسی را  اهلل نقل کرده، آمده است: از رسول /صحیح که امام بخاری
سؤال کردند: از میان مردان؟ فرمود: «. عایشه»تر دوست دارید؟ فرمود:  از همه بیش

 .، یعنی ابوبکر«پدرش»
احترام بگذاریم و خویشاوندان  لذا بر ما واجب است که به اهل بیت پیامبر

 و همسران او را که همگی جزو اهل بیت او هستند، گرامی بداریم. مؤمنش
 تر آن را ذکر کردیم؛ اهلل ای را ذکر کرده است که پیش آیه /سپس مؤلف

 فرماید: می

ا﴿ َُٱَيُرِيدََُإِنذم  َِلُذَ َّللذ نُكمََُهِب  َلرِِجَ ٱَع  هَ َس 
 
ُكمَ َتَِيَ ل  َٱَل َأ ِهِر  ُيط   ﴾٣٣َاِهيَ ت طَ َو 

[  ٤٤:  األحزاب]  

که باید شما را  خواهد پلیدی را از شما دور کند و چنان راستی اهلل می ی پیامبر! به ای خانواده
 پاکیزه سازد.

نجاست معنوی را از شما بزداید و پس از زدودنِ این  خواهد می یعنی اهلل
یک بخش، طور کامل پاک بگرداند؛ زیرا پاک شدن دو بخش دارد:  نجاست، شما را به

ها.  هاست و بخش دیگر، آراسته شدن به نیکی ها و پلیدی تهی شدن از زشتی

طور کامل،  هخواهد شما را ب که اهلل می گر این و نشان ست یمصدر تأکید ﴾اِهيَ ت طَ ﴿
را به زنا متهم کند، کافر است  رو هرکس، یکی از همسران پیامبر پاکیزه سازد. از این

، بانویی جز باشد؛ گرچه از میان همسران پیامبر ی اسالم، خارج می و از دایره
آن تهمتی را  &المؤمنین عایشه را به چنین عملی متهم نماید. کسی که به ام &عایشه

را تکذیب کرده  عال، او را از آن پاک و مبرا دانسته، در حقیقت اهللبزند که اهلل مت
زنان  شود؛ ولی کسی که دیگر است و جان و مال چنین شخص، حالل می
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کند، دیدگاه صحیح و قول راجح نزد علما،  را به چنین عملی متهم می اهلل رسول
زیرِ  اهلل بدکار با رسولکه زنانی  باشد؛ زیرا اعقاد به این که او نیز کافر می ست این

محسوب  ترین دشنام و اهانت به شخصِ پیامبر اند، بزرگ یک سقف زندگی کرده
 که اهلل متعال، فرموده است: شود؛ حال آن می

َ ٱ﴿ بِيثِيَ لِلَ َُتَبِيث  َل  َ  [٨٦:  النور]  ﴾خ 
 اند. زنان ناپاک، سزاوار مردان ناپاک

 ا و پلیدی متهم کند، نعوذ باهلل به پیامبررا به زن اگر کسی، یکی از زنان پیامبر
 فرماید: می تهمت زده است؛ زیرا اهلل

َ ٱ﴿ بِيثِيَ لِلَ َُتَبِيث  َل   [  ٨٦:  النور]  ﴾خ 

 اند. زنان ناپاک، سزاوار مردان ناپاک

اهمیت نیست؛ بلکه  ای عادی و کم یابیم که این مسأله، مسأله رو درمی  از این
، ی اهل بیت پیامبر دار همه ما واجب است که دوست اهمیت فراوانی دارد و بر

 یعنی همسران او و دیگر خویشاوندان مؤمنش باشیم.
*** 

لٍِم إىل  -922 ُرو بن ُمسر َة وعمر َ ُ برُن َسربر نا وُحصنیر
َ
ُت أ وعن یزید بن حیَّاَن قال: انرطلَقر

رقمَ 
َ
: لََقدَزیرِد برِن أ نا إيَِلِه قال َل ُحصنیر ا َجلسر یرَت  ، فلَمَّ

َ
ىا َکثرِیىا، َرأ لَِقیَت یَا زیرُد َخریر

ىا رسوَل اّللَّ  َت َحِدیَثه، وَغَزورَت َمَعُه، َوَصلَّیَت َخلرَفه؛ لََقدر لَِقیَت یا َزیرُد َخریر ، وسِمعر
َت ِمنر رسول اّللَّ  َنا یا َزیرُد ما سِمعر ثر ِ لََقدر َکرِبتر َکثرِیىا، َحدي َِخ واّللَّ

َ
َن أ ، . قال: یا ابر ِسيني

ِِع ِمنر رسوِل اّللَّ 
َ
َض اَّلي کنُت أ َبلُوا، وَقُدم عهردي، ونِسیُت بعر ثرُتُكم، َفاقر ، َفَما َحدَّ

َ  َوَماال َفال تَُكليُفونِیِه؛ ُثمَّ قال: قام رسول اّللَّ  ِع ُُخ اء َبنیر ا فِیَنا خِطیباى بَِماٍء یُدر مى یَور
َة َوالَمِدیَنِة، َفَحِمدَ    اهللَ  مكَّ

َ
ر، ُثمَّ قال: وَأ يَُّها انلَّاس، »ثرًن َعلیره، ووَعَظ، َوَذکَّ

َ
ال أ

َ
د: أ ا بعر مَّ

َ
أ

لُهما کِتاُب  وَّ
َ
: أ نَا تَارٌِك فِیُكمر َثَقلنَیر

َ
جیب، وأ

ُ
يِتَ رسوُل ريب َفأ

ر
نر یَأ

َ
نَا بََْشٌ یُوِشُك أ

َ
َما أ َفإِنَّ

، وَ  ، فِیِه الُهدى َوانلُّور، َفُخُذوا بِِكتاِب اّللَّ ِسُكوا بهاّللَّ َتمر ، «. اسر َفحثَّ لَع کَِتاِب اّللَّ
َب فِیه. ثمَّ َقاَل  رکم»ورغَّ ذکي

ُ
ُل بَيريِت، أ هر

َ
ُركم اهللَ  اهللَ  وأ «. يف أهل بييت يف أهِل بيريت، أذکي

ُل بَيرتِِه یا زیرد؟ أليس نساُؤه من أهِل بيته؟ قال: نساُؤه منر أهِل  هر
َ
: وَمنر أ َفَقاَل ََلُ ُحَصنیر
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َده، قال: وَمنر ُهم؟ قال: ُهمر آُل يلع، وآُل َعِقیل،  بيتِهِ  دَقة بعر ُل بيرتِِه منر ُحرِم الصَّ هر
َ
َولَِكن أ

دَقة؟ قال: نَعم. َفر، َوآُل عبَّاس، قال: ُُكُّ ُهؤالءِ ُحرَِم الصَّ  (۶)]روایت مسلم[ وآُل َجعر
حُدَهما »ويف روایٍة: 

َ
: أ لنَیر ال َوإِِّني تَارٌِك فِیُكمر َثقر

َ
، مِن اتََّبعه اهلل  کَِتاُب أ َوُهو حبرُل اّللَّ

 «.ََكَن لََعَ الُهدى، وَمنر تََرَکُه َكَن لَع َضاللَةٍ 
گوید: با حصین بن سبره و عمرو بن مسلم، نزد زید  یزید بن حیّان می ترجمه:

ارقم رفتم. وقتی نزدش نشستیم، حصین به او گفت: ای زید! تو، به خیر  بن ابی
ای، همراهش جهاد  سخنانش را شنیدهای،  یدهرا د اهلل ای؛ رسول فتهفراوانی دست یا

ای، برای  شنیده اهلل چه از رسول ای. ای زید! آن ای و  پُشت سرش نماز خوانده کرده
ام و روزگاری دراز بر من  ما بازگو کن. )زید( گفت: ای برادرزاده! من، پیر شده

ام.  فراموش کرده حفظ کرده بودم، برگذشته است و برخی از مطالبی را که از پیام
پس، هرچه برایتان گفتم، بپذیرید و هرچه نگفتم، مرا به گفتن آن مکلّف نکنید. سپس 

در میان مکه و مدینه، به سخنرانی « خُم»گیری به نام  در آب گفت: روزی رسول اهلل
ا بعد؛ ای ام»پرداخت و پس از حمد و  ثنای اهلل، ما را پند و موعظه داد و فرمود: 

ی پروردگارم  آگاه باشید که من، بشری هستم و نزدیک است که فرستادهمردم! 
ی مرگ( به سراغم بیاید و من، ندای او را بپذیرم. من، دو چیز ارزنده در میان  )فرشته

، کتاب اهلل که سراسر هدایت و نور است؛ پس آن را محکم مگذارم: یک شما می
ی قرآن سفارش کرد و تشویق و ترغیب نمود.  ربارهد«. بگیرید و به آن چنگ بزنید

شوم؛ به  ی اهل بیتم، اهلل را به شما یادآور می و )دوم( اهل بیتم. درباره»سپس فرمود: 
حصین از او پرسید: ای «. ی اهل بیتم از اهلل بترسید کنم که درباره شما یادآوری می

ل بیتش نیستند؟ پاسخ زید! اهل بیت او چه کسانی هستند؟ آیا همسرانش، جزو اه
همسرانش، جزو اهل بیت او هستند؛ ناگفته نماند که اهل بیتش، کسانی هستند »داد: 

ها چه کسانی  حصین گفت: آن «.ات( بر آنان حرام شده استصدقه )زکاو، که پس از 
«. خاندان علی، خاندان عقیل، خاندان جعفر، وخاندان عباس»هستند؟ زید پاسخ داد: 

 «.بله»ها حرام است؟ جواب داد:  ی این قه، بر همهپرسید: آیا صد
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بدانید که من، دو چیز مهم و ارزنده در میان شما بر »و در روایتی آمده است: 
ها کتاب اهلل )قرآن کریم( است که همان ریسمان اهلل  گذارم: یکی از آن جای می

ماید، بر باشد؛ هرکس، از آن پیروی کند، بر هدایت است و هرکس، آن را رها ن می
 «.ست یراه گم

یق $وَعن ابِن ُعمرَ  -922 دي ر الصي نَُّه َقاَل: اررُقُبوا  عن أيب بَكر
َ
َمورقُوفىا َعلَیرِه أ

ا دى ِل بيرتِِه. حُمَمَّ هر
َ
 (۶)]روایت بخاری[ يف أ
نقل کرده است:  از ابوبکر صدیق« موقوف»صورت  به $عمر ابن ترجمه:

 «.داریدب پاسرا ی اهل بیتش  درباره محمد احترام»

 شرح
تر بیان شد  است؛ پیش ی حقّ اهل بیت پیامبر این حدیث و اثر یادشده، درباره

، همسران او و نیز خویشاوندان مؤمنش از خاندان علی، آل عقیل، که اهل بیت پیامبر
عباس هستند که صدقه و زکات، بر آنان حرام شده است؛ زیرا  خاندان جعفر و آل

د»فرمود:  ، عباسبه عمویش پیامبر وَْساخ انلَّاس َوإِنََّها ال ََتِّل آلِل حُمَمَّ
َ
. «إِنََّما ِِهَ أ

 «.صدقه )زکات(، چرکِ مال مردم است و برای خاندان محمد جایز نیست»یعنی: 
ای در  که از حقّ ویژه هایی دارند که دیگران ندارند؛ چنان خاندان نبوی، ویژگی

 فرماید: ونه که اهلل متعال، میگ غنایم جنگی برخوردارند. همان

اَا َل ُموَ عَ ٱوَ ﴿ نذم 
 
نِمَ َأ َ َِمِنَُتمغ  نَذَء َش 

 
ََِف أ هََُّلِلذ لِلرذُسولََِۥُُخُس  َِّلِيَو  َ ُقرَ لَ ٱَو   ﴾ب 

    [٣١: األنفال]
 است. آورید، از آنِ اهلل و پیامبر، و خویشانِ )پیامبر(پنجم غنایم جنگی که به دست می بدانید یک

باشد؛  شرافت این خاندان است که صدقه و زکات بر آنان حرام می از کرامت و
 فرماید: گونه که اهلل متعال، می زیرا صدقه و زکات، چرکِ مال مردم است. همان

مَ َِمنَ َُخذَ ﴿
 
ق ةَ َلِِهمَ و  َأ د  ِهِرُُهمَ َص  ِكِيِهمَُتط  تُز  اَو  ََ  [١١٤: التوبة]  ﴾بِه 

 وسیله آنان را پاک و تزکیه نمایی ر تا بدینبخشی از اموالشان را به عنوان زکات بگی
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بنابراین دریافت صدقه و زکات، بر این خاندان، حرام است؛ زیرا شرافت و 
که صدقه یا زکات بخورند، ولی به جای آن، از خمس  ست اینها، واالتر از  کرامت آن

 شود. ها داده می غنایم جنگی به آن
گیری  در غدیر خم که آب امبرسپس در حدیث زید بن ارقم آمده است که پی

ها  ای ایراد کرد و مردم را پند و موعظه داد و به آن در میان مکه و مدینه است، خطابه
ی قرآن سفارش کرد و تشویق و ترغیب نمود و بیان فرمود که در قرآن،  درباره

ی اهل بیت خویش سفارش کرد و سه بار فرمود:  هدایت و نور است؛ سپس درباره
ها را ادا نمایید و به  ؛ یعنی: حقّ آن«شوم ی اهل بیتم، اهلل را به شما یادآور می درباره»

آنان، ستم و تعدی نکنید. این را برای تأکید، بیان فرمود؛ و گرنه، هر مسلمانی بر 
مسلمان دیگر، حق و حقوقی دارد که بر اساس آن، هیچ مسلمانی نباید به برادر 

تر از  تر و گسترده بیش حقوق خاندان پیامبر مسلمانش ستم یا تعدی کند. البته
 حقوق سایر مسلمانان است.

ی خاندانش  در این حدیث درباره کنید، پیامبر طور که مشاهده می همان
ها، معصومند یا سخنشان، همانند قرآن است و باید  سفارش کرد؛ ولی نفرمود که آن

لذا اهل بیت،  دارند. ل بدعتاهبر خالفِ پنداری که چون و چرا به آن، عمل کرد؛  بی
شوند؛ با این  کنند و دچار لغزش و گناه می معصوم نیستند و مانند دیگران، خطا می

 برخوردارند. حال، از حقّ خویشاوندی با پیامبر
دارای چنین حقوقی  چه زیباست در این نکته بیندیشیم که وقتی خاندان پیامبر

پس از حق  ؟ آری! حق پیامبرچگونه است هستند، پس حق و حقوق پیامبر
ی خویش و بر  و حقوقش را بر خویشتن، خانواده قرار دارد و باید پیامبر اهلل

تر  ی عزیزان خود، بیش سان که او را از خود و همه ی مردم، ترجیح دهیم؛ بدین همه
دوست بداریم، احترامش را نگه داریم و سنت و روش او را در پیش بگیریم. زیرا 

باشد و امام اعظم مسلمانان است. از اهلل متعال درخواست  بر همه مقدّم می اهلل رسول
 بگرداند. اهلل ی مسلمانان را در ظاهر و باطن، پیرو رسول کنم که ما و همه می

*** 



داشت علما و سرآمدان دینی و برتر شمردن آنان  باب: گرامی -33
 بر دیگران

 فرماید: اهلل متعال، می

ل ََقُل َ﴿ ِينَ ٱَت وِيي سَ َه  عَ ََّلذ ِينَ ٱوَ َل ُمونَ ي  َََّلذ عَ َل  اَل ُمون  َي  رََُإِنذم  كذ ت ذ  لُوا ََي  و 
ُ
َٱَأ

َبَِب  َلَ ل  
ََ  [٩: الزمر]  ﴾٩

 پذیرند. دانند، برابرند؟ تنها خردمندان پند می دانند و کسانی که نمی بگو: آیا کسانی که می

: َقاَل َرُسوُل اهللِ قال:  نصاريي وعن أيب مسعوٍد ُعقبَة بِن عمٍرو ابلدريي األ -921
نَِّة، َفإِنر ََكنُ » لَُمُهمر بِالسُّ عر

َ
، َفإِنر ََكنُوا يف الرِقراَءةِ َسواء، َفأ قرَرؤُهمر لِكَتاِب اّللَّ

َ
وا يف یَُؤمُّ الرَقورَم أ

قرَدمُ 
َ
َرةِ َسَواء، َفأ َرةى، َفإِنر َكنُوا يف الِهجر قردُمُهمر ِهجر

َ
نَِّة َسَواء، َفأ نَّ الرَُّجُل السُّ ُهمر ِسنًّا َوال یَُؤمَّ

نِهِ  ِرمتِِه إاِلَّ بِإِذر ُعُد يف بيرتِِه لَع تَكر  (۶)]روایت مسلم[ «.الرَُّجَل يف ُسلرَطانِه، َوال َيقر
ا»ويف روایٍة ََل:  قردمُهمر ِسلرمى

َ
الما.« ِسنًّا»بَدل « َفأ ير إِسر

َ
 أ

قرَرؤُهمر لِكتَ »ويف روایة: 
َ
قردُمُهمر قِراَءةى، َفإِنر ََكنَتر قِراَءتُهمر َسواءى یَُؤمُّ الرَقورَم أ

َ
، وأ اِب اّللَّ

ربُُهمر ِسنًّا كر
َ
ُهمر أ َرةِ سَواء، َفلرَیُؤمَّ رةى، َفإِنر ََكنوا يف الِهجر قردُمُهمر ِهجر

َ
هم أ  «.َفَیُؤمُّ

فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابومسعود، عقبه بن عمرو بدری انصاری ترجمه:
کند و اگر در قرائت قرآن،  اهلل را بهتر قرائت می دم امامت دهد که کتابکسی برای مر»

نماز شود؛ و اگر در  ها که نسبت به سنت، داناتر است، پیش برابر بودند، هر یک از آن
دانش سنت مساوی بودند، کسی که زودتر هجرت نموده است، امامت نماید و اگر 

ی تحت  کس در محدوده هیچت کند؛ و ها امام ترین آن در هجرت برابر بودند، مسن
ی  ی کسی جز به اجازه کس در خانه اختیارِ شخصی دیگر، برای او امامت نکند و هیچ

 «.خانه ننشیند او در محلّ مخصوص صاحب
کسی که »، آمده است: «ها ترین آن مسن»جای  و در روایتی دیگر از مسلم به

 «.زودتر مسلمان شده است
اهلل را بهتر قرائت  کسی برای مردم امامت دهد که کتاب»و در روایتی آمده است: 

ها یکسان بود، کسی که  تری در قرائت دارد؛ و اگر قرائت آن ی بیش کند و سابقه می
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ترین  زودتر هجرت نموده است، امامت نماید و اگر در هجرت، برابر بودند، مسن
 «.نماز شود ها پیش آن

الةِ َویَُقول: َيمر  وعنه قال: َكن رسوُل اّللَّ  -929 َتُووا َوال »سُح مَناکَِبَنا يف الصَّ اسر
ِیَن یَلُونَهم، ُثمَّ  الِم وانلََُّه، ُثمَّ اَّلَّ حر

َ
ولوا األ

ُ
َتلَِف قُلُوُبُكم، يِلَليِن ِمنُكمر أ َُترتلُِفوا، َفَتخر

 (۶)]روایت مسلم[ «.اَّلین یلونَهم
های ما را  شانهنماز، هنگامِ  اهلل گوید: رسول می ابومسعود انصاری ترجمه:

راست و برابر بایستید و نابرابر و »فرمود:  داد و می با دستانش برابر یکدیگر قرار می
تِ سر و ششود. افرادِ بالغ و عاقل، پ هایتان دچار اختالف می نامنظم نایستید که دل

ی بعد هستند و به  نزدیکِ من قرار بگیرند؛ سپس کسانی که در سن و دانش در درجه
  «.ین ترتیب کسانی که در مراتب بعدی قرار دارندهم

 شرح
داشت علما و سرآمدان  باب: گرامی»، بابی بدین عنوان گشوده است: /مؤلف

از علما، عالمان دین و  /منظور مؤلف«. دینی و مقدم قرار دادن آنان بر دیگران
هستند؛ زیرا هی . آری! علما، وارثان پیامبران الهستند اند که وارثان پیامبر شریعت

ها برجای  چه از آن گذارند و آن پیامبران، درهم و دیناری از خود به عنوان ارث نمی
یک از  و نیز هیچ) که فاطمه و عباس، عموی پیامبر ماند، صدقه است؛ چنان می

؛ زیرا تنها ارثی که نبردندارث  به هیچ ثروتی از پیامبر( خدا همسران رسول
گذارند، علم توحید و دانش شریعت است. بنابراین، علم  پیامبران از خود برجا می

که هرکس از این دانش ارزشمند  ست یههمان دانش مربوط به رهنمودهای الشرعی، 
ی فراوانی از میراث علما نصیبش شده است.  مند شود و چیزی کسب کند، بهره بهره

ها نیز از این جایگاه  وقتی پیامبران مقام و جایگاه واال و شایسته ای دارند، وارثان آن
ها را ادا  ی عالی دارند و باید حقّ آن ی وافری از این رتبه نصیب نیستند و بهره واال، بی

کرد و احترامشان را نگه داشت. و چون این مسأله، خیلی مهم و حایز اهمیت است، 
 ی احترام علما گشوده است. بابی درباره /مؤلف

                                           
 .066، 526صحیح مسلم، ش:  (۶)



 الصالحین شرح ریاض   611

 

شود؛ زیرا  الی دین و شریعت، حفظ میداشت علماست که جایگاه وا با گرامی
اند. و برعکس، اهانت به علما، توهین به شریعت است؛ زیرا  علما، حامالن شریعت

اگر علمای دین، خوار و زبون شوند و از چشم مردم بیفتند، آیین و شریعتی که علما 
م دهد و دیگر، ارزش و منزلتی در نزد مرد کنند، جایگاه خود را از دست می حمل می

در معرض سان دین و آیین،  نگرد و بدین ی تحقیر به علما می ندارد و هرکس، با دیده
 گیرد. نابودی و تباهی قرار می

های دینی،  حفظ حرمت و آبروی مسؤوالن و حکام نیز در چارچوب آموزه
واجب است؛ زیرا اگر حکام و مسؤوالن اجرایی، از چشم مردم بیفتند و حرمت و 

رود و نابسامانی  ردم نداشته باشند، امنیت و آرامش جامعه از میان میاحترامی در نزد م
گردد و قدرت حاکمیت، ضعیف  گزین امنیت و آسایش می و هرج و مرج، جای

 آید. سان سنگ روی سنگ، بند نمی شود و بدین می
اگر علما و حکام، در برابر مردم تحقیر شوند، آیین و شریعت، رو به تباهی 

های فراوانی در جامعه پدیدار  رود و ناهنجاری و آرامش از میان می نهد و امنیت می
پندارد و هرکسی، خود را در مقام  سان هرکسی، خود را عالِم می گردد؛ بدین می

گیرند. از  ی نابودی قرار می بیند و شریعت و جامعه در آستانه دار و حاکم میفرمان
از صاحبان امور که همان علما و حکام برداری  رو اهلل متعال، به اطاعت و فرمان این

 هستند، دستور داده و فرموده است:

ل َ﴿ ِينَ ٱَت وِيي سَ َه  عَ ََّلذ ِينَ ٱوَ َل ُمونَ ي  َََّلذ عَ َل  اَل ُمون  َي  رََُإِنذم  كذ ت ذ  لُوا ََي  و 
ُ
َٱَأ

 ﴾٩َبَِب  َلَ ل  
    [٩: الزمر]

از صاحبان امرتان ای مؤمنان! از اهلل اطاعت کنید و از پیامبر فرمان ببرید و نیز  
 .برداری نمایید( )فرمان

م با شنیدن فتوا و دی مر حرمتی شود، عوام و توده وقتی به علما و حکام، بی
عالم دیدگاهِ دیگری دارد. یا  گویند: زیاد مهم نیست؛ فالن عالم می یکدیدگاه شرعی 

نیم. دا داند؛ ولی ما هم می  گویند: آقای فالنی، چیزی گفته است که خود می می
که دیدگاه امام  سر همین خرد و سبک شود که برخی از افراد بی که گاه شنیده می چنان

شود که این، دیدگاه شافعی، یا مالک، یا  ها گفته می شنوند یا به آن  احمد حنبل را می
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اند و ما،  ها، دیدگاه خود را داشته گویند: آن هاست، می ابوحنیفه، یا سفیان و امثال آن
! حال، باید از چنین افرادی سؤال کرد: شما کیستید که خود را با داریم د رادیدگاه خو

پندارید؟!  اهلل می سان ائمه رحمهم  پایه و هم علمی و ضعف و قصور علمی، هم این کم
ی تحقیر به علما بنگرند، هرکسی خود را عالم، بلکه عالمه و اهل  وقتی مردم، با دیده

سان  کران علم و معرفت هستم! و بدین که من، دریای بی کند پندارد و ادعا می فتوا می
کند و هرطور که  ماند و هرکس، هرگونه که بخواهد، اظهار نظر می هیچ عالمی نمی

ی چنین  خردانه بی کردِ عمل به سبب ،گاه شریعت دهد و آن میلش باشد، فتوا می
 رود. شود و از میان می پاره می جاهالنی، پاره

م نسبت به حکام و مسؤوالن خود بدبین شوند، دیگر حاضر طور اگر مرد همین
تر به  ی پایین ها اطاعت کنند. وقتی فرمان حاکم یا مسؤولی با رده نیستند که از آن
گوید: امکان ندارد از او اطاعت کنم؛ زیرا این اشکال و آن اشکال را  کسی برسد، می

ی  ودِ اوست و وظیفهدارد. باید گفت: اگر مسؤولی، مشکلی دارد، گناهش با خ
روای خود اطاعت نمایند؛ گرچه که در چاچوب شریعت از فرمان ست اینشهروندان، 

خوار باشد یا چندین چند فسق و فجور از او سر  ها، شراب روای آنحاکم یا فرمان
ایم و برای آن، دلیل و برهانی قطعی از  ندیده ها آنبزند. زیرا تا زمانی کفر آشکاری از 

گر  برداری از آنان، واجب است؛ گرچه فاسق و ستم نداریم، اطاعت و فرمان سوی اهلل

َخَذ َمالََك »فرموده است:  باشند. پیامبر
َ
ِطْع َوإِْن رَضََب َظْهَرَك َوأ

َ
یعنی:  (۶).«اْسَمْع َوأ

«. برداری نما؛ هرچند تو را بزند و اموالت را غصب کند شنوی و فرمان حرف»

اْسَمُعوا »انجام وظیفه فرمود:  های حکام در ی کوتاهی هچنین به یارانش دربار هم
َما َعلَيِْهْم َما َُحِّلُوا وََعلَيُْكْم َما َُحِّلْتُمْ  ِطيُعوا فَإِنَّ

َ
شنوی و اطاعت  شما حرف»یعنی:  (1).«َوأ

ی وظایفی که بر دوش  ی وظایف خود مسؤولند و شما درباره ها درباره نمایید؛ زیرا آن
 ی خود عمل کنید. . به عبارت دیگر، شما باید به وظیفه«شماست، مسؤولید

ما، همانند ابوبکر، عمر، عثمان و  فرمانروایاناما کسانی که دوست دارند حکام و 
باشند، باید بدانند که تحقق چنین ممکن نیست؛ ما باید همانند شهروندان آن  علی

                                           
 .نقل از حذیفه به 0257صحیح مسلم، ش:  (۶)
 .نقل از وائل بن حجر حضرمی به 0252صحیح مسلم، ش:  (1)
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ل خلفای راشدین شوند. زمان باشیم، یعنی صحابه یا مثل صحابه باشیم تا حکام ما مث
تر مردم و شهروندان جامعه، نسبت به وظایف خود کوتاهی  ولی متأسفانه بیش

خواهند که کسانی  شوند؛ با این حال می کنند و حتی مرتکب کارهای حرام می می
ی ما،  غیرممکن است. لذا وظیفهاین، چون خلفای راشدین بر آنان حکومت کنند! 

اگر حکام، مقصرند و در انجام وظایف خود کوتاهی  و ست یبردار اطاعت و فرمان
 ها نافرمانی نماییم. شود که از آن هاست و این، دلیل نمی کنند، گناهش با خود آن می

ی  بنابراین در صورتی که حرمت علما و حکام، حفظ نشود، دین و دنیا در آستانه
 گیرند. نابودی و تباهی قرار می

 فرماید: می ستدالل کرده است که اهللی قرآن ا به این آیه /سپس مؤلف

ل َ﴿ ِينَ ٱَت وِيي سَ َه  عَ ََّلذ ِينَ ٱوَ َل ُمونَ ي  َََّلذ عَ َل  اَل ُمون  َي  رََُإِنذم  كذ ت ذ  لُوا ََي  و 
ُ
َٱَأ

  ﴾٩َبَِب  َلَ ل  
 َ  [٩: الزمر] 

 پذیرند. دانند، برابرند؟ تنها خردمندان پند می دانند و کسانی که نمی بگو: آیا کسانی که می

ی جهل  علم، موصوف به صفت ناپسندیده گمان برابر نیستند؛ زیرا آدمِ بی ی بییعن
رو اگر به یک انسان عادی  ی علم و دانش. از این است و عالم، دارای صفت پسندیده

، «تو، جاهلی»ترین افراد جامعه از لحاظ سواد، بگویید که  یا به یکی از پایین
کند؛ و  دهد و این را رد می اکنش نشان میسختی و شود و به برافروخته و عصبانی می

شود و همه  که جهل، یک عیب یا صفت ناپسندیده محسوب می ست اینگر  این، نشان
که علما  ست ای هاز آن گریزان هستند. و در مقابل، علم و دانش، صفت نیک و پسندید

عبادت گرداند. عالم، اهلل را از روی بصیرت و آگاهی  را از سایر مردم، متمایز می
داند چگونه وضو بگیرد، چگونه نماز بخواند، چگونه زکات بدهد، چگونه  کند؛ می می

ی  روزه بگیرد، چگونه حج بگزارد، چگونه به پدر و مادرش نیکی کند، و چگونه صله
 کند: رحم نماید. عالم، مردم را به سوی حقیقت و راه درست، راهنمایی می

وَ ﴿
 
نَأ نَ َم  يَ ََك  حَ َاتَ م 

 
لَ َهَُن  َي يَ ف أ ع  ََُن او ج  مَ َانُورَ َۥّل  نَِلذاِسَٱَِفََۦبِهََِِشَي  م  ث لُهََُك  َۥمذ

ٰ  َٱَِفَ لُ َل يَ َتَِلظُّ اِمِنَ َِِب ارِج ََس  ََ  [١٨٨: األنعام]  ﴾ه 
اش کردیم و نوری فرارویش قرار دادیم که در پرتوش در میان مردم ای که زندهآیا )دل(مرده

 تواند از آن بیرون برود؟برد و نمی سر می ها بهیکیکه در تار ست یرود، مانند کسراه می
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که مردم، راه خود را  ست یامکان ندارد که این دو، برابر باشند؛ عالم، نورِ پرُفروغ
افزاید؛ ولی جاهل،  ها می بر درجات آن وسیله اهلل یابند و بدین ی او می وسیله به

ران؛ بلکه نیازمندِ دیگران رساند و نه به دیگ که نه به خود سودی می ست یبینوای
است؛ تازه اگر از روی جهلی که دارد، فتوا دهد، هم به زیان خود اوست و هم به 

 دانند، برابر نیستند. دانند و کسانی که نمی زیان دیگران. لذا کسانی که می
گوید:  می استدالل کرده است؛ عقبه به حدیث عقبه /سپس مؤلف

کند و  اهلل را بهتر قرائت می ردم امامت دهد که کتابکسی برای م»فرمود:  اهلل رسول
ها که نسبت به سنت، داناتر است،  اگر در علمِ قرائت، برابر بودند، هر یک از آن

نماز شود؛ و اگر در دانش سنت مساوی بودند، کسی که زودتر هجرت نموده  پیش
ن شده است، است، امامت نماید و اگر در هجرت برابر بودند، کسی که زودتر مسلما

 «.نماز شود ها پیش ترین آن مسن»و در روایتی دیگر آمده است: «. امامت کند
؛ بدین ترتیب که ابتدا کسی که دهد که عالم بر دیگران مقدّم است این، نشان می

دهد و سپس داناترین فرد نسبت به  تری نسبت به کتاب دارد، امامت می دانش بیش
برترین فرد، در امور دینی مردم بر دیگران، مقدم . یعنی بهترین و اهلل سنت رسول

شود. البته  نماز می است. لذا به ترتیبی که ذکر شد، هرکس برتر و داناتر باشد، پیش
مشخصی ندارند. اما در  مِکه اما ست یهای ی مساجد یا موقعیت این حکم، درباره

ه در میان دهد؛ گرچ مساجدی که امام مشخصی دارند، امام مسجد، خود امامت می
تری داشته باشند؛ زیرا  مردم )نمازگزاران( افرادی یافت شوند که صالحیت علمی بیش

ی تحت اختیارِ شخصی دیگر، برای او امامت  کس در محدوده و هیچ»فرمود:  پیامبر
آید. برخی  شمار می لذا مسجدی که امام مشخصی دارد، جزو همین محدوده به«. نکند

امامت  امام مسجد، جلو برود و برای مردمی  کسی بدون اجازهاند: اگر  از علما گفته
از این نوع امامت نهی  دهد، نمازشان باطل است و باید آن را اعاده کنند. زیرا پیامبر

 نموده و نهی، مستلزم فساد یا بطالن است.
*** 
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 : »َقاَل َرُسوُل اهللِ قال:  بن مسعودٍ اهلل  وعن عبد -921
ُ
ولُوا يِلَليِن ِمنرُكمر أ

ِیَن یَلُوَنُهمر  الِم وانلََُّه، ُثمَّ اَّلَّ حر
َ
واقِ »ثاَلثاى « األ سر

َ
 (۶)[مسلم ]روایت «.وإِیَّاُكم وَهيرَشاِت األ

افرادِ بالغ و عاقل، »فرمود:  اهلل گوید: رسول می عبداهلل بن مسعود ترجمه:
ی بعد  پستِ سر و نزدیکِ من قرار بگیرند؛ سپس کسانی که در سن و دانش در درجه

در مسجد و هنگام نماز جماعت( از »)و این را سه بار تکرار کرد و افزود:   «.هستند
 «.بازارها بپرهیزید هم آمیختگیِ نظمی، سر و صدا و به بی

ِل بن أيب َحثرمَة بفتح احلاءِ املهملة وإِسَكن  -922 د َسهر وعن أيب حیریی َوقیل: أيب حُممَّ
نصاري

َ
ُعوٍد إىِل َخیررَبَ اهلل  انرَطلََق عبردُ  قال: اثلاءِ املثلثة األ ٍل َوحُمیيَصُة ابرُن َمسر بُن سهر

ََت حُمَیيصُة إىِل عبدِ 
َ
َقا. َفأ َمئِذ ُصلرح، َفَتَفرَّ ُط يف دمِه َقتیالى، اهلل  َوِِهَ یَور بِن َسهٍل وهو یَتََشحَّ

ِن برُن سَ  ُعوٍد إىِل فدَفَنه، ثمَّ َقِدَم املِدیَنَة َفانرَطلََق َعبرُد الرَحر َنا مسر یصُة ابر ٍل َوحُمَیيَصُة وَُحوي هر
ِن َيَتَُكَُّم فقال: انلَِّبي  ر »، َفَذَهب َعبرُد الرََّحر ، َکربي ر َدُث الَقورم، َفَسَكت، َفَتَُكََّما « َکربي حر

َ
َوُهَو أ

وَن َقاتِلُكم؟»فقال:  َتِحقُّ ََترلُِفوَن َوتسر
َ
 (1)[عليه متفٌق ] َوَذَکَر تَماَم احلِدیث.« أ

گوید: زمانی که  می ی انصاری حثمه ابویحیی یا ابومحمد، سهل بن ابی ترجمه:
بردند، عبداهلل بن سهل و مُحَیِّصه بن مسعود  سر می اهل خیبر و مسلمانان در صلح به

جا از هم جدا شدند؛ پس از مدتی مُحَیِّصه، نزد عبداهلل بن سهل  به خیبر رفتند و آن
و کشته شده و در خون خود غلتیده است. پس او را دفن کرد و بازگشت و دید که ا
عبدالرحمن بن سهل و دو پسر مسعود، یعنی مُحَیِّصه و حُوَیِّصه، به مدینه بازگشت. 

تر بود، شروع به سخن گفتن کرد.  رفتند و عبدالرحمن که از همه کوچک نزد پیامبر
«. تر از تو سخن بگوید ؛ بزرگتر از تو سخن بگوید بگذار تا بزرگ»فرمود:  پیامبر

فرمود:  تر بودند(، سخن گفتند. پیامبر دو )که بزرگ لذا عبدالرحمن ساکت شد و آن
 ی حدیث را ذکر کرد. و بقیه« شناسید؟ خورید که قاتل را می آیا سوگند می»

 

                                           
 .062، 526صحیح مسلم، ش:  (۶)

 .0228؛ و صحیح مسلم، ش:2072صحیح بخاری، ش: (1)



 611  داشت علما و سرآمدان دینی و برتر شمردن آنان بر دیگران باب: گرامی

نَّ انلَّبَّ  وعن جابرٍ  -926
َ
  أ

ُ
ِ ِمنر َقترََل أ َ الرَُّجلنَیر ، ََكَن ََيرَمُع بنیر ُحٍد َيعرين يف الَقربر

آن؟»ُثمَّ َيُقول:  ذاى لِلرُقرر خر
َ
ََثُ أ كر

َ
يُُّهما أ

َ
د.« أ َمُه يف اللَّحر َحِدِهَما َقدَّ

َ
ِشرَی ََلُ إىل أ

ُ
]روایت  َفإَِذا أ

 (۶)بخاری[
های احد را در یک قبر  هر دو نفر از کشته گوید: پیامبر می جابر ترجمه:

و « ری از قرآن دارد؟ت ی بیش ک از این دو، بهرهی کدام»پرسید:  کرد و می دفن می
 کرد. م میشد، او را در قبر، لَحد مقدّ ها اشاره می هنگامی که به یکی از آن

نَّ انلَّبَّ اهلل  وعن ابن ُعمَر رِض -922
َ
تََسوَُّك بِِسَواك، »قال:  عنهما أ

َ
َراِّن يف الَمَناِم أ

َ
أ

رَبُ  كر
َ
حُدُهَما أ

َ
ُتُه  َفَجاَءِِّن رَُجالن، أ ، َفَدَفعر َغر، فقیَل يل: َکربي صر

َ
َواَك األ ِمَن اآلَخر، َفَناَولرُت السي

رَبِ ِمنرُهَما
كر

َ
و روایت بخاری، به صورت « مسند»]روایت مسلم، به صورت  «.إىِل األ

 (1)«[معلّق»
زنم.  در خواب دیدم که مسواک می»فرمود:  گوید: پیامبر می $عمر ابن ترجمه:

مسواک را به کوچک تر.  تر بود و دیگری، کوچک مدند؛ یکی، بزرگدو نفر نزد من آ
 «.تر دادم تر بده. پس آن را به بزرگ تر دادم. به من گفته شد: آن را به بزرگ

اللِ : »َقاَل َرُسوُل اهللِ قال:  وعن أيب موىس -922 َراَم ذى اهلل  إِنَّ ِمنر إِجر تعاىل إِکر
لِم، وََحاِمِل الر  يربِة الُمسر لرَطاِن الشَّ َراَم ِذي السُّ ِ الرَغايل فِیِه، واجَلايف َعنرُه وإِکر ُقرآِن َغریر

ِسِط   (۳)]حدیثی حسن است که ابوداود روایت کرده است.[ «.الُمقر
داشتِ پیرمرد  احترام و گرامی»فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابوموسی ترجمه:

کوتاهی نکند، و نیز احترام روی یا  مسلمان، و حافظ و عالِم قرآن که در آن زیاده
 «.داشت و تعظیم اهلل متعال است قدرتِ عادل، جزوِ بزرگ روا و صاحبفرمان
 

                                           
 .0252صحیح بخاری، ش: (۶)

 .652ی  شماره ؛ و تعلیق بخاری به6670مسلم، ش: صحیح  (1)

؛ 542، ش: /داود، آلبانی ؛ و صحیح ابی86؛ صحیح الترغیب، ش: 6088صحیح الجامع، ش:  (۳)

 ، صحیح دانسته است.5876المصابیح، ش: ة مشکادر  ، این حدیث را/آلبانی
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ه -923 بیِه، عن َجدي
َ
رو بِن ُشَعیرب، عن أ لَيرَس ِمنَّا : »َقاَل َرُسوُل اهللِ قال:  وعن َعمر

رِفر رَشَف َکبرِیِنَا که ابوداود و ترمذی  ست یصحیح]حدیث  «.َمنر لَمر یَررَحمر َصِغرَینَا، َویَعر
 (۶)اند و ترمذی، آن را حسن صحیح دانسته است.[ روایت کرده

 «.َحقَّ َکبریِنَا»ويف روایة أيب داود: 
 اهلل روایت است که رسول عمرو بن شعیب از پدرش از جدش از ترجمه:

گه ترِ ما را ن ت و احترام بزرگتر ما رحم نکند و شراف ه به کوچککسی ک»فرمود: 
 «.ندارد، از ما نیست

 «.ترِ ما... حقّ بزرگ»در روایت ابوداود آمده است: 

ن اَعئَشَة رِض اهللُ  وعن َمیرُموَن بِن أيب َشبِیٍب رَحه -962
َ
عنها َمرَّ بِها َسائٌِل، اهلل  أ

َكَل 
َ
َعدتره، َفأ قر

َ
ةى، َومر  بَِها رَُجٌل َعلَیرِه ثَِیاٌب وَهیرَئٌة، َفأ َ َطترُه کرِسر عر

َ
َفِقیَل لََها يف ذلك؟  َفأ

نرِزلُوا انلَّاَس َمَنازِلَُهمر : »َقاَل َرُسوُل اهللِ فقالت: 
َ
]ابوداود، این حدیث را روایت کرده  «.أ

 (1)«.[میمون، عایشه را ندیده است»و گفته است: 
لِیقاى فقال:  ِل َصِحیحِه َتعر وَّ

َ
لٌم يف أ عنها اهلل  َر َعنر اعئَِشَة رِضَوُذکِ َوَقدر َذَکرَهُ ُمسر

مرنا رسوُل اّللَّ 
َ
بُو عبدِ  قالت: أ

َ
ِل انلَّاَس َمَنازِلَُهم، َوَذَکرَهُ احلاِكُم أ نر ُنْنر

َ
يف کِتابِِه اهلل  أ

رَفة ُعلُوِم احَلدیث»  وقال: هو حدیٌث صحیح.« َمعر
گذشت.  &گوید: گدایی از کنار عایشه می /شبیب میمون بن ابی ترجمه:

ی  . و نیز مردِ دیگری از کنارش گذشت که لباس و قیافهنانی به او داد تکه &عایشه
منین، او را نشاند )تا از او پذیرایی کند(. آن مرد، غذا خورد. ؤالم تری داشت؛ ام مناسب

 سؤال شد. پاسخ داد: پیامبر &المؤمنین ی این فرق گذاشتن از ام سپس درباره
 «.هرکس را در جایگاه خودش قرار دهید»فرموده است: 

صورت معلّق آورده و گفته  خود به« صحیح»م، این حدیث را در ابتدای مسل
به ما دستور داد که مردم را در  اهلل گفته است: رسول &شود: عایشه می  است: گفته

                                           
از  0422، ش: ؛ و صحیح الترمذی5025داود، ش:  ؛ صحیح ابی4555صحیح الجامع، ش:  (۶)

 ./آلبانی

 .026، ش: /داود، از آلبانی ؛ و ضعیف ابی0285، ش: السلسلة الضعيفةضعیف است؛ ر.ک:  (1)
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هاست. حاکم، ابوعبداهلل نیز این روایت را در  جایگاهی قرار دهیم که درخورِ آن

 .ست یت: حدیث صحیحآورده و گفته اس« َمْعرَفة ُعُلوِم احَلديث»

ٍن َفَْنَل لََعَ ابرِن اهلل  وََعنر ابرن َعَباٍس رِض -962 عنهما قال: َقِدَم ُعَیيرَنة برُن ِحصر
نِیِهمر ُعمرُ  ِین یُدر ُر برِن َقيرس، َواَكَن ِمن انلََّفِر اَّلَّ خیِِه احلر

َ
حاَب ََمرلِِس  أ صر

َ
َواَكَن الرُقرَّاُء أ

ٌه ِعنرَد  َوُمشاَوَرتِِه ُکهوالى  ُعَمرَ  ِِخ لََك وَجر
َ
خیِه: یَا ابرَن أ

َ
ور ُشبَّانا، َفَقاَل ُعیيرَنُة البرِن أ

َ
ََكنُوا أ

ِذنر 
ر
َتأ اب،  ىِل َهَذا األِمریِ َفاسر َطَّ ا دَخَل قال: ِِهر یا ابرَن اخلر ِذَن ََلُ ُعمر. َفلَمَّ

َ
َعلَیره، فاسَتأذَن فَأ

َل َوال ََتر  َزر ِطیَنا اجلر ل، َفَغِضَب ُعَمرُ َفَواّللَّ َما ُتعر نر یُوقَِع بِِه َفَقاَل  ُكُم فِیَنا بالرَعدر
َ
حَّتَّ َهمَّ أ

ِمننَِی إِنَّ  رُمؤر ِمرَی ال
َ
ُر: یا أ فَ لَ ٱَُخذَِ﴿: تَعاىل َقال نِلبِیيهِ اهلل  ََلُ احلر ََوَ ع 

 
أ ََُِمرَ و  ٱب

عَ َِفَُعرَ لَ 
 
أ َو  َرِض 

نَِ  ما جاَوَزها ُعَمُر ِحنَی تالها، واَكَن َوقَّافاى وإنَّ َهَذا ِمَن اجلاهلنی، َواّللَّ  ﴾١٩٩َِهلِيَ ج  َلَ ٱَع 
 (۶)]روایت بخارى[ تعاىل.اهلل  ِعنرد کَِتاِب 

ی  خانه بن حصن )به مدینه( آمد و به گوید: عیینه می عباس ابنترجمه: 
ها را به خود  آن اش، حر بن قیس رفت. حُر، جزو افرادی بود که عمر برادرزاده

داشت(؛ قاریان قرآن، پیر بودند یا جوان، همواره در مجلس  میکرد )گرامی  نزدیک می
اش گفت:  حصن به برادرزاده اشتند و طرفِ مشورتش بودند. عیینه بنحضور د عمر

نگامی واه که مرا به حضور بپذیرد. عیینه هتو نزد این امیر، قدر و منزلت داری؛ از او بخ
دهی  تو چیزِ زیادی به ما نمی شد، گفت: های! ای پسر خطاب! که وارد مجلس عمر

خواست او را تنبیه  خشمگین شد و می کنی. عمر عدالت حکم نمی و در میان ما به
 فرموده است: کند. حر به عمر گفت: ای امیر مؤمنان! اهلل متعال، به پیامبرش

فَ لَ ٱَُخذَِ﴿ ََوَ ع 
 
أ ََُِمرَ و  ٱب

عَ َِفَُعرَ لَ 
 
أ َو  نََِرِض   [  ١٩٩ :األعراف]  ﴾١٩٩َِهلِيَ ج  َلَ ٱَع 

 عفو و گذشت )در پیش( بگیر و به کار نیک و پسندیده فرمان بده و از جاهالن روی بگردان.

خدا  گوید:( به می عباس و ادامه داد: و این شخص نیز از جاهالن است. )ابن
از حکم آن تجاوز نکرد؛  سوگند، هنگامی که حر، این آیه را تالوت نمود، عمر

 بسیار مطیع بود.، اهللدر برابر کتاب  عمر

                                           
در همین کتاب ذکر شده  40ی  شماره تر به ؛ ]این حدیث، پیش7622، 5256صحیح بخاری، ش:  (۶)

 است.[
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ِد رسول اّللَّ  وعن أيب سعیٍد َسُمرَة بِن ُجنردٍب  -961  قال: لََقدر کنرُت لََعَ عهر
. سنُّ ِميني

َ
نَّ َهُهَنا رِجاالى ُهمر أ

َ
ِل إاِلَّ أ َنُعين ِمَن الَقور حَفُظ عنره، َفَما َيمر

َ
ا، َفُكنرُت أ ]متفق  ُغالمى

 (۶)علیه[
، پسری گوید: در دوران پیامبر می مُره بن جندبابوسعید، سَ ترجمه:
تنها چیزی که کردم؛  های ایشان را حفظ می سن و سال( بودم و فرموده نوجوان )کم

 تر در مجلس بود. داشت، حضورِ مردانِ مسن  مرا از سخن گفتن باز می

نس -969
َ
ا لِِسنيِه إاِلَّ : »َقاَل َرُسوُل اهللِ قال:  وعن أ َرم َشابٌّ َشیرخى كر

َ
اهلل  َقیََّض  ما أ

ِرُمُه ِعنرد ِسنيه  (1).[ست ی]ترمذی، روایت کرده و گفته است: حدیث غریب «.ََلُ َمنر یُكر
خاطر سنّ و  هر جوانی، پیری را به»فرمود:  اهلل گوید: رسول می انس ترجمه:

سالش مورد احترام قرار دهد، زمانی که خود پیر شود، اهلل متعال، کسی را مقدّر 
 «.او را گرامی بداردکند که  می

 شرح
اشاره شده است؛  داشت اهل فضل و علم ی این احادیث، به گرامی در همه

افرادِ بالغ و »فرمود:  پیامبرآمده است:  که در حدیث عبداهلل بن مسعود چنان
تِ سر و نزدیکِ من قرار بگیرند؛ سپس کسانی که در سن و دانش در شعاقل، پ

در مسجد و هنگام نماز »)را سه بار تکرار کرد و افزود: و این   «.ی بعد هستند درجه
ی شایسته نیع«. هم آمیختگی بازارها بپرهیزید نظمی، سر و صدا و به جماعت( از بی

ْحالمِ »های جلو قرار بگیرند.  تر و داناتر در صف است که افراد مسن
َ
ولُوا األ

ُ
، یعنی «أ

ولُوا »به معنای عقل و خرد است و « نهیه»، جمعِ «انلَُّه »اند و  کسانی که بالغ شده
ُ
أ

های جلو  یعنی خردمندان. لذا افراد بالغ و عاقل، باید هنگام نماز در صف «انلَُّه 
این حدیث، بدین معنا نیست که تنها افرادِ بالغ و عاقل جلو بایستند یا بدین بایستند. 

بگیرند. لذا های جلو قرار  ها و خردساالن، حق ندارند در صف معنا نیست که بچه

                                           
 .825؛ و صحیح مسلم، ش: 0226صحیح بخاری، ش:  (۶)

. /؛ از آلبانی4106؛ ضعیف الجامع الصغیر، ش: 252ک: ضعیف الترمذی، ش:ضعیف است؛ ر. (1)
 ، این حدیث را ضعیف دانسته است.5270المصابیح، ش: ة آلبانی در مشکا
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ایستند، از صف اول به عقب برانیم و این کار،  هایی را که در صف اول می نباید بچه
زیرا هر مسلمانی، پیش از سایر  که نمازگزاران را اذیت کنند. جایز نیست؛ مگر این

جاست که به  . اینیابد، آن موقعیت به او تعلق داردمسلمانان به چنین موقعیتی دست 
 بریم: بارت، پی میتفاوت این دو ع

 ت سرِ او بایستند.شاول: این عبارت که: تنها افراد بالغ و عاقل، نزدیک امام و پ
افراد بالغ و عاقل، پشت سر و نزدیک من قرار »که:  ی پیامبر و دوم: این فرموده

 «.بگیرند
و در  مها و خردساالن، نباید نزدیک اما عبارت نخست، بدین معناست که بچه

تشویقی  ی پیامبر قرار بگیرند؛ و این، درست نیست. ولی فرموده های جلو صف
رو  از این م جماعت بایستند.نزدیک امااست تا در صف اول و برای افراد بالغ و عاقل 

ها را  رانند، در حقیقت آن های جلو به عقب می ها را از صف گوییم: کسانی که بچه می
سان دچار اشتباه بزرگی  کنند و بدین اند، محروم می ن دست یافتهاز حقی که به آ

َمْن َسبََق إََل َما لَْم يَْسِبْق إَْلِْه ُمْسِلٌم َفُهَو »روایت شده است:  شوند. زیرا از پیامبر می
هرکس، پیش از سایر مسلمانان به چیزی دست یابد، آن چیز به او تعلق »یعنی:  (۶).«هَلُ 

 «.دارد
زده شوند و این،  ها از مسجد دل ه بچهک گردد میاز سوی دیگر، این امر باعث 

، نماید میها را طرد  کند؛ عالوه بر این از کسی که آن ها را از مسجد فراری می آن
های جلو  ها را از صف گاه بچه کنم که هیچ رو تأکید می . از اینشوند میخاطر  آزرده

 طرد نکنید.
 فرصتِیم، های عقب بران های جلو به صف ها را از صف چنین اگر بچه هم

ها در عقب،  ی بچه . به عبارت دیگر اگر همهایم در اختیارشان گذاشتهگوشی  بازی
خود، حواس  هیاهویصف جداگانه و مستقلی داشته باشند، با سر و صدا و 

میان نمازگزاران، پراکنده صف اول یا در کنند؛ ولی اگر در  نمازگزاران را پَرت می
 شود. یتر حفظ م باشند، آرامش مسجد، بیش

                                           
 .4266، ش: /ضعیف است؛ ر.ک: ضعیف الجامع، از آلبانی (۶)
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بریم که نزدیک بودن به امام جماعت،  بدین نکته پی می ی پیامبر از این فرموده
نتیجه بگیریم که اگر سمت  پستوان نادیده گرفت.  که نمی ست یدارای شأن و فضیلت

ادن تتر باشد، در این صورت ایس چپ صف، نسبت به سمت راست آن، به امام نزدیک
یابی به این  تر می باشد. برای دست مام، نزدیکدر سمت چپ، برتر است؛ زیرا به ا

، هر سه در یک صف ندفضیلت، ابتدا چنین بود که اگر یک امام و دو مقتدی بود
ایستاد و  گرفت و یک نفر، سمت راستش می ایستادند و امام، وسط قرار می می

، منسوخ شد، هدیگری، سمت چپ. گرچه این وضعیت ایستادن در جماعت سه نفر
طور مطلق برتر نیست و تنها زمانی برتر است  که سمت راست، به ست اینگر  ناما نشا

ی  ی سمت چپ باشد؛ ولی اگر فاصله ی سمت راست از امام، همانند فاصله که فاصله
تر باشد، در این صورت، سمت چپ، برتر و  طور روشن، کم سمت چپ از امام، به

 افضل است.
در خواب دیدم که مسواک »آمده است:  اما در حدیثِ مربوط به خوابِ پیامبر

تر. مسواک را به  تر بود و دیگری، کوچک زنم. دو نفر نزد من آمدند؛ یکی، بزرگ می
«. تر دادم تر بده. پس آن را به بزرگ تر دادم. به من گفته شد: آن را به بزرگ کوچک

ترها شروع  که باید هنگام دادن اشیاء به افراد، از بزرگ ست اینگر  این حدیث، نشان
کنیم؛ لذا هنگام پذیرایی با غذا، چای و قهوه، از سمت راست شروع نکنیم؛ بلکه از 

خواست مسواک  می روی ما هستند، آغاز نماییم. زیرا پیامبر تری که روبه افرادِ مسن
تر بده. ناگفته پیداست که اگر  تر بدهد، اما به او گفته شد: آن را به بزرگ را به کوچک
گرفت که مسواک را به او  تصمیم نمی تر در سمت چپ بود، پیامبر مردِ کوچک

ولی به  سمت راست بوده است؛تر  رسد که فردِ کوچک نظر می بدهد؛ لذا چنین به
روی ما  روبه که وقتی مردم پس نتیجه این «.تر بده آن را به کوچک»گفته شد:  پیامبر

ولی اگر سمت چپ و  راست.کنیم، نه از سمت  وع میرتر ش باشند، از افراد مسن
 ته باشند، باید از سمت راست، آغاز نماییم.سنش راست

تر شروع کنیم  افراد مسناز بندی این مسأله که پذیرایی و امثال آن را  برای جمع
ای باشد که  گونه اگر داستان بهگوییم:  ، مییا از افرادی که سمت راست ما قرار دارند

ای  که نوشیدنی کنیم؛ چنان افرادِ سمت راست آغاز میاز اتفاق افتاد،  برای پیامبر
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ان، افرادی مسن بودند و سمت راست ایش آوردند؛ سمت چپِ پیامبر برای پیامبر

ْعِطَي ُهؤالِء؟»به پسربچه فرمود:  ای قرار داشت؛ پیامبر پسربچه
ُ
ْن أ

َ
َذُن يل أ

ْ
تَأ

َ
یعنی:  «أ

پاسخ داد: خیر، سوگند به اهلل  پسربچه« ها بدهم؟ دهی که به این آیا اجازه می»
دهم. لذا  کس را در سهمی که از سوی شما نصیبم شده است، بر خود ترجیح نمی هیچ

گونه بود، افرادِ سمت راست را مقدّم بدارید؛ ولی اگر همه،  وقتی که موقعیت، این
م ی مقد ما درباره بندیِ تر آغاز کنید. این، جمع روی شما هستند، از افراد مسن روبه

که در سمت راست مجلس قرار دارند. حال این  ست یتر یا افراد دانستن افراد مسن
تر مجلس دادید، پس از او، چه  شود که اگر لیوان آب را به بزرگ پرسش مطرح می

کسی اولویت دارد؟ کسی که سمت راستِ این فرد و سمت چپ شماست یا کسی 
 که سمت راستِ شما قرار دارد؟

شماست، گرچه سمت چپِ که سمتِ راست  کنیدکسی آغاز  گوییم: باید از می
مسن باشد؛ زیرا اگر ما پس از مقدم قرار دادن فرد مسن، رعایت سمت راست  آن فردِ

 ست یرا اساس قرار دهیم، در این صورت کسی که سمت راستِ شماست، همان کس
ر صورتی که که سمتِ چپِ مقابلِ شماست و باید او را در اولویت قرار دهید؛ البته د

حاضران مجلس، در این ترتیب، کسی را بر خود ترجیح ندهند یا تعارفش نکنند و 
 یند: به فالنی بده.ودهد، نگ کار یا کسی که آب می به خدمت

*** 



صحبتی و دوستی با  نشینی، هم باب: مالقات اهل خیر و هم -33
رای های دا و زیارتِ مکان (۶)آنان و درخواست دیدار و دعا از آنان

 فضل

 فرماید: اهلل متعال، می

َ َق ال ََِإَوذَ ﴿ ت ى ََُموس  ب ََل  ََهَُلِف 
 
حَُأ َىَر  تذ ب ََح 

 
َ َلُغَ أ عَ م  يَ حَ ل  َٱَم  وَ َنَِر 

 
مَ َأ

 
  ﴾٦٠َاُحُقبَ َِضَ أ

   [٦١: الكهف] 

تا  دهمفت: پیوسته به راهم ادامه میو زمانی )را یاد کن( که موسی به نوجوان همراهش گ
 و دریا برسم؛ اگر چه زمان زیادی راه بروم.به محل تالقی د

 فرماید: جا که می تا آن

ََُق ال َ﴿ َ َۥّل  ل ََُموس  تذبُِعك ََه 
 
َىَأ نََع  

 
نََِأ ِلِم  اَُتع  َُعِلِمَ َِممذ  [ ٦٦: الكهف]  ﴾٦٦َادَ رُشَ َت 

 اند، چیزهایی به منتوانم از تو پیروی کنم تا از آنچه به تو آموختهموسی به او گفت: آیا می
 ی رشد و هدایت من باشد.آموزش دهی که مایه

 فرماید: چنین می هم

ك َن فَ َِبَ ص َٱوَ ﴿ عَ َس  ِينَ ٱَم  بذُهمَُعونَ ي دَ ََّلذ ََِر  ٱب
وَ لَ  د  هَُو جَ َيُرِيُدونَ َع ِشَِِلَ ٱوَ َةَِغ  َََۥ ه  ل  َو 

يَ َدَُت عَ  نَ َن اكَ ع  َ ٱَزِين ةَ َتُرِيدََُُهمَ ع  نَ ٱَةَِي وَ ل  َ [  ٨٨: الكهف]  ﴾ي ا َدلُّ
خوانند، در حالی که رضای ت را با کسانی شکیبا بدار که صبح و شام پروردگارشان را میخود

 جویند؛ و  دیدگانت را از آنان برنگردان.او را می

 شرح
صحبتی و دوستی با  نشینی، هم باب: مالقات اهل خیر و هم»گوید:  می /مؤلف

 «.آنان و طلبِ دیدار و دعا از آنان
دوستی منان و نیکوکاران که محبتشان واجب است؛ زیرا اهل خیر، یعنی علما، مؤ

خاطر اهلل، استوارترین ریسمانِ ایمان است. لذا کسی که حب و بغض او  و دشمنی به
نشینی با اهل  یابد. هم باشد، به والیت و دوستی اهلل متعال دست می خاطر اهلل به

                                           
ی  ، دربارهدر پایان همین باب /ی گرامی، به توضیحاتی که شارح شود خواننده پیشنهاد می (۶)

 درخواست دعا از دیگران داده است، توجه فرماید. ]مترجم[
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ی مشک  را به دارندهنشین نیک  هم خیر، خیر و برکت فراوانی دارد؛ زیرا پیامبر
از  ی)عطار( تشبیه کرده است که اگر به تو مشکی نبخشد یا نفروشد، الاقل بوی خوش

؛ زیرا رسد. چه خوب است که از اهل خیر بخواهید به دیدن شما بیایند به تو می او
 فواید زیادی در دیدار  اهل خیر وجود دارد.

 ت:با خضر را ذکر کرده اس ، داستان موسی /سپس مؤلف

َ َق ال ََِإَوذَ ﴿ ت ى ََُموس  ب ََل  ََهَُلِف 
 
حَُأ َىَر  تذ ب ََح 

 
َ َلُغَ أ عَ م  يَ حَ ل  َٱَم  وَ َنَِر 

 
مَ َأ

 
 ﴾٦٠َاُحُقبَ َِضَ أ

    [٦١: الكهف]
دهم تا و زمانی )را یاد کن( که موسی به نوجوان همراهش گفت: پیوسته به راهم ادامه می

 ی راه بروم.به محل تالقی دو دریا برسم؛ اگر چه زمان زیاد

زیرا اهلل متعال، به موسی خبر داد که رحمتی از سوی خویش به یکی از بندگانش 
به جستجوی این  بخشیده و دانشی از سوی خود به او آموخته است. موسی

طور مفصل  ی نیکِ اهلل پرداخت تا با او مالقات کند. اهلل متعال، این داستان را به بنده
 اش سخن خواهیم گفت. شاءاهلل درباره ده است که انبیان فرمو« کهف»ی  در سوره

*** 

نٍس  -961
َ
َد َوَفاةِ رسوِل اّللَّ  $قال: قال أبو بكر لِعمرَ  وعن أ : انرَطلِقر بَِنا إىِل َبعر

یرمنَ 
َ
مي أ

ُ
َتَهیا إيَِلرَها، بََكت، َفَقاالَ لََها:  نَُزوُرَها َکما َكَن رسوُل اّللَّ  &أ ا انر َما یُزوُرَها، فلَمَّ

نَّ ما ِعنردَ 
َ
لَِمنَی أ ما َتعر

َ
ُكوَن ؟ فقالت: لَِرُسوِل اهللِ خرٌی اهلل  ُيبرِكیِك أ

َ
برِكي أن الَ أ

َ
إِِّني الَ أ

لَُم  عر
َ
نَّ ما ِعندَ أ

َ
َقَطَع ِمَن لَِرُسوِل اهللِ تعاىَل َخرٌی اهلل  أ َ َقِد انر نَّ الَوَحر

َ
، ولَكنر أبركي أ

َماء. َفَهیََّجترُهما لَع ا  (۶)]روایت مسلم[ بلََُكء، َفجعال َيبرِكیاِن معَها.السَّ
گفت:  به عمر اهلل پس از وفات رسول گوید: ابوبکر می انس ترجمه:

رفت. وقتی  به دیدنش می گونه که پیامبر برویم؛ همان &ایمن بیا با هم به دیدنِ ام
دانی  گر نمیکنی؟ م به او گفتند: چرا گریه می $نزدش رفتند، گریست. ابوبکر و عمر

سبب ایمن پاسخ داد:  باشد؟ ام بهتر می اهلل چه نزد اهلل است، برای رسول که آن
 چه نزد خداست برای پیامبر آناطالعی از این نیست که  ، بیاهلل ام بر رسول گریه

                                           
ی کتاب  ی این حدیث، در مقدمه درباره /؛ به توضیح عالمه آلبانی6545صحیح مسلم، ش:  (۶)

 مراجعه کنید.
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گریم که نزول وحی از آسمان قطع شده است. و  بهتر است؛ بلکه من از این جهت می
 بوبکر و عمر را به گریه انداخت و آن دو با او گریستند.ا &ایمن سان ام بدین

ررصد: »َعِن انلَّبي  وعن أيب هریرة -962
َ
َرى، َفأ خر

ُ
ا ََلُ يف َقریٍَة أ خى

َ
نَّ رَُجالى َزاَر أ

َ
 أ

ا يل يف هذِ  اهللُ  خى
َ
رِیُد أ

ُ
یرن تُرید؟ قال: أ

َ
ََت َعلَیرِه قال: أ

َ
ا أ رَجتِِه ملََك، َفلَمَّ هِ تعاىل لَع َمدر

ببرُتُه يف حر
َ
ِّني أ

َ
َمٍة تَُربَُّها َعلَیره؟ قال: ال، َغریر أ یِة. قال: َهلر لََك علَیرِه ِمنر نِعر تعاىل، اهلل  الرَقرر

نَّ اهلل  قال: َفإِِّني رسول
َ
ببرَتُه فِیهِ اهلل  إيَِلرَك بأ حر

َ
حبََّك َکما أ

َ
 (۶)]روایت مسلم[ «.َقدر أ

مردی به دیدنِ برادرش در دهی »رمود: ف گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:
ای را بر سرِ راهش قرار داد؛ وقتی آن مرد به فرشته  دیگر رفت. اهلل متعال، فرشته

ام  خواهم به دیدن برادر دینی روی؟ پاسخ داد: می رسید، فرشته از او پرسید: کجا می
نزدش  با او کاری داری که برای انجام آن،در این روستا بروم. سؤال کرد: آیا 

خاطر اهلل متعال دوست دارم. فرشته گفت: من،  روی؟ جواب داد: خیر؛ فقط او را به می
ی اهلل به سوی تو هستم تا به تو خبر دهم که اهلل تو را دوست دارد؛  فرستاده

 «.خاطر اهلل دوست داری گونه که تو آن شخص را به همان

، نَاَداهُ ُمَناد: َمنر اَعَد : »َقاَل َرُسوُل اهللِ وعنه قال:  -966 ا ََلُ يف اّللَّ خى
َ
ور َزار أ

َ
ا أ َمریضى

ِالى 
َت ِمَن اجلنَِّة مْنر

ر
َشاك، َوَتَبوَّأ نر ِطبرت، وَطاَب ممر

َ
]ترمذی، روایت کرده و گفته:  «.بِأ

 (1)ها آمده که: حدیثی غریب است.[ حدیثی حسن است. و در بعضی نسخه
هرکس، بیماری را عیادت کند »د: فرمو اهلل گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

خاطر اهلل با او محبت دارد، یک منادی او را ندا  اش برود که به یا به دیدن برادرِ دینی
ای در بهشت، فراهم  ، و برای خود خانهدهد: خیر ببینی و رفتنت مبارک باد می

 «.کردی

                                           
 .6427صحیح مسلم، ش:  (۶)

ة در مشکا ؛ آلبانی0222، ش: /؛ و صحیح الترمذی، آلبانی2272صحیح الجامع الصغیر، ش:  (1)

 این حدیث را حسن لغیره دانسته است. 4104المصابیح، ش: 
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شَعرِيي  -962
َ
نَّ انلَِّبَّ  وعن أيب موىس األ

َ
الِِح إِنَّما م»قال:  أ َثُل اجللِيس الصَّ

نر 
َ
ا أ نر حُیرِذیَك، َوإِمَّ

َ
ا أ ك، إِمَّ ك َونَافِِخ الرِكری، َفحاِمُل الِمسر وء َکَحاِمِل الِمسر وََجلِيِس السُّ

ا أنر َِتَد ِمنر  ن حیرِرَق ثیابََك وإمَّ
َ
ا أ . ونَافُخ الكریِ إِمَّ نر ََتَِد ِمنرُه رحیىا طیيبةى

َ
ا أ ُه تَبرَتاَع ِمنرُه َوإِمَّ

 (۶)[متفٌق عليه] «.رحیاى ُمنرتَِنةى 
نشینِ نیک و  مثال هم»فرمود:  گوید: پیامبر می ابوموسی اشعری ترجمه:

ی  گر است؛ دارنده ی آهن ی کوره شک )عطار( و دمندهی مِ نشینِ بد، مانند دارنده هم
ز او بوی خوشی ا ری یاخَ شک میمِاو بخشد و یا از  مشک )عطار(، یا از آن به تو می

سوزاند یا بوی بدی از او  گر، یا لباست را می ی آهن ی کوره رسد؛ ولی دمنده به تو می
 «.رسد به تو می

 شرح
ی فضیلت مالقات برادران دینی با یکدیگر و محبت و  این احادیث، درباره

ذکر شده  باشد. در حدیث اول، داستان دو تن از صحابه می خاطر اهلل دوستی به
رفت؛ یعنی بدان سبب به  به مالقاتش می القات زنی رفتند که پیامبرکه با هم به م

رفت. وقتی نزد آن بانو نشستند، شروع به  به دیدنش می دیدنش رفتند که پیامبر
چه نزد خداست، برای  دانی که آن گریی؟ آیا نمی گریستن کرد. به او گفتند: چرا می

خاطر گریه  بزرگوار، فرمود: بدینمراتب از دنیا بهتر است؟ آن بانوی  به پیامبر
ام، قطع شدن نزول وحی از آسمان  دانم، اما سبب گریه کنم؛ این را خوب می نمی

وحی  اهلل ، نزول وحی قطع شده است و پس از رسولاست. زیرا با وفات پیامبر
رو اهلل متعال، پیش از وفات پیامبرش، شریعت را کامل گردانید؛  شود. از این نازل نمی

 فرماید: گونه که می انهم

كَ َمَ وَ ل  َٱ﴿
 
لَ أ تَ َدِين ُكمَ َل ُكمَ َُتَم 

 
أ مَ و  ل يَ َُتَم  ِتَنِعَ َُكمَ ع  ر ِضيُتََم  َل ُكمََُو 

َِٱ  [  ٤: دة املائ]  ﴾ا َدِينَ َمَ ل  َسَ ل 

امروز برای شما دینتان را کامل نمودم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و اسالم را برای شما به 
 .عنوان دین پسندیدم

                                           
 .6262(؛ و صحیح مسلم، ش: 4425، 6015صحیح بخاری، ش: ) (۶)
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ای را به آنان  بدین ترتیب ابوبکر و عمر نیز با این بانو گریستند؛ زیرا او، مسأله
 یادآوری کرد که آن را از یاد برده بودند.

باشد؛ یعنی  می خاطر اهلل گر فضیلت مالقات به سایر احادیث مزبور نیز نشان
گردد.  ثواب میاش برود، مستحق اجر و  اگر کسی به عیادت بیمار یا دیدنِ برادرِ دینی

چنین کسی که تنها  شود: خیر ببینی و رفتنت مبارک باد. هم که به او گفته می چنان
رود، به او  و بدون غرض یا هدفی دنیوی، به دیدن برادر مسلمانش می خاطر اهلل به

خاطر او  اش را به طور که تو، بنده شود: اهلل متعال، تو را دوست دارد؛ همان گفته می
 دوست داری.

دیدارِ دوستان و برادران دینی، فواید زیادی دارد؛ از جمله همین پاداش بزرگ؛ 
کند، یادآوری و  هم جمع می افزاید و مردم را دَوْرِ ها می چنین بر الفت و محبت دل هم

توجه  که فراموش کرده و پند و درسی برای افرادِ غافل و بی ست یتذکری برای کس
ر دیدار با دوستان و برادران دینی نهفته است و هر حال فواید زیادی د است. به

 شناسند. خوبی می اند، این فواید را به افرادی که تجربه کرده
تر بدین موضوع پرداختیم که یکی از  عیادت بیمار نیز فواید فراوانی دارد؛ پیش

به عیادتش بروند و که وقتی مسلمانی بیمار شد،  ست اینحقوق مسلمانان بر یکدیگر 
و دیگر کارهای مفید سفارش کردن شی نیک و پسندیده، او را به توبه، وصیت با رو

 را به او یادآوری نمایند. کنند و اهلل
دهد که انسان باید با کارهایی چون  ی این احادیث و امثال آن، نشان می همه
کیشان  همبه  ،عیادت بیماراننشست و برخاست با آنان و اش یا  دینی برادرانمالقات 

 اظهار محبت نماید. خود
 *** 

بع: ملِالَِها، َوحِلََسبَِها، »قال:  َعِن انلَّبي  وعن أيب هریرة -962 رر
َ
ةُ أل

َ
ُتنرَكُح الَمررأ

یِن تَِرَبتر یََداك َفرر بَِذاِت ادلي  (۶)[متفٌق عليه] «.َوجِلََمالَِها، ودِلِینَِها، َفاظر

                                           
 .0522؛ و صحیح مسلم، ش: 4181صحیح بخاری، ش:  (۶)
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ازدواج با زن، چهار هدف در »فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:
اش.  اش، و دینداری ، زیباییاش اصالت خانوادگیخاطر مالش، نسَب و  وجود دارد؛ به

 «.زنِ دیندار انتخاب کن تا خیر ببینی

ِیل:  عنهما قال: قال انلَّبُّ اهلل  وعنر ابن عباٍس رِض -963 نر »جِلِربر
َ
َنُعَك أ َما یمر

ا تَُزورنَ  ََثَ ِممَّ كر
َ
لَت: « ا؟تَُزوَرنَا أ ا﴿َفَْنَ ُلََو م  ذ ََن يِت َن  مَ َإِلذ

 
ِبِك  ََرَِبِأ ََُر  اَۥّل  َ َم  ي ََب ي 

 
اَِدين اأ َو م  لَ  ن اخ  اَف  َ َو م   (۶)[بخاری]روایت  ﴾لِك َذ  ََب ي 

چرا بیش از این »فرمود:  به جبرئیل گوید: پیامبر می $عباس ابن ترجمه:
 گاه این آیه نازل شد: آن« آیی؟ به دیدنِ ما نمی

ا﴿ ُلََو م  ذ ََن يِت َن  مَ َإِلذ
 
ِبِك  ََرَِبِأ ََُر  اَۥّل  َ َم  ي ََب ي 

 
اَِدين اأ لَ َو م  ن اخ  اَف  َ َو م      [٦٣: مريم]﴾لِك َذ  ََب ي 

 داند. آییم. پروردگار، آینده، گذشته و حالِ ما را می ما تنها به فرمان پروردگارت فرود می

رِيي  -922 ُكلر »قال:  َعِن انلَّبي  وعنر أيب سعیٍد اخلُدر
ر
ِمنىا، وال یَأ ال تَُصاحبر إاِلَّ ُمؤر

 (1)اند.[ ]ابوداود، و ترمذی با اِسنادی که ایرادی ندارد، روایت کرده «.طَعاَمَك إاِلَّ تيَِقٌّ 
جز با مؤمن، دوستی و »فرمود:  گوید: پیامبر می ابوسعید خدری ترجمه:

 «.دنشینی مکن و غذایت را جز پرهیزگار نخورَ هم

نَّ انلَّبَّ  وعن أيب هریرة -922
َ
َحُدكمر »قال:  أ

َ
الرَُّجُل لََعَ ِدیِن َخلِیلِه، َفلرَینرُظرر أ

اند و ترمذی، گفته است:  ]ابوداود و ترمذی با اسناد صحیح روایت کرده «.َمنر خُيَالُِل 
 (۳)حدیثی حسن است.[

آیین دوست  هرکسی، بر دین و»فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:
 «.نشینی دارد خویش است؛ پس هر یک از شما بنگرد که با چه کسی دوستی و هم

                                           
 .5720صحیح بخاری، ش: (۶)

المصابیح، ة در مشکا؛ آلبانی 5154، ش: /داود، آلبانی ؛ و صحیح ابی7250صحیح الجامع، ش:  (1)
 این حدیث را حسن دانسته است. 4102ش: 

 4108المصابیح، ش: ة آلبانی در مشکا؛ 867، ش: السلسلة الصحيحة؛ 2454صحیح الجامع، ش:  (۳)
 این حدیث را حسن دانسته است.
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َعرِيي  -921 شر
َ
نَّ انلَِّبَّ  وعن أيب موىس األ

َ
َحبَّ »قال:  أ

َ
 (۶)]متفق علیه[ «.الَمررُء َمَع َمنر أ

ا یَلرحَ ويف روایة قال: قِیَل لِلنَّبي  ؟ قال: : الرَُّجُل حُیِبُّ الَقورَم َولَمَّ َحبَّ الرمَ »قر بِِهمر
َ
 «.ررُء َمَع َمنر أ

هر شخصی، با کسی »فرمود:  گوید: پیامبر می ابوموسی اشعری ترجمه:
 «.خواهد بود که او را دوست دارد

سؤال شد: شخصی، گروهی را دوست  و در روایتی دیگر آمده است: از پیامبر
ا کسی با خواهد بود که او را شخص ب»رسد؟ فرمود:  دارد، ولی در عمل به آنان نمی

 «.دوست دارد

 شرح
گوید:  می ، حدیثی بدین مضمون نقل کرده است که ابوهریره/مؤلف

خاطر مالش، نسَب و  در ازدواج با زن، چهار هدف وجود دارد؛ به»فرمود:  پیامبر
 «.اش. زنِ دیندار انتخاب کن تا خیر ببینی اش، و دینداری اش، زیبایی اصالت خانوادگی

 یعنی ازدواج با هر زنی در چهار هدف، منحصر است:
نسب کند که به مال و ثروت آن زن دست یابد.  مرد با این هدف ازدواج می مال:

و هدف مرد از  ست یی اصیل که زن، از طایفه ست یو این، زمان و اصالت خانوادگی:

یعنی  یبایی:جمال و زکه جایگاه و منزلتی پیدا کند.  ست اینازدواج با چنین زنی، 

که  ست اینهدف از ازدواج، گاه  دین:گیرد. و  جویی، هدفِ ازدواج قرار می گاه، لذت
را تقویت کند و حافظ مال و آبروی او باشد و فرزندان  شوهرشدین و ایمان زن، 

یِن تَِربَْت یََداك»فرمود:  پیامبر خوبی برایش تربیت نماید. . یعنی: «فَاْظَفْر بَِذاِت ادلِّ

ها برای  که عرب ست ی، اصطالح«تَِرَبْت یََداك»«. دیندار انتخاب کن تا خیر ببینی زنِ»
دار،  به ازدواج با زن دین برند. به عبارت دیگر، پیامبر کار می تشویق و ترغیب به
 تشویق نموده است.

به  ن مضمون نقل کرده است که پیامبریچنین حدیثی بد هم /مؤلف
 لذا این آیه نازل شد:« آیی؟ ز به دیدنِ ما نمیچرا بیش ا»فرمود:  جبرئیل

                                           
 .6250؛ صحیح مسلم، ش: 2071صحیح بخاری، ش:  (۶)
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ا﴿ ُلََو م  ذ ََن يِت َن  مَ َإِلذ
 
ِبِك  ََرَِبِأ ََُر  اَۥّل  َ َم  ي ََب ي 

 
اَِدين اأ لَ َو م  ن اخ  اَف  َ َو م  اَلِك  َذ  ََب ي  نَ َو م  ََك 

بُّك َ ََ  [٦٣: مريم]  ﴾٦٤َان ِسِيَ َر 
داند. و  نده، گذشته و حالِ ما را میآییم. پروردگار، آی ما تنها به فرمان پروردگارت فرود می

 کار نیست. پروردگارت فراموش

ی خود،  کنیم که دعوت کردن اهل خیر به خانه از این حدیث چنین برداشت می
ی اهلل را به  ؛ لذا چه خوب است بندگان نیک و شایستهست ای هکارِ نیک و پسندید

 ان، نفع ببریم.نشینی با آن صحبتی و هم ی خود دعوت کنیم تا از هم خانه
دار، به شوهرش در  یابیم که همسر نیکوکار و دین درمی و از حدیث ابوهریره

 کند. کمک می ی اطاعت و بندگی اهلل زمینه
ی مشک )عطار( است که  نشین نیک مانندِ دارنده تر این نکته بیان شد که هم پیش

 /رسد. مؤلف می اگر به تو مشکی نبخشد یا نفروشد، الاقل بوی خوشی از او به تو
فرموده است:  که پیامبر نیز احادیثی به همین مضمون ذکر کرده است؛ از جمله این

هرکسی، بر دین و آیین دوست خویش است؛ پس هر یک از شما بنگرد که با چه »
یعنی انسان، به میزان ارتباطش با دوستان خویش، از «. نشینی دارد کسی دوستی و هم

آید؛ اگر با اهل خیر رفاقت  خلق و خو، و دین و آیین آنان درمی پذیرد و به آنان اثر می
ی بدکاران  نشینی کند، در جرگه شود و اگر با دوستان بد هم ، جزو نیکوکاران مینماید

کنیم که انسان باید  گیری می گیرد. از این احادیث و امثال آن، چنین نتیجه قرار می
داشته باشد و از  تن نشست و برخاسدوستان خوبی برای خود انتخاب کند، با آنا

 اش دعوت نماید تا از خیر و برکت این دوستی، بهره ببرد. دوستان نیک خود به خانه
*** 

نٍس  -929
َ
عرابِـیًّا قال  وعن أ

َ
نَّ أ

َ
اَعة؟ لَِرُسوِل اهللِ أ : َقاَل َرُسوُل اهللِ : َمََّت السَّ

َت لََها؟» َددر عر
َ
َببرَت »قال:  ورسوَِلِ اهلل  قال: ُحبَّ « َما أ حر

َ
نرَت َمَع َمنر أ

َ
؛ این، متفٌق عليه] «.أ

 (۶)است.[ لفظ مسلم
ُت لََها ِمنر َکثرِیِ َصورمٍ  َددر عر

َ
ِحبُّ ويف روایٍة هلما: َما أ

ُ
 ، َوال َصالٍة ، َوال َصَدَقٍة، َولَِكيني أ

 َوَرُسوََل.اهلل 
                                           

 .6228؛ و صحیح مسلم، ش: 2222صحیح بخاری، در چندین مورد، از جمله:  (۶)
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چه زمانی پرسید: قیامت،  اهلل گوید: صحرانشینی از رسول می انس ترجمه:
پاسخ داد: « ای؟ چه چیزی برای قیامت آماده کرده»فرمود:  اهلل رسد؟ رسول فرامی

 «.تو با کسی خواهی بود که دوست داری»فرمود:  محبت اهلل و پیامبرش را. پیامبر
و در روایتی دیگر از بخاری و مسلم آمده است: )صحرانشین پاسخ داد:( من، 

ام؛ اما اهلل و پیامبرش را  رای آخرت خود آماده نکردهی فراوانی ب روزه، نماز و صدقه
 دوست دارم.

َکیرَف َتُقوُل اهلل  فقال: یا رسول قال: جاَء رَُجٌل إىِل رسوِل اّللَّ  وعن ابِن مسعودٍ  -921
مىا َولَمر یلرَحقر بِِهم؟ ف حبَّ قَور

َ
َحبَّ : »َقاَل رَُسوُل اهللِ يف رَُجٍل أ

َ
رَمررُء َمَع َمنر أ  (۶)[متفٌق عليه] «.ال

آمد و پرسید: ای  اهلل گوید: مردی نزد رسول می ابن مسعودترجمه: 
شخصی که گروهی را دوست دارد، ولی در عمل به آنان ی  خدا! درباره رسول

 «.شخص با کسی خواهد بود که او را دوست دارد»گویید؟ فرمود:  رسد، چه می نمی

ِة، : »قال َعِن انلَّبي  وعن أيب ُهریرة -922 َهِب َوالرِفضَّ انلَّاُس مَعاِدُن َکَمَعاِدِن اَّلَّ
َواُح ُجُنوٌد َُمنََّدٌة، َفَما َتَعاَرَف ِمنرهَ  رر

َ
الِم إَِذا َفقُهوا. َواأل ا ِخَیاُرُهمر يف اجَلاِهلِیَِّة ِخیاُرُهمر يف اإِلسر

َتلََف  َتلََف، َوَما َتَناَکَر ِمنرَها، اخر  (1)]روایت مسلم[ «.ائر
مردم، مانند معادن طال و نقره »فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:

آنان که در جاهلیت، بهترین مردم بودند، در اسالم نیز بهترین مردم هستند،  هستند؛
و ارواح، مانند سپاهیان و شرطی که شناخت و دانش دینی داشته باشند.  البته به

های  کدیگر را بشناسند )و ویژگیها که ی های گوناگون یک سپاه هستند؛ آن دسته
، از هم ها که یکدیگر را نشناسند گیرند و آن یکسانی داشته باشند(، با هم الفت می

 «.گیرند شوند و با هم اُنس نمی دور می
 
 

                                           
 6251؛ و صحیح مسلم، ش:2028صحیح بخاری، ش:  (۶)

 .6222؛ و صحیح مسلم، ش: 2582روایت بخاری به همین مضمون، ش:  (1)
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َواحُ »وروى ابلخاري قوََلُ:  -926 رر
َ
 (۶)إلخ ِمنر روایة اعئشة رِض اهلل عنها.« األ

تا پایانِ آن، از « اأَلْرَواحُ »ی  ز واژهنیز این حدیث را ا /بخاری ترجمه:
 روایت کرده است. $المؤمنین عایشه ام

ٍرو ویُقال: ابرُن جابِر وهو  -922 ِ برِن َعمر سریر
ُ
« بضم اهلمزةِ وفتح السنی املهملة»وعن أ

اِب  لَُهم:  قال: ََكَن ُعَمُر برُن اخَلطَّ
َ
مِن سأ ِل ايلر هر

َ
داُد أ مر

َ
ََت َعلَیرِه أ

َ
فیإِذا أ

َ
رُس برُن كُ أ َوي

ُ
مر أ

رٍس  َوي
ُ
ََت لََعَ أ

َ
رس برُن اعِمر؟ قال: َنَعم، قال: ِمنر ُمَراٍد ُثمَّ اَعِمر؟ حَّتَّ أ وي

ُ
نرَت أ

َ
، فقال َل: أ

َت ِمنرُه إاِلَّ َمورضَع ِدررَهم؟ قال: َنَعم. قال: لََك 
ر
ِمنر َقَرن؟ قال: نَعم، قال: فََكَن بَِك بََرص، َفرَبَأ

ة؟ قال: َنَعم  .وادِلَ
ُت رسوَل اهللِ قال  ََمِن »یقول:  َسِمعر ِل ايلر هر

َ
َداِد أ مر

َ
رُس برُن اَعِمٍر مع أ َوي

ُ
يِت علَیرُكمر أ

ر
یَأ

قرسَم ٌص رَ ِمنر ُمَراد، ُثمَّ ِمنر َقَرٍن ََكَن بِِه بَ 
َ
ٌة ُهو بِها برٌّ لَور أ  ِمنرُه إاِلَّ َمورضَع ِدررَهم، ََلُ َوادِلَ

َ
، َفرَبَأ

بَرَّه،اهلل  لَع
َ
َعلر  أل ِفَر لََك َفافر َتغر نر يَسر

َ
َت أ َتَطعر َفَر ََلُ. .«َفإِن اسر َتغر ِفرر يل َفاسر َتغر  َفاسر

ُكوُن يف 
َ
ُتُب لََك إىِل اَعِملَها؟ قال: أ كر

َ
ال أ

َ
يرَن تُِرید؟ قال: الرُكوَفَة، قال: أ

َ
فقال َل ُعَمر: أ

حبُّ إيَِلَّ 
َ
اءِ انلَّاِس أ  .َغربر

ا ََكَن ِمَن الَعاِم فَ  رس، فَقال: لَمَّ َوي
ُ
افِِهم، فَواَفَق ُعَمر، فََسأََلُ َعنر أ َ بِِل َحجَّ رَُجٌل ِمنر أرشر الُمقر

ُت َرُسول اّللَّ  ُتُه َرثَّ ابَلیرِت َقلیَل الَمَتاع، قال: َسِمعر رُس برُن »یقول:  تََرکر َوي
ُ
یَأيِت َعلَیرُكمر أ

ِل ايلََمِن ِمنر ُمَراد، ثُ  َداٍد ِمنر أهر  ِمنرُه إالَّ َموِضَع ِدررَهم، اَعِمٍر َمَع أمر
َ
مَّ ِمنر قََرن، ََكَن بِِه بََرٌص َفرَبَأ

َعلر  ِفَر لَك، فَافر َتغر عَت أنر يَسر َتطر بَرَّه، فَإِن اسر
َ
ٌة ُهَو بَِها بَرٌّ لَور أقرَسَم لََعَ اهللِ أل رسى  .«ََلُ وَادِلَ َوي

ُ
ا، فَأََت أ

َدُث عَ  ِفرر يِل. قال: أنرَت أحر َتغر ِفرر يل. قال: لَِقیَت ُعَمر؟ قال: فَقال: اسر َتغر داى بَسَفٍر َصالِح، َفاسر هر
ِهه. َفَر ََل، َفَفِطَن ََلُ انلَّاس، فَانرَطلََق لََعَ وَجر َتغر  (1)[مسلم ]روایت َنَعم، فاسر

َسریر بن جابر
ُ
َل الُكوَفِة َوَفُدوا لََعَ ُعَمرَ ويف روایة ملسلم أیضاى عن أ ، َوفِیهمر : أنَّ أهر

َحٌد ِمَن الَقَرنِيينی؟ َفَجاَء ذلَِك الرَُّجل، رَجُ 
َ
رس، َفَقاَل ُعَمر: َهلر هاُهَنا أ َوي

ُ
َخُر بِأ نر ََكَن يَسر ٌل ِممَّ

رس، الَ یََدُع »قَدر قال:  َفَقاَل عمر: إنَّ َرُسول اّللَّ  َوي
ُ
إنَّ رَُجالى یَأتِیُكمر ِمَن ايَلَمِن ُيَقاُل ََل: أ

                                           
، این 280در صحیح األدب المفرد، ش:  /صورت معلّق؛ آلبانی به 2222صحیح بخاری، ش:  (۶)

 حدیث را صحیح دانسته است.

 .6456صحیح مسلم، ش:  (1)
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مٍّ ََل 
ُ
َ أ ررَهم، اهلل  ، َقدر ََكَن بِِه َبَیاٌض َفَداَع بايَلَمِن َغریر و ادلي

َ
یَنارِ أ َهَبُه إالَّ َموِضَع ادلي َتَعاىَل، َفأذر

ِفرر لَُكمر  َتغر  .«َفَمنر لَِقَیُه ِمنرُكم، َفلريَسر
ُت َرُسول  رَ مَ عُ  نر ويف روایة ََل: عَ  َ اتلَّابِِعنَی رَجُ » یقول: اّللَّ قال: إِّني َسِمعر ٌل إنَّ َخریر

ِفرر لَُكمر  َتغر ٌة َواَكَن بِِه َبَیاض، َفُمُروه، َفلريَسر رس، َوََلُ َوادِلَ َوي
ُ
 «.ُيَقاُل ََل: أ

ای از نیروهای پشتیبانی  گوید: هرگاه عده جابر، می اُسَیر بن عمرو یا ابن ترجمه:
پرسید: آیا اویس بن عامر با  ها می از آن آمدند، عمر می  یمن نزد عمر بن خطاب

را دید و از او پرسید: آیا تو، اویس بن  اویس که سرانجام، عمر تا اینت؟ شماس
ی قَرَن؟ گفت: بله.  ی مراد و از تیره عامر هستی؟ پاسخ داد: بله. سؤال کرد: از قبیله

ی یک  اندازه ای و تنها به ای و سپس بهبود یافته پرسید: آیا مبتال به بیماری پیسی بوده
 پرسید: مادری هم داری؟ اویس است؟ گفت: بله. عمر درهم از آن باقی مانده

ی  اویس بن عامر از قبیله»شنیدم که فرمود:  اهلل گفت: از رسول گفت: بله. عمر
ی قَرَن، با سپاهیان و نیروهای پشتیبانی یمن نزد شما خواهد آمد؛ او،  مراد از تیره

ی یک درهم در بدنش  دازهان پیسی داشته و بهبود یافته است و نشانِ این بیماری به
کند و چون به  باقی مانده است. اویس، مادری دارد و به مادرش نیکی و خدمت می

بخشد. پس اگر توانستی، از  نام اهلل سوگند یاد کند، اهلل متعال، سوگندش را تحقق می
به اویس گفت: برای من  گاه عمر آن«. او بخواه که برایت درخواست آمرزش نماید

 کن. اویس برای او درخواست آمرزش کرد. طلب آمرزش
فرمود: آیا  روی؟ جواب داد: کوفه. عمر از او پرسید: به کجا می عمر

جواب داد:  اویسای به کارگزار )والی( کوفه بنویسم؟  خواهی برای تو نامه می
 دوست دارم در میان فقرا و عموم مردم باشم.

 مالقات کرد؛ عمر عمرسال بعد یکی از اشراف کوفه به حج رفت و با 
ای  جا گذاشتم که خانه حال اویس را از او جویا شد. آن مرد گفت: او را در حالی آن

اویس »شنیدم که فرمود:  اهلل گفت: از رسول قدیمی و اندکی وسایل داشت. عمر
ی قَرَن، با سپاهیان و نیروهای پشتیبانی یمن نزد شما  ی مراد از تیره بن عامر از قبیله

ی یک  اندازه اهد آمد؛ او، پیسی داشته و بهبود یافته است و نشانِ این بیماری بهخو
درهم در بدنش باقی مانده است. اویس، مادری دارد و به مادرش نیکی و خدمت 
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بخشد.  کند و چون به نام اهلل سوگند یاد کند، اهلل متعال، سوگندش را تحقق می می
پس از مدتی، آن «. ت درخواست آمرزش نمایدپس اگر توانستی، از او بخواه که برای

گفت: تو،  مرد نزد اویس رفت و به او گفت: برای من طلب آمرزش کن. اویس
ای؛ پس تو برای من آمرزش بخواه. و سپس پرسید:  تازگی از سفری نیک برگشته به

آیا با عمر مالقات کردی؟ گفت: بله؛ و برای او طلب آمرزش نمود. سپس مردم او را 
 جا را ترک کرد و رفت. ختند؛ لذا اویس آنشنا

گروهی از آمده است:  نقل از اسیر بن جابر چنین در روایتی از مسلم به هم
کرد.  ها، مردی بود که اویس را مسخره می آمدند؛ در میان آن اهالی کوفه، نزد عمر

فت: گ جاست؟ آن مرد جلو آمد. عمر ی قَرَن، این پرسید: آیا مردی از طایفه عمر
تنها کسی که آید و  مردی از یمن به نام اویس نزدتان می»فرموده است:  اهلل رسول

وی، به بیماری پیسی مبتال بود که دعا کرد و اهلل متعال، او  در یمن دارد، مادرِ اوست.
ی یک دینار یا درهم، روی بدنش باقی  اندازه به جزآن، هیچ اثری از را شفا داد و 

 «.ز شما، او را ببیند، از او طلب آمرزش کندمانده است. هرکس ان
شنیدم که  اهلل گوید: از رسول می در روایتی دیگر از مسلم آمده است: عمر

بهترین تابعین، مردی به نام اویس است و مادری دارد؛ او به بیماریِ پیسی »فرمود: 
 «.مبتال بوده است؛ از او بخواهید که برای شما درخواست آمرزش نماید

َذنرُت انلَِّبَّ  وعن عمَر بِن اخلطاب -922
ر
َتأ ِذَن يل، وقال:  قال: اسر

َ
َرةِ، َفأ ال »يف الُعمر

ََخَّ ِمنر ُداَعئَِك 
ُ
َیا.«تَنرَسَنا یا أ نر نَّ يل بَِها ادلُّ

َ
ن أ  ، فقال َُكَِمةى َما يرُسُّ

ََخَّ يف ُداَعئَِك »ويف روایٍة قال: 
ُ
َنا یَا أ کر ِ

رشر
َ
ه ابوداود ک ست ی]حدیث صحیح «.أ

 (۶)روایت کرده و ترمذی، آن را حسن صحیح دانسته است.[
برای ادای عمره اجازه خواستم؛  گوید: از پیامبر می عمر بن خطاب ترجمه:

سخنی گفت که «. برادرم! ما را از دعای خود فراموش مکن»به من اجازه داد و فرمود: 
 تمام دنیا عوض کنم.با حاضر نیستم آن را 

                                           
 6652المصابیح، ش: ة ؛ آلبانی در مشکا266، ش: /داود، آلبانی ضعیف است؛ ر.ک: ضعیف ابی (۶)

  که برخی از بزرگان حدیث، آن را نقل کرده این گفته است: اسناد این دو روایت، ضعیف است و نباید به 
 «.اند، فریفته شد اش سکوت کرده و درباره
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 «.برادرم! ما را در دعای خود شریک کن»ی آمده است: فرمود: و در روایت

یَُزوُر ُقَباَء َراکِبىا َوماِشیىا،  عنهما قال: ََكَن انلَِّبُّ اهلل  وعن ابن ُعمَر رِض -923
. ِ عَتنیر  (۶)[متفٌق عليه] َفُیصِلي فِیِه َرکر

ِجَد ُقَباَء ُُكَّ سبرٍت  ويف روایٍة: َكن انلَِّبُّ  يت َمسر
ر
 َراکِبىا َوَماِشیاى واَكَن ابرُن ُعَمَر یفعله. یَأ

رفت و در  سواره و پیاده به مسجد قبا می گوید: پیامبر می $عمر ابن ترجمه:
 خواند. جا دو رکعت نماز می آن

روزهای شنبه، سواره و پیاده به مسجد  و در روایتی دیگر آمده است: پیامبر
 داد. نجام میعمر نیز همین کار را ا رفت. ابن قبا می

 شرح
مالقات اهل »در باب  /که مؤلف ست یی همان موضوع این احادیث درباره

صحبتی و دوستی با آنان و درخواست دیدار و دعا از آنان و  نشینی، هم خیر و هم
 ذکر کرده است.« های دارای فضل زیارتِ مکان

از  صحرانشینی باشد، آمده است: می در نخستین حدیث که از انس بن مالک
از او سؤال  اهلل رسد؟ رسول خدا! قیامت، چه زمانی فرامی پرسید: ای رسول اهلل رسول
 پاسخ داد: محبت اهلل و پیامبرش را.« ای؟ چه چیزی برای قیامت آماده کرده»کرد: 

که انسان، همواره باید در فکر آخرت و مرگِ  ست اینگر  این حدیث، نشان
در کدامین سرزمین یا چگونه و در چه حالی خویش باشد یا در این بیندیشد که 

خواهد مرد؛ آیا ختم به خیر خواهد شد و فرجام نیکی خواهد داشت یا عاقبتِ بدی 
چه چیزی برای قیامت »نشین، سؤال کرد:  از بیابان رو پیامبر در انتظار اوست؟ از این

 رت، فرای زمان قیامت سؤال نکن؛ زیرا در هر صو یعنی درباره« ای؟ آماده کرده
 فرماید: رسد. اهلل متعال، می می

﴿َ نََِِلذاُسَٱَلُك ََ َ ي س  ةَِ ٱَع  اع  اَقُل ََلسذ اِعلَ َإِنذم  ِ َٱَِعندَ َُمه  اَّللذ ةَ ٱَل ع لذََرِيك َيُدَ َو م  اع  َلسذ
ََ  [٦٤:  األحزاب]  ﴾٦٣َق رِيًباَت ُكونَُ

                                           
 .0288مسلم، ش:  ؛ و صحیح0085صحیح بخاری، ش:  (۶)
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دانی؟ شاید  ت. و چه میپرسند. بگو: علمش تنها نزد اهلل اس ی رستاخیز می مردم از تو درباره
 رستاخیز نزدیک باشد.

 فرماید: چنین می هم

ا﴿ ةَ ٱَل ع لذََرِيك َيُدَ َو م  اع  َ  [١٧: الشورى]  ﴾١٧َق ِريبَرَلسذ
 دانی؟ شاید قیامت نزدیک باشد. و تو چه می

ای؟ آیا کرداری داری؟ آیا به  که آیا چیزی برای قیامت آماده کرده ست اینمسأله 
 هاست. ای؟ مهم، این ای؟ آیا از گناهانت توبه کرده به و انابت نمودهسوی پروردگارت تو

گر اهمیت و فضیلت  و حدیثِ پس از آن، نشان حدیث عبداهلل بن مسعود
دهد که هر کسی، با گروهی خواهد  محبت و دوستی با اهلل و پیامبر اوست و نشان می

سی خواهد بود که شخص با ک»فرمود:  که پیامبر بود که دوستشان دارد؛ چنان
 «.دوست دارد

ی این  اندازه گوید: پس از نعمتِ اسالم، هیچ سخن و نعمتی به می انس
 بخش نبوده است؛ من، اهلل و پیامبرش را دوست دارم؛ پیامبر حدیث، برای ما شادی

و ابوبکر و عمر را دوست دارم و امیدوارم روز قیامت با آنان باشم. زیرا هر کسی، با 
د خواهد بود و وقتی انسان، جمعی را دوست بدارد، با آنان اُنس و الفت دوستان خو

کند؛ این،  ها الگوبرداری می سازد و از آن ها آراسته می یابد و خود را به اخالق آن می
 طبیعت بشر است.

 که قصدِ عمره داشت و بدین منظور از پیامبر اما حدیث عمر بن خطاب
دانسته است.  ، آن را صحیح/رچه مؤلفگ؛ ست یاجازه خواست، حدیث ضعیف

باشد، در مورد  ی فضایل اعمال  وقتی حدیثی دربارهکه  ست این، /زیرا روش مؤلف
گیرد؛ این امر، گرچه برخاسته از  صحت و ضعف آن و نیز عمل به آن، سخت نمی

یاد داشت که صحیح،  حسن نیت است، اما باید روش درست را مد نظر قرار داد و به
ی  احادیث صحیح زیادی درباره . عالوه بر این،ت و ضعیف، ضعیفصحیح اس

 سازد. نیاز می اعمال وجود دارد که ما را از احادیث ضعیف، بی فضایل
دستور داد که هرکس اویس قرنی را ببیند، از او درخواست دعا  آری؛ پیامبر

رد و اهلل ک این، مخصوص او بوده است؛ زیرا او در نیکی به مادرش کوتاهی نمیکند؛ 
دستور نداد که  رو پیامبر اش را بلند بگرداند. از این خواست نام و آوازه میمتعال، 
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و  مسلمانان، از هرکسی درخواست دعا نمایند؛ در صورتی که افرادی چون ابوبکر
وجود  یاند و در این هیچ شک و تردید برتر بوده مراتب از اویس دیگر صحابه به

که انسان از کسی درخواست دعا نکند؛ گرچه آن شخص،  تس اینندارد لذا درست، 
است و نه روش خلفای  بسیار نیکوکار باشد. زیرا این، نه رهنمود پیامبر

. البته اگر دعا، دعایی عام باشد، مانند دعا برای نزول باران یا از میان رفتن راشدین
ن مواردی، مصلحت ها و امثال آن، درخواست دعا، اشکالی ندارد؛ زیرا در چنی فتنه

طور که درخواست کمکِ مالی  عمومی در میان است، نه مصلحت شخصی. همان
 ناگفته نماند که اگر صحابه برای یک فقیر، ایرادی ندارد و سزاوار نکوهش نیست.

که  بوده است؛ چنان اند، این هم مخصوص پیامبر درخواست دعا کرده از پیامبر
ر سخن گفت که بدون حساب و عذاب وارد بهشت از هفتاد هزار نف باری پیامبر

خدا! دعا کن که اهلل، مرا  برخاست و گفت: ای رسول شوند؛ عکاشه بن محصن می
شخص دیگری «. تو، جزو آنان هستی»فرمود:  ها قرار دهد. پیامبر جزو این

عکاشه در این زمینه بر »فرمود:  برخاست و همین درخواست را مطرح کرد؛ پیامبر
 (۶)«.شی گرفتتو پی

 هوش بی وقتی دارم؛ «صرع» من، کرد: عرض اهلل رسول به زنی که طور همان یا

 َصََبِْت  شئِْت  ِإن» فرمود: پیامبر دهد. شفا مرا تا بخواه اهلل از گردم. می برهنه شوم، می
نْ  تَعاََل  الل دَعوُْت  ِشئِْت  وإِنْ  اْْلنَُّة، ولِك 

َ
 و کن. صبر خواهی، می اگر» یعنی: (1).«یُعاِفيَِك  أ

 را تو اهلل تا کنم می دعا برایت خواهی، می اگر و بود. خواهد تو آنِ از بهشت عوض، در

 بدنم تا بخواه اهلل از شوم. می برهنه هوشی( بی )هنگام ولی کنم. می صبر گفت: «.دهد شفا

 کرد. دعا برایش پیامبر و نشود. نمایان
زنده  ؛ یعنی تا زمانی که پیامبراستبوده  ی پیامبر لذا درخواست دعا، ویژه

توانستند از ایشان درخواست دعا کنند، ولی از دیگران، خیر. البته اگر  بود، می

                                           
؛ و نیز روایت: بخاری، ش: نقل از عمران بن حصین به 602؛و مسلم، ش: 4714بخاری، ش:  (۶)
، و 2456چنین روایت: بخاری، ش:  ؛ و هم$عباس نقل از ابن به 661( و مسلم، ش: 2450، 4746)

 .نقل از ابوهریره به 602مسلم، ش: 
 .$نقل از ابن عباس به 6472: ؛ و صحیح مسلم، ش4246صحیح بخاری، ش:  (1)



 687 دوستی با آنان و درخواست..و  صحبتی نشینی، هم باب: مالقات اهل خیر و هم

درخواست دعا برای مصلحت دیگران باشد، نه برای مصلحت شخصی، ایرادی ندارد؛ 
، کنیم که از ثواب دعا کردن برخوردار شود مثالً از کسی بدین نیت درخواست دعا می

دعای  که اهلل باشدبر این اساس  چنین اگر درخواست دعا رست است؛ همد
پذیرد، ایرادی ندارد؛ زیرا وقتی مسلمانی در تنهایی،  مسلمان در حق مسلمان را می
آمین و برای تو نیز این دعا »گوید:  ای می کند، فرشته برای برادر مسلمانش دعا می

 /گونه که امام شافعی همانارند. لذا ها بستگی د چون اعمال، به نیت«. قبول شود
درخواست دعا از دیگران برای خود یا برای مصلحت شخصی، نکوهیده گفته است: 
 کس چیزی درخواست نکنند. از یارانش بیعت گرفت که از هیچ پیامبراست؛ زیرا 

*** 



خاطر اهلل و تشویق به آن،  فضیلت محبت و دوستی بهباب:  -33
هایی که برای اظهار محبت  و عبارت و اظهار محبت به دوست

 شود گفته می

 فرماید: اهلل متعال، می

دَر﴿ ِ َٱَرذُسوُلََُّمُّ مذ ِينَ ٱوَ َّللذ هَََُّلذ ع  ا َََۥ م  ِشدذ
 
ََءَُأ ارَِلَ ٱََع   ََ  [٨٩: الفتح]  ﴾ن ُهمَ ب يَ َءَُرُح  ا ََُكفذ

دیگر  ختند و با یکی اهلل است؛ و آنان که با او هستند، در برابر کافران سرس محمد، فرستاده
 مهربان.

 فرماید: و می

ِينَ ٱوَ ﴿ ارَ ٱَت ب وذُءوََّلذ َِٱوَ َدلذ ٰ  َل  بَ َِمنَنَ ي نَ ََُيِبُّونَ َلِِهمَ ق  رَ َم  اج  َ َه      [٩: احلرش]  ﴾ِهمَ إِل 

چنین از آنِ( کسانی )است( که پیش از مهاجران در سرای هجرت جای  )اموال فیء هم 
 اند، دوست دارند. د؛ کسانی را که به سویشان هجرت کردهگرفتند و راه ایمان را برگزیدن

نٍس  -922
َ
ثاَلٌث َمنر ُكنَّ فِیِه وََجَد بِِهنَّ َحالََوَة اإِلَيَمان: »قال:  َعِن انلَّبي  وعن أ

نر یَُكونَ 
َ
نر حُیِبَّ الَمررَء ال حُیِبُُّه إاِلَّ اهلل  أ

َ
ا ِسواُهما، وأ َحبَّ إيَِلرِه ِممَّ

َ
َره  َوَرُسوَُلُ أ نر یَكر

َ
، وَأ ّلِلَّ

َقَذهُ  نر
َ
نر أ

َ
َد أ ِر َبعر نر َيُعوَد يف الُكفر

َ
َذَف يف انلَّارِ  اهللُ  أ نر ُيقر

َ
رَهُ أ  (۶)[متفٌق عليه] «.ِمنرُه، َکَما یَكر

سه ویژگی وجود دارد که در هرکس »فرمود:  گوید: پیامبر می انس ترجمه:
تر دوست بدارد؛  و پیامبرش را از همه بیش اهللچشد:  ها می باشد، شیرینی ایمان را با آن

 که اهلل، او را از کفر نجات داد، پس از اینخاطر خشنودی اهلل باشد؛  محبتش با هرکس به
 «.گونه که رفتن در آتش برای او ناگوار است آن نفرت داشته باشد، همانبرگشتن به از 

يف ِظليِه یَورَم ال ِظلَّ إاِلَّ  اهللُ  ُهمسبرَعٌة یُِظلُّ »قال:  َعِن انلَّبي  وعن أيب هریرة -922
 ِ  يف ِعَباَدةِ اّللَّ

َ
، َورَُجٌل َقلرُبُه َمعلٌَّق بِالَمَساِجِد ورَُجالن ََتَابَّا ِظلُّه: إِماٌم اعِدل، َوَشاٌب نََشأ

ٌة َذاُت َمنرِصٍب اهلل  يف
َ
رَأ َقا َعلَیره، ورَُجٌل َدَعترُه امر َتَمَعا َعلَیره، َوَتَفرَّ وََُجَال، فقال: إِِّني  اجر

لََم ِشَماَُلُ ما ُتنرِفُق یَِمیُنه، َورَُجٌل َذَکرَ  َفاَها َحَّتَّ ال َتعر خر
َ
َق بَصَدَقٍة َفأ ، َورَُجٌل تََصدَّ خاُف اّللَّ

َ
 أ

 (1)[متفٌق عليه] «. َخايِلاى َفَفاَضتر َعیرَناهُ اهللَ 

                                           
 .52؛ و صحیح مسلم، ش: 02صحیح بخاری، ش:  (۶)

 .0120؛ و صحیح مسلم، ش:221صحیح بخاری، ش: (1)
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ای جز  ی که هیچ سایهاهلل، در روز»فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:
دهد: فرمانروای  ی خود، جای می ی او وجود ندارد، هفت گروه را در زیر سایه سایه

عادل. جوانی که در اطاعت و بندگیِ اهلل، رشد یافته است. کسی که همواره به مسجد 
دوست باشند و بر  خاطر خشنودی اهلل با یکدیگر بسته باشد. دو مسلمانی که فقط به دل

شوند. کسی که زنی زیبا و  آیند یا از یکدیگر جدا می اس، گردِ هم میهمین اس
ترسم.  مقام، او را به سوی خود بخواند، ولی او نپذیرد و بگوید: من از اهلل می صاحب

ای صدقه دهد که دست چپش نداند دست راستش چه  گونه کسی که با دست راستش، به
 «.کند و اشک، از چشمانش سرازیر شود دهد. کسی که در تنهایی، اهلل را یاد صدقه می

 شرح
خاطر اهلل و تشویق به آن،  باب: فضیلت محبت و دوستی به»گوید:  می /مؤلف

لذا «. شود هایی که برای اظهار محبت گفته می و اظهار محبت به دوست و عبارت
پردازد. وی در آغاز، این  ها می در این باب، به چهار موضوع و دالیل  آن /مؤلف

 فرماید: را ذکر کرده است که اهلل متعال، میآیه 

دَر﴿ ِ َٱَرذُسوُلََُّمُّ مذ ِينَ ٱوَ َّللذ هَََُّلذ ع  ا َََۥ م  ِشدذ
 
ََءَُأ ارَِلَ ٱََع    [  ٨٩: الفتح]      ﴾ن ُهمَ ب يَ َءَُرُح  ا ََُكفذ

ِينَ ٱوَ ﴿ی اهلل است؛  محمد، فرستاده هَََُّلذ ع  ، یعنی یاران و «و آنان که با او هستند: »﴾َۥ م 

ى ُهمَ ﴿ابش، در برابر کافران، سرسختند و با یکدیگر مهربان. اصح اَت ر  ع  اَُركذ د  َي ب ت ُغونَ َُسجذ
َ ل  ََِِمِنَ َف ض  و  ن اَٱّللذ رِض  آنان را در حال رکوع و کنی،  ها نگاه می یعنی: وقتی به آن ﴾و 

هان هیچ اند تا به اهلل نزدیکی بجویند؛ خوا بینی که خاضعانه به نماز ایستاده سجده می

َ﴿ جویند. چیزی از دنیا نیستند؛ بلکه فضل و خشنودی اهلل را می ل  ََِِمِنَ َف ض  َٱّللذ
و  ن ا رِض  و  ن ا﴿؛ «خواهان اجر وپاداش او هستند: »﴾و  رِض   «.جویند و خشنودی او را می: »﴾و 

اُهمَ ﴿ ث رََِِمِنَ َوُُجوهِِهمَِفََِسيم 
 
ُجودََِأ ز اثر کاری( آنان ا )ی درست نشانه: »﴾ٱلسُّ

که در چهره دارند، نه  ست یاین نشانه، همان نور«. هایشان پیداست سجده در چهره
رت سجده است، ولی گر کث افتد؛ گرچه این اثر، نشان یاثری که از سجده در پیشانی م
 باشد. عالمت واقعی، نور چهره می

اُهمَ ﴿ ث رََِِمِنَ َوُُجوهِِهمَِفََِسيم 
 
ُجودِ ََأ ث لُُهمَ َذ  لِك ََٱلسُّ ى ةََِِفََم  ر  )ی  نشانه: »﴾ٱتلذو 

هایشان پیداست؛ این، وصف آنان در تورات  کاری( آنان از اثر سجده در چهره درست
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نجیل، تعریف و تمجید کرده از این امت و پیامبرش در تورات و ا یعنی اهلل«. است
 فرماید: گونه که می همان بیان فرموده است. آنان راهای  ویژگیو 

ُِدون هَُ﴿ كَ َۥَي  ُهمَ َُتوًبام  ى َتلذوَ ٱَِفََِعند  َِٱوَ َةَِر  ََيِجِنيلَِل 
 
ََُِمُرُهمي أ َٱب

عَ ل  ي نَ َُروِفَم  ى َو  َُهمَ ه 
نَِ رَِل َٱَع 

ُيِحلََُُّمنك  ِيِب  َٱَل ُهمََُو  ِرِمََُتَِلطذ ُيح  ل يَ َو  َ ٱَِهمَُع  َىل  عََُئِث َب  ي ض  نَ َو  َ َُهمَ ع  َُهمَ إِص 
َٱوَ 

ََلذِتَٱَل َل  َغَ ل   ن ت  ل يَ ََك  َ[  ١٢٧: عرافاأل]  ﴾ِهمَ ع 
بینند؛ پیامبری که به سوی نیکی ای که نامش را در تورات و انجیل مینخوانده ...پیامبر درس

گرداند و ناپاکی را های پاک را برایشان حالل میدارد و نعمتخواند و از بدی باز میفرا می
نان بود، از آنان ی آنماید و تکالیف سنگین و قید و بندهایی را که بر عهدهبر آنان حرام می

 کند.رفع می

 فرماید: می«( فتح»ی  سوره 13ی  ی آیه )در ادامه اهلل

ث لُُهمَ ﴿ َِٱَِفََو م  رَ َيِجِنيلَِل  ز  خَ َع َك 
 
جَ أ ََر  ط  ََۥهََُ َ ش  هََُ  َف  ر  َت غَ سَ ٱف ََۥاز  ىَ سَ ٱف ََل ظ  َ َت و  ََع  

اعَ ٱَِجُبَُيعَ َۦُسوقِهَِ رذ ََلزُّ ارَ لَ ٱَبِِهمََُِل غِيظ   [  ٨٩: الفتح]  ﴾ُكفذ

که جوانه زده و تنومندش ساخته و ستبر و ضخیم  ست یو وصفشان در انجیل مانند زراعت
ی آنان  وسیله سازد تا به زده می هایش ایستاده است و کشاورزان را شگفت شده و بر ساقه

 کافران را به خشم آورد.

 فرماید: ی آیه می و سپس در ادامه

دَ ﴿ َُٱَو ع  ِينَ ٱَّللذ ُنوا َََّلذ ِملُوا ََء ام  غَ َُهمِمنَ َتَِلِح  َلصذ َٱَو ع  ةَ مذ جَ َِفر 
 
أ ِظيم  ًََراو   ﴾٢٩َاع 

    [٨٩: الفتح]
اند، نوید آمرزش و پاداش بزرگی  اهلل به اینها که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده

 دهد. می

 دهد. نیکی به آنان می اند، پاداش پاس اعمال نیکی که انجام داده یعنی به
 فرماید: ال، میاهلل متع

ِينَ ٱوَ ﴿ ارَ ٱَت ب وذُءوََّلذ َِٱوَ َدلذ ٰ  َل  بَ َِمنَنَ ي نَ ََُيِبُّونَ َلِِهمَ ق  رَ َم  اج  َ َه  ََِهمَ إِل  ل  ُِدونَ َو  َِفَََي 
ةَ َُصُدورِهِمَ  اج  ا ََح  وتُوا ََِمِمذ

ُ
   [٩: احلرش]  ﴾أ

ای چنین از آنِ( کسانی )است( که پیش از مهاجران در سرای هجرت ج )اموال فیء هم
اند، دوست دارند و در  گرفتند و راه ایمان را برگزیدند؛ کسانی را که به سویشان هجرت کرده

 کنند. چه به مهاجران داده شده، احساس نمی هایشان دغدغه و نیازی به آن دل
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هستند که پیش از مهاجران، در سرای ایمان، یعنی در مدینه جای  ها، انصار این
جران مکه به مدینه هجرت کنند، ایمان آوردند؛ زیرا ایمان، که مها گرفتند و پیش از آن

نَ ََُيِبُّونَ  پیش از هجرتِ مهاجران، وارد مدینه شد.  رَ َم  اج  َ َه  انصار، کسانی  َِهمَ إِل 
ها بودند. از  را که به سویشان هجرت کردند، دوست داشتند؛ زیرا برادران دینی آن

که هر یک از انصار، نیمی  ی برقرار کرد؛ چناندر میانشان پیمان برادر رو پیامبر این

 َاز اموالش را به یکی از برادران مهاجرش بخشید.   َ َ َ َ
 َ   ؛ یعنی هیچ حسادتی در دل نسبت به مهاجران نداشتند و با طیب خاطر

کسب کرده  رت پیامبرفضیلت و جایگاهی را که مهاجران به سبب دوستی و نص

ثُِرونَ  بودند، پذیرفتند.  ُيؤ  َىَو  نُفِسِهمَ ََع  
 
«. دهند و مهاجران را بر خود ترجیح می: »َأ

  َل و نَ َو  ةر ََبِِهمَ ََك  اص  ص  گرسنگی  انصار «.گرچه خودشان، سخت نیازمند باشند: »َخ 
 فرماید: تعال، میکردند تا برادران مهاجرشان، سیر باشند. لذا اهلل م را تحمل می

َىَۦِسهَِن فَ َُشحَذَيُوق ََو م ن﴿ ل  و 
ُ
ََ  [٩: احلرش]  ﴾٩َلُِحونَ ُمفَ ل َٱَُهمََُئِك َف أ

 و کسانی رستگارند که از بُخل و آزِ نفس خویش مصون بمانند.

د؛ از یعنی کسی رستگار است که اهلل متعال، او را از بُخل و آزِ نفس او حفظ کن
باز باشد و برادرِ مسلمانش را دوست بدارد،  و دل ترو کسی که بخشنده و دس این

 شود. رستگار می
 فرماید: اهلل متعال، می

ِينَ ٱوَ ﴿ ا َََّلذ ُقولُونَ َِدهِمَ ب عَ َِمنَ َُءوج  بذن اَي  ِلِخَ َِل  اَفِرَ غَ ٱَر  ِينَ ٱَنِن او  َو  ب ُقون اََّلذ َس 
َِ َِٱب
ٰ  َل  ََ[  ١١: احلرش]  ﴾نَِي

گویند: ای پروردگارمان! ما و برادرانمان  ایشان است که می از آنِ( آیندگان)و نیز اموال فیء 
 .را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند، بیامرز

تا روز قیامت هستند؛ یعنی کسانی  منظور از آیندگان، پیروان مهاجران و انصار
گیرند و  گذارند و راه و روش آنان را در پیش می که پس از ایشان، پا به هستی می

پروردگارا! ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند، »که:  ست نایدعایشان 
  فرماید: می گونه که اهلل همان«. بیامرز
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َ ٱوَ ﴿ َٱَبُِقونَ لسذ
لُونَ ل   َٱوَ َِجرِينَ ُمه  َل َٱَِمنَ َوذ

ارَِل   ِينَ ٱوَ َنص  ب ُعوُهمٱََّلذ َ بِإِحَ َتذ َرذِضَ َنَ س 
َُٱ نَ َّللذ ر ُضوا ََُهمَ ع  نَ َو  َََ[  ١١١: التوبة]  ﴾هَُع 

نیکی از آنان  اهلل، از پیشگامان نخستین )اسالم، یعنی از( مهاجران و انصار و از کسانی که به
 . و آنان نیز از اهلل خشنودند.ست یپیروی نمودند، راض

که چه کسانی،  ست اینگر  نشان«( حشر»ی  سوره ۶۰- 4های  این سه آیه، )آیه
ز . اای که ذکر شد المال هستند؛ یعنی سه دسته یتاموال فیء از بمستحق دریافتِ 

پروردگارا! ما و »گویند:  آیند و می جمله، کسانی که پس از مهاجران و انصار می 
 «.برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند، بیامرز

سهمی در اموال فیء دارند؟  اهل رفض و بدعت،پرسیدند: آیا  /از امام مالک
ی  گویند و همه ها این دعا را در حق مهاجران و انصار نمی یرا آنفرمود: خیر؛ ز

ها ابوبکر و عمر  پندارند! حتی به گمان آن شماری را کافر می صحابه جز تعداد انگشت
اند. پناه  و بر کفر و نفاق از دنیا رفته  مرتد شده اند، یعنی پس از پیامبر نیز کافر بوده

 بر اهلل.
مستحقّ اموال فیء نیستند؛ زیرا  اهل بدعت،گفته است:  /رو امام مالک از این

های این امت نیستند؛ بلکه درخواست آمرزش و رحمت را  نه تنها دعاگوی بهترین
اند؛ یعنی دو  دانند که به گمان ایشان، مرتد نشده شمار می ی چند صحابی انگشت ویژه

 یا سه یا ده نفر از اهل بیت.

نَ ََُيِبُّونَ ﴿فرماید:  ست که اهلل متعال، میجا شاهد موضوع از این آیه، این رَ َم  اج  َه 
 َ یعنی: انصار، مؤمنانی را که به سویشان هجرت کردند، دوست  [٩: احلرش] ﴾ِهمَ إِل 

« اوس»ی  خاطر اهلل بود؛ زیرا انصار، از دو قبیله داشتند. و این محبت و دوستی، تنها به
نبودند؛ اما اخوت « قریش»تند و جزو مهاجران نداشبودند و هیچ نسبتی با « خزرج»و 

ند. آری! برادری سان برادران یکدیگر شد پارچه گردانید و بدین ها را یک ایمانی، آن
رین ریسمان ایمان است؛ لذا استوارترین ریسمان ایمان، محبت و ایمانی، استوارت

 خاطر اوست. خاطر اهلل، و بغض و دشمنی به دوستی به
را نقل کرده که در آن آمده است:  مالک، حدیث انس بن /سپس مؤلف

ها  سه ویژگی وجود دارد که در هرکس باشد، شیرینی ایمان را با آن»فرمود:  پیامبر
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خاطر  تر دوست بدارد؛ محبتش با هرکس به چشد: اهلل و پیامبرش را از همه بیش می
تن به آن نفرت که اهلل، او را از کفر نجات داد،  از برگش خشنودی اهلل باشد؛ پس از این

 «.گونه که رفتن در آتش برای او ناگوار است داشته باشد، همان
حالوت و شیرینی ایمان، مانند حالوت و شیرینی شکر و عسل نیست؛ بلکه 

که انسان، آن را در قلب خود و در اعماق  ست ی؛ حالوتست یتر از هر حالوتبزرگ
سان که  نیست. بدین سان آن که هیچ چیزی هم ست یکند و لذت وجودش حس می

مند  نماید، به کارهای نیک عالقه ی خود، احساس فراخی و گشایش می انسان در سینه
. کسی، این حس و این حالوت را درک را دوست دارد اهل خیر و نیکوکاراناست و 

 کند که آن را چشیده و تجربه کرده است. می
نگفت: اهلل، و «. ت بداردتر دوس اهلل و پیامبرش را از همه بیش»فرمود:  پیامبر

جا، تابع  در این تر دوست بدارد. زیرا محبت پیامبر سپس پیامبرش را از همه بیش
متناسب با محبت  . یعنی محبت پیامبرست یو برآمده از محبت اله محبت اهلل

نیز  ر دوست بدارد، محبتش به پیامبرترا بیش خداست و انسان، هرچه اهلل
خاطر اهلل،  را به که پیامبر جای این متأسفانه برخی از مردم، به شود؛ ولی تر می بیش

کند؛ یعنی  دارند. و این دو، با هم فرق می دوست بدارند، او را با اهلل دوست می
را  دوست دارند، و این، نوعی شرک است. ما، پیامبر را بیش از اهلل پیامبر

در اصل، محبت  و محبت .ی خداست دوست داریم، چون رسول و فرستاده
ی  لذا کسانی که درباره باشد. می ؛ یعنی اصلِ محبت، محبت با اهللست یااله

خاطر خدا، دوست دارند، در حقیقت آن  کنند و ایشان را با خدا، نه به غلو می پیامبر
دارند.  می شدهند و حتی بیش از اهلل دوست بزرگوار را در محبت، شریکِ اهلل قرار می

خاطر  شنوند، به را می که نام پیامبر ، همینها شود برخی اهده میکه گاه مش چنان
لرزد؛ ولی از  شود و پوستشان می ، مو بر تنشان، راست میمحبت و تعظیم پیامبر

شوند و نسبت به اهلل متعال، بسیار سرد و  ذکر و یاد اهلل، هیچ متأثر و دگرگون نمی
 احساسند. بی

رساند؟ هرگز، هیچ نفعی برای  عی به انسان میآیا چنین محبتی، فایده دارد و نف
پس، باید اهلل و رسولش را دوست بداریم و  آمیز است. انسان ندارد؛ بلکه محبتی شرک

 .محبتمان به پیامبر، برآمده از محبت اهلل و تابع محبت االهی باشد
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خاطر  محبتش با هرکس به»فرمود:  جاست که پیامبر و اما شاهد موضوع، این
خاطر اهلل دوست بدارد. این،  یعنی هرکه را دوست دارد، تنها به «.اهلل باشد خشنودی

خاطر اهلل باشد، نه بدین خاطر  شاهدِ موضوع است؛ اگر کسی را دوست دارید، تنها به
که خویشاوند شماست یا مسایل مالی در میان است و یا پست و مقامی دارد؛ یعنی 

 خاطرِ اهلل دوستش دارید. ند و تنها بهمسایل دنیوی، در این محبت، جایی ندار
و هرکس، پدر، مادر،  ست یالبته محبت نزدیکان و خویشاوندان، یک محبت طبیع

که حیوانات نیز  فرزند، خواهر، برادر و دیگر نزدیکان خود را دوست دارد؛ چنان
 یها بچهایم بسیاری از حیوانات، از  گونه که دیده فرزندان خود را دوست دارند. همان

، بزرگ شوند هایشان بچهنمایند که  ها را ترک می کنند و تنها زمانی آن خود مراقبت می
اید که چگونه گربه، به  تنهایی به زندگی خویش ادامه دهند. شاید دیده و بتوانند به

گیرد و به  های خود می ها را با دندان آنروزهای سرد، در کند و  محبت می هایش بچه
ها را  ها برسد؛ زیرا گرچه آن که آسیبی به آن نماید؛ بدون این می های گرم، منتقل مکان

دارد، ولی چون از روی محبت است، هیچ آسیبی به  گیرد و برمی هایش می با دندان
ندارند و بزرگ و مستقل  هایش نیازی به شیر  گاه که بچه رسد. و آن ها نمی آن
اندازد تا از  مهر و رحمت می کند. اهلل متعال در دل حیوان، شوند، رهایشان می می
گاه مانندِ سایر جانوران به زندگی خود  هایش که به او نیازمندند، مراقبت کند و آن بچه

 ادامه دهند.
؛ لذا ست یمحبت فرزند و دیگر نزدیکان و خویشاوندان، محبتی طبیع هر حال به

ب بیش از ای باشد و به همین سب ی نیک و شایسته اگر یکی از نزدیکان شما، بنده
 .خاطر اهلل دوست دارید دوستش بدارید، این بدین معناست که او را به ،محبت طبیعی

از برگشتن به آن ه اهلل، او را از کفر نجات داد، ک پس از این»فرمود:  پیامبر
پُرواضح است «. گونه که رفتن در آتش برای او ناگوار است نفرت داشته باشد، همان

یابد که ابتدا کافر بوده و سپس  ی کسی مصداق می ارهکه این ویژگی، نخست درب
ای که از کفر نفرت دارد نیز حالوت ایمان را  زاده مسلمان شده است؛ ولی مسلمان

با نعمت اسالم  که اهلل چشد؛ یعنی کسی که از ابتدا مسلمان بوده و پس از این می
گونه که از  همانبر او منت نهاده است، حاضر نیست تحت هیچ شرایطی کافر شود و 
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افتادن در آتش نفرت دارد، از کافر شدن نیز بیزار است؛ چنین مسلمانی نیز، شیرینی 
گونه هستند و زیر  چشد. و الحمدهلل که بسیاری از مسلمانان، این ایمان را می

بگویند:  مسلمانیدارند؛ اگر به  ها، دست از اسالم برنمی شدیدترین تهدیدها و شکنجه
کشیم یا از بلندترین کوه به زمین  به آتش می بردار، و گرنه تو رادست از اسالم 

گوید: مرا به آتش بکشید؛ مرا از بلندی، بیندازید؛ هر کاری که  اندازیم، می می
 شوم. گردم و مرتد نمی خواهید، بکنید، ولی من از اسالم برنمی می

عنی اگر کسی باشد؛ ی که در قلب می ست یناگفته نماند که منظور، ارتداد واقع
ظاهر، نه در باطن، کافر شود، ولی قلبش به ایمان، آرام و مطمئن باشد،  تحت اجبار، به

 شود؛ زیرا اهلل متعال، فرموده است: هیچ زیانی به دین و ایمان او وارد نمی

رَ َم ن﴿ ف  ََِك  َِٱب ٰ  ََدَِب عَ َِمنَ َّللذ ََۦ َنِهَِإِي نَ َإِلذ كَ َم 
ُ
ق لَ َرِهَ أ َ ُمطَ َۥُبهَُو  ئِنُّ ََِم  َِٱب

ٰ  َل  َنَِي
ل  َ نَِكنو  حَ َمذ ََِِش   ٱب

دَ َرَُِكفَ لَ  ل يَ َارَ ص  ع  بَرَِهمَ ف  َِٱَِمِنَ َغ ض  ل ُهمَ َّللذ ابرََو  ذ  ِظيمَرَع  َع 
ُهمََُلِك َذ  ١٠٦ََ نذ

 
بُّوا َسَ ٱَبِأ َ ٱَت ح  نَ ٱَة َي وَ ل  ََي ادلُّ ةَِٓأۡلٱََع   نَذَِخر 

 
أ َ ٱَو  ََّللذ هَ َل  وَ لَ ٱَِديي  َمَ ق 

ََ  [١١٧  ،١١٦: لالنح]  ﴾١٠٧َفِرِينَ ك  َلَ ٱ
که به کفر مجبور  گردد( جز آن هر کس پس از ایمان آوردن کافر شود، )گرفتار عذاب می

ی خویش را برای پذیرش  شود و قلبش به ایمان، آرام و مطمئن باشد؛ ولی کسانی که سینه
اند، خشم و غضب اهلل بر آنان است و عذاب بزرگی در پیش دارند. این بدان  کفر گشوده

است که آنان زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح دادند و بدان سبب که اهلل مردم کفرپیشه سبب 
 کند. را هدایت نمی

، «شیمکُ دست از اسالم بردارید، وگرنه، شما را می»شود:  ها گفته می وقتی به آن
سان دنیا را بر  و بدین ،شوند تا زنده بمانند فروشند و کافر می آخرت را به دنیا می

 دهند. رجیح میآخرت ت
گوید:  می ، حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که ابوهریره/سپس مؤلف

ی او وجود ندارد، هفت  ای جز سایه اهلل، در روزی که هیچ سایه»فرمود:  پیامبر
روای عادل. جوانی که در اطاعت و دهد: فرمان ی خود، جای می گروه را در زیر سایه

بسته باشد. دو مسلمانی   سی که همواره به مسجد دلبندگیِ اهلل، رشد یافته است. ک
خاطر خشنودی اهلل با یکدیگر دوست باشند و بر همین اساس، گردِ هم  که فقط به

مقام، او را به سوی  شوند. کسی که زنی زیبا و صاحب آیند یا از یکدیگر جدا می می
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با دست راستش،  ترسم. کسی که خود بخواند، ولی او نپذیرد و بگوید: من از اهلل می
دهد.  ای صدقه دهد که دست چپش نداند که دست راستش چه صدقه می گونه به

 «.کسی که در تنهایی، اهلل را یاد کند و اشک، از چشمانش سرازیر شود
ای  چه در حدیث آمده، به هفت گروهی اشاره دارد که روز قیامت، زیر سایه آن

هفت نفر نیست؛ بلکه هفت گروه هستند گیرند و منظور،  آفریند، جای می که اهلل می
 گنجند. داند، می که در هر گروهی جمعیت فراوانی که فقط اهلل می

ایم؛  طور مفصل سخن گفته و به شرح آن پرداخته ی این حدیث، به تر درباره پیش
اند. در  اش دچار انحراف شده پردازم که بسیاری از افراد، درباره  ای می اما اینک به نکته

ی او وجود ندارد،  ای جز سایه اهلل، در روزی که هیچ سایه»دیث آمده است: این ح
برخی از روی جهل و ناآگاهی، «.  دهد ی خود، جای می هفت گروه را در زیر سایه

و اهلل متعال، این  ست یهی ذات ال نظور از این سایه، سایهاند که م چنین برداشت کرده
دهد! این، برداشت  ی خود قرار می ایههفت گروه را در برابر خورشید، زیرِ س

برخی با این پندار که نباید از ظاهرِ نصوص دور شویم، دچار . ست ینادرست
  اند؛ شکی نیست که نباید از ظاهرِ نصوص دور شویم یا به تأویل سوءبرداشت شده

راستی از ظاهرِ  که ظاهرِ این نص چیست و آیا به ست اینروی بیاوریم؛ ولی سؤال، 
این هفت گروه را در برابرِ خورشید،  شود که اهلل دیث، چنین برداشت میاین ح

 دهد؟ ی ذاتِ خود جای می زیرِ سایه
قرار دارد و چنین پنداری،  اهللاز این، بدین معناست که خورشید، باالتر 

ناشایست و نادرست است و اهل سنت به هیچ عنوان چنین اعتقادی ندارند؛ ولی این 
ای  ویژه در این دوران، اگر نکته گیرد که برخی از مردم، به نشأت می جا پندار از آن

ای  چه مسأله ی تطبیقش را یاد ندارند و چنان دریابند یا متنی دینی ببیند، نحوه
پندارند که به تمام مسایل دینی آگاهی دارد. هرکس،  ای می بیاموزند، خود را عالمه

ویژه در باب  ی مسایل دینی، به رانه دربارهی خود را بداند و خودس باید قدر و اندازه
های کتاب و سنت و سخنان ائمه  اسماء و صفات، اظهار نظر نکند؛ مگر بر اساس داده

های کتاب و  یعنی درست نیست که سخن یا باورش از چارچوب داده اهلل. رحمهم
 سنت و اقوال ائمه و گذشتگان نیک این امت، خارج باشد.
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 قیامت روز را آن اهلل که ست ای هسای قیامت، روز در االهی ی سایه از منظور لذا

 از حدیث، در سبب بدان و بگیرند جای سایه، این زیرِ سزاوارند، که کسانی تا آفریند می

 فقط روز، آن در ای سایه چنین پدیدآوردن که شده یاد «اهلل ی سایه» عنوان به سایه، این

 وجود ساختمانی و بلندی و پستی هیچ روز آن در زیرا است؛ ساخته متعال، خدای از

 بروند. اش سایه زیر مردم، که نیست چتری هیچ و شود نمی پیدا بانی سایه هیچ و ندارد

 فرماید: می اهلل گونه همان

﴿َ ي س  نََِلُون ك ََ َ و  ُقل ََب الَِل َِٱَع  اَف  ََي نِسُفه  ِبِ سَ َر 
ا١٠٥ََافَ ن  رُه  ي ذ  فَ َاق اعَ َف  فَ ص  ١٠٦ََاص 

َ اَىَ ت رَ َلذ ل  ََاِعو جَ َفِيه  مَ َو 
 
َ  [١١٧  ،١١٢: طه]  ﴾١٠٧َاتَ أ

کند و  طور کامل متالشی می ها را به پرسند؛ بگو: پروردگارم، کوه ها می ی کوه و از تو درباره
 بینی. گذارد که در آن هیچ پستی و بلندی نمی آن را )چنان( صاف و هموار، وا می

 ندارد وجود ساختمانی و درخت و کوه هیچ و بلندی و پستی هیچ قیامت، روز لذا

 برای را آن ،اهلل که دارد وجود ای سایه همان تنها، و بروند اش سایه زیرِ مردم، که

 قیامت، روز» که: است حدیث این درست معنای این، آفریند. می بندگانش از برخی

 آفریند. می وزر آن در اهلل که ای سایه همان یعنی «.ندارد وجود اهلل ی سایه جز ای سایه
 فقط که مسلمانی دو» فرمود: پیامبر که ست این حدیث، این در موضوع شاهد

 از یا آیند می هم گردِ اساس، همین بر و باشند دوست یکدیگر با اهلل خشنودی خاطر به

 یکدیگر، با محبتشان و دوستی که مسلمان دوستِ دو یعنی «.شوند می جدا یکدیگر

 یکدیگر با محبتشان و دوستی بلکه ندارد؛ مقام و پست مانند دنیوی یا مالی ای انگیزه

 در را یکدیگر که کنند می دوستی هم با خاطر بدین و خداست خشنودی خاطر به فقط

 حرام، و ممنوع کارهای و محرمات از و بینند می اهلل وبندگی اطاعت مسیر

 که چیزی تنها و دارند گردی یک با دنیا در واریستا  یدوست پیوند رو این از پرهیزند. می

 دوستی اگر که این به ست ای هاشار این، و است. مرگ اندازد، می فاصله ها آن میان

 دوستانی چنین میان که چیزی تنها و رود نمی میان از دنیوی مسایل با باشد، اهلل خاطر به

 حقّ در یا شوند اشتباه دچار یکدیگر به نسبت گاه گرچه است؛ مرگ اندازد، می فاصله

 دارند دوست اهلل خاطر به را یکدیگر زیرا نیست. مهم ها آن برای اصالً کنند؛ کوتاهی هم

 هر یعنی کوشند؛ می یکدیگر اصالح جهت در البته گذرند. می یکدیگر های اشتباه از و

 و دهد. می نشان او به را درست راه و گوید می او به را دوستش های اشتباه ها، آن از یک
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 که دهد قرار کسانی جزو را مسلمانان ی همه و ما متعال، اهلل یرخواهی.خ یعنی این،

 همکاری یکدیگر با نیکوکاری و تقوا جهت در و ورزند می مهر هم به اهلل خاطر به

 است. بزرگوار ی بخشنده اهلل، یقین به کنند؛ می
*** 

َن الُمَتَحابُّوَن تعاىل یقوُل یَورَم الر اهلل  إن: »َقاَل َرُسوُل اهللِ وعنه قال:  -921 ير
َ
ِقَیامِة: أ

ِظلُُّهمر يف ِظِلي یَوَم ال ِظلَّ إاِلَّ ِظِلي 
ُ
َورَم أ  (۶)]روایت مسلم[ «.ُِباَليِل؟ ايلر
اهلل متعال، روز قیامت »فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

یگر خاطر عظمت من )و در جهت اطاعت از من( با یکد فرماید: کسانی که به می
من وجود  ی ای جز سایه اند، کجا هستند؟ امروز که سایه دوستی و محبت داشته

 «.دهم جای می (1)ی خود ندارد، آنان را در سایه

ِمُنوا، : »َقاَل َرُسوُل اهللِ وعنه قال:  -929 ُخلُوا اجَلنََّة َحَّتَّ تُؤر ِِس بَِیِدهِ ال تَدر ِي َنفر َواَّلَّ
ِمُنوا َحَّتَّ ََتَابُّ  الَم بيَنكموال تُؤر فرُشوا السَّ

َ
ُدلُُّكمر لََعَ ََشٍء إَِذا َفَعلرُتُموه ََتَابَبرُتم؟ أ

َ
َو ال أ

َ
 «.وا، أ

 (۳)]روایت مسلم[
سوگند به ذاتی که جانم در »فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

مگر  که ایمان داشته باشید و ایمان ندارید شوید تا این دستِ اوست، وارد بهشت نمی
زمانی که یکدیگر را دوست بدارید؛ آیا شما را به کاری راهنمایی نمایم که اگر 
انجامش دهید یکدیگر را دوست خواهید داشت؟ سالم گفتن به یکدیگر را در میان 

 «.خود رواج دهید

ررَصد: »وعنه َعِن انلَّبي  -921
َ
َرى، َفأ خر

ُ
یٍَة أ ا ََلُ يف َقرر خى

َ
نَّ رَُجالى َزار أ

َ
ََلُ لََعَ  اهللُ  أ

ى  رَجتِِه َملََك َببرَتُه فِیهِ  إِن اهللَ »وذکر احلدیث إىل قوَل: « َمدر حر
َ
َحبََّك َکَما أ

َ
]مسلم، این  .«َقدر أ

 (8)حدیث را که در باب پیشین ذکر شد، روایت کرده است.[
                                           

 .6422صحیح مسلم، ش: (۶)
 ی االهی در شرح حدیث پیشین، بیان شده است. ]مترجم[ مفهوم سایه (1)
 .45صحیح مسلم، ش: (۳)

 گذشت. 224ی  شماره تر به . پیش6427صحیح مسلم، ش: (8)
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مردی به دیدنِ برادرش در دهی »فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:
و حدیث را ذکر کرد تا «. ای را بر سرِ راهش قرار داد...  متعال، فرشتهدیگر رفت. اهلل

خاطر  گونه که تو آن شخص را به اهلل تو را دوست دارد؛ همان»جا که فرموده است:  آن
 «.اهلل دوست داری

نرَصار:  عنهما َعِن انلَِّبي اهلل  وعن الرَبَاءِ برِن اَعزٍب رِض -922
َ
نَّه قال يف األ

َ
 ال»أ

برَغَضُه 
َ
برَغَضُهمر أ

َ
، َوَمنر أ َحبَُّهمر أحبَّه اّللَّ

َ
حُیِبُُّهمر إاِلَّ ُمؤِمن، َوال ُيبرِغُضُهمر إاِلَّ ُمَنافِق، َمنر أ

 (۶)[متفٌق عليه] «.اّللَّ 
تنها، شخصِ »ی انصار فرمود:  درباره گوید: پیامبر می $براء بن عازب ترجمه:

کند؛ هرکس  منافق، با آنان دشمنی نمی مؤمن، انصار را دوست دارد و کسی جز
دارد و هرکس با انصار، دشمنی کند، اهلل او را  دوستشان بدارد، اهلل او را دوست می

 «.دارد دشمن می

ُ  قال: سِمعُت رسول اّللَّ  وعن ُمَعاذٍ  -926 : الُمَتَحابُّوَن يف یقول: َقاَل اّللَّ
بُِط  َهَداءُ َجاليل، لَُهمر َمَنابُِر ِمنر نُوٍر َيغر ]ترمذی روایت کرده و گفته  «.ُهمر انلَّبِیُّوَن َوالشُّ

 (1)است: حدیث حسن صحیح است.[
فرماید:  می اهلل»یدم که فرمود: نش اهلل گوید: از رسول می معاذ ترجمه:

با یکدیگر دوستی و  (بندگیاطاعت و ی اخاطر عظمت من )در راست کسانی که به
 «.خورند ور دارند که پیامبران و شهیدان به آنان غبطه میکنند، منبرهایی از ن محبت می

ق، َفإَِذا َفَّتى بَرَّاُق اهلل  وعن أيب إِدريس اخَلوالِّني رََِحَهُ  -922 ِجَد ِدَمشر قال: َدَخلرُت َمسر
َنُدوهُ إيَِلره، َوَصَدُروا َعنر  سر

َ
َتلَُفوا يف ََشء، أ لرُت اثلََّنایَا َوإَِذا انلَّاُس َمعه، َفإَِذا اخر

َ
یه، َفَسأ

ر
َرأ

تُُه َقدر َسَبَقيِن َعنره، َفِقیل: َهَذا ُمَعاُذ برُن َجَبٍل  ررُت، فَوََجدر ا ََكَن ِمَن الرَغد، َهجَّ ، َفلَمَّ
ُت  ِهه، َفَسلَّمر ُتُه ِمنر قَِبِل وجر تُُه َحَّتَّ َقََض صالتَه، ُثمَّ ِجئر َتَظرر ، َفانر تُُه یَُصِلي ِجری، ووََجدر بِاتلَّهر

، َعلَیر  ّللَّ
َ
؟ َفُقلرت: أ ، فقال: آّللَّ ّللَّ

َ
؟ َفُقلرت: أ ، َفقال: آّللَّ ِحبَُّك ّللَّ

َ
ِ إِِّني أل ه، ُثمَّ قُلرت: َواّللَّ

ُت رسول اّللَّ  رِْش، َفإِِّني َسِمعر ب
َ
َخَذِّن حِبَبرَوةِ رَِدايئ، َفَجبَذِّن إيَِلره، َفقال: أ

َ
 اهللُ  قاَل »یقول:  َفأ

                                           
 .74؛ و صحیح مسلم، ش:2722صحیح بخاری، ش: (۶)
 .5206، ش: /صحیح الجامع، آلبانی (1)
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 «.يِفَّ ، َوالُمَتباِذلنَِی يِفَّ ، َوالُمََتَاوِرِیَن ، والُمَتجالِِسنَی يِفَّ يِفَّ لِلرُمَتَحابينَی  تعاىل: وََجَبتر حَمبَّيِت 
روایت کرده « الموطأ»]حدیثی صحیح است که مالک با سند صحیح خود در 

 (۶)است.[
گوید: وارد مسجد دمشق شدم و جوانی  می /ابوادریس خوالنی ترجمه:

ای اختالف داشتند، آن را  بودند و اگر در مسأله پیرامونش یدم که مردم،سیما د خوش
پذیرفتند. پرسیدم: کیست؟ گفتند: معاذ بن  دادند و دیدگاه او را می به او ارجاع می

جبل است. فردای آن روز، صبح زود برخاستم و )به مسجد رفتم و( دیدم که پیش از 
رو   گاه از روبه ش را تمام کند؛ آنمنتظر ماندم تا نماز و به نماز ایستاده است. آمدهمن 

خاطرِ اهلل دوست  من تو را به کردم و سپس گفتم: به اهلل سوگند، نزدش رفتم و سالم
خاطر اهلل؛ فرمود: آیا برای اهلل؟ گفتم: فقط  فقط بهدارم. گفت: آیا برای اهلل؟ گفتم: 

و گفت: مژده  ی لباسم را گرفت و مرا به سوی خود کشید گاه گوشه خاطر اهلل. آن به
فرماید: محبت من برای کسانی که  اهلل متعال، می»شنیدم که فرمود:  که از پیامبر

خاطر من، به مالقات هم  کنند و به نشینی می خاطر من با یکدیگر دوستی و هم به
«. نمایند، الزم و ثابت شده است به یکدیگر بذل و بخشش می ،خاطر من روند و به می

 دارم.( سانی را دوست می)یعنی حتماً چنین ک

ِد یَكرب -922 َداِد بن َمعر َحبَّ الرَُّجُل »قال:  َعِن انلَِّبي  عن أيب َکریمَة الِمقر
َ
إَِذا أ

نَُّه حُیِبُّهُ 
َ
رِبره أ َخاه، َفلرُیخر

َ
اند و ترمذی، آن را حسن  ]ابوداود و ترمذی، روایت کرده «.أ

 (1)دانسته است.[
هرگاه کسی، برادرش را »گوید:  می یکرب عدابوکریمه، مقداد بن م ترجمه:

 «.دوست داشت، او را آگاه کند که دوستش دارد

                                           
 ./تصحیح آلبانی به 4100المصابیح، ش:ة ؛ و مشکا5220صحیح الجامع، ش:  (۶)
المصابیح، ش: ة در مشکا /؛ آلبانی560؛ صحیح األدب المفرد، ش: 507، ش: السلسلة الصحيحة (1)

 این حدیث را صحیح دانسته است. 4120
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نَّ َرُسوَل اهللِ  وعن ُمَعاذٍ  -923
َ
َخَذ بَِیِدهِ وقال:  أ

َ
ِحبَُّك، ُثمَّ »أ

ُ
ِ، إِِّني أل یَا ُمَعاُذ واّللَّ

وِصیَك یَا ُمعاُذ ال تََدَعنَّ يف ُدبُِر ُُكي صالٍة َتُقوُل: ا
ُ
رَِك، وُحسِن أ رَِك َوُشكر ِعيني لَع ِذکر

َ
للَُّهم أ

 (۶)به روایت ابوداود و نسائی با اِسناد صحیح.[ ست ی]حدیث صحیح «.ِعَبادتِك
ای »فرمود:  او دستش را گرفت و به روایت است که پیامبر از معاذ ترجمه:

هر نماز،  ایاندر پکنم که  معاذ! به اهلل سوگند که من، دوستت دارم و به تو سفارش می

ِعينِّ لَع ِذْكرَِك وَُشْكرَِك، وُحسِن این دعا را بخوانی و آن را ترک نکنی: 
َ
اللَُّهم أ

 (1)«.ِعبَادتِك

نس -932
َ
نَّ رَُجالى ََكَن ِعنرَد انلَِّبي  وعن أ

َ
إِِّني اهلل  بِه، َفقال: یا رسولرَُجٌل َفَمرَّ  أ
ِحبُّ َهذا، فقال ََلُ انلَّبُّ 

ُ
 : »أل

َ
لمَته؟أ عر
َ
هُ »قال: ال، قال: « أ لِمر عر

َ
ِحبَُّك يف « أ

ُ
َفلَِحَقه، َفقال: إِِّني أ

ببرَتيِن ََل. حر
َ
ِي أ َحبََّك اَّلَّ

َ
، فقال: أ  (۳)]روایت ابوداود با اِسناد صحیح[ اّللَّ
جا گذشت.  بود؛ شخصی دیگر، از آن گوید: مردی نزدِ پیامبر می انس ترجمه:

آیا او را »فرمود:  من، این شخص را دوست دارم. پیامبر خدا! آن مرد، گفت: ای رسول
این مرد، نزد  (8)«.آگاهش کن»فرمود:  گفت: خیر. پیامبر «ای؟ از این محبت، آگاه کرده

خاطر اهلل دوست دارم. و آن شخص پاسخ  آن شخص رفت و به او گفت: من، تو را به
 بدارد.خاطر او دوست داری، تو را دوست  داد: ذاتی که مرا به

 شرح
دهد که انسان باید  می  و نشان ست یی محبت و دوست ی این احادیث، درباره همه

فرمود:  که پیامبر برای کسب رضایتش باشد. چنان خاطر اهلل و دوستی و محبتش به
که ایمان  شوید تا این سوگند به ذاتی که جانم در دستِ اوست، وارد بهشت نمی»

                                           
؛ و صحیح 0226داود، ش:  ؛ صحیح أبی224؛ شرح الطحاویۀ، ش: 7828صحیح الجامع، ش:  (۶)

 .0622، ش: /النسائی، آلبانی
 جای آورم. صورتی نیکو به ام کن تا تو را ذکر کنم، سپاس بگزارم و عبادت تو را به یعنی: یا اهلل! یاری (1)

این حدیث را  4107المصابیح، ش: ة ؛ وی، در مشکا5675، ش: /ز آلبانیصحیح أبی داود، ا (۳)
 حسن دانسته است.

 یعنی به او بگو که دوستش داری. (8)
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مگر زمانی که یکدیگر را دوست بدارید؛ آیا شما را به داشته باشید و ایمان ندارید 
کاری راهنمایی نمایم که اگر انجامش دهید یکدیگر را دوست خواهید داشت؟ سالم 

 «.گفتن به یکدیگر را در میان خود رواج دهید
که محبت و دوستی، جزو کمالِ ایمان است و  ست اینگر  این حدیث، نشان

چنین یکی  ؛ همود که برادرِ مسلمانش را دوست بداردش ایمان انسان، زمانی کامل می
که مسلمانان، سالم  ست اینهای پیدایش و گسترش این محبت،  از اسباب و زمینه

گفتن به یکدیگر را در میان خود رواج دهند؛ یعنی آشکارا به یکدیگر سالم بگویند، 
به هم سالم  خاطر دو مسلمانی که چه همدیگر را بشناسند و چه نشناسند. به همین

نمایند و وقتی دو نفر از کنار هم  کنند، به همدیگر احساس نزدیکی و محبت می می
کنند، نه تنها احساس خوبی نسبت به هم ندارند، بلکه  گذرند و به هم سالم نمی می

 شاوندی داشته باشند.یچه بسا از یکدیگر متنفرند، گرچه با هم نسبت خو
های دوستی و محبت مسلمانان با یکدیگر  مینهلذا هر مسلمانی باید بکوشد که ز

را فراهم کند تا این صفت پسندیده در میان مسلمانان،  افزایش یابد؛ زیرا نه معقول 
است و نه عادی و طبیعی که انسان، با کسی همکاری کند که دوستش ندارد؛ به 

ی  ینهدارد که در زم که مسلمانان را بر آن می ست یعبارت دیگر این محبت و دوست
خاطر اهلل،  رو محبت و دوستی به تقوا و پرهیزگاری به کمک یکدیگر بشتابند. از این

 های کمالِ ایمان است. یکی از نشانه
که  به او خبر داد که دوستش دارد. چنان آمده است که پیامبر در حدیث معاذ

د، جا گذشت. آن مر بود؛ شخصی دیگر، از آن مردی نزدِ پیامبر به روایت انس
آیا او را از »فرمود:  خدا! من، این شخص را دوست دارم. پیامبر گفت: ای رسول

ای که دوستش داری؟ گفت: خیر.  و به خودش گفته« ای این محبت، آگاه کرده
لذا سنت است که وقتی کسی را دوست دارید، به «. آگاهش کن»فرمود:  پیامبر

 دوستت: »گویی تی به کسی میخودش بگویید و به او اظهار محبت کنید. زیرا وق
نشیند و دوستی و محبت، سراسرِ وجودش را  ، این سخن بر اعماق دلَش می«دارم
گرچه بر یابد. البته دل به دل راه دارد،  سان محبتش به تو افزایش می گیرد و بدین می

ْرَواُح ُجنُوٌد ُُمنََّدٌة، فَ »فرموده است:  گونه که پیامبر زبان نیاید؛ همان
َ
َما َتَعارََف ِمنَْها األ
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های گوناگون  ارواح، مانند سپاهیان و دسته»یعنی:  (۶).«اْئتَلََف، َوَما َتنَاَكَر ِمنَْها، اْختَلََف 
های یکسانی داشته باشند(، با  ها که یکدیگر را بشناسند )و ویژگی یک سپاه هستند؛ آن

شوند و با هم اُنس  میها که یکدیگر را نشناسند، از هم دور  گیرند و آن هم الفت می
ولی اگر انسان، محبتش را بر زبان بیاورد و به دوستش اظهار محبت کند،  «.گیرند نمی

خواهید به کسی اظهار محبت کنید،  افزاید. لذا وقتی می ها می این امر بر محبت آن
 «.خاطر اهلل دوست دارم من، تو را به»بگویید: 

و به تو »به او فرمود:  پیامبر چنین آمده است که هم در این حدیث معاذ

اللَُّهم کنم که در پایان هر نماز، این دعا را بخوانی و آن را ترک نکنی:  سفارش می
ِعينِّ لَع ِذْكرَِك وَُشْكرَِك، وُحسِن ِعبَادتِك

َ
الفاظ این حدیث واضح است و نشان  (1)«.أ

 .شود دهد که این دعا، در پایان نماز و پیش از سالم، گفته می می
*** 

 

                                           
 .&المؤمنین عایشه از ام« معلّق». و روایت بخاری به صورت 6222صحیح مسلم، ش:  (۶)

جای  صورتی نیکو به ت تو را بهام کن تا تو را ذکر کنم، سپاس بگزارم و عباد یعنی: یا اهلل! یاری (1)
 آورم.
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 ها ها و تالش و کوشش برای کسب آن شدن به این نشانه

 فرماید: اهلل متعال، می

َ ٱَُُتِبُّونَ َُكنُتمَ َإِنَقُل َ﴿ َُٱَُكمَُبِبَ َُيَ َتذبُِعوِنَٱف ََّللذ ي غَ َّللذ َ َل ُكمَ َِفرَ و  َُٱوَ َُذنُوب ُكم  َّللذ
فَُ ََ  [٤١: آل عمران]  ﴾٣١َرذِحيمَرَوررَغ 

بگو: اگر اهلل را دوست دارید، از من پیروی کنید تا اهلل شما را دوست بدارد و گناهانتان را 
 ی مهرورز است.ببخشد. و اهلل، آمرزنده

 فرماید: و می

َى﴿ اي  ه  يُّ
 
ِينَ ٱَأ ُنوا َََّلذ نَء ام  نَِمنُكمَ َت دَذي رَ َم  وَ َۦدِينِهََِع  َف س  ََف 

 
َُٱَِتَي أ وَ َّللذ ََُيِبُُّهمَ َمَ بِق 

ُيِحبُّون هَُ ذِلذةَ ََۥ و 
 
ََأ ةَ َِمنِيَ ُمؤَ ل َٱََع   ِعزذ

 
ََأ بِيلََِِفََِهُدونَ يُج  ََفِرِينَ ك  َلَ ٱََع   َِٱَس  ََّللذ ل  َو 

ةَ ل وَ َي  افُونَ  َ ل  ََم  َِٱَُلَف ض ََلِك َذ  ََئِم  نَتِيهَِيُؤَ َّللذ ا ََم  َُٱوَ َُء َي ش  لِيمَرَِسعَرو  ََّللذ  ﴾٥٤َع 
    [٢٣: دة املائ]

ای مؤمنان! آن دسته از شما که از دینشان برگردند، بدانند که اهلل گروهی خواهد آورد که 
ها نیز اهلل را دوست دارند و در برابر مؤمنان، فروتن هستند و در برابر  آنان را دوست دارد و آن

ای کنندهشچ سرزنکنند و از سرزنش هیکافران سخت و شدید؛ در راه اهلل جهاد می
ی بخشد. و اهلل بخشندههراسند. این، فضل اهلل است که به هر کس بخواهد، می نمی

 داناست.

تعاىل قال: َمنر اعَدى يَل ويِلًّا، اهلل  إِنَّ : »َقاَل َرُسوُل اهللِ قال:  وعن أيب هریرة -932
حَ 

َ
ُتُه بِاحَلررب، وَما َتَقرََّب إيِلَّ َعبرِدي بََِشٍء أ ُت َعلَیره، َوَما یََزاُل فقدر آَذنر رَتَضر ا افر بَّ إيَِلَّ ِممَّ

َمُع بِه، َوَبرَصَ  ِي يَسر َعُه اَّلَّ ببرُته، ُکنرُت َسمر حر
َ
ِحبَّه، َفإَذا أ

ُ
هُ َعبرِدي َيَتَقرَُّب إيَِلَّ بِانلََّوافِِل َحَّتَّ أ

َِش  لَُه الَّيت َيمر ِي ُيبررِصُ بِه، ویََدهُ الَّيت یبرِطُش بَِها، َورجر َطیرُته، َولَِِئر اَّلَّ عر
َ
ليَن أ

َ
 بِها وإنر َسأ

ِعیَذنَّهُ 
ُ
َتَعاَذِِّن أل  (۶)]روایت بخاری[ «.اسر

فرماید: هرکس با  اهلل متعال می»فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
ترین اعمال  محبوبکنم؛ و  دوستی از دوستانم، دشمنی کند، من با او اعالم جنگ می

                                           
 .2416صحیح بخاری، ش: (۶)
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که بر او فرض  ست یجوید، اعمال ی آن  به من تقرب می وسیله ام به نزد من که بنده
که او را  شود تا آن ام، همواره با انجام دادن نوافل، به من نزدیک می و بندهام  کرده

و چشم او  شنود شوم که با آن می وقتی دوستش بدارم، گوش او میو دارم  دوست می
رود؛ و  شوم که با آن راه می ی او میاد و پگیر بیند و دست او که با آن می که با آن می

 «.دهم کنم و اگر به من پناه جوید، پناهش می اگر از من چیزی بخواهد، به او عطا می

َحبَّ »قال:  وعنه َعِن انلَّبي  -931
َ
یل: إِنَّ تعاىل الَعبردَ  اهللُ  إَِذا أ تعاىل اهلل  ، نَاَدى ِجربر

بِبره، َفُیحبُّ  حر
َ
َماء: إِنَّ حُیِبُّ فُالنا، َفأ ِل السَّ هر

َ
یل، َفُیَنادى يف أ ِحبُّوهُ، اهلل  ُه ِجربر

َ
حُیِبُّ فُالنىا، َفأ

ررِض 
َ
َماء، ُثمَّ یُورَضُع َل الَقُبوُل يف األ ُل السَّ هر

َ
 (۶)[متفٌق عليه] «.َفُیِحبُُّه أ

ا َداع  اهللَ  إِنَّ : »َقاَل َرُسوُل اهللِ ويف روایة ملسلم:  حبَّ عبردى
َ
یل، فقال: تعاىل إِذا أ ِجربر

ماء، َفَیُقول:  یل، ُثمَّ ُيَناِدي يف السَّ بِبره، َفُیِحبُُّه ِجربر حر
َ
ِحبُّ فُالناى َفأ

ُ
حُیِبُّ فُالنىا،  إِنَّ اهللَ إِِّني أ

یل،  ا َداع ِجربر برَغَض َعبدى
َ
ررض، وإِذا أ

َ
َماءِ ُثمَّ یُوَضُع َل الَقُبوُل يف األ ُل السَّ هر

َ
ِحبُّوهُ َفُیحبُُّه أ

َ
َفأ

ماء:  ِل السَّ هر
َ
یل، ُثمَّ ُيَناِدي يف أ ه، َفُیبرِغُضُه ِجربر برِغضر

َ
برِغُض فُالنا، َفأ

ُ
 إِنَّ اهللَ َفَیقول: إِِّني أ

ررِض 
َ
َضاُء يف األ ماءِ ُثمَّ تُوَضُع َل ابَلغر ُل السَّ هر

َ
برِغُضوه، َفُیبرِغُضُه أ

َ
 «.ُيبرِغُض فُالنا، فَأ

ای را دوست بدارد،  ه اهلل متعال، بندههرگا»فرمود:  پیامبر ابوهریره ترجمه:
فالنی را دوست دارد؛ تو نیز او را دوست بدار.  اهلل متعال،دهد که  به جبرئیل ندا می

کند که اهلل، فالنی را  دارد و به اهل آسمان اعالم می پس جبرئیل، او را دوست می
دارند و  دوست دارد؛ شما هم دوستش بدارید. پس اهل آسمان نیز او را دوست می

 «.گردد بدین ترتیب مقبول و محبوبِ اهل زمین هم می
ای را دوست بدارد،  هرگاه اهلل متعال، بنده»و در روایتی از مسلم آمده است: 

؛ تو نیز او را دوست گوید: من، فالنی را دوست دارم خواند و می جبرئیل را فرامی
که اهلل، فالنی را  دهد ا مینددارد و به اهل آسمان  بدار. پس جبرئیل، او را دوست می

دارند و  دوست دارد؛ شما هم دوستش بدارید. پس اهل آسمان نیز او را دوست می
ای را دشمن بدارد، جبرئیل را فرا  . و اهلل چون بندهگردد مقبول اهل زمین هم می گاه آن
یل از گوید: من، از فالن بنده بیزارم؛ تو نیز از او بیزار باش؛ پس جبرئ خواند و می می

                                           
 .202؛ و صحیح مسلم، ش:7524صحیح بخاری، ش:  (۶)
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بنده بیزار است، شما هم از   فالندهد که اهلل از  شود و به اهل آسمان ندا می او بیزار می
گاه منفورِ اهل  شوند و آن او بیزار باشید؛ لذا اهل آسمان نیز از آن شخص بیزار می

 «.گردد زمین می

نَّ َرُسوَل اهللِ ا، َرِِضَ اهلُل َعنرهوعن اعئشَة  -939
َ
 بَعَث رَُجالى  أ

ُ
رأ لََعَ ِِسیٍَّة ، َفََكَن َيقر

تُِم بـ  حابِِه يف صالتِِهم، َفیخر صر
َ
َُٱَُهوَ َقُل َ﴿أل دَرَّللذ ح 

 
ا رََجُعوا، َذَکروا ذلَك  ؛﴾١َأ لَِرُسوِل َفلَمَّ

َنُع ذلك؟»فقال:  اهللِ  ِحبُّ « َسلُوهُ ألِيي ََشٍء یَصر
ُ
نَا أ

َ
َن، َفأ لوه، َفَقاَل: ألنََّها ِصَفُة الرََّحر

َ
 َفَسأ

 بَِها، ف
َ
قررَأ

َ
نر أ

َ
نَّ اّللَّ تعاىل حُیبُّهُ : »َقاَل َرُسوُل اهللِ أ

َ
وهُ أ رِبُ خر

َ
 (۶)[متفٌق عليه] «.أ

ی یک دسته  شخصی را به عنوان فرمانده اهلل گوید: رسول می &عایشه ترجمه:
شد، قرائتش  نماز می از مجاهدان، تعیین و اعزام کرد. او هنگامی که برای یارانش پیش

َُٱَُهوَ َقُل َ﴿ ارا ب دَرَّللذ ح 
 
ع رساند. وقتی بازگشتند، موضوع را به اطال به پایان می ﴾١َأ

علتش را از او « کند؟ از او بپرسید که چرا چنین می»رساندند؛ فرمود:  پیامبر
مهر( بیان  زیرا در این سوره، صفت پروردگار رحمان )گسترده»پرسیدند؛ پاسخ داد: 

به او بگویید که »فرمود:  اهلل ن را قرائت کنم. رسولشده است و من، دوست دارم آ
 «.اهلل، دوستش دارد

 شرح
اش گشوده است؛ هر  های محبت اهلل با بنده ی نشانه ، بابی درباره/مؤلف

که بنده، از  هایی دارد؛ از جمله این نشانه و محبت اهلل با بنده نیز  ای دارد چیزی، نشانه
تر باشد، از  بیش چه میزان پیروی انسان از پیامبرکند. یعنی هر  پیروی می پیامبر

 گیرد. قرار می تر محبوب اهلل سان بیش نماید و بدین تر اطاعت می اهلل متعال بیش
 به این آیه استدالل کرده که اهلل متعال، فرموده است: /مؤلف

َ ٱَُُتِبُّونَ َُكنُتمَ َإِنَقُل َ﴿ َُٱَُكمَُبِبَ َُيَ َتذبُِعوِنَٱف ََّللذ َ  [٤١: آل عمران]  ﴾ّللذ
 بگو: اگر اهلل را دوست دارید، از من پیروی کنید تا اهلل شما را دوست بدارد.

                                           
 .202؛ و صحیح مسلم، ش:7274صحیح بخاری، ش:  (۶)
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( که از من )پیامبر ست ایناش،  یعنی اگر اهلل را دوست دارید، نشان دهید؛ نشانه
 شما را دوست بدارد. پیروی کنید تا اهلل

اهلل متعال با این آیه، مدعیان  اند؛ زیرا ی امتحان نامیده سلف صالح، این آیه را آیه
پیروی کند، در ادعایش  اهلل آزماید. لذا اگر مدعی محبت اهلل، از رسول محبتش را می
 صادق است.

رو  نیز او را دوست دارد. از این ای که اهلل را دوست داشته باشد، اهلل بنده

َُٱَُكمَُبِبَ َُيَ َتذبُِعوِنَٱف َ﴿فرمود:  «. تا اهلل، شما را دوست بدارد از من پیروی کنید: »﴾ّللذ
؛ زیرا کسی که اهلل متعال، دوستش بدارد، به سعادت دنیا ست ای هی ارزند واین، نتیجه

 یابد. و آخرت دست می
اهلل »فرموده است:  را نقل کرده که پیامبر حدیث ابوهریره /سپس مؤلف

و اعالم جنگ فرماید: هرکس با دوستی از دوستانم، دشمنی کند، من با ا متعال می
لذا هر کس با دوستی از دوستان اهلل دشمنی کند، در حقیقت به دشمنی با اهلل «. کنم می

خورد؛ زیرا اهلل متعال، با رباخوار، اعالنِ جنگ  برخاسته است؛ مانندِ کسی که ربا می
 نموده و فرموده است:

ُلوا َت فَ َلذمَ َف إِن﴿ ََع 
 
َِٱَِمِنَ َب َِِب رَ َذ نُوا َف أ رَ َّللذ َُسوِّلَِو  ََ  [٨٧٩: البقرة]  ﴾٩َۦ 

 اید.پس اگر چنین نکردید، بدانید که به جنگ با اهلل و رسولش برخاسته

چه را از اموال ربا نزد مردم باقی  یعنی اگر کسی، دست از رباخواری برندارد و آن
 مانده است، رها نکند، به جنگ با اهلل و پیامبرش برخاسته است.

 ست؟ اهلل متعال، دوستان خود را معرفی نموده و فرموده است:اما ولی یا دوستِ اهلل کی

ل  َ﴿
 
وَ َإِنَذَأ

 
َِٱَءَ ِل ا َأ ََّللذ وَ َل  َخ  ل يَ َفر ََِهمَ ع  ل  َ َُهمَ َو  نُونَ َي  ِينَ ٱ٦٢ََز  ُنوا َََّلذ نُوا ََء ام  َك  َو 

تذُقونَ   َ  [٦٤  ،٦٨:  يونس]  ﴾٦٣َي 
شوند؛ آنان که ایمان  نان غمگین نمیبدانید که بر دوستان اهلل هیچ ترس و هراسی نیست و آ

 کردند. آوردند و تقوا و پرهیزکاری پیشه می

من پرهیزگاری، دوستِ خداست و والیت و ؤها، دوستانِ اهلل هستند؛ لذا هر م این
های زبر و پشمی  دوستیِ االهی، بدین معنا نیست که انسان، خرقه بر تن کند یا لباس

رغبت است یا آدمِ سر به زیری باشد؛ بلکه  نیا بیبپوشد و چنین وانمود کند که به د
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ِينَ ٱ﴿، در ایمان و تقواست: والیت و دوستی اهلل ُنوا َََّلذ نُوا ََء ام  َك  تذُقونَ َو   يونس] ﴾٦٣َي 

. لذا اگر کسی با مؤمنان پرهیزگار، دشمنی کند، با اهلل متعال، طرف است و در  [٦٤: 
 ه بر اهلل.حقیقت به جنگ با اهلل برخاسته است. پنا

ترین چیز نزد من که  فرماید: و محبوب در این حدیث قدسی می سپس اهلل
که بر او فرض  ست یجوید، اعمال ی آن به من تقرب و نزدیکی می  وسیله ام به بنده
تر است و فرض مغرب از  لذا نماز فرض ظهر از سنت ظهر، نزد اهلل محبوب«. ام کرده

ض عشاء از سنت عشاء و فرض صبح از سنت چنین فر تر؛ هم سنت مغرب، محبوب
تر  ترند. نماز فرض، از نماز تهجد )نماز شب( نزد اهلل محبو ب محبو صبح، نزد اهلل

ترند. زکات، از  باز نوافل محبو باشد و به همین شکل، تمام فرایض نزد اهلل می
 تر.  تر است و حجّ فرض از حج نفل، محبوب ی نفل محبوب صدقه
که او را  شود تا آن همواره با انجام دادن نوافل، به من نزدیک میام،  و بنده»

، انجام دادن که یکی از اسباب محبت اهلل به این ست ای هاین، اشار «.دارم دوست می
ی نفل، حج نفل و دیگر اعمل نیک و  ی نفل، روزه نوافل است؛ نماز نفل، صدقه

 دهد. پسندیده ای که انسان، افزون بر فرایض، انجام می
که اهلل متعال، او  جوید تا این بنده، همواره با انجام دادن نوافل، به اهلل نزدیکی می

شود که با آن،  گاه که اهلل، او را دوست بدارد، گوش او می دارد؛ و آن را دوست می
ها،  شود که با آن بیند؛ و دست و پایش می گردد که با آن، می شنود؛ و چشم او می می
کند و اگر به اهلل پناه  رود. و اگر از اهلل چیزی بخواهد، به او عطا می میگیرد و راه  می

 دهد. جوید، به او پناه می
گرداند؛ به عبارت دیگر توفیقش  ، یعنی شنیدن او را استوار می«شوم گوش او می»

سان بنده،  دهد که از گوش خود در راه درست و شنیدن حق استفاده کند و بدین می
شوم که با آن  و دست او می»دهد که رضایت اهلل در آن است.  وش میتنها به چیزی گ

و پای او »ی رضای خداست.  دهد که مایه لذا بنده، فقط عملی انجام می«. گیرد می
دارد که اهلل را  بنابراین، بنده فقط در جهتی گام برمی«. رود گردم که با آن راه می می

نماید و  جا عمل می به خویش، درست و سان در کردار و گفتار کند و بدین راضی می
 شود. کاری می آدمِ درست
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این هم یکی دیگر از نتایج «. کنم و اگر از من چیزی بخواهد، به او عطا می»
یعنی «. دهم اگر به من پناهنده شود، به او پناه می»باشد. و  می نوافل و محبت اهلل

دهم. و این، یکی از  خویش قرار می اگر از شرّ چیزی به من پناه بیاورد، او را در پناهِ
گونه که  کار باشد؛ همان های محبت اهلل متعال است که انسان نیک گفتار ودرست نشانه

 فرماید: اهلل متعال، می

َى﴿ اي  ه  يُّ
 
ِينَ ٱَأ ُنوا َََّلذ َ ٱَتذُقوا َٱَء ام  َق وَ َو قُولُوا ََّللذ ِديدَ َل  عَ َل ُكمَ َلِحَ يُص ٧٠َََاس 

 
َل ُكمَ ٰ  َأ

ي غَ  ََ[  ٧١  ،٧١:  األحزاب]  ﴾ُذنُوب ُكم  ََل ُكمَ َرَ فَِو 
پیشه کنید و سخن استوار بگویید تا اهلل اعمالتان را برای شما اصالح  اهللای مؤمنان! تقوای 

 نماید و گناهانتان را بیامرزد.

از جمله  ؛ذکر کرده است ی محبت اهلل احادیث دیگری هم درباره /مؤلف
 ای را دوست بدارد، این را به جبرئیل بنده هللحدیثی بدین مضمون که: وقتی ا

بهترین فرد  گونه که محمد ی خداست؛ همان کند؛ جبرئیل، برترین فرشته اعالم می
فالنی را دوست دارم؛ تو نیز »دهد:  ندا می به جبرئیل هر حال اهلل بشر است. به

میان ساکنانِ دارد و در  او را دوست داشته باش. پس جبرئیل نیز او را دوست می
بنده را دوست دارد؛ شما نیز او را دوست داشته باشید.  دهد: اهلل، فالن آسمان ندا می

گاه، آن شخص، مقبول و محبوب ساکنان  دارند و آن پس اهل آسمان نیز دوستش می
 دارند. و بدین ترتیب اهل زمین هم او را دوست می« گردد زمین می

که انسان، محبوب و مقبول اهل زمین  ست یههای محبت ال این هم یکی از نشانه
و اهلل »چنین آمده است:  در این حدیث، هم قرار گیرد و همه، او را دوست بدارند.

گوید: من، از فالن بنده  خواند و می ای را دشمن بدارد، جبرئیل را فرا می چون بنده
اهل آسمان ندا  شود و به بیزارم؛ تو نیز از او بیزار باش؛ پس جبرئیل از او بیزار می

بنده بیزار است، شما هم از او بیزار باشید؛ لذا اهل آسمان نیز از   دهد که اهلل از فالن می
 «.گردد گاه منفورِ اهل زمین می شوند و آن آن شخص بیزار می

ی مسلمانان را جزو دوستان و اولیای  کنم که ما و همه از اهلل متعال درخواست می
 خود قرار دهد.

*** 



باب: پرهیز دادن از اذیت و آزار صالحان، مستضعفان و  -33
 مستمندان

 فرماید: اهلل متعال، می

ِينَ ٱوَ ﴿ ََِتَِِمن  َُمؤَ ل َٱوَ َِمنِيَ ُمؤَ ل َٱَُذونَ يُؤَ ََّلذ اَبِغ ي  ُبوا َكَ ٱَم  دََِيِت س  ق  لُوا َحَ ٱَف  َانَ ت  َُبهَ َت م 
بِينَ َامَ ِإَوث َ َ  [٢٨:  األحزاب]  ﴾٥٨َامُّ

آزارند، بدون تردید  که مرتکب گناهی شده باشند، می آن ان مؤمن را بیو آنان که مردان و زن
 اند. تهمت و گناه آشکاری بر دوش کشیده

 فرماید: و می

ا﴿ مذ
 
ََيِتِيمَ ل  َٱَف أ رَ ت قَ َف ل  ا٩ََه  مذ

 
أ ا َٱَو  ََئِل َلسذ رَ ت نَ َف ل  ََ  [١١  ،٩: الضحى]  ﴾١٠َه 

 و فریاد از خود مران. کننده را با بانگ پس به یتیم ستم مکن. و سؤال

 باره وجود دارد؛ از جمله: احادیث فراوانی در این

َمْن اعَدى يَل وِْلًّا، فقْد آَذْنتُُه »که در باب پیشین گذشت:  حدیث ابوهریره
هرکس با دوستی از دوستانم، دشمنی کند، من با او اعالم جنگ »یعنی:  (۶).«بِاِلَْرب

 «.کنم می
ذکر شده و در « مهربانی با یتیمان»که در باب  قاصو و نیز حدیث سعد بن ابی

ْغَضبْتَُهْم لََقْد »فرمود:  آن آمده است: پیامبر
َ
ْغَضبتَُهم؟ لَِِئْ ُكنَْت أ

َ
با بَْكر لَعلََّك أ

َ
یا أ

ْغَضبَت َربَّك
َ
ها را خشمگین کرده باشی؛ در این  ای ابوبکر! شاید آن»یعنی:  (1).«أ

 «.ای خشم آورده صورت، اهلل را به

برح، : »َقاَل َرُسوُل اهللِ قال:  وعن ُجَنَدِب بِن عبد اّللَّ  -931 َمنر َصَلَّ َصالََة الصُّ
تِِه بََِشء لُبرُه ِمنر ِذمَّ تِِه بََِشء، َفإِنَُّه َمنر َيطر ُ ِمنر ِذمَّ لَُبنَُّكمر اّللَّ ، َفال َيطر ِة اّللَّ ، َفُهَو يف ِذمَّ

ه، ُثمَّ یَُكبُُّه لََع  رِکر
ِهِه يف نَارِ َجَهنَّمَ یُدر  (۳)]روایت مسلم[ «.وَجر

                                           
 همین کتاب. 280ی  ر.ک: حدیث شماره (۶)

 همین کتاب. 622ی ر.ک: حدیث شماره (1)

 گذشت. 627ی مارهش تر به ؛ پیش247صحیح مسلم، ش:  (۳)
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هرکس، نماز صبح را »فرمود:  اهلل گوید: رسول می جندب بن عبداهللترجمه: 
ی عهد و پیمان  بخواند، در پناه و حمایتِ اهلل است؛ پس مواظب باشید که اهلل، درباره

از سوی اهلل،   باره این ای، چیزی از شما مطالبه نکند. زیرا هرکس، در خویش با چنین بنده
 «.اندازد اش در آتش دوزخ می مؤاخذه شود، راه فرار ندارد و سپس اهلل متعال، او را بر چهره

 شرح
پرهیز دادن از اذیت و آزار مسلمانان، مستضعفان و »، این باب را به /مؤلف
 را ذکر کرده است: ی اهلل اختصاص داده و سپس این فرموده« مستمندان

َِٱوَ ﴿ ََِتَِِمن  َُمؤَ ل َٱوَ َِمنِيَ ُمؤَ ل َٱَُذونَ يُؤَ َينَ َّلذ اَبِغ ي  ُبوا َكَ ٱَم  دََِيِت س  ق  لُوا َحَ ٱَف  َانَ ت  َُبهَ َت م 
بِينَ َامَ ِإَوث َ َ  [٢٨:  األحزاب]  ﴾٥٨َامُّ

آزارند، بدون تردید  که مرتکب گناهی شده باشند، می آن و آنان که مردان و زنان مؤمن را بی
 اند. کشیدهتهمت و گناه آشکاری بر دوش 

دلِ کسی را به درد آورَد و کسی را اذیت و آزار، بدین معناست که انسان، 
کند  خاطر سازد یا درد و رنجی به جسم و پیکر کسی وارد نماید؛ فرقی نمی رنجیده

توزی  یا با ضرب و شتم و حسادت و کینه که به دیگران، ناسزا بگوید یا تهمت بزند و
شود،  ی کارهایی که باعث اذیت و آزارِ مسلمان می ارد. همهو امثال آن، دیگران را بیاز

کسانی که مردان و »ی مذکور بیان فرموده است:  اهلل متعال در آیهحرام است؛ زیرا 
آزارند، بدون تردید تهمت و  که مرتکب گناهی شده باشند، می آن زنانِ مؤمن را بی

 «.اند گناه آشکاری بر دوش کشیده
مورد نباشد، مثالً  شود که اگر این اذیت و آزار، بی اشت میاز این آیه چنین برد

های شرعی یا برخورد با ستمکار و امثال آن باشد،  خاطر اجرای حدود و مجازات به
رِ مجرم پس گناهی بر مجری قوانین شرع نخواهد بود؛ زیرا اگرچه باعث اذیت و آزا

 فرماید: ال میکه اهلل متع کرد خودِ اوست. چنان ی عمل ولی نتیجه است،

انِي ةَُٱ﴿ اِنَٱوَ َلزذ وا َجَ ٱف ََلزذ اِمِنَ َِحدَ و  ََُكذََِلُ َ َِما ئ ةَ َُهم  ل  ََة  َج  ل  ََو 
 
اَُكمُخذَ ت أ ََبِِهم 

 
أ َف ةرَر 

َِٱَدِينََِِفَ ََِِمُنونَ تُؤَ َُكنُتمَ َإِنَّللذ َِٱب  َٱوَ َّللذ
ََ  [٨:  النور]  ﴾ِخرَِ ٓأۡلٱَمَِوَ ل 

بزنید و اگر به اهلل و روز قیامت ایمان دارید، نباید در دین  هر زن و مرد زناکار را صد تازیانه
 دو دچار دلسوزی شوید. پروردگار نسبت به آن
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یعنی اگر کسی، خود بر خویشتن ستم و جنایت کرد، ایرادی ندارد که انسان، 
 مطابق قوانین شرع، او را بیازارد و مجازاتش نماید.

از اذیت و آزار مسلمانان، پرهیز به احادیثی اشاره کرده است که  /سپس مؤلف
اهلل متعال، »فرموده است:  اهلل که رسول دهد؛ از جمله حدیث ابوهریره می
و «. کنم فرماید: هرکس با دوستی از دوستان من، دشمنی کند، با او اعالن جنگ می می

 خورد. بی گمان کسی که به جنگ با اهلل برخیزد، شکست می
، انواع گوناگونی دارد: مانند اذیت و آزار همسایه، اند: اذیت و آزار علما گفته

اذیت و آزار دوست و رفیق، و اذیت و آزار همکار و شریک، گرچه با هم دوست 
ای که باشد، حرام است و مسلمان باید از  نباشند؛ اذیت و آزار مسلمان، به هر گونه

 کیشان خود بپرهیزد. اذیت و آزار هم
*** 



هاست و باطن  ی مردم، مطابق ظاهر آن باب: قضاوت درباره -33
 شود آنان به اهلل متعال، واگذار می

 فرماید: می اهلل

ق اُموا ََت ابُوا ََف إِن﴿
 
أ ل وَ ٱَو  وَ ٱَو ء ات ُوا ََة َلصذ ك  لُّوا ََة َلزذ بِيل ُهمَ َف خ  ََ  [٢: التوبة]  ﴾س 

ز بگذارید )و رهایشان ...اگر توبه کردند و نماز را برپا داشتند و زکات دادند، راهشان را با
 کنید(.

نَّ َرُسوَل اهللِ ، رِض اهلُل عنهماوعن ابن عمر  -932
َ
َقاتَِل انلَّاَس »قال:  أ

ُ
نر أ

َ
ِمررُت أ

ُ
أ

، نر ال إََِل إاِلَّ اّللَّ
َ
َهُدوا أ داى رسوُل اهلل َحَّتَّ يَشر نَّ حُمَمَّ

َ
َكَة، َفإَِذا وَأ الَة، َویُؤتوا الزَّ ، ویُِقیُموا الصَّ

الم، وِحساُبُهمر لََع اّللَّ تعاىلَفَعلُ  والَُهمر إاِلَّ حِبَقي اإِلسر مر
َ
 «.وا ذلك، َعصُموا ِميني ِدماَءُهمر وَأ

 (۶)[متفٌق عليه]
ریت یافتم که با مردم پیکار وممأ»فرمود:  اهلل گوید: رسول می $عمر ابن ترجمه:

ی  مد، فرستادهکنم تا گواهی دهند که معبود راستینی جز اهلل وجود ندارد و مح
اوست، و نماز را برپا دارند و زکات دهند؛ هرگاه چنین کردند، جان و مال خود را از 

، مگر در حقّی که اسالم تعیین کرده اند داشتههرگونه تعرضی از سوی من، مصون 
 «.است، و حسابشان با اهلل متعال است

َشیرم  -936
ُ
َمنر »َيُقول:  رسوَل اّللَّ قال: سمعُت  وعن أيب عبِد اّللَّ َطارِِق بن أ

، َحُرَم ماَُلُ َوَدُمُه، وَِحسابُهُ  َبُد ِمنر ُدوِن اّللَّ ، َوَکَفَر بِما ُيعر ٌد رسوُل اّللَّ ُ حممَّ  قال ال إََِل إاِلَّ اّللَّ
 (1)]روایت مسلم[ «.لَع اّللَّ تعاىل
فرمود:  میشنیدم که  اهلل گوید: از رسول می ابوعبداهلل، طارق بن اُشیم ترجمه:

و معبودان باطلی را که جز اهلل پرستش  (۳)بگوید «اللحممٌد رسول الاللإهلإال»هرکس، »
 «.گردد و حسابش با اهلل متعال است شوند، انکار کند، جان و مال او حرام می می

                                           
 .66؛ و صحیح مسلم، ش: 64صحیح بخاری، ش:  (۶)

 .62صحیح مسلم، ش:  (1)
 ی اوست. یعنی: گواهی دهد که معبود راستینی جز اهلل وجود ندارد و محمد، فرستاده (۳)
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َود -932 سر
َ
َداِد بِن األ بٍد املقر یرَت إِنر لَِرُسوِل اهللِ قال: قلت  وعن أيب َمعر

َ
َرأ

َ
لَقیُت  : أ

یرف، َفَقَطعَها ُثمَّ الَذ ِميني بَِشَجَرٍة  َدى یََديَّ بِالسَّ َب إِحر َتَتلرَنا، َفََّضَ ار، َفاقر رَُجالى ِمَن الُكفَّ
ُتلُهُ  قر

َ
أ
َ
، أ ُت ّللَّ لَمر سر

َ
نر َقاهَلا؟ َفقال:  یَا َرُسوَل اهللِ  فقال: أ

َ
َد أ ُتلرهُ »َبعر یَا َرُسوَل  ، َفُقلرُت:«ال َتقر

َدما َقطَعها؟ فقال: قط اهللِ  ، ُثمَّ قال ذلَك َبعر ُتلره، فِإِنر َقَتلرَته، فَإِنَُّه »َع إِحَدى یََديَّ ال َتقر
نر َيُقوَل َُكَِمَتُه اليت قال

َ
تَِلِِه َقبرَل أ ُتلَه. َوإِنََّك بَِمْنر  (۶)[متفٌق عليه] «.بِمَْنتَِلَِك َقبرَل أنر َتقر

گفتم: به من بگویید  اهلل ید: به رسولگو می ابومعبد، مقداد بن اسود ترجمه:
رو شدم و با هم جنگیدیم و او، یکی از دستانم را با  اگر با یکی از کفار روبه

گاه از من گریخت و به درختی پناه برد و سپس  شمشیرش زد و قطعش نمود، و آن
توانم او را پس از گفتن این سخن،  ، آیا می«تسلیم اهلل شدم و اسالم آوردم»گفت: 

خدا! او، یکی از دستانم را  گفتم: ای رسول«. او را نکُش»فرمود:  اهلل بکُشم؟ رسول
او را نکُش؛ زیرا پیش »قطع کرده و سپس ادعا نموده که مسلمان شده است؟ فرمود: 

است و اگر او را  )وخونش، محفوظ( که او را بکشی، مانند تو )مسلمان( شده از آن
)یعنی «. کنی که او پیش از گفتن این سخن داشت بکُشی، همان وضعیتی را پیدا می

 شوی(. الدم می مهدور

سامَة بِن َزیرد  -932
ُ
إىل احُلَرَقِة ِمنر  قال: بعَثَنا رسوُل اّللَّ  رِض اهلُل عنهماوعن أ

نرَصارِ رَُجالى ِمن
َ
نَا َورَُجٌل ِمَن األ

َ
ُت أ نا الرَقورَم لََع ِمیاِههم، َوحلِقر ا ُجَهیرَنَة، َفَصبَّحر ُهمر َفلَمَّ

َنا ا َقِدمر ِمِِح َحَّتَّ َقَتلرُته، َفلَمَّ نرصارِي، َوَطَعنرُتُه بِرر
َ
، فََكفَّ َعنرُه األ  َغِشيناهُ قال: ال إَِلِ إالَّ اّللَّ

؟»، فقال يل: الَمدیَنَة، بلََغ ذلَِك انلَِّبَّ  َد ما قال: ال إََِل إاِلَّ اّللَّ َقَتلرَتُه َبعر
َ
سامُة أ

ُ
یَا  قلت:« یا أ

َما ََكَن ُمَتَعويذىا، َفقال:  َرُسوَل اهللِ  َد َما َقاَل ال إََِل إاِلَّ »إِنَّ َتلرَتُه َبعر قى
َ
؟أ ُ ُرَها « اّللَّ فَما َزاَل یَُكري

َورم. ُت َقبرَل ذلَِك ايلر لَمر سر
َ
ُكنر أ

َ
ِّني لَمر أ

َ
َّ َحَّتَّ تَمنَّیرُت أ  (1)[متفٌق عليه] يلَعَ
قال: ال : »اهللِ  َقاَل َرُسوُل ويف روایٍة: فَ 

َ
ُ  هلإَأ َما یَا َرُسوَل اهللِ  :قلُت  «َوَقَتلرَته؟إاِلَّ اّللَّ ، إِنَّ

الح، قال:  مر ال؟»َقالََها َخورفاى ِمَن السي
َ
َقالََها أ

َ
لََم أ َت َعنر َقلربِِه َحَّتَّ َتعر َفال َشَققر

َ
َفَما َزاَل « أ

ُت  لَمر سر
َ
ِّني أ

َ
ُرَها َحَّتَّ َتَمنَّیرُت أ مئذ.یَُكري  یَؤر

                                           
 .84(؛ و صحیح مسلم، ش: 2224، 5108صحیح بخاری، ش: ) (۶)

 .82؛ و صحیح مسلم، ش: 2276صحیح بخاری، ش:  (1)
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از « حُرَقه»اهل جهاد با  بهما را  اهلل گوید: رسول می $اسامه بن زید ترجمه:
من  ور شدیم. هایشان بر آنان حمله صبح زود در محلّ آبعزام کرد. ا« جُهینه»ی  قبیله

و یکی از انصار به مردی از این قبیله رسیدیم؛ وقتی به او دست یافتیم، گفت: 

ام زدم و او  م انصاریِ من، دست از او برداشت؛ اما من، او را با نیزهرز هم .«إالالل الهلإ»
ای »رسید؛ به من فرمود:  را کشتم. وقتی به مدینه بازگشتیم، این خبر به پیامبر

گفتم: ای رسول خدا! او، فقط « گفت، او را کشتی؟ إالالل الهلإکه  اسامه! آیا پس از این

 الاللإ هلإالکه  پس از این»فرمود:  اهلل رسول برای نجات جانش، این کلمه را گفت.
قدر این جمله را تکرار فرمود که آرزو کردم کاش  و آن« قتل رساندی؟ گفت، او را به

 پیش از آن روز، مسلمان نشده بودم.

گفت و تو، او  الاللإ هلإالاو، : »فرمود اهلل رسولو در روایتی دیگر آمده است: 
اسلحه، این کلمه را بر زبان خدا! او از ترس  م: ای رسولگفت« قتل رساندی؟ را به

گفته است یا از قلبش آیا قلبش را نشکافتی تا ببینی که آیا این کلمه را »آورد. فرمود: 
شدم  قدر این جمله را تکرار کرد که آرزو نمودم کاش امروز مسلمان می و آن« خیر؟

 (.شد شیده میآوردم، گناهم بخ که اسالم می همینتر تا  )نه پیش

نَّ َرُسوَل اهللِ  وعن ُجنردِب بِن عبد اّللَّ  -933
َ
لِِمنَی إىِل َقورٍم  أ ثاى ِمَن الُمسر بعَث بعر

ِصَد إىِل رَُجٍل ِمَن  نر َيقر
َ
ِکنَِی إِذا َشاَء أ

ََقورا، َفََكَن رَُجٌل ِمَن الُمْشر نَُّهم اتلر
َ
ِکنِی، وَأ

ِمَن الُمْشر
لِِمنَی َقَصَد ََلُ فَ  َساَمُة الُمسر

ُ
نَُّه أ

َ
ُث أ لََته، َوُکنَّا َنَتَحدَّ لِِمنَی َقَصَد َغفر نَّ رَُجالى ِمَن الُمسر

َ
َقَتلَه، وَأ

، فَقَتلَه، َفَجاَء الربَِشرُی إىِل رسول اّللَّ  یرف، قال: ال إَِل إاِلَّ اّللَّ ا َرَفَع علیه السَّ ُن َزیرٍد َفلمَّ ، بر
رَبَ  خر

َ
رَبَه، َحَّتَّ أ خر

َ
ََل وأ

َ
ََل، فقال: َفَسأ

َ
 َفَقاَل:« لَِم َقَتلرَته؟»هُ َخرَب الرَُّجِل َکیرَف صَنع، َفَداَعهُ َفَسأ

ا  یَا َرُسوَل اهللِ  لِِمنی، وَقتَل فاُلناى وفُالناى وَسَّمَّ َل نَفراى وإِِّني ََحَلرُت َعلَیرِه، َفلَمَّ ورَجَع يف الُمسر
َ
أ

 . یرَف قال: ال إَِل إاِلَّ اّللَّ ى السَّ
َ
َقَتلرَته؟: »َرُسوُل اهللِ  َقاَل َرأ

َ
َنُع »قال: نَعم، قال: « أ َفكیرَف تَصر

، إِذا جاَءت یورَم القیاَمة؟ ِفرر يل. قال:  یَا َرُسوَل اهللِ  َقال:« بال إَِل إاِلَّ اّللَّ َتغر َنُع »اسر َوَکیرَف تَصر
، إِذا جاَءت یَورَم الِقیاَمة؟ ُ نر َيُقول:  فََجَعَل ال یَزیدُ « باِل إَِل إاِلَّ اّللَّ

َ
َنُع باِل إََِل »لََع أ کیَف تَصر

ُ إذا جاَءتر یَورَم الِقیاَمِة؟  (۶)]روایت مسلم[ «إاِلَّ اّللَّ

                                           
 .87صحیح مسلم، ش: (۶)
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ای از مسلمانان را به  عده اهلل گوید: رسول می جندب بن عبداهلل ترجمه:
ها، رویاروی هم قرار گرفتند. یکی از مشرکان،  جنگ گروهی از مشرکان فرستاد. و آن

کُشت. یکی از  آورد و او را می خواست، به یکی از مسلمانان روی می اه که میهرگ
گیر کند و  مسلمانان که می گفتیم: اسامه بن زید است، تصمیم گرفت او را غافل

گفت. اما  «الاللإهلإال»وقتی شمشیرش را برای کشتن وی باال بُرد، آن مشرک، بکُشد؛ 
ی پیروزی را به  خواست مژده کِ جنگ که میقتل رساند. پی آن مسلمان، او را به

وضع جنگ را از او پرسید؛ پیکِ، اخبار  برساند، نزد ایشان آمد. پیامبر اهلل رسول
 اهلل رساند. رسول جنگ را عرض کرد و گزارش این مرد را نیز به عرضِ پیامبر

ای  پاسخ داد:« چرا او را کُشتی؟»آن مرد را به حضور خواست و از او پرسید: 
و  -خدا! او، تلفات زیادی بر مسلمانان وارد کرد و فالنی و فالنی را کُشت.  رسول

که شمشیر را دید،  و من، بر او حمله کردم؛ همین -ها را نام برد. چند تن از کشته

 پاسخ داد: بله. پیامبر« آیا او را کُشتی؟»فرمود:  اهلل گفت. رسول «إالالل الهلإ»

( بیاید، نزدت )به عنوان سندِ اسالمش إالالل الهلإر آن هنگام که روز قیامت د»فرمود: 
خدا! برایم درخواست آمرزش کن.  عرض کرد: ای رسول «با آن چه خواهی کرد؟

)به عنوان سندِ اسالمش نزدت( بیاید،  إالالل الهلإروز قیامت در آن هنگام که »فرمود: 
کرد و چیزی بر آن  تکرار میو همواره همین عبارت را « با آن چه خواهی کرد؟

 نیفزود.

 شرح
ی مردم، مطابق  باب: قضاوت درباره»، بابی بدین عنوان گشوده است: /مؤلف

یعنی باید مطابق ظاهرِ «. شود هاست و باطن آنان به اهلل متعال، واگذار می ظاهر آن
 ، واگذار نماییم.ها را به اهلل مردم قضاوت کنیم و باطنِ آن

بر زبان  سخنانی کهدر دنیا، ظاهرِ مردم اعتبار دارد؛ یعنی  ناگفته نماند که
چه در آخرت،  دهند و آن با اندام و جوارح خویش، انجام می یا اعمالی کهآورند  می

 بهگذرد.  ی آنان می  چه که در دل و سینه هاست؛ یعنی آن باشد، باطن آن معتبر می
، مؤاخذه که در دل داشته است هایی خاطر نیت عبارت دیگر انسان در روز قیامت، به

آورد یا اعمالِ ظاهر و نمایانی که  در دنیا، مطابق سخنانی که بر زبان می ؛ ولیشود می
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اهلل متعال،  .گردد میاش قضاوت  دهد، درباره با اندام و جوارح خود انجام می
 فرماید: می

َ َۥإِنذهَُ﴿ ادِررََۦعِهَِر جَ ََع   َُتبَ َمَ ي وَ ٨ََل ق  ا َٱَل  َِلسذ  َ [  ٩  ،٨: الطارق]  ﴾٩َرَُئ
ی انسان، تواناست. روزی که رازها فاش  کردن دوباره  گمان اهلل بر بازگرداندن و زنده بی
 شود. می

 فرماید: گردد. اهلل متعال، می آری! در آن روز رازهای درونی و اسرارِ دل فاش می

﴿َ ف ل 
 
عَ َأ اَِثَ ُبعَ َإِذ اَل مَُي  ل ٩َََُقُبورَِلَ ٱَِفََم  اَو ُحِصِ ُدورَِٱَِفََم  بذُهمَإِنَذ١٠ََلصُّ َبِِهمَ َر 
ئِذَ ي وَ  ََ[  ١١  ،٩: العاديات]  ﴾١١َلذ بُِي ََم 

چه در  چه در گورهاست، زیر و رو و برانگیخته شود .و آن گاه که آن داند آن آیا نمی
گمان در آن روز پروردگارت به احوال و اعمال ایشان آگاه  هاست، آشکار گردد؛ بی سینه
 ؟است

سازی اندام و جوارح  که به پاک ن پیش از آنکلذا ای برادرِ مسلمان، سعی 
خوانند،  خویش بپردازی، قلبِ خود را پاکیزه نمایی؛ چه بسیار کسانی که نماز می

گزارند، ولی قلب، فاسد و ناپاکی دارند! مثلِ  دهند و حج می گیرند، صدقه می روزه می
داری، گریه و تهجّدِ  زنده صدقه، قرائت قرآن، شب از نماز، روزه، که پیامبر« جراخو»

ها ناچیز  ای که صحابه، نماز خود را در مقایسه با نماز آن گونه آنان خبر داده است، به

ال ُُيَاِوز »ی آنان فرموده است:  درباره اهلل پنداشتند، ولی با این حال، رسول می
؛ به عبارت دیگر، «گذرد های آنان، نمی حنجرهایمانشان از ». یعنی: «إِیَماُنُهْم َحنَاِجَرُهمْ 

رسد. گرچه در ظاهر،  هایشان نمی گویند، اما ایمان به دل زبان شهادتین را می به
که اعمال نیکی دارید، فریفته  نیکوکارند؛ ولی سودی به حالشان ندارد. پس به این

تعال نشوید و پیش از هر چیز به قلبِ خود بنگرید که چگونه است؟ از اهلل م
کنم که قلب من و قلوبِ شما را اصالح بگرداند؛ زیرا قلب، از همه  درخواست می

 تر است. چیز مهم
مجازاتش کرد و او  آوردند. پیامبر مردی را که شراب خورده بود، نزد پیامبر

آوردند؛ این بار هم  را شالق زد. پس از مدتی دوباره او را به همین جُرم نزد پیامبر
زدند. یکی از اصحاب به او دشنام داد و گفت: اهلل، لعنتش کند؛ چه همه او را شالق 

 آورند! می او را نزد پیامبر
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اصل بر «. نفرینش نکن؛ زیرا او اهلل و پیامبرش را دوست دارد»فرمود:  اهلل رسول
باشد و در قلبِ او، محبت اهلل و پیامبرش وجود دارد؛ لذا،  که او، مسلمان می ست این

 رو اهلل متعال، فرموده است: ب است. از ایناصل، قل

ِينَ ٱ﴿ َُٱَيُرِدََِل مَ ََّلذ نَّللذ
 
ِهِرَ َأ  [  ٣١: دة املائ]  ﴾قُلُوب ُهمَ َُيط 

 هایشان را نکرده است.ی پاک کردن دلها کسانی هستند که اهلل اراده این

غیب  کنیم؛ زیرا ما، ولی ما در دنیا در رابطه با دیگران، مطابقِ ظاهرشان حکم می
خبریم و اهلل متعال نیز به هیچ کس بیش  گذرد، بی ها می چه که در دل دانیم و از آن نمی

قِِْض بِنْحو ما »فرموده است:  چنین پیامبر دهد. هم از توانایی او تکلیف نمی
َ
َما أ فإِنَّ

ْسَمعُ 
َ
 «.کنم شنوم، حکم می من، مطابق چیزی که می»یعنی:  (۶).«أ

رو اهلل متعال فرموده  ها و اسرارِ قلوب نیستیم؛ از این تما، مکلّف به جستجوی نی
 است:

ق اُموا ََت ابُوا ََف إِن﴿
 
أ ل وَ ٱَو  وَ ٱَو ء ات ُوا ََة َلصذ ك  لُّوا ََة َلزذ َ َف خ  بِيل ُهم  َ ٱَإِنَذَس  ُفوررََّللذ َرذِحيمَرَغ 

ََ  [٢: التوبة]  ﴾٥
هشان را باز بگذارید )و رهایشان ولی اگر توبه کردند و نماز را برپا داشتند و زکات دادند، را

 ی مهرورز است.کنید(. همانا اهلل آمرزنده

گاه نماز را برپا داشتند و زکات  یعنی مشرکانی که توبه کردند و اسالم آوردند، آن
 ها به شما ربطی ندارد. دادند، کارِشان را به اهلل بسپارید؛ باطنِ آن

مأموریت یافتم که »رموده است: روایت کرده، ف $عمر در حدیثی که ابن پیامبر
با مردم پیکار کنم تا گواهی دهند که معبود راستینی جز اهلل وجود ندارد و محمد، 

ی اوست، و نماز را برپا دارند و زکات دهند؛ هرگاه چنین کردند، جان و مال  فرستاده
اند، مگر در حقّی که اسالم  خود را از هرگونه تعرضی از سوی من، مصون داشته

 «.یین کرده است، و حسابشان با اهلل متعال استتع

، حممٌد إالالل الهلإ»ظاهرِ آنان حکم می کنیم؛ اگر   ی دیگران، به لذا درباره
محترم و محفوظ  ،بگویند، نماز را برپا دارند و زکات دهند، جان و مالشان «اللرسول

                                           
 (.7028، 2827بخاری، ش: ) (۶)
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ا اظهار نظر یا ه ی باطن آن است و حسابشان، با خداست و ما، حق نداریم درباره
 قضاوت کنیم.

مصون  «الل، حممٌد رسولإالالل الهلإ»ی  یابیم که جان و مالِ گوینده چنین درمی هم
 فرموده است. گونه که پیامبر باشد؛ همان و محترم می

ها، دو داستان عجیب  آور ذکر کرده که در آن سپس مؤلف، دو حدیث شگفت
 آمده است:
عرض کرد: به من بگویید اگر  اهلل که به رسول حدیث مقداد بن اسود یکم:

رو شدم و با هم جنگیدیم و او، یکی از دستانم را با شمشیرش  با یکی از کفار روبه
گاه از من گریخت و به درختی پناه برد و سپس گفت:  زد و قطعش نمود، و آن

، بکُشم؟ توانم او را پس از گفتن این سخن ، آیا می«تسلیم اهلل شدم و اسالم آوردم»
خدا! او، یکی از دستانم را قطع کرده  گفتم: ای رسول«. او را نکُش»فرمود:  اهلل رسول

که او  او را نکُش؛ زیرا پیش از آن»و سپس ادعا نموده که مسلمان شده است؟ فرمود: 
را بکشی، مانند تو )مسلمان( شده )وخونش، محفوظ( است و اگر او را بکُشی، همان 

الدم  )یعنی مهدور«. کنی که او پیش از گفتن این سخن داشت میوضعیتی را پیدا 
 شوی(. می

هایی که کافران  ی آسیب شود که ضمانتی درباره از این حدیث، چنین برداشت می
تر، اگر کافری،  کنند، وجود ندارد؛ به عبارت ساده به مال و جانِ مسلمانان وارد می

قتل برساند، وقتی مسلمان شود،  نی را بهچیزی از مسلمانان را از میان ببرد یا مسلما
 کند. های گذشته را محو می ی گناهان و اشتباه ضامن نیست؛ زیرا اسالم، همه

به  را با گروهی از مجاهدان، اسامه بن زید اهلل رسول و اما داستان دوم:
یکی  ور شدند، وقتی به آنان حملهاعزام کرد. « جُهینه»ی  از قبیله« حُرَقه»جهاد با اهل 

قتل برسانند؛  ، تعقیبش کردند تا او را بهو یکی از انصار از مشرکان، گریخت؛ اسامه

 تر بود،اسامه که عالمرزم انصاریِ  . هم«إالالل الهلإ»، گفت: وقتی به او دست یافتند
، این خبر به وقتی به مدینه بازگشند. کشت، او را اسامهبرداشت؛ اما  آن مرددست از 

« گفت، او را کشتی؟ إالالل الهلإکه  آیا پس از این»فرمود:  اسامهبه  رسید؛ پیامبر
 اهلل : ای رسول خدا! او، فقط برای نجات جانش، این کلمه را گفت. رسولپاسخ داد
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بارها و این جمله را « قتل رساندی؟ گفت، او را به إالالل الهلإکه  پس از این»فرمود: 
روز قیامت در »فرمود:  به اسامه است: پیامبر مدهدر روایت مسلم، آ .تکرار فرمود

)به عنوان سندِ اسالمش نزدت( بیاید، با آن چه خواهی  إالالل الهلإآن هنگام که 
آرزو کردم کاش پیش از قدر تکرار کرد که  گوید: این جمله را آن می اسامه« کرد؟

آورد، اهلل  اسالم میتر مسلمان نبود و سپس  زیرا اگر پیش آن روز، مسلمان نشده بودم.
این بود که در حالِ اسالم و زمانی که  ولی مشکلِ اسامه بخشید. متعال، او را می

 مسلمان بود، مرتکب چنین عملی شد.

گفت، او  إالالل الهلإکه  پس از این»کرد:  همواره این جمالت را تکرار می پیامبر

)به عنوان سندِ اسالمش  إالالل الهلإروز قیامت در آن هنگام که »؛ «قتل رساندی؟ را به
که آن شخص، برای  به گمان این اسامه« نزدت( بیاید، با آن چه خواهی کرد؟

که آن  قتل رساند؛ اما باید به محض این گفته است، او را به «إالالل الهلإ»ت جانش، جان
 داشت؛ زیرا دیگر، جان و ی توحید را بر زبان آورد، دست از او برمی شخص، کلمه

خاطر حفظِ جان خود یا از روی نفاق،  که کسی، به فرض این و به مال او درامان بود
متعال است؛ و ما، از باطنِ کسی خبر نداریم و  این کلمه را بگوید، حسابش با اهلل

ی  ی نیت و باطنِ کسی، قضاوت کنیم. یعنی قضاوتِ ما، درباره توانیم درباره نمی
و از نیت قلب، تنها اهلل متعال، آگاه است و اسرار و  هاست دیگران، بر اساس ظاهرِ آن

های خود را  رو باید قبل از هر کاری، دل شود؛ از این ها، روز قیامت، فاش می نیت
پاک بگردانیم و سپس اندام و جوارح خود را. بنابراین تعاملِ ما با دیگران، بر اساس 

م كإِنَّ »فرموده است:  برگونه که پیام هاست. همان کردِ ظاهریِ آن رفتار و روی
قِِْض 

َ
قِِْضَ هَلُ َوإنَّما أ

َ
، فَأ ِتِه ِمْن َبْعض  ِْلَُن ِِبُجَّ

َ
ْن یَُكوَن أ

َ
ََتتَِصُموَن إََلَّ َولََعلَّ َبْعَضُكْم أ

َما أقَتِطُع هَلُ مجرًة ِمَن نَّار  فَ  ْو بِنَحِو َما أسَمُع َفَمْن قََضيُْت هَلُ بََِشء  ِمن َحقِّ أِخيِه فَإِنَّ
َ
لْيَْستَِقْل أ

آیید و ممکن است یکی از طرفین  شما، برای قضاوت، نزد من می»یعنی:  (۶).«ِليَْستْكرث
خصومت، در استدالل یا سخن گفتن، ماهرتر باشد و من به نفع او قضاوت نمایم. 

کنم. پس، هر کسی که حق برادرش را  شنوم، حکم می  زیرا من، مطابق چیزی که می

                                           
 .&سلمه نقل از ام به 2620(؛ و مسلم، ش: 2225، 2546، 6522صحیح بخاری، ش: ) (۶)
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ام؛ حال خود داند که  بدهم، در حقیقت، اخگری از آتش را به او دادهسان به او  بدین
 «.آن را نگه دارد یا رها کند

قضاوت را حمل بر ظاهر افراد و دالیل ظاهری، نموده است و  سان پیامبر بدین
اگر دروغی در کار باشد یا کسی با قدرتِ بیان و زبانِ خود، قاضی را بفریبد و حقّی 

هادت دروغ دهد، خود را سزاوارِ آتش دوزخ کرده است و خود را ناحق کند یا ش
که در دنیا، با هرکسی،  داند که این اخگر آتش را نگه دارد یا رها نماید. خالصه این

شود و در آخرت، مطابقِ باطن. یعنی تعاملِ ما با دیگران در  مطابق ظاهرش رفتار می
رِشان را به اهلل واگذار کنیم؛ اما در هاست و باید کا کرد آن دنیا، بر اساس ظاهر و روی

هایمان را از شرک، ریا، حسد، کبر، کینه، و شک و  قبال خود وظیفه داریم که دل
تردید و دیگر رذایل، پاک کنیم. اهلل متعال، ما را از رذایل اخالقی در پناهِ خویش قرار 

اوست که به یقین تنها  دهد و ما را به سوی اخالق و رفتار نیک رهنمون گردد؛ به
کند. امید است که ما را از اخالق و  سوی بهترین اخالق و برترین رفتار، هدایت می

کردار زشت و ناپسند، دور بگرداند؛ بدون تردید تنها اوست که ما را از رفتار و 
 گرداند. اخالق ناپسند، دور می

*** 

ُت ُعَمر برنَ  -122 اب وعن عبِد اّللَّ بِن عتبة بن مسعوٍد قال: سِمعر إِنَّ »یقوُل:  اخَلطَّ
ِد رسول اّللَّ  ُخُذُكُم  نَاساى ََكنُوا یُؤرَخُذوَن بالَوَحر يف َعهر

ر
َما نَأ َقَطَع، وإِنَّ َ َقِد انر وإِنَّ الَوَحر

ى  َهَر نَلا َخریر ظر
َ
َمالُِكم، َفَمنر أ عر

َ
بناه َولَيرس نلَا ِمنر َِس اآلَن بِما َظَهَر نَلَا ِمنر أ نَّاه، وقرَّ مَّ

َ
یَرتِِه ا، أ

َهَر نَلَا ُسوءى  ظر
َ
ُ حُیاِسُبُه يف ِِسیَرتِه، وَمنر أ قرُه وإِنر قال إِنَّ َشء، اّللَّ منره، َولَمر نَُصدي

ر
ا، لَمر نأ

یَرتَه َحسَنةٌ   (۶)[بخاری]روایت  .«َِسِ
 گوید: شنیدم که عمر بن خطاب عبداهلل بن عتبه بن مسعود می ترجمه:

شدند؛ ولی اینک وحی،  خذه میامؤ با وحی، اهلل مردم، در زمان رسول»فرمود:  می
زند.  کنیم که از شما سر می مؤاخذه می اعمالی قطع شده است و ما، شما را مطابق

هرکس، اعمال نیکی از او نمایان شود، به او امان می دهیم و او را به خود نزدیک 
ن وی، محاسبه خواهد گردانیم و به باطنِ او کاری نداریم و اهلل، او را در موردِ باط می

                                           
 .6250صحیح بخاری، ش: (۶)
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دهیم و اگر ادعا کند که باطنش  کرد؛ و از هرکس اعمال بدی ببینیم، به او امان نمی
 «.کنیم خوب است )و قصدِ بدی ندارد( او را تصدیق نمی

 شرح
ی صحابی بزرگوار،  روایتی از عبداهلل بن عتبه بن مسعود، برادرزاده /مؤلف

ا مفرمود:  می ر مؤمنان، عمر بن خطابنقل کرده است که امی عبداهلل بن مسعود
از طریق وحی از باطنِ پلید و باطلِ برخی از افراد، اطالع  اهلل در دوران رسول

یافتیم. زیرا در آن زمان نیز منافقانی در جامعه وجود داشتند که در ظاهر نیک  می
ها  یامبرش، آنبودند، ولی باطنِ بسیار پلیدی داشتند؛ لذا اهلل متعال، با نزول وحی بر پ

هایشان را ذکر کند؛ بلکه  ها را نام ببرد یا نام که آن کرد. البته نه این را رسوا می
طور عموم در  ها، به فرمود. حکمتش، این بود که این ویژگی هایشان را بیان می ویژگی

 فرماید: اهلل متعال، می گونه که همانشد؛  میان تمام منافقان، یافت می

نَ َُهمو ِمنَ ۞﴿ دَ ع  ََمذ َ ٱَه  ق نَذَۦلِهَِف ض ََِمنَن اء ات ى ََل ئِنَ َّللذ دذ ِل  ُكون نَذَِل  صذ َِمنَ َو 
ا ٧٥َََلِِحيَ لصذ َٱ ِلُوا ََۦلِهَِف ض ََِمِنَُهمء ات ى ََف ل مذ لذوا ََۦبِهََِِب  ت و  عَ َوذُهمَو  ٧٦ََرُِضونَ مُّ

عَ 
 
ب ُهمَ ف أ اقَ َق  َ َقُلُوبِِهمَ َِفََانِف  وَ ي لَ َمَِي وَ َإِل  ا ََۥن هَُق  خَ َبِم 

 
َ ٱَل ُفوا َأ اَّللذ ُدوهََُم  اَو ع  بِم  نُوا ََو  ََك 

ََ  [٧٧  ،٧٢: التوبة]  ﴾٧٧َِذبُونَ ي كَ 
برخی از ایشان با اهلل پیمان بستند که اگر )اهلل( از فضل خویش به ما ببخشاید، حتماً زکات 

شید، در آن شویم. و هنگامی که اهلل از فضل خویش به آنان بخدهیم و از نیکوکاران میمی
گردانند. پس بدان سبب  گردانی نمودند و ایشان )از خیر و نیکی( روی بخل ورزیدند و روی

گفتند، )پروردگار نیز( نفاق را که در پیمانشان با اهلل خالف کردند و بدان سبب که دروغ می
 تا روزی که با او دیدار کنند، سرانجامِ ایشان قرار داد.

 فرماید: می و مانندِ این آیه که اهلل

ِمنَ ﴿ نَُهمو  ق  َٱَِفََِمُزكَ ي لَ َمذ د  عَ َف إِنَ َتَِلصذ
ُ
اِمنَ َُطوا َأ وَ ُيعَ َلذمَ َِإَونَر ُضوا ََه  ا َِمنَ َا َط  َإِذ اَه 

ُطونَ ي سَ َُهمَ  ََ  [٢٨: التوبة]  ﴾٥٨َخ 
گیرند؛ پس اگر از صدقات به آنان ی تقسیم صدقات بر تو خرده میبرخی از آنان در زمینه

 گردند.شوند و اگر چیزی به آنان داده نشود، خشمگین میخشنود می داده شود،

 فرماید: و نیز این آیه که اهلل متعال، می
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ِينَ ٱ﴿ وِِِعيَ ل َٱَِمُزونَ ي لَ ََّلذ ق  َٱَِفََِمنِيَ ُمؤَ ل َٱَِمنَ َُمطذ د  ِينَ ٱوَ َِتَلصذ َََّلذ ُِدونَ َل  َََي  َإِلذ
ُهمَ ُجهَ  ُرونَ ف ي سَ َد  ِخرَ َُهمَ ِمنَ َخ  َُٱَس  ََ  [٧٩: التوبة]  ﴾ُهمَ ِمنَ َّللذ

ی دهند و نیز بر مؤمنانی که به اندازهکسانی که بر آن دسته از مؤمنان که زیاد صدقه می
کنند، بدانند که اهلل )نیز در  گیرند و آنها را مسخره میدهند، ایراد میتوانشان صدقه می

 کند.مقابل( آنان را مسخره می

وجود دارد که سلف، آن را  «توبه»ی  در سوره انی از این دست،های فراو آیه
که نزول  کند. البته پس از این اند؛ زیرا منافقان را رسوا می های رسواکننده نامیده آیه

طور مشخص، منافق بدانند؛ زیرا،  توانند کسی را به  وحی، پایان یافت، دیگر، مردم نمی
 اهلل. نفاق، امری پوشیده است که در قلب، قرار دارد. پناه بر

فرمود: هرکس، اعمال نیکی از او نمایان شود، مطابقِ اعمالش با او  می عمر
رفتار می کنیم؛ گرچه باطنش، بد باشد. و از هرکس اعمال بدی ببینیم، او را به سببِ 

 ست اینی ما،  کنیم؛ گرچه باطنِ نیکی داشته باشد. زیرا وظیفه کردار بدش مؤاخذه می
ان رفتار نماییم. و بینیم، یعنی بر طبقِ ظاهرشان، با آن ردم میکه مطابق رفتاری که از م

کنیم. زیرا اگر مبنای  بر اساسِ ظاهر افراد، حکم می طکه فق ست یهاین، لُطف ال
اهلل متعال، به هیچ کس، بیش از  اماشد؛  قضاوت، باطن افراد بود، کار، خیلی سخت می

ظاهرِ کسی، نیک باشد، با او به نیکی رو اگر  دهد. از این ی توانش تکلیف نمی اندازه
اش خواهیم داشت؛ اما اگر رفتارِ ظاهری و  رفتار می کنیم یا قضاوتِ نیکی درباره

 ی ما، کشفِ نیت یا قصد او نیست؛ بلکه تنها اهلل کرد کسی، بد باشد، وظیفه روی
 .های درونی انسان، آگاه است داند؛ همان ذاتی که از وسوسه می هر کسی را نیتِ

*** 
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 فرماید: اهلل متعال، می

ُبونَِرَ ٱف ََيَ ِإَويذ َ﴿ ََ  [٣١: البقرة]  ﴾٤٠َه 
 و تنها از من بترسید.

َب طَ َإِنَذ﴿ ِبِك ََش  ِديدَرَر     [١٨: الربوج]  ﴾١٢َل ش 

 گمان مجازات پروردگارت، بسیارسخت است. بی

ذ  َ﴿ ك  خَ َلِك َو 
 
ِبِك ََذَُأ ذَ َإِذ ا ََر  خ 

 
ىَ لَ ٱَأ ِهَ َُقر  ةر َظ  ََو  خَ َإِنَذَلِم 

 
هَُأ ِلمَرََۥ ذ 

 
ِديدَرَأ َِفََإِنَذ١٠٢ََش 

نَ َي ةَ ٓأَلَلِك َذ  َ ََلِِم  اف  اب ََخ  ذ  ِ َٓأۡلٱَع  ة َ َمرَي وَ َلِك َذ  ََِخر  ََُُموعَرمذ ذ  ََِلذاُسَٱَّلذ َمرَي وَ َلِك َو 
شَ  ا١٠٣ََُهودرَمذ ُرهََُو م  َََۥ نُؤ ِخِ لَ َإِلذ ج 

 
عَ َِل ََمَ ي وَ ١٠٤ََُدودَ مذ

 
ََتَِي أ لذمََُل  َن فَ َت ك  ََسر َإِلذ

َنِهَِبِإِذَ  َرَُهمَ ف ِمنَ َۦ  ِقِ عِيدَرَش  ا١٠٥ََو س  مذ
 
ِينَ ٱَف أ ُقوا َََّلذ ُهمَ َِلذارَِٱَف ِفََش 

اَل  ِهيقَرَز فِيرََفِيه  َو ش 
ََ  [١١٦  ،١١٨: هود]  ﴾١٠٦

ستی را چنین است. به ی پروردگارت به هنگام ویران کردن دیار ستمکاران، این مؤاخذه
ست که از  هایی برای کسانی نشانهمجازات پروردگار، دردناک و شدید است. در این امر 

ست  آیند و آن روز، روزی آن گرد می ست که مردم در روز، روزی  ترسند. آن ب آخرت میعذا
اندازیم. روزی که  تأخیر نمی که همه آن را خواهند دید. و ما، آن را جز تا زمان مشخصی به

بخت و  گوید؛ پس برخی از ایشان، تیره ی او سخن نمی کس جز به اجازه سد، هیچچون فرا ر
بخت در دوزخ خواهند بود و در آن ناله و فریاد  برخی هم خوشبخت و رستگارند. افراد تیره

 دهند. سر می

رُُكمَُ﴿ ِذِ ُيح  َُٱَو  هَُن فَ َّللذ  َ  [٨٨: آل عمران]  ﴾ۥس 
 دارد. ر میو اهلل، شما را از نافرمانیِ خود برحذ

رَ ل َٱَي فِرََُّمَ ي وَ ﴿ ِخيهََِِمنَ َءَُم 
 
ِمِه٣٤َََِأ

ُ
أ بِيهََِۦو 

 
أ ص  ٣٥َََو  ب نِيهََِۦِحب تِهَِو  َمَ ٱَلُِك٣٦َََِِو  َرِي 

ئِذَ ي وَ َُهمَ ِمِنَ  ََم 
 
أ   [  ٤٧  ،٤٣: عبس]  ﴾٣٧َنِيهَُِيغَ َنَرش 

مسر و گریزد. و نیز از ه کند، و از مادر و پدرش می روزی که آدمی از برادرش فرار می
 کند. فرزندانش. در آن روز هر کسی گرفتاری و کاری دارد که او را به خود مشغول می

وَ َمَ ي وَ ﴿ ات ر  ُلَت ذَ َن ه  ةَ ُمرَ َُكََُّه  ا ََِضع  مذ ۡرَع 
 
َأ ع ت  عََُض  ت ض  َ َذ اتََُِكََُّو  َ َلَ ح 

اح  ىَل ه  ت ر  َو 
َٱ ىَ ُسك  ََِلذاس  اَر  ىَ بُِسك  ََُهمَو م  ل  ََر  اب ََِكنَذو  ذ  َِٱَع  ِديدَرَّللذ ََ  [٨: احلج]  ﴾٢َش 



 221 اب: خوف و خشیت االهیب

. روزی ست یدادِ بس بزرگ ی رستاخیز، روی راستی زلزله ای مردم! از پروردگارتان بترسید؛ به
برد و هر زن بارداری،  که شاهدش باشید، هر مادر شیردهی، کودک شیرخوارش را از یاد می

مست نیستند؛ بلکه که  بینی؛ حال آن کند و مردم را مست و مدهوش می بارش را سقط می
 عذاب اهلل، سخت و شدید است.

نَ ﴿ لِم  ََو  اف  امَ َخ  ق  ِبِهََِم  نذت انََِۦر  َ [  ٣٦: الرمحن]  ﴾٤٦َج 
 و کسی که از ایستادن در حضور پروردگارش ترسیده باشد، دو باغ دارد.

قَ ﴿
 
أ َ َُضُهمَ ب عَ َب ل َو  َب عَ ََع   ا ََض  بَ َُكنذاَإِنذاَا َق الُوَ ٢٥ََء لُونَ ي يِت س  هَ َِفَ َُلَق 

 
َفِقِيَ ُمشَ َلِن اأ

نَذ٢٦َ م  َُٱَف  ل يَ َّللذ ق ى ََن اع  و  ََن او  اب  ذ  ُمومَِٱَع  بَ َِمنَُكنذاَإِنذا٢٧ََلسذ َُهوَ َۥإِنذهََُُعوُه َن دَ َُلَق 
َُّلَ ٱ َ [  ٨٧  ،٨٣: الطور]  ﴾٢٨َلرذِحيمَُٱَب 

تر در  د: ما پیشگوین پرسند. می ی گذشته( می کنند و از هم )درباره  و به یکدیگر روی می
میان خانواده و خویشان خویش )از عذاب پروردگار( بیمناک بودیم. پس اهلل بر ما منت نهاد و 

گمان او، نیکوکار و مهرورز  خواندیم؛ بی تر او را می ما را از عذاب سوزان نگاه داشت. ما، پیش
 است.

ها  برخی از آنو هدف، اشاره به  باره وجود دارد های فراوان و روشنی در این آیه
 بود که با ذکر چند آیه، حاصل شد.

 شرح
گشوده است؛ خوف یا بیم و ترس از چه « خوف»، بابی تحت عنوان /مؤلف

گزاری باید هم از اهلل بترسد و  . زیرا هر عبادتکسی؟ آری؛ خوف و ترس از اهلل
ویش سان که وقتی به گناهان خود و فراوانیِ اعمال بدِ خ هم امیدوار باشد؛ بدین

گاه که به اعمال  گیرد و آن نگرد، ترس و هراس، تمام وجودش را در برمی می
شود، باز هم از این  کند و به خود و اعمال خویش، فریفته می ی خود نگاه می شایسته

چنین هنگامی که با نگاهی به اعمال  ترسد؛ هم خودپسندی و جسارت در برابر اهلل، می
ترسد. و چون به  به ریا و خودنمایی بوده است، مییابد که آمیخته  نیک خود، درمی

کران و حلم و  عفو و گذشت اهلل متعال، و به لطف و بزرگواری او و به رحمتِ بی
سان همواره در میان بیم و امید  شود و بدین نگرد، سرشار از امید می اش می بردباری

 فرماید: برد. اهلل متعال، می می سر به
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ِينَ ٱوَ ﴿ ا ََتُونَ يُؤَ ََّلذ قُلُوُبُهمَ َء ات وا ََم  نذُهمَ َو ِجل ةَرَوذ
 
َ َأ ِبِِهمَ َإِل  ََ  [٦١:  املؤمنون] ﴾٦٠َِجُعونَ ر  ََر 

سوی  که به هایشان از این دهند و با این حال دل چه باید بدهند، می و آنان که آن
 .گردند، هراسان است پروردگارشان بازمی

دهند، باز هم  ای انجام می ایستهکه کارهای نیک و ش یا به عبارت دیگر، با آن
. لذا انسان در مسیری که به سوی نگرانِ این هستند که شاید اعمالشان، پذیرفته نشود

که ترس و  ست اینپیماید، هم باید هراسان باشد و هم امیدوار؛ ولی سؤال  اهلل می
 تر باشد، یا امیدش؟ و یا بیم و امیدش، یکسان باشد؟ هراس او بیش
یم گفته است: شایسته است که بیم و امیدش، یکسان باشد؛ و اگر ب /امام احمد

رسد؛ زیرا اگر امیدش، بیش  شخص به هالکت می نو امید، در کسی، یکسان نباشد، آ
هی درامان گیرد که خود را از عذاب ال ار میی کسانی قر از ترس او باشد، در جرگه

هی حمت الشود که از ر یر باشد، جزو کسانی مت پندارند و اگر ترس او، بیش می
 ناامیدند. و هر دو حالت، بد است؛ لذا باید بیم و امید انسان، یکسان باشد.

ذکر کرده است؛ از جمله  ی بیم و ترس از اهلل ، چند آیه درباره/سپس مؤلف
 فرماید: که اهلل متعال، می این

رُُكمَُ﴿ ِذِ ُيح  َُٱَو  هَُن فَ َّللذ  [  ٨٨: آل عمران]  ﴾ۥس 

 دارد. ا را از خود برحذر میو اهلل، شم

خاطر گناهان و اعمال زشت خویش، مجازاتمان  دهد که به یعنی به ما هشدار می
 فرماید: چنین می خواهد کرد. هم

َى﴿ اي  ه  يُّ
 
َ َتذُقوا َٱَِلذاُسَٱَأ بذُكم  ل ََإِنَذَر  ل ةَ ز  ةَِٱَز  اع  َ َلسذ ِظيمَرَءَرش  وَ َمَ ي وَ ١ََع  ات ر  َن ه 
ُلَت ذَ  ةَ ضَُِمرَ َُكََُّه  ا ََع  مذ ۡرَع 

 
َأ ع ت  عََُض  ت ض  َ َذ اتََُِكََُّو  َ َلَ ح 

اح  ىَل ه  ت ر  َٱَو  َِلذاس 
ىَ ُسك  َ اَر  ىَ بُِسك  ََُهمَو م  ل  ََر  اب ََِكنَذو  ذ  َِٱَع  ِديدَرَّللذ ََ  [٨  ،١:  احلج]  ﴾٢َش 

. روزی ست یدادِ بس بزرگ ی رستاخیز، روی راستی زلزله ای مردم! از پروردگارتان بترسید؛ به
برد و هر زن بارداری،  شاهدش باشید، هر مادر شیردهی، کودک شیرخوارش را از یاد میکه 

که مست نیستند؛ بلکه  بینی؛ حال آن کند و مردم را مست و مدهوش می بارش را سقط می
 عذاب اهلل، سخت و شدید است.
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ست که انسان از آن روزِ بزرگ و وحشتناک بترسد؛ روزی که اهلل س ضروریپ
  اش فرموده است:  ربارهدمتعال، 

وَ َمَ ي وَ ﴿ ات ر  ُلَت ذَ َن ه  ةَ ُمرَ َُكََُّه  ا ََِضع  مذ ۡرَع 
 
َأ ع ت  عََُض  ت ض  َ َذ اتََُِكََُّو  َ َلَ ح 

اح  ىَل ه  ت ر  َو 
َٱ ىَ ُسك  ََِلذاس  اَر  ىَ بُِسك  ََُهمَو م  ل  ََر  اب ََِكنَذو  ذ  َِٱَع  ِديدَرَّللذ  [ ٨:  احلج]  ﴾٢َش 

. روزی ست یدادِ بس بزرگ ی رستاخیز، روی راستی زلزله د؛ بهای مردم! از پروردگارتان بترسی 
برد و هر زن بارداری،  که شاهدش باشید، هر مادر شیردهی، کودک شیرخوارش را از یاد می

 کند. بارش را سقط می

 فرماید: اهلل متعال، می

رَ ل َٱَي فِرََُّمَ ي وَ ﴿ ِخيهََِِمنَ َءَُم 
 
ََ  [٤٣:  عبس]  ﴾٣٤َأ

 کند درش فرار میروزی که آدمی از برا

 فرماید: چنین می  ی این آیه، سخن گفتیم. هم تر درباره پیش

نَ ﴿ لِم  ََو  اف  امَ َخ  ق  ِبِهََِم  نذت انََِۦر  َ [  ٣٦: الرمحن]  ﴾٤٦َج 
 و کسی که از ایستادن در حضور پروردگارش ترسیده باشد، دو باغ دارد.

بندگیِ او  ترسد، در عبادت و کسی که از ایستادن در حضور پروردگارش می
کند و از عذاب او هراس دارد؛ در نتیجه از دو باغِ بهشتی برخوردار  کوتاهی نمی

 ی این سوره فرموده است: شود. اهلل متعال، در ادامه می

اَو ِمن﴿ نذت انََُِدونِِهم  ََ  [٦٨: الرمحن]  ﴾٦٢َج 
 و جز این دو باغ، دو باغ دیگر نیز هست.

خواهد بود که از ایستادن در حضور  لذا چهار باغِ بهشتی، پاداشِ کسی
های مردم در بهشت، متفاوت خواهد بود.  ترسد؛ البته درجات و رتبه پروردگارش می

اهلل متعال به لُطف و بزرگواری خویش، ما و سایر مسلمانان را جزو ساکنان بهشت 
 بگرداند.

*** 
ای از  ذکر پارهباره وجود دارد که به توفیق پروردگار، به  احادیث فراوانی در این

 کنیم: ها بسنده می آن
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اِدُق املصدوق: قال: حدثنا رسوُل اّللَّ  َعِن ابِن مسعود -122 إِنَّ »، وهو الصَّ
، ُثمَّ یَُكوُن َعلََقةى ِمثرَل ذلِك، ُثمَّ  َفةى ماى ُنطر َبِعنَی یَور رر

َ
ِه أ مي

ُ
ن أ َحَدُكمر َُيرَمُع َخلرُقُه يف َبطر

َ
أ

َغةى مثرَل  َبِع َُكِمات: یَُكوُن ُمضر رر
َ
َمُر بِأ وح، َویُؤر ذلِك، ُثمَّ یُررَسُل الَملَك، َفَینرُفُخ فِیِه الرَّ

َمُل  َحَدُكمر يَلَعر
َ
ُهُ إِنَّ أ ِي ال إَِل َغریر ور سِعید. َفَو اَّلَّ

َ
جلِه، َوعَملِه، َوَشيقٌّ أ

َ
بَِكترِب رِزقِِة، وَأ

ِل اجَلنَِّة َحَّتَّ َما یَُكوُن بَيرَنُه  هر
َ
َمُل بَِعَمِل َعَمَل أ بُق َعلَیرِه الرِكتاب، َفَیعر وَبيرَنَها إاِلَّ ِذراع، َفيَسر

ِل انلَّارِ َحَّتَّ َما یَُكوُن بَيرَنُه َوَبيرَنَها  هر
َ
َمُل بَِعَمِل أ َحَدُكمر يَلَعر

َ
ُخلَُها، َوإِنَّ أ ل انلَّار، َفَیدر هر

َ
إاِلَّ أ

َمُل  بُِق َعلَیرِه الرِكَتاُب َفَیعر ُخلَُهاِذَراع، َفيَسر ََدر ِل اجَلنَِّة يَفَ هر
َ
 (۶)[متفٌق عليه] «.بَِعَمِل أ

گو بود و  که خود راست اهلل گوید: رسول می عبداهلل بن مسعود ترجمه:
آفرینش هر یک از شما »خبرهایی که بر او وحی شده است، دروغ نیست، فرمود: 

و سپس  ماند صورت نطفه در شکمِ مادرش می صورت است که تا چهل روز به بدین
گاه در چهل روز دیگر، به  و آن آید به صورت خونی بسته درمیدر چهل روزِ بعد، 

دَمَد  می راروح  ،شود که در او ای فرستاده می شود؛ سپس فرشته گوشتی تبدیل می پاره
یابد که چهار مورد: رزق، اجل، عمل و سعادت یا شقاوتِ او را بنویسد.  و فرمان می

اعمال بهشتیان  شخصی از شما،د برحقی جز او وجود ندارد، سوگند به ذاتی که معبو
، بر او  تا بهشت فاصله دارد؛ ولی تقدیر« ذراع»که فقط یک  دهد تا این را انجام می

رود. و  دهد؛ در نتیجه، به دوزخ می گیرد و اعمال دوزخیان را انجام می پیشی می
که میان او و دوزخ،  ایندهد تا  شخص دیگری از شما، اعمال دوزخیان را انجام می

گیرد و اعمال بهشتیان را انجام  ماند؛ ولی تقدیر بر او پیشی می فقط یک ذراع، باقی می
 «.رود دهد. در نتیجه، به بهشت می می

 شرح
حدیثی هی و ترس از مجازات پروردگار، ، در بابِ خوف و خشیت ال/مؤلف

آفرینش »فرموده است:  نقل کرده که پیامبر بدین مضمون از عبداهلل بن مسعود
صورت نطفه  بهصورت است که تا چهل روز در شکمِ مادرش  هر یک از شما بدین

گاه در چهل  آید و آن و سپس در چهل روزِ بعد، به صورت خونی بسته درمیاست 

                                           
 .6252؛ و صحیح مسلم، ش: 2612صحیح بخاری، ش:  (۶)
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شود که در او،  ای فرستاده می شود؛ سپس فرشته گوشتی تبدیل می روز دیگر، به پاره
یابد که چهار مورد: رزق، اجل، عمل و سعادت یا  فرمان می ودَمَد  روح )جان( می

شخصی شقاوتِ او را بنویسد. سوگند به ذاتی که معبود برحقی جز او وجود ندارد، 
تا بهشت فاصله « ذراع»که فقط یک  دهد تا این اعمال بهشتیان را انجام می از شما،

دهد؛ در نتیجه، به  را انجام میگیرد و اعمال دوزخیان  ، بر او پیشی می دارد؛ ولی تقدیر
که  دهد تا این رود. و شخص دیگری از شما، اعمال دوزخیان را انجام می دوزخ می

گیرد و اعمال  ماند؛ ولی تقدیر بر او پیشی می میان او و دوزخ، فقط یک ذراع، باقی می
 «.رود دهد. در نتیجه، به بهشت می بهشتیان را انجام می

یعنی صادق  به عنوان صادقِ مصدوق، یاد کرد؛  پیامبراز  عبداهلل بن مسعود
گوست و خبرهایی که آورده، راست و درست است؛ و مصدوق، یعنی  خود، راست

صادق است و هیچ دروغی  خبرهایی که بر او وحی شده، دروغ نیست. لذا پیامبر
چه به او وحی شده، راست است؛ درود و  در خبرهایش نیست؛ و مصدوق است و آن

 المِ اهلل بر او باد.س
 این مقدمه را از آن جهت گفت که پس از آن، از زبانِ پیامبر مسعود ابن

افتد؛ یعنی آفرینش  دهد که در سه تاریکی اتفاق می ی یک امر غیبی خبر می درباره
آفرینش »ی شکم، رحم و مشیمه(:  گانه) های سه ی انسان در تاریکی مرحله به مرحله

صورت نطفه  صورت است که تا چهل روز در شکمِ مادرش به هر یک از شما بدین
اش به مدت چهل روز در رحم،  شود، نطفه بستر می  وقتی مرد با همسرش، هم«. است

شود تا  اندک قرمز رنگ می آید؛ یعنی اندک وجود می ماند و تغییر اندکی در آن به می
ای  دد و به صورت لختهگر طور کامل، قرمز می گاه به گذرد. آن که چهل روز می این

گردد و پس از  تر می تر و سفت ی چهل روز، غلیظ آید. این لخته، به فاصله خون درمی
شود.  گوشتی تبدیل می گذرد، به پاره که هشتاد روز از بسته شدن این نطفه، می این

 اش فرموده است: که اهلل متعال، درباره ست یگوشت این، همان پاره

ض ََِمن﴿ ة َمُّ ة َمُّ لَذَغ  ََِق  ي 
ة ََو غ   [  ٣:  اِلج]  ﴾ُم لذق 

 گوشتی با آفرینش کامل یا ناتمام... ...پاره

صد و  گذرد؛ یعنی از هشتادمین روز تا روز یک چهل روز به همین صورت می
شود و پس از گذشتِ  بیستم؛ معموالً تا نَوَد روز، چیزی از آفرینش جنین، نمایان نمی
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ای را که کارگزار  گوشت، اهلل متعال، فرشته رههل روز از زمانِ پیدایش پاچ
 فرماید: می فرستد؛ زیرا اهلل هاست، می رحم

ا﴿ عَ َو م  ِبِك ََُجُنودَ َل مَُي  ََر  ََ  [٤١: املدثر]  ﴾ُهوَ َإِلذ
 داند. و کسی جز اهلل، شمار سپاهیان پروردگارت را نمی

گماشته شده  ها به کاری هستند و هر یک از آن پس، فرشتگان، سپاهیان اهلل
ای کارگزار مرگ است و  هاست؛ و فرشته  ای، کارگزار رحم که فرشته است؛ چنان

فرشته ای هم مأمور نوشتن اعمال؛ برخی از فرشتگان نیز به حفظ و نگهداری از 
که فرشتگان، وظایف بزرگی دارند که اهلل متعال،  اند. خالصه این ها گماشته شده انسان

 به آنان داده است.
رود و به فرمان پروردگار، روح را در آن  ها، به سراغِ هر رحمی می زارِ رحمکارگ

 فرماید: می گونه که اهلل ی پروردگار است؛ همان آگاهی از روح، ویژهدَمَد.  می
 

﴿َ ي س  نََِلُون ك ََ َ و  وِحَ ٱَع  وحَُٱَقُلََِلرُّ مَ َِمنَ َلرُّ
 
ََرَِأ ِبِ ا ََر  وتِيُتمَو م 

ُ
ََمَِعِلَ لَ ٱَِمِنَ َأ َق لََِإِلذ َيل 

ََ  [٨٢: اإلرساء]  ﴾٨٥
ی پروردگار من است و تنها از  پرسند؛ بگو: )آگاهی از روح( ویژه ی روح می و از تو درباره

 اید. دانش اندکی برخوردار شده

دَمَد که در رحم است و روح در این  گوشتی می فرشته، روح را در پاره
آرامی  ی خشک، به بت در ماسهی آتش در زغال، یا همانندِ رطو سان پاره گوشت به پاره

ی گوشت،  گاه این پاره آننماید و  گوشت سرایت می کند و در این پاره حرکت می
ای که مادر،  گونه کند؛ به آید و حرکت می گیرد و به صورت یک انسان درمی جان می

رو اگر جنین،  نماید. از این پس از صد و بیست روز، حرکت جنینش را احساس می
خوانند؛ بلکه او را در گودالی در  بر او نماز نمیماهگی، سقط شود،  قبل از چهار

کنند. اما اگر پس از صد و بیست روز یا پس از چهار ماهگی سقط  زمین، دفن می
ی یک  اندازه خواند؛ اگرچه به کنند و بر او نماز می دهند، کفن می شود، او را غسل می

درش، مسلمان باشند، او را در قبرستان دست باشد و اگر مسلمان باشد، یعنی پدر و ما
سپارند و اگر پدر و مادرش، نصرانی باشد، او را در قبرستان  مسلمانان، به خاک می
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کنند؛ زیرا از  دهند و نه کفن می کنند؛ و ضمناً او را نه غسل می مسلمانان، دفن نمی

ها  جزوِ آن». یعنی: «ُهم ِمنُْهم»ی فرزندان مشرکان، سؤال کردند؛ فرمود:  درباره پیامبر
 «.هستند

که اگر جنینِ مسلمان، پس از چهارماهگی سقط شود، او را غسل  خالصه این
خوانند و در قبرستان مسلمانان، به خاک  کنند، و بر او نماز می دهند، کفن می می
کنند؛ زیرا روز قیامت، برانگیخته  سپارند؛ و بنا بر قول راجح، برایش عقیقه می می
 کند. رای پدر و مادرش شفاعت میشود و ب می

یابد که چهار مورد: رزق، اجل، عمل و  فرمان میو فرشته »فرمود:  پیامبر
 «.سعادت یا شقاوتِ او را بنویسد

اش، زیاد است یا اندک؟ و چه  نوشتن رزق و روزی، بدین معناست که آیا روزی
گردد. و  ت و ضبط میطور کامل، ثب اش به رسد؛ به عبارت دیگر، روزی زمانی به او می

ای و کجاست؟  شود؛ یعنی چه روزی، چه ساعتی، چه لحظه اَجَل او نیز نوشته می
 شود. طور کامل، نوشته می سببش، چیست و دور است یا نزدیک؟ یعنی اجلش، به

شود که عملش، نیک یا بد،  نوشته میگردد؛ یعنی  و عملش نیز ثبت و ضبط می
طور  هر حال، اعمالش به رسد؟ به قط به خودِ او میو آیا نفعش فمفید است یا خیر، 

 شود. کامل، ثبت و مکتوب می
 :بخت شود که رستگار است یا تیره گردد؛ یعنی نوشته می فرجام او نیز ثبت می

ا﴿ مذ
 
ِينَ ٱَف أ ُقوا َََّلذ ُهمَ َِلذارَِٱَف ِفََش 

اَل  ِهيقَرَز فِيرََفِيه  اَِلِينَ خ  ١٠٦َََو ش  اَفِيه  َد ام تََِم 
َٱوَ َُتَو  َٰ  َلسَذٱ

ََُضَۡرل   اَإِلذ ا ََم  بُّك  ََءَ ش  بذك ََإِنَذَر  الَرَر  عذ اَف  ا١٠٧ََيُرِيدََُلِِم  مذ
 
أ ِينَ ٱَو  ََّلذ

َ ٱَف ِفََُسعُِدوا َ اَِلِينَ خ  ََنذةَِل  اَفِيه  ِتََم  ام  ٰ  َٱَد  َٱوَ َُتَو  َلسذ
ََُضَۡرل   اَإِلذ ا ََم  بُّك  ََءَ ش  َر 

ا َ ط  َ َءًَع  ي  َ َغ    [  ١١٨  ،١١٦: دهو]  ﴾١٠٨َُذوذ َم 

ها و زمین  دهند. تا آسمان بخت در دوزخ خواهند بود و در آن ناله و فریاد سر می افراد تیره
مانند؛ مگر مدتی که پروردگارت بخواهد. همانا پروردگارت هر  ، جاودانه در دوزخ میست یباق

، ست یمین باقها و ز دهد. ولی افراد خوشبخت و سعادتمند، تا آسمان چه بخواهد، انجام می
مانند؛ مگر مدتی که پروردگارت بخواهد. و این، عطا و بخششی  جاودانه در بهشت می

 .ست یناگسستن
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شود، اما کجا؟ در برخی از آثار امده است: بر پیشانی  ها، نوشته می ی این همه
همه نوشته را  شود. شاید کسی بپرسد: مگر پیشانی انسان، گنجایش این انسان، نوشته می

ی  سایل غیبی، خطاست؛ به خود یاد دهیم که دربارهم یپرسیدن دربارهگوییم:  د؟ میدار
ایم و اهلل  مسایل غیبی نپرسیم؛ بلکه همواره بگوییم: به اهلل و پیامبرش ایمان آورده

ی چند و چون مسایل غیبی سؤال نکنیم.  کنیم. لذا درباره وپیامبرش را تصدیق می
ی یک دست است و چه همه  اندازه کامپیوتر ساخته که بهامروزه، بشر دستگاهی به نام 

ی دستِ  گنجد؛ وقتی ساخته ای که هزاران کلمه و پرونده در آن می گونه حافظه دارد! به
 چه که اهلل ساخته است، چه گمانی باید داشت؟ ی آن گونه است، پس درباره بشر، این

گفته که از درکِ ما خارج ی مسایل غیبی، چیزی  درباره هر حال، وقتی پیامبر به
ییم؛ زیرا اگر فقط اباشد که آن را بپذیریم و تصدیقش نم است، بر ما واجب می

توانیم ادعای ایمان  مسایلی را بپذیریم که توانِ درکش را داریم؛ در این صورت نمی
کنیم؛ و این، بدین معناست که به امور غیب ایمان نداریم. کسی که به غیب ایمان 

گوید: به  کند و می رسد، قبول می ی اخباری را که از اهلل و پیامبرش به او می دارد، همه
 اهلل و پیامبرش ایمان آوردم و تصدیق نمودم.

 شخصی از شما،سوگند به ذاتی که معبود راستینی جز او وجود ندارد، »فرمود: 
د؛ ولی تا بهشت فاصله دار« ذراع»که فقط یک  دهد تا این اعمال بهشتیان را انجام می

دهد؛ در نتیجه، به دوزخ  گیرد و اعمال دوزخیان را انجام می ، بر او پیشی می تقدیر
 «.رود می

البته به شما مژده می دهم که این حدیث، یک قید هم دارد؛ یعنی مقیّد به 
بینند، اعمالِ بهشتیان را انجام  گونه که مردم می که آن شخص، در ظاهر و آن ست این
که او، جزو دوزخیان است. لذا کسی که از صمیمِ قلب و با  دهد؛ در صورتی می

گرداند؛  او را خوار و رسوا نمی دهد، اهلل اخالص، اعمال بهتشان را انجام می
تر و بزرگوارتر است و اگر مخلصانه، اعمالِ  ای بخشنده یقین، اهلل، از هر بنده به

 ا خوار و زبون نخواهد کرد.بهشتیان را انجام دهید، شکی نیست که اهلل متعال، شما ر
مردی شجاع و  آمده است:« صحیح بخاری»که در  ستروایتیدلیلِ این قید، 

ای شرکت کرده بود و هر مشرکی را که یکه و تنها  در غزوه اهلل رو با رسول پیش
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«! ست یاو، دوزخ»اش فرمود: درباره زد. پیامبر کرد و با شمشیر می دید، دنبال می می
! ست یهمه شجاعت و جنگاوری، دوزخ کردند و گفتند: او با این تعجب صحابه

پی  ی پیامبر شخصی، گفت: من، همواره در کنارِ او خواهم بود تا به رازِ فرموده
که تیری از سوی  های نبرد، در کنار آن مرد شجاع بود تا این ببرم. لذا در تمام صحنه

ی شمشیرش  ا تحمل نکرد، دستهدشمن به این مرد دالور، اصابت نمود و چون درد ر
اش قرار داد و به آن فشار آورد و  ی تیزش را وسط سینه را بر زمین نهاد و لبه

خدا!  رفت و گفت: ای رسول سان خودکشی کرد. آن شخص، نزد پیامبر بدین
پرسید: چه اتفاقی افتاده  اهلل ی اهلل هستی. رسول راستی فرستاده دهم که به گواهی می

بازگو کرد و گفت: مردی که گفته  اهلل مرد، داستان را برای رسولاست؟ و آن 

ْهِل »فرمود:  ، خودکشی نمود. پیامبرست یبودید، دوزخ
َ
إِنَّ الرَُّجَل َْلَْعَمُل بَِعَمِل أ

ْهِل انلَّارِ 
َ
ظر ن گاه برای مردم چنین به»یعنی:  (۶).«اْْلَنَِّة، ِفيَما َيبُْدو لِلنَّاِس، َوإِنَُّه لَِمْن أ

دهد؛ ولی در حقیقت،  شخص، عمل اهل بهشت را انجام می رسد که فالن می
نظر  برای مردم، چنین به»که:  ست اینبینیم که این روایت، مقیّد به  می«. ست یدوزخ

، ولی قلبِ فاسدی دارد ست یکنند که آدمِ نیکوکار ؛ یعنی مردم، گمان می«رسد... می
 کشاند. که او را به دوزخ می

و شخص دیگری از شما، اعمال دوزخیان »آمده است:  مسعود ابن در حدیث
ماند؛ ولی تقدیر بر  که میان او و دوزخ، فقط یک ذراع، باقی می دهد تا این را انجام می
این،  «.رود دهد. در نتیجه، به بهشت می گیرد و اعمال بهشتیان را انجام می او پیشی می
ای واقعی برای  اول، ذکر کرد و اینک نمونه ای برای شخصِ . نمونهست یبر عکسِ اوّل

 کنم: این شخص، ذکر می
ی  از قبیله« اُصَیرم»گردد؛ شخصی به نام  برمی این ماجرا نیز به زمان پیامبر

که دعوت اسالم را قبول نکرده بود، همواره در برابر مسلمانان قرار « عبداالشهل بنی»
ی  رد. هنگامی که مسلمانان برای غزوهک گرفت و با اسالم و مسلمانان، دشمنی می می

اهلل متعال، رغبت و گرایش به اسالم را در دلِ این مرد  ،از مدینه بیرون رفتند« احد»
انداخت؛ لذا مسلمان شد و رهسپار جهاد گردید. در جنگ احد تعدادی از مسلمانان 

                                           
 (.5617، 5616، 6282صحیح بخاری، ش: ) (۶)
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را کردند، اصیرم های خود جستجو می کشته شدند؛ وقتی مردم، برای یافتن کشته
دیدند که زخمی شده بود و رمقی نداشت. قومش از او پرسیدند: ما، همواره تو را در 

خاطر تعصب  جا آورده است؟ آیا به دیدیم؛ چه چیزی تو را به این برابر این دعوت می
جا آورده است؟  ای یا رغبت به اسالم و دفاع از آن، تو را به این جا آمده قومی به این

سالم برسانید و به او خبر دهید که  سالم؛ از طرف من به پیامبرپاسخ داد: رغبت به ا
ی اوست. و  دهم معبود راستینی جز اهلل وجود ندارد و محمد، فرستاده من گواهی می

فرمود:  کنم پیامبر بازگو کردند و گمان می سپس جان باخت؛ ماجرا را برای پیامبر

این مرد، تمام عمرش را در کفر و بر «. ست یشتاو، به»یعنی:  (۶).«إنَُّه ِمْن أهِل اْلَّنة»
بود؛ ولی فرجام نیکی داشت. او، اعمال دوزخیان  سپری کرده ضدّ اسالم و مسلمانان

ی زیادی با دوزخ نداشت، اما تقدیرش بر او پیشی گرفت و  داد و فاصله را انجام می
 به اعمال بهشتیان روی آورد؛ در نتیجه بهشتی شد.

تر  ا از آن جهت ذکر کرده است که ما، به بیم و امید بیشاین حدیث ر /مؤلف
توجه کنیم؛ یعنی هم بترسیم و هم امیدوار باشیم و در کنارِ امیدواری، نگران این 

رو شایسته است که انسان، همواره از  باشیم که مبادا عاقبت به خیر نشویم. از این
ی توحید و ایمان،  بر کلمه درخواست پایداری نماید و بگوید: پروردگارا! مرا اهلل

اللَُّهمَّ »گفت:  همواره این دعا را می گونه که پیامبر قدم و استوار بگردان. همان ثابت
 (1).«َك طاعتِ  یَا ُمَقلَِّب الُقلُوِب َثبِّْت قَلِِْب لََعَ ِدیِنَك اللَُّهمَّ مرصِّف القلوب، رصِّف قَلِِْب إَل

ها! قلبم را بر دین خود استوار بگردان؛ یا اهلل! ای  دلی  کننده یا اهلل! ای دگرگون»یعنی: 
این دعا را کسی «. ها! قلبم را به سوی اطاعت خویش متمایل بگردان ی دل تغییردهنده

استوار بود و هیچ میلی به باطل  گفت که همواره بر دین اهلل می چون پیامبر
 نداشت.

                                           
اسحاق که به این سخن، تصریح نموده  نقل از ابن ( به4/562احمد در مسندش )حسن است؛ روایت  (۶)

 است.
( و 662) ةاجلندر ظالل  /(؛ آلبانی2225ماجه ) (؛ ابن2466، 6051حسن است؛ روایت: ترمذی ) (1)

 ( این روایت را صحیح دانسته است.42-44شیبه ) در تخریج اإلیمان از ابن ابی
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که نباید به  ست اینیم، کن برداشت می مسعود ی دیگری که از حدیث ابن نکته
کند،  بینیم که بر کفر و معصیت، پافشاری می خود ناامیدی راه دهیم یا اگر کسی را می

بسا اهلل متعال، او را در واپسین لحظه هدایت کند و آن شخص،  ناامید نشویم؛ چه
در کنم که ما را  از اهلل متعال درخواست میاسالم بیاورد و بر دین اسالم از دنیا برود. 

دنیا و آخرت، با سخن استوار، ثابت و پایدار بگرداند و با لُطف و بزرگواری خود، ما 
 را با ایمان از دنیا ببرد.

*** 

لرَف ِزَمام، َمَع ُُكي : »َقاَل َرُسوُل اهللِ وعنه قال:  -121
َ
َمئٍِذ لََها َسبرُعوَن أ ََت ُِبََهنََّم یَور یُؤر

لرَف َملٍَك ََيُ 
َ
وَنَهازَِماٍم َسبرُعوَن أ  (۶)]روایت مسلم[ «.رُّ
دوزخ، روز قیامت در حالی »فرمود:  اهلل گوید: رسول می مسعود ابن ترجمه:

شود که هفتادهزار مهار دارد و با هر مهاری، هفتادهزار فرشته هستند که آن  آورده می
 «.کَشند را می

َماِن بِن بَِشری  -129 إِنَّ »یقول:  رسول اّللَّ ، قال: سِمعُت رِض اهلُل عنهماوعن انلُّعر
ِل ِمنرُهَما ِدَماُغهُ  َِص َقدمیرِه ُجرَرتَاِن یغر ُخر

َ
ِل انلَّارِ َعَذاباى یَورَم الرِقیاَمة لَرَُجٌل یُوَضُع يف أ هر

َ
َوَن أ هر

َ
 أ

وُنُهمر عَذاباى  هر
َ
َشدُّ ِمنره َعَذابا، َوإِنَّه أل

َ
حداى أ

َ
نَّ أ

َ
 (1)]متفق علیه[ «.َما یَرى أ

ترین  آسان»فرمود:  می اهلل گوید: شنیدم که رسول می $ن بن بشیرنعما ترجمه:
که دو اخگر در فرورفتگی کفِ  ست یعذابِ دوزخیان در روز قیامت، عذابِ مرد

که عذابش  آید و با این جوش می شود که بر اثر آن، مغزِ سَرَش به پاهایش گذاشته می
 «. تر باشد عذاب او، سختکند که عذابِ کسی از  تر است، تصور نمی از همه سبک

نَّ نبَّ اّللَّ  وعن سُمرَة بِن ُجنردب -121
َ
َبیه، »قال:  أ ُخذهُ انلَّاُر إىِل َکعر

ر
ِمنرُهمر َمنر تَأ

ُخُذهُ إىِل 
ر
زتِِه، وِِمنرُهمر منر تَأ ُخُذهُ إىِل ُحجر

ر
َبتَیره، َوِمنرُهمر منر تَأ ُخُذهُ إىِل ُرکر

ر
وِمنرُهمر منر تأ

 (۳)]روایت مسلم[ «.تَررقَُوتِهِ 
                                           

 .6256صحیح مسلم، ش: (۶)

 .602(؛ و صحیح مسلم، ش: 2426، 2420صحیح بخاری، ش: ) (1)
 .6254صحیح مسلم، ش:  (۳)
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آتش، برخی از »فرمود:  پیامبرخدا گوید: می سمره بن جندب ترجمه:
ای را تا زانوهایشان و گروهی را  گیرد و عده دوزخیان را تا دو قوزک پاهایشان فرا می

 «.هایشان تا کمرهایشان و برخی را تا شانه

َيُقوُم انلَّاُس لَِربي العالِمنَی »قال:  أنَّ رسوَل اّللَّ  رِض اهلُل عنهماوعن ابِن عمر  -122
ُذنَیه

ُ
نرَصاِف أ

َ
ِحِه إىِل أ حُدُهمر يف َرشر

َ
 (۶)[متفٌق عليه] «.َحَّتَّ یَِغیب أ
روزی که مردم در پیشگاه »فرمود:  اهلل گوید: رسول می $عمر ابن ترجمه:

شوند، برخی از آنان تا بناگوش خود غرق در عرق  پروردگار جهانیان، حاضر می
 «.وندش می

نس -126
َ
ُت ِمثرلََها َقط، فقال:  قال: َخَطَبَنا َرسول اّللَّ  وعن أ َبةى ما َسِمعر لَور »ُخطر

ُتمر قلِیالى وبَلكیرتمر َکثرِیاى  لَُم لََضِحكر عر
َ
لَُموَن َما أ ِ «َتعر حاُب رسوِل اّللَّ صر

َ
ى أ وُجوَههم،  ؛ َفَغطَّ

 (1)[متفٌق عليه]َولُهمر َخننی. 
حابِِه ََشٌء َفَخَطب، فقال:  رسوَل اّللَّ  ويف روایة: بَلَغَ  صر

َ
َّ اجلنَُّة »َعنر أ ُعرَضتر يلَعَ

ُتمر قلِیالى َوبَلََكیرُتمر  علَُم لَضِحكر
َ
لَُموَن َما أ ، ولَور َتعر َر ََكيَلورِم يف اخَلریر َوالْشَّ

َ
وانلَّاُر، َفلَمر أ

َحاِب رسول اّللَّ «. َکثرِیاى  صر
َ
  َفما أََت لََعَ أ

َ
ورا ُرُؤسُهمر َولَُهمر َخننِی.یورٌم أ  َشدُّ ِمنرُه َغطَّ

ای ایراد فرمود که  برای ما خطابه اهلل گوید: روزی رسول می انس ترجمه:
دانستید،  دانم، شما می چه را که من می اگر آن»ام؛ فرمود:  هرگز مانندِ آن را نشنیده

شان را پوشاندند و های چهره لذا صحابه«. گریستید تر می خندید و بیش تر می کم
 ی( آنان بلند شد. هق )و گریه صدای هق

به ایشان رسید؛  ی اصحاب پیامبر و در روایتی دیگر آمده است: خبری درباره
و مانند امروز، خیر و  بهشت و دوزخ به من نشان داده شد»سخنرانی کرد و فرمود: 

 زیاد،خندید و  می  ، کمدانستید دانم، شما می چه را که من می اگر آن ام؛ شر را ندیده

                                           
 .6226؛ و صحیح مسلم، ش: 5822صحیح بخاری، ش:  (۶)

 .6248(؛ و صحیح مسلم، ش: 2522، 5260صحیح بخاری، ش: ) (1)
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نگذشت؛ آنان،  بر یاران پیامبرروز  آنتر از  و هیچ روزی سخت «.گریستید می
 ها بلند شد. ی آن سرهایشان را پوشاندند و صدای گریه

 شرح
از روز قیامت و عذاب جا ذکر کرده است،  در این /ی احادیثی که مؤلف همه
 ن احادیث آمده است:گونه که در یکی از ای ترساند؛ همان دوزخ می

شود که هفتادهزار مهار دارد و با هر  دوزخ، روز قیامت در حالی آورده می»
ی مسلمانان  اهلل متعال ما و همه -«. کَشند مهاری، هفتادهزار فرشته هستند که آن را می

گر عظمت و  این، نشان -.را از آتش دوزخ، و ترس و سختیِ آن روز، حفظ کند
یرا اهلل متعال، هفتاد هزار مهار برای دوزخ قرار داده و بر هر بزرگیِ دوزخ است؛ ز

ی این مهارها، دوزخ را  وسیله مهاری، هفتاد هزار فرشته را گماشته است که به
گر اهمیت موضوع و  همه فرشته که مأمور مهار دوزخ هستند، نشان کَشند. این می

 بزرگیِ دوزخ است.
ترین عذابِ دوزخیان در  ست که: آسانبیان فرموده ا در حدیث دیگر، پیامبر

که دو اخگر در فرورفتگی کفِ پاهایش گذاشته  ست یروز قیامت، عذابِ مرد
تر  که عذابش از همه سبک آید و با این جوش می شود که بر اثر آن، مغزِ سَرَش به می

باشد. در صورتی که اگر عذابِ  تر می کند که عذابش از همه، سخت است، تصور می
یابد؛  شود و آرامش خاطر می تر می وزخیان را ببیند، سختی عذاب بر او آسانسایر د

لذا   -پناه بر اهلل-تر است.  همه سخت کند که عذاب او از ل، گمان میبا این حا
شود.  گردد و تحمل سختی و عذاب دوزخ، بر او دشوارتر می سخت اندوهیگن می

ن فرمود که آنان را از دوزخ و این حدیث را از آن جهت برای امتش بیا پیامبر
 عذاب آن، برحذر بدارد.

آتش، برخی از دوزخیان را تا دو قوزک پاهایشان »چنین بیان فرموده است که:  هم
ای را تا زانوهایشان و گروهی را تا کمرهایشان و برخی را تا  گیرد و عده فرا می

 «.هایشان شانه
مردم تا دو قوزک پاهایشان غرق روز قیامت، برخی از »و نیز بیان فرموده است: 

 «.ای تا کمرهایشان و برخی تا بناگوش خود شوند و عده در عرق می
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هوش باشیم تا گرفتار  های فراوانی پیش رو داریم و باید به که سختی خالصه این
بترسیم و وظایف شرعی خود را انجام  های روزِ قیامت نشویم؛ باید از اهلل سختی

رمات، دوری کنیم. امید است که اهلل متعال به لُطف و دهیم و از نواهی و مح
 ی مسلمانان چنین توفیقی عنایت کند. بزرگواری خود، به ما و همه

*** 

َداد -122 ُت رسوَل اهللِ قال:  وعن الِمقر ُس یَوَم الِقَیاَمِة »َيُقول:  َسِمعر مر ین الشَّ تُدر
َدارِ مِ  ِ «یلِمَن اخَللرِق حَّتَّ تَُكوَن ِمنرُهمر َکِمقر َداد: َفَواّللَّ ؛ َقاَل ُسلَیُم برُن اَعمٍر الرَّاوي عنر الِمقر

 ، ُ َتَحُل بِِه العنیر ي تُكر ِم الِمیل اَّلَّ
َ
رِض أ

َ
َمَساَفَة األ

َ
رِي ما َيعرين بِاملیل، أ در

َ
َفَیُكوُن انلَّاُس »َما أ

َبیر  ماهِلمر يف الَعَرق، َفِمنرُهمر َمنر یَُكوُن إىِل کعر عر
َ
رِ أ

َبتَیره، لََعَ َقدر ه، َوِمنرُهمر َمنر یَُكوُن إىِل ُرکر
َویرِه وِمنرُهمر َمنر یُلرِجُمُه الَعَرُق إجِلاماى  َشاَر رسول اّللَّ « وِمنرُهمر منر یَكون إىِل ِحقر

َ
بِیِدهِ  وَأ

 (۶)]روایت مسلم[ إىِل فِیه.
خورشید روز »فرمود:  شنیدم که می اهلل گوید: از رسول می مقداد ترجمه:

«. با آنان فاصله دارد« میل»شود که فقط یک  ای به مردم نزدیک می اندازه مت بهقیا
دانم  گوید: به اهلل سوگند که نمی کند، می سُلَیم بن عامر که از مقداد روایت می

کش  است یا همان میلِ سرمه (1)منظورش از یک میل چیست؟ آیا همان مسافت زمین
 مردم، مطابق اعمال خود در عرق فرو: »کشند؟ فرمود که با آن چشم را سرمه می

ای به  رسد و عرق عده روند؛ عرقِ برخی از آنان تا دو قوزک پاهایشان می می
در عرق خود فرو ای،  عدهرسد و  رق برخی هم به پهلویشان میزانوهایشان؛ ع

با دست خویش به دهانش اشاره فرمود. )یعنی عرقشان به  اهلل و رسول« روند می
 رسد.( دهانشان می

نَّ َرُسوَل اهللِ  وعن أيب هریرة -122
َ
َهب »قال:  أ َرُق انلَّاُس یَورَم الِقیاَمِة َحَّتَّ یذر َيعر

، ویُلرِجُمُهمر َحَّتَّ َيبرلَُغ آَذاَنُهمر  ررِض َسبرِعنَی ِذرااعى
َ
 (۳)[متفٌق عليه] «.َعَرُقُهمر يف األ

                                           
 .14۱8صحیح مسلم، ش:  (۶)
 سوم فرسنگ. یکیعنی  (1)
 .6222مسلم، ش:  ؛ و صحیح2426صحیح بخاری، ش: (۳)
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روز قیامت عرق مردم، »فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
رود و عرق به  ی هفتاد ذراع در زمین فرو می اندازه ای که عرقشان به گونه کنند؛ به می

 «.رسد هایشان می گوش

َبةى فقال:  وعنه قال: ُکنَّا َمَع رسوِل اّللَّ  -123 ُروَن ما هذا؟»إِذ َسِمَع وَجر قُلرَنا: « َهلر تَدر
لَم، قال: هذا َحجَ  عر

َ
وِي يف انلَّارِ اّللَّ َوَرُسوَُلُ أ ٌر ُرِِّمَ بِِه يف انلَّارِ ُمنرُذ َسبرِعنَی َخریفاى َفُهَو یهر

َبَتَها ُتمر وجر رَِها، َفَسِمعر  (۶)]روایت مسلم[ «.اآلَن َحَّتَّ انرَتََه إىِل َقعر
بودیم که ناگهان صدای  اهلل گوید: در حضور رسول می ابوهریره ترجمه:

گفتیم: اهلل و « دانید چه بود؟ آیا می»فرمود:  پیامبرافتادن چیزی به گوش رسید؛ 
که هفتاد سال قبل به دوزخ پرتاب  سنگی بوداین، )صدای( »پیامبرش داناترند. فرمود: 

و شما،  رسیدکه اینک به قعر دوزخ  رفت تا این چنان به قعر دوزخ پایین می شد و هم
 «.صدای افتادن آن را شنیدید

َحٍد إاِلَّ َسُیَُكيُمُه : »َقاَل َرُسوُل اهللِ ال: ق وعن َعِديي بِن حاتم -122
َ
َما ِمنرُكمر ِمنر أ

َم ِمنرهُ 
َ
أ شر

َ
م، ویَنرُظُر أ یرمَن ِمنره، َفال یََرى إاِلَّ ما َقدَّ

َ
فَالَ  َربُُّه لَيرَس بيرَنُه وَبيرَنُه تَررُُجَان، َفَینرُظُر أ
َ یََدیه، فَ  َم، ویَنرُظُر َبنیر ال یََرى إاِلَّ انلَّاَر تِلرَقاَء وَجِهِه، فاتَُّقوا انلَّاَر َولَور بِِشقي یََرى إالَّ َما َقدَّ

َرةٍ   (1)[متفٌق عليه] «.َتمر
اهلل با هر یک از شما »فرمود:  اهلل گوید: رسول می عدی بن حاتم ترجمه:

سخن خواهد گفت؛ در حالی که هیچ واسطه و مترجمی در میان نخواهد بود. در آن 
بیند؛ و به  کند و چیزی جز اعمالش نمی ن به سمت راست خویش نگاه میهنگام انسا

روی خود نگاه  بیند و به روبه نگرد و چیزی جز اعمالش نمی سمت چپ خویش می
بیند، آتش دوزخ است. پس، از آتش دوزخ پروا  کند؛ تنها چیزی که در برابرش می می

 «.کنید؛ اگرچه با صدقه دادن نصف یک خرما باشد

                                           
 .255صحیح مسلم، ش: (۶)
ی:  . ]ر.ک: همین کتاب، حدیث شماره0102و....؛ صحیح مسلم، ش:  0502صحیح بخاری، ش:  (1)

052]. 
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ماُء وُحقَّ : »َقاَل َرُسوُل اهللِ قال:  وعن أيب َذر -122 ِت السَّ طَّ
َ
ن، أ َرى ما ال تََرور

َ
إِِّني أ

ِ لَور  ِ َتَعاىل، واّللَّ ا ّللَّ َصابَِع إاِلَّ َوَملٌَك واِضٌع جبهتُه ساِجدى
َ
َبِع أ رر

َ
، َما فِیَها مورِضُع أ نر تَئِطَّ

َ
 لََها أ

تمر  لَم، لَضِحكر عر
َ
لَُموَن َما أ ذتُم بِالنيَساءِ لََعَ الرُفُرِش َتعر َقلِیالى َوبَلَكیرُتمر َکثرِیىا، وما تَََلَّ

ُرون إىِل اّللَّ َتَعاىَل 
َ
ُعداِت ََترأ ُتمر إىِل الصُّ ]ترمذی روایت کرده و گفته است:  «.َوخَلَرجر

 (۶)حدیثی حسن است.[
شما  بینم که من، چیزهایی می»فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابوذر ترجمه:

؛ زیرا در آسمان به صدا درآمده است و حق دارد که )از سنگینی( صدا کند بینید. نمی
اش را  ای پیشانی که فرشته ی چهار انگشت وجود ندارد مگر این اندازه آن هیچ جایی به

چه را که  جا نهاده و برای اهلل متعال به سجده رفته است. به اهلل سوگند، اگر آن بر آن
گریستید و در بسترها از زنان  خندید و زیاد، می می  دانستید، کم ما میدانم، ش من می

گذاشتید و به پیشگاه اهلل متعال البه و  بردید و سر به کوچه و بیابان می خود لذت نمی
 «.خواستید کردید و از او کمک می زاری می

َزة  -121 لَ  -بِراٍء ثم زاٍي  -وعن أيب بَرر سر
َ
لََة بِن ُعَبیرٍد األ َقاَل َرُسوُل قال:  ِم نَضر

َناه، وََعنر ِعلرِمِه فِیم َفَعَل فِیه، وَعنر : »اهللِ  فر
َ
رِهِ فِیَم أ َل َعنر ُعمر

َ
أ ال تَُزوُل َقدَما عبرٍد َحَّتَّ يُسر

برالهُ 
َ
ِمِه فِیَم أ َفَقُه، َوَعن ِجسر نر

َ
تََسَبُه، َوفِیَم أ يرَن اکر

َ
]ترمذی روایت کرده و آن را  «.ماَِلِ منر أ

 (1)صحیح دانسته است.[ حسن
هیچ »فرمود:  اهلل گوید: رسول  می ابوبرزه، نضله بن عُبَید اسلمی ترجمه:

که از او بپرسند: عمرش را در چه  دارد تا این ای )روز قیامت( قدم از قدم برنمی بنده
قدر به آن عمل کرده  کار گرفته و چه راهی گذرانده است؟ علمش را چگونه را به

دست آورده و در چه راهی  پرسند که چگونه آن را به ی ثروتش می رهاست؟ و دربا
 «ی بدنش که آن را در چه راهی پیر کرده است؟ خرج نموده است؟ و درباره

                                           
(؛ آلبانی در 0766، 0121، 0148، ش: )/، آلبانیالسلسلة الصحيحة؛ 6558صحیح الجامع، ش:  (۶)

 است. این حدیث را حسن دانسته 2272صحیح ابن ماجه، ش: 
 .852، ش: /، آلبانیالسلسلة الصحيحة؛ 7211صحیح الجامع، ش:  (1)
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 رسوُل اّللَّ  وعن أيب هریرة -129
َ
ئِذَ ي وَ ﴿: قال: قرأ ُثََم  خَ َُُت ِدِ

 
اأ ُثمَّ قال:  ﴾٤َب ار ه 

َخَباُرَها؟»
َ
ُروَن َما أ تَدر

َ
لَم. قال: قال« أ عر

َ
ُ وَرُسوَُلُ أ َهَد لََعَ ُُكي َعبرٍد »وا: اّللَّ نر تَشر

َ
َباَرها أ خر

َ
َفإِنَّ أ

َباُرَها خر
َ
رَِها، َتُقول: َعِملرَت َکَذا وکَذا يف یَورِم َکَذا َوَکَذا، فَهِذهِ أ مٍة بَِما َعِمَل لََعَ َظهر

َ
ور أ

َ
 «.أ

 (۶)]ترمذی روایت کرده و گفته است: حدیثی حسن است.[
ئِذَ ي وَ ﴿این آیه را قرائت نمود:  اهلل گوید: رسول می ابوهریره ترجمه: ُثََم  َُُت ِدِ

خَ 
 
اأ « دانید خبرهای زمین چیست؟ آیا می»گاه فرمود:  و آن (1).  [٣: الزلزلة] ﴾٤َب ار ه 

که برای هر زن و مردی  ست ایناخبار زمین، »گفتند: اهلل و پیامبرش داناترند. فرمود: 
گوید: در  ها روی زمین چه عملی انجام داده است؛ می دهد که هر یک از آن گواهی می

 «.کار را انجام دادی. این، خبرهای زمین است کار و فالن فالن روز و فالن لحظه، فالن

رِي -121 ِن : »َقاَل َرُسوُل اهللِ قال:  وعن أيب سعیٍد اخلُدر َعُم َوَصاِحُب الرَقرر نر
َ
َکیرَف أ

ََقمَ  ِخ َفَینرُفخُ  َقِد اتلر َمُر بِانلَّفر َتَمَع اإِلذرَن َمََّت یُؤر ن، َواسر َحاِب « الرَقرر صر
َ
نَّ ذلَِك َثُقَل لََع أ

َ
َفَكأ

َم الروکِیُل »فقاَل لَُهم:  رسول اّللَّ  بَُنا اّللَّ َونِعر ]ترمذی روایت کرده و گفته  .«قُولُوا: َحسر
 (۳)است: حدیثی حسن است.[

توانم شادمان  چگونه می»فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابوسعید خدری ترجمه:
، آن را بر دهانش گذاشته و منتظرِ فرمان دمیدن «صور»و راحت باشم که صاحبِ 

سخت و سنگین بود؛ لذا  گویا این خبر، بر یاران پیامبر« است تا در آن بدَمَد؟

سَ ﴿بگویید: »به آنان فرمود:  پیامبر َُٱَبُن اح  نِعَ َّللذ : اهلل، برای ما ﴾١٧٣َكِيُلَوَ ل َٱَمَ و 
 «.ست یو چه نیک کارساز ست یکاف

 شرح
رساند و  ذکر کرده، بزرگیِ روز قیامت را می /ی این احادیثی که مؤلف همه
 دهد که انسان، باید از آن روز بزرگ بترسد. نشان می

                                           
 (.225، 562، ش: )/ضعیف است؛ ر.ک: ضعیف الترمذی، آلبانی (۶)

 «.کند زمین، خبرهایش را در آن روز بازگو می»[؛ یعنی: 5]زلزله:  (1)
 .0178، ش:السلسلة الصحيحة؛ 5486، ش: /صحیح الجامع الصغیر، آلبانی (۳)
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ای که  گونه در یکی از این احادیث، به نزدیک شدن خورشید اشاره شده است؛ به
با مردم فاصله دارد. سُلَیم بن عامر که از مقداد روایت « میل»ی یک  اندازه فقط به

دانم منظورش از یک میل چیست؟ آیا همان  گوید: به اهلل سوگند که نمی کند، می می
کشند؟ هر  کش که با آن چشم را سرمه می است یا همان میلِ سرمه (۶)مسافت زمین

ت؛ وقتی حرارت خورشید در دنیا، با ی زیادی نیس کدام که باشد، باز هم فاصله
همه زیاد است، پس هنگامی که به ما نزدیک شود،  ای که از ما دارد، این ی فاصله همه

چه حرارتی خواهد داشت؟! البته هرکه اهلل بخواهد، از این گرمای شدید، نجات 
ین، گاه که جز ا آفریند و آن ای می اهلل متعال، در آن روز سایه»خواهد یافت؛ زیرا 

دهد:  ی خود، جای می ی دیگری وجود ندارد، هفت گروه را در زیر سایه سایه
روای عادل. جوانی که در اطاعت و بندگیِ اهلل، رشد یافته است. کسی که فرمان

خاطر خشنودی اهلل با یکدیگر  بسته باشد. دو مسلمانی  که فقط به همواره به مسجد دل
شوند. کسی  آیند یا از یکدیگر جدا می می دوست باشند و بر همین اساس، گردِ هم

مقام، او را به سوی خود بخواند، ولی او نپذیرد و بگوید: من از  که زنی زیبا و صاحب
ای صدقه دهد که دست چپش نداند  گونه ترسم. کسی که با دست راستش، به اهلل می

شک، از دهد. کسی که در تنهایی، اهلل را یاد کند و ا که دست راستش چه صدقه می
 «.چشمانش سرازیر شود

چنین کسی که به بدهکار تنگ دست خود مهلت دهد یا بدهی او را ببخشد،  هم
که برخی از مردم از حرارت و گرمای  الصه اینخگیرد.  در زیر این سایه، جای می

ای جز  یابند و اهلل متعال، در روزی که هیچ سایه خورشید در آن روز، نجات می
 دهد. ی خود، جای می ارد، هفت گروه را در زیر سایهی او وجود ند سایه

مردم، روز قیامت، دهد  احادیثی ذکر کرده است که نشان می /سپس مؤلف
روند؛ عرقِ برخی از آنان تا دو قوزک پاهایشان  مطابق اعمالشان در عرق فرو می

 عرقِرسد و  ای به زانوهایشان؛ عرق برخی هم به پهلویشان می رسد و عرق عده می
ای که  گونه کنند؛ به هر حال مردم، روز قیامت عرق می رسد. به به دهانشان میای،  عده

                                           
 سوم فرسنگ. یکیعنی  (۶)
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رود و مقدار عرقشان به اعمال آنان  ی هفتاد ذراع در زمین فرو می اندازه عرقشان به
 بستگی دارد.

ی پرهیز دادن از آتش دوزخ  احادیث دیگری هم ذکر کرده که درباره /مؤلف
 ی مسلمانان را از آتش دوزخ، حفظ کند. و همه است. اهلل متعال، ما

ذکر نکرده  /مؤلفی این احادیث و دیگر احادیثی که  آری! انسان با مطالعه
ی موجود،  اندیشد. تنها فاصله آید و به آخرت خویش می ترسد، به خود می است، می

رسد، انسان به سرای پاداش و  میان انسان و آخرت، اجل اوست که وقتی فرا
و سایر  عاقبت ما. اهلل متعال، یابد شود؛ زیرا زمانِ عمل پایان می ات، منتقل میمجاز

 را نیکو بگرداند. مسلمانان
*** 

لَج، بَلََغ : »َقاَل َرُسوُل اهللِ قال:  وعن أيب هریرة -122 در
َ
لََج، َوَمنر أ در

َ
َمنر َخاَف أ

ال إِنَّ سِ 
َ
ِ ََغيلٌة، أ َل أال إِنَّ ِسلرَعَة اّللَّ ِ اجَلنَّةُ الَمْنر ]ترمذی روایت کرده و گفته  «.لرعَة اّللَّ

 (۶)است: حدیثی حسن است.[
کسی که ترس و نگرانی »فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

کند و کسی که ابتدای شب حرکت کند،  داشته باشد، ابتدای شب حرکتش را آغاز می
بهاست؛ آگاه باشید که  رزنده و گرانرسد. آگاه باشید که کاالی اهلل، ا به مقصد می

 «.کاالی اهلل، بهشت است

حُیرَْشُ انلَّاُس یَورَم »یقول:  وعن اعئشَة رِض اّللَّ عنها قالت: سمعُت رسول اّللَّ  -126
الى  ُضهُ «. الرِقَیاَمِة ُحَفاةى ُعراةى ُغرر ! الريَجاُل َوالنيَساُء َُجِیعاى َينرُظُر َبعر مر إىِل قُلرت: یا رسول اّللَّ

ُهم ذلَك »َبعرض؟ قال:  نر یُِهمَّ
َ
َشدُّ من أ

َ
مُر أ

َ
 «.یا اَعئَِشُة األ

ٍض »ويف روایٍة:  ن َينرُظَر بَعُضُهمر إىِل َبعر
َ
َهمُّ ِمن أ

َ
ُر أ مر

َ
 (1)[متفٌق عليه] «.األ

                                           
، ش: /؛ و صحیح الترمذی، آلبانی6224، ش:السلسلة الصحيحة؛ 2666صحیح الجامع، ش:  (۶)

0882. 

 .6248؛ و صحیح مسلم، ش:2467صحیح بخاری، ش: (1)
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مردم، روز قیامت، »شنیدم که فرمود:  اهلل گوید: از رسول می &عایشه ترجمه:
خدا! در این صورت  گفتم: ای رسول«. شوند نشده، برانگیخته می و ختنه لُختپابرهنه، 

تر از آن  ای عایشه! وضعیت، سخت»کنند؟ فرمود:  مردان و زنان، به یکدیگر نگاه می
 «.است که در این فکر باشند

که به  ست اینر از ت مسأله، دشوارتر و مهم»و در روایتی دیگر آمده است: 
 «.یکدیگر نگاه کنند

 شرح
، حدیثی بدین مضمون نقل کرده «خوف و خشیت الهی»در باب:  ،/مؤلف

کسی که ترس و نگرانی داشته »فرمود:  اهلل گوید: رسول می است که ابوهریره
کند و کسی که ابتدای شب حرکت کند، به  باشد، ابتدای شب حرکتش را آغاز می

ش در مسیر دهد و با جدیت و تال یعنی به پیمودن مسیر اهمیت می«. رسد مقصد می
 رسد. دارد؛ در نتیجه به مقصد می اطاعت و بندگی اهلل، گام برمی

بهاست؛ آگاه باشید که  آگاه باشید که کاالی اهلل، ارزنده و گران»در ادامه فرمود: 
شود که انسان برای فروش  کاال، به هر چیزی گفته می«. کاالی اهلل، بهشت است

ه بندگانش عرضه نموده است تا آن را کند؛ اهلل متعال نیز بهشت را ب عرضه می
 فرماید: گونه که می خریداری کنند؛ همان

َ ٱَإِنَذ﴿ ىَ شَ ٱَّللذ ُهمَ َِمنِيَ ُمؤَ ل َٱَِمنَ َت   نُفس 
 
مَ َأ

 
أ نَذَل ُهمو  َو 

 
َ ٱَل ُهمََُبِأ َِفََتِلُونَ يُق  ََنذة  َل 

بِيلَِ َِٱَس  ي قَ َّللذ ُيقَ َُتلُونَ ف  َ و  ل يَ ًَداو عَ َت لُون  ِقَ َهَِع  ى َتلذوَ ٱَِفََاح  َِٱوَ َةَِر  َء اِنَ ُقرَ لَ ٱوَ َيِجِنيلَِل 
نَ  وَ َو م 

 
َ أ هَ َف  َِبِع  ِ َٱَِمنَ َۦِده وا َت بَ سَ ٱف ََّللذ ِيٱَعُِكمَُبِب يَ َِشُ عَ ََّلذ َبِهََُِتمب اي  ذ  ََۦ  َُهوَ َلِك َو 

وَ لَ ٱ ِظيمَُلَ ٱَزَُف  َ  [١١١: التوبة]  ﴾١١١َع 
که بهشت از آنان باشد، خریداری نمود.  های مومنان را در مقابل این ها و مال همانا اهلل، جان

بر اهلل که در  ست یی راستین شوند؛ وعده کشند و کشته می جنگند و می ایشان در راه اهلل می
تورات و انجیل و قرآن آمده است. و چه کسی بیش از اهلل به پیمانش وفادار است؟ پس شما 

 این، همان رستگاری بزرگ است. اید. و را مژده باد به داد و ستدی که با پروردگار نموده

ترسد،  چه می لذا کسی که در قلبش، ترس و خوفِ اهلل باشد، برای رهایی از آن
 دهد. کارهای نیک و شایسته انجام می
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مردم، روز قیامت، پابرهنه، لُخت »گوید:  ؛ می&و اما حدیث ام المؤمنین، عایشه
که از مادرانشان زاده روزی  دِیعنی همانن ؛«شوند مینشده، برانگیخته و جمع  و ختنه

 فرماید: گونه که اهلل متعال، می آیند. همان شدند، از قبرهایشان بیرون می

ا﴿ م  ََك 
 
أ ل ََن ا َب د  وذ

 
لَ َأ ََ  [١١٣: األنبياء]   ﴾ۥنُّعِيُدهََُقَ خ 

 کنیم. طور که نخستین آفرینش را آغاز نمودیم، دوباره آن را تکرار می همان

خدا! در این صورت مردان و زنان، به  ای رسول: با تعجب پرسید &عایشه
تر از آن است که در این  وضعیت، سخت»فرمود:  اهلل رسول !کنند؟ یکدیگر نگاه می

؛ «که به یکدیگر نگاه کنند ست اینتر از  مسأله، دشوارتر و مهم»یا فرمود:  «.فکر باشند
 کند. ه نمیکس به دیگری نگا یعنی، وضعیت، خیلی سخت و دشوار است و هیچ

﴿َِ ئِذَ ي وَ َُهمَ ِمِنَ َِري َمَ ٱَلُِكِ ََم 
 
أ َ [  ٤٧:  عبس]  ﴾٣٧َنِيهَُِيغَ َنَرش 

 سازد. در آن روز هر کسی گرفتاری و کاری دارد که او را به خود مشغول می

ب آتش نجات دهد و اامید است که اهلل متعال، ما و سایر مسلمانان را از عذ
 ترسند و به او امیدوارند. از او می ی ما را جزو کسانی قرار دهد که همه

*** 
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 فرماید: اهلل متعال، می
ِينَ ٱَعِب ادِيَ ي  ََقُل َ﴿ َ ََّلذ س 

 
َىَفُوا َأ نُفِسِهمَ ََع  

 
ََأ َ َِمنَن ُطوا َت قَ َل  ِ َٱَةَِرذح  َ ٱَإِنَذَّللذ غَ َّللذ َٱَفِرَُي  نُوب  ََّلُّ

ِيًعا َ َ [  ٢٤: الزمر]  ﴾َج 
اید! از رحمت اهلل  روی در گناهان به خویشتن ستم کرده گو: ای بندگان من که با زیادهب

 آمرزد. ی گناهان را می گمان اهلل، همه ناامید نباشید. بی

 فرماید: و می
ل َ﴿ ََزِيَ نُج  ََو ه  ُفورَ لَ ٱَإِلذ ََ  [١٧ سبأ:]  ﴾١٧َك 

 دهیم. و تنها )افراد( ناسپاس را سزا می

 د:فرمای چنین می هم
وِحَ َق دَ َإِنذا﴿

ُ
َ َأ نَذَن ا َإِل 

 
َلَ ٱَأ اب  ذ  َ َع  نََع   ب ََم  ذذ َ َك  ىذ ت و    [  ٣٨: طه]  ﴾٤٨َو 

 گردانی کند. شود که انکار و روی همانا به ما وحی شده که عذاب )االهی( بر کسی نازل می

 فرماید: و نیز می
﴿ َ ر ح  َ َُكذََو ِسع ت ََِتَو  َ  [١٢٦: األعراف]  ﴾ء  َش 
 رحمتم، همه چیز را در بر گرفته است.و 

ُ : »َقاَل َرُسوُل اهللِ قال:  وعن ُعباَدة بِن الصاِمت -122 نر ال إََِلَ إاِلَّ اّللَّ
َ
َمنر َشِهَد أ

لرق
َ
ِ َوَرُسوَُل، َوَُكَِمُتُه أ نَّ ِعيىس َعبرُد اّللَّ

َ
ا عبرُدهُ َوَرُسوَُل، وأ دى نَّ حُممَّ

َ
َدهُ الَ رَشِیَك ََل، وأ اها وَحر

ُ اجَلنََّة لََع ما َكَن ِمَن العَملِ  َخلَُه اّللَّ در
َ
، أ نَّ اجَلنََّة َحقٌّ َوانلَّاَر َحقٌّ

َ
یََم َوُروٌح ِمنره، وأ  «.إىِل َمرر

 (۶)[متفٌق عليه]
ُ »ويف روایة ملسلم:  ، َحرََّم اّللَّ داى رُسوُل اّللَّ نَّ حُمَمَّ

َ
، وأ نر ال إََِلَ إاِلَّ اّللَّ

َ
علَیِه َمنر َشِهَد أ

 «.انلَّارَ 
هرکس، گواهی دهد »فرمود:  اهلل گوید: رسول می عباده بن صامت ترجمه:

ی اوست و شهادت  که معبود راستینی جز اهلل وجود ندارد و محمد، بنده و فرستاده
ی اوست که به مریم القا کرد و نیز  ی اهلل، و کلمه دهد که عیسی، بنده و فرستاده

                                           
 .62؛ و صحیح مسلم، ش:2524صحیح بخاری، ش: (۶)
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اهی دهد که بهشت و دوزخ، هر دو حق است، هر عملی که باشد، و گو مخلوق او می
 «.کند داشته باشد، )سرانجام،( اهلل متعال، او را وارد بهشت می

هرکس گواهی دهد که معبود برحقی جز اهلل »و در روایت مسلم آمده است: 
ی اهلل است، اهلل، آتش )دوزخ( را بر او حرام  وجود ندارد و محمد، فرستاده

 «.گرداند می

ُ : »قال: قال انلَّبُّ  وعن أيب َذر -122 ُ یقوُل اّللَّ : َمنر جاَء بِاحَلَسَنِة، َفلَُه َعْشر
ِفر. َوَمنر َتَقرََّب مِ  غر

َ
ور أ

َ
ييَئِة، َفَجَزاُء َسييَئٍة َسييَئٌة ِمثرلَُها أ یَد، وَمنر جاَء بِالسَّ زر

َ
ور أ

َ
َثاهِلا أ مر

َ
يني أ

برُت ِمنرُه ِذرَ  ىا، َتَقرَّ تَيرُتُه ِشربر
َ
تاِّن یمَش، أ

َ
برُت ِمنرُه بااعى، َوَمنر أ ، ومنر َتَقرََّب ِميني ذَرااعى، َتَقرَّ ااعى

ِفَرةى  ُِك يِب َشيرئاى، لَِقیُتُه بمثرلِها مغر ررِض َخِطیَئةى الَ يُْشر
َ
، َوَمنر لَِقَیين بُِقَراِب األ ولَةى  یتروا] «.َهرر

 (۶)[مسلم
فرماید: هرکس، کار نیکی  می اهلل»رمود: ف گوید: پیامبر می ابوذر ترجمه:

ی  اندازه یابد و هرکس، کارِ بدی انجام دهد، تنها به انجام دهد، ده برابرش پاداش می
آمرزم. هرکس، یک وجب به من نزدیک شود،  شود یا او را می بدش مجازات می کارِ

د، من به شوم؛ و هرکس، یک ذراع به من نزدیک گرد به او نزدیک می (1)من یک ذراع
زنان  شوم؛ هرکس، قدم ی باز کردن دو دست( به او نزدیک می ی یک باع )فاصله اندازه

روم. هرکس، در حالی با من مالقات  دوان به سویش می به سوی من بیاید، من، دوان
، باشدکس را شریکم نساخته  پُریِ زمین، گناه کرده، ولی هیچ چیز و هیچ  کند که به

 «.غفرت و آمرزش با او مالقات خواهم کردمن با همین اندازه م

َرايِبٌّ إىِل انلَّبي  وعن جابر -123 عر
َ
، ما الُموِجَبتان؟ یَا َرُسوَل اهللِ  فقال: قال: َجاَء أ

ُِك بِِه َشيرئا، َدَخَل انلَّارَ »َفقال:   «.َمنر َمات الَ يُْشُِك بِاّللَّ َشيرئاى دَخَل اجَلنََّة، َوَمنر ماَت يُْشر
 (۳)ت مُسلم[]روای

                                           
 .554ی . ر.ک: همین کتاب، تعلیق حدیث شماره6227صحیح مسلم، ش: (۶)

 ی آرنج تا سر انگشتان دست است. ی فاصله اندازه ذراع، به (1)
 .82صحیح مسلم، ش:  (۳)
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خدا!  آمد و گفت: ای رسول گوید: صحرانشینی، نزد پیامبر می جابر ترجمه:
هرکس در »شود، چیست؟ فرمود:  آن دو کاری که باعث رفتن به بهشت و دوزخ می

شود  سازد، وارد بهشت می حالی بمیرد که هیچ چیز و هیچ کس را با اهلل شریک نمی
سازد، وارد دوزخ  سی( را با اهلل، شریک میو هرکس، در حالی بمیرد که چیزی )ک

 «.گردد می

نس -112
َ
نَّ انلَِّبي  َوعن أ

َ
ِل قال:  أ یَا  قال: بَليَّیرَك « یا ُمعاُذ!»َوُمَعاٌذ رِدیُفُه لََع الرَّحر

َدیرك، قال:  َرُسوَل اهللِ  دیرك. قال: « یا ُمَعاُذ!»َوَسعر ِ َوَسعر « عاُذ!یَا مُ »قال: بَلَّیَك یاَرُسول اّللَّ
نَّ »َوَسعردیَك ثالثاى، قال:  یَا َرُسوَل اهللِ  قال: بَلَّیرَك 

َ
، َوأ نر الَ إَِل إاِلَّ اّللَّ

َ
َهُد أ ما ِمن َعبٍد يَشر

ُ لَع انلَّارِ  َمُه اّللَّ قاى ِمنر َقلربِِه إاِلَّ َحَر  ا َعبرُدهُ وَرُسوَُلُ ِصدر دى رِبُ  یَا َرُسوَل اهللِ  قال:«. حُمَمَّ خر
ُ
َفالَ أ

َ
 أ

وا؟ قال:  َتبرِْشُ ثُّماى.« إِذاى َيتَُّكُوا»بِها انلَّاَس َفيَسر
َ
تِِه تَأ رَب بها ُمَعاٌذ ِعنرد َمور خر

َ
 (۶)[متفٌق عليه] َفأ

 ، سوار شتر بود که پیامبرپشت سرِ پیامبر گوید: معاذ می انس ترجمه:
گفت: « معاذ! ای»خدا! در خدمتم. فرمود:  پاسخ داد: بله ای رسول« ای معاذ!»فرمود: 

جواب داد: بله ای « ای معاذ!»خدا! بفرمایید، در خدمتم. باز فرمود:  بله ای رسول
 اهلل خدا! در خدمتم؛ بفرمایید. و چون سه بار این سخن رد و بدل شد، رسول رسول

ای از روی صداقت قلب، گواهی دهد که معبود راستینی جز اهلل  هر بنده»فرمود: 
اهلل، او را بر آتش  (1)ی اوست، هد که محمد، بنده و فرستادهوجود ندارد و شهادت د

خدا! آیا این خبر را به مردم  معاذ عرض کرد: ای رسول«. گرداند دوزخ حرام می
رود که بر این مژده، تکیه کنند و عمل  بیم آن می»برسانم تا خوشحال شوند؟ فرمود: 

به مردم گفت که مبادا آن را هنگامِ مرگش از آن جهت  معاذ«. را ترک نمایند
 خاطر پنهان کردن این حدیث، گنهکار شود. به

رِيي  -112 ور أيب َسِعیٍد اخلُدر
َ
َشك الرَّاوِي، َوالَ یََُّضُّ  -ماَرِِضَ اهلُل َعنرهوعنر أيب هریرة أ

نهم ُُكُُّهمر ُعُدول
َ
حايب، أل كُّ يف َعنِی الصَّ   -الشَّ

َ
َوةِ َتُبوَك، أ صاَب انلاَس قال: ملا َكن یَورُم َغزر

َهنَّا؟ فَ  یَا َرُسوَل اهللِ  ََمَاَعٌة، َفقالُوا: كلرَنا َوادَّ
َ
نَا نَواِضَحنا، َفأ ِذنرَت نَلا َفَنَحرر

َ
َقاَل َرُسوُل لَور أ

                                           
 .26؛ صحیح مسلم، ش:062صحیح بخاری، ش: (۶)

 .أشهد أن ال هلإ إال الل وأشهد أّن حمّمدا عبده ورسوهلیعنی بگوید:  (1)
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َعلُوا: »اهللِ  ُعُهمر  یَا َرُسوَل اهللِ  فقال: َفَجاَء ُعَمرُ « افر ر، َولَِكنر ادر هر إِنر َفَعلرَت َقلَّ الظَّ
زر 
َ
ِل أ َکَة. فَ بَفضر نر ََيرَعَل يف ذلَك الرَبَ

َ
َکِة لََعلَّ اّللَّ أ َ لَُهمر َعلَیرَها بِالرَبَ ُع اّللَّ َقاَل َواِدِهم، ُثمَّ ادر

َزاَوِدِهم، َفجعَل الرَُّجُل یيجُء « َنَعمر : »َرُسوُل اهللِ 
َ
ِل أ ٍع َفبََسطه، ُثمَّ َداَع بَِفضر َفَداَع بِنِطر

ِع ِمنر  بَِكفي ُذَرٍة ویيجُء اآلَخرُ  َتَمَع لََع انليطر ر، ویيجُء اآلَخُر بِِكرَسٍة َحَّت اجر بَِكفي َتمر
 ِ َکِة، ُثمَّ قاَل  َذلَِك ََشٌء يَِسری، َفَداَع رُسوُل اّللَّ َخُذوا يف »بِالرَبَ

َ
ورِعَیتُِكم، َفأ

َ
ُخُذوا يف أ

َكلُ 
َ
َكِر واِعء إاِلَّ َمألوه، وأ ورِعَیتِِهمر حَّت ما ترُکوا يف الَعسر

َ
لٌَة، فقاَل أ وا َحَّتَّ َشبُعوا َوَفَضَل َفضر

، : »َرُسوُل اّلل   ُ شاكٍّ ِ الَ یَلرََق اّللَّ بهما َعبرٌد َغریر ِّني َرُسوُل اّللَّ
َ
، وَأ نر الَ إََِلَ إاِلَّ اّللَّ

َ
َهُد أ شر

َ
أ

َجَب َعِن اجَلنَّةِ   (۶)]روایت مسلم[ «.َفُیحر
در اسمِ صحابی شک  (1)راوی، -: گوید میابوهریره یا ابوسعید خدری  ترجمه:

عادل  ی صحابه ؛ زیرا همهکند کرده است و شک در اسم صحابی، ایرادی وارد نمی
ی  ی که مردم در غزوهمروایت است: هنگا $حال از ابوهریره یا ابوسعید -اند. بوده

خدا! اگر اجازه دهید  گفتند: ای رسول شدند، به پیامبر دچار گرسنگی« تبوک»
ها، روغن  ها بخوریم و از پیه و چربی آن کنیم تا از گوشت آن را نحر میشتران خود 

آمد و عرض کرد: ای  نزد پیامبر عمر«. همین کار را بکنید»بگیریم. فرمود: 
ای بدهی، با کمبود حیوانات بارکش و سواری، مواجه  خدا! اگر چنین اجازه رسول

و سپس از اهلل  ایشان را بیاورندی غذاه مانده باقی به مردم بگویید:شویم. لذا  می
در آن برکت ی آنان، برکت دهد؛ امید است که  ها در غذا و توشه بخواهید که برای آن

و  ای خواست سفره اهلل رسول(«. ست یبله؛ )پیشنهاد خوب»فرمود:  اهلل دهد. رسول
یک  ی غذاهایشان را بیاورند. شخصی، مانده گاه دستور داد باقی آن آن را پهن کرد؛

که اندکی غذا  ای نان تا این مشت ذرت آورد و دیگری، یک مشت خرما و یکی، پاره
دعای برکت کرد و  اهلل ی غذاهایشان، روی سفره، جمع شد و رسول مانده از باقی

از  صحابه«. های خود بریزید از این غذاها( بردارید و در ظرف»)سپس فرمود: 
موجود  یها ی ظرف که همه ند و با اینهای خود ریخت غذاهای روی سفره در ظرف

باقی ماند.  مقداری غذادر لشکر را پُر از غذا کردند و از آن، سیر خوردند، باز هم 

                                           
 .67صحیح مسلم، ش: (۶)
 باشد. ]مترجم[ می /راوی، اعمش (1)
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دهم که معبود راستینی جز اهلل وجود ندارد و من،  گواهی می»فرمود:  اهلل رسول
ته باشد، که شک و تردید داش ای، بدون این ؛ امکان ندارد که بندهی او هستم فرستاده

 «.به این دو حقیقت، گواهی دهد، هنگامِ مالقات با اهلل، از بهشت، منع شود

 شرح
امید به رحمت »، بابی تحت عنوان «هیخوف و خشیت ال»پس از باب  /مؤلف
گوید: هرگاه احساس کردید که ترس و هراس، بر  می گشوده است. گویا« پروردگار

 روی خود بگشایید.ی امید را به  شما غالب شده است، دروازه
چند آیه و حدیث ذکر کرده است؛ از جمله این آیه که اهلل  ،/گاه مؤلف آن

 فرماید: متعال، می

ِينَ ٱَعِب ادِيَ ي  ََقُل َ﴿ َ ََّلذ س 
 
َىَفُوا َأ نُفِسِهمَ ََع  

 
ََأ َ َِمنَن ُطوا َت قَ َل  ِ َٱَةَِرذح  َ ٱَإِنَذَّللذ غَ َّللذ َفِرَُي 

نُوب َٱ ِيًعا َََّلُّ ََ[  ٣٥: الزمر]  ﴾َج 
اید! از رحمت اهلل  روی در گناهان به خویشتن ستم کرده بگو: ای بندگان من که با زیاده

 آمرزد. ی گناهان را می گمان اهلل، همه ناامید نباشید. بی

کنندگان نازل شده است. هرکس توبه کند، اهلل متعال،  ی توبه این آیه، درباره
 گونه که اهلل رگ باشد. همانپذیرد؛ گرچه گناهش، بسیار بز اش را می توبه
 فرماید: می

ِينَ ٱوَ ﴿ َََّلذ عَ َُعونَ ي دَ َل  َِٱَم  رَ ًَهاإِل  ََّللذ ََء اخ  ل  قَ َو  َِلذفَ ٱَُتلُونَ ي  مَ َلذِتَٱَس  رذ َُٱَح  ََّللذ َإِلذ
َِ َ ٱب

ََقَِِل  ل  َ ي زَ َو  نَنُون  فَ َو م  َي  ل  ث امَ َقَ ي لَ َلِك َذ  ََع 
 
َيُض  ٦٨َََاأ ََُع ف  اُبَلَ ٱَّل  ذ  ةَِقِي  َلَ ٱَمَ ي وَ َع  َم 

ي خَ  انًاَۦفِيهََُِلَ و  ٦٩َََُمه  نَإِلذ نَ َت اب ََم  ِمل ََو ء ام  ََو ع  م ل  َىَالِحَ ص  ََع  ل  و 
ُ
ُلََئِك َف أ َُيب ِدِ

َُٱ ََّللذ ِيِ ن  ََاتِِهمَ َ َ س  س  َ ح  نَ َت  َك  َُٱَو  ُفورَ َّللذ ََ  [٧١  ،٦٨: الفرقان]  ﴾٧٠َارذِحيمَ َاغ 
ند، و کسى را که اهلل، خونش را حرام کرده است، جز پرست و آنان که معبودی جز اهلل را نمى

مرتکب این )اعمال( شود، مجازات سختى که کنند؛ و کسى  کشند و زنا نمى حق نمى به
شود، و با ذلت و خوارى برای همیشه در آن  خواهد دید. روز قیامت عذابش دو چندان مى

یسته انجام دهند که اهلل، ماند. مگر آنان که توبه کنند و ایمان بیاورند و کار شا مى
 کند. و اهلل، بسیار آمرزنده و مهرورز است. تبدیل مى  هایشان را به نیکی بدى
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پذیرد؛ گرچه گناهش، بسیار  اش را می لذا هرکس از هر گناهی توبه کند، اهلل توبه
ش، در رابطه با حقوق مردم و خلق خدا باشد، باشد. ناگفته نماند که اگر گناه بزرگ

اش درست و قابل قبول  دنیا و پیش از آخرت، حقّشان را ادا نماید تا توبه باید در
 باشد.

 کنند، فرموده است: ی کسانی که توبه نمی اهلل متعال، درباره

َ ٱَإِنَذ﴿ ََّللذ غَ َل  نَفِرَُي 
 
َ َأ ي غَ َۦبِهََِكَ يُش  اَِفرَُو  نَلِك َذ  ََُدونَ َم  ا ََلِم  ََ  [١١٦:  النساء]  ﴾ءَُي ش 

آمرزد و جز شرک را برای هر کس که بخواهد  ین را که به او شرک ورزند، نمیهمانا اهلل، ا
 بخشد. می

شوند؛ ولی هر گناهی جز  اگر گناهِ این افراد، کفر و شرک باشد، بخشیده نمی
بستگی دارد؛ اگر اهلل بخواهد، کسانی را که  ی اهلل کفر و شرک، به خواست و اراده

بخشد. ناگفته نماند که  اگر بخواهد، آنان را می کند و اند، مجازات می توبه نکرده
ای از کارهای نیک، بخشیده  گناهان صغیره، با پرهیز از گناهان کبیره یا با انجام پاره

 شود. می
چندین حدیث در این باب ذکر کرده است که همگی، امیدِ  /سپس مؤلف

مت پروردگارش دهد؛ یعنی انسان با امید به رح انسان به پروردگارش را افزایش می
 رود و امیدش بیش از ترس اوست. به مالقات او می

؛ ست یدر این باب احادیث مطلقی ذکر شده که مقیّد به نصوص و احادیث دیگر
هرکس در حالی بمیرد که هیچ »در یکی از این احادیث آمده است: مثال  به عنوان 

هرکس، در حالی  شود و سازد، وارد بهشت می چیز و هیچ کس را با اهلل شریک نمی
مفهوم شرک «. گردد سازد، وارد دوزخ می بمیرد که چیزی )کسی( را با اهلل، شریک می

ی انکار و سرکشی و  شود؛ مانند کفری که نتیجه در این حدیث، شامل کفر نیز می
و هرکس کفر بورزد، وارد دوزخ  ست یامثال آن است. یعنی کفر نیز گناهی نابخشودن

ی کسانی قرار دهد که به رحمتش امیدوارند و از  ما را در جرگه شود. اهلل متعال، می
 ترسند. عذابش می

*** 
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ِّم بيَن سالم،  وََعنر ِعترَباَن بِن مالك -111 َصِلي لَِقور
ُ
را، قال: ُکنرُت أ نر َشِهَد بَدر وهو ِممَّ

مطار، َفيَُشقُّ يلَعَّ 
َ
ِجِدِهم، َفجئرُت َواَكَن حَیُوُل بَيرين َوبينُهم واٍد إَِذا جاَءِت األ تَِیازُهُ قَِبَل َمسر اجر

 ِ ِّم يِسیُل إَِذا  َرُسوَل اّللَّ َ َقور ِي بيرين َوَبنیر نرَكررُت برََصِي، َوإِنَّ الَواِدَي اَّلَّ
َ
فقلُت َل: إِِّني أ

يت، َفُتَصِلي يف بَيريت َمَكن
ر
نََّك تَأ

َ
ُت أ تِیازُه، َفَوِددر مرطار، َفيَُشقُّ يلَعَّ اجر

َ
، َجاَءت األ ُِذهُ ُمَصَلًّ ُتَّ

َ
اى أ

َعُل : »َقاَل َرُسوُل اهللِ ف فر
َ
رٍ  َفَغدا يلعَّ َرُسوُل اّللَّ « سأ بُو بَكر

َ
َتدَّ انلََّهار  وَأ َد ما اشر َبعر

 ِ َذَن رُسوُل اّللَّ
ر
َتأ ِذنرُت َل، َفلَمر ََيرلِسر حَّت قال:  َواسر

َ
َ ِمنر بَيرتِك؟»َفأ َصِلي

ُ
نر أ

َ
َن َُتِبُّ أ ير

َ
« أ

رَشر 
َ
َ فیه، َفَقاَم َرُسوُل اّللَّ َفأ نر یَُصِلي

َ
حبُّ أ

ُ
ِي أ َنا َوراَءه،  ُت ََلُ إىِل الَمََكِن اَّلَّ َ َوَصَففر َفَكربَّ

ارِ  ُل ادلَّ هر
َ
َنُع ََل، َفَسِمَع أ ُتُه لََع َخزیرة تُصر َنا ِحنَی َسلَّم، فََحبَسر ، ُثمَّ َسلََّم َوَسلَّمر َعَتنیر  َفَصَلَّ َرکر

نَّ َرُسوَل 
َ
يف بَيريت، َفَثاَب رَِجاٌل منهمر حَّتَّ َکَُثَ الريَجاُل يف ابَلیرت، َفَقاَل رَُجل: َما َفَعَل  اهللِ أ

َراه، َفَقاَل رَُجل: ذلك ُمَنافٌِق الَ حُیِبُّ اّللَّ وَرُسوََل، ف
َ
الَ َتُقلر : »َقاَل َرُسوُل اهللِ َمالٌِك ال أ

الَ تَراهُ قال: الَ 
َ
ِ تَعاىل؟ إاِلَّ هلإَ َذلَِك أ َه اّللَّ ُ یَبرَتِِغ بَِذلَِك وَجر ا «. اّللَّ مَّ

َ
لَم، أ عر

َ
ُ َوَرُسوَُلُ أ قال: اّللَّ

ه، َوالَ َحدیَثُه إاِلَّ إىِل الُمَنافِقنی، ف ِ ما نََرى ُودَّ َقدر َحرََّم  إِنَّ اهللَ فَ : »َقاَل َرُسوُل اهللِ ََنرُن َفَواّللَّ
 ِ ِ لَع انلَّارِ َمنر قال: الَ إََِلَ إ ِه اّللَّ ُ یَبرَتِِغ بَِذلَِك وَجر  (۶)[متفٌق عليه] «.الَّ اّللَّ

بوده است، « بدر»ی   کنندگان غزوه که از شرکت عتبان بن مالک ترجمه:
بستر دادم. میانِ من و ایشان،  امامت می« سالم بنی»گوید: من برای قوم خود  می

عبور از آن برای رفتن به بارید، برایم  بود که وقتی باران می (ای درهرودخانه )
مانم، ضعیف آمدم و به ایشان گفتم: چش اهلل ، دشوار بود. لذا نزد رسولشانمسجد

کند  ام قرار دارد، هنگام بارش باران، سیالب می ای که میانِ من و قبیله شده است؛ دره
 ام نماز ام بیایید و در خانه دوست دارم به خانهو عبور از آن برای من دشوار است. 

فرمود:  اهلل بخوانید تا محل نماز شما را برای خود، نمازخانه قرار دهم. رسول
فردای آن روز هنگامی روز باال آمده بود، «. زودی این کار را خواهم کرد به»

ی ورود خواست. گفتم:  تشریف آورد و اجازه به همراه ابوبکر اهلل رسول
و « ات نماز بخوانم؟ کجای خانهر دوست داری د»بفرمایید. پیش از نشستن، فرمود: 

به نماز  اهلل جا نماز بخواند. رسول اشاره کردم که دوست داشتم آن من به مکانی
صف بستیم. دو رکعت نماز خواند و سپس پشتِ سَرَش  فت؛ ما نیزایستاد و تکبیر گ

                                           
 .22؛ و صحیح مسلم، ش:564اری، ش: صحیح بخ (۶)
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 که برای (۶)را نگه داشتم تا غذایی اهلل رسولبا او سالم دادیم.  همسالم داد؛ ما 
ی من  در خانه اهلِ محل شنیدند که رسول اهلل ایشان تدارک دیده بودیم آماده شود.

کی از حاضران گفت: ام جمع شدند. ی ی زیادی از اهالی محل، در خانه . لذا عدهاست
بینم. و دیگری، گفت: او، منافق است و اهلل و  ( کجاست؟ او را نمیمالک )بن دُخشم

دانی که او  چنین مگو؛ مگر نمی» فرمود: اهلل پیامبرش را دوست ندارد. رسول
آن مرد « گفته و از گفتن آن، تنها خشنودی اهلل متعال را خواسته است؟ إالالل الهلإ

بینیم،  ما از او می تنها چیزی کهگفت: اهلل و پیامبرش داناترند؛ ولی به اهلل سوگند، 
اهلل، کسی را که  اهمان»: فرمود اهلل ست که به منافقان دارد. رسول وجهیمحبت و ت

 «.بگوید، بر آتش دوزخ حرام کرده است إالالل الهلإ اوخاطر خشنودی  به

 شرح
برای قومش  ، روایتی ذکر کرده که در آن آمده است: عتبان بن مالک/مؤلف

و مسجدی که برای قومش امامت  ی عتبان داد. در میان خانه سالم، امامت می بنی
 اهی وجود داشت که هنگامِ سیالب، عبور از آن برای عتبانگ دره یا سیلداد،  می

مشکل دیگری هم داشت؛ زیرا چشمانش ضعیف شده بود.  شد. عتبان دشوار می
لذا برای رفتن به مسجدِ قومش، دو مشکل داشت: مشکلِ راه، و مشکلِ بینایی. از 

را به  اهلل آمد و مشکلش را با ایشان در میان نهاد و رسول رو نزد پیامبر این
ن را جا نماز بخوانند تا محلّ نمازشا اش بروند و آن اش دعوت کرد تا به خانه خانه

 برای خود نمازخانه قرار دهد؛ گرچه حکمِ مسجد را نداشت.
و پس از باال آمدن « چنین خواهم کرد»د: واش را پذیرفت و فرم خواسته پیامبر
ت. ابوبکر، در سفر و حضر رفیق و رف ی عتبان به خانه همراه ابوبکر آفتاب به

رو  از اینکرد.  سپری می اهلل ترِ اوقاتش را در کنارِ رسول بود و بیش همراه پیامبر
من با ابوبکر و »، «من با ابوبکر و عمر آمدم»فرمود:  می شد که پیامبر بسیار شنیده می

 «.من با ابوبکر و عمر برگشتم»، «عمر رفتم

                                           
شود و گاه به  تصریح شده است که با پیه و آرد، پخته می« خزیره»در متنِ روایت به غذایی به نام  (۶)

 افزایند. پز نیز می آن، گوشتِ آب
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که در عالم برزخ در  چنان؛ بودند همراه پیامبر همیشهابوبکر و عمر، دوستانِ 
؛ این سه نفر، از یک مکان کنار او هستند و روز قیامت نیز با او خواهند بود.

ای که  شوند؛ یعنی از همان خانه خیزند و در پیشگاه پروردگار جهانیان حاضر می برمی
 .ست یدر آن به خاک سپرده شد و اینک در جوارِ مسجدالنب پیامبر

ای را برگزید که بعدها در  برای دفن پیامبرش خانه اهلل را بنگر؛ هیال حکمت
فر از میانِ مسجد قرار گرفت تا این سه ن داخلی مسجدالنبی، در  ی توسعه نتیجه

در خداوند برای پیامبرش را ناپسند ندانید؛ زیرا  انتخابِ لذامسجد برانگیخته شوند. 
کنیم.  ست که ما و شما، آن را درک نمی صلحت بزرگیگزیند، م ه اهلل برمیچه ک آن

گویند: این، همان  د و میپندارن را در مسجد، ناپسند می مردم، وجود قبر پیامبر
کنند؛ یعنی همان کسانی که مساجد را بر سرِ  ست که قبرپرستان مطرح می اشکالی

 ار گرفته است؟در مسجد قر گیرند که چرا قبر پیامبر نهند، خرده می قبرها بنا می
بنا  اما هیچ ایرادی بر این مسأله وارد نیست؛ زیرا مسجد، بر سرِ قبر پیامبر

ای قرار دارد که از  ی مسجد، باز هم قبر، در خانه نشده است؛ بلکه با وجودِ توسعه
گرایان و کسانی که به دنبال باطل هستند،  باشد و تنها باطل مسجد، جدا و مستقل می

نمایند. مانند ابلیس که برای اثبات  هایی مطرح می نند و چنین اعتراضک تراشی می دلیل
 گفت: کرد و می تراشی می برتری خود، دلیل

ن ا َ﴿
 
رََأ ي  ل قَ َهَُِمِنَ َخ  ار ََِمنَت ِنَخ 

ل قَ َنذ َ [  ١٨: األعراف]  ﴾١٢َِطيَ َِمنَۥت هَُو خ 
 ای و او را از گل.من، از آدم بهترم؛ مرا از آتش آفریده

رفت و  ی عتبان پس از باال آمدن خورشید، به خانه که پیامبر اینخالصه 
دوست »که بنشیند، پرسید:  پیش از آنی ورود خواست و چون وارد خانه شد،  اجازه

آمده بود و دوست  ی عتبان  زیرا با همین هدف به خانه« داری کجا نماز بخوانم؟
را  خاطر آن، دعوتِ عتبان هاشت پیش از هر چیز، همان کاری را انجام دهد که بد

ها و کارهای  پذیرفته بود. حکمت نیز همین است که انسان، ابتدا برنامه
ی خود را پیش ببرد و با رعایت اولویت، ابتدا به کارهایی بپردازد که  شده ریزی برنامه

که کاری را ناتمام رها  ترین استفاده را ببرد؛ نه این آغاز کرده است تا از وقتش، بیش
ن نکته، وقت خود ند و به کارِ دیگری مشغول شود. برخی از مردم، بدون رعایت ایک



 211 باب: امید به رحمت پروردگار

ی یک موضوع در یک کتاب یا  کنم؛ برای تحقیق درباره دهند. مثالی ذکر می را هَدَر می
ی مربوط به این موضوع  کنید تا صفحه منبع علمی، ابتدا به فهرست کتاب، مراجعه می

کنید که برای شما جالب است.  ضوع دیگری برخورد میرا بیابید. در این میان با مو
بینید که  گیرید موضوع جدید را مطالعه نمایید؛ باز هم موضوع دیگری می تصمیم می

شوید و از  ها و مسایل گوناگون مشغول می جالب است و به همین شکل به موضوع
مانید! لذا  می اید، باز ی آن باز کرده اصل موضوعی که کتاب را برای بررسی و مطالعه

ی مورد تحقیق خود بپردازید و  های جانبی، به مسأله پیش از پرداختن به موضوع
 ای یا جانبی. های حاشیه ی موضوع سپس به مطالعه

جا نماز خواند و حاضران نیز با ایشان به نماز ایستادند؛ زیرا این  آن پیامبر
 ، نه همیشگی.جماعت، یک جماعتِ اتفاقی بود

غذایی ساده و معمولی تدارک دیدند. در این  ن نماز، برای پیامبرپس از پایا
ی  باشد؛ لذا عده می ی عتبان در خانه میان، اهالی محل، باخبر شدند که پیامبر

استفاده کنند، پای صحبتش  ی عتبان آمدند تا از رهنمودهای پیامبر زیادی به خانه
نی کجاست؟ دیگری، پاسخ داد: او بنشینند و از سنتش بهره ببرند. شخصی پرسید: فال

دانی که او  چنین مگو؛ مگر نمی»در ردِ این شخص فرمود:  منافق است. پیامبر

آن مرد « گفته و از گفتن آن، تنها خشنودی اهلل متعال را خواسته است؟ «إالالل الهلإ»
را  خاطر خشنودی اهلل، این کلمه زیرا کسی که به«. اهلل و پیامبرش داناترند»گفت: 

ی خود، این کلمه  بگوید، مؤمن است، نه منافق؛ منافق برای خودنمایی و نام و آوازه
ولی  -پناه بر اهلل -آورد و ایمان به توحید، در قلب او، جای ندارد.  را بر زبان می

گوید، به آن ایمان دارد و تصدیقش  طر خشنودی اهلل، این کلمه را میاخ کسی که به
 قلبش جای دارد. کند و این کلمه، در می

 إالالل الهلإخاطر خشنودی او،  همانا اهلل، کسی را که به»فرمود:  سپس پیامبر
زیرا کسی که خالصانه این کلمه را بگوید،  «.بگوید، بر آتش دوزخ حرام کرده است

کند؛ یعنی دستورها و تکالیف شرعی خود را به انجام  به مقتضای آن، عمل می
کردی  و هرکس، چنین رویپرهیزد.  کارهای حرام و ممنوع میو  نواهیرساند و از  می

است و وارد بهشت  جزو بهشتیانداشته باشد و حالل را حالل بداند و حرام را حرام، 
 گرداند. خواهد شد و اهلل متعال، آتش دوزخ را بر او حرام می
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با علم طور قطع و  باشد؛ زیرا به نماز، کافر نمی این حدیث، بدین معنا نیست که بی

را  «إالالل الهلإ»دانیم و برای ما، همانند خورشید، روشن است که اگر کسی،  یقین، می
 کند خالصانه بگوید، امکان ندارد نماز نخواند؛ این، محال است. لذا کسی که ادعا می

خواند، سخت  گفته است، ولی نماز نمیمتعال خاطر خشنودی اهلل  این کلمه را فقط به
ی توحید را خالصانه  گوهاست. زیرا اگر کلمه از بدترین دروغ گوید و دروغ می

 کرد. نماز را ترک نمی یعنی ترین رکن اسالم پس از شهادتین، گفت، بزرگ می
 که: شود؛ از جمله این نکات فراوانی از این برداشت می

باشد، در رابطه با ترک نماز جماعت،  اگر وضعیت کسی مانند وضعیت عتبان
اش نماز بخواند؛ مانند کسی که مانعی چون رودخانه  تواند در خانه میمعذور است و 

 اش قرار دارد. در میان مسجد و خانه
برای انسان، جایز است بدون گفتن آید که  از این حدیث، این نکته هم برمی

، بگوید که در آینده، چنین خواهم کرد؛ لذا اگر کسی، انسان را دعوت کند «شاءاللان»
، و «باشد، خواهم آمد»ردا نزد ما خواهید بود و انسان در پاسخ بگوید: و بگوید: ف

نگوید، ایرادی ندارد و جایز است. شاید کسی بپرسد: پس مفهوم این آیه  «شاءاللان»
 شود که اهلل متعال فرموده است: چه می

﴿َ ل  ا يَ َت ُقول نَذَو  ََءَ لِش  ًداَلِك َذ  ََف اِعلَرَإِِنِ نَإِلذ ٢٣َََغ 
 
ُ َٱَءَ ا َي شَ َأ َََ  [٨٣  ،٨٤: الكهف] ﴾ّللذ

 که )بگویی:( اگر اهلل بخواهد. ی هیچ کاری نگو که من فردا این کار را خواهم کرد، مگر این و درباره

ا يَ ﴿ شود و هم شامل کردار  ، عام است؛ یعنی هم شامل فعل پروردگار می ﴾ءَ لِش 
 بنده.

 فردا نزدت خواهم آمد، دو نیت دارد:گوید:  گوییم: کسی که به شما می لذا در پاسخ می
که این سخن را با قاطعیت بگوید؛ در چنین حالتی گفتن  این نیت نخست:

داند که آیا فردا موفق به آمدن خواهد شد یا  خود، نمیزیرا  ؛ست یضرور «شاءاللان»
داند که آیا فردایی خواهد داشت یا نه؟ و اگر هم فردایی داشته باشد، آیا  خیر و نمی

توانایی آمدن خواهد داشت یا خیر؟ تازه اگر قدرتش را داشته باشد، چه بسا مانعی 
 پیش بیاید و نتواند نزدتان بیاید.
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و منظورش، خبر دادن از عزم و « این کار را خواهم کرد»اگر بگوید:  نیت دوم:

 «ءاللشاان» ی درونی برای آمدن باشد، نه قصد قطعی، در این صورت، نگفتنِ اراده
به  گوید. ی فعلی خود سخن می یرادی ندارد؛ زیرا او در حقیقت، از وضعیت و ارادها

قصد خبر  شما بهد: آیا به سفر مکه خواهی رفت؟ و عنوان مثال: اگر به شما گفته شو
، در واقع از اراده و «بله، خواهم رفت»ی درونی خود، بگویید:  دادن از عزم و اراده

اگر تصمیم جدی و قطعی دارید که این کار را انجام  اید؛ اما تصمیم خود سخن گفته

 بگویید. «شاءاللان»دهید، حتماً 
یابیم که اگر چیزی مانند گل و الی، و آب و  چنین درمی از این حدیث، هم

کند، در این  سیالب یا امثال آن در مسیر مسجد باشد که رفت و آمد را مشکل می
های بارانی، شخصی به دستور  شب شود. در صورت، ترک جماعت عذر محسوب می

اش یا در هر محلی که هست، نماز بخواند.  زد که هرکس در خانه جار می اهلل رسول
شدت و فشار گل و الی، علتش، این بود که مردم دچارِ مشکل نشوند. البته اگر آب، 

 ساز نباشد، در این صورت ترک جماعت، عذر نیست. مشکلنداشته باشد یا 
ی خانگی انسان، یعنی  آید که نمازخانه چنین برمی ن بن مالکاز حدیث عتبا
کند  کند، حکمِ مسجد را ندارد؛ فرقی نمی اش برای نماز انتخاب می محلی که در خانه

های منازل، حکم  اش را جدا کند یا نه. در هر صورت، نمازخانه ی نمازخانه  که محدوده
چنین  در حالِ جنابت در آن بنشیند. هممسجد را ندارد؛ لذا برای انسان، جایز است که 

ی منزل،  بخواند. اعتکاف در نمازخانه «ملسجداَتيه»هنگام ورود به آن، الزم نیست که 
اش را به عنوان نمازخانه یا  باشد؛ حتی برای زنی که محل مشخصی از خانه درست نمی

 محل نماز، برگزیده است، جایز نیست که در آن، به اعتکاف بنشیند.
که برگزاری جماعت  ست اینکنیم،  ای که از این حدیث برداشت می ر نکتهدیگ

در نمازهای نفل، جایز است؛ البته اگر گاهی اوقات انجام شود، نه به صورت دایم و 
 ی خود به پیامبر اش را در خانه محل مورد عالقه همیشگی. زیرا وقتی عتبان

لو رفت و دو رکعت نماز خواند و ج اهلل نشان داد تا در آن نماز بخوانند، رسول
های روزانه  حاضران، پشت سر ایشان به نماز ایستادند. لذا جایز است که انسان سنت

جماعت بخواند. ثابت شده است که ابن عباس،  یا نماز ضحی را برخی از اوقات، به
ته ؛ الباند جماعت خوانده به مسعود و حذیفه نیز، هر کدام نماز شب را با پیامبر ابن
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جماعت در  که ادای نمازهای نفل به نه به صورت دایم و همیشگی. خالصه این
 صورتی که یک عادت نشود، یعنی هر از چندگاهی، جایز است.

باشد که از  که بر انسان، واجب می ست اینی این حدیث،  یکی از نکات آموزنده
رت یا در متهم کردن دیگران به کفر و نفاق، خودداری کند؛ مگر در حالتِ ضرو

چوب شرایط شرعی؛ در این حالت نیز باید ادعایش مبتنی بر دالیل واضح و رچا
فرمود:  را به نفاق متهم کرد، پیامبر که شخصی، مالک روشن باشد. زیرا همین

گفته و از گفتن آن، تنها خشنودی اهلل  «إالالل الهلإ»دانی که او  چنین مگو؛ مگر نمی»
 «.متعال را خواسته است؟

ی شخصی گواهی داد که او، اخالص دارد. البته ناگفته  درباره بینیم که پیامبر یم
توان کسی را  بوده است و پس از وفات ایشان، نمی نماند که این، مخصوص پیامبر

بینیم و بر طبق ظاهرِ افراد، قضاوت  قاطعانه مخلص دانست؛ زیرا ما، فقط ظاهر را می
کنیم و  غیبتش را نمیدانیم و  شد، او را نیکوکار میکنیم؛ هرکس، در ظاهر، نیک با می

 گوییم. به او ناسزا نمی
نشینی با ایشان  و عالقه به هم به پیامبر گر محبت اصحاب این حدیث، نشان

باشد، به  می ی عتبان بن مالک در خانه اهلل که باخبر شدند رسول است؛ زیرا همین
 استفاده کنند. ند تا از برکت علم و سنت پیامبرجا اجتماع کرد ی عتبان آمدند و آن خانه

تر نیز به آن اشاره کردیم، اهمیت  ی این حدیث که پیش یکی از نکات آموزنده
که انسان باید قبل از پرداختن به کارهای جانبی، به  بندی در کارهاست و این اولویت

غذا، نماز  پیش از نشستن و پیش از صرف کارِ اصلیِ خود بپردازد. زیرا پیامبر
 رفته بود. ی عتبان قصد انجامِ آن به خانه خواند؛ یعنی همان کاری که به

بسیار متواضع بوده است؛ زیرا عتبان  دهد که پیامبر این حدیث، نشان می
که برای پذیرایی « خزیره»را نگه داشتم تا غذای  گوید: پس از پایان نماز، پیامبر می

 غذایی بسیار ساده بود؛ اما پیامبر« خزیره»ماده شود. از ایشان، تدارک دیده بودیم، آ
را پذیرفت و منتظر ماند تا این غذای ساده، آماده شود. و این،  دعوت عتبان

 است. اهلل گر تواضع و فروتنی رسول نشان
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خاطر  اهلل، کسی را که بهکه:  ست اینی این حدیث،  ترین نکته ترین و بزرگ مهم

یعنی کسی که از «. بگوید، بر آتش دوزخ حرام کرده است للإالا الهلإخشنودی او، 

، رضایت و خشنودی اهلل را طلب کند، بر آتش دوزخ، حرام است. «إالالل الهلإ»گفتن 
ی نزدیکی او به اهلل  پردازد که مایه لی میاناگفته پیداست که چنین شخصی، به اعم

تواند بهانه و دستاویزی  میمتعال است؛ یعنی اعمالِ فرض و نفل. لذا این حدیث، ن
گویند: ما، خالصانه  انگار باشد؛ همان کسانی که می برای افراد تنبل و سهل

ها باید گفت: اگر در ادعای خود، صادق بودید،  گوییم. به این می «إالالل الهلإ»
 کردید. های واجب را ترک نمی عبادت

*** 

ِ  وعن عمَر بِن اخلطاب -119 بر  قال: َقِدَم رُسوُل اّللَّ ٌة ِمَن السَّ
َ
رَأ ٍ َفإَِذا امر

بَِسبر
َضَعتره، ف رر

َ
نِها، َفأ رَزَقترُه بَِبطر ل

َ
َخَذترُه َفأ

َ
ََع، إِذر وََجدتر صبیًّا يف السبر أ : َقاَل َرُسوُل اهللِ تَسر

. َفقال: » َها يف انلَّار؟ قُلرَنا: الَ َواّللَّ َة طارَِحةى َودَلَ
َ
َن َهِذهِ الَمررأ تَُرور

َ
ُ »أ ررحُم بِِعباِدهِ ِمنر َهِذهِ ّللَّ

َ
 أ

 (۶)[متفٌق عليه] «.بِودَلَِها
آوردند.  اهلل گوید: تعدادی اسیر جنگی نزد رسول می عمر بن خطاب ترجمه:

کودکی را در میان اسیران دوید؛ ناگهان  سو می به این سو و آندر میان اسیران زنی، 
فرمود:  اهلل ه او شیر داد. رسول)که فرزندش بود(؛ او را در آغوش گرفت و ب دید

: نه، به اهلل سوگند یمگفت« اندازد؟ آیا به نظرِ شما این مادر، فرزندش را در آتش می»
طور قطع اهلل بر بندگانش از  به»فرمود:  اهلل )امکان ندارد چنین کاری بکند(. رسول
 «.تر است این مادر نیز نسبت به فرزندش، مهربان

ُ اخَللرق، َکَتَب يف کَِتاٍب : »َقاَل َرُسوُل اهللِ قال:  وعن أيب هریرة -111 ا َخلََق اّللَّ لَمَّ
لُِب َغَضِب  يت َتغر َق الَعررش: إِنَّ رََحر  «.َفُهَو ِعنرَدهُ َفور

 (1)[متفٌق عليه] «.َسَبَقتر َغَضِب »ويف روایٍة: « َغلََبتر َغَضِب »ويف روایٍة: 

                                           
 .6745؛ و صحیح مسلم، ش: 4888صحیح بخاری، ش: (۶)

 .6740ش: (؛ و صحیح مسلم، 7445، 7442، 7515صحیح بخاری، ش: ) (1)
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هایش را  هنگامی که اهلل، آفریده»فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
خلق کرد، در کتابی که باالی عرش، نزد اوست، نوشت: رحمت من بر خشم من 

 «.غالب است
بر خشم »و در روایتی دیگر: «. بر خشمِ من غلبه کرد»و در روایتی آمده است: 

 «.من سبقت گرفت

112-  ِ ُت رُسوَل اّللَّ َسَك  یقول: َجَعَل  وعنه قال: سِمعر مر
َ
ََة مائََة ُجزرٍء، َفأ ُ الرََّحر اّللَّ

ا، َفِمنر َذلَِك اجُلزرءِ َيرَتاحُم اخَلالئُِق َحَّتَّ  ا واِحدى ررِض ُجزرءى
َ
نرَزَل يف األ

َ
ِعنی، وَأ َعةى وتِسر ِعنرَدهُ تِسر

نر تُِصیَبهُ 
َ
َیَة أ ابَُّة َحافَِرَها َعنر ودَلَِها َخشر  «.تَررَفَع ادلَّ

رِس َوابَلَهائِم  إِنَّ »ويف روایٍة:  َ اجِلني واإِلن َةى َواِحَدةى َبنیر نرَزَل ِمنرَها رََحر
َ
ٍَة أ ِ َتَعاىل مائََة رََحر ّللَّ

ُ تَعاىل  َر اّللَّ خَّ
َ
ُش لََع َودَلَها، وَأ ِطُف الوَحر َوالَهوام، َفبَها َيَتعاَطُفون، وبها َيرَتاََحُون، َوبها َتعر

َةى یَررحَ  ِعنَی رََحر عاى وتِسر  (۶)[متفٌق عليه] «.ُم بَِها ِعَبادهُ یَورَم الِقَیاَمةِ تِسر
یضاى من روایِة َسلرَماَن الَفاريِس

َ
ِ َتَعاىَل : »َقاَل َرُسوُل اهللِ قال:  ورواهُ مسلم أ إِنَّ ّللَّ

ُعوَن يِلَورم ال ع َوتِسر ، َوتِسر ٌَة َيرَتاَحُم بها اخَللرُق بَيرَنُهمر ٍَة َفِمنرها رََحر  «.ِقیاَمةِ ماِئََة رََحر
ٍَة ِطَباُق  إِنَّ اهللَ »ويف روایة:  ٍَة ُُكُّ رََحر ررَض ِمائََة رََحر

َ
َمواِت واأل تعاىل َخلََق یَوَم َخلََق السَّ

ةُ لََعَ َودَلَِها  ِطُف الَوادِلَ َةى َفبِها َتعر ررِض رََحر
َ
ررض، َفَجَعَل ِمنها يف األ

َ
َماءِ إىِل األ َ السَّ َما َبنیر

ُش َوالطَّ  َةِ َوالروحر َملَها بِهِذهِ الرََّحر كر
َ
ٍض َفإِذا َكَن یَورُم الِقیاَمِة، أ ُضها لََعَ َبعر ُ َبعر  «.ریر

رحمت را اهلل، »فرمود:  شنیدم که می اهلل گوید: از رسول می ابوهریره ترجمه:
به صد قسمت تقسیم کرده است؛ نود و نُه بخش آن را نزد خود نگه داشته یک بخش 

دیگر  خاطر همین یک بخش است که مخلوقات با یک است و به را به زمین فرستاده
گیرد تا  ای که جانور، سُم خود را باال می گونه کنند(؛ به مهربان هستند )به هم رحم می

 «.اش آسیبی برسد مبادا به بچه
اهلل متعال، صد رحمت دارد که یک رحمتِ آن را میان »آمده است:  روایتیو در 

ین یک رحمت است که ران و حشرات، نازل کرده است و با اها، جانو ها، جن انسان
و به همین خاطرست که  کنند  دیگر مهربانی و رحم می  هی به یکهای ال آفریده

                                           
 .6746؛ و صحیح مسلم، ش:2111صحیح بخاری، ش: (۶)
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نمایند. و اهلل متعال، نود و نُه بخش دیگر  جانوران وحشی به فرزندان خود، رحم می
 «.فرماید حم میروز قیامت، با آن بر بندگان خود، ر ورحمت را نگه داشته است 

 روایت کرده است؛ سلمان مان فارسیلمسلم نیز این حدیث را از س
ست  د رحمت دارد؛ از آن جمله، رحمتیاهلل متعال، ص»فرمود:  اهلل گوید: رسول می

کنند؛ و نود و نه رحمت برای روز  دیگر رحم  شود مخلوقات، به یک که باعث می
 «.قیامت است

ها و زمین، صد  اهلل متعال، در روزِ آفرینش آسمان»ست: و در روایتی دیگر آمده ا
ی میان آسمان تا زمین است. یک بخش از  هر رحمتی، به بزرگیِ فاصلهرحمت آفرید؛ 

شود که مادر  ها را در زمین قرار داده است و همین یک رحمت، باعث می این رحمت
گر رحم کنند و چون دی به فرزند خود مهر بورزد و جانوران وحشی و پرندگان، به یک

 «.گرداند های رحمت را کامل می روز قیامت فرارسد، با این یک رحمت، سایر بخش

ذنَب عبرٌد َذنبىا، »فِیَما حَیِِك َعن ربيه، َتَباَرَك َوَتَعاىل، قال:  وعنه َعِن انلَِّبي  -116
َ
أ

ُ َتَباَرَك َوتَعاىل: َذنََب عبِدي ذنبى  فقال: اللَُّهمَّ اغِفرر يل َذنب، فقال اّللَّ
َ
ِفُر أ نَّ ََلُ ربًّا َيغر

َ
ا، َفعلِم أ

ير ربي اغِفرر يِل 
َ
َذنََب، فقال: أ

َ
ُخُذ بِاَّلَّنب، ُثمَّ اَعَد َفأ

ر
نرب، َویأ  ذنب، فقال تبارك وتعاىل: اَّلَّ

ذنَب عبِدي َذنبى 
َ
نب، َویَأُخُذ بِاَّلنرب، ُثمَّ اَع َفَعلا، أ نَّ ََلُ َربًّا یَغِفُر اَّلَّ

َ
ذنََب َم أ

َ
ي َد َفأ

َ
، فقال: أ

ذنََب َعبِدي َذنبى 
َ
ِفُر اَّلَّنب، َربي اغِفرر يل َذنب، فقال َتَباَرَك َوَتَعاىل: أ نَّ ََلُ َربًّا َيغر

َ
ا، فَعلَِم أ

ُخُذ بِاَّلَّنب، قَد َغَفررُت لِعبدي
ر
 (۶)[متفٌق عليه] .«َفلرَیفَعلر ما َشاءَ  ،َویأ

اش  من نقل قول از پروردگار بلندمرتبهض گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:
یکی از بندگان، گناهی انجام داد و گفت: یا اهلل! گناهم را بیامرز. و اهلل متعال »فرمود: 
بخشد و  ام، مرتکب گناه شد و دانست پروردگاری دارد که گناهان را می بنده": فرمود

گوید:  شود و می اه میباز هم این بنده، مرتکب گن "کند. در برابر گناهان، مجازات می
ام، مرتکب گناه شد و  بنده": فرمودای پروردگارم! گناهم را بیامرز. و اهلل متعال، 

 "کند. بخشد و در برابر گناهان، مجازات می دانست پروردگاری دارد که گناهان را می
 گوید: ای پروردگارم! گناهم را بیامرز. شود و می مرتکب گناه میباری دیگر این بنده، 

ام، مرتکب گناه شد و دانست پروردگاری دارد که گناهان را  بنده»و اهلل متعال، فرمود: 

                                           
 .6742؛ و صحیح مسلم، ش:7417صحیح بخاری، ش: (۶)
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ام را بخشیدم؛ پس هر چه  کند. بنده بخشد و در برابر گناهان، مجازات می می
 «.«خواهد، انجام دهد می

مرتکب گناه  -کند ، یعنی تا زمانی که چنین می«خواهد، انجام دهد هرچه می»
 برد. بخشم؛ زیرا توبه، گناهان گذشته را از میان می او را می -نماید می شود و توبه می

ُ بُِكم، : »َقاَل َرُسوُل اهللِ وعنه قال:  -112 َهَب اّللَّ ِي َنفرِس بَِیِدهِ لَور لَمر تُذنُِبوا، ََّلَ َواَّلَّ
فُر لَُهمر  ِفُروَن اّللَّ تعاىل فَیغر َتغر نُِبون، َفيَسر  (۶)وایت مسلم[]ر «.وََجاَء بِقوٍم یُذر

سوگند به ذاتی که جانم در »فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
داشت و کسانی را به جای  کردید، اهلل شما را از میان برمی دست اوست، اگر گناه نمی

 «.ها را بیامرزد آورد که گناه کنند و از اهلل متعال، آمرزش بخواهند و او نیز آن شما می

یُّوَب َخادِلِ بِن زیدوعن أ -112
َ
نَُّكمر »یقول:  قال: سمعُت رسول اّللَّ  يب أ

َ
ال أ لَور

ِفُر لَُهمر  ِفُرون، َفَیغر َتغر ُ َخلقاى یُذنِبون، َفيَسر  (1)]روایت مسلم[ «.تُذنُبون، خَللََق اّللَّ
فرمود:  شنیدم که می اهلل گوید: از رسول می ابوایوب، خالد بن زید ترجمه:

ه گناه کنند و آورد ک کردید، اهلل متعال، مردمان دیگری پدید می اه نمیاگر شما گن»
 «.ها را بیامرزد آمرزش بخواهند و او، آن

ر وَُعَمر قال: ُکنَّا قُعوداى َمع رسول اّللَّ  وعن أيب هریرة -113 بُو بكر
َ
رِض ، َمَعنا أ

ُهرنَ  يف َنَفر، َفَقاَم رسول اّللَّ  اهلُل عنهما ظر
َ
َتَطَع ِمنر َبنیر أ نر ُيقر

َ
 َعلَیرَنا، فََخَشينا أ

َ
برَطأ

َ
ا، َفأ

برَتِِغ رسول اّللَّ 
َ
َل َمنر َفزع، َفَخرجُت أ وَّ

َ
َنا، َفُكنرُت أ نا، َفُقمر تَیُت ُدوَنَنا، َفَفَزعر

َ
، َحَّتَّ أ

نرَصارِ َوَذَکَر احلدیث بُطوَل إىِل قوَل: ف
َ
 لَِقیَت َوَراَء اذرَهبر َفَمنر : »َقاَل َرُسوُل اهللِ َحائِطاى لأِل

هُ بِاجَلنَّةِ  ر تَیِقناى بَها َقلَُبُه َفبَْشي ، ُمسر نر ال إََِل إالَّ اّللَّ
َ
َهُد أ  (۳)]روایت مسلم[ «.َهَذا احَلائِِط يَشر

نشسته  با پیامبر $گوید: ما به همراه ابوبکر و عمر می ابوهریره ترجمه:
میانِ ما برخاست و رفت و چون  از بودیم و چند نفر دیگر نیز با ما بودند. پیامبر

                                           
 .6758صحیح مسلم، ش: (۶)

 .6752صحیح مسلم، ش: (1)
 .20صحیح مسلم، ش: (۳)
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؛ باشدتأخیر کرد، ترسیدیم که مبادا در نبودِ ما و در تنهایی، مشکلی برایش پیش آمده 
طاقت نیاوردیم و برخاستیم )تا ببینیم چه شده است(. من، نخستین کسی بودم که 

باغی از انصار که  بودم تا این نگران شدم؛ لذا بیرون رفتم و در جستجوی پیامبر
گوید:  جا که می کند تا آن این حدیث طوالنی را ذکر می گاه ابوهریره رسیدم.... آن

دهد معبود  برو و هرکس را بیرون این باغ دیدی که گواهی می»فرمود:  اهلل رسول
 «.ی بهشت بده راستینی جز اهلل نیست و قلبش به آن یقین دارد، به او مژده

رو بن ال -192 نَّ انلَِّبَّ رِض اهلُل عنهماعاص وعن عبد اّللَّ بن َعمر
َ
تاَل َقَول  ، أ

 ِ ض ََإِنذُهنَذَر ِبَِ﴿: يف إِبراِهیمَ  اّللَّ
 
ثِيَ َنَ ل لَ أ ِنََف م نَِلذاِسَ ٱَِمِنَ َاك   ﴾ِمِنِ ََۥف إِنذهََُت بِع 

َل عيىس[٤٦: ابراهيم] بَ َإِن﴿: ، َوَقور ِذِ نت ََف إِنذك ََمَ ل هََُفِرَ ت غَ َِإَونَِعب اُدك  ََف إِنذُهمَ َُهمَ ُتع 
 
َأ

زِيزَُلَ ٱ َ ٱَع  يِت » :، َفَرَفَع یََدیره وقال[١١٨: دة املائ] ﴾١١٨َِكيمَُل  مَّ
ُ
يِت أ مَّ

ُ
َوَبَكى، فقال « اللَُّهمَّ أ

لَم،فسلرُه َما یُبِكیه؟: »اّللَّ  عر
َ
ٍد َوَربَُّك أ خرَبَُه « یا جربیُل اذرَهبر إىِل حُمَمَّ

َ
تَاهُ جربِیُل َفأ

َ
َفأ

ُ تعاىل:  بَِما قال: رسوُل اّللَّ  لَم، فقال اّللَّ عر
َ
ٍد َفُقل: إِنَّا »َوُهو أ یا ِجربیُل اذَهبر إىِل حُمَمَّ

تَِك َوال نَُسوُؤكَ  مَّ
ُ
 (۶)[مسلم ]روایت «.َسُُنِضیَك يف أ
ی  درباره ی اهلل فرموده گوید: پیامبر می $بن عاص وعبداهلل بن عمر ترجمه:

ض ََإِنذُهنَذَِبَِرَ ﴿را تالوت کرد:  دعای ابراهیم
 
ثِيَ َنَ ل لَ أ م نَِلذاِسَ ٱَِمِنَ َاك  ِنََف  َۥف إِنذهََُت بِع 

بَ َإِن﴿ را تالوت نمود: و نیز این سخن عیسی (1).﴾ِمِنِ َ ِذِ ُهمَ َُهمَ ُتع  َِإَونَِعب اُدك  ََف إِنذ
ََف إِنذك ََل ُهمَ َفِرَ ت غَ  نت 

 
زِيزَُلَ ٱَأ َ ٱَع  تانش را بلند کرد و دس اهلل گاه رسول آن (۳)﴾١١٨َِكيمَُل 

در  -ای جبرئیل! نزد محمد برو»فرمود:  و گریست. اهلل«. یا اهلل! امتم، امتم»گفت: 
نزد  گرید؟ جبرئیل از محمد بپرس که چرا می -حالی که اهلل داناتر است

اهلل  -و اهلل خود داناست. -اش را بیان فرمود.  آمد و ایشان، علت گریه اهلل رسول

                                           
 .616صحیح مسلم، ش: (۶)

اند؛ پس هر که از من  شده ها سبب گمراهی بسیاری از مردم ! بترمپروردگاای ». یعنی: 22ابراهیم: (1)
 «.گمان او از من است پیروی کند، بی

ها را ببخشی، به راستی که تو،  اگر عذابشان کنی، بندگان تو هستند؛ و اگر آن». یعنی: 002 مائده: (۳)
 «.توانای حکیمی
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ی امتت خشنود  ای جبرئیل! نزد محمد برو و بگو: ما، تو را درباره»متعال فرمود: 
 «.کنیم سازیم و تو را اندوهگین و ناراحت نمی می

 شرح
ست. هیی امیدواری به رحمت ال ه، دربارهکرد ذکر /احادیثی که مؤلف
 که اهلل متعال بر بندگانش از مادر باره وجود دارد؛ از جمله این  احادیث فراوانی در این

که در میان  ست یتر است. دلیلش، داستانِ همان زن نیز نسبت به فرزندش، مهربان
ای را دید، به سویش دوید، او  اسیران جنگی در تالش و تکاپو بود و ناگهان پسربچه

آیا به نظرِ شما این مادر، »فرمود:  را در آغوش گرفت و به او شیر داد. پیامبر
طور قطع اهلل بر  به»فرمود:  اهلل تند: خیر. رسولگف« اندازد؟ فرزندش را در آتش می

و این، از کمال لطف و «. تر است بندگانش از این مادر نیز نسبت به فرزندش، مهربان
هایی  های فراوانی دارد؛ نعمت باشد که نشانه رحمت پروردگار نسبت به بندگانش می

ترینش  که بزرگ ست یندی روشنی از مهر خداو دارد، نشانه که پیاپی به ما ارزانی می
ها را از نعمت اسالم، محروم  نعمت اسالم است. زیرا اهلل متعال، بسیاری از امت

 مؤمنش را از این نعمت، برخوردار ساخته است. نموده، ولی بندگان
رسان و  مژدهکه پیامبرانی  ست اینهای مهرورزی اهلل به بندگانش،  از دیگر نشانه

 ای نداشته باشند. تا پس از ارسال پیامبران، عذر و بهانه ادهفرست مردمبه سوی  دهنده بیم
هی بر آن، آمده است: رحمت ال چنین احادیثی ذکر کرده که در هم /مؤلف

به گنهکاران دستور داده که از  رو اهلل خشم و غضب او غالب است. از این
خواست،  یکه اگر م پروردگارشان درخواست آمرزش کنند تا آنان را بیامرزد؛ حال آن

 فرمود. کرد و آنان را به توبه و درخواست آمرزش، تشویق و ترغیب نمی هالکشان می

ل وَ ﴿ اِخذََُو  َُٱَيُؤ  َٱَّللذ اَِلذاس  ُبوا ََبِم  س  اَك  َ َت ر كَ َم  هَ ََع   اظ  ل  ََبذةَ د ٓاَِمنَرِه  َِكنو 
ُرُهمَ  َىَيُؤ ِخِ لَ َإِل  ج 

 
َ َأ ِم  س  ََ  [٣٢: فاطر]  ﴾مُّ
ای  کرد، روی زمین هیچ جنبنده دم را به سزای کردارشان گرفتار )عذاب( میو اگر اهلل، مر

 دهد. گذاشت، ولی تا زمان مشخصی به آنان مهلت می نمی



 211 باب: امید به رحمت پروردگار

اگر شما »فرمود:  روایت کرده، آمده است که پیامبر /لذا در حدیثی که مسلم
آمرزش  آورد که گناه کنند و کردید، اهلل متعال، مردمان دیگری پدید می گناه نمی

 «.ها را بیامرزد بخواهند و او، آن
شود، از اهلل متعال،  که وقتی انسان، مرتکب گناه می برای این ست یاین، تشویق

آمرزش بخواهد؛ زیرا اگر با نیتی صادقانه و قلبی سرشار از یقین، طلب آمرزش کند، 
 بخشد. او را می اهلل

ِينَ ٱَعِب ادِيَ ي  ََقُل َ﴿ َ ََّلذ س 
 
َىَفُوا َأ نُفِسِهمَ ََع  

 
ََأ َ َِمنَن ُطوا َت قَ َل  ِ َٱَةَِرذح  َ ٱَإِنَذَّللذ غَ َّللذ َِفرَُي 

َٱ نُوب  ِيًعا َََّلُّ ُفورَُلَ ٱَُهوَ َۥإِنذهَََُج  َ [  ٢٤: الزمر]  ﴾٥٣َلرذِحيمَُٱَغ 
اید! از رحمت اهلل  روی در گناهان به خویشتن ستم کرده بگو: ای بندگان من که با زیاده

راستی که او، همان ذات آمرزنده و  آمرزد. به ی گناهان را می ن اهلل، همهگما ناامید نباشید. بی
 مهرورز است.

 ی احادیثی که در این باب ذکر شده، این روایت است که پیامبر از جمله
 را تالوت کرد: ی دعای ابراهیم درباره ی اهلل فرموده

ض ََإِنذُهنَذَر ِبَِ﴿
 
ثِيَ َنَ ل لَ أ مَ َِلذاِسَ ٱَِمِنَ َاك  ِنََنف  نَ َِمِنِ ََۥف إِنذهََُت بِع  اِنََو م  ص  َف إِنذك ََع 

ُفوررَ ََ  [٤٦: ابراهيم] ﴾٣٦َرذِحيمَرَغ 
اند؛ پس هر که از من پیروی کند،  ها سبب گمراهی بسیاری از مردم شده ای پروردگارم! بت

 انی.ی مهرب طور قطع تو آمرزنده گمان او از من است و هر که از من نافرمانی نماید، به بی

 را تالوت نمود: و نیز این سخن عیسی

بَ َإِن﴿ ِذِ ََف إِنذك ََل ُهمَ َِفرَ ت غَ َِإَونَِعب اُدك  ََف إِنذُهمَ َُهمَ ُتع  نت 
 
زِيزَُلَ ٱَأ َ ٱَع    ﴾١١٨َِكيمَُل 

َ[  ١١٨: دة املائ] 
ها را ببخشی، به راستی که تو، توانای  اگر عذابشان کنی، بندگان تو هستند؛ و اگر آن

 حکیمی.

و گریست. اهلل «. یا اهلل! امتم، امتم»دستانش را بلند کرد و گفت:  اهلل گاه رسول آن
ی امتت خشنود  ای جبرئیل! نزد محمد برو و بگو: ما، تو را درباره»متعال فرمود: 

 «.کنیم سازیم و تو را اندوهگین و ناراحت نمی می
پاداش این که اجر و  ی امتش، خشنود ساخت؛ چنان را درباره محمد اهلل

های پیشین، چندین برابر قرار داد. در حدیث صحیح آمده  امت را در مقایسه با امت
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ای را از صبح تا  که عده ست یهای گذشته، مانند شخص مثال این امت و امت»است: 
ی دیگری را از ظهر تا  گاه عده دهد؛ آن گیرد و یک دینار به آنان مزد می ظهر به کار می

دهد. سپس برخی دیگر را از  ها نیز یک دینار مزد می رد و به آنگی عصر به کار می
دهد. دو گروه اول اعتراض  ها دو دینار مزد می گیرد و به آن کار می عصر تا مغرب به

ها دو  تر کار کردیم، یک دینار دادی و به این گویند: چرا به ما که بیش کنند و می می
لذا  (۶)«.گویند: خیر ام؟ می رین ستمی کردهگوید: آیا به شما کم ت دینار؟ کارفرما می

 هی بر این امت، فراوان است.نشی بر او نیست. پس فضل و لطف الهیچ سرز
ی امتش راضی نمود و امتیازات فراوانی به  را درباره اهلل متعال، محمد مصطفی

ه ک چنین با این دهد؛ هم ها مینآوانی به اکه پاداش فر این امت بخشید؛ از جمله این
آخرین امت هستند، ولی نخستین امتی خواهند بود که روز قیامت، به حسابِ 

گونه که  شود. این امت، فضایل و امتیازات فراوانی دارد؛ همان اعمالشان رسیدگی می

نِْبيَاء َقبِْل نرُِصْت بِالرُّْعِب » فرموده است: پیامبر
َ
َحد ِمْن اأْل

َ
ْعِطيت ََخًْسا لَْم ُيْعَطُهنَّ أ

ُ
أ

َحد  َقبِْل مَ 
َ
لَّ أِل ِحلَّْت يِل الَْغنَائُِم َولَْم ََتِ

ُ
رُْض َمْسِجًدا َوَطُهوًرا َوأ

َ
 (1)؛«ِسرَيَة َشْهر  وَُجِعلَْت يِل األ

ها برخوردار  پنج چیز به من عطا شده است که پیش از من، هیچ پیامبری از آن»یعنی: 
د؛ زمین، برای من شون نشد: از مسافت یک ماه، دشمنانم، دچار ترس و وحشت می

مسجد و پاک گردیده است؛ و مال غنیمت برای من حالل شده است، در صورتی که 
 (۳)«.کس حالل نشد پیش از من برای هیچ

و امتش عنایت شده است. در هر حال،  اهلل که به رسول ست یهای ها ویژگی این
انسان را بر و  ست یهی امیدواری به رحمت ال ه، دربارهذکر کرد /احادیثی که مؤلف

دارد که کارهای نیک و شایسته انجام دهد و با انجام آن به آمرزش و پاداش  آن می
 االهی، امیدوار باشد.

*** 

                                           
 (.6622،6670، 442ر.ک: بخاری، ش: ) (۶)

 (.522، 224بخاری، ش: ) (1)

ام؛ و هر پیامبری  از حق شفاعت برخوردار شده»که در این حدیث آمده  است: دو مورد دیگری و اما  (۳)
 ]مترجم[«.  ام شد، ولی من به سوی تمام جهانیان فرستاده شده فقط به سوی قوم خود فرستاده می
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َف انلَّبي  وعن ُمَعاِذ بِن َجَبل -192 یَا ُمَعاُذ َهل »لََعَ َِحاٍر فقال:  قال ُکنُت رِدر
؟تَدري َما َحقُّ اّللَّ لََع ِعَباِدهِ، وَما َحقُّ الر  لَم. قال: « ِعباِد لََع اّللَّ عر

َ
َفإِنَّ »قلت: اّلَلُ َوَرُسوَُلُ أ

َب َمنر  نر ال ُيَعدي
َ
ِ أ ُکوا بِِه َشيرئا، وَحقَّ الِعباِد لََع اّللَّ ِ

ُبُدوه، َوال يُْشر ن َيعر
َ
ِ لََعَ الِعَباِد أ  َحقَّ اّللَّ

َ «. ال يُِْشُك بِِه َشيرئىا ب
ُ
َفال أ

َ
ِ أ ُ انلَّاس؟ قال: فقلت: یا رسوُل اّللَّ ُهم َفَیتَُِّكُوا»ْشي ر  «.ال تُبَْشي

 (۶)[متفٌق عليه]
بر االغی سوار بودم.  گوید: پشتِ سرِ پیامبر می معاذ بن جبل ترجمه:

دانی حق اهلل بر بندگان، و حق بندگان بر اهلل  ای معاذ! آیا می»فرمود:  پیامبر
که او را  ست اینحقّ اهلل بر بندگان، »گفتم: اهلل و پیامبرش داناترند. فرمود: « چیست؟

که کسی را  ست اینعبادت کنند و چیزی را شریکش نسازند؛ و حق بندگان بر اهلل، 
خدا! آیا این مژده را به  ای رسولگفتم: «. گرداند، عذاب نکند که چیزی شریکش نمی

ن مژده، تکیه رود که بر ای خیر؛ این مژده را مگو. زیرا بیم آن می»مردم برسانم؟ فرمود: 
 «.کنند و عمل را ترک نمایند

لُِم إَِذا ُسئَِل يف »قال:  َعِن انلَِّبي  رِض اهلُل عنهماوعن الرَبَاءِ بِن اعزب  -191 الرُمسر
، فذلك قوَُل تعاىل:  داى رسوُل اّللَّ نَّ حُمَمَّ

َ
، وأ ن ال إََِلَ إاِلَّ اّللَّ

َ
َُٱَيُث ِبُِتَ﴿الَقربِ يَشَهُد أ ِيٱَّللذ َنَ َّلذ

ُنوا َ ََِء ام  ٱب
وَ لَ  َ ٱَِفََثلذابِتَِٱَلَِق  نَ ٱَةَِي وَ ل  ِفََي ادلُّ  (1)[متفٌق عليه] «.[٨٧: ابراهيم] ﴾ِخر ةِ َٓأۡلٱَو 

مسلمان، هنگامِ سؤال قبر »فرمود:  گوید: پیامبر می براء بن عازب ترجمه:
ست؛ ی اهلل ا دهد که معبود برحقی جز اهلل وجود ندارد و محمد فرستاده گواهی می

َُٱَيُث ِبُِتَ﴿فرماید:  این، مفهوم سخن اهلل متعال است که می ِينَ ٱَّللذ ُنوا َََّلذ ََِء ام  ٱب
وَ لَ  َلَِق 

َ ٱَِفََثلذابِتَِٱ نَ ٱَةَِي وَ ل  ِفََي ادلُّ  (۳)«.[٨٧: ابراهيم] ﴾ِخر ةِ َٓأۡلٱَو 

                                           
 .21؛ و صحیح مسلم، ش: 6242صحیح بخاری، ش:  (۶)

 .6270؛ و صحیح مسلم، ش:5228صحیح بخاری، ش: (1)

سخن استوار، ثابت و پایدار  ااهلل، مومنان را در زندگی دنیا و آخرت ب». یعنی: 67م:ابراهی (۳)
 «.گرداند می
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نس -199
َ
ط»قال:  عن رسول اّللَّ  وعن أ

ُ
، أ ِعَم بَِها ُطعَمةى إِنَّ الََكفَِر إَِذا َعِمَل َحَسَنةى

ا الُمؤِمن، فَ  مَّ
َ
نَیا، وَأ َیا  إِنَّ اهللَ ِمَن ادلُّ نر ِقُبُه رِزرقاى يف ادلُّ ِخُر ََلُ َحَسَناتِِه يف اآلِخَرةِ، َویُعر تعاىل یَدَّ

 «.لََع َطاَعتِهِ 
َُير  إِنَّ اهللَ »ويف روایٍة:  َیا، َو نر َطى بَِها يف ادلُّ ِمناى َحَسَنةى ُيعر لُِم ُمؤر َزى بَِها يف اآلِخَرة، ال َيظر

فرََض إىِل اآلِخَرة لَمر یَكُ 
َ
َیا َحَّتَّ إَِذا أ نر ِ تعاىل يف ادلُّ َعُم حِبََسَناِت َما َعِمَل ّللَّ ا الرََكفِر، َفُیطر مَّ

َ
نر وَأ

 (۶)[مسلم ]روایت .«ََلُ َحَسَنٌة َُيرَزى بَِها
کی انجام دهد، در وقتی کافری کار نی»فرمود:  اهلل گوید: رسول می انس ترجمه:
های مؤمن را  شود؛ اما اهلل متعال، نیکی های دنیا به او داده می ای از نعمت برابر آن بهره

 «.فرماید ای در دنیا به دنبالِ طاعتش به او عطا می کند و روزی برای آخرت او ذخیره می
ه هیچ یقین اهلل متعال، در برابر هیچ کار نیکی ب به»و در روایتی دیگر آمده است: 

اش را در دنیا  ی نیکی کاهد(؛ مؤمن بهره کند )و از پاداش او نمی مؤمنی ستم نمی
یابد؛ اما کافر، در دنیا از  کند و در آخرت نیز در برابر هر نیکی، پاداش می دریافت می

هایی که برای اهلل متعال انجام داده است، برخوردار  ی نیکی )لذایذ دنیوی و( بهره
 «.خاطر آن پاداش بگیرد ای نداشته باشد که به انتقال به آخرت نیکیشود تا پس از  می

ِس َکَمَثِل َنَهٍر َجاٍر : »َقاَل َرُسوُل اهللِ قال:  وعن جابر -191 لََواِت اخَلمر َمَثُل الصَّ
تَِسُل ِمنرُه ُُكَّ یَورٍم َُخرَس َمرَّاٍت  َحِدُكمر َيغر

َ
ٍر لََعَ بَاِب أ  (1)]روایت مسلم[ «.َغمر

گانه مانند  مثالِ نمازهای پنج»فرمود:  اهلل گوید: رسول می جابر ه:ترجم
و او، روزانه  ست یی هر یک از شما، جار که در مقابل خانه ست یی پُرآب رودخانه

 «.شوید پنج بار خود را در آن می

َما ِمنر رَُجٍل »یقول:  قال: سمعُت رسوَل اهللِ  رِض اهلُل عنهماوعن ابِن عباس  -192
ُ فیهُمس َعُهُم اّللَّ ِ َشيئاى إاِلَّ َشفَّ َرَبُعوَن رَُجالى ال يُِْشُکوَن بِاّللَّ

َ
 «.لٍِم َيُموُت َفَیُقوُم لََعَ َجنازتِه أ

 (۳)]روایت مسلم[
                                           

 .6212صحیح مسلم، ش: (۶)
 .222صحیح مسلم، ش: (1)

 .852صحیح مسلم، ش:  (۳)
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هر فردِ »فرمود:  شنیدم که می اهلل گوید: از رسول می $ابن عباس ترجمه:
س را با اهلل شریک ک مسلمانی بمیرد و چهل مسلمان موحد که هیچ چیز و هیچ

 «.پذیرد اند، بر او نماز بخوانند، اهلل متعال شفاعت آنان را در حقّ او می نساخته

ِ  وعن ابِن مسعود -196 َربِعنی، فقال:  قال: ُکنَّا َمَع رسوِل اّللَّ
َ
يف ُقبٍَّة ََنوىا ِمنر أ

ِل اجَلنَّة؟» هر
َ
نر تَُكونُوا ُرُبَع أ

َ
تَرَضوَن أ

َ
ِل »قال:  قُلرَنا: َنَعم،« أ هر

َ
ن تَُكونُوا ثُلَُث أ

َ
تَرَضوَن أ

َ
أ

ِل اجَلنَّة، »قُلرَنا: َنَعم، قال: « اجَلنَّة؟ هر
َ
نر تَُكونُوا نِصَف أ

َ
رُجو أ

َ
ٍد بَِیِدهِ إِِّني أل ِي نَفُس حُمَمَّ َواَّلَّ

ِل الْشي  هر
َ
نُتمر يف أ

َ
نَّ اجَلنََّة ال یَدُخلَُها إاِلَّ نَفٌس ُمسلَِمٌة، َوَما أ

َ
عَرةِ ابَلَیَضاءِ َوَذلِك أ ِك إاِلَّ َكََالشَّ

َرِ  َحر
َ
وَداءِ يف جِِل اثلَّورِ األ َعَرةِ السَّ ور ََكلشَّ

َ
سود، أ

َ
 (۶)[متفٌق عليه] «.يف جِِل اثلَّورِ األ

ای بودیم؛  در خیمه گوید: ما حدود چهل نفر با پیامبر می ابن مسعود ترجمه:
گفتیم: بله. « باشید؟ بهشتیانچهارم  یکشوید که شما مسلمانان،  آیا راضی می»فرمود: 
گفتیم: بله. فرمود: « باشید؟ بهشتیانسوم  یکشما، شوید که  آیا راضی می»فرمود: 

 بهشتیانسوگند به ذاتی که جان محمد در دست اوست، من امیدوارم که شما نصف »
شود. شما نسبت به مشرکان، مانند  کسی جز مسلمان، وارد بهشت نمیزیرا باشید؛ 

وی سفیدی در پوست گاوی سیاه هستید؛ یا مانندِ مویی سیاه در پوست گاوی م
 «.موی سرخ

شعري -192
َ
إَِذا ََكَن یَورُم الرِقیاَمِة َدَفَع : »َقاَل َرُسوُل اهللِ قال:  وعن أيب موىس األ

َانِیًّا َفَیُقول: َهَذا فََِكُکَك ِمنَ  لٍِم َيُهودیًّا أو نرَصر ُ إىِل ُُكي ُمسر  «.انلَّارِ  اّللَّ
َثاِل »قال:  ويف روایة عنُه عن انلَّبي  مر

َ
لِِمنی بُِذنُوٍب أ یيَِجُء یَورَم الرِقیاَمِة نَاٌس ِمَن الُمسر

ُ هلمُ   (1)]روایت مسلم[ «.اجلَباِل یَغِفُرَها اّللَّ
وقتی روز قیامت »فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابوموسی اشعری ترجمه:

فرماید:  دهد و می ، به هر مسلمانی، یک یهودی یا نصرانی میرسد، اهلل متعال فرامی
 «.این، عوض و بالگردان تو از آتش دوزخ است

                                           
 .660(؛ و صحیح مسلم، ش:2256، 12462صحیح بخاری، ش:  (۶)

 .6727صحیح مسلم، ش:  (1)
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روز قیامت »فرمود:  آمده است: پیامبر و در روایتی دیگر از ابوموسی
ی  ، اما اهلل همهآیند ها، )به میدان حشر( می گروهی از مسلمانان با گناهانی مانند کوه

 «.آمرزد ها را می آن
اهلل متعال، به هر مسلمانی یک »که فرمود:  ]نووی گوید: معنای سخن پیامبر

روایت کرده، آمده است:  ، در حدیثی که ابوهریره«دهد... یهودی یا نصرانی می
هرکس، جایگاهی در دوزخ و جایگاهی در بهشت دارد؛ هنگامی که مؤمن وارد »

خاطر کفرش سزاوار  زیرا او، به«. گیرد یشود، کافری، جای او را در دوزخ م بهشت می
آمده، همین است  دوزخ است. و معنای عوض و بالگردان که در حدیث ابوموسی

گیرد، کافری، جای او را در  ی ورود به دوزخ قرار می که وقتی مسلمان در آستانه
را شود. زیرا اهلل متعال، تعدادی  کند و باعث رهایی او از آتش دوزخ می دوزخ پُر می

کنند. به عبارت دیگر، کافران به سبب  برای دوزخ مقرر فرموده است که آن را پُر می
شوند و در حقیقت، بالگردان  گناهان و کفرشان، به جای مسلمانان وارد دوزخ می

 گیرند. و اهلل داناتر است. آنان قرار می

ِمُن » یقول: قال: سِمعُت رسوَل اّللَّ  رِض اهلُل عنهماوعن ابن عَمر  -192 یَن الُمؤر یُدر
تَعرُف ذنَب َکذا؟ 

َ
َرهُ بُِذنُوبِه، فیقوُل: أ یَوَم الِقَیاَمِة ِمُن َربيِه حَّتَّ یََضَع َکَنَفُه َعلَیه َفُیَقري

ِفُرَها  غر
َ
نَا أ

َ
نَیا، وَأ رِف، قال: َفإِِّني َقد َسرَتُتَها َعلَیَك يف ادلُّ عر

َ
تَعرُف َذنَب َکَذا؟ فیقول: َربي أ

َ
أ

 (۶)[متفٌق عليه] «.يَلوم، َفُیعَطى َصِحیَفَة حَسَناتهلََك ا
مؤمن روز »فرمود:  شنیدم که می اهلل گوید: از رسول می $عمر ابن ترجمه:

ی رحمت و پوشش خود  جا که اهلل، پرده شود تا آن قیامت به پروردگارش نزدیک می
فرماید: آیا  میگیرد و  ی گناهانش اعتراف می نهد و از او درباره را بر روی او می

دهد: بله ای  یاد داری؟ و بنده، پاسخ می گناه را به خاطر داری؟ آیا فالن گناه را به فالن
ها را  فرماید: من، در دنیا گناهانت را پوشاندم و امروز نیز )آن پروردگار من! و اهلل می

 «.ندک هایش را دریافت می یی نیک آمرزم. سپس بنده کارنامه پوشانم و( تو را می می
 

                                           
 .6722(؛ و صحیح مسلم، ش:5224، 6550صحیح بخاری، ش: ) (۶)
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 شرح
؛ البته امید به رحمت ست یهی امیدواری به رحمت ال ث، دربارهی این احادی همه

 ست ای هپای و امید بدون عمل، آرزوی بی باید مبتنی بر کارهای نیک و شایسته باشد

َمْن َداَن  الَكيُِّس »رو در حدیث آمده است:  که هیچ سودی برای بنده ندارد. از این
ِ األمايَنْفَسه، وََعِمَل ملِ  ْتبََع َنْفَسه َهواَها، وتَمََّّ لََعَ اَّللَّ

َ
 (۶).«ا َبْعَد املْوْت، َوالَْعاِجُز َمْن أ

که خویشتن را محاسبه کند و برای پس از مرگ )برای  ست یزیرک، کس»یعنی: 
ها و آرزوهای نفسانی خویش،  که از خواسته ست یآخرت(، کار نماید؛ و ناتوان، کس

لذا عمل و کار «. اساس و نابجا به خداوند داشته باشد د و آرزوی بیپیروی کند و امی
تا امید انسان تحقق یابد و پایه و اساس درستی  ست یو کوشش، گریزناپذیر و ضرور

 داشته باشد.
 پشت سرِ پیامبر را نقل کرده است: معاذ حدیث معاذ بن جبل /مؤلف

دانی حق اهلل بر بندگان، و  عاذ! آیا میای م»فرمود:  به معاذ سوار االغ بود؛ پیامبر
حقّ اهلل بر بندگان، »گفتم: اهلل و پیامبرش داناترند. فرمود: « حق بندگان بر اهلل چیست؟

که او را عبادت کنند و چیزی را شریکش نسازند؛ و حق بندگان بر اهلل،  ست این
ی اگفتم: «. گرداند، عذاب نکند که کسی را که چیزی شریکش نمی ست این

خیر؛ این مژده را مگو. زیرا بیم »خدا! آیا این مژده را به مردم برسانم؟ فرمود:  رسول
یعنی به واجبات بسنده «. رود که بر این مژده، تکیه کنند و عمل را ترک نمایند آن می

که  در پایان عمرش، از ترس این کنند و دیگر، به اعمال نفل نپردازند. البته معاذ
آن را به مردم گفت. در هر حال، این کار شود، ان این حدیث، گنهخاطر کتم مبادا به
باره است که انسان نباید با تکیه بر این مژده  هشداری جدی در این ی پیامبر فرموده

 ار شدن،برای رستگ به واجبات بسنده کند؛ بلکه باید بداند که عبادت و بندگی اهلل
 گریزناپذیر است.

ی امیدواری به رحمت اهلل، نقل کرده،  بارهدر /از دیگر احادیثی که مؤلف
کنند و او گواهی  فرموده است: در قبر از مؤمن سؤال می ست که پیامبرروایتی

                                           
. /؛ از آلبانی5214؛ و ضعیف الجامع الصغیر، ش: 821ماجه، ش:  ضعیف است؛ نگا: ضعیف ابن (۶)

 .27ی  ر.ک: همین کتاب،  حدیث شماره
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فرمود:  ی اوست. پیامبر دهد که معبود برحقی جز اهلل نیست و محمد، فرستاده می
 فرماید: اش می که اهلل متعال، درباره ست یاین، همان سخن استوار

َُٱَِبُِتَيُث َ﴿ ِينَ ٱَّللذ ُنوا َََّلذ ََِء ام  ٱب
وَ لَ  َ ٱَِفََثلذابِتَِٱَلَِق  نَ ٱَةَِي وَ ل  ِفََي ادلُّ  [٨٧: ابراهيم] ﴾ِخر ةِ َٓأۡلٱَو 

 گرداند. اهلل، مومنان را در زندگی دنیا و آخرت با سخن استوار، ثابت و پایدار می

چیست؟ و  پرسند: پروردگارت کیست؟ دینت ای سه سؤال می در قبر از هر مرده
دهد: پروردگار من، اهلل متعال است و دینم، اسالم  پیامبرت کیست؟ و مؤمن پاسخ می

 .و پیامبرم، محمد
رسی به مؤمن ذکر کرده  ی حساب ی نحوه چنین روایتی درباره هم /مؤلف
خواند و او را زیر  مردم، نزد خود می انظاراش را دور از  روز قیامت بنده است: اهلل

کار را  کار و فالن فرماید: فالن دهد و می پوشش خود قرار می یعنی زیرِ کَنَف خود،
گیرد. و چون بنده، به گناهان خود  ی گناهانش از او اعتراف می انجام دادی، و درباره

ها  من، در دنیا گناهانت را پوشاندم و امروز نیز )آن»فرماید:  می کند، اهلل اعتراف می
 «.کند هایش را دریافت می ی نیکی مرزم. سپس بنده کارنامهآ پوشانم و( تو را می را می

گونه که در یکی از این احادیث اشاره شد، روز قیامت به هر مسلمانی، یک  همان
ن تو از آتش دوزخ گویند: این، عوض و بالگردا دهند و به او می یهودی یا نصرانی می

 یابی. جات میاست؛ لذا تو، ن
که تعداد مسلمانان و غیرمسلمانان، یکسان است؛ بلکه البته این، بدین معنا نیست 

از تعداد مسلمانان است؛   شمار کافران اعم از یهود و نصارا، و سایر مشرکان، بیش
روند و یک نفر وارد بهشت  زیرا از هر هزار نفر، نهصد و نود و نه نفر به دوزخ می

 شود. می
آیا راضی »رمود: به اصحابش ف حدیثی ذکر کرده است که پیامبر /مؤلف

آیا راضی »گفتند: بله. فرمود: « چهارم بهشتیان باشید؟ شوید که شما مسلمانان، یک می
من امیدوارم که شما »گفتند: بله. فرمود: « سوم بهشتیان باشید؟ شوید که شما، یک می

؛ یعنی نصف بهشتیان، از این امت هستند و نصف دیگر از سایر «نصف بهشتیان باشید
باشد و افراد این  ؛ زیرا آخرین امت میست یگر فراوانی امت اسالم ین، نشانها. ا امت

آمده است: « مسند»و « سنن»گذارند. در  ی هستی می امت تا روز قیامت، پا به عرصه
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از آنِ این امت  ،صد و بیست صف است که هشتاد صف های بهشتیان، یک صف
ود و این از رحمت اهلل متعال و از لذا این امت، دوسوم بهشتیان خواهند ب (۶)باشد. می

از اجر و پاداش کسانی که به سنت و روش او  است؛ زیرا پیامبر امتیازهای پیامبر
 شود. کنند، برخوردار می عمل می

*** 

ََت انلَِّبَّ  وعن ابِن مسعودٍ  -193
َ
ٍة ُقبرلَة َفأ

َ
رَأ َصاَب ِمَن امر

َ
نَّ رَُجالى أ

َ
نزل  أ

َ
خرَبَهُ، فأ

َ
فأ

 ُ قِمَِ﴿ تعاىل: اّللَّ
 
أ ل وَ ٱَو  ََِة َلصذ ف  ر  ارَِٱَط  ُزل فَ َِلذه  َ ٱَِمِنَ َاو  َ ٱَإِنَذَِل َلذ

ن  َل  َ يُذَ َتَِس  َٱَهِب  ِيِ  ﴾اِتَ َ َ لسذ
يل هذا[ ١١١: هود]

َ
مَّيت ُُكِهمر جِلَ »؟ قال: یَا َرُسوَل اهللِ  فقال الرجل: أ

ُ
 (1)[متفٌق عليه] .«میِع أ

 آمد و زنی را بوسید و سپس نزد پیامبرگوید: مردی،  می مسعود ابن ترجمه:

قِمَِ﴿. اهلل متعال، این آیه را نازل فرمود: ماجرا را گفت )و اظهار ندامت کرد(
 
أ ل وَ ٱَو  َة َلصذ

َِ ف  ر  ارَِٱَط  ُزل فَ َِلذه  َ ٱَِمِنَ َاو  َ ٱَإِنَذَِل َلذ
ن  َل  َ يُذَ َِتَس  َٱَهِب  ِيِ آن مرد گفت: ای  (۳).﴾اِتَ َ َ لسذ

ی امت  خیر؛( شامل حالِ همه»)ی من است؟ فرمود:  ن حکم، ویژهخدا! آیا ای رسول
 «.شود من می

نس -112
َ
َصبرُت حَ  یَا َرُسوَل اهللِ  فقال: قال: َجاَء رَُجٌل إىِل انلَّبي  وعن أ

َ
ُه دًّ أ قِمر

َ
ا، َفأ

الةُ َفَصَلَّ َمَع رسول اّللَّ  ، وََحََّضِت الصَّ َّ الة قال: ی يلَعَ ا َقََض الصَّ ِ إِِّني َفلَمَّ ا رسول اّللَّ
، قال:  قِمر يفَّ کَتاَب اّللَّ

َ
ا، فأ َصبرُت حدًّ

َ
الَة؟»أ َت َمَعَنا الصَّ قد ُغِفَر »قال: نَعم: قال: « َهلر َحََّضر

 (8)[متفٌق عليه] «.لََك 

                                           
ماجه، ش:  ( روایت کرده و آن را حسن دانسته است؛ و نیز روایت: ابن6452ی  شماره ترمذی، )به (۶)
مسعود.  نقل از ابن ( به0/542نقل از بریده و روایت احمد ) ( به220، 244، 4/257د )(، و احم5628)

 ( این روایت را صحیح دانسته است.212( و ریاض الصالحین)4255)ة در مشکا /آلبانی

 .6722؛ و صحیح مسلم، ش: 462صحیح بخاری، ش:  (1)

ها را  ها، بدی گمان نیکی را برپا دار. بی در آغاز و پایان روز و پاسی از شب نماز». یعنی: 005هود: (۳)
 «.برند از میان می

 .6725؛ و صحیح مسلم، ش:2262صحیح بخاری، ش:  (8)
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و   آمد و گفت: گناهی انجام داده گوید: مردی نزد پیامبر می انس ترجمه:
ا بر من اجرا کن. در این میان، وفت نماز فرارسید ام؛ آن ر سزاوار حد )مجازات( شده

خدا! گناهی  نماز خواند. پس از پایان نماز، عرض کرد: ای رسول اهلل و او با رسول
 ی من اجرا کن. پیامبر ام؛ حکم اهلل را درباره انجام داده و سزاوار مجازات شده

 «.ای ه شدهآمرزید»گفت: بله. فرمود: « آیا با ما نماز خواندی؟»فرمود: 
که موجب  ست یمنظور از حد شرعی یا مجازاتی که در این روایت آمده، گناه]

و امثال آن باشد؛ و منظور، حد یا مجازاتی اصلی مانند حدّ زنا یا شراب  تعزیر می
ها برای  شوند و ترک آن های اصلی، با نماز ساقط نمی نیست؛ زیرا حدود و مجازات

 [قاضی و حاکم، جایز نیست.

كلََة،  إِنَّ اهللَ : »َقاَل َرُسوُل اهللِ وعنه قال:  -112
َ
ُكَل األ

ر
نر یَأ

َ
لرََیَض َعِن الرَعبرِد أ

مُدهُ َعلیها َبَة ، َفَیحر ر َب الْشَّ ور يَْشر
َ
َمُدهُ علیها، أ  (۶)]روایت مسلم[ «.َفیحر

ای که غذایی  اهلل متعال از بنده»فرمود:  اهلل گوید: رسول می انس ترجمه:
نوشد و اهلل را  ای آب می گوید یا هنگامی که جرعه د و او را حمد و سپاس میخور می

 «.شود کند، راضی و خشنود می حمد و ستایش می

يب موىس -111
َ
إنَّ اهلل َتَعاىَل یَبرُسُط یََدُه باللَّیِل يَلُتوَب »َقاَل:  َعِن انلَِّب   وعن أ

ُس ِمنر ُمِِسُء انلََّهارِ، َویَبرُسُط یََدُه بانلَّهَ  مر ارِ يِلَُتوَب ُمِِسُء اللَّیِل، َحَّتَّ تَطلَُع الشَّ
ِربَِها  (1)]روایت مسلم[.«َمغر

همانا اهلل متعال دستش را در شب »فرمود:  گوید: پیامبر می ابوموسی ترجمه:
کارِ شب توبه گشاید تا گنه کارِ روز توبه کند و دستش را در روز میگشاید تا گنه می

 «.که خورشید از مغرب طلوع کند پذیرد( تا آن اش را می ی بنده توبه اهللنماید )و 

لَِم  -بفتح العنی وابلاءِ  -وعن أيب جنیٍح َعمرو بن َعبرَسةَ  -119 نَا  السُّ
َ
قال: کنُت وَأ

ُبُدو نَُّهمر لَيرُسوا لَع َشٍء، َوُهمر َيعر
َ
نَّ انلَّاَس لََع َضاللٍَة، وَأ

َ
ُظنُّ أ

َ
ثَان، يف اجَلاِهلِیَِّة أ ور

َ
َن األ

                                           
 همین کتاب. 055ی  . ر.ک: حدیث شماره6725صحیح مسلم، ش:  (۶)

 .6748صحیح مسلم، ش:  (1)
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ُت َعلَیرِه، َفإَِذا رسوُل اّللَّ  ُت لََع َراِحليَت، َفَقِدمر َبارىا، َفَقَعدر خر
َ
َة خُيررِبُ أ ُت بِرَُجٍل بِمكَّ  َفَسِمعر

نَت؟ قال: 
َ
ة، َفُقلرُت َل: ما أ ُت َحَّتَّ َدخلرُت َعلَیِه بَِمكَّ فر ُمه، َفَتلَطَّ ِفیاى ُجَرَءاُء علیِه َقور َتخر ُمسر

نا نَ »
َ
ررَسليِن اّللَّ »قلت: وما نب؟ قال: «. بأ

َ
ررسلَك؟ قال: «. أ

َ
ٍء أ يي ََشر

َ
ررَسلين »قلت: وبِأ

َ
أ

ء ُك بِِه ََشر َ َد اّللَّ اليُْشر نر یُوَحَّ
َ
ثان، وَأ ور

َ
ررحام، وکرِس األ

َ
قلت: َفمنر َمَعَك لََع «. بِِصلَِة األ

بو بكر وبال« ُحر وََعبردٌ »َهذا؟ قال: 
َ
َمئٍِذ أ . قلت: إِِّني ُمتَّبُعك، قال إِنََّك لَنر $ٌل ومعُه یور

َت  لَِك َفإِذا سمعر هر
َ
ال تَرى َحايل وحاَل انلَّاس؟ َولَِكِن اررجعر إىِل أ

َ
َمَك َهذا. أ تَستِطیَع ذلَك یَور

تيِن
ر
هرِل، َوَقِدَم رسول اّللَّ «. يِب قد َظَهررُت َفأ

َ
هرِل.  قال فَذهبرُت إىِل أ

َ
الَمدیَنَة وکنُت يف أ

هرِل املدینَة، َفجَ 
َ
ُل انلَّاَس حنَی َقِدَم املدینة َحَّتَّ َقِدَم نَفٌر ِمنر أ

َ
أ سر

َ
َبار، وَأ خر

َ
ُ األ َُتَربَّ

َ
َعلرُت أ

ُمه َقترلَه،  َراَد َقور
َ
ي قِدم املدینة؟ فقالوا: انلَّاُس إيِلِه ِِساٌع َوَقدر أ فقلت: ما َفَعَل هذا الرَُّجُل اَّلَّ

تَعرِفيُن؟ قال:  یَا َرُسوَل اهللِ  َقِدمُت املدیَنَة َفَدَخلُت علیه، فقلت:َفلَمر يَسترَطیُِعوا ذلِك، فَ 
َ
أ

ي لَقیتيَن بمكةَ » نَت اَّلَّ
َ
َهلُُه، «. نَعم أ جر

َ
ا َعلَّمَك اّللَّ وَأ ربن عمَّ خر

َ
قال: فقلت: یا رسول اّللَّ أ

الَةِ؟ قال:  خرِبنر َعِن الصَّ
َ
بح، ُثمَّ اقررُصر عَ »أ ُس َصلي َصالََة الصُّ مر الةِ َحَّتَّ تَرتَفِع الشَّ ِن الصَّ

 ، ار، ُثمَّ َصلي ُجُد لََها الكفَّ َن َشیرَطان، وَِحینئٍِذ يَسر َ َقرر لُُع حنی تطلع َبنیر ح، َفإِنََّها َتطر قِیَد ُرمر
الةِ، فإِنَّ  مح، ُثمَّ اقررُص عن الصَّ لُّ بالرُّ الََة مشهودة حمضورة َحَّتَّ يستِقلَّ الظي ُه حینئٍذ َفإِنَّ الصَّ

َ العرَص ثم  الَة َمشهودٌة حمضورة حَّت تَُصِلي ، فإِنَّ الصَّ قبَل اليَفُء فَصلي
َ
تُسَجُر َجَهنَُّم، فإِذا أ

ُجُد هلا  مُس، فإِنََّها تُغُرُب بنی َقرنر شیطان، وحینئٍذ يَسر ُرَب الشَّ اقررُص َعِن الصالةِ َحَّتَّ َتغر
ارُ   «.الُكفَّ

ثين عنه؟ فقال: َقال: فقلت: یا نَِبَّ اّللَّ  ما ِمنرُكمر رُجٌل ُيَقريُب َوُضوَءه، »، فالوضوُء حد 
َمُض ويستنرِشُق َفَینرَتَِث، إاِلَّ َخرَّتر خطایَا وَجِهِه وفیِه وخیاِشیِمه. ُثمَّ إِذا َغَسَل وجَهُه  َفَیَتَمضر

طراِف حلرَیتِِه مع ا
َ
َمرَهُ اّللَّ إاِلَّ خر ت خطایا وجِهِه ِمنر أ

َ
ملاء. ثم یغِسل یََدیرِه إىِل کما أ

َسه، إاِلَّ َخرَّتر َخَطایَا 
ر
سُح َرأ رَماءِ، ُثمَّ َيمر ناِملِِه َمَع ال

َ
رِمرَفَقنِی إاِلَّ خر ت خطایا یََدیرِه ِمنر أ ال

، إالَّ َخر   َبنیر ِسل قََدَمیِه إىِل الَكعر رهِ مع املاء، ثم َيغر طراِف َشعر
َ
ِسِه من أ

ر
لَیه من َرأ ت خطایا رِجر
 
َ
،  نَاِملِِه َمع املاء، فإِنر أ ِ  فحِمدَ هو قاَم فصَلَّ ثرًَن علیِه َوَمََّدهُ باَّلَّ

َ
هل، ََلُ  وَ ي هُ اّللَّ تعاىل وأ

َ
 أ

َغ قَ  هُ  ،ّللَّ تعاىل هُ بَ لر َوَفرَّ مُّ
ُ
ترُه أ  «.إاِل انرَصََف من خطیئَتِِه َکَهیرئَتِِه یوَم َودَلَ

بَا 
َ
َث َعمرو بُن َعبسَة بهذا احلدیَث أ َماَمة صاِحِب رسوِل اّللَّ فحد 

ُ
فقال َل أبو  ،أ

رو:یا  رُو بن َعبرَسَة، انظر ما تقول. يف مقاٍم واِحٍد یُعطى هذا الرَُّجل؟ فقال َعمر أمامة: یا َعمر
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مامةَ 
ُ
بَا أ

َ
َجِل، وما يِب  ،أ

َ
رَتََب أ ، وَرقَّ َعظِم، َواقر ِ فقد کرِبَتر ِسيني كِذَب لَع اّللَّ

َ
نر أ

َ
 َحاجة أ

ِ تعاىل وال َ لو   لَع رسول اّللَّ ُه من رسولِ  مر ل َمعر سر
َ
َتنیر أو ثَ  اّللَّ  أ ور َمرر

َ
ةى أ ، َحَّتَّ الثاى إاِلَّ َمرَّ

كََثَ من ذلك
َ
بداى بِه، ولكيني سِمعُتُه أ

َ
ثُت أ  (۶)[مسلم ]روایت .َعدَّ سبَع َمرات، ما َحدَّ

ن جاهلیت، گوید: من در دورا می ی سُلّمی عمرو بن عَبَسهابونجیح،  ترجمه:
ها  بر این باور بودم که مردم در گمراهی هستند و در مسیر هدایت قرار ندارند که بت

دهد )و سخنانِ  که باخبر شدم مردی در مکه، خبرهایی می کنند تا آن را عبادت می
 اهلل بروم. در آن زمان رسول تا نزد پیامبر شترم شدم سوارِگوید.(  ای می تازه

د و قومش بر او گستاخ و مسلط بودند. مخفیانه وارد مکه شدم دا مخفیانه دعوت می
: گفتم«. من، پیامبرم»تو کیستی؟ فرمود: را پیدا کردم(. از او پرسیدم:  )و پیامبر

تو را با چه مأموریتی  پرسیدم:«. اهلل متعال، مرا فرستاده است»پیامبر، چیست؟ فرمود: 
یگانگی  که اهلل، به ها، و این ن بتی رحم، شکست برای صله»فرستاده است؟ فرمود: 

گفتم: چه کسانی با تو  «.کس را شریکش نسازند پرستش شود و هیچ چیز و هیچ
با او بودند.  $. در آن زمان ابوبکر و بالل «مردی آزاد و یک برده»د؟ فرمود: هستن

ر اسالم آوردن خود را آشکاتوانی  تو امروز نمی»گفتم: من نیز پیرو تو هستم. فرمود: 
ات بازگرد و وقتی خبر موفقیت و  بینی؟ نزد خانواده ؛ مگر حال مرا با مردم نمیکنی

ام بازگشتم  گوید: نزد خانواده می عمرو«. آشکار شدن دعوتم به تو رسید، نزدم بیا
ی خود بودم؛ پس  چنان در منطقه به مدینه هجرت کرد و من، هم اهلل رسول که تا این

کردم تا  ه، جویای اخبار بودم و از مردم، پرس و جو میبه مدین از هجرت پیامبر
ها پرسیدم: کار  ای از اهالی محلّ ما به مدینه رفتند. )وقتی بازگشتند( از آن که عده این

وارد به مدینه، به کجا رسیده است و چه وضعیتی داشت؟ گفتند: مردم  این مرد تازه
اند.  قتل برسانند، ولی موفق نشده بهاند او را  شتابند؛ قومش تصمیم داشته به سویش می

خدا! آیا مرا  رفتم. گفتم: ای رسول لذا به مدینه و نزد پیامبر (گوید: می )عمرو
گفتم: ای «. بله، تو همان کسی هستی که در مکه به مالقاتم آمدی»شناسید؟ فرمود:  می

موز و نماز را به دانم، به من بیا نمی و مناست ز دانشی که اهلل به تو داده خدا! ا رسول
تا زمانی که خورشید جای آور؛ سپس  نماز صبح را به»من آموزش بده. فرمود: 

                                           
 .226صحیح مسلم، ش:  (۶)
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؛ زیرا خورشید، هنگام ی یک نیزه باال بیاید، از خواندن نماز خودداری کن اندازه به
که کافران، برای  ست یو این، زمان (۶)کند طلوع، از میان دو شاخ شیطان، طلوع می

سپس نماز بخوان؛ زیرا نماز خواندن، با حضور فرشتگان مایند. ن خورشید، سجده می
ترین حدّ آن برسد، از  ی نیزه )یا هر چیز دیگری( به کم گاه که سایه است و آن

شود و  ور و برافروخته میخواندن نماز خودداری کن. چون در این زمان دوزخ، شعله
خواندن نماز با حضور  وقتی سایه )به سمت مشرق( متمایل شد، نماز بخوان؛ زیرا

پس از نماز عصر، تا غروب جای آوری.  که نماز عصر را به فرشتگان است تا آن
کند و کافران،  خ شیطان غروب میزیرا خورشید در میان دو شانماز نخوان؛  خورشید

 «.نمایند در این هنگام برای خورشید، سجده می
ی وضو برایم سخن بگو.  گوید: گفتم: ای پیامبر خدا! وضو، درباره می عمرو

)آب را  نمایدهرکس از شما آب وضویش را تهیه کند و مضمضه و استنشاق »فرمود: 
 فرووضو اش، با آب  اش بگرداند(، گناهان صورت و دهان و بینی در دهان و بینی

شوید، گناهان صورتش، با آب  گاه که مطابق فرمان اهلل، صورتش را می ؛ و آنچکد می
شوید، خطاهای  ریزد. و چون دستانش را تا آرنج می ش او، میوضو از اطراف ری

کند، گناهان سرش با  چکد و وقتی سرش را مسح می می دستانش با آب وضو فرو
گاه که پاهایش را تا دو قوزک  افتد و آن آب وضو از اطراف موهایش پایین می

و هنگامی که  ریزد شوید، گناهان پاهایش به همراه آب وضو از انگشتانش فرو می می
گوید و او را  کند و ثنایش می ایستد و اهلل متعال را حمد و ستایش می به نماز می

نماید و قلبش را برای اهلل متعال، خالی  ی اوست، به بزرگی یاد می گونه که شایسته آن
 «.شود گرداند، مانند روزی که از مادر، به دنیا آمد، از گناهانش پاک می می

. بازگو کرد ، صحابی پیامبرحدیث را برای ابوامامه این عمرو بن عبسه
)در یک جا  یکیک نفر گویی؛  به او گفت: ای عمرو بن عبسه! بنگر چه می ابوامامه

پاسخ داد: ای ابوامامه! پا به سن  ؟! عمرویابد همه پاداش می وضو و نماز( این
نزدیک است و هایم سست و ضعیف گشته و مرگم  ام؛ استخوان گذاشته و پیر شده

                                           
که هنگام طلوع آفتاب، زمانِ جنب و جوش و  اینست به  ای گوید: این، تمثیل و اشاره می /نووی (۶)

 ها تسلط یابند.  فعالیت شدید شیطان و همکاران و پیروان اوست تا مردم را بفریبند و بر آن
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نیازی ندارم که بر اهلل متعال و پیامبرش دروغ ببندم و اگر  این حدیث را یک یا دو یا 
کردم؛  شنیدم، آن را بازگو نمی نمی اهلل از رسول -عمرو هفت بار برشمرد -سه بار 

 شنیدم. ولی این حدیث را بیش از این از پیامبر

ٍة، »قال:  َعِن انلَّبي  وعن أيب موىس األشعري -111 مَّ
ُ
راَد اّللَّ تعاىل رَحَة أ

َ
إِذا أ

بَها ونبیَُّها  ٍة، عذَّ مَّ
ُ
َقبَض نبیََّها َقبلَها، فجعلَُه هلا َفَرطاى وسلَفاى بنی یََدیها، وإذا أراَد َهلَكَة أ

رَهُ  مر
َ
بوهُ وعَصوا أ َقرَّ عیَنُه بِهالکها حنی کذَّ

َ
لََكَها وهَو ََحُّ یَنُظُر، َفأ هر

َ
، َفأ ]روایت  .«ََحٌّ
 (۶)مسلم[

بخواهد  وقتی اهلل متعال»فرمود:  گوید: پیامبر می ابوموسی اشعری ترجمه:
ها را از رحمتش برخوردار سازد(، پیامبرشان را پیش از  نبر امتی رحم کند )و آ

دهد تا پیشاپیش  ی آخرت قرار می برد و او را برای امتش، ذخیره خودشان از دنیا می
گاه که اهلل متعال قصد نابودی  ها شفاعت کند(؛ ولی آن برای آن امتش قرار بگیرد )و

ها را عذاب  گر است، آن امتی را داشته باشد، در حالی که پیامبرشان، زنده و نظاره
چشمانِ کند تا بدان سبب که پیامبرشان را انکار کردند و از او نافرمانی نمودند،  می

 «.رداندپیامبر را به هالکت امت نافرمانش، روشن بگ

 شرح
. ست یهی امیدواری به رحمت ال گی دربارهذکر کرده، هم /احادیثی که مؤلف

ی گناهانِ پیش از آن  گانه، کفاره در یکی از این احادیث آمده است: نمازهای پنج
است؛ مانند آن مرد که زنی را بوسید یا مثل آن شخص که مرتکب گناهی شد و از 

و  ست ینند. در نتیجه نماز، برترین عبادتِ بدنخواست که او را مجازات ک پیامبر
 فرماید: برد. اهلل متعال، می ها را از میان می بدی

قِمَِ﴿
 
أ ل وَ ٱَو  ََِة َلصذ ف  ر  ارَِٱَط  ُزل فَ َِلذه  َ ٱَِمِنَ َاو  َ ٱَإِنَذَِل َلذ

ن  َل  َ يُذَ َتَِس  َٱَهِب  ِيِ َ ﴾اتََِ َ لسذ
 [١١٣: هود] 

ها را از میان  ها، بدی گمان نیکی ز را برپا دار. بیدر آغاز و پایان روز و پاسی از شب نما
 برند. می

                                           
 .6622صحیح مسلم، ش:  (۶)
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گونه  پسندد؛ همان می البته شکی نیست که نماز باید به صورتی ادا شود که اهلل
بدین نکته اشاره شده که هر نمازی، وقتِ مشخصی  که در حدیث عمرو بن عبسه

ی  نحوه . سپس پیامبرای از اوقات، از خواندن نماز منع شده است دارد و در پاره
آموزش داد؛ وقتی وضوی انسان، وضوی درستی  وضو گرفتن را به عمرو بن عبسه

گاه که انسان با قلبی که آن را برای اهلل،  چکد و آن باشد، گناهانش با آب وضو فرومی
دانم که  بخشد. الزم می ایستد، اهلل متعال، گناهانش را می فارغ کرده است، به نماز می

خوانند، ولی تنها  که نماز می برخی از مردم با اینا این نکته را یادآوری کنم که ج این
گزارند  رسد؛ زیرا با قلبی غافل نماز می ها می تر از آن به آن دهم پاداش نماز یا کم یک
ای که انگار مشغول تجارت و خرید و فروش هستند یا تا پایان نمازشان، به  گونه یا به

 لند!کارهای دیگری مشغو
ایستد، شیطان، وسوسه اش را آغاز  گوید و به نماز می که اهلل اکبر می انسان همین

دهد و  که سالم می آورد و همین های زیادی در ذهنش می کند و افکار و خیال می
رساند، هر فکر و خیالی که در نماز داشته است، از سرش  نمازش را به پایان می

ب و ناقص خواهد نماز انسان را خرا شیطان میکه  ست اینگر  رود. این، نشان می
 نماید تا نمازگزار از این پاداش بزرگ، محروم شود.

شود؛ از این حدیث  برداشت می نکات فراوانی از حدیث عمرو بن عبسه
شدت  دعوتش را مخفیانه و در شرایطی آغاز کرد که به آید که پیامبر چنین برمی

در دوران جاهلیت معتقد  د. عمرو بن عبسهتحت فشار و اذیت و آزار مشرکان بو
رو در جستجوی  اند و در مسیر هدایت قرار ندارند؛ از این بود که مردم، گمراه شده

و دعوتش  ی پیامبر که نام و آوازه حقیقت و یافتن آیین سازگار با فطرت بود تا این
، شرایط سخت مالقات کند. وی در مکه، به او رسید. لذا به مکه رفت تا با پیامبر

شدت زیر نظر و تحت  به اهلل مشاهده کرد و دریافت که رسول مکه را برای پیامبر
از او پیروی  $فشار است و تنها یک مرد آزاد و یک برده، یعنی ابوبکر و بالل

 اند و با او هستند. کرده
ایمان  نخستین کسی بود که به پیامبر دهد که ابوبکر صدیق این، نشان می

 دیگر مردِ آزادی بود که مسلمان شد. طالب پس از او علی بن ابی آورد و
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فرمود: تو اینک  بود که به عمرو این از حکمت و دوراندیشی پیامبر
گاه که خبر  نات بازگرد و آ نمایی؛ نزد خانوادهم خود را آشکار توانی اسال نمی

ی خودش بازگشت  نیز به منطقه عمرو «.موفقیت و ظهور من به تو رسید، نزدم بیا
خدا! آیا مرا  رفت و گفت: ای رسول و حدود سیزده سالِ بعد، به مدینه و نزد پیامبر

گذشت، اما  می های زیادی از مالقات عمرو با پیامبر که سال شناسی؟ با آن می
گاه  شناسد و آن او را میخبر داد که  او را از یاد نبرده بود و به عمرو پیامبر

ه او آموزش داد و برایش بیان فرمود که وقتی کسی، وضوی کامل و هی را بحقوق ال
ریزد؛ و این نکته را  ضای بدنش فرومیعاگیرد، گناهانش با آب وضو از  درستی می

این، نشان  .ی گناهان نمازگزار است هم بیان نمود که نماز درست و کامل، کفاره
باشد و  تر می دهدهد که لطف و رحمت پروردگار از خشم و غضب او، گستر می

ی ما را  کنم که همه رحمتش بر غضبش غالب است. از اهلل متعال درخواست می
 ی بزرگوار است. یقین، او، بخشنده مشمول رحمتش بگرداند؛ به



 باب: فضیلت امید به رحمت پروردگار -34

 فرماید: می )مؤمن خاندان فرعون( ی صالحش از زبان بندهاهلل متعال، 

ف ِوُِضَ﴿
ُ
أ ََو 

 
ََِريَ مَ أ ِ َٱَإِل  َ ٱَإِنَذَّللذ ََِب ِصُي ََّللذ ٱب

َُٱَهَُف و ق ى ٤٤َََِعب ادَِلَ  ََّللذ ِيِ اَاتََِ َ س  َم 
ُروا َ  ك    [  ٣٢  ،٣٣: غافر]  ﴾م 

های سوء  سپارم. همانا اهلل، به حال بندگان بیناست. و اهلل، او را از نقشه و کارم را به اهلل می
 آنان نگاه داشت.

نَُّه قال:  َعن رسوِل اّللَّ  وعن أيب هریرة -112
َ
نَا ِعنرَد َظني َعبردي قاَل اّللَّ »أ

َ
: أ

َُه بالرَفالةِ  َحِدُكمر َيُد َضاتلَّ
َ
بِة َعبرِدهِ ِمنر أ فرَرُح بَتور

َ
ُ أ ِ ّلَلَّ ُکُرِن، َواّللَّ نَا َمَعُه َحیرُث یَذر

َ
، يِب، وأ

برُت إيَِلرُه ذِ  ىا، تَقرَّ َبَل َوَمنر َتَقرََّب إيَِلَّ ِشربر قر
َ
، وإَِذا أ برُت إيله بَااعى ، تَقرَّ ، َوَمنر َتَقر َب إيَِلَّ ِذرااعى َرااعى

وُِل  َهرر
ُ
قبلُت إيَله أ

َ
های مسلم  یکی از روایتلفظِ ؛ این، متفٌق عليه] «.إىَِلَّ َيمرَش، أ

 (۶)است.[
ام  فرماید: من، با بنده می اهلل»فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

کنم و هرجا مرا یاد کند، با او خواهم  مطابق گمانی که نسبت به من دارد، رفتار می
شود که )شتر  اش بیش از شخصی خوشحال می ی بنده بود. به اهلل سوگند که او از توبه

هرکس، یک وجب به من نزدیک کند.  اش را در بیابان پیدا می شده ی( گم توشه و ره
شوم؛ و هرکس، یک ذراع به من نزدیک گردد،  یک میبه او نزد (1)شود، من یک ذراع

شوم؛ هرکس،  ی دو دستِ باز( به او نزدیک می ی یک باع )فاصله من به اندازه
 «.روم دوان به سویش می زنان به سوی من بیاید، من، دوان قدم

« هر وقت مرا یاد کند، من با او هستم»چنین روایت شده است: « صحیحین»در ]
 [آمده و هر دو، صحیح است.« هر جا»جا  و این

 

                                           
ی  شماره ؛ این لفظ در صحیح مسلم، به6274؛ و صحیح مسلم، ش: 7514صحیح بخاری، ش:  (۶)

 است. آمده نقل از انس به 6757

 ی آرنج تا سر انگشتان دست است. ی فاصله اندازه ذراع، به (1)
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نَُّه َسِمَع انلَِّبَّ  $وعن جابِر بن عبِد اّللَّ  -116
َ
یَّاٍم یقول: أ

َ
تِِه بَِثالثَِة أ ال »، َقبرَل مور

نَّ باّللَّ  َحُدُكم إاِلَّ َوُهَو حُیرِسُن الظَّ
َ
 (۶)]روایت مسلم[ «.َيُموَتنَّ أ

از  پیامبروز پیش از وفات روایت است که سه ر $از جابر بن عبداهلل ترجمه:
گمان نیکی  که به اهلل هیچ کس از شما نمیرد، مگر این»فرمود:  ایشان شنید که می

 «.داشته باشد

نس -112
َ
ُت رسوَل اهللِ قال:  وعن أ قال اّللَّ تعاىل: یَا ابرَن آَدَم إِنََّك »یقول:  َسِمعر

تيَن َغَفررُت لََك لََع ما ََك  تيَن َورَجور بَايِل، یا ابنَ َما َدعور
ُ
آدم، لَور بَلَغتر ُذنُوُبَك  َن ِمنَك وال أ

ررِض خطایا، 
َ
تَيرَتين بُِقراٍب األ

َ
تيَن َغَفرُت لَك، یَا ابرَن آَدم، إِنََّك لَو أ َفرر َتغر َعَناَن السماء، ثم اسر

ِفَرةى  تَيرُتَك بُِقَرابَِها َمغر
َ
ُِك يِب َشيرئىا، أل ذی، روایت کرده و آن را ]ترم «.ُثمَّ لَِقیرتيَن ال تُْشر

 (1)حسن دانسته است.[
اهلل متعال، »فرمود:  شنیدم که می اهلل می گوید: از رسول انس ترجمه:

ی  همهفرماید: ای فرزند آدم! تا وقتی که مرا بخوانی و به من امیدوار باشی،  می
ای  دهم. بخشم و )به گناهانت( اهمیت نمی گناهانی را که از تو صادر شده است، می

ی بزرگ و زیاد باشد که به ابرهای آسمان برسد و سپس ا اندازه آدمی! اگر گناهانت به
کنم. ای فرزند آدم!  بخشم و )به گناهانت( توجه نمی از من آمرزش بخواهی، تو را می

ای،  پُریِ زمین، گناه کرده  در حالی به سوی من بیایی و با من مالقات کنی که بهاگر 
کس را شریکم نساخته باشی، من با همین اندازه مغفرت و  ولی هیچ چیز و هیچ

 «.آمرزش، نزدت خواهم آمد

 شرح
گر  هی که نشانی امید به رحمت ال حادیثی دربارهپس از ذکر آیات و ا /مؤلف

« ردگارفضیلت امید به رحمت پرو»گستردگی لطف و بخشندگی خداست، بابی به نام 
چه که نزد  ضل و رحمت پروردگارش و آنان باید به فهر حال انس گشوده است؛ به

 اوست، امیدوار باشد.

                                           
 .6277صحیح مسلم، ش:  (۶)

 .6214، ش: /؛ صحیح الترمذی، آلبانی067، ش: السلسلة الصحيحة؛ 5222صحیح الجامع، ش:  (1)
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را ذکر کرده است که  نی فرعو سپس سخن عبد صالح، یعنی مؤمن خانواده
سان که آنان را نصیحت  داشت و خیرخواهِ قومش بود؛ بدین ایمانش را مخفی نگه می

ل قرار دارند و نمود که در مسیر باط رد و با بیان دالیل روشن، برایشان بیان میک می
 ؛ در نهایت به آنان گفت:ست ی، راه درستراه موسی

ت ذَ ﴿ ا ََُكُرونَ ف س  قُوُلََم 
 
َ َأ ف ِوُِضََل ُكم 

ُ
أ مَ َو 

 
ََرِيَ أ

ِ َٱَإِل  َ ٱَإِنَذَّللذ ََِب ِصُي ََّللذ ٱب
   ﴾٤٤َعِب ادَِلَ 
  [  ٣٣: غافر] 

سپارم.  را به اهلل می گویم، به یاد خواهید آورد. و کارم به زودی سخنانی ر اکه به شما می
 همانا اهلل، به حال بندگان بیناست.

ف ِوُِضَ﴿
ُ
أ مَ َو 

 
ََِريَ أ ِ َٱَإِل  ؛ یعنی تنها به او اعتماد «سپارم کارم را به اهلل می: »﴾ّللذ

 فرماید: بندم. اهلل متعال، در ادامه می کنم و تنها به او امید می می

َُٱَهَُف و ق ى َ﴿ ََّللذ ِيِ اَاتََِ َ س  ُروا َ َم  ك  اق ََم  وَ فِرَ َلَِأَِبَو ح  ابَِلَ ٱَءَُُسوَ َنَ ع  ذ  َ  [٣٢: غافر]  ﴾٤٥َع 
 های سوء فرعونیان نگاه داشت و عذاب سخت، آنان را فرو گرفت. و اهلل، او را از نقشه

را ذکر کرده است که اهلل متعال در حدیث قدسی  سپس حدیث ابوهریره
؛ یعنی اگر «کنم ه من دارد، رفتار میام مطابق گمانی که نسبت ب من، با بنده»فرماید:  می

گونه رفتار خواهم کرد و  به من گمان نیک داشته باشد، به نفع اوست و با او همین
اگر به من گمان نیک نداشته باشد یا به رحمتم امیدوار نباشد، بر اساس گمانش با او 

دگارش شود که چه زمانی گمان بنده به پرور کنم. حال این پرسش مطرح می رفتار می
 نیکوست؟

را نیک دانست که در جهتی گام بردارد یا  توان گمان بنده به اهلل زمانی می
اعمالی انجام دهد که سبب جلب فضل و رحمت اوست؛ یعنی کارهای نیک انجام 

تنهایی یا بدون  دهد و در قلب خود به اهلل، گمان نیک داشته باشد؛ ولی گمان نیک به
ها و آرزوهای نفسانی  و کسی که از خواسته پایه است عمل، نوعی آرزوی نابجا و بی

اساس و نابجا به خداوند داشته باشد، ناتوان  خویش، پیروی کند و امید و آرزوی بی
گر  گمانی به پروردگار، بدین معناست که انسان عملی انجام دهد که نشان است. نیک

ید و هر عمل نیکی که این گمانِ نیک باشد یا در وجود انسان این ویژگی به چشم بیا
گیرد، به قبول شدن  آن را بپذیرد؛ وقتی روزه می دهد، امیدوار باشد که اهلل انجام می
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طور؛ یعنی امیدوار باشد که  دهد، همین گاه که صدقه می اش امیدوار باشد؛ و آن روزه
سو  نولی اگر به اهلل گمان نیک داشته باشی و از آ پذیرد. اهلل متعال اعمال نیکش را می

از او نافرمانی کنی یا کارهای زشت و ناپسند انجام دهی، روش افراد ناتوان و 
 ای ندارند. ای که هیچ سرمایه ای را در پیش گرفته درمانده

با ذکر حدیثی بدین نکته اشاره کرده که بزرگواری و لطف  /سپس مؤلف
به سوی اهلل تر است؛ زیرا هنگامی که انسان، یک وجب  اش بیش پروردگار، از بنده

انسان یک ذراع به اهلل که گاه  و آن گردد میرود، اهلل متعال، یک ذراع به او نزدیک  می
و  گردد میاش نزدیک  ی دو دستِ گشوده به بنده ، اهلل متعال به اندازهشودنزدیک 

 .رود دوان به سویش می ، اهلل دوانبرودآرامی به سوی اهلل  زنان و به هرگاه بنده، قدم
چه که  ت و جماعت، این احادیث و امثال آن را حق می دانند؛ یعنی به آناهل سن

دانیم که این  بیان شده است، ایمان دارند. البته ما نمی ی اهلل در این احادیث درباره
دویدن چگونه است یا این نزدیک شدن، چه کیفیتی دارد و سخن گفتن از کیفیت و 

 واگذار کنیم. را به اهلل وضوعاین مو باید  ست یچگونگی آن، خطای بزرگ
گر اهمیت و  احادیثی به همین مضمون ذکر کرده که همه، نشان /سپس مؤلف

واجب بودن داشتن گمان نیک به پروردگار است؛ ناگفته نماند که باید به اسباب و 
ی این گمان نیک است، توجه نماییم. اهلل متعال، ما و سایر  هایی که الزمه زمینه

 چه خیر و صالح دنیا و آخرت ماست، موفق بدارد. به آنمسلمانان را 
*** 

 



 باب: جمع میان بیم و امید )خوف و رجاء( -33

ار باشد و بیم و اش، ترسان و امیدو بدان که بهتر است انسان در هنگام سالمتی
؛ ولی در زمان بیماری بهتر است که امیدش بیش از ترس و بیم او امیدش یکسان

گر این موضوع  های کتاب و سنت نیز نشان قواعد شرعی و داده ها و باشد. آموزه
 هستند.

 فرماید: اهلل متعال، می

﴿َ ََف ل 
 
نَُي أ كَ َم  َِٱَرَ م  ََّللذ وَ لَ ٱَإِلذ ونَ خ  َلَ ٱَمَُق  َََ  [٩٩: األعراف]  ﴾٩٩َِسُ
 کنند.کاران از عذاب اهلل )غافلند و( احساس امنیت میتنها  زیان

 فرماید: و می

ََۥإِنذهَُ﴿ ََل  وَ َِمنَُسََ َ ي ا ي  َِٱَحَِرذ ََّللذ وَ لَ ٱَإِلذ ََََ  [٨٦: يوسف]  ﴾٨٧َفُِرونَ ك  َلَ ٱَمَُق 
 شوند. راستی تنها کافران از رحمت اهلل ناامید می ...به

 فرماید: و می

َت بَ َمَ ي وَ ﴿ رََي ضُّ ت سَ َوُُجوه ر ََو دَُّو     [  ١١٦: آل عمران]  ﴾وُُجوه

 شود.ها سیاه میچهره ها سفید، و برخیروزی که برخی چهره

 فرماید: و می

بذك ََإِنَذ﴿ ِيعََُر  س 
ابَِلَ ٱَل  ُفوررََۥِإَونذهََُعِق   [  ١٦٧: األعراف]  ﴾١٦٧َرذِحيمَرَل غ 

 ی مهرورز است.گمان او، آمرزندهکند و بیراستی پروردگارت زود مجازات می به

 فرماید: چنین می هم

َٱَإِنَذ﴿
ارَ ب َل   ارَ لَ ٱَنَذِإَو١٣ََن عِيمَ َل ِفََر  ِحيمَ َل ِفََُفجذ َََ[  ١١  ،١٥: االنفطار]  ﴾١٤َج 

 یقین نیکان در نعمت خواهند بود و بدکاران در دوزخ. به

 فرماید: و می

ا﴿ مذ
 
نَف أ ََم  و  ََث ُقل ت  ُهوَ ٦ََۥزِيُنهَُم  ة ََِفََف  اِضي ة ََِعيش  ا٧ََرذ مذ

 
أ نَ َو  ََم  ت  فذ و  ََخ  َۥزِيُنهَُم 

ه٨ََُ مُّ
ُ
اوِي ةرََۥف أ ََ  [٩  ،٦: القارعة]  ﴾٩َه 
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ای  اما کسی که ترازوی اعمال نیکش سنگین باشد، پس او در زندگی خوشایند و پسندیده
)آتشی سوزان و « هاویه»خواهد بود. و هر کس ترازوی اعمالش سبک باشد، پس در دامن 

 ور( خواهد بود. شعله

ی  ید( در آیهباره وجود دارد؛ گاه خوف و رجاء )بیم و ام آیات فراوانی در این
 ای از موارد در یک آیه. پشت سرِ هم با هم ذکر شده و گاه در چند آیه و در پاره

نَّ َرُسوَل اهللِ  وعن أيب هریرة -112
َ
ِ ِمَن »قال:  أ ِمُن َما ِعنرَد اّللَّ لَُم الُمؤر لَور َيعر

لَُم الَكفُِر َما عِ  َحد؛ َولَور َيعر
َ
َِة، َما َقنَط ِمنر جنَّتِِه الُعُقوَبِة، ما َطِمَع ُبَنَّتِِه أ ِ ِمَن الرََّحر َند اّللَّ

َحدٌ 
َ
 (۶)]روایت مسلم[ «.أ

اگر مؤمن از مجازاتی که نزد »فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
کرد و اگر کافر، رحمتی را که نزد  کس در بهشت طمع نمی اهلل است، آگاه بود، هیچ

 «.شد بهشت پروردگار، ناامید نمیکس از  دانست، هیچ اهلل است، می

نَّ َرُسوَل اهللِ  اخلدرِيوعن أيب َسعید  -113
َ
َ إذا ُوِضعَ »قال:  أ

ر
تَملََها ِت اجل َناَزةُ واحر

ُمون، َوإنر َكنَتر َغری  ُمون َقدي َناقِهم، َفإِنر َكنَتر صاحِلَةى قالَت: َقدي عر
َ
و الريجاُل لََع أ

َ
انلَّاُس أ

رَساُن، َولَور َسِمَعُه صاحلٍة، قالَت: یا و َمُع َصوتَها ُُكُّ َشٍء إالَّ اإِلن َهُبوَن بَها؟ يَسر يرَن تَذر
َ
یرلََها، أ

 (1)[بخارییت روا] .«لََصِعَق 
هنگامی که جنازه آماده »فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابوسعید خدری ترجمه:

نیکوکاری ی شخص  کنند، اگر جنازه شود و مردم آن را بر دوش خود حمل می می
گوید: وای  گوید: مرا زودتر ببرید؛ مرا زودتر ببرید. و اگر ناصالح باشد، می باشد، می

ها  شنود و اگر انسان برید؟ هر چیزی جز انسان، آه و فغانش را می بر من! مرا کجا می
 «.شوند هوش می آه و فغانش را بشنوند، بی

اِك : »َقاَل َرُسوُل اهللِ قال:  وعن ابن مسعود -122 َحِدُكمر ِمنر رِشَ
َ
قرَرُب إىل أ

َ
َنَُّة أ

ر
اجل

لِه َوانلَّاُر ِمثرُل ذلك  (۳)]روایت بخاری[ «.َنعر
                                           

 .6744صحیح مسلم، ش:  (۶)

 .0205صحیح بخاری، ش:  (1)

 همین کتاب.[ 017ی:  ماره. ]ر.ک: حدیث ش2522صحیح بخاری، ش: (۳)
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بهشت و دوزخ، به هر یک از »فرمود:  اهلل گوید: رسول می مسعود ابن ترجمه:
 «.ترند شما از بند کفش او نزدیک

 شرح
نکته اشاره کرده ی جمع میان بیم و امید گشوده و بدین  بابی درباره /مؤلف

باره  . علما در ایناش باید بیش از ترس او باشدست که امید انسان در زمان بیماریا
 تر باشد، یا امیدش؟ اختالف نظر دارند که آیا باید ترس و هراس انسان بیش

طور مطلق بیش از ترس و هراس او باشد؛  اند: باید امیدش به برخی از علما گفته
 تر باشد. طور مطلق از امید او بیش ند که ترس او باید بهای بر این باور و عده

که باید بیم و امید انسان یکسان باشد؛ نه  ست ایندیدگاه گروهی دیگر از علما 
تر و غالب باشد و نه آن. زیرا اگر امیدش، بیش از ترس او باشد، در  این، بیش

پندارند و اگر ترس  یهی درامان مگیرد که خود را از عذاب ال ار میی کسانی قر جرگه
 هی ناامیدند.شود که از رحمت ال جزو کسانی می تر باشد، او، بیش
، باید ست یگاه بنده در حال اطاعت و بندگ اند: آن چنین برخی از علما گفته هم

پذیرد. اما  تر باشد؛ یعنی امیدوار باشد که اهلل متعال، عملِ نیکش را می امیدش بیش
شود، باید خوف و ترس او غالب باشد تا دیگر،  یت میوقتی که مرتکب گناه و معص

 به خود جرأت گناه کردن ندهد.
هی احساس که از عذاب ال ست یانسان خود باید طبیب خویشتن باشد؛ اگر آدم

 ای به خداوند پایه شود یا آرزوهای بی سادگی مرتکب گناه می کند و به امنیت می
هراس را در پیش بگیرد؛ ولی اگر احساس دارد، باید به جای این راه، مسیر ترس و 

ترسد، بیش از این ترس و هراس به خود راه  مورد می کند که وسواس دارد یا بی می
ندهد؛ بلکه به جای این راه، در مسیر امید گام بردارد تا میان بیم و امیدش توازن و 

 برابری ایجاد نماید.
ها مسایلی مطرح  ی آن چند آیه ذکر کرده که اهلل متعال در همه /سپس مؤلف

که از بهشتیان و  فرموده است که هم امیدوارکننده است و هم هشداردهنده؛ چنان
ی از این یها های خود را بیان فرموده است؛ ویژگی دوزخیان سخن گفته یا ویژگی
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ی اهلل  در این فرموده کند و آمرزنده و مهربان است. قبیل که او سخت مجازات می
 فرماید: می متعال بیندیشید که

نَذَا َل ُموَ عَ ٱ﴿
 
َ ٱَأ ِديدََُّللذ ابَِلَ ٱَش  نَذَعِق 

 
أ َ ٱَو  ُفوررََّللذ ا٩٨ََرذِحيمَرَغ  ََمذ ََلرذُسولَِٱََع   َإِلذ

  [  ٩٩  ،٩٨: دة املائ]  ﴾ُغ َل  َل  َٱ

ای باشد. پیامبر وظیفهی مهرورز میکیفر است )و بدانید( که اهلل، آمرزنده بدانید که اهلل، سخت
 الغ )و رساندن پیام االهی( ندارد.جز اب

ی باال که جای تهدید و هشدار است، ابتدا شدت و سختی عذابش را ذکر  در آیه
کند،  گوید و کمال صفاتش را بیان می ی خود سخن می گاه که درباره و آنفرمود 

 فرماید: می

َ َِعب ادِيَ َن ِبِئَ ﴿ ِنِ
 
ن اَأ

 
ُفورَُلَ ٱَأ نَذ٤٩ََلرذِحيمَُٱَغ 

 
أ ذَ َو  اُبَلَ ٱَُهوَ َاِبَع  ذ  َٱَع 

 ﴾٥٠َِلمَُل  
[  ٢١  ،٣٩: احلجر]  

گمان عذابم، عذاب  و بی ی مهرورزم. راستی من آمرزنده به بندگانم خبر بده که به
 ست. دردناکی

جا  لذا اهلل متعال در این آیه آمرزش را پیش از عذاب، ذکر نمود؛ زیرا این
 د که بر خشم او غالب است.گوی و صفات کاملش و رحمتی سخن میی خود  درباره

دهد انسان  احادیثی به همین مضمون ذکر کرده است که نشان می /مؤلف
اگر »فرموده است:  همواره باید در میان بیم و امید باشد؛ مانند این حدیث که پیامبر

کس در بهشت خداوندی طمع  مؤمن از مجازاتی که نزد اهلل است، آگاه بود، هیچ
کس از بهشت  دانست، هیچ رحمتی را که نزد اهلل است، می کرد و اگر کافر، نمی

جا، دانش نظری یا آگاهی  منظور از آگاهی و دانش در این«. شد پروردگار، ناامید نمی
؛ زیرا مؤمن از است آن و حقیقت آگاهی از کیفیت بلکه منظور، نیستاز اصل مسأله 

جا که  ع دارد، ولی از آنهی در انتظار کافران و گمراهان است، اطالکه عذاب ال این
تواند آن را دریابد و انسان زمانی این عذاب  حقیقت آن، اینک قابل درک نیست، نمی

در پناه ی ما را از عذابش  کند که به آن گرفتار شود. اهلل متعال، همه را درک می
، داند که اهلل باشد؛ زیرا کافر می لذا منظور، دانستن حقیقت مسأله می خویش قرار دهد.

 آمرزنده و مهربان است و معنای آمرزش و مهربانی بر او پوشیده نیست.
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 به همین مضمون ذکر کرده است؛ مانند این حدیث پیامبر احادیثی /مؤلف
بند کفش را برای «. ترند بهشت و دوزخ، به هر یک از شما از بند کفش او نزدیک»که: 

شیدن کفش نیاز دارد. پس زنند؛ زیرا انسان به پو نزدیک بودن یک چیز مثال می
تر است و انسان گاه با گفتن یک  بهشت به هر یک از ما از بند کفش او نیز نزدیک

گونه است و گاه انسان با گفتن  یابد و دوزخ نیز همین سخن نیکو، به بهشت دست می
نسانِ اگرداند. مانندِ آن شخصی که  یک کلمه یا یک جمله، خود را سزاوار دوزخ می

قسم به اهلل که » داشت و چون خسته شد، گفت: از گناه و معصیت بازمیرا کاری گنه

، َغَفْرت »: فرمود و اهلل«. آمرزد او، فالنی را نمی ْغِفر ِلُفالن 
َ
الَّ أ

َ
َّ أ َلَّ لََعَ

َ
ي َيتَأ ِ َمن َذا اَّلَّ

حبْطت َعَملك
َ
را کند که من فالنی  چه کسی به نام من سوگند یاد می»یعنی:  (۶).«هَلُ، َوأ
«. مل تو را باطل و تباه گردانیدمکه من او را بخشیدم و ع بخشم؟ حال آن نمی

 .را نابود کردخود سخنی گفت که با آن، دنیا و آخرت این مرد،گوید:  می ابوهریره
لذا انسان خود، باید طبیب خویش باشد و تشخیص دهد که آیا امیدش را 

کند که امیدش بیش از ترس  میتر کند یا ترس و هراس خود را؛ اگر احساس  بیش
شود که در انجام واجبات کوتاهی نماید یا کارهای حرام و  اوست و این، باعث می

ممنوع انجام دهد، پس راه دیگری برگزیند و خوف )ترس و بیم( خود را تقویت 
کند؛ اما اگر وسواس دارد که اهلل متعال، اعمال نیکش را قبول نخواهد کرد، برای 

 وضعیترفع این حالت بکوشد و راهی را در پیش بگیرد که مناسب اصالح خود و 
 های گوناگون است. او در حالت

*** 

                                           
 .نقل از جندب به 6260مسلم، ش:  (۶)



 ترس اهلل متعال و شوق اوباب: فضیلت گریستن از  -33

 فرماید: اهلل متعال، می

ونَ ﴿ ي ِخرُّ ََو 
بَ َق انَِذَ لِل   ي زِيُدُهمَ َُكونَ ي  ََو  َ [  ١١٩: اإلرساء]  ﴾١٠٩َ۩ُخُشوع 

 افزاید. افتند و )قرآن( بر فروتنی و خشوعشان می نان به سجده میک و گریه

 فرماید: و می

ف ِمنَ ﴿
 
اه  ََأ َ ٱَذ  ُبونَ ت عَ َِديثَِل  ت ض ٥٩َََج  ُكونَ و  ََح  ل  ََ  [٦١  ،٢٩:  النجم]  ﴾٦٠َُكونَ ت بَ َو 

 گریید؟ خندید و نمی کنید؟ و می آیا از این سخن تعجب می

َّ الُقرآنَ : »ل يِل انلَّبُّ قال: قا وَعن ابن َمسعود -122  لََعَ
ر
، یَا َرُسوَل اهللِ  قلت:«. اقررَأ

نرِزل؟ قال: 
ُ
 َعلَیرك، َوَعلَیرَك أ

ُ
قررَأ

َ
ِيإِِّني »أ َمَعُه ِمنر َغریر سر

َ
نر أ

َ
ِحبُّ أ

ُ
ُت علیه سوَرةَ «.  أ

ر
فقرَأ

يَ ﴿النيساء، حَّت ِجئرُت إىل هِذهِ اآلیة:  َف ك  مَذَُكََِِِمنَن اِجئَ َإِذ اَف 
ُ
ِهيدَ َة َأ َ َبِك ََن او ِجئَ َبِش  ََع  

َى ِهيدَ َءَُِؤل  َه  ُبَك اآلنَ »[ قال: 12]النساء: ٤١َاش  ََفتُّ « َحسر رِفانِ  إيِلرهِ  َفاتلر متفٌق ] .َفإَِذا ِعیرناهُ تَذر

 (۶)[عليه
«. برای من قرآن بخوان»به من فرمود:  گوید: پیامبر می مسعود ابن ترجمه:

رای شما قرآن بخوانم، در صورتی که قرآن بر شما نازل گفتم: ای رسول خدا! من ب
ی  و من، سوره«. دوست دارم آن را از کسی جز خود بشنوم»است؟ فرمود:  شده

يَ ﴿که به این آیه رسیدم:  تالوت کردم تا این را برای پیامبر« نساء» َف ك  َن اِجئَ َإِذ اَف 
ة ََُكََِِِمن مذ

ُ
ِهيدَ َأ َ َبِك ََن او ِجئَ َبِش  َىََع   ِهيدَ َءَُِؤل  َه  پس چگونه خواهد بود ]» (1).﴾٤١َاش 

گاه که از هر امتی گواهی بیاوریم و تو را به عنوان گواهی بر ایشان حاضر  آن
و چون به ایشان نگاه کردم، دیدم اشک از «. ست یکاف»فرمود:  پیامبر«[ نماییم؟

 چشمانش سرازیر است.
 

                                           
 .211؛ و صحیح مسلم، ش: 5426صحیح بخاری، ش:  (۶)

 .50نساء: (1)
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ُت ِمثرلََها َقط، فقال:  قال: َخَطَب َرُسوُل اّللَّ  وعن أنس -121 َبةى َما َسِمعر لَور »ُخطر
ُتمر َقلِیالى َوبَلََكیرُتمر کثریاى  لَُم لََضِحكر عر

َ
لُموَن ما أ ِ «. َتعر َحاُب َرُسوِل اّللَّ صر

َ
ى أ  قال: َفَغطَّ

 (۶)ذکر شد.[« هیخوف و خشیت ال» تر در باب ؛ پیشمتفٌق عليه] وُُجوَهُهم وهلمر َخننِی.

ای ایراد فرمود که هرگز  برای ما خطابه اهلل گوید: رسول یم انس ترجمه:
تر  دانستید، کم دانم، شما می چه را که من می اگر آن»ام؛ فرمود:  مانندِ آن را نشنیده

هایشان را پوشاندند و صدای  چهره لذا صحابه«. گریستید تر می خندید و بیش می
 ی( آنان بلند شد. هق )و گریه هق

َیِة : »َقاَل َرُسوُل اهللِ قال:  ریرةوعن أيب ه -129 ٌل بََكى ِمنر َخشر الَیَلُِج انلَّاَر رَجر
ع َوال ََيرَتمُع ُغَباٌر يف َسبِیِل اّللَّ وُدخاُن َجَهنَّمَ  ر ]ترمذی  «.اّللَّ َحَّتَّ َيُعوَد اللَََّبُ يف الَّضَّ

 (1)روایت کرده و آن را حسن صحیح دانسته است.[
کسی که از ترس اهلل بگرید، »فرمود:  اهلل گوید: رسولمی  ابوهریره ترجمه:

که شیر به پستان بازگردد و غبارِ راه پروردگار با دود  شود، مگر این وارد دوزخ نمی
 «.شود جمع نمی دوزخ، 

ه: سبرَعٌة یُِظلُُّهم اّللَّ يف ِظليِه یَورَم ال ِظلَّ إاِلَّ ِظلُّ : »َقاَل َرُسوُل اهللِ وعنرُه قال:  -121
ِ َتَعاىل، َورَُجٌل َقلرُبُه َمعلٌَّق بِالَمَساِجِد ورَُجالن ََتَابَّا يف   يف ِعَباَدةِ اّللَّ

َ
إِماٌم اعِدل، َوَشاٌب نََشأ

خاُف 
َ
ٌة َذاُت َمنرِصٍب وََُجَال، فقال: إِِّني أ

َ
رَأ َقا َعلَیره، ورَُجٌل َدَعترُه امر َتَمَعا َعلَیره، َوَتَفرَّ ِ اجر اّللَّ

، وَ  َ اّللَّ لََم ِشَماَُلُ ما ُتنرِفُق یَِمیُنه، َورَُجٌل َذَکَر اّللَّ َفاَها َحَّتَّ ال َتعر خر
َ
َق بَصَدَقٍة َفأ رَُجٌل تََصدَّ

 (۳)[متفٌق عليه]«. َخايِلاى َفَفاَضتر َعیرَناهُ 

ای جز  اهلل، در روزی که هیچ سایه»فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:
روای دهد: فرمان ی خود، جای می د، هفت گروه را در زیر سایهی او وجود ندار سایه

عادل. جوانی که در اطاعت و بندگیِ اهلل، رشد یافته است. کسی که همواره به مسجد 

                                           
 512ی  . ر.ک: حدیث شماره6248(؛ و صحیح مسلم، ش: 2522، 5260صحیح بخاری، ش: ) (۶)

 همین کتاب.

 .0222، ش: /ی؛ و صحیح الترمذی، از آلبان7772صحیح الجامع، ش:  (1)
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خاطر خشنودی اهلل با یکدیگر دوست باشند و  بسته باشد. دو مسلمانی که فقط به دل
شوند. کسی که زنی زیبا و  یآیند یا از یکدیگر جدا م بر همین اساس، گردِ هم می

ترسم.  مقام، او را به سوی خود بخواند، ولی او نپذیرد و بگوید: من از اهلل می صاحب
ای صدقه دهد که دست چپش نداند که دست  گونه کسی که با دست راستش، به

دهد. کسی که در تنهایی، اهلل را یاد کند و اشک، از چشمانش  راستش چه صدقه می
 «.سرازیر شود

 شرح
گشوده است. « فضیلت گریستن از ترس اهلل و شوق او»ی  بابی درباره /مؤلف

خاطر  های گوناگونی دارد؛ گاه به سبب ترس است و گاه به گریستن، دالیل و زمینه
 دانند. هایی که مردم می درد و گاه از روی شوق و اشتیاق و دیگر علت

از شوق او؛ وقتی گریستن  هی، یا از ترس اهلل است یاخاطر خشیت ال گریستن به
به سبب ندامت و پشیمانی از معصیتی باشد که انسان مرتکب شده، در این صورت، 

گرید،  گاه که انسان در نتیجه اطاعت و عبادت می ی گریستن، ترس است و آن انگیزه
 اش از شوق به اهلل متعال است. گریه

نی که از ترس کسا، ها در یکی از این آیه دو آیه ذکر کرده است. /مؤلف
 فرماید: گونه که اهلل متعال، می اند؛ همان گریند، ستوده شده هی میخشیت ال

ِينَ ٱَإِنَذ﴿ وتُوا َََّلذ
ُ
بَ َِمنَمَ عِلَ لَ ٱَأ َ ُيتَ َإِذ اَۦ َلِهَِق  ل يَ َل  ١٠٧ََۤاٗدَّجُسَِۤناَقۡذَأۡلِلََۤنوُّرِخَيَِهمَ ع 

ي ُقولُونَ  ِبِن ا ََنَ ح  َُسبَ َو  نَ َإِنَر  ََِدَُو عَ ََك  ِب فَ َن ار  م 
َل  ونَ ١٠٨ََُعول  ي ِخرُّ ََو 

بَ َق انَِذَ لِل   َُكونَ ي 
ي زِيُدُهمَ  ََو  ََ  [١١٩  ،١١٧: اإلرساء]  ﴾١٠٩َ۩ُخُشوع 

شود،  اند، هنگامی که برایشان قرآن تالوت می گمان کسانی که پیش از این دانش یافته بی
ن پاک و منزه است؛ گویند: پروردگارما افتند. و می کنان و با فروتنی به زمین می سجده

افتند و  کنان به سجده می . و گریهست یشدنی و قطع ی پروردگارمان انجام گمان وعده بی
 افزاید. )قرآن( بر فروتنی و خشوعشان می

ِينَ ٱَإِنَذ﴿ وتُوا َََّلذ
ُ
بَ َِمنَمَ عِلَ لَ ٱَأ های  یعنی اهل کتاب که پیش از قرآن، از آموزه ﴾ۦ َلِهَِق 

ونَ ﴿ند. تورات و انجیل برخوردار شد ي ِخرُّ ََو 
افتند که  ای به سجده می گونه به ﴾ق انَِذَ لِل  

هایشان با زمین برخورد کند؛ و این، به معنای شدت مبالغه در  نزدیک است چانه
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ي زِيُدُهمَ ﴿سجده است.  ََو  ای  گونه افزاید؛ به هایشان می و قرآن بر خشوع دل ﴾١٠٩ُخُشوع 
 شود. ان نمایان میکه آثار این خشوع در اعضا و جوارح آن

 فرماید: می ذکر کرده است؛ اهلل /مؤلفای که  و اما دومین آیه

ف ِمنَ ﴿
 
اه  ََأ َ ٱَذ  ُبونَ ت عَ َِديثَِل  ت ض ٥٩َََج  ُكونَ و  ََح  ل   [ ٦١  ،٢٩:  النجم]  ﴾٦٠َُكونَ ت بَ َو 

 گریید؟ خندید و نمی کنید؟ و می آیا از این سخن تعجب می

کنند یا از روی انکار و به قصد  آن را مسخره میکه قر ست یاین، در نکوهش کسان
ترین  گریند. قرآن، بزرگ گیرند و نمی ی قرآن، حالتِ تعجب به خود می دربارهاستهزا، 
هایی که  ؛ ولی دلدهد ی قرآن بندگانش را پند می وسیله است و اهلل متعال، به  پنددهنده

 . پناه بر اهلل.گردند تر می شوند؛ بلکه سخت سنگ و سختند، با شنیدن قرآن نرم نمی
از او  نقل کرده است که پیامبر مسعود چنین حدیثی از ابن هم /مؤلف

خدا! من، برای  ای رسول»عرض کرد:  مسعود خواستند برایشان قرآن بخواند. ابن
یعنی شما خود، بهتر « که قرآن بر شما نازل شده است؟! شما قرآن بخوانم، حال آن

«. دوست دارم قرآن را از کسی جز خودم بشنوم»اناترید. فرمود: خوانید و از من د می
که خودش  دهد که اگر انسان گاه به قرائت دیگران گوش دهد، از این شان میناین 

که به  نشیند. گاه همین تر می یابد و بر قلبش بیش تری می قرائت کند، خشوع بیش
همان آیه را خودتان  افتید؛ ولی اگر دهید، به گریه می قرائت یک نفر گوش می

 را برای پیامبر« نساء»ی  سوره مسعود کنید. ابن بخوانید، چنین حالی پیدا نمی
 ی بزرگ رسید: که به این آیه خواند تا این

يَ ﴿ َف ك  ة ََُكََِِِمنَن اِجئَ َإِذ اَف  مذ
ُ
ِهيدَ َأ َ َبِك ََن او ِجئَ َبِش  َىََع   ِهيدَ َءَُِؤل  َه  َ ﴾٤١َاش 

   [٣١:  النساء]  
گاه که از هر امتی گواهی بیاوریم و تو را به عنوان گواهی بر  پس چگونه خواهد بود آن 

 ایشان حاضر نماییم.

حرف « کیف»یعنی در آن هنگام، حالِ تو و حالِ آنان چگونه خواهد بود؟ 
تری بر  استفهام )پرسش( است و طرح یک موضوع به صورت پرسشی، تأثیر بیش

 قلب و روان انسان دارد.
السالم  هی علیهموه اول، پیامبران و فرستادگان الهان، دو دسته هستند: گرگوا

 فرماید: می گونه که اهلل هستند؛ همان
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يَ ﴿ َف ك  ة ََُكََِِِمنَن اِجئَ َإِذ اَف  مذ
ُ
ِهيدَ َأ  [  ٣١:  النساء]  ﴾بِش 

 گاه که از هر امتی گواهی بیاوریم. آن

مبران، پس از وفات فرستادگان اگروه دوم، علما هستند که به عنوان وارثان پی
دهند که پیام انبیا  ی مردم گواهی می گیرند و درباره هی، در جایگاه شهادت قرار میال

اند.  خوبی ادا کرده السالم به آنان رسیده است و پیامبران مأموریت خود را به علیهم
 در زمینش هستند. این، امتیاز بزرگی برای علماست که شاهدان خداوند

 فرماید: می« جاثیه»ی  متعال، در سورهاهلل 

ىَ ﴿ ت ر  ة ََُكذََو  مذ
ُ
اثِي ة  ََأ ة ََُكََُّج  مذ

ُ
َىتُدَ َأ َ َع  اكِت  ََإِل  وَ ُتَ َمَ وَ ل  َٱَبِه  اَنَ ز  لُونَ ت عَ َُكنُتمَ َم  َم 

َ [  ٨٨:  اجلاثية]  ﴾٢٨
اعمالش فرا ی  بینی که به زانو درآمده است. هر امتی به سوی نامه و )آن روز( هر امتی را می

دادید،  گوییم:( امروز سزا و جزای اعمالی را که انجام می شود؛ )در آن روز می خوانده می
 بینید. می

ة ََُكَُّ﴿ مذ
ُ
َىتُدَ َأ َ َع  اكِت  ََإِل  ی اعمالش یا به سوی  یعنی هر امتی به سوی نامه ﴾بِه 

 شوند. ها وحی شده است، فراخوانده می کتابی که بر آن
به او  رسید، پیامبر« نساء»ی  سوره 8۶ی  به آیه مسعود ابن در هر حال وقتی

نگاه کردم و دیدم که اشک  اهلل گوید: به رسول می مسعود ابن«. ست یکاف»فرمود: 
از ترس آن حالت وحشتناک گریست و این،  پیامبراز چشمانش سرازیر شده است. 

 است.گر ارزش گریستن به هنگام شنیدن قرآن یا قرائت آن  نشان
تر به شرح و توضیح آن  حدیث دیگری هم ذکر کرده است که پیش /مؤلف

دانم، شما  چه را که من می اگر آن»فرموده است:  پرداختیم؛ این حدیث که پیامبر
یعنی اگر حقایقی را که من «. گریستید تر می خندید و بیش تر می دانستید، کم می
تر. البته اهلل  هایتان، بیش شد و گریه تر می هایتان کم دانستید، خنده دانم شما هم می می

متعال، این حقایق را فقط به پیامبر خود گفته و به او دستور ابالغ یا رساندن این 
ها  گانش دارد، این حقایق را از آندنخاطر رحمتی که بر ب بهحقایق را نداده است تا 
 پشت کنند.( طور کلی بسا به زندگی مادی خود به پنهان نگه دارد؛ )زیرا چه



 291 باب: فضیلت گریستن از ترس اهلل متعال و شوق او

هایشان را پوشاندند و صدای  چهره حابهچنین فرمود، ص اهلل وقتی رسول
را درک کردند و این،  زیرا عمق هشدار پیامبر ی( آنان بلند شد. هق )و گریه هق

طور کامل  را به های پیامبر دهد که پیام گر کمال ایمانشان است و نشان می نشان
را ذکر کرده است که  ث مشهور ابوهریرهحدی /فلکردند. سپس مؤ تصدیق می

ی او  ای جز سایه اهلل، در روزی که هیچ سایه»فرموده است:  اهلل تر گذشت؛ رسول پیش
کسی »ها،  یکی از این«. دهد ی خود، جای می وجود ندارد، هفت گروه را در زیر سایه

یعنی کسی که  «.است که در تنهایی، اهلل را یاد کند و اشک، از چشمانش سرازیر شود
کند و از شوق پروردگار  ها، صفات، افعال، احکام و آیاتش در تنهایی یاد می اهلل را با نام

چنین شخصی، جزو کسانی خواهد بود که اهلل متعال، آنان را  «.گرید یا از ترس او می
 دهد. ی خود جای می ی او وجود ندارد، زیر سایه ای جز سایه در روزی که سایه
آفریند و  ن روز میآای که اهلل متعال، در  جا، سایه هی در اینی ال یهمنظور از سا

ی خودِ پروردگار  دهد و منظور سایه هرکه از بندگانش را بخواهد، زیر آن جای می
ها و زمین است و امکان ندارد که به سبب خورشید،  نیست؛ زیرا اهلل، نورِ آسمان

که معتقد  ست اینن چنین پنداری، ی قبول کرد ای داشته باشد. چراکه الزمه سایه
باشیم خورشید، باالتر از پروردگار است و خداوند در میان خورشید و مردم قرار 

تر است. زیرا  کم، درک و فهمش از درازگوش نیز دارد! کسی که چنین پنداری دارد
تر از مخلوقاتش باشد؛ او پروردگار بلندمرتبه و  پایین امکان ندارد که اهلل

 باشد. ها و زمین می که نور آسمان ست یمواالمقا

ْحَرقَْت ُسبَُحاُت وَْجِهِه َما اْنتََه »فرموده است:  پیامبر
َ
ِحَجابُُه انلُّوُر، لَْو َكَشَفه أل

ُه ِمْن َخلِْقهِ  شود، نور است و اگر اهلل  چه مانع دیدن پروردگار می آن». یعنی: «إَِْلِْه برََصُ
البته این نور «. اندسوز ها را می ی آفریده انوار جاللش همهمتعال، این مانع را بردارد، 

ادعا کرد که منظور از  توان باشد. پس چگونه می می تر از نور اهلل کم یا این مانع،
ها  گونه که گفتم، برخی ی خود اوست؟! لذا همان هی در این حدیث، سایهی ال سایه

خن اهلل و پیامبرش را درست درک توانند مفهوم س فهمند و نمی تر از درازگوش می کم
باشد؛ حتی روایتی که  ی خود خداوند سایه کنند. امکان ندارد که منظور پیامبر
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زیرا معروف  (۶)جای بحث و بررسی دارد.ی عرش اشاره شده است،  در آن به سایه
تر است و هفت  ها، زمین، ماه، خورشید و ستارگان، بزرگ است که عرش، از آسمان

ای هستند که در زمینی  ی حلقه اندازه به «کرسی»فت زمین در مقایسه با ن و هآسما
کرسی، مانند بزرگیِ این زمین  در برابرعرش  چنین بزرگیِ افتاده است؛ هم پهناور

ی کوچک است؛ پس چگونه عرش زیر خورشید قرار دارد  پهناور نسبت به این حلقه
صحیح باشد، گویا « ی عرش سایه» که حدیث فرض این اندازد؟ به و بر مردم، سایه می

اهلل متعال، بر هر کاری تواناست؛ ضمن ای از عرش است و  ی گوشه منظور سایه
که اهلل متعال  ست اینکه صحت این روایت، جای بحث دارد. لذا باور درست،  این

آورد و هرکه از بندگانش را بخواهد،  ای از ابر یا امثال آن پدید می روز قیامت سایه
 دهد. و اهلل، داناتر است. ن جای میزیر آ
؛ زیرا در دنیا «ی او وجود ندارد ای جز سایه روزی که سایه»فرمود:  اهلل رسول 

سازیم، یا  هایی که می ی ساختمان که در معرض تابش آفتاب نباشیم، از سایه برای این
ی دیوارها و  یهها و سا پایه ها در کوه ی کوه کاریم، و از سایه ی درختانی که می از سایه

ی   سازیم یا از سایه ی چیزهایی که خود می کنیم؛ یعنی از سایه امثال آن استفاده می
آفریده است. اما در آخرت، هیچ سایه ای وجود  اشیای موجود در طبیعت که اهلل

 فرماید: ندارد. اهلل متعال، می
 

                                           
( 6452ی عرش خود، در چهار حدیث آمده است؛ نگا: ضعیف الجامع ) یا سایه« ظل عرشه»لفظ  (۶)
کور در دوم: روایتی نزدیک حدیث مذ (.ن فیه أظله اهلل َتت ظل عرشهكثالث من ): نقل از جابر به

 ال یَورمَ  ِظليهِ  يف اّللَّ  یُِظلُُّهم سبرَعةٌ ) با این لفظ: نقل از ابوهریره روایت بیهقی در األسماء به متن، اما به
های موجود در حدیث  های موجود در این روایت، غیر از گروه که برخی از گروه ضمن این (ِظلُّه إاِلَّ  ِظلَّ 

( ضعیف دانسته است.  و مورد سوم: 2622در ضعیف الجامع )نیز این راویت را  /متن است و آلبانی
من أنظر معرسا أو وضع َل أظله اهلل یوم القیامة َتت ظل ) ( با این لفظ است:0212روایت ترمذی )

( این روایت را صحیح 2017در صحیح الجامع ) /که آن را غریب دانسته است؛ البته آلبانی (عرشه
نقل از معاذ و نیز روایت احمد  ( به4/622،262: روایت احمد )قلمداد کرده است. و مورد چهارم

 (.العرش ظل يف نور من منابر لَع اهلل يف املتحابون) نقل از عرباض بن ساریه: ( به5/062)
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﴿َ ي س  نََِلُون ك ََ َ و  ُقل ََب الَِل َِٱَع  اَف  ََي نِسُفه  ِبِ سَ َر 
َ[  ١٠٣: طه]  ﴾١٠٥َافَ ن 

 کند. طور کامل متالشی می ها را به پرسند؛ بگو: پروردگارم، کوه ها می ی کوه و از تو درباره

ها، به خاک  ترین کوه شوند؛ بزرگ ها هرچقدر بزرگ باشند، متالشی می ی کوه همه
 کنند: یآیند که در هوا حرکت م گردند و به صورت گرد و خاکی پراکنده درمی تبدیل می

ةَ ﴿ اِمد  اَج  ُبه  َُت  س  ب ال  ِ
ىَٱل  ت ر  ََو  اِب  ح  َٱلسذ رذ َم  َت ُمرُّ ِه  َو  َُكذ ن  ت ق 

 
َأ ِي  َِٱَّلذ َٱّللذ ُصن ع 

َ لُون  ع  اَت ف  بِم   َ بُِي إِنذُهۥَخ   َ ء   [88]نمل:َََ﴾٨٨ش  
حرکتند. پدیده که همانند ابر در  حرکتند؛ حال آن بینی که گویا ثابت و بی ها را چنان می و کوه

 گمان اهلل به کردارتان آگاه است. و ساختِ اهلل است که هر چیزی را استوار ساخته است. بی

ها در  گفت: منظور این آیه، حرکت کوه اخیراً از یکی از مردم شنیدم که می
گردد و در حالِ گردش است؛ دلیلِ این آقا،  دهد که زمین می دنیاست و این، نشان می

جا حدس  کند و آن چیز را انسان با قطع و یقین، درک می  وز قیامت، همهاین بود که ر

ةَ ﴿و گمان، معنا ندارد. زیرا در این آیه آمده است:  اِمد  َج  ا ُبه  گمان »یعنی  ﴾ُت  س 
گیری کرده است که این آیه به حرکت  لذا چنین نتیجه«. حرکتند کنی که ثابت و بی می
 دارد. ها در دنیا و گردش زمین اشاره کوه

های قرآن است که بدین شکل  این، از ناآگاهی و شناختِ ناقصِ این آقا از آیه
مورد است که روز قیامت، حدس و گمان  استدالل نموده است؛ زیرا ادعایش بی

 فرماید: می گونه که اهلل وجود ندارد؛ همان

َى﴿ اي  ه  يُّ
 
َ َتذُقوا َٱَِلذاُسَٱَأ بذُكم  ل ََإِنَذَر  ل ةَ ز  اعَ ٱَز  َ َةَِلسذ ِظيمَرَءَرش  وَ َمَ ي وَ ١ََع  ات ر  َن ه 
ُلَت ذَ  ةَ ُمرَ َُكََُّه  ا ََِضع  مذ ۡرَع 

 
َأ ع ت  عََُض  ت ض  َ َذ اتََُِكََُّو  َ َلَ ح 

اح  ىَل ه  ت ر  َٱَو  َِلذاس 
ىَ ُسك  َ اَر  ىَ بُِسك  ََُهمَو م  ل  ََر  اب ََِكنَذو  ذ  َِٱَع  ِديدَرَّللذ ََ  [٨  ،١:  احلج]  ﴾٢َش 

. روزی ست یدادِ بس بزرگ ی رستاخیز، روی راستی زلزله سید؛ بهای مردم! از پروردگارتان بتر
برد و هر زن بارداری،  که شاهدش باشید، هر مادر شیردهی، کودک شیرخوارش را از یاد می

که مست نیستند؛ بلکه  بینی؛ حال آن کند و مردم را مست و مدهوش می بارش را سقط می
 عذاب اهلل، سخت و شدید است.

کنید در این آیه بدین نکته تصریح شده که انسان، روز  اده میطور که مش همان
بیند؛ یعنی مردمانی  قیامت، به سبب ترس و وحشتِ آن روز، واقعیت را درست نمی

اند، مست و مدهوش  را که از ترس قیامت، حالتِ عادی خود را از دست داده
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ت و شدید هی، سخست و مدهوش نیستند، بلکه عذاب الپندارد؛ در حالی که م می
که با یک  گیرد، با آن است. به عبارت دیگر وقتی انسان، در حالتِ غیرعادی قرار می

 دهد. شود، ولی قدرت درک و حواس خود را از دست می رو می داد بزرگ روبه روی
آفریند و  می که اهلل ست ای ههی در قیامت، سایی ال که منظور از سایه خالصه این

دهد. یک دسته از این بندگان، کسانی هستند که  آن جای می برخی از بندگانش را زیرِ
شود. منظور  کنند و اشک از چشمانشان، سرازیر می در تنهایی، پروردگارشان را یاد می

باشد. پس تو ای برادر و خواهر مسلمان! با قلبی تهی از  یی، خلوت قلب نیز میااز تنه
بیندیشی، اهلل را یاد کن؛ زیرا اگر در  که به چیزی غیر از یاد اهلل غیر خدا و بدون این

شود؛  گیرد و اشکت سرازیر نمی ات نمی چیزی بیندیشی، از خوف و شوق اهلل، گریه
خاطر اهلل، اشک  زیرا امکان ندارد که قلبِ انسان به چیزی مشغول باشد و بتواند به

لوت قلب ؛ یعنی کسی در خ«کسی که در خلوت و تنهایی...»فرمود:  اهلل بریزد. رسول
خود اهلل را یاد کند و نیز در خلوت جسم خود، یعنی جایی که کسی نیست تا ریا و 

بدین معناست که انسان، مخلصانه و  ی پیامبر خودنمایی در کار نباشد؛ لذا این فرموده
روز  ؛ چنین شخصی جزو کسانی خواهد بود که اهللبا حضور قلب، اهلل را یاد کند

ی او وجود  ای جز سایه دهد؛ روزی که سایه ی خود جای می هقیامت آنان را زیر سای
 آفریند، جای دهد. ای که آن روز می ی مسلمانان را زیرِ سایه ندارد. اهلل متعال ما و همه

*** 

ری -122 خي َتیرُت رُسوَل اّللَّ  وَعن عبد اّللَّ بِن الشي
َ
زِیٌز  قال: أ

َ
َوُهو یُصِلي وجِلَورفِِه أ

زِیِز املر 
َ
]حدیثی صحیح است به روایت ابوداود ونیز ترمذی فی  ررَجِل ِمَن ابلََُكء.َکأ

 (۶)الشَّمائِل با اِسناد صحیح.[
رفتم؛ ایشان در حالِ نماز بود  نزد پیامبرگوید:  می عبداهلل بن شخّیرترجمه: 

 اش از گریه، صدایی مانند صدای جوشیدن دیگ داشت. و سینه

                                           
، این حدیث را صحیح 672، ش: الشامئل املحمدية؛ آلبانی در مختصر 228داود، ش:  صحیح ابی (۶)

 دانسته است.
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نٍس  -126
َ
يَبي  ُسوُل اهللِ َقاَل رَ قال:  وعن أ

ُ
  إِنَّ اهللَ : » بِن َکعربأل

َ
قررَأ

َ
نر أ

َ
َمَرن أ

َ
أ

ِينَ ٱَي ُكنََِل مَ ﴿علَیرك:  ُروا َََّلذ ف  اِّن؟ قال:  «.﴾ك  يَبٌّ  «َنَعمر »قال: َوَسمَّ
ُ
 (۶)[متفٌق عليه] .َفَبِك أ

يَبٌّ َيبريك.
ُ
 ويف روایة: َفَجَعَل أ

به من  اهلل»فرمود:  کعب به ابی بن اهلل گوید: رسول می انس ترجمه:

ِينَ ٱَي ُكنََِل مَ ﴿دستور داده که این سوره را برای تو بخوانم:  ُروا َََّلذ ف   ابی (1)«.﴾ك 
 گریست. در نتیجه ابی«. بله»فرمود:  اهلل پرسید: آیا پروردگار، مرا نام برد؟ رسول

 و در روایتی دیگر آمده است: ابی شروع به گریستن کرد.

ٍر لعمر  وََعنرهُ  -122 بو بَكر
َ
: انرَطلِقر بعَد وفاةِ رسول اّللَّ  رِض اهلُل عنهماقال: قاَل أ

یمن رِض اّللَّ عنها نَُزوُرها کما ََكَن رُسوُل اّللَّ 
َ
مي أ

ُ
َتَهیا إيِلرها  بِنا إىل أ ا انر یَُزوُرها. َفلَمَّ

نَّ َما ِعنردَ 
َ
لَِمنَی أ َما َتعر

َ
ٌ  بََكت. فَقاال هلا: ما ُيبرِكیِك؟ أ ؟ قالَت: لَِرُسوِل اهللِ اّللَّ تعاىل َخریر

 إِِّني 
َ
  برِكي الَ أ

َ
نَّ ما عنرَد اّللَّ َخرٌی  ونَ كأن الَ أ

َ
لَُم أ عر

َ
َ لَِرُسوِل اهللِ أ نَّ الَوَحر

َ
برِكي أ

َ
، ولِكيني أ

ماءِ َفَهیََّجترُهما لََع ابلَُكء، فََجَعال َيبرِكیاِن َمعَها َقَطَع ِمَن السَّ  (۳)[مسلم وایت]ر .َقِد انر
گفت:  به عمر اهلل پس از وفات رسول گوید: ابوبکر می انس ترجمه:

رفت. وقتی  به دیدنش می گونه که پیامبر برویم؛ همان &ایمن بیا با هم به دیدنِ ام
دانی  کنی؟ مگر نمی به او گفتند: چرا گریه می $نزدش رفتند، گریست. ابوبکر و عمر

سبب ایمن پاسخ داد:  باشد؟ ام بهتر می اهلل رای رسولچه نزد اهلل است، ب که آن
 چه نزد خداست برای پیامبر اطالعی از این نیست که آن ، بیاهلل ام بر رسول گریه

گریم که نزول وحی از آسمان قطع شده است. و  بهتر است؛ بلکه من از این جهت می
 و با او گریستند.ابوبکر و عمر را به گریه انداخت و آن د &ایمن سان ام بدین

َتدَّ بَِرُسوِل اّللَّ  رِض اهلُل عنهماوعن ابن َعَمر  -122 ا اشر وََجُعُه قیَل ََلُ يف  قال: لَمَّ
الَةِ فقال:  ِر َفلرُیَصلي بانلَّاِس »الصَّ با بَكر

َ
ٍر «. ُمُروا أ بَا بَكر

َ
فقالتر اعئشُة رِض اّللَّ عنها: إِنَّ أ

 الُقرآ
َ
 «.ُمُروهُ َفلرُیَصلي »فقال: «. َن َغلََبُه ابلَُكءُ رَُجٌل َرقیٌق إِذا َقرَأ

                                           
 .788(؛ و صحیح مسلم، ش: 5821، 5848، 2218: )صحیح بخاری، ش (۶)

 ی این سوره، ذکر شده است. که در این حدیث بخشی از نخستین آیه را. چنان« بینه»ی  یعنی سوره (1)

 و نیز درآمدی بر کتاب )مقدمه(. 225ی  ؛ ر.ک: حدیث شماره6545صحیح مسلم، ش:  (۳)
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ٍر إِذا َقاَم مقاَمَك لَم  با بَكر
َ
ويف روایة عن اعئشَة رِض اّللَّ عنها قالَت: قلت: إِنَّ أ

ِمِع انلَّاس ِمَن ابلََُكء.  (۶)[متفٌق عليه] يُسر
 شدید شد، به ایشان گوید: هنگامی که بیماری پیامبر می $عمر ابن ترجمه:

«. به ابوبکر بگویید برای مردم نماز بخواند»کار کنیم؟ فرمود:  گفتند: برای نماز چه
القلب است که هنگام قرائت قرآن، گریه بر  عرض کرد: ابوبکر مردی رقیق &عایشه

 «نماز شود به او بگویید: پیش»فرمود:  شود. پیامبر او غالب می
فتم: اگر ابوبکر در جای شما گوید: گ می &در روایتی دیگر آمده است که عایشه

تواند قرائتش را به  نمیبه سبب گریه به نماز بایستد )و برای مردم امامت دهد(، 
 گوش مردم برساند.

نَّ عبَد الرََّحِن بَن َعورف -123
َ
يِتَ بَطعاٍم  وعن إِبراهیَم بِن عبِد الرََّحِن بِن عوٍف أ

ُ
أ

َعُب بُن ُعمَ  ا، فقال: قُتَِل ُمصر ُن فیِه إاِلَّ  ریواكَن صائمى ، َفلَمر یُوَجدر ََل ما یَُكفَّ ٌ ِميني وُهَو َخریر
نریَ  ُسه، ُثمَّ بُِسَط نَلَا ِمَن ادلُّ

ر
اله بََدا رأ َي بها رِجر الُه، وإِنر ُغطي ُسُه بََدتر رِجر

ر
ي بِها َرأ ا بُررَدٌة إِنر ُغطي

ِطینَ  عر
ُ
نریا َما أ ِطیَنا ِمَن ادلُّ عر

ُ
ور قال: أ

َ
لَتر نَلا. ما بُِسَط أ نر تَُكوَن َحَسَناُتَنا ُعجي

َ
ا َقدر َخِشيَنا أ

عام.  (1)]روایت بخاری[ ُثمَّ َجَعَل یبريك َحَّتَّ تََرَك الطَّ
گوید: برای عبدالرحمن بن عوف که  ابراهیم بن عبدالرحمن بن عوف می ترجمه:

تنها  روزه بود، غذایی آوردند؛ گفت: مصعب بن عمیر که از من بهتر بود، کشته شد؛
ای بود که وقتی سرش  چیزی که برای کفن کردن او وجود داشت، جامه یا رواندازه تیره

پوشاندند، سرش نمایان  شد و چون پاهایش را می پوشاندند، پاهایش برهنه می را می
های آن به روی ما گشوده شد یا فرمود: از دنیا به  ی دنیا و نعمت گشت. سپس دروازه می

های خود را  ترسیم که مبادا پاداش نیکی ردار شدیم؛ لذا از این میای برخو شکل گسترده
 گاه شروع به گریه کرد و غذایی نخورد. زودتر، )در دنیا( دریافت کرده باشیم. و آن

                                           
، و 702در صحیح بخاری، ش:  &یت عایشه؛ روا$عمر نقل از ابن به 226صحیح بخاری، ش:  (۶)

 آمده است. 502صحیح مسلم، ش: 

 .0674صحیح بخاری، ش:  (1)
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مامة ُصَديي برِن َعجالَن ابلاِهِل -162
ُ
َحبَّ »قال:  َعِن انلَّبي  وعن أيب أ

َ
لَيرَس ََشٌء أ

َرةُ ُدُموٍع من َخشَیِة اّللَّ َوَقطَرةُ َدٍم تُهَراُق يف َسبِیِل إىِل اّللَّ تعاىل ِمنر  ثََریرِن: َقطر
َ
َرتنَی وأ َقطر

ثٌَر يف َفِریَضٍة منر َفَرائِِض اّللَّ تعاىل
َ
ثٌَر يِف سبیل اهلل تعاىل وَأ

َ
 «.اّللَّ تعاىل، وأما األثران َفأ

 (۶)دانسته است.[ حسن، روایتش کرده و آن را ]ترمذی
نزد اهلل »فرمود:  گوید: پیامبر می ابوامامه، صُدَی بن عجالن باهلی ترجمه:

ی اشکی که  نیست: قطره اثر )قدم یا نشانه(تر از دو قطره و دو  متعال، چیزی محبوب
ی خونی که در راه اهلل متعال،  شود و قطره از خشیت اهلل متعال )از چشم( سرازیر می

که ای )چون غبار یا اثر زخم در جهاد یا قدمی(  نشانه: نشانهشود؛ و اما دو  ریخته می
هر غبار حج یا یا  اثر سجده آثار وضو یا ی )مانندا نشانهو  ؛باشد میدر راه اهلل متعال، 

 «.استکه برای به جای آوردن یکی از فرایض اهلل متعال قدمی( 
که  باره احادیث فراوانی وجود دارد؛ از جمله حدیث عرباض بن ساریه در این

ها از آن ترسید و  برای ما سخنرانی شیوایی ایراد فرمود که دل اهلل رسول»گوید:  می
(1)«.ها، اشک سرازیر شد از چشم

 

 شرح
ی گریستن از خوف اهلل و شوق او، ذکر کرده  چند حدیث درباره /مؤلف

را در حالِ  رفت و پیامبر که نزد پیامبر است؛ از جمله حدیث عبداهلل بن شخّیر
شنیده  ی پیامبر دید؛ در آن هنگام صدایی مانند صدای جوشیدن دیگ از سینهنماز 

آید،  جوش می بود. هنگامی که دیگ به شد که به سبب گریه از خشیت اهلل می
 کرد. هی، غلغل مینیز از خوف و خشیت ال ی پیامبر کند؛ آری! سینه غلغل می

به ابی بن  ررا ذکر کرده است که پیامب چنین حدیث انس هم /مؤلف
 را برای تو بخوانم:« بینه»ی  به من دستور داده که سوره اهلل»فرمود:  کعب

                                           
این حدیث را  2227المصابیح، ش: ة ؛ آلبانی در مشکا0222، ش: /صحیح الترمذی، از آلبانی (۶)

 حسن دانسته است.

 «.بندی بر سنت و آداب آن امر به پای»در باب:  020ی  ر.ک: حدیث شماره (1)
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ِينَ ٱَي ُكنََِل مَ ﴿ ُروا َََّلذ ف  هَ َِمنَ َك 
 
َِل َٱوَ َبَِِكت  َلَ ٱَلَِأ ِكِيَ َكِيَ ُمش  َ َُمنف  تذ ََح 

 
َتِي ُهمَُت أ

ََ  [١: البينة]  ﴾١َِيِن ةَُل  َٱ
بردار  د و نیز مشرکان، )از کفر و شرک خویش( دستآن دسته از اهل کتاب که کفر ورزیدن

 که برایشان دلیل روشنی آمد.  نبودند تا آن

در نتیجه «. بله»فرمود:  اهلل پرسید: آیا پروردگار، مرا نام برد؟ رسول ابی
 گریست. ابی

به پیامبرش دستور  که اهلل گویا این گریه از شوق به اهلل بوده است؛ زیرا همین
باشد و  می گر جایگاه واالی ابی بخواند، نشان ن سوره را برای ابیداد که ای

از روی شادی بوده است؛ چون گاه شادی، انسان را به  ی ابی امکان دارد گریه
 اندازد و گاه غم و اندوه. گریه می

گر گریستن بر گذشته است؛ از  احادیثی ذکر کرده که نشان /سپس مؤلف
پیروی  به که پس از وفات پیامبر ایمن و عمر با امجمله ماجرای مالقات ابوبکر 

ایمن  عادت داشت که به مالقات ام رفتند؛ زیرا پیامبر $ایمن از ایشان به دیدنِ ام
این بانوی بزرگوار شروع به  ایمن رفتند، به دیدن ام $رفت. وقتی ابوبکر و عمر می

چه نزد خداست، برای  ندانی که آ گریه کرد. ابوبکر و عمر به او گفتند: مگر نمی
ام  دانم؛ اما سبب گریه من، این را می»پاسخ داد:  $ایمن بهتر است؟ ام اهلل رسول

سان ابوبکر و عمر  و بدین«. ، وحی قطع شده استکه پس از وفات پیامبر ست این
 را نیز به گریه انداخت و آن دو با او گریستند.

بر گذشته است.  گر گریستن نیز نشان حدیث عبدالرحمن بن عوف
دار رغبت زیادی به غذا  روزه بود؛ برایش غذا آوردند؛ معموالً روزه عبدالرحمن

گام افتاد،  که به یادِ وضعیت صحابه و مسلمانان پیش همین دارد، ولی عبدالرحمن
گام بود. او  خود، جزو نخستین مسلمانان و از مهاجران پیش گریست؛ عبدالرحمن

از  تر شمرد و فرمود: مصعب کرد و خود را از او کوچک یاد از مصعب بن عمیر
 من بهتر بود.
جوانی اهل مکه بود که پدر و مادر ثروتمندی داشت و بهترین  مصعب

نمودند؛ یعنی  کردند و او را نوازش می های آن زمان را برایش تهیه می لباس
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لی ای بود که در زندگی خود، چیزی کم نداشت، و جوان نازپرورده مصعب
راندند. وی، به مدینه هجرت کرد و  خودکه مسلمان شد، پدر و مادرش او را از  همین

داری بر تن  پینهی نخستین مهاجران قرار گرفت. پس از هجرت، لباس  در جرگه
ی  داشت؛ گرچه در مکه و نزد پدر و مادرش از بهترین لباس برخوردار بود، ولی همه

 و پیامبرش ترک کرد و هجرت نمود.خاطر اهلل  این رفاه و آسایش را به
در این  مصعب داد.پرچم لشکر اسالم را به او « احد»ی  در غزوه پیامبر

خواستند او را با آن کفن کنند؛ وقتی  ای با او بود که می جنگ به شهادت رسید؛ جامه
پوشاندند، سرش  ماند و چون پاهایش را می پوشاندند، پاهایش بیرون می سرش را می

دستور داد سرش را بپوشانند و روی پاهایش گیاهی به نام  شد. پیامبر میبرهنه 
 بگذارند.« کوم»

ها  آنگفت:  کرد و می مرد و امثال او یاد می عبدالرحمن بن عوف از این بزرگ
های  که اهلل متعال، دنیا و نعمت سالمت از دنیا رستند و پیش از آن کسانی بودند که به

ن بگشاید، این سرای زودگذر را پشت سر نهادند و رفتند. آن را به روی آیندگانشا
 ها اشاره نموده و فرموده است: گونه که اهلل متعال، به این غنایم و نعمت همان

انِمَ ﴿ غ  ثِي ةَ َو م  ََك 
 
ا َي أ  [  ١٩: الفتح]  ﴾ُخُذون ه 

 آورند. های فراوانی که آن را به دست می و نیز غنیمت

ترسیم که مبادا پاداش  ما از این می»ود: فرم سپس عبدالرحمن بن عوف
هایش را  کافر، پاداش نیکی«. های خود را زودتر، )در دنیا( دریافت کرده باشیم نیکی

عالوه بر و مؤمن، گاه  نصیبش در آخرت، آتش دوزخ است.کند و  در دنیا دریافت می
اش اخروی او کند؛ البته پاد اش، در دنیا نیز اجر و پاداشی دریافت می پاداش اخروی

از این بود که مبادا پاداش  تر است. ترس و نگرانی عبدالرحمن بن عوف مهم
و  های خود را در دنیا دریافت کرده باشند؛ لذا از ترس و نگرانی، گریست نیکی

 غذایی نخورد.
 هی و ترس از مجازات اوست.گر گریستن از خشیت ال این، نشان

*** 



خواهی  کم دنیا و تشویق به رزهد و پارسایی دباب: فضیلت  -33
 از آن و فضیلت فقر

 فرماید: اهلل متعال، می

ا﴿ ث ُلََإِنذم  َ ٱَم  نَ ٱَةَِي وَ ل  ا ََي ادلُّ م  لَ َءَ ك  نز 
 
ا َٱَِمنَ َهَُن  َأ م  َخَ ٱف ََءَِلسذ َٱَن ب اُتََۦبِهََِت ل ط 

َِضَۡرل  
ا ََِممذ

 
َٱوَ َِلذاُسَٱَُكُلَي أ

َىَمَُع  َن َل   تذ تََِإِذ ا ََح  ذ  خ 
 
َٱَأ

ازُخَ َُضَۡرل   ه  َٱوَ َُرف  يذن ت  نَذَزذ هَ َو ظ 
 
ا َأ َلُه 

نذُهمَ 
 
ل يَ َِدُرونَ ق  ََأ ا َع  ت ى ََه 

 
ا َأ مَ َه 

 
َ َُرن اأ وَ ًَلَل 

 
ارَ َأ لَ َان ه  ع  ان  َف ج  ِصيدَ َه  نَاح 

 
أ َنَ ت غَ َلذمَ َك 

َِ َٱب
ذ  ََِسَ مَ ل   ُلََلِك َك  ِصِ وَ َتَِي  َٓأۡلٱَُنف  ُرونَ َمَ لِق  كذ ت ف  ََ  [٨٣:  يونس]  ﴾٢٤َي 
و انواع گیاهان زمین ـ که مردم و   ایم که از آسمان نازل کرده ست یگی دنیا همانند آبزند

خورند ـ با آن درآمیخت )و رویید( تا آنکه زمین آراسته شد و کشاورزان گمان  چارپایان می
بردند بر استفاده از گیاهان توانا هستند؛ ولی فرمان ما در شب یا روز به آن رسید و بدین 

که گویا دیروز اصال  ای درآوردیم؛ چنان اهان را به صورت گیاهان خشک و دروشدهترتیب گی
 کنیم. اندیشند، بیان می چنین آیات را برای کسانی که می گیاهی وجود نداشته است. این

َِٱوَ ﴿ ث ل ََل ُهمَب َض  َ ٱَمذ نَ ٱَةَِي وَ ل  ا ََي ادلُّ م  لَ َءَ ك  نز 
 
ا َٱَِمنَ َهَُن  َأ م  َخَ ٱف ََءَِلسذ َن ب اُتََۦبِهََِت ل ط 

َٱ
ص ََِضَۡرل  

 
ِشيمَ َب حَ ف أ نَ َُح َلِرِي  َٱَُروهَُت ذَ َاه  َك  َُٱَو  َ َّللذ َ َُكَََِِع   قَ َء َش  اُلَل َٱ٤٥ََت ِدًرامُّ َم 

َ ٱَزِين ةََُُنونَ ل  َٱوَ  نَ ٱَةَِي وَ ل  َرَُتَلِح  َلصذ َٱَُتَقِي  َب  َلَ ٱوَ َي ا َدلُّ ي  ِبِك ََِعندَ َخ  ابَ َر  َرَاث و  ي  َو خ 
َ ل  م 
 
ََ  [٣٦  ،٣٢: الكهف]  ﴾٤٦َأ

گاه  که از آسمان فرو فرستادیم و آن ست یمثال زندگی دنیا را برایشان بیان کن که همانند آب
ای که گونه شود؛ بهروید و سپس خشک می ی آن آب به صورت انبوه میگیاهان زمین به وسیله

دان، زیور زندگی دنیا کند. و اهلل بر همه چیز تواناست. مال و فرزنباد، آن را به هر سو پراکنده می
 تر است.هستند و کارهای نیکِ پایدار، نزد پروردگارت از نظر پاداش، بهتر و امیدبخش

اَا َل ُموَ عَ ٱ﴿ نذم 
 
َ ٱَأ نَ ٱَةَُي وَ ل  ل هَ َل عِبرََي ادلُّ زِين ةرََوَرو  اُخُر ََو  ت ف  اثُرَرَن ُكمَ ب يَ َو  ت ك  َِفََو 

َٱ
َٱوَ َلَِو  َمَ ل  

ث لََِدَِ ل  َوَ ل   م  يَ َك  َغ  عَ َث 
 
َأ ب  ارَ لَ ٱَج  ى ََي ِهيجََُُثمَذَۥن ب اتُهََُُكفذ ََهَُف ت   ِرَ ُمص  َُثمَذَاف 

ِفََا َمَ ُحط  ََي ُكونَُ ةَِٓأۡلٱَو  ابَرَِخر  ذ  ِديدَرَع  غَ َش  رَو م  ة َِٱَِمِنَ َفِر  رِض ََّللذ َ و  َو  اَنر َ ٱَو م  َةَُي وَ ل 
نَ ٱ ََي ا َدلُّ ت  ََإِلذ ََ  [٨١: احلديد]  ﴾٢٠َُغُرورَِلَ ٱَعَُم 

گی دنیا تنها بازی و سرگرمی و زیور و فخرفروشی شما به یکدیگر و بدانید که زند
خواهی در اموال و فرزندان است؛ همچون بارانی که رویش گیاهان آن، کشاورزان را به  زیاده
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بینی و سپس خُرد و ریز  را زرد و پژمرده می شود و آن  دارد و سپس خشک می شگفت وا می
)نیز( آمرزشی از سوی اهلل و خشنودی اوست. و زندگی گردد. و در آخرت، عذابی سخت و  می

 ی فریب است. دنیا تنها مایه

ََلِلنذاِسََُزِيِنَ ﴿ و  َٱَُحبُّ ه  ا َٱَِمنَ َتَِلشذ ن  َلَ ٱوَ َنِيَ ل  َٱوَ َءَِلِنِس  ةَِل َٱَِطيَِق  ر  نط  َِمنَ َُمق 
ه بَِٱ ةَِلَ ٱوَ ََّلذ َ ٱوَ َفِضذ ةَِل َٱَلَِيَ ل  وذم  َٱوَ َُمس 

َ ٱوَ َمَِع  َن َل   ت  ََلِك َذ  ََِثَ رَ ل  َ ٱَعَُم  نَ ٱَةَِي وَ ل  َي ا َدلُّ
َُٱوَ  هََُّللذ َلَ ٱَنَُُحسَ َۥِعند  َ  [١٣: آل عمران]  ﴾١٤َابََِ  َم 

های هنگفتِ طال و نقره های درونی اعم از زنان، فرزندان و ثروتبرای مردم، محبت خواسته
زندگی  دار و چارپایان و زراعت، آراسته شده است. این کاالی های مرغوب و نشانو اسب

 باشد.دنیاست و بازگشت و پاداش نیک، نزدِ اهلل می

َى﴿ اي  ه  يُّ
 
َِٱَدَ و عَ َإِنَذَِلذاُسَٱَأ ِقر ََّللذ ََح  نذُكمََُف ل  َ ٱَت ُغرذ نَ ٱَةَُي وَ ل  ََي ادلُّ ل  نذُكمَو  ُغرذ َي 

َِ َِٱب ٱَّللذ
ُرورَُلَ  َ  [٢: فاطر]  ﴾٥َغ 

زندگی دنیا نشوید و )شیطان( ی  ی اهلل حق است؛ پس فریفته گمان وعده ای مردم! بی
 کار، شما را نسبت به اهلل نفریبد فریب

ل َ﴿
 
ى َأ ثُرَُٱَُكمَُه  َ ١ََتلذَك  تذ ابِرَ ل َٱَُتمَُُزرَ َح  ق  ٢َََم  ذ وَ َلَك  َس  ََُثمَذ٣ََل ُمونَ ت عَ َف  ذ َلَك 
وَ  َس  ٤َََل ُمونَ ت عَ َف  ذ َََ  [٢  ،١: التكاثر]  ﴾٥َِقيَِل  َٱَمَ ِعلَ َل ُمونَ ت عَ َل وَ َلَك 

که )بر  طلبی )و فخرفروشی به اموال و فرزندان( شما را به خود مشغول کرد. تا آن زوناف
طلبی نکنید(؛ به زودی  ها رفتید. هرگز )فخرفروشی و افزون همین حال مُردید و( به قبرستان

پندارید. به زودی خواهید دانست. هرگز! اگر  گونه نیست که می خواهید دانست. آری؛ آن
 شدید(. چنین غافل نمی دانستید )این بدون هیچ تردیدی )حقیقت کار را( میطور یقین و  به

ا﴿ َِه  ََو م  َ ٱَِذه نَ ٱَةَُي وَ ل  ََي ا َدلُّ َ َورَل هَ َإِلذ ل عِبر ارَ ٱَِإَونَذَو  ةَ ٓأۡلٱَدلذ َ ٱَل ِهَ َِخر  نُوا ََل وَ َي و اُنَ ل  ََك 
عَ  ََ  [٦٣: العنكبوت]  ﴾٦٤َل ُمونَ ي 

گمان سرای آخرت، زندگی راستین  سرگرمی و بازی نیست. بیو این زندگی دنیا، چیزی جز 
 دانستند. است؛ اگر می
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 شرح
خواهی از  فضیلت زهد و تشویق به کم»، بابی بدین نام گشوده است: /مؤلف

 «.دنیا و فضیلت فقر
بریم و علت نام  سر می شود که در آن به دنیا، به زندگانی یا حیاتی گفته می

 دو سبب دارد: اش به این نام، گذاری
گونه که  . همانتر است لذا از آخرت، با ما نزدیکتر؛  دنیا، یعنی نزدیکسبب اول: 

 فرماید: اهلل متعال، می

ل ٓأۡل﴿ ةَُو  رََِخر  ي  َٱَِمنَ َلذك ََخ 
ُ َ ل  ََ  [٣: الضحى]  ﴾٤َوى 

 بهتر است. سرای نخست )دنیا(یقین آخرت برای تو از  و به

اچیز؛ زیرا به نسبت آخرت، چیزی نیست. دنیا، یعنی پست و ن سبب دوم:

 حدیثی بدین مضمون نقل کرده که مستورد بن عبداهلل /گونه که امام احمد همان

ْنيَا َوَما ِفيَْهالََموِْضُع »فرمود:  گفته است: پیامبر َحِدُكْم ِِف اْْلَنَِّة َخرْيٌ ِمَن ادلُّ
َ
 (۶)؛«َسْوِط أ

چه در آن است، بهتر  هشت، از دنیا و آنی جای شالق شما در ب اندازه به»یعنی: 

 «.باشد می
ی هیچ عاقل و  دهند شایسته چند آیه ذکر کرده که همگی، نشان می /مؤلف

یا به آن، فریفته شود و چنان به آن  خردمندی نیست که به دنیا تکیه و اعتماد کند
. یکی از آیاتی بازدارد مشغول گردد که آخرت را از یاد ببرد یا دنیا او را از یاد اهلل

 ی اهلل متعال است که: کرده، این فرمودهذکر  /مؤلفکه 

ا﴿ ث ُلََإِنذم  َ ٱَم  نَ ٱَةَِي وَ ل  ا ََي ادلُّ م  لَ َءَ ك  نز 
 
ا َٱَِمنَ َهَُن  َأ م  َخَ ٱف ََءَِلسذ َٱَن ب اُتََۦبِهََِت ل ط 

 ﴾ِضَۡرل  
  عنیی -ایم  که از آسمان نازل کرده ست یزندگی دنیا همانند آب»یعنی: [  ٤١:  یونس]

گیاهان گوناگونی «. و انواع گیاهان زمین با آن درآمیخت )و رویید -همانند باران است

ای با هم ندارند و در هم  به یکدیگر نزدیکند و گاه، هیچ فاصلهروید که  در زمین می

                                           
( 2504، 2641، 6286های: ) شماره (؛ این روایت، نزد بخاری، به4/221روایت احمد در مسندش ) (۶)

 نیز موجود است.
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َى﴿. وجود دارد ؛ در سراسر زمین، گیاهان متنوع، زیبا و باطراوتیاند فرورفته تذ َإِذ ا ََح 
تَِ ذ  خ 

 
ۡرُضََأ

اَٱل   ه  ُرف  ََزُخ  يذن ت  های گیاهی گوناگون،  که زمین با پوشش تا آنَ:﴾و ٱزذ

نَذ﴿آراسته شد  ا ََو ظ  لُه  ه 
 
نذُهمَ َأ

 
ا ََق  ِدُرونَ َأ ل ي ه  ا ََع  ت ى ه 

 
ُرن اَأ م 

 
وَ َل  ًلََأ

 
اَأ ار  اَن ه  ل ن  ه  ع  َف ج 

ا ِصيد  نَح 
 
أ نَ َلذمَ َك  ِسَ َت غ  م 

توانند از این  ، گمان بردند که می: و ساکنان زمین﴾بِٱل  

روند  گیاهان استفاده کنند، اما به فرمان پروردگار، این گیاهان، شب یا روز از میان می

که گویا دیروز اصالً گیاهی وجود  آیند؛ چنان سان گیاهانی خشک و دروشده درمی و به

 نداشته است.
بنگریم؛ چه بسیار  . پس واقعیت زندگی خود راگونه است زندگی دنیا نیز همین

اند؛ آرامش،  اند و زندگی خوش و مرفهی داشته کسانی که در کنار ما و با ما زیسته
ی  های زیبا، اما حال که همه های مجلل و ماشین آسایش، فرزندان خوب، همسر، خانه

اند  هاند؛ یا خود از دنیا رفت اند، گویا اصالً در دنیا نبوده ها را رها کرده و از دنیا رفته این
اند و  اند! چه بسیار ثروتمندانی که فقیر شده های خود را از دست داده ی دارایی یا همه

 اند! دست نیاز، پیش این و آن دراز کرده
این، دنیاست؛ و اهلل متعال، این مثال را برای ما بیان فرموده تا به دنیا و 

 های آن، فریفته نشویم.  خوشی

ذ  َ﴿ ُلََلِك َك  ِصِ وَ َتَِي  َٓأۡلٱَُنف  ُرونَ َمَ لِق  كذ ت ف   َ  [٨٣:  يونس]  ﴾٢٤َي 
 کنیم. اندیشند، بیان می چنین آیات را برای کسانی که می این

اندیش،  های خود را برای افراد عاقبت هایی آیه آری! اهلل متعال، با ذکر چنین مثال
 فرماید: کند؛ سپس می بیان می

َُٱوَ ﴿ َ َا َُعوَ ي دَ َّللذ ارََِإِل  ل  َٱَد  نَِديي هَ وَ َمَِلسذ ا ََم  َ َءَُي ش  سَ َطَ ِصر  ََإِل    ﴾٢٥َت قِيمَ مُّ
[  ٨٢:  يونس]  

خواند و هر که را بخواهد، به  فرا می  -یعنی به بهشت -و اهلل، به سرای سالمت و امنیت 
 کند. راه راست هدایت می

گیری میان این دو، یعنی زندگی دنیا و آخرت وجود دارد؛ سرای  تفاوت چشم

گونه ناراحتی، آشفتگی، رنج و  جا هیچ همان بهشت است. زیرا آنسالمت و امنیت، 

یک از این  ها، پاک است؛ پس عاقل کدام ی این کدورتی وجود ندارد و بهشت از همه
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های آن را یا آخرت و سرای سالمت و امنیت را؟  گزیند: دنیا و نعمت دو را برمی

د و به سرای فناپذیر ده بدون شک هر عاقلی، سرای سالمت و امنیت را ترجیح می

ی بندگانش  رو اهلل متعال همه بندد. از این ، دل نمیست یدنیا که آکنده از رنج و آشفتگ

ي هَ ﴿خواند  را به سرای سالمت و امنیت فرامی نَِديو  ا ََم  َ َءَُي ش  سَ َط َِصر  ََإِل  : ﴾٢٥َت قِيمَ مُّ

 «.کند و هرکه را بخواهد، به راه راست، هدایت می»
رو نفرمود: همه را به راه  است؛ یعنی شرط و شروطی دارد. از اینهدایت، مقیّد 
هرکه را بخواهد، به راه راست هدایت  است: نماید؛ بلکه فرموده راست هدایت می

یا به  روی بیاورد ست که به سوی اهلل هیی هدایت ال لذا کسی، شایستهکند.  می
 فرماید: گونه که اهلل تعالی می ؛ همانسوی او بازگردد

ي هَ ﴿ َ َِديَ و  نَ َهَِإِل  ن اب ََم 
 
ََ  [٨٧: الرعد]  ﴾٢٧َأ

 نماید.. سویش بازگردد، هدایت می  و هر که را به

 فرماید: چنین می هم

ا﴿ ز اغَ َا َز اُغوَ َف ل مذ
 
َُٱَأ ََ  [٢: الصف]  ﴾قُلُوب ُهمَ َّللذ

 هایشان را منحرف کرد. و چون منحرف شدند، اهلل، دل

که نیت پاکی داشته باشد و تنها خشنودی اهلل و  بخشد کسی را هدایت می اهلل
 فرماید: گیرد که اهلل متعال می سرای آخرت را بجوید؛ چنین کسی، در مفهوم این آیه قرار می

ي هَ ﴿ نَِديو  ا ََم  َ َءَُي ش  سَ َط َِصر  ََإِل    [  ٨٢:  يونس]  ﴾٢٥َت قِيمَ مُّ

 کند. و هر که را بخواهد، به راه راست هدایت می

 فرماید: های دیگری ذکر کرده است؛ مانند این آیه که اهلل متعال، می آیه /مؤلفسپس  

َِٱوَ ﴿ ث ل ََل ُهمَب َض  َ ٱَمذ نَ ٱَةَِي وَ ل  ا ََي ادلُّ م  لَ َءَ ك  نز 
 
ا َٱَِمنَ َهَُن  َأ م  َخَ ٱف ََءَِلسذ َن ب اُتََۦبِهََِت ل ط 

َٱ
ص ََِضَۡرل  

 
ِشيمَ َب حَ ف أ ََ  [٣٢: الكهف]  ﴾حَُلِرِي  َٱَُروهَُت ذَ َاه 

گاه  که از آسمان فرو فرستادیم و آن ست یزندگی دنیا را برایشان بیان کن که همانند آبمثال 
ای گونه شود؛ بهروید و سپس خشک می ی آن آب به صورت انبوه میوسیله گیاهان زمین به

 کند.که باد، آن را به هر سو پراکنده می
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رویند  ز ریزش باران، میگونه است؛ مانند گیاهانی که پس ا یعنی زندگی دنیا نیز همین
 فرماید: کند. اهلل متعال می ها را به هر سو پراکنده می خشکند و باد، آن و سپس می

اَا َل ُموَ عَ ٱ﴿ نذم 
 
َ ٱَأ نَ ٱَةَُي وَ ل  ل هَ َل عِبرََي ادلُّ زِين ةرََوَرو  اُخُر ََو  ت ف  اثُرَرَن ُكمَ ب يَ َو  ت ك  َِفََو 

َٱ
َٱوَ َلَِو  َمَ ل  

ََ  [٨١: احلديد]  ﴾دَِ ل  َوَ ل  
بدانید که زندگی دنیا تنها بازی و سرگرمی و زیور و فخرفروشی شما به یکدیگر و 

 خواهی در اموال و فرزندان است. زیاده

آری! زندگی دنیا، پنج چیزِ ناچیز است: بازی، سرگرمی، زیور، فخرفروشی به 
 فرماید: می گونه است که اهلل خواهی در اموال و اوالد. مثال دنیا، این یکدیگر و زیاده

ث لَِ﴿ م  يَ َك  َغ  عَ َث 
 
َأ ب  ارَ لَ ٱَج  ََ  [٨١: احلديد]  ﴾ۥن ب اتُهََُُكفذ

 .دارد را به شگفت وا می کافرانهمچون بارانی که رویش گیاهان آن، 

ی آنان، اسیر دنیاست؛  بستگی شدیدی به دنیا دارند و عقل و اندیشه کافران، دل
 کنند: راوت و زیبایی آن، تعجب میشوند و از ط لذا به دنیا و ظواهر آن، فریفته می

ث لَِ﴿ م  يَ َك  َغ  عَ َث 
 
َأ ب  ارَ لَ ٱَج  ى ََي ِهيجََُُثمَذَۥن ب اتُهََُُكفذ ََهَُف ت   ِرَ ُمص  َا َمَ ُحط  ََي ُكونََُُثمَذَاف 

ِفَ ةَِٓأۡلٱَو  ابَرَِخر  ذ  ِديدَرَع  غَ َش  رَو م  ة َِٱَِمِنَ َفِر  رِض ََّللذ َ و  َو  ََََ  [٨١: احلديد]  ﴾نر
دارد و  ارانی )است( که رویش گیاهان آن، کافران را به شگفت وا می)زندگی دنیا( همانند ب

گردد. و در  بینی و سپس خُرد و ریز می را زرد و پژمرده می شود و آن  سپس خشک می
 آخرت، عذابی سخت و )نیز( آمرزشی از سوی اهلل و خشنودی اوست.

آنِ کسی که کنید؟ عذاب شدید آخرت از  دو را انتخاب می یک از این شما، کدام
شود که  نصیبِ کسی می هی و رضایت اهللرا بر آخرت، برگزیند؛ و آمرزش الدنیا 

اندیشد، قدر و  خواند و در آن می آخرت را بر دنیا ترجیح دهد. خردمندی که قرآن می
ی آخرت  یابد که دنیا، چیزی نیست؛ بلکه مزرعه شناسد و درمی ی دنیا را می اندازه

اید،  اید؟ اگر خیر و نیکی کاشته رای آخرت خود، چه کاشتهاست. پس بنگرید که ب
ی خرسندی شما  خوش به حالتان که خیر و نیکی برداشت خواهید کرد و این، مایه

خواهد بود، اما اگر کشت و کار شما، خوب نباشد، پس در دنیا و آخرت به خود 
 ارد.اید. اهلل متعال، ما را از تباهی دنیا و آخرت، مصون بد زیان زده

*** 
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ای  آید و به ذکر پاره باره وجود دارد که در شمارش نمی احادیث فراوانی در این
 کنیم: ها بسنده می از آن

نرصاري -162
َ
نَّ َرُسوَل اهللِ  عن عمرو بِن عوٍف األ

َ
با ُعبیدَة بَن  أ

َ
َبَعَث أ

یَتَِها َفَقدَم بِماٍل ِمَن ابل اجلرَّاح يِت ُِبزر
ر
َریرِن یَأ نَصاُر بُقدوِم أيب إىل ابَلحر

َ
َرین، َفَسِمَعت األ حر

ِر َمَع رسول اّللَّ  ا َصَل رسول اّللَّ  ُعَبیرَدَة، فواَفورا َصالَة الَفجر انررَصَف، َفَتَعرَُّضوا ََل،  َفلَمَّ
َم رسول اّللَّ  ِ »ِحنَی َرآُهم، ُثمَّ قال:  َفَتبَسَّ بَا ُعَبیرَدَة َقِدَم ب

َ
نَّ أ

َ
ُظنُُّكم َسِمعُتم أ

َ
ََشء ِمَن أ

َریرنِ  َحر ، فقال: «ابلر َجل یا رسول اّللَّ
َ
َر »، فقالوا: أ ُكم، فواّللَّ ما الفقر لُوا ما يرَسُّ مي

َ
وا وأ رِْشُ ب

َ
أ

َیا َعلَیرُكم کما بُسَطتر لََعَ َمنر ََكَن  نر نر تُبرَسَط ادلُّ
َ
َش أ خر

َ
ََش َعلَیرُكم، َولكين  أ خر

َ
أ

لََكترُهمر َقبرلَُكم، َفَتَنافَُسوَها َکَما َتَنافَ  هر
َ
لَِكُكمر َکَما أ  (۶)[متفٌق عليه]«. ُسوَها. َفَتهر

را  ابوعبیده بن جراح اهلل رسولگوید:  می عمرو بن عوف انصاری ترجمه:
. و او، با اموال جزیه، از بحرین جا را بیاورد ی آن فرستاد تا جزیه« بحرین»به 

جا  به اهلل صبح را با رسولبازگشت. انصار از آمدنِ ابوعبیده باخبر شدند و نماز 
ها با اشاره درخواست  پس از نماز، رو به سوی جماعت نمود؛ آن اهلل رسول آوردند.

کنم  گمان می»ها را دید، تبسم نمود و سپس فرمود:  آن اهلل وقتی رسول (1)مال کردند.
ود: خدا! فرم گفتند: بله، ای رسول«. اید ابوعبیده چیزی از بحرین آورده است شنیده

که شما را خشنود خواهد ساخت، امیدوار باشید؛ به اهلل شما را مژده باد و به چیزی »
ی  ترسم که دروازه من، برای شما از بابت فقر نگران نیستم؛ بلکه از این میسوگند که 

دنیا به روی شما گشوده شود و مانند گذشتگان که بر سر دنیا، با هم رقابت کردند، 
گونه که آنان را به هالکت کشاند،  یکدیگر بپردازید و دنیا، همان شما نیز به رقابت با

 «.شما را نیز به هالکت برساند

                                           
 .6820؛ و صحیح مسلم، ش: 2042صحیح بخاری، ش:  (۶)

 ها، گویای این بود که خواهان مال هستند. )مترجم( یعنی سیمای آن (1)
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ََل.  قال: َجلََس رسوُل اّللَّ  وعن أيب سعیٍد اخلدري -161 َنا َحور لََع الِمنررَب وََجلسر
َتُح َعلَیرُكمر مِ »فقال:  ِدي َما ُيفر َخاُف َعلَیرُكم ِمنر َبعر

َ
ا أ نَیا َوزینَتَِهاإِنَّ ِممَّ َرةِ ادلُّ  «.ن َزهر

 (۶)[متفٌق عليه]
بر منبر نشست و ما نیز  اهلل گوید: رسول می ابوسعید خدری ترجمه:

که پس از  ست اینهای من برای شما،  از جمله نگرانی»پیرامونش نشستیم. فرمود: 
 «.های زرق و برق دنیا بر شما گشوده شود من، دروازه

نَّ  هُ وََعنر  -169
َ
ٌة وَ »قال:  َرُسوَل اهللِ أ َیا ُحلرَوٌة َخَِّضَ نر تَعاىل  إِنَّ اهللَ إِنَّ ادلُّ
لِفُكم فِیَها،  َتخر َیا واتَُّقوا النيَساءِ  َفَینرُظرُمسر نر ملُوَن فاتَُّقوا ادلُّ  (1)[مسلم ]روایت .«َکیرَف َتعر

دنیا، شیرین و سبز »فرمود:  گوید: پیامبر می ابوسعید خدری ترجمه:
کند که  دهد و نگاه می فریب( است؛ و اهلل، شما را نسل به نسل، در زمین قرار می )دل

 «.ی زنان بپرهیزید ی دنیا و فتنه کردارتان چگونه است. پس، از فتنه

 شرح
در باب زهد و پارسایی در دنیا و تشویق به عدم  /ها، احادیثی که مؤلف این

باره ذکر نمود که  د آیه نیز در اینتر چن بستگی به دنیا ذکر کرده است؛ وی، پیش دل
ی  که دنیا در مقایسه با آخرت، چیزی نیست؛ بلکه مزرعه ست اینگر  همگی نشان

که باید پشت سر گذاشت. حال ببینیم که وَرَع )پرهیزگاری(  ست یآخرت و گذرگاه
 یک، برتر است؟ با زهد )پارسایی( چه تفاوتی دارد . کدام

بار و زهد،  ست؛ ورع، یعنی پرهیز از چیزهای زیانزهد، از وَرع، برتر ا پاسخ:
ها برای  اند: برخی از آن یعنی کنار گذاشتن چیزهایی که مفید نیست. اشیا، بر سه دسته

، وَرعبار. لذا  ها، نه مفیدند و زیان ای از آن بارند و برخی هم مفید و پاره آخرت، زیان
د، رها کند؛ یعنی کارها و اشیای چه را برای آخرت او ضرر دار که انسان، آن ست این

که انسان، آن چه را برای آخرت او مفید نیست،  ست این ،زهدحرام را ترک نماید. و 
ترک بگوید و به آن روی نیاورد و تنها به چیزی روی بیاورد که نفعی برای آخرتش 

                                           
 .0146ش: ؛ و صحیح مسلم، 0524صحیح بخاری، ش:  (۶)

 [70ی  . ]ر.ک: حدیث شماره6756صحیح مسلم، ش:  (1)
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خرت سراغ کارها یا چیزهایی که برای آ دارد؛ ناگفته پیداست که در این صورت، به
که زهد )پارسایی( از وَرَع )پرهیزگاری( برتر  رود. نتیجه این بار است، نمی و، زیانا

 است؛ یعنی هر پارسایی، پرهیزگار است، ولی هر پرهیزگاری، زاهد )پارسا( نیست.
های زرق و برق دنیا به روی ما   بسا دروازه به ما هشدار داده است که چه پیامبر

ه هالکت برسیم. وقتی ابوعبیده، ثروتی از بحرین با گشوده شود و مانند گذشتگان، ب

رفتند و نماز صبح را  از این موضوع باخبر شدند، نزد پیامبر خود آورد و انصار

با اشاره از  پس از نماز، رو به جماعت نمود. انصار جا آوردند. پیامبر با ایشان به

که  ها به امید این فت که آنلبخندی زد؛ زیرا دریا اهلل او درخواست مال کردند. رسول

اید ابوعبیده  کنم شنیده گمان می»اند. لذا فرمود:  چیزی دریافت کنند، نزدش آمده

و   یعنی این را شنیده« خدا! بله، ای رسول»گفتند: «. چیزی از بحرین آورده است

ا شما را مژده باد و به چیزی که شم»فرمود:  ایم تا سهمِ خود را بگیریم. پیامبر آمده

را خشنود خواهد ساخت، امیدوار باشید؛ به اهلل سوگند که من، برای شما از بابت فقر 

بسا  دست شویم؛ چه برای ما نگران نبود که فقیر و تنگ یعنی پیامبر«. نگران نیستم

گونه که در حدیثی قدسی آمده است:  نفع انسان و به خیرِ اوست. همان فقر، به

. «إنَّ ِمن ِعباِدي َمن لَو أغنيتُُه ألفَسَدُه الغَّ»فرماید:  یفرمود: اهلل متعال، م پیامبر

ها را ثروتمند سازم، ثروت و  در میان بندگانم، کسانی هستند که اگر آن»یعنی: 

نهند، گمراه  ؛ یعنی سر به طغیان می«کشاند نان را به فساد و تباهی مینیازی، آ بی

وإنَّ ِمن »  -پناه بر اهلل -دارد.  میها را از آخرت باز  شوند و مال و ثروت، آن می
ها را فقیر  بندگانی هم هستند که اگر آنو »یعنی:  (۶)«عبادي َمن لَو أفقرتُُه ألفسَدُه الفقرُ 

 «.گردد ی فساد و تباهی آنان می دستی، مایه  بگردانم، فقر و تنگ
الً فقرا، زیرا معمو«. من، برای شما از بابت فقر نگران نیستم»فرمود:  لذا پیامبر

آورند. به سرگذشت پیامبران  بیش از ثروتمندان، به حق و حقیقت روی می
یبشان کردند؟ آری؛ اشراف، بزرگان و السالم بنگرید؛ چه کسانی تکذ علیهم

تر از میان  ثروتمندانی که حاضر نبودند حقیقت را بپذیرند. لذا پیروان پیامبران، بیش
                                           

 .74، ش: /نک: ضعیف الجامع از آلبانی (۶)
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 رو پیامبر تر فقیر بودند. از این ، بیشامبر اسالمگونه که پیروان پی فقرا بودند. همان
اش برای ما از این  از بابت فقر و تنگ دستی برای امتش، نگران نبود؛ بلکه نگرانی

از این »که فرمود:  جهت بود که دنیا و زرق و برق آن به روی ما گشوده شود؛ چنان
ذشتگان که بر سر دنیا، ی دنیا به روی شما گشوده شود و مانند گ ترسم که دروازه می

گونه که آنان  با هم رقابت کردند، شما نیز به رقابت با یکدیگر بپردازید و دنیا، همان
 «.را به هالکت کشاند، شما را نیز به هالکت برساند

بینیم مردمانی که  این، یک واقعیت است؛ به وضعیت کنونی خود بنگریم. می
ند، بیش از دیگران، خداترس و پرهیزگارند. تر تری دارند یا به فقر، نزدیک ثروتِ کم

یابد  اش از راه اهلل، افزایش می گردانی شود، روی تر می هر چه مال و ثروت انسان، بیش
ها، به زرق و برق دنیا  گذارد. اینک بسیاری از انسان و سر به طغیان و سرکشی می

واهر دنیا. مردم ها و ظ اند؛ به ماشین، خانه، فرش، لباس، و دیگر خوشی چشم دوخته
مند است، روی دچه برای آخرتشان سو کنند و از آن افتخار می چنین چیزهاییبه 

آسایش و رفاه مادی و ی  ، تنها دربارهها ها، نشریات و مجله مهاند! روزنا گردانده
ی اندکی از  اند و عده گویند و از آخرت، غافل شده های دنیوی، سخن می وابستگی
که زرق و برق  ید و شاید، در مسیر درست قرار دارند. خالصه اینگونه که با مردم، آن

کشاند؛  دنیا، پیامدهایی منفی به دنبال دارد و انسان را به طغیان و سرکشی می
 فرماید: گونه که اهلل متعال، می همان

ذ َ﴿ َِٱَإِنَذَلَك  َ ل  َىل  طَ َنَ نس  ن٦ََغ 
 
َىت غَ سَ ٱَرذء اهََُأ ََََ  [٧  ،٦: العلق]  ﴾٧َن 

 بیند. نیاز می نهد، هنگامی که خود را بی حقا که انسان )عجیب است و( سر به طغیان می

 ی خود افتخار کرد و به قومش گفت:فرعون، به موقعیت و ثروت و جایگاه دنیو

وَ ي  ََق ال َ﴿ ل يَ َمَِق 
 
َأ َ َُكَُملَ َِلََس  ه  ََِمص  َِو  َٱَِذه

َ َرَُه  َن َل   َ  [٢١: الزخرف]  ﴾ِريت 
 مصر از آنِ من نیست؟ و این جویبارها از فرودست کاخم روان است.آیا پادشاهی 

دنیا، شیرین و »فرمود:  چنین در یکی از احادیث این باب آمده است: پیامبر هم
به عبارت دیگر، دنیا، در مذاق انسان، شیرین و در نگاهش، «. فریب( است سبز )دل

، ابتدا نگاه انسان را به خود باشد. چیزی که شیرین و زیبا باشد زیبا و فریبنده می
شود و وقتی چشم و دل، هر دو طالب  گاه، نفس انسان، طالبش می کند و آن جلب می
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رود و دوست دارد هرطور که شده به آن دست  چیزی شوند، هوش از سرِ انسان می
ی این حدیث آمده  در ادامه شود. ی دنیای شیرین و فریبنده می یابد. لذا انسان، فریفته

ها  ؛ یعنی نسلی از انسان«دهد و اهلل، شما را نسل به نسل، در زمین قرار می»: است
برند و جانشین  ها از برخی دیگر، ارث می رود و برخی از انسان آید و نسلی می می
دهید  آیا دنیا را ترجیح می«. کند که کردارتان چگونه است و نگاه می»شوند.  ها می آن

دنیا و ولی «. ی زنان بپرهیزید ی دنیا و فتنه پس، از فتنه: »رو فرمود یا آخرت را؟ از این
و  کند میاه درست و راه اهلل هزینه در رو انسان، آن را  ست یهال ثروتی که دهشی

. از ست یدنیای خوب، نماید میی اطاعت و بندگی اهلل کمک  ثروتش به او در زمینه
رضایت و خشنودی او،  و در جهت رو ثروتمندی که ثروتش را در راه اهلل این

که اهلل متعال به او حکمت و دانش بخشیده و او،  ست یی عالم منزله کند، به خرج می
شود و آخرت را از  آموزد. لذا کسی که به دنیا مشغول می به مردم علم و حکمت می

ی سعادت  برد، با کسی که اهلل متعال، ثروتی به او بخشیده و ثروتش، مایه یاد می
 کند، متفاوت است: را در راه اهلل انفاق میاوست و آن 

بذن ا َ﴿ نَ ٱَِفََء اتِن اَر  ن ةَ َي ادلُّ س  ِفََح  ن ةَ َِخر ةَِٓأۡلٱَو  س  ََو قِن اَح  اب  ذ  ََ  [٨١١: البقرة] ﴾٢٠١َِلذارَِٱَع 
ای پروردگامان! در دنیا به ما نیکی عطا فرما و در آخرت نیز نیکی بده و ما را از عذاب آتش 

 .محفوظ بدار

*** 

نٍس  -161
َ
نَّ انلَّبَّ  وعن أ

َ
 (۶)[متفٌق عليه] «.اللَُّهمَّ ال َعيرَش إاِلَّ َعيرُش اآلِخَرةِ »قال:  أ

یقین فقط زندگی آخرت،  یا اهلل! به»فرمود:  گوید: پیامبر می انس ترجمه:
 «.)نه دنیا( ست یزندگ

رَمیيَت ثَ »قال:  وعنُه َعنر رسول اّللَّ  -162 لُُه َوماَُلُ وََعَملُه: َفرَیرِجُع یَترَبُع ال هر
َ
الثٌَة: أ

لُُه َوَماَُلُ َویَبرََق َعَملُهُ  هر
َ
َنان َویَبرََق َواحد: یَررِجُع أ  (1)]متفق علیه[ «.اثر

                                           
 .0214و...؛ صحیح مسلم، ش:  6225صحیح بخاری، ش:  (۶)

ذکر  012ی  تر به شماره . ]این حدیث پیش6821؛ صحیح مسلم، ش: 2405صحیح بخاری، ش:  (1)
 شده است.[
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کند:  سه چیز، مرده را همراهی می»فرمود:  اهلل گوید: رسول می انس ترجمه:
ماند: خانواده و  ردند و یکی با او میگ ها بازمی خانواده، و مال و عمل او. دو تا از این

 «.ماند گردند و عملش با او می مالش برمی

ََت : »َقاَل َرُسوُل اهللِ وعنه قال:  -166 ِل انلَّارِ یَورَم الرِقَیاَمِة یُؤر هر
َ
َیا ِمن أ نر ِل ادلُّ هر

َ
َعِم أ نر

َ
بَأ
َبُغ يِف انلَّارِ َصبرَغةى ُثمَّ ُيَقاُل: یا ابرَن آَدَم َهلر  ؟  َفُیصر ؟ َهلر َمرَّ بَِك نَعیٌم َقطُّ یرَت خریاى َقطُّ

َ
َرأ

َبُغ َصبرَغةى يف  ِل اجَلنَِّة َفُیصر هر
َ
َیا ِمنر أ نر َشدي انلَّاِس بُؤرساى يف ادلُّ

َ
ََت بأ . َویُؤر فیقول: ال واّللَّ یاَربي

؟ َهلر َمرَّ  یرَت بُؤرساى َقطُّ
َ
ةٌ بَِك  اجَلنَِّة، َفُیَقاُل ََلُ: یا ابرَن آَدَم َهلر َرأ ، َما  ِشدَّ ؟ فیقوُل: ال، َواّللَّ َقطُّ

ةى َقطُّ  یرُت ِشدَّ
َ
، َوال َرأ ٌس َقطُّ  (۶)[مسلم ]روایت .«َمرَّ يِب بُؤر

ترین و  روز قیامت، آسوده»فرمود:  اهلل گوید: رسول می انس ترجمه:
آورند و یک بار در دوزخ غوطه  برخوردارترین فرد دنیا را از میان دوزخیان می

ای؟  شود: ای فرزندِ آدم! آیا هرگز خوشی و خیری دیده گاه به او گفته می دهند؛ آن می
گوید: ای پروردگار من! به اهلل سوگند،  رسیده است؟ و او می توآیا هرگز نعمتی به 

ی مردم در دنیا رنج و سختی کشیده و  خیر. و فقیرترین شخصی را که بیش از همه
و سپس به او  دهند و یک بار در بهشت غوطه می آورند سزاوار بهشت شده است، می

ای بر تو  ای؟ آیا هرگز سختی شود: ای فرزندِ آدم! آیا هرگز رنج و فقری دیده گفته می
گوید: نه، به اهلل سوگند هرگز ناراحتی و رنجی  می -در پاسخ -گذشته است؟ و او 

 «.ام بر من نگذشته است؛ هرگز سختی ندیده

ر -162 َتور ادٍ وعن الُمسر َیا يف اآلِخَرةِ إاِلَّ ِمثرُل َقاَل َرُسوُل اهللِ قال:  ِد بِن شدَّ نر : َما ادلُّ
َم، َفلرَینرُظرر بَِم یَررِجُع؟ ُبَعُه يف ايلر صر

ُ
حُدُكمر أ

َ
 (1)]روایت مسلم[ «َما ََيرَعُل أ

دنیا در برابر آخرت »فرمود:  اهلل گوید: رسول می مستورد بن شداد ترجمه:
گاه بنگرد که  تش را در آبِ دریا فروبَرَد و آنشکه یکی از شما انگ ست اینتنها مانند 

 «قدر از آب دریا با خود آورده است؟ انگشتش چه

                                           
 .6217صحیح مسلم، ش:  (۶)
 .6842صحیح مسلم، ش: (1)
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نَّ َرُسوَل اهللِ  وعن جابر -162
َ
َسكَّ  أ

َ
ٍي أ وِق َوانلَّاُس َکَنَفَتیرِه، َفَمرَّ ُِبَدر َمرَّ بِالسُّ

 ِ ُذن
ُ
َخَذ بَأ

َ
َهٍم؟»ه، ُثمَّ قال: َمیيٍت، َفَتَناَوََل، َفأ نر یَُكوَن َهَذا ََلُ بِِدرر

َ
یُُّكمر حُیِبُّ أ

َ
َفقالوا: َما « أ

َنُع بِه؟ ثم قال:  ٍء، َوَما نَصر نَُّه نَلَا بََِشر
َ
؟ َقالُوا: َواّللَّ لَور ََكَن َحیًّا ََكَن »َُنِبُّ أ نَُّه لَُكمر

َ
َُتِبُّوَن أ

َ
أ

. فَكیرَف َوهو مَ  َسكُّ
َ
وُن لََع اّللَّ ِمنر هذا َعلَیرُكمر »یٌَّت؟! فقال: َعیربىا، إِنَُّه أ هر

َ
َیا أ نر  «.َفَو اّللَّ لَِلُّ

 (۶)]روایت مسلم[
در حالی که مردم در دو طرف او بودند، از  گوید: پیامبر می جابر ترجمه:

آن را برداشت و های کوچکی داشت.  گوش ای دید که ی مرده گذشت. بزغاله بازار می
چه کسی دوست دارد این بزغاله به یک درهم از او »فرمود:  گوشَش را گرفت و

کارش کنیم؟ سپس  خواهیم چه خواهیم؛ می گفتند: آن را به مُفت هم نمی« باشد؟
گفتند: به اهلل سوگند، اگر زنده بود، « آیا دوست دارید مالِ شما باشد؟»فرمود:  پیامبر

به اهلل »فرمود:  گاه پیامبر ! آنکه مرده است ارزش( بود؛ چه رسد به این معیوب )و بی
 «.تر است تر و پست ارزش سوگند، دنیا نزد اهلل از این مردار نیز نزد شما، بی

 شرح
عالقگی به دنیا ذکر کرده است که نشان  ی زهد و بی احادیثی درباره /مؤلف

دهد زندگی و خوشی واقعی، زندگی آخرت است. از جمله این حدیث که انس  می
 ست ییقین فقط زندگی آخرت، زندگ یا اهلل! به»فرمود:  گوید: پیامبر می بن مالک
یعنی زندگی خوش، راحت و ماندگار، زندگی آخرت است و زندگی دنیا «. )نه دنیا(

چه اعمال  یابد و رو به فناست و چنان هرچه خوش و راحت باشد، سرانجام، پایان می
حدیثی  /رو مؤلف ست. از ایننیک و شایسته با آن همراهی نکند، سراسر زیان ا

ترین و برخوردارترین فرد دنیا را از  روز قیامت، آسوده»بدین مضمون ذکر کرده که: 
؛ یعنی کسی که جسمی سالم داشته و از لباس، همسر، «آورند میان دوزخیان می

یک بار در دوزخ او را و »مسکن، سواری و امکانات خوبی برخوردار بوده است. 
شود: ای فرزندِ آدم! آیا هرگز خوشی و خیری  گاه به او گفته می آندهند؛  غوطه می

گوید: ای پروردگار من! به اهلل  ای؟ آیا هرگز نعمتی به تو رسیده است؟ و او می دیده

                                           
 .6847صحیح مسلم، ش: (۶)
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ی این  خورد، ولی همه که فقط یک بار در دوزخ غوطه می او، با این .«سوگند، خیر
ماند، چه وضعیتی  همیشه در دوزخ میبرد؛ پس کسی که برای  ها را از یاد می نعمت

 خواهد داشت؟! پناه بر اهلل.
در  ذکر کرده که در آن آمده است: پیامبر چنین حدیثی از جابر هم /مؤلف

ای داشت. آن را باال گرفت،  های کوچک و بریده ای دید که گوش مرده غالهزب بازار
بزغاله به یک درهم از دوست دارد این  یک از شما کدام»گوشَش را گرفت و فرمود: 

کارش کنیم؟ سپس  خواهیم چه خواهیم؛ می گفتند: آن را به مُفت هم نمی« او باشد؟
گفتند: به اهلل سوگند، اگر زنده بود، « آیا دوست دارید مالِ شما باشد؟»فرمود:  پیامبر

 به اهلل»فرمود:  گاه پیامبر که مرده است! آن ارزش( بود؛ چه رسد به این معیوب )و بی
 «.تر است تر و پست ارزش سوگند، دنیا نزد اهلل از این مردار نیز نزد شما، بی

بریده که مرده است، هیچ ارزشی ندارد؛ و دنیا از  ی خُردگوش یا گوش یک بزغاله
 باشد؛ ارزش می تر است. پس دنیا، خیلی پست و بی ارزش این هم نزد اهلل متعال، بی

ی آخرت خویش  ایسته انجام دهد، آن را مزرعهکار نیک و ش دنیاولی اگر کسی در 
 وغفلت  ،یابد. اما اگر کسی ساخته است و به سعادت دنیا و آخرت دست می

کند و اوقاتش بدون عمل، سپری شود، در دنیا و آخرت  تنبلیانگاری نماید و  سهل
 فرماید: گونه که اهلل متعال می بیند. همان زیان می

ِينَ ٱَِسِينَ خ  َلَ ٱَإِنَذَقُل َ﴿ وَ ََّلذ ِسُ ُهمَ َا َخ  نُفس 
 
هَ َأ

 
أ ةَِ قِي  َلَ ٱَمَ ي وَ َلِيِهمَ و  ََم  ل 

 
َُهوَ َلِك َذ  ََأ

َ ل َُٱ ََ  [١٢: الزمر]  ﴾١٥َُمبِيَُل َٱَانَُس 
زنند.  ی خویش زیان می کاران، کسانی هستند که روز قیامت به خود و خانواده بگو: زیان

 هان! این، همان زیان آشکار است.

 فرماید: و می 

َِلَ ٱوَ ﴿ َِٱَإِنَذ١ََع ص  َ ل  َ َل ِفََنَ نس  ٢َََُخس  ِينَ ٱَإِلذ ُنوا َََّلذ ِملُوا ََء ام  َِتَلِح  َلصذ َٱَو ع 
وَ  ت و اص  ََِا َو  َ ٱب

وَ َقَِِل  ت و اص  ََِا َو  َِٱب ب  َََ  [٣  ،١: العرص]  ﴾٣َلصذ
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. ارهای شایسته انجام دهند و یکک

کارند، مگر کسانی که دارای این چهار ویژگی باشند: ایمان  زیانها  ی انسان همه
دیگر را به حق )توحید( سفارش کنند و  بیاورند، کارهای نیک انجام دهند، یک
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ها  د. اهلل متعال، ما و مسلمانان را جزو ایندیگر را به صبر و شکیبایی توصیه نماین یک
 قرار دهد.

*** 

َِش َمَع انلَِّبي  وعن أيب ذرٍّ  -163 مر
َ
ُحٌد  قال: ُکنرُت أ

َ
بلََنا أ َتقر ٍة باملدینة، َفاسر يف َحرَّ

بَا َذرٍّ »فقال: 
َ
. فقال: «. یا أ حُ »قلت: بَلَّیرَك یا رسول اّللَّ

َ
نَّ ِعنرِدي ِمثل أ

َ
ن أ ٍد هذا َذهباى َما يرَُسُّ

قُوَل بِِه يف ِعبَ 
َ
نر أ

َ
یرن، إاِلَّ أ ُصُدهُ دِلَ رر

َ
ٌء أ یَّاٍم وِعنرِدي ِمنرُه ِدیَنار، إاِلَّ ََشر

َ
َّ ثاَلثَُة أ ِِض يلَعَ اد اّللَّ َتمر

َقلُّوَن »عن یَِمینِه وعن شماَل ومن خلفه، ثم سار فقال: « هَكَذا َوَهَكذا
َ
كََثِیَن ُهُم األ

َ
إِنَّ األ

َوَقلیٌل »عن یمینه، وعن شماَل، وِمنر َخلفه « لقیامِة إاِلَّ َمنر َقاَل بالَماِل هكَذا وهكذایَوَم ا
َحر َحَّتَّ آتَیَك »ُثمَّ قال يِل: «. َما ُهمر  ُثمَّ انرَطلََق يف َسَواِد اللَّیرِل حَّت تََواَرى، «. َمََكنَك ال َتربر

نر 
َ
َتَفَع، َفَتَخوَّفرُت أ تاى َقِد ارر ُت َصور َحٌد َعَرَض للنَِّبي  فسِمعر

َ
نر آتَِیُه َفَذَکررُت  یَُكوَن أ

َ
ُت أ َردر

َ
َفأ

حر َحَّتَّ آتَیَك »قوَل:  َ ُت َصوتاى َُتَوَّفرُت منه، «ال َتربر تَاِِّن، َفُقلرت: لقد َسِمعر
َ
برَرحر َحَّتَّ أ

َ
، فلم أ

َته؟»َفَذَکررُت َل. فقال:   »قلت: َنَعم، قال: « َوَهلر َسِمعر
َ
تاِِّن فقال: َمن ماَت ِمنر َذاَك ِجربیُل أ

َق  ق؟ قال: َوإِنر َزََن َوإِنر َِسَ تَِك اليُْشُِك باّللَّ َشيئاى َدَخَل اجَلنََّة، قلت: َوإِنر َزَن َوإِنر َِسَ مَّ
ُ
 «.أ

 (۶)]متفق علیه؛ این، لفظ بخاری است.[
مدینه   سنگالخهای  زمیندر میان یکی از  گوید: با پیامبر می ابوذر ترجمه:

« ای ابوذر!»فرمود:  پیش روی ما قرار گرفت. پیامبر« اُحُد»که  تا این رفتم ه میرا
ی کوه احد طال  اندازه دوست ندارم به»خدا! فرمود:  عرض کردم: در خدمتم ای رسول

داشته باشم و سه روز بر من بگذرد و دیناری از آن نزدِ من باقی بماند، جز مقداری 
که بگویم آن را در میان بندگان اهلل،  دارم؛ مگر این که برای پرداخت بدهی نگه می

به چپ و راست  -ی بذل و بخشش ی نحوه ه نشانهب - و«. چنین و چنان تقسیم کنند
کسانی که ثروت »سپس به راهش ادامه داد و فرمود:  و پشت سرش اشاره کرد.

 که کسانیتری خواهند داشت، مگر  کم اجر و پاداشتری دارند، روز قیامت،  بیش
و  چپ و راست و با دراز کردن دست به؛ «کنند میچنین و چنان بذل و بخشش 

سپس به من «. ها، اندکند و این»و افزود:   -ی انفاق را نشان داد نحوه -پشت سرش 

                                           
 .880، 685؛ و صحیح مسلم، ش: 2622صحیح بخاری، ش:  (۶)



 369 خواهی از آن و... هد و پارسایی در دنیا و تشویق به کمباب: فضیلت ز

سپس در تاریکی شب رفت و «. سرِ جایت بمان و جایی نرو تا نزدت برگردم»فرمود: 
تعرض  شنیدم و ترسیدم که کسی به پیامبر گاه صدای بلندی از نظر، ناپدید شد؛ آن

جایی نرو »خاطر آوردم که فرمود:  بروم، اما به کرده باشد؛ تصمیم گرفتم نزد پیامبر
خدا! صدایی  که نزدم آمد. گفتم: ای رسول لذا جایی نرفتم تا این«. تا نزدت بیایم

تو آن را : »شنیدم و نگران شدم؛ و صدایی را که شنیده بودم، برایش گفتم. فرمود
جبرئیل بود، نزدم آمد و گفت: هرکس در حالی بمیرد که »گفتم: بله. فرمود: « شنیدی؟

. گفتم: حتی اگر «شود کس( را با اهلل شریک نسازد، وارد بهشت می چیز )و هیچ هیچ
 «.حتی اگر دزدی و زنا کند»دزدی و زنا کند؟ فرمود: 

ِن ل»قال:  اهلل عنر رسولِ  وعن أيب هریرة -122 ُحٍد َذَهبىا، لرَسَّ
ُ
نر و َكن يِل ِمثُل أ

َ
 أ

یٍن  ُصُدهُ دِلَ رر
َ
 (۶)]متفق علیه[ «.ال َتُمرَّ يلَعَّ ثاَلُث يَلَاٍل َوِعنِدي منه ََشٌء إالَّ ََشٌء أ

ی احد طال داشته  اندازه اگر به»فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
که سه شب بر من نگذرد و چیزی از آن  باشم، برایم باعث خوشحالی خواهد بود

 «.دارم چه برای پرداخت بدهی نگه می نزدم باقی نماند، مگر آن

سَفُل منرُكمر َوال َتنرُظُروا إىل َمنر قَاَل َرُسوُل اهللِ وعنه قال:  -122
َ
: انرُظُروا إىل منر َهَو أ

ن ال تَزرَدُروا نعمَة اّللَّ َعلیرُكمر 
َ
دُر أ جر

َ
 (1)]متفق علیه؛ این، لفظ مسلم است.[ «.فَوقَُكم فُهَو أ

َل علیِه يف املاِل َواخَللرِق فلرینرُظرر إىل »ويف روایة ابلخاري:  َحُدُكمر إىل َمنر فُضي
َ
إِذا َنَظر أ

َفُل ِمنرهُ  سر
َ
 «.َمنر هو أ

به کسی نگاه کنید که )در »فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
؛ زیرا شماستباالتر از کسی که تر از شماست، نه به  پایینثروت و جایگاه دنیوی( 

 «.سزایی دارد که نعمت اهلل را بر خود، ناچیز نشمارید این امر، تأثیر به
هرگاه یکی از شما، کسی را دید که در مال و »و در روایت بخاری آمده است: 

تری قرار  در سطح پاییننسبت به او جمال بر او برتری دارد، به کسانی بنگرد که 
 «.دارند

                                           
 .880؛ و صحیح مسلم، ش: 6228صحیح بخاری، ش:  (۶)

 .6822؛ و صحیح مسلم، ش: 2581صحیح بخاری، ش:  (1)



 الصالحین شرح ریاض   321

 

َهِم َوالقطیَفِة َواخَلِمیَصِة، إِنر »قال:  وعنه َعِن انلَّبي  -121 رر یَنارِ َوادلي تَِعَس عبرُد ادلي
عِطَي رِض، َوإِنر لَمر یُعَط لَمر یَررَض 

ُ
 (۶)]روایت بخاری[ «.أ

ی  ی دینار و درهم، و بنده بنده»فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:
نابود باد. اگر از اموال دنیا برخوردار شود،  (1)های زیبا، های نفیس و لباس ارچهپ

 «.گردد گردد و اگر برخوردار نشود، خرسند نمی خشنود می

ا  وعنه -129 ِة َما ِمنرُهم رَُجٌل علیه رداٌء، إِمَّ فَّ ِل الصُّ هر
َ
یرُت َسبِعنَی ِمنر أ

َ
قال: لَقدر َرأ

ا کَِساء، ق . ومنرَها ما َيبرلُُغ إَِزاٌر، وإِمَّ اَقنیر َناقِِهم، َفمنرَها َما یبرلُُغ نِصَف السَّ عر
َ
در ربُطوا يف أ

رتُُه. نر تَُرى عور
َ
َمُعُه بیِده کراِهَیَة أ  (۳)]روایت بخاری[ الَكعربنی. َفیجر

در یک نفر هم را دیدم؛ « اهل صفه»فتاد نفر از گوید: ه می ابوهریره ترجمه:
یا پیراهنی که بر گردن  داشتند،اس کاملی داشته باشد؛ یا شلواری لبنبود که ها  میان آن

رسید و بعضی هم تا دو قوزک  ی ساق پا می ها تا نیمه بستند و برخی از آن خود می
 کرد که مبادا عورتش نمایان شود. پا و شخص، آن را با دستش جمع می

ُن ال: »َقاَل َرُسوُل اهللِ وعنه قال:  -121 َیا ِسجر نر ِمِن وجنَُّة الََكفِرِ ادلُّ ]روایت  «.ُمؤر

 (8)مسلم[
دنیا، زندان مؤمن و بهشتِ »فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

 «.کافر است
 
 

                                           
 و.... 6222صحیح بخاری، ش:  (۶)

بستگی  های معنوی، اهل تجمل است و به دنیا و ظواهر آن، دل شیعنی کسی که بدون توجه به ارز (1)
که چیزی  کند، ولی همین های دنیا، خرسند است و احساس شادی می دارد؛ هنگام برخورداری از نعمت

 گردد. ]مترجم[. خواهد، از دنیا برخوردار نشود، خشمگین می گونه که دلش می از دست بدهد یا آن

 .556صحیح بخاری، ش:  (۳)

 .6842صحیح مسلم، ش:  (8)
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 شرح
ی زهد و پارسایی در  ذکر کرده است، درباره /ی این احادیث که مؤلف همه
فرموده  که پیامبر $عالقگی به آن است. از جمله حدیث ابوذر و ابوهریره دنیا و بی

ی کوه احد طال داشته باشم و سه روز بر من بگذرد و  اندازه دوست ندارم به»است: 
دارم؛  دیناری از آن نزدِ من باقی بماند، جز مقداری که برای پرداخت بدهی نگه می

به  -و «. که بگویم آن را در میان بندگان اهلل، چنین و چنان تقسیم کنند مگر این
 به چپ و راست و پشت سرش اشاره کرد. -ی بذل و بخشش وهی نح نشانه

زاهدترین فرد در دنیا بوده است؛ زیرا به  دهد که پیامبر این، نشان می
داشت،  ای نداشت و مال و ثروتی نزد خویش نگه نمی آوری مال و ثروت، عالقه جمع

خاطر  ش بها سپر جنگیرو در حالی از دنیا رفت که  مگر برای پرداخت بدهی. از این
 اش قرض گرفته بود، در گرو )رهن( یک یهودی بود. مقداری جو که برای خانواده
کرد؛  را از آن، محروم نمی ارزشی داشت، پیامبرش اگر دنیا نزد اهلل متعال

، وَما َوااَله وَ »فرموده است:  پیامبر ْنيَا َملُْعونٌَة، َملعون َما فيها، إِالَّ ِذْكَر اَّللَّ اعمِلاً إِنَّ ادلُّ
باشد؛ جز ذکر اهلل متعال  شده می دنیا و آن چه در آن است، نفرین»یعنی:  (۶).«َوُمتَعلِّماً 

و عالم و  -یعنی هر عمل نیکی که مانند ذکر خداست -چه که مانند آن است  و آن

 «.آموز( کسی که به کسب علم و دانش، مشغول است )دانش
تری دارند، روز  ثروت بیشکسانی که »آمده است:  سپس در حدیث ابوذر

که به نان و  انسان همینزیرا معموالً «. تری خواهند داشت قیامت، اجر و پاداش کم
 ورزد و از اطاعت و بندگی اهلل کند و تکبر می نیازی می رسد، احساس بی نوایی می

سان همواره به  سازد و بدین شود؛ چراکه دنیا او را به خود مشغول می گردان می روی
مگر »در ادامه فرمود:  کند. پیامبر تر توجه می ا مشغول است و به آخرت، کمدنی

انفاق  ؛ یعنی امولشان را در راه اهلل«کنند میچنین و چنان بذل و بخشش  کسانی که
 نمایند. می

                                           
( این 2505، 0218در صحیح الجامع ) /(؛ آلبانی5006ماجه ) ، ابن62668روایت ترمذی ) (۶)

 مسعود، حسن دانسته است. نقل از ابوهریره و ابن روایت را به
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کس(  چیز )و هیچ هرکس در حالی بمیرد که هیچ»آمده است:  در حدیث ابوذر
این، بدین  «.حتی اگر دزدی و زنا کند؛ شود شت میرا با اهلل شریک نسازد، وارد به

معنا نیست که دزدی و زنا، گناهان کوچکی هستند؛ بلکه گناهان بزرگی محسوب 
 رو ابوذر تعجب کرد و پرسید: حتی اگر دزدی و زنا کند؟! و پیامبر شوند. از این می

رد و گناهان زیرا اگر کسی در حالِ ایمان بمی«. حتی اگر دزدی و زنا کند»فرمود: 
گونه که  همانبزرگی بر دوش داشته باشد، باز هم اهلل متعال، او را خواهد بخشید؛ 

 فرماید: می اهلل

َ ٱَإِنَذ﴿ ََّللذ غَ َل  نَفِرَُي 
 
َ َأ ي غَ َۦبِهََِكَ يُش  اَِفرَُو  نَلِك َذ  ََُدونَ َم  ا ََلِم  َ [  ٣٨:  النساء]  ﴾ءَُي ش 

آمرزد و جز شرک را برای هر کس که بخواهد  یهمانا اهلل، این را که به او شرک ورزند، نم
 بخشد. می

رود  طور که بیم آن می ای را بیامرزد؛ همان لذا امید است که اهلل متعال، چنین بنده
رود؛ زیرا فرجامِ  کار، در نهایت به بهشت میاو را مجازات کند، ولی مسلمانِ گنه

اما  شود، بهشت است. یآورد و مرتکب عمل کفرآمیزی نم کسی که به اهلل شرک نمی
گردد، برای همیشه در آتش دوزخ  کسی که مرتکب عملی کفرآمیز مانند ترک نماز می

آید، گرچه شهادتین بگوید و گواهی دهد  شمار می خواهد ماند؛ زیرا کافر و مرتد به
ی اوست و ادعا کند که به  که معبود راستینی جز اهلل وجود ندارد و محمد، فرستاده

 خواند، کافر است؛ منافقان به پیامبر ت، ایمان دارد! ولی چون نماز نمیاهلل و آخر
گفتند،  ها، ذکر خدا می آن (۶)ی اهلل هستی. دهیم که تو، فرستاده گفتند: ما، گواهی می می

خواندند، اما اهلل متعال،  کردند و نماز هم می ولی اهلل متعال را فقط اندکی یاد می
 فرماید: ها می نآی  درباره

ََا َق اُموَ َِإَوذ ا﴿ ل وَ ٱَإِل  َ َق اُموا ََةَِلصذ ال  ا ََُكس  َٱَُءونَ يُر  ََِلذاس  ل  َ ٱَُكُرونَ ي ذَ َو  ََّللذ ََإِلذ َق لِيل 
 [ ١٣٨:  النساء]  ﴾١٤٢

ایستند و در برابر مردم ریا و ایستند، از روی تنبلی )به نماز( میو هنگامی که به نماز می 
 کنند.جز اندکی یاد نمیکنند و اهلل را خودنمایی می

                                           
 .0ی  ی منافقون، آیه نگا: سوره (۶)
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 ی دوزخ خواهند بود. ترین رده خوانند، در پایین که نماز می لذا با این
دهد که  گر اهمیت زهد در دنیاست و نشان میی این احادیث، نشان همه
ی هیچ انسانی نیست که به دنیا وابسته باشد؛ بلکه دنیا را باید در دست  شایسته

روی بیاوریم.  آالیش به سوی اهلل با قلبی پاک و بیبگیریم، نه در قلب تا بتوانیم 
؛ زهد و پارسایی، بدین معنا نیست که از دنیا استفاده نکنیملذا  این، کمال زهد است.

فاده نماییم و در ست ا یدرست خوبی و به به های حالل آن بلکه باید از دنیا و نعمت
که دنیا را در دست  ست اینچارچوب شریعت، سهم خود را از آن بگیریم، ولی مهم 

 قرار دهیم، نه در قلب.
*** 

َخذ رسوُل اّللَّ  رِض اهلُل عنهماوعن ابن عمر  -122
َ
، فقال:  قال: أ ُكنر يف »بَِمنرِكَبَّ

ور اَعبُِر سبیٍل 
َ
نََّك غریٌب، أ

َ
نریا کأ  «.ادلُّ

سیرَت، َفال تَنرتِظِر الصَّ  رِض اهلُل عنهماَواَكَن ابُن عمر  مر
َ
َت، یقول: إَِذا أ بحر صر

َ
باَح وإَِذا أ

تَِك لَِمَرِضَك وِمنر حیاتِك ملِوتَك.  (۶)]روایت بخاری[ َفال تنرَتِظِر الرَمساَء، وُخذر منر ِصحَّ
در دنیا »هایم را گرفت و فرمود:  شانه اهلل گوید: رسول می $عمر ابن ترجمه:

 «.یا رهگذری هستی مسافرچنان باش که گویی 
گام منتظر صبح نباش و هنگامی که صبح شد، در هن شب»گفت:  می $عمر ابن

با برداری نما و  ات بهره درستی برای دوران بیماری انتظار شب نباش؛ هنگام تن
 «.آماده شواز حیات خویش برای مرگ خود، استفاده 

اند: بدین معناست که به دنیا اعتماد نکن و آن را  ]در شرح این حدیث گفته
خود نگو که مدتی طوالنی در آن خواهی ماند؛ به دنیا گاه خود مپندار و به  اقامت

سان مسافری که در غربت به چیزی وابستگی ندارد، به هیچ چیز دنیا  توجه نکن و به
ی خویش است و  فکرِ بازگشت به منطقهبه وابسته مشو؛ مانند مسافری که در غربت، 

ز به چیزی از دنیا شود )که فکر بازگشت را فراموش کند(، تو نی به چیزی مشغول نمی
 مشغول نشو.[

                                           
 .2502صحیح بخاری، ش:  (۶)
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اعدي -126 ٍد السَّ ِل بِن سعر فقال:  قال: جاَء رُجٌل إىل انلَّبي  وعن أيب الرعبَّاس َسهر
حبَّين انلَّاس. فقال: 

َ
، وَأ حبَّين اّللَّ

َ
نیا »یا رسول اّللَّ ُدلَّين لََع عَمٍل إِذا َعِملرُتُه أ ازرَهدر يف ادلُّ

، َوازرهَ  ماجه و  ]حدیثی حسن است که ابن «.در فِیَما ِعنرَد انلَّاِس حُیبََّك انلَّاُس حُیِبََّك اّللَّ

 (۶)اند.[ جز او با سندهای نیکو روایت کرده
آمد و  گوید: مردی نزد پیامبر می ابوالعباس، سهل بن سهل ساعدی ترجمه:

و  خدا! مرا به کاری راهنمایی کن که وقتی آن را انجام دهم، اهلل گفت: ای رسول
در دنیا زهد و پارسایی پیشه کن تا اهلل تو »فرمود:  مردم، مرا دوست بدارند. پیامبر

، در نتیجه مردم تو را چه مردم دارند، چشم طمع نداشته باش را دوست بدارد و به آن
 «.دوست خواهند داشت

َماِن بِن بَشری  -122 َما  ابقال: َذَکر ُعَمُر برُن اخَلطَّ  رِض اهلُل عنهماوعن انلُّعر
یرُت رسوَل اّللَّ 

َ
َیا فقال: لََقدر َرأ نر َصاَب انلَّاُس ِمَن ادلُّ

َ
قَل  أ َورَم یَلرَتوي ما ََيُِد ِمَن ادلَّ َيَظلُّ ايلر

َنُه.  بِِه بطر
ُ
أل  (1)]روایت مسلم[ ما َيمر

های دنیوی را که  نعمت گوید: عمر بن خطاب می $نعمان بن بشیر ترجمه:
را دیدم که تمام روز را در  اهلل رسول»اند، ذکر کرد و فرمود:  مردم به آن دست یافته

پیچید و حتی خرمای نامرغوبی هم  کرد که از گرسنگی به خود می حالی سپری می
 «.یافت که با آن شکمش را سیر کند نمی

َ رسوُل اّللَّ  -122 ءٍ  وعن اعئشَة رِض اّللَّ عنها قالت: تُويفي  َوَما يِف بَيريِت ِمنر ََشر
. ، َفُِكرُتُه َفَفيِنَ َكلرُت ِمنرُه َحَّتَّ َطال لََعَّ

َ
ُر َشعرٍی يف َرفٍّ يل َفأ ُكلُُه ُذو َکبٍِد إاِلَّ َشطر

ر
متفٌق ] یَأ

 (۳)[عليه

                                           
، ش: /ماجه، از آلبانی ؛ و صحیح ابن855، ش: لصحيحةالسلسلة ا؛ 866صحیح الجامع، ش:  (۶)

2201. 
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ام این مقدار غذا  از دنیا رفت، در خانه اهلل وقتی رسولگوید:  می &عایشه ترجمه:
ام بود؛ مدتی  ی خانه در طاقچههم نبود که یک موجود زنده بخورد، جز مقداری جو که 

 «.که آن را پیمانه )وزن( کردم و پس از آن، تمام شد خوردم تا این طوالنی از آن می

ِمننِی  -123 مي الُمؤر
ُ
َخ ُجَویرِریة بنرِت احَلارِث أ

َ
 رِض اهلُل عنهماوعن عمرو بِن احلارِث أ

تِِه ِدیَنارىا وَ  قال: َما تََرَك رسوُل اّللَّ  ، َوال َشيرئاى إاِلَّ ِعنرَد َمور َمةى
َ
ا، َوال أ ا، وال َعبردى ال ِدررَهمى

بیِِل َصَدَقةى  ا َجَعلََها البرِن السَّ ررضى
َ
َکُبَها، َوِسالَحه، وَأ َیرَضاَء الَّيت ََكن یَرر لََتُه ابلر ]روایت  «.َبغر

 (۶)بخاری[
المؤمنین جویریه  برادرِ ام -برادر خانم پیامبر - عمرو بن حارث ترجمه:
جا  هنگام وفاتش نه درهم و دیناری از خود به گوید: پیامبر می &بنت حارث

تنها چیزی که از او باقی ماند، استر گذاشت و نه غالم و کنیزی و نه چیزی دیگر؛ 
ی رهگذران  اش و زمینی که آن را صدقه شد و اسلحه سفیدش بود که سوارش می

 «.قرار داده بود

 شرح
، حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که در باب زهد در دنیا /مؤلف

خاطر  بدین اهلل رسول«. هایم را گرفت شانه اهلل رسول»گوید:  می $عمر ابن
به سخن  تری آمادگی بیشتر شود و با  عمر را گرفت که توجهش بیش های ابن شانه

در دنیا چنان باش که گویی مسافر یا »فرمود:  توجه کند. سپس پیامبرایشان 
فرمود: مانند  امکان دارد که این، شک راوی باشد که پیامبر«. ستیرهگذری ه

کار  کدام واژه را به مسافر باش یا مانند رهگذر. یعنی گویا راوی شک دارد که پیامبر
ر دنیا مانند مسافرِ غریبی زندگی هر دو واژه را گفته باشد؛ لذا د برد. شاید هم پیامبر

باش  سان رهگذری ؛ یا بهرود می شانبه میانردم بدون توجه به م و که ناآشناستکن 
 خواهی هرچه زودتر به راه خود ادامه دهی. روی و می جایی می ع نیازت بهفکه برای ر

هاست؛  سانناما بیان فرمود، واقعیت زندگی ما برای  این مثال جالب که پیامبر
محل گذر است.  زیرا انسان، در این دنیا مسافر است و دنیا، جای ماندن نیست؛ بلکه

                                           
 .5520صحیح بخاری، ش:  (۶)
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شود و بخواهد یا نخواهد، شب و روز به به حرکتش  مسافر دنیا هرگز خسته نمی
کند، ولی  راحت و رفع خستگی در جایی اتراق میستا  یدهد؛ مسافر، گاه برا ادامه می

شود و همواره در حرکت است. لذا  مسافر دنیا هرگز از مرکب عمر خویش پیاده نمی
حرکتی به جلوست که دنیا را به سوی آخرت، پشت سر  گذرد، ای که می هر لحظه

نشیند و همواره به  ی سفری که مسافرش، هرگز از پا نمی نظر شما درباره گذاریم. می
یابد؟ آری؛  سرعت، پایان نمی دهد، چیست؟ آیا چنین سفری به راهش ادامه می

 فرماید: می گونه است. اهلل همین

نذُهمَ ﴿
 
أ وَ َمَ ي وَ َك  اي ر  ََا َب ُثوَ ي لَ َل مَ َن ه  ِشيذةًََإِلذ وَ َع 

 
ى ََأ اُضح  َ  [٣٢: النازعات]  ﴾٤٦َه 

 اند. جز شامگاهی یا صبحگاهی درنگ نکرده -در دنیا   -روزی که شاهد قیامت باشند، گویا 

اش را با عمری که از او گذشته است، مقایسه کند؛ عمر  انسان باید آینده
ی  اش خواب بوده است. آینده نگار همهاش چیزی نیست، مثل یک خواب؛ ا گذشته

ای به دنیا اعتماد کند که گویا  گونه باشد. پس، انسان نباید به گونه می عمرمان نیز همین
هنگام منتظر صبح  شب»گفت:  می $عمر ابنرو  همیشه در آن خواهد ماند. از این

ران درستی برای دو تنهنگام نباش و هنگامی که صبح شد، در انتظار شب نباش؛ 
 «.برداری کن بهرهاز حیات خویش برای مرگ خود،  ، وات بیماری

*** 

َرت -122
َ
نَا َمَع رسول اّللَّ  وعن َخبَّاِب بِن األ نَلرَتِمُس وَجَه اّللَّ تعاىل  قال َهاَجرر

ِ َشيرئىا، ِمنرُهم مُ  جرِه
َ
ُكلر ِمنر أ

ر
، َفِمنَّا َمنر َماَت َولَمر یأ ُرنا لََع اّللَّ جر

َ
َعُب بن َعَمریر َفَوَقَع أ ، صر

یرَنا بَِها رِجر  الهُ، َوإَِذا َغطَّ َسُه، بََدتر رجر
ر
یرنا بَِها َرأ ُحد َوتََرَك نَِمَرةى، َفُكنَّا إَِذا َغطَّ

ُ
لَیرِه، قُتَِل یَورَم أ

َمَرنا رسوُل اّللَّ 
َ
ُسُه، َفأ

ر
لیِه َشيرئاى ِمنَ  بََدا َرأ َسُه، َوجَنرَعَل لََع رجر

ر
َي َرأ نر ُنَغطي

َ
اإِلذرِخر، وِمنَّا  أ

َنَعتر ََلُ َثَمَرتُه. َفُهَو یَهدُبَها. ير
َ
 (۶)]متفق علیه[ َمنر أ

خاطر خشنودی اهلل  تنها به اهلل گوید: با رسول می خباب بن ارَت ترجمه:
که چیزی از  متعال هجرت کردیم؛ پس اجرِ ما با خداست. برخی از ما، بدون این

که در جنگ  ؛ از جمله مصعب بن عمیرگذشتنددردنیا ببینند، در پاداش خود را 

                                           
 .851؛ و صحیح مسلم، ش: 0672صحیح بخاری، ش:  (۶)
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پوشاندیم،  میبا آن ای رنگی از او ماند که وقتی سرَش را  کشته شد و جامه« احد»
گشت.  پوشاندیم، سرش نمایان می شد و چون پاهایش را می پاهایش برهنه می

« کوم»روی پاهایش مقداری گیاه و به ما دستور داد که سرش را بپوشانیم  پیامبر
ی هجرتشان  و از ثمره -ی )هجرت و جهادشان( رسید  بگذاریم. برخی از ما نیز ثمره

 چینند. اش می و از میوه -برخوردار شدند

اعدي -122 د السَّ ِل بِن َسعر ِدُل : »َقاَل َرُسوُل اهللِ قال:  وعن َسهر َیا َتعر نر لَور ََكنَت ادلُّ
َبَة َماءٍ ِعنرَد اّللَّ َجَناَح َبُعوَضٍة، َما َسََق ََك  روایت کرده و گفته  ترمذی] «.فراى منرها رَشر

 (۶)است: حسن صحیح است.[
اگر دنیا نزد اهلل »فرمود:  اهلل گوید: رسول می سهل بن سهل ساعدی ترجمه:

ای ارزش داشت، به هیچ کافری یک جرعه آب هم در دنیا  ی بال پشه اندازه به
 «.داد نمی

َیا َملرُعونٌَة، »یقول:  معُت رسوَل اّللَّ قال: س وعن أيب ُهَریرَرة -121 نر الَ إِنَّ ادلُّ
َ
أ

ى َوُمَتعليماى  َر اّللَّ تعاىل، وَما َواالَه َواعملِا ]ترمذی روایت کرده و  «.َملعوٌن َما فیها، إاِلَّ ِذکر

 (1)گفته است: حسن است.[
چه در  آن دنیا و»فرمود:  شنیدم که می اهلل گوید: از رسول می ابوهریره ترجمه:

یعنی هر  -چه که مانند آن است  باشد؛ جز ذکر اهلل متعال و آن شده می آن است، نفرین
و عالم )استاد( و کسی که به کسب علم و دانش،  -عمل نیکی که مانند ذکر خداست

 «.آموز( مشغول است )دانش

 شرح
ی این احادیث پیرامون زهد در دنیا و روی آوردن به آخرت است.  همه

را ذکر کرده است؛  ی مصعب بن عمیر درباره حدیث خباب بن ارت /مؤلف

                                           
این  2202در صحیح الجامع، ش: (؛ وی 6526، 222، ش: )/، از آلبانیالسلسلة الصحيحة (۶)

 حدیث را صحیح دانسته است.

المصابیح، ة ؛ وی، در مشکا0280، ش: /؛ صحیح الترمذی، از آلبانی2505صحیح الجامع، ش:  (1)
 این حدیث را حسن دانسته است. 6072ش: 
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 خاطر رضایت و خشنودی اهلل گامی بود که به یکی از مهاجران پیش مصعب
جوانی اهل مکه بود که پدر و مادر ثروتمندی داشت و  مصعب هجرت کردند.

مودند؛ یعنی ن کردند و او را نوازش می های آن زمان را برایش تهیه می بهترین لباس
ای بود که در زندگی خود، چیزی کم نداشت، ولی  جوان نازپرورده مصعب

که مسلمان شد، پدر و مادرش که کافر بودند، او را از خود راندند. وی، به  همین
ی نخستین مهاجران قرار گرفت. هنوز سه سال کامل از  مدینه هجرت کرد و در جرگه

دار  شهادت رسید؛ وی، در این جنگ پرچم هجرتش نگذشته بود که در جنگ احد به
ای بود که وقتی سرش را با آن  لشکر اسالم بود. تنها چیزی که با خود داشت، جامه

پوشاندند، سرش برهنه  ماند و چون پاهایش را می پوشاندند، پاهایش بیرون می می
« کوم»دستور داد سرش را بپوشانند و روی پاهایش گیاهی به نام  شد. پیامبر می

 بگذارند.
ی )هجرت و  برخی از ما، یعنی برخی از مهاجران، ثمره»گوید:  می خباب

«. چینند اش می و از میوه -ی هجرتشان برخوردار شدند و از ثمره -جهادشان( رسید 
ی روزهایی بیان کرد که  وی، این سخن را از شوق آن روزها، یعنی با یاد و خاطره

 د و برخی از آنان، به دنیا مشغول نشده بودند.ها گشوده نشده بو دنیا به روی آن
*** 

یرَعَة : »َقاَل َرُسوُل اهللِ قال:  وعن َعبرِد اّللَّ بِن مسعودٍ  -129 ال َتتَِّخُذوا الضَّ
نریا  (۶)]ترمذی روایت کرده و آن را حدیثی حسن دانسته است.[ «.َفرَترَغُبوا يف ادلُّ

 - در خریداریِ زمین»فرمود:  اهلل گوید: رسول می عبداهلل بن مسعود ترجمه:
 «.شوید مند می روی نکنید که به دنیا عالقه زیاده آوری مالِ دنیا( )و جمع -باغ و مزرعه

قال: َمرَّ َعلَیرَنا رسوُل  رِض اهلُل عنهماوعن عبِد اّللَّ بِن عمرو بِن العاِص  -121
ا نَلَا فقال:  اّللَّ  لُِحه، فقال: فَ « ما هذا؟»َوَنُن نُعالُِج ُخصًّ ُن نُصر ما »ُقلرَنا: َقدر َوِِه، َفَنحر

                                           
، ش: /؛ و صحیح الترمذی از آلبانی06، ش: السلسلة الصحيحة؛ 7605صحیح الجامع، ش:  (۶)

 ، سندش را جید )نیکو( دانسته است.407المصابیح، ش: ة ؛ وی در مشکا0287
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َجَل ِمنر ذلَك  عر
َ
َر إاِلَّ أ مر

َ
َرى األ

َ
]ابوداود و ترمذی با اسناد بخاری ومسلم، روایت  «.أ

 (۶)اند . ترمذی آن را حسن صحیح دانسته است.[ کرده
دیم ما، در حال تعمیر کَپَر خود بوگوید:  می $عبادهلل بن عمرو بن عاص ترجمه:

کنید؟ گفتیم: این خانه، فرسوده  کار می از کنارِ ما گذشت و پرسید: چه اهلل که رسول
تر از این  من، مرگ را سریع»کنیم. فرمود:  و سست شده است و داریم تعمیرش می

  (1)«.بینم می

ِب بِن ِعَیاض -122 ٍة فتنةى  قال: سمعُت رسوَل اّللَّ  وعن َکعر مَّ
ُ
 یقول: إِنَّ لُُِكي أ

مَّيت الَماُل وَ 
ُ
 (۳)باشد.[ روایت کرده و گفته است: حسن صحیح می ترمذی] .«فِتَنُة أ

هر »فرمود:  شنیدم که می اهلل می گوید: از رسول کعب بن عیاض ترجمه:
ت ووقتی مال و ثر «.امتی، فتنه و آزمونی دارد؛ آزمون امت من، مال و ثروت دنیاست

 کنند.  وش مییابد، آخرت را فرام مردم افزایش می

انَ  -126 بو يَلرَل ُعثرَماُن بُن َعفَّ
َ
، ویقال: أ بو عبِد اّللَّ

َ
نَّ  وعن أيب عمرو ویقال: أ

َ
أ

ََيبَّ  ُكُنه، َوثَورٌب یَُوارِي »قال:  الِن  لَيرَس البرن آَدَم َحقٌّ يف ِسوى َهِذهِ اخلَِصال: َبیرٌت يَسر
َرتَُه وَِجلرُف اخلُبِ   (8)باشد.[ روایت کرده و گفته است: صحیح می ترمذی] .«، َوالَماءِ َعور

روایت  عثمان بن عفان -اند: ابوعبداهلل یا ابولیلی و گفته -از ابوعمرو ترجمه: 
فرزند آدم، جز این موارد، نیاز و حقّ دیگری ندارد: »فرمود:  شده است: پیامبر

 «.آب ای که در آن سکونت کند، لباسی که عورتش را بپوشاند، نان خشک و خانه

                                           
 ./، از آلبانی2242ماجه، ش:  ؛ و صحیح ابن5226داود، ش:  صحیح ابی (۶)

قدر ارزش ندارد که انسان، بیش از نیاز خود  یعنی: مرگ به انسان، خیلی نزدیک است؛ لذا دنیا آن (1)
 تعمیر آن، اهمیت دهد. ]مترجم[خانه بسازد یا بیش از حد ضرورت به 

 .0814، ش: /؛ و صحیح الترمذی، از آلبانی486، السلسلة الصحيحة؛ 6052صحیح الجامع، ش:  (۳)

؛ وی در /؛ از آلبانی486، ش:السلسلة الضعيفة؛ 512ضعیف است؛ ر.ک: ضعیف الترمذی، ش:  (8)

 /طور که امام احمد همان»ت: ، این روایت را ضعیف دانسته و گفته اس4022المصابیح، ش: ة مشکا
 «.باشد ذکر کرده، صحیح، این است که این روایت از یکی از اهل کتاب می
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ریِ  -122
خي نَُّه  -بكرس الشنی واخلاءِ املشددةِ املعجمتنی -وعنر عبرِد اّللَّ بِن الشي

َ
أ

َتیرُت انلَِّبَّ 
َ
رَ  قال: أ  وُهَو َيقر

ُ
ل َ﴿: أ

 
ى َأ ثُرَُٱَُكمَُه  َيُقوُل ابُن آَدم: َمايل، َمايل، »قال:  ﴾١َتلذَك 

كَ 
َ
قرَت َوَهل لََك یَا ابن آدَم ِمنر مالَِك إاِلَّ َما أ ور تََصدَّ

َ
برلَیرَت، أ

َ
َت َفأ فرنیرَت، أو لبِسر

َ
لرَت َفأ

مرضیرت؟
َ
 (۶)[مسلم یتروا] «َفأ

        ی  رفتم و ایشان، سوره گوید: نزد پیامبر می عبداهلل بن شِخّیر ترجمه:

ل َ﴿
 
ى َأ ثُرَُٱَُكمَُه  گوید: مالَم! مالم! ولی ای  آدمی می»خواند؛ فرمود:  را می (1)﴾١َتلذَك 

چه خوردی و تمام کردی یا پوشیدی  زندِ آدم! مگر از مال و ثروتت، چیزی جز آنفر

و برای آخرت خود ذخیره  -چه از آن گذشتی و صدقه دادی و کهنه گردانیدی یا آن

 «چیزِ دیگری مالِ توست؟ -ساختی

 شرح
ی دنیا یا فریفته شدن به آن  این احادیث را برای برحذر داشتن از فتنه /مؤلف

هر »فرموده است:  که پیامبر ده است؛ از جمله حدیث کعب بن عیاضذکر کر
از  رو پیامبر از این«. امتی، فتنه و آزمونی دارد و آزمون امت من، مالِ دنیاست

ها مشغول  ی نموده است؛ زیرا انسان به اینخریداریِ ملک و زمین و باغ و مزرعه، نه
که انسان باید به دنیا  برد. نتیجه این تر است، از یاد می شود و آخرت را که مهم می
بخشیده مند باشد و اگر اهلل متعال به او مال و ثروتی  عالقه و به آخرت، عالقه بی

استفاده کند و آن را در دستش قرار  ، از آن در مسیر اطاعت و بندگی اهللاست
 ید:فرما دهد، نه در قلبش تا به رستگاری دنیا و آخرت دست یابد. اهلل متعال می

َِلَ ٱوَ ﴿ َِٱَإِنَذ١ََع ص  َ ل  َ َل ِفََنَ نس  ٢َََُخس  ِينَ ٱَإِلذ ُنوا َََّلذ ِملُوا ََء ام  َِتَلِح  َلصذ َٱَو ع 
وَ  ت و اص  ََِا َو  َ ٱب

وَ َقَِِل  ت و اص  ََِا َو  َِٱب ب  ََ  [٣  ،١: العرص]  ﴾٣َلصذ

                                           
 .6842صحیح مسلم، ش:  (۶)

طلبی و مشغول شدن به  ی قرآن است که در موضوع افزون ی تکاثر، یکصد و دومین سوره سوره (1)
ی این سوره، بدین مفهوم  نخستین آیه دنیا و فخرفروشی به آن و در نتیجه غافل شدن از آخرت است؛

 طلبی )و فخرفروشی به اموال و فرزندان( شما را به خود مشغول کرد.  است: افزون
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د و ها در زیان هستند؛ مگر کسانی که ایمان بیاورن گمان انسان سوگند به روزگار  که بی
 کارهای شایسته انجام دهند و یکدیگر را به حق )توحید( و شکیبایی سفارش کنند.

 فرماید: می اهلل را تالوت نمود که« تکاثر»ی  سوره پیامبر

ل َ﴿
 
ى َأ ثُرَُٱَُكمَُه  َ ١ََتلذَك  تذ ابِرَ ل َٱَُتمَُُزرَ َح  ق  ََ [  ٨  ،١: التكاثر]  ﴾٢َم 

که )بر  دان( شما را به خود مشغول کرد تا آنطلبی )و فخرفروشی به اموال و فرزن افزون
 ها رفتید. همین حال مُردید و( به قبرستان

که  قدر به دنیا مشغول گشتید که مرگ و آخرت را از یاد بردید تا این یعنی آن
خود، در حالِ غفلت از دنیا رفتید و پس از مرگتان، جزو ساکنان گورستان شدید. 

گوید: مالَم! مالم! ولی ای فرزندِ آدم! مگر از مال و  یآدمی م»فرمود:  اهلل سپس رسول
چه  چه خوردی و تمام کردی یا پوشیدی و کهنه گردانیدی یا آن ثروتت، چیزی جز آن

چیزِ دیگری مالِ  -و برای آخرت خود ذخیره ساختی -از آن گذشتی و صدقه دادی
 «توست؟

که انسان از مال و ای  گونه نیز هست؛ تنها بهره چنین فرمود و این پیامبر
که  ست یهای نوشد یا لباس خورد و می که از آن می ست یبرد، همان چیز ثرورتش می

دهد. البته اگر  ای که در راه خدا می ماند، صدقه چه برای او باقی می پوشد؛ ولی آن می
باشد، این هم به  اهلل بندگیِخاطر کسب نیرو برای اطاعت و  به خورد و نوشِ او

چه برای نیرو گرفتن در جهت معصیت و نافرمانی از اهلل متعال  و  و چناننفع اوست 
 تکبر و تبهکاری باشد، به زیان اوست. پناه بر اهلل.

*** 

ل -122 ، واّللَّ إِِّني یَا َرُسوَل اهللِ  :قال: قال رُجٌل للنَِّبي  عن عبِد اّللَّ بن ُمَغفَّ
ِحبُّك، فقال: 

ُ
ِحبَُّك، ثاَلَث َمرَّات، فقال: ق« انرُظرر ماذا َتُقول؟»أل

ُ
إِنر ُکنرَت »ال: َواّللَّ إِِّني أل

یرل إىل ُمنرَتَهاهُ  ُع إىل من حُیِبُّين ِمَن السَّ َ ِسر
َ
ر أ ِر َِترفافاى، فإِنَّ الَفقر ِعدَّ لَلفقر

َ
]ترمذی  «.َُتبُّيِن َفأ

 (۶)باشد.[ روایت کرده و گفته است: حدیثی حسن می
عرض کرد: ای رسول  گوید: مردی به پیامبر می لعبداهلل بن مغفَّ ترجمه:

و آن « گویی؟ دقت کن چه می»فرمود:  اهلل ا! من، شما را دوست دارم. رسولخد

                                           
 ./از آلبانی 518؛ و ضعیف الترمذی، ش: 0220، ش:السلسلة الضعيفةضعیف است؛ ر.ک:  (۶)
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اگر مرا »فرمود:  مرد، سه بار گفت: به اهلل سوگند، من شما را دوست دارم. پیامبر
رسیدن سیل به  تر از دوست داری برای پوشیدن لباس فقر، آماده باش؛ زیرا فقر، سریع

 «.رسد داران من می پایان مسیرش به دوست

ررِسال يف : »َقاَل َرُسوُل اهللِ قال:  وعن َکعِب بِن مالك -123
ُ
َبان َجائَعاِن أ َما ِذئر

ِف دِلِینهِ  فرَسَد لََها ِمنر ِحررِص الَمررءِ لَع املاِل َوالْشَّ
َ
]ترمذی روایت کرده و گفته  «.َغَنٍم بأ

 (۶)باشد.[ میاست: حسن صحیح 
اگر دو گرگ گرسنه در »فرمود:  اهلل گوید: رسول می کعب بن مالک ترجمه:

آورند که حرصِ انسان نسبت به  بار نمی قدر خرابی به میان گوسفندان رها شوند، آن
 «.کشاند مال و جاه و مقام، دینش را به تباهی می

ُعودٍ  -132 ثََّر يف  ّللَّ قال: نَاَم رسوُل ا وعن عبِد اّللَّ بن َمسر
َ
لَع َحصرٍی َفَقاَم َوَقدر أ

نَا لَك وَِطاء، فقال:  َذر َیا إاِلَّ »َجنربِه، قُلرَنا: یا َرُسوَل اَلَّ لِو اُتَّ نر نَا يف ادلُّ
َ
َیا؟ َما أ نر َمايل َولَِلُّ

َتَظلَّ ََترَت َشَجَرٍة ُثمَّ َراَح َوتََرَکَها و گفته  ]ترمذی ین حدیث را روایت کرده «.َکَراکٍب اسر

 (1)باشد.[ است: حسن صحیح می
روی حصیری خوابید؛  اهلل گوید: رسول می عبداهلل بن مسعود ترجمه:

هنگامی که برخاست، اثر حصیر روی بدنش نمایان شده بود. عرض کردیم: ای 
کار؟!  مرا با دنیا چه»کردیم! فرمود:  خدا! کاش برای شما زیرانداز نرمی تهیه می رسول

نشیند و سپس آن را ترک  ی درختی می مانند سوارکاری هستم که در سایهمن در دنیا 
 «.دهد کند و به راهش ادامه می می

                                           
ة نی در مشکا؛ آلبا0824، ش: /؛ صحیح الترمذی، ش: از آلبانی4261صحیح الجامع، ش:  (۶)

 این حدیث را صحیح دانسته است. 4026المصابیح، ش: 

؛ 0822(؛ صحیح الترمذی، ش: 528، 522، ش: )السلسلة الصحيحة؛ 4222صحیح الجامع، ش:  (1)
 ./از آلبانی 2207ماجه، ش:  صحیح ابن
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نَِیاءِ : »َقاَل َرُسوُل اهللِ قال:  وعن أيب هریرة -132 غر
َ
ُخُل الُفَقراُء اجَلنََّة َقبرَل األ یَدر

ِسمائَِة اَعمٍ   (۶)باشد.[ یح می]ترمذی روایت کرده و گفته است: حدیثی صح «.خِبَمر
فقرا، پانصد سال زودتر از »فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

 «.شوند ثروتمندان وارد بهشت می

َراَن بن احُلَصنیر  -131 ُت يف اجَلنَِّة »قال:  َعِن انلَّبي  وعن ابن َعبَّاس وِعمر لعر اطَّ
لَعر  هلَِها الُفَقراء. َواطَّ

َ
ََثَ أ كر

َ
یرُت أ

َ
لَِها النيساءَ َفرَأ هر

َ
ََثَ أ كر

َ
یرُت أ

َ
 (1)[متفٌق عليه] «.ُت يف انلَّارِ َفرَأ

هشت به ب»فرمود:  گویند: پیامبر می عباس و عمران بن حصین ابن ترجمه:
ترِ  ترِ بهشتیان، فقرا هستند؛ و به دوزخ سر زدم، دیدم که بیش سر زدم و دیدم که بیش

 «.دوزخیان، زنان هستند

ا ِمن روایة عِ  َوَرَواهُ  -139  (۳)مَران بِن احُلَصنِی.ابلَُخاري أیضى
روایت کرده  نقل از عمران بن حصین بخاری نیز این حدیث را به ترجمه:

 است.

سامَة بِن زیدٍ  -131
ُ
ُة َمنر »قال:  َعِن انلَّبي  $وعن أ ُت لََع بَاب اجَلنَِّة َفََكَن اَعمَّ ُقمر

َصَحاُب اجلِ 
َ
ِمَر بِهمر إىل انلَّارِ َدَخلََها الَمساکنی وأ

ُ
صَحاَب انلَّار َقد أ

َ
نَّ أ

َ
َ أ  «.دي حمُبوُسون َغریر

 (8)[متفٌق عليه]
ی بهشت ایستادم؛  بر دروازه»فرمود:  گوید: پیامبر می $اسامه بن زیدترجمه: 

شدند، فقیران و مستمندان بودند و ثروتمندانِ بهشتی  ترِ کسانی که واردِ بهشت می بیش

                                           
 ./از آلبانی 2262ماجه، ش:  ؛ صحیح ابن0802صحیح الترمذی، ش:  (۶)
آمده است و اما روایت ابن عباس،  2650ی  شماره حصین در صحیح بخاری، بهروایت عمران بن  (1)

ی  شماره آن را به صورت معلّق در کتاب الرقاق، باب فضل الفقر آورده که در صحیح مسلم به /بخاری
 به صورت مسند آمده است. 6722

 (.2457، 2558صحیح بخاری، ش: ) (۳)

 622ی  شماره تر به . این حدیث، پیش6722ش: ؛ و صحیح مسلم، 4082صحیح بخاری، ش:  (8)
 گذشت.



 الصالحین شرح ریاض   334

 

ی ورود نداده بودند؛ جز دوزخیانی که دستور رسیده بود  ه و هنوز اجازهرا نگه داشت
تر کسانی که وارد دوزخ  ی دوزخ ایستادم؛ بیش ها را به دوزخ ببرند. و بر دروازه آن
 «.شدند، زنان بودند می

َدُق َُكَِمٍة َقالََها َشاِعٌر َُكَِمُة بَلِ »قال:  َعِن انلَِّبي  وعن أيب هریرة -132 صر
َ
ال ُُكُّ أ

َ
ید: أ

ٍء ما َخال اهلَل بَاِطُل   (۶)[متفٌق عليه]«. َشر
ترین سخنی که یک شاعر  راست»فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:

 «.هر چیزی جز اهلل باطل استباشد که: هان!  می "لبید"گفته است، سخن 

 شرح
رسایی در ذکر کرده، در باب فضیلت زهد و پا /ی این احادیث که مؤلف همه

عرض کرد: ای  که مردی به پیامبر دنیاست؛ از جمله حدیث عبداهلل بن مغفل
و آن « گویی؟ بنگر چه می»فرمود:  اهلل رسول خدا! من، شما را دوست دارم. رسول

اگر مرا »فرمود:  مرد، سه بار گفت: به اهلل سوگند، من شما را دوست دارم. پیامبر
تر از رسیدن سیل به  فقر، آماده باش؛ زیرا فقر، سریعدوست داری برای پوشیدن لباس 

 «.رسد داران من می پایان مسیرش به دوست
ثبوت نرسیده است؛ زیرا ثروت،  به البته این حدیث، صحیح نیست و از پیامبر

 دارِ پیامبر ندارد و بسیاری از ثروتمندان، دوست هیچ ربطی به محبت پیامبر
دارند.  قرا، دشمنی و عداوت شدیدی به پیامبر اسالمهستند و برعکس، بسیاری از ف

شدت  که انسان به ست این ی محبت با پیامبر لذا این حدیث، صحیح نیست. نشانه
 گونه که اهلل از ایشان پیروی کند و به سنّت آن بزرگوار تمسک جوید. همان

 فرماید: می

َ ٱَُُتِبُّونَ َُكنُتمَ َإِنَقُل َ﴿ َُٱَُكمَُبِبَ َُيَ َتذبُِعوِنَٱف ََّللذ ي غَ َّللذ  ﴾ُذنُوب ُكمَ َل ُكمَ َِفرَ و 
[  ٤١: آل عمران]    

بگو: اگر اهلل را دوست دارید، از من پیروی کنید تا اهلل شما را دوست بدارد و گناهانتان را 
 ببخشد.

                                           
 .6642؛ و صحیح مسلم، ش: 2250صحیح بخاری، ش:  (۶)
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تر  است؛ هرکس، بیش یا معیار ارزیابی این ادعا، پیروی از پیامبر شلذا سنج
 تر است و فقر و ثروت به دست اهلل تش به ایشان، بیشباشد، محب پیرو پیامبر

 باشد. می
سان  اش به زندگیکه  ست اینعالقگی انسان به دنیا،  های زهد و بی یکی از نشانه

روی  ای که پیامبر گونه طلبی باشد؛ به پروری و آسایش ، دور از تنزندگی پیامبر
ه او گفتند: کاش بسترِ نرمی برای شد. ب خوابید و اثر آن بر بدنش نمایان می حصیر می

کار؟! من در دنیا مانند سواری هستم که در  مرا با دنیا چه»کردیم! فرمود:  شما آماده می
 «.دهد کند و به راهش ادامه می نشیند و سپس آن را ترک می ی درختی می سایه

اق ی مالش را در راه اهلل انف داشتی به دنیا نداشت؛ بلکه همه هیچ چشم پیامبر
 نمود. کرد و خود، مانند فقرا زندگی می می

دهد فقرا پیش از ثرومتندان  احادیثی ذکر کرده است که نشان می /سپس مؤلف
ترِ بهشتیان از فقرا هستند؛ زیرا انگیزه یا عامل طغیان و  شوند و بیش وارد بهشت می

تنی های متواضع و فرو رو آدم تر است و از این سرکشی در فقرا نیست یا ضعیف
تر از میان  دهد که منکِران پیامبران، بیش های قرآن، نشان می هستند. بازنگاهی به آیه

هی پیروی تر فقیران، از پیامبران ال و بیشاند  ثروتمندان  و اشراف هر قومی بوده
ترِ بهشتیان، از فقرا هستند و پیش از ثروتمندان وارد بهشت  اند؛ لذا بیش کرده
های گوناگونی  شوند، روایت ی مقداری که زودتر وارد بهشت می شوند؛ البته درباره می

به عنوان گردد؛  ایی آنان به سوی بهشت برمیمی راهپی وجود دارد و این، به نحوه
پیماید و دیگری همین مسیر را در بیست روز  یک نفر این مسیر را ده روزه میمثال: 

 کند. طی می
ترین  راست»فرمود:  پیامبررا ذکر کرده است که  سپس حدیث ابوهریره

ر چیزی جز اهلل باشد که: هان! ه می "لبید"سخنی که یک شاعر گفته است، سخن 
رساند؛ ولی  عی نمیفایده و باطل است و هیچ نف ، بیچیزی جز اهلل لذا هر«. باطل است

رساند و برایش ماندگار است. از  چه از آنِ اهلل یا برای اوست، به صاحبش نفع می آن
 فرماید: گونه که اهلل متعال می ارزش است. همان رو دنیا، بی این
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﴿اَا َل ُموَ عَ ٱ نذم 
 
َ ٱَأ نَ ٱَةَُي وَ ل  ل هَ َل عِبرََي ادلُّ زِين ةرََوَرو  اُخُر ََو  ت ف  اثُرَرَن ُكمَ ب يَ َو  ت ك  َِفََو 

َٱ
َٱوَ َلَِو  َمَ ل  

ََ  [٨١: احلديد]  ﴾دَِل  َوَ ل  
زیور و فخرفروشی شما به یکدیگر و  بدانید که زندگی دنیا تنها بازی و سرگرمی و

 خواهی در اموال و فرزندان است. زیاده

تنها چیزی که در دنیا ارزش دارد و درست و نیکوست، ذکر و یاد اهلل متعال و 
 بندگیِ اوست. اطاعت و

آید که حق و حقیقت را باید پذیرفت؛ گرچه از زبان  از این حدیث چنین برمی
رکس حق بگوید، قابل قبول است و باید آن را شعرا باشد؛ به عبارت دیگر ه

اش کافر یا شاعر و فاسق باشد. ولی کسی که سخن  پذیرفت؛ حتی اگر گوینده
اش  دود و غیرقابل قبول است؛ اگرچه گویندهگوید، سخنش مر نادرست یا باطل می

هِ اش. لذا نگا مسلمان باشد؛ به عبارت دیگر، این سخن است که اعتبار دارد، نه گوینده
که انسان به خودشان  انسان به دیگران، باید بر اساس اعمال و کردارشان باشد، نه این

 یا شخصیت آنان بنگرد که کیستند و چه جایگاهی دارند.
*** 



ه کردن به باب: فضیلت گرسنگی و زندگی سخت و بسند -33
ها و  نی و پوشاک و دیگر لذتدیاندکی از خوردنی، آشام

 ترک امیال و آرزوهاهای نفسانی، و  بهره

 فرماید: اهلل متعال می

﴿َ ل ف  لَ َِدهِمَ ب عَ َِمنَ َف خ  َخ  اُعوا ََفر ض 
 
ل وَ ٱَأ ب ُعوا َٱوَ َة َلصذ و  َٱَتذ ه  وَ َِتَ لشذ َف س  وَ ي لَ َف  َنَ ق 

يًّا ٥٩َََغ  نَإِلذ نَ َت اب ََم  ِمل ََو ء ام  َىَالِحَ ص  ََو ع  ل  و 
ُ
َ ٱَُخلُونَ ي دَ َئِك َف أ ََنذةَ ل  ل  َل ُمونَ ُيظَ َو 

َ ي  ََ  [٦١  ،٢٩: مريم]  ﴾٦٠َاَ َ ش 
های نفسانی پیروی نمودند؛  گاه نسلی جایگزینشان شد که نماز را رها کردند و از خواسته آن

پس سزای گمراهی )خویش( را خواهند دید، مگر کسانی که توبه کردند و ایمان آوردند و 
 بینند. هیچ ستمی نمیشوند و  کارهای شایسته انجام دادند؛ پس چنین کسانی وارد بهشت می

 فرماید: و می

جَ ﴿ ر  َ َف خ  َزِين تِهََِِفََۦِمهَِق وَ ََع   ِينَ ٱَق ال ََۦ  َ ٱَيُرِيُدونَ ََّلذ نَ ٱَةَ ي وَ ل  َل يَ ي  ََي ادلُّ َل َِمثَ َِل  اَت 
ا َ وِتَ َم 
ُ
وَۥإِنذهََُُرونَُق  ََأ ُ َََّل  ِظ  ِظيمَ َح  ِينَ ٱَو ق ال ٧٩َََع  وتُوا َََّلذ

ُ
يَ َمَ عِلَ لَ ٱَأ َُبَث و اَل ُكمَ و 

َِٱ رََّللذ ي  نَ َخ  نَ َلِِم  ِمل ََء ام   َ  [٨١  ،٧٩: القصص]  ﴾ا َلِحَ ص  ََو ع 
و )قارون( با کبکبه و آرایش خویش به میان قومش رفت. کسانى که خواستار زندگى دنیا 

راستی او،  شد. به چه به قارون داده شده، به ما هم داده مى بودند، گفتند: اى کاش مثل آن
مند شده بودند، گفتند: وای  . و آنان که از علم و دانش بهرهست یبزرگ دارای بهره )و ثروت(

 بر شما! ثواب و پاداش اهلل برای کسی که ایمان بیاورد و کار شایسته انجام دهد، بهتر است.

 فرماید: و نیز می

ََُثمَذ﴿ ئِذَ ي وَ َلُنَذَ َ ل يِتُس  نََِم  َ [  ٨: التكاثر]  ﴾٨َِلذعِيمَِٱَع 
 اید، بازخواست خواهید شد. هایی که داشته ی نعمت دربارهگاه در آن روز  و آن

 فرماید: و می

نَ َمذن﴿ اِجل ةَ لَ ٱَيُرِيدَََُك  لَ َع  جذ ََُن اع  اَۥّل  اَفِيه  ا ََم  نَءَُن ش  َََ  [١٨: اإلرساء]  ﴾نُّرِيدََُلِم 
چه بخواهیم، به او، بلکه به  هر کس خواهان دنیای زودگذر باشد، خیلی زود در همین دنیا آن

 کنیم. رکه بخواهیم، عطا میه

 باره وجود دارد. های فراوانی در این آیه
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دٍ  -136 ِ  عن اعئشَة رِض اّللَّ عنها، قالت: ما َشبَع آُل حُممَّ َمنیر ِ َشِعرٍی یَور ِمنر ُخبر
ِ َحَّتَّ قُبِض.  (۶)[متفٌق عليه] ُمَتَتابَِعنیر

 ثاَلَث يَلَال تَِبااعى َحَّتَّ ِدینَة ِمنر َطعاِم الرُبي ُمنرُذ َقِدَم المَ  ويف روایة: َما َشبَِع آُل حُمَمَّد
 قُبِض.

سیر  دو روزِ پیاپی از نان جو ی محمد گوید: خانواده می &عایشه ترجمه:
 درگذشت. اهلل که رسول نخوردند تا این

از هنگامی که ایشان به مدینه آمدند  ی محمد و در روایتی آمده است: خانواده
 ت کردند، سه شبِ پیاپی از نان گندم، سیر نخوردند.تا زمانی که وفا

يِت إِنر  -132 خر
ُ
نََّها ََكنَتر َتُقول: َواّللَّ یا ابرَن أ

َ
َوَة َعنر اعئشة رِض اّللَّ عنها أ وعن ُعرر

 
َ
وقَِد يف أ

ُ
َریرِن َوَما أ ِهلٍَّة يف َشهر

َ
َیاِت رسوِل ُکنَّا نَلَنرُظُر إىل الِهالِل ثمَّ الِهالل ُثمَّ اهلالِل ثالثُة أ بر

نَُّه َقدر ََكَن  اّللَّ 
َ
ُر َوالَماُء إاِلَّ أ َوَدان: اتلَّمر سر

َ
نَاٌر. قُلرت: یَا َخالَُة َفَما ََكَن یُِعيُشُكم؟ قالت: األ

نرَصار َواَكنَتر لَُهمر َمَنایُح َواَكنُوا یُررِسلُوَن إىل رسول اّللَّ  لَِرُسوِل اهللِ 
َ
ِمنر  ِجریاٌن ِمَن األ

 ِ بلان
َ
ِقیَنا.أ  (1)[متفٌق عليه] َها َفيَسر

به اهلل سوگند، سه  (۳)ام! فرمود: ای خواهرزاده می &گوید: عایشه عروه می ترجمه:
برای پُخت و  - های پیامبر دیدیم و هیچ آتشی در خانه هاللِ ماه نو را در دو ماه می

پری گفتم: پس زندگی شما با چه چیزی س -گوید: عروه می -شد.  روشن نمی -پز
همسایگانی از  اهلل یعنی خرما و آب؛ البته رسول (8)دو چیز سیاه،شد؟ فرمود: با  می

فرستادند و  می ها برای پیامبر انصار داشت که حیوانات شیردهی داشتند و از شیرِ آن
 داد. ایشان از این شیر به ما می

                                           
 .6871؛ صحیح مسلم، ش: 4502صحیح بخاری، ش:  (۶)

 .6876؛ و صحیح مسلم، ش: 6427صحیح بخاری، ش:  (1)

 د. ]مترجم[بو المؤمنین عایشه ی ام عروه پسرِ اسماء دخت ابوبکر، یعنی خواهرزاده (۳)

رنگ است.  که از خرما و آب، به عنوان دو چیزِ سیاه یاد کرد، بر اساسِ تغلیب بود؛ زیرا آب، بی این (8)
ها برای هر دو  منظور از تغلیب، این است که وقتی دو چیز با هم ذکر شوند، صفت مشهورِ یکی از آن

 ذکر گردد. ]مترجم[
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رُبيي َعنر أيب ُهَریرةَ  -132 نَُّه َمرَّ  وعن أيب سعیٍد املقر
َ
لِیٌة،  أ یرِدیهمر َشاٌة َمصر

َ
َ أ بَِقوٍم َبنیر

ُكَل، وقال: َخرج رسول اّللَّ 
ر
نر یَأ

َ
َب أ

َ
ِعری. َفَدَعورهُ َفأ ِ الشَّ بعر ِمنر ُخبر نیا ولَمر يشر  ِمَن ادلُّ

 (۶)]روایت بخاری[
از کنارِ گروهی گذشت که  ابوهریره :از ابوسعید مَقبُری روایت است ترجمه:

دعوت کردند، ولی او از  -به خوردن کباب -ها بود؛ ابوهریره را  ی آنگوسفند بریانی، جلو
 در حالی از دنیا رفت که از نان جو، سیر نخورد. اهلل خوردن امتناع ورزید و فرمود: رسول

نٍس  -133
َ
ُكل انلَِّبُّ  وعن أ

ر
ا  قال: لَمر یأ قى َكَل ُخبىا ُمَرقَّ

َ
لََعَ ِخَواٍن َحَّتَّ َماَت، َوَما أ

 (1)]روایت بخاری[  َمات.َحَّتَّ 
ى َشاَة َسِمیطاى بَِعیرنِِه قط.

َ
 ويف روایٍة َل: َوال َرأ

تا پایان عمرش، روی میز نهارخوری غذا  گوید: پیامبر می انس ترجمه:
 م و نازک )لواش( تناول نکرد.رگاه نان ن نخورد و هیچ

 و در روایتی آمده است: هرگز گوسفند بریانی با چشم خود ندید.

یرُت نَبِیَُّكمر  رِض اهلُل عنهماوعن انلُّعماِن بن بشرٍی  -222
َ
وما ََيُِد ِمنر  قال: لقد َرأ

َنه.  به َبطر
ُ
أل َقِل ما َيمر  (۳)]روایت مسلم[ ادلَّ
را دیدم که خرمای نامرغوبی  پیامبرتان»گوید:  می $نعمان بن بشیر ترجمه:

 «.یافت نمیبرای سیر کردن شکمش هم 

ِ  ن سعدٍ وعن سهل ب -222 انل يِقَّ ِمنر ِحنَی ابرتَعَثُه اّللَّ  قال: ما َرأى َرسوُل اّللَّ
َمَناخل؟ قال: ما  تعاىل حَّتَّ َقَبَضُه اّللَّ تعاىل، فقیل ََلُ: َهلر ََكَن لَُكمر يف عهرد رسول اّللَّ 

َتعَثُه اّللَّ َتَعاىَل َحَّتَّ َقَبضُ  رأى رسوُل اّللَّ  ه اّللَّ تعاىل، َفِقیَل َل: َکیرَف ُمنرَخالَ ِمنر ِحنَی ابر
َحُنُه وَننرُفُخُه، َفَیطرُی ما طار، وما بيَِق  ِعرَی غرَی منرُخول؟ قال: ُکنَّا َنطر ُكلُوَن الشَّ

ر
 ُکنرُتمر تَأ

 

یرَناهُ.  (8)]روایت بخاری[ ثَرَّ
                                           

 .4505صحیح بخاری، ش:  (۶)

 (.2541، 4222ش: ) صحیح بخاری، (1)
 .6872صحیح مسلم، ش: (۳)
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از زمانی که اهلل متعال او را  اهلل گوید: رسول می سهل بن سهل ترجمه:
شده ندید. از  دنیا گرفت، آرد سفید و غربالاز تا هنگامی که او را مبعوث کرد 

 اهلل غربال داشتید؟ پاسخ داد: رسول اهلل پرسیدند: آیا شما در زمان رسول سهل
سؤال شد: پس چگونه آرد  از ابتدای بعثت تا زمان رحلت، غربالی ندید. از سهل

دمیدیم  کردیم و در آن، می میخوردید؟ گفت: جو را آرد  ی جو را می نشده غربال
رفت و سپس  ترتیب پوست و خاشاکِ آن به هوا می نمودیم( و بدین )فوت می

 کردیم. ی آن را خمیر می مانده باقی

ٍر  قال: َخَرَج َرُسوُل اّللَّ  وعن أيب ُهریرةَ  -221 يب بكر
َ
ور يَلرلٍَة، َفإِذا ُهَو بِأ

َ
ذاَت یَورٍم أ

اَعَة؟مَ »ال: فق رِض اهلُل عنهماوُعَمَر  رََجُكَما ِمنر ُبُیوتُِكما هِذهِ السَّ خر
َ
یَا  قاال: اجُلوعُ « ا أ

 »َرُسوَل اهللِ. قال: 
َ
رََجُكمانَ وَأ خر

َ
ِي أ رََجين اَّلَّ خر

َ
ِِس بَِیِده، أل ِي َنفر فَقاما َمَعه،  .«قُوما ؛ا، واَّلَّ

نرصار، َفإَِذا ُهَو لَيرَس يف بيته، َفلَمَّ 
َ
ََت رَُجالى ِمَن األ

َ
هرال. فقال هلا َفأ

َ
ةُ قالَت: َمررَحباى وَأ

َ
ترُه املرَأ

َ
ا َرأ

يرَن فُالنٌ : »َرُسوُل اّللَّ 
َ
نرَصاري، َفَنَظَر إىل « ؟أ

َ
ِذُب نَلَا املاء، إِذر جاَء األ َتعر قالَت: َذَهَب يَسر

ُد هللِ َوَصاحِ  َرُسوِل اّللَّ  ضر َبیره، ُثمَّ قاَل: احَلمر
َ
َرَم أ كر

َ
َحٌد ايَلورَم أ

َ
یافاى ِميني فانرَطلَق ، ما أ

یََة، فقال ََلُ رُسوُل اّللَّ  َخَذ الُمدر
َ
ٌر وُرَطب، فقال: ُُكُوا، وَأ ٌ وَتمر ٍق فِیِه برُسر : َفَجاَءُهمر بِِعذر

نر َشبُعوا  .«إِیَّاَك َواحَللُوَب »
َ
ا أ ُبوا. فلمَّ ِق ورَشِ اةِ َوِمنر ذلَك الِعذر كلُوا ِمَن الشَّ

َ
َفَذبََح لَُهم، َفأ

يب بكٍر وُعَمَر  َقاَل َرُسوُل اهللِ وا َوَروُ 
َ
لُنَّ : »رِض اهلُل عنهماأل

َ
أ ِي َنفرِس بَِیِده، لَتُسر َواَّلَّ

رََجُكمر ِمنر ُبُیوتُِكُم اجُلوعُ  خر
َ
َصابَُكمر َعنر هَذا انلَّعیِم یَورَم الِقیاَمِة، أ

َ
، ُثمَّ لَمر تَررِجُعوا َحَّتَّ أ

 (۶)[مسلم یتروا] .«هذا انلَِّعیمُ 
روزی یا شبی از خانه بیرون رفت و  اهلل گوید: رسول می ابوهریره جمه:تر

چه چیزی در این هنگام، شما را به بیرونِ خانه آورده »را دید؛ پرسید:  $ابوبکر و عمر
سوگند به ذاتی که طور؛  من نیز همین»خدا! فرمود:  گفتند: گرسنگی، ای رسول« است؟

رسنگی(، از خانه خارج کرده است. أله )گمرا نیز همین مسجانم در دست اوست، 
ی مردی از انصار رفت و او در  به خانه برخاستند. پیامبر دو با پیامبر و آن «.برخیزید

از زن انصاری  اهلل گفت: خوش آمدید. رسول خانه نبود. زنِ انصاری با دیدن پیامبر

                                           
 .6122صحیح مسلم، ش:  (۶)
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شیرین بیاورد.  گفت: رفته است تا برایمان آبِ« کجاست؟ -شوهرت -فالنی»پرسید: 
و دو یارش نگاه کرد و گفت: الحمدهلل،  در این اثنا مرد انصاری سررسید و به پیامبر

تر از میهمانان من ندارد؛ سپس رفت و یک خوشه  کس میهمانانی گرامی امروز هیچ
گفت:  .داشت -خرمای تَر-خرما آورد که خرمای نارس، خرمای رسیده و رُطَب 

مبادا »فرمود:  پیامبر -تا گوسفندی ذبح کند. -ویی برداشتگاه چاق بفرمایید و آن
و او، گوسفندی ذبح کرد. بدین ترتیب آنان از آن گوسفند و «. گوسفندِ شیردهی بکشی

به ابوبکر و  اهلل خرما خوردند و آب نوشیدند و چون از آب و غذا سیر شدند، رسول
ی این  وز قیامت دربارهسوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، ر»فرمود:  $عمر

هایتان به بیرون کشاند و  ها از شما سؤال خواهد شد؛ گرسنگی، شما را از خانه نعمت
 «.ها به شما رسید گردید که این نعمت هایتان بازمی در حالی به خانه

آید، میزبان،  گونه که از روایت ترمذی و دیگران برمی گوید: آن می /]نووی
 بوده است.[ صاریابوالهیثم بن تَیِّهان ان

ِمریاى لََع  ریر وعن خادِل بِن ُعمَ  -229
َ
وان واكَن أ الَعَدويي قال: َخَطَبَنا ُعترَبُة بُن َغزر

اَء، َولَمر  َیا آَذنَتر برُصرم، وَولَّتر َحذَّ نر د؛ َفإِنَّ ادلُّ َما بعر
َ
ثرًن علیره، ُثمَّ قال: أ

َ
ةِ ، َفحِمَد اّللَّ وأ َ  ابَلرصر

ُصَبابٌَة َکُصبابِة اإِلناءِ یتصابُّها صاِحُبها، وإِنَُّكمر ُمنرَتِقلُوَن ِمنرها إىل داٍر ال  َيبرَق منها إاِلَّ 
نَّ احَلَجَر یُلرََق ِمنر َشِفری َجَهنََّم 

َ
تُِكم َفإِنَُّه َقدر ُذکَِر نَلا أ َ ِ ما حِبََّضر َتِقلُوا خِبَریر َزواَل لَها، فانر

نَّ ما َفیهروى فِیَها َسبرِعنَی اعماى ال یُدر 
َ
َفَعِجبرُتم؟ ولََقدر ُذکَِر نَلَا أ

َ
ِ تَلُمرألن! أ را، واّللَّ رُك هَلا َقعر

تنِیَّ َعلَیها یَورٌم وُهَو َکِظیٌظ ِمَن 
ر
ا، َويَلَأ َبِعنَی اعمى رر

َ
ِ ِمنر َمصاریِع اجَلنَِّة َمسریَة أ اَعنیر َ ِمرصر َبنیر
یتيُن سابَع سبرَعٍة َمَع َرُسولِ 

َ
ِ  الزيحام، َولََقدر رأ َجر َحَّتَّ َقرَِحتر  اّللَّ ما نَلا َطعاٌم إاِلَّ َوَرُق الشَّ

ٌد  ِفها، َواتََّزر َسعر ِد بِن مالٍك َفاتََّزررُت بنِصر ُتها بيرين َوَبنَی َسعر ُت بُررَدةى فَشَققر ََقطر داقُنا، فاتلر شر
َ
أ

ِمریىا لََع 
َ
َبَح أ صر

َ
َحٌد إاِلَّ أ

َ
َبَح ايَلورم ِمنَّا أ صر

َ
ِ بنِصِفها، َفَما أ ُعوُذ باّللَّ

َ
َصار. وإِِّني أ مر

َ
ٍ ِمنر األ

 ِمرصر
ِ َصِغریىا. ا وِعنرَد اّللَّ وَن يف َنفرِس َعِظیمى كر

َ
نر أ

َ
 (۶)]روایت مسلم[ أ

امیر بصره  زمانگوید: عتبه بن غزوان که در آن  عَدَوی میخالد بن عمیر  ترجمه:
ما بعد؛ همانا دنیا از بود، برای ما سخنرانی کرد و پس از حمد و ثنای اهلل، گفت: ا
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ی ظرف  مانده سرعت گذشته است و چیزی از آن جز تَه دهد و به خود خبر می پایانِ
کشد. و شما از این سرای فانی به  باقی نمانده که صاحبش آن را خیلی زود سرمی

سعی کنید با بهترین اعمال به سرای آخرت شوید که فنا ندارد؛ پس  سرایی منتقل می
ی دوزخ به داخل آن انداخته  ا برای ما گفته شده که سنگی از لبهکوچ کنید. زیر

د؛ به اهلل سوگند که رس کند و به عمق دوزخ نمی شود و هفتاد سال سقوط می می
چنین برای ما گفته شده  پُر خواهد شد! آیا تعجب کردید؟ هم -کاران هناز گ -دوزخ 

ت چهل سال با هم فاصله ی مساف اندازه ی هریک از درهای بهشت، به که دو لنگه
خاطر  رسد که از جمعیت بهشتیان، پُر است. روزی را به دارند و روزی بر آن فرامی

بودم و چیزی جز برگ درختان برای خوردن  دارم که هفتمین تن از همراهان پیامبر
 دهان ما از خوردن برگ درختان، زخمی شده بود. های کنارهای که  گونه ؛ بهنداشتیم

من، از آن کردم؛  قسمتدو  ای یافتم و آن را میان خود و سعد بن مالک باری جامه
ساختم و سعد نیز همین کار را کرد و اینک هر یک از ما، امیرِ شلواری برای خود 

ارزش  که خود را بزرگ بپندارم و نزدِ اهلل، کوچک و بی یکی از شهرهاست. من از این
 برم. باشم، به اهلل پناه می

َعريي  وعن أيب -221 شر
َ
رََجتر نَلا اعئَِشُة  موىس األ خر

َ
ا کِساءى َرِِضَ اهلُل َعنرهقال: أ

 ِ ا قالَت: قُبَِض رُسوُل اّللَّ  (۶)[متفٌق عليه] يِف هذین. َوإِزارىا َغلِیظى
پیراهن و شلوار زبر و درشتی را  &گوید: عایشه می ابوموسی اشعری ترجمه:

 .این دو لباس وفات یافتدر  اهلل به ما نشان داد و گفت: رسول

ٍم يِف َسبِیِل اّللَّ َولََقدر  وعنر َسعد بن أيب َوقَّاص -222 ُل الَعرِب َرََم بَِسهر وَّ
َ
قال: إِِّني أل

 ِ ُزو َمَع رسوِل اّللَّ َحُدنا  ُکنَّا َنغر
َ
َمر َحَّتَّ إِنر َكَن أ ما نَلَا َطَعاٌم إاِلَّ َوَرُق احُلبرلَِة َوهذا السَّ

 (1)[متفٌق عليه] تََضُع الشاةُ ماََلُ َخلرٌط. يَلََضُع کما
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من، نخستین عربی هستم که در راه اهلل »گوید:  می وقاص سعد بن ابی ترجمه:
، در حالی که غذایی جز کردیم جهاد می اهلل تیراندازی کرده است؛ ما، همراه رسول

هر یک از ما، ای که مدفوع  گونه برگ درختان بیابانی )حبله و مغیالن( نداشتیم؛ به
 «.ی گوسفند، خشک بود مانند فضله

ٍد قُوتاى : »َقاَل َرُسوُل اهللِ قال:  وعن أيب ُهَریرَرةَ  -226 َق آِل حُمَمَّ َعلر رزر  .«اللَُّهمَّ اجر
 (۶)[متفٌق عليه]

ی  ! روزیِ خانوادهیا اهلل»دعا کرد:  اهلل گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
 «.رَمَق قرار بده ی سدّ ازهدنا محمد را به

ي ال إََِل إاِلَّ ُهو، إِنر ُکنرُت ألَعتِمُد بَِكبِِدي لَع  وعن أيب ُهَریرَرةَ  -222 قال: واّللَّ اَّلَّ
ا لَع  مى ُت یور ين مَن اجُلوع َولََقدر َقَعدر ررِض ِمَن اجُلوع، وإِنر ُکنرُت ألُشدُّ احلَجَر لَع َبطر

َ
األ

ي خَيررُُجوَن ِمنر  ِه وَما يف ه، َفَمرَّ انلَِّبُّ َطِریقِهُم اَّلَّ َم ِحنَی َرآِِّن، وَعَرَف ما يف وجر ، َفَتبَسَّ
ِِس، ُثمَّ قال:  !»َنفر باِهرٍّ

َ
ُته، فَدَخَل « احَلقر »، قال: یَا َرُسوَل اهللِ  قلت: بَلَّیرَك « أ َبعر وَمََض ، َفاتَّ

ِذَن يِل فَدَخلرت، فوََجَد بَلَنىا يف قَدٍح فقال: 
ُ
َذن، َفأ

ر
َتأ يرَن هَذا اللَََّب؟»َفاسر

َ
داهُ « ِمنر أ هر

َ
قالوا: أ

و ُفالنة قال: 
َ
!»لََك فُالٌن أ باِهرٍّ

َ
، قال: « أ ل ا»قلت: بَلَّیرَك یا رسول اّللَّ هر

َ
ِة احلق إىِل أ فَّ لصُّ

ُعُهمر يل َحٍد، «. فادر
َ
هرل، وال َماٍل وال لَع أ

َ
ُوون لََع أ

ر
الم، ال یَأ ضَیاُف اإِلسر

َ
ِة أ فَّ ُل الصُّ هر

َ
قال: وأ

ررسَل إيَِلرهِ 
َ
َتترُه هدیٌَّة أ

َ
َتترُه صدَقٌة َبَعَث بَِها إيَِلرِهم ولَمر یَتََناَولر ِمنرَها َشيرئىا، وإَِذا أ

َ
مر واكَن إَِذا أ

َصاَب 
َ
ة؟ ُکنرُت  وأ فَّ ِل الصُّ هر

َ
َکُهمر فیها، فَساَءِِّن ذلَك، َفُقلرت: وما هَذا اللَََّبُ يف أ َ رشر

َ
ِمنرَها وَأ

ِطیِهم، وما  عر
ُ
نا أ

َ
َمرِن، فُكنرُت أ

َ
َتَقوَّى بَِها، َفإِذا جاُءوا أ

َ
َبةى أ ََبِ رَشر

ِصیَب ِمنر هذا اللَّ
ُ
ن أ

َ
َحقَّ أ

َ
أ

ن یبرلَُغيِن منر هذا اللَّ 
َ
. ََب، ولمر یَُكنر منر َطاَعِة اّللَّ وَطاَعِة رسوَلَعىَس أ  بدٌّ

َیرِت قال:  َخُذوا ََمَالَِسُهمر ِمَن ابلر
َ
ِذَن لَُهمر وَأ

َ
َذنوا، َفأ

ر
تأ َبلُوا واسر قر

َ
ُتُهم، فأ تيُتُهم فَدَعور

َ
یا »فأ
! باِهرٍّ

َ
ِطِهمر »، قال: یَا َرُسوَل اهللِ  قلُت: بَلَّیرَك « أ عر

َ
خَ « خذر َفأ

َ
ِطیِه قال: َفأ عر

ُ
ُت الرَقَدَح َفَجَعلرت أ ذر

َوى، ُثمَّ یَ  ُب َحَّتَّ یَرر َ ُب َحَّتَّ یرَوى ، ُثمَّ یَُردُّ رُ الرَُّجَل فيَْشر َ عطیِه اآلخَر َفيَْشر
ُ
دُّ يلعَّ الرَقَدح، َفأ

َتَهیُت إىِل انلَِّبي  الرَقدحيلَعَّ  َخَذ الرقَ  حَّتَّ انر
َ
، َفأ َدَح َفَوَضَعُه لَع یَِده، َوَََقدر َروَِي الرَقورُم ُُكُُّهمر

م، فقال:  باِهرٍّ »َفَنَظَر إيِلَّ َفَتبَسَّ
َ
نرَت »قال:  !قلت: بَلَّیرَك یا رسول اّللَّ « !أ

َ
نَا وَأ

َ
قلُت  .«بَِقیُت أ
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َبر »، قال: یَا َرُسوَل اهللِ  َصَدقرَت  ُعدر َفارشر ُت َفَْشبرُت  .«اقر فَْشبرت، فما « ارَشبر »فقال:  َفَقَعدر
َبر » زال َيُقول: لََكى « ارشر ِجُد ََلُ مسر

َ
ِي بعثَك باحَلقي ما أ رِِن »، قال: َحَّتَّ قُلرت: ال َواَّلَّ

َ
« َفأ

عطیرتُه الرَقَدح، فحِمَد اّللَّ تعاىل َوسَّمَّ َورَشَب الَفَضلَةَ 
َ
 (۶)[بخاری یتروا] .فأ

گوید: به اهلل، ذاتی که معبود برحقی جز او وجود ندارد،  می ابوهریره ترجمه:
خوابیدم و  کنم که گاه از شدت گرسنگی بر شکم خود روی زمین می گند یاد میسو

از  -و یارانش پیامبر -بستم. روزی بر سرِ راهی که   گاه بر شکم خود سنگ می
جا گذشت و هنگامی که مرا دید، تبسم نمود  از آن گذشتند، نشستم. پیامبر جا می آن

متم ای گفتم: در خد« ای ابوهریره!: »رمودام به قصدم پی برد. سپس ف و از چهره
وارد که  و به راهش ادامه داد. من نیز پشت سرش رفتم تا این« بیا»خدا! فرمود:  رسول

ای  کاسه ی ورود داد؛ وارد شدم. پیامبر منزل شد، اجازه گرفت و به من نیز اجازه
برای شما  زن مرد یا فالن گفتند: فالن« این شیر از کجاست؟»جا دید؛ پرسید:  شیر آن

خدا!  گفتم: در خدمتم ای رسول« ای ابوهریره!»فرمود:  هدیه آورده است. پیامبر
 «.نزد اهل صفه برو و دعوتشان کن»فرمود: 

خانواده، مال و کسی  گوید: اهل صفه، مهمانان اسالم بودند؛ آنان می ابوهریره
دادند، آن را  می مبررفتند. هرگاه صدقه یا زکاتی به پیا نداشتند و نزد کسی هم نمی

 ای به پیامبر کرد و هرگاه هدیه فرستاد و خود از آن استفاده نمی برای اهل صفه می
 کرد. نمود و خودش نیز از آن استفاده می دادند، آنان را در این هدیه شریک می می

قدر  مگر این شیر چهبا خود گفتم:  بر من دشوار تمام شد؛ هر حال این موضوع به
ای از این شیر  ی اهل صفه از آن بخورند؟ من سزاوارترم که جرعه مهاست که ه

دهد که  به من دستور می ها بیایند پیامبر بخورم و با آن، قوت بگیرم. زیرا وقتی آن
بدهم و دیگر، چیزی از این شیر به من نخواهد رسید! اما  ها ظرف شیر را به آن

لذا نزد اهل صفه رفتم و دعوتشان ای جز اطاعت از اهلل و پیامبرش نداشتم.  چاره
ی ورود داد؛  به آنان اجازه ی ورود خواستند. پیامبر ها نیز آمدند و اجازه کردم؛ آن

« ای اباهِر!»فرمود:  لذا وارد خانه شدند و هرکس در جای خود نشست. پیامبر
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«. ها بده ظرفِ شیر را( بردار و به آن»)خدا! فرمود:  عرض کردم: در خدمتم ای رسول
ها  من نیز کاسه را برداشتم و شروع کردم به دادنِ شیر؛ ظرف شیر را به هر یک از آن

داد و آن را  شد و سپس ظرف را به من پس می که سیر می کشید تا این دادم، سر می می
گرداند تا  گردید و کاسه را به من بازمی نوشید تا سیر می دادم؛ او نیز می به دیگری می

کاسه را  و حاضران، همه سیر شده بودند. پیامبررسیدم  به پیامبرکه در پایان  این
« ای اباهر!»گاه نگاهم کرد و لبخندی زد و فرمود:  گرفت و روی دستش گذاشت؛ آن
گفتم: درست «. من و تو باقی ماندیم»خدا! فرمود:  عرض کردم: در خدمتم ای رسول

من نشستم و نوشیدم. دوباره  و«. بنشین و بنوش»خدا! فرمود:  فرمایید ای رسول می
که گفتم: نه؛  ، تا این«بنوش»فرمود:  چنان می و من نوشیدم؛ و هم«. بنوش»فرمود: 

توانم.  حق مبعوث کرده است، دیگر راه ندارد و نمی سوگند به ذاتی که شما را به
دادم و ایشان پس از  ی شیر را به پیامبر لذا کاسه«. پس ظرف را به من بده»فرمود: 

 ی شیر را نوشید. مانده باقی« اهلل بسم»مد و ثنای اهلل و گفتنِ ح

ِد بِن ِسرییَن عن أيب هریرةَ  -222 َ  وعن حُمَمَّ ِخرُّ فِیما َبنیر
َ
یرتيُن وإِِِّن  أل

َ
قال: لََقدر رأ

رَبِ رسوِل اّللَّ 
َرةِ اعئَِشَة رِض اّللَّ عنها  ِمنر ِشیًّاإىل ُحجر ، فَیيِجُءَُ اجَلايئ َمغر َّ لَُه لََعَ ، فَیَضُع رِجر

ِّني ََمرنوٌن وما يب ِمن ُجُنوٍن، وما يِب إاِلَّ اجُلوع.
َ
 (۶)]روایت بخاری[ لََع ُعُنيق، َویَرى أ

زمانی را »فرمود:  روایت است: ابوهریره /از محمد بن سیرین ترجمه:
، به زمین افتاده، &ی عایشه و حجره اهلل آورم که در میان منبر رسول خاطر می به
گذاشت )تا به هوش  آمد و پایش را روی گردنم می شدم و رهگذری می هوش می یب

، در صورتی که جنون نداشتم، ام کرد که من دچار جنون شده بیایم(. وی، گمان می
 «.گرسنه بودمفقط بلکه 

َ رسوُل اهللِ وعن اعئشَة رَِض اّللَّ عن -223 َوِدررُعُه مررُهونٌَة ِعند  ها َقالَت: تُُويفي
 (1)[متفٌق عليه] هوِديٍّ يِف ثاَلثنَِی صااعى منر َشِعرٍی.ی
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در حالی درگذشت که لباس رزمِ ایشان  اهلل گوید: رسول می &عایشه ترجمه:
 در برابر سی صاع جو، در رهن )گرو( یک یهودی بود.

نس -222
َ
ِ َشعرٍی خِبُ  ِدررعُه بَِشِعرٍی، ومشیُت إىِل انلَِّبي  قال: َرَهَن انلَِّبُّ  وعن أ بر

ُتُه یُقول:  َعُة »َوإَِهالٍَة َسنَِخٍة، َولََقدر سِمعر ىَس َوإِنَُّهم لَتِسر مر
َ
ٍد صاٌع وال أ بَح آلِل حُمَمَّ صر

َ
ما أ

َیاٍت  بر
َ
 (۶)]روایت بخاری[ «.أ

زرهِ خود را در برابر جو در رهن گذاشت؛ من  گوید: پیامبر می انس ترجمه:
صبح و »فرمود:  رفتم و شنیدم که می اله( نزد پیامبرشده )جزغ با نان جو و پیهِ ذوب

ی محمد نبود؛ در حالی آنان، نُه  هم برای خانواده -گندم، جو یا غذا -شام، یک صاع 
 «.خانه بودند

ِة َما ِمنرُهم رَُجٌل علیه  وعن أيب هریرة -222 فَّ ِل الصُّ هر
َ
یرُت َسبِعنَی ِمنر أ

َ
قال: لَقدر َرأ

ا إَِزا ، ومنرَها ما رداٌء، إِمَّ ِ اَقنیر َناقِِهم، َفمنرَها َما یبرلُُغ نِصَف السَّ عر
َ
ا کَِساء، قدر ربُطوا يف أ ٌر، وإِمَّ

رتُُه. نر تَُرى عور
َ
َمُعُه بیِده کراِهَیَة أ  (1)]روایت بخاری[ َيبرلُُغ الَكعربنی. َفیجر

 را دیدم؛ یک نفر هم در« اهل صفه»گوید: هفتاد نفر از  می ابوهریره ترجمه:
ها نبود که لباس کاملی داشته باشد؛ یا شلواری داشتند، یا پیراهنی که بر گردن  میان آن

رسید و بعضی هم تا دو قوزک  ی ساق پا می ها تا نیمه بستند و برخی از آن خود می
 کرد که مبادا عورتش نمایان شود. پا و شخص، آن را با دستش جمع می

وُهُ يِلٌف. : ََكَن فَِراُش رسول اّللَّ وعن اعئشَة رِض اّللَّ عنها قالت -221  ِمن أَدٍم حشر
 (۳)]روایت بخاری[

ای بود  شده از پوست دباغی اهلل خواب رسولرختگوید:  می &عایشه ترجمه:
 که با لیف خرما پُر کرده بودند.

                                           
 .6412صحیح بخاری، ش:  (۶)
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ا َمَع رسوِل اّللَّ  رِض اهلُل عنهماوعن ابن عمر  -229 ٌل مِن إِذر جاَء رَجُ  قال: ُکنَّا ُجلُوسى
نرَصارِي ف

َ
دبَر األ

َ
نرصار، فسلَّم علَیه، ُثمَّ أ

َ
ُد : »َقاَل َرُسوُل اهللِ األ َِخ سعر

َ
نرَصار، َکیرَف أ

َ
َخا األ

َ
یَا أ

نا َمَعه، وََنرُن « َمنر یُعوُدهُ مِنرُكم؟: »َقاَل َرُسوُل اهللِ فقال: َصالح، ف« بُن ُعبادة؟ فَقام وُقمر
َعَة عَْش ما علَینَا نِعاٌل  َباخ، َحَّتَّ  بضر َوال ِخَفاف، َوال قاَلنُِس، وال ُقُمٌص نمَش يف تلَك السي

ُمهُ  َخَر قَور
ر
َتأ ِین َمعه. مِنر حوَل حَّتَّ دنَا رسوُل اهللِ  ِجئرَناه، فاسر حابُُه اَّلَّ صر

َ
 (۶)]روایت مسلم[ وَأ

نزد  نشسته بودیم که مردی از انصار اهلل گوید: نزد رسول می $عمر ابن ترجمه:
ای برادرِ »فرمود:  اهلل آمد و سالم کرد، و پس از مدتی برگشت تا برود. رسول پیامبر

چه »فرمود:  اهلل گفت: خوب است. رسول« انصاری! بردارم سعد بن عباده چطور است؟
گاه برخاست و ما که بیش از ده نفر بودیم با او  و آن« رود؟ کسی از شما به عیادتش می

که کفش، جوراب، کاله و پیراهنی داشته باشیم، در آن زمین  برخاستیم و بدون این
رسیدیم؛ خویشاوندانش از اطراف او کنار  که نزد سعد رفتیم تا این زار راه می شوره

 به سعد نزدیک شدند و عیادتش کردند.با یارانی که همراهش بودند،  رفتند و پیامبر

راَن بِن احُلَصنیِ  -221 نَُّه قال:  َعِن انلَّبي  $وعن ِعمر
َ
ِیَن »أ ُُكمر َقرِن، ُثمَّ اَّلَّ َخریر

ِیَن یلُوَنُهم دري قال انلَّبُّ «. یلُونَهم، ُثمَّ اَّلَّ
َ
َتنیر أو ثاَلثاى  قال ِعمَران: َفَما أ ُثمَّ یَُكوُن »َمرَّ

َتَمُنون، َویَنرِذُرو َهُدون، َوخَيُونُوَن َوال یُؤر تَشر َن َوال یُوفُون، بَعَدُهمر َقورٌم يَشهُدوَن وال يُسر
َمنُ  َهُر فِیهمر السي  (1)[متفٌق عليه] «.َویَظر

بهترین مردم، کسانی »فرمود:  گوید: پیامبر می $عمران بن حُصین ترجمه:
آیند  برند )صحابه(، سپس نسلی که پس از ایشان می سر می بهمن هستند که در دوران 

دو  دانم پیامبر گوید: نمی یم عمران«. )تابعین(، و سپس نسلِ بعدی، )تبع تابعین(
را تکرار نمود یا سه بار؛ سپس « آیند سپس نسلی که پس از ایشان می»ی  بار جمله
ها  دهند که از آن میشهادت  در حالیآیند که  ها، کسانی می پس از آن»فرمود: 

دار و قابل اعتماد  ورزند و امانت ؛ خیانت میشود درخواست شهادت )گواهی( نمی
 «.شود و چاقی، در میانشان نمایان می کنند کنند و به نذر خود وفا نمی ر مینیستند؛ نذ
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مامة -222
ُ
یَا ابرَن آدم! إِنََّك إِنر َتبرُذل الَفضَل : »َقاَل َرُسوُل اهللِ قال:  وعن أيب أ

ِسكُه رشٌّ لَك، وال تاُلُم لََع َکَفاٍف، َوابدأ بِمنر َتُعوُل  ٌ لَك، وَأِن ُتمر روایت  ]ترمذی «.َخریر

 (۶)باشد.[ کرده و گفته است: حسن صحیح می
ای فرزند آدم! اگر تو، مازادِ »فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابوامامه ترجمه: 

ثروت خویش را بذل و بخشش نمایی، برایت بهتر است و اگر آن را نگه داری، برای 
نشی بر تو نیست و ی نیاز داری، سرز اندازه خاطر ثروتی که به  تو بد خواهد بود و به

 «.هایش با توست در بذل و بخشش، از کسی شروع کن که تأمین هزینه

ِمي  -226 نرصارِيي اخَلطر
َ
منر : »َقاَل َرُسوُل اهللِ قال:  وعن ُعَبید اّللَّ بِن حِمرَصٍن األ

نَّمَ 
َ
بِِه، معاىف يف َجسِده، ِعندهُ قُوُت یَوِمِه، َفَكأ صبح ِمنُكمر آِمناى يف ِِسر

َ
َیا أ نر ا ِحزيَتر ََلُ ادلُّ

 (1)باشد.[ ]ترمذی روایت کرده و گفته است: حسن می «.حِبذافرِیِها
فرمود:  اهلل رسولگوید:  می عبیداهلل بن مِحصَن انصاری خَطمی ترجمه:

اش  و خوراک روزانه ست یو سالمتِ جسم روانی )جانی(کسی که دارای امنیت »
 «.یا برخوردار شده استشود، گویا از تمام دن نزدش یافت می

نَّ َرُسوَل اهللِ  رِض اهلُل عنهماوعن عبِد اّللَّ بن عمرو بِن العاِص  -222
َ
َقدر »قال:  أ

سلَم واَكَن رِزقُُه َکَفافىا َوَقنََّعُه اّللَّ بَِما آتَاهُ 
َ
َفلََح َمن أ

َ
 (۳)]روایت مسلم[ «.أ

کسی که »رمود: ف اهلل گوید: رسول می $عبداهلل بن عمرو بن عاص ترجمه:
چه که به  و اهلل متعال او را به آنکند  اش را می اش، کفافِ زندگی روزیاسالم آورده و 

 «.باشد او بخشیده، قانع کرده است، رستگار می

                                           
ی  شماره چنین در صحیح مسلم، به ؛ این حدیث، هم225؛ اإلرواء، ش:7225صحیح الجامع، ش:  (۶)

 موجود است. 0122

؛ و صحیح 0802؛ صحیح الترمذی، ش: 6202، ش:السلسلة الصحيحة؛ 2156صحیح الجامع، ش:  (1)
 ./از آلبانی 2251 ماجه، ش: ابن

 .0145صحیح مسلم، ش: (۳)
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نرَصارِيي  -222
َ
د َفَضالََة بِن ُعَبیرد األ نَُّه َسِمَع رسول اّللَّ  وعن أيب حُمَمَّ

َ
َيُقول:  أ

]ترمذی روایت کرده و گفته  «.إىِل اإِلَرسالم، َواَكَن َعيرشُه َکَفافىا، َوَقنِعَ  ُطوََب لَِمنر ُهِديَ »

 (۶)باشد.[ است: حسن صحیح می
شنید  اهلل روایت است: از رسول از ابومحمد، فضاله بن عبید انصاری ترجمه:

خوشا به حالِ کسی که به سوی اسالم، هدایت یافته و از روزیِ کافی »فرمود:  که می
 «.باشد برخوردار است و به آن، قانع میاش  ی گذران زندگیبرا

یَبِیُت اللََّیايِلَ الُمَتَتابَِعَة  قال: َكن رسوُل اّللَّ  رِض اهلُل عنهماوعن ابن عباٍس  -223
ِعریِ. ِِهمر ُخبر الشَّ ََثُ ُخبر كر

َ
، َواَكَن أ لُُه ال ََيُِدوَن َعشاءى هر

َ
 ]ترمذی روایت کرده و َطاوِیىا، وَأ

 (1)باشد.[ گفته است: حسن صحیح می
خوابید و  چند شبِ پیاپی، گرسنه می اهلل رسولگوید:  می $عباس ابن ترجمه:

 «.ترِ نانِ مصرفی آنان، نان جو بود یافتند و بیش اش نان شب نمی خانواده

نَّ َرُسوَل اهللِ  وعن فَضالََة بِن ُعَبیردٍ  -212
َ
رُّ رَِجاٌل ِمنر ََكَن إَِذا َصَلَّ بِانلَّاِس خَيِ  أ

َراب: ُهُؤالءِ ََمَاننِی،  عر
َ
ِة َحَّتَّ َيُقوَل األ فَّ حاُب الصُّ صر

َ
الةِ ِمَن اخَلَصاصِة َوُهمر أ َقاَمتِِهمر يف الصَّ

َببرُتمر »انررَصِف إيَِلرِهم، فقال:  اهللِ  َفإَِذا َصَلَّ رسوُل  حر
َ
لَُموَن ما لَُكمر ِعنرَد اّللَّ تعاىل، أل لَور َتعر

نر 
َ
 (۳)باشد.[ ]ترمذی روایت کرده و گفته است: صحیح می «.تَزرداُدوا َفاَقةى وََحاَجةى  أ

نماز جماعت را آغاز  اهلل گوید: هنگامی که رسول  می فضاله بن عُبَید ترجمه:
افتادند و آنان،  کرد، برخی از نمازگزاران از شدت ضعف و گرسنگی به زمین می می

اند.  ها، دچار جنون شده گفتند: این که صحرانشینان میای  گونه اصحاب صفه بودند؛ به
اگر »فرمود:  کرد و می می -اصحاب صفه -پس از پایان نماز، رو به ایشان اهلل رسول

فقر و ها و پاداشی که نزد اهلل متعال دارید، آگاه بودید، دوست داشتید که  از نعمت
 «.تر شود دستیِ شما، بیش تنگ

                                           
 .0804، ش: /؛ صحیح الترمذی، از آلبانی0412، ش: السلسلة الصحيحة؛ 2820صحیح الجامع، ش:  (۶)

؛ مختصر 0862؛ صحیح الترمذی،  ش: 6008، ش: السلسلة الصحيحة؛ 5284صحیح الجامع، ش:  (1)
 باشد. می /ها از عالمه آلبانی ی این کتاب ؛ همه6712؛ صحیح ابن ماجه، ش: 064الشمائل المحمدیۀ، ش:

 .0821، ش: /؛ صحیح الترمذی، از آلبانی6028، ش: السلسلة الصحيحة؛ 4624صحیح الجامع، ش:  (۳)
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ِد یَكرِبوعن أيب َکریَمَة  -212 داِم بن معر یَقول:  قال: سِمعُت رسول اّللَّ  الِمقر
َن ُصلرَبُه، فإِنر ََكَن ال حَمالََة، » ُكالٌت یُِقمر

ُ
ِب ابن آدَم أ اى ِمنر بَطنِه، حِبسر  آدِِّمٌّ واَِعءى رَش 

َ
َما مأل

فته است: حسن ]ترمذی روایت کرده و گ «.َفثلٌُث لَطَعاِمه، وثُلٌُث لِْشابِه، َوثُلٌُث نِلََفِسهِ 

 (۶)باشد.[ می
شنیدم که  اهلل گوید: از رسول می کربابوکریمه، مقدام بن معدِ  ترجمه:

کند؛ برای آدمی، چند لقمه که او  انسان، ظرفی بدتر از شکمش را پُر نمی»فرمود:  می
ناچار باشد، پس  -تر به خوردن غذای بیش -و اگر ست یرا سرِ پا نگه دارد، کاف

سوم را برای تنفّس  سوم آن را برای آب و یک را برای غذا، یکسوم شکمش  یک
 «.، قرار دهددخو

نرَصارِيي احلارثي  -211
َ
لََبَة األ َماَمَة إِیَاِس بِن َثعر

ُ
حاُب َرسوِل  وعن أيب أ صر

َ
قال: َذَکَر أ

َیا، ف اّللَّ  نر ماى ِعنرَدهُ ادلُّ َ : »َقاَل َرُسوُل اهللِ یور ال ت
َ
َمُعون؟ أ ال تَسر

َ
ََذاَذة ِمن أ َمُعون؟ إِنَّ ابلر سر

ََذاَذَة ِمَن اإِلیَمانِ   (1)[بوداودا یتروا] «.اإِلیَمان إِنَّ ابلر
 گوید: روزی اصحاب پیامبر می ی انصاری ابوامامه، ایاس بن ثعلبه ترجمه:

توجه کنید! گوش دهید! همانا »فرمود:  گفتند؛ پیامبر نزدش از دنیا سخن می
پوشی و دوری از  گذرانی، از ایمان است؛ ساده ز خوشپوشی و دوری ا ساده

 «.پروری، از ایمان است تن

 قال: َبَعَثَنا رسوُل اّللَّ  رِض اهلُل عنهماوعن أيب عبِد اّللَّ جابر بن عبد اّللَّ  -219
بَا ُعَبیرَدةَ 

َ
َر َعلَیَنا أ مَّ

َ
وَدنَا ِجَراباى ِمنر َتمر  وَأ رش، َوزَّ َه، َفََكَن نَتليَقَّ ِعریاى لُِقَري ٍر لَمر َيِدر نَلَا َغریر

َها َکَما َيَمصُّ  َنُعوَن بَِها؟ قال: َنَمصُّ َرةى، َفِقیل: َکیرف ُکنرُتمر تَصر رةى َتمر ِطیَنا َتمر بُو ُعَبیردَة ُيعر
َ
أ

ُِب  َمَنا إىِل اللَّیرل، وُکنَّا نََّضر ِفیَنا یَور ُب َعلَیَها ِمَن الَماء، َفَتكر َ ِب، ُثمَّ نَْشر بِِعصیينا اخَلَبط،  الصَّ

                                           
؛ صحیح 0828؛ صحیح الترمذی، ش: 6624، ش: السلسلة الصحيحة؛ 4275صحیح الجامع، ش:  (۶)

 باشد. می /مه آلبانیها از عال ی این کتاب ؛ همه6715ماجه، ش:  ابن

؛ صحیح 2417؛ صحیح الترمذی، ش: 250، ش: السلسلة الصحيحة؛ 6278صحیح الجامع، ش:  (1)
 باشد. می /ها از عالمه آلبانی ی این کتاب ؛ همه2265ماجه، ش:  ابن
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ِر کَهیرَئِة  ر، فُرفَع نلَا لَع ساِحِل ابَلحر َنا لَع ساَِحِل ابَلحر ُكلُُه. قال: وانرَطلَقر
ر
ُثمَّ َنُبلُُّه بِالَماءِ َفَنأ

بُو ُعَبیرَدَة: َمیرَتٌة، ُثمَّ قال: ال
َ
َع الَعنررَب، فقال أ تيرَناهُ َفإِذا ِِه َدابٌَّة تُدر

َ
، بلر الَكثِیِب الضخم، َفأ

را، َوََنرُن  َنرُن رُسُل رُسوِل اّللَّ  َنا علَیرِه َشهر َقمر
َ
ُطِررتمر َفُكُوا، َفأ ، وَقِد اضر ويف سبیِل اّللَّ

َطُع منرُه الرِفَدَر  َن وَنقر هر رَتُِف من وقرِب َعیرنِِه بالرِقالِل ادلُّ یتَُنا َنغر
َ
ثاَلثُمائَة حَّتَّ َسِمنَّا، ولَقدر َرأ

و کقَ 
َ
رِ أ ر.ََكثلَّور رِ اثلَّور

 در
َخَذ ِضلَعاى منر 

َ
َعَدُهم يف وقرِب َعیرنِِه وَأ قر

َ
بُو ُعبیرَدَة ثاَلثََة َعَْشَ رَُجالى فأ

َ
َخَذ ِمنَّا أ

َ
ولََقدر أ

نَا ِمنر حلرِمِه َوَشائَِق، َفلمَّ  َظَم بَِعرٍی َمَعَنا فمر  منر ََترتَِها َوتََزوَّدر عر
َ
َقاَمَها ُثمَّ رََحَل أ

َ
الِعِه فأ ضر

َ
 اأ

تَيرَنا رسول اّللَّ 
َ
َرنَا ذلَك َل، فقال:  قِدمَنا املدیَِنَة أ رََجُه اّللَّ لَُكم، َفَهلر »َفذکر خر

َ
ٌق أ ُهَو رِزر

ِعُمونَا؟ ررسلرَنا إىل رسول اّللَّ « مَعكمر ِمنر حلرِمِه ََشء َفتطر
َ
َكلَه. َفأ

َ
 ایت]رو ِمنرُه َفأ

 (۶)[مسلم
ما را به فرماندهی  اهلل گوید: رسول یم $ابوعبداهلل، جابر بن عبداهلل ترجمه:

خرما، به  -ی بزرگِ کیسه -به سوی کاروانی از قریش فرستاد و یک انبان ابوعبیده
از این  ی سفر به ما داد و جز آن، چیزی نبود که به ما بدهد. ابوعبیده عنوان توشه
کار  ا چهپرسیدند: شما با یک دانه خرم داد. از جابر دانه به ما می خرما، دانه

نوشیدیم و همین،  مکیدیم و روی آن، آب می مانند کودک، آن را میکردید؟ گفت:  می
های  های خود، برگ دستی چنین با چوب برای یک روزِ ما تا شب، کافی بود! هم

ریخت، با آب، نرم و خیس  هایی را که به زمین می زدیم و برگ خشک درختان را می
 خوردیم. کردیم و می می

ای  گوید: به سوی ساحل دریا رفتیم که ناگهان چیزی مانندِ توده یم جابر
بزرگی به نامِ  بزرگ از ریگ در جلوی ما نمایان شد. به سوی آن رفتیم؛ جانور دریایی

گفت: مردار است و سپس گفت: خیر؛ بلکه ما فرستادگان  هدعنبر بود. ابوعبی
اید، از آن  و ناچاری قرار گرفته ار، و در راه اهلل هستیم و چون در حالتِ اضطرپیامبر

کردیم و حتی  ترتیب ما که سیصد نفر بودیم، یک ماه از آن تغذیه می بخورید. بدین
های آب،  چاق شدیم. به چشمِ خود دیدم که از گودیِ چشم این عنبرماهی، با مشک

 بُریدیم. ی گاو می اندازه هایی به گوشت گرفتیم و از بدنش، تکه روغن می

                                           
 .0824صحیح مسلم، ش: (۶)
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چنین یکی از  ه سیزده نفر از ما را در گودیِ چشم این جانور نشاند؛ همابوعبید
ترین شترِ بارکشِ ما از  های پهلویش را گرفت و آن را ایستاده نگه داشت و بزرگ دنده

زیرِ این دنده، عبور کرد! ما، از گوشت این جانور، قطعاتی را خشک کردیم تا به 
رفتیم و این ماجرا  اهلل نه رسیدیم، نزد رسولی راه برداریم. وقتی به مدی عنوان توشه

خارج  -از دریا -آن، رزقی بود که اهلل برای شما، »را برایش بازگو کردیم. فرمود: 
و ما مقداری از « ؛ آیا از گوشت آن چیزی با خود دارید که به ما هم بدهید؟کرد

فرستادیم و ایشان آن را تناول نمود. گوشت آن را برای پیامبر

َماَء بنرِت یَِزیَد رِض اّللَّ عنها ق -211 سر
َ
إىِل  اهللِ  الت: َكَن ُكمُّ قِمیِص رسولِ وعن أ

ِغ.  (۶)اند و ترمذی، آن را حسن دانسته است.[ ]ابوداود و ترمذی روایت کرده الرُّصر
 تا مچ دست بود. گوید: آستین پیراهن پیامبر می &اسماء دختر یزید ترجمه:

ِ  وعن جابر -212 یٌَة َشدیَدٌة فجاُءوا إىِل قال: إ نَّا ُکنَّا یَورم اخَلنرَدِق ََنرِفر، َفَعرَضتر ُکدر
یٌَة َعَرضتر يف اخَلنرَدق. فقال:  انلَّبي  نَا نَازٌِل »فقالوا: َهِذهِ ُکدر

َ
ُنُه معرصوٌب « أ ُثمَّ َقاَم وَبطر

َخَذ 
َ
یَّاٍم ال نَُذوُق َذَواقا، فَأ

َ
ور  َکثيبىاالِمعرول، َفََّضب فعاد  انلَِّبُّ حِبَجر، َوبَلِثرَنا ثاَلثََة أ

َ
َیل، أ هر

َ
أ

َیم. هر
َ
 أ

یرُت بِانلَِّبي  یَا َرُسوَل اهللِ  فقلت:
َ
يت: َرأ

َ
رَأ  ذلَك يِف  ما َشيرئىا ائرَذن يل إىِل ابلیت، فقلُت المر

ٌ فِِعنرَدَك ََشء؟ فقالت: ِعنِدي َشِعرٌی وََعَناق، َفَذحبرُت الَعَناق، وَطَحنرُت  ِعرَی َحَّتَّ  صربر الشَّ
َمة ، ُثمَّ ِجئرُت انلَّ َجَعلرَنا اللحَم يِف  ثَايِفي قَد  بَّ  الرُبر

َ
َ األ َمُة بنیر َوالعِجنُی َقدر انرَكرَسَ والرُبر

 ََكَدَت َتنرِضج.
نرت

َ
ور رَُجالن، قال:  یَا َرُسوَل اهللِ  فقلت: ُطَعیيٌم يل َفُقمر أ

َ
 َفَذَکرُت َل« َكمر ُهو؟»َورَُجٌل أ

ِِع ٌب یي َط  ثرِیٌ کَ »فقال: 
َ ِمَن اتلَّنُّورِ َحَّتَّ آيتَ  ، قُل لََها ال َتْنر َمَة وال اخلُبر « قُوُموا»فقال:  .«الرُبر

نرَصارُ 
َ
َِك َجاَء انلَّ فقام الُمَهاِجُرون َواأل  َوالُمَهاِجُرون بُّ ، َفَدَخلرُت علیها فقلت: َوحیر

 َ ل
َ
نرصاُر َومن َمَعهم، قالت: هل سأ

َ
ُخلوا َوال تََضاَغُطوا»ك؟ قلت: نعم، قال: َواأل َفَجَعَل « ادر
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َخَذ ِمنره، َویَُقريُب إىِل 
َ
َمَة واتلَّنُّوَر إِذا أ ُر الرُبر ، َوَيرَعُل علیِه اللحم، وخُيَمي رِسُ اخلُبر یَكر

رُف َحَّتَّ َشبُِعوا، َوَبيِقَ مِ  رِسُ َویَغر ُِع َفلَمر یََزلر یَكر
َحابِِه ُثمَّ َيْنر صر

َ
هدي، »نه، فقال: أ

َ
لُُكِ هَذا وَأ

َصاَبترُهمر ََمَاَعةٌ 
َ
 (۶)[متفٌق عليه] .«َفإِنَّ انلَّاَس أ

یُت بِانلَّبي 
َ
ا ُحِفَر اخَلنرَدُق َرأ يت  ويف روایٍة: قال جابر: لمَّ

َ
رَأ ُت إىِل امر

ر
ا، فَانرَكَفأ َُخَصى

یرُت بِرسول اّللَّ 
َ
ء، َفإِِّني َرأ  صاى َشِدیداى.َُخَ  فقلت: هل ِعنرَدِك ََشر

ِعری  رََجتر إيِلَّ ِجرابىا فِیِه َصاٌع ِمنر َشِعری، َونَلَا ُبَهیرَمٌة داِجٌن َفَذحبرُتَها، َوَطحنِت الشَّ خر
َ
َفأ

رُت إىل رسول اّللَّ  ُتَها يف بَُرمتَِها، ُثمَّ َويلَّ عر ين  َفَفَرَغتر إىل َفَراِِغ، َوَقطَّ َفَقالَت: ال تفضحر
، َذحَبرنا ُبَهیَمةى نَلَا، َوَطَحنرُت ومن معَ  برسول اّللَّ  تُُه فقلُت یا رسول اّللَّ ُته َفَساَررر ه، فجئر

نرَت َوَنَفٌر َمَعك، فََصاَح رسول اّللَّ 
َ
َل اخلَنرَدق! إِنَّ »فقال:  َصااعى ِمنر َشِعری، َفَتعاَل أ هر

َ
یَا أ

راى َفَحیََّهالَّ بُكمر  َمَتُكمر َوال َُترِبُنَّ »: . فقال انلَّبُّ «جابراى قدر صَنع ُسؤر ِلُنَّ بُرر
ال ُتْنر

يجءَ 
َ
يت فقالت: بِك  فَِجئرُت، وََجاَء انلَِّبُّ «. عِجیَنُكمر َحَّتَّ أ

َ
رَأ ُدُم انلَّاس، َحَّتَّ ِجئرُت امر یقر

ِي قُلرِت  رََجتر عجیناى َفبَسَق فِیِه وباَرك، ُثمَّ َعَمَد إىِلَوبِك، فقلت: َقدر َفَعلرُت اَّلَّ خر
َ
 . َفأ

َمتِنا َفَبَصَق َوَباَرَك، ُثمَّ قال:  ِِع »بُرر َمتُِكم َوال  ادر بر َمعك، َواقرَدَِح ِمنر بُرر َخابَزةى فلرَتخر
لُوها نَّ « ُتْنر

َ
، وَأ َمَتَنا تَلَِغطُّ َکَما ِِهَ َكلُوا َحَّتَّ تَرُکوهُ َواََنَرفُوا، وإِنَّ بُرر

َ
قرِسُم بِاّللَّ أل

ُ
لرٌف، َفأ

َ
َوُهمر أ

َب َکَما ُهَو.َعِجینَنَ   ا يَلخر
کَندیم که سنگ  زمین را می "خندق"ی  گوید: ما، در غزوه می جابر ترجمه:

آمدند و گفتند: با سنگِ درشت  نزد پیامبر درشت و سختی نمایان شد. اصحاب
الی که ، سپس در ح«آیم من، خودم پایین می»ایم. فرمود:  و سختی برخورد کرده

ی چیزی را  سه روز مزهبسته بود، برخاست؛ زیرا  شکمش را از گرسنگی با سنگ
ای به سنگ زد و  کلنگ را گرفت و ضربه نچشیده و چیزی نخورده بودیم. پیامبر

 ی ریگ نرم شد و از هم پاشید. سنگ، مانند پشته
به  -وقتی به خانه رفتم -خدا! اجازه بده به خانه بروم.  عرض کردم: ای رسول

وضعیتی دیدم که نتوانستم صبر کنم؛ آیا چیزی برای  را در همسرم گفتم: پیامبر
بزغاله را سر بریدم و  ی کوچک. خوردن داری؟ پاسخ داد: مقداری جو و یک بزغاله

جو را آرد کردم و گوشت را در دیگ گذاشتم؛ وقتی خمیر آماده شد و غذای دیگِ 
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ای آمدم و عرض کردم:  روی آتش، نزدیک بود که پخته شود، نزد پیامبر
ف یخدا! اندکی غذا دارم؛ شما با یک یا دو نفر دیگر برای صرف غذا تشر رسول

و چون پاسخش را گفتم، فرمود: « قدر است؟ غذا چه»پرسید:  اهلل بیاورید. رسول
ست؛ به همسرت بگو: دیگ را از روی آتش برندارد و نان را  غذای فراوان و خوبی»

و مهاجران «. برخیزید»گاه به اصحاب فرمود:  و آن «.از تنور بیرون نیاورد تا من بیایم
و مهاجران و انصار و  پیامبر»برخاستند. من، نزد همسرم رفتم و گفتم:  و انصار

از تو سؤال کردند؟ گفتم: بله.  همراهانشان، آمدند. همسرم پرسید: آیا پیامبر
ن را ، سپس نا«دیگر را هُل ندهید وارد شوید و یک»فرمود:  به اصحاب پیامبر

داد و هرگاه از دیگ یا  گذاشت و به یارانش می کرد و روی آن گوشت می تکه می
و بدین ترتیب نان را تکه  پوشاند ها را می سرِ آنداشت،  تنور، گوشت و نان برمی

که همه سیر شدند و  داد تا این گذاشت و به اصحاب می کرد و روی آن گوشت می می
از این بخور و به دیگران هم »به همسرم فرمود:  مقداری از آن، باقی ماند. پیامبر

 «.اند بده؛ زیرا مردم، دچارِ گرسنگی شده
را سخت  گوید: هنگام حفر خندق، پیامبر می در روایتی آمده است: جابر

رای خوردن داری؟ زیرا من، گرسنه یافتم. لذا نزد همسرم رفتم و گفتم: آیا چیزی ب
 .را در گرسنگی شدیدی دیدم پیامبر

همسرم، ظرفی آورد که در آن یک صاع جو بود و حیوانِ کوچکی داشتیم که به 
من و آن را سر بریدم و همسرم، جو را آرد کرد و کارِ من، خانه عادت کرده بود؛ 

های گوشت را در دیگ گذاشتم و سپس به راه افتادم تا  ، با هم تمام شد. تکههمسرم
و همراهانش،  اهلل ت: مبادا مرا نزد رسولبرگردم. همسرم به من گف اهلل نزد رسول
خدا! حیوان  رفتم و پنهانی به ایشان گفتم: ای رسول لذا نزد پیامبر رسوا کنی.

ایم. شما با چند نفر دیگر )برای صرف  کوچکمان را ذبح و یک صاع جو را آرد کرده
ر، غذا ای اهل خندق! جاب»با صدای بلند فرمود:  اهلل رسولغذا( تشریف بیاورید. 

دیگتان را از »فرمود:  -به من -گاه و آن«. تهیه کرده است؛ همه بیایید و خوش آمدید
نیز در حالی که  به خانه آمدم و پیامبر«. روی آتش برندارید و نان نپزید تا من بیایم

پیشاپیش مردم بود، تشریف آورد. وقتی نزد همسرم آمدم، به من حرف گفت که چرا 
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سپس همسرم، خمیر را  همان کاری را کردم که تو گفتی. ن،گفتم: مچنین کردی؟ 
دیگ نش را به آن زد و دعای برکت کرد و سپس به سوی آب دها آورد و پیامبر

زنی نانوا را صدا بزن تا با تو نان »رفت و همین کار را انجام داد و به همسرم فرمود: 
کسانی که «. ن نیاوریدپایی -از روی آتش -بپزد و از دیگتان غذا بکش؛ ولی دیگ را

؛ ولی به اهلل سوگند، همه غذا خوردند هزار نفر بودند ،در این میهمانی حضور داشتند
زد  جوش می -پُر از غذا بود و -چنان  و دست از غذا کشیدند و رفتند، اما دیگمان هم

 پختند. نان می مثلِ قبلو از خمیری که آماده کرده بودیم، 

نس -216
َ
مي ُسلَیرم: َقد َسمعُت َصوَت رسولِ قال: قال  وعن أ

ُ
بو َطلرَحَة أل

َ
 اهللِ  أ

َقَراصاى ِمن َشعری، 
َ
رََجتر أ خر

َ
عرُِف فِیِه اجُلوع، َفَهل ِعنَدِك ِمن َشٍء؟ فقالت: َنَعم، َفأ

َ
ا أ َضِعیفى

ترُه ََترَت ثَويِب َوَردَّ  ِت اخلَُب بَِبعِضه، ُثمَّ دسَّ َخَذت ُِخَاراى لََها َفلَفَّ
َ
ررسلَتريِن ُثمَّ أ

َ
ترين بَِبعِضه، ُثمَّ أ

ِجد، وَمَعُه انلَّاس،  َفَذَهبُت بِه، َفوََجدُت رسوَل اّللَّ  إىِل رسول اّللَّ  ا يف الَمسر جالِسى
بُو َطلرَحة؟: »َفُقمُت َعلَیِهم، فقاَل يل رسوُل اّللَّ 

َ
ررَسلََك أ

َ
لَِطَعامٍ »فقلت: نَعم، فقال: « أ

َ
« ؟أ

بَا  ،«قُوُموا: »ُسوُل اهللِ َقاَل رَ فقلت: َنَعم، ف
َ
یدیِِهم َحَّتَّ ِجئُت أ

َ
َ أ ُت َبنیر َفانرَطلَُقوا َوانرَطلَقر

مي ُسلَیم
ُ
بُو َطلرَحَة: یا أ

َ
خرَبتُه، فقال أ

َ
بانلَّاِس َولَيرَس ِعنرَدنَا ما  َقد َجاَء رسوُل اّللَّ  !َطلرَحَة َفأ

لَم. عر
َ
ُ َورُسوَُلُ أ ِعُمُهم؟ فقالت: اّللَّ  ُنطر

بُو انَط 
َ
قَبَل رسوُل اهللِ  َطلرحَة حَّتَّ ليَِقَ رسوَل اهللِ لََق أ

َ
َقاَل َمَعه َحَّتَّ َدَخال، ف فأ

مَّ َهلُمي ما ِعنَدِك یا : »َرُسوُل اهللِ 
ُ
َمَر بِِه رسوُل اّللَّ فُفتَّ  .«ُسلَیرمٍ  أ

َ
، َفأ تَتر بِذلَك اخلُبر

َ
، َفأ

ةى َفآدَ  مُّ ُسلَیٍم ُعكَّ
ُ
نر َيُقول، ُثمَّ  َمتره، ُثمَّ قال فِیِه رسول اّللَّ وَعرَصَت َعلَیه أ

َ
ما َشاَء اّللَّ أ

ةٍ »قال:  َكلُوا َحَّتَّ َشبُِعوا ُثمَّ َخرَُجوا، ثم قال: « ائَذن لَِعَْشَ
َ
ِذَن لَُهم، َفأ

َ
ةٍ »َفأ ذَن « ائَذن لَِعَْشَ

َ
َفأ

َكلُوا حَّت َشبُِعوا، ثُ 
َ
ةٍ ائَذنر لِعَ »َخرَجوا، ُثمَّ قال:  مَّ هلم، َفأ كل الَقورُم ُُكُُّهم « َْشَ

َ
ِذَن لُهم حَّت أ

َ
َفأ

ور َثَمانُون.
َ
 (۶)[متفق علیه] َوَشبُِعوا، َوالرَقورُم َسبرعوَن رَُجالى أ

َحٌد إاِل َدَخل، 
َ
ٌة حَّت لم َيبرَق ِمنهم أ خَيرُرُج َعَْشَ ٌة َو ويف روایٍة: فما زال یَدُخُل عَْشَ

َكَل حَّتَّ 
َ
َها َفإِ َفأ

َ
َكلُوا ِمنها. َشبِع، ثم َهیَّأ

َ
 َذا ِِه ِمثلَُها ِحنَی أ
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ةى َعَْشةى حَّتَّ  َكلُوا َعَْشَ
َ
َكَل انلَِّبُّ ويف روایٍة: َفأ

َ
بعد   َفَعَل ذلَك بَثماننَِی رَُجالى ثم أ

ُل ابَلیت، َوتَرُکوا ُسؤرا. هر
َ
 ذلَك َوََأ

 ويف روایٍة: ثمَّ أفَضلُوا ما بَلَُغوا جریاَنُهم.
نٍس 

َ
ا : ِجئُت رسوَل اهللِ قال ويف روایٍة عن أ مى اَفوََجدتُُه  یور صحابِه، َوقد  َجالِسى

َ
مع َأ

صَحابِه: لَِم َعَصَب رسوُل اّللَّ 
َ
َنُه بِِعصابٍَة، فقلُت بِلَعِض أ َنه؟ فقالوا: ِمَن  َعَصَب َبطر بطر

 اجُلوع.
 
َ
مي ُسلیٍم بنِت ِملَحان، فقلت: یَا أ

ُ
ُج أ یرُت َفَذَهبرُت إىِل أيب َطلَحَة َوُهَو َزور

َ
رسوَل  بَتاه، قد َرأ

بُو َطلَحَة  اهللِ 
َ
صَحابِه، فقالوا: ِمَن اجُلوع. َفَدخل أ

َ
لُت بَعَض أ

َ
َعصَب بطَنُه بِِعَصابٍَة َفَسأ

ِّمي فقال: َهل ِمن ََشء؟ قالت: نعم ِعنِدي کرَِسٌ ِمنر ُخٍب َوتمَراٌت، فإِنر َجاَءنَا رسوُل 
ُ
 لَع أ
شَبعَناه، وإِن اهللِ 

َ
دهُ أ  َجاَء آَخُر معه َقلَّ َعنرهم، وَذَکَر َتَماَم احَلدیث. وَحر
را خیلی  اهلل سُلَیم گفت: صدای رسول گوید: ابوطلحه به ام می انس ترجمه:

. آیا نزد تو چیزی برای ست یکنم علتش، گرسنگ ضعیف و آهسته شنیدم و گمان می
جو آورد و نان را در  گاه چند نان سلیم پاسخ داد: بله، و آن شود؟ ام خوردن یافت می

قسمتی از چارقدش پیچید و سپس آن را زیر لباسم پنهان کرد و قسمت دیگر چارقد 
بردم و  ی نان را نزد پیامبر من، بسته فرستاد. را روی من انداخت و مرا نزد پیامبر

اند. باالی سرشان ایستادم.  دیدم که ایشان با تعدادی از مردم در مسجد نشسته
آیا »گفتم: بله. پرسید: « آیا ابوطلحه، تو را فرستاده است؟»به من فرمود:  اهلل رسول

و همه به راه افتادند و  «برخیزید»به مردم فرمود:  اهلل گفتم: بله. رسول« برای غذا؟
با  که پیامبر -که نزد ابوطلحه آمدم و به او خبر دادم  ها رفتم تا این من، پیشاپیش آن

ورده است مردم را آ اهلل سُلَیم! رسول ابوطلحه گفت: ای ام -.آیند تعدادی از مردم می
 سلیم گفت: اهلل و پیامبرش داناترند. ها پذیرایی کنیم. ام و غذایی نداریم که از آن

وارد  که ایشان را دید و با هم آمدند و تا اینرفت  ابوطلحه به استقبال پیامبر
سلیم، همان نان  و ام«. چه داری، بیاور نسلیم! آ ای ام»فرمود:  اهلل رسول خانه شدند.

، خیک روغن را فشار داد و سلیم دستور داد که نان را خُرد کنند. ام را آورد و پیامبر
داند، بر روی نان چرب خواند  دعایی که اهلل می اهلل نان را چرب کرد. سپس رسول

ها  ی ورود داد و آن ازهها اج و ابوطلحه به آن«. ی ورود بده به ده نفر، اجازه»و فرمود: 
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به ده »فرمود:  خوردند و بیرون رفتند. سپس پیامبرغذا سیر شکمِ  ،شدندخانه وارد 
ها نیز سیر  ؛ آنابوطلحه ده نفر را به داخل خانه خواند«. ی ورود بده نفرِ دیگر اجازه

فر که هفتاد یا هشتاد ن ی همراهان پیامبر ترتیب همه خوردند و بیرون رفتند و بدین
 بودند، غذا خوردند و سیر شدند.

رفتند تا  شدند و ده نفر بیرون می در روایتی آمده است: مرتب ده نفر وارد می
که وارد خانه شده و شکم سیر، غذا خورده  ها باقی نماند، مگر آن که کسی از آن این
ه ک ست یآن غذا را جمع کرد و دید که تغییری نکرده و مثلِ زمان سپس پیامبر بود.

 از آن خوردند.
نفر، غذا خوردند و به همین ترتیب به هشتاد  نفر ده و در روایتی آمده است: ده

ی ابوطلحه غذا خوردند و غذایی  و خانواده نفر غذا داد و سپس خودِ پیامبر
 ی غذای یک میهمانی باقی گذاشتند. اندازه به

ها نیز  ین غذا به همسایهای غذا گذاشتند که از ا اندازه  و در روایتی آمده است: به
 دادند.

آمدم و  اهلل زی نزد رسولوگوید: ر می و در روایتی دیگر آمده است: انس
ای بسته است. از یارانش پرسیدم:  پارچهم که با یارانش نشسته و شکمش را با دید

لذا نزد ابوطلحه  شکمش را بسته است؟ گفتند: به علت گرسنگی. اهلل چرا رسول
را دیدم  اهلل سلیم دختر ملحان بود و گفتم: ای پدر! رسول مادرم، ام رفتم که شوهرِ

ای شکمش را بسته بود. علتش را از یارانش پرسیدم؛ گفتند: به علت  که با پارچه
مادرم  . ابوطلحه نزد مادرم رفت و گفت: آیا چیزی برای خوردن هست؟ست یگرسنگ

توانیم  تنها نزدمان بیاید، می اهلل سولنان و چند دانه خرما. اگر ر گفت: بله؛ چند پاره
برایشان کم است. از ایشان پذیرایی کنیم تا سیر شوند؛ اما اگر کسی دیگر با او بیاید، 

 ی حدیث را ذکر کرد. و سپس بقیه

 شرح
این باب را پس از بابِ زهد و پارسایی در دنیا ذکر کرده و به بیان این  /مؤلف

ید بیش از حد به امیال و خواست های دنیوی خود نکته پرداخته است که انسان نبا
چنین  گونه که پیامبر ی نیاز خود، بسنده کند. همان اهمیت دهد؛ بلکه باید به اندازه
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گر فرجامِ  نشانباره، آیاتی ذکر کرده که  در این /کردی داشت. مؤلف روی
ردانند. مانندِ گ کنند و نماز را تباه می که از امیال نفسانی خود پیروی می ست یکسان

 فرماید: ی اهلل متعال که می این فرموده

﴿َ ل ف  لَ َِدهِمَ ب عَ َِمنَ َف خ  َخ  اُعوا ََفر ض 
 
ل وَ ٱَأ ب ُعوا َٱوَ َة َلصذ و  َٱَتذ ه  وَ َِتَ لشذ َف س  وَ ي لَ َف  َنَ ق 

يًّا ٥٩َََغ  نَإِلذ نَ َت اب ََم  ِمل ََو ء ام  َىَالِحَ ص  ََو ع  ل  و 
ُ
َ ٱَُخلُونَ ي دَ َئِك َف أ ََنذةَ ل  ل  َل ُمونَ ُيظَ َو 

َ ي  ََ  [٦١  ،٢٩: مريم]  ﴾٦٠َاَ َ ش 
های نفسانی پیروی نمودند؛  گاه نسلی جایگزینشان شد که نماز را تباه کردند و از خواسته آن

پس سزای گمراهی )خویش( را خواهند دید، مگر کسانی که توبه کردند و ایمان آوردند و 
 بینند. شوند و هیچ ستمی نمی شت میکارهای شایسته انجام دادند؛ پس چنین کسانی وارد به

﴿َ ل ف  لَ َِدهِمَ ب عَ َِمنَ َف خ  َخ  یعنی پس از پیامبرانی که در آیات پیشین، ذکر َ﴾فر

اُعوا َ﴿ اند، نسلی آمدند که راه و روش پیامبران را ادامه ندادند؛ بلکه: شده ض 
 
ل وَ ٱَأ َة َلصذ

ب ُعوا َٱوَ  و  َٱَتذ ه  های نفسانی خویش پیروی  ستهنماز را تباه کردند و از خوا: »﴾تَِلشذ

 «.نمودند
تباه کردن نماز، به معنای کوتاهی در این عبادت یا در انجام شرایط آن، مانند 

 باشد. طهارت، پوشاندن عورت و روی آوردن به قبله می
یا کوتاهی در ارکان نماز مانند آرامش در رکوع و سجده و نیز آرامش در قیام و 

 قعود.
نماز مانند درخواست مغفرت در میان دو سجده، یا تسبیح یا کوتاهی در واجبات 

 رکوع و سجده، و تشهد اول و امثال آن.
وقت،  خارج ازکه در وقتش ادا نشود؛ یعنی  ست اینشدیدترین کوتاهی در نماز، 

ذری رتی که عخوانند، در صو نماز بخوانند. کسانی که نماز را خارج از وقتش می
شود؛ ولی اگر  ی داشته باشند، نمازشان پذیرفته میمانند خواب ماندن یا فراموش

گردد؛ گرچه  عذری نداشته باشند و خارج از وقت، نماز بخوانند، نمازشان قبول نمی
 هزار بار نماز بخوانند.

و  َٱَتذب ُعوا َٱوَ ﴿ ه  یعنی: «. های نفسانی خود پیروی نمودند و از خواسته: »﴾تَِلشذ

های نفسانی و امیال شکم  ای آنان، خواسته و ارادهی هم  ی فکر و خیالشان یا همه همه
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آورند و نسبت به نماز، کوتاهی  جویی روی می پروری و لذت رو به تن از این شود. می

 کنند. پناه بر اهلل. می

وَ ﴿ است: سپس اهلل متعال کیفرشان را بیان نموده و فرموده َف س  وَ ي لَ َف  يًّاَنَ ق  ؛ ﴾٥٩َغ 

این، هشداری جدی برای چنین «. ش را دیدندپس سزای گمراهی خوی»یعنی: 

 ی هر عملی، از جنسِ آن عمل است. ؛ زیرا نتیجهست یکسان

﴿َ نَإِلذ نَ َت اب ََم  ِمل ََو ء ام  َىَالِحَ ص  ََو ع  ل  و 
ُ
َ ٱَُخلُونَ ي دَ َئِك َف أ ََنذةَ ل  ل  ََل ُمونَ ُيظَ َو  ي  َاَ َ ش 

ََ  [٦١: مريم]  ﴾٦٠
دند و کارهای شایسته انجام دادند؛ پس چنین کسانی مگر کسانی که توبه کردند و ایمان آور

 بینند. شوند و هیچ ستمی نمی وارد بهشت می

نقل کرده  ی وضعیت زندگی پیامبر را درباره $حدیث عایشه /سپس مؤلف
بسا سه  دست بود و چه که آن بزرگوار دو شبِ پیاپی از نان جو، سیر نخورد؛ زیرا تنگ

هایش آتشی برای پختن غذا  یک از خانه شت و در هیچگذ هالل ماهِ نو در دو ماه می
که اگر  ها، خرما و آب بود. حال آن ی آن شد. بلکه غذای مورد استفاده روشن نمی

ترین حد و سطح  کمشد، ولی به  ها برایش به طال تبدیل می خواست، کوه می پیامبر
 اش را برای زندگی آخرت، ذخیره نمود. زندگی، بسنده کرد و بهره

*** 
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 گدایی و درخواست غیرضروری، و نکوهش بذل و بخشش

 فرماید: اهلل متعال می

ا﴿ َٱَِفََبذة َد ٓاَِمنَو م 
ََِضَۡرل   ََإِلذ َِٱََع   ارِزَ َّللذ ََ  [٦: هود]  ﴾ُقه 

 هلل است.اش با ا که روزی ای در زمین نیست مگر آن هیچ جنبنده

 فرماید: و می

 ا َلِلَ ﴿ ر  ِينَ ٱَءَُِفق  حَ ََّلذ
ُ
وا َأ بِيلََِِفََِصُ َِٱَس  ََّللذ َ َت ِطيُعونَ ي سَ َل  َٱَِفََابَ ض 

َ َِضَۡرل   ُبُهمََُي  َس 
َ ٱ غَ َاهُِلَل 

 
ِفَٱَِمنَ َءَ نِي ا َأ فُّ ٰ  ََرُِفُهمت عَ َتلذع  ََُهمَ بِِسي ََل  َٱَلُونَ َ َ ي س  َ َِلذاس   ﴾اافَ إِل 

[  ٨٧٤: البقرة]   
اند و که )به خاطر جهاد( در راه اهلل، )از کسب و کار( بازمانده ست ی)صدقات،( از آنِ فقیران

خبر آنان را توانند )برای رفع نیازهایشان( به سفر بروند و از بس مناعت دارند، افراد بینمی
زی از شناسی. آنان با اصرار و پافشاری چیپندارند؛ تو آنان را از سیمایشان میثروتمند می

 کنند.مردم درخواست نمی

 فرماید: و می

ِينَ ٱوَ ﴿ ُقوا ََإِذ ا َََّلذ نف 
 
ََِل مَ َأ ل مَ َفُوا َيُس  قَ َو  وا َي  نَ َُتُ َك  َ َو  امَ َلِك َذ  ََب ي    [  ٦٧: الفرقان] ﴾٦٧َاق و 

همواره   ورزند، و انفاقشان نمایند و بخل نمى روى نمى کنند، زیاده و آنان که چون انفاق مى
 ن دو حالت، در حدّ اعتدال است.میان ای

 فرماید: چنین می هم

ا﴿ ل قَ َو م  َِٱوَ َنَذل َِٱَُتَخ  َل  ََنس  ا ٥٦َََُبُدونَِِل عَ َإِلذ رِيدََُم 
ُ
ا ََقَ ِرِزَ َِمِنَُهمِمنَ َأ م  رِيدََُو 

ُ
َأ

ن
 
َ  [٢٧  ،٢٦: الذاريات]  ﴾٥٧َعُِمونَُِيطَ َأ

و پرستش نمایند. از آنان هیچ  ها را تنها برای این آفریدم که مرا عبادت ها و جن و انسان
 خواهم و خواهان این نیستم که به من خوراک بدهند. روزی و رزقی نمی

ترشان در دو باب گذشته ذکر شد و اینک به ذکر احادیثی  و اما احادیث؛ بیش
 تر نیامده است: پردازیم که پیش می
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ةِ الَعرض، َولِكنَّ  لَيس الِغًَن َعن»قال:  َعِن انلَّبي  عن أيب ُهَریرَرةَ  -212 َ کَثر
 (۶)[متفٌق عليه] «.الِغًَن ِغًَن انلَّفِس 

نیازی از فراوانی مال و ثروت  بی»فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:
 «. است -غنای درونی -نیازی نفس نیازی، بی نیست؛ بلکه بی

نَّ َرُسوَل اهللِ  رِض اهلُل عنهماوعن عبِد اّللَّ بن عمرٍو  -212
َ
َفلََح َمن »قال:  أ

َ
َقدر أ

سلَم واَكَن رِ 
َ
 (1)]روایت مسلم[ «.بَِما آتَاهُ  زُقُه َکَفافىا َوَقنََّعُه اهللُ أ

کسی که اسالم آورده »فرمود:  اهلل گوید: رسول می $عبداهلل بن عمرو ترجمه:
یده، چه که به او بخش کند و اهلل متعال او را به آن اش را می اش، کفافِ زندگی و روزی

 «.باشد قانع کرده است، رستگار می

لرُت رسوَل  وعن َحكیم بن ِحَزام -213
َ
عَطاِّن  اّللَّ  قال: َسأ

َ
ُُه َفأ تلر

َ
عَطاِِّن، ُثمَّ َسأ

َ
فَأ

عَطاِّن، ُثمَّ قال: 
َ
ُُه َفأ تلر

َ
َخَذهُ بَِسَخاَوةِ نَفس »ُثمَّ َسأ

َ
یا َحكیم، إِنَّ هذا الَماَل َخَِّضٌ ُحلرٌو، َفمن أ

َبع، وايلُد بُورَك ََلُ  ُكُل وال يَشر
ر
ِي یَأ ٍس لَم ُيَباَركر ََلُ فیه، واَكَن ََكَّلَّ َخَذهُ بِإرَِشاِف َنفر

َ
 فِیه، َوَمن أ

فََل   «. الُعلَیا َخرٌی ِمَن ايَلِد السُّ
ُ
َزأ رر

َ
ِي بَعَثَك باحَلقي ال أ قال َحكیٌم فقلت: یا رسول اّللَّ َواَّلَّ

فَ 
ُ
ا بَعَدَك َشيرئىا َحَّتَّ أ حدى

َ
بُو بكرٍ أ

َ
نَیا، َفََكَن أ ََب  ارَِق ادلُّ

ر
ا يِلُعطَیُه الَعَطاء، َفَیأ ُعو َحكیمى یَدر

َبَل ِمنرُه َشيرئىا؛ ُثمَّ إِنَّ ُعمر لمنی،  أن َيقر بلَه، فقال: یا َمعَْشَ الُمسر ن َيقر
َ
ََب أ

َ
َداَعهُ يِلُعطیه، َفأ
 ِ ُه اَّلَّ رُض َعلَیه َحقَّ عر

َ
ِِّن أ

َ
ِهُدُكم لََع َحكیٍم أ شر

ُ
ن أ

َ
ََب أ

ر
ي َقَسَمُه اّللَّ ََلُ يف هذا الريفء، فَیأ

َد انلَِّبي  ا ِمَن انلَّاِس َبعر حدى
َ
 َحكیُم أ

ر
زَأ ُخَذه. َفلَمر یَرر

ر
. یَأ َ  (۳)[متفٌق عليه] َحَّتَّ تُُويفي

چیزی خواستم، به من عطا  اهلل گوید: از رسول می حکیم بن حزام ترجمه:
ای »گاه فرمود:  است کردم و هر بار عطا نمود؛ آنکرد؛ بارِ دوم و سوم نیز درخو

و بدون  -فریب است. هرکس آن را سخاوتمندانه  شیرین و دلحکیم! این مالِ دنیا، 
دریافت کند، برایش بابرکت خواهد بود؛ و هرکس از روی حرص و طمع آن  -طمع
واهد مانندِ کسی خ -چنین شخصی - دست بیاورد، برایش برکتی نخواهد داشت. را به

                                           
 .0140؛ و صحیح مسلم، ش: 2552صحیح بخاری، ش:  (۶)
 .407ی  ؛ ر.ک: حدیث شماره0145صحیح مسلم، ش: (1)

 به صورت مختصر. 0124؛ و صحیح مسلم، ش: 0576: صحیح بخاری، ش (۳)
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شود. و دستِ باال )بخشنده( از دستِ پایین )گیرنده(  خورد، اما سیر نمی بود که می
حق  خدا! سوگند به ذاتی که شما را به گوید: گفتم: ای رسول می حکیم«. بهتر است

کس چیزی نخواهم خواست.  مبعوث کرده است، پس از شما تا زنده باشم، از هیچ
خواند تا چیزی به او  را فرامی حکیم -فتشدر دوران خال - که ابوبکر چنان

او را فراخواند تا چیزی به او بدهد،  کرد؛ سپس عمر بدهد، اما حکیم، قبول نمی
گیرم که  فرمود: ای مسلمانان! من شما را گواه می ولی حکیم نپذیرفت. لذا عمر

، ولی بر او عرضه کردمغنیمت که اهلل به او بخشیده است من، سهم حکیم را از این 
، تا زمانی که پس از پیامبر سان حکیم کند. بدین او از پذیرش آن خودداری می

 کس چیزی قبول نکرد. زنده بود، از هیچ

ِ  وعن أيب بُرَدَة عن أيب موىس األشَعريي  -292 َنا َمَع َرُسول اّللَّ يِف َغزَوٍة  قال: َخرَجر
َتِقبه، فاري، فَُكنَّا  وَنرن ِستَُّة َنَفٍر بيرَنَنا بَِعری َنعر ظر

َ
قداُمنا، َونَِقَبتر َقَدِِّم، َوَسَقَطتر أ

َ
َفَنِقَبتر أ

َیتر  ررُجلِنا اخلَِرق، َفُسمي
َ
ررُجلَِنا اخلَِرق، قاَل  َغزَوةُ  نَلُفُّ لََع أ

َ
ِصُب لََع أ َذاِت الريقاِع ملِا ُکنَّا َنعر

بو ُموىَس بَِهذا احَلِدیث، ُثمَّ َکرِ 
َ
َث أ بو بُرَدَة: َفَحدَّ

َ
ذرُکره، أ

َ
نر أ

َ
َنُع بِأ صر

َ
َه ذلَك، وقال: ما کنرُت أ

فرشاه.
َ
نر یَُكوَن َشيرئىا ِمنر َعَملِِه أ

َ
نَُّه َکرَِه أ

َ
 (۶)[متفٌق عليه] قال: َکأ

ای  به غزوه اهلل گفت: با رسول گوید: ابوموسی اشعری ابوبرده می ترجمه:
نوبت، بر آن سوار  بهشش نفر بودیم و یک شتر داشتیم که  -ها اشعری -رفتیم؛ ما 

هایم  رو پاهایمان، زخمی شد؛ پاهای من نیز زخمی گردید و ناخن از این شدیم. می
بستیم. به همین سبب، این غزوه،  های پارچه می لذا پاهایمان را با تکه افتاد.

که این حدیث را  پس از این گوید: ابوموسی . ابوبرده مینامیده شد (1)«الرقاع ذات»
من، این کار را نکردم که آن را بازگو »ناراحت و پشیمان شد و گفت: بازگو کرد، 

 .کندعملش را فاش چیزی از . گویا دوست نداشت که «نمایم

                                           
 .0202؛ صحیح مسلم، ش: 5062صحیح بخاری، ش:  (۶)

جا که  دوزند. از آن گویند که بر کفش یا لباس می ای می رقاع، جمع رقعه است و به وصله یا پینه (1)
لرقاع نامیدند. ا بستند، این غزوه را ذات در این غزوه، پاهای زخمی خود را با پارچه می اصحاب
 ]مترجم[
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لِب بفتح اتلاءِ املثناةِ فوَق وإِسَكن الغنی املعجمة وکرس  -292 وعن عمرو بن َتغر
نَّ َرُسوَل اهللِ  الَّالم

َ
َمهُ  أ ٍ َفقسَّ

ور سبر
َ
يِتَ بماٍل أ

ُ
نَّ أ

َ
َطى رجاالى وتََرَك رِجاالى، َفَبلََغُه أ عر

َ
، َفأ

ثرًَن َعلَیه، ُثمَّ قال: 
َ
، ُثمَّ أ ِیَن تََرَك َعَتُبوا، َفَحِمَد اّللَّ ِطي الرَُّجَل »اَّلَّ عر

ُ
َما بَعد، َفَواّللَّ إِِّني أل

َ
أ

ِطي، َولكِ  عر
ُ
ِي أ َحبُّ إىلَّ ِمَن اَّلَّ

َ
َدُع أ

َ
ِي أ َدُع الرَُّجل، واَّلَّ

َ
رى يف وَأ

َ
ا ملِا أ قَوامى

َ
ِطي أ عر

ُ
َما أ يني إِنَّ

، ِمنرُهمر  ا إىِل ما جَعَل اّللَّ يف قُلُوبِِهمر ِمَن الِغًَن واخَلریر قروامى
َ
كُِل أ

َ
قُلُوبِِهمر ِمن اجَلَزِع والَهلَع، وَأ

رُو بُن تَغلَِب  ن يل بِكلِمِة َرُسو«. َعمر
َ
ِحبُّ أ

ُ
ِ ما أ لِب: َفواّللَّ ِ قال عمُرو بُن َتغر َُحرَر  ِل اّللَّ

 (۶)]روایت بخاری[ انلََّعم.
تعدادی اسیر، نزد  یاگوید: مقداری غنیمت  می عمرو بن تَغلب ترجمه:

ها را تقسیم نمود؛ از این مال به برخی از مردم داد و به  آن آوردند. پیامبر پیامبر
د، ناراحتند و ان بعضی هم نداد. پس از اندکی به ایشان خبر رسید آنان که سهمی نبرده

اما بعد: به اهلل سوگند، »حمد و ثنای اهلل را گفت و فرمود:  اهلل گالیه دارند. لذا رسول
دهم؛ اما کسانی که  دهم و به برخی هم نمی من به برخی از مردم از این اموال می

ترند؛ زیرا  ام، نزد من محبوب داده ها آنام، از کسانی که سهمی به  ها نداده سهمی به آن
دهم که در قلوبشان حرص و طمع وجود دارد و  به کسانی می -این اموال را -من، 

سپارم که اهلل متعال در قلوبشان گذاشته است  نیازی و خیری می برخی دیگر را به بی
به اهلل سوگند گوید:  می عمرو بن تغلب«. هاست که عمرو بن تغلب یکی از آن

 مو عوض کنم. تران سرخرا با ش دوست ندارم که این سخن پیامبر

نَّ انلَِّبَّ  وعن َحكیِم بن ِحزامٍ  -291
َ
َل وابرَدأ »قال:  أ فر ُ ِمَن ايَلِد السُّ ايلُد الُعلیا َخریر

ن  تغر ، وَمنر يَسر ُه اّللَّ تعرففر یُعفَّ ، وَمنر يَسر ِر ِغًنى َدَقِة ما َكن عنر َظهر ُ الصَّ بِمنر َتُعول وََخریر
نِِه اّللَّ   (1)باشد.[ ؛ این، لفظ بخاری است و لفظ مسلم مختصرتر میعليهمتفٌق ] «.ُيغر

دست باال )بخشنده( از »فرمود:  گوید: پیامبر می حکیم بن حزام ترجمه:
ی صدقه( بهتر است و ابتدا به کسی صدقه بده که تحت تکفل و  دست پایین )گیرنده

                                           
 (.7424، 862صحیح بخاری، ش: ) (۶)

 210ی  شماره تر به . ]این حدیث، پیش0125؛ و صحیح مسلم، ش: 0567صحیح بخاری، ش:  (1)
 ذکر شد.[ نقل از ابوهریره به
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)و بیش از نیاز نیازی  که از روی بی ست ای هسرپرستی توست؛ و بهترین صدقه، صدق
دهنده( باشد. و هرکس، از گدایی و درخواست کمک مالی از دیگران، دوری  صدقه

نیازش  نیازی بجوید، اهلل، بی دارد و هرکس، بی نماید، اهلل، او را از آن، دور نگه می
 «.گرداند می

ِر بِن َحررٍب أيب َوَعن  -299  ُفوا يِف ال تُلرحِ : »َقاَل َرُسوُل اهللِ قال:  سفیاَن َصخر
ليُِن 

َ
أ لَِة، فَواّللَّ ال يَسر

َ
َحٌد ِمنرُكمر املسأ

َ
تَلُُه ِميني َشيرئىا أ

َ
أ نا ََلُ َكرِه،  َشيرئىا، َفُتخِرَج ََلُ َمسر

َ
وَأ

َطیرُتهُ  عر
َ
 (۶)[مسلم یتروا] .«َفُیَباَرَك ََلُ فیما أ

در »فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابوسفیان، صخر بن حرب ترجمه:
ال از من، پافشاری نکنید؛ زیرا به اهلل سوگند، هرکس از شما چیزی از درخواستِ م

من بخواهد و درخواستش، چیزی از من به او برساند که من به دادن آن ناراض باشم، 
 «.هیچ برکتی برایش در آن نخواهد بود

َجِعي  -291 شر
َ
 ّللَّ قال: ُکنَّا ِعنرَد رُسوِل ا وعن أيب عبِد الرَحِن َعوف بن مالك األ

الَ ُتَبایُِعوَن َرُسوَل اّللَّ 
َ
ور َسبرَعةى َفقال: أ

َ
ور ثمانیةى أ

َ
ةى أ ٍد بِبیرَعٍة ، َفُقلرنا:  تَِسعر وُکنَّا َحِدیيث َعهر

ناكَ  یِدَيَنا َوقُلَنا قد « أال تبایعون رسول اهلل؟»، ُثمَّ قال: یَا َرُسوَل اهللِ  َقدر بایعر
َ
َنا أ فبََسطر

ُکوا بِِه َشيرئىا، »َعالَم َنَبایُِعك؟ قال: بایعناك یا رسول اهلل فَ  ِ
ُبُدوا اّللَّ وال تُْشر نر َتعر

َ
لَع أ

 َ لََواِت اخَلمرس َوتُِطیُعوا اّللَّ : « والصَّ ِسَّ ُكَمة َخِفیةى
َ
لُوا انلَّاَس َشيرئىا»وَأ

َ
أ یُت «. َوالَ تَسر

َ
َفلََقدر َرأ

حِدِهمر فَ 
َ
ُقُط َسورُط أ وِِلَك انلََّفِر يَسر

ُ
َض أ ا ُيَناوَُِلُ إِیَّاهُ.َبعر َحدى

َ
ُل أ

َ
أ  (1)]روایت مسلم[ ما يَسر

نه یا هشت یا هفت : دگوی می ابوعبدالرحمن، عوف بن مالک اشجعی ترجمه:
در حالی که « کنید؟ اهلل، بیعت نمی آیا با رسول»بودیم که فرمود:  اهلل نفر، نزد رسول

ایم. باز  خدا! ما با شما بیعت کرده رو گفتیم: ای رسول ما تازه بیعت کرده بودیم؛ از این
ما دستانمان را دراز کردیم و گفتیم: ما با شما « کنید؟ اهلل بیعت نمی آیا با رسول»فرمود: 

که اهلل را  بر این»ایم؛ اینک بر سر چه چیزی با شما بیعت کنیم؟ فرمود:  پیمان بسته

                                           
 .نقل از معاویه به 0122صحیح مسلم، ش:  (۶)

 .0152صحیح مسلم، ش:  (1)
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گانه  نمازهای پنجکس را شریکش نسازید و  عبادت و پرستش کنید و هیچ چیز و هیچ
که از  و این»آرامی زمزمه کرد  و سخنی را به«. جای آورید و از اهلل، اطاعت نمایید را به

ی یکی  پس از آن، برخی از این افراد را دیدم که وقتی تازیانه«. مردم چیزی نخواهید
 «.خواست که آن را بردارد و به او بدهد افتاد، از کسی نمی ها به زمین می از آن

نَّ انلَّبَّ  رِض اهلُل عنهماوعن ابن عمر  -292
َ
َحِدُكمر »قال:  أ

َ
لَُة بِأ

َ
الَ تََزاُل الرَمسأ

ِهِه ُمزرعُة حَلرمٍ   (۶)[متفٌق عليه] «.َحَّت یَلرََق اّللَّ تعاىل ولَيرَس يف وَجر
 -از مردم -شخصی از شما همواره»فرمود:  می گوید: پیامبر $عمر ابن ترجمه:

نماید که هیچ  که در حالی اهلل متعال را مالقات می کند تا این یخواهش و گدایی م
 «.اش نیست گوشتی در چهره

نَّ َرُسوَل اهللِ وعنه  -296
َ
َف َعِن  أ دَقَة واتلََّعفُّ قال َوُهَو لََعَ الِمنربِ، َوَذَکَر الصَّ

لَِة: 
َ
َل»املسأ فر ٌ ِمَن ايَلِد السُّ ائِلَةَوايَلد الُعلی ؛ايَلُد الُعلرَیا َخریر ََل ِِهَ السَّ فر  .«ا ِِهَ الُمنرِفقة، والسُّ

 (1)[متفٌق عليه]
ی  منبر بود و درباره در حالی که بر اهلل گوید: رسول می $عمر ابن ترجمه:

گفت،  داری از گدایی و درخواست کمک مالی از مردم، سخن میصدقه و خود
ن دست بخشنده و برتری دارد؛ دست باال، همادست پایین  بردست باال، »فرمود: 

 «.کننده )گیرنده( است دست پایین، دست درخواست

 شرح
 از پیامبر روایتی بدین مضمون نقل کرده است که حکیم بن حزام /مؤلف

به او عطا نمود؛ بار دوم و سوم نیز درخواست نمود و  مالی درخواست کرد و پیامبر

ه از بخشندگی و بزرگواری و بلک به او کمک کرد. این، روش پیامبر هر بار پیامبر

کرد و هرچه از او در رابطه با اسالم  کس را رد نمی ایشان بود که درخواست هیچ

این مالِ دنیا، شیرین و »فرمود:  نمود. سرانجام، به حکیم شد، دریغ نمی خواسته می

                                           
 .0151همین مضمون؛ و صحیح مسلم، ش: به  0575صحیح مسلم، ش:  (۶)

 .0122؛ و صحیح مسلم، ش: 0568صحیح بخاری، ش:  (1)
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دریافت کند، برایش  -و بدون طمع -فریب است. هرکس آن را سخاوتمندانه  دل

دست بیاورد، برایش  بود؛ و هرکس از روی حرص و طمع آن را بهبابرکت خواهد 

پس کسی که از روی طمع، دست نیاز پیش این و آن، دراز «. برکتی نخواهد داشت

به عمر بن  رو پیامبر تر خواهد بود. از اینرمراتب از این برکت، دو کند، به می

نَْت » فرمود: خطاب
َ
َغرْيُ ُمْْشِف  َوال َسائِل  فَُخْذُه َوَما ال فَال َما َجاَءَك ِمْن َهَذا الَْماِل َوأ

داشت یا درخواست، به تو  هرگاه مال و ثروتی بدون چشم». یعنی: «تُتِْبْعُه َنْفَسَك 

 «.رسید، بپذیر و گرنه، در پیِ آن مباش 
 «.دستِ باال از دستِ پایین بهتر است»فرمود:  به حکیم اهلل سپس رسول

باشد و دست پایین، همان دست گیرنده یا  ست بخشنده میمنظور از دست باال، د
خدا! سوگند به ذاتی که شما را  : ای رسولعرض کرد حکیم کننده است. درخواست

کس چیزی نخواهم  حق مبعوث کرده است، پس از شما تا زنده باشم، از هیچ به
 خواست.

 ده گرفتعهمسؤولیت خالفت را بر  از دنیا رفت و ابوبکر صدیق اهلل رسول
قبول  حکیمبه او بدهد،  المال را سهمش از بیتخواند تا  را فرامی حکیمو چون 

 نیز حکیم را عمر به خالفت رسید. درگذشت و عمر گاه ابوبکر کرد. آن نمی
فرمود: ای  پذیرفت. لذا عمر مین خواند تا چیزی به او بدهد، ولی حکیم میفرا

بر او عرضه  بیت المالم که من، سهم حکیم را از گیر مسلمانان! من شما را گواه می
این کار را انجام داد تا مردم  عمر نماید. می، ولی او از پذیرش آن خودداری کنم می

المال را به او عرضه  از بیت اش عمل کرده و سهم حکیم را گواه بگیرد که به وظیفه
 حکیمباشد؛ اما ی حقش نداشته  روز قیامت ادعایی درباره کرده است تا حکیم

 کس چیزی قبول نکرد. ، تا زمانی که زنده بود، از هیچپس از پیامبر
دست باال »فرمود:  ذکر کرده، آمده است: پیامبر /در روایتی دیگر که مؤلف

ی صدقه( بهتر است و ابتدا به کسی صدقه بده که  )بخشنده( از دست پایین )گیرنده

، بذل و بخشش بر خانواده، بر صدقه دادن بنابراین«. تحت تکفل و سرپرستی توست

بر فقرا، برتری دارد؛ زیرا تأمین مخارج خانواده، هم صدقه است و هم ادای حقّ 

از  نیازی آنان ی رحم( و هم حفظ حرمت و عزت خانواده و بی خویشاوندی )صله
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که در حدیث  باشد؛ چنان دیگران. و رسیدگی به نیازهای شخصی از این هم برتر می

ْهِلك»ه است: آمد
َ
ء فَأل ْق َعلَيَْها؛ َفإِْن فََضَل ََشْ  بِنَْفِسك َفَتَصدَّ

ْ
ابتدا از خود ». یعنی: «ِابَْدأ

 «.نماات، خرج  گاه مازاد آن را برای خانواده ؛ آنببَرآغاز کن و از مال خویش استفاده 
 را ذکر کرده که در آن آمده است: پیامبر $حدیث عبداهلل بن عمر /مؤلف

که در  کند تا این خواهش و گدایی می -از مردم -شخصی از شما همواره»: فرمود
 «.اش نیست نماید که هیچ گوشتی در چهره حالی اهلل متعال را مالقات می

دهد کثرت خواهش یا درخواست کمک از  که نشان می ست یاین، هشداری جد
یست که جز در کس جایز ن اند: برای هیچ رو علما گفته دیگران، حرام است. از این

شرایط اضطراری، چیزی از مردم بخواهد. لذا اگر درخواست کمک مالی از دیگران، 
یابی به تجمالت و زندگی مجمل باشد، پس  چشمی و برای دست از روی چشم و هم

هایی با چنین  و برای کسی، دریافت چنین کمک در حرام بودنش هیچ شکی نیست
ات هم به قصد هزینه کردن در تجمالت یا باشد؛ حتی گرفتن زک اهدافی جایز نمی

کارهای غیرضروری، جایز نیست. البته درخواست کمک مالی از دیگران در شرایط 
 اضطراری، اشکالی ندارد. و اهلل، داناتر است.

*** 

ُل : »َقاَل َرُسوُل اهللِ قال:  وعن أيب ُهریرة -292
َ
أ َما يَسر ىا َفإِنَّ َل انلَّاَس تََكَثُّ

َ
َمنر َسأ

َِثر َُجر  َتكر ور لِيَسر
َ
َتِقلَّ أ  (۶)]روایت مسلم[ «.رىا، َفلريسر

کسی که برای افزایش مال و »فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
ثروت، گدایی کند، در حقیقت، اخگر آتش دوزخ را درخواست کرده است؛ حال 

 «.این کار را رها کند یا انجامش دهدخود داند که 

لََة َکدٌّ یُكدُّ بَِها : »َقاَل َرُسوُل اهللِ قال:  َرَة بِن ُجنردٍب وعن سمُ  -292
َ
إِنَّ الَمسأ

ٍر البُدَّ ِمنرهُ  مر
َ
ور يف أ

َ
َل الرَُّجُل ُسلرطانىا أ

َ
نر يَسأ

َ
َهه إاِلَّ أ ]ترمذی این حدیث را  «.الرَُّجُل وجر

 (1)باشد.[ روایت کرده و گفته است: حسن صحیح می
                                           

 .0150صحیح مسلم، ش:  (۶)

 .452، ش: /؛ و صحیح الترمذی، آلبانی0857صحیح الجامع، ش:  (1)
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همانا گدایی و »فرمود:  اهلل گوید: رسول می سمره بن جندب ترجمه:
که شخص، روی  ست یخراش درخواست کمک مالی از دیگران، خراشیدگی و اثرِ

یا هر -از پادشاه  -حقّ خود را -که شخص،  ؛ مگر اینکند تش ایجاد میرصو
 «.ای ضروری و گریزناپذیر باشد ی مسأله مطالبه نماید یا درخواستش درباره -مسؤولی

نرَزلََها بِانلَّاِس لَمر : »َقاَل َرُسوُل اهللِ قال:  وعن ابن مسعودٍ  -293
َ
صاَبترُه َفاَقٌة َفأ

َ
َمنر أ

نرَزلََها باهللِ تَُسدَّ فا
َ
ور آِجلِ  َفُیوِشُك اهللُ  َقُته، َوَمنر أ

َ
]ابوداود و ترمذی این  «.ََلُ بِِرزٍق اعِجٍل أ

 (۶)ه است.[حدیث را روایت کرده و ترمذی، آن را حسن دانست
هرکس دچار فقر و فاقه شود »فرمود:  اهلل گوید: رسول می مسعود ابن ترجمه:

و آن را نزد مردم ببرد، فقرش از میان نخواهد رفت؛ اما هرکس فقرش را نزد اهلل ببرد 
اهلل متعال، روزیِ زودرس یا دیررسی به  -و برطرف شدن فقرش را از اهلل بخواهد -

 «.سازد( برطرف می دهد )و فقرش را او می

بانَ  -212 َل انلَّاَس َشيرئىا : »َقاَل َرُسوُل اهللِ قال:  وَعنر ثَور
َ
أ ن ال يسر

َ
َل يِل أ َمنر تََكفَّ

ُل َل باجَلنَّة؟ تََكفَّ
َ
َحداى َشيرئىا.« وَأ

َ
ُل أ

َ
أ نا، َفََكَن الَ يسر

َ
]این حدیث را ابوداود با  فقلُت: أ

 (1)اِسناد صحیح روایت کرده است.[
کند  چه کسی برای من تعهد می»فرمود:  اهلل گوید: رسول می ثوبان مه:ترج

« نمایم؟ که از مردم چیزی نخواهد و من، در مقابل، برای او بهشت را ضمانت می
 کرد. درخواست نمیکس چیزی  از هیچ گفتم: من. از آن پس، ثوبان

ٍ َقبِیَصَة بن الُمَخارِقِ  -212
لر  وعن أيب بِْشر َتیرُت َرُسوَل اّللَّ قال: ََتمَّ

َ
 ُت ََحالَةى َفأ

َُلُ فیها، فقال: 
َ
أ سر

َ
ُمَر لَك بِها»أ

ر
َدَقُة َفنأ تِيَنا الصَّ

ر
قِمر َحَّتَّ تَأ

َ
لََة »ُثمَّ قال: «. أ

َ
یاَ َقبِیَصُة إِنَّ الَمسأ

لَُة حَ 
َ
أ ، َفَحلَّتر ََلُ الَمسر َل َحالَةى َحِد ثاَلثٍَة: رَُجٌل ََتَمَّ

َ
ِسك. ال ََتِلُّ إاِلَّ أل َّتَّ یُصیَبها، ُثمَّ ُيمر

ور 
َ
ا ِمنر عيرش،أ لَُة َحَّتَّ یُِصیَب قَِوامى

َ
َتاَحتر ماََل، َفَحلَّتر َُل الَمسأ صاَبترُه جاِِئٌَة اجر

َ
ورُجٌل أ

ِمه:  صاَبترُه فاقَة، َحَّت یُقوَل ثالثٌَة ِمنر َذوي احلََِج ِمنر َقور
َ
قال: ِسداداى ِمنر َعيرش، ورَُجٌل أ

                                           
 .0552، ش: /داود از آلبانی ؛ و صحیح أبی2151صحیح الجامع، ش:  (۶)

 .0552، ش: /داود، از آلبانی حیح أبی؛ و ص2215صحیح الجامع، ش:  (1)
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َصا
َ
ور قاَل: ِسداداى ِمنر لََقدر أ

َ
لُة حَّتَّ یُِصیَب قِواماى ِمنر َعيرش،أ

َ
أ بَتر فُالنىا َفاَقٌة، فحلَّتر ََلُ املسر

تاى  ُكلُها صاِحُبها ُسحر
َ
ٌت، یأ لَِة یا َقبِیَصُة ُسحر

َ
]روایت  «.َعيرش. َفَما ِسواُهنَّ ِمَن الَمسأ

 (۶)مسلم[
جاد صلح و سازش، مبلغی گوید: برای ای می ابوبشر، قبیصه بن مخارق ترجمه:

صبر کن تا »آمدم و درخواست کمک کردم. فرمود:  اهلل را تعهد کردم؛ لذا نزد رسول
ای »سپس فرمود: «. به تو بدهنداز آن دهیم سهمی  اموال زکات به ما برسد؛ دستور می

( شخصی که برای ۶قبیصه! درخواستِ کمک مالی فقط در سه مورد جایز است: )
ی تعهدش، کمک  اندازه غی را تعهد کرده، برای او جایز است بهایجاد صلح، مبل

( شخصی که زیانی به اموالش 1بخواهد و سپس از درخواست کمک خودداری کند؛ )
اش را از میان ببرد؛ درخواست کمک مالی برای این شخص نیز  ی دارایی برسد و همه

( ۳اش تأمین شود. ) ولیهاش سر و سامان یابد یا نیازهای ا که زندگی جایز است تا این
گردد؛ در صورتی که  دست می فقیر و تنگ  -بدون هیچ دلیل روشنی -شخصی که 

اش گواهی دهند که فقیر شده است، درخواست کمک  سه نفر از خردمندان طایفه
اش سر و سامان بگیرد یا در حدِ ضروری، تأمین  تا زندگی باشد مالی برایش جایز می

حرام  -درخواست کمک مالی از دیگران -ن سه مورد، گدایی گردد. ای قبیصه! جز ای
 «.باشد خوار می است و کسی که جز در موارد یادشده، درخواست کمک کند، حرام

نَّ َرُسوَل اهللِ  وعن أيب هریرة -211
َ
ِي یُطوُف لََع »قال:  أ ِكنُی اَّلَّ لَيرَس الِمسر

َمتان، وَ  َمُة واللُّقر هُ اللُّقر ِي ال َيُِد ِغًنى انلَّاِس تَُردُّ ِكنَی اَّلَّ رتَاِن، َولَِكنَّ الِمسر َرةُ واتلَّمر اتلَّمر
َل انلَّاَس 

َ
أ َق َعلَیره، َوالَ َيُقوُم َفيسر َطُن ََل، َفُیَتصدَّ  (1)[متفٌق عليه] «.یُغنِیه، َوالَ ُيفر

مسکین )مستمند(، کسی »فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
ی خرما، )او را درِ  گردد و یک یا دو لقمه، و یک یا دو دانه مردم مینیست که در میان 

که ثروتی برای رفع نیازش ندارد و کسی هم  ست یگرداند؛ مسکین، کس ها( برمی خانه
 «.پردازد از حالش باخبر نیست که به او صدقه دهد و خود نیز به گدایی از مردم نمی

                                           
 .0155صحیح مسلم، ش:  (۶)
 .[628ی  ؛ ]ر.ک: حدیث شماره0128؛ و صحیح مسلم، ش: 0578صحیح بخاری، ش:  (1)
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 شرح
که بدون ضرورت،  ست یی کسان هاین احادیث، وعید و هشداری جدی دربار

 پردازند. در حدیث ابوهریره کنند و به گدایی می دست نیاز، پیش مردم دراز می
 آمده است:

کسی که برای افزایش مال و ثروت، گدایی کند، در حقیقت، اخگر آتش دوزخ را 
اگر «. درخواست کرده است؛ حال خود داند که این کار را رها کند یا انجامش دهد

تر خواهد  تر خواهد بود و با اخگر دوزخ کم تر به گدایی بپردازد، گناهش کم کم
تر خواهد سوخت و اگر دست از این  شتر گدایی کند، بی چه بیشرسوخت؛ اما ه

شود. از این حدیث چنین  عمل زشت بردارد، با اخگرهای دوزخ مجازات نمی
بدون ضرورت، جزو آید که گدایی کردن یا درخواست کمک مالی از دیگران  برمی

 گناهان بزرگ است.
هرکس دچار فقر که  احادیث دیگری نیز ذکر کرده است؛ از جمله این /مؤلف

و فاقه شود و آن را نزد مردم ببرد، فقرش از میان نخواهد رفت؛ زیرا هرکس به 
شود. اما هرکس فقرش  چیزی روی بیاورد یا به آن دل ببندد، به همان چیز واگذار می

 ببرد، بر اهلل توکل و اعتماد کند و برای برطرف شدن فقرش، از اسباب و را نزد اهلل
فاده نماید که اهلل متعال دستور داده است، اهلل متعال فقرش را برطرف ستا  یکارهای راه
 فرماید:  سازد؛ زیرا اهلل سبحانه وتعالی می می

ّكذ ََو م ن﴿ ت و  ََي  َِٱََع   ُهوَ َّللذ سَ َف  َُبهَُح  َ ٱَإِنَذَۥ   مَ َلِغَُب  ََّللذ
 
َِأ    [٤:  الطالق]  ﴾ۦرِه

اش را به انجام  . همانا اهلل، فرمان و خواستهست یو هر کس بر اهلل توکل کند، اهلل برایش کاف
 رساند. می

آمد و از ایشان  را ذکر کرده که نزد پیامبر چنین حدیث قبیصه هم /مؤلف
عهد کرده بود، کمک برای پرداخت مبلغی که به منظور ایجاد صلح و آشتی، ت

به او دستور دادند که نزدشان بماند تا اموال زکات به ایشان  اهلل خواست. رسول
بیان فرمود که درخواست کمکِ  گاه پیامبر برسد و سهمی از آن به او بدهند. آن

 مورد، جایز است: همالی فقط در س
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است  شخصی که برای ایجاد صلح، مبلغی را تعهد کرده، برای او جایز -۶
 ی تعهدش، کمک بخواهد و سپس از درخواست کمک خودداری کند. اندازه به

سوزی یا  اش به سبب آتش ی دارایی شخصی که زیانی به اموالش برسد و همه -1
غرق شدن در آب و امثال آن از میان برود؛ درخواست کمک مالی برای این شخص 

 اش تأمین شود. ا نیازهای اولیهاش سر و سامان یابد ی که زندگی نیز جایز است تا این
گردد؛ در  دست می فقیر و تنگ  -بدون هیچ دلیل روشنی -شخصی که  -۳

اش گواهی دهند که فقیر شده است،  صورتی که سه نفر از خردمندان طایفه
اش سر و سامان بگیرد یا در  باشد تا زندگی درخواست کمک مالی برایش جایز می

 حدِ ضروری، تأمین گردد.
جز  ی پیامبر فرموده ست کمک مالی برای این سه نفر، جایز است و بهدرخوا

و  باشد میحرام  -درخواست کمک مالی از دیگران -گدایی »در سه مورد مذکور، 
 «.استخوار  کسی که جز در موارد یادشده، درخواست کمک کند، حرام

« شده مالِ تلف»ی سحت، به معنای  آمده است؛ واژه« سُحت»ی  در حدیث، واژه
گویند؛ زیرا برکت مال را از میان  می« سُحت»باشد و به مالِ حرام و نامشروع نیز  می
رسد که آن  هایی به مال می ها و زیان کند یا آسیب ی مال را تلف می برد و گاه همه می

 گرداند. د میوکلی ناب را به
*** 



جایز بودن گرفتن چیزی از کسی بدون درخواست و باب:  -33
 تداش چشم

بیِه عبِد اّللَّ بِن ُعَمر، َعنر ُعَمرَ  -219
َ
ِ بِن ُعَمر، َعنر أ قال:  َعنر سالِم بِن عبِد اّللَّ

، فقال:  َكن رسوُل اّللَّ  فَقُر إيَِلِه ِميني
َ
عطِه َمن هو أ

َ
قُول: أ

َ
ِطیين العَطاء، َفأ ُخذه، إَِذا »ُيعر

ٍِف  ُ ُمْشر نرَت َغریر
َ
ُ َفإِن ِشئَت ُُكرُه، وإِن  جاَءَك ِمن هذا الَماِل ََشء، وَأ َلر هُ فَتموَّ وال َسائِل، َفُخذر

َسَك  ُه َنفر قر بِه، َوَما ال، َفال تُتبِعر دَّ حداى َشيرئا، «. ِشئرَت تَصر
َ
ُل أ

َ
قال سالم: َفََكَن َعبُد اّللَّ ال يسأ

ِطَیُه. عر
ُ
 (۶)[متفٌق عليه] َوال یَُردُّ َشيئاى أ
روایت است:   بپدرش عبداهلل بن عمر از سالم بن عبداهلل بن عمر از ترجمه:

گفتم: آن را  خواست چیزی به من عطا کند، می می اهلل گوید: هرگاه رسول می عمر
آن را بگیر و هرگاه »فرمود:  اهلل به کسی بدهید که از من نیازمندتر است. لذا رسول

فاده کن؛ رسید، بپذیر و از آن است داشت یا درخواست، به تو  مال و ثروتی بدون چشم
اگر خواستی خود از آن بخور )استفاده ببر( و اگر خواستی، آن را صدقه بده؛ و گرنه، 

خواست  گاه از کسی چیزی نمی گوید: )پدرم( عبداهلل هیچ سالم می«. در پیِ آن مباش
 کرد. دادند، رد نمی و اگر چیزی به او می

*** 

                                           
 .0154؛ و صحیح مسلم، ش: 0572صحیح بخاری، ش:  (۶)



ی از خویش و خودداررنجِ  باب: تشویق بر خوردن از دست -33
 ی کسب و کار وسیله گدایی یا درخواست کمک از دیگران به

 فرماید: اهلل متعال می

ل وَ ٱَقُِضي تََِف إِذ ا﴿ وا َٱف ََةَُلصذ َٱَِفََنيِت ِشُ
َِٱَلَِف ض ََِمنَت ُغوا َبَ ٱوَ َِضَۡرل   ََََ  [١١: اجلمعة]  ﴾ّللذ

  برآیید.و چون نماز پایان یافت، در زمین پراکنده شوید و در طلب فضل و روزیِ اهلل

ِ بِن العوَّامِ  -211 َبریر ُخَذ : »َقاَل َرُسوُل اهللِ قال:  وعنر أيب عبِد اّللَّ الزُّ
ر
نر یَأ

َ
أل

َمٍة ِمن َحَطٍب لََع َظِهرِهِ َفَیبیَعَها، َفَیُكفَّ اّللَّ بها  يِتَ حبُزر
ر
يِتَ اجَلَبل، َفَیأ

ر
حُبلَُه ُثمَّ یَأ

َ
َحُدُكم أ

َ
أ

ٌ ََلُ ِمنر  َهه، َخریر ور َمَنُعوهُ  وَجر
َ
عَطورهُ أ

َ
َل انلَّاس، أ

َ
ن يَسأ

َ
 (۶)]روایت بخاری[ «.أ

اگر یکی از شما، »فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابوعبداهلل، زبیر بن عوام ترجمه:
ای هیزم بر پشت خود بیاورد و بفروشد و  طنابش را بردارد و به کوه برود و پشته

که دست نیاز پیش  ن برایش بهتر است از اینسان اهلل آبروی او را حفاظت کند، ای بدین
 «.ها کمک بخواهد و معلوم نیست که چیزی به او بدهند یا خیر مردم دراز کند و از آن

َحُدُكم ُحزَمةى لَع : »َقاَل َرُسوُل اهللِ قال:  وعن أيب ُهریرة -212
َ
نر حیَتِطَب أ

َ
أل

 
َ
ا، َفُیُعطَیه أ َحدى

َ
ل أ

َ
نر يَسأ

َ
ٌ من أ  (1)[متفٌق عليه] «.و یمَنَعهُ َظهرِه، َخریر

اگر یکی از شما، بر پشت خود »فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
که پیشِ کسی دست نیاز دراز کند، بهتر است؛ و معلوم  هیزم حمل کند، برایش از این

 «.نیست که به او کمک نماید یا خیر

ُكل إاِلَّ مِن َعمِل یَِدهِ ال َكن َداوُدُ »قال:  وعنه عِن انلَِّبي  -216
ر
 (۳)]روایت بخاری[ «. یَأ

ِ  رنج جز از دست داوود»فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
 «.خورد خود نمی

                                           
 (.6272، 0570صحیح بخاری، ش: ) (۶)

 .0156ش:  (؛ و صحیح مسلم،6275، 0571صحیح بخاری، ش: ) (1)

 .6172صحیح بخاری، ش:  (۳)
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نَّ َرُسوَل اهللِ وعنه  -212
َ
 (۶)]روایت مسلم[ «.جَنَّاراى  ََكَن َزَکِریَّا»قال:  أ

 «.نجار بود زکریا»فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

َن »قال:  َعِن انلَّبي  وعن الِمقَداِم بن َمعرِدیَكرَب  -212
َ
اى ِمن أ َحٌد َطَعاماى َخریر

َ
َكَل أ

َ
َما أ

ُكَل مِن عَمِل یَِده، َوإِنَّ نَبَّ اّللَّ َداوُدَ 
ر
كُل مِن َعَمِل یَِدهِ  یَأ

ر
 (1)]روایت بخاری[ «.َكن یَأ

هرگز کسی، غذایی »فرمود:  گوید: پیامبر می ربمقدام بن معدیک ترجمه:
همواره از  رنجِ خود نخورده است و پیامبر خدا، داوود بهتر از غذای دست

 «.خورد رنجِ خود می دست

 شرح
جایز بودن گرفتن چیزی از کسی بدون »بابی بدین نام گشوده است:  /مؤلف

بستگی  مال دنیا دل ی انسان نیست که به یعنی زیبنده«. داشت درخواست و چشم
داشته باشد و به آن چشم بدوزد و برای رسیدن به آن، عزتش را کنار بگذارد و آن را 

ی همّ و فکر انسان،  شود که همه از کسی، درخواست کند؛ زیرا این مسأله باعث می
 فرماید: خاطر آخرت به دنیا آمده است. اهلل متعال می در صورتی که انسان بهدنیا شود؛ 

مَ ﴿ ل قَ َاو  َِٱوَ َنَذل َِٱَُتَخ  َل  ََنس  َََ [  ٢٦: الذاريات]  ﴾٥٦َُبُدونَِِل عَ َإِلذ
 ها را تنها برای این آفریدم که مرا عبادت و پرستش نمایند. ها و جن و انسان

 فرماید: و می

َ ٱَثُِرونَ تُؤَ َب ل َ﴿ نَ ٱَة َي وَ ل  ةَُٓأۡلٱوَ ١٦ََي ادلُّ رََِخر  ي  بَ َخ 
 
أ َىو     [  ١٧  ،١٦: عىلاأل]  ﴾١٧َق 

 که آخرت، بهتر و پایدارتر است. آن دهید؛ حال ولی شما زندگی دنیا را ترجیح می

لذا انسان نباید به مال دنیا وابسته شود یا به آن اهمیت دهد؛ اگر بدون رنج و 
درخواست یا بدون توقع و طمع، مال و ثروتی به او رسید، آن را بپذیرد و گرنه، در 

 پیِ مال دنیا نباشد.
 چیزی به عمر  حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که هرگاه پیامبر /لفمؤ

 

                                           
 .6278صحیح مسلم، ش:  (۶)

 .6176صحیح بخاری، ش:  (1)



 371 رنجِ خویش و خودداری از گدایی یا ... تباب: تشویق بر خوردن از دس

گفت: آن را به کسی بدهید که از  کرد و می داد، عمر آن را قبول نمی می بن خطاب
آن را بگیر و هرگاه مال و »به او فرمودند:  اهلل من نیازمندتر است. در نتیجه رسول

رسید، بپذیر و از آن استفاده کن؛ اگر   داشت یا درخواست، به تو ثروتی بدون چشم
خواستی خود از آن بخور )استفاده ببر( و اگر خواستی، آن را صدقه بده؛ و گرنه، در 

خواست و اگر  گاه از کسی چیزی نمی هیچ $رو عبداهلل بن عمر از این«. پیِ آن مباش
ش را خوار کرد. این، نهایتِ ادب است که انسان خود دادند، رد نمی چیزی به او می

نگرداند و دست نیاز، پیشِ کسی دراز نکند یا به مال دنیا چشم ندوزد و به آن 
بستگی نداشته باشد. ولی اگر کسی، چیزی به شما داد، قبول کنید؛ زیرا اگر رد  دل

سان او را از خود  دهنده یا بخشنده را ناراحت کنید و بدین کنید، ممکن است هدیه
ی شما قضاوت خوبی نکند و چنین گمان ببرد که شما، آدمِ  هبرنجانید؛ در نتیجه دربار
لذا اگر کسی، بدون درخواستِ شما، چیزی به شما داد،  .مغرور و متکبری هستید

که نگران این باشید که در آینده بر شما منت بگذارد و بگوید: من  بپذیرید؛ مگر این
اش را  در این صورت، هدیهبرای تو چنین و چنان کردم، یا به تو این و آن را دادم. 

دهنده، با  ترسید که بخشنده یا هدیه قبول نکنید؛ زیرا دلیلِ موجّهی دارید و از این می
 چاقوی منت گردنتان را قطع کند و این، حقّ شماست که از خود دفاع نمایید.

« رنجِ خویش تشویق بر خوردن از دست» به نامباب دیگری  /سپس مؤلف
گر فضیلت کسب و کار و تجارت  ثی ذکر کرده است که نشانگشوده و آیات و احادی

 فرماید: رنجِ خویش است. اهلل متعال می برای انسان و استفاده از دست

ِيٱَُهوَ ﴿ ع ل َََّلذ َٱَل ُكمََُج 
َۡرل   ََض  اَِفََُشوا َمَ ٱف ََذ لُول  ن اكِبِه  ُُكُوا ََم   ﴾ۦقِهَِِرِزَ َِمنَو 

   [  ١٢: امللك]
برای شما مسخّر کرد؛ پس در گوشه و کنار آن راه بروید و از روزی که زمین را  ست یاو، ذات

 پروردگار بخورید.

ُُكُوا َ﴿  یعنی: روزی پروردگار را از فضل او بجویید. ﴾ۦقِهَِِرِزَ َِمنَو 
 فرماید: اهلل متعال می

ل وَ ٱَقُِضي تََِف إِذ ا﴿ وا َٱف ََةَُلصذ َٱَِفََنيِت ِشُ
َِٱَلَِف ض ََِمنَت ُغوا َبَ ٱوَ َِضَۡرل   َ ٱَُكُروا َذَ ٱوَ َّللذ َّللذ

ثِيَ  لذُكمَ َاك  َََ  [١١: اجلمعة]  ﴾١٠َلُِحونَ ُتفَ َلذع 
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و چون نماز پایان یافت، در زمین پراکنده شوید و در طلب فضل و روزیِ اهلل برآیید و اهلل را 
 فراوان یاد کنید تا رستگار شوید.

 رو فرمود: د؛ از اینالبته نباید کسب و کار، شما را از یاد پروردگارتان غافل ساز 

َِٱَلَِف ض ََِمنَت ُغوا َبَ ٱوَ ﴿ َ ٱَُكُروا َذَ ٱوَ َّللذ ثِيَ َّللذ لذُكمَ َاك   [ ١١: اجلمعة] ﴾١٠َلُِحونَ ُتفَ َلذع 

 و در طلب فضل و روزیِ اهلل برآیید و اهلل را فراوان یاد کنید تا رستگار شوید. 

که:  است؛ این آمده، ذکر کرده« صحیح بخاری»روایتی را که در  /سپس مؤلف
گونه  ساخت. همان خورد؛ وی لباس رزمی )زره( می رنجِ خود می  از دست داوود

 فرماید: که اهلل متعال می

لذمَ ﴿ نَ َهَُن  َو ع  ةَ ص  ََع  ُوس  ََِمِنَ َِصن ُكمتِلُحَ َلذُكمَ َل 
 
َ ب أ ل ََِسُكم  ه  نُتمَ َف 

 
َأ

 َ ََ  [٨١: األنبياء]  ﴾٨٠ِكُرونَ ش 
های جنگ و کارزار حفظ  ا به داوود آموختیم تا شما را از آسیبو به خاطر شما ساختن زره ر

 گزارید؟ کند. پس آیا شما سپاس

ی نجاری اشتغال داشت؛  به پیشه که زکریا گر بود. چنان آهن یعنی داوود
یابیم که کسب و کار، ننگ و عار  گرفت. لذا درمی یعنی در قبال درودگری، مُزد می

پرداختند. بدون شک کسب روزیِ  به کسب و کار مینیست؛ زیرا پیامبران االهی 
 که پیامبر حالل، از گدایی یا دراز کردن دست نیاز پیشِ این و آن بهتر است. چنان

ای هیزم بر پشت  اگر یکی از شما، طنابش را بردارد و به کوه برود و پشته»فرمود: 
این برایش بهتر است سان اهلل آبروی او را حفاظت کند،  خود بیاورد و بفروشد و بدین

ها کمک بخواهد و معلوم نیست که  که دست نیاز پیش مردم دراز کند و از آن از این
 «.چیزی به او بدهند یا خیر

کس سر فرود نیاورد و  این، از عزت نفس و شرافتِ انسان است که در برابر هیچ
رزی، رنج خود بخورد و از درآمد حاصل از کشاو به ذلت تن ندهد؛ بلکه از دست

 فرماید: اش را سپری کند. اهلل متعال می ی خود، زندگی تجارت و کار و حرفه

ُرونَ ﴿ ََِو ء اخ  َٱَِفََُبونَ ي ض 
َِٱَلَِف ض ََِمنَت ُغونَ ي بَ َِضَۡرل   َ [  ٨١: املزمل]  ﴾ّللذ

 روند. از فضلِ اهلل، به سفر میای برای کسب روزی  و عده

*** 



های نیک به  ر راهباب: بخشش و سخاوت و خرج کردن د -34
 امید اهلل متعال و توکل بر او

 فرماید: اهلل متعال می

ا َ﴿ قَ َو م  نف 
 
َ َِمِنَُتمأ ُهوَ َء َش  َ [  ٤٩ سبأ:]  ﴾ۥلُِفهَُُيَ َف 

 دهد. و هرچه انفاق کنید، او عوضش را می

 فرماید: و می

ا﴿ َ َِمنَ َتُنفُِقوا ََو م  ي  َ َخ  نُفِسُكم 
 
اَف ِل ََتُنفُِقونَ َو م  ا َب َٱَإِلذ َِ ٱَهَِو جَ َءَ تِغ  اَّللذ َتُنفُِقوا ََو م 

َ َِمنَ  ي  ََخ  َ َيُو فذ نُتمَ َُكمَ إِل 
 
أ ََو  ََ  [٨٧٨: البقرة]  ﴾٢٧٢َل ُمونَ ُتظَ َل 

کنید، برای خودتان است و فقط به رضای اهلل انفاق نمایید. و ثواب هر و هر انفاقی که می
 د و هیچ ستمی به شما نخواهد شد.شومالی که انفاق کنید، به طور کامل به شما داده می

 فرماید: و می

ا﴿ َ َِمنَ َتُنفُِقوا ََو م  ي  إِنَذَخ 
َ ٱَف  لِيمَرَۦبِهََِّللذ ََ  [٨٧٤: البقرة]  ﴾٢٧٣َع 

 هر چه انفاق کنید، اهلل از آن آگاه است.

ُ ال َحَسَد إاِلَّ يف اثنتنِی: رَُجٌل آتَاهُ ا»قال:  َعِن انلَّبي  وَعِن ابِن مسعودٍ  -213 َماالى،  ّللَّ
، َورَُجٌل آتَاهُ  ُ  فََسلََّطه لََعَ َهلََكتِِه يف احلَقي ِِض بَِها َویَُعليُمها اّللَّ ، َفُهَو َيقر َمةى  (۶)[متفٌق عليه] «.ِحكر

رشک بردن )غبطه خوردن( فقط »فرمود:  گوید: پیامبر می مسعود ابن ترجمه:
داده و به او همت خرج کردن  در دو مورد، درست است: شخصی که اهلل به او مالی

در راه اهلل را عنایت نموده است؛ و شخصی که اهلل به او حکمت و معارف دینی داده 
 «.دهد آموزش می -به دیگران نیز -کند و  و او  به آن، حکم و عمل می

َحبُّ إيِله ِمن َماَل؟: »َقاَل َرُسوُل اهللِ وعنه قال:  -222
َ
یُُّكمر َماُل َوارِثِِه أ

َ
یَا  قالُوا: «أ

َحبُّ إيِله. قال: َرُسوَل اهللِ 
َ
َحٌد إاِلَّ َماَُلُ أ

َ
رَ »! ما ِمنَّا أ خَّ

َ
َم َوَماَل َوارِثِه ما أ  «.َفإِنَّ َماََل ما َقدَّ

 (1)]روایت بخاری[
                                           

 .202؛ و صحیح مسلم، ش: 72صحیح بخاری، ش:  (۶)

 .2556صحیح بخاری، ش:  (1)
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چه کسی از شما، مال وارثش »فرمود:  اهلل گوید: رسول می مسعود ابن ترجمه:
ی ما، مال خود را  خدا! همه فتند: ای رسولگ« را بیش از مال خود دوست دارد؟

کند  که خرج یا بخشش می ست یمال انسان، همان مال»تر دوست داریم. فرمود:  بیش
از خود باقی  -کند و خرج یا بخشش نمی -که انسان، ست یو مالِ وارث، مال

 «.گذارد می

نَّ َرُسوَل اهللِ  َعن َعِديي بِن حاتم -222
َ
متفٌق ] «.اَر َولَور بِِشقي َتَمرةٍ اتَُّقوا انلَّ »قال:  أ

 (۶)[عليه
از آتش دوزخ پروا کنید؛ »فرمود:  اهلل گوید: رسول می عدی بن حاتم ترجمه:

 «.اگرچه با صدقه دادن نصف یک خرما باشد

 (1)[متفٌق عليه] َشيئاى َقطُّ فقال: ال. قال: ما ُسئِل رسول اّللَّ  وعن جابرٍ  -221
 «هنَ»چیزی خواسته نشد که ایشان  اهلل وید: هرگز از رسولگ می جابر ترجمه:

 بگوید.

َما ِمنر یَورٍم یُصبُِح الِعباُد فِیِه إاِلَّ : »َقاَل َرُسوُل اهللِ قال:  وعن أيب ُهریرة -229
ا، َویَُقوُل اآلَخر:  ا َخلَفى عِط ُمنرِفقى

َ
َحَدُهَما: اللَُّهمَّ أ

َ
ِالِن، َفَیُقوُل أ

عِط مُمسَكى َملَََكِن َيْنر
َ
اللَُّهمَّ أ

ا  (۳)]متفق علیه[ «.تَلَفى
هر روز که بندگان شب را به »فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابوهریرهترجمه: 

گوید: یا اهلل! به کسی که  ها می آیند؛ یکی از آن رسانند، دو فرشته پایین می صبح می
یل و کسی که از انفاق گوید: یا اهلل! به بخ کند، عوض بده. و دیگری، می انفاق می

 «.کند، ضرر و زیان برسان کردن خودداری می

                                           
 .[052ی  . ]ر.ک: حدیث شماره0102(؛ و صحیح مسلم، ش: 2162، 0507صحیح بخاری، ش: ) (۶)

 .6200؛ و صحیح مسلم، ش: 2125صحیح بخاری، ش:  (1)
 .[211ی . ]ر.ک: حدیث شماره0101؛ و صحیح مسلم، ش: 0556صحیح بخاری، ش:  (۳)
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نَّ َرُسوَل اهللِ وعنه  -221
َ
 «.تعاىل: أنِفق یا ابرَن آدَم ُينرَفقر َعلَیرَك  قال اهللُ »قال:  أ

 (۶)[متفٌق عليه]
ای فرزندِ »فرماید:  اهلل متعال می»فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

 (1)«.فاق و بخشش کن تا بر تو انفاق شودآدم! ان

رو بن الَعاِص  -222 ِ بن َعمر َل رسوَل  رِض اهلُل عنهماوعن ر عبد اّللَّ
َ
نَّ رَُجالى َسأ

َ
أ

؟ قال: اّللَّ  يُّ اإِلسالِم َخریر
َ
الَم لََع َمنر َعَرفرَت َوَمنر لم »: أ  السَّ

ُ
رَأ َعام، َوَتقر ِعُم الطَّ ُتطر

رِفر   (۳)[متفٌق عليه] «.َتعر
سؤال  اهلل گوید: شخصی از رسول می $ بن عمرو بن عاصعبداهلل ترجمه:

ه به دیگران خوراک بدهی و به هر ک این»کرد: بهترین ویژگی اسالمی چیست؟ فرمود: 
 «.شناسی، سالم کنی شناسی و نمی که می مسلمانی

عالَها َمنِ : »قَاَل رَُسوُل اهللِ وعنه قال:  -226
َ
بَعوَن َخصلَةى أ رر

َ
ِ ما مِن اَعمٍل یعرمُل أ

یَحُة الَعْنر
درَخلَُه اّللَّ تعاىل بَِها اجلَنَّةَ 

َ
ِدیَق َمورُعودَِها إاِلَّ أ  (8)]روایت بخاری[ «.خبَصلٍَة منها رََجاَء ثَوَابَِها َوتَصر

چهل خصلت »فرمود:  اهلل گوید: رسول می $عبداهلل بن عمرو بن عاص ترجمه:
باشد تا از شیرش استفاده  ها، به عاریت دادنِ بُزِ شیرده می نیکو وجود دارد که برترین آن

شده، یکی از این  داده  کنند. هرکس، به امید ثواب و با ایمان به پاداشی که وعده 
 «.گرداند های نیک را انجام دهد، اهلل متعال، به پاسِ آن، او را وارد بهشت می خصلت

النَ  -222 َماَمَة ُصَديي بِن َعجر
ُ
یَا ابرَن آَدَم إِنََّك إِن : »َقاَل َرُسوُل اهللِ قال:  عن أيب أ

 بَِمنر َتُعول، وايَلُد 
ر
ِسَكُه رَشٌّ لَك، َوال تاُلُم لََع َکَفاٍف، َوابردأ َل َخرٌی لَك، وإِن ُتمر َتبرُذَل الَفضر

ََل  فر ٌ ِمَن ايَلِد السُّ  (6)]روایت مسلم[ «.الُعلَیا َخریر

                                           
 .882؛ و صحیح مسلم، ش: 5225صحیح بخاری، ش:  (۶)

 ات برکت بیندازم. یعنی در انفاق و بخشش کوتاهی نکن تا به تو روزی دهم و در روزی (1)

 .28حیح مسلم، ش: (؛ و ص2622، 06صحیح بخاری، ش: ) (۳)

 ذکر شد.[ 056ی  شماره تر به ؛ ]این حدیث پیش6220صحیح بخاری، ش:  (8)

 ذکر شد.[ 404ی  شماره تر به . ]این حدیث پیش0122صحیح مسلم، ش:  (6)
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ای فرزند »فرمود:  اهلل گوید: رسول می عجالن ابوامامه، صُدَیِّ بن ترجمه:
آدم! اگر تو، مازادِ ثروت خویش را بذل و بخشش نمایی، برایت بهتر است و اگر آن 

ی نیاز داری،  اندازه خاطر ثروتی که به  را نگه داری، برای تو بد خواهد بود و به
هایش  هزینهسرزنشی بر تو نیست و در بذل و بخشش، از کسی شروع کن که تأمین 

 «.با توست. و دست باال )بخشنده( از دست پایین )گیرنده( بهتر است

 شرح
های نیک به  باب: بخشش و سخاوت و خرج کردن در راه»گوید:  می /مؤلف

 «.امید اهلل متعال و با توکل بر او
ها  هاست تا آن بخشد، برای آزمودن آن ها می مال و ثروتی که اهلل متعال به انسان

گونه که اهلل متعال  کنند یا نه؟ همان زماید که آیا آن را درست مصرف میرا بیا
 فرماید: می

ا َ﴿ مَ َإِنذم 
 
وَ َلُُكمَ و  َأ

 
أ َُٱوَ َن ةر َفِتَ َُدُكمَ ل  َو  هََُّللذ جَ ََۥ ِعند 

 
ِظيمَرَرَرأ َ  [١٢:  التغابن]  ﴾١٥َع 

 .ست یزرگی آزمایش )شما( هستند. و نزد اهلل پاداش ب اموال و فرزندانتان، فقط مایه

های  بازی و لذت رانی، هوس تشان را در راه شهوتوربرخی از مردم، مال و ث
گردد و  ترشان از اهلل متعال می گیرند که باعث دوریِ هرچه بیش کار می ناروایی به

 سان مال و ثروتشان، وبال گردنشان خواهد بود. پناه بر اهلل. بدین
در  خاطر خشنودی اهلل ان را بهاموالشو برخی دیگر مطابق رهنمودهای دینی، 

یقین، چنین مال و  گرداند. به نزدیک می اوکنند که آنان را به  هایی مصرف می راه
 ثروتی به نفعِ انسان است.

کنند که نه حرام است و نه  ای هزینه می فایده برخی هم اموالشان را در کارهای بی
از  گردانند و پیامبر را تباه میفضیلت یا امتیازی شرعی دارد؛ یعنی در واقع اموالشان 

 نابود کردن اموال نهی نموده است.
کند که مورد پسند خداست، باید به  انسانی که اموالش را در راهی خرج می
 فرماید: که اهلل متعال در کتابش می نویدهای االهی اطمینان کامل داشته باشد؛ چنان

ا َ﴿ قَ َو م  نف 
 
َ َِمِنَُتمأ ُهوَ َء َش  ََُو ُهوَ ََۥ لُِفهَُُيَ َف  ي  ََ  [٤٩ سبأ:]  ﴾٣٩َزِقِيَ لرذ َٱَخ 

 دهنده است. دهد؛ و او، بهترین روزی و هرچه انفاق کنید، او عوضش را می
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بدین معناست که اهلل، . لذا «ََیْلُُفهُ »، نه ﴾ۥلُِفهَُُيَ ﴿اهلل متعال فرموده است: 

رو چنین پنداری،  اینشود؛ از  گزین آن می که اهلل، خود جای دهد، نه این عوضش را می

ُجْرِِن ِِف ُمِصيبَِِت »که در حدیث آمده است:  باشد. چنان کلی اشتباه می به
ْ
ْخِلْف اللُهمَّ أ

َ
 َوأ

یا اهلل! در این مصیبت، به من اجر و پاداش عنایت کن و به من ». یعنی: «يِل َخرْيًا ِمنَْها

 که اشتباه است. «واْخلُْف »نگویید: «. بهتر از آن عوض بده
که هرکس انفاق کند، اهلل عوضش را است در کتابش وعده فرموده  اهلل

ذکر کرده  /کند؛ همان حدیثی که مؤلف تفسیر می . این را حدیثِ پیامبردهد می
رسانند، دو  هر روز که بندگان شب را به صبح می»فرموده است:  است: پیامبر

کند، عوض  ! به کسی که انفاق میگوید: یا اهلل ها می آیند؛ یکی از آن فرشته پایین می
کند،  گوید: یا اهلل! به بخیل و کسی که از انفاق کردن خودداری می بده. و دیگری، می
 «.ضرر و زیان برسان

کند؛ لذا  که حقوق شرعیِ اموالش را ادا نمی ست یجا، کس منظور از بخیل در این
د و فقط شامل حال شو کنند، نمی ی کسانی که انفاق نمی این، بددعایی شامل همه

گردد که از انفاق یا بذل و بخششی که اهلل متعال واجب فرموده است،  کسانی می
کنند که اهلل متعال به  ورزند. فرشتگان برای چنین کسانی بددعایی می امتناع می

 اموالشان ضرور و زیان برساند. این ضرور و زیان، بر دو گونه است:
 ضرر و زیانِ ظاهری یا حسی. -۶
 زیانِ معنوی. ضرر و -1

آید؛  که در خودِ مال و ثروت، پدید می ست یضرر و زیان ظاهری، ضرر و زیان
 شود و امثال آن. سوزد یا سرقت می به عنوان مثال در آتش می

و ضرر و زیان معنوی، بدین صورت است که خیر و برکت، از آن برداشته 
به یارانش  که پیامبر نکند. چنا شود و انسان در زندگی خود از آن استفاده نمی می

گفتند: ای « آیا کسی از شما، مال وارثش را بیش از مالِ خود دوست دارد؟»فرمود: 
 تر دوست داریم. ی ما، مال خود را بیش خدا! همه رسول

تر دوست دارید؛ هرچند  شما، مال خود را از مال زید و عمرو و خالد، بیش
که خرج یا بخشش  ست یان، همان مالمال انس»فرمود:  وارثان شما باشند. پیامبر
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از خود باقی  -کند و خرج یا بخشش نمی -که انسان،  ست یکند و مالِ وارث، مال می
 «.گذارد می

است؛ مالِ شما،  آمیز پیامبر این، حکمتی بزرگ از سخنان جامع و حکمت
که  کنید؛ همان مالی مشاهده می که روز قیامت آن را در پیشگاه اهلل ست یهمان مال

که پس از خود برای وارثان  ست یاید. و مالِ وارث، همان ثروت بذل و بخشش کرده
کنند. مالی که از هریک از ما  خورند و از آن استفاده می ها می گذارید و آن خویش می

 . پس اموال خود را برای خشنودی اهللماند، در حقیقت، مالِ وارث است باقی می
دهد و بر ما بذل و  اهلل متعال، عوضش را به ما می انفاق کنیم و مطمئن باشیم که

ای فرزندِ »فرماید:  اهلل متعال می»فرموده است:  اهلل که رسول فرماید؛ چنان بخشش می
 «.آدم! انفاق و بخشش کن تا بر تو انفاق شود

که انسان باید ثروتش را مطابق  ست اینگر  ی این آیات و احادیث، نشان همه
در  /گونه که مؤلف ی االهی، خرج و بخشش نماید. هماناحکام و رهنمودها

رشک »فرموده است:  ابتدای این باب،  حدیثی بدین مضمون ذکر کرده که پیامبر
یعنی درست نیست که انسان «. ستبردن )غبطه خوردن( فقط در دو مورد، درست ا

ی داده است، ا بر مال و ثروتی که اهلل به کسی بخشیده یا هر چیزیِ دیگری که به بنده
 غبطه بخورد، مگر در دو مورد:

در راه اهلل را  شخصی که اهلل به او مالی داده و به او همت خرج کردن اول:
کند که مورد  سان این بنده، مالش را در راهی انفاق می عنایت نموده است. و بدین

باشد؛ زیرا  پسند و رضایت اهلل متعال است. رشک بردن به چنین شخصی، جایز می
ها اموالشان را در راه  کردِ گوناگونی دارند و با هم متفاوتند. برخی از آن تجار، روی

اهلل، در کارهای خوبی از قیبل ساختن مساجد، کمک به نیازمندان، چاپ کتاب، کمک 
کنند. اهلل متعال به چنین کسانی همت خرج کردن در راه  به جهاد و امثال آن انفاق می

 ت.خود را عنایت فرموده اس
نمایند؛  های حرام، خرج می های نامشروع و لذت برخی هم ثروتشان را در راه

روند تا زناکاری و میگساری نمایند یا قماربازی کنند و  رانی به خارج می برای هوس
ی خشم و غضب خداست، تلف نمایند.  های حرامی که مایه اموالشان را در راه
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که همت خرج کردن اموالش را در بنابراین ثروتمندی، قابل رشک و غبطه است 
رسد، سر به طغیان  های درست دارد. زیرا معموالً کسی که به نان و نوا یا ثروتی می راه

نهد. لذا انسان با دیدن ثروتمندی که اموالش را در راه  و سرکشی، و فسق و فجور می
 خورد. کند، به او غبطه می اهلل انفاق می

معارف دینی داده و او  به آن، حکم و عمل  شخصی که اهلل به او حکمت و دوم:
 فرماید: گونه که اهلل متعال می . همانست یجا، دانش دین . منظور از حکمت در اینکند می

ل َ﴿ نز 
 
أ َُٱَو  ل يَ َّللذ َِكت  َلَ ٱَك َع  َِٱوَ َب  ةَ كَ ل  لذم ك ََم  اَو ع  ََ  [١١٤:  النساء] ﴾ل مَُت عَ َت ُكنَل مَ َم 

 دانستی، به تو آموخت. چه را نمی تو نازل نمود و آنو اهلل، کتاب و سنت را بر 

کند و مطابق  ن شخص، به علم و دانشی که اهلل متعال به او داده است، عمل مییلذا ا
ی خود و چه در میان خانواده و نزدیکانش و چه  نماید؛ چه درباره آن قضاوت می

و دانش خود را به  خواهند. عالوه بر این، علم از او قضاوت میی کسانی که  درباره
کند که مردم، نزدش بیایند و چیزی از او  دهد و به این بسنده نمی دیگران نیز آموزش می

که مردم نزدم بیایند تا در میانشان قضاوت کنم؛ بلکه  ست یگوید: همین کاف بپرسند یا نمی
ا گذارد و عالوه بر حکم کردن و عمل نمودن به دانش خود، آن ر خود نیز قدم پیش می

 باشد. نماید. روشن است که چنین شخصی، قابل رشک می به دیگران نیز منتقل می
 اند: مردم در رابطه با حکمت یا دانش، چند گونه

ها این دانش را  اول: اهلل متعال به برخی از مردم، علم و دانش داده است، ولی آن
دانش االهی، ورزند و از این  دارند و به خودشان هم بخل می از خود نیز دریغ می

پردازند یا از  نمی ی آن، به اطاعت و بندگیِ اهلل کنند و به وسیله استفاده نمی
کارترند و مانند یهودیان هستند که هر  زیان  ها از همه . اینآیند کارهای ممنوع بازنمی

 دانستند، ولی تکبر ورزیدند و از آن سرپیچی کردند. چند حق و حقیقت را می
ها علم و دانش داده است و خود به آن عمل   متعال به آنکسانی که اهللدوم: 

برند. این دسته از گروه پیشین  کنند، ولی سایر بندگان خدا نفعی از علمشان نمی می
 کردشان ناقص است. بهترند، اما عمل

که  ها علم و دانش داده است و گذشته از این سوم: گروهی که اهلل متعال به آن
 اند. ها بهترین دسته دهند. این ، آن را به دیگران نیز آموزش میکنند خود به آن عمل می
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ای از علم و دانش  طور مطلق بهره وگروه چهارمی هم وجود دارد؛ کسانی که به
اند، اما  ها اگرچه از خیر فراوانی محروم شده ندارند و در حقیقت، جاهلند. این

بهتر است.  کنند، عمل نمیدانش دارند و به آن ی اول که علم و  شان از دستهتوضعی
ها این امید وجود دارد که به کسب علم و عمل به آن روی بیاورند، اما  زیرا برای این

 علم گروهِ اول، وبال گردنشان است. پناه بر اهلل.
*** 

نٍس  -222
َ
طاه، َولََقَد  قال: ما ُسئَِل رُسوُل اّللَّ  وعن أ عر

َ
الِم َشيئاى إاِل أ لََعَ اإِلسر

ا َجاَءه رَ  لُِموا َفإِنَّ حُمَمدى سر
َ
عَطاه َغَنماى بنََی َجَبلنَی، َفرََجَع إىِل َقوِمِه َفقال: یَا َقورِم أ

َ
ُجٌل َفأ

َیا، َفَما یَلرَبُث إاِلَّ  نر لُِم َما یُِریُد إاِلَّ ادلُّ ر، َوإِنر ََكَن الرَُّجُل لَيُسر ِطي َعَطاَء َمنر ال خَيرََش الَفقر  ُيعر
َیا َوَما َعلَیرَها.يَِسریىا َحَّتَّ یَُكو نر َحبَّ إيَِله مَن ادلُّ

َ
الُم أ  (۶)]روایت مسلم[ َن اإِلسر

چیزی برای پذیرش اسالم  اهلل هرگاه از رسولگوید:  می انس ترجمه:
 پیامبر -و اسالم آورد. -آمد  کرد؛ باری مردی نزد پیامبر میخواستند، عطا  می

به او داد. آن شخص  -ک گله گوسفندیعنی ی -که در میان دو کوه بودند انیگوسفند
سان کسی  به نزد قومش بازگشت و گفت: ای قومِ من! مسلمان شوید؛ زیرا محمد

شد و هدفی  بسا شخصی مسلمان می ترسد. چه کند که از فقر نمی بذل و بخشش می
که اسالم نزد او از دنیا و هرچه  گذشت مگر این جز دنیا نداشت، اما مدت اندکی نمی

شد. تر می ست، محبوبدر آن ا

ا، َفُقلت: قال: َقَسَم رسوُل اّللَّ  وعن ُعَمرَ  -223 مى ُ َهُؤالَءِ  یَا َرُسوَل اهللِ  َقسر لََغریر
َحقَّ بِه ِمنرُهم؟ قال: 

َ
لُوِن، »ََكنُوا أ ور ُيَبخي

َ
طَیهم أ عر

ُ
لُوِن بالرُفحِش َفأ

َ
ن يَسأ

َ
وِن أ ُ إِنَُّهمر َخریَّ

 (1)یت مسلم[]روا «.َولَسُت بَِباِخلٍ 
 -در میان گروهی از مردم -اموالی را  اهلل گوید: رسول می عمر ترجمه:

ترند. فرمود:  ها مستحق خدا! افراد دیگری هستند که از این تقسیم کرد. گفتم: ای رسول

                                           
 .0212صحیح مسلم، ش:  (۶)

 .0142صحیح مسلم، ش:  (1)



 381 های نیک به امید اهلل متعال... کردن در راه باب: بخشش و سخاوت و خرج

ها با اصرار و پافشاری خود در درخواست این مال، دو گزینه پیشِ روی من  این»
 «.یا مرا بخیل بخوانند؛ در حالی که من بخیل نیستم ها بدهم گذاشتند که به این

ِ بِن ُمطِعم -262 نَُّه قال: بَيرَنَما ُهَو يِسرُی َمَع انلَِّبي  وعن ُجَبریر
َ
،  أ َفلَُه ِمن ُحَننیر َمقر

وهُ إىِل َسُمَرٍة َفَخَطَفتر رَِداَءه، َفَوَقَف انلَّ  َطرُّ لُونَه، َحَّتَّ اضر
َ
َراُب يَسأ عر

َ
فقال:  ِبُّ َفَعلَِقُه األ

ُتُه بَيرَنُكم، ثم ال ََتُِدوِن خَبِیالى  ا، لََقَسمر ُطون رَِدايِئ، َفلَور ََكَن يل َعَدُد هِذهِ الِعَضاهِ َنَعمى عر
َ
أ

اباى َوال َجَباناى   (۶)]روایت بخاری[ «.َوال َکذَّ
بودم.  اهلل با رسول "حنین"گوید: در بازگشت از  می جبیر بن مطعم ترجمه:

را گرفتند و با اصرار و پافشاری از ایشان درخواست  نشینان، اطراف پیامبرصحرا
به سمت درخت خارداری برود؛  نمودندرا ناگزیر  تا جایی که پیامبر ،کردند مال می

روپوش مرا به من »ایستاد و فرمود:  به درخت گیر کرد. لذا پیامبر روپوش پیامبر
کردم  داشتم، آن را میان شما تقسیم می دام و شتر میی این خارها،  اندازه بدهید؛ اگر به

 «.گو و ترسو نیستم دانستید که من، بخیل، دروغ گاه می و آن

نَّ َرُسوَل اهللِ  وعن أيب ُهریرة -262
َ
َما َنَقَصتر َصَدَقٌة ِمنر َماٍل، َوَما َزاَد »قال:  أ

 
َ
ٍو إاِلَّ ِعزًّا، َوَما تََواَضَع أ ا بَِعفر ُ َعبردى ُ اّللَّ ِ إاِلَّ َرَفَعُه اّللَّ  (1)]روایت مسلم[ «.َحٌد ّللَّ

از ثروت انسان  صدقه هرگز»فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
کند و هرکس  اش، عزت او را زیاد می یقین اهلل در برابر گذشت بنده کاهد و به نمی

 «.گرداند به میاو را بلندمرت خاطرِ اهلل تواضع و فروتنی نماید، اهلل به

نماريي  -261
َ
نَّه َسِمَع رسوَل اّللَّ  عن أيب َکبَشَة َعمرو بَِن َسعٍد األ

َ
ثاَلثٌَة »َيُقول:  أ

َفُظوه: َما َنَقَص َماُل َعبٍد ِمن َصَدَقٍة، َوال ُظلَِم َعبرٌد  ثُُكم َحِدیثىا َفاحر َحدي
ُ
قرِسُم َعلَیِهنَّ وَأ

ُ
أ

لََمةى َصرَبَ َعلَیَها إاِلَّ  ٍر،  َمظر لٍَة إاِلَّ َفَتَح اّللَّ َعلَیرِه باب َفقر
َ
ُ ِعزًّا، َوال َفَتَح َعبرٌد باب َمسأ َزاَدهُ اّللَّ

َبَعِة َنَفر: رر
َ
َیا أل نر َما ادلُّ َفُظوه. قال: إِنَّ ثُُكم َحِدیثىا َفاحر َحدي

ُ
ور َُكَِمةى ََنرَوَها. وَأ

َ
 أ

                                           
 .6260صحیح بخاری، ش:  (۶)

 .6422صحیح مسلم، ش:  (1)
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ا َعبٍد َرَزَقه اّللَّ َماالى َوِعلرما، َفُهو َيتَّ  ِ فِیِه َحقًّ لَُم ّلِلَّ يق فِیِه َربَّه، َویَِصُل فِیِه رََِحَه، َویَعر
فَضل الَمنازل.

َ
 َفهَذا بأ

نَّ يِل َماالى لَعِملرُت 
َ
ُزقُه َماالى َفُهَو َصاِدُق انليیَِّة َيُقول: لَو أ ا، َولَمر یَرر وََعبرٍد َرَزَقُه اّللَّ ِعلرمى

ُرُهَما َسَواء.بَِعَمل فُالن، َفُهَو بِنِیَّتِِه،  جر
َ
 َفأ

ُزقرُه ِعلرما، فُهَو خَيربُِط يف ماَِلِ بَِغری ِعلم، ال َيتَّيق فِیِه َربَُّه  ُ َماال، َولَمر یرر وََعبرٍد َرَزَقُه اّللَّ
َبِث الَمَنازِل. خر

َ
ا، َفَهَذا بأ ِ فِیِه َحقًّ  َوال یَِصُل رََِحَه، َوال یَعلَُم ّللَّ

ُزقرُه اّللَّ  نَّ يِل َماالى لََعِملرُت فِیِه بَِعَمل فُالٍن، وََعبرٍد لَمر یرر
َ
 َماالى َوال ِعلرما، َفُهَو َيُقول: لَور أ

ُرُهَما َسَواءٌ  حسن این حدیث را روایت کرده و گفته است: ترمذی ] «.َفُهَو بِنِیَّتِِه، َفِوزر

 (۶)باشد.[ می صحیح
شنیدم که  اهلل گوید: از رسول می ابوکبشه، عمرو بن سعد انماری ترجمه:

خورم و سخنی به شما  ها سوگند می ی آن سه چیز هست که من درباره»ود: فرم می
خاطر صدقه دادن، کم  کس به ( ثروت هیچ۶یاد داشته باشید: ) گویم که آن را به می

افزاید.  ای ستم شود و او بر آن صبر نماید، اهلل بر عزتش می ( به هر بنده1شود. ) نمی
ی فقر را به رویش  که اهلل، دروازه گشاید مگر این دربِ گدایی را نمیای  ( هیچ بنده۳)

«. گویم، آن را حفظ کنید و سخنی به شما می -یا چنین سخنی فرمود. –کند.  باز می
 (1)دنیا برای چهار نفر است:»فرمود: 

هی پیشه باره تقوای ال ه است و او در اینای که اهلل، ثروت و عملی به او داد بنده
اهلل در داند که  و می کند حفظ میاش را  ی ی خویشاوند وسیله رابطه و بدین ازدس می

 باشد. ای در باالترین درجه و بهترین جایگاه می آن حقی دارد. چنین بنده
ای که اهلل دانشی به او داده، اما ثروتی به او نداده است و او، نیت درستی  و بنده
کردم. لذا مطابق نیتش  کس رفتار می دِ فالنگوید: اگر ثروتی داشتم، مانن دارد؛ می
 یابد و اجر و ثواب هر دو برابر است. پاداش می

                                           
 .0285، ش: /؛ صحیح أبی داود از آلبانی05(؛ صحیح الترغیب، ش: 2164، 2165جامع، ش: )صحیح ال (۶)

 اند. ها در رابطه با دنیا، چهار دسته یعنی انسان (1)
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ای که اهلل ثروتی به او داده، اما دانشی به او نداده است و او، بدون علم و  و بنده
ی  هی ندارد و صلهی این ثروت، تقوای ال د و دربارهکن دانش در ثروتش تصرف می

شناسد. چنین شخصی در  در این ثروت حقی برای اهلل نمی آورد و جا نمی رحم به
 ترین و بدترین جایگاه است. پایین

گوید: اگر ثروتی  ای که اهلل ثروت و دانشی به او نداده است و او می و بنده
شود و گناهشان  کردم. لذا مطابق نیتش مجازات می کس رفتار می داشتم، مانندِ فالن

 «.یکسان است

نَُّهمر َذحبُوا َشاةى، فقاَل انلَِّبُّ  وعن اعئشة -269
َ
« َما بيَِقَ ِمنها؟: »رِض اّللَّ عنها أ

]ترمذی روایت کرده و گفته  «.بيَِقَ ُُكَُّها َغرَی َکتِِفَها»قالت: َما بيَِقَ ِمنها إاِلَّ َکتُِفَها، قال: 

 (۶)باشد.[ است: صحیح می
 گوسفندی ذبح کردند. پیامبر ی پیامبر خانوادهروایت است:  &از عایشه ترجمه:

پاسخ داد: فقط دستِ آن مانده است  &عایشه« از گوسفند، چه باقی مانده است؟»پرسید: 
 «.اش مانده است، جز دستِ آن همه»فرمود:  پیامبر -و بقیه را صدقه دادم. -

بیان فرمود که  دستِ آن گوسفند را صدقه دادند. لذا پیامبرجز اش  ]یعنی: همه
 ایم، برای آخرتِ ما مانده است.[ اش را که صدقه داده گوسفند، بقیهجز دست 

سماَء بنِت أيب بكٍر الصدیق  -261
َ
قالت: قال يِل رسوُل  رِض اهلُل عنهماوعن أ

ُ َعلَیرِك : »اهلل  «.الَ تُوِِك َفیوِِكَ اّللَّ
و » :ويف روایةٍ 

َ
نِفيِق أ

َ
يِصَ اأ نرِضِِح، َوال َُتريص َفُیحر

َ
و أ

َ
اّللَّ َعلَیِك، َوال تُوِِع  نرَفِِح أ

ُ َعلَیرِك   (1)[متفٌق عليه] .«فیوِِعَ اّللَّ
بخل »به من فرمود:  اهلل گوید: رسول می $اسماء دختر ابوبکر صدیق ترجمه:

گیرد )و نعمت یا  نکن و در بذل و بخشش سخت نگیر که اهلل بر تو سخت می
 «.دارد( برکتش را از تو بازمی

                                           
 .6118، ش: /صحیح الترمذی، از آلبانی (۶)

 .0168؛ و صحیح مسلم، ش:0522صحیح بخاری، ش:  (1)
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بذل و بخشش  -انفاق کن یا ببخش یا هدیه بده و : »و در روایتی آمده است
کند و با  از تو منع میرا  فضل و برکتشاهلل نیز در مقابل، حساب مکن که  -خود را

 «.دارد ذخیره کردن، بخل نورز که اهلل، نعمت و برکتش را از تو بازمی

نَّه َسِمَع رسوَل اّللَّ  وعن أيب هریرة -262
َ
ِخیِل والُمنرِفق َکَمَثِل َمَثُل ابلَ »َيُقول:  أ

ا الُمنرِفق، َفال ُينرِفُق إاِلَّ  مَّ
َ
ِ َعلَیرِهَما ُجبََّتاِن ِمن َحدیٍد ِمنر ثَُدييِهما إىِل تََراقِیهَما؛ َفأ رَُجلنَیر

ا ابَلِخیل، َفال یُِریدُ  مَّ
َ
ثَرَه؛ وَأ

َ
ُفَو أ ور َوَفَرتر لَع ِجِِلهِ حَّت ُُتريِفَ َبَنانَه، َوَتعر

َ
نر ُينرِفَق  َسَبَغت، أ

َ
أ

ُعَها َفال تَتَِّسعُ   (۶)[متفٌق عليه] «.َشيئىا إاِلَّ لَزَِقتر ُُكُّ َحلرَقٍة َمََكَنَها، َفُهو یَُوسي
مثال بخیل و »فرمود:  شنید که می روایت است: از پیامبر از ابوهریره ترجمه:

پوش، از  نپوش آهنی بر تن داشته باشند و این ت بخشنده، مانند دو مرد است که تن
دهد  هنگامی که شخصِ بخشنده، صدقه میسینه تا گلوی آنان را دربرگرفته باشد. 

ی بدنش را  شود و همه کند(، زره آهنین بر تنش بزرگ می )بذل و بخشش می
شود  پوشاند و )روی زمین کشیده می گیرد؛ تا جایی که انگشتان پاهایش را می دربرمی

خواهد انفاق  ولی هنگامی که شخص خسیس می (1)کند. هایش را محو می و( رد قدم
پوش آهنین  چسبند )و تن های آن زره به جای خود می یا بذل و بخشش نماید، حلقه

 (۳)«.گردد کشد تا بزرگ شود، بزرگ نمی شود( و هرچه آن را می بر بدنش تنگ می

َرٍة : »َقاَل َرُسوُل اهللِ وعنه قال:  -266 ِل َتمر َق بِِعدر ٍب َطیيب، وال َمنر تََصدَّ ِمنر َکسر
یيَب فَ  ُ إاِلَّ الطَّ َبُل اّللَّ َحُدُكمر َفلُوَّهُ  إِنَّ اهللَ َيقر

َ
َبلَُها بَِیِمینِه، ُثمَّ یَُربيیها لَِصاِحَبها، َکَما یَُريبي أ یقر

 (8)[متفٌق عليه] «.حَّت تَُكوَن ِمثرَل اجَلبلِ 

                                           
 .0160سلم، ش: (؛ و صحیح م6807، 0552صحیح بخاری، ش: ) (۶)

 شود. یعنی گناهانش محو می (1)

خواهد صدقه دهد، تردید دارد؛ دستش را برای صدقه دادن دراز  یعنی شخصِ بخیل، هنگامی که می (۳)
آورد و دلِ صدقه دادن ندارد. به عبارت دیگر، صدقه دادن برایش سخت و دشوار  کند و باز پس می می

 است. ]مترجم[

 .0105؛ و صحیح مسلم، ش:0501صحیح بخاری، ش:  (8)
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ی یک خرما  اندازه ، بههرکس»فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
کند که از مال حالل  ای را قبول می و اهلل، فقط صدقه -از مال حالل صدقه دهد، 

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

رض، َفَسِمَع َصوتىا يف »قال:  َعِن انلَّبي  وََعنرهُ  -262
َ
بيرَنما رَُجٌل یَمَِش بَِفالٍة ِمن األ

ٍة، فإِذا رَشرَجٌة من تِلرَك  فرَرَغ َماَءهُ يف َحرَّ
َ
َحاُب َفأ َسَحابٍَة: اسِق َحِدیَقَة فُالن، َفَتَنَّحَّ ذلَك السَّ

َتوَعَبتر ذلَِك املاَء ُُكَُّه َفَتتَ  اِج َقِد اسر ُل الَماَء الْشي بََّع املاَء، فإِذا رَُجٌل َقائٌِم يف َحِدیَقتِِه حُیَوي
َحابَِة، فقال  ِي َسِمَع يف السَّ ِم اَّلَّ ُمَك قال: فُالٌن، لالسر ِ ما اسر َحاتِِه، فقال َل: یا َعبرَد اّللَّ بِمسر

ُت َصوتى  ِم؟ َفقال: إِّن َسِمعر ليُِن َعِن اسر
َ
أ ِ لَِم تَسر ي هَذا َماُؤهُ َل: یَا َعبرَد اّللَّ َحاِب اَّلَّ ا يف السَّ

نرُظُر إىِل ما 
َ
ما إِذر قُلرَت َهَذا، فَإِّني أ

َ
َنُع فِیها؟ فقال: أ یُقول: اسِق َحِدیَقَة فُالٍن إلسِمك، فما تَصر

ُردُّ فِیها ثُلَثه.
َ
نا وِعیايِل ثُلُثىا، وأ

َ
ُق بُثلُثِِه، وآُكُل أ تََّصدَّ

َ
 (۶)]روایت مسلم[ خَيرُرُج ِمنها، َفأ
رفت که  شخصی در بیابانی راه می»فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:

گفت: باغِ فالنی را آبیاری کن. آن ابر کنار رفت و آبش را  از ابری صدایی شنید که می
آب را در خود گرفت و آب به ی آن  ای، همه راهه خالی کرد. آب در سنگالخی سیاه

ال آب رفت. مردی را دید که در باغش ایستاده بود و با جریان افتاد. آن مرد، به دنب
ی اهلل، اسمت چیست؟ باغبان، نامش را گفت؛  کرد. به او گفت: ای بنده بیل، آبیاری می

ی خدا! چرا نام مرا  همان نامی که آن مرد از آن ابر شنیده بود. باغبان پرسید: ای بنده
گفت: باغِ فالنی را  ی شنیدم که میپرسی؟ پاسخ داد: من از ابری که بارید، صدای می

کنی؟ باغبان گفت: اینک که تو این را  کار می آبیاری کن و تو را نام برد. مگر تو چه
سنجم و  کنم(؛ من محصول باغ را می کار می گویم که چه گفتی، )من نیز به تو می

ر را سوم دیگ خورم و یک ام می سومش را با خانواده دهم، یک سوم آن را صدقه می یک
 «.گردانم به باغ برمی -برای زراعت -

 
 

                                           
 .6825صحیح مسلم، ش:  (۶)
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 شرح
گوید:  می حدیثی بدین مضمون نقل کرده است که انس بن مالک /مؤلف

زیرا «. کرد خواستند، عطا می می اهلل هرگاه چیزی برای پذیرش اسالم، از رسول»
 نمود که هایی خرج می اهر تش را درورترین مردم بود و مال و ث ندهشخب اهلل رسول

رو اگر کسی برای پذیرش اسالم،  ی تقرب و نزدیکی به اهلل متعال است. از این مایه
که باری  داد؛ هرچه که بود. چنان کرد، آن را به او می چیزی از ایشان درخواست می

 ای گوسفند که در میان دو کوه بودند، درخواست کرد و پیامبر یک صحرانشین گله
امیدوار بود که این کار، به نفع آن مرد و اقوامش باشد و  له را به او داد؛ زیرانیز این گ

به آنان  مند سازد. هنگامی که آن شخص نزد قومش بازگشت، آنان را به اسالم، عالقه
کند  سان کسی بذل و بخشش می به ای قومِ من! مسلمان شوید؛ زیرا محمد»گفت: 

ی بر آن مرد گذاشت؛ ببینید که این بخشش، چه تأثیر بزرگ .«ترسد که از فقر نمی
گری ساخت که به سوی اسالم فراخواند. مانند بسیاری از  که از او دعوت چنان

، داشتندای که به مال و ثروت  خاطر عالقه به بودند و کار صحرانشینان که طمع
ی این شخص را پذیرفت و با بخشش  خواسته کردند. پیامبر میدرخواستِ کمک 

گری ساخت که به سوی اسالم فراخواند و به  توعبزرگی که به او کرد، از او د
ها نگفت که اگر اسالم بیاورید،  او به آن«. ای قومِ من! مسلمان شوید»قومش گفت: 

مسلمان شوید؛ »ها گفت:  یابید. بلکه به آن شوید یا از دوزخ رهایی می وارد بهشت می
. یعنی تا دلتان «ترسد کند که از فقر نمی سان کسی بذل و بخشش می زیرا محمد، به

 بخواهد، به شما بذل و بخشش خواهد کرد.
، اما مدت اندکی ندو هدفی جز دنیا نداشتشدند  ها به طمعِ مال، مسلمان می آن

 شد. تر می از دنیا و هرچه در آن است، محبوب که اسالم نزدشان گر اینگذشت م نمی
مند  ها را به اسالم عالقه نکه آ ها یا برای این جویی از آن برای دل رو پیامبر از این

نمود؛ در نتیجه برخی از افراد به طمع مال دنیا مسلمان  کند، به آنان بذل و بخشش می
سان  گرفتند، و بدین دیدند و فرامی های اسالم را می شدند، اما پس از اندکی خوبی می

 آوردند. از صمیم قلب، ایمان می
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د که نباید کافران و بدکاران را به شو از این حدیث و امثال آن، چنین برداشت می
خواهد، با آنان بازی  ان هرگونه که میکنیم و اجازه دهیم که شیطحالِ خودشان رها 

کنیم و با رفتار نیک و بذل و بخشش، آنان را جذب  جویی می کند؛ بلکه از آنان دل
به کردی داشت و برای جذب کافران  چنین روی که پیامبر نماییم. چنان  اسالم می

ی از زکات را برای مداد. بلکه اهلل متعال سه اسالم، سهمی از زکات را به آنان می
مند شوند و دین اسالم را بپذیرند. گاه  غیرمسلمانان قرار داده است تا به اسالم عالقه

که طعم اسالم را  شوند، ولی همین برخی از افراد با اهداف دنیوی مسلمان می
یکی از  دهند. گردند و آن را بر هر چیزی ترجیح می د میمن چشند، به اسالم عالقه می

برای اهلل باشد،  جزکه  از اینعلما گفته است: علم را برای غیراهلل کسب کردیم، اما 
 امتناع ورزید.

و پیروی  بنابراین، کارهای نیک و شایسته، انسان را به سوی اخالص برای اهلل
رهنمودهای دینی توجهی جدی به این جا که در  دهند. از آن سوق می از پیامبر

تر به این موضوع نگاه  مسأله، یعنی جذب غیرمسلمانان شده است، باید خیلی جدی
کنیم و با بذل و بخشش یا هدیه و اخالق نیکو، کافران یا غیرمسلمانانی را که به 

 ی ما هدایت وسیله اسالم، نزدیکند، جذب نماییم؛ زیرا اگر اهلل متعال یک نفر را به
 ترین اموال عرب بودند، بهتر است. مو که مرغوب کند، برای ما از شتران سرخ

به بدکاران نیز باید هدیه دهیم و با سخن نرم و محترمانه، آنان را نصیحت کنیم و 
ها رابطه داشته باشیم تا توبه کنند و به راه بیایند؛ نگوییم: من  های نیکو با آن با شیوه

ها را  خاطر اهلل با آنان کینه داشته باشید، اما آن ینه دارم. آری؛ بهها ک خاطر اهلل با این به
ها به سوی اهلل  سوی اهلل فرابخوانید. این بغض و کینه نباید شما را از دعوت دادن آن به
آید، اما ممکن است روزی جزو بهترین  ها خوشتان نمی دارد؛ اگرچه اینک از آنباز

 دوستان دینیِ شما شوند.
 ث دیگری نیز ذکر کرده است؛ حدیثی بدین مضمون که پیامبرحدی /مؤلف

خواهد صدقه  وقتی انسان می«. کاهد از ثروت انسان نمی صدقه هرگز» فرموده است:
ست و پنج یبشود.  قه دهی، از ثروتت کاسته میگوید: اگر صد دهد، شیطان به او می

سه هزار تومان  هزار تومان داری؛ اگر دو هزار تومان صدقه دهی، فقط بیست و
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شود. پس صدقه نده که هرچه صدقه دهی،  سان از پولَت کم می خواهی داشت و بدین
 یابد. ات کاهش می دارایی

گفت،  گفت؛ بلکه هرچه می خودسرانه و از روی هوای نفس سخن نمی پیامبر
آری! «. کاهد هرگز صدقه از ثروت انسان نمی»شد. فرمود:  وحی بود که بر او نازل می

شود، اما از لحاظ کیفی  ظاهر و از لحاظ کمّی، از مقدار ثروت انسان کاسته می به
دهید،  که در عوضِ دو هزار تومانی که صدقه می چنان یابد. افزایش و برکت می

 فرماید: آورید. اهلل متعال می دست می هزار تومان به بیست

ا َ﴿ قَ َو م  نف 
 
َ َِمِنَُتمأ ُهوَ َء َش  َ [  ٤٩ :سبأ]  ﴾َۥ لُِفهَُُيَ َف 

دهد. و هرچه انفاق کنید، اهلل عوضش را می

کشد که اجر و ثوابش را  گیرید یا زیاد طول نمی یعنی خیلی زود عوض را می
 فرماید: کنید. اهلل متعال می دریافت می

ث ُلَ﴿ ِينَ ٱَمذ مَ َيُنفُِقونَ ََّلذ
 
بِيلََِِفََل ُهمَ و  َأ َِٱَس  ث لََِّللذ م  بذةَ َك  ۢنَح 

 
َأ بَ َب ت ت  َِفََن ابِل َسَ َعَ س 

بذة ََِمِا ئ ةََُُبل ة َُسۢنَُكَِِ ََ  [٨٦١: البقرة]  ﴾ح 
ست که از آن هفت  ایکنند، همانند دانهانفاق می مثال کسانی که اموالشان را در راه اهلل

 رسد و در هر خوشه، یکصد دانه است.خوشه به ثمر می

گامی که ترین و سخاوتمندترین مردم بود و در رمضان، هن بخشنده پیامبر
تر بود. آری؛ بخشش و  د، از هر زمانی بخشندهکر قرآن را برایش دَوْر می جبرئیل

 تر بود. نیز بیش وزاناز باد  اهلل سخاوت رسول
و خیر و برکت را  یابد جریان میسرعت  ست که به فرمان اهلل به باد وزان، بادی

نیز در خیر و  وزاناز باد  در رمضان اهلل گستراند؛ اما رسول وزد، می بر هر جا که می
ویژه  تر بود. لذا چه خوبست که دست خود را برای صدقه و نیکی، به بخشش، سریع

تری بدهیم و بیش از سایر اوقات،  ی بیش در ماه رمضان، باز بگیریم و زکات و صدقه
بذل و بخشش کنیم و دست نیازمندان را بگیریم و به خویشاوندان خود نیکی نماییم 

 های نیک بپردازیم.و به کار
صدقه »گویند:  اند که درست نیست؛ می عموم مردم عبارتی بر این حدیث افزوده

 اهلل افزاید. این عبارت از رسول ، ، بلکه بر آن می«کاهد از ثروت انسان نمیهرگز 
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از ثروت انسان هرگز صدقه »که فرمود:  چه ثابت است، این ثابت نشده است. آن
 «.کاهد نمی

 و یا کیفی. ست یشود، یا کمّ ه در عوضِ صدقه نصیب بنده میافزایشی ک
اش بوده  ی بخشنده ای از روزی را که به حساب بنده مثال کمی: اهلل متعال دروازه

 گشاید. است، به رویش می
 هد.ن ی ثروتش برکت می مانده در باقی و مثال کیفی: اهلل متعال

اش، عزت او را زیاد  گذشت بنده یقین اهلل در برابر به»فرمود:  اهلل سپس رسول
ی شما رساند و یا  یعنی اگر کسی به شما ستم نمود، آسیبی به شما یا خانواده«. کند می

حق شما را خورد و مالتان را تصاحب و غصب کرد یا حقی از شما را پایمال نمود، و 
 افزاید؛ اگرچه نفس انسان، شما از حق خود گذشتید، اهلل متعال بر عزت شما می

گذرد و دوست دارد انتقام بگیرد و به حقش برسد. این، حقّ هر سادگی نمی به
 فرماید: گونه که اهلل متعال می ؛ همانست یمظلوم

نَِ﴿ م  ىَ عَ ٱَف  ل يَ َت د  ل يَ َت ُدوا َعَ ٱف ََُكمَ ع  اَلَِبِِمثَ َهَِع  ىَ عَ ٱَم  ل يَ َت د  ََ  [١٩٣: البقرة] ﴾ُكمَ ع 
طور که به شما تعدی کرده، به  کند، شما نیز همان بنابراین کسی که به شما تجاوز و تعدی

 او تعدی )یعنی قصاص( نمایید.

 فرماید: چنین می هم

بَ َِإَونَ ﴿ ق  اقُِبوا ََُتمَ ع  ع  اَلَِبِِمثَ َف  َ  [١٨٦: النحل]  ﴾ۦبِهََُِتمُعوقِبَ َم 
 کنید، به همان شکلی مجازات نمایید که با شما رفتار شده است. و اگر مجازات می

گیرد، نیست؛ ولی اگر ببخشد و عفو نماید  شی بر کسی که قصاص میهیچ سرزن
ی  گوید: این، نشانه یا خویش را به گذشتن و بخشیدن وادار کند، نفس اماره به او می

گذری؟!  ضعف و ذلت است؛ چگونه از کسی که به تو ستم و تعدی کرده است، می
اش، عزت  برابر گذشت بنده یقین اهلل در به»فرموده است:  اهلل جاست که رسول این

اگر »گوید:  که نفس انسان به او می عزت، متضاد ذلت است و این«. کند او را زیاد می
، نیرنگ نفس اماره و «ای ببخشی یا عفو نمایی، در برابر ظالم، خوار و زبون گشته

جلوگیری از کار نیک است. زیرا اهلل متعال در برابر این عفو و گذشت، بر عزت و 
 افزاید. اهت در دنیا و آخرت میجایگ
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او را  خاطرِ اهلل تواضع و فروتنی نماید، اهلل و هرکس به» سپس فرمود:
کنند  گونه است. برخی از افراد متکبر، گمان می تواضع نیز همین «.گرداند بلندمرتبه می

 اند؛ یعنی تواضع را کسر که اگر متواضع و فروتن باشند، به ذلت و خواری تن داده
باشد. یعنی کسی که برای  طور کامل، برعکس می پندارند، ولی مسأله به ن خود میشأ

باشد و هرکس  فروتن و متواضع می مردم متواضع است، در حقیقت برای اهلل
برد. بنابراین تواضع و  اهلل متعال شأن و مقام او را باال میخاطر اهلل تواضع نماید،  به

 فروتنی برای اهلل، دو معنا دارد:
که بنده با عبادت و پرستش اهلل، در برابرش تواضع و فروتنی نماید و از  ایناول: 

 های اهلل، اطاعت کند. فرمان
خاطر اهلل در برابر مردم، متواضع باشد. هر دو نوع تواضع، عزت و  که به این دوم:

برداری از او و دوری از   فرمان . چه با عبادت اهللبرد را باال میجایگاه انسان 
خاطر اهلل متعال، نه از  کارهای حرام و ممنوع باشد و چه با فروتنی در برابر مردم به

یابی به نان و نوا یا امثال آن؛ بلکه  قصد دست ها به ها یا برای کنار آمدن با آن ترس آن
سان برای اهلل تواضع و فروتنی نمایید، اهلل متعال در دنیا  . آری! اگر بدینخاطر اهلل به

 گرداند. شما را بلندمرتبه می و آخرت،
گر فضیلت صدقه و بخشش یا نیکی کردن به دیگران است که  این احادیث نشان

 بود. یامبرهای بارز پ یکی از ویژگی
*** 



 باب: نهی از بخل و حرص -34

 فرماید: اهلل متعال می

ا﴿ مذ
 
أ نَ َو  ِل ََم  َ ت غَ سَ ٱوَ َِب  ب ٨َََن  ذذ ك  ََِو  َُٱب

َ سَ ل  ُني ٩َََن  هَُف س  ُ َ لِلَ َۥِسِ ا١٠ََىَ ُعس  َو م 
نَ َِنَُيغَ  اُّلََُهَُع  دذىَىَإِذ اََۥ م  َ  [١١  ،٨: الليل]  ﴾١١َت ر 

ی نیک  از دانست و آیین و وعدهنی هی( بیخل ورزید و خود را )از پاداشی الولی کسی که ب
( هی را تکذیب کرد، پس او را در مسیر دشواری )که همان گمراهی و در نتیجه دوزخ است،ال

 گاه که )در دوزخ( سقوط کند، مال و ثروتش، سودی به حالش ندارد. قرار خواهیم داد. و آن

 فرماید: و می

َىَۦِسهَِن فَ َُشحَذَيُوق ََو م ن﴿ ل  و 
ُ
َ [  ١٦:  التغابن]  ﴾١٦َلُِحونَ ُمفَ ل َٱَُهمََُئِك َف أ

 و کسانی که از بخلِ نفس خویش مصون بمانند، رستگارند.

 باره، در باب پیشین ذکر شد. ثی در اینو اما تعدادی از احادی

 شرح
نهی از »بابی بدین عنوان گشوده است: « الصالحین ریاض»در کتاب  /مؤلف

 «.بخل و حرص
بخل، یعنی خسیسی و خودداری از بذل و بخشش چیزی که واجب یا پسندیده 

 است.
که انسان  ست یو حرص و آز، به معنای چشم داشتن یا طمع ورزیدن به چیز

باشد. زیرا آدمِ حریص یا آزمند، هم به مال دیگران  د و از بخل، بدتر وشدیدتر میندار
آدم بخیل یا خسیس،  کند.چه خود دارد، بذل و بخشش نمی دوزد و هم آن چشم می

زند و از بذل و  از ادای زکات واجب خود و دیگر وظایف مالی خود سر باز می
 ند.ک ، دریغ میست یاقتضای مردانگ چه  بخشش آن

بخل و حرص، هردو اخالق نکوهیده و زشتی هستند. اهلل متعال، کسانی را که 
 :فرماید کند و می میخوانند، نکوهش  ورزند و دیگران را به بخل فرامی بخل می

َىَۦِسهَِن فَ َُشحَذَيُوق ََو م ن﴿ ل  و 
ُ
  [  ١٦:  التغابن]  ﴾١٦َلُِحونَ ُمفَ ل َٱَُهمََُئِك َف أ

 یش مصون بمانند، رستگارند.و کسانی که از بخلِ نفس خو
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ی  ی نخست درباره اهلل استدالل کرده است؛ آیه به دو آیه از کتاب /سپس مؤلف
 فرماید: می که اهلل بخل است و این

ا﴿ مذ
 
أ نَ َو  ِل ََم  َ ت غَ سَ ٱوَ َِب  ب ٨َََن  ذذ ك  ََِو  َُٱب

َ سَ ل  ه٩َََُن  ُ ُني ِسِ َ لِلَ َۥف س  ا١٠ََىَ ُعس  َو م 
نَ َِنَُيغَ  اُّلََُهَُع  دذىَىَإِذ اََۥ م   [  ١١  ،٨: الليل]  ﴾١١َت ر 

ی نیک  یین و وعدهنیاز دانست و آ هی( بیخل ورزید و خود را )از پاداشی الولی کسی که ب
هی را تکذیب کرد، پس او را در مسیر دشواری )که همان گمراهی و در نتیجه دوزخ است،( ال

 ل و ثروتش، سودی به حالش ندارد.گاه که )در دوزخ( سقوط کند، ما قرار خواهیم داد. و آن

 فرماید: می آیات پیشین است که اهلل مشابه یاین آیات، 

ا﴿ مذ
 
أ نَ َو  ِل ََم  َ ت غَ سَ ٱوَ َِب  ب ٨َََن  ذذ ك  ََِو  َُٱب

َ سَ ل  ه٩َََُن  ُ ُني ِسِ َ لِلَ َۥف س    ﴾١٠َىَ ُعس 
 [  ١١،  ٨]الليل:   

هی را ی( نیک ال د و )آیین و وعدهشه کراما کسی که )مالش را در راه اهلل( بخشید و تقوا پی
تصدیق نمود، پس او را در مسیری آسان )که انجام اعمالِ نیک و در نتیجه بهشت است( 

 قرار خواهیم داد.

کند و از بذل و بخشش مال، خدمت و علمی که  کسی که حقیقت را تصدیق می
ر مسیرِ نماید و متقی و پرهیزگار است، به لطف پروردگار د واجب است، دریغ نمی

؛ یعنی گیرد قرار می در نتیجه بهشت است،آسانی که همان انجامِ کارهای نیک و 
 دهد. ترین مسیر قرار می او را در دنیا و آخرت در آسان اهلل

َحد إِالَّ وَ »فرمود:  پیامبر
َ
ُكِتَب َمْقَعده ِمَن اْْلَنَّة َوَمْقَعده ِمَن قَد َما ِمنُْكْم ِمْن أ

که جایگاهش در  یک از شما )و هیچ انسانی( وجود ندارد، مگر این یچه». یعنی: «انلَّار

خدا! پس چرا عمل را  عرض کردند: ای رسول«. بهشت یا دوزخ، مشخص شده است

ٌ لَِما »کنار نگذاریم و به سرنوشت خود، راضی نشویم؟ فرمود:  اَل، اْعَملُوا فَُُكٌّ ُميََّسَّ
َعاَدةِ  ْهُل السَّ

َ
ا أ مَّ

َ
وَن ِلَعَمِل  ُخِلَق هَلُ أ ُ َقاَوِة َفيُيََّسَّ ْهُل الشَّ

َ
ا أ مَّ

َ
َعاَدِة َوأ ْهِل السَّ

َ
وَن ِلَعَمِل أ ُ َفيُيََّسَّ

َقاَوةِ  ْهِل الشَّ
َ
گیرد که  خیر؛ عمل کنید. زیرا هرکس، در مسیری قرار می»یعنی:  (۶).«أ

برای آن خلق شده است؛ اگر از اهل سعادت و رستگاری باشد، عملِ اهل سعادت را 
                                           

(؛ و صحیح مسلم، ش: 7446 2214، 2607، 5858، 5857، 5852، 5854صحیح بخاری، ش: ) (۶)
(6257 ،6252.) 
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سپس «. رود گیرد. و اگر اهل شقاوت باشد، به سوی عمل اهل شقاوت می پیش میدر 

 این آیات را قرائت نمود که اهلل متعال فرموده است:

ا﴿ مذ
 
أ نَ َو  ِل ََم  َ ت غَ سَ ٱوَ َِب  ب ٨َََن  ذذ ك  ََِو  َُٱب

َ سَ ل  ه٩َََُن  ُ ُني ِسِ َ لِلَ َۥف س  ا١٠ََىَ ُعس  َو م 
نَ َِنَُيغَ  اُّلََُهَُع   [  ١١  ،٨: الليل]  ﴾١١َدذىَىت رَ َإِذ اََۥ م 

هی را ی( نیک ال شه کرد و )آیین و وعدهاما کسی که )مالش را در راه اهلل( بخشید و تقوا پی
تصدیق نمود، پس او را در مسیری آسان )که انجام اعمالِ نیک و در نتیجه بهشت است( 

از دانست و آیین نی بیهی( خل ورزید و خود را )از پاداشی القرار خواهیم داد. ولی کسی که ب
هی را تکذیب کرد، پس او را در مسیر دشواری )که همان گمراهی و در ی نیک ال و وعده

 نتیجه دوزخ است،( قرار خواهیم داد.

دیق و بذل و بخشش است هر یک از ما در خود بیندیشد و بنگرد که آیا اهل تص
نماید؛ اگر  بذل و بخشش می چه را که اهلل دستور داده، کند و آن هی پیشه میو تقوای ال

اش برعکس  گونه نیست، نتیجه چنین است، پس در مسیر سعادت قرار دارد و اگر این
 فرماید: می جاست که اهلل خواهد بود. شاهد موضوع از این آیات، این

ا﴿ مذ
 
أ نَ َو  ِل ََم  َ ت غَ سَ ٱوَ َِب  َ  [٨: الليل]  ﴾٨َن 

 نیاز دانست... هی( بیال خل ورزید و خود را )از پاداشیولی کسی که ب

یعنی نسبت به انتقال دانش، ثروت و خدمت واجب به دیگران، بخل ورزید؛ لذا 
 روزی قرار دارد. در مسیر دشوار تیره

ابْلَِخيل َمْن ُذِكْرُت »های بخیل را چنین برشمرده است:  یکی از ویژگی پیامبر
 َّ که در حضورش از من یاد شود و بر  ست یبخیل، کس» یعنی: (۶).«ِعنْده فَلَْم یَُصلِّ لََعَ

درود فرستادن بر ایشان واجب  ،شود برده می وقتی نام پیامبر «.من صلوات نفرستد

اش عمل نکند و بر  ی شرعی باشد که کسی به این وظیفه است و این، بخل می

ی هدایتش بوده است، درود نفرستد. در صورتی که بهتر و افضل  که مایه پیامبر

 مبادرت ورزد، نه  ه انسان، خود به صلوات فرستادن بر پیامبر گرامیک ست این

                                           
 ، این حدیث را صحیح دانسته است.6272در صحیح الجامع، ش:  /آلبانی (۶)
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 (۶)ت بفرستد و به همین، بسنده کند.اکه هرگاه نامش برده شود، صلو این

َ ت غَ سَ ٱوَ ﴿ برد  میو گمان  داند مینیاز  هی بییعنی: خود را از رحمت و پاداش ال، ﴾٨َن 

نه مطابق فرمان اهلل، راه درست و و  کند یمنیاز است! لذا نه عمل  که از رحمت اهلل، بی

 گیرد. نیکو را در پیش می

﴿َ ب  ذذ ك  ََِو  َُٱب
َ سَ ل  هی را دروغ ی نیک ال ی: حقیقت و آیین و وعده، یعن﴾٩َن 

آمده است،  اهلل سنت رسولاهلل و  چه را در کتاب شمارد؛ به عبارت دیگر آن می

ا﴿شود.  دوزخ منتهی می مسیرِ چنین شخصی، دشوار است و به .کند تکذیب می َو م 
نَ َِنَُيغَ  اُّلََُهَُع  دذىَىَإِذ اََۥ م  گاه که در دوزخ سقوط کند، مال و ثروتش  و آن: »﴾١١َت ر 

هی هست که او را از هالکت و عذاب الراستی آیا چیزی  و به«. سودی به حالش ندارد

جات دهد هی نچیزی ندارد که او را از عذاب ال نجات دهد؟ پاسخ، روشن است؛ هیچ

تواند از او در برابر عذاب الهی  ورزید، نمی و ثروتی که از بذل و بخشش آن، بخل می

 بخشد. دفاع کند و سودی به او نمی
 فرماید: ی حرص و آز است. اهلل متعال می ی دوم درباره و اما آیه

َىَۦِسهَِن فَ َُشحَذَيُوق ََو م ن﴿ ل  و 
ُ
  [١٦:  التغابن]  ﴾١٦َلُِحونَ ُمفَ ل َٱَُهمََُئِك َف أ

 و کسانی که از بخلِ نفس خویش مصون بمانند، رستگارند. 

یعنی هرکس به لطف پروردگار از حرص و آزِ نفس نجات یابد و به مال و 
 شود. دارایی دیگران چشم ندوزد، رستگار می

*** 

نَّ َرُسوَل اهللِ  وعن جابر -262
َ
لرَم ُظلَماٌت »قال:  أ لرَم، َفإِنَّ الظُّ یورَم  اتَُّقوا الظُّ

ن َسَفُكوا ِدَماَءهم 
َ
لََك منر َكَن َقبرلَُكم، ََحَلَُهم لَع أ هر

َ
حَّ أ ، َفإِنَّ الشُّ حَّ الِقیاَمة، واتَُّقوا الشُّ

 (1)]روایت مسلم[ «.واستَحلُّوا حَمَارَِمُهم
                                           

یم، صدا به سر بیندازیم و با صدای بلند، صلوات شنو را می منظور، این نیست که وقتی نام پیامبر (۶)
 فرستیم. ]مترجم[ درود می اهلل آرامی و با الفاظی که در سنت، ثابت است، بر رسول بگوییم؛ بلکه به

 ی  ذکر شد.[ شماره تر به . ]این حدیث پیش6472صحیح مسلم، ش:  (1)
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از ظلم و ستم بپرهیزید؛ زیرا ظلم و »فرمود:  اهلل گوید: رسول می جابر ترجمه:
راوانی در روز قیامت، در پی خواهد داشت. و از حرص و آز دوری های ف ستم، تاریکی

های پیش از شما را به هالکت و نابودی رساند و آنان را بر آن داشت  کنید؛ زیرا امت
 «.که خونِ یکدیگر را بریزند و حرمتِ ناموس و اموال و آبروی یکدیگر را بشکنند

 شرح
از بخل و حرص، حدیثی در بابِ نهی « الصالحین ریاض»در کتاب  /مؤلف

از ظلم و ستم »فرمود:  گوید: پیامبر می بدین مضمون ذکر کرده است که جابر
 «.های فراوانی در روز قیامت، در پی خواهد داشت بپرهیزید؛ زیرا ظلم و ستم، تاریکی

ترین و شدیدترین ظلم،  ظلم به معنای تجاوز و تعدی به دیگران است  و بزرگ
 باشد: میشرک به اهلل متعال 

َ ٱَإِنَذ﴿ ِظيمَرَمَرل ُظلَ َكَ لِشِ َ  [١٤: لقامن]  ﴾١٣َع 
 .ست یگمان شرک، ستم بزرگ بی

شود و بر دو نوع  هی نیز میهای ال کردن به بندگان و آفریده ظلم، شامل ستم
 ها و نیز شکستن حرمت یا گرفتن حقّ آنان. است: عدم ادای حقوق آن

تأخیر نمودن » (۶).«َمْطُل الَْغيِنِّ ُظلْمٌ »ست: فرموده ا مثالی برای نوع اول: پیامبر

اش را  یعنی کسی که توانایی پرداخت بدهی«. اش، ظلم است ثروتمند برای ادای بدهی

کار است؛ زیرا در انجام وظیفه یا حقی که بر  کند، ستم دارد و آن را پرداخت نمی

اجب است و با نماید. به عبارت دیگر ادای دین بر او و گردن اوست، کوتاهی می

ست که  اندازد و این، ظلمِ آشکاری ر میتأخی که توانایی پرداختش را دارد، آن را به این

ای که بر  های فراوانی در پی خواهد داشت؛ هر ساعت یا هر لحظه روز قیامت تاریکی

کند، در  اش اقدام نمی شود و او، نسبت به پرداخت بدهی چنین بدهکاری سپری می

دست شود و از ادای  افزاید و هر آن امکان دارد تنگ گناهش میحقیقت بر بارِ 

زیرا اهلل متعال  اش بازدارد؛ کلی از ادای بدهی به اش بازبماند یا بخلش او را بدهی

 فرماید: می

                                           
 .نقل از ابوهریره هب 0425(( و مسلم، ش: 6511، 6622، 6627صحیح بخاری، ش: ) (۶)



 الصالحین شرح ریاض   411

 

تذقََِو م ن﴿ َ ٱَي  َ َّللذ ََُع لَي  مَ َِمنَ َۥّلذ
 
َِأ َ َۦرِه ََ  [٣: الطالق]  ﴾٤َايُس 

 آورد. )اهلل( برای او در کارش آسانی پدید می و هر کس تقوای اهلل پیشه سازد،

شود که هرکس تقوا پیشه نکند، اهلل متعال برای او  از این آیه چنین برداشت می
رو بر انسان واجب است که هنگام  آورد. از این در کارش، گشایشی پدید نمی

را  درنگ طلبش کند، بی کار حقّ خود را مطالبه می سررسید بدهی یا وقتی که بستان
 بپردازد.

های آشکار ظلم و ستم  تصاحب وجبی از زمین دیگران نیز یکی از نمونه

قَُه یَوَم الِقيَاَمِة ِمن َمِن اقْ » فرموده است: باشد؛ پیامبر می تََطَع ِشًَبا ِمَن األرِض ُظلًما ُطوِّ
ناحق تصاحب کند، روز  کسی که یک وجب از زمین را به»یعنی:  (۶).«َسبِع أرضيَ 

 «.شود ت، همین یک وجب از هفت زمین، به دور گردنش پیچیده میقیام
های ظلم  بازی با آبروی دیگران با غیبت و تهمت و امثال آن، یکی دیگر از نمونه

آید؛  ی برادرت سخنانی بگویی که خوشَش نمی که درباره ست اینغیبت  و ستم است.
رش باشد، غیبت و اگر پشتِ س ست یاگر در حضورش باشد، دشنام و ناسزاگوی

باشد. لذا اگر انسان به بردار مسلمانش ستم کند و در نبودش بگوید: فالنی،  می
آید و  شمار می بلندقامت یا بداخالق است یا چنین خصلتی دارد، این، غیبت و ستم به

 خاطر بازخواست خواهد شد. روز قیامت بدین
؛ مانند استز ظلم و ستم ای ا نمونهباشد؛ لذا انکارِ آن  اذعان به حقیقت واجب می

کند و  انکار می او یکار است یا حقی بر گردنش دارد، ول شخصی که کسی از او بستان
کس هیچ طلبی از من ندارد. این، ظلم است؛ زیرا وقتی تأخیر کردن در  گوید: فالن می

اگفته پیداست که انکار شود، پس ن پرداخت طلبِ دیگران، ظلم و ستم محسوب می
ست. مانند کسی که منکر وظیفه یا مسؤولیتش  تری دیگران، ستمِ بزرگحق یا طلب 

 شود؛ چنین کسی نیز ظالم است. می
های فراوانی در روز  هرحال از انواع ظلم و ستم دوری کنید؛ زیرا ظلم، تاریکی به

ها، متناسب با  شود. این تاریکی کار می گیر ستم قیامت در پی خواهد داشت که دامن

                                           
 .0201صحیح مسلم، ش:  (۶)
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های بزرگی در پی  ، تاریکیظالم سر زده است؛ ستم بزرگ ود که ازستمی خواهد ب
 فرماید: های فراوان. اهلل متعال می های فراوان، تاریکی دارد و ستم

عَُ﴿ ن ض  و  َل َٱَو  َقِسَ لَ ٱَزِينَ م  ةَِقِي  َلَ ٱَمَِِل وَ َط  ََم  َن فَ َل مَُُتظَ َف ل  ََسر ي  نَ َِإَونَا ََ َ ش  ال َِمثَ ََك  َق 
بذة َ رَ َِمِنَ َح  ت يَ َد لَ خ 

 
ا ََن اأ َ َبِه  ف  ك  ََ [  ٣٧: األنبياء]  ﴾٤٧َِسبِيَ ح  ََبِن اَو 

شود و اگر  کس هیچ ستمی نمی نهیم و به هیچ و روز قیامت ترازوهای عدالت را )در میان( می
آوریم. و همین بس که  ی خردلی هم باشد، باز هم آن را )به حساب( می سنگِ دانه عملی هم

 ما حسابرسیم.

متون  -های دینی ها یا آموزه م، جزو گناهان بزرگ است؛ زیرا دادهلذا ظلم و ست
های آن،  اند و نسبت به پیامد تهدید کرده ،ی گناهان کبیره تنها درباره -کتاب و سنت

اند. پس ستم به بندگان اهلل و نیز ستم به پروردگار جهانیان، جزو گناهان  هشدار داده
 کبیره است.

یعنی از چشم دوختن به حقوق «. دوری کنید و از حرص و آز»سپس فرمود: 
های پیش از شما را به هالکت و نابودی رساند و آنان را  زیرا امت» دیگران بپرهیزید.

بر آن داشت که خونِ یکدیگر را بریزند و حرمتِ ناموس و اموال و آبروی یکدیگر 
 پناه بر اهلل. «.را بشکنند

*** 



 دردی با دیگران ایثار و همباب:  -34

 فرماید: اهلل متعال می

ُيؤَ ﴿ َىَثُِرونَ و  نُفِسِهمَ ََع  
 
ل وَ َأ نَ َو  ةرََبِِهمَ ََك  اص  ص  َََ  [٩: احلرش]  ﴾خ 

 دهند؛ گرچه خودشان سخت نیازمند باشند. و )مهاجران را( بر خود ترجیح می

 فرماید: و می

ُيطَ ﴿ امَ ٱَعُِمونَ و  ع  َ َلطذ ي يِتِيمَ َاِكينَ ِمسَ َۦُحِبِهَََِع   سََِاو 
 
أ ََََ  [٨: االنسان]  ﴾٨ًَياو 

 دهند. و با وجود نیازی که به غذا دارند، به بینوا و یتیم و اسیر می

 شرح
این باب را پس از بابِ نهی از بخل  /مؤلف«. دردی با دیگران باب: ایثار و هم»

که انسان دیگران را  ست این، ایثارو حرص، ذکر کرده است؛ زیرا متضاد یکدیگرند. 

که انسان با  ست این، ها( دردی با دیگران )کمک به آن همدهد. و  بر خود ترجیح
 ها را با خود برابر بداند. روشن خواری یا همراهی نماید و در هر حال، آن دیگران غم

ست. البته ناگفته نماند که ایثار بر سه گونه است: اول:  دردی است که ایثار، برتر از هم
 مباح. ممنوع؛ دوم: مکروه یا مباح؛ و سوم:

که انسان در انجام واجبات شرعی، دیگران را بر خود  ست ایننوع اول )ممنوع(، 
ای آب با شماست که برای وضوی یک نفر  اندازه ترجیح دهد. به عنوان مثال: به

وضوست. دو راه وجود  و وضو هم ندارید. دوستی با شماست که او نیز بی ست یکاف
ما تیمم بزنید یا شما وضو بگیرید و دوستتان، که دوستتان وضو بگیرد و ش دارد: این
در چنین وضعیتی برای شما جایز نیست که آب را در اختیار دوستتان قرار  تیمم کند.

دهید و خود تیمم کنید؛ زیرا آب در ملک شماست و تیمم، تنها برای کسی جایز 
موجود رو برای شما درست نیست که از آبِ  رسی ندارد. از این است که به آب دست

 که مالِ شماست، بگذرید و به تیمم روی بیاورید.
باشد؛ زیرا  بنابراین ایثار یا ترجیح دیگران بر خود در واجبات شرعی، حرام می

 مستلزم ترک واجب است.
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باشد.  نوع دوم )مکروه یا مباح(، در رابطه با ترجیح دیگران در مستحبات می
اند. اما بدون شک،  ه ای دیگر، مباح دانستهبرخی از علما، این نوع ایثار را مکروه و عد

که شما در  ست اینکه مصلحتی در کار باشد. مثالش،  ترک آن بهتر است، مگر این
روید تا او در  شود و شما عقب می صف اول جماعت قرار دارید؛ شخصی وارد می

 سان او را برای قرار گرفتن در صف اول بر خود ترجیح جای شما قرار بگیرد و بدین
اند: این، به معنای  و گفته  دهید. علما، چنین کاری را مکروه و ناپسند دانسته می
گردانی انسان، از یک کار نیک و پرفضیلت مثل قرار گرفتن در صف  رغبتی یا روی بی

باشد و دلیل ندارد که انسان  گردانی از کارهای نیک، مکروه می اول است و روی
 تر است، ترجیح دهد. مستحقدیگران را در چیزی که خود به آن 

که مصلحتی در کار باشد؛ مثالً  اند: ترکش، بهتر است، مگر این برخی از علما گفته
پدرتان پشت سرِ شما باشد و احساس کنید که ممکن است چیزی در قلبش بیاید. در 
این صورت ایرادی ندارد که او را بر خود ترجیح دهید، عقب بروید تا او در جای 

 اول قرار گیرد.شما در صف 
سان که دیگران را در کارهای  نوع سوم ایثار، مباح و گاه مستحب است. بدین

غیرعبادی بر خود ترجیح دهید. مثالً غذا دارید و گرسنه هم هستید؛ دوست شما نیز 
که ایثار کنید و غذای خود را به  ست ای هباشد؛ در این وضعیت کار پسندید گرسنه می

 فرموده است: متعال در وصف انصاراو بدهید. زیرا اهلل 

ِينَ ٱوَ ﴿ ارَ ٱَت ب وذُءوََّلذ َِٱوَ َدلذ ٰ  َل  بَ َِمنَنَ ي نَ ََُيِبُّونَ َلِِهمَ ق  رَ َم  اج  َ َه  ََِهمَ إِل  ل  ُِدونَ َو  َِفَََي 
ةَ َُصُدورِهِمَ  اج  ا ََح  وتُوا ََِمِمذ

ُ
ُيؤَ َأ َىَثُِرونَ و  نُفِسِهمَ ََع  

 
ل وَ َأ نَ َو  ةرََبِِهمَ ََك  اص  ص   ﴾خ 

َ[  ٩: رشاحل]  َ 
چنین از آن( کسانی )است( که پیش از مهاجران در سرای هجرت جای  )اموال فیء هم

اند، دوست دارند و در  گرفتند و راه ایمان را برگزیدند؛ کسانی را که به سویشان هجرت کرده
کنند و )آنان را( بر  چه به مهاجران داده شده، احساس نمی هایشان دغدغه و نیازی به آن دل
 دهند؛ گرچه خودشان سخت نیازمند باشند. د ترجیح میخو

گرمی و با احترام و ایثار از  به وارد مدینه شدند، انصار زمانی که مهاجران
سان آنان را بر خود  چه داشتند در اختیارشان گذاشتند و بدین آنان استقبال کردند و آن

درِ مهاجرش گفت: اگر بسا یکی از انصار که دو زن داشت، به برا ترجیح دادند؛ چه
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شوم تا تو با او ازدواج کنی. یعنی پس از گذراندن  ها جدا می بخواهی از یکی از آن
گر اوج ایثارشان است که برادران مهاجرشان  اش در ازدواج تو درآید. این، نشان عده

 را بر خود ترجیح دادند.
 فرماید: اهلل متعال می

ُيطَ ﴿ امَ ٱَعُِمونَ و  ع  َ َلطذ ي يِتِيمَ َاِكينَ ِمسَ َۦهَُِحِبَََِع   ِسًياَاو 
 
أ ََََ  [٨: االنسان]  ﴾٨َو 

 دهند. و با وجود نیازی که به غذا دارند، به بینوا و یتیم و اسیر می

گذرند و آن را به  یعنی خود، به غذا نیاز دارند، اما از غذای اندکی که دارند، می
 .ست یخودگذشتگگر ایثار و از نشاندهند! این هم،  بینوا، یتیم و اسیر می

*** 

رَسَل  قال: َجاَء رَُجٌل إىل انلَِّبي  وعن أيب ُهریرة -263
َ
إىِل بَعِض  فقال: إِّن  ََمرُهوٌد، فأ

َرى. َفَقالَتر ِمثرَل  خر
ُ
ررَسَل إىِل أ

َ
ِي َبَعَثَك بِاحَلقي ما ِعنِدي إاِلَّ َماء، ُثمَّ أ نِسائِه، َفَقالت: واَّلَّ

: نَّ ِمثل َذلِك: ال َواَِّلي بعَثَك بِاحَلقي ما ِعنِدي إاِلَّ َماء. فقال انلَّبُّ َذلِك، حَّتَّ قُلرَن ُُكُّه
نَا« َمن یُِضیُف َهذا اللَّیرلَة؟»

َ
نرصار: أ

َ
لِه، یَا َرُسوَل اهللِ  فقال رَُجٌل ِمن األ ، َفانرَطلََق بِِه إىِل رحر

 ِ كِرِِّم َضیرَف رسوِل اّللَّ
َ
تِه: أ

َ
رَأ  .َفَقال المر

تِه: هل ِعنرَدِك ََشء؟ َفَقالَت: ال، إاِلَّ قُوَت ِصبیاِِّن قال: َعليلیهمر ويِف رو
َ
ایٍة: قال المرَأ

ُكل، 
ر
نَّا نَأ

َ
ریِِه أ

َ
َاج، وأ طِفيئ الرسي

َ
میِهم، وإَِذا َدَخَل َضیرُفَنا، َفأ َراُدوا الَعَشاء، َفَنوي

َ
بََِشٍء وإِذا أ

یُف وَباتا َطاوِیَنیر  َكَل الضَّ
َ
بح، َغَدا لَع انلَِّبي َفَقَعُدوا وأ صر

َ
ا أ ُ »: فقال: ، َفلَمَّ لََقد َعِجَب اّللَّ

 (۶)[متفٌق عليه] «.ِمن َصنِیِعُكَما بَِضیِفُكَما اللَّیرلَةَ 
آمد و گفت: من، سخت  گوید: شخصی نزد پیامبر می ابوهریره ترجمه:

که آیا غذایی  -ی یکی از همسرانش پیغام فرستاد به خانه گرسنه و ناتوانم. پیامبر
حق مبعوث کرده است،  همسرش پاسخ داد: سوگند به ذاتی که تو را به -هست؟

چیزی جز آب ندارم. سپس به یکی دیگر از همسرانش پیغام فرستاد و او نیز همین 
همین جواب را دادند و گفتند: سوگند  ی همسران پیامبر که همه پاسخ را داد تا این

چه »فرمود:  گیخته است، چیزی جز آب نداریم. پیامبرحق بران به ذاتی که تو را به

                                           
 .6145(؛ و صحیح مسلم، ش: 5228، 2782صحیح بخاری، ش: ) (۶)
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گفت: من، ای  یکی از انصار« کند؟ کسی، این شخص را امشب مهمان می
را  اهلل ن رسولااش برد و به همسرش گفت: مهم خدا! و او را با خود به خانه رسول

 خوبی پذیرایی کن(. )و از او به-گرامی بدار
رش گفت: آیا نزد تو چیزی هست؟ پاسخ داد: و در روایتی آمده است: به همس

ها را با چیزی سرگرم کن و وقتی شام  هایم ندارم. گفت: بچه غذایی جز خوراک بچه
آمد، چراغ را  -برای صرف غذا -ها را بخوابان و هر وقت مهمانمان خواستند، آن

ند خوریم. سپس برای خوردن غذا نشست خاموش و به او وانمود کن که ما نیز غذا می
گرسنه خوابیدند؛ وقتی صبح شد،  -زن و مرد انصاری -و مهمان، غذا خورد و آن دو 

ی شما با  اهلل از رفتار شب گذشته»فرمود:  رفت؛ پیامبر نزد پیامبر مرد انصاری
 «.مهمانتان خشنود گردید

 شرح
آور و بزرگ را  در باب ایثار و کمک به دیگران، این حدیث شگفت /مؤلف

 که شخصی نزد پیامبر و یاران اوست. چنان گر وضعیت پیامبر نشان ذکر کرده که
رو  بود؛ از این اهلل دست و گرسنه است. او مهمان رسول آمد و اظهار داشت که تنگ

ی یکایک همسرانش فرستاد تا بپرسد که آیا غذایی در  شخصی را به خانه اهلل رسول
سوگند به ذاتی که شما را »د: پاسخ دا خانه هست؟ و هر یک از همسران پیامبر

نُه خانه داشت و در  پیامبر«. حق مبعوث کرده است، چیزی در خانه نداریم به
خواست، اهلل  می ها چیزی جز آب نبود؛ در صورتی که اگر پیامبر یک از آن هیچ

پارساترین شخص در  اهلل کرد، ولی رسول ها را برایش به طال تبدیل می متعال کوه
اش چیزی جز آب، یافت  ای به دنیا نداشت و در نُه خانه هیچ عالقه دنیا بود و

 «کند؟ چه کسی این شخص را امشب مهمان می»رو از یارانش پرسید:  شد. از این نمی
اش برد و  گاه آن مرد را به خانه و آن« خدا!  من، ای رسول»پاسخ داد:  مردی از انصار

غذایی جز »مسرش جواب داد: ه« آیا چیزی در خانه هست؟»به همسرش گفت: 
هاست.  یعنی تنها غذایی که در خانه هست، برای شامِ بچه«. هایم ندارم خوراک بچه

یعنی از او «. را گرامی بدار اهلل مهمان رسول»مرد انصاری به همسرش گفت: 
ها را خواباند  ها را سرگرم کرد و وقتی غذا خواستند، آن خوبی پذیرایی کن. او بچه به
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ی درست کردن چراغ، آن را خاموش نمود و چنین  شام را آورد و به بهانهو سپس 
سان مهمان غذا خورد و این  خورند و بدین وانمود کرد که او و شوهرش نیز غذا می

، بدون شام و گرسنه خوابیدند. صبح روز اهلل خانواده، برای پذیرایی از مهمان رسول
به او خبر دادند که اهلل متعال پذیرایی  ررفت؛ پیامب نزد پیامبر بعد، مرد انصاری

اند،  داشته که رفتار نیکی با مهمان پیامبر ی آنان را پسندیده و از این شبِ گذشته
 خشنود شده است.

 شود؛ از جمله: چند نکته از این حدیث برداشت می
دست بودند؛ در  که تنگ و این اهلل وضعیت سخت و دشوار زندگی رسول اول:

ی اهلل بود و اگر دنیا ارزشی داشت،  ترین بنده ن بزرگوار، برگزیدهحالی که آ
شد و سزاوارِ این برخورداری بود، اما  بیش از همه، از آن برخوردار می اهلل رسول

 چنین سروده است: این /القیم دنیا نزد اهلل متعال، هیچ ارزشی ندارد. ابن
 فرانكا اللم يسق منها الربُّ ذ  لو ساوت ادلنیا جناح بعوضة

 ن ذا اجلناح القاَر الطریانـم  ـده ـا واهلل أحقـر عنــنـهكل

ای ارزش داشت، پروردگار به هیچ کافر و  ی بالِ پشه اندازه اگر دنیا به»ترجمه: 
ی  ی بال این حشره اندازه داد؛ اما دنیا نزد اهلل متعال به ناسپاسی، یک جرعه آب نمی

 «.کوچک نیز ارزش ندارد
به  که این انصاری ؛ چناناهلل ی رسول درباره بودن اصحاب باادب دوم:

و نگفت: مهمان خودمان را؛ در « را گرامی بدار اهلل مهمان رسول»همسرش گفت: 
 .یاد کرد ها بود، اما از او به عنوان مهمان پیامبر صورتی که آن شخص، مهمان آن

باشد؛ زیرا  ، ناپسند نمیحواله دادن مهمان به دیگران، جایز است و این کار سوم:
پذیرایی از مهمان خود را به شخص معینی واگذار نکرد و نگفت: فالنی! این  پیامبر

اندازد؛ بلکه  توانیم بگوییم: این کار، میزبان را به زحمت می مرد را مهمان کن. لذا نمی
وان کند. به عن قبال میست ا یخود، به انتخاب و اختیار خویش، از این پیشنهاد عموم

مثال: برای انسان جایز است که وقتی مهمان دارد و خود سرگرم است یا امکانِ 
تواند این  چه کسی می»پذیرایی از مهمان برای او فراهم نیست، از اطرافیانش بپرسد: 

 و ایرادی ندارد.« شخص را مهمان کند؟



 417 دردی با دیگران باب: ایثار و هم

 که هم بریم؛ چنان پی می به ایثار و ازخودگذشتگی این مرد انصاری چهارم:
خودش و هم همسر و فرزندانش، بدون شام و گرسنه خوابیدند تا بتوانند از مهمان 

 خوبی پذیرایی کنند. به اهلل رسول
ه ای رفتار کند که مهمان احساس نکند که میزبانش را ب گونه باید بهانسان  پنجم:

که این مرد انصاری، از  سر شده است؛ چنانباعث درداو  زحمت انداخته یا برای
ا مهمان متوجه نشود که تای چراغ را خاموش کند  سرش خواست تا به بهانههم

ها را از شامِ شب انداخته است. و این، برگرفته از رفتار و منشِ زیبای  حضورِ او، آن
گاه که فرشتگان در صورت مردانی به  باشد، آن با مهمانانش می ابراهیم خلیل

 اش آمدند: خانه

اغَ ﴿ َىَف ر  هَ َإِل 
 
ا ََۦلِهَِأ ِميَ َلَ بِعِجَ َءَ ف ج  َ  [٨٦: الذاريات]  ﴾٢٦َس 

 ای فربه )و بریان( آورد. اش رفت و برایشان گوساله سرعت پنهانی نزد خانواده سپس به

 سرعت و پنهانی این کار را انجام داد تا مهمانانش شرمنده نشوند. به ابراهیم

ترجیح دهد و این اش  جایز است که انسان مهمانش را بر خود و خانواده ششم:

 بَِنْفِسك ُثمَّ بَِمْن »فرموده است:  باشد؛ و گرنه پیامبر در شرایط خاص می
ْ
ِابَْدأ

ابتدا از خود آغاز کن و سپس از کسانی که تحت سرپرستی تو »یعنی:  (۶).«َتُعول

 «.هستند
، برای انسان اشکالی ندارد اگر شرایط خاصی مثل وضعیت مذکور پیش آید لذا

 یا هرکسی را که اکرامش واجب است، بر خود ترجیح دهد. که مهمانش
ها  های اخالقی و منش توجه کند، ارزش و اصحابش هرکس به روش پیامبر

کند که اگر مردم نیز به آن عمل کنند، به جایگاه واالیی  یا رفتارهای واالیی مشاهده می
چه به نفع دنیا و آخرت  ی ما را به آن یابند. اهلل متعال همه در دنیا و آخرت دست می

 ماست، موفق بدارد.
*** 

                                           
 .887صحیح مسلم، ش:  (۶)
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َطَعاُم االثرننَِی َكيف اثلَّالثَِة، وَطعاُم اثلَّالثَِة َكيف : »َقاَل َرُسوُل اهللِ وعنه قال:  -222
رَبَعةِ 

َ
 (۶)[متفٌق عليه] «.األ

، وَطَعاُم َطَعاُم الَواِحد یَكيف االثرنَ »قال:  بي انلَّ  نِ عَ  َعن َجابِرٍ  ويف روایة ملسلمٍ  ِ نیر
بعِة یَكيف اثلََّمانَِیةَ  يف األرَبَعَة وَطَعاُم األرر ِ یَكر  «.االثرننَیر

خوراکِ دو نفر برای سه نفر »فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
 «. و خوراک سه نفر، برای چهار نفر ست یکاف

یک نفر،  خوراک»فرمود:  آمده است: پیامبر از جابر /و در روایت مسلم
چهار نفر، برای هشت نفر  اک دو نفر، برای چهار نفر و خوراکبرای دو نفر و خور

 «.ست یکاف

إِذ َجاَء رَُجٌل لَع  قال: بيَنَما ََنرُن يف َسَفٍر َمَع انلَِّبي  وعن أيب سعیٍد اخلُدريي  -222
ُه یَِمینىا َوِشَماالى، فَ  ُف برََصَ ُل َظهٍر : »اَل َرُسوُل اهللِ قَ َراِحلٍَة ََل، َفَجَعَل یرَصر َمنر ََكَن َمَعُه َفضر

ٌل ِمن َزاد، َفلَیُعدر بِِه لَع َمن ال َزاَد ََلُ  َر ََل، َوَمن َكَن ََلُ َفضر َفَذَکَر « َفلَیُعدر بِِه لََع َمنر ال َظهر
نَُّه ال َحقَّ ألحٍد ِمنَّا يف فَ 

َ
َنا أ ير

َ
َناِف الَماِل َما َذَکَر َحَّتَّ َرأ صر

َ
ٍل ِمن أ  (1)]روایت مسلم[ «.ضر

همراه بودیم؛ در این  در سفری با پیامبرگوید:  می ابوسعید خدری ترجمه:
 - پیامبرکرد.  آمد و به چپ و راست نگاه می ،میان، مردی که بر شترش سوار بود

ای دارد، آن را  هرکس سواریِ اضافه»فرمود:  -از نگاهش دریافت که محتاج است و
ی( اضافی دارد، آن را به کسی  رکبی ندارد؛ و هرکس، آذوقه )توشهبه کسی بدهد که م

گونه برداشت کردیم  ها را ذکر کرد؛ در نتیجه این و انواع مال«. توشه است بدهد که بی
 «.یک از ما حقّی در اموال مازاد بر نیازش ندارد که هیچ

ةى َجاَءت إىِل رسول اّللَّ  وعن َسهِل بِن سعدٍ  -221
َ
نَّ امرَأ

َ
برُِبدٍة َمنُسوَجٍة، فقالت:  أ

َخَذَها انلَِّبُّ نََسجُتها بَِیدَ 
َ
ُسَوَکَها، َفأ ا إيَِلَها، فََخَرَج إيَِلنا َوإِنََّها إلَزاُره، فقال  يَّ ألكر حُمَتاجى

حَسَنها، َفَقاَل: 
َ
ا، ُثمَّ يف املجلِِس، ُثمَّ رََجَع َفَطواهَ  َفجلَس انلَِّبُّ «. َنَعمر »فُالٌن اکُسنِیَها َما أ

                                           
 (.6148، 6142؛ و صحیح مسلم، ش: )4286صحیح بخاری، ش:  (۶)
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حَسنرَت، لَبَِسَها انلَِّبُّ 
َ
رَسَل بَِها إيَِلره؛ َفَقاَل ََلُ الَقورم: ما أ

َ
تلَه، َوَعلِمت  أ

َ
ا إيَِلها، ُثمَّ َسأ حُمرَتاجى

ُُه تِلُكوَن َکَفيِن. قال سَ  تلر
َ
ُُه أللربََسها، إِنََّما َسأ تلر

َ
ِ ما َسأ نَُّه ال یَُردُّ َسائاِلى، َفقال: إِّن  َواّللَّ

َ
ل: أ هر

 (۶)]روایت بخاری[ َفَكنت َکَفَنُه.
آورد و  ای نزد پیامبر شده ی بافته زنی، پارچهگوید:  می سهل بن سعد ترجمه:

که به آن نیاز داشت، آن  ام که شما بپوشید. پیامبر گفت: این را با دستان خود بافته
. شخصی را پذیرفت. پس از مدتی در حالی نزدمان آمد که آن پارچه، ازارش بود

و در « بله»فرمود:  عرض کرد: چقدر خوب و زیباست! آن را به من بدهید. پیامبر
برگشت و آن را تا کرد و پیچید و برای آن شخص  -به خانه-گاه  مجلس نشست؛ آن

آن را پوشیده بود وبه  گفتند: کارِ خوبی نکردی! پیامبر فرستاد. مردم به آن شخص
کند، آن را  کس را رد نمی درخواست هیچ دانستی پیامبر که می آن نیاز داشت و با این

از ایشان طلب کردی. آن مرد گفت: به اهلل سوگند، من آن را برای پوشیدن درخواست 
گوید: سرانجام این پارچه کفنِ آن  می خواهم کفنم باشد. سهل نکردم؛ بلکه می

 شخص شد.

 شرح
را در باب  بوسعیداین احادیث، یعنی حدیث ابوهریره، جابر و ا /مؤلف

 ایثار ذکر کرده است.
غذای یک نفر را برای دو نفر کافی دانسته و خوراک  در دو حدیث اول، پیامبر
چنین بیان فرموده که غذای چهار نفر، برای هشت نفر  دو نفر را برای چهار نفر. هم

 ی شما فرد دیگری سر سفره دهد که اگر غذایی داشتید و این، نشان می .ست یکاف
؛ بلکه ایثار کنید ست یشد، بخل نورزید و نگویید که این غذا، فقط برای من کافحاضر 

چنین اگر دو نفر غذا  و به آن شخص نیز غذا بدهید تا برای دو نفر کافی باشد. هم
داشتند و دو نفر دیگر نیز آمدند، دو نفر اول نباید بخل بورزند و ناراحت شوند که این 

نیز غذا بدهند و بدانند که این غذا، برای  وارد تازه به دو نفرغذا، کافی نیست؛ بلکه 
باشد. این را  که غذای چهار نفر برای هشت نفر کافی می . چنانست یها کاف ی آن همه

 اش را به برادرش ببخشد. از آن جهت بیان فرمود که انسان، غذای اضافی اهلل رسول

                                           
 .0677صحیح بخاری، ش:  (۶)
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ست که سوار بر شترش نزد به داستان مردی اشاره شده ا در حدیث ابوسعید
از نگاهش دریافت که محتاج  کرد. پیامبر آمد و به چپ و راست، نگاه می پیامبر

ای دارد، آن را به کسی بدهد که مرکبی ندارد؛ و  هرکس سواریِ اضافه»است. فرمود: 
و انواع «. توشه است ی( اضافی دارد، آن را به کسی بدهد که بی هرکس، آذوقه )توشه

که چیزِ خاصی را نام ببرد تا آن مرد شرمنده نشود؛ بلکه  را ذکر کرد؛ بدون اینها  مال
زیرا آن «. ای دارد، آن را به کسی بدهد که مرکبی ندارد هرکس سواریِ اضافه»فرمود: 

 بود. مرد، مرکبی برای سوار شدن داشت و این، از خوب سخن گفتن پیامبر
یک از ما حقّی در اموال مازاد  ه هیچلذا چنین برداشت کردیم ک»گوید:  راوی می

یعنی برداشتِ ما، این بود که هرکس، غذا، آشامیدنی و دیگر «. بر نیازش ندارد
ی  چیزهای مازاد بر نیاز خود را بذل و بخشش کند و چیزی با خود نگه ندارد. همه

 خاطر ایثار و ازخودگذشتگی بود. ها، به این
؛ در این حدیث آمده است: زنی، و اما حدیث چهارم، حدیث سهل بن سعد

کرد؛  نمیاین بود که هدیه را رد  . عادت پیامبردادهدیه  ی آورد و به پیامبر پارچه
نمود و این، از بخشندگی و اخالقِ واال و سترگِ آن  پذیرفت و جبران می بلکه می

بزرگوار بود. مردی جلو آمد و عرض کرد: چه لباس خوب و زیبایی! و آن را از 
نیز آن را تا کرد، پیچید و به آن مرد داد. مردم  درخواست کرد. پیامبر اهلل لرسو

که خود  طلب کردی، حال آن به آن شخص گفتند: چگونه این لباس را از پیامبر
به »کند؟ وی، در پاسخ گفت:  درخواست شود، دریغ نمی دانی هر چه از پیامبر می

و  .«خواهم کفنم باشد ست نکردم؛ بلکه میاهلل سوگند، من آن را برای پوشیدن درخوا
 آن را نزد خود نگه داشت و زمانی که از دنیا رفت، او را در همین پارچه کفن کردند.

که به این لباس نیاز داشت،  بریم؛ زیرا با این پی می از این حدیث به ایثار پیامبر
اشت که آن را پوشیده ای به آن لباس نیاز د اندازه به آن را به آن مرد بخشید. پیامبر

 دهد که نیاز شدیدی به آن داشته است. بود و این، نشان می
*** 



 466 دردی با دیگران باب: ایثار و هم

وِ، : »َقاَل َرُسوُل اهللِ قال:  وعن أيب موىس -229 رملُوا يف الرَغزر
َ
إِنَّ األشَعِرینَی إَِذا أ

و َقلَّ َطَعاُم ِعَیالِِهم بالَمِدیَنِة َُجَُعوا ما ََكَن ِعنَدُهم يف ثَوٍب َواحد
َ
ُثمَّ اقتََسُموهُ بَيرَنُهم يف إِنَاٍء  أ

نَا ِمنُهم
َ
ویَِّة َفُهم ِميني وَأ  (۶)[متفٌق عليه] «.َواِحٍد بالسَّ

ها  ی اشعری هنگامی که توشه»فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابوموسی ترجمه: 
یابد، هرچه دارند، در  شود یا زمانی که غذایشان در مدینه کاهش می در جنگ تمام می

طور مساوی در میان خود تقسیم  ای، به کنند و سپس آن را با پیمانه ای جمع می ارچهپ
 «.ها هستم ها از من هستند و من از آننمایند. آن می

*** 

                                           
 .6411ح مسلم، ش: ؛ و صحی6522صحیح بخاری، ش:  (۶)
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 ها درست است تبرک جستن به آن

 فرماید: اهلل متعال می

ِفَ﴿ ََ  [٨٦: املطففني]  ﴾٢٦َِفُسونَ ُمت ن  َل َٱَي يِت ن اف ِسَف لَ َلِك َذ  ََو 
 هایی باید در طلبش بر یکدیگر پیشی بگیرند. مشتاقانِ چنین نعمت

نَّ َرُسوَل اهللِ  وعن سهِل بِن سعدٍ  -221
َ
اٍب، َفَْشَِب ِمنُه َوَعن یَِمینِِه  أ يِتَ بَِْشَ

ُ
أ

َیاخ، فقال لِلرُغالم شر
َ
ِ األ ِطَي ُهؤالءِ؟: »ُغالٌم، َوَعن يسارِه عر

ُ
ن أ

َ
َذُن يل أ

ر
تَأ

َ
َفَقاَل الُغالم: ال « أ

 ِ ا، َفَتلَُّه رسوُل اّللَّ  یَا َرُسوَل اهللِ  َواّللَّ َحدى
َ
وثُِر بَِنصیب ِمنَك أ

ُ
 (۶)[متفٌق عليه] يف یَِده. ال أ

از  نوشیدنی آوردند؛ پیامبر اهلل گوید: برای رسول می سهل بن سعد ترجمه:
سال بودند.  ای بود و سمت چپش تعدادی بزرگ مت راستش پسربچهآن نوشید و س

« ها بدهم؟ دهی که ابتدا به این آیا به من اجازه می»به آن پسربچه فرمود:  پیامبر
کس را در سهمی که از شما  خدا! به اهلل سوگند هیچ خیر؛ ای رسول»پسربچه گفت: 

ظرف را در دست آن پسر  لذا پیامبر«. دهم نصیبم شده است، بر خود ترجیح نمی
 نهاد.

 بوده است.[ $اس]این پسربچه، عبداهلل بن عب

یُّوُب »قال:  َعِن انلَِّبَّ  وعن أيب هریرة -222
َ
یَغتَِسُل ُعریَانا، َفَخرَّ َعلَیرِه  بيرَنا أ
یُّوُب حَیيِث يف ثَوبِِه، َفَناَداهُ َربُّهُ 

َ
یُّوب،َجَراٌد ِمن َذَهٍب، َفَجَعَل أ

َ
ا  : یَا أ َنيرُتَك عمَّ غر

َ
ُكنر أ

َ
لَم أ

َ
أ

تَِك، َولِكن ال ِغًَن يِب َعن بََرَکتَِك   (1)]روایت بخاری[ «.تََرى؟ قال: بَََل َوِعزَّ
برهنه در حالِ غسل بود  ایوب»فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:

در آوری طالها  ایوب شروع به جمع (۳)؛ای ملخِ طال بر سرش فرو ریخت که دسته
به او ندا داد: ای ایوب! مگر من، تو را از چیزهایی که  لباسش کرد. پروردگارش

                                           
 درآمدی بر کتاب([ . ]ر.ک: مقدمه )پیش6121؛ و صحیح مسلم، ش:6240صحیح بخاری، ش:  (۶)

 .2280، 678صحیح بخاری، ش:  (1)
 ای ملخ بر سرش ریخت. یعنی طالی فراوانی چون دسته (۳)
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نیاز  ام؟ پاسخ داد: بله، سوگند به عزت و بزرگی تو )که مرا بی نیاز نساخته بینی، بی می
 «.نیاز نیستم های تو بی ای(، اما از برکت ساخته

 شرح
اش  یمنی سفرانِ و هم در پایان باب ایثار، حدیث ابوموسی اشعری /مؤلف

ها را ذکر کرده است که در کارها و تنگناهای زندگی با هم  ی اشعری از طایفه
گرفتند یا به مال و  که وقتی در تنگنا قرار می کردند؛ چنان مشارکت و همکاری می

طور  کردند و سپس آن را به جا جمع می یافتند، هرچه داشتند، یک ثروتی دست می
ها  آن»فرمود: در تأیید و تشویق آنان  نمودند. پیامبر تقسیم میمساوی در میان خود 

 «.ها هستم از من هستند و من از آن
که امروزه در میان  ست یهای تعاون ها یا شرکت این حدیث، پایه و اساس تعاونی
سان که یک طایفه با موافقت یکدیگر صندوقی  برخی از مردم رواج یافته است؛ بدین

چه با یک نسبت  -با عضویت در آن، در حدّ توانایی خود دهند و  تشکیل می
کنند و  گذاری می سرمایه -مشخص از حقوق یا درآمد خود و چه با تعیین مقدارِ پول

، در شرایط اضطرای و حوادث، به اعضای نیازمندی که در این صندوق موجودیِاز 
% حقوق 1 ک از اعضا؛ به عنوان مثال: هر یشود کمک مید، گیرن تنگنای مادّی قرار می

دهد تا از این محل به اعضایی که  ماهیانه یا درآمدش را به این صندوق اختصاص می
 شوند، کمک گردد. دچار مشکل می

های نبوی  بنابراین تشکیل تعاونی بدین شکل، اصلی شرعی در سنت و آموزه
های این  دارد و کاری شرعی و پسندیده است. البته توجه داشته باشیم که گاه حمایت

اند و گاه شامل  شود که خود دچار آسیب یا مشکل شده صندوق شامل کسانی می
گردد که خود، عامل بروز حادثه هستند. در حالتِ نخست، تشکیل صندوق  کسانی می

سالی، محصوالت کشاورزی و  خشک چون حوادثیکه در  ست یبرای کمک به کسان
خانمان  آسا، بی های سیل ی باران دهند یا در نتیجه های خود را از دست می دام
بینند و به کمک  که مقصر باشند، آسیب می شوند یا در حوادث رانندگی بدون این می

کنند. روشن است که تشکیل تعاونی با هدف حمایت از چنین  و حمایت، نیاز پیدا می
 کسانی، نیک و پسندیده است و هیچ اشکالی ندارد.
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که خود، عامل بروز حادثه هستند؛ مانند  ست یاما حالت دوم در رابطه با کسان
گیرد. این مسأله، نیازمند دقت نظر و بررسی  کسی که با خودرو، رهگذری را زیر می

فکری  هایی نباید به گستاخی و بی ها یا تعاونی ست؛ زیرا تشکیل چنین صندوق جدی
اونی، در صندوق تعخیالی اعضا نسبت به بروز حوادث بینجامد. به عبارت دیگر  یا بی

اندازی  های عمیق، عمل کند؛ و گرنه، راه چنین مواردی باید با دقت نظر و بررسی
فکری و رفتارهای  ی بی هایی برای حمایت از افرادِ نادانی که در نتیجه چنین صندوق

آلودگی و امثال آن شخصی  خطرساز خویش مانند رانندگی در حالت مستی و خواب
ای  کنند، کار نیک و پسندیده ، تصادفی دیگر ایجاد میگیرند و روزی دیگر را زیر می

 (۶)نیست.
 هایی دو حالت دارد: ها یا چنین صندوق لذا تشکیل تعاونی

شوند. این،  دیدگان یا کسانی که دچار حادثه می کمک به آسیب حالت نخست:
 کاری پسندیده است و ایرادی ندارد.

ستند. در اصل، بهتر است کمک به کسانی که خود، مسبّب حادثه ه حالت دوم:
اگر که تشکیل تعاونی یا صندوق، با هدف حمایت از چنین کسانی نباشد، اما 

اندازی شد، باید دقت شود که کمک به مسبّبان حوادث، منوط و مشروط  صندوقی راه
 ها نباشد. ی کوتاهی یا تعدّی آن به این باشد که بروز حادثه، نتیجه

زکات  -هر چقدر که باشد -گذارند صندوق می به پولی که اعضا در این نکته:
گذارد، مالکش محسوب  عضوی که این پول را در صندوق میگیرد. زیرا  تعلق نمی

که مال یا ثروتِ موجود، مالکی  ست اینشود و یکی از شرایط وجوب زکات،  نمی
ِ تعاونی، مالِ شخصیِ کسی نیست و از موجودیِ آن برای  داشته باشد و صندوق

                                           
ی  ارائه های بیمه، مدعی ست که در قالبِ شرکت هایی این، یکی از بارزترین پیامدهای شرکت (۶)

گذاران خاطی حمایت  سان که با قراردادی قمارگونه، از بیمه گذاران خود هستند؛ بدین خدمت به بیمه
تر تعهدات  شود، بیش قید می گر ی مؤسسات بیمههاها و قرارداد نامه گونه که در بیمه کنند! یعنی همان می

فکری بسیاری از  خیالی و بی ه بیی مسبّب حادثه اختصاص دارد! آیا این امر، ب گر به راننده بیمه
توجه شده،  ای که نسبت به رفتارهای خطرساز در رانندگی، بی گونه رانندگان، منجر نشده است؛ به

 دهد؟! ]مترجم[ گویند: اگر تصادف کردیم، خیالی نیست؛ بیمه می می
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شود و اعضای صندوق که در آن، پول  دیدگان حوادث برداشت می آسیب کمک به
یاری از ثروتِ خود  گذارند، مالکِ این پول نیستند؛ زیرا آن را برای کمک و هم می

 اند؛ لذا پولِ صندوق، زکات ندارد. جدا کرده
که مورد سؤال بسیاری از مردم است: اگر  آید جا پرسشی پیش می اینمسأله: 

ا چند کارمند جمع شوند و با توافق یکدیگر، درصدی از حقوق خود یا چند نفر ی
جمع کنند  -% حقوقشان را۶۰مثالً ماهیانه ده هزار تومان  یا  -مبلغ مشخصی از آن را 

و به یکی از اعضای این گروه بدهند و ماهِ بعد به یکی دیگر و در ماه سوم به نفر 
سان با تشکیل این گروه،  رم و بدینطور در ماه چهارم به نفرِ چها سوم و همین

نوبت به گردش درآید، آیا چنین  ها به ای ایجاد نمایند که این پول، در میان آن چرخه
 کاری درست است؟

این قرض،  گویند: کسانی که می ؛گوییم: ایرادی ندارد و درست است می پاسخ:
این گروه، به برادران  اند؛ زیرا اگر من به عنوان عضو شود، در اشتباه منجر به بهره می

ام،  کنم و در قبال وامی که داده تری دریافت نمی دهم، پولِ بیش خود، قرض )وام( می
گویند: مالِ فراوانی نصیب هر یک از  هایی می گیرم. مخالفانِ چنین تعاونی سود نمی
یک از اعضا، پولی بیش از اصلِ  در حقیقت به هیچگوییم: بله، اما  شود. می اعضا می

ای،  بدون هیچ بهرهکه  ست یرسد و این، وام اند، نمی لی که در صندوق گذاشتهپو
 باشد و هیچ ایرادی در آن نیست. مشروط به پرداخت می

کنند که این عمل، رباست؛ در صورتی که به هیچ  برخی از طالب، گمان می
آید؛  می شمار ای به و کارِ نیک و پسندیده ست ییار عنوان ربا نیست، بلکه تعاون و هم

شود و از خطر روی  که مشکالت مالیِ بسیاری از مردم، از این طریق حل می چنان
مانند و دیگر برای گرفتن وام، به سراغ افراد رباخوار  های ربوی سالم می آوردن به وام

خود امتیاز و مصلحتی نمایان در تشکیل چنین  ،روند و این های ربوی نمی یا بانک
 هیچ وجه، هیچ ایرادی ندارد.و به  ست یهای تعاونی

*** 



باب: فضیلت و برتری ثروتمند شاکر، یعنی کسی که  -33
های  آورد و در راه دست می ثروتش را از راه درست و شرعی به

 کند مشروع، خرج می

 فرماید: اهلل متعال می

ا﴿ مذ
 
نَ َف أ عَ َم 

 
يَ أ َ ٱوَ َط  ق ٥َََتذق  دذ ََِو ص  َُٱب

َ سَ ل  ه٦َََُن  ُ ُني ِسِ َ لِلَ َۥف س   ﴾٧َىَ يُس 
[  ٧  ،٢: الليل]   

ی( نیک االهی را  اما کسی که )مالش را در راه اهلل( بخشید و تقوا پیشه کرد و )آیین و وعده
تصدیق نمود، پس او را در مسیری آسان )که انجام اعمالِ نیک و در نتیجه بهشت است( 

 قرار خواهیم داد.

 فرماید: و می

ا﴿ نذُبه  ُيج  َٱَو س 
َتَ ل   ِيٱ١٧ََق  ََُِتَيُؤَ ََّلذ اّل  َ َۥم  ّكذ ا١٨ََي َت   دَ َو م  ح 

 
هََُِل ةَ ِنِعَ َِمنَۥِعند  َم 

ىَىُتَ  ١٩َََز  ا َب َٱَإِلذ ِبِهََِهَِو جَ َءَ تِغ  َٱَر 
َ ل   وَ ٢٠َََع   ل س  َو  َ ي رَ َف  َ  [٨١  ،١٧: الليل]  ﴾٢١َض 

کسی که مالش را شود؛ همان  ور، دور داشته می ها از آن آتش شعله ولی پرهیزگارترین انسان
کس نزد او نعمتی ندارد که )به پاس این حق( به وی  دهد تا پاک شود. و هیچ )در راه اهلل( می

کند(. و به زودی )با کسب  اش )انفاق می دگار بلندمرتبهرپاداش دهد. و تنها به رضای پرو
 رضایت پروردگار و ورود به بهشت( راضی خواهد شد.

 فرماید: و می

ق  َٱَُدوا َُتبَ َإِن﴿ د  اَتَِلصذ اَُتَ َِإَونَِه  ََف نِعِمذ تُؤَ َُفوه  او  ا َلَ ٱَتُوه  ر  ُهوَ َءَ ُفق  رََف  ي  َ َخ  َلذُكم 
ِفِرَُ ُيك  نُكمَو  ََِمِنَع  ِيِ َُٱوَ َاتُِكم  ََ َ س  اَّللذ لُونَ ت عَ َبِم  بِيرََم  ََ  [٨٧١: البقرة]  ﴾٢٧١َخ 

هید و به فقیران بذل و  و اگر در نهان صدقه د ست یاگر آشکارا صدقه نمایید، کارِ خوب 
برد. و اهلل به اعمالتان بخشش نمایید، برایتان بهتر است. و برخی از گناهانتان را از میان می

 آگاه است.

 فرماید: چنین می هم

َ َِبَذلَ ٱَت ن الُوا ََل ن﴿ تذ اَتُنفُِقوا ََح  َ َِممذ اَُُتِبُّون  َ َِمنَتُنفُِقوا ََو م  َ ٱَف إِنَذَء َش  َلِيمَرعَ َۦبِهََِّللذ
ََ  [٩٨: آل عمران]  ﴾٩٢

چه  چه دوست دارید، انفاق کنید؛ اهلل از آن که از آن یابید مگر آنهرگز به نیکی دست نمی
 کنید، آگاه است.انفاق می
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ی فضیلت انفاق یا خرج کردن در طاعات و کارهای نیک، فراوان و  ها، درباره آیه
 روشن است.

 شرح
تمندِ شکرگزار، یعنی کسی که ثروتش را فضیلتِ ثروباب: »گوید:  می /مؤلف

 «.کند های مشروع، خرج می آورد و در راه دست می از راه درست و شرعی به
شود که اهلل متعال، مال و ثروت، دانش، موقعیت و  ثروتمند، به کسی گفته می

تر به کسی  سازد؛ گرچه بیش نیاز می جایگاهی داده است که او را از دیگران، بی
 گویند که اهلل متعال به مال و ثروت مادی عطا کرده است. ثروتمند می

آزماید. در میان مردم، کسانی  بندگانش را با مال، یعنی با ثروت و فقر می اهلل
نیازی، آنان را به فساد و  ها ثروتی ببخشد، ثروت و بی هستند که اگر اهلل متعال به آن

شوند. و بندگانی هم هستند  اه مینهند و گمر کشاند؛ یعنی سر به طغیان می تباهی می
گردد.  ی فساد و تبهکاری آنان می دستی، مایه  ها را فقیر بگرداند، فقر و تنگ که اگر آن

 که الزمه یا درخورِ حکمتِ اوست:دهد  ای می اندازه به بندگانش به لذا اهلل

َن فَ َُكَُّ﴿ ةَُذ ا ََس  وَ ل َٱَئِق  ن بَ َِتَ م  ََِلُوُكمو  َِِٱب َ ٱوَ َلشذ َِل  َ َن ة  َفِتَ َي  ُعونَ تُرَ َن اِإَول   ﴾٣٥َج 
[  ٤٢: األنبياء]   

آزماییم و  چشد و شما را برای آزمایش با انواع نیک و بد می داری، )طعم( مرگ را می هر جان
 شوید. سوی ما بازگردانده می به

 بخشد، دو گونه است: مال و ثروتی که اهلل متعال به انسان می
آورد؛ مانند رباخوار،  دست می ، آن را از راه حرام بهکه انسان ست یثروت نوع اول:

ناحق  کند یا اموال دیگران را به بازی می برداری که در داد و ستد، حقه کالهگو و  دروغ
بخشد؛ زیرا چنین شخصی در دنیا  خورد. ثروتِ چنین کسی، سودی به او نمی می

ثروتی  ت و هم در آخرت.رسد، اما در حقیقت هم در دنیا فقیر اس نظر می ثروتمند به
خاطرِ آن،  بهانسان دست آید، روز قیامت وبالِ گردن است و  که از راه غیرشرعی به

که از طریق رباخواری  ست یشود و در این میان، بدترین ثروت، ثروت می مجازات
 فرماید: در کتابش می آید. اهلل دست می به
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ِينَ ٱ﴿ َََّلذ
 
ََا َلِرِب وَ ٱَُكُلونَ ي أ ُقومََُل  ََونَ ي  اَإِلذ م  ُقومََُك  ِيٱَي  بذُطهَََُّلذ ت خ  يَ ٱَي  َِمنَ َنَُط  َلشذ

َ ل َٱ ِسِ نذُهمَ َلِك َذ  ََم 
 
اَا َق الُوَ َبِأ لذََا َ لِرِب وَ ٱَُلَِمثَ َعَُيَ ل  َٱَإِنذم  ح 

 
أ َُٱَو  َ ٱَّللذ مَ َعَ يَ ل  رذ نَا  َلِرِب وَ ٱَو ح  م  َف 

ا َ وَ َۥء هَُج  ةرَم  ِبِهََِِمِنَِعظ  َ ٱف ََۦرذ اَۥف ل هََُنت ه  ََم  ل ف  مَ َس 
 
أ َََۥ ُرهَُو  ِ َٱَإِل  نَ َّللذ دَ َو م  َع 

َى ل  و 
ُ
ص ََئِك َف أ

 
اَُهمَ َِلذارَِ ٱَُبَح  َأ ونَ خ  ََفِيه  ََ [  ٨٧٢: البقرة]  ﴾٢٧٥َِلُ

شدت دچار  خیزند که شیطان، او را بهخورند، همانند کسی )از قبرشان( بر میآنان که ربا می
که اهلل  ؛ 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 
چه پیشتر کسب کرده، از اوست و کسانی  ی ربا( از این عمل باز آید، آنپروردگارش )درباره

 ی همیشه در دوزخ خواهند ماند.اند و براکه دوباره به رباخواری بپردازند، دوزخی

 فرماید: چنین می هم

َى﴿ اي  ه  يُّ
 
ِينَ ٱَأ ُنوا َََّلذ َ ٱَتذُقوا َٱَء ام  ذ ُروا ََّللذ اَو  ؤَ َُكنُتمَإِنَا َلِرِب وَىٱَِمنَ َب ِقَ َم  ٢٧٨ََِمنِيَ مُّ
لُوا َت فَ َلذمَ َف إِن ََع 

 
َِٱَِمِنَ َبَ ِِب رَ َذ نُوا َف أ ر ُسوِّلََِّللذ َو  مَ َرُُءوُسََف ل ُكمَ َُتمَ تُبَ َِإَونَۦ 

 
َلُِكمَ و  َأ

َ ََلُِمونَ ت ظَ َل  ل  ََ  [٨٧٩  ،٨٧٨: البقرة]  ﴾٢٧٩َل ُمونَ ُتظَ َو 
چه را که از اموال ربا  راستی ایمان دارید، آن ای مؤمنان! تقوای االهی پیشه کنید  و اگر به

 و رسولش )نزد مردم( باقی مانده، رها کنید. پس اگر چنین نکردید، بدانید که به جنگ با اهلل
هایتان از شماست و بدین ترتیب نه )با گرفتن ربا( اید؛ و اگر توبه کنید، اصلِ سرمایهبرخاسته
 گیرید.کنید و نه )با از دست دادن سرمایه( مورد ستم قرار میستم می

د و آور دست می از راه حالل به را که ثروتش ست یاز ثروتمندان، کس نوع دوم
دارد و هیچ دروغ و فریبی در داد و ستدش نیست. لذا  ی خود صداقت در معامله

چنین است، توفیق  رساند؛ زیرا غالباً اهلل متعال به کسی که این ثروتش به او فایده می
 های درست و مفید خرج کند. دهد که ثروتش را در راه می

دست  این، همان ثروتمندِ شاکر است که ثروتش را از راه درست و شرعی به
 کند. مشروع قرار داده است، هزینه می در راه درستی که اهلل آورد و می

باره ذکر کرده است؛ از جمله این آیه که اهلل  چند آیه در این /سپس مؤلف
 فرماید: متعال می
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ا﴿ مذ
 
نَ َف أ عَ َم 

 
يَ أ َ ٱوَ َط  ق ٥َََتذق  دذ ََِو ص  َُٱب

َ سَ ل  ه٦َََُن  ُ ُني ِسِ َ لِلَ َۥف س   ﴾٧َىَ يُس 
   [ ٧  ،٢: الليل]

ی( نیک االهی را  اما کسی که )مالش را در راه اهلل( بخشید و تقوا پیشه کرد و )آیین و وعده
تصدیق نمود، پس او را در مسیری آسان )که انجام اعمالِ نیک و در نتیجه بهشت است( 

 قرار خواهیم داد.

عَ ﴿
 
يَ أ و  یعنی مال و ثروتش را در راه درست، بذل و بخشش یا هزینه کرد ﴾ط 

هی پیشه نمود. چنین کسی در مسیری آسان که انجامِ کسب و خرج آن، تقوای الدر 
 گیرد. اعمال نیک و در نتیجه بهشت است، قرار می

 فرماید: اهلل متعال می

ا﴿ مذ
 
أ نَ َو  ِل ََم  َ ت غَ سَ ٱوَ َِب  ب ٨َََن  ذذ ك  ََِو  َُٱب

َ سَ ل  ه٩َََُن  ُ ُني ِسِ َ لِلَ َۥف س  ا١٠ََىَ ُعس  َو م 
نَ َِنَُيغَ  دذىَىَإِذ اََۥ اُّلَُمَ َهَُع  ل يَ َإِنَذ١١ََت ر  ىَ ل لَ َن اع  َ [١٨  ،٨: الليل]  ﴾١٢َُهد 

ی نیک  نیاز دانست و آیین و وعده هی( بیخل ورزید و خود را )از پاداشی الولی کسی که ب
الهی را تکذیب کرد، پس او را در مسیر دشواری )که همان گمراهی و در نتیجه دوزخ است،( 

گاه که )در دوزخ( سقوط کند، مال و ثروتش، سودی به حالش ندارد.  و آنقرار خواهیم داد. 
 گمان راهنمایی کردن )و نشان دادن راه حق( با ماست. بی

 فرماید: و می

ا﴿ نذُبه  ُيج  َٱَو س 
َتَ ل   ِيٱ١٧ََق  ََُِتَيُؤَ ََّلذ اّل  َ َۥم  ّكذ ا١٨ََي َت   دَ َو م  ح 

 
هََُِل ةَ ِنِعَ َِمنَۥِعند  َم 

ىَىُتَ  ١٩َََز  ا َب َٱَإِلذ ِبِهََِهَِو جَ َءَ تِغ  َٱَر 
َ ل   وَ ٢٠َََع   ل س  َو  َ ي رَ َف   [  ٨٨  ،١٧: الليل]  ﴾٢١َض 

شود؛ همان کسی که مالش را  ور، دور داشته می ها از آن آتش شعله ولی پرهیزگارترین انسان
وی کس نزد او نعمتی ندارد که )به پاس این حق( به  دهد تا پاک شود. و هیچ )در راه اهلل( می

کند(. و به زودی )با کسب  اش )انفاق می دگار بلندمرتبهرپاداش دهد. و تنها به رضای پرو
 رضایت پروردگار و ورود به بهشت( راضی خواهد شد.

 کند که او را به اهلل لذا کسی که مالش را در راه اهلل یا به صورتی خرج می

گردد. البته بذل  وزخ دور میی تزکیه و پاکی اوست، از آتش د گرداند یا مایه نزدیک می

؛ خاطر منافع شخصی و جبران حقوقی که دیگران بر او دارند، نیست و بخشش او به

َ﴿رو فرمود:  کند. از این بذل و بخشش می خاطر اهلل بلکه فقط به ا َب َٱَإِلذ ِبِهََِهَِو جَ َءَ تِغ  َر 
َٱ
َ ل   وَ ٢٠َََع   ل س  َو  َ ي رَ َف  اش انفاق  ردگار بلندمرتبهتنها به رضای پرو»یعنی:   ﴾٢١َض 
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دهد، راضی   زودی با کسب رضایت پروردگار و پاداشی که اهلل به او می کند و به می

دهد،  به او ثروتی می مسلمانی واجب است که وقتی اهللهر بنابراین بر «. خواهد شد

اش در قبال  ای به وظیفه گونه درستی و به هی بهگزارش باشد و مطابق دستور ال پاسس

 باشد. می ی رضایت و خشنودی اهلل ذل و بخشش این ثروت عمل نماید که مایهب
*** 

ِ بِن مسعودٍ  -226 : : »َقاَل َرُسوُل اهللِ قال:  وعن عبِد اّللَّ ال َحَسَد إاِلَّ يف اثَنََتنیر
ُ َماالى  ُ رَُجٌل آتَاهُ اّللَّ . ورَُجٌل آتَاه اّللَّ َمةى فُهو یَقِِض بِها  ، َفَسلََّطُه لَع َهلَكتِِه يف احَلقي ِحكر

 (۶)[متفٌق عليه] .«َویَُعليُمَها
رشک بردن )غبطه »فرمود:  اهلل گوید: رسول می مسعود  عبداهلل بن ترجمه:

خوردن( فقط در دو مورد، درست است: شخصی که اهلل به او مالی داده و به او همت 
 به او حکمت و خرج کردن در راه اهلل را عنایت نموده است؛ و شخصی که اهلل

آموزش  -به دیگران نیز -کند و  معارف دینی داده و او  به آن، حکم و عمل می
 «.دهد می

ال َحَسد إاِلَّ يف اثنََتنی: رَُجٌل آتَاهُ اّللَّ »قال:  َعِن انلَّبي  $وعن ابرِن عمر -222
آتَاهُ اّللَّ َماالى، فهَو ُينرِفقُه آنَاَء اللَّیرِل الُقرآن، فهو َيُقوُم بِِه آنَاَء اللَّیل وآنَاَء انلَّهار. َورَُجٌل 

 (1)[متفٌق عليه] «.وآنَاَء انلَّهارِ 
رشک بردن )غبطه خوردن( فقط »فرمود:  گوید: پیامبر می $عمر ابن ترجمه:

در دو مورد، درست است: شخصی که اهلل به او قرآن )و معارف قرآنی( را یاد داده و 
مالی و نیز شخصی که اهلل به او  (۳)کند ، به آن عمل میهای شب و روز او در ساعت

 «.کند های شب و روز، آن را انفاق می او در ساعتداده و 

                                           
 شد. ذکر 458شماره  تر به ؛ این حدیث پیش202؛ و صحیح مسلم، ش: 72صحیح بخاری، ش:  (۶)

 .204؛ و صحیح مسلم، ش: 4164صحیح بخاری، ش:  (1)
عمل به قرآن مفهومی فراگیر دارد که شامل تالوت در نماز و خارج از نماز، و نیز تعلیم و آموزش  (۳)

 ست. ]مترجم[ چنین فتوا دادن یا صدور حکم به مقتضای مفاهیم قرآنی آن به دیگران و هم
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تَورا رسوَل اّللَّ  وَعن أيب ُهریرة -222
َ
رُمَهاِجِریَن أ نَّ ُفَقَراَء ال

َ
ُل  أ هر

َ
فقالوا: َذَهَب أ

رَجاِت الُعََل وانلَِّعیِم الُمِقیم ثُورِ بِادلَّ ، « وَما َذاك؟». فَقال: ادلُّ َفَقالُوا: یَُصلُّوَن کَما نَُصِلي
ق، ویَعتُِقوَن وال نَعتُق. ف قُوَن وال َنَتَصدَّ : َقاَل َرُسوُل اهللِ ویَُصوُموَن کَما نَُصوم َویََتَصدَّ

َدُكمر » بُِقوَن بِِه َمنر َبعر َعليُمُكمر َشيئاى تُدرُِکوَن بِِه َمنر سَبَقُكم، وتَسر
ُ
َفال أ

َ
َحٌد  أ

َ
َوالَ یَُكوُن أ

ُتم؟ فرَضَل ِمنرُكم إاِلَّ َمنر َصَنَع ِمثَل ما َصَنعر
َ
تَُسبيُحوَن، »، قال: یَا َرُسوَل اهللِ  قالوا: بَََل « أ

ةى  ُون ُدبَُر ُُكي َصالٍة ثاَلثاى وثاَلثنَِی َمرَّ َفرََجَع ُفَقَراُء الُمَهاِجِریَن إىِل رسوِل «. وََتَمُدوَن وتَُكربي
مَواِل بَِما َفعلرَنا، َفَفَعلوا ِمثرلَه؟ فَ  اّللَّ 

َ
ُل األ هر

َ
َواُنَنا أ : َقاَل َرُسوُل اهللِ َفَقالُوا: َسِمَع إِخر

َِٱَُلَف ض ََلِك َذ  َ﴿ نَتِيهَِيُؤَ َّللذ ا ََم   (۶)است.[ مسلم روایتلفظ این، ؛ متفٌق عليه] ﴾ءَُي ش 
آمدند و گفتند:  اهلل گوید: فقرای مهاجران نزد رسول  می ابوهریره ترجمه:

 پیامبر اند. های جاویدان را از آنِ خود ساخته ثروتمندان، درجات واال و نعمت

صدقه و نیز گیرند،  خوانند و روزه می همانند ما نماز میها  آنگفتند: « چگونه؟»فرمود: 

کنند و ما توانایی آزاد کردن برده  توانیم صدقه بدهیم و برده آزاد می دهند و ما نمی می

ی آن به کسانی که از  وسیله آیا عملی به شما بیاموزم که به»فرمود:  اهلل اریم. رسولند

رسید و از آیندگان خود سبقت بگیرید و کسی برتر از شما باند،  شما پیشی گرفته

پس از »فرمود: « خدا! گفتند: بله، ای رسول« کسی که مانندِ شما عمل کند؟نباشد، مگر 

"الل و سی و سه بار  "اِلمدلل"سی و سه بار  "اللبحانس" هر نماز، سی و سه بار
بازگشتند و گفتند: ای  اهلل پس از مدتی فقرای مهاجران نزد رسول«. وییدگب َب"كا

ها نیز همین عمل را  کنیم؛ آن کار می اند که ما چه خدا! برادران ثروتمندمان شنیده رسول

اهلل است که به هرکس بخواهد،  این، فضلِ»فرمود:  اهلل دهند. رسول انجام می

 «.بخشد می

 شرح
کنند  ی کسانی ذکر کرده است که اموالشان را انفاق می احادیثی درباره /مؤلف

نمایند. در حدیث عبداهلل بن  نیکی و احسان می ها در راه اهلل و با بذل و بخشش آن

                                           
 .484سلم، ش: ؛ و صحیح م252صحیح بخاری، ش:  (۶)
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به دو ی درست و حقیقی فقط  آمده است: رشک و غبطه مسعود و عبداهلل بن عمر
 شود: نفر برده می
کند و  شخصی که اهلل به او علم و حکمت داده است و او به آن عمل می نخست:

علم مقایسه  دهد. اگر چنین شخصی را با فردی جاهل و بی به دیگران نیز آموزش می
برید. جاهل، اهلل را از  ها وجود دارد، پی می کنید، به تفاوت فراوانی که در میان آن

بیند، از شریعت  چه از مردم می کند و چیزی جز آن علمی عبادت می بیروی جهل و 
ی موارد، چه درست و چه نادرست، از مردم پیروی  رو در همه داند؛ از این هی نمیال

عبادتی که بدون  آید؛ زیرا شمار می ی در عبادت بهنماید و این، نقص و خلل بزرگ می
 است.عبادتی ناقص شود،  انجام میبصیرت و آگاهی 

باعملی که علمش را به دیگران منتقل  عمل با عالِم عالِم بی ی مقایسهچنین  هم
دهد که تفاوت فراوانی با هم دارند. لذا عالِمی قابل رشک و غبطه  کند، نشان می می

 سازد. کند و آن را به دیگران منتقل می است که به علمش عمل می
او شب و روز، آن را در راه اهلل و شخصی که اهلل به او مال و ثروت داده و  دوم:

پسندد. چنین شخصی نیز قابل رشک است.  می کند که اهلل هایی انفاق می در راه
ولی کسی که اهلل به او مال و ثروت بخشیده و او آن را برای خشنودی اهلل انفاق 

کند، نه خودش قابل رشک است و نه مال و ثروتی که دارد؛ زیرا اگر این شخص  نمی
و در آخرت، هیچ نفعی برایش ندارد؛  ست یای دنیو ای ببرد، تنها بهره روتش بهرهاز ث

چنین اگر کسی فقیر باشد، به  کند. هم خاطر اهلل و در راه او انفاق نمی چراکه آن را به
و برند؛ بلکه ثروتمندی قابل رشک است که اهلل متعال به او ثروت داده  او رشک نمی

باشد، به او  می ی خشنودی اهلل درستی را که مایههای  همت خرج کردن در راه
 .عنایت نموده است

 را ذکر کرده است که فقرای مهاجران نزد پیامبر سپس حدیث ابوهریره
ی اجر و پاداش، یعنی درجات واال و  خدا! ثروتمندان، همه ای رسول»آمدند و گفتند: 

ها  آن»عرض کردند: « چگونه؟»فرمود: «. اند نعمت های جاویدان را از آنِ خود ساخته
توانیم  دهند و ما نمی گیرند، و نیز صدقه می خوانند و روزه می همانند ما نماز می

ها از ما  یعنی آن«. کنند و ما توانایی آزاد کردن برده نداریم صدقه بدهیم و برده آزاد می
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ه و این امکان ها منت نهاد برترند؛ زیرا اهلل با مال و ثروتی که به آنان بخشیده بر آن
برایشان وجود دارد که اموالشان را برای اطاعت از اهلل و کسب رضایت او بذل و 

 بخشش نمایند.
ی آن به کسانی که از شما  وسیله آیا عملی به شما بیاموزم که به»فرمود:  اهلل رسول

گر اند، برسید و از آیندگان خود سبقت بگیرید و کسی برتر از شما نباشد، م پیشی گرفته

پس از هر نماز، سی و »فرمود: « خدا! بله، ای رسول»گفتند: « که مانندِ شما عمل کند؟ آن

پس از «. بگویید َب"ك"الل او سی و سه بار  "اِلمدلل"سی و سه بار  "الل"سبحانسه بار 

خدا! برادران  ای رسول»بازگشتند و گفتند:  اهلل مدتی فقرای مهاجران دوباره نزد رسول

«. دهند ها نیز همین عمل را انجام می کنیم؛ آن کار می اند که ما چه دمان شنیدهثروتمن

یعنی اهلل «. بخشد این، فضلِ اهلل است که به هرکس بخواهد، می»فرمود:  اهلل رسول

ها مال و ثروت داده است و آنان، این ثروت را  متعال آنان را ثروتمند ساخته و به آن

 نند و این، لُطفِ خداست.ک شش میبرای اطاعت اهلل، بذل و بخ
در کارهای نیک بر یکدیگر پیشی  که صحابه ست اینگر  این حدیث، نشان

اطالع یافتند،  اهلل گونه که وقتی ثروتمندان از این رهنمود رسول جستند؛ همان می
آمده بودند  مانند فقرا به انجام آن مبادرت ورزیدند و انجامش دادند. فقرا نزد پیامبر

های مالی،  ای از عبادتدستی، از انجام پاره شکایت داشتند که به سبب فقر و تنگو 
ی آن به کسانی  ه به وسیلهانجامِ عملی راهنمایی فرمود ک ها را به آن عاجزند. پیامبر

 اند، برسند و از آیندگان خود، سبقت بگیرند. ها پیشی گرفته نکه از آ
ازگشتند و شکایت ، ولی پس از مدتی بعمل کردند اهلل آنان به رهنمود رسول

داشتند که برادران ثروتمندشان نیز با شنیدن این رهنمود، همین عمل را انجام 

َِٱَُلَف ض ََلِك َذ  َ﴿ فرمود: اهلل دهند. رسول می نَتِيهَِيُؤَ َّللذ ا ََم  ، یعنی:   [٣: اجلمعة] ﴾ُء َي ش 

 «.بخشد این، فضلِ اهلل است که به هرکس بخواهد، می»
به او بخشیده، در  که بر انسان واجب است مال و ثروتی را که اهلل ه اینخالص

جهت کسب خشنودی اهلل انفاق نماید و چنین شخصی، قابل رشک است؛ یعنی به 
 برند. مال و ثروتِ مفیدی که اهلل به او داده است، رشک می

*** 



 باب: یاد مرگ و کوتاه کردن آرزو -33

 فرماید: اهلل متعال می

َن فَ َُكَُّ﴿ ةَُذ ا ََس  وَ ل َٱَئِق  اَِتَ م  ُكمَ َنَ تُو فذوَ َِإَونذم  ُجور 
ُ
ةَِ قِي  َلَ ٱَمَ ي وَ َأ َِلذارَِٱَع نََِزِحَ زُحَ َف م نَم 

دَ 
ُ
أ َ ٱَِخل َو  دَ َنذةَ ل  اَف از  ََف ق  َ ٱَو م  نَ ٱَةَُي وَ ل  ََي ا َدلُّ ت  ََإِلذ َ  [١٨٢: آل عمران]  ﴾١٨٥َُغُرورَِلَ ٱَعَُم 

طور کامل خواهید گرفت.  چشد و روز رستاخیز پاداشتان را به میداری طعم مرگ را  هر جان
پس هر کس از آتش جهنم دور گردد و وارد بهشت شود، رستگار است. زندگی دنیا تنها 

 ای فریبنده است و بس. بهره

 شرح
یاد مرگ »در ریاض الصالحین، بابی بدین عنوان گشوده است:  /مؤلف، نووی

شود بر هر خردمندی واجب  ر این باب یادآور مید /مؤلف«. و کوتاه کردن آرزو
اه نماید. منظور، امید اش را کوت است که همواره به یاد مرگ باشد و آرزوهای دنیوی

برای نیکوکاران فراهم کرده  یابی به پاداشی نیست که اهلل هی یا دستبه اجر ال
باشید. چه بسیار که در دنیا، آروزهای دور و دراز نداشته  ست ایناست؛ بلکه منظور، 

نماید! چه  گیر می ها را غافل هایی که آرزوهای دور و دراز دارند، اما مرگ، آن انسان
پرورانند که چنین و  کنند و خیال در سر می بسیارند کسانی که حساب و کتاب می

کنند و  ی آرزوها را ترک می رسد و همه چنان خواهند کرد، اما ناگهان اجل سرمی
 شود! یشان گسسته میهای آرزوها رشته

که احساس کرد دل به دنیا بسته یا به آن فریفته  است هر خردمندی همین  شایسته
که هیچ  ست یمرگ، سرنوشت و مشغول شده است، مرگ و آخرت را یاد کند. زیرا

که گاه به آن  ست ای هگون شک و تردیدی در آن نیست، اما آرزوهای انسان در دنیا، به
 رسد: به آرزوهایش نمییابد و گاه  دست می

نَ َمذن﴿ اِجل ةَ لَ ٱَيُرِيدَََُك  لَ َع  جذ ََُن اع  اَۥّل  اَفِيه  ا ََم  نَءَُن ش  ََ [  ١٨: اإلرساء]  ﴾نُّرِيدََُلِم 
چه بخواهیم، به او، بلکه به  هر کس خواهان دنیای زودگذر باشد، خیلی زود در همین دنیا آن

 کنیم. هرکه بخواهیم، عطا می
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ا﴿فرمود: ا ََم   چه او، خود دهیم و نفرمود: آن چه بخواهیم، به او می ، یعنی آن﴾ءَُن ش 

 کند. بخواهد، به او عطا می چه اهلل بخواهد؛ بلکه آن

نَ َمذن﴿ اِجل ةَ لَ ٱَيُرِيدَََُك  لَ َع  جذ ََُن اع  اَۥّل  اَفِيه  ا ََم  نَءَُن ش  لَ َُثمَذَنُّرِيدََُلِم  ع  ََُن اج  نذمَ َۥّل  ه  َج 
َ ال ى َي ص  ذَ َه  دَ َاُمومَ م  نَ ١٨ََاُحورَ مذ ادَ َو م  ر 

 
ة َٓأۡلٱَأ َ َِخر  ع  اَو س  عَ َل ه  اس  َِمنَرُمؤَ َو ُهوَ َي ه 

َى ل  و 
ُ
نَ َئِك َف أ عَ ََك  شَ َُيُهمس     [١٩  ،١٨: اإلرساء]  ﴾١٩َاُكورَ مذ

چه بخواهیم، به او، بلکه به  هر کس خواهان دنیای زودگذر باشد، خیلی زود در همین دنیا آن
یم که نکوهیده و بدور ده گاه دوزخ را جایگاهش قرار می یم و آنکن هر که بخواهیم، عطا می

که باید برای آن تالش  شود. و هر کس آخرت را بخواهد و چنان هی وارد آن میاز رحمت ال
 شود. نماید و مؤمن باشد، از سعی و تالش چنین کسانی قدردانی می

 فرماید: می که اهللآیاتی از قرآن را ذکر کرده است؛ از جمله این آیه  /سپس مؤلف

َن فَ َُكَُّ﴿ ةَُذ ا ََس  وَ ل َٱَئِق  اَِتَ م  ُكمَ َنَ تُو فذوَ َِإَونذم  ُجور 
ُ
ةَِ قِي  َلَ ٱَمَ ي وَ َأ َ  [١٨٢: آل عمران]  ﴾م 

 طور کامل خواهید گرفت. چشد و روز رستاخیز پاداشتان را به داری طعم مرگ را می هر جان

ی دیگری طعم مرگ را  د زندهداری، چه انسان باشد و چه هر موجو لذا هر جان
چشد. در این آیه از مردن به چشیدن طعم مرگ، تعبیر شده است؛ زیرا  طور قطع می به

 داند. مرگ، تلخ است و انسان، آن را ناخوشایند می
یابد که نزد  هایی را می ی نعمت رسد و مژده ولی مؤمن هنگامی که مرگش فرامی

داند. اهلل  آن هنگام، مرگ را ناخوشایند نمی شود و در می خداست، مشتاق دیدار اهلل

َن فَ َُكَُّ﴿متعال فرمود:  ةَُذ ا ََس  وَ ل َٱَئِق  اَِتَ م  ُكمَ َنَ تُو فذوَ َِإَونذم  ُجور 
ُ
ةَِ قِي  َلَ ٱَمَ ي وَ َأ و »، یعنی: ﴾م 

ی  اگر انسان در دنیا، نتیجه«. کنید طور کامل دریافت می روز قیامت پاداشتان را به

ید؛ بلکه پاداش کامل، آ شمار نمی ی اجر و پاداش او به ههم عملش را ببیند، این،

کند. زیرا گاه مؤمن در  طور کامل در قیامت دریافت می که انسان آن را به ست یپاداش

که در آخرت  ست یبیند، اما این، غیر از پاداش کامل ی اعمال نیکش را می دنیا نتیجه

نََِزِحَ زُحَ َف م ن﴿ود. دهند و پاداش کامل، در قیامت خواهد ب به او می دَ َِلذارَِٱَع 
ُ
أ َِخل َو 

َ ٱ دَ َنذةَ ل  ق  پس هرکس از آتش دوزخ دور گردد و وارد بهشت شود، »، یعنی: ﴾ف ازَ َف 

لذا رستگاری دو جنبه دارد: رهایی از یک امر ناخوشایند و رسیدن به «. رستگار است

و نیز ورود به ؛ یعنی رهایی از دوزخ که بسیار سخت و ناگوار است یک خواسته
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. ست ینظیر باشد. این، رستگاری بزرگ و بی بهشت که خواسته و امیدِ هر کسی می

ا﴿ َ ٱَو م  نَ ٱَةَُي وَ ل  ََي ا َدلُّ ت  ََإِلذ ای فریبنده است  زندگی دنیا، تنها بهره»، یعنی: ﴾١٨٥َُغُرورَِلَ ٱَعَُم 

باشد که  نی میای فریبنده و فا راست فرموده است؛ دنیا، کاال و بهره اهلل«. و بس

کند تا به مقصدش مسافر از آن استفاده می که ست ای هتوش بقایی ندارد و مانند ره

 .آید فریبد و زیبا و آراسته در نظر می برسد. با این حال، فریبنده است و انسان را می

گردد.  تر به آن درآویزد، از آخرت دورتر می تر شود و انسان، بیش هرچه دنیا بیش

ْن ُتْفتََح »فرموده است:  پیامبررو  از این
َ
ْخَش أ

َ
ْخََش َعلَيُْكم، َولكيّن أ

َ
ِ ما الفْقَر أ َواَّللَّ

ْنيَا َعلَيُْكم  َفتَْهِلَكُكْم  ،ْت لََعَ َمْن ََكَن َقبْلَُكم، َفتَنَافَُسوَها َكَما َتنَافَُسوَهاِتحَ فُ كما ادلُّ
ْهلََكتُْهمْ 

َ
رای شما از بابت فقر نگران نیستم؛ بلکه به اهلل سوگند، من ب»یعنی:  (۶).«َكَما أ

ی دنیا به روی شما گشوده شود و مانند گذشتگان که بر  ترسم که دروازه از این می

گونه  سر دنیا، با هم رقابت کردند، شما نیز به رقابت با یکدیگر بپردازید و دنیا، همان

 «.که آنان را به هالکت کشاند، شما را نیز به هالکت برساند
بینیم که اگر انسان در تنگنا یا در وضعیت متوسطی باشد، برایش  رو گاه می ناز ای

شود که سر به طغیان بگذارد. لذا اهلل  فریبد و باعث می بهتر است؛ زیرا ثروت، او را می

ا﴿ متعال فرمود: َ ٱَو م  نَ ٱَةَُي وَ ل  ََي ا َدلُّ ت  ََإِلذ ای  هزندگی دنیا، تنها بهر»یعنی: ، ﴾١٨٥َُغُرورَِلَ ٱَعَُم 
پس به دنیا فریفته نشوید و به آخرت توجه کنید که اگر انسان «. فریبنده است و بس

نظیری  در آن، از آتش دوزخ دور گردد و به بهشت برود، به رستگاری بزرگ و بی
 دست یافته است.

*** 
 فرماید: اهلل متعال می

ا﴿ َن فَ َرِيت دَ َو م  يََُِِس 
 
ۡرَبِأ

 
َأ َ ٱَإِنَذَت ُموُت ََض  بُِي ََلِيمَرعَ َّللذ َ [٤٣: لقامن]  ﴾٣٤َخ 

داند در کدامین  کس نمی داند فردا چه دستاوردی خواهد داشت و هیچ  کس نمی  و هیچ
 میرد. سرزمین می

 فرماید: و می

                                           
 . ]مترجم[520ی  . ر.ک: حدیث شماره6820؛ و صحیح مسلم، ش: 2042صحیح بخاری، ش:  (۶)
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ا ََف إِذ ا﴿ لُُهمَ َءَ ج  ج 
 
ََأ َي سَ َل  ةَ َِخُرونَ َ  َت  اع  ََس  ل  َََ  [٦١: النحل] ﴾٦١َِدُمونَ ت قَ ي سَ َو 

 افتند. ای پیش می کنند و نه لحظه ای تأخیر می ، نه لحظهو چون اجلشان فرا رسد

 شرح
، در باب یاد مرگ و کوتاه کردن آرزو، ضمنِ آیاتی که ذکر کرده، این /مؤلف

 فرماید: می آیه را یادآور شده است که اهلل

ا﴿ َن فَ َرِيت دَ َو م  يََُِِس 
 
ۡرَبِأ

 
َأ َ ٱَإِنَذَت ُموُت ََض  لِيمَرَّللذ بُِي ََع     [٤٣: نلقام]  ﴾٣٤َخ 

داند در کدامین  کس نمی وردی خواهد داشت و هیچآ داند که فردا چه دست  کس نمی  و هیچ
 راستی که اهلل، دانای آگاه است. میرد. به سرزمین می

داند. اهلل متعال  آن را نمی این، یکی از کلیدهای غیب است که کسی جز اهلل
 فرماید: می

هَُ۞﴿ اتِحََُۥو ِعند  ف  يَ لَ ٱَم  ََبَِغ  عَ َل  ا َي  ََل ُمه   [  ٢٩: األنعام]  ﴾ُهو  ََإِلذ

 های غیب نزد اوست و کسی جز او از آن آگاه نیست.و کلید

 ست که در این آیه ذکر شده است: کلیدهای غیب، همین پنج موردی

َ ٱَإِنَذ﴿ هََُّللذ ةَِٱَمَُِعلَ َۥِعند  اع  ُِلََلسذ ِ ُيَن  يَ لَ ٱَو  ي عَ َث َغ  اَل مَُو  َٱَِفََم 
اِمَ رَ ل   اوَ َح  َرِيت دَ َم 

َن فَ  اذ اَسر دَ َِسُبَت كَ َمذ اَا َغ  م  َن فَ َرِيت دَ َو  يََُِِس 
 
ۡرَبِأ

 
َأ ََ [  ٤٣: لقامن]  ﴾ت ُموُت ََض 

فرستد و  همانا دانش )مربوط به زمان( قیامت، نزد اهلل است؛ )و اوست که( باران را فرو می 
دستاوردی خواهد داشت داند که فردا چه   کس نمی  داند و هیچ هاست، می آنچه را که در رحم

 میرد. داند در کدامین سرزمین می کس نمی و هیچ

کس زمان برپا شدن قیامت  گاه نیست؛ لذا هیچاز این پنج مورد، آ کسی جز اهلل

ست از داناترین شخصِ بشر،  هیی ال که برترین فرشته داند. حتی جبرئیل را نمی

ِِن عَ »پرسید:  اهلل یعنی از رسول ْخَِبْ
َ
اعةِ ا ِن َفأ ی )زمانِ(  به من درباره». یعنی: «لسَّ

ائِل»فرمود:  پیامبر«. قیامت خبر بده ْعلََم ِمن السَّ
َ
کسی که از »: (۶)«َما املْسُؤوُل َعنَْها بأ

زمان  لذا تنها اهلل «.کننده، داناتر نیست خدا( از سؤال پرسی )یعنی خود رسول او می

 داند. برپا شدن قیامت را می

                                           
 .2صحیح مسلم، ش:  (۶)
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ُِلَ﴿ ِ ُيَن  ي ث ََو  ی باران،  کننده نازل «.فرستد و اوست که باران را فرومی»یعنی:  ﴾ٱل غ 

که از  ست یهمان ذات فرستد؛ پس اهلل می داند که چه زمانی باران را فرو خود می

به بارانی گفته « غیث»کند.  باشد و خود، آن را نازل می زمان نزول باران، آگاه می

رو  شود. از این د و سختی و خشکی برطرف میروی شود که با نزول آن، گیاه می می

ی  گذارد و در نتیجهدر باران، برکت نمی نیست؛ زیرا گاه اهلل« غیث»هر بارانی، 

نَُة »فرموده است:  اهلل گونه که رسول روید. همان باران، گیاهی از زمین نمی لَيَْسِت السَّ
ْن ُتْمَطُروا َوال

َ
نَُة أ ْن ال ُتْمَطُروا بَِل السَّ

َ
رُْض َشيْئًاأ

َ
قحطی و »یعنی:  (۶).« تُنِْبُت األ

که بارها باران  ست اینخشکسالی، این نیست که برای شما باران نبارد؛ بلکه قحطی، 

 «.ببارد، اما گیاهی از زمین نروید
بارد، اما اهلل متعال هیچ  دهد؛ گاه بارها باران می چنین مواردی، زیاد روی می

روید و زمین، زنده و سرسبز  رو گیاهی از زمین نمی این و از گذارد نمیبرکتی در آن 
ی  کند، اهلل متعال است و فروفرستنده شود. پس ذاتی که باران بابرکت را نازل می نمی

ی وضع هوا  هایی که درباره باشد. و اما گزارش آن آگاه می ریزشِباران، خود از زمان 
ی محاسبات  حقیقت نتیجه شنویم، در و انتظار نزول باران در فالن منطقه می

یابند که  ی محاسبات مربوط به این دانش، درمی که هواشناسان، بر پایه ست یهواشناس
آیا هوا، برای نزول باران، مساعد است یا خیر؛ با این حال، در بسیاری از موارد، 

ند دا از زمان نزول باران آگاه نیست و نیز نمی کنند. بنابراین، کسی جز اهلل اشتباه می
 که آیا بارانی که انتظارِ بارشِ آن وجود دارد، بابرکت خواهد بود یا خیر.

ل مَُ﴿ ي ع  اَو  امََِِفََم  ر ح 
و کسی جز اهلل از « داند هاست، می چه را در رحم و آن: »﴾ٱل  

های گوناگونی  ها، وضعیت ها موجود در رحم هاست، آگاه نیست. جنین چه در رحم نآ

ها، حتی در شکمِ مادر نیز قابل درک و شناسایی هستند  حالت ای از این دارند که پاره

توان دریافت که  ها هیچ وقت، قابل شناخت نیستند. به عنوان مثال می ای از آن و پاره

های جنس جنین را  نشانه آیا جنین، پسر است یا دختر؟ البته زمانی که اهلل

ی متولد خواهد شد و زنده به دنیا طور دقیق چه زمان که این جنین، به آفریند. اما این می
                                           

 .6815ر.ک: صحیح مسلم، ش:  (۶)
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که  خواهد آمد یا مرده و نیز آیا مدتی طوالنی زنده خواهد بود یا مدتی اندک، و این

چنین فرجامش نیک و سعادتمندانه  عملِ نیکی خواهد داشت یا کردارِ بدی و هم

روز، یا از رزق و روزیِ فراوانی برخوردار خواهد شد یا  خواهد بود یا بد و تیره

از آن، آگاه  وزیِ اندکی خواهد یافت، بر همه پوشیده است و کسی جز اهللر

 نیست.

ا﴿ رِيَو م  ََت د  سر اذ اَن ف  ِسُبََمذ اَت ك  د  داند که فردا چه  کس نمی هیچ: »﴾غ 

آورد نیکی  داند که در آینده، دست  کس نمی یعنی هیچ«. آوردی خواهد داشت دست

م پیش از فرارسیدنِ فردا بمیرد یا فردا از آوردِ بدی؛ شاید ه خواهد داشت یا دست

گوید: فردا چنین خواهم  داند؟ انسان همواره می کار و تالش، باز بماند؛ کسی چه می

یقین  کس به رو هیچ دهد! از این ، اما هیچ کاری انجام نمیکرد، فردا چنان خواهم کرد

و حساب و  گیرد کردی خواهد داشت؛ گرچه تصمیم می داند که فردا چه عمل نمی

 خورد. کند، اما شرایط، طورِ دیگری رقم می کتاب می

ا﴿ رِيَو م  ََت د  ُس  يََِِن ف 
 
ََبِأ ۡرض 

 
داند در کدامین سرزمین  کس نمی و هیچ: »﴾ت ُموُتََأ

میرد یا در نزدیکیِ آن یا در غربت؟ آیا در  آیا در شهر و دیار خودش می«. میرد می

 داند. می داند؛ بلکه تنها اهلل اپیما؟ نمیمیرد یا در آسمان و سوار بر هو دریا می
دانیم که  رویم و نمی سو و هرجا که بخواهیم، می سو و آن وقتی با وجودی که این

اطالعیم و  در کدامین سرزمین یا در کجا خواهیم مُرد، پس از زمانِ مرگ خود نیز بی
، ماهی که در آن روز میریم یا هنگامِ نیم میریم یا عصر، شب می دانیم که صبح می نمی
دانیم که مرگمان در چه زمانی و در کدامین  میریم، دور است یا نزدیک؟ نمی می

سرزمین خواهد بود؟ حال که چنین است، پس آرزوهایمان را کوتاه کنیم و آرزوهای 
دور و درازی نداشته باشیم؛ هیچ گاه نگو: من که جوانم  و هنوز، فرصت زیادی دارم. 

ساالنی که از  اند! و چه بسیار کهن در جوانی، از دنیا رفته و مرده چه یسار جوانانی که
اند! نگو: من که صحیح و سالم هستم و مرگ، دور  عمری طوالنی برخوردار شده

اند و  بار و غیرقابل درمان دچار شده های مرگ است؛ چه بسیار افرادی که به بیماری
هم زدن، در اثر یک حادثه از  به اند! چه بسیار کسانی که در یک چشم خیلی زود مرده

ی  اند! لذا شایسته اند! و چه بسیار افرادی که ناگهان چشم از دنیا فروبسته دنیا رفته
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کس نیست که آرزوهای طوالنی داشته باشد؛ بلکه باید عمل کنیم: دنیا کار و  هیچ
جوید. لذا برای  طلبد و آخرت، کار و تالشی درخورِ خود می تالش خود را می

 ای تالش کنیم که درخورِ آن است. گونه و توکل بر او  به رت، با ایمان به اهللآخ
 فرماید: اهلل متعال می

ا ََف إِذ ا﴿ لُُهمَ َءَ ج  ج 
 
ََأ َي سَ َل  ةَ َِخُرونَ َ  َت  اع  ََس  ل    [  ٦١: النحل]  ﴾٦١َِدُمونَ ت قَ ي سَ َو 

 افتند. یش میای پ کنند و نه لحظه ای تأخیر می و چون اجلشان فرا رسد، نه لحظه

ای پیش  وقتی اجل انسان فرارسد، امکان ندارد که یک دقیقه تأخیر کند یا دقیقه
شود؛  بیفتد؛ بلکه اجلِ انسان، مشخص و محدود است و لحظه ای پس و پیش نمی

 پس چرا آروزهای طوالنی در سر بپرورانیم؟
سرزمینی داند که در چه  رسد و نمی داند که مرگش چه زمانی فرامی انسان نمی

در سفر حج، سوار بر شتر  :کرد میرد. یکی از برادران قابل اعتماد، برایم تعریف می می
بیمارش با او بود و او از مادرش نگهداری و  که مادرِ داشتیمسفری  و هم بودیم

راه افتاد؛ او که از  کرد. کاروان هنگام بازگشت از مکه، در پایان شب به پرستاری می
نمود، نتوانست با کاروان حرکت کند؛ لذا از کاروان عقب ماند و  مادرش مراقبت می
ها  راه را گم کرد. مسیری در میان کوه ها نرسید و به آن اما اه افتاد،صبح که شد، به ر

ها پرسید: راهِ  ای رسید که چند نفر در آن بودند. از آن پیش گرفت تا به خیمه در
شتر را بخوابان و ای.  دور شده از راه نجد، خیلی گفتند: تو کجاست؟ "نجد"

 رسانیم. آن مرد، شتر را خواباند و مادرش را پایین میاستراحت کن؛ ما خود، تو را 
آورد. هنوز مادرش به زمین تکیه نزده بود که اهلل متعال، جانش را گرفت. چگونه با 

، راهش آمده بود؛ اهلل متعال چنین مقدّر کرد که این مرد "مکه"به  "قصیم"حاجیان از 
 داند. ، این را نمیرا گم کند و به این مکان برسد. کسی جز اهلل

ایم که برخی از مردم، اندکی  دانیم. چه همه شنیده زمانِ مرگ خود را نیز نمی
اند؛  ها پیش آمده است و جان باخته ای برای آن حادثهاند، اما  عقب ماندهدرنگ کرده یا 

ها بدین خاطر است که  ی این بردند. همه می ردَ بهجانِ سالم  رسیدند، ولی اگر می
رو انسان  اجل و سرآمدِ هر چیزی را مشخص و محدود قرار داده است. از این اهلل

هوش باشد و آرزوهای طوالنی را از سر ببرد و برای آخرت خویش تالش کند  باید به
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ده باشد. سان برای آخرتش آما و در این فکر باشد که خیلی زود خواهد مُرد و بدین
دهد که انسان باید آروزهایش را کوتاه نماید و برای  می  ی این آیات، نشان همه

 آخرت، آماده شود.
*** 

 فرماید: اهلل متعال می

َى﴿ اي  ه  يُّ
 
ِينَ ٱَأ ُنوا َََّلذ ََء ام  مَ َِهُكمَ تُلَ َل 

 
ل  ََلُُكمَ و  َأ وَ َو 

 
نَُدُكمَ ل  َأ َِ ٱَرَِذِكَ َع  نَّللذ َو م 

فَ  َىف ََلِك َذ  ََع ل َي  ل  و 
ُ
ونَ خ  َلَ ٱَُهمََُئِك َأ نفُِقوا ٩َََِسُ

 
أ اَِمنَو  ز قَ َمذ بَ َِمِنَُكمن  َر  نَلَِق 

 
َأ

َ
 
ُكمََُِتَ ي أ د  ح 

 
وَ ل َٱَأ ي ُقول ََُتَم  رَ َل  َل وَ َر ِبََِف  خذ

 
َىَت ِنَ أ لَ َإِل  ج 

 
ِريبَ َأ

ق ََق  دذ صذ
 
ُكنَف أ

 
أ َو 

ل ن١٠ََلِِحيَ لصذ َٱَِمِنَ  رَ َو  َُٱَيُؤ ِخِ ا ََاإِذَ ًَسان فَ َّللذ ا ََءَ ج  لُه  ج 
 
َُٱوَ َأ بُِي ََّللذ اَخ  لُونَ ت عَ َبِم  َم 

ََ  [١١  ،٩: املنافقون]  ﴾١١
کردی  ای مؤمنان! اموال و فرزندانتان، شما را از یاد اهلل غافل نکنند. و کسانی که چنین روی

ز شما که مرگ هر یک ا ایم، انفاق کنید؛ پیش از آن چه به شما داده کارند. و از آن دارند، زیان
انداختی تا صدقه  ای پروردگارم! ای کاش )مرگ( مرا اندکی به تأخیر می»فرا رسد و بگوید: 

دهم و از نیکوکاران باشم. و اهلل، هرگز مرگ کسی را که اجلش فرا رسیده، به تأخیر 
 اندازد. و اهلل، به کردارتان آگاه است. نمی

 فرماید: و می

َى﴿ تذ ا ََإِذ اَح  ُهمََُءَ ج  د  ح 
 
وَ ل َٱَأ َ ٩٩ََِجُعونَِرَ ٱَر ِبََِق ال ََُتَم  ِلِ ع 

عَ َل 
 
ُلَأ اَالِحَ ص  ََم  َفِيم 

كَ  ذ  ََُتَ ت ر  اَلَك  ةَرَإِنذه  ِم  ا َق ا ََُهوَ ََك  ا ََو ِمنَئِلُه  ر  َ َز خَرب رَ َئِِهمو  ُثونَ ُيبَ َمَِي وَ َإِل  َنُفِخَ َف إِذ ا١٠٠ََع 
ورَِٱَِفَ اب ََف ل  ََلصُّ نس 

 
ئِذَ ي وَ َن ُهمَ ب يَ َأ ََم  ل  ا َي ََو  م ن١٠١ََء لُونَ يِت س  ََف  و  ََث ُقل ت  َۥزِيُنهَُم 

َى ل  و 
ُ
نَ ١٠٢ََلُِحونَ ُمفَ ل َٱَُهمََُئِك َف أ ََو م  ت  فذ و  ََخ  َىَۥزِيُنهَُم  ل  و 

ُ
ِينَ ٱَئِك َف أ وَ ََّلذ ِسُ َا َخ 

ُهمَ  نُفس 
 
نذمَ َِفََأ ه  ونَ خ  ََج  حَُت لَ ١٠٣ََِلُ ُهمََُف  اَو ُهمَ َِلذارَُٱَوُُجوه  ل مَ ١٠٤ََلُِحونَ ك  ََفِيه 

 
َأ

َ ُتتَ َِتَء اي  ََت ُكنَ  ل يَ َل  اَف ُكنُتمَُكمَ ع  بُونَ َبِه  ِذِ بذن اَق الُوا ١٠٥َََتُك  ََر  ل ب ت  ل يَ َغ  َن اع 
ُتن اِشقَ  ُكنذاَو  ٓاَامَ ق وَ َو  بذن ا ١٠٦َََِلِيَ ض  خَ َر 

 
اِمنَ َن ارِجَ أ َق ال ١٠٧َََلُِمونَ ظ  ََف إِنذاَن اُعدَ َف إِنَ َه 

َخَ ٱ اَوا ََ َُس  ََفِيه  ل  نَ َۥإِنذه١٠٨َََُِلُِمونَِتُكَ َو  ُقولُونَ َِعب ادِيَِمِنَ َف رِيقَرََك  بذن ا ََي  نذاَر  َء ام 
َ رَ ٱوَ َِل  اَفِرَ غَ ٱف َ ََن اح  نت 

 
أ ََُو  ي  َىَرِيًّاِسخَ َُتُموُهمَ َتذ ذَ ٱف ١٠٩َََِحِيَ لرذ َٱَخ  تذ وَ َح  نس 

 
َُكمَ أ

ُكنُتمَرِيذِكَ  ُكونَ ت ض ََُهمَ ِمِنَ َو  ١١٠َََح  يَ َإِِنِ ز  اَمَ وَ ل  َٱَمَُُتهَُج  وَ َبِم  ُ ب  نذُهمَ َا َص 
 
َُهمََُأ
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ا َلَ ٱ مَ َل َق  ١١١َََئُِزونَ ف  ِثَ َك  َٱَِفََُتمَ ل 
دَ َِضَۡرل   د  ِثَ َق الُوا ١١٢َََِسنِيَ َع  وَ ًَماي وَ َن ال 

 
َب عَ َأ َض 

ََمَ ي وَ  ا َلَ ٱَلََِ َ ف س  ِثَ َإِنَل َق  ١١٣َََِدِينَ ع  ََُتمَ لذ نذُكمَ َلذوَ َق لِيل  ََإِلذ
 
١١٤ََل ُمونَ ت عَ َُكنُتمَ َأ

ِسبَ  ف ح 
 
اَُتمَ أ نذم 

 
ل قَ َأ ب ثَ َُكمَ ن  َخ  نذُكمَ َاع 

 
أ َ َو  ََن اإِل  ُعونَ تُرَ َل     ﴾١١٥َج 

  [  ١١٢  ،٩٩:  املؤمنون] 

گوید: ای پروردگارم! مرا بازگردان تا در سرایی  و چون مرگ هر یک از ایشان فرا رسد، می
 ست یال شایسته بپردازم. هرگز؛ این، فقط سخنکه )کارهای نیک را( رها کردم، به انجام اعم

روز که  شوند، برزخی فرارویشان است. آن آورد و تا روزی که برانگیخته می که او بر زبان می
روز پیوند خویشاوندی در میانشان نخواهد بود و از )حالِ( یکدیگر  شود، آن در صور دمیده می

سنگین باشد، رستگارند. و آنان که پرسند. پس کسانی که ترازوی کارهای نیکشان  نمی
آتش، مانند.  اند و جاودانه در دوزخ می هایشان سبک باشد، به خویش زیان زده میزان نیکی

ای دارند. آیا  های زشت و در هم کشیده ند و آنان در آن، چهرهازسو هایشان را می چهره
گویند: بدبختی و  می شمردید؟ را دروغ می شد و شما آن های من بر شما خوانده نمی آیه

جا بیرون  شقاوتمان بر ما چیره شد و ما مردم گمراهی بودیم. ای پروردگارمان! ما را از این
گوید: در  سوی کفر و گناه( بازگشتیم، واقعا ستمکاریم.  )پروردگار( می بیاور و اگر دوباره )به

گفتند: ای  یآن خوار و ساکت باشید و با من سخن نگویید. همانا گروهی از بندگانم م
ای.  پروردگارمان! ایمان آوردیم؛ پس ما را بیامرز و بر ما ببخشای که تو، بهترین بخشاینده

جا که مرا از خاطرتان بردند و شما به آنان  ولی شما، آنان را به ریشخند گرفتید؛ تا آن
یشان راستی ا خندیدید. من امروز به پاس شکیبایی و صبرشان به آنان پاداش دادم که به می

گویند: یک  ها، چقدر در زمین ماندید؟ می گوید: به شمارش سال رستگارند.  )پروردگار( می
فرماید: چه شایسته بود که  روز یا بخشی از یک روز؛ پس از شمارشگران بپرس. می

ا آیا گمان بردید که ما شما را بیهوده آفریدیم و شم؛ دانستید تنها اندکی )در زمین( ماندید می
 شوید؟ ما بازگردانده نمیسوی  به

 شرح
« یاد مرگ و کوتاه کردن آرزوها»در باب « الصالحین ریاض»در کتابش  /مؤلف
 فرماید: ی اهلل متعا را ذکر کرده است که می این فرموده

َى﴿ اي  ه  يُّ
 
ِينَ ٱَأ ُنوا َََّلذ ََء ام  مَ َِهُكمَ تُلَ َل 

 
ل  ََلُُكمَ و  َأ وَ َو 

 
نَُدُكمَ ل  َأ َِ ٱَرَِذِكَ َع  نوَ َّللذ َم  فَ  َىَلِك َذ  ََع ل َي  ل  و 

ُ
ونَ خ  َلَ ٱَُهمََُئِك َف أ نفُِقوا ٩َََِسُ

 
أ اَِمنَو  ز قَ َمذ بَ َِمِنَُكمن  َر  نَلَِق 

 
َأ

َ
 
ُكمََُِتَ ي أ د  ح 

 
وَ ل َٱَأ ي ُقول ََُتَم  رَ َل  َل وَ َر ِبََِف  خذ

 
َىَت ِنَ أ لَ َإِل  ج 

 
ِريبَ َأ

ق ََق  دذ صذ
 
ُكنَف أ

 
أ َو 
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ل ن١٠ََلِِحيَ لصذ َٱَِمِنَ  َُٱَرَ يُؤ خََِِو  ا ََإِذ اًَسان فَ َّللذ ا ََءَ ج  لُه  ج 
 
َُٱوَ َأ بُِي ََّللذ اَخ  لُونَ ت عَ َبِم  َم 

  [  ١١  ،٩: املنافقون]  ﴾١١

کردی  ای مؤمنان! اموال و فرزندانتان، شما را از یاد اهلل غافل نکنند. و کسانی که چنین روی
که مرگ هر یک از شما  یش از آنایم، انفاق کنید؛ پ چه به شما داده کارند. و از آن دارند، زیان

انداختی تا صدقه  ای پروردگارم! ای کاش )مرگ( مرا اندکی به تأخیر می»فرا رسد و بگوید: 
 دهم و از نیکوکاران باشم.

چه به ما بخشیده، امر نموده و به ما نسبت به چیزی که  اهلل متعال به انفاق کردن آن

بَ َِمِن﴿ت: باشد، هشدار داده اس قطعی و گریزناپذیر می نَلَِق 
 
ََأ

 
ُكمََُِتَ ي أ د  ح 

 
وَ ل َٱَأ : ﴾ُتَم 

خورد که  در آن هنگام انسان افسوس می«. که مرگ هر یک از شما فرا رسد پیش از آن»

رَ َل  َل وَ َر ِبَِ﴿گوید:  چرا انفاق نکرده است و می خذ
 
َىَت ِنَ أ لَ َإِل  ج 

 
رِيبَ َأ

کند  ، یعنی آرزو می﴾ق 

ق َ﴿انداخت؛  تأخیر می مرگش را به که ای کاش پروردگار، اندکی دذ صذ
 
ُكنَف أ

 
أ َِمِنَ َو 

 تا فرصتی دوباره بیابد و صدقه دهد و از نیکوکاران باشد. ﴾لِِحيَ لصذ َٱ

ل ن﴿فرماید:  می اهلل رَ َو  َُٱَيُؤ ِخِ ا ََإِذ اًَسان فَ َّللذ ا ََءَ ج  لُه  ج 
 
َُٱوَ َأ بُِي ََّللذ اَخ  َبِم 

لُونَ ت عَ  رگ کسی را که اجلش فرا رسیده است، به تأخیر هرگز م و اهلل،: »﴾١١م 

لذا وقتی اجل فرا رسد، امکان ندارد که «. اندازد. و اهلل، به کردارتان آگاه است نمی

بنا بر حکمت خویش  ای درنگ کند؛ بلکه ناگزیر در سرآمدی که اهلل انسان، لحظه

و برخی  ست ینها طوال رو عمر برخی از انسان میرد. از این مشخّص فرموده است، می

، از روزیِ گسترده و فراخی هاای از انسانکه عده نیز عمر کوتاهی دارند. چنان

ها علم و دانش  برخی از آن دست و فقیرند؛ ای دیگر تنگ شوند و عده برخوردار می

ها فهم و  یابند. گروهی از انسان آورند و برخی هم دانش اندکی می دست می فراوانی به

اند و  ضعیف است؛ برخی بلندقامت ای دیگر، دسته درک و فهمِ درکی قوی دارند و

بندگانش را در همه چیز، گوناگون آفریده  قد. به عبارت دیگر، اهلل ای کوتاه عده

 است.
 فرماید: می اهلل
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َى﴿ اي  ه  يُّ
 
ِينَ ٱَأ ُنوا َََّلذ ََء ام  مَ َِهُكمَ تُلَ َل 

 
ل  ََلُُكمَ و  َأ وَ َو 

 
نَُدُكمَ ل  َأ َِ ٱَرَِذِكَ َع  نَّللذ َو م 

فَ  َىَلِك َذ  ََع ل َي  ل  و 
ُ
ونَ خ  َلَ ٱَُهمََُئِك َف أ ََ  [٩: املنافقون]  ﴾٩َِسُ

کردی  ای مؤمنان! اموال و فرزندانتان، شما را از یاد اهلل غافل نکنند. و کسانی که چنین روی
 کارند. دارند، زیان

نهی فرموده و  که اموال و فرزندانمان، ما را از یادِ او غافل کنند، اهلل متعال از این
کردی داشته باشد و اموال و فرزندانش، او را  بیان نموده است که هرکس چنین روی

کار است؛ هرچند فرزندان و اموال فراوانی داشته  از یادِ اهلل متعال غافل کنند، زیان
 باشد. کار می رو که از یاد اهلل متعال غافل شده است، زیان  باشد، اما از آن

مشغول شود. ذکر اهلل متعال، فقط  برد که به ذکر و یاد اهلل لذا کسی سود می

ی تقرب و نزدیکی به  شود که مایه نیست؛ بلکه شامل هر سخنی می «إالالل الهلإ»گفتن 

شمار  نزدیک کند، ذکر او به چنین هر عملی که انسان را به اهلل اهلل متعال است؛ هم

 :فرماید گونه که اهلل متعال می آید. همان می

قِمَِ﴿
 
أ ل وَ ٱَو  ل وَ ٱَإِنَذَة  َلصذ َ ت نَ َة َلصذ نََِه  حَ لَ ٱَع  ا َف  رَِ ل َٱوَ َءَِش  ِكَ َُمنك  َّل  َِٱَرَُو  كَ َّللذ

 
ُ َأ َُٱوَ َب  َّللذ

عَ  اَل مَُي  ََم  ََ  [٣٢: العنكبوت]  ﴾٤٥َن ُعونَ ت ص 
، دارد. و ذکر و یاد اهلل گمان نماز از کارهای زشت و ناپسند باز می و نماز را برپا دار؛ بی

 دهید. داند چه انجام می تر است. و اهلل می بزرگ

دهد  نزدیکی بجوید یا عملی انجام می گوید تا به اهلل که سخنی می انسان همین
آید و  شمار می کند، ذاکر به تا به اهلل متعال نزدیک شود، در آن هنگام که چنین نیتی می

که  ست یلِ هر سخن یا کرداردر حقیقت، در ذکر و یاد اهلل متعال است. لذا ذکر، شام
 فرماید: می باشد. می ی تقرب و نزدیکی به اهلل مایه

َى﴿ تذ ا ََإِذ اَح  ُهمََُءَ ج  د  ح 
 
وَ ل َٱَأ َ ٩٩ََِجُعونَِرَ ٱَر ِبََِق ال ََُتَم  ِلِ ع 

عَ َل 
 
ُلَأ اَالِحَ ص  ََم  َفِيم 

كَ    [  ١١١  ،٩٩:  املؤمنون]  ﴾ُتَ ت ر 

وید: ای پروردگارم! مرا بازگردانید تا در سرایی گ و چون مرگ هر یک از ایشان فرا رسد، می
 که )کارهای نیک را( رها کردم، به انجام اعمال شایسته بپردازم.

گوید: مرا به دنیا  رسد، می گاه مرگِ هر یک از منکِران پیامبران فرا می یعنی آن

: تا به گوید جا ترک کردم. نمی بازگردانید تا به انجامِ کارهای نیکی بپردازم که در آن
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َ ﴿گوید:  جویی از زنان دنیا بپردازم؛ بلکه می ها و کام ها، کاخ لذت ِلِ ع 
ُلََل  م  ع 

 
اَأ َص  لِح 

ا ُتََفِيم  ك  تا در سرایی که کارهای نیک را رها کردم، به انجامِ اعمال شایسته : »﴾ت ر 

دریغ  و به بذل و بخشش اموالی مشغول شوم که از انفاق آن در راه اهلل« بپردازم

ذ َ﴿فرماید:  مودم. اهلل متعال مین ؛ یعنی: هرگز؛ هیچ رجوعی در کار نیست و ﴾لَك 

 :بازگشت به دنیا، امکان ندارد. زیرا

ا ََإِذ ا﴿ ُلُهمَ َءَ ج  ج 
 
ََأ َي سَ َف ل  ةَ َِخُرونَ َ  َت  اع  ََس  ل    [  ٣٩:  يونس]  ﴾٤٩َِدُمونَ ت قَ ي سَ َو 

 هند داشت.ای تأخیر یا تعجیل نخوا وقتی اجلشان فرا رسد، لحظه

ا﴿فرماید:  سپس اهلل متعال می ةَرَإِنذه  ِم  اَُهوَ ََك   ست یاین، فقط سخن»؛ یعنی: ﴾ق ا ئِلُه 

که چنین انسانی در هنگام  ست یمنظور، همان درخواست«. آورد که او بر زبان می

َ ٩٩ََِجُعونَِرَ ٱَر ِبَِ﴿ کند: گوید و آرزوی بازگشت دوباره به دنیا را می مرگش می ِلِ ع 
َل 

َ
 
ُلَعَ أ اَالِحَ ص  ََم  كَ َفِيم  ای پروردگارم! مرا بازگردانید تا در سرایی که کارهای : »﴾ُتَت ر 

ا ئِِهمَو ِمن﴿«. نیک را رها کردم، به انجامِ اعمال شایسته بپردازم ر  ز خَرَو  َ َب ر  َي و مََِإِل 
ُثونَ  : یعنی«. شوند، برزخی فرارویشان است و تا روزی که برانگیخته می: »﴾١٠٠َُيب ع 

ها که مرگشان فرارسیده است. برزخ، حدّ فاصل میان دنیا و قیامت  پیشِ روی این

کند که انسان در زمین دفن گردد یا روی زمین، خوراک درندگان  است؛ فرقی نمی

ها  ی این شود و باد، او را به هر سو پراکنده کند یا در قعر دریا ناپدید گردد. همه

شوند، این  زِ قیامت که از قبرهایشان برانگیخته میشود. و همه تا رو برزخ نامیده می

 عالَم را تجربه خواهند کرد.

ورَِٱَِفََنُفِخَ َف إِذ ا﴿ اب ََف ل  ََلصُّ نس 
 
ئِذَ ي وَ َن ُهمَ ب يَ َأ ََم  ل  ا ََو    [١١١:  املؤمنون] ﴾١٠١َء لُونَ ي يِت س 

در میانشان نخواهد بود و  روز پیوند خویشاوندی شود، آن در صور دمیده می -روز قیامت -گاه که  آن: »

 شود: : دو بار در صور دمیده میست گفتنی «.پرسند از )حالِ( یکدیگر نمی
گردند و  زده و هراسان می شود، همه وحشت نخستین بار که در صور دمیده می

دهد و صدای وحشتناکی از آن، بلند  در صور می سان که اسرافیل ؛ بدینمیرند می
 که اهلل متعال بخواهد. میرند، جز آن افتند و می وحشت می ی مردم به شود که همه می
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شوند و به  شود، ارواح از صور خارج می وقتی برای دومین بار در صور دمیده می

گردند. و این، سرآغاز زندگیِ همیشگی خواهد بود و پس از آن،  پیکرهایشان بازمی

نخواهد بود و از  روز پیوند خویشاوندی در میانشان آن» هیچ مرگی وجود ندارد.

ورَِٱَِفََنُفِخَ َف إِذ ا﴿ «:پرسند )حالِ( یکدیگر نمی اب ََف ل  ََلصُّ نس 
 
ئِذَ ي وَ َن ُهمَ ب يَ َأ ََم  ل  َو 

ا َ شوند،  که از قبرهایشان برانگیخته می ؛ یعنی پس از این[١٠١:  املؤمنون] ﴾١٠١َء لُونَ ي يِت س 

و جویای حالِ  های خویشاوندی، هیچ سودی به حالشان نخواهد داشت نسبت

 فرماید: یکدیگر نخواهند بود. بلکه اهلل متعال می

رَ ل َٱَي فِرََُّمَ ي وَ ﴿ ِخيهََِِمنَ َءَُم 
 
ِمِه٣٤َََِأ

ُ
أ بِيهََِۦو 

 
أ ص  ٣٥َََو  ب نِيهََِۦِحب تِهَِو  َمَ ٱَلُِك٣٦َََِِو  َرِي 

ئِذَ ي وَ َُهمَ ِمِنَ  ََم 
 
أ َ [  ٤٧  ،٤٣:  عبس]  ﴾٣٧َنِيهَُِيغَ َنَرش 

گریزد. و نیز از همسر و  کند، و از مادر و پدرش می فرار میروزی که آدمی از برادرش 
 کند. فرزندانش. در آن روز هر کسی گرفتاری و کاری دارد که او را به خود مشغول می

پرسند: فالنی چطور است و  در صورتی که در دنیا جویای حالِ یکدیگرند و می

کسی گرفتار خویش  کند؟ چه اتفاقی برایش افتاده است؛ اما در آخرت، هر چه می

َِ﴿باشد:  است و به خود مشغول می ئِذَ ي وَ َُهمَ ِمِنَ َِري َمَ ٱَلُِكِ ََم 
 
أ  [  ٤٧:عبس] ﴾٣٧َنِيهَُِيغَ َنَرش 

م ن﴿ فرماید: اهلل متعال می ََف  و  ََث ُقل ت  َىَۥزِيُنهَُم  ل  و 
ُ
؛ یعنی:  ﴾١٠٢َلُِحونَ ُمفَ ل َٱَُهمََُئِك َف أ

لذا مردم در آن «. باشد، رستگارندپس کسانی که ترازوی کارهای نیکشان سنگین »
روز دو دسته خواهند بود: گروهی که ترازوی کارهای نیکشان سنگین است؛ چنین 

چه برایشان ناگوار  رسند و از آن چه دوست دارند، می کسانی رستگارند، یعنی به آن
 یابند.... است، رهایی می

هم به صورت ، جمع میزان و به معنای ترازوست و در کتاب و سنت، موازین

ا﴿فرماید:  جا می صورت فرد. اهلل متعال در این جمع آمده و هم به مذ
 
نَف أ ََم  َث ُقل ت 

و  َ َُكَِمتَاِن َخِفيَفتَاِن لََعَ اللَِّساِن، »فرموده است:  . پیامبر [٦: القارعة] ﴾٦َۥزِيُنهَُم 
ِ الَْعِظيمِ ثَِقيلَتَاِن ِِف الِْمزَياِن، َحِبيبَتَاِن إََِل الرََّْحَِن: ُسبْحَ  ِ َوِِبَْمِدهِ، ُسبَْحاَن اَّللَّ  (۶).«اَن اَّللَّ

                                           
 .6285(؛ و مسلم، ش: 7422، 2226، 2512صحیح بخاری، ش: ) (۶)
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دو کلمه وجود دارد که بر زبان سبک است؛ ولی در ترازوی اعمال سنگین »یعنی: 

 «.العظيمالل ِبمده، سبحانالل وسبحانباشد و محبوب پروردگار رحمان است:  می

. لذا این واژه یک بار به صورت جمع ذکر «ِِف الَْمواِزين»و نگفت:  «ِِف الِْمزَيانِ »فرمود: 

شوند، به  شد و باری دیگر به صورت مفرد. به سبب فراوانیِ چیزهایی که وزن می

صورتِ جمع ذکر شده است و چون فقط یک ترازوی دقیق وجود دارد که ظلمی در 

 شود، به صورتِ مفرد آمده است. وزن کردن در کار نیست و حقّ کسی ضایع نمی
اند: اعمال و برخی  شود؟ برخی از علما گفته یزی وزن یا سنجیده میاما چه چ

ای دیگر بر این باورند که خودِ  های اعمال. عده اند: کارنامه یا نامه دیگر گفته
 ها وجود دارد. ی هر یک از این دیدگاه شوند. زیرا احادیثی درباره کنندگان وزن می عمل

 یی االه اعمال است، به این فرمودهشود،  چه وزن می گویند: آن کسانی که می
 فرماید: می اند که اهلل دالل کردهست ا

عَ َف م ن﴿ ل َي  ال َِمثَ َم  ةَ َق  َ َذ رذ ي  هََُاخ  ن٧ََۥي ر  عَ َو م  ل َي  ال َِمثَ َم  ة ََق  َِ َذ رذ هََُاِش   ﴾٨َۥي ر 
[  ٨  ،٧: الزلزلة]   

ای بدی نماید،  ذرهوزن  بیند. و هر کس هم ای نیکی کند، آن را می وزن ذره پس هرکس هم
 بیند. را می آن

 تر حدیثی ذکر شد که پیامبر در این آیه به سنجش عمل اشاره شده است. پیش

َُكَِمتَاِن َخِفيَفتَاِن لََعَ اللَِّساِن، ثَِقيلَتَاِن ِِف الِْمزَياِن، َحِبيَبتَاِن إََِل الرََّْحَِن: »فرموده است: 
ِ َوِِبَْمِدهِ، ُسبْ  ِ الَْعِظيمِ ُسبَْحاَن اَّللَّ دو کلمه وجود دارد که بر زبان سبک ». یعنی: «َحاَن اَّللَّ

باشد و محبوب پروردگار رحمان است:  است؛ ولی در ترازوی اعمال سنگین می

در این حدیث به سنگین بودن این عمل یا «. العظيمالل ِبمده، سبحانالل وسبحان

 این دو کلمه در ترازوی اعمال تصریح شده است.

شوند، به  های اعمال سنجیده می ها یا نامه اند: کارنامه کسانی که گفتهداللِ است

گشایند که  ای را می های بنده که در آن آمده است: روز قیامت کارنامه ست یحدیث

ی من! آیا فرشتگانم  پرسد: ای بنده از او می هاست. اهلل آکنده از بدیها  ی آن همه

که خودم انجام  ست یها، اعمال د: خیر؛ بلکه اینده اند؟ پاسخ می به تو ستم کرده

بیند. در آن هنگام اهلل متعال به او  جاست که بنده، هالکت خود را قطعی می آنام.  داده
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آورند که در آن  ای می و سپس برگه«. نتی داریاتو، نزد ما نیکی و ام»فرماید:  می

ص و از صمیم قلب گفته است. وی، این کلمه را با اخال (۶).«إالالل الهلإ»نوشته است: 

هایی را که پُر از  ها یا کارنامه گذارند و برگه ی ترازو می این برگه را در کفه

این حدیث، از تر است.  ی آن یک برگه، سنگین کفه ی دیگر؛ هاست، در کفه بدی

 هاست. شود، کارنامه چه سنجیده یا وزن می که آن آید چنین برمی
اند  کرده لشوند، به این آیه استدال کنندگان وزن می عملاند: خودِ  کسانی که گفته

 فرماید: می که اهلل

﴿َ ةَِقِي  َلَ ٱَمَ ي وَ َل ُهمَ َنُقِيمََُف ل  زَ َم    [  ١١٢: الكهف]  ﴾١٠٥َانَ و 

 پس ترازویی برای آنان برپا نخواهیم کرد.

د بسیار الغر بو اند که: عبداهلل بن مسعود چنین به این حدیث استدالل کرده هم

رفته بود که باد  (1)«اراک»و پاهای باریک و ضعیفی داشت؛ باری باالی درختِ 

خندید؟  پرسید: چرا می شدیدی وزید و او را تکان داد. مردم به او خندیدند. پیامبر

ْثَقُل ِِف »فرمود:  اهلل های باریکش. رسول خاطر ساق گفتند: به
َ
ي َنْفِِس بِيَِدهِ لَُهَما أ ِ َواَّلَّ

ُحد  الِْمزيَ 
ُ
هایش در  سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، ساق»یعنی:  (۳).«اِن ِمْن أ

چه سنجیده یا وزن  دهد که آن و این، نشان می«. تر خواهند بود ترازو، از اُحُد سنگین

 کننده است. شود، خودِ عمل می
کنندگان، سنجیده  های اعمال و یا خود عمل لذا روز قیامت، اعمال یا نامه

 وند:ش می

                                           
السلسلة ، و 4448، ش: ةکادر مش /؛ آلبانی5211ماجه، ش:  ؛ ابن6228روایت: ترمذی، ش:  (۶)

 ، این حدیث را صحیح دانسته است.024، ش: الصحيحة

 کنند. ]مترجم[ ست که از چوب آن به عنوان مسواک استفاده می درختی (1)

نقل از  ( به2546(؛ طبرانی )7128حبان ) (؛ ابن0/561حسن است؛ روایت: احمد در مسندش ) (۳)
نقل از  ( به2/48معین در تاریخش ) رفوع. و نیز روایت: ابنمسعود به صورت م عاصم بن بهدله از ابن

 صورت مرفوع. شعبه از معاویه بن قره از پدرش به
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ََف م ن﴿ و  ََث ُقل ت  َىَۥزِيُنهَُم  ل  و 
ُ
نَ ١٠٢ََلُِحونَ ُمفَ ل َٱَُهمََُئِك َف أ ََو م  ت  فذ و  ََخ  َۥزِيُنهَُم 

َى ل  و 
ُ
ِينَ ٱَئِك َف أ وَ ََّلذ ِسُ ُهمَ َا َخ  نُفس 

 
نذمَ َِفََأ ه  ونَ خ  ََج    [  ١١٤  ،١١٨:  املؤمنون]  ﴾١٠٣َِلُ

گارند. و آنان که میزان پس کسانی که ترازوی کارهای نیکشان سنگین باشد، رست
 مانند. اند و جاودانه در دوزخ می هایشان سبک باشد، به خویش زیان زده نیکی

َى﴿فرمود:  ل  و 
ُ
ِينَ ٱَئِك َف أ وَ ََّلذ ِسُ ُهمَ َا َخ  نُفس 

 
نذمَ َِفََأ ه  ونَ خ  ََج  چنین کسانی به » :﴾١٠٣ََِلُ

هی، پیام حق را برایشان ال آوران به هستی گذاشتند، پیام . زیرا وقتی پا«اند خود زیان زده
ها از حق روی گرداندند و از  ها روشن ساختند، اما آن آوردند و حقیقت را برای آن

ای نبردند. اهلل متعال  پذیرش آن سرپیچی کردند و از وجودشان در دنیا، هیچ بهره
 فرماید: می

اَُبُدوا َعَ ٱف َ﴿ َُدونِهََِِمِنَُتمِشئَ َم  ََۦ  َِٱَِسِينَ خ  َلَ ٱَإِنَذَقُل  وَ َينَ َّلذ ِسُ ُهمَ َا َخ  نُفس 
 
َأ

هَ 
 
أ ةَِ قِي  َلَ ٱَمَ ي وَ َلِيِهمَ و  ََم  ل 

 
َ ل َُٱَُهوَ َلِك َذ  ََأ ََ  [١٢: الزمر]  ﴾١٥َُمبِيَُل َٱَانَُس 

زنند.  ی خویش زیان می کاران، کسانی هستند که روز قیامت به خود و خانواده بگو: زیان
 هان! این، همان زیان آشکار است.

ی جسمی  گونه که عذاب و شکنجه ها همان فرماید که آن یان میسپس اهلل متعال ب

ها گفته  گردند و به آن بینند و سرزنش می بینند، عذاب روحی و قلبی نیز می می

ل مَ ﴿ شود: می
 
َ ُتتَ َِتَء اي  ََت ُكنَ َأ ل يَ َل  اَف ُكنُتمَُكمَ ع  بُونَ َبِه  ِذِ  ؛[١١٢:  املؤمنون] ﴾١٠٥َتُك 

های  آری؛ آیه «شمردید؟ را دروغ می شد و شما آن ر شما خوانده نمیهای من ب آیا آیه»یعنی: 

ها  شد. پیامبران پیام حق را برایشان آوردند، ولی آن االهی بر آنان خوانده و تببین می

بذن اَق الُوا َ﴿گویند:  کفر ورزیدند و این آیات را تکذیب کردند. لذا در پاسخ می ََر  ل ب ت  َغ 
ل يَ  ُتن اِشقَ َن اع  ٓاَامَ ق وَ َُكنذاوَ َو  بذن ا ١٠٦َََِلِيَ ض  خَ َر 

 
اِمنَ َن ارِجَ أ  ﴾١٠٧َلُِمونَ ظ  ََف إِنذاَن اُعدَ َف إِنَ َه 

بدبختی و شقاوتمان بر ما چیره شد و ما مردم گمراهی بودیم. ای »یعنی:  ؛[١١٧  ،١١٦:  املؤمنون]

بازگشتیم، واقعا  -ر و گناهسوی کف به -جا بیرون بیاور و اگر دوباره  پروردگارمان! ما را از این

کنند که شقاوتشان بر آنان چیره شده و به گمراهی  سان اعتراف می . بدین«ستمکاریم

ها را به دوزخ کشانده است. اهلل، ما و شما را در پناهِ  اند که آن آشکاری دچار گشته

 خویش قرار دهد.
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ََق ال َ﴿فرماید:  اهلل متعال می س  اَوا ََ َُٱخ  ََفِيه  ل  ِلََِو  ؛  [١١٨: املؤمنون] ﴾١٠٨َُمونَِتُك 

این، شدیدترین «. گوید: در آن خوار و ساکت باشید و با من سخن نگویید پروردگار می»: یعنی

ََق ال َ﴿گوید:  ها می به آن که اهلل ست یسرزنش و سخن س  اَوا ََ َُٱخ  ََفِيه  ل  ِلُِمونََِو  َتُك 
هد و درخواستشان را د و اگر بارها با اهلل سخن بگویند، پاسخشان را نمی.﴾١٠٨

 پذیرد؛ زیرا چنین حکم فرموده که باید جاودانه در دوزخ بمانند. نمی

ها با دوستان االهی پرداخته و فرموده است:  سپس اهلل متعال به بیان برخوردِ این

نَ َۥنذهَُإَِ﴿ ُقولُونَ َِعب ادِيَِمِنَ َف رِيقَرََك  بذن ا ََي  نذاَر  َ رَ ٱوَ َِل  اَفِرَ غَ ٱف ََء ام  ََانَ ح  نت 
 
أ ََُو  ي  َِحِيَ لرذ َٱَخ 

گفتند: ای پروردگارمان! ایمان آوردیم؛  همانا گروهی از بندگانم می»؛ یعنی: [ ١٠١:  املؤمنون] ﴾١٠٩

ها کسانی هستند که به اهلل و  این «.ای پس ما را بیامرز و بر ما ببخشای که تو، بهترین بخشاینده

را! به تو و پیامبرانت و حقیقتی که از سوی گفتند: پروردگا پیامبرشان ایمان آورده، می

اند، ایمان داریم. پس گناهانمان را بیامرز تا وارد دوزخ نشویم و بر ما  تو آورده

 ببخشای تا به بهشت برویم.

َىَرِيًّاِسخَ َُتُموُهمَ َتذ ذَ ٱف َ﴿ تذ وَ َح  نس 
 
ُكنُتمَرِيذِكَ َُكمَ أ ُكونَ ت ض ََُهمَ ِمِنَ َو   ﴾١١٠َح 

جا که مرا از خاطرتان بردند و شما به  ولی شما، آنان را به ریشخند گرفتید؛ تا آن»:  [١١١: املؤمنون]

ریشخند گرفتید که مرا از یاد بردید  ای این مؤمنان را به اندازه . یعنی به«خندیدید آنان می

ُكنُتم﴿قدر مشغول نمود که مرا فراموش کردید.  ها، شما را آن کردن و این مسخره َو 
ُكونَ ض َت ََُهمَ ِمِنَ  خندیدند و آنان را مسخره  ؛ یعنی: در دنیا به مؤمنان می﴾١١٠َح 

 فرماید: می« مطففین»ی  کردند. اما اهلل متعال در سوره می

ِينَ ٱَمَ وَ ل  َٱف َ﴿ ُنوا َََّلذ ارَِلَ ٱَِمنَ َء ام  ُكونَ ي ض ََُكفذ ََََ  [٤٣: املطففني]  ﴾٣٤َح 
 خندند. پس امروز مؤمنان به کافران می

منان به کافران در آخرت، هیچ گریه یا پیامدی منفی برای مؤمنان در خندیدن مؤ 
ای همیشگی در  ی خندیدن کافران به مسلمانان در دنیا، گریه پی ندارد؛ اما نتیجه

 پناه بر اهلل. آخرت است.
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﴿َ يَ َإِِنِ ز  اَمَ وَ ل  َٱَُتُهمَُج  وَ َبِم  ُ ب  نذُهمَ َا َص 
 
ا َلَ ٱَُهمََُأ من امروز : »[١١١: املؤمنون] ﴾١١١َئُِزونَ ف 

یعنی: «. راستی ایشان رستگارند به پاس شکیبایی و صبرشان به آنان پاداش دادم که به

داری در برابر  اهلل متعال، مؤمنان را به پاس صبر و شکیبایی بر اطاعت اهلل و خویشتن

های خوشایند  گرداند و مؤمنان را به نعمت معصت و نافرمانی از او، رستگار می

از آن  دهد. اهلل های ترسناکش نجات می ها را از عذاب اند و آنرس خویش می

جهت در این آیه به رستگاری مؤمنان تصریح فرموده است که این خبر، بر افسوس و 

فرماید: اگر شما  کنندگان می به تکذیب پشیمانی منکِران پیامبران بیفزاید؛ گویا اهلل

رو بر  یافتید. از این اش بزرگ دست میکردید، به این پاد نیز همانند مؤمنان عمل می

ریشخند  شود. مؤمنانی که در دنیا به کنندگان افزوده می حسرت و افسوس تکذیب

ها که مؤمنان را  کنند و این ها خندیدند، چه وضعیتی پیدا می گرفته شدند و بر آن

 مسخره کردند، در دوزخ چه حالی دارند؟

مَ َل َق  َ﴿ ِثَ َك  َٱَِفََُتمَ ل 
دَ َِضَۡرل   د  ِثَ َق الُوا ١١٢َََِسنِيَ َع  وَ ًَماي وَ َن ال 

 
َب عَ َأ ََمَ ي وَ َض  َلََِ َ ف س 

ا َلَ ٱ ها،  گوید: به شمارش سال می -پروردگار -» :[١١٤ ،١١٨: املؤمنون] ﴾١١٣َِدِينَ ع 

گویند: یک روز یا بخشی از یک روز؛ پس از  چقدر در زمین ماندید؟ می

و چندان عمر  امبران االهی نزدشان آمدندکه پی بنگرید؛ با این«. گران بپرس شمارش

رو در  ؛ از اینای از آن نبردند توانستند در آن پند بگیرند، اما هیچ بهره یافتند که می

مَ َل َق  َ﴿اند!  کنند که فقط یک روز یا بخشی از آن در دنیا بوده آخرت، گمان می َك 
ِثَ  َٱَِفََُتمَ ل 

دَ َِضَۡرل   د  ِثَ َق الُوا ١١٢َََِسنِيَ َع  وَ ًَماي وَ َن ال 
 
َب عَ َأ ََمَ ي وَ َض  ا َلَ ٱَلََِ َ ف س  : ﴾١١٣َِدِينَ ع 

گران  پس از شمارش -ایم. در زمین بوده-گویند: یک روز یا بخشی از یک روز  می»

اند، ولی به گمان  یعنی از کسانی بپرس که حسابِ ماندنشان را در دنیا داشته«. بپرس

 یم.ا ما، فقط یک روز یا بخشی از آن در دنیا بوده

ِثَ َإِنَل َق  َ﴿فرماید:  اهلل متعال می ََُتمَ لذ نذُكمَ َلذوَ َق لِيل  ََإِلذ
 
 ﴾١١٤َل ُمونَ ت عَ َُكنُتمَ َأ

دانستید تنها اندکی )در  گوید: چه شایسته بود که می پروردگار می: » [١١٣: املؤمنون]

ید و جاودانه ا و اینک به آخرت کوچ کرده یعنی تنها اندکی در دنیا بوده «.زمین( ماندید
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بودید، به میزانِ انکاری که نسبت به پیامبران شوید. لذا اگر از افرادِ آگاه  در آن عذاب می

 بردید. اید، پی می اش زیان کرده ی اعمالی که درباره داشتید و نیز به حد و اندازه

ِسبَ ﴿ ف ح 
 
اَُتمَ أ نذم 

 
ل قَ َأ ب ثَ َُكمَ ن  َخ  نذُكمَ َاع 

 
أ َ َو  ََن اإِل  :  [١١٢:  املؤمنون] ﴾١١٥َُعونَ جَ تُرَ َل 

« شوید؟ سوی ما بازگردانده نمی که ما شما را بیهوده آفریدیم و شما به پنداشتیدآیا »

خاطر این گمان  گردند؛ لذا در آخرت به کردند که به سوی اهلل بازنمی ها، گمان می آن

شوند. آیا از حکمت خداست که این موجود را  نادرست، توبیخ و سرزنش می

هایی بر او فروفرستد، اما همه چیز با  ریند و پیامبرانی به سویش بفرستد و کتابفیاب

 ندارد؛ نامرگ پایان یابد و از میان برود و هیچ بازگشت و بعثتی در کار نباشد؟ امک

 فرماید: کافران است. اهلل متعال میبلکه این، گمان و پندارِ 

نََُّلِك َذ  َ﴿ ِينَ ٱَظ  ُروا  َََّلذ ف  يَ َك  ِينَ َلَرف و  ُروا ََِلَِّلذ ف  ََ [  ٨٧:  ص]  ﴾٢٧َِلذارَِٱَِمنَ َك 
 این، پندار کافران است. پس وای به حال کافران از آتش )دوزخ(!

 فرماید: سپس اهلل متعال می

ت ع  َ﴿ َف  َُٱَل  لُِكَل َٱَّللذ َ ٱَم  ََهَ إِل  ََل  ََقُّ َل  ََُهوَ َإِلذ رَ لَ ٱَر بُّ رِيمَِلَ ٱَِشَع 
ََ  [١١٦:  املؤمنون] ﴾١١٦َك 

روای حق و راستین، بس برتر و فراتر است؛ هیچ معبود راستینی جز او که اهلل، فرمان
 پروردگار عرش گرانقدر است، وجود ندارد.

از هر نقص، بدی و عیبی برتر و فراتر است و به ذات خویش باالی  یعنی اهلل

لُِكَل َٱ﴿باشد.  عرش خود می َ ٱ﴿روای بزرگ و قدرتمند. یعنی فرمان ﴾م  ، یعنی ﴾قُّ َل 

ََهَ إِل  ََل  َ﴿َاش، حق و راستین است، نه باطل. رواییذاتی که قدرت و فرمان : ﴾ُهوَ َإِلذ

َ﴿«. معبود برحقی جز او وجود ندارد» رَ لَ ٱَر بُّ رِيمَِلَ ٱَِشَع 
ن١١٦ََك  عَ َعَُي دَ َو م  َِٱَم  ًَهاإِل  ََّللذ

رَ  ََء اخ  ََُنَ ه  َبُرَ َل  اَۦبِهََِۥّل  ابُهََُف إِنذم  ِبِهََِدَ ِعنَۥِحس  پروردگار »تا پایان سوره؛ یعنی:  ﴾ۦ َر 

 «.قدر؛ و هرکس معبود دیگری با اهلل بخواند، هیچ دلیل و برهانی ندارد عرش گران
ی عمرش را  لحظه آید که بر انسان واجب است قدرِ لحظه از این آیان چنین برمی

بینند.؛ زیرا سرانجام  یکنند و زیان م ها نباشد که عمر خود را تَلَف می بداند و مانندِ این
 گوی اعمالش باشد. شود و باید پاسخ شود و مجازات می هر انسانی برانگیخته می

*** 
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 فرماید: اهلل متعال می

ل مَ ﴿
 
ََأ

 
ِينَ َنَِي أ ُنوَ َلَِّلذ نَا َء ام 

 
َ َأ عَ َت  َِٱَرََِِّلِكَ َقُلُوُبُهمَ َش  اَّللذ ل ََو م  َ ٱَِمنَ َن ز  ََقَِِل  ل  َو 

ِينَ ٱكَ َي ُكونُوا َ وتُوا َََّلذ
ُ
َِكت  َلَ ٱَأ بَ َِمنَب  ال ََُلَق  ط  ل يَ َف  َٱَِهمَُع 

دَُل   ََم  ت  س  ق  َ َف  َقُلُوُبُهم 
ثِيرَ ك  َ [  ١٦: احلديد]  ﴾١٦َِسُقونَ ف  ََُهمَ ِمِنَ َو 

چه از حق نازل شده، نرم  هایشان برای یاد اهلل و آن زمان نرسیده که دل  آیا برای مؤمنان، آن
ر به آنان کتاب داده شد و زمان بر آنان طوالنی گذشت ت شود و مانند کسانی نباشند که پیش

 و بسیاری از آنان فاسق و بدکار بودند. ؟هایشان سخت گشت و دل

 باره وجود دارد. های روشن و فراوانی در این آیه

َخذ رسوُل اّللَّ  رِض اهلُل عنهماوعن ابن عمر  -223
َ
، فقال:  قال: أ ُكنر »بَِمنرِكَبَّ

نَّ 
َ
نریا کأ ور اَعبُِر سبیٍل يف ادلُّ

َ
سیرَت،  رِض اهلُل عنهماَواَكَن ابُن عمر «. َك غریٌب، أ مر

َ
یقول: إَِذا أ

تَِك لَِمَرِضَك وِمنر  َت، َفال تنرَتِظِر الرَمساَء، وُخذر منر ِصحَّ بحر صر
َ
باَح وإَِذا أ َفال تَنرتِظِر الصَّ

 (۶)]روایت بخاری[ حیاتِك ملِوتَك.
در دنیا »هایم را گرفت و فرمود:  شانه اهلل لگوید: رسو می $عمر ابن ترجمه:

 «.چنان باش که گویی مسافر یا رهگذری هستی
هنگام منتظر صبح نباش و هنگامی که صبح شد، در  شب»گفت:  می $عمر ابن

برداری نما و با  ات بهره درستی برای دوران بیماری انتظار شب نباش؛ هنگام تن
 «.آماده شو استفاده از حیات خویش برای مرگ خود،

 شرح
هی را ذکر کرده ی ال وتاه کردن آرزو، این فرمودهدر باب یاد مرگ و ک /مؤلف

 که فرموده است:

ل مَ ﴿
 
ََأ

 
ِينَ َنَِي أ ُنوَ َلَِّلذ نَا َء ام 

 
َ َأ عَ َت  َِٱَرََِِّلِكَ َقُلُوُبُهمَ َش    [ ١٦: احلديد]  ﴾ّللذ

  نرم شود؟هایشان برای یاد اهلل زمان نرسیده که دل  آیا برای مؤمنان، آن

َِٱَرََِِّلِكَ ﴿هاست.  جا، خضوع و نرم شدن دل منظور از خشوع در این ، یعنی ﴾ّللذ

 فرماید: برای یاد اهلل یا هنگام یادِ اهلل. اهلل متعال در وصف مؤمنان می

                                           
 ذکر شد. 574ی  شماره تر به . این حدیث پیش2502صحیح بخاری، ش:  (۶)
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ا﴿ ِينَ ٱَِمُنونَ ُمؤَ ل َٱَإِنذم  َُٱَُذكِرَ َإِذ اََّلذ ََِإَوذ اَقُلُوُبُهمَ َو ِجل ت ََّللذ ل يَ َتُلِي ت  َۥُتهَُء اي  ََمَ هَِع 
تَ  ٰ  ََُهمَ ز اد  َ َانَ إِي ِبِِهمَ َو َع   ُونَ َر  ُكذ ت و  ََ  [٨: األنفال]  ﴾٢َي 

گردد و هنگامی که هایشان ترسان میمؤمنان، تنها کسانی هستند که چون اهلل یاد شود، دل
 کنند.یابد و بر پروردگارشان توکل میافزایش میآیاتش بر آنان تالوت شود، ایمانشان 

َِٱَرََِِّلِكَ ﴿ذا ل یاد بیاورند؛  هایشان، اهلل و عظمتش را به ، بدین معناست که دل ﴾ّللذ

ا﴿ ل ََو م  َ ٱَِمنَ َن ز  چه از حق نازل شده است، نرم شوند؛ یعنی همان  و برای آن ﴾قَِِل 

اهلل آمده است. زیرا این کتاب، حق را آورده و حاویِ حقیقت  چیزهایی که در کتاب

که این کتاب بر او نازل شده، حق و حقیقت را آورده است؛ از  باشد و پیامبر می

خاطر حقایقی که  که قلبش هنگام یاد اهلل و به ست یرو شایسته و سزاوار هر مؤمن این

 نازل شده، خاشع و نرم باشد.

َ﴿فرماید:  اهلل متعال می ل  ِينَ ٱكَ َي ُكونُوا ََو  وتُوا َََّلذ
ُ
َِكت  َلَ ٱَأ بَ َِمنَب  ال ََُلَق  ط  ل ََف  َِهمَُيَ ع 

َٱ
دَُل   ََم  ت  س  ق  َ َف   -یهود و نصارا –یعنی: و مانند اهل کتاب  ؛[١٦: احلديد] ﴾قُلُوُبُهم 

هایشان  تر به آنان کتاب داده شد و زمان بر آنان طوالنی گذشت و دل نباشند که پیش

سخت گشت. کتابی که به نصارا داده شد، انجیل بود و کتابِ یهودیان، تورات. 

رو همگی کافر  یل کفر ورزیدند و نصارا قرآن را انکار کردند؛ از اینیهودیان، به انج

مورد خشم پروردگار قرار گرفتند؛ زیرا حق و  شدند. یهودیان پیش از بعثت پیامبر

گردانی  دانستند، اما از آن سرپیچی و روی آورده بود، می حقیقتی را که عیسی

هی قرار گرفتند؛ زیرا مورد خشم ال، یهود و نصارا، همه پیامبر تکردند. پس از بعث

گونه که فرزندان خود را  شناختند؛ همان را می دانستند و پیامبر نصارا حق را می

ی اهل  سان همه گردانی کردند و بدین شناختند. با این حال، از او سرپیچی و روی می

ی که که منظور از کسان ست اینکتاب مورد خشم پروردگار قرار گرفتند. زیرا اصل بر 

مورد خشم قرار گرفتند، کسانی هستند که حقیقت را دریافتند، اما به آن عمل نکردند؛ 

 حقیقت را انکار نمودند. مانند آن دسته از یهود و نصارا که پس از بعثت پیامبر
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ال َ﴿ ل ي ِهمََُف ط  دََُع  م 
 ؛ زیرا پیامبر«زمان، بر آنان طوالنی گذشت»؛ یعنی: ﴾ٱل  

َ﴿برانگیخته شد.  یششصد سال پس از عیس ت  س  ق  رو بسیاری از  از این ﴾قُلُوُبُهمَ َف 

هایشان سخت گشت. لذا  اهل کتاب در این مدت طوالنی دچار انحراف شدند و دل

ثِيرَ﴿فرماید:  اهلل متعال می ك  «. و بسیاری از آنان فاسق بودند: »﴾١٦َف  ِسُقونَ َِمِن ُهمَ َو 

ها از  و منحرف بودند؛ بلکه بسیاری از آن ها فاسق ی آن ترشان یا همه نفرمود: بیش

که مانند این دسته از اهل  ما را از این حق و حقیقت، دور و منحرف شدند. اهلل

بینیم که  کتاب باشیم، برحذر داشته است. اگر به امت اسالمی نگاهی بیندازیم، می

رانی اند. اینک دو تر اهل کتاب مرتکب شده شوند که پیش مرتکب همان اعمالی می

های بسیاری از افراد این امت، سخت  گذشته و دل طوالنی از زمان بعثت پیامبر

اند که  اند. لذا کسانی بر مسلمانان تسلط یافته ها منحرف شده شده و بسیاری از آن

ی اسالم، خارج  رانی بر مسلمانان را ندارند؛ یا فاسقند و یا از دایره شایستگی حکم

رانند و معتقدند  اهلل و سنت پیامبرش حکم نمی مطابق کتابباشند. زیرا کسانی که  می

ی بشر، از حکمِ اهلل و پیامبرش بهتر است، بدون شک کافرند و  که قوانین خودساخته

آزماید.  ی یکدیگر می وسیله . البته اهلل متعال مردم را بهباشند ی اسالم خارج می ه از دایر

باشد و به  منتظر گشایشی از سوی اهلللذا اگر مؤمن، صبر و شکیبایی پیشه کند و 

رساند، اهلل متعال مشکالت فرارویش را  اسبابی روی بیاورد که او را به مقصود می

که مانند اهل کتاب باشیم که  ما را از این که اهلل گرداند. خالصه این آسان می

اضر، اما متأسفانه بسیاری از ما در عصرِ ح هایشان سخت شد، برحذر داشته است؛ دل

هی و اطاعت ها از فرمان ال ری از اینبسیاو  سازیم دالن همانند می خود را به این سنگ

 اند. از او منحرف و دور شده
 باره وجود دارد. های فراوان و روشنی در این گوید: آیه می /سپس مؤلف

«. هایم را گرفت شانه اهلل رسول»گوید:  می $و اما احادیث؛ عبداهلل بن عمر

اش  را گرفت که توجهش را به فرموده $عمر های ابن از آن جهت شانه پیامبر

داشت؛  اهلل ای بود که رسول تر کند و این، روش آموزشی نیک و پسندیده بیش

تر  برد که توجه شنونده را بیش کار می ای به اسلوب و شیوهکه هنگام سخن گفتن  چنان
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گونه که از اصحابش  ن. همانجا و گاه با سخ کرد؛ گاه با یک عمل، مانند این می

ْكََبِ الَْكبَائِِر؟»پرسید: 
َ
نَبِّئُُكْم بِأ

ُ
ال أ

َ
ترین گناهان کبیره آگاه  آیا شما را از بزرگ»یعنی:  «أ

 «خدا! بله، ای رسول»گفتند: «. نسازم؟
یا  مسافردر دنیا چنان باش که گویی »فرمود:  $عمر به ابن اهلل سپس رسول
! اهلل متعال به پیامبرش، سخنان جامع، کامل و شیوا عطا اهلل سبحان«. رهگذری هستی

. اش باشد تواند چراغی فراروی انسان در مسیر زندگی کرد. لذا این دو جمله، می
جا  گذرد و آن مسافر و رهگذر با هم تفاوت دارند؛ رهگذر از آبادی یا مسیری می

یا ده روز و یا یک ماه در  کند. اما مسافر، برای مدتی کوتاه، مثالً دو یا سه توقف نمی
کند. اما رهگذر و مسافر، محلّ گذر یا  جا کوچ می نماید و سپس از آن جایی اقامت می

دهند.  قرار نمی اقامت دایمی یا محل سکونت همیشگی گاه موقّت خود را محل اقامت
«. در دنیا چنان باش که گویی مسافر یا رهگذری هستی»فرمود:  اهلل رو رسول از این

ی خویش بازگردد. لذا اگر  خواهد به وطن یا نزد خانواده ر مسافر و رهگذری میه
کردی داشته باشد، یعنی خود را در جایگاه یک مسافر یا  انسان در دنیا چنین روی

خواهد و همواره برای آخرت خود تالش  رهگذر بداند، چیزی جز آخرت نمی
ای به سوی  گونه رو به ز اینکند و چیزی جز آخرت در برابر دیدگانش نیست؛ ا می

های ارزشمند اخروی و سعادت همیشگی آن  کند که به خواسته آخرت حرکت می
 رسد. می

هنگام منتظر صبح نباش و هنگامی که صبح شد، در  شب»گفت:  می $عمر ابن
اند، اما صبح را به  دم، سالم بوده هایی که سپیده چه بسیار انسان«. انتظار شب نباش

اند! چه بسیار  شب را به صبح نرساندهاند! چه بسیار مردمانی که  و مردهشب نرسانده 
شو لباسشان را درآورد! چه بسیار کسانی که از  افرادی که لباس پوشیدند، اما مُرده

ها تدارک  و از نهار یا شامی که برای آن  خانه بیرون رفتند و هرگز به خانه بازنگشتند
گاه از رختخواب  هایی که خوابیدند و هیچ انسانبودند، نخوردند! چه بسیار   دیده

های طوالنی در سر بپروراند؛ زوی هیچ انسانی نیست که آر برنخاستند! لذا شایسته
باشد.  می $عمر بلکه باید همواره هوشیار، آگاه و زیرک باشد. این معنای سخنِ ابن

برداری  بهرهات  درستی برای دوران بیماری هنگام تن» گفت: چنین می هم عمر ابن
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خاطر  آدمِ سالم، آسوده «.نما و با استفاده از حیات خویش برای مرگ خود، آماده شو
خیال است و فرصت و سالمتی دارد؛ اما کسانی که قدر سالمتی و  و راحت و بی
کنند این سالمتی، ماندگار است و دنیا  دانند، بسیارند! زیرا گمان می فراغت را نمی

 دانند. رو قدر این نعمت را نمی به کامشان خواهد بود؛ از اینبرایشان بقا دارد یا 
«. برداری نما ات بهره درستی برای دوران بیماری هنگام تن»گفت:  می $عمر ابن

تواند  نمیگردد و  آدمِ بیمار، جسمی رنجور و روانی خسته دارد و دنیا بر او تنگ می

درستی  رو باید هنگام تن این دهد؛ از کارهایی را انجام دهد که در صحتش انجام می

برداری کند و از زندگی خود، کمال استفاده را برای  اش بهره برای لحظات بیماری

تر است یا مرگ؟  مرگ خویش ببرد. خود مقایسه کنید و ببینید که آیا زندگی طوالنی

. لذا انسانِ عاقل تا زنده است، از بدون شک زندگی با مرگ، قابل مقایسه نیست

کند؛  ش برای مرگ خویش یا زمانی که فرصت و توان عمل ندارد، استفاده میا زندگی

إاِلَّ ِمْن  :ثَة  ِمْن ثاَل إَِذا َماَت اإِلنَْساُن اْنَقَطَع َعنُْه َعَملُُه إِالَّ »فرموده است:  زیرا پیامبر
ْو َودَل  َصاِلح  یَْدُعو هَلُ 

َ
ْو ِعلْم  یُنْتََفُع بِِه أ

َ
هنگامی که انسان »یعنی:  (۶).«َصَدقَة  َجاِرَية  أ

ی جاری، یا علم و  گردد، مگر از سه عمل: صدقه میرد، پاداش اعمالش قطع می می

«. کند ای که برایش دعا می شود، یا فرزند شایسته دانش سودمندی که از آن استفاده می

 پس از زندگی خویش برای آخرت خود، استفاده کنید.
*** 

نَّ َرُسوَل وََعنره  -222
َ
ِریَما َحقُّ »قال:  اهللِ  أ ٍء ُمسلٍِم ََلُ ََشٌء یُوِِص فِیه، یبِیُت امر

ُتوَبٌة ِعنرَدهُ  ِ إاِلَّ َوَوِصیَُّتُه َمكر  (1)؛ این، لفظ بخاری است.[متفٌق عليه] «.يَلرلََتنیر
َّ يَلرلٌَة ُمن«. یَبِیُت ثاَلَث يَلَالٍ »ويف روایٍة ملسلم:  ُذ َسِمعُت قال ابُن عمر: َما َمرَّتر يلَعَ

 قال ذلَِك إاِلَّ َوِعنرِدي َوِصیَّيِت. رسوَل اّللَّ 
برای مسلمانی که چیزی برای »فرمود:  اهلل گوید: رسول می $عمر ابن ترجمه:

 «.ننوشته باشداش را  نامه وصیت دارد، جایز نیست که دو شب بر او بگذرد و وصیت

                                           
 .نقل از عالمه بن عبدالرحمن از پدرش از ابوهریره به 2240؛ و نسائی، ش: 0272ترمذی، ش:  (۶)

 .0267؛ و صحیح مسلم، ش: 6722صحیح بخاری، ش:  (1)
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 گوید: از  می $عمر ابن«. سه شب را سپری کند»در روایت مسلم آمده است: 
 

بر من نگذشته، مگر ام، یک شب نیز  شنیده اهلل زمانی که این سخن را از رسول
 ام نزدم بوده است. نامه وصیت که این

نس -222
َ
َجلُه، َفَبيرَنما »ُخُطوطاى فقال:  قال: َخطَّ انلَِّبُّ  وعن أ

َ
َهذا اإِلنَساُن َوَهذا أ

 
َ
 (۶)]روایت بخاری[ «.قرَرُب هو َکَذلَِك إِذ َجاَء اخَلطُّ األ

این، انسان و »چند خط رسم کرد و فرمود:  گوید: پیامبر می انس ترجمه:
این، اجلِ اوست؛ در این میان که انسان به زندگی و آرزوهای خویش سرگرم است، 

 «.رسد فرا می -یعنی مرگش –تر  ناگهان خطّ نزدیک

ا ُمَربَّعى  قال: َخطَّ انلَِّبُّ  وعن ابن مسُعودٍ  -221 رَوَسِط َخطًّ ا يف ال ا، وَخطَّ َخطًّ
ا ِي يف الَوَسط، َفقال:  ِصَغارىا، وََخطَّ ُخططاى نرهُ مِ  َخارِجى ِي يف الَوَسِط ِمنر َجانِبِِه اَّلَّ إىِل َهَذا اَّلَّ

ِي ُهَو َخارِ » َحاَط بِِه َوَهَذا اَّلَّ
َ
َجلُُه حُمِیطاى بِِه أو قَد أ

َ
َملُُه َوَهِذهِ َهَذا اإِلنَسان، َوَهَذا أ

َ
ٌج أ

هُ َهذا َنَهَشُه َهذا
َ
َطأ خر

َ
هُ َهَذا، َنَهَشُه َهذا، َوإِنر أ

َ
َطأ خر

َ
راض، َفإِنر أ عر

َ
َغاُر األ  .«اخُلَطُط الصي

 (1)[بخاری یتروا]
مربّعی رسم کرد و یک خط در وسط آن  گوید: پیامبر می مسعود ابن ترجمه:

خط که داخل مربع قرار داشت،  شد و اطراف این کشید که از مربع، خارج می
انسان  -خط که داخل مربّع قرار دارد -این »های کوچکی رسم نمود و فرمود:  خط

است و این مربّع، اجل اوست که او را احاطه کرده و این خط که بیرونِ مربّع است، 
های کوچک، حوادث و مشکالت هستند که اگر از یکی از  اجلِ اوست و این خط

 «.شود بد، گرفتارِ آن یکی میها نجات یا آن

 شرح
گوید:  می $عمر حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که ابن /سپس مؤلف

برای مسلمانی که چیزی برای وصیت دارد، جایز نیست که دو شب »فرمود:  پیامبر

                                           
 .2502صحیح بخاری، ش:  (۶)

 .2507صحیح بخاری، ش:  (1)
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گوید: از زمانی که این  می $عمر ابن«. اش را ننوشته باشد نامه بر او بگذرد و وصیت
 نامه بر من نگذشته است. ام، یک شب نیز بدون وصیت شنیده اهلل لسخن را از رسو

ی بخشی از ثروتش برای کسی  که انسان درباره ست اینمنظور از وصیت، 
سفارش کند یا فرزندان کوچکش را به کسی بسپارد یا نسبت به کاری که در اختیار 

رساند یا از آن اوست، پس از مرگ خود به شخصی سفارش نماید که آن را به انجام ب
که به فرزندان  ست اینبرداری کند. مثالً شخصی بنویسد: وصیت من به فالنی  بهره

 خردسالم توجه و رسیدگی کند.
پنجم ثروتم را جدا  سوم یا یک چهارم و یا یک که یک ست اینوصیتم به فالنی، 

ملکی که  که از خانه یا ست ایند. سفارشم به فالنی شخید و در راه اهلل متعال ببنما
 گذارم، استفاده کند. جا می پس از خود به

ی  انسان در حیات خود درباره که عبارت است از اینکه وصیت،  خالصه این
اوست، به کسی سفارش کند تا پس از مرگ وی به آن  چیزهایی که در اختیار

 رسیدگی نماید. وصیت چند گونه است:
 واجب، حرام، و جایز. انواع وصیت:

ی اوست،  که انسان نسبت به حقوقی که بر عهده ست این اجب:وصیت و یکم:
ویژه در شرایطی که دلیل یا سندی  سفارش نماید تا وارثانش آن را انکار نکنند؛ به

کار است؛ اگر سندی در  ی این حقوق وجود ندارد. مثالً کسی از او بستان درباره
اش وصیت کند؛ زیرا  یباره وجود ندارد، بر انسان واجب است که نسبت به بده این

که  ویژه این اگر وصیت نکند، ممکن است وارثانش، این بدهی را انکار نمایند؛ به
ی خویش را  کاری از مرده وارثان ملزَم نیستند که هر ادعایی مبنی بر طلب یا بستان

هایش سفارش نکند،  رو اگر میّت، در حیات خود نسبت به بدهی بپذیرند. از این
 رو در چنین مواردی وصیت، واجب است. بر گردنش بماند. از این بسا حقّ کسی چه

برند،   چنین واجب است که برای خویشاوندان و نزدیکانی که از او ارث نمی هم
 فرماید: وصیت کند؛ زیرا اهلل متعال می

﴿َ ل يَ َُكتِب  َ َإِذ اَُكمَ ع  ض  ُكمََُح  د  ح 
 
وَ ل َٱَأ ًََت ر كَ َإِنَُتَم  ي  ي َو  َلِلَ َو ِصيذةَُل َٱَاخ  َنَِدِل 

َٱوَ 
بِيَ قَ ل   ََِر  َٱب

عَ ل  اَُروِفَ م  قًّ ََح   [  ١٨١: البقرة]  ﴾١٨٠َُمتذقِيَ ل َٱََع  
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جا  بر شما این حکم مقرر شده که چون مرگ هر یک از شما فرا رسد، اگر مالی از خود به
 گذارد، به صورت عادالنه برای پدر و مادر و نزدیکان وصیت کند.می

های  برند، با آیه ر و مادر و خویشاوندانی که ارث میالبته حکم وصیت برای پد
ی  میراث، منسوخ شد؛ یعنی وصیت برای وارثان، جایز نیست و این آیه، درباره

و بسیاری از  $عباس که ابن . چنانست یبرند، به قوت خود باق نزدیکانی که ارث نمی
ال و ثروت تی مقعلما، همین دیدگاه را دارند؛ یعنی بر انسان واجب است که و

فراوانی دارد، بخشی از ثروتش را که برایش میسّر است، برای آن دسته از نزدیکانش 
وصیت برای وارث، جایز نیست؛ زیرا سهم  هبرند. البت وصیت نماید که از او ارث نمی

 باشد: . لذا وصیت در دو موردی که ذکر شد، واجب میست یارثش برای او کاف
 بر گردنش باشد. وقتی بدهی داشت یا حقّ مردم -۶

زمانی که ثروت فراوانی دارد؛ در چنین حالتی بر او واجب است برای آن  -1
ی بخشی از اموالش  برند، درباره دسته از خویشاوندانش که از او ارث نمی

 وصیت کند.

که برای یکی از وارثانش وصیت کند؛ به عنوان  مانندِ این دوم: وصیت حرام:
تری به او بدهد  ند و در میان وارثانش، سهم بیشمثال برای فرزند بزرگش سفارش ک

یا برای همسرش وصیت نماید و بیش از سهمِ وی به او اختصاص دهد. چنین کاری 
هایش را جبران کند، باز  حرام است؛ اگرچه از همسرش راضی باشد و بخواهد نیکی

 چنین اگر یکی هم جایز نیست که برای او به چیزی بیش از سهمش وصیت کند. هم
کند، جایز نیست که برای چنین فرزندی به  از فرزندانش، به او خدمت و نیکی می

 چیزی بیش از سهم ارثش وصیت نماید و این، حرام است.
شود که برخی از مردم، چندین فرزند دارند و چون فرزندِ  گاه مشاهده می
تر ضایع  چککه حقّی از فرزندان کو کنند، به گمان خود برای این بزرگشان را داماد می

اند، به نفع فرزندان  ی مخارجی که برای فرزند بزرگشان پرداخت کرده اندازه نشود، به
کنند؛ این هم حرام است. زیرا ازدواج دادن فرزند، یک  کوچک خود وصیت می

ضرورت و نیاز مقطعی مانند خوردن و آشامیدن است؛ به عبارت دیگر فرزندی که 
رت مالی دارد، بر او واجب است که به ازدواج است و پدرش قد  نیازمند ازدواج
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فرزندش کمک کند؛ اما برای پدر جایز نیست که با چنین استداللی، یعنی به گمان 
که فرزند بالغش را ازدواج داده است، باید پس از مرگ خود، همان مبلغ یا کمک  این

 را از طریق وصیت به فرزند خردسالش اختصاص دهد.
کنند که  باشد و گمان می بر بسیاری از طالب پوشیده میکه  ست ای هاین، مسأل

ای که برای داماد کردن  اندازه کنید، بر شما واجب است به اگر فرزند خود را داماد می
اید، برای فرزندان خردسال خود نیز وصیت نمایید. این،  فرزند بزرگ خود هزینه کرده

باشد. لذا اگر کسی از  نمی طور مطلق جایز درست نیست؛ بلکه وصیت برای وارث، به
اطالعی از این موضوع، به نفع یکی از وارثانش وصیت کند، قبول یا ردّ این  روی بی

پذیرند و گرنه،  وصیت، به سایر وارثان بستگی دارد؛ اگر بخواهند این وصیت را می
 کنند. آن را رد می

م کل آن سو که انسان به بخشی از اموالش که از یک ست این سوم: وصیت جایز:

سوم اموال، ممنوع  کند، وصیت نماید. زیرا وصیت کردن به بیش از یک تجاوز نمی

تواند برای هرکس جز وارثانش،  باشد و می تر از آن، آزاد می است و هرکس به کم

گوییم:  پنجم؟ می چهارم و یا یک سوم بهتر است یا یک وصیت کند. اما آیا یک

تر از  توانید وصیت کنید و بهتر است که کم که می ست یترین مقدار سوم، بیش یک

سوم،  گفته است: ای کاش مردم به جای یک $عباس رو ابن سوم باشد. از این یک

فرمود:  وقاص به سعد بن ابی کردند. زیرا پیامبر چهارم اموالشان را وصیت می یک

پنج  یک بوبکرا«. سوم نیز زیاد است سوم، و یک یک». یعنی: «اثلُّلُث واثلُّلُُث كِثريٌ »

برای خود  پسندم که اهلل اموالش را صدقه داد و فرمود: من، همان چیزی را می

اموالش وصیت نمود و این، بهترین مقدار )خمس( پنجم  پسندیده است. لذا به یک

 ی آن است. برای صدقه دادن اموال یا وصیت کردن درباره
کنندگان  یسند، به وصیتنو ها را می نامه ای کاش طالب علم و کسانی که وصیت

سوم آن.  پنجم اموال است، نه یک وصیت، وصیت به یک بهترینکردند که  یادآوری می
و ترین حد  سوم اموال در میان مردم، رایج شده و این، بیش و متأسفانه وصیت به یک

تر از آن، بهتر  تعیین نموده است، و گرنه، وصیت به کم ست که پیامبر ای اندازه
 چهارم. پنجم از یک سوم بهتر است و یک چهارم از یک یعنی یکباشد؛  می
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ناگفته نماند: اگر وارثان، نیازمندند، ترک وصیت بهتر است؛ زیرا وارثان، 

ْن تذرَُهْم اعلًَة »فرموده است:  ترند. پیامبر مستحق
َ
إِنََّك ِإْن تَذَر َورثتَك أغِنياَء َخرْيٌ ِمن أ

ُفوَن انلَّاس نیاز ترک گویی، بهتر است  اگر وارثانت را پس از خود، بی: »یعنی (۶).«یَتكفَّ

«. ها را فقیر و نیازمند رها کنی تا دست گدایی پیش این و آن دراز کنند که آن از این

دانید که وضعیت متوسطی دارند و به فقر  لذا اگر از وضعیت وارثان خود آگاهید و می

آگاهی دارید، بهتر است به صدقه دادن ترند و از عالقه و نیازشان به این مال  نزدیک

 هیچ بخشی از اموال خود وصیت نکنید.
نامه اشاره شده است و  به وصیت کردن یا نوشتن وصیت $عمر در حدیث ابن

تر اشاره کردیم، وصیت بر سه گونه است: وصیت واجب، وصیت  گونه که پیش همان
 حرام و وصیت مباح )جایز(.

ی  ها و حقوقی که بر عهده نسبت به بدهیکه انسان  ست این وصیت واجب:
ویژه  اوست، وصیت نماید تا وارثانش، آن را انکار نکنند و حقّ کسی ضایع نشود؛ به

مال که بر کسی چنین  ی این حقوق وجود نداشته باشد. هم اگر دلیل یا سندی درباره
تر از  بندی و کم گذارد، واجب است که بدون سهم جا می و ثروت فراوانی از خود به

 برند، وصیت کند. سوم اموالش برای آن دسته از نزدیکان خود که از او ارث نمی یک
که برای یک از وارثان وصیت شود؛  خود بر دو نوع است: یکی این وصیت حرام

 سوم کل اموال باشد. که افزون بر یک و دیگر این
ه به ک ست اینغیر از موارد مذکور است؛ البته بهتر و افضل،  وصیت مباح

سوم نیز وصیت گردد،  چهارم و یک تر از آن وصیت شود و اگر تا یک پنجم و کم یک
 سوم، جایز نیست. ایرادی ندارد؛ ولی وصیت کردن به بیش از یک

 نامه اشاره شده است؛ زیرا پیامبر به نوشتن وصیت $عمر در حدیث ابن
  و این، نشان«. اشدشده( ب اش، نزدش مکتوب )نوشته نامه که وصیت مگر این»فرمود: 

اسم مفعول است؛ لذا « مکتوب»نامه واجب است.  دهد که نوشتن وصیت می
کننده، خود آن را بنویسد یا  کند که وصیت نامه، باید مکتوب باشد و فرقی نمی وصیت

                                           
 .7ی  . ر.ک: حدیث شماره0262(؛ و مسلم، ش: 2272، 5518، 2822، 0682بخاری، ش: ) (۶)
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کننده  نامه است، چه به خطّ وصیت دیکته کند و دیگری بنویسد؛ مهم، ثبوتِ وصیت
ل اعتماد؛ اما اگر به خطی مجهول باشد، اعتبار ندارد و باشد و چه به خط شخصی قاب

 شود. به آن، عمل نمی
دهد  ، نشان می«شده( باشد مکتوب )نوشته نزدشاش،  نامه وصیت»که فرمود:  این

رسِ کسی قرار ندهد؛ مثالً در  و آن را در دستکه انسان، باید مراقبِ سندهایش باشد 
کاری نکند یا به  یان نرود یا کسی در آن، دستتا از مبگذارد گاوصندوق یا امثال آن 

 برد نزند. آن، دست
بریم و  نامه پی می که از این حدیث به اهمیت توجه به نوشتن وصیت خالصه این

چنین پی  اش باشد تا از میان نرود. هم نامه یابیم که انسان باید مراقب وصیت درمی
کردند.  عمل می اهلل ی رسولسرعت به دستورها و رهنمودها به بریم که صحابه می

از زمانی که این سخن را از »پس از شنیدن این حدیث فرمود:  $عمر که ابن چنان
ام نزدم بوده  نامه که وصیت ام، یک شب نیز بر من نگذشته، مگر این شنیده اهلل رسول
 «.است

که به این موضوع، اهمیت دهد؛ زیرا  ست یی هر مسلمان لذا شایسته و بایسته
کند و نه حقّ  رسد. در این صورت، انسان نه به خود ستم می خبر می انسان، بی مرگ

 شود. کسی ضایع می
*** 

نَّ َرُسوَل اهللِ  وََعنر أيب هریرة -229
َ
مال سبعاى، هل تَنَتظروَن »قال:  أ عر

َ
بادروا باأل

و هرماى مُ 
َ
ور مرضاى ُمفِسداى، أ

َ
غیاى، أ ور غيٌن ُمطر

َ
ال إالَّ فقراى ُمنسیاى، أ جَّ وِ ادلَّ

َ
و موتاى َُمهزاى أ

َ
نداى أ فر

مررُ فْشُّ ََغئب یُنَتَظ 
َ
درىه وأ

َ
اعُة أ اعة فالسَّ وِ السَّ

َ
 (۶)]روایت ترمذی[ «.، أ

پیش از فرارسیدن هفت چیز، »فرمود:  اهلل رسول»گوید:  می ابوهریره ترجمه:
گری دارید؟ به سوی اعمال نیک بشتابید؛ آیا جز این هفت مورد، انتظار یا توقع دی

ای که  کننده، یا پیری گر، یا بیماری و مرضی تباه آور، یا ثروتی طغیان فقری نسیان

                                           
؛ و ضعیف الترمذی، 0222، ش: السلسلة الضعيفة؛ و 6204ضعیف است؛ نک: ضعیف الجامع، ش:  (۶)

 گذشت. 85ی  شماره تر به ؛ این حدیث پیش/، از آلبانی511: ش
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شود، یا مرگی ناگهانی، یا دجال که بدترین غایب مورد انتظار  باعث زوال عقل می
 «.باشد تر می تر و تلخ است یا رستاخیز که سخت

وا : »َقاَل َرُسوُل اهللِ وعنه قال:  -221 َِثُ كر
َ
اِت أ َّ َر َهاِذِم الَلَّ ترمذی ] ، یَعين الرَمورت.«ِذکر

 (۶)باشد.[ روایت کرده و گفته است: حدیثی حسن می
ی  برنده کننده و ازمیان قطع»فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

 ؛ یعنی مرگ را.«ها را فراوان یاد کنید لذت

ِ  وعن أيب بن کعب -222 یها »ا َذَهَب ثُلُث اللَّیرِل، قاَم فقاَل: إِذ َكَن َرسوُل اّللَّ
َ
یا أ

رَمورُت بَِما فِیهِ  رَمورُت بما فِیِه، جاَء ال «. انلَّاُس اذرُکُروا اّللَّ َجاَءِت الَراِجَفُة تَترَبُعُها الرَّاِدَفُة، جاَء ال
َعُل لَك مِ  یَا َرُسوَل اهللِ  قلُت: جر

َ
الَة َعلَیرَك، فََكمر أ َِثُ الصَّ كر

ُ
؛ «ما ِشئرَت »ن َصاليِت؟ قال: إِّني أ

ُبَع؟ قال:  ٌ لَك »قُلرُت الرُّ َف؟ قاَل «. ما شئرَت، َفإِنر زِدَت َفُهَو َخریر ما ِشئرَت، فإِنر »قُلُُت: َفانليصر
َت فهو َخرٌی لَك  َت فهو َخرٌی لَك »قُلرُت: َفاثللَثنِی؟ قاَل: «. زِدر َعُل «. ما ِشئرَت، فإِنر زِدر جر

َ
قُلرُت: أ

ُبَك »يِت ُُكَّها؟ قال: لَك َصال َك، ویُُغَفُر لَك َذنر یف َهمَّ روایت کرده و گفته ترمذی ] .«إذىا تُكر

 (1)باشد.[ می حسن یحدیث است:
سوم شب  پس از گذشتِ یک اهلل گوید: رسول می ابی بن کعب ترجمه:

 در -طور قطع نخستین دمیدن ای مردم! اهلل را یاد کنید؛ به»فرمود:  خاست و می برمی
چه در  یقین مرگ با آن دهد. به رسد و پس از آن، دومین دمیدن روی می فرامی -صور

عرض کردم: ای «. آید هایی که در خود دارد، می آید؛ مرگ با سختی خود دارد، می
فرستم؛ چقدر از دعاهایم را به درود و صلوات  خدا! من بر شما زیاد درود می رسول

چهارم آن را؟ فرمود:  گفتم: یک«. خواستی هر چه»بر شما اختصاص دهم؟ فرمود: 
پرسیدم: نصفِ آن را؟ «. هر چه خواستی؛ و اگر بر آن بیفزایی برای تو بهتر است»

سؤال کردم: پس «. هر چه خواستی؛ و اگر بر آن بیفزایی برای تو بهتر است»فرمود: 
 «.استهر چه خواستی؛ و اگر بر آن بیفزایی برای تو بهتر »دوسوم آن را؟ فرمود: 

                                           
 .226؛ و إرواء الغلیل، ش: 0277، ش: /؛ صحیح الترمذی، آلبانی0601صحیح الجامع، ش:  (۶)

 .888، ش: /؛ و صحیح الترمذی، آلبانی846، ش: ةالصحيحةالسلس؛ 7222صحیح الجامع، ش:  (1)
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در این »دهم. فرمود:  ی دعاهایم را به درود و صلوات بر شما اختصاص می گفتم: همه
 «.شود هایت برطرف و گناهانت آمرزیده می ها و خواسته ی غم صورت، همه

 شرح
در باب یاد مرگ و کوتاه کردن آرزو حدیثی بدین مضمون نقل کرده  /مؤلف

پیش از فرارسیدن هفت چیز، به »ود: فرم اهلل گوید: رسول می است که ابوهریره
که گرفتار این هفت مورد شوید، کارهای  یعنی پیش از این«. سوی اعمال نیک بشتابید

 نیک انجام دهید. سپس هفت مورد را ذکر فرمود:
ای فقیر شود که پروردگارش را از یاد ببرد.  گونه ؛ یعنی انسان به«آور فقری نسیان»

پوشد؛ به عبارت دیگر آدم فقیر هم به  که بنده می ست یزیرا لباس فقر بدترین لباس
خوردن و آشامیدن، لباس، همسر و مسکن نیازمند است، اما چیزی برای رفع 

قدر برای رفع  شود و آن اش بر تو تنگ می نیازهایش ندارد؛ لذا زمین با تمام گستردگی
گونه که باید  تواند آن برد و نمی را از یاد می کند که اهلل نیازهایش تالش و تکاپو می

ها مانند زکات، صدقه، آزاد  چنین از بسیاری از عبادت و شاید او را عبادت نماید. هم
هایی که مستلزم ثروت است،  کردن برده، حج، انفاق در راه اهلل و دیگر عبادت

 ماند. بازمی
را دنیا را به روی انسان بگشاید و او  سان که اهلل ؛ بدین«گر یا ثروتی طغیان»

بداند و به سرکشی روی نیاز  دگارش بیرثروتمند بگرداند؛ اما انسان خود را از پرو
بیاورد و واجبات االهی را انجام ندهد و از کارهایی که اهلل متعال نهی کرده، 

 فرماید: خودداری نکند. اهلل متعال می

ذ َ﴿ َِٱَإِنَذَلَك  َ ل  َىل  طَ َنَ نس  ن٦ََغ 
 
َىت غَ سَ ٱَرذء اهََُأ َ  [٧  ،٦: العلق]  ﴾٧َن 

 بیند. نیاز می نهد، هنگامی که خود را بی حقا که انسان )عجیب است و( سر به طغیان می

ای که زندگی انسان را فلج و تباه  ؛ یعنی بیماری«کننده یا بیماری و مرضی تباه»
باشد و  خاطر می درست است، پرنشاط و آسوده کند. زیرا انسان تا زمانی که سالم و تن

می و روحی سشود، از لحظ ج که بیمار می اش به رویش گشوده است؛ اما همیندنی
اش خراب   سان زندگی برد و بدین سر می گردد و همواره در غم و اندوه به ضعیف می

 شود. می
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گونه که اهلل متعال  ؛ همان«گردد ای که باعث ضعف و زوال عقل می پیرییا »
 فرماید: می

َُٱ﴿ ِيٱَّللذ ُكمََّلذ ل ق  عَ َِمِنَخ  َض  ل ََُثمَذَف  ع  عَ َدَِب عَ َِمنَ َج  َض  ع ل ََُثمَذَقُوذةَ َف  َِمنَ َج 
ة ََدَِب عَ  عَ َقُوذ يَ َافَ ض  َ َب ة  َو ش  اَلُقَُي  ا ََم  لِيمَُلَ ٱَو ُهوَ َُء َي ش  ِديرَُلَ ٱَع  َََ  [٢٣: الروم]  ﴾٥٤َق 

بخشید و  ای ضعیف آفرید؛ سپس بعد از ناتوانی، قدرت و نیرو که شما را از نطفه ست یاهلل ذات
آفریند؛ و او، دانای  گاه پس از توانایی، پیری و ناتوانی قرار داد. هر چه بخواهد، می آن

 تواناست.

باشد؛ راحت  انسان تا زمانی که جوان است و نیرو دارد، در عبادت، چاالک می
خواند و با توان و نیرو به کسب علم و دانش  گیرد، با نشاط نماز می وضو می

 از زبان زکریا گردد که اهلل ای می گونه شود، به هنگامی که پیر می پردازد؛ اما می
 بیان فرموده است:

ََر ِبََِق ال َ﴿ نَ َإِِنِ ظَ لَ ٱَو ه  ََمَُع  ل َشَ ٱوَ َِمِنِ َٱَت ع 
 
أ يَ َُسَلرذ َ  [٣: مريم]  ﴾ابَ ش 

 خوانم سست شده و سرم از پیری، سفید گشته است.ست یراست گفت: ای پروردگارم! به

ت شدن استخوان، ضعیف شدن اسکلت است که تمام بدن بر روی منظور از سس
گردد و انسان  ضعیف شود، تمام بدن ضعیف می گیرد؛ وقتی اسکلت آن قرار می

 داده، انجام دهد. تواند کارهایی را که در جوانی انجام می نمی
میرد، فرصت عمل کردن پایان  ؛ هنگامی که انسان می«یا مرگی سریع و ناگهانی»

کردند که بدین زودی بمیرند!  اند، اما گمان نمی هایی که مرده بد. چه بسیار انسانیا می
اند! چه بسیار جوانان سالم و تنومندی که  چه بسیار جوانانی که در کام مرگ فرو رفته

ی  سوزی، واژگونی ماشین، فروریختن دیوار یا در اثر سکته وداثی از قبیل آتشحدر 
 اند! قلبی مرده

بسا در حالِ گفتگو با خانواده باشید و مرگ  اعمال نیک بشتابید؛ چهپس به سوی 
به سراغتان بیاید؛ چه بسا در رختخواب باشید و بمیرید؛ چه بسا مشغول خوردن غذا 

رهسپار گاه از سرِ سفره بلند نشوید؛ شاید هم در خودرو یا در سفر،  باشید و هیچ
 آخرت شوید؛ پس به سوی کارهای نیک بشتابید.
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دجال، مردی بدطینت، «. یا دجال که بدترین غایب مورد انتظار است» فرمود:و 
کشاند و  کند و مردم را به گمراهی می گو و پلید است که در آخر زمان ظهور می دروغ

خواند و بسیاری از مردم، اال ماشاءاهلل به  ها را به پرستش و عبادت خویش فرا می آن
 گروند. او می

بریم.  پناه می ست که در هر نمازی از آن به اهلل طرناکیی خ این، همان واقعه

ُعوُذ بَِك در پایان آخرین تشهد، این دعا را بخوانید: »فرموده است:  پیامبر
َ
اللَُّهمَّ إِيِّ أ

 ْ ، َوِمْن فِتْنَِة الَْمْحيَا َوالَْمَماِت، َوِمْن فِتْنَِة ال َمِسيِح ِمْن َعَذاِب َجَهنََّم َوِمْن َعَذاِب الَْقَْبِ
الِ  جَّ ی زندگی و مرگ، و از  یا اهلل! از عذاب دوزخ، عذاب قبر، از فتنه»یعنی:  (۶)«.ادلَّ

 «.برم ی دجال به تو پناه می فتنه
کور گوی کافر، لوچ و  آدم و از جنس بشر است؛ این دروغ دجال، مردی از بنی

نوشته شده باشد و میان دو چشمش،  ی انگور، برآمده می و چشمش مانند دانه است
تواند آن را بخواند؛ چه باسواد باشد و چه  )ک، ف، ر(؛ و هر مؤمنی می« کافر»است: 

ی کافر را که در میان چشمان دجال  توانند کلمه سواد. اما منافقان و کافران، نمی بی
 .ست یهای االه نوشته شده است، بخوانند؛ اگرچه باسواد باشند. این، یکی از نشانه

گوید: من، پروردگار شما  خواند و می به پرستش خویش فرامیدجال، مردم را 
هستم. بوستان و آتشی با اوست؛ بوستان یا بهشتی که با خود دارد، در حقیقت، دوزخ 

 (1)است؛ و برعکس، آتشی که با اوست، بهشت است.
کنند هرکس از او اطاعت کند، او را به  شوند و گمان می مردم دچار توهم می

افکند؛ اما حقیقت، غیر  هرکس از او نافرمانی کند، او را در دوزخ می برد و بهشت می
گردد و  ؛ یعنی کسی که وارد بهشت دجال شود، وارد دوزخ پروردگار میست ایناز 

 رود. هی میو در آتش دجال بیفتد، به بهشت الهرکس از او نافرمانی کند 
علف  و بیرود که در صحرایی خشک  دجال نزد گروهی از صحرانشینان می

ها را  هایشان خشکیده و شیری در آن نیست. وی، آن های دام کنند؛ پستان زندگی می

                                           
؛ در صحیح بخاری نیز حدیثی به همین مضمون آمده رهنقل از ابوهری به 422صحیح مسلم، ش: (۶)

 .0277است؛ ر.ک: بخاری، ش: 
 .6822؛ و صحیح مسلم، ش: 222ر.ک: صحیح بخاری، ش:  (1)
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گاه دجال به آسمان دستور  پذیرند. آن ها نیز می خواند و آن به پرستش خویش فرامی
شود. در  طور نیز می و همین دهد که گیاه برویاند دهد که ببارد و به زمین فرمان می می

گیرند و  دجال را عبادت می کنند، در رفاه و آسایش قرار مینتیجه کسانی که 
هایی آکنده از شیر دارند و چاق  گردند که پستان هایشان در حالی از صحرا باز می دام

دهند و مدتی کوتاه از رفاه و  ها به عبادت دجال ادامه می و فربه هستند. لذا این
نیا و آخرت خویش را تباه کنند، اما در حقیقت د آسایش دنیا احساس سعادت می

ی دجال  درباره گیرند. پیامبر گردانند؛ زیرا دجال را به جای اهلل، به خدایی می می
اش در پناهِ  اهلل متعال، ما و شما را از فتنه«. او، بدترین غایب مورد انتظار است»فرمود: 

 خویش قرار دهد.
یعنی برپا شدن قیامت. ؛ «باشد تر می تر و تلخ خیز که سختیا رستا»سپس فرمود: 

 فرماید: می گونه که اهلل همان

ةَُٱَب لَِ﴿ اع  وَ َلسذ ةَُٱوَ َِعُدُهمَ م  اع  دَ َلسذ
 
َ أ رََُّه  م 

 
أ   [  ٣٦: القمر]  ﴾٤٦َو 

 باشد. تر می تر و تلخ گاه آنان است و رستاخیز، سخت بلکه رستاخیز، وعده

و از عمل باز بماند؛ لذا هر آن امکان دارد که انسان، گرفتار این هفت مورد شود 
رو هرکس باید تا زمانی که سالم، جوان و بانشاط است و فراغت و امنیت دارد،  از این

ها را از دست بدهد و پشیمان  که این نعمت فرصت را غنیمت بداند و پیش از آن
 ودی نخواهد داشت.ی نیک بپردازد؛ و گرنه، پشیمانی سشود، به انجام کارها

*** 



بودن زیارت قبور )رفتن به قبرستان( برای  باب: مستحب -33
 گوید کننده می چه زیارت مردان و آن

ُکنرُت َنَهیرُتُكمر َعنر زِیاَرة الُقُبورِ : »َقاَل َرُسوُل اهللِ : اَل قَ  عن بَُریرَدةَ  -226
 (۶)]روایت مسلم[ «.َفُزوُروُها

رر »ويف روایة:  ن یَُزوَر الرُقُبوَر َفلرزَيُ
َ
َراَد أ

َ
ُرنَا بِاآلِخَرةِ  َفَمنر أ  «.َفإِنََّها تَُذکي

تر شما را از زیارت قبور،  پیش»فرمود:  اهلل گوید: رسول می بریده ترجمه:
 «.بروید -یعنی به قبرستان -اینک به زیارت قبورکردم؛ اما  نهی می

خواهد قبور را زیارت کند، پس زیارت  هرکس می»و در روایتی آمده است: 
 «.اندازد ما را به یادِ آخرت میه قبرستان، نماید؛ زیرا رفتن ب

ُُكَّما َكن يَلرلَُتها منر رسول  ا قالت: َكن رُسوُل اّللَّ َرِِضَ اهلُل َعنرهوعن اعئَشَة  -222
تَاُكمر »خَيرُرُج ِمنر آِخِر اللَّیرِل إىِل ابَلِقیع، َفَیُقوُل:  اّللَّ 

َ
الُم َعلَیرُكمر َداَر َقورٍم ُمؤِمننَی، وأ  السَّ

ِل بَِقیِع  هر
َ
ِفرر أل ُ بُِكمر الِحُقوَن، اللَُّهمَّ اغر لُوَن، وإِنَّا إِنر َشاَء اّللَّ ا ُمَؤجَّ ما تُوَعُدوَن، َغدى

 (1)]روایت مسلم[ «.الَغررَقدِ 
هایی که نوبت عایشه بود، در  شب اهلل رسولروایت است:  &از عایشه ترجمه:

تَاُكْم »گفت:  رفت و می پایان شب به قبرستان بقیع می
َ
الُم َعلَيُْكْم َداَر قَْوم  ُمؤِمنَي، وأ السَّ
ْهِل بَِقيِع الَغْرقَدِ 

َ
ُ بُِكْم الِحُقوَن، اللَُّهمَّ اْغِفْر أل لُوَن، وإِنَّا إِْن َشاَء اَّللَّ  (۳).«ما تُوَعُدوَن، َغًدا ُمؤَجَّ

ر ُيَعليُمُهمر إِذا َخرَجُ  قال: ََكَن انلَِّبُّ  عن بَُریرَدةَ  -222 نر َيُقوَل َقائِلُُهم: وا إىِل ال
َ
َمقابِِر أ

ر » یارِ ِمَن ال هرل ادلي
َ
الُم َعلَیُكمر أ ر السَّ ِمننَِی وال ُ بُِكمر الَِحُقون، ُمؤر لِِمنَی َوإِنَّا إِنر َشاَء اّللَّ ُمسر

ُل اّللَّ نَلَا َولَُكُم العافَِیةَ 
َ
أ سر

َ
 (8)[مسلم یتروا] .«أ

                                           
 .877صحیح مسلم، ش:  (۶)

 .875صحیح مسلم، ش:  (1)

ر به شما داده ای که برای فردا در موعدی مقرّ سالم بر شما ای مؤمنان ساکن در این سرا! وعده»ترجمه:  (۳)
 «.شد، به شما رسید و ما هر زمان که اهلل بخواهد، به شما خواهیم پیوست. یا اهلل! ساکنان بقیع غرقد را بیامرز می

 .874صحیح مسلم، ش:  (8)
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داد که وقتی به قبرستان ها آموزش میه آنب گوید: پیامبرمی : بریدهترجمه

یاِر ِمَن الُْمْؤِمِنَي والُْمْسِلِمَي َوإِنَّا »روند، این دعا را بگویند: می ْهل ادلِّ
َ
الُم َعلَيُكْم أ السَّ

ُل اَّللَّ نَلَا َولَُكُم العاِفيَةَ 
َ
ْسأ

َ
ُ بُِكْم الَِحُقون، أ  (۶).«إِْن َشاَء اَّللَّ

ِ  رِض اهلُل عنهماوعن ابن َعبَّاٍس  -223 َبَل  قال: َمرَّ رُسوُل اّللَّ قر
َ
رَمِدیَنِة َفأ بُِقبوٍر بال

ِهِه فقاَل:  ُتم َسلَُفنا »َعلَیرِهمر بوَجر نر
َ
، أ ُ نَلا َولَُكمر ِفُر اّللَّ َل الُقُبورِ، َيغر هر

َ
الُم َعلَیرُكمر یا أ السَّ

ثَرِ 
َ
 (1)باشد.[ می ]ترمذی روایتش کرده و گفته است: حدیثی حسن «.وَنرُن باأل

از کنار قبرستانی در مدینه عبور کرد؛  اهلل گوید: رسول می $عباس ابن ترجمه:

ُ نَلا َولَُكْم، »گاه رو به قبرها نمود و فرمود:  آن ْهَل الُقبُوِر، َيْغِفُر اَّللَّ
َ
الُم َعلَيُْكْم یا أ السَّ

ثَرِ 
َ
ْنتُم َسلَُفنا وحنُْن باأل

َ
 (۳).«أ

 شرح
مستحب »بابی بدین عنوان گشوده است: « الصالحین ضریا»در کتاب  /مؤلف

 «.گوید کننده می چه زیارت بودن زیارت قبور )رفتن به قبرستان( برای مردان و آن
است. انسان،  اهلل پیروی از رسول منظور از زیارت قبور، رفتن به قبرستان به

 دارد:چهار منزل 
 .شکم مادر منزل نخست:

 .دنیا دومین منزل:

 قبر. زل:سومین من

                                           
سالم بر شما ای مؤمنان و مسلمانانی که در این سرا سکونت دارید! و ما هر زمان که اهلل بخواهد، »ترجمه:  (۶)

 «.کنم هیم پیوست؛ از اهلل متعال برای خودمان و شما، عافیت و رستگاری را درخواست میبه شما خوا

؛ آلبانی در 072، ش: /؛ و ضعیف الترمذی، آلبانی2276است؛ ر.ک: ضعیف الجامع، ش:  ضعیف (1)
 احکام الجنائز نیز این حدیث را ضعیف دانسته است.

و شما را بیامرزد؛ شما گذشتگان ما هستید و ما نیز پس  سالم بر شما ای اهل قبور! اهلل، ما»ترجمه:  (۳)
 «.از شما خواهیم آمد



 416 بودن زیارت قبور )رفتن به قبرستان( برای مردان و آنچه ... باب: مستحب

باشد و جاوادنه در آن  سرای آخرت است که آخرین منزل انسان میچهارم: و 
 شوند. ی کسانی قرار دهد که در آخرت، رستگار می ماند. اهلل متعال ما را در جرگه می

مسلمان بودند و بیم آن  کرد؛ زیرا مردم، تازه ابتدا از زیارت قبرها، نهی می پیامبر
رو  دچار شوند یا مردگان را با اهلل، شریک قرار دهند. از این رفت که به قبرپرستی می

گیری از این شرک، از زیارت قبور منع کرد و این، روشِ  برای پیش اهلل رسول
 بست. منتهی به شرک را می ها و درهای ی راه بود که همه پیامبر

ر است ت تر و جدی گیری از آن نیز مهم تر باشد، پیش چنین گناه، هرچه بزرگ هم
شود. مانند زنا که گناه  های منتهی به چنین گناهانی منع می شدت از راه و به
های زنا از قبیل نگاه به نامحرم یا خلوت کردن و  رو اسباب و زمینه ؛ از اینست یبزرگ

 امثال آن، حرام است.
سؤال شد:  که از پیامبر . چنانآید شمار می ترین ظلم به شرک، بدترین و بزرگ

ا وَُهَو َخلََقَك »رین گناه چیست؟ فرمود: فرمود: ت بزرگ ِ نِدًّ ْن ََتَْعَل َّلِلَّ
َ
ترین  بزرگ»یعنی:  (۶).«أ

 «.او تو را آفریده استدر حالی که  شریکی قرار دهی، برای اهلل که ست اینگناه، 
از زیارت قبور منع نمود و  کردند، پیامبر زمانی که مردم، قبرها را تعظیم می

اجازه داد که به زیارت قبرها،  ها آنهایشان جای گرفت، به  یمان در دلگاه که ا آن
کردم؛ اما اینک  تر شما را از زیارت قبور، نهی می پیش»یعنی به قبرستان بروند؛ فرمود: 

ممنوعیت زیارت قبور را لغو کرد و  اهلل سان رسول بدین«. به زیارت قبور بروید
زیارت قبور، ما »که فرمود:  ن، تشویق نمود؛ چنانزیارت قبور را جایز قرار داد و به آ

و شایسته است انسان به عملی که یادآورِ آخرت است، « اندازد را به یادِ آخرت می
شود و به دنیا  توجه کند؛ زیرا وقتی قلب انسان، آخرت را فراموش نماید، غافل می

. چراکه تباه کشاند گردد و بدین ترتیب دنیا و آخرتش را به تباهی می مشغول می
 کردن آخرت، در حقیقت ضایع کردن دنیا و آخرت است.

لذا شایسته است هر از چند گاهی، به قبرستان برویم تا از زیارت قبور، نفع 

که از مردگان دعا  ببریم؛ یعنی به یادِ آخرت بیفتیم و برای مردگان، دعا کنیم؛ نه این

                                           
نقل از  به 22(؛ و صحیح مسلم، ش: 7461، 2200، 2110، 5720، 5577صحیح بخاری، ش: ) (۶)

 .عبداهلل بن مسعود
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بر  رود، مطابق روش پیامبر ان میبخواهیم یا مردگان را بخوانیم. کسی که به قبرست

هایی که نزد من بود، در  شب اهلل گوید: رسول می &فرستد. عایشه مردگان درود می

الُم َعلَيُْكْم َداَر قَْوم  ُمؤِمنَي، »گفت:  رفت و می پایان شب به قبرستان بقیع می السَّ
لُوَن، وإِنَّا إِْن شَ  تَاُكْم ما تُوَعُدوَن، َغًدا ُمؤَجَّ

َ
ُ بُِكْم الِحُقونَ وأ گفت:  . سپس می«اَء اَّللَّ

ْهِل بَِقيِع الَغْرقَدِ »
َ
«. بقیع را بیامرز یا اهلل! مردگان قبرستان»یعنی:  «.اللَُّهمَّ اْغِفْر أل

الغرقد، نامِ قبرستان مدینه است و این امید وجود دارد که این دعا، شامل حالِ  بقیع

شوند و شاید  خاک سپرده می ن گورستان بهی مردگانی گردد که تا قیامت، در ای همه

 اند. در این قبرستان مدفون شده پیامبر فقط مردگانی بوده که در زمان ظور،من
هی باشد، چه این ی برخورداری از رحمت ال ه شایستهدر هر صورت، کسی ک

شود و کسی که در  هی برخوردار میحالش شود و چه نشود، از رحمت ال دعا شامل
 برد. گردد و سودی از آن نمی سعادت نباشد، این دعا شامل حالش نمیی اهل  جرگه

که انسان باید هر از چندگاهی، به قبرستان برود؛ شب یا روز، صبح  خالصه این

یا عصر، جمعه باشد یا روزِ دیگری؛ وقتِ مشخّصی ندارد. هر گاه احساس کردید که 

اید، به قبرستان بروید و در  بستگی پیدا کرده دنیا دل یا بهاست قلبتان غافل شده 

خوردند و  سرنوشت کسانی بیندیشید که دیروز، همانند شما روی زمین می

اند؟ اکنون در گروِ اعمال  بردند، اما اینک کجا رفته نوشیدند و از زندگی لذت می می

که پیشاپیش  ست یها فایده می رساند، اعمال خویش هستند و تنها چیزی که به آن

ْهلُُه َوماهُلُ َوَعَملُه: »فرموده است:  گونه که پیامبر هماناند.  فرستاده
َ
یَتْبَُع الَْميَِّت ثاَلثٌَة: أ

ْهلُُه َوَماهُلُ َوَيبََْق َعَملُهُ 
َ
سه چیز، مرده را : »یعنی (۶).«َفرَيِْجُع اْثنَان َوَيبََْق َواحد: یَرِْجُع أ

گردند و یکی با او  ها بازمی کند: خانواده، و مال و عمل او. دو تا از این همراهی می

 «.ماند گردند و عملش با او می ماند: خانواده و مالش برمی می

                                           
ذکر  012ی  تر به شماره . ]این حدیث پیش6821؛ صحیح مسلم، ش: 2405صحیح بخاری، ش:  (۶)

 است.[شده 
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الُم َعلَيُْكْم َداَر »ها سالم کن و بگو:  ها بیندیش و به آن پس در سرنوشت این السَّ
ها، این سالم را پاسخ  رسد که آن نظر می . اهلل داناتر است، اما چنین به«قَْوم  ُمؤِمنيَ 

شود. و احتمال دارد منظور از  ها سالم می ی مخاطب به آن گویند؛ زیرا با صیغه می

ها باشد؛ چه بشنود و چه نشنوند، پاسخ  درود و سالم بر مردگان، فقط دعا در حقّ آن

 دهند یا پاسخ ندهند.

در هر حال انسان باید در حقّشان دعا کند و به مسیر و سرنوشت قطعی خود 

ُ بُِكْم الِحُقونَ »: اقرار نماید و بگوید جا به زمانِ  در این «شاءاللان». «وإِنَّا إِْن َشاَء اَّللَّ

گردد، نه به اصلِ پیوستن به مردگان یا مردن؛  پیوستن به گذشتگان یا مردگان برمی

گویند. لذا  نمی «شاءاللان»و برای مسایل قطعی،  ست یزیرا مُردن و ترک دنیا، قطع

یک از ما، زمان مرگش را  شود؛ چراکه هیچ زمانِ مرگ مربوط می جا، به این قید در این

و ما هر زمان که اهلل بخواهد، به شما »داند. بنابراین عبارت مذکور بدین معناست:  نمی

 فرماید:   می گونه که اهلل همان«. خواهیم پیوست

ا ََإِذ اَُثمَذ﴿ هََُءَ ش  نش  
 
٢٢َََۥأ ذ اَلَك  قَ َل مذ ا ََِضَي  هََُم  ر  م 

 
َ [  ٨٤  ،٨٨:  عبس]  ﴾٢٣َۥأ

چه را که )پروردگار( به  پندارد(؛ آن کند. چنین نیست )که او می  اش می و هرگاه بخواهد، زنده
 جا نیاورده است. او فرمان داده، به

کند و اگر چنین دعاهایی را  های سنت، برای مردگان، دعا می مطابق آموزهسپس 
ها را بیامرز؛ پروردگارا!  پروردگارا! آن»اید: یاد نداشت، با الفاظی از این قبیل دعا نم

ها به  پس از آنما را ها محروم مگردان و  ها رحم فرما؛ یا اهلل! ما را از اجرِ آن بر آن
ها را ببخش. و سپس از قبرستان بازگردد. این،  فتنه دچار مکن. پروردگارا! ما و آن

 در زیارت قبور بود. روش پیامبر
اندازند  مانند و خود را به خاک می افراد جاهل در قبرستان میکه برخی از  اما این

دهند، همه، بدعت و  کنند و کارهایی از این قبیل انجام می و قبرها را طواف می

رسانند، مشرک و از  ناشایست است و اگر معتقد باشند که مردگان، نفع و ضرر می

ت مردگان نیست و شوند. زیرا هیچ نفع و ضرری در دس ی اسالم خارج می دایره

توانند برای کسی شفاعت کنند. زیرا  کس را ندارند و نمی برای هیچتوانایی دعا کردن 

جا پروردگار متعال  اینک، وقتِ شفاعت نیست؛ وقتِ شفاعت، روز قیامت است که آن
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ها دهد. بنابراین، اگر مردگان را بخوانیم یا از آن به برخی از بندگانش اذن شفاعت می

شفاعت کنیم یا  رفع حاجات و حلّ مشکالت خود را بخواهیم، هیچ درخواست 

رسانند. لذا آن دسته از برادران مسلمانمان که شاهد چنین اعمالی در  نفعی به ما نمی

مناطق خود هستند، باید این افراد جاهل را ارشاد و نصیحت کنند و برایشان توضیح 

که در گذشته و دار  اهلل حتی رسول رسانند؛ دهند که مردگان، هیچ نفعی به آنان نمی

در  رساند. درست است که صحابه فانی را ترک کرده است، هیچ نفعی به مردم نمی

نزدش  شدند، سالی می ، هنگامی که گرفتار قحطی و خشکزمان حیات پیامبر

خواستند که دعا کند و از اهلل، برایشان طلب باران نماید و اهلل  و از او می  آمدند می

سرِ  صحابه فرستاد؛ ولی پس از وفات پیامبر عال نیز برایشان باران فرومیمت

 که قبرِ پیامبر قبرش نرفتند و از او نخواستند که برایشان درخواست باران کند؛ با این

 که قحطی آمد، عمر دور نبود، بلکه نزدیکِ مسجد قرار داشت. در زمان عمر

کردیم  ی پیامبرت از تو درخواست باران می یلهوس پروردگارا! ما به»دعا کرد و گفت: 

خواستند که برایشان طلب باران  می ؛ یعنی: از پیامبر«دادی و تو، به ما باران می

و اینک به عموی پیامبرت متوسل »ی دعایش چنین گفت:  در ادامه نماید. عمر

رد. ک خاست و طلب باران می برمی و سپس عباس« یم؛ پس به ما باران بدهوش می

اهلل! از اهلل  : یا رسولندنگفت پس از مرگِ پیامبر یک از صحابه عمر، عباس و هیچ

دانستند که  سالی را از ما برطرف نماید. زیرا می بخواه که به ما باران دهد و خشک

یابد و قدرت  میرد، عملش پایان می چنین چیزی غیرممکن است و وقتی انسان می

ِإَذا َماَت اإِلنَْساُن »فرموده است:  گونه که پیامبر مانانجامِ هیچ عملی را ندارد. ه
ْو َودَل  َصاِلح  

َ
ْو ِعلْم  یُنْتََفُع بِِه أ

َ
 یَْدُعو اْنَقَطَع َعنُْه َعَملُُه إِالَّ ِمْن ثاََلثَة  إِالَّ ِمْن َصَدقَة  َجاِرَية  أ

دد، مگر از سه گر میرد، پاداش اعمالش قطع می هنگامی که انسان می»یعنی:  (۶).«هَلُ 

شود، یا فرزند  ی جاری، یا علم و دانش سودمندی که از آن استفاده می عمل: صدقه

تواند برای ما دعا و  ای نمی پس هیچ مرده«. کند ای که برایش دعا می شایسته

                                           
 .نقل از ابوهریره ، به2125صحیح مسلم، ش:  (۶)
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ی  درخواست آمرزش نماید؛ زیرا دیگر، قدرتِ انجام هیچ عملی را ندارد و دوره

 ست.عمل، برای او پایان یافته ا
هاست، نه  که زیارت قبور برای منفعت مردگان، یعنی دعا برای آن خالصه این

که به فکر  ست اینبرد،  کننده می کننده؛ بلکه تنها نفعی که زیارت برای منفعت زیارت
که نفعی از سوی  یابد، اما این دست می افتد و به و اجر و پاداش اهلل آخرت می

 مرده، متوجه او باشد، هرگز.
*** 



باب: نادرست بودن آروزی مرگ به سبب زیانی که به  -33
رسد، اما اگر این آرزو از ترس ابتال به فتنه و انحراف  انسان می

 از دین باشد، اشکالی ندارد

نَّ َرُسوَل اهللِ  عنر أيب ُهریرة -232
َ
رَمورَت إَِما حُمِسنىا، »قاَل:  أ َحُدُكُم ال

َ
ال َيَتَمنَّ أ

تُِب َفلََعلَُّه یَزردا َتعر ا ُمِسيئىا َفلََعلَُّه يَسر  (۶)]متفق علیه؛ این، لفظ بخاری است.[ «.د، َوإِمَّ

ِ  ويف روایٍة ملسلم عن أيب ُهریررةَ  َحُدُكُم الَمورت، »قال:  َعنر رُسوِل اّللَّ
َ
ال َيَتَمنَّ أ

َقَطَع َعَملُ  تَِیه، إِنَُّه إِذا ماَت انر
ر
نر یَأ

َ
ُع بِِه ِمنر َقبرِل أ رُهُ إاِلَّ َوال یَدر ِمَن ُعمر ه، َوإِنَُّه ال یَزیُد الُمؤر

 «.َخریاى 
یک از شما، هرگز آرزوی  هیچ»فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

کار است، شاید هایش بیفزاید و اگر گنه بسا بر نیکی مرگ نکند؛ اگر نیکوکار است، چه
 «.توفیق توبه بیابد

فرمود:  اهلل گوید: رسول می ت: ابوهریرهو در روایتی از مسلم آمده اس
که مرگش فرا رسد، خواهان  یک از شما هرگز آرزوی مرگ نکند و پیش از آن هیچ»

شود و طولِ عمر برای مؤمن، چیزی  مرگ نباشد؛ زیرا وقتی بمیرد، عملش قطع می
 «.افزاید جز خیر و نیکی نمی

 شرح
به سبب زیانی که به نادرست بودن آروزی مرگ باب: »گوید:  می /مؤلف
؛ یعنی اگر انسان به بیماری یا امثال آن مبتال شد، نباید آروزی مرگ «رسد انسان می

کند، اما اگر نگرانِ این بود که در دینش دچار فتنه یا انحراف شود، آرزوی مرگ، 
ها و مشکالت  چنین گفته است. کسی که در سختی ، این/اشکالی ندارد. مؤلف

سری،  گر سبک کند، سخت در اشتباه است و این، نشان می گزندگی، آرزوی مر
 .ست یخردی و ضاللت و گمراه کم

دانیم که اگر زنده بماند و نیکوکار  سر می از آن جهت، چنین شخصی را سبک
توبه  بسا به سوی اهلل کار است، چههایش بیفزاید و اگر گنه باشد، شاید بر نیکی

                                           
 .6226(؛ و صحیح مسلم، ش: 7624، 4272صحیح بخاری، ش: ) (۶)
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کل بمیرد و فرجامِ بسیار بدی داشته باشد! پناه بر داند، شاید به بدترین ش کند. چه می
خردی و گوییم: هیچ گاه آرزوی مرگ نکنید که این، کم رو می اهلل. از این

 .ست یسر سبک
از  دانیم که پیامبر و اما از آن جهت، چنین تمنایی را ضاللت و گمراهی می

«. زوی مرگ نکندیک از شما، هرگز آر هیچ»آرزوی مرگ، نهی نموده و فرموده است: 
. زیرا ست یگر حرام بودن چنین تمنای ؛ یعنی نشانست یجا، نهی تحریم نهی در این

و بر مؤمن واجب است که  ست یهحقیقت ناخرسندی از قضای الآرزوی مرگ، در 
ی مهم و  ها و مشکالت، شکیبا باشد؛ در این صورت، به دو نتیجه در برابر سختی
 یابد: ارزنده دست می

رزش گناهان؛ هر غم و اندوه، مصیبت یا اذیت و آزاری به انسان آم نخست:
بخشد؛ حتی به سبب خاری که در  ی آن گناهانش را می واسطه رسد، اهلل متعال به می

 خَلَد. پای مؤمن می
هی دل ابر هر مصیبتی به اجر و پاداش الهرگاه انسان توفیق یابد که در بر دوم:

شی بزرگ دست دااهلل را طلب کند، به پا سان رضایت و خشنودی ببندد و بدین
 فرماید: گونه که اهلل متعال می یابد. همان می

ا﴿ ََإِنذم  فذ ونَ لصذ َٱَيُو  جَ َِبُ
 
ََِر ُهمأ اب ََبِغ ي  َ [  ١١: الزمر]  ﴾١٠َِحس 

 کنند. جز این نیست که بردباران، پاداش خویش را کامل و بدون حساب دریافت می

صبری او در برابر  هی و بیسندی بنده از تقدیر الگر ناخر انآرزوی مرگ، نش

در  ی پیامبر فرموده که برایش رقم خورده است. به ست یمشکالت و نامالیمات

هایش افزوده  تر عمر کند، بر نیکی صورتی که بنده، جزو نیکوکاران باشد، هرچه بیش

سان، از دنیا و ی اعمال ان در نامه «اللسبحان»شود. ناگفته پیداست که گفتن یک  می

و دیگر  «اهلل سبحان »، اما ست یباشد؛ زیرا دنیا گذرا و فان چه در آن است، بهتر می آن

 فرماید: می باشد. اهلل ها، ماندگار می نیکی
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اُلَل َٱ﴿ َ ٱوَ َم  َ ٱَزِين ةََُُنونَ ل  نَ ٱَةَِي وَ ل  َرَُتَلِح  َلصذ َٱَُتَقِي  َب  َلَ ٱوَ َي ا َدلُّ ي  ِبِك ََِعندَ َخ  ابَ َر  َاث و 
َر ي  ََو خ  ل  م 
 
َ [  ٣٦: الكهف]  ﴾٤٦َأ

مال و فرزندان، زیور زندگی دنیا هستند و کارهای نیکِ پایدار، نزد پروردگارت از نظر پاداش، 
 تر است.بهتر و امیدبخش

های خود بفزایید؛  بسا بر نیکی تر گردد، چه لذا اگر زنده بمانید و عمرتان طوالنی
 گرچه زندگی سختی داشته باشید.

کار باشد و زنده بماند، شاید توبه کند و از اهلل، چنین اگر انسان، گنه هم
سان در حالی بمیرد که از گناهانش  عذرخواهی و درخواست رضایت نماید و بدین

توبه کرده است؛ این هم به نفع اوست. پس هرگز آرزوی مرگ نکنید؛ زیرا همه چیز 
ا و حتی دیگران باشد. پس رقم خورده است و شاید بقای زندگانی، به نفع شم

ها را از  گاه خواهان مرگِ زودرس نباشید؛ بلکه صبر کنید و اجر و پاداش سختی هیچ
 گشایشی فراهم سازد. اهلل بخواهید. امید است اهلل

*** 

َصابَُه؛ َقاَل َرُسوُل اهللِ قال:  وعن أنٍس  -232
َ
رَمورَت لَُِّضٍّ أ َحُدُكُم ال

َ
: ال َيَتَمنَّنَیَّ أ

اى يِل، وتََوفَّيِن إِذا َكنَِت الوفاةُ َفإِ  یيِِن ما َكنَِت احَلیاةُ َخریر حر
َ
نر َكَن البُدَّ فاِعال، َفلرَیُقل: اللَُّهمَّ أ

 (۶)[متفٌق عليه] «.َخریىا يِل 
خاطر مصیبت یا  یک از شما به هیچ»فرمود:  اهلل گوید: رسول می انس ترجمه:

ی دیگری ندارد، بگوید:  د؛ اما اگر چارهرسد، آرزوی مرگ نکن زیانی که به او می
گاه که  پروردگارا! اگر تا زمانی که زندگی به نفعِ من است، مرا زنده نگه دار و آن

 «.مرگ، به نفعِ من است، مرا بمیران

َرتي  -231
َ
َتوى  وَعنر َقيِس بِن أيب حازٍم قال: َدَخلرَنا لََع َخباب بِن األ َنُعوُدُه َوَقِد اکر

حابَ َسبرَع کَ  صر
َ
َصبرَنا ما ال نَ یَّاٍت فقال: إِنَّ أ

َ
َیا، وإِنَّا أ نر ُهُم ادلُّ ِیَن َسلَُفوا َمَضورا، ولَم َتنرُقصر ا اَّلَّ

اُد ََلُ جَنِ  نَّ انلَِّبَّ  َمورِضعى
َ
الَ أ ر هَ نَ  إاِلَّ الرتاَب ولَور ُعَو بال نر نَدر

َ
ةى انَا أ تَيرَناهُ َمرَّ

َ
َعورُت بِِه ُثمَّ أ َمورِت دَلَ
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خر 
ُ
لَِم يَلُؤرَجُر يف ُُكي ََشٍء ُينرِفُقُه إاِلَّ يف ََشٍء ََيرَعلُُه يف  حائطاى ََل، فقال: إِنَّ الر َرى وُهَو یَبريِن أ ُمسر

 (۶)است.[ بخاری روایت لفظِ این، ؛متفٌق عليه] .اِب هذا الرتُّ 
برای  -رفتیم و  گوید: به عیادت خبّاب بن اَرَت حازم می قیس بن ابی ترجمه:

یارانِ ما رفتند و در »هفت نقطه از بدنش را داغ کرده بود. گفت:  -اش انِ بیماریدرم
ها نکاست و ما به مال و ثروتی  حالی درگذشتند که دنیا، چیزی از اجر و پاداش آن

بیش از نیازِ ماست وتنها در  و –یابیم  ایم که جایی برای آن، جز خاک نمی دست یافته
ما را از تمنای مرگ باز  اگر پیامبر -کنیم. می سازی از آن استفاده ساختمان

 دوباره نزدِ خبّاب -گوید: قیس می -«. کردم داشت، حتماً آروزی مرگ می نمی
خاطر  بهمسلمان، »ای برای خود بود. فرمود:  رفتیم و دیدیم که مشغول ساختن خانه

ن خاک خاطرِ چیزی که در ای یابد، مگر به کند، پاداش می هر چیزی که خرج می
 «.(کند سازی که مازاد بر نیاز اوست، هزینه می و در ساختمان)گذارد  می

 شرح
هایی  ها و مصیبت در باب نادرست بودن آرزوی مرگ به سبب سختی /مؤلف

 رسد، حدیثی بدین مضمون نقل کرده است که انس بن مالک که به انسان می
مصیبت یا زیانی که به او خاطر  یک از شما به هیچ»فرمود:  اهلل گوید: رسول می
؛ یعنی اگر کسی به بیماری سخت یا فقر شدیدی دچار «رسد، آرزوی مرگ نکند می

شد یا سخت بدهکار گردید، حرام است که بگوید: خدایا مرا بِکُش تا از این زندگی 
راحت شوم. این تمنا یا گفتن چنین عبارتی، جایز نیست؛ زیرا اگر بمیرد، باز هم 

مراتب  د و شاید از عذاب دنیا به عذاب آخرت انتقال یابد که بهراحت نخواهد ش
 تر و شدیدتر است. سخت

هایی که به انسان  ها و مصیبت از آرزوی مرگ به سبب سختی رو پیامبر از این
هی و نیز ی صبر و با امید به اجر ال وسیله رسد، نهی فرموده است؛ بلکه باید به می

ها مقابله کنیم و بدانیم که هیچ وضعیتی ماندگار  ا سختیانتظار گشایشی از سوی اهلل، ب
ای که خارج از  گونه گرداند و اوضاع و احوال را به شب و روز را می نیست و اهلل

سازد؛ زیرا اهلل متعال هرچه بخواهد، فقط  گمان و تصور انسان است، دگرگون می
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اراده کرده است. لذا  شود که اهلل ، پس همان می«بشو»اراده کند و بگوید:  ست یکاف
کسی از رسد، آرزوی مرگ نکنید. البته اگر  یبتی که به شما میصخاطر م گاه به هیچ

ی دنیا و یا با  انحراف و گمراهی بترسد و نگرانِ این باشد که شاید به ظواهر فریبنده
های باطل، فریفته شود، باز هم نباید آرزوی مرگ کند؛ بلکه بگوید:  افکار و اندیشه

 یا از اهلل« که دچار فتنه شوم، به سوی خود بازگردان پروردگارا! مرا پیش از آن»
درخواست استقامت و پایداری نماید؛ زیرا شاید بقایش به نفع مسلمانان باشد و 

رو دعا کند و  ها دفاع و پشتیبانی کند یا به یاریِ آنان برخیزد. از این بتواند از آن
ای مقدّر نمودی، مرا پیش از ابتال به این  بندگانت، فتنهبگوید: پروردگارا! اگر برای 

 فتنه، بمیران.
ی دیگری ندارد، بگوید: پروردگارا! اگر تا زمانی که  اما اگر چاره» فرمود: پیامبر

گاه که مرگ، به نفعِ من است، مرا  دار و آنزندگی به نفعِ من است، مرا زنده نگه
پس باید همه چیز را به اهلل بسپارد و بگوید:  داند؛ کس، خیرش را نمی هیچ «.بمیران

گاه که  پروردگارا! اگر تا زمانی که زندگی به نفعِ من است، مرا زنده نگه دار و آن»
صورت دعا کنیم، اهلل متعال درخواستِ  وقتی بدین«. مرگ، به نفعِ من است، مرا بمیران

 پذیرد. ما را می
بریم؛ یعنی جایز است که  ی میاز این حدیث به جایز بودن دعای مشروط، پ

هایی از  که در سایر متون دینی نیز نمونه شرط بگذارد. چنان انسان در دعا برای اهلل
گوید:  که شوهر در پنجمین بار می (۶)«لعان»ی  دعای مشروط وجود دارد؛ مانندی آیه

 و زن نیز در پنجمین مرحله از« گویان باشد لعنت اهلل بر او باد اگر از دروغ»

                                           
ست که مرد، همسرش را به زنا متهم  نوعی گواهی یا نفرین دوسویه در میان زن و شوهریلعان،  (۶)

کند و هیچ گواهی جز خود ندارد؛ بدین صورت که ادّعاکننده، یعنی شوهر، چهار بار به نام اهلل سوگند  می
دهد که لعنت اهلل بر او باد اگر از  گویان است و پنجمین بار، بدین ترتیب گواهی می خورد که از راست می

دهد که  فاع از خود و دفع مجازات زنا، چهار بار به نام اهلل گواهی میگویان باشد و زن نیز برای د دروغ
دهد که خشم اهلل بر خودِ او باد، اگر شوهرش  گوید و پنجمین بار گواهی می شوهرش دروغ می

 آمده است. ]مترجم[ « نور»ی  سوره 8-2های  حکم، در آیه  گوست. این راست
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و «. گوست خشم اهلل بر خودِ او باد، اگر شوهرش راست»گوید:  اش، می گواهی
 کنند؛ لذا شرط گذاشتن در دعا، ایرادی ندارد. سان به صورت مشروط دعا می بدین

به عیادتِ یکی حازم را نقل کرده است که  ، حدیث قیس بن ابی/سپس مؤلف
ین، زمانی بود که دنیا به رویِ رفتند؛ ا از بزرگان صحابه به نامِ خبّاب بن اَرَت

مسلمانان گشوده شده بود. مسلمانان، ابتدا فقیر بودند، اما اهلل متعال با غنایم فراوانی 
ها نوید داده  طور که به آن دست آوردند، آنان را ثروتمند ساخت. همان که از کافران به

 بود:

ُكمَُ﴿ د  َُٱَو ع  انِمَ َّللذ غ  ثِي ةَ َم  ََك 
 
ات أ ََ  [٨١: الفتح]  ﴾ُخُذون ه 

 آورید. های فراوانی به شما نوید داده است که آن را به دست می اهلل، غنیمت

 ی قبل نیز به این غنایم اشاره نموده و فرموده است: در آیه

انِمَ ﴿ غ  ثِي ةَ َو م  ََك 
 
اي أ     [  ١٩: الفتح]  ﴾ُخُذون ه 

 آورند. های فراوانی که آن را به دست می و نیز غنیمت

های فراوانی  به پیروزی رسیدند، ثروت که به خواستِ اهلل ان پس از آنمسلمان
ها  رو بسیاری از آن گیری یافت؛ از این شان افزایش چشمهای دست آوردند و ثروات به

که برای  ها، همین که برخی از آن نظیری قرار گرفتند. چنان در رفاه و آسایش مادّی کم
افتادند که  نشستند، به یادِ روزگاری می ی نهار یا شام می صرف غذا سرِ سفره

 گریستند. ی آن ایام، می دست بودند و زندگی سختی داشتند و با یاد و خاطره تنگ
اش هفت  رفتند که برای درمان بیماری قیس و همراهانش به عیادتِ خبّاب

های  جای بدنش را داغ کرده بود. داغ کردن، به اذن پروردگار متعال یکی از روش
به  که پیامبر ست ای هگان هاست و جزو یکی از موارد سه در درمان بیماری مفید

داغ کردن، حجامت و »هی تصریح نموده است: ها به اذن ال شفابخش بودن آن
ها دارند. برخی  تأثیر شگرفی در درمان بیماری این سه مورد، به اذن اهلل (۶)«.عسل

که نوعی « پهلو سینه»؛ ماند بیماریِ شوند ها جز با داغ کردن، درمان نمی از بیماری
شوند؛ مگر  چسبند و باعث مرگ می ها به سینه می و در اثر آن، شُش ست یالتهاب ریو

 بیمار را شفا دهد و اسباب درمان به خواست او اثربخش باشد. که اهلل این
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پهلو  شود؛ چه بسیار کسانی که به سینه هایی با داغ کردن درمان می چنین بیماری
اند، اما با  نتیجه نگرفته به پزشک و مصرف داروهای شیمیایی تال شده و از مراجعهمب

 اند. به اذن پروردگار بهبود یافته داغ کردن
« طیر»ها آن را  ای که عرب داغ کردن در درمان نوعی بیماری گوارشی و روده

ی شکمی،  ها در درون حفره مؤثر است؛ در این بیماری، روده نامند، به اذن اهلل می
یابد و فقط با داغ  هر دارویی که به بیمار بدهید، بهبود نمیشوند.  جا و پراکنده می جابه

 شود. کردن، خوب می
کند و  بیماریِ دیگری نیز وجود دارد که با التهاب و ورم دهان و حلق، بروز می

 ست یدهان خال بزرگ درون گویند و در واقع نوعی تاوَل یا تب می« حبه»مردم، آن را 
شود. این بیماری نیز معموالً از طریق داغ  بسا منجر به مرگ می که اگر بترکد، چه

اثر است.  اثر یا بی ی آن، کم لجهاهای دیگر، در مع کردن قابل درمان است و شیوه
 روند. ها فقط با داغ کردن، از میان می که بسیاری از بیماری خالصه این

ا داغ کرده بود؛ دوستانش به عیادتش هفت نقطه از بدنش ر خبّاب بن اَرَت

ِإنَّ الُْمْسِلَم َْلُؤَْجُر ِف ُُكِّ ََشء  »فرموده است:  ها خبر داد که پیامبر . وی به آنرفتند
اِب  خاطر هر چیزی که خرج  مسلمان، به»یعنی:  (۶).«ُينِْفُقُه إِالَّ ِف ََشء  َُيَْعلُُه ِف هذا الَتُّ

گذارد )و در  خاطرِ چیزی که در این خاک می یابد، مگر به کند، پاداش می می

زیرا اگر انسان به حدِ نیاز «. کند( سازی که مازاد بر نیاز اوست، هزینه می ساختمان

های زیادی را متحمل شود؛ لذا مانندِ  خود بسنده نماید، دیگر نیازی نیست که هزینه

اش  ی که خود و خانوادها ی اهلل متعال است، به خانه ترین بندهکه برگزیده اهلل رسول

، برای هر یک از همسرانش اتاقک که پیامبر نماید؛ چنان در آن زندگی کنند، اکتفا می

ها نبود؛  کردند و چیزِ دیگری در این اتاقک ای داشت که در آن زندگی می یا حجره

اند و  رفت کرده اما حاال مردم پیش رفتند. حتی برای قضای حاجت به محلّ خلوتی می

اِء »های قیامت است که:  یکی از نشانه این، ْن تَرى اِلَُفاَة الُْعراَة الْعالََة راِعَء الشَّ
َ
َوأ
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بینی  ها را می های نیازمند و چوپان و پابرهنگان، برهنه»یعنی:  (۶).«یتَطاولُون ِف ابْلُنيانِ 

های  ها و ساختمان خراش آسمان«. گیرند سازی بر یکدیگر سبقت می که در ساختمان

هایی که برای ساختن چنین  سازند؛ هزینه های مجلّل و زیبا می ند یا ساختمانبل

هایی که  شود، اجر و پاداشی برای انسان ندارد، مگر ساختمان هایی صرف می ساختمان

اما  نمایند. انفاق می کنند یا درآمدِ آن را در راه اهلل برای سکونت فقرا بنا می

اجر است و گاه گناه و  سازند، بی  برای سکونت می های هنگفت هایی که با هزینه خانه

دهند؛ اینک  چه امروزه برخی از فقرا انجام می آید؛ مانندِ آن شمار می معصیت نیز به

هاست  ی آن ساله بر عهده های ده، پانزده و بیست شود که برخی از فقرا وام مشاهده می

های زینتی  ی خود را با سنگ انهاند تا نمایِ خ ها قرض گرفته و از ادای آن عاجزند؛ آن

هایی  ها و کنگره ی خود را مانند قصر و بارو، بسازند و طاق خانهبها، بیارایند یا  و گران

سان با جیب و دستِ خالی،  های هنگفتی دربردارد و بدین برای آن بنا کنند که هزینه

بارِ قرض  دهند و خود را زیرِ زنند و این عملِ ممنوع را انجام می الفِ ثروت می

 برند! می
ختمانی عادی که در آن، اسراف، فخرفروشی و قرض گرفتن از االبته ساختنِ س

 کسی نباشد، ایرادی ندارد و گناهی در آن نیست.
*** 

                                           
 (.01، 2مسلم، ش: ) (۶)



 باب: وَرَع و ترک شبهات -33

 فرماید: اهلل متعال می

﴿ َ ُت  ُبون هَُو  ِيِنَ َۥس  َِٱَِعندَ َو ُهوَ َاه  ِظيمَرَّللذ َ  [١٢:  النور]  ﴾١٥َع 
 که این بهتان، نزد اهلل بس بزرگ بود. پنداشتید، حال آن و آن را سخنی معمولی می

 فرماید: و می

بذك ََإِنَذ﴿ ََِر 
ادَِِمرَ ل َٱل  ََ  [١٣: الفجر]  ﴾١٤َص 

 گاه است. گمان پروردگارت در کمین بی

 شرح
 «.باب ورع و ترک شبهات»گوید:  می /مؤلف

دانند؛ اما  معنای زهد )پارسایی( می ( را همبسیاری از مردم، وَرَع )پرهیزگاری
ورع، یعنی پرهیز از چیزهای گفته است: « الروح»در کتابِ  /القیم گونه که ابن همان
بار برای آخرت و زهد، یعنی کنار گذاشتن چیزهایی که مفید نیست؛ پس زهد،  زیان

بار بپرهیزد و  از وَرع، برتر است. زیرا ورع، بدین معناست که انسان از چیزهای زیان
اند: برخی  زهد، یعنی کنار گذاشتن چیزهایی که مفید نیست. چراکه اشیا، بر سه دسته

بار. لذا زاهد  ها، نه مفیدند و زیان ای از آن بارند و برخی هم مفید و پاره ها زیان از آن
بار و هم چیزهایی که که نه مفیدند  کند: هم چیزهای زیان )پارسا( دو چیز را ترک می

ی  آورد؛ اما کسی الزمه بار و به چیزها یا کارهای مفید و سودمند روی می و نه زیان
ورع، فقط ترک کردن کارها و اشیای حرام و روی آوردن به اشیا و اعمال سودمند 

رو جایگاه زهد از  بار. از این که نه مفیدند و نه زیان ست یاست و نیز اشیا و کارهای
هر پارسایی، پرهیزگار است، ولی هر پرهیزگاری، زاهد  جایگاه ورع، برتر است؛ یعنی

دار را رها  که انسان، کارها یا اشیای شبهه ست اینورع یا پرهیزگاری، )پارسا( نیست. 
کند؛ چه در اصلِ حکم آن شبهه باشد و چه در شرایط و وضعیتش که آیا درست 

 است یا خیر؟
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ی حرمت آن  اش درباره اگر شبههکه کاری بر او مشتبه گردد،  آدمِ پرهیزگار، همین
دهد تا  ی وجوب آن باشد، انجامش می اش درباره کند و اگر شبهه باشد، رهایش می

 کار نشود. گنه
ی  دو آیه در این باب ذکر کرده است؛ از جمله این فرموده /ؤلفسپس م

 فرماید: که می اهلل

﴿ َ ُت  ُبون هَُو  ِيِنَ َۥس  َِٱَِعندَ َو ُهوَ َاه  ِظيمَرَّللذ َ  [١٢:  النور]  ﴾١٥َع 
 که این بهتان، نزد اهلل بس بزرگ بود. پنداشتید، حال آن و آن را سخنی معمولی می

نازل شد. افک، همان « افک»که در ماجرای  ست یی آیات این آیه، جزو مجموعه
قصد بدنام کردن انیس  به داری بود که منافقان و دشمنانِ پیامبر تهمت و دروغِ شاخ

، زهرِ ی پیامبر ، سرِ هم کردند تا از طریقِ بدنام کردن خانوادهاخد و مونس رسول
 خود را بریزند و از اسالم و پیامبرِ اسالم، انتقام بگیرند.

کرد، میانِ همسرانش  هرگاه قصدِ سفر می ، مشهور است؛ پیامبر«افک»داستان 
ا با خود افتاد، او ر نمود و قرعه به نام هر یک از همسرانش که می کشی می قرعه

 &بود. در یکی از این سفرها، قرعه به نامِ  عایشه برد. و این، از عدالتِ پیامبر می
 افتاد.

گشتند، در پایانِ شب، در میان راه، اتراق کردند و  هنگامی که از سفر بازمی
فرمانِ  برای قضای حاجت، محلّ خود را ترک کرد. پیامبر &خوابیدند. عایشه

، کجاوه را برداشتند و متوجه نشدند که &ی عایشه ملِ کجاوهحرکت داد. مأمورانِ ح
ها، به  در کجاوه نیست؛ زیرا آن بزرگوار، وزن و سنّ چندانی نداشت. آن &عایشه

 افتادند.  در کجاوه است، کجاوه را برداشتند و به راه &که عایشه گمانِ این
که کاروان،  که به محلّ باراندازِ خود بازگشت، دریافت ، پس از این&عایشه

جا را  خاطر زیرکی و فراستش، آن جا را ترک نموده است؛ ولی به حرکت کرده و آن
اند،  جا ماند و با خود گفت: وقتی متوجه شوند که مرا با خود نبرده ترک نکرد و همان

 گردند. بازمی
خواب بود، از  که سنگین« صفوان بن معطّل»خورشید، طلوع کرد. شخصی به نامِ 

خواب بود که متوجهِ حرکت کاروان  ای سنگین اندازه ست. صفوان، بهخواب برخا
خوابند، سر و صدای  نشده بود. بعضی از مردم، خوابِ سنگینی دارند و وقتی می
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خوابید، همانندِ یک  گونه بود و وقتی می کند. صفوان نیز همین اطراف، بیدارشان نمی
است؛ سیاهی و شبحی دید؛ شد. صفوان از خواب برخ حرکت می مُرده سنگین و بی

را پیش از  &است. او عایشه &المؤمنین عایشه به سویش رفت و دریافت که ام
در غیابِ ایشان، یک کلمه نیز با  احترامِ پیامبر شناخت. لذا به نزول حکمِ حجاب می

سخن نگفت؛ شتر را خواباند و با دستش، با اشاره به سوی رکاب، از  همسرِ پیامبر
گاه افسارِ شتر را در دست گرفت و بدون  خواست که سوارِ شتر شوند. آن المؤمنین ام

 نگاه کند، به سوی مدینه به راه افتاد. ای حرف بزند یا به همسرِ پیامبر که کلمه این
ای برای طعنه زدن به  روز، باال آمده بود که به کاروان رسیدند؛ منافقان که بهانه

این فرصت، سوءاستفاده نمودند و آن مرد را به  یافتند، خوشحال شدند و از پیامبر
پراکنی در میان مردم پرداختند.  متهم کردند و به شایعه ارتباط با همسرِ پاکِ پیامبر

اساسی که منافقان سرِ هم  ی بیعهخلص به شایی م در این میان، سه تن از صحابه
دیق بود، حسان بن ی ابوبکر ص دچار شدند: مسطح بن اثاثه که پسرخالهکرده بودند،  

 ثابت، و حمنه بنت جحش.
شود؟  گفتند: مگر می گفتند؛ می باره سخن می همهمه باال گرفت و مردم، در این

شدت انکار  چطور ممکن است؟ برخی از مردم، دچارِ تردید شدند و برخی هم به
 آلوده شود؛ بسترِ پیامبر گفتند: اصالً امکان ندارد که همسر و هم کردند و می می

 ترین بانوی روی زمین است. چون او، پاک
بیمار شود و در  &اهلل به حکمت و قدرت خویش، چنین اراده کرد که عایشه

شد، هنگامِ  عادت داشت که وقتی عایشه بیمار می خانه، بستری گردد. پیامبر
در این  &پرسی نماید؛ ولی عایشه گرمی از او احوال عیادتش، با او گرم بگیرد و به

آمد و  به خانه می کرد؛ پیامبر ، آن توجه و مهربانی گذشته را حس نمیبیماری
شده  گرچه متوجه تغییر رفتارِ پیامبر &عایشه (۶)گفت: بیمارِ شما، چطور است؟ می

ی آبرویش  کرد که کسی، درباره رسید و تصورش را نمی بود، اما هرگز به خیالش نمی
 سخنی گفته باشد.

                                           
 .&المؤمنین عایشه نقل از ام به 6771(؛ و مسلم، ش: 5741، 5050، 6220بخاری، ش: ) (۶)
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گشت و برخی از مؤمنان نیز دچار  ، زبان به زبان میاین سخن در میان منافقان
دانست  خوبی می هیچ شک و تردیدی به همسرش نداشت و به تردید شدند؛ پیامبر

گرداند؛  حکمت خویش، هرگز دامانِ همسر و همدم پیامبرش را آلوده نمی به که اهلل
باال گرفتن و فقان های منا گویی رو هرگز این شایعه را تصدیق نکرد، اما زیاده از این

ردید کرد. ی برخورد با این موضوع، دچار ت را در نحوه باره، پیامبر همهمه در این
که برای  خبر بود تا این چنان بی هم &ت گذشت و عایشهیک ماه از شروع این تهم

در آن زمان  مسطح بیرون رفت. ام ی پدرش[  ]یعنی با خاله اش، قضای حاجت با خاله
به محلی خلوت و مطمئن تشویی نبود؛ لذا برای قضای حاجت، ها، دس در خانه

مسطح، لغزید و  رفتند، پای ام اش، بیرون می رفتند. هنگامی که عایشه و خاله می
گفت: مسطح، هالک شود. برای پسرش بددعایی کرد و نزدیک بود به زمین بیفتد؛ 

هاجری که در ی م تعجب کرد؛ پرسید: چرا درباره $مسطح از این سخنِ ام &عایشه
مسطح،  جا بود که ام گویی؟ او، پسرِ توست! آن بدر نیز حضور داشته است، چنین می

جریان افک را برای عایشه بازگو کرد؛ زیرا مسطح نیز یکی از اصحابی بود که به این 
تهمت و گناهِ بزرگ دچار شد و آن را تصدیق کرد. بیماری عایشه شدت گرفت و از 

آمد و زندگی بر او سخت شده  ریست و اشکش بند نمیگ آن پس، شب و روز می
باره نازل کرد که با این آیه  نده آیه در ای که اهلل بود. نفاقِ منافقان باال گرفت تا این

 شود: آغاز می

ِينَ ٱَإِنَذ﴿ ا َََّلذ ََُِءوج  َِٱب
َ َب ةرَُعص ََكَِفَ ل  ََِمِنُكم  َ َل  ُبوهَُُت  َِ َس  رََُهوَ َب ل ََلذُكمَ َاِش  ي  َخ 

 َ اَُهمِمِنَ َرِي َمَ ٱَلُِكََِِلذُكم  ب َكَ ٱَمذ َِٱَِمنَ َيِت س  ِيٱوَ َِمَ ث َل  َ ََّلذ ىذ َ َت و  ََُُهمَ ِمنَ َۥهَُكِب  َۥّل 
ابرَ ذ  ِظيمَرَع  ََ  [١١:  النور]  ﴾١١َع 

المؤمنین عایشه( به میان آوردند، گروهی  ی ام راستی کسانی که آن تهمت بزرگ را )درباره به
و زیانی برای خود مپندارید؛ بلکه این تهمت، برای شما از شما بودند. این تهمت را شر 

اند، )محفوظ(  . برای هر یک از آنان سهمی از گناهی که مرتکب شدهست یسراسر خیر و نیک
 ترین سهم را در این تهمت داشت، مجازات بزرگی )در پیش( دارد. است. و شخصی که بیش

رو ما  ای خود مپندارید! از اینفرماید: این تهمت را شر و زیانی بر اهلل! می سبحان

و  دانیم؛ بلکه این تهمت، برای پیامبر مسلمانان، آن را زیانی برای خود نمی

ای  این را وسیله ی مؤمنان، سراسر خیر و نیکی بود؛ زیرا اهلل همسرش و برای همه
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و همسرش قرار داد.  ع از آبروی پیامبرابرای آمرزش گناهان و رفع درجات و دف

﴿َِ َمَ ٱَلُِكِ اَُهمِمِنَ َرِي  ب َكَ ٱَمذ َِٱَِمنَ َيِت س  باره سخن گفت،  ؛ هر کسی که در این﴾ِمَ ث َل 

ِيٱوَ ﴿سهمی از این گناه بزرگ دارد.  َ ََّلذ ىذ َ َت و  ََُُهمَ ِمنَ َۥهَُكِب  ابرََۥّل  ذ  ِظيمَرَع  و : »﴾١١َع 

 «.ترین سهم را در این تهمت داشت، مجازات سخت و بزرگی دارد شخصی که بیش
 ی این آیات فرموده است: هلل متعال در ادامهسپس ا

وَ َإِذَ ﴿ ل ََۥن هَُت ل قذ
 
ت ُقولُونَ َِسن تُِكمَ بِأ فَ َو 

 
اَو اهُِكمبِأ َل يَ َمذ َمَرِعلَ َۦبِهََِل ُكمَس 

 َ ُت  ُبون هَُو  ِيِنَ َۥس  َِٱَِعندَ َو ُهوَ َاه  ِظيمَرَّللذ َ  [١٢:  النور]  ﴾١٥َع 
شد که به آن علم و  ایتان به سخنانی گشوده میه گرفتید و دهان گاه که آن را به زبان می آن

که این بهتان نزد اهلل  پنداشتید و حال آن دانشی نداشتید و آن را سخن معمولی و آسانی می
 بس بزرگ بود.

باره سخن نگویند؛ بلکه باید از خود  کرد که در این ورع و تقوا، چنین ایجاب می
منبع و مصدر آن، کجاست؟ آری؛ پرسیدند که: این سخن از کجا شکل گرفته و  می

گوترین مردم هستند، مصدر این تهمت بودند! لذا دروغ، یکی از  منافقان که دروغ
 فرماید: توجه کنید که می ی اهلل های منافقان است؛ به این فرموده بارزترین ویژگی

ا ََإِذ ا﴿ دَُن شَ َق الُوا ََفُِقونَ ُمن  َل َٱَء كَ ج  ِ َٱَل ر ُسوُلََإِنذك ََه  ََ [  ١: املنافقون]  ﴾ّللذ
ی اهلل  یم که تو، فرستادهده گواهی می»گویند:  آیند، می هنگامی که منافقان نزدت می

 «.هستی

دَُن شَ ﴿گفتند:  آمدند و به ایشان می می ها نزد پیامبر آن َِٱَل ر ُسوُلََإِنذك ََه  سه ؛ ﴾ّللذ

. لذا ادعا «الللرسول»در  «الم»و حرف  «نّ إ»، «نشهد» تأکید در این عبارت وجود دارد:

ی  یقین، تو، فرستاده طور قطع، و به دهیم که به گفتند: ما، گواهی می کردند و می می

 ها، آگاه است، فرمود: خدا هستی. ولی پروردگار متعال که از راز سینه

َُٱوَ ﴿ عَ َّللذ َُٱوَ َۥل ر ُسوُّلََُإِنذك ََل مَُي  دَُي شَ َّللذ  [١: املنافقون] ﴾١َونَ ِذبَُل ك  ََفِقِيَ ُمن  َل َٱَإِنَذَه 

 گویند. دهد که منافقان، دروغ ی او هستی. و اهلل، گواهی می داند که تو فرستاده و اهلل، می  

دَُن شَ ﴿گفتند:  دو گواهی در برابرِ هم قرار دارد؛ یکی سخنِ منافقان که می َإِنذك ََه 
َِٱَل ر ُسوُلَ َُٱوَ ﴿فرماید:  که می ی اهلل و دیگری، فرموده ﴾ّللذ دَُي شَ َّللذ َفِِقيَ ُمن  َل َٱَإِنَذَه 
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دهد  یقین، سخن پروردگار، راست و درست است که گواهی می به .﴾ِذبُونَ ل ك  َ

، دروغ «ی خداست محمد، فرستاده دهیم: شهادت می»منافقان در این ادعا که 

شکی نیست، اما  گویند؛ به عبارت دیگر، اگر چه در رسالت و حقانیت پیامبر می

 گویند که ما رسالتش را قبول داریم، دروغ و ادعایی بیش نیست. قان میچه مناف آن
مصدر این شایعه و دروغ بزرگ، منافقان بودند که در رأسشان عبداهلل بن ابی قرار 

گفت و با  باره سخن نمی قدری خبیث بود که با الفاظ صریح در این البته بهداشت؛ 
زد. زیرا منافقان، ترسو و  عه، دامن میظ غیرصریح، به این شایااشاره و کنایه و الف

نزدِ مردم او گویند و صراحت لهجه ندارند.  بزدل هستند و معموالً دوپهلو سخن می
اش چنین و  گویند؟! درباره ی عایشه چه می اید که درباره گفت: آیا شنیده رفت و می می

 گویند! چنان می
باره  آشکارا در این برخی مؤمنان مخلص نیز به این گناه بزرگ دچار شدند و

ی ابوبکر صدیق بود، حسان بن  سخن گفتند؛ از جمله مسطح بن اثاثه که پسرخاله
 ؛ زیرا بشر بودند. پس از این ماجرا ابوبکر صدیقثابت، و حمنه بنت جحش

تر ابوبکر  اش مسطح را ندهد؛ زیرا پیش های پسرخاله سوگند یاد کرد که دیگر، هزینه
خاطر دخترش، چنین سوگندی نخورد؛ بلکه  به داد. ابوبکر اش را می نفقه صدیق
خاطر تصمیم گرفت از کمک به مسطح، خودداری کند که او با گفتن چنین  بدین

سخنانی گفته بود که  اهلل ی رسول سخنانی یا تأیید این تهمت، در حقیقت درباره
 این آیه را نازل فرمود: نبود. لذا اهلل  شایسته

﴿َ ل  ََو 
 
لُوا ََت لَِي أ و 

ُ
ض َلَ ٱَأ ةَِٱوَ َِمنُكمَ َلَِف  ع  نَلسذ

 
ِىََا َتُوَ يُؤَ َأ و 

ُ
َ ُقرَ لَ ٱَأ َ ل َٱوَ َب  س  َِكيَ م 

بِيلََِِفََِجرِينَ ُمه  َل َٱوَ  ِ َٱَس  ل  ََّللذ ل  ََُفوا َعَ و  َو  ُحوَ ص  ََا َ ف  ل 
 
نَُُتِبُّونَ َأ

 
غَ َأ َُٱَِفرَ ي  َ َّللذ َل ُكم 

َُٱوَ  ُفوررََّللذ ََ  [٨٨:  النور]  ﴾٢٢َرذِحيمَرَغ 
آن دسته از شما که صاحب فضل و ثروتند، نباید سوگند یاد کنند که به نزدیکان و بینوایان و 
مهاجران راه اهلل چیزی ندهند؛ بلکه عفو و گذشت نمایند. آیا دوست ندارید که اهلل شما را 

 ی مهرورز است. ببخشد؟ و اهلل آمرزنده

که دارای فضل  بکر صدیقاهلل متعال در این آیه، بیان فرمود که کسانی چون ابو

و ثروتند، نباید سوگند یاد کنند که به نزدیکان خود و مهاجران و بینوایانی چون 
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     ای از امور، اشتباه کنند. سپس فرمود: ها در پاره چیزی ندهند؛ گرچه این مسطح

﴿َ ل 
 
نَُُتِبُّونَ َأ

 
غَ َأ َُٱَِفرَ ي  َ َّللذ َُٱوَ َل ُكم  ُفوررََّللذ آیا دوست ندارید که اهلل شما : »﴾٢٢َرذِحيمَرَغ 

گفت:  وقتی این آیه نازل شد، ابوبکر«. ی مهرورز است را ببشخد؟ و اهلل، آمرزنده

گاه کمک و حمایت  و آن« آری؛ به اهلل سوگند، مشتاق این هستیم که اهلل ما را ببخشد»

 اطاعت کرد. سان، از فرمان اهلل مالیِ خود از مسطح را از سر گرفت و بدین
 دستور داد که مجازات یا حدّ تهمت را بر این سه نفر پیامبربه  اهلل سپس

، به این سه نفر هشتاد تازیانه زد رو پیامبر از این د؛اجرا کن )مسطح، حسان و حمنه(
منافقان،  ولی این مجازات را بر منافقان از جمله عبداهلل بن ابی، اجرا نکرد؛ زیرا

ایم، یا  فتند؛ بلکه با عباراتی از این قبیل که شنیدهگ باره سخن نمی صراحت، در این به
های  اجرای مجازات چنین همزدند.  شود و امثال آن، به ماجرای افک دامن می گفته می

شرعی برای پاک کردن گناهانِ مجرمان است؛ به عبارت دیگر، قوانین کیفریِ اسالم، 
رو  پاک شدن نیست. از این ی باشد و هیچ منافقی، شایسته ی گناهانِ مؤمنان می کفاره
به منافقان، تازیانه نزد و آنان را با گناهِ تهمت، رها کرد. و منافقان، در  پیامبر
 ها نیست. گیرند و هیچ خیری در آن ی دوزخ قرار می ترین رده پایین

داند، نگوید.  که انسان چیزی که نمی ست اینی تقوا و ورع،  که الزمه خالصه این
طور کامل بر دوران ما، منطبق  به آن اشاره کرده است، به /ای که مؤلف نکته
ی  خبر از همه چیز و بدون علم و آگاهی، درباره گردد؛ چه بسیارند کسانی که بی می

گویند! چه بسیارند کسانی که برای علما و طالب علم حرف  مسؤوالن سخن می
ی  لم و دانش، دربارهخبر از همه چیز و بدون ع آورند! چه بسیارند کسانی که بی درمی

 گویند! ثروتمندانِ خیِّر و نیکوکار، سخن می
ترسند و بدون تحقیق، هر چه بر زبانشان  متأسفانه بسیاری از مردم، از خدا نمی

ها یا پشتِ سرشان ی آن ست که درباره ویند! این، ستمی آشکار به کسانیگ بیاید، می

َخاَك بما یْكَرهُ »: در تعریف غیبت فرموده است زنند. پیامبر حرف می
َ
. «ِذكُرَك أ

کننده، پرسید: اگر  سؤال«. آید ی برادرت سخنانی بگویی که خوشَش نمی درباره»یعنی: 

إْن َكَن ِفيِه ما تُقوُل َفَقِد اْغَتبْته، »گویم، در او وجود داشته باشد، چه؟ فرمود:  چه می آن
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گویی در او وجود دارد،  چه می اگر آن»یعنی:  (۶).«تَّهُ هَ وإْن لَْم یُكن ِفيِه ما َتُقوُل َفَقْد بَ 

 .«ای ای؛ و اگر آن صفت در او نباشد، بر او بهتان بسته غیبتش را کرده
*** 

ِ  رِض اهلُل عنهماوعن انلُّعمان بِن بَشرٍی  -239 ُت رُسوَل اّللَّ إِنَّ »َيُقول:  قال: سِمعر
، َوَبيرنَ  ٌ ، وإِنَّ احَلراَم َبنیي ٌ لَُمُهنَّ َکثرٌِی ِمَن انلَّاِس، َفَمن اتَََّق احَلالََل َبنیي تَبِهاٌت الَ َيعر هما ُمشر

َل   دِلِینِِه وِعررِضه، َوَمنر َوَقَع يف الشُبهاِت، وَقَع يف احَلرام، َكلرَّاِع یَررَع َحور
َ
َأ ترَبر ُبهاِت، اسر الشُّ

الَ وإِنَّ لُُِكي َملٍِك ِحَّمى 
َ
َتَع فِیه، أ نر یَرر

َ
الَ وإِنَّ يف احلَِّم یُوِشُك أ

َ
ِ حَمَارُِمُه، أ الَ َوإِنَّ ِحََّم اّللَّ

َ
، أ

الَ َوِِه 
َ
اجلَسِد ُمضَغةى إذا صلََحت َصلََح اجلَسُد ُُكُّه، َوإِذا َفَسَدتر َفَسَد اجَلَسُد ُُكُّه؛ أ

های نزدیک  دیگر با لفظ؛ بخاری و مسلم، این حدیث را از طُرُقی متفٌق عليه] «.الَقلرُب 

 (1)[اند. ردهبه هم روایت ک
حالل و »فرمود:  شنیدم که می اهلل گوید: از رسول می $نعمان بن بشیر ترجمه:

حرام، هر دو واضح و مشخّص هستند و در میان حالل و حرام، امور مشتبه و 
ها بپرهیزد،  هرکس از آن دانند. ها را نمی مشکوکی وجود دارند که بسیاری از مردم، آن

ده است و کسی که در شبهات و کارهای مشکوک دین و آبرویش را حفاظت کر
ندانش را در اطراف گوسفبیفتد، به حرام نیز آلوده خواهد شد؛ مانندِ چوپانی که 

ی ممنوعه  امکان دارد وارد منطقه چراند و هر لحظه ی سلطان می شده رُقچراگاهِ قُ
وست. هان! شود؛ آگاه باشید که هر پادشاهی، حریمی دارد و حریمِ اهلل، محرّماتِ ا

ی بدن وابسته به آن است.  گوشتی در بدن وجود دارد که صالح و فساد همه پاره
 «.بدانید که آن عضو، قلب است

نٍس  -231
َ
نَّ انلَِّبَّ  وََعنر أ

َ
ِریق، فقاَل:  أ َرةى يف الطَّ نر »وََجَد َتمر

َ
خاُف أ

َ
ِّني أ

َ
الَ أ لَور

َكلرُتها
َ
َدَقِة أل  (۳)[عليه متفٌق ] «.تَُكوَن ِمَن الصَّ

                                           
 .6428مسلم، ش:  (۶)
 .0488؛ و صحیح مسلم، ش: 46صحیح بخاری، ش:  (1)

 .0170(؛ و صحیح مسلم، ش: 6520، 6144صحیح بخاری، ش: ) (۳)
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اگر »در راه، یک دانه خرما دید و فرمود:  گوید: پیامبر می انس ترجمه:
 «.خوردم ترسیدم که از صدقه )زکات( باشد، حتماً آن را می نمی

 شرح
گوید:  می $حدیثی بدین مضمون نقل کرده است که نعمان بن بشیر /مؤلف

و در میان حالل و  حالل و حرام، هر دو واضح و مشخّص هستند»فرمود:  پیامبر
«. دانند ها را نمی حرام، امور مشتبه و مشکوکی وجود دارند که بسیاری از مردم، آن

بندی فرموده است: حاللِ آشکار،  همه چیز را در سه دسته تقسیم سان پیامبر بدین
 حرامِ آشکار، و امور مشتبه و مشکوک.

واضح و آشکار، مانند  حاللِ واضح، مانند حالل بودن گوشت چهارپایان و حرام ِ
چه در قرآن، به حالل بودن آن تصریح  حرام بودنِ مردار، خون و گوشت خوک. آن

باشد.  چه قرآن به حرام بودن آن تصریح کرده، حرام می شده، حالل است و آن
 فرماید: می گونه که اهلل همان

لذَ﴿ ح 
 
أ َُٱَو  رذمَ َعَ يَ ل  َٱَّللذ ََ  [٨٧٢: البقرة]  ﴾ا َلِرِب وَ ٱَو ح 

 اهلل خرید و فروش را حالل، و ربا را حرام کرده است.

؛ و ربا، حرامِ ست یلذا خرید و فروش یا داد و ستد، حاللِ واضح و آشکار
 باشد. آشکاری می

ای از امور، روشن و واضح نیست؛ بلکه مشکوک است و  البته در این میان، پاره
تن مربوط به آن، نزد انسان، به که نص یا م این، عوامل فراوانی دارد؛ از جمله این

 اهلل رو این تردید وجود دارد که آیا این نص، از رسول ثبوت نرسیده است و از این
ثبوت برسد، بحث برداشت از آن  گاه اگر صحت یک متن به ثابت است یا خیر؟ آن

چنین  شود یا خیر؟ هم آید که آیا از این روایت، چنین مفهومی برداشت می پیش می
گردد که آیا اگر  فهوم روشن و ثابتی از آن برداشت شود، این شبهه مطرح میاگر م

مفهومش عام است، دلیلی بر تخصیص آن وجود دارد یا خیر یا اگر مطلق است، 
ی این مراحل این نکته نیز درخورِ توجه  قیدی برای آن هست یا خیر؟ پس از همه

 ؟باشد که آیا حکمش باقی مانده یا منسوخ شده است می
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باشد؛ اما  که اسباب فراوانی وجود دارد که خاستگاه ابهام یا شبهه می خالصه این
راهش را بیان نموده و  کاری برای رفع این شبهات وجود دارد؟ پیامبر چه راه

«. بپرهیزد، دین و آبرویش را حفاظت کرده است شبهاتهرکس از »فرموده است: 
ل واضح و روشن روی بیاورد، دین و یعنی هرکس از شبهات دوری نماید و به مسای

شود  افتد و مرتکب حرام نمی ماند؛ به عبارت دیگر در حرام نمی آبرویش محفوظ می
با ذکر مثالی، این  اهلل دهد. سپس رسول و خود را در معرض سخن مردم قرار نمی

کسی که در شبهات و کارهای مشکوک بیفتد، »تر شرح داد و فرمود:  موضوع را بیش
را در اطراف چراگاهِ  اش گلهام نیز آلوده خواهد شد؛ مانندِ چوپانی که به حر

ناگفته «. ی ممنوعه شود چراند و هر آن امکان دارد وارد منطقه ی سلطان می شده قُرُق
ی قُرُق  ی گاو، شتر یا گوسفندش را در اطراف منطقه پیداست که اگر کسی، گله

ای را قُرق  منوعه شود؛ زیرا وقتی منطقهی م بچراند، هر آن امکان دارد وارد منطقه
ی به چراگاهی غنی تبدیل  سان این منطقه نمایند و بدین کنند، گیاهانش رشد می می
ی  ها وارد محدوده که دام رو برای این کشاند؛ از این سوی خود می ها را به شود و دام می

چقدر مراقبت  تری نیاز است و انسان هر ی بیش ممنوعه نشوند، به مراقبت و توجه
گونه که باید، کنترل کند؛ در  ها را آن تواند دام شود و نمی نماید، سرانجام غافل می

 ق شوند.رُی قُ ها وارد محدوده نتیجه انتظاری جز این نیست که دام
 شاید پیامبر«. آگاه باشید که هر پادشاهی، حریمی دارد»فرمود:  برسپس پیام

ی قُرُق یا ممنوعه از سوی پادشاه را  ؛ یعنی تعیین منطقهاین را از روی تأیید گفته باشد
ای را  روای مسلمانان داده است تا منطقهتأیید کرده و این اجازه را به حاکم و فرمان

و امثال آن، تعیین های جهاد  چون شتران صدقه یا اسب المال، هم برای چارپایانِ بیت
 نوع نماید.ها را در این منطقه مم کند و چراندان سایر دام

رُق کردن یک منطقه برای خود و منافع شخصی، حرام است و ناگفته نماند قُ

کس جایز نیست که بخشی از زمین خدا را به خود اختصاص دهد؛ زیرا  برای هیچ
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ََكُء ِِف »فرموده است:  پیامبر ِ  ِِف الَْماءِ  :ث  ثاَلالُْمْسِلُموَن َُشَ یعنی:  (۶).«َوانلَّارِ  َوالََْكأ

 «.اند: در آب، در مراتع طبیعی، و در آتش انان، در سه چیز شریکمسلم»
لذا برای هیچ کس جایز نیست که پیرامون مراتع طبیعی، حصارکشی نماید یا 
افرادی را بر آن بگمارد و مانع ورود مردم به آن شود. این، غصبِ اموال عمومی و 

و ق دارد، محروم کرده ها تعل ی آن ؛ زیرا مردم را از چیزی که به همهست یخداداد
روای مسلمانان، اند: در صورتی حاکم یا فرمان رو علما گفته این، حرام است. از این

ها و حیوانات مسلمانان، قُرُق کند که این کار زیانی به  ای را برای دام تواند منطقه می
ا این لذ«. آگاه باشید که هر پادشاهی، حریمی دارد»فرمود:  اهلل نرساند. رسول ها آن

روای مسلمانان، جایز قرار داده این کار را برای فرمان احتمال وجود دارد که پیامبر
المال و چارپایان  ای را برای حیوانات بیت و این حق را به او داده است که منطقه

 های لشکر اسالم و نیز شتران صدقه و امثال آن، قُرُق کند. مسلمانان، از جمله اسب
فقط از یک واقعیت سخن گفته باشد و این، به  اهلل رد رسولچنین احتمال دا هم

گاه از یک موضوع خبر داده، اما آن  اهلل که رسول تأیید این کار نیست؛ چنان معنای

لَََتَكُُبَّ ُسََنَ َمْن ََكن »در حدیثی فرموده است:  گونه که همانرا تأیید نکرده است. 
َخلتُُموهُ  َقبْلَُكم َحذَو الُقذِة بالُقذة َحَّتَّ  مو به مو و ». یعنی: «لَو دَخلوا ُجْحَر َضبٍّ دَلَ

؛ حتی اگر واردِ سوراخِ طور کامل، از روش پیشنیان خود، پیروی خواهید کرد به

خدا!  پرسیدند: ای رسول«. سوسماری شده باشند، شما نیز همین کار را خواهید کرد!

این، به معنای تأیید  «س چه کسی؟پ»یعنی:  (1)«َفَمن؟»یعنی از یهود و نصارا؟ فرمود: 

به امتش یادآوری  اهلل کردی نیست؛ بلکه یک هشدار است و رسول چنین روی

در هر حال هر پادشاهی، حریم یا  که از روش یهود و نصارا پیروی نکنند. نموده

ناحق. وقتی مردم، حیوانات خود را اطراف  حق و چه به ای ممنوعه دارد؛ چه به منطقه

ها را کنترل کنند؛ در   توانند آن ی سرسبز و پر از گیاه و علف بیاورند، نمی این منطقه

                                           
و  0446در إرواء الغلیل، ش: /؛ آلبانی6576ماجه، شک  ؛ ابن2577روایت: ابوداود، ش:  (۶)

 ، این حدیث را صحیح دانسته است.2110، ش: ةالمشکا

 .6228(؛ و مسلم، ش: 7261، 2542صحیح بخاری، ش: ) (1)
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و حریمِ اهلل، »فرمود:  اهلل شوند. سپس رسول ی قُرُق می نتیجه حیوانات، وارد منطقه

حصارِ محکمی پیرامون شریعتش کشیده است و هر چیزِ  اهلل .«محرّماتِ اوست

ی ممنوعه قرار  هاست، قُرُق کرده و در منطقه نسانحرامی را که به زیانِ دنیا و آخرت ا

تر باشد، حصارِ  و رغبت نفس انسان به این محرّمات، بیش  ؛ لذا هرچه عالقهداده است

ی میلِ جنسی و ضعف  تر است. دقت کنید؛ گناهی مثل زنا، نتیجه پیرامونش نیز محکم

استواری، پیرامونِ حصارِ  ایمان است و چون، نفس سرکش به آن عالقه دارد، اهلل

َ﴿ آن کشیده و فرموده است: ل  ُبوا َت قَ َو  َىٱَر  «. به زنا نزدیک نشوید»یعنی:  (۶)؛﴾لِزِن 

نفرمود: زنا نکنید؛ بلکه از نزدیک شدن به زنا منع نمود و این، شامل هر رفتاری 

مانند: نگاه کردن، دست زدن، سخن گفتن  ساز انجامِ این عمل است؛ شود که زمینه می

 امثال آن. و
 خاطرِ سودِ ظاهریِ نفس انسان، بهجا که  از آنربا را نیز حرام کرده است و  اهلل

های رباخواری را حرام و  های ربا و حیله ی زمینه همه ربا به آن عالقه دارد، اهلل
شده و  ای قُرُق ی کارهای حرام، محدوده سان برای همه ممنوع گردانیده است و بدین

 ها، مردم را از آلوده شدن به حرام، باز دارد. ه تا این محدودیتممنوع قرار داد
ی بدن  گوشتی در بدن وجود دارد که صالح و فساد همه پارههان! »سپس فرمود: 

گوشتی کوچک و  قلب، پاره «.وابسته به آن است. بدانید که آن عضو، قلب است

و  ست یارای اهمیت فراوانجَوَد، ولی د که انسان، آن را می ست یگوشت ی تکه اندازه به

این،  «.ی بدن وابسته به آن است صالح و فساد همه»باشد و  مرکز تدبیر بدن می

باشد، نه چشم است و نه  ی بدن به آن وابسته می گوشت که صالح و فساد همه پاره

بینی و زبان، و نه دست و پا و جگر یا سایر اعضای بدن؛ بلکه این عضو مهم، قلب 

اللَُّهمَّ یَا ُمَقلَِّب الُقلُوِب َثبِّْت »گفت:  میهمواره این دعا را  اهلل و رسولر است. از این
یا اهلل! ای »یعنی:  (1).«قَلِِْب لََعَ ِدیِنَك اللَُّهمَّ مرصِّف القلوب، رصِّف قَلِِْب إَل طاعتك

                                           
 .26ی  ی إسراء؛ آیه سوره (۶)

( و 662) ةظالل اجلندر  /(؛ آلبانی2225) ماجه (؛ ابن2466، 6051حسن است؛ روایت: ترمذی ) (1)
 ( این روایت را صحیح دانسته است.42-44شیبه ) در تخریج اإلیمان از ابن ابی
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ی  هها! قلبم را بر دین خود استوار بگردان؛ یا اهلل! ای تغییردهند ی دل کننده دگرگون

 «.ها! قلبم را به سوی اطاعت خویش متمایل بگردان دل
لذا قلب، محورِ صالح و فساد انسان است؛ پس ای برادر و خواهر مسلمان! چه 
خوب است به اصالح قلب خویش اهمیت دهی. آری؛ خوب بودنِ ظاهر و اعمالِ 

هلل متعال باشد. ا تر خوب بودنِ قلب می ظاهری، بسیار پسندیده است، اما از همه مهم
 فرماید: ی منافقان می درباره

يَ َِإَوذ ا﴿
 
جَ َِجُبك َُتعَ َت ُهمَ ر أ

 
َ أ اُمُهم  ُقولُوا ََِإَونَس  عَ ت سَ َي  وَ َم  َ لِق  نذُهمَ َلِِهم 

 
أ َُخُشبرََك 

رَ ة نذد  س  ََ  [٣: املنافقون]  ﴾مُّ
آورد و اگر سخن  بینی، جسم )و ظاهر( آنان، تو را به شگفت می هنگامی که آنان را می

های خشکی هستند که به دیوار  دهی؛ )ولی( گویا چوب بگویند، به سخنانشان گوش فرا می
 اند. تکیه داده شده

ظاهر خوب و پسندیده دارند و خیلی خوب  یعنی ظاهری نیک و اعمالی به
هایشان وجود ندارد؛  هایشان خراب است و هیچ خیری در دل زنند، اما دل حرف می

 اند. ای هستند که به دیوار تکیه داده شده ایدهف های خشک و بی مانند چوب
ی خدا! به اصالح قلب خویش اهمیت بده و دقت کن که مبادا  پس ای بنده

هی در قلبت باشد؛ مبادا در آن کدورتی نسبت به رغبتی به آیات ال ای بدی یا بی هذر
ر یافت ی اهلل، وجود داشته باشد؛ مبادا در آن، میل و رغبتی به کفا بندگان شایسته

شی؛ آن را از حسادت، کینه و شود؛ مباد در دل، به کفار عالقه و محبت داشته با
هایی در قلبت وجود نداشته  یک از چنین بیماری دشمنی، پاک کن و بنگر که هیچ

 فرماید: باشد؛ زیرا قلب، محور و اساس تمام رفتارهاست. اهلل متعال می

﴿َ ف ل 
 
اَِثَ ُبعَ َإِذ اَل مَُي عَ َأ ل ٩َََُقبُورَِلَ ٱَِفََم  اَو ُحِصِ ُدورَِٱَِفََم  َََ  [١١  ،٩: العاديات] ﴾١٠َلصُّ

چه در  چه در گورهاست، زیر و رو و برانگیخته شود و آن گاه که آن داند آن آیا نمی
 هاست، آشکار گردد؟ سینه

خرت، مطابق باطن انسان با او ز قیامت روی خواهد داد؛ یعنی در آاین اتفاق، رو
د و در دنیا، بر اساس ظاهر. به عبارت دیگر ما بر اساسِ ظاهر مردم، شو رفتار می
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کنیم، اما روز قیامت، مبنای عمل و قضاوت ، باطن است. اهلل متعال  قضاوت می
 های ما و شما را اصالح بگرداند. دل

 فرماید: می اهلل

َُتبَ َمَ ي وَ ﴿ ا َٱَل  ََ  [٩: الطارق]  ﴾٩َئِرَُلسذ 
 شود. روزی که رازها فاش می

گردد و هرکس  راستی جزو مؤمنان بوده است، ایمانش نمایان می یعنی هرکس، به
 شود. پناه بر اهلل. جزو منافقان بوده، نفاقش آشکار می

هی را قلب خویش را اصالح کن؛ شریعت ال پس ای برادر و خواهر مسلمان!
چه  هی و آنیات الیک از آ بَر؛ نسبت به هیچناگوار مپندار؛ از بندگان نیکِ اهلل، بد مَ

و  ست یایمان گرِ بی رغبت مباش که این، کفرِ به اهلل متعال و نشان نازل فرموده، بی
 دهد که ایمان در قلبت جای نگرفته است. نشان می

*** 

الربُّ ُحسُن اخلُلُِق َواإِلثُم ما حاَك »قال:  َعِن انلَّبي  وعن انلَّوَّاِس بِن َسمعانَ  -232
ِسك يِف  لََع َعلَیرِه انلَّاُس وَکرِ  نفر نر َيطَّ

َ
َت أ  (۶)[مسلم یتروا] .«هر

خُلقی؛  نیکی، یعنی خوش»فرمود:  گوید: پیامبر می نوّاس بن سمعان ترجمه:
و دوست نداشته  نمایدو بدی، عبارت است از چیزی که در درون انسان تردید ایجاد 

 «.باشی که مردم از آن اطالع پیدا کنند

بِدٍ  وعن وابصَة بنِ  -236 َتیرُت رسوَل اّللَّ  َمعر
َ
ُل عِن »فقال:  قال: أ

َ
ِجئرَت تسأ

نَّ إيَِلرِه الَقلرب، »قُلُت: نعم، فقال: « الرِب؟
َ
َمأ نَّتر إيَِلرِه انلَّفرس، واطر

َ
َمأ : ما اطر ِت َقلرَبَك، الرِبُّ َتفر اسر

َتاكَ  فر
َ
رِ، وإِنر أ

در َد يف الصَّ ِس وتََردَّ َتوكَ  واإِلثُم ما حاَك يِف انلَّفر فر
َ
]حدیثی حسن  «.انلَّاُس وَأ

 (1)اند.[ است که احمد ودارَمی در مسندهای خود روایت کرده
ای تا  آمده»رفتم؛ فرمود:  اهلل گوید: نزدِ رسول می وابصه بن معبد ترجمه:

از قلب خود بپرس؛ »عرض کردم: بله. فرمود: « ؟بپرسیو احسان  یی نیک درباره

                                           
 .6442صحیح مسلم، ش:  (۶)

 .852؛ ش: /صحیح الجامع، آلبانی (1)
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که درون و قلب انسان به آن مطمئن و آرام باشد؛ و  نیکی، عبارت است از چیزی
 -ست که در درون و قلبِ انسان تردید ایجاد کند؛ هرچند مردم، بارها چیزیبدی، 
 «.اظهار نظر کنند -ی صحتش درباره

 شرح
الصالحین، بابی بدین عنوان گشوده  در کتاب ریاض /مؤلف، حافظ نووی

حدیثی بدین مضمون ذکر شده که نواس  در این باب«. وَرَع و ترکِ شبهات»است: 
خُلقی؛ و بدی، عبارت  نیکی، یعنی خوش»فرمود:  گوید: پیامبر می بن سمعان

است از چیزی که در درون انسان تردید ایجاد نماید و دوست نداشته باشی که مردم 
 «.از آن اطالع پیدا کنند
ن معناست که ، بدی«خُلقی نیکی، یعنی خوش»که فرمود:  این سخنِ پیامبر

 فرماید:  می گنجد که اهلل و در مفهوم این آیه می ست یخُلقی، جزو نیک خوش

نُوا َ﴿ او  ت ع  ََو  َِلَ ٱََع   َ تلذقَ ٱوَ َِبِ ى   َ [  ٨: دة املائ]  ﴾و 
 اری همکاری نمایید.و با یکدیگر بر نیکی و پرهیزگ

و   عبادت اهلل، یعنی منشِ نیکو در ، دو جنبه دارد: یکی بُعدِ عبادیخُلقی خوش
 .خُلقی در تعامل با بندگان اهلل متعال ، خوشدیگری

های اهلل متعال  که انسان فرمان ست اینخُلقی یا منشِ نیکو در عبادت اهلل،  خوش
رغبتی یا  طور کامل و بدون هیچ بی ای باز و قلبی مطمئن و آرام بپذیرد و به را با سینه

میل و رغبتِ کامل، نماز را با جماعت ادا کند؛  شک و تردیدی به انجامِ آن بپردازد؛ با
چنین  گردن نهد؛ هم ی وضو درباره با رغبت کامل به فرمان اهللدر روزهای سرد، و 

هی، زکات اموالش را بدهد و در رمضان، روزه بگیرد و در با میل و رغبت به فرمان ال
 جا بیاورد. ی حج را به درباره صورت توانایی، حکمِ اهلل

که به پدر و مادرش نیکی  ست این، خلقی در تعامل با بندگان اهلل خوشاما 
ی رحم نماید، از نیکی کردن به همسایگانش دریغ نکند و در معامالتش  کند، صله

کردِ مثبت و نیکی که در برخورد با دیگران دارد،  صداقت داشته باشد و با روی
چنین  اگر این تنگی نکند. ای احساس دل خاطر، خرسند و آرام باشد و ذره آسوده

 ی نیکوکاران، جای دارید. هستید، بدانید که در جرگه
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اش تردید دارد و قلبش نسبت  اما گناه، عبارت است از چیزی که انسان درباره 
که نفسی آرام،  ست یبه آن، آرام و مطمئن نیست؛ البته کسی دارای چنین وضعیت

بدکاران، فاسقان و اهل فسق و فجور، دارد. زیرا  مطمئن و خرسند به شریعت اهلل
سادگی و بدون هیچ عذاب وجدان یا  و بههستند پروا  نسبت به گناه و معصیت، بی

گزد؛ اما نیکوکارانی  کِشان هم نمیپردازند و کَ به گناه و معصیت می شک و تردیدی،
دچار ی چیزی  ای هستند که وقتی درباره گونه کنند، به که توفیق کارهای نیک پیدا می

گردد، به گناه  قرار می ها نسبت به آن، بی شوند و قلب و درون آن شک و تردید می
در  یابند که چنین کاری، گناه و معصیت است. برند و درمی بودنِ آن عمل پی می

چنین موقعیتی، باید از چنین کاری دوری کرد و به کاری پرداخت که قلب و درون 
رو  د؛ این، یعنی وَرَع و پرهیزگاری. از اینباش انسان، به آن آرام و مطمئن می

، اما از «ی صحتش به تو فتوا دهند هرچند مردم، بارها درباره»فرمود:  اهلل رسول
دهد، از آن دوری کن. این،  جا که قلبت به درست بودن چنین عملی گواهی نمی آن

شک  حالل کرده است، وسواس و که نسبت به آن چه اهلل ؛ مگر اینست یجزو نیک
و تردید داشته باشی؛ در این صورت به این شک و تردید توجه نکن. زیرا سخنِ 

که امراضی چون وسواس،  ست یبا مردم، کامالً روشن و واضح و به صورت پیامبر
که در قلبشان چنین  ست یهیچ جایی در آن ندارد؛ یعنی این سخن، رو به کسان

ب چنین قلبی نسبت به آن، آرام که صاح ست یامراضی وجود ندارد. پس نیکی، چیز
باشد و گناه، عبارت است از چیزی که در قلب چنین انسانی شک و  و مطمئن می

 کند و دوست ندارد که مردم از آن مطلع شوند. تردید ایجاد می
*** 

َبَة بِن احلارِثِ  -232 َوَعَة بكرس السنی املهملة وفتحها ُعقر َج  وعن أيب ِِسر نَُّه تََزوَّ
َ
أ

َنةى  َج بَِها،  ابر َبَة َوالَّيت َقدر تََزوَّ ُت ُعقر ررَضعر
َ
ٌة فقالت: إِِّني َقد أ

َ
رَأ َتترُه امر

َ
أليِب إِهاب بِن َعِزیز، َفأ

 ِ رَبتيِن، َفَرَکَب إىِل رُسوِل اّللَّ خر
َ
تيِِن َوالَ أ رَضعر

َ
نَِّك أ

َ
لَُم أ عر

َ
بالَمِدیَنِة  فقال هَلا ُعقبُة: ما أ

ََل، ف
َ
َبُة ونَكَحتر َزورجاى غریَه.« َکیرَف، َوَقدر قِیل؟: »هللِ َقاَل َرُسوُل اَفَسأ  فَفارَقَها ُعقر

 (۶)[بخاری یتروا]
                                           

 (.6251، 22صحیح بخاری، ش: ) (۶)
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روایت است که وی با دخترِ ابواهاب  از ابوسِروَعَه، عقبه بن حارث ترجمه:
بن عزیز ازدواج کرده بود؛ زنی نزدش آمد و گفت: من، به تو و زنی که با او ازدواج 

عقبه به آن زن  -یعنی شما برادر و خواهرِ رضاعی هستید. -ام. ای، شیر داده کرده
ای و تا کنون به من نگفته بودی. لذا  دانستم که تو، به من شیر داده گفت: من نمی

باره از ایشان سؤال کرد.  رفت و در این شد و به مدینه، نزد پیامبر -بر شتر-سوار 
ی کنی، در حالی که چنین سخنی خواهی با او زندگ چگونه می»فرمود:  اهلل رسول

 ازدواج کرد. او جدا شد و آن زن، با مردی دیگرلذا عقبه از « گفته شده است؟

ِ َرِِضَ اهلُل َعنرهوعن احَلَسِن بن يلَعٍّ  -232 ُت ِمنر َرُسول اّللَّ َدعر ما : »ما، قال: َحِفظر
و گفته است: حسن  ]ترمذی، این حدیث را روایت کرده «.یَِریُبَك إىِل َما ال یِریُبك

 (۶)باشد.[ صحیح می
 اهلل یاد دارم که رسول گوید: به می $طالب حسن بن علی بن ابی ترجمه:

شک داری، رها کن و به کاری بپرداز  ی )درست بودن( آن ه را که دربارهچ آن»فرمود: 
 «.اش شک نداری  یا به چیزی روی بیاور که درباره

 شرح
و  ست یشیر یا هم« رضاع»ی  ربارهد حدیث نخست، یعنی حدیث عقبه

ی دوری از چیزی که  درباره $طالب حدیث دوم، یعنی حدیث حسن بن علی بن ابی
 ی درست بودن آن شک دارد. انسان درباره

با دخترِ ابواهاب بن عزیز ازدواج کرده  در حدیث نخست آمده است: عقبه

ام.  ای، شیر داده واج کردهبود؛ زنی نزدش آمد و گفت: من، به تو و زنی که با او ازد

یعنی تو، برادرِ رضاعی این زن هستی و برادرِ رضاعی مانند برادر نَسَبی بر خواهرش 

. «ََيُْرم ِمْن الرََّضاع َما ََيُْرم ِمْن النََّسب»فرموده است:  باشد؛ زیرا پیامبر حرام می

. البته چند شرط «شود چه از نَسَب حرام است، از شیر خوردن نیز حرام می آن»یعنی: 

 دارد:
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طور مشترک از شیرِ  که شیرِ انسان باشد؛ یعنی اگر دو کودک به این نخست:شرط 
خورند،  گوسفند، گاو یا شتر بخورند، با هم برادر رضاعی نیستند؛ زیرا شیری که می

 باید شیرِ انسان باشد و اهلل متعال فرموده است:

ه  َ﴿ مذ
ُ
أ ۡرَِتَ لذ َٱَُتُكمَُو 

 
عَ أ َ [  ٨٤:  النساء]  ﴾مَ ن كَُض 

 اند. و مادران رضاعیِ شما که به شما شیر داده

تر باشد؛ لذا اگر یک یا دو یا سه یا  شیر خوردن باید پنج بار و یا بیش شرط دوم:
چهار مرتبه باشد، اعتبار ندارد. یعنی اگر زنی، کودکی را چهار مرتبه در چهار روز 

شود؛ بلکه حتما باید پنج مرتبه  وب نمیشیر دهد، این کودک فرزندِ رضاعی او محس
او را شیر دهد. البته اگر پنج مرتبه او را شیر دهد، هرچند کودک سیر نشود، این زن 

 شوند. آید و بر یکدیگر حرام می شمار می مادرِ رضاعیِ او به
شیر خوردن باید در دوران شیرخوارگی، یعنی پیش از دو سالی باشد  شرط سوم:

گیرند. یعنی اگر در این دوران نباشد و یک زن، به کسی شیر  یر میکه کودک را از ش
اش را پشت سر گذاشته است، این، اعتبار ندارد؛ یعنی اگر  دهد که دوران شیرخوارگی

یک کودک پنج ساله، پنج یا ده مرتبه از زنی شیر بخورد، فرزندِ رضاعیِ این زن 
 اری نبوده است.آید؛ زیرا شیر خوردن در دوران شیرخو شمار نمی به

–و وقتی ثابت شود، فقط به شیرخوار  ست یی شیرخوارگ گانه ها، شروط سه این

گردد، نه به برادران، پدرها و  و فرزندانش، منتقل می -کسی که شیر خورده
بنابراین برای برادرِ طفلِ شیرخوار، ازدواج با خواهرِ رضاعیِ برادرش، یا  (۶)مادرانش.

شیر  برادرش جایز است؛ زیرا تأثیر و اعتبار رضاعت و هم ازدواج با مادرِ رضاعیِ
بودن، فقط بر شیرخوار و فرزندانِ اوست و بر ریشه و اصلِ وی، یعنی پدرها و 

تأثیر  ایشان فرزندانِاش از جمله برادرها، عموها و  مادرهایش و بر نزدیکانِ خانوادگی
معتقدند دار عمومِ مردم که تر و این پن تر باشند و چه کوچک ندارد؛ چه از او بزرگ

اعتبار  نادرست و بیگیرد،  تر از او تعلق می شیر بودن به برادرانِ کوچک هم حکمِ
گویند: هرگاه کودکی از یک زن شیر بخورد، آن کودک  برخی از عمومِ مردم می است.

آیند؛ این، درست نیست،  شمار می ترش، فرزندانِ رضاعیِ آن زن به و برادرانِ کوچک

                                           
 پدرها، یعنی پدر و پدربزرگ تا آخِر و مادرها، یعنی مادر و مادربزرگ تا آخر. (۶)
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ها که  اند و نه آن دنیا آمده ها که قبل از او به یک از برادران این کودک، نه آن هیچ بلکه
 شوند. اند، فرزندانِ رضاعیِ این زن محسوب نمی پس از او زاده شده

ی مهم و بزرگ را  این جمله ؛ حسن$طالب و اما حدیث حسن بن علی بن ابی

آید، از جدّ بزرگوارش  مار میش که یکی از اصول و قواعدِ وَرَع و پرهیزگاری به

ی  چه را که درباره آن»فرمود:  خاطر سپرده است؛ پیامبر شنیده و به اهلل رسول

)درست بودن( آن شک داری، رها کن و به کاری بپرداز یا به چیزی روی بیاور که 

یعنی تنها به انجامِ کارهایی بپرداز که به درست بودن آن، «. اش شک نداری  درباره

ی درست  باشد؛ اما اگر درباره که درست می ست ایننان داری یا گمان غالب تو، اطمی

که  . چنانست یبودنِ کاری شک داشتی، رهایش کن. این، یکی از اصول پرهیزگار

َدَقِة »در راه، یک دانه خرما دید و فرمود:  پیامبر ْن تَُكوَن ِمَن الصَّ
َ
خاُف أ

َ
يِّ أ

َ
لَْواَل أ

َكلْتُها
َ
«. خوردم ترسیدم که از صدقه )زکات( باشد، حتماً آن را می اگر نمی: »نییع (۶).«أل

باشد که در حدیثِ  می ای عینی و نمایان از رهنمودِ پیامبر این، مصداق و نمونه

چنین اگر میان شما و شخصی دیگر، حساب و کتابی بود و در  هم آمده است. حسن

سوی شما آمد که شما شک داشتید  بهی این حساب و کتاب، چیزی به نفع شما  نتیجه

از آن بگذرید و اگر طرفِ مقابل نیز به همین شکل شک کرد  آیا حقّ شماست یا خیر،

قرار دهید؛ یعنی به  ای معلّق آن را صدقه رهایش کنید وشما هم و از این سود گذشت، 

اید و  این نیت صدقه دهید که اگر حقّ شما بوده، آن را برای تقرب به اهلل صدقه داده

 اید. ، خالص کردهق خود را از عذابشاگر حقّ شما نبوده، از این طری

َدْع »: ست یحدیثی مهم در باب ورع و پرهیزگار که حدیث حسن خالصه این
ی درست بودن آن شک داری، رها  چه را که درباره لذا آن .«ما یَِريبَُك إَِل َما ال یِريبُك

ک نداری و با انجامِ آن، ناآرام، مضطرب و اش ش  کن و به کاری بپرداز که درباره

 شوی. پریشان نمی
*** 
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یق &وعن اعئشةَ  -233 دي ٍر الصَّ ُغالٌم خُيرِرُج ََلُ اخَلراَج واكَن  قالت: َكَن أليب بَكر
ر، َفَقاَل ََلُ الُغال بُو بَكر

َ
َكَل ِمنرُه أ

َ
ا بََِشٍء، َفأ ُكُل ِمنر َخَراِجه، َفَجاَء یَومى

ر
ٍر یَأ بو بَكر

َ
رِي أ م: تَدر

ِسن  حر
ُ
رَساٍن يف اجلاِهلِیَِّة وَما أ نرُت إِلن ٍر: وَما ُهو؟ قال: ُکنرُت تََكهَّ بُو بَكر

َ
َما َهذا؟ َفَقاَل أ

ُتهُ  ِّني َخَدعر
َ
َطاِّن بِذلَك َهَذا اَّلَّ ، َفلَِقیيِن الَكَهانََة إاِلَّ أ عر

َ
ٍر ، َفأ بُو بَكر

َ
َخَل أ در

َ
َكلرَت ِمنره، َفأ

َ
ي أ

نِهِ یََده َفَقاَء ُُكَّ   (۶)[بخاری یتروا] . ََشٍء يف َبطر
با دستور و  -غالمی داشت که  گوید: ابوبکر صدیق می &عایشه ترجمه:

آورد  می اش را برای ابوبکر کرد و بخشی از درآمدِ روزانه کار می -رضایت ابوبکر
، غالم  -ی این درآمد از آنِ خودِ غالم بود. مانده و باقی -خورد  و ایشان از آن می

دانی این  از آن خورد. غالم به ابوبکر گفت: آیا می روزی چیزی آورد و ابوبکر
پرسید: چیست؟ پاسخ داد: من در جاهلیت برای شخصی  چیست؟ ابوبکر صدیق

گویی را خوب یاد نداشتم، بلکه او را فریب  گویی کردم؛ البته کهانت و پیش پیش
 . لذا ابوبکر صدیقردید، به من دادمرا دید و این را که از آن خو -امروز -دادم. 

 بود، باال آورد. هخورد هرچهانگشت در دهان فرو برد و 

 شرح
نقل کرده است: ابوبکر  &در باب ورع و ترک شبهات از عایشه /حافظ نووی

اش را  غالمی داشت که به او اجازه داده کار کند و بخشی از درآمدِ روزانه صدیق
توانی کارکنی و روزانه این مقدار برای  ه او گفته بود: میبیاورد؛ یعنی ب برای ابوبکر

اش از آنِ خودت باشد. این عمل در رابطه با غالمان، جایز  مانده من بیاوری و باقی
تواند به او بگوید: کار کن و روزانه این  است؛ یعنی اگر کسی، غالمی داشته باشد می

باشد؛ زیرا غالمان، ملکِ  ز میمقدار پول بیاور؛ هرچه ماند، از خودَت. این، جای
ها  هاست؛ چه سهمی به آنهرچه کسب کنند، از آنِ مالکِ آن صاحب خود هستند و

شود  که شرایطی برای غالم فراهم می ست اینی این کار،  بدهد و چه ندهد. البته فایده
 تواند بنا بر توافق آقایش، پس از کسبِ مبلغی پول، استراحت نماید یا به کسبِ که می

در برخی از چنان کار کند و مازادِ درآمد را برای خود بردارد.  علم بپردازد یا هم
برخی از افراد را قبول  ، کفالتِ اقامتاز کشورهای دیگرکشورها برای جذب کارگر 

                                           
 .2256صحیح بخاری، ش:  (۶)
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کنید، البته باید ماهیانه این مبلغ را به ما بدهید؛  گویند: بروید کار ها می کنند و به آن می
های مربوط به کفالت و اقامت، مغایرت  نامه است و حرام و با آیین چنین عملی، ظلم

، کاری بیش دارد و چنین قراردادهایی از اساس، باطل است و صاحبِ کار، حق ندارد
زیرا  در قرارداد آمده است، مطالبه نماید؛ چه به عنوان شرح وظایف کارگر از آن

چه را کفیلش بر او تحمیل  واند آنت یا به هر دلیلی نمیشود  بسا کارگر، خسته می چه
 ورد و این، ظلم است.دست بیا کرده است، به

کند وخودشان و هرچه دارند، از آنِ مالک یا  اما وضعیتِ غالمان، فرق می

اش را به  کرد و بخشی از درآمدِ روزانه نیز کار می غالمِ ابوبکر هاست. صاحبِ آن

آیا  پرسید:ابوبکر  گاه از آناز آن خورد.  آورد و ابوبکر غذاییروزی داد؛  ابوبکر می

این، مزدِ : چیست؟ پاسخ داد: فرمود دانی این چیست؟ ابوبکر صدیق می

؛ البته کهانت و گویی کرده بودم برای یک نفر غیبر جاهلیت که د ست یکهانت

امروز مرا دید و آن شخص، گویی را خوب یاد نداشتم، بلکه او را فریب دادم.  پیش

انگشت در دهان فرو برد و  ه از آن خوردید، به من داد. لذا ابوبکر صدیقاین را ک

کند  گویی، حرام است؛ فرقی نمی زیرا مزدِ کهانت و پیش هرچه خورده بود، باال آورد.

مزد کاهن را حرام  دست که کاهن، در کارش ماهر باشد یا خیر. چراکه پیامبر

 ،فاصله پس از شنیدن سخنِ غالمشبال دانسته و از آن نهی کرده است. ابوبکر

ی حرام، خالی گردد؛ زیرا انگشت زد و هرچه خورده بود، باال آورد تا شکمش از غذا

إنَّ الَل إذا »فرموده است:  چه غالمش به او داده بود، کسب حرام بود و پیامبر آن
َم َثَمنَهُ  َم شيئًا، حرَّ )و درآمدِ حاصل هرچه اهلل، حرامش کرده، داد و ستد ». یعنی: «حرَّ

مُزد عمل حرام، حرام است؛ مانند اجاره  لذا دست«. از( آن را نیز حرام گردانیده است

تراشند. درآمدِ  کنندگان خود را می گرانی که ریش مراجعه ها به آرایش دادن مغازه

باشد؛ زیرا مغازه را  حرام است و برای صاحب مغازه، جایز نمی  حاصل از این اجاره

 اند. عمل حرامی از او اجاره کرده برای انجامِ
ترِ  همه یا بیشها، حرام است؛ زیرا  چنین اجاره دادن ساختمان به بانک هم

ها، از اساس برای انجام معامالت  باشد این بانک معامالت بانکی، ربوی و حرام می
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به  ی مغازه یا ساختمان درآمدِ حاصل از اجارهاند؛ لذا  ربوی و حرام، تأسیس شده
هایی که مروّج  چنین اجاره دادن ساختمان به نشریه های ربوی، حرام است. هم کبان

های انحرافی هستند، جایز نیست و درآمد  هرزگی و فساد اخالقی یا افکار و اندیشه
ی  حاصل از این اجاره، حرام است؛ زیرا در حقیقت، نوعی تعاون و همکاری در زمینه

 فرماید: متعال می آید و اهلل شمار می گناه و معصیت به

﴿َ ل  نُوا ََو  او  ََت ع  َِٱََع     [  ٨: دة املائ]  ﴾نَِو  َُعدَ لَ ٱوَ َمَِث َل 

 دیگر را بر انجام گناه و تجاوز یاری نکنید. و هم

َم َثَمنَهُ »نیز فرموده است:  اهلل رسول َم شيئًا، حرَّ اهلل، »یعنی:  (۶).«إنَّ الَل إذا حرَّ

 «.و درآمدِ حاصل از( آن را نیز حرام گردانیده استهرچه را حرام کرده، داد و ستد )

باشد و  می گر ورع و پرهیزگاری ابوبکر صدیقنشان &حدیث عایشه

و نخستین پیشوای این امت پس از  راستی ابوبکر به عنوانِ جانشین پیامبر به

 ، ابوبکرسنت و جماعترو اهل ؛ از اینست یچنین تقوای ی پیامبرش، شایسته

َمنَّ انلَّاِس »فرمود:  اهلل دانند؛ چراکه رسول رترین فردِ این امت میرا ب صدیق
َ
إِنَّ أ

بُو بَْكر  َولَْو ُكنُْت ُمتَِّخًذا 
َ
َّ ِِف ُصْحبَِتِه َوَماهِلِ أ بَا بَْكر  َولَِكْن  َخِليالً لََعَ

َ
َْذُت أ ِِت اَلَتَّ مَّ

ُ
ِمْن أ

ُة اإلِْساَلمِ  ُخوَّ
ُ
ی مردم مرا با جان و مالش همراهی  هکسی که بیش از هم»یعنی:  (1).«أ

را به عنوان دوستِ ویژه و  از امتم خواستم کسی است و اگر می نمود، ابوبکر

گزیدم؛ ولی برادری اسالمی کافی  را به دوستی برمی خاصّ خود برگزینم، ابوبکر

 «.است

باره، فراوان و متواتر است؛ حتی امیرمؤمنان علی بن  متون دینی در این

ی آفاق است، روی منبر کوفه  گویی و عدالت، شهره که به راست لبطا ابی

 َخرْيُ َهِذهِ »فرمود:  می
ُ
بُو بَْكر  ُثمَّ ُعَمرُ األ

َ
ِة َبْعَد نَِبيَِّها أ های این امت  بهترین»یعنی:  (۳).«مَّ

                                           
وداود، ش: (؛ و اب2/7؛ دارقطنی )5822ماجه، ش:   (؛ ابن0/682است؛ روایت: احمد ) صحیح (۶)

2522. 
 . ]مترجم[2245ی ، شمارهبهبخاری، کتاب فضائل الصحار.ک:  (1)

 (.062، 067، 062، 064، 004، 005، 002، 001، 0/012روایت احمد ) (۳)
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چنین  باشد؛ هم می این، سخنِ علی«. ترتیب ابوبکر و عمر هستند ، بهپس از پیامبر

تُُه َحدَّ الُْمْفََتِي» فرمود: می ِِب بَْكر  َوُعَمَر إالَّ َجََلْ
َ
ليُِن لََعَ أ َحد  ُيَفضِّ

َ
یعنی:  (۶).«ال أوىت بِأ

دهد، حدّ افترا را بر او اجرا  هرکس را نزدم بیاورند که مرا بر ابوبکر و عمر ترجیح می

در برابر  یزنم و این از تواضع و فروتنی علی مرتض یعنی او را تازیانه می«. کنم می

چنین ردّی آشکار بر  جا و درست است؛ این سخن، هم حق بود و سخنش به

ها، علی را  پندارند، بلکه برخی از آن ست که علی را برتر از ابوبکر و عمر می کسانی

( برتر بود! حتی رسالت گویند: علی از محمد) دانند و می نیز برتر می هللا از رسول

لت را از علی اگویند: جبرئیل، در امانت خیانت کرد و رس یدانند و م را حقّ علی می

اند. از این گمراهی به اهلل پناه  ها، گمراه به محمد منتقل نمود! شکی نیست که این

 کنیم. بریم و برای خود و ایشان، درخواست هدایت می می
کرد؛  پارسا و پرهیزگار بود و از شبهات دوری می که ابوبکر صدیق خالصه این

همین سبب نیز انگشت زد تا هرچه خورده است، باال بیاید و شکمش از حرام یا  به
 چیزی که در آن شبهه بود، تغذیه نشود.

*** 

اِب  -622 نَّ ُعَمَر بَن اخَلطَّ
َ
رَبَعَة آالف،  وعن نافٍِع أ

َ
لنَِی أ وَّ

َ
ََكَن َفَرَض لِلرُمهاِجِریَن األ

َتُه؟ فقال: إِنَّما وَفَرَض البرنِِه ثالثَة آالٍف وَُخرَسمائةٍ  ، َفِقیَل ََل: ُهَو ِمَن الُمهاِجِریَن َفلِم َنَقصر
ِسه. بُوه َيُقول: لَيرَس ُهَو َکَمنر َهاَجَر بَِنفر

َ
 (1)]روایت بخاری[ َهاَجر بِِه أ

گام چهار هزار مقرّر  برای مهاجرانِ پیش گوید: عمر بن خطاب نافع می ترجمه:
از  گفتند: پسرت نیز د )درهم(؛ به عمرهزار و پانص نمود و برای پسرش سه

پدرش او را با »ای؟ فرمود:  تری برای او مقرّر کردهمهاجران است؛ پس چرا حقوق کم
 «.او مانندِ کسی که خودش هجرت کرده، نیست»گفت:  ؛ و می«خود به هجرت برد

                                           
(؛ و روایت احمد در فضائل 0206، از عبداهلل بن احمد )ةالسن(؛ 6/474عاصم ) از ابن ابی ةالسن (۶)

 باشد. ست که ضعیف می روایت بر محمد بن طلحه الیامی(؛ مدار این 227، 58الصحابه )

 .2806صحیح بخاری، ش:  (1)
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َحايِبي  -622 ِديي الصَّ عر وَة السَّ الَ َيبرلُُغ : »وُل اهللِ َقاَل َرسُ قال:  وعن عِطیََّة بِن ُعرر
ٌس 

ر
ا بِِه بَأ َس بِِه َحذرىا ِممَّ

ر
رُمتيِقنَی َحَّتَّ یََدَع ما ال بَأ نر یَكوَن ِمَن ال

َ
]ترمذی  «.الَعبرُد أ

 (۶)باشد.[ روایتش کرده و گفته است: حدیثی حسن می
بنده، در »فرمود:  اهلل گوید: رسول می ی سعدی عطیه بن عروه ترجمه:

چیزهای ناروا، چیزهایی رسد که از ترس ابتال به  ی پرهیزگاران می جهصورتی به در
 «.ست و اشکالی ندارد، رها کندرا که روا

 شرح
در باب ورع و ترک شبهات، روایتی بدین مضمون نقل کرده است که:  /مؤلف

هنگامی که حقوق مردم از بیت المال را  گوید: امیرمؤمنان، عمر بن خطاب نافع می
هزار و  ، سه، برای مهاجران، چهار هزار مقرر کرد و برای پسرش عبداهللتعیین نمود

پانصد درهم؛ در صورتی که پسرش عبداهلل نیز جزو مهاجران بود؛ یعنی حقوقی که 
 تر از حقوقِ سایر مهاجران بود. برای پسرش مقرر نمود، پانصد درهم کم عمر

د به هجرت برد؛ لذا او مانندِ کسی پدرش او را با خو»علتش را از او پرسیدند؛ فرمود: 
 گر کمال تقوا و پرهیزگاریِ عمر این، نشان«. که خودش هجرت کرده، نیست

ی مسؤوالن واجب است که نزدیکان خود را بر سایر مردم،  باشد. لذا بر همه می
، دوری کنند و میان فقیر و ثروتمند، فرقی نگذارند؛ بلکه به ترجیح ندهند و از تبعیض

ی ورع و  ی اوست. این، الزمه بدهند که شایسته مان جایگاهی راهرکس ه
نیز اعتراض نکرد و به پدرش نگفت: پدر!  $. البته عبداهلل بن عمرست یپرهیزگار

 ؛مکرد ماندم و هجرت نمی خواستم، در مکه می من نیز جزو مهاجران هستم و اگر می
 بلکه به تصمیمِ پدرش احترام گذاشت و آن را پذیرفت.

بنده، در »فرمود:  ؛ در این حدیث آمده است: پیامبراما حدیث عطیه و 
رسد که از ترس ابتال به چیزهای ناروا، چیزهایی  ی پرهیزگاران می صورتی به درجه

ی حرام  یعنی وقتی در یک چیزِ مباح، شبهه«. را که رواست و اشکالی ندارد، رها کند
دشوار باشد، تقوا و کمال ایمان،  وارد شود و تشخیصِ حالل و حرام غیرممکن یا

                                           
، از املرام يةغا؛ و 524؛ ضعیف الترمذی، ش: 2261است؛ ر.ک: ضعیف الجامع، ش:  ضعیف (۶)

 .072، ش: /آلبانی
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کند که انسان، از آن روزیِ حالل دوری نماید تا مرتکبِ حرام نشود.  چنین ایجاب می
کردی، واجب است؛ یعنی وقتی  اند: در پیش گرفتن چنین روی گونه که علما گفته آن

ی آن واجب  همه اجتناب از ی حرام وارد شود، در یک کار یا روزیِ حالل، شبهه
در  اجتناب از حرامباشد و در چنین مواردی،  ت؛ زیرا اجتناب از حرام، واجب میسا

یابد که انسان، از کار یا روزیِ حاللی که در آن شبهه است، دوری  صورتی تحقق می
ی آن ممکن نباشد، خود، واجب  وسیله هرچیزی که انجامِ واجب جز به» . چونکند

تواند با  از این دو گزینه را نداشت، می ای جز انتخاب یکی البته اگر چاره «.است
ها را که به گمانِ غالبش درست است، انتخاب  جستجو و دقت نظر، یکی از گزینه

عنوان مثال: وقتی غذای کسی با غذای شخصی دیگر، اشتباه شود و به این  نماید؛ به
تواند  عذا، نیاز شدیدی داشته باشد، در این صورت پس از بررسی و دقت نظر می

 غذایی را که به گمانِ غالبش، غذای خودِ اوست، بردارد و استفاده کند.
*** 



باب: مستحب بودن عزلت در دوران فتنه و فساد و هنگامِ  -33
ترس از ابتال به فتنه در دین )انحراف( و نگرانی از آلوده شدن 

 به حرام و شبهات و امثال آن

 فرماید: اهلل متعال می

وَ ﴿ ََا َف فِرُّ ِ َٱَإِل  ََّللذ بِيَرَن ِذيرَرَهَُِمِنَ َل ُكمَإِِنِ ََ  [٢١: الذاريات]  ﴾٥٠َمُّ
 ی آشکاری از سوی او هستم. پس به سوی اهلل بگریزید. همانا من برای شما هشداردهنده

ُت رسوَل اهللِ قال:  وعن سعد بن أيب وقَّاص -621 حیِبُّ  إِنَّ اهللَ »َيُقول:  َسِمعر
 (۶)]روایت مسلم[ «.الَغيِنَّ  الَعبرَد اتلَّيِقَّ اخلَيِفَّ 

فرمود:  شنیدم که می اهلل گوید: از رسول می وقاص سعد بن ابی ترجمه:
 «.گزیده )ناشناخته( را دوست دارد نیاز( و عزلت غنی )بیی پرهیزگار،  همانا اهلل، بنده»

که عزت نفس و غنای درون  ست ینیاز( کس گوید: منظور از غنی )بی ]نووی می
 دارد.[

؟ قال:  وعن أيب سعید اخلُدريي  -629 يُّ انلَّاِس أفَضُل یارسوَل اّللَّ
َ
قال: قال رَُجٌل: أ

ِمٌن ََماِهٌد بَِنفِسِه َوَماَِلِ يف سبیل اّللَّ » ٍب »قال: ُثمَّ من؟ قال: «. ُمؤر ُثمَّ رَُجٌل ُمعََتٌِل يف ِشعر
َعاب یَعُبُد   «.َربَّهُ ِمن الشي

َ » ويف روایٍة:  هِ یتَّيِق اّللَّ  (1)[متفٌق عليه]«.  ویََدع انلَّاَس ِمن رَشي
خدا!  پرسید: ای رسول گوید: مردی از پیامبر می ابوسعید خدری ترجمه:

سؤال «. منی که با جان و مالش در راه اهلل جهاد کندمؤ»کیست؟ فرمود:  بهترین مردم،
زیند و گ ها عزلت می سپس مردی که در یکی از دره»کرد: سپس چه کسی؟ فرمود: 

 «.کند پروردگارش را عبادت می
سازد و مردم را ترک  مردی که تقوای اهلل پیشه می»و در روایتی آمده است: 

 «.کند تا از شرَّش، در امان باشند می

                                           
 .6824صحیح مسلم، ش:  (۶)

 .0222؛ و صحیح مسلم، ش: 6722صحیح بخاری، ش:  (1)
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لِم َغَنٌم : »َقاَل َرُسوُل اهللِ وعنه قال:  -621 َ َماِل الرُمسر نر یَُكوَن َخریر
َ
َِیَ یُوِشَك أ ُع تبَّ

ِر یَِفرُّ بِدینِِه من الِفَتِ بَِها َشَعَف اجلِ   (۶)]روایت بخاری[ «.َبال ومَواقَِع الرَقطر
زودی، بهترین ثروت  به»فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابوسعید خدری ترجمه:

ها و  ی کوه ها به قله و داراییِ مسلمان، گوسفندانش خواهند بود که او به دنبالِ آن
 «.ها محفوظ بدارد را از فتنه رود تا دینش های بارش باران می محل

 شرح
مستحب بودن عزلت در دوران فتنه و » بابی بدین عنوان گشوده است: /مؤلف

 «.فساد و هنگامِ ترس از ابتال به فتنه...
و در برابر اذیت و آزار آنان شکیبایی ماند مؤمنی که در میانِ مردم می ست:گفتنی

کند، بهتر  گیری می دهد و از مردم؛ کناره ورزد، از مؤمنی که عنانِ صبر از دست می می
نشینی بهتر است؛ مانندِ زمانی  آید که عزلت و گوشه است؛ البته گاه شرایطی پیش می

کند که  که انسان نگرانِ منحرف شدن از دین خود باشد؛ مثالً در سرزمینی زندگی می
آکنده از فسق و ی خوانند یا در سرزمین او را به سوی بدعت یا انحراف از دین، فرا می

نگرانِ است که شاید به کارهای زشت، دچار شود. در چنین کند و  فجور زندگی می
 نشینی یا دوری از اجتماع، بهتر است. شرایطی، عزلت و گوشه

به همین خاطر است که انسان، وظیفه دارد از سرزمین شرک به سرزمین اسالم و 
رت با عوض شدن مردم و زمانه نیز هجاز مناطق پرفساد به مناطقِ سالم، هجرت کند؛ 

زودی، بهترین  به»رو در حدیث صحیح آمده است:  . از اینست یی شرع فهییک وظ
ها  ی کوه ها به قله ثروت و داراییِ مسلمان، گوسفندانش خواهند بود که او به دنبالِ آن

 «.ها محفوظ بدارد رود تا دینش را از فتنه های بارش باران می و محل
نشینی از حضور  گوییم: زمانی عزلت و گوشه بندی این موضوع می علذا در جم

گیر شود؛ و گرنه، در اصل حضور در  همه  در اجتماع بهتر است که شرارت و فتنه

اجتماع بهتر است و باید در میان مردم باشیم و به ارشادِ مردم و امر به معروف و نهی 

بخوانیم و سنت را برایشان ا فر را به سوی حق و حقیقت ها آناز منکر بپردازیم و 

                                           
 .08ی، ش: صحیح بخار (۶)
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ها، افزایش یافت، پس عزلت و  بیان کنیم. اما اگر تحمل این شرایط ممکن نبود و فتنه

چنین ویژگی  هم . پیامبربهتر استها  ها یا در ژرفای دره در بلندای کوهنشینی  گوشه

َِيبُّ الَعبَْد  إِنَّ اللَ »که فرمود:  او را دوست دارد؛ چنان شخصی را بیان نمود که اهلل
گزیده  نیاز( و عزلت ی پرهیزگار، غنی )بی همانا اهلل، بنده». یعنی: «اتلَِِّقَّ اخلَِِفَّ الَغيِنَّ 

 «.)ناشناخته( را دوست دارد
را انجام  های اهلل سازد، فرمان هی پیشه میکه تقوای ال ست یپرهیزگار، کس

جا  موقع و با جماعت به ازش را بهکند؛ نم چه نهی فرموده، دوری می دهد و از آن می
گزارد، به پدر و   گیرد، حج می دهد، ماه رمضان، روزه می آورد، زکاتش را می می

نماید، از  کند، با خویشاوندانش ارتباط دارد، به همسایگانش نیکی می مادرش نیکی می
ای  کند و همواره به کارهای نیک و پسندیده کردن به یتیمان، دریغ نمی  نیکی

 .ست یی تقوا و پرهیزگار پردازد که نشانه یم
 که با ایمان و اعتماد به اهلل ست ینیاز در این حدیث، کس منظور از غنی یا بی

کند  جوید و عزت نفس دارد و دست نیاز، پیشِ مردم دراز نمی نیازی می از غیرِ او بی
نیازی  از مردم بی گرداند؛ بلکه با ایمان به اهلل، و خودش را نزدشان خوار و ذلیل نمی

 آورد. جوید و به غیراهلل روی نمی می
پیشِ دیگران، به کند و  رِ وجود نمیاکه اظه ست یگزیده یا ناشناخته، کس عزلت

نمای مردم  کند که انگشت پردازد و به این فکر نمی خودنمایی و اظهارِ خویشتن نمی
گویند؛ بلکه از خانه به خود جلب نماید تا همه از او سخن ب شود یا توجه مردم را به

رود و خیلی عادی با نزدیکان و برادران مسلمانش  مسجد و از مسجد به خانه می
به کسی علم و دانش داده، در  کند؛ البته منظور، این نیست که اگر اهلل دیدار می

اش بنشیند و این دانش را به دیگران آموزش ندهد؛ این، با تقوا مغایرت دارد؛ لذا  خانه
که در خانه بنشیند و دیگران را از این دانش، محروم نماید، بهتر است این  ی اینبه جا

علم را به مردم منتقل کند و اگر ثروتی دارد، به جای نشستن در خانه، دیگران را از 
پیشِ رویش بود و هر دو نتایج  نامی ی شهرت و گم مند سازد. اگر دو گزینه آن بهره

را انتخاب کند؛ ولی اگر ناگزیر، نشر علم و دانش و  ی دوم گزینهپس  یکسانی داشت،
های درس یا ایرادِ سخنرانی در جمعه و اعیاد  های علمی و حلقه برگزاریِ کالس
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اش را انجام  شد، ایرادی ندارد و وظیفه به شهرتش منجر می  -فطر و قربان -شرعی 
 پسندد. می که اهلل ست یدهد؛ این هم جزو چیزهای

*** 

ُ »قال:  َعِن انلَِّبي  أيب ُهریرةوعنر  -622 ؛ َفَقال «نَبِیًّا إاِلَّ َرََع الرَغَنمَ  َما َبَعَث اّللَّ
نرت؟ قال: 

َ
حابُه: وَأ صر

َ
ةَ »أ ِل َمكَّ هر

َ
رراَعَها لََع َقرارِیَط أل

َ
 (۶)]روایت بخاری[ «.َنَعم، ُکنرُت أ

مبعوث نکرد اهلل، هیچ پیامبری »فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:
اید؟  اصحابش پرسیدند: آیا شما هم چوپانی کرده«. که چوپانی کرده بود مگر این
 -مُزدی ناچیز - بله، من نیز گوسفندان اهالی مکه را در برابر چند قیراط»فرمود: 

 «.چراندم می

نَُّه قال:  وعنه َعنر رسوِل اّللَّ  -626
َ
ِسٌك »أ ِعَناَن  ِمنر َخری َمَعاِش انلَّاِس رَُجٌل ُممر

، یَطرُی لََع  و َمترنِ َفرِسِه يِف َسبِیِل اّللَّ
َ
، طاَر َعلَیرِه یَبرَتِِغ الرَقتَل أ ور َفزرَعةى

َ
ِه، ُُكََّما َسِمَع َهیرَعةى أ

ور بَطِن واٍد ِمن َهِذهِ 
َ
َعف، أ ِس َشَعَفٍة ِمن َهِذهِ الشَّ

ر
ور رَُجٌل يف ُغَنیَمٍة يف َرأ

َ
رَمورَت مَظانٍَّه، أ ال

ود
َ
تَِیُه ايَلِقنُی ليََس ِمَن انلَّاِس إاِلَّ يف األ

ر
ُبُد َربَُّه حَّتَّ یَأ َكَة ویَعر الَة ویُؤيت الزَّ یَِة، یُِقیم الصَّ

 ٍ  (1)]روایت مسلم[ «.َخریر
های  یکی از بهترین نمونه»فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

ه اهلل گرفته، بر پشت آن که لگام اسبش را در را ست یزندگی مردم، زندگی مرد
پروا به  شنود، بی کند و هر بار صدای حضور دشمن یا بانگِ جنگ را می جوالن می

شتابد که چنین  امید کشتن دشمن یا به امید شهادت در راه اهلل، به سوی مناطقی می
در میان تعدادی گوسفند در که  ست یزندگیِ مرد -ی دیگر نمونه -موقعیتی دارند. یا 

برد، نمازش را برپا  سر می ها به ها یا در عمق یکی از این دره یکی از این کوه ارتفاع
که مرگش فرا رسد و  نماید تا آن دهد و پروردگارش را عبادت می کند، زکات می می

 «.در میان مردم نیست -کند و مردم را ترک می -نیک و پسندیده،  کارهایجز در 

                                           
 .6626صحیح بخاری، ش:  (۶)

 .0228صحیح مسلم، ش:  (1)
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 شرح
گوید:  می شده است که ابوهریره در این باب حدیثی بدین مضمون ذکر

یعنی «. که چوپانی کرده بود اهلل، هیچ پیامبری مبعوث نکرد مگر این»فرمود:  پیامبر
 چوپان بوده است. اصحاب ،که به نبوت مبعوث شود هر پیامبری پیش از آن

بله، من نیز گوسفندان »اید؟ فرمود:  خدا! آیا شما هم چوپانی کرده پرسیدند: ای رسول
اند: حکمتش  علما گفته«. چراندم می -مُزدی ناچیز - هالی مکه را در برابر چند قیراطا

پذیر پرورش یابند و بیاموزند  افرادی مسؤولیتاین بود تا پیامبران، پیش از بعثتشان 
خوبی ادا نمایند و با نگهداری از  گیرند، به که چگونه مسؤولیتی را که به عهده می

چون صبر، آرامش، عطوفت و مهربانی در آنان تقویت شود. هایی  گوسفندان، ویژگی
برد و گاه گوسفندان به  زیرا چوپان، گاه گوسفندان را به چراگاهی سرسبز و پرگیاه می

و گاه چوپان، گوسفندان را در جایی نگه  گیاه است روند که خشک و بی جایی می
م، هدایت و بصیرت سوق که پیامبر نیز امتش را به سوی عل ست ایندارد. منظورم،  می
ها را به  پردازد و آن دهد؛ مانند چوپان که به نگهداری و مراقبت از گوسفندها می می

رسند و  برد؛ یعنی به جاهایی که هم به غذای کافی می های پرگیاه می مناطق و چراگاه
جا که گوسفندان، حیوانات ضعیفی هستند و به  از آنهم به آب خوب و سالم. 

کنند،  ها و کسانی که از گوسفندان نگهداری می از دارند، معموالً چوپاننگهداری نی
رو اهلل متعال چوپانی یا نگهداری از  از این تند.القلبی هس و رقیق ، آرامهای مهربان آدم

ها و  زیرا ساربان ، نه نگهداری از شترها را؛گوسفندان را برای پیامبرانش انتخاب کرد
هایی که شترها  اند؛ مانندِ ویژگی سرسخت و سنگدل دهندگان شتر، معموالً پرورش

های خوبی که یک چوپان دارد، در  لذا پیامبران، ابتدا چوپان بودند تا ویژگی دارند.
 ها، رسیدگی نمایند. تر و بهتر به انسان ها تقویت شود و بیش آن

نیز برای  در برابر مزدی اندک برای اهل مکه چوپانی کرد؛ موسی اهلل رسول
گوسفندان شعیب  و ، چوپانی نموددختر شعیبهمسرش، یعنی ی  مهریه پرداختِ

 فرماید: اهلل متعال می را چراند.
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َ َق ال َ﴿ رِيدََُإِِنِ
ُ
نَ َأ

 
ك ََأ نِكح 

ُ
ىإِحَ َأ َذب َٱَد  َِه  ََن ت  َىَت ي  نََع  

 
ََأ

 
ِنَت أ ٰ  ََُجر  َ َِنَ ث  ج  َِحج 

تَ َف إِنَ 
 
مَ أ َ َت َم  ا ََِعنِدك  ََف ِمنَ َاع ش  رِيدََُو م 

ُ
نَ َأ

 
ُشقَذَأ

 
ل يَ َأ ت ِجُدِنَ َك  َع  ا ََإِنَس  َُٱَءَ ش  َّللذ

 َ  [٨٧: القصص]  ﴾٢٧َلِِحيَ لصذ َٱَِمنَ 
خواهم یکی از این دو دخترم را به ازدواج تو در آورم؛ به  )شعیب به موسی( گفت: من می

با خود که هشت سال در استخدام من باشی و اگر این مدت را به ده سال برسانی،  شرط آن
 توست.

دهد که گاه عزلت و  دومین حدیثی که در این بخش ذکر شده، نشان می
لگام اسبش را در راه اهلل که  ست یو بهترین نمونه، مسلمان»نشینی بهتر است؛  گوشه

کند و هر بار صدای حضور دشمن یا بانگِ جنگ را  گرفته، بر پشت آن جوالن می
یا به امید شهادت در راه اهلل، به سوی مناطقی پروا به امید کشتن دشمن  شنود، بی می
ها  که در ارتفاع یکی از کوه ست یچنین مسلمان شتابد که چنین موقعیتی دارند. هم می

کند و جز در کارهای  را عبادت می برد، و اهلل سر می ها به یا در عمق یکی از دره
 .«ها نیست نماید و در میان آن نیک و پسندیده، مردم را ترک می

گر عزلت و  تر این نکته را بیان کردیم که این دسته از متون دینی که نشان پیش
بار  شود که حضور در اجتماع و جمع مردم، زیان ، حمل بر این میست ینشین گوشه

باشد و به دین و ایمان انسان، ضرر برساند؛ اما اگر به دین و ایمان شخص ضرری 
هاست و در برابر اذیت و آزارشان شکیبایی  نرسد، مؤمنی که با مردم و در میان آن

 دهد، بهتر است. کند و عنان صبر از دست می ها دوری می ورزد، از مؤمنی که از آن می
*** 



ها و  نشینی با مردم و حضور در جمع آن باب: فضیلت هم -34
ها و دیگر مجالس خیر  ها و جماعت ، جمعهها شرکت در گردهمایی

، و عیادت بیماران، و حاضر شدن در از جمله مجالس علم و ذکر
علم و  دردی با نیازمندان، و ارشاد افرادِ بی ها و هم تشییع جنازه

مشارکت در دیگر کارهای مفید اجتماعی برای کسانی که تواناییِ 
امر به معروف و نهی ازمنکر و خودداری از آزار رساندن به 

یت و آزار ذها و ا توانند در برابر سختی دیگران را دارند و می
 دیگران، شکیبایی ورزند

نشینی با مردم و حضور در اجتماع به روشی که ذکر کردم،  باید دانست که هم
و  -اهلل وسالمه علیهم صلوات -و سایر پیامبران اهلل ست که رسولای روش برگزیده

و سایر علمای اسالم و سلف صالح بر  نیز خلفای راشدین و دیگر صحابه و تابعین
که  اند؛ چنان که پس از ایشان بوده ست یتر تابعین و کسان اند و این، روشِ بیش هآن بود

 فرماید: اند. اهلل متعال می همین دیدگاه را داشته ترِ فقها شافعی و احمد و بیش

نُوا َ﴿ او  ت ع  ََو  َِلَ ٱََع   َ تلذقَ ٱوَ َِبِ ى     [  ٨: دة املائ]  ﴾و 

 ی نمایید.و با یکدیگر بر نیکی و پرهیزگاری همکار

 باره وجود دارد. های فراوان و روشنی در این آیه
*** 



 باب: تواضع و فروتنی در برابر مؤمنان -34

 فرماید: اهلل متعال می

َخَ ٱوَ ﴿ ك ََفِض  ن اح  نََِج  ب ع ك َٱَلِم  ََ  [٨١٢:  الشعراء]  ﴾٢١٥َِمنِيَ ُمؤَ ل َٱَِمنَ َتذ
 کنند، بگستران. پیروى مى و بال )مهر و تواضع( خویش را براى مؤمنانى که از تو

 فرماید: و می

َى﴿ اي  ه  يُّ
 
ِينَ ٱَأ ُنوا َََّلذ نَء ام  نَِمنُكمَ َت دَذي رَ َم  وَ َۦدِينِهََِع  َف س  ََف 

 
َُٱَِتَي أ وَ َّللذ ََُيِبُُّهمَ َمَ بِق 

ُيِحبُّون هَُ ذِلذةَ ََۥ و 
 
ََأ ةَ َِمنِيَ ُمؤَ ل َٱََع   ِعزذ

 
ََأ َ [  ٢٣: دة املائ]  ﴾فِرِينَ ك  َلَ ٱََع  

ؤمنان! آن دسته از شما که از دینشان برگردند، بدانند که اهلل گروهی خواهد آورد که ای م
ها نیز اهلل را دوست دارند و در برابر مؤمنان، فروتن هستند و در برابر  آنان را دوست دارد و آن
 کافران سخت و شدید.

 فرماید: و می

َى﴿ اي  ه  يُّ
 
ل قَ َإِنذاَِلذاُسَٱَأ ر ََِمِنَُكمن  َخ 

َ َذ ك  نث 
ُ
أ لَ َو  ع  ب ا ََاُشُعوبَ َُكمَ ن  َو ج  َئِل َو ق 

فُوَ  ار  كَ َإِنَذَا  َتِل ع 
 
ُكمَ أ َِٱَِعندَ َر م  تَ َّللذ

 
ى َأ َ ق  َََ  [١٤: احلجرات]  ﴾ُكم 

ایم تا  هایی قرار داده و قبیله ها ملتایم و شما را  ای مردم! ما، شما را از مرد و زنی آفریده
 .ترین شما نزد اهلل باتقواترین شماست گمان گرامی یکدیگر را بشناسید. بی

 فرماید: و می

﴿َ وَ َف ل  كُّ َ َا َتُز  ُكم  نُفس 
 
عَ َُهوَ َأ

 
نََِل مَُأ َىٱَبِم  َ [  ٤٨:  النجم]  ﴾٣٢َتذق 

 آگاهی دارد.کامل طور  ، بهاست پس خودستایی نکنید. او به کسی که تقوا پیشه کرده

 فرماید: چنین می هم

ن اد ىَى﴿ ص ََو 
 
َٱَُبَح  َأ

اِفَعَ ل   ََر  ال  عَ َرِج  ى ََرِفُون ُهمي  ا ََق الُوا ََُهمَ بِِسيم  غَ َم 
 
َ أ نُكمَ َن  َع 

 َ اَُعُكمَ َج  ونَ ت كَ ت سَ َُكنُتمَ َو م  َى٤٨ََِبُ ه 
 
ِينَ ٱَءَُِؤل  َأ قَ ََّلذ

 
مَ أ ََُتمَ س  ن الُُهمََُل  َُٱَي  َ َّللذ َة  َبِر ح 

َ ٱَُخلُوا َدَ ٱ ََنذةَ ل  وَ َل  َخ  ل يَ َفر ل  ََُكمَ ع  نُتمَ َو 
 
َ َأ نُونَ ُت  َ  [٣٩  ،٣٨: األعراف]  ﴾٤٩َز 

گویند: فراوانی و زنند و میشناسند، صدا میو ساکنان اعراف، مردمی را که از سیمایشان می
تکبرتان، سودی به شما نبخشید. آیا این بهشتیان، همان کسانی نیستند که شما سوگند یاد 

وارد بهشت  -شود:ان گفته میو به بهشتی -رساند، کردید اهلل، رحمتش را به آنان نمیمی
 شوید.شوید که نه ترس و هراسی بر شماست و نه اندوهگین می
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 شرح
تواضع و فروتنی در برابر »الصالحین، بابی به نام  در کتاب ریاض /نووی

 گشوده است.« مؤمنان
تکبر است؛ به عبارت دیگر، تواضع بدین معناست جویی و  برتریتواضع، متضاد 
علم و دانش یا ثروت و موقعیتی که دارد، سر و گردنش را در  که انسان، به سبب

برابر دیگران باال نگیرد؛ بلکه بر انسان واجب است که در برابر دیگران، فروتن باشد. 
در  اهلل اش، رسول ترین بنده گونه که برترین مخلوق اهلل و واالترین و برگزیده همان

دست آن بزرگوار را   اه یک دختربچهای که گ گونه برابر مؤمنان، فروتن بود؛ به
نیز با او  اهلل بُرد و رسول گرفت و او را برای انجام کارِ خود، به جایی دیگر می می
 رفت. می

 فرماید: اهلل متعال می

َخَ ٱوَ ﴿ ك ََفِض  ن اح  ََ  [٨٨: احلجر]  ﴾٨٨َِمنِيَ ُمؤَ لِلَ َج 
 بالِ )مهر و تواضع( خویش را برای مؤمنان فرود آور.

 فرماید: ای دیگر می یهو در آ

َخَ ٱوَ ﴿ ك ََفِض  ن اح  نََِج  ب ع ك َٱَلِم  َََ  [٨١٢:  الشعراء]  ﴾٢١٥َِمنِيَ ُمؤَ ل َٱَِمنَ َتذ
 کنند، بگستران. و بال )مهر و تواضع( خویش را براى مؤمنانى که از تو پیروى مى

َخَ ٱوَ ﴿لذا  ك ََفِض  ن اح  زیرا آدمِ متکبر و سرکش، خودبین ، یعنی متواضع باش. ﴾ج 
رو اهلل متعال  کند؛ از این بیند که در آسمان پرواز می ای می سان پرنده است و خود را به

کنند، فرود آورَد و  پیروی می دستور داد که بالِ خود را برای مؤمنانی که از پیامبر
یابیم که گشودن بالِ مهر و تواضع برای کافران،  در برابرشان متواضع باشد. لذا درمی

که در برابرِ کافران، سرِ خود را باال بگیرید و خود را در موقعیتی درست نیست؛ بل
زده و سخن و هی چنگهید؛ زیرا شما به دین و شریعت الها قرار د فراتر از آن
در وصف  رو اهلل اید. از این ، پذیرفتهست یرا که فراتر از هر چیز شریعت اهلل

 فرماید: و یارانش می پیامبر

ا َ﴿ ِشدذ
 
ََءَُأ ارَِلَ ٱََع     [  ٨٩: الفتح]  ﴾ن ُهمَ ب يَ َءَُرُح  ا ََُكفذ

 در برابر کافران سرسختند و با یکدیگر مهربان.
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 فرماید: می ی دیگری ذکر کرده است؛ این آیه که اهلل آیه /سپس مؤلف

َى﴿ اي  ه  يُّ
 
ِينَ ٱَأ ُنوا َََّلذ نَء ام  نَِمنُكمَ َت دَذي رَ َم  وَ َۦدِينِهََِع  َف س  ََف 

 
َُٱَِتَي أ ََِّللذ وَ ب ََُيِبُُّهمَ َمَ ق 

ُيِحبُّون هَُ ذِلذةَ ََۥ و 
 
ََأ ةَ َِمنِيَ ُمؤَ ل َٱََع   ِعزذ

 
ََأ ََ  [٢٣: دة املائ]  ﴾فِرِينَ ك  َلَ ٱََع  

 -از مؤمنان را –ای مؤمنان! آن دسته از شما که از دینشان برگردند، بدانند که اهلل گروهی 
وست دارند و در برابر مؤمنان، فروتن ها نیز اهلل را د خواهد آورد که آنان را دوست دارد و آن
 هستند و در برابر کافران سخت و شدید.

این دسته از مؤمنان، در برابر برادرانِ ایمانی خود فروتن هستند، نه متکبر و 

کنند و بر  ها ندارند، بلکه در برابرشان تواضع می مغرور؛ نه تنها برخورد شدیدی با آن

ال »فرمود:  روست که پیامبر د هستند. از اینعکس، در برابرِ کافران سخت و شدی
ْضيَِقه

َ
وُهْم إََل أ الِم، َوإَِذا لَِقيتُُموُهْم ِِف َطِريق  فَاْضَطرُّ  (۶).«َتبَْدُءوا اْْلَُهوَد َوانلََّصارَى بِالسَّ

رو شدید،  ها روبه شما، ابتدا به یهود و نصارا سالم نکنید و اگر در راهی با آن»یعنی: 

سان خوار و زبون  و بدین «.ترین قسمتِ راه بروند زیر کنید که به تنگآنان را ناگ

اهلل  ها دشمنِ اسالم و مسلمان، و دشمنِ اهلل و پیامبرش هستند و با کتاب شوند؛ زیرا آن

 کینه و دشمنی دارند. اهلل و سنت رسول

دوست دارد و  دهد که اهلل و نشان می ست یهدلیلی بر ثبوت محبت ال این آیه،

وَ ﴿دارند.  دوستش می َف س  ََف 
 
َُٱَِتَي أ وَ َّللذ ُيِحبُّون هَََُُيِبُُّهمَ َمَ بِق  از  –اهلل گروهی : »﴾َۥ و 

این  «.ها نیز اهلل را دوست دارند خواهد آورد که آنان را دوست دارد و آن -مؤمنان را

؛ لذا کسی که اهلل را دوست بدارد، دنیا، خانواده، ست ینظیر محبت، محبت بزرگ و بی

 خاطر محبتی که به اهلل کند و به نثار می مال و ثروت و بلکه جانش را در راه اهلل

در معرض  و نصرت و یاریِ دینش دارد، جانش را برای رویارویی با دشمنانِ اهلل

چه  دهد که انسان، آن رود؛ و این، نشان می دهد و به استقبال شهادت می خطر قرار می

 داند. های خویش مقدّم می ارند، بر خواستهرا که اهلل و پیامبرش دوست د
ان بکه انسان همواره اهلل را با قلب، ز ست این، های محبت با اهلل یکی از نشانه

 .و اعضای بدنش یاد کند

                                           
 .6027صحیح مسلم، ش: (۶)
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ها را دوست  آن که اهلل ست یهای این محبت، دوستی با کسان و از دیگر نشانه
باشد و ائمه و نیز  می فای راشدینو خل دارِ پیامبر دار اهلل، دوست دارد؛ لذا دوست

 عصرِ خویش را دوست دارد. علما و نیکوکارانِ هم
 که انسان به اطاعت و بندگیِ اهلل ست اینهای محبت اهلل،  از جمله نشانه

های خویش ترجیح دهد؛ لذا وقتی مؤذن، بانگ  بپردازد و عبادت اهلل را بر خواسته

کند و به سوی  این شخص کارَش را رها می خواند، گوید و به سوی نماز فرا می می

ی خود، دوست  پسندد، بیش از کارِ مورد عالقه شتاید؛ زیرا عملی را که اهلل می نماز می

با سرعت و شتابِ  ای که پروردگارش را دوست دارد، بداند که اهلل دارد. بنده

ال در حدیث کند؛ زیرا اهلل متع رود و محبت خود را نثارش می تری، به سویش می بیش

َتيْـتُُه َهْروَ »قدسی فرموده است: 
َ
تاي َيْمَِش، أ

َ
زنان به  هرکس قدم»یعنی:  (۶).«لَةً َوَمْن أ

که  ست اینترین هدف،  و بزرگ «.روم دوان به سویش می سوی من بیاید، من دوان

رو اهلل متعال  دوستش بدارد. از این انسان به محبت االهی دست یابد و اهلل

 فرماید: می

َ ٱَُُتِبُّونَ َُكنُتمَ َإِنَقُل َ﴿ َُٱَُكمَُبِبَ َُيَ َتذبُِعوِنَٱف ََّللذ ََََ  [٤١: آل عمران]  ﴾ّللذ
 بگو: اگر اهلل را دوست دارید، از من پیروی کنید تا اهلل شما را دوست بدارد.

َُكمَُبِبَ َُيَ ﴿نفرمود: از من پیروی کنید تا به اهلل راست گفته باشید؛ بلکه فرمود: 
َُٱ ، ی محبت با اهلل و پیروی از پیامبر ؛ زیرا نتیجه«تا اهلل، شما را دوست بدارد: »﴾ّللذ

اش را دوست  دارد و وقتی اهلل بنده ای را دوست می چنین بنده که اهلل ست این

یابد. اهلل متعال من و شما را جزو  داشته باشد، بنده به خیرِ دنیا و آخرت دست می

 دوستانِ خود قرار دهد.

ُيِحبُّون هَُ﴿که فرمود:  ینو از ا ، محبت بنده با «و او را دوست دارند: »﴾َۥ و 

روست  ؛ از اینست یو این، امری واضح، روشن و واقعگردد؛  ثابت میپروردگارش 

و این،  باشد مند می عالقهد، دپسن می چیزهایی که اهلل کند به احساس میکه انسان، 

                                           
 .554ی . ر.ک: همین کتاب، تعلیق حدیث شماره6227صحیح مسلم، ش: (۶)
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بینیم مؤمنی که از چنین صفتی  میلذا  را دوست دارد. بدین معناست که اهلل

فرزندان، پدر و  -ی عزیزانش  شود، اهلل متعال را از خود و از همه برخوردار می

که  ست یدارِ کس تر دوست دارد و دوست و بلکه از همه چیز، بیش -مادرش

دار خداست؛ ناگفته پیداست که انسان، دوستانِ دوستِ خود را نیز دوست  دوست

دارِ  خاطرِ محبتی که با پروردگارش دارد، دوست دارِ اهلل به دوسترو  دارد. از این

 که محبوبِ اهلل هستند. ست یاعمال، اقوال و افراد
 را ذکر کرده است: ی اهلل این فرموده /سپس مؤلف

َى﴿ اي  ه  يُّ
 
ل قَ َإِنذاَِلذاُسَٱَأ ر ََِمِنَُكمن  َخ 

َ َذ ك  نث 
ُ
أ لَ َو  ع  ب ا ََاُشُعوبَ َُكمَ ن  َو ج  َئِل َو ق 

فُوَ  ار  كَ َإِنَذَا  َتِل ع 
 
ُكمَ أ َِٱَِعندَ َر م  تَ َّللذ

 
ى َأ َ ق  َ ٱَإِنَذَُكم  لِيمَرَّللذ بِيرََع    ﴾١٣َخ 

َََ[  ١٤: احلجرات] 
ایم تا  هایی قرار داده ها و قبیله ایم و شما را تیره ای مردم! ما، شما را از مرد و زنی آفریده

اهلل باتقواترین شماست. همانا اهلل، دانای  ترین شما نزد گمان گرامی یکدیگر را بشناسید. بی
 آگاه است.

ها را از  فرماید که آن بیان می گوید و سخن میی مردم  همهدر این آیه با  اهلل
باشد؛ و  ها بدین صورت می یک مرد و زن آفریده است؛ یعنی غالباً آفرینش انسان

از گِلی خشکیده و  و مادر، و از خاک، یعنیرا بدون پدر  گرنه، اهلل متعال آدم
صورتِ  دمید و او را بهسپس از روحی که خود آفرید، در او گونه خلق کرد و  سفال

 اندام درآورد. انسانی خوش
را  چنین حواء را از پدر، یعنی از ابوالبشر و بدون مادر خلق کرد و عیسی هم

 داد. ها را از پدر و مادر قرار از مادر و بدون پدر آفرید و خلقت سایر انسان
ی آفرینش انسان، چهار گونه است، جنسِ انسان نیز بر  گونه که مادّه یا شیوه همان

 فرماید: می باشد؛ اهلل چهار نوع می

﴿َِ ذ ٰ  َٱَُكَُملَ َّلِلِ َٱوَ َتَِو  َلسذ
َ َِضَ ۡرل   اَلُقَُي  ا ََم  ُبََُء َي ش  ه  نَي  ا ََلِم  ُبََاثَ إِن  ََءَُي ش  ي ه  نَو  َلِم 

ا َ ُكورَ ٱَءَُي ش  وَ ٤٩َََّلُّ
 
وُِِجُهمَ َأ انَ ُذكَ َيُز  ي جَ َا َثَ ِإَون  ََار  ُلَو  نَع  ا ََم  قِيًما ََءَُي ش  لِيمَرَۥإِنذهََُع  َع 

ََ  [٢١  ،٣٩: الشورى]  ﴾٥٠َق ِديرَر
 آفریند. به هر کس بخواهد،  ها و زمین از آنِ اهلل است. هر چه بخواهد، می فرمانروایی آسمان
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یا هم پسر و هم دختر به آنان عطا دهد.  بخشد و به هر کس بخواهد، پسر می دختر می
 گرداند. کند. و هر که را بخواهد، عقیم و نابارور می می

 در این آیه به چهار جنسِ انسان اشاره شده است:

ُبَ﴿مؤنث )دختر(:  نخست: ه  نَي  ا ََلِم  ؛ یعنی برخی از مردم، فقط ﴾اثَ إِن  ََءَُي ش 

سان نسلشان  ردند و بدینگ گاه صاحب پسر نمی شوند و هیچ صاحبِ فرزندِ دختر می

 یابد. از طریق فرزندان دختر، تداوم می

ُبَ﴿مذکّر )پسر(:  دوم: ي ه  نَو  ا ََلِم  ُكورَ ٱَءَُي ش  ؛ یعنی برخی از مردم فقط صاحب ﴾َّلُّ

 شوند، نه دختر. پسر می

وَ ﴿: دو جنسه سوم:
 
وُِِجُهمَ َأ انَ ُذكَ َيُز  ؛ یعنی هم صاحب پسر و هم ﴾اثَ ِإَون  ََار 

ی  جا  به افرادِ دوجنسه نیز اشاره شده است. زیرا واژه شوند. البته این یصاحب دختر م

رود.  کار می نیز به گون و همانند ، جنس و هم، در مفاهیمی چون لنگه، گونه«زوج»

 فرماید: گونه که اهلل متعال می همان

رَُ﴿ ََِِمنَو ء اخ  ك  زَ َۦ َهَِش 
 
ََ  [٢٨:  ص]  ﴾٥٨َجَرو  َأ

 گوناگون دیگری نیز دارند.های  سان این، عذاب و هم

 فرماید: و می

وا َحَ ٱ﴿ ِينَ ٱَُشُ ل ُموا َََّلذ زَ َظ 
 
أ ُهمَ و  َو  ََ  [٨٨:  الصافات]  ﴾ج 

 ستمکاران و امثالشان را برانگیزید.

وَ ﴿لذا از 
 
وُِِجُهمَ َأ انَ ُذكَ َيُز  برخی  شود که اهلل ، این نکته نیز برداشت می﴾اثَ ِإَون  ََار 

 جا سه جنس شد. تا این آفریند. ها را دوجنسه می از انسان

ي جَ ﴿: جنسِ چهارمو اما  ُلَو  نَع  ا ََم  قِيًماَءَُي ش  و هرکس را بخواهد، عقیم یا » : ﴾ع 

گردد؛ و این،  عقیم یا نابارور، زن باشد یا مرد، صاحبِ فرزند نمی«. گرداند نابارور می

اوست و  ها و زمین از آنِ رواییِ آسماناز حکمت و قدرتِ خداست؛ زیرا فرمان

ی او مخالفت کند و  تواند با خواست و اراده کس نمی آفریند و هیچ هرچه بخواهد، می

 او، شنوا و داناست.
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لَ ﴿فرماید:  می اهلل ع  ب ا ََاُشُعوبَ َُكمَ ن  َو ج  فُوَ َئِل َو ق  ار  و »یعنی:  ؛[١٤: احلجرات] ﴾ا َتِل ع 

های بزرگی  ملت به تیره«. یما های گوناگون قرار داده ها و قبیله شما را به صورتِ ملت

گویند که  ها می شود و قبیله، به دسته یا گروهی از انسان چون عرب و عجم گفته می

 تمیم و دیگر قبایل. ی قریش، بنی تر است؛ مانندِ قبیله از ملت،کوچک

فُوَ ﴿ ار  ما را به  که اهلل ست یو این، همان حکمت«. تا یکدیگر را بشناسید: »﴾ا َتِل ع 

ها و قبایل گوناگون، آفریده است؛ برخی عرب هستند و برخی،  تصورت مل

ای دیگر از فالن قبیله. این گوناگونی و  اند و عده ای از فالن طایفه غیرعرب؛ عده

که بر یکدیگر فخر  که یکدیگر را بشناسیم، نه برای این ست اینتفاوت، برای 

که من از فالن  خرفروشی به اینبفروشیم یا نژادی را برتر از نژادِ دیگر بدانیم؛ لذا ف

چنین باشد، ادعایی  که من ثروتمندم و هر ادعایی که این نژاد هستم یا افتخار به این

ها را تنها برای  که هیچ ارزش و اعتباری ندارد. لذا اهلل متعال این تفاوت ست یجاهل

 امبررو پی شناختن یکدیگر قرار داده است، نه برای فخرفروشی بر همدیگر؛ از این

ْذَهَب َعنُْكْم ُعبِّيََّة اْْلَاِهِليَِّة َوَفْخَرَها بِاآلبَاِء، ُمْؤِمٌن تََِقٌّ َوفَاِجٌر  إِنَّ اللَ »فرموده است: 
َ
قَْد أ

ْنتُْم َبنُو آَدَم َوآَدُم ِمْن تَُراب  
َ
، أ فخرفروشی و تکبر دوران جاهلیت  اهلل»یعنی:  (۶).«َشَِقٌّ

اند: مؤمنِ  ها، دو دسته از شما ساقط کرده است؛ انسان و بالیدن به آبا و اجداد را

لذا «. پرهیزگار، و بدکار و گمراه. شما، فرزندان آدم هستید و آدم از خاک آفریده شد

تر  و کسی نزد ما گرامی ست یفضیلت و ارجمندی در اسالم، به تقوا و پرهیزگار

 تر است. محبوب اهلل تر باشد، نزدِ باشد و هرکس تقوایش بیش است که باتقواتر می
های دیگر، برتری  ها و ملت ها، بر قبیله البته با این حال، برخی از قبایل و ملت

در آن برانگیخته شد، برترین ملت است؛ یعنی ملتِ  اهلل دارند؛ مثالً ملتی که رسول
 فرماید: می عرب. زیرا اهلل

 

                                           
 6711، ش: السلسلة الصحيحةدر  /؛ آلبانی4002(؛ ابوداود، ش: 2842، 6271ترمذی، ش: ) (۶)

 اود را حسن دانسته است.این حدیث را صحیح، و روایت ابود
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َُٱ﴿ عَ َّللذ
 
يَ َل مَُأ َ َُثَح  ُلََي  اتل  هََُع  ََ  [١٨٣: ألنعاما]  ﴾َۥ رِس 

 داند رسالتش را به چه کسی بدهد.اهلل، خود می

ِة، ِخيَارُُهْم ِف »فرموده است:  و پیامبر َهِب َوالِْفضَّ انلَّاُس مَعاِدُن َكَمَعاِدِن اَّلَّ
 مردم، مانند معادن طال و نقره هستند؛» یعنی: (۶).«اْلَاِهِليَِّة ِخيارُُهْم ِف اإلِْسالِم إَِذا فَقُهوا

ان که در جاهلیت، بهترین مردم بودند، در اسالم نیز بهترین مردم هستند، البته آن

کلی  این، بدین معنا نیست که به«. شرطی که شناخت و دانش دینی داشته باشند به

ارزش جنس بشر را نادیده بگیریم؛ خیر، بلکه فخرفروشی بر یکدیگر، ممنوع است؛ 

خی را بر برخی دیگر، برتری داده است. پس بر هایی وجود دارد و اهلل البته تفاوت

 ها برترند؛ اما ناگفته پیداست که غیرعربِ پرهیزگار، نزدِ اهلل ها از سایر ملت عرب

 تر است. از عربی که تقوا ندارد، گرامی
ی آیاتی که ذکر کرده است، این آیه را یادآور شده که  در ادامه /سپس مؤلف

 فرماید: می اهلل

﴿َ كََُّف ل  َ َا َوَ تُز  ُكم  نُفس 
 
عَ َُهوَ َأ

 
نََِل مَُأ َىٱَبِم  َََ  [٤٨:  النجم]  ﴾٣٢َتذق 

 آگاهی دارد.ل کام طور  پس خودستایی نکنید. او به کسی که تقوا پیشه کرده، به

های خود سخن نگویید؛ البته ایرادی ندارد که از  یعنی با افتخار از خوبی

کار و منحرف بوده، ذعان کند که گنهاش سخن بگوید؛ مثالً ا بر بنده های اهلل نعمت

هدایتش کرده و به او توفیق داده است که راه درست را در پیش بگیرد و  اما اهلل

استقامت نماید. یعنی اگر قصدش بیانِ لطف و نعمت اهلل متعال باشد، نه خودستایی، 

عمل هدایتش کرده و به او توفیق  کند اهلل ایرادی ندارد؛ مثلِ کسی که اذعان می

ی خود را یادآوری کند  درباره چنین ایرادی ندارد که کسی لطفِ اهلل داده است؛ هم

عَ َُهوَ ﴿فرمود:  و بگوید: فقیر بودم و اهلل، به من ثروت بخشید.
 
نََِل مَُأ َىٱَبِم  ؛ ﴾٣٢َتذق 

بسا دو انسان،  چه «.طور کامل آگاهی دارد کسی که تقوا پیشه کرده، بهبه  اهلل»یعنی: 

کنند، اما از  دهند یا هر دو از یک عملِ بد دوری می یک عمل را انجام می هر دو

بسا دو  ی میان زمین و آسمان با هم تفاوت دارند؛ چه ی فاصله اندازه لحاظ تقوا به
                                           

 .6222؛ و صحیح مسلم، ش: 2582روایت بخاری به همین مضمون، ش:  (۶)
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ی  اندازه خوانند، اما تقوای هریک با تقوای آن یکی، به انسان در کنارِ هم نماز می

چنین دو نفر از فحشا و بدکاری  است. هم ی میان زمین و آسمان متفاوت فاصله

سان زمین و آسمان، با هم  کنند، اما تقوایشان یکسان نیست و تقوایشان به دوری می

 فرماید: می رو اهلل فاصله و تفاوت دارد. از این

﴿َ وَ َف ل  كُّ َ َا َتُز  ُكم  نُفس 
 
عَ َُهوَ َأ

 
نََِل مَُأ َىٱَبِم   َ  [٤٨:  النجم]  ﴾٣٢َتذق 

 آگاهی دارد. کاملطور نکنید. او به کسی که تقوا پیشه کرده، به پس خودستایی

 فرماید: می ای دیگر ذکر کرده است؛ اهلل ، آیه/سپس مؤلف

ن اد ىَى﴿ ص ََو 
 
َٱَُبَح  َأ

اِفَعَ ل   ََر  ال  عَ َرِج  ى ََرِفُون ُهمي  ا ََق الُوا ََُهمَ بِِسيم  غَ َم 
 
َ أ نُكمَ َن  َع 

 َ اَُعُكمَ َج  وت كَ ت سَ َُكنُتمَ َو م  َ [  ٣٨: األعراف]  ﴾٤٨َنَ ِبُ
گویند: فراوانی و زنند و میشناسند، صدا میو ساکنان اعراف، مردمی را که از سیمایشان می

 تکبرتان، سودی به شما نبخشید.

؛ لذا نه به ست یهایشان مساو ها و بدی ساکنانِ اعراف، کسانی هستند که نیکی
ها،  شوند و بهشتی خ رانده میها به سوی دوز روند و نه به دوزخ. دوزخی بهشت می

 هم روند و برای مهمانی و دیدارِ پروردگار رحمان، گرد دسته به سوی بهشت می دسته
مانند.  هایشان برابر است، در مکانی بلند می ها و بدی آیند؛ اما کسانی که نیکی می

، جمعِ عرف و مکانی مرتفع در میان بهشت و جهنم است؛ لذا ساکنان «اعراف»
کشند و گاه به سوی دوزخیان و در نهایت  گاه به سوی بهشتیان سَرَک می اعراف،

شوند؛ زیرا در آخرت، هیچ جایی جز بهشت و دوزخ، ماندگار نیست  واردِ بهشت می
 رود. و همه جا جز بهشت و جهنم از میان می

 فرماید: اهلل متعال می

ن اد ىَى﴿ ص ََو 
 
َٱَُبَح  َأ

اِفَعَ ل   ََر  ال  عَ َرِج  ى ََمرِفُون هَُي  ا ََق الُوا ََُهمَ بِِسيم  غَ َم 
 
َ أ نُكمَ َن  َع 

 َ اَُعُكمَ َج  ونَ ت كَ ت سَ َُكنُتمَ َو م  َى٤٨ََِبُ ه 
 
ِينَ ٱَءَُِؤل  َأ قَ ََّلذ

 
مَ أ ََُتمَ س  ن الُُهمََُل  َُٱَي  َ َّللذ َة  َبِر ح 

َ ٱَُخلُوا َدَ ٱ ََنذةَ ل  وَ َل  َخ  ل يَ َفر ل  ََُكمَ ع  نُتمَ َو 
 
َ َأ نُونَ ُت  َ [  ٣٩  ،٣٨: األعراف]  ﴾٤٩َز 

گویند: فراوانی و زنند و میشناسند، صدا میو ساکنان اعراف، مردمی را که از سیمایشان می
تکبرتان، سودی به شما نبخشید. آیا این بهشتیان، همان کسانی نیستند که شما سوگند یاد 
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وارد بهشت  -شود:و به بهشتیان گفته می -رساند، کردید اهلل، رحمتش را به آنان نمیمی
 شوید.شوید که نه ترس و هراسی بر شماست و نه اندوهگین می

ها  شناسند و به آن طور کامل می یعنی ساکنانِ اعراف، برخی از دوزخیان را به

همه مال و ثروتی که جمع کردید و نیز فرزندان، همسران و نزدیکانِ شما  گویند: آن می

سرکشی کردید و حق و  چقدرهمه حشم و خدم چه شد؟  سودی به شما نبخشیدند؛ آن

کشی چه سودی به حال ِ شما دارد؟  حقیقت را نپذیرفتید! اینک آن تکبر و گردن

َى﴿ ه 
 
ِينَ ٱَءَُِؤل  َأ قَ ََّلذ

 
مَ أ ََُتمَ س  ن الُُهمََُل  َُٱَي  َ َّللذ آیا این بهشتیان، همان »؛ [٣٩: األعراف] ﴾ةَ بِر ح 

« رساند؟ حمتش را به آنان نمیکردید که اهلل، ر مستضعفانی نیستند که شما سوگند یا می

 اند. برخوردار گشته و از رحمت اهلل  اما اینک مستضعفان، وارد بهشت شده

َى﴿گفتند:  کردند و می آری؛ منکِران پیامبران، مؤمنان را مسخره می ه 
 
نَذَءَُِؤل  َأ َُٱَم  َّللذ

ل يَ  ن کسانی هستند که اهلل از ها هما آیا اینعجب! »؛ یعنی: [٢٤: األنعام] ﴾نِن ا َب يَ َِمِنَ َهِمع 

گرفتند و  ریشخند می سان مؤمنان را به و بدین« میان ما، بر آنان منت نهاده است؟!

 روند؟ ها به بهشت می شوند؟! آیا این ها از رحمت االهی برخوردار می گفتند: آیا این می
 فرماید: می اهلل

ِينَ ٱَإِنَذ﴿ جَ ََّلذ
 
ُموا َأ نُوا ََر  ِينَ ٱَِمنَ ََك  ُنوا َءَ ََّلذ ُكونَ ي ض ََام  وا ََِإَوذ ا٢٩ََح  رُّ َبِِهمَ َم 

ُزونَ  ام  ت غ  ل ُبوَ ٱَِإَوذ ا٣٠ََي  َىَا َنق  هَ َإِل 
 
ل ُبوا َٱَلِِهمَُأ َََََ  [٤١  ،٨٩: املطففني]  ﴾٣١َف ِكِهيَ َنق 

گذشتند، آنان را با  خندیدند و چون از کنارشان می بدکاران )و مشرکان( همواره به مؤمنان می
گشتند،  ی خویش باز می گاه که نزد خانواده گرفتند. و آن مسخره می و ابرو به ی چشم اشاره

 گشتند. به ناز و نعمتی که داشتند )و به سبب مسخره کردن مؤمنان( شادمان می

 گویند: ساکنان اعراف به مشرکان و بدکاران می

َى﴿ ه 
 
ِينَ ٱَءَُِؤل  َأ قَ ََّلذ

 
مَ أ ََُتمَ س  ن الُُهمََُل  َُٱَي  َ َّللذ َ ٱَُخلُوا َدَ ٱَة  َبِر ح  ََنذةَ ل  وَ َل  َخ  ل يَ َفر َُكمَ ع 

ل  َ نُتمَ َو 
 
َ َأ نُونَ ُت  َ [  ٣٩: األعراف]  ﴾٤٩َز 

کردید اهلل، رحمتش را به آنان آیا این بهشتیان، همان کسانی نیستند که شما سوگند یاد می
راسی بر ها گفته شده است: وارد بهشت شوید که نه ترس و ه که به این رساند، حال آننمی

 شوید؟شماست و نه اندوهگین می
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که  ست یپذیرش حق و تواضع در برابر حقیقت و پیروی از پیامبران، همان چیز
رساند؛ اما مستکبرانِ سرکشی که به مال و منالِ خویش  ها را به چنین جایگاهی می این
آنان  هی را ازو خدم و مال و ثروتشان، عذاب ال ، و حشمروند بالند، به دوزخ می می

 بریم. پذیری و تواضع در برابر حقیقت پی می لذا به اهمیت حق کند. دور نمی
*** 

نر تَعاىل إِن اّللَّ : »َقاَل َرُسوُل اهللِ قال:  وعن ِعَیاِض بِن َِحَارٍ  -622
َ
وََح إىِلَّ أ

َ
أ

َحدٍ 
َ
َحٌد لَع أ

َ
َحٍد وال یَبِِغَ أ

َ
َحٌد لََع أ

َ
َخَر أ  (۶)]روایت مسلم[ «.تَواَضُعوا َحَّتَّ ال َيفر

اهلل به من وحی  اهمان»فرمود:  اهلل گوید: رسول می عیاض بن حمار ترجمه:
کس به دیگری نه فخر بفروشد و نه  دیگر فروتن باشید تا هیچ نمود که نسبت به یک

 «.کندکشی  و گردنستم 

نَّ َرُسوَل اهللِ  وعن أيب ُهریرة -622
َ
َماٍل، َوَما َزاَد َما َنَقَصتر َصَدَقٌة ِمنر »قال:  أ

 ُ ِ إاِلَّ َرَفَعُه اّللَّ َحٌد ّلِلَّ
َ
ٍو إاِلَّ ِعزًّا، َوَما تََواَضَع أ ا بَِعفر ُ َعبردى  (1)]روایت مسلم[ «.اّللَّ

هرگز صدقه، از ثروت انسان »فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
کند و هرکس  را زیاد میاش، عزت او  یقین اهلل در برابر گذشت بنده کاهد و به نمی

 «.گرداند او را بلندمرتبه می خاطرِ اهلل تواضع و فروتنی نماید، اهلل به

نس -623
َ
ُخُذ بَِیِد انلَِّبي  وعن أ

ر
َمُة ِمن إَِماءِ الَمِدیَنِة تَلَأ

َ
َفَتنرَطلُِق  قال: إِنر ََكنَِت األ

 (۳)]روایت بخاری[ بِِه َحیُث َشاَءت.
را  بسا کنیزی از کنیزان مدینه، دستِ پیامبر چه: »گوید می انس ترجمه:

 «.بُرد خواست، می گرفت و او را به هر جا که می می

 

                                           
 .6224صحیح مسلم، ش:  (۶)

 ذکر شد.[ 420ی  شماره تر به . ]این حدیث، پیش6422صحیح مسلم، ش:  (1)

ی  در مختصر الشمائل، ذیل حدیث شماره /صورتِ معلّق؛ آلبانی به 2176صحیح بخاری، ش:  (۳)
 «.صورت متصل ذکر کرده است ، به72مسلم، این حدیث را در کتاب الفضائل، ش: »گوید:  می 624
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 شرح
الصالحین در باب تواضع و فروتنی  این احادیث را در کتاب ریاض /مؤلف

فرمود:  اهلل گوید: رسول که می ذکر کرده است؛ از جمله حدیث عیاض بن حمار
یعنی هرکس، دیگری را «. د که نسبت به یکدیگر فروتن باشیداهلل به من وحی نمو»

اهلل، این  کشی و تکبر نکند. عادتِ سلف رحمهم گردن شمثلِ خود بداند و در برابر
تر از خود را  دانستند و بزرگ ر از خود را چون فرزندِ خویش میت کبود که کوچ

رو به  ردند؛ از اینک ساالن خود را مانند خویش قلمداد می ، و همهمانند پدرشان
تر از  تر یا کوچک نگریستند و به کسی که پایین ی احترام می تر از خود با دیده بزرگ

سان خود  ساالن خویش، به هم  کردند و به ها بود، با نظر رحمت و مهربانی نگاه می آن
کرد. این، جزو  کس به دیگری ستم نمی سان هیچ نمودند و بدین نظر می

همه باید خود را به آن آراسته سازند؛ یعنی بر همه واجب است  که ست یهای ویژگی
 و نسبت به برادران مسلمان خود متواضع باشند. که در برابر اهلل

در رابطه با کافر، دستور داده که با او سخت و شدید برخورد کنیم و  البته اهلل
است که با کافرانِ توانیم او را خوار و زبون بگردانیم؛ اما بر مسلمانان واجب  تا می

ها در نظامِ اسالمی یا  شده برای آن پیمان، مطابق حقوقِ شهروندیِ تعریف ذمی و هم
ها و مسلمانان بسته شده است، رفتار نمایند و تا زمانی که  مطابق قراردادی که میان آن

 در ذمه و پیمان مسلمانان هستند، اذیت و آزاری به آنان نرسانند.

َما »فرموده است:  را ذکر کرده که پیامبر ریرهسپس حدیث ابوه /مؤلف
ی شیطان،  بر خالفِ تصورِ انسان و بر خالفِ وسوسه. یعنی: «َنَقَصْت َصَدقٌَة ِمْن َمال  

دستی  شیطان همواره انسان را از فقر و تنگ«. کاهد نمی از ثروتِ انسانهرگز  صدقه»

 فرماید: می ترساند؛ اهلل می

يَ ٱ﴿ قَ لَ ٱَمَُي ِعُدكََُنَُط  َلشذ ََرَ ف 
 
ي أ ََُِمرُُكمو  ٱب

حَ لَ  ا َف  َََ  [٨٦٨: البقرة]  ﴾ءَِش 
به کارهای زشت و ناپسند دستور ترساند و شما را شیطان، شما را از فقر و تنگدستی می

 دهد. می

شود؛ مانندِ بُخل. شیطان، انسان را از  فحشا به هر کارِ زشت و ناپسندی گفته می
گوید:  صدقه دهد، شیطان به او می گیرد تصمیم میکه انسان  ترساند و همین فقر می
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دست  کاهد و تو را فقیر و تنگ این کار را نکن؛ زیرا صدقه، از ثروت تو می
به ما نوید داده است که صدقه،  گرداند؛ دست نگه دارد، صدقه نده. اما پیامبر می

تومان . شاید کسی بگوید: اگر بیست و پنج هزار کاهد هرگز از ثروتِ انسان نمی
داشته باشیم و دو هزار تومان صدقه دهیم، فقط بیست و سه هزار تومان برایِ ما 

ظاهر و از لحاظ کمّی، از  گوییم: آری؛ به شود. می سان از پولِمان کم می مانَد و بدین می
یابد و اهلل متعال در  شود، اما از لحاظ کیفی افزایش و برکت می ثروت انسان کاسته می

 فرماید: که می گشاید؛ چنان خیر و برکت را به رویِ انسان می ی عوض، دروازه

ا َ﴿ قَ َو م  نف 
 
َ َِمِنَُتمأ ُهوَ َء َش   [  ٤٩ سبأ:]  ﴾َۥ لُِفهَُُيَ َف 

دهد. و هرچه انفاق کنید، اهلل عوضش را می

جا که  کنید یا از آن کشد که اجر و ثوابش را دریافت می یعنی زیاد طول نمی
پرخیر و برکتی  رسد و از روزیِ برکتش به شما می کنید، خیر و فکرش را نمی

 شوید. برخوردار می
 زیاد را او عزت اش، بنده گذشتِ برابر در اهلل یقین به» فرمود: چنین هم اهلل رسول

 درون از ببخشد، را او و بگذرد کرده، ستم او به که کسی از انسان وقتی یعنی «.کند می

 بر اهلل که فرمود بیان پیامبر اما است! ادهد ذلت به تن انگار که شود می وسوسه

 گذشت و عفو به حدیث این لذا افزاید. می نماید، پیشه گذشت و عفو که کسی عزتِ

 همه در و مطلق طور به دیگران، های بدی بخشیدنِ که دانست باید ولی کند. می تشویق

 اهلل که نانچ باشد. همراه اصالح با که است پسندیده بخششی نیست. پسندیده حال،

 فرماید: می

نَ ﴿ م  اَف  ف  ص ََع 
 
أ جَ َل حَ و 

 
ََۥُرهَُف أ َِٱََع   َ [  ٣١: الشورى]  ﴾ّللذ

 هر کس گذشت نماید و اصالح کند، پاداش او با اهلل است.

 به که شخصی مثال: عنوان به بخشید. نباید دیگر، نباشد، اصالح بخشیدن پیامد اگر

 را او شما اگر و باشد می مشهور رارتش به که ست یشرور آدم کند، می بدی شما

 بلکه نبخشید؛ را او که است بهتر حالتی، چنین در شود. می تر بیش شرارتش ببخشید،

  باشد، نداشته منفی پیامدی بخشیدن، اگر ولی بگیرید. او از اصالح قصد به را حقتان
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 و عفو ی نتیجه در شخص آن بسا چه زیرا کنید. پیشه گذشت و عفو که است بهتر
 مردم. سایر به نه و کند ستم شما به نه دیگر، و شود شرمنده شما، گذشتِ

او را  خاطرِ اهلل تواضع و فروتنی نماید، اهلل و هرکس به» فرمود: اهلل رسول
 موضوع، همین قسمتِ حدیث است. تواضع دو معنا دارد: شاهد «.گرداند بلندمرتبه می

فروتن و  که در برابر دینِ اهلل تس ایننخستین مفهوم تواضع،  معنای نخست:
های دینی سرپیچی  بردار باشی؛ یعنی از دینِ االهی و اجرای احکام و آموزه فرمان
 نکنی.

خاطر اهلل، نسبت به بندگانش  که به ست ایندومین مفهوم تواضع،  معنای دوم:
ه که این تواضع، از روی ترس یا از روی طمع باشد؛ خیر، بلک فروتن باشی؛ نه این

 خاطر اهلل نسبت به بندگانش متواضع باش. فقطه به
کند،  و هر دو معنا درست است؛ کسی که برای اهلل، تواضع و فروتنی پیشه می

تجربه ثابت و مشاهده شده  گرداند و این به او را در دنیا و آخرت، بلندمرتبه می اهلل
د و به او احترام کنن نیکی یاد می ی مردم، از آدمِ متواضع به که همه است؛ چنان

بسا کنیزی  را بنگرید که چه نی پیامبرتوتواضع و فر گذارند و دوستش دارند. می
نیز با  پیامبر ؛بُرد خواست، می گرفت و او را به هر جا که می را می آن بزرگوار دست
پرسید که مرا کجا  و از این کار، هیچ ابایی نداشت؛ حتی از او نمیرفت  او می

رفت و به او کمک  گفت: از کسی دیگر کمک بخواه؛ بلکه با او می میبَری؟ یا ن می
 افزود. بر عزت و جایگاه پیامبر بینیم که اهلل کرد. لذا می می

*** 

نس -622
َ
نَُّه َمرَّ لََعَ ِصبیاٍن َفَسلَّم َعلَیرِهم وقال: َكن انلَِّبُّ  وعن أ

َ
َعلُه. أ متفٌق ] َيفر

 (۶)[عليه
ها  آن ه از کنارِ تعدادی کودک گذشت و بهت است کروای از انسترجمه: 

 کرد. چنین می و گفت: پیامبر نمودسالم 

                                           
 .6022؛ و صحیح مسلم، ش: 2657صحیح بخاری، ش:  (۶)
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یَصنُع  عن األسَود بِن یَزیَد قال: ُسئِلَتر اَعئَِشُة رَِض اّللَّ عنها: ما َكَن انلَِّبُّ  -622
لِِه  هر

َ
َنِة أ هلِه-يف بَيرتِِه؟ قالت: َكن یَُكون يف ِمهر

َ
الة، َخَرَج ف -یَعين: ِخدَمِة أ ِت الصَّ إِذا َحََّضَ

الةِ.  (۶)]روایت بخاری[ إىِل الصَّ
اش  در خانه سؤال شد: پیامبر &گوید: از عایشه اسود بن یزید می ترجمه:

ها کمک  و به آن –اش بود  در خدمتِ خانواده»فرمود:  &کرد؟ عایشه کار می چه
 «.رفت شد، به نماز می و چون وقتِ نماز می -کرد. می

َسیدٍ  -621
ُ
َتَهیرُت إىِل رسول اّللَّ  وعن أيب رَِفاَعَة تَمیم بن أ َوُهَو خَيرُطُب،  قال: انر

َبَل يلَعَّ رسوُل یَا َرُسوَل اهللِ  َفُقلرُت: قر
َ
ُل عن ِدینِِه ال یَدري َما ِدیُنه؟ َفأ

َ
أ ، رُجٌل َغِریٌب َجاَء يَسر

يِتَ  اّللَّ 
ُ
، َفأ َبَتُه حَّت انَتََه إىِلَّ ا َعلََّمه  وتََرَك ُخطر ، َفَقَعَد َعلَیه، وَجَعَل ُيَعليُميِن ِممَّ بُِكريِسٍّ

تمَّ آِخَرَها.
َ
َبَته، فأ ََت ُخطر

َ
ََم أ ، ُث   (1)]روایت مسلم[ اّللَّ

رفتم و ایشان، در  اهلل گوید: نزدِ رسول می ابورفاع، تمیم بن اُسَید ترجمه:
چیزی  ت و از دینشخدا! مردی غریب اس حالِ سخنرانی بود؛ گفتم: ای رسول

اش را رها  رو به من کرد، خطبه اهلل رسول. ی دینش بپرسد تا درباره  ؛ آمدهداند نمی
چه اهلل به او  صندلی آوردند، روی آن نشست و از آن شنمود و نزدِ من آمد. برای

 اش پرداخت و آن را کامل کرد. آموخته بود، به من آموزش داد؛ سپس به خطبه

 شرح
ذکر کرده  نی پیامبرتی تواضع و فرو ین احادیث را دربارها /حافظ نووی

ها  گذشت، به آن ها می هنگامی که از کنارِ بچه است؛ از جمله این روایت که پیامبر
پیروی از  نیز به ها، خردسال و غیرمکلف بودند. اصحاب کرد؛ اگرچه آن سالم می

ها  ی که از کنارِ بچههنگام که انس گفتند؛ چنان ها سالم می به بچه پیامبر
ها  کرد؛ یعنی به بچه چنین می گفت: پیامبر نمود و می ها سالم می گذشت، به آن می

بود و چه زیبا کارهای نیک را  خُلقی پیامبر گفت و این، از تواضع و خوش سالم می
ها نیز به سالم کردن عادت  ها سالم کنیم، آن داد؛ زیرا اگر به بچه ها آموزش می به بچه

                                           
 .272صحیح بخاری، ش:  (۶)

 .272صحیح مسلم، ش: (1)
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ها  به بچه پیامبر شود. ها نهادینه می کنند و این رفتارِ پسندیده، در سرشتِ آن می
ها سالم  گذرند و به آن کرد، ولی برای کسانی که از کنارِ افراد بالغ می سالم می

ها  و هیچ مشکلی در میانِ آن ست یتوجه کنند، متأسفیم. و این، معموالً از روی بی نمی
توجهی یا عدمِ پیروی  ر قهر هم نیستند؛ بلکه غفلت، جهل، بیوجود ندارد و با یکدیگ

کار کنند. و چون با یکدیگر قهر نیستند، گنه ترها سالم نمی از سنت است که به بزرگ
 دهند. شوند، اما خیر و نیکیِ فراوانی را از دست می نمی

ی دست که هر که را دیدیم، به او سالم کنیم و در سالم گفتن، پیش ست اینسنت 
با آن جایگاهِ واالیش هر که را  تر باشد. زیرا پیامبر نماییم؛ گرچه از ما کوچک

کند به خیر و  فرمود. کسی که ابتدا سالم می دستی می دید، در سالم کردن پیش می
نماید و از سوی  پیروی می اهلل سو از رسول یابد؛ زیرا از یک نیکیِ فراوانی دست می

دهد. ناگفته پیداست که زنده کردنِ سنت،  را ترویج می شده دیگر، این سنتِ فراموش
چنین انسان  دو پاداش دارد: یکی ثواب احیای سنت و دیگری، پاداش عمل به آن؛ هم

شود؛ زیرا با سالم  در ثواب فرض کفایه که همان جواب سالم است، شریک می
از جوابِ بنابراین سالم کردن  گردد. گیری چنین عمل واجبی می کردن، باعثِ شکل

باشد. زیرا این  سالم، برتر است؛ گرچه سالم کردن، سنت و جوابِ سالم، واجب می
واجب، مبتنی بر سنت است و در حالتی که سنت، مبنای واجب باشد، از واجب برتر 

پرسند: کدامین سنت، برتر از واجب  لذا گاه به صورتِ چیستان یا معما می می گردد.
اشد؛ زیرا همه اتفاق نظر دارند که فرض یا واجب، برتر ب آور می ظاهر تعجب است؟ به

از سنت است. به عنوان مثال: دو رکعت فرضِ صبح بر سنت صبح برتری دارد. اما 
باشد، فضیلت دارد؛ زیرا  سالم کردن که سنت است، بر جوابِ سالم که واجب می

 جوابِ سالم، مبتنی بر سالم کردن است.
سنت، یعنی ترویج دادن سالم را زنده کنیم؛ که چه خوب است این  خالصه این

شود و از کمال ایمان و از  زیرا باعث افزایش محبت و دوستی در میان مسلمانان می

ال تَْدُخلُوَن اْلَنََّة َحَّتَّ »فرموده است:  که پیامبر اسباب ورود به بهشت است. چنان
 
َ
َو ال أ

َ
الَم تُْؤِمنُوا، وال تُْؤِمنُوا َحَّتَّ ََتَابُّوا، أ فُْشوا السَّ

َ
ُدلُُّكْم لََعَ ََشء  إَِذا َفَعلْتُُموه ََتَابَبْتُم؟ أ
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که ایمان داشته باشید و ایمان ندارید  شوید تا این وارد بهشت نمی»یعنی:  (۶).«بينَكم

مگر زمانی که یکدیگر را دوست بدارید؛ آیا شما را به کاری راهنمایی نمایم که اگر 

ست خواهید داشت؟ سالم گفتن به یکدیگر را در میان انجامش دهید یکدیگر را دو

 «.خود رواج دهید
که وقتی در خانه بود، به  ست این های تواضعِ پیامبر یکی دیگر از نمونه

دوخت یا پینه  ها را می دوشید، کفش کرد؛ شیر گوسفند را می اش کمک می خانواده
در خانه  ؤال شد: پیامبرس &که از عایشه اش بود. چنان زد و در خدمتِ خانواده می
 «.اش بود در خدمتِ خانواده»پاسخ داد:  &کرد؟ عایشه کار می چه

چای درست کنیم و اگر  که وقتی در خانه هستیم، برای خودست لذا سنت، این
آشپزی یاد داریم، غذا بپزیم و در شستنِ ظرف و لباس به خانواده کمک نماییم؛ این 

ار نیست، بلکه سنت است و هرکس به انجامِ این کارها که برای مردان ع کارها، نه این
عمل  تواضع نموده و به سنت پیامبر یابد؛ زیرا به خاطرِ اهلل بپردازد، پاداش می

ها به یکدیگر را  کرده است. روشن است که کمک کردن به خانواده، مهر و محبت آن
سرش داشته شود که زن، احساسِ خوبی نسبت به هم دهد و باعث می افزایش می

 !ست یی بزرگ تر دوست بدارد. خُب؛ فایده باشد و او را بیش
که شخصی ؛ ایشان در حالِ سخنرانی بود ای دیگر از تواضع پیامبر و اما نمونه

اش را قطع  خطبه پیامبر«. ی دینم بپرسم ام تا درباره مدهردی غریبم؛ آم»آمد و گفت: 
از تعالیم  اهلل گاه رسول . آنآوردندکرد و نزدِ آن مرد رفت. سپس برایش صندلی 

آمده  دینی به این مرد آموزش داد. زیرا این مرد، با اشتیاق کسبِ علم، نزد پیامبر
رویِ باز، نیز با  خواست دینش را یاد بگیرد تا به آن عمل کند. پیامبر بود و می
و پس از آموزش مسایل و معارف دینی به آن مرد،  اش را قطع کرد سخنرانی
بود که بدین  اش را ادامه داد و آن را کامل فرمود. این، از تواضع پیامبر سخنرانی

 کرد. زیبایی به امتش رسیدگی و توجه می

                                           
 .45صحیح مسلم، ش: (۶)
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شاید این پرسش مطرح شود که آیا نباید منافع عمومی را بر مسایل شخصی و 
خصوصی ترجیح داد؟ درخواست این مرد نیز، یک درخواست شخصی بود و 

اش را قطع نمود؟  کرد؟ پس چرا سخنرانی ک جمع سخنرانی میبرای ی پیامبر
گوییم: مراعاتِ منافع عمومی در صورتی اولویت دارد که پرداختن به مسایل  می

ها و از میان رفتن منافع عمومی  شخصی و فردیِ دیگران، به از دست رفتنِ فرصت
آن مرد استفاده  به های پیامبر ماجرا حاضران نیز از درس  منجر شود؛ اما در این

سان منافع عمومی، رعایت شد. ضمناً این مردِ غریب آمده بود تا  کردند و بدین
رو شد،  روبه ی دینش کسب کند و چون با استقبالِ گرم پیامبر اطالعاتی درباره

در دلش نشست و این، از  گرایش و محبتش به اسالم افزایش یافت و مهرِ پیامبر
 قدر خوب برخورد کرد. اینبود که با آن غریبه  اهلل حکمت و فرزانگی رسول

*** 

نٍس  -621
َ
نَّ َرُسوَل اهللِ  وعن أ

َ
صابَِعُه اثلَّالَث؛ قال:  أ

َ
َكَل َطَعاماى لَِعَق أ

َ
َكن إَِذا أ

یرَطانِ »وقال:  ها للشَّ ُكلرها، َوال یََدعر
ر
أ ذى ويلر

َ
َحِدُكم، َفلرُیِمطر َعنرها األ

َ
َمُة أ « إَِذا َسقَطتر لُقر

َعُة قال: وَ  لََت الَقصر نر تُسر
َ
َمر أ

َ
يي َطعاِمُكُم الرَبَکةُ »أ

َ
ُروَن يف أ ]روایت  «.َفإِنَُّكمر ال تَدر

 (۶)مسلم[
خورد، سه انگشت  هنگامی که غذایی می اهلل گوید: رسول می انس ترجمه:
و  آن را برداردی یکی از شما افتاد،  هرگاه لقمه»فرمود:  چنین می لیسید؛ هم خود را می

و نیز «. از خاک و خاشاک، پاکش نماید و سپس بخورد و آن را برای شیطان، نگذارد
دانید که برکت در  شما نمی»به پاک کردنِ ظرف غذا با انگشتان دستور داد و فرمود: 

 «.کدامین قسمت از غذای شماست

؛ َفَقال «الَّ َرََع الرَغَنمَ َما َبَعَث اّللَّ نَبِیًّا إِ »قال:  َعِن انلَِّبي  وعنر أيب ُهریرة -621
نرت؟ قال: 

َ
حابُه: وَأ صر

َ
ةَ »أ ِل َمكَّ هر

َ
رراَعَها لََع َقرارِیَط أل

َ
 (1)]روایت بخاری[ «.َنَعم، ُکنرُت أ

                                           
 .6125صحیح مسلم، ش:  (۶)

 ذکر شد. 214ی  شماره تر به ث پیش؛ این حدی6626صحیح بخاری، ش:  (1)
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اهلل، هیچ پیامبری مبعوث نکرد »فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:
اید؟  م چوپانی کردهاصحابش پرسیدند: آیا شما ه«. که چوپانی کرده بود مگر این
 -مُزدی ناچیز - بله، من نیز گوسفندان اهالی مکه را در برابر چند قیراط»فرمود: 

 «.چراندم می

ِدَي إىَِلَّ »قال:  وعنُه َعِن انلَِّبي  -622 هر
ُ
ور ِذَراٍع لََقبِلرُت؛ َولَور أ

َ
لَور ُدِعیُت إىِل ُکراٍع أ

و ُکراٌع لََقبِلرُت 
َ
 (۶)ری[]روایت بخا «.ِذراٌع أ

اگر مرا به صرفِ پاچه یا ساقِ »فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:
ی  پذیرم؛ و اگر به من ساقِ دست یا پاچه دستِ )گوسفندی( دعوت کنند، می

 «.کنم گوسفندی اهدا شود، قبول می

نٍس  -626
َ
َباُء الَ تُسَبُق، أو  اهللِ  قال: ََكنَتر نَاَقُة َرُسولِ  عن أ َبُق الَعضر ، ال تَكاُد تُسر

رايِبٌّ  عر
َ
لِمنَی َحَّتَّ َعرَفُه انلَّ  لََع َقُعوٍد ََلُ َفَجاَء أ َفَقاَل:  ِبُّ ، فَسبَقها، َفَشقَّ ذلك لََع الُمسر

تَِفَع ََشءٌ » نر الَ یَرر
َ
ِ أ َیا إاِلَّ َوَضَعهُ  َحقٌّ لََع اّللَّ نر  (1)[بخاری یتروا] .«ِمَن ادلُّ

که عضباء نام  توانست از شترِ پیامبر شتری نمی گوید: هیچ می انس ترجمه:
رانشینی سوار بر شترش آمد و از عضباء سبقت گرفت که صح سبقت بگیرد تا اینداشت، 

سنتِ اهلل »نیز متوجه شد، لذا فرمود:  و این بر مسلمانان دشوار تمام شد؛ حتی پیامبر
 «.آورد  آن را پایین میکه اهلل گیرد، مگر این اوج نمیچیزی از دنیا  که هیچ ست این

 شرح
این احادیث را در باب تواضع ذکر کرده است؛ از جمله حدیثی  /حافظ نووی

فِ غذا، سه انگشتش پس از صر گوید: پیامبر می بدین مضمون که انس بن مالک
شود که لیسیدن انگشتان پس از صرف غذا،  لیسید. از برخی از پزشکان نقل می را می

 ی بزرگ در این عمل وجود دارد: کند. لذا دو فایده م غذا کمک میمفید است و به هض
 است. که همان پیروی از پیامبر ی شرعی: فایده

                                           
 .6422صحیح بخاری، ش:  (۶)

 .6276صحیح بخاری، ش:  (1)



 121 باب: تواضع و فروتنی در برابر مؤمنان

یعنی لیسیدن انگشتان پس از صرفِ غذا مفید  :ی جسمی )بهداشتی( فایدهو 
 کند. به هضمِ غذا کمک میاست و 

به سالمتیِ خویش  ش را معطوفلی فکر و خیا البته مؤمن، از انجامِ این کار همه
پردازد، بلکه  ی بهداشتی این عمل، به انجامِ آن نمی کند؛ یعنی با هدف فایده نمی
ی  مایه است؛ زیرا پیروی از پیامبر اهلل ترین چیز نزد مؤمن، پیروی از رسول مهم

داشته باشد،  تری به پیروی از پیامبر سالمت قلب است و هرچه انسان، توجه بیش
 است. تر ایمانش قوی

؛ یعنی روی زمین یا «ی یکی از شما افتاد هرگاه لقمه»چنین فرمود:  هم پیامبر
آن را بردارد و از خاک و خاشاک، پاکش نماید و سپس بخورد و باید »روی سفره، 

ی غذا یا خرما و هر چیزی که  لذا هرگاه لقمه«. آن را برای شیطان، نگذارد
خاک و خاشاکی به آن چسبیده، پاکش کنید و  ابتدا اگرخوردید، روی سفره افتاد،  می

، بخورید تا شیطان را و پیروی از پیامبر سپس آن را از رویِ تواضع در برابر اهلل
شود و شیطان آن  از آن محروم نمایید. زیرا اگر شما، آن را نخورید، نصیبِ شیطان می

 خورَد. را می
چنین زمانی که انسان،  مشود؛ ه ی انسان می سفره شیطان در چنین مواردی، هم

 کند. شروع به خوردن می« اهلل بسم»بدون گفتن 
این هم به پاک کردنِ ظرف غذا با انگشتان دستور داد  عالوه بر این، پیامبر

که متأسفانه بسیاری از مردم، حتی برخی از طالب علم  ست یهای یکی دیگر از سنت
روند، ظرفِ غذایشان، آغشته به  و وقتی از سرِ سفره کنار می اند از آن غافل شده

است.  کنند. این، بر خالف دستورِ پیامبر غذاست و آن را با انگشتان خود پاک نمی
دانید که برکت در کدامین  شما نمی»حکمتِ این کار را بیان نمود و فرمود:   پیامبر

شاید برکت در همان قسمتی باشد که شما با انگشتان «. قسمت از غذای شماست
 لیسید. یخود م

ی بسیار خوبی بوده  شیوه ی آموزشیِ پیامبر دهد که شیوه این حدیث نشان می
بود که  که هم حکم را بیان کرد و هم حکمتش را و این، عادتِ پیامبر است؛ چنان

ی  فرمود. چنین روشی دو فایده نمود، حکمتش را نیز بیان می هرگاه حُکمی ذکر می
 بزرگ دارد:
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شود که  گردد و روشن می دین نمایان می یو بزرگِ عظمت ی نخست: فایده
هی و های ال یک از فرمان لح است و هیچها و مصا شریعت، مبتنی بر حکمت

چنین در پرهیز از هر چیزی که اهلل و  حکمت نیست. هم رهنمودهای نبوی، بی
 اند، حکمتی نهفته است. پیامبرش از آن نهی کرده

چه مسلمان یابد؛ زیرا اگر تری می مینان بیشکه انسان، اط ست این ی دوم: فایده
تابعِ فرمانِ اهلل و پیامبر اوست، اما اگر حکمت، بیان گردد، بدون دانستن حکمت نیز 

تری به انجامِ دستور  شاطِ بیششود و با توان و ن برایمان و یقینِ مسلمان افزوده می
 پرهیزد. چه که نهی شده، می آنپردازد یا از  هی میال

ی صحرانشینی ذکر کرده که  را درباره حدیث انس بن مالک /فسپس مؤل
عضباء مسابقه داد؛ عضباء، غیر  به نام سوار بر شترش به مدینه آمد و با شتر پیامبر

سوارِ بر آن به حج رفت. قصواء، شتری دیگر بود.  باشد که پیامبر از قصواء می
 گذاشت. ارپایانش اسم میرویِ وسایلِ شخصیِ خود، مانند اسلحه و چ اهلل رسول

که  توانست از آن سبقت بگیرد تا این عضباء شتری بود که هیچ شتری نمی
صحرانشینی سوار بر شترش آمد و از عضباء سبقت گرفت و این بر مسلمانان دشوار 

که هیچ چیزی  ست اینسنتِ اهلل »نیز متوجه شد، لذا فرمود:  تمام شد؛ حتی پیامبر
 «.آورد که اهلل آن را پایین می ، مگر اینگیرد از دنیا اوج نمی

نهد و وقتی این اوج گرفتن با  لذا هر چیزی در دنیا اوج بگیرد، رو به سقوط می
تر خواهد بود؛ زیرا سقوط، پیامدی  ه باشد، سرعتِ سقوط بیشاغرور و تکبر همر

شد، . البته اگر اوج گرفتن با غرور و تکبر همراه نباست یکرد روشن برای چنین روی
که هرچه به اوج برسد، باید برگردد و پایین بیاید.  ست این باز هم سنت اهلل

 فرماید: می گونه که اهلل همان

ا﴿ ث ُلََإِنذم  َ ٱَم  نَ ٱَةَِي وَ ل  ا ََي ادلُّ م  لَ َءَ ك  نز 
 
ا َٱَِمنَ َهَُن  َأ م  َخَ ٱف ََءَِلسذ َٱَن ب اُتََۦبِهََِت ل ط 

َِضَۡرل  
ا ََِممذ

 
َٱوَ َِلذاُسَٱَُكُلَي أ

َىَمَُع  َن َل   تذ تََِإِذ ا ََح  ذ  خ 
 
َٱَأ

ازُخَ َُضَۡرل   ه  َٱوَ َُرف  يذن ت  نَذَزذ هَ َو ظ 
 
ا َأ َلُه 

نذُهمَ 
 
ل يَ َِدُرونَ ق  ََأ ا َع  ت ى ََه 

 
ا َأ مَ َه 

 
َ َُرن اأ وَ ًَلَل 

 
ارَ َأ لَ َان ه  ع  ان  َف ج  ِصيدَ َه  نَاح 

 
أ َنَ ت غَ َلذمَ َك 

َِ َٱب
 َ  [٨٣:  يونس]  ﴾ِسَمَ ل  
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و انواع گیاهان زمین ـ که مردم و   ایم که از آسمان نازل کرده ست یزندگی دنیا همانند آب
که زمین آراسته شد و کشاورزان گمان  خورند ـ با آن درآمیخت )و رویید( تا آن چارپایان می

بردند بر استفاده از گیاهان توانا هستند؛ ولی فرمان ما در شب یا روز به آن رسید و بدین 
که گویا دیروز هیچ  ای درآوردیم؛ چنان ان خشک و دروشدهترتیب گیاهان را به صورت گیاه

 گیاهی وجود نداشته است.

روند، نابود  باره از میان می یک همه گیاهِ زیبا و گوناگون که به سانِ این  دنیا نیز به
مانَد. به خودِ انسان توجه کنید که ابتدا ضعیف و کوچک  شود و اثری از آن نمی می

رسد، ضعف  شود و وقتی قوتش به اوج می بزرگ و قوی می کند و است، اما رشد می
سنتِ  این، میرد. رود و می جا که انسان، از میان می گردد تا آن و پیری آغاز می

آورد.  آن را پایین می که هر چیزی از دنیا به اوج برسد و بلند شود، اهلل ست یهال
آغاز پایین آمدن دانست؛ لذا اوج گرفتن یا بلند شدنِ هر چیزِ دنیوی را سر اهلل رسول

آورد؛  را پایین نمی ها آن شود که امور اخروی هرچه اوج بگیرند، اهلل روشن می
 فرماید: گونه که می همان

َُٱَف عَِي رَ ﴿ ِينَ ٱَّللذ ُنوا َََّلذ ِينَ ٱوَ َِمنُكمَ َء ام  وتُوا َََّلذ
ُ
ج  ََمَ عِلَ لَ ٱَأ     [  ١١: املجادلة]  ﴾تَ د ر 

 اند، به درجات بزرگی باال ببرد. ان و کسانی را که علم و دانش یافتهاهلل )جایگاه( مؤمنانت

اهل علم و ایمان را تا زمانی که به این دو صفت بزرگ آراسته باشند،  اهلل
 گرداند. ها را در آخرت، بلند و باال می نام و جایگاه آنکند؛ بلکه  خوار و زبون نمی

*** 



 باب: حرام بودن کبر و خودپسندی -34

 فرماید:  متعال میاهلل

ارَُٱَك َتِلَ ﴿ ةَُٓأۡلٱَدلذ َ َِخر  ايِجن  لُه  ِينَ َع  ََلَِّلذ َٱَِفََاُعلُِوَ َيُِريُدونَ َل 
ََِضَۡرل   ل  ادَ َو  َا َف س 

 َ  [٨٤: القصص]  ﴾٨٣َُمتذقِيَ لِلَ َقِب ةَُع  َلَ ٱوَ 
دهیم که خواهان فساد و برتری در  این، سرای آخرت است که آن را برای کسانی قرار می

 ین نیستند. و فرجام نیک از آنِ پرهیزگاران است.زم

 فرماید: و می

﴿َ ل  َٱَِفََِشَت مَ َو 
ر ًحا ََِضَۡرل   ََ[  ٤٧: اإلرساء]  ﴾م 

 و در زمین، خرامان و با تکبر راه مرو.

 فرماید: و می

﴿َ ل  ِعِرَ َو  كَ َتُص  دذ ََلِلنذاِسََخ  ل  َٱَِفََِشَت مَ َو 
ر ًحا ََِضَۡرل   َ ٱَإِنَذَم  ََّللذ ََُيََِل  َت الَ ُمَ َُكذََبُّ

ُخور َ
ََ[  ١٨: لقامن]  ﴾١٨َف 

راستی اهلل، هیچ  متکبرانه از مردم روی برنگردان و در زمین خرامان و باغرور راه مرو که به
 فروشی را دوست ندارد. متکبر فخر

 فرماید: و می

نَ َُرونَ ق  ََإِنَذ﴿ َ َمَِق وَ َِمنََك  َ َُموس  ب غ  ل يَ َف  َ ع  ا ََُكُنوزَِلَ ٱَِمنَ َهَُن  َو ء ات يَ َِهم  َإِنَذَم 
اُِت هَُ ف  َتل  ُنوَ َۥم 

ُ
ََِأ ٱب

َلَ  ِىََب ةَُِعص  و 
ُ
َِلَ ٱَأ ََُق ال ََإِذَ َُقوذة ََۥُمهَُق وَ َۥّل  ح  َت فَ َل  َ ٱَإِنَذَر  ََّللذ ََل  ََُيِبُّ

رِِحيَ لَ ٱ  َ  [٧٦: القصص]  ﴾٧٦َف 
م که کلیدهایش ای به او گنج دادی قارون از قوم موسی بود؛ پس بر آنان ستم کرد و به اندازه

کرد؛ زمانی )را یاد کن( که قومش به او گفتند: )به  بر گروهی توانمند و قوی، سنگینی می
بسته به دنیا( را  )و دل مغرورگمان اهلل، افراد سرمست و  دنیا دل مبند و( شادی مکن؛ بی

 دوست ندارد.

 فرماید: جا که می تا آن

فَ ﴿ س  ََِۦبِهََِن اف خ  ارِه بِد  َٱَو 
َۡرل    [  ٨١: القصص]  ﴾ض 

 اش را به زمین فرو بردیم. پس قارون و خانه
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 شرح
 «.باب حرام بودن کبر و خودپسندی»گوید:  می /مؤلف
که انسان خود را سر و گردنی از دیگران برتر بداند و گمان کند که  ست اینکبر، 

 بر سایر مردم برتری دارد.
پندارد و به آن، مغرور که انسان، عملش را بزرگ و فراوان ب ست اینخودپسندی، 

 شود.
گردد و کبر به خودِ او؛ و هر دو، خُلق و  لذا خودپسندی به عملِ انسان برمی

 خوی زشت و ناپسندی هستند.
 که پیامبر کبر بر دو نوع است: کبر در برابر حق؛ و کبر در برابرِ خلق خدا. چنان

کبر، سرکشی از حق و تحقیر »یعنی:  (۶).«الِكَْبُ َبَطُر اِلَقِّ وَغْمُط انلَّاِس »فرموده است: 

؛ یعنی هم در برابر حق ست یلذا آدمِ متکبر، در ذات خود، آدمِ سرکش«. مردم است

گردان است و  کند و هم در برابر مردم. به عبارت دیگر، از حق، روی کشی می گردن

 د.بین ها می کند و خود را برتر از آن یرد و مردم را عددی حساب نمیپذ حق را نمی
اند! در جوابش  بینی؟ گفت: به گمانم قدرِ پشه به شخصی گفتند: مردم را چه می

 بینند. گونه می ها نیز تو را همین گفتند: آن
تر  ها را از خود بزرگ بینی؟ گفت: آن و از دیگری پرسیدند: مردم را چه می

تر از خود  ها نیز تو را بزرگ بینم و بس ارجمند و محترم هستند. به او گفتند: آن می
 بینند و نزدشان محترم و گرامی هستی. می

رام تی اح بینند؛ اگر به دیده گونه می ها نیز تو را همان مردم را هر طور ببینی، آن
گذارند و نزدشان گرامی و ارجمند خواهی  ها بنگری، آنان نیز به تو احترام می به آن

افتی و  ها می ، خود از چشمِ آنها نگاه کنی ی تحقیر به آن بود؛ و برعکس، اگر به دیده
 نزدشان حرمت و جایگاهی نخواهی داشت.

که انسان، حق و حقیقت را قبول نکند و به چیزی جز  ست اینسرکشی از حق، 
تر بپندارد!  و خود را از حق و حقیقتّ برتر و بزرگ خود و نظر خویش اهمیت ندهد

 ضه شود، قبول نکند؛ بلکه که وقتی دالیل کتاب و سنت به او عر ست ایناش،  نشانه
                                           

 .80صحیح مسلم، ش:  (۶)
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 گردانی از حق و حقیقت است. پناه بر اهلل. بر رأی خود پافشاری نماید. این، روی
گویند، امکان ندارد از  ؛ یعنی وقتی سخنی میکنند برخی از مردم، از خود دفاع می

یابند و  که دیدگاه درست را درمی آن برگردند یا آن را پس بگیرند؛ بلکه حتی با این
اند بر خالفِ عقل و شرع است، باز هم بر آن پافشاری  فهمند حرفی که زده می
که حق را دریافت، از سخن  کنند! در صورتی که بر انسان، واجب است همین می

خویش به سوی حق بازگردد؛ اگرچه بر خالفِ پندار یا سخنِ وی باشد. این، عزتش 
گاه گمان نکنید  افزاید. هیچ د مردم میگرداند و بر عزتش در نز تر می  بیش را نزدِ اهلل

که اگر از سخن یا دیدگاه خود به سوی حق و حقیقت بازگردید، حرمت و جایگاه 
خود را از دست خواهید داد؛ این را کسرِ شأن مپندارید؛ بلکه این را عزت بدانید و 

ا فهمند که شما، تابعِ حقیقت هستید. ام کنند و می مطمئن باشید که مردم درک می
ورزد و بر دیدگاهِ نادرستِ خویش  قت، سرسختی و لجاجت مییکسی که در برابر حق

 پذیرد، در حقیقت، متکبر است. پناه بر اهلل. کند و حق را نمی پافشاری می
شود؛ گاه پس  ردی در برخی از مردم، حتی در طالب علم مشاهده مییکچنین رو

گفتارِ گردد و چون با  میروشن  یک شخصاز بحث و بررسی، دیدگاه درست برای 
نماید  می اش د و شیطان وسوسهکن مغایرت دارد، بر نظرِ خود پافشاری می دیروزش

ش خواهند ا را سرزنش خواهند کرد یا درباره اود، مردم که اگر از رأی خود برگرد
 شود! فکر و نظرش عوض میهر روز  !ست یثبات رأی و بی گفت: عجب آدمِ سست

که به امام اهل سنت، مشهور است، گاه در  /؟ امام احمدمگر چه اشکالی دارد
که او تابعِ سنت بود و  یک مسأله چهار دیدگاه از او نقل شده است؛ چرا؟ برای این

یافت که  خاطر گستردگیِ اطالعاتش، هر زمان که در متون سنت، دلیلِ جدیدی می به
کرد هر انسانِ باانصافی  گشت. این، روی اش بود، از آن برمی بر خالفِ دیدگاهِ گذشته

 باشد که تابعِ دلیل است؛ هرکس و در هر موقعیتی که باشد. می
چند آیه ذکر کرده که در نکوهش تکبر است؛ آخرین آیات  /سپس مؤلف

 بود و اهلل اسرائیل و از قوم موسی قارون از بنی ی قارون است. مذکور، درباره

های گنجش  انبارها و خزانهای کلیدهای  دازهان مال و ثروت فراوانی به او داده بود؛ به

َ ٱَإِنَذ﴿ کرد. بر گروهی توانمند و قوی سنگینی می ََّللذ ََل  رِِحيَ لَ ٱََُيِبُّ زمانی : »﴾٧٦َف 
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گمان اهلل، افراد  )را یاد کن( که قومش به او گفتند: )به دنیا دل مبند و( شادی مکن؛ بی

اما این مرد، حق را قبول  «.نداردبسته به دنیا( را دوست  سرمست و مغرور )و دل

نکرد، بلکه تکبر ورزید و سرکشی نمود؛ هر زمان که آیات االهی را برایش یادآوری 

ا ََق ال َ﴿ورزید.  کرد و تکبر می ها را رد می کردند، آن می وتِيُتُهۥَإِنذم 
ُ
َ َأ َ َِعل مَ ََع   : ﴾ِعنِدي 

و «. ام و ثروت دست یافته گفت: فقط به خاطر علم و دانشی که دارم، به این مال»

همه ثروت را با دانش  کرد که آن را بر خود انکار کرد؛ ادعا می سان لطف اهلل بدین

اش را در زمین فرور  او و خانه دست آورده است. در نتیجه اهلل و قدرت خود به

ا﴿همه مال و ثروتش را نابود کرد.  بُرد و خودش و آن م  نَ َف  َََُك  ون هَُي نَفِئ ة ََِمنَۥّل  َۥُصُ
َِٱَُدونََِِمن اَّللذ نَ َو م  اش را به زمین فرو  پس قارون و خانه: »﴾٨١َُمنت ِصِينَ ل َٱَِمنَ ََك 

بردیم؛ و هیچ گروهی نداشت که او را در برابر اهلل یاری دهند و خود نیز یارای چنین 

 فرماید: می اهلل«. کاری نداشت

ص َ﴿
 
أ ِينَ ٱَب حَ و  نذوَ ََّلذ ن هََُا َت م  َك  ََِۥم  َٱب

ُقولُونَ َِسَمَ ل   يَ َي  نَذو 
 
أ َ ٱَك  نَق َلِرِزَ ٱَُسُطَي بَ َّللذ َلِم 

ا َ ََِِمنَ َءَُي ش  ي قَ َۦِعب اِده نَل  َل وَ َِدُر َو 
 
نَذَأ َُٱَمذ ل يَ َّللذ ََن اع  ف   َ  [٨٨: القصص]  ﴾بِن ا ََل  س 

زی هر گفتند: شگفتا که اهلل، رو کردند، بامدادان می و آنان که دیروز جایگاه او را آرزو می
گذاشت، ما  گرداند. و اگر اهلل بر ما منت نمی کس از بندگانش را بخواهد، فراخ و یا تنگ می

 بُرد. را نیز در زمین فرو می

؛ آری! پیامدش نابودی و ذلت دقت کنید؛ در پیامد تکبر و خودپسندی بیندیشید
 .ست یو خوار

 که اهلل ه اینهای دیگری نیز در این باب ذکر کرده است؛ از جمل آیه /مؤلف
 فرماید: می

ارَُٱَك َتِلَ ﴿ ةَُٓأۡلٱَدلذ َ َِخر  ايِجن  لُه  ِينَ َع  ََلَِّلذ َٱَِفََاُعلُِوَ َيُرِيُدونَ َل 
ََِضَۡرل   ل  ادَ َو      ﴾اف س 

    [  ٨٤: القصص] 

دهیم که خواهان فساد و برتری در  این، سرای آخرت است که آن را برای کسانی قرار می
 زمین نیستند.

سرای انسان است؛ زیرا هر انسانی چهار منزل دارد که آخرینش،  آخرت، واپسین
 منزل آخرت است:
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 شکم مادر. منزل نخست:

 دنیا. دومین منزل:

شود و تا برپا شدن قیامت  عالَم برزخ که از زمان مرگ آغاز می سومین منزل:
 ادامه دارد.

ر آن باشد و جاوادنه د سرای آخرت است که آخرین منزل انسان میچهارم: و 
 فرماید: اش می درباره که اهلل ست یماند. این، همان سرا یا منزل می

ارَُٱَك َتِلَ ﴿ ةَُٓأۡلٱَدلذ َ َِخر  ايِجن  لُه  ِينَ َع  ََلَِّلذ َٱَِفََاُعلُِوَ َيُرِيُدونَ َل 
ََِضَۡرل   ل  ادَ َو      ﴾اف س 

 [    ٨٤: القصص] 

ن فساد و برتری در دهیم که خواها این، سرای آخرت است که آن را برای کسانی قرار می
 زمین نیستند.

کنند و نه در برابر خلق؛ بلکه در  کشی و تکبر می یعنی نه در برابر حق، گردن
ی فساد و  چنین کسانی وقتی اراده است برابر حق و خلق متواضع هستند. روشن

جویی  کنند، پس از باب اولی، در عمل نیز به تبهکاری و برتری جویی نمی برتری
ورزند و  کنند و نه در برابر حق و خلق خدا، تکبر می لذا نه فساد می پردازند؛ نمی

 اند: خواهان فساد و برتری نیز نیستند. مردم بر سه دسته
کنند و دیگران را نیز به فساد و تباهی  ورزند، فساد می گروهی که تکبر می -۶

هم خواهان فساد و برتری در زمین هستند و هم در عمل به کشانند؛ یعنی  می
 ی بدی و کردار بد، هر دو را دارند. سان اراده پردازند و بدین نین کارهایی میچ

که تبهکار و متکبر  گروهی که خواهان فساد و برتری نیستند، چه رسد به این -1
 باشند.

اش را ندارند؛ البته  ای دیگر خواهان فساد و برتری هستند، اما تواناییدسته -۳
 آنان خواهد بود. ی بد بر این بداندیشی و اراده گناهِ

که خواهان فساد و برتری در زمین نیستند؛ یعنی در  ست یسرای آخرت، از آنِ کسان
: ست گفتنی پردازند. ورزند و به فساد و تبهکاری نمی برابر حق و خلق خدا، تکبر نمی

ها و به آتش کشیدن مزارع و  منظور از فساد و تبهکاری در زمین، ویران کردن خانه
 فرماید: می ت؛ بلکه منظور، تباه کردنِ زمین با گناه و معصیت است. اهللکشتزارها نیس
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﴿َ ل  َٱَِفََِسُدوا َُتفَ َو 
ال  َإِص ََدَ ب عَ َِضَۡرل   َ[  ٢٦: األعراف]  ﴾ِحه 

 و در زمین پس از اصالح آن، به فساد و تبهکاری نپردازید.

نکنید؛ زیرا  اند: یعنی از اهلل، نافرمانی و معصیت علما در تفسیر این آیه گفته
 .ست یمعصیت، خاستگاهِ فساد و تباه

 فرماید: اهلل تبارک و تعالی می

ل وَ ﴿ نَذَو 
 
هَ َأ

 
ىَىلَ ٱَل َأ ُنوا ََُقر  وَ ٱوَ َء ام  ت حَ َا َتذق  ل يَ َن ال ف  ا َٱَِمِنَ َتَ ب ر ك  ََِهمع  م  َٱوَ َءَِلسذ

َِضَۡرل  
ل  َ بُوا ََِكنو  ذذ ذَ َك  خ 

 
اَُهمن  َف أ نُوا ََبِم  ََ  [٩٦: األعراف]  ﴾٩٦َِسُبونَ ي كَ ََك 

های آسمان و کردند، برکتآوردند و تقوا پیشه میها ایمان میو اگر مردم شهرها و آبادی
 گشودیم؛ ولی انکار نمودند و ما، آنان را به سبب کردارشان گرفتیم.زمین را بر آنان می

لذا  های آسمان و زمین را بر آنان نگشود؛ ی این انکار، برکت در نتیجه و اهلل
 گردد. ی گناه و معصیت، تباه می وسیله زمین به

 فرماید: اهلل متعال می

﴿َ ل  َٱَِفََِشَت مَ َو 
ر ًحاَِضَۡرل   ََ  [٤٧: اإلرساء]  ﴾م 

 و در زمین خرامان و با غرور راه مرو.

 فرماید: می ادامهو در 

َ َل نَإِنذك َ﴿ َٱَِرق ََت 
َۡرل   ل نَض  ََب ال َل َِٱَلُغَ ت بَ َو   [  ٤٧: إلرساءا]  ﴾٣٧َُطول 

 توانی در بلندی به کوه برسی. توانی زمین را بشکافی و نمی راستی تو نمی به

توانی با  ضعیف و کوچکی هستی که نمی یعنی هرطور که باشی، باز هم انسانِ
با باال گرفتنِ سر و زمین را بشکافی یا  -با کوبیدنِ پایِ خود  -تکبر و غرورِ خود 

 ها برسی. شوی و به بلندای کوه ها سان کوه همگردن خویش، 
 فرماید: اهلل متعال می

﴿َ ل  ِعِرَ َو  كَ َتُص  دذ ََلِلنذاِسََخ  ل  َٱَِفََِشَت مَ َو 
ر ًحا ََِضَۡرل   َ ٱَإِنَذَم  ََّللذ ََل  َت الَ ُمَ َُكذَََُيِبُّ

ُخور َ
ََ  [١٨: لقامن]  ﴾١٨َف 

راستی اهلل، هیچ  که به متکبرانه از مردم روی برنگردان و در زمین خرامان و باغرور راه مرو
 فروشی را دوست ندارد. متکبر فخر



 الصالحین شرح ریاض   134

 

گردان هستند و از قبولِ  های متکبر، از حق و حقیقت روی بینیم که انسان لذا می
گردانند و  گوییم، رویِ خود را می ها سخن می کنند؛ حتی وقتی با آن آن سرپیچی می

 د!گیرن پیچانند و ژستِ عجیبی به خود می گردنِ خویش را می

﴿َ ل  َٱَِفََِشَت مَ َو 
ر ًحاَِضَۡرل   َ ٱَإِنَذ﴿؛ یعنی در زمین با تکبر راه مرو. ﴾م  ََّللذ ََل  َُكذَََُيِبُّ

ُخور ََت الَ ُمَ 
گیرد و با گفتارش  ای به خود می کسی را که ژست متکبرانه ؛ اهلل﴾١٨َف 

اهر در رفتارش، یعنی در ظکسی که  به عبارت دیگرکند، دوست ندارد؛  فخرفروشی می

چنین هنگامِ  ی راه رفتنش، کبر و غرور نمایان است و هم و پوششِ او و نیز در نحوه

ی  کند، اهلل متعال دوستش ندارد؛ بلکه اهلل متعال بنده سخن گفتن، فخرفروشی می

 باشد. پرهیزگار و متواضعی را دوست دارد که ناشناخته و دارای عزت نفس می
*** 

ِ بن مسعُ  -622 ُخُل اجَلنََّة َمنر ََكَن يف َقلربِِه »قال:  َعِن انلَِّبي  ودٍ عن عبِد اّللَّ ال یَدر
ٍة َمنر کرِبٍ  ؟ «. مثرَقاُل َذرَّ ُبُه َحَسنىا، ونعلُه َحَسَنةى نر یَُكوَن ثَور

َ
فقال رَُجٌل: إِنَّ الرَُّجَل حُیِبُّ أ

ُ َبَطُر احَلقي  إِنَّ اهللَ »قال:  ُط انلَّاِس َُجِیٌل حُیِبُّ اجَلماَل؛ الِكربر  (۶)]روایت مسلم[ «.وَغمر
کسی که در قلبش »فرمود:  گوید: پیامبر می عبداهلل بن مسعود ترجمه:

شخصی پرسید: آیا کسی که «. شود بر باشد، وارد بهشت نمیای ک ی ذره اندازه به
همانا اهلل زیباست »دوست دارد لباس و کفش زیبا بپوشد، این هم تکبر است؟ فرمود: 

 «.از حق و تحقیر مردم است سرپیچیکبر، را دوست دارد؛  و زیبایی

وع -622 كر
َ
َكل ِعنرَد رسوِل اّللَّ  وعنر سلمَة بِن األ

َ
نَّ رَُجالى أ

َ
ُُكر »بِِشماَِلِ فقال:  أ

َتِطیع. قال: «. بَِیِمینَِك  سر
َ
َت »قال: الَ أ َتَطعر . قال: فما َرَفعها إىِل فِ «ال اسر  یه.؛ َما َمَنَعُه إاِلَّ الكربر

 (1)]روایت مسلم[
با دست چپ خود،  اهلل نزد رسول گوید: شخصی می سلمه بن اکوع ترجمه:

آن مرد گفت: «. با دست راستِ خود بخور»به او فرمود:  غذا خورد؛ پیامبر

                                           
 .80صحیح مسلم، ش:  (۶)

 ذکر شد.[ 022ی  شماره تر به . ]این حدیث پیش6160صحیح مسلم، ش:  (1)
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چیزی جز کبر، آن مرد را از اطاعت «. گاه نتوانی هیچ»فرمود:  توانم. پیامبر نمی
 وانست دست راستش را به سوی دهانش بلند کند.ت از آن پس نمیوی بازنداشت؛ 

 شرح
در باب حرام بودن کبر و خودپسندی، حدیثی بدین مضمون  /حافظ نووی

کسی که در قلبش »فرمود:  گوید: پیامبر می مسعود نقل کرده است که ابن
 «.شود ای کبر باشد، وارد بهشت نمی ی ذره اندازه به

صورت مطلق  در آن به اهلل اشد که رسولب این حدیث، یکی از احادیث وعید می
های دینی به شرح و تفصیلِ  نسبت به یک کار هشدار داده است و البته بنا بر آموزه

 تری نیاز دارد. بیش
داند و از آن سرپیچی  کسی که در قلبش کبر وجود دارد، یعنی حق را ناپسند می

شود. زیرا  وارد بهشت نمیگاه  ماند و هیچ کند، کافر است و جاودانه در دوزخ می می
 فرماید: اهلل متعال می

نذُهمَ َلِك َذ  َ﴿
 
رُِهوا ََبِأ ا ََك  ل ََم  نز 

 
َُٱَأ حَ َّللذ

 
َف أ عَ َب ط 

 
ََََ[  ٩:  حممد] ﴾٩َل ُهمَ ٰ  َأ

چه را اهلل نازل کرده است، ناگوار دانستند؛ پس )اهلل( اعمالشان  سبب بود که آنان آن این، بدان
 را تباه کرد.

 فرماید: می زیرا اهللگرداند؛  کس جز کافر را تباه نمی هیچو اهلل عمل 

نَِمنُكمَ َت ِددَ ي رَ َو م ن﴿ ََۦدِينِهََِع  ي ُمت  فِرَرَو ُهوَ َف  َىََك  ل  و 
ُ
ََئِك َف أ ت  بِط  عَ َح 

 
َِفََلُُهمَ ٰ  َأ

نَ ٱ َىَِخر ةِ َٓأۡلٱوَ َي ادلُّ ل  و 
ُ
أ ص ََئِك َو 

 
اَُهمَ َِلذارَِ ٱَُبَح  َأ ونَ خ  ََفِيه  َ [  ٨١٧: قرةالب]  ﴾٢١٧َِلُ

 و اعمالِ آن دسته از شما که از دینشان برگردند و در حال کفر بمیرند، در دنیا و آخرت بر باد 

 مانند.اند و برای همیشه در دوزخ میشود و چنین افرادی دوزخیمی

اما اگر کسی در برابر مردم یا خلق خدا تکبر ورزد، اما از عبادت اهلل سرپیچی 
بیند تا از  شود؛ بلکه ابتدا مجازات عملش را می وارد بهشت نمی طور مستقیم نکند، به

گی این گناه پاک گردد و در حالی به بهشت برود که پاک و پاکیزه است. از دآلو
شخصی پرسید: آیا کسی که این حدیث را بیان فرمود،  اهلل رو وقتی رسول این

همانا »فرمود:  اهلل رسولدوست دارد لباس و کفش زیبا بپوشد، این هم تکبر است؟ 
 «.کبر، سرپیچی از حق و تحقیر مردم استاهلل زیباست و زیبایی را دوست دارد؛ 
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زند، نیک و زیبا  در ذات، صفات و افعال خود زیباست و هرچه از او سر میآری؛ اهلل 
که  دانند. این آن را خوب و زیبا میسالم،  های پاک و نه زشت و اندیشه باشد، می

اش ظاهری زیبا و  ، بدین معناست که دوست دارد بنده«ایی را دوست داردزیب»فرمود: 
حال آراسته و نیک   آراسته داشته باشد و کفش و لباسِ خوب و زیبا بپوشد و در همه

کند و مردم، آدمِ  ها را به سوی انسان جذب می قلب ،باشد؛ زیرا زیبایی و آراستگی
رسد و  کسی که به سر و وضعش نمی ؛ مثلِت دارند؛ بر خالف زشتیآراسته را دوس

اهلل زیباست و »فرمود:  اهلل رو رسول های نامرتبی دارد. از این موهای ژولیده و لباس
البته زیباییِ  .ه باشداش زیبا و آراست ؛ یعنی دوست دارد که بنده«زیبایی را دوست دارد

رفی ندارد. انسان در این زمینه دخل و تص و طبیعی و خدادادی، دست انسان نیست
در این حدیث به زیبایی و جمالی اشاره کرده که در دستِ انسان  اهلل رسوللذا 

 مشروع. تجمل و خودآراییِاست؛ یعنی 
با دست  اهلل گوید: شخصی، نزد رسول می و اما حدیث دوم؛ سلمه بن اکوع

آن مرد «. با دست راستِ خود بخور»به او فرمود:  چپ خود، غذا خورد؛ پیامبر
چیزی جز کبر، آن مرد را از «. گاه نتوانی هیچ»فرمود:  توانم. پیامبر گفت: نمی

 توانست دست راستش را به سوی دهانش بلند کند. اطاعت بازنداشت؛ از آن پس نمی
، برایش بددعایی کرد و از ست یکه دریافت این مرد، آدمِ متکبر همین اهلل رسول

ای بگرداند که نتواند آن را به  گونه ج یا بهاهلل متعال خواست که دست راستش را فل
را پذیرفت و از آن پس، آن مرد  سوی دهانش باال ببرد. اهلل متعال نیز دعای پیامبر

توانست دست راستش را به سوی دهانش باال ببرد؛ یعنی مثلِ عصا راست شد.  نمی
 .سرپیچی کرد تکبر ورزید و از حکمِ پیامبر زیرا در برابر دینِ اهلل

 یدهد که خوردن و آشامیدن باید با دست راست باشد؛ یعن این حدیث، نشان می

فاده از دست راست در خوردن و آشامیدن واجب است و خوردن با دستِ چپ، ست ا

شود. زیرا  کار می باشد و هرکس با دست چپش چیزی بخورد یا بیاشامد، گنه حرام می

گردد.  می دِ شیطان و دوستان اوآشامد، مانن خورد و می کسی که با دست چپ می

ُكُل »فرموده است:  پیامبر
ْ
يَْطاَن یَأ إِنَّ الشَّ

، فَ َحُدُكْم بِِشَماهِلِ َوال يَْْشَب بِِشَماهِلِ
َ
ُكْل أ

ْ
ال یَأ
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؛ شما با دستِ چپش نخورد و نیاشامد یک از هیچ»یعنی:  (۶).«بِِشَماهِلِ َويَْْشَب بِِشَماهِلِ 

 «.آشامد خورد و می زیرا شیطان با دست چپش می
آشامند؛  خوردند و می بینیم که با دستِ چپشان می اگر به کفار نگاه کنیم، می

آشامد، در حقیقت مانند شیطان و  خورد و می بنابراین کسی که با دستِ چپش می
 کند. عمل میدوستانِ شیطان، 

آشامد، بر او  خورد و می اگر کسی ببیند که برادر مسلمانش با دست چپش می
واجب است که به برادر مسلمانش تذکر دهد و به بهترین شکل به او یادآوری کند 
که خوردن و آشامیدن با دست چپ درست نیست؛ البته اگر نگران بود که برادر 

طور مستقیم چیزی به او نگوید؛ بلکه با اشاره  مسلمانش شرمنده شود یا قبول نکند، به
ید؛ مثالً بگوید: برخی از مردم با ااشتباهش نمو کنایه و خیلی محترمانه او را متوجه 

خورند؛ این، حرام است. و اگر عالمی با او بود، این نکته را در  دست چپ غذا می
ی خوردن و آشامیدن با دست  قالب یک سؤال مطرح کند و بپرسد: نظرِ شما درباره

گر متوجه سان برادرِ مسلمانش را متوجه اشتباهش بگرداند؛ اما ا چپ چیست؟ و بدین
 ی دینی را فرابگیرد. نشد، در تنهایی به او تذکر دهد تا برادر مسلمانش این آموزه

کنند و با دست  در غذا خوردن رعایت میشود که برخی از افراد،  گاه دیده می
گیرند و با دست چپ آب  خورند، اما لیوان را در دستِ چپ می راست غذا می

ستِ چپ د چرب است و ناچاریم لیوان را درگویند: دست راستِ ما  نوشند؛ می می
و مستحب نیست که از کنارِ آن   ی ساده گوییم: این، یک مسأله بگیریم تا آلوده نشود؛ می

باشد، فقط  چه حرام می میدن با دست چپ، حرام است و آناسادگی بگذریم؛ زیرا آش به
شدن یا چرب گردد و آلوده  در ضرورت شدید و شرایط خاص و گریزناپذیر جایز می

؛ بلکه امکانِ شستنِ لیوان وجود دارد؛ عالوه بر این، شدن لیوان، ضرورت نیست
توانیم لیوان را از پایین در میانِ انگشتِ شَست و میانه  بگیریم. رعایت این نکته  می

خواهد تابعِ سنت باشد، آسان است؛ اما وضعیتِ کسی که لجبازی  برای کسی که می
 کند. ز دشمنان خدا، یعنی از شیطان و کفار تقلید نماید، فرق میخواهد ا کند یا می می

*** 

                                           
 .6161مسلم، ش:  (۶)
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ٍب  -623 ُت رسوَل اهللِ قال:  وعن َحارثََة بِن وهر ِل »یقول:  َسِمعر هر
َ
رِبُُكمر بِأ خر

ُ
الَ أ

َ
أ

رِبٍ  َتكر  (۶)[متفٌق عليه] «.انلَّار؟ ُُكُّ ُعُتلٍّ َجوَّاٍظ ُمسر
آیا »شنیدم که فرمود:  اهلل گوید: از رسول می حارثه بن وهبترجمه: 

اندوزی که  دل و ثروت دوزخیان را به شما معرفی نکنم؟ هر انسان، تندخو و سنگ
 «.طلب و متکبر است کند و برتری بذل و بخشش نمی

ِت اجَلنَُّة وانلَّاُر، َفَقالَِت »قال:  َعِن انلَِّبي  وعن أيب سعیٍد اخلُدريي  -612 َتجَّ احر
ُون، وقالَِت اجلنَُّة: يِفَّ انلَّاُر: يِفَّ ا رُمَتَكربي  ُضَعفاُء انلَّاِس وَمَساکِیُنُهم. َفَقََض اّللَّ جَلبَّاُروَن وال

َشاُء وإِنَِّك انلَّاُر عَذايِب 
َ
ررَحُم بِِك َمنر أ

َ
َيت، أ َشاء، بيرَنُهَما: إِنَِّك اجَلنَُّة رََحر

َ
ُب بِِك َمنر أ َعذي

ُ
، أ

 (1)[مسلم یتروا] .«ولُِِكَیرُكما يلعَّ ِملرُؤها
بهشت و دوزخ با هم »فرمود:  گوید: پیامبر می ابوسعید خدری ترجمه:

بگومگو کردند؛ دوزخ گفت: ستمگران و مستکبران در من جای دارند. و بهشت 
گفت: مردم مستضعف و مستمند در من جای دارند. اهلل در میان بهشت و دوزخ، 

ستی و با تو به هرکس که بخواهم، داوری کرد و فرمود: تو، بهشت، رحمت من ه
ی تو هرکه را بخواهم، عذاب   کنم. و تو، دوزخ، عذاب من هستی؛ و به وسیله رحم می

 «.دهم. و پُر کردن هر دوی شما، با من است می

نَّ َرُسوَل اهللِ  وعن أيب ُهریرةَ  -612
َ
ُ »قال:  أ یَورم الِقیامِة إىِل َمنر َجرَّ  ال َينرُظُر اّللَّ

 (۳)[متفٌق عليه] «.ه َبَطرىاإِزارَ 
اهلل، روز قیامت به کسی که از »فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

 «.کند روی تکبر لباسش را بر زمین بکشاند، نظر نمی
 
 

                                           
 ذکر شد. 647ی  شماره تر به این حدیث پیش .6242؛ و صحیح مسلم، ش: 5802صحیح بخاری، ش:  (۶)

 ذکر شده است.[ 648ی  شماره تر به . ]این حدیث پیش6257صحیح مسلم، ش:  (1)

 .6127؛ و صحیح مسلم، ش: 4722صحیح بخاری، ش:  (۳)
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 شرح
این احادیث را در باب حرام بودن کبر و خودپسندی ذکر کرده است؛  /مؤلف

 یثی پرداختیم که در این باب آمده است.تر به شرح آیات و برخی از احاد پیش
آیا »فرمود:  اهلل حدیثی بدین مضمون ذکر کرده که رسول /سپس مؤلف

بدین صورت بود که گاه برخی از  ی پیامبر شیوه« دوزخیان را به شما معرفی نکنم؟

تری  کرد تا مخاطب با دقت و توجه بیش ها را در قالب سؤال مطرح می موضوع

همه گفتند: بله « آیا دوزخیان را به شما معرفی نکنم؟»کند. فرمود:  موضوع را دنبال

هر انسان، تندخو و ». یعنی: «ُُكُّ ُعتُلٍّ َجوَّاظ  ُمْستَْكَِب  »و سپس فرمود: خدا!  ای رسول

 «.طلب و متکبر است کند و برتری اندوزی که بذل و بخشش نمی دل و ثروت سنگ

اندوزی گفته  ، به هر دنیادوستِ ثروت«َجوَّاظ»دل؛ و  ، یعنی تندخو و سنگ«ُعُتل»

که  ست یتحمل صبر و کم کند و آدمِ بی شود که حقوق و واجبات اموالش را ادا نمی می

شود و  ی صبر از دستش خارج می آورد و رشته در برابر هر مشکلی سر فرو می

 اهد شد! گاه گرفتار نخو بیند که گویا هیچ همواره خود را در موقعیت و جایگاهی می

نالد و  اش می زند و از زندگی که همواره نِق می ست یتحمل  ، هر آدمِ کم«جوّاظ» لذا

اش  گاه از زندگی برد و هیچ سر می پیوسته در غم و اندوه، و حسرت و افسوس به

راضی نیست؛ بلکه همواره از سرنوشت خود و تقدیری که برای او رقم خورده است، 

 که اهلل، پروردگار اوست، راضی نیست! شکایت دارد؛ گویا به این

پذیرد.  کند و حق را نمی : مردم را تحقیر میست ی، دارای دو ویژگمتکبرو اما 

کبر، سرکشی از »یعنی:  (۶).«الِكَْبُ َبَطُر اِلَقِّ وَغْمُط انلَّاِس »فرموده است:  زیرا پیامبر

؛ یعنی هم در ست یرکشلذا آدمِ متکبر، در ذات خود، آدمِ س«. حق و تحقیر مردم است

گردان  کند و هم در برابر مردم. به عبارت دیگر، از حق، روی کشی می برابر حق گردن

های دوزخیان  ها، نشانه کند. این پذیرد و به خلق خدا نیز رحم نمی است و حق را نمی

که  هستند یعفان و مستمندانضتر از میانِ مست بیش ،. و بر عکس، اهل بهشتاست
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خو هستند؛ زیرا مال و ثروت، گاه  تکبر ندارند؛ بلکه همواره متواضع و نرم دلیلی برای

 فرماید: گونه که اهلل متعال، می هماندارد.  انسان را به سرکشی و طغیان وا می

ذ َ﴿ َِٱَإِنَذَلَك  َ ل  َىل  طَ َنَ نس  ن٦ََغ 
 
َىت غَ سَ ٱَرذء اهََُأ َََ[  ٧  ،٦: العلق]  ﴾٧َن 

 بیند. نیاز می نهد، هنگامی که خود را بی و( سر به طغیان می حقا که انسان )عجیب است

بهشت و دوزخ »فرمود:  حدیثی بدین مضمون نقل کرده که پیامبر /مؤلف
ها، در فضل خود دالیلی مطرح کرد. این، جزو  و هر یک از آن«. با هم بگومگو کردند

اگرچه درک آن برای و بر ما واجب است که به آن ایمان داشته باشیم؛  ست یامورِ غیب
ی ما، دشوار باشد و نتوانیم این نکته را درک یا هضم نماییم که چگونه  عقل و اندیشه
کنند؟! در هرحال، ما بر این باوریم که اهلل متعال، بر  جان، بگومگو می دو موجود بی

هر کاری تواناست. اهلل متعال، در قرآن کریم خبر داده است که روز قیامت، زمین، 
کند. وقتی اهلل به چیزی دستوری دهد، آن  حکم پروردگار، بازگو می یش را بهخبرها

که روز  کند. چنان درنگ و در هر حالتی که باشد، حکم اهلل را اجابت می چیز بی
ها، در برابر اهلل به سخن  ها و پوست و دیگر اندام انسان ها، پاها، زبان قیامت، دست

اند؛ هرچند که زبانی برای سخن  هایی انجام دادهدهند که چه کار آیند و گواهی می می
آورد و او، بر هر کاری تواناست.  ها را به سخن می گفتن ندارند! زیرا اهلل متعال، آن

دل و  بهشت و دوزخ نیز با هم بگومگو کردند؛ بهشت گفت: ستمگران سنگ
ور و با کبر و غر. دل هستند مستکبران، در من جای دارند. همان کسانی که سنگ

 .جویند خود، بر دیگران، برتری می
رحمتِ من  تو،»به بهشت فرمود: در میان بهشت و دوزخ، داوری کرد و  اهلل

یعنی، بهشت از رحمت «. کنم می ی تو، به هرکس که بخواهم، رحم وسیله هستی و به

آن جهت از رو بهشت، صفتِ رحمت او نیست؛ و از  هی نشأت گرفته است. از اینال

کران او، نشأت گرفته  شود که از رحمت بی هی یاد مینوان رحمت البهشت به ع

باشد که جدا از ذات او نیست؛  می است. صفت رحمت، صفتی حقیقی برای اهلل

که  ی اوست. لذا این ولی بهشت، گرچه از رحمت او پدید آمده، ولی مخلوق و آفریده

رحمت  ست که آن را بهکند، بدین معنا از بهشت به عنوان رحمت خود یاد می اهلل

در آن  مهربان اهلل نلذا بهشت، سرای رحمت است و بندگا خویش، آفریده است.
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ُ مْن ِعبَاِدهِ »فرموده است:  گونه که پیامبر گیرند. همان جای می َما یَرَْحُم اَّللَّ َوإِنَّ
 «.دکند که رحم و شفقت داشته باشن اهلل به بندگانی رحم می»یعنی:  (۶).«الرََُّحَاءَ 

عذاب من هستی و با تو  تو،»: اهلل به دوزخ فرمود: در این حدیث آمده است
 فرماید: طور که اهلل متعال در قرآن کریم می همان«. دهم هرکه را بخواهم، عذاب می

ُبَ﴿ ِذِ نَُيع  ا ََم  ي رَ َءَُي ش  مَُو  نَح  ا ََم  َ [  ٨١: العنكبوت]  ﴾ُء َي ش 
 کند. که بخواهد، رحم میدهد و به هرکس  هرکه را بخواهد، عذاب می

هی. سپس شوند و دوزخیان، گرفتار عذاب ال لذا بهشتیان، مشمول رحمت اهلل می
خود، عهده دار پر  یعنی اهلل«. پُر کردن هر دوی شما، با من است»فرمود:  اهلل

هی، از خشم و نماند که فضل و رحمت ال کردن بهشت و دوزخ شده است. ناگفته
اندازد و  هرکه رابخواهد، در دوزخ می اشد. روز قیامت، اهللب تر می غضبش، گسترده

تر بدهید.  گوید: آیا افزون بر این هم هست؟ یعنی باز هم به من بدهید؛ بیش دوزخ می
سان بخشی از دوزخ به  نهد و بدین گاه اهلل، پایش را در دوزخ می تر! آن باز هم بیش

گوید: بس است، بس  ود و میش چسبد و دوزخ، مچاله می بخشی دیگر از آن، می
هی، بسیار گسترده و به پهنای باشد. اما بهشت ال می  است. این، مفهوم پر کردن دوزخ

برای  شوند و بخش فراوانی از آن آن می و بهشتیان، وارد (1)ها و زمین است آسمان
آورد تا به بهشت  رو اهلل متعال کسانی را پدید می ماند. از این اهل بهشت، خالی می

بروند و از فضل و رحمت اهلل برخوردار شوند. زیرا اهلل متعال، پر کردن بهشت را بر 
شود و بهشت به لطف و  لذا دوزخ، به عدلِ اهلل پِر می خود الزم قرار داده است.

 رحمت او.
که لباس خود را  ست یی کسان وعید و زنهار شدیدی درباره حدیث ابوهریره

تر  شود یا شلوارشان، پایین لباسشان روی زمین کشیده می ای که گونه گیرند؛ به بلند می
اهلل، روز قیامت به کسی که »فرمود:  اهلل گیرد. رسول از دو قوزک پاهایشان قرار می

 «.کند از روی تکبر لباسش را بر زمین بکشاند، نظر نمی

                                           
 .862(؛ و مسلم، ش: 7277، 4244، 0625بخاری، ش: ) (۶)
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 الصالحین شرح ریاض   142

 

زک ؛ یعنی لباسِ یا شلوار مرد، باید باالتر از دو قوست یی بسیار مهم این، مسأله

تر از قوزکِ پا باشد، گناه کبیره است و  که شلوار یا لباسِ مرد، پایین پایش باشد و این

کند، با  روز قیامت به او نگاه نمی اگر کسی این کار را از روی تکبر انجام دهد، اهلل

گرداند؛ بلکه چنین افرادی، عذابی دردناک در  گوید و او را پاکیزه نمی او سخن نمی

و گرچه این عملشان از روی تکبر نباشد؛ زیرا اصل این عمل، جایز نیست پیش دارند. ا

ْسَفل ِمْن الَْكْعبَْيِ ِمَن اإلَزاِر فَِِف انلَّار»فرموده است:  پیامبر
َ
تر از دو  پایین»یعنی:  (۶)«َما أ

لذا در هر دو صورت، این «. در آتش است (1)کنند، قوزک پای مردانی که اسبال ازار می

روی  ازتوجهی، اما اگر  ازات دارد؛ چه از روی تکبر باشد و چه از روی بیعمل، مج

که  ست اینباره چیست؟ سنت،  تکبر باشد، حکمش شدیدتر است. اما سنت در این

 و اصحاب از باالی قوزک پا تا نصفِ ساق باشد. لباس پیامبرشلوار مردها، 

 ر قوزک پا نبود.ت شد یا پایین گونه بود؛ یعنی لباسشان از دو قوزک پا، رد نمی این
*** 

یِهم َوالَ : »قَاَل َرُسوُل اهللِ وعنه قال:  -611 ثاَلثٌة الَ یَُكليُمُهُم اّللَّ یَورَم الِقیاَمِة َوال یَُزکي
رِبٌ  َتكر اٌب، واعئٌل ُمسر يِلم: َشیرٌخ زاٍن، وَملٌِك َکذَّ

َ
 (۳)]روایت مسلم[ «.َينرُظُر إيَِلرِهم، َولُهمر َعَذاٌب أ

 -یعنی سه گروه - سه نفر»فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
گرداند و به  ها را پاکیزه نمی گوید، آن ها سخن نمی هستند که اهلل روز قیامت با آن

هاست: پیردمرد زناکار، پادشاه و  کند و عذاب دردناکی در انتظار این ها نظر نمی آن
 «.یرِ متکبرگو، و فق فرمانروای بسیار دروغ

ُ : »َقاَل َرُسوُل اهللِ وعنه قال:  -619 یاُء رَِدايِئ، َفَمنر قال اّللَّ : الِعزُّ إِزاري، والِكربر
بُتهُ   (8)]روایت مسلم[ «.ُيَنازُعيِن يف واحٍد ِمنُهما فقدر عذَّ

                                           
 .نقل از ابوهریره به 4727صحیح بخاری، ش:  (۶)

 ای دو قوزک پا را بپوشاند. گونه اسبال ازار، یعنی بلند بودن شلوار به (1)

 .017صحیح مسلم، ش:  (۳)

 .6261صحیح مسلم، ش: (8)
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فرماید: عزت، ازارِ  می اهلل»فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
ی یکی از این دو با من  من؛ و کسی که درباره ردایرگی و کبریایی، من است و بز

 «.دهم نزاع کند، او را عذاب می

نَّ َرُسوَل اهللِ وعنره  -611
َ
ٌل »قال:  أ ُسه، مرَجي ِجُبه نفر َِش يف ُحلٍَّة ُتعر بَيرَنَما رَُجٌل َيمر

ُ بِه، فهو يَ  يَتِه، إِذر َخَسَف اّللَّ ررِض إىل یورِم الِقیامةِ رأَسُه، خَيرَتاُل يف َمشر
َ
متفٌق ] «.َتَجلرَجُل يف األ

 (۶)[عليه
مردی در لباسی فاخر، در »فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

حالی که موهایش را شانه زده و به خود فریفته شده بود، خرامان و متکبرانه راه 
 «.رود یامت در زمین فرو میرفت؛ ناگهان اهلل او را در زمین فرو بُرد و تا روز ق می

 شرح
این احادیث را در باب حرام بودن کبر و خودپسندی ذکر کرده است؛  /مؤلف

ها  سه گروه هستند که اهلل روز قیامت با آن»فرمود:  از جمله این حدیث که پیامبر
کند و عذاب دردناکی  ها نظر نمی گرداند و به آن ها را پاکیزه نمی گوید، آن سخن نمی

گو، و فقیرِ  روای بسیار دروغهاست: پیردمرد زناکار، پادشاه و فرمان نتظار ایندر ا
گونه باشند. لذا  بسا هزاران نفر این منظور، سه گروه است، نه سه نفر؛ زیرا چه«. متکبر

طور مطلق آمده  منظور از سه یا هفت و دیگر اعدادی که در برخی از احادیث به
اهلل متعال روز قیامت با این سه دسته سخن  اشد.ب است، سه گروه یا سه دسته می

گرداند؛ بلکه این سه گروه، عذاب  کند، آنان را پاکیزه نمی ها نظر نمی گوید، به آن نمی
 دردناکی خواهند داشت.

کند. اهلل  پیرمرد زناکار یا کسی که سن و سالی از او گذشته، اما زنا می نخست:
گرداند  کند، آنان را پاکیزه نمی ها نظر نمی به آن گوید، متعال با چنین افرادی سخن نمی

گذارد، شهوتش  کسی که پا به سن میرساند؛ زیرا  ها می و عذاب دردناکی به آن
داری در دورانِ  و خویشتن ست یکند؛ بر خالفِ جوان که شهوتش قو فروکش می

ن چو تر است که یک پیرمرد زنا کند. ؛ لذا خیلی زشتباشد میجوانی، دشوارتر 
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تر شده است. اگرچه زنا هم برای جوان،  تر و ضعیف ی چنین گناهی در او کم انگیزه
، باشد. این حدیث تر می د خیلی زشتبد است و هم برای پیرمرد؛ البته برای پیرمر

آمده؛ اگر کسی چنین عملِ زشتی انجام دهد و « صحیحین»که در  ست یمقیّد به حدیث
عی بر او اجرا گردد، دیگر، اهلل متعال او را در در دنیا مجازات شود، یعنی حدّ شر

کند؛ به عبارت دیگر مجازات دنیا، عذاب آخرت را از او ساقط  آخرت مجازات نمی
شود. زیرا اجرای مجازات شرعی، او را  گرداند و این بنده، دو بار مجازات نمی می

 سازد. پاک می
ی به دروغ ندارد. اه، نیازگو؛ زیرا پادش روای بسیار دروغپادشاه یا فرمان دوم:

پرده سخن  گو باشد و بی ؛ پس باید راستاست ی مردم سخن همه سخنش، فراتر از
د، ده گوید و انجام می خواهد، می که هر چه می ست یبگوید. وقتی پادشاه در موقعیت

اش عمل  دهد و به وعده پس دلیلی ندارد که دروغ بگوید؛ اما به مردم وعده می
گوید، به انجام  چه را که می ید: چنین و چنان خواهم کرد، اما آنگو کند؛ می نمی
کند و به آنان دروغ  ها بازی می گوید و با فکر و آرمان آن رساند؛ با مردم سخن می نمی
گردد؛ در  روایی، مشمول این وعید میگوید. روشن است که چنین حاکم یا فرمان می

کند و پاکش  گوید، به او نظر نمی نتیجه اهلل متعال روز قیامت با او سخن نمی
 رساند. سازد؛ بلکه عذاب دردناکی به او می نمی

روا، بدتر و شدیدتر دروغ برای حاکم و مردم عادی، حرام است؛ اما برای فرمان
که نیازی به دروغ گفتن ندارد و هر کاری که  ست یزیرا پادشاه در موقعیت است.

رو باید روراست  ن مردم نافذ است؛ از ایندهد و فرمانش در میا بخواهد، انجام می
پذیر باشد. شاید یک  تواند توجیه البته این، بدین معنا نیست که دروغ گفتن، میباشد. 

که در موقعیت قدرت نیست، سعی کند دروغش را توجیه  خاطر این فردِ عادی به
 .نماید و خود را نیازمند دروغ بداند، اما پادشاه که نیازی به دروغ ندارد

آید. منافق هر بار که  شمار می ی منافقان به ها دروغ، حرام است و یکی از ویژگی
کس  طور مطلق برای هیچ گوید و دروغ گفتن به گشاید، دروغ می لب به سخن می
دانند، یک پندارِ  که برخی از مردم، دروغ مصلحتی را جایز می جایز نیست. این

 را دروغ در هر حال، حرام است.و هیچ پایه و اساسی ندارد. زی ست یشیطان
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فقیر متکبر؛ شاهد موضوع همین بخش حدیث است. فقیر، چیزی ندارد که  سوم:
خاطر آن در برابر مردم، سر و گردنش را باال بگیرد و تکبر کند. شاید ثروتمند به  به

 مال و ثروتِ خویش فریفته شود و در برابر بندگان اهلل متعال تکبر نماید، اما فقیر، چه
ورزند، نظر  روز قیامت به فقیرانی که تکبر می دلیلی برای تکبر دارد؟ لذا اهلل

گرداند. ناگفته نماند که تکبر،  گوید و آنان را پاکیزه نمی ها سخن نمی کند، با آن نمی
رو  . از اینباشد هم برای فقرا حرام است و هم برای ثروتمندان؛ اما برای فقرا بدتر می

ستایند؛ اما اگر  کنند و تواضعش را می تمندانِ متواضع، تعجب میمردم با دیدنِ ثرو
گرداند  آور نیست. زیرا فقر انسان را متواضع می فقیری، فروتن باشد، برایشان تعجب

حال اگر کسی فقیر باشد و با وجودِ فقر در  ای برای تکبر ندارد. و آدمِ فقیر انگیزه
شود. پناه  د این حدیث، شامل حالش مییعیا در برابر خلق خدا تکبر کند، وبرابر حق 

 بر اهلل.
ی حرام بودن کبر و خودپسندی ذکر  ی دالیلی که درباره در ادامه /سپس مؤلف

فرماید:  می اهلل»فرمود:  اهلل کرده، این حدیث قدسی را آورده است که رسول
ز این ی یکی ا عزت، ازارِ من است و بزرگی و کبریایی، ردای من؛ و کسی که درباره

 «.دهم دو با من نزاع کند، او را عذاب می
نقل کرده است؛  از اهلل باشد که پیامبر این، یکی از احادیث قدسی می

شوند، اما در قرآن کریم نیستند. قرآن،  احادیث قدسی، گرچه از اهلل متعال نقل می
ده  تواند ها نمی یک از انسان احکام خاص خوش را دارد؛ مثالً معجزه است و هیچ
چنین تالوت قرآن برای کسی  سوره، بلکه یک سوره بیاورد که مانند قرآن باشد. هم

تواند در نمازش از هر جای قرآن که  باشد. نمازگزار می ب است، جایز نمیجنکه 
ی فاتحه در نماز، واجب است؛ در صورتی  بخواهد، قرائت کند؛ بلکه خواندن سوره

 گونه نیست. که احادیث قدسی این
به شود و  ه بر این، قرآن از هر گونه تحریفی محفوظ است و کم و زیاد نمیعالو

دیث قدسی، به معنا ن وجود ندارد؛ اما احاآگردد و هیچ ضعفی در   معنا روایت نمی
. لذا ست یها ضعیف و حتی موضوع و ساختگ ای از آن پاره شوند و روایت می

قرآن  در جایگاه و منزلتاشد، اما ب می از اهلل پیامبر احادیث قدسی اگرچه روایتِ
 نیست.
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فرماید: عزت، ازارِ من است و بزرگی و کبریایی، ردای من؛ و کسی  اهلل متعال می
 «.دهم ی یکی از این دو با من نزاع کند، او را عذاب می که درباره

؛ ثابت شده است که از پیامبر پذیریم ای می به همان گونهما، این احادیث را 
گوییم. لذا  ن نمیکنیم و پیرامون کیفیتش سخ و مفهوم آن را تحریف نمییعنی معنا 

که هرکس در عزت و قدرت  یابیم درمیدانیم و از این حدیث  هی میعزت را ردای ال
برآید یا در بزرگیِ  پروردگار، به نزاع برخیزد و در پیِ قدرتی چون قدرت اهلل

شود و  هی میند، گرفتار عذاب التکبر ک مکش نماید و بر بندگانِ اهللپروردگار کش
ی اهلل  دهد؛ زیرا بر سرِ چیزی که ویژه خاطر این گستاخی عذاب می او را به اهلل

 کند. باشد، با اهلل نزاع می متعال می
 ذکر کرده است که پیامبر حدیث دیگری از ابوهریره /مؤلفسپس 

ه و به خود فریفته مردی در لباسی فاخر، در حالی که موهایش را شانه زد»فرمود: 
رفت؛ ناگهان اهلل او را در زمین فرو بُرد و تا روز  شده بود، خرامان و متکبرانه راه می

 «.رود قیامت در زمین فرو می
این مردِ متکبر نیز به سرنوشت قارون گرفتار شد که در ابتدای این باب ذکر 

چه  م اهللگردید. قارون با کبکبه و آرایش خویش به میان قومش رفت؛ ببینی
 فرماید. می

جَ ﴿ ر  َ َف خ  َزِين تِهََِِفََۦِمهَِق وَ ََع   ِينَ ٱَق ال ََۦ  َ ٱَيُرِيُدونَ ََّلذ نَ ٱَةَ ي وَ ل  َل يَ ي  ََي ادلُّ َل َِمثَ َِل  اَت 
ا َ وِتَ َم 
ُ
وَۥإِنذهََُُرونَُق  ََأ ُ َََّل  ِظ  ِظيمَ َح  ِينَ ٱَو ق ال ٧٩َََع  وتُوا َََّلذ

ُ
يَ َمَ عِلَ لَ ٱَأ َث و اُبََل ُكمَ و 

َِٱ رََّللذ ي  نَ َخ  نَ َلِِم  ِمل ََء ام  ََا َلِحَ ص  ََو ع  ل  ى ََو  ا َيُل قذ ََه  ونَ لصذ َٱَإِلذ فَ ٨٠ََِبُ س  َۦبِهََِن اف خ 
َِ ارِه بِد  َٱَو 

َۡرل   اَض  م  نَ َف  َََُك  ون هََُفِئ ة ََِمنَۥّل  َِٱَُدونََِِمنَۥي نُصُ اَّللذ نَ َو م  َِمنَ ََك 
 [  ٨١  ،٧٩: القصص]  ﴾٨١َُمنت ِصِينَ ل َٱ

بکبه و آرایش خویش به میان قومش رفت. کسانى که خواستار زندگى دنیا )قارون( با ک
راستی او،  شد. به چه به قارون داده شده، به ما هم داده مى بودند، گفتند: اى کاش مثل آن

مند شده بودند، گفتند: وای  . و آنان که از علم و دانش بهرهست یدارای بهره )و ثروت( بزرگ
هی برای کسی که ایمان بیاورد و کار شایسته انجام دهد، بهتر است بر شما! ثواب و پاداش ال

اش را به زمین فرو بردیم؛ و  یابند. پس قارون و خانه و تنها افراد صابر و شکیبا آن را درمی
 هیچ گروهی نداشت که او را در برابر اهلل یاری دهند و خود نیز یارای چنین کاری نداشت.
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تا روز قیامت در زمین »خودپسند فرمود: بر و متک ی آن مردِ درباره اهلل رسول
چنان در زمین فرو  که آن مرد زنده است و هم دو احتمال دارد؛ یکی این«. رود فرو می

که مطابق  احتمال دوم، اینو  شود. رود و تا روز قیامت در درون زمین عذاب می می
رود  در زمین فرو میچنان  هی به محض فرو رفتن در زمین، مرده است؛ اما همسنت ال

یقین اهلل، بهتر  و این فرو رفتن، مربوط به بزرخ اوست و کیفیتش معلوم نیست. به
 که این، مجازاتِ اوست. داند. خالصه این می

 ست یگر حرام بودن کبر و خودپسند این حدیث و احادیث قبل و بعدش، نشان
 ی خود را بداند. دهد که انسان باید حد و اندازه و نشان می

*** 

وع -612 كر
َ
َهُب : »قال: قال رُسوُل اّللي  وعن َسلََمة بِن األ الَ یَزاُل الرَُّجُل یَذر

صابَهمر 
َ
َتَب يف اجَلبَّارِیَن، َفُیِصیُبُه ما أ ِسِه َحَّتَّ یُكر ]ترمذی روایتش کرده و گفته  «.بِنفر

 (۶)باشد.[ است: حدیثی حسن می
شخص، »فرمود:  اهلل رسولروایت شده است:  از سلمه بن اکوع ترجمه:

ی افراد متکبر نوشته  که در جرگه تا این دهد به خودپسندی و تکبر ادامه میهمواره 
 «.رسد میکه به افراد متکبر  گردد میبه همان فرجامی گرفتار گاه  شود و آن می

 شرح
از خودپسندی برحذر داشته است؛ کسی که تکبر  در این حدیث، پیامبر

ی افراد متکبر قرار  دهد، سرانجام در جرگه پسندی ادامه می ورزد و به خود می
 گردد. گیرِ متکبران می شود که دامن گیرش می گیرد؛ در نتیجه همان چیزی دامن می
 فرماید: می اهلل

ذ  َ﴿ طَ َلِك َك  َُٱَب عَُي  َ َّللذ ِبِ ََبَِق لَ َُكَََِِع  
بذار ََُمت ك  ََ  [٤٢: غافر] ﴾٣٥َج 

 زند. ل متکبر و سرکشی مُهر میسان اهلل بر هر د بدین

                                           
؛ و ضعیف الترمذی از 0805، ش: لسلسلة الضعيفةا؛ 2255است؛ ضعیف الجامع، ش:  ضعیف (۶)

 .252، ش: /آلبانی
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اگر آدمِ متکبر، مجازاتِ دیگری نداشت، همین یک عقوبت برایش کافی بود که 
 سان خیر و نیکی به آن راه ندارد. زند و بدین بر قلبش مُهر می اهلل

 ی این باب، بر دو محور است: چکیده
 حرام بودن کبر؛ تکبر، جزو گناهان کبیره است. نخست:

باشد و گاه سبب تباه شدنِ اعمال  ودن خودپسندی؛ این هم حرام میحرام ب دوم:
به عبادتش یا به قرآن خواندنش و امثال آن، مغرور شود، نیک است؛ یعنی اگر انسان 

 گردد. که دریابد، از اجر و پاداش آن محروم می آن بی
*** 



 خُلقی )اخالق و رفتارِ نیک و پسندیده( باب: خوش -33

 رماید:ف اهلل متعال می

َ َِإَونذك َ﴿ ِظيمَ َُخلُقَ َل ع ل  َ [  ٣: القلم]  ﴾٤َع 
 گمان تو، بر اخالق بزرگی قرار داری. و بی

 فرماید: و می

يَ لَ ٱَِظِميَ ك  َلَ ٱوَ ﴿ َغ  افِيَ لَ ٱوَ َظ  نََِع  َ [  ١٤٣: آل عمران]  ﴾ِلذاِسَ ٱَع 
 کنند. خورند و از خطای مردم گذشت می کسانی که خشمشان را فرو می

نٍس  -616
َ
ِ  وعن أ ا. قال: َكَن َرُسوُل اّللَّ سَن انلَّاِس ُخلُقى حر

َ
 (۶)[متفٌق عليه] أ

 ترین مردم بود. اخالق خوش اهلل گوید: رسول می انس ترجمه:

 شرح
خلقی گشوده است؛ این باب به اخالق و رفتار  بابی به نام خوش /حافظ نووی
 ست یقی و نیز فضلِ کسانخل گر فضیلت و برتری خوش کند و نشان نیک تشویق می

ارِ نیک و خلقی دو جنبه دارد: رفت که به اخالقِ نیک و پسندیده آراسته هستند. خوش
 ار نیک با خلق خدا.پسندیده با اهلل، و رفت

تعامل یا رفتار نیکو با اهلل، بدین معناست که انسان به حکم شرعی و تقدیریِ 
تنگی بپذیرد. اگر  بدور از ناراحتی و دل ای باز و پروردگار راضی باشد و آن را با سینه

اش ناگوار است، بنده با کمالِ خرسندی و  زند که برای بنده اهلل متعال، چیزی رقم می
هی راضی باشد و با قلب و زبانش بگوید: از ایت، آن را بپذیرد و به تقدیر الرض
کمی شرعی ح چنین اگر اهلل که اهلل، پروردگارِ من است، راضی و خشنودم. هم این

برایش تعیین کرده است، آن را با کمال رضایت و خرسندی بپذیرد و با اطمینان خاطر 
و رفتار نیکو خلقی  هی تسلیم شود. این، مفهومِ خوشای باز در برابر شریعت ال و سینه

 باشد. می با اهلل

                                           
 .6041؛ و صحیح مسلم، ش: 2612صحیح بخاری، ش:  (۶)
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که برخوردِ نیک و  ست ایناخالقی با خلق،  رفتاری یا خوش و اما خوش
ی یکی از علما، از اذیت و آزارشان بپرهیزد،  گفته با آنان داشته باشد؛ بهای  پسندیده

 رویی از آنان استقبال نماید. مهر و بخشش خویش را از آنان دریغ نکند و با گشاده
ها نرساند.  که با دست و زبانِ خویش آزاری به آن ست اینپرهیز از اذیت و آزار، 

هایش را از آنان دریغ  داشته دیگروت و که مهر، علم و ثر ست اینبذل و بخشش، 
ای اخمو و در  رویی بدین معناست که با غرور و تکبر یا با چهره نکند. و گشاده

 رو نشود. کشیده، با آنان روبه هم
کردی دارد، در برابر  روشن است کسی که در برخورد با دیگران، چنین روی

داری نیز یکی از  ویشتنهای دیگران، شکیباست. لذا صبر و خ نامالیمات و بدی
نوعان و برادران خود را  های نیک و پسندیده است؛ برخی از مردم هم ویژگی

خورند یا  سان که مالِ کسی را می کنند؛ بدین تجاوز می ها آنآزارند و گاه به حقوق  می
به  کنند و اخالق صبر می های خوش نمایند. اما در مقابل، آدم حقّ کسی را انکار می

ها  اینرجام نیک از آنِ پرهیزگاران است، فجا که  هی امیدوارند و از آناب الاجر و ثو
رفتاری با مردم  هایی از خوش چه ذکر شده، نمونه آن بینند. ی صبرشان را می نتیجه
 است.

ی اهلل متعال به پیامبرش را ذکر کرده است:  در ابتدای این باب فرموده /مؤلف

َ َِإَونذك َ﴿ ظََُِخلُقَ َل ع ل   ؛ این آیه معطوف به جوابِ قسم است: ﴾٤َيمَ ع 

﴿ َ ل مَِلَ ٱوَ َن  اَق  ا ١َََُطُرونَ ي سَ َو م  نت ََم 
 
ةَِبِنِعَ َأ ِبِك ََم  جَ َر  جَ َل ك ََِإَونَذ٢ََُنونَ بِم 

ًَرال  
 َ ي  مَ َغ  َ َِإَونذك ٣َََُنونَ م  ِظيمَ َُخلُقَ َل ع ل  ََ  [٣  ،١: القلم]  ﴾٤َع 

راستی  ه تو به فضل پروردگارت دیوانه نیستی و بهنویسند ک نون؛ سوگند به قلم و آنچه می
 گمان تو، بر اخالق بزرگی قرار داری. پایانی داری؛ و بی تو، پاداش بی

َ ﴿، یعنی تو ای محمد! ﴾ِإَونذك َ﴿ ل  ِظيمَ َُخلُقَ َل ع  کس به اخالق  ؛ هیچ﴾٤َع 

های  سترگ تو، نرسیده است؛ نه در تعامل با اهلل و نه در تعامل با مردم. ویژگی

های اخالقی،  رفتاری و دیگر ارزش اخالقی تو از قبیل شجاعت، بخشندگی، خوش

ها و رهنمودهای قرآن  برگرفته از آموزه نظیر است. آری؛ خلق و خوی پیامبر بی

 نمود. کرد و از نواهیِ قرآن، دوری می های قرآن عمل می که به فرمان بود؛ چنان
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را ذکر کرده است که « عمران آل»ی  سوره ۶۳8ی  بخشی از آیه /مؤلفسپس 
 فرماید: می اهلل

يَ لَ ٱَِظِميَ ك  َلَ ٱوَ ﴿ َغ  افِيَ لَ ٱوَ َظ  نََِع    [  ١٤٣: آل عمران]  ﴾ِلذاِسَٱَع 

 کنند. خورند و از خطای مردم گذشت می کسانی که خشمشان را فرو می

رده باشد که اهلل متعال، بهشت را برای آنان آماده ک این، از صفات پرهیزگاران می
 فرماید: گونه که می است؛ همان

ارُِعوَ ﴿ َ َا َو س  غَ َإِل  ة َم  ِبُِكمَ َِمِنَفِر  نذةَ َرذ رَ َو ج  اع  ٰ  َٱَُضه  َٱوَ َُتَو  َلسذ
ت ََُضَۡرل   ِعدذ

ُ
َأ

ِينَ ٱ١٣٣ََُمتذقِيَ لِلَ  ا َٱَِفََيُنفُِقونَ ََّلذ ذ ا َٱوَ َءَِلسذ ذ يَ لَ ٱَِظِميَ ك  َلَ ٱوَ َءَِلضذ َغ  افِيَ لَ ٱوَ َظ  نََِع  َع 
َُٱوَ َِلذاِسَ ٱ ََّللذ َََ  [١٤٣  ،١٤٤: آل عمران]  ﴾١٣٤َِسنِيَ ُمحَ ل َٱََُيِبُّ

ها و زمین  به سوی آمرزش پروردگارتان و بهشتی بشتابید که پهنایش، به گستردگی آسمان
دستی انفاق  گری و تنگ کسانی که در توان است و برای پرهیزگاران آماده شده است؛

نمایند. و اهلل نیکوکاران را  ورند و از خطای مردم گذشت میخ کنند و خشمشان را فرو می می
 دوست دارد.

يَ لَ ٱَِظِميَ ك  َلَ ٱوَ ﴿ َغ  ؛ یعنی وقتی «خورند کسانی که خشمِ خود را فرو می: »﴾ظ 

ی خشم و عصبانیت به کسی  نمایند و در نتیجه شوند، خود را کنترل می خشمگین می

گذرند:  ها بد کند، از او می به آنچنین اگر کسی  هم کنند. تعدّی و تجاوز نمی

افِيَ لَ ٱوَ ﴿ نََِع   .﴾ِلذاِسَٱَع 

َُٱوَ ﴿ ََّللذ  های نمونه از یکی «.دارد دوست را نیکوکاران اهلل، و» :﴾١٣٤َِسنِيَ ُمحَ ل َٱََُيِبُّ

 او از و ببخشید را او کرد، ستم شما به کسی اگر که ست این نیکوکاری، و احسان

 های بدی بخشش یعنی باشد؛ محلش در و جا به یدبا گذشت، و عفو البته بگذرید.

 با که است پسندیده بخششی نیست. پسندیده حال، همه در و مطلق طور به دیگران،

 فرماید: می کتابش در اهلل زیرا باشد. همراه اصالح

نَ ﴿ م  اَف  ف  ص ََع 
 
أ جَ َل حَ و 

 
ََۥُرهَُف أ َِٱََع   ََ  [٣١: الشورى]  ﴾ّللذ

 ح کند، پاداش او با اهلل است.هر کس گذشت نماید و اصال

 به که شخصی مثال: عنوان به بخشید. نباید دیگر، نباشد، اصالح بخشیدن، پیامد اگر

 را او شما، اگر و باشد می مشهور شرارت به که ست یشرور آدم کند، می بدی شما
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 بلکه نبخشید؛ را او که است بهتر حالتی، چنین در شود. می تر بیش شرارتش ببخشید،

 مراجعه قضایی مراجع به خود حقّ گرفتنِ برای یا بگیرید او از اصالح قصد به را انحقت

 پیشه گذشت و عفو که است بهتر  باشد، نداشته منفی پیامدی بخشیدن، اگر ولی کنید.

 به نه دیگر، و شود شرمنده شما، گذشتِ و عفو ی نتیجه در شخص آن بسا چه زیرا کنید.

 فرماید: می اهلل مردم. سایر به نه و کند ستم شما

نَ ﴿ م  اَف  ف  ص ََع 
 
أ جَ َل حَ و 

 
ََۥُرهَُف أ َِٱََع   َ  [٣١: الشورى]  ﴾ّللذ

 هر کس گذشت نماید و اصالح کند، پاداش او با اهلل است.

گونه که گفتم،  شود که حقش را بگیرد؛ لذا همان گاه انسان از درون، وسوسه می
هتر است او را ببخشید و گرنه، ی عفو و گذشت است، ب اگر طرفِ مقابل شایسته

 باشد. گرفتن حق برتر می
*** 

612-  ِ لرنَیَ ِمنر َکفي رُسوِل اّللَّ
َ
ا والَ َحِریرىا أ ُت ِدیباجى ، َوالَ وعنه قال: َما َمسسر

َیَب ِمن َرُسوِل اّللَّ  طر
َ
ُت راِئَةى َقطُّ أ ِ َشَممر ُت َرُسوَل اّللَّ َ ِسننَی، فَما ، َولََقدر َخَدمر  َعْشر

الَ َفَعلرَت َکذا؟
َ
ٍء َفعلرُته: لَِم َفَعلرَتُه؟ وال لَشٍء لَمر افَعلره: أ ، َوال قاَل لََِشر فٍّ

ُ
 قاَل يِل َقط: أ

 (۶)[متفٌق عليه]
گوید: هیچ دیبا و حریری لمس نکردم که از کف دست  می انس ترجمه:

کارِ  ل خدمتده سا. نشنیدم تر از بوی پیامبر و هیچ بویی خوش تر باشد نرم پیامبر
ترین سخنِ ناخوشایندی به من نگفت؛ اگر کاری  گاه کوچک بودم و هیچ پیامبر

خاطرِ  چنین به دادم، نفرمود: چرا این کار را انجام دادی؟ هم کردم که نباید انجام می
 مرا سرزنش نکرد. -دادم و باید انجام می -کاری که انجام ندادم 

عِب بِن َجثَّاَمةَ  -612 ِ  وعن الصَّ َدیرُت رُسوَل اّللَّ هر
َ
،  قال: أ هُ لَعَّ ِشیًّا، َفَردَّ َِحَارىا وَحر

ِه قال:  ى َما يف وَجر
َ
ا رأ نَّا ُحُرمٌ »فلم 

َ
هُ َعلَیرَك إاِلَّ أل  (1)[متفٌق عليه] «.إِنَّا لَمر نَُردَّ

                                           
 .6221؛ و صحیح مسلم، ش: 2420صحیح بخاری، ش:  (۶)

 .0082؛ و صحیح مسلم، ش: 0264صحیح بخاری، ش:  (1)
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اهدا کردم؛ اما  گوید: گورخری به پیامبر می صعب بن جثّامه ترجمه:
خاطر قبول نکردنِ  ام دریافت که به برگرداند و چون از چهره آن را به من پیامبر
از تو قبول نکردیم که خاطر این هدیه را  ما فقط بدین»ام، فرمود:  ام ناراحت شده هدیه

 «.در احرام هستیم

 شرح
 ، روایتی بدین مضمون نقل کرده است که انس بن مالک/حافظ نووی

تر باشد و  نرم ه از کف دست پیامبرهیچ دیبا و حریری لمس نکردم ک»گوید:  می
بود  ده سال در خدمتِ پیامبر انس«. نشنیدم تر از بوی پیامبر هیچ بویی خوش

واردِ مدینه شد، مادرِ انس، فرزندش را نزد  و به ایشان خدمت کرد؛ زمانی که پیامبر
تِ خدا! این، فرزندم انس بن مالک است که در خدم آورد و گفت: ای رسول پیامبر

دعا کرد  نیز پذیرفت و برای انس شما خواهد بود تا به شما خدمت کند. پیامبر
باغی  شود: انس مال و نسل او را پرخیر و برکت بگرداند. حتی گفته می که اهلل

بود. شمار  داد و این، به برکتِ دعای پیامبر داشت که دو بار در سال ثمر می
ها به  ی این صد و بیست تن رسید. همه به یککه از پشتِ او بودند،  فرزندان انس

 بود. برکت دعای پیامبر
 هیچ دیبا و حریری لمس نکردم که از کف دست پیامبر»گوید:  می انس

 فرماید: را نیز نرم کرده بود؛ اهلل متعال می برقلبِ پیاماهلل متعال، «. تر باشد نرم

ا﴿ َ َف بِم  َِٱَِمِنَ َة َر ح  َ َِِلت ََّللذ ََل وَ وَ َل ُهم  اَُكنت  ظًّ ََف  لِيظ  لَ لَ ٱَغ  ََبَِق  وا َل  ضُّ وَ َِمنَ َنف  َلِك  َح 
نَ َُفَعَ ٱف َ اوِرَ َل ُهمَ َِفرَ ت غَ سَ ٱوَ َُهمَ ع  َٱَِفََُهمَ و ش 

ز مَ َف إِذ اَرَِ مَ ل   ّكذ ََت َع  ت و  ََف  َِٱََع     ﴾ّللذ
ََ  [١٢٩: آل عمران] 

بودی، از اطرافت  دل ای؛ و اگر خشن و سنگ از رحمت اهلل است که بر آنان نرم گشته
ها مشورت  شدند. پس آنان را ببخش و برایشان آمرزش بخواه و در کارها با آن پراکنده می

 نما و چون تصمیمت را گرفتی، بر اهلل توکل کن.

 پیامبر«. نشنیدم تر از بوی پیامبر هیچ بویی خوش»گوید:  چنین می هم انس

کثرت استفاده  ها، به بوکننده یگر خوشبو بود، از عطر و د که خود، خوش گذشته از این

ةُ »که فرمود:  کرد. چنان می يُب، وُجِعلَْت قرَّ ُحبَِّب إَلَّ ِمن ُدنياكم ثالٌث: النِّساُء والطِّ
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الةِ  سه چیز را از دنیای شما دوست دارم: زنان، بوی خوش »یعنی:  (۶).«َعييِن ِف الصَّ

خود،  اهلل رسول «.است بوکننده(؛ و روشنیِ چشم من در نماز )هر چیز خوش

خاطر عطر و بوی  بزرگوار را به  کردند عرق آن رو مردم سعی می ؛ از اینبو بود خوش

جستند. این جزو  تبرک می دست آورند و به عرق ایشان بود، بهخوشی که در آن 

بود که به عرق، آب دهان و لباس وی تبرک  های منحصر به فرد پیامبر ویژگی

 ستن به عرق، آب دهان و لباس کسی دیگر جایز نیست.جستند و تبرک ج می
ترین سخنِ  گاه کوچک بودم و هیچ کارِ پیامبر ده سال خدمت»گوید:  می انس

گاه مرا سرزنش نکرد. ولی اگر کسی به ما  یعنی هیچ«. ناخوشایندی به من نگفت
یا او را خدمت کند یا یک هفته در خدمتِ ما باشد، امکان ندارد به او حرفی نگوییم 

بود و هیچ  کارِ پیامبر ده سال خدمت سرزنش نکنیم. اما این مرد، یعنی انس
دادم،  اگر کاری کردم که نباید انجام می»گوید:  می سرزنشی از ایشان نشنید. انس

داد،  خودسرانه کاری انجام می یعنی اگر انس «ود: چرا این کار را انجام دادی؟نفرم
خاطرِ کاری که  و نیز به»گوید:  در ادامه می کرد. انس یاو را سرزنش نم پیامبر

با  سان رفتارِ پیامبر بدین«. مرا سرزنش نکرد -دادم و باید انجام می -انجام ندادم 
 فرماید: بود که می کارش مطابق فرمان و رهنمود اهلل خدمت

فَ لَ ٱَُخذَِ﴿ ََوَ ع 
 
أ ََُِمرَ و  ٱب

عَ َِفَُعرَ لَ 
 
أ َو  نََِرِض   [  ١٩٩: األعراف]  ﴾١٩٩َِهلِيَ ج  َلَ ٱَع 

 عفو و گذشت )در پیش( بگیر و به کار نیک و پسندیده فرمان بده و از جاهالن روی بگردان.

. ق و رفتارِ بد دیگرانپوشی از اخال دانید عفو چیست؟ عفو یعنی چشم آیا می
چنین بدین معناست که انتظار نداشته باشیم مردم در همه حال یا در همه چیز  عفو هم

ی موارد مطابق میل او  خواهد مردم در همه ق میل ما رفتار کنند؛ لذا کسی که میمطاب
چه  که آن ست اینیک مفهومِ عفو،  بنابراین، .شود از همه چیز محروم می رفتار نمایند،

ای رفتار کنیم که دوست داریم با ما رفتار  گونه باشد، بپذیریم و با مردم به میسر می
ها نیکی  پذیریم و اگر از آنسان که اگر به ما نیکی کنند، ب نتوقع. بدی بیشود؛ یعنی 

                                           
این  2065در صحیح الجامع، ش:  /(؛ آلبانی088، 2/062(؛ احمد )2851، 2828روایت نسائی ) (۶)

 حدیث را صحیح دانسته است.
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اگر کاری کردم که نباید انجام »گوید:  می رو انس ندیدیم، خشمگین نشویم. از این
و  -خاطرِ کاری که انجام ندادم  دادم، نفرمود: چرا این کار را انجام دادی؟ و نیز به می

 «.مرا سرزنش نکرد -دادم باید انجام می

خاطرِ جلب رضایت دیگران،  این بود که به های اخالقیِ پیامبر ی از ویژگییک
گورخری به  آمد. به عنوان مثال: صعب بن جثّامه کوتاه نمی ی دینِ اهلل درباره
 که در احرام بود، این هدیه را قبول نکرد. صعب اهدا کرد؛ اما پیامبر پیامبر

در مسیرِ حج، مهمانش شد،  اهلل که رسولتیرانداز و شکارچیِ ماهری بود. هنگامی 
نخواهد داشت؛ لذا به  اهلل تر از رسول گاه مهمانی گرامی دریافت که هیچ صعب

پذیرایی نماید. در  شکار رفت و گورخری شکار کرد تا به بهترین شکل، از پیامبر
گورخری شکار کرد  شد؛ لذا صعب زیادی برای شکار یافت می جانورانان مآن ز

فت. این امر بر ررا نپذی ی صعب هدیه اهلل اما رسولآورد.  آن را نزد پیامبرو 
اش عوض  چهره ام را قبول نکرد؟! هدیه دشوار تمام شد؛ چطور پیامبر صعب

ما فقط »از این بابت ناراحت شده است. فرمود:  دریافت که صعب شد و پیامبر
و مُحرِم، نباید از  «.در احرام هستیمخاطر این هدیه را از تو قبول نکردیم که  بدین

 کنند، بخورد. چه برای او شکار می آن
لذا اگر در احرام بودید و یکی از ساکنان مکه، برای شما چیزی شکار کرد، یا 
چیزی شکار کرده بود و آن را برای شما سر برید، نباید از گوشتِ آن بخورید؛ یعنی 

زیرا این این جانور هستید، جایز نیست.  مخوردن از گوشتِ آن برای شما که در احرا
اند؛ لذا اگر آن را  خاطرِ شما ذبح کرده خاطر شما صید شده است یا این صید را به به
اند، بنا بر قولِ صحیح  که شکارش کرده خاطر شما صید نکرده باشند، با این به

دی که از صی که پیامبر بخورید و این، جایز است. چنان توانید از گوشتِ آن می
شکار  خاطرِ پیامبر آن را به شکار کرده بود، خورد؛ چراکه ابوقتاده ابوقتاده

خاطرِ مُحرِم  باره است؛ یعنی اگر صید را به نکرده بود. این، بهترین دیدگاه در این
شکار کنند، این صید بر محرِم، حرام است؛ اما اگر کسی آن را برای خود صید کند و 

 هد، اشکالی ندارد.از آن به محرم نیز بد
برای محرم جایز خوردن گوشت صید طور مطلق  بهاند:  البته برخی از علما گفته

خاطرِ مُحرِم شکار کرده باشند و چه برای خود. این دسته از علما  نیست؛ چه آن را به
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بوده است؛ زیرا  پس از ماجرای ابوقتاده گویند: ماجرای صعب بن جثّامه می
گردد و حدیث صعب  صلح حدیبیه در سال ششم هجری برمیبه  حدیث ابوقتاده

در حج وداع، یعنی در سال دهم هجری بوده است. لذا به حدیث صعب  بن جثّامه
 شود. عمل می بن جثّامه

توان  گوید: در صورتی می حدیثی وجود دارد که می -ای اصولی : قاعدهست گفتنی

روایت وجود نداشته باشد و از  بندی در میان دو به نسخ روی آورد که امکان جمع

ندی ب جمعشود.  ست، لذا دیدگاه مذکور رد می بندی که این دو روایت، قابل جمعجا  آن

که  ویژه این به که به عنوان قول صحیح ذکر کردیم؛ ست این دو روایت، همان دیدگاهی

کند. در این حدیث آمده است:  این دیدگاه را تأیید می حدیث جابر بن عبداهلل

یعنی: )در حالِ  (۶).«د لكمَص َصيُد الََبِّ َحالٌل لَُكم َما لَم تَصيُدوُه أو یُ »فرمود:  پیامبر

حرام( شکارِ خشکی برای شما حالل است؛ در صورتی که خود آن را صید نکنید یا ا

 ی مذکور است. ی مسأله این، توضیحی آشکار درباره«. آن را خاصّ شما شکار نکنند
 وجود دارد: ی هم در حدیث صعب بن جثّامه نکتهکه دو  خالصه این

کوتاه  ی دینِ اهلل خاطرِ جلب رضایت دیگران، درباره به که پیامبر این نخست:
 نمود میخاطر صعب، سکوت  کرد و به را قبول می ی صعب آمد؛ وگرنه، هدیه نمی

 چنین عملی انجام دهد. گفت. اما امکان نداشت که پیامبر و هیچ نمی
جویی کنیم  خاطر شد، باید از او دل اگر در چنین شرایطی کسی از ما آزرده دوم:

 است. زیرا این، روشِ پیامبر رای او بیان نماییم تا خرسند شود؛و علتش را ب
*** 

ِ  وعن انلَّوَّاِس بِن سمعانَ  -613 لُت رُسوَل اّللَّ
َ
الرِبُّ »عِن الرِبي واإِلثِم؛ فقاَل:  قال: سأ

لِ ُحسُن اخلُلُ  نر َيطَّ
َ
َت أ ِسَك، وَکرِهر  (1)]روایت مسلم[ «.َع َعلَیرِه انلَّاُس ِق، واإِلثُم: ما حاَك يف َنفر

                                           
عمر  ؛ مدار این حدیث بر عمرو بن ابی0240؛ ابوداود، ش: 6267؛ نسائی، ش: 252ترمذی، ش:  (۶)

 اش گفته است: در حدیث، قوی نیست. باشد که نسائی درباره می

 شد.[ ذکر 484ی  شماره تر به ؛ ]این حدیث پیش6442صحیح مسلم، ش:  (1)
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خُلقی؛  نیکی، یعنی خوش»فرمود:  گوید: پیامبر می نوّاس بن سمعان ترجمه:
و بدی، عبارت است از چیزی که در درون انسان تردید ایجاد نماید و دوست نداشته 

 «.آن اطالع پیدا کنندباشی که مردم از 

ِ بن عمرو بن العاص  -692  قال: لم یكن رسوُل اهللِ  رِض اهلُل عنهماوعن عبد اّللَّ
ا، واكَن َيُقول:  شى ا وال ُمَتَفحي القاى »فَاِحشى خر

َ
َسَنُكم أ حر

َ
 (۶)[متفٌق عليه] «.إِنَّ ِمن ِخیارُِکم أ

ذات و در در  اهلل گوید: رسول می $عبداهلل بن عمرو بن عاص ترجمه:
 «.ترند اخالق بهترین شما، کسانی هستند که خوش»فرمود:  و می رفتارش بداخالق نبود

رداءِ  -692 نَّ انلَِّبَّ وعن أيب ادل 
َ
ثرَقُل يف مزيَاِن الُمؤِمِن یَوَم »قال:  : أ

َ
َما ِمن ََشٍء أ

ِن اخلُلُق، و ]ترمذی روایتش کرده و  .«یُبِغُض الَفاِحَش ابَلِذيي  إِنَّ اهللَ الِقیامِة ِمن ُحسر

 (1)باشد.[ گفته است: حسن صحیح می
روز قیامت هیچ چیزی در ترازوی »فرمود:  گوید: پیامبر می ابودرداء ترجمه:

 یقین اهلل از انسان بداخالق و بددهن تر از اخالقِ خوش نیست؛ و به مؤمن، سنگین
 «.آید بدش می شرم( )بی

 شرح
تر  پیش«. خُلقی نیکی، یعنی خوش»فرمود:  برپیامگوید:  می نوّاس بن سمعان

خلقی، خیرِ کثیری در پی دارد ؛  و بیان کردیم که خوش (۳)این جمله را توضیح دادیم
 زیرا نیکی، همان خیر کثیر است.

و بدی، عبارت است از چیزی که در درون انسان تردید ایجاد نماید و دوست »
این، خطاب به مؤمن است؛ و گرنه، آدمِ «. ندنداشته باشی که مردم از آن اطالع پیدا کن

پرواست و اصالً برایش مهم نیست که  فاسق و بدکار، نسبت به گناه و معصیت، بی
پروا مرتکب گناه و  دهد، اطالع یابند؛ بلکه آشکارا و بی مردم از گناهی که انجام می

                                           
 .6260(؛ و صحیح مسلم، ش: 2124، 12448صحیح بخاری، ش:  (۶)

، ش: /؛ و صحیح الترمذی، از آلبانی227، ش: السلسلة الصحيحة؛ 4760صحیح الجامع، ش:  (1)
0262. 

 .484ی  ر.ک: شرح حدیث شماره (۳)
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که وقتی شود. در مقابل، اهلل متعال نوری در قلبِ مؤمن گذاشته است  معصیت می
تنگ و متردد  کند، فروغ این نور کاهش می یابد و مؤمن دل ی گناه می مؤمن اراده

شود که شاید مردم از گناهش اطالع یابند. لذا معیارِ مذکور در  گردد و نگران می می
و برای فاسقان و بدکاران، اصالً مهم نیست که  ی مؤمنان است این حدیث، درباره

تنگ و متردد یا  ن پی ببرند و از بابت گناه و معصیت، دلمردم به اعمالِ زشتِ آنا
پردازند و  میبه گناه و معصیت  شوند و بدون نگرانی یا عذابِ وجدان نگران نمی

 فرماید: گزد. زیرا اهلل متعال می کَکِشان هم نمی

ف م ن﴿
 
ََُُزِيِنَ َأ لِهََِءَُُسوَ َۥّل  م  نَ َف ر ء اهََُۦع  س  َ ٱَف إِنَذَا َح  نَيُِضلََُّّللذ ا ََم  ي هَ َءَُي ش  نَِديو  َم 
ا َ ََ  [٨: فاطر]  ﴾ءَُي ش 

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 اهلل هر که را بخواهد، گمراه می است(؟ به

سادگی  رو به رسد و از این ر مینظ گاه عمل زشت برای انسان زیبا و آراسته به
بینیم  نوشند و می ی از فاسقان شراب میخکه بر شود؛ چنان مرتکب کارهای زشت می

چنین رباخواران از خوردن  برند. هم که نه تنها پروا ندارند، بلکه از این کار لذت می
ده ربا سادگی و با خاطری آسو آید، بلکه به تنها بدشان نمی ربا و داد و ستد ربوی، نه

گزد؛ بلکه گاه در خفا  کنند و ککشان هم نمی پروا زنا می خورند و نیز زناکاران، بی می
پیش دوستان خود با ، کنند میشوند و چون به آن عادت  می عملیمرتکب چنین 

اند! مثلِ کسانی که برای تفریح و  ها کرده کنند که چه کمالِ افتخار تعریف می
گردند، با کمالِ  روند و وقتی برمی ح آزاد میاصطال بازی به کشورهای به هوس

ها خود  خواری ها و شراب کنند و از بدکاری های خود را بازگو می شرمی شرمی، بی بی
 گویند! پناه بر اهلل. سخن می

در ذات و در رفتارش  پیامبر»آمده است:  $عبداهلل بن عمرو در حدیث
دور بود و هم در رفتار، منش و  ؛ یعنی هم در ذات و نهادش از بدی«بداخالق نبود

 اخالق خویش. لذا نه بدرفتار بود و نه بددهن.
دهد که روز  کند و نشان می آخرین حدیث، به اخالق نیک و پسندیده تشویق می

ترین وزن را در ترازوی مؤمن دارد و این، یعنی تشویق به  قیامت، اخالق نیک بیش
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ان! رفتار خویش با پروردگارت را رفتاری. پس ای برادر مسلم خلقی یا خوش خوش
ای باز از تقدیر و احکام  در تعامل با احکام شرعی و تقدیری او نیک بگردان؛ با سینه

؛ و با بندگان اهلل نیز رفتارِ نیک و فرمان ببر امر اهللاز قبال کن و ست ا یشرع
 . زیرا اهلل نیکوکاران را دوست دارد.ای داشته باش پسندیده

*** 

ِخُل انلَّاَس اجَلنَّة؟  قال: ُسئَِل رسوُل اّللَّ  أيب ُهریرةوعن  -691 كَثِ َما یُدر
َ
َعنر أ

ِ وَُحسُن اخلُلُق»قال:  وى اّللَّ ِخُل انلَّاَس انلَّاَر؟ َفَقاَل: «َتقر كَثِ َما یُدر
َ
الَفُم »؛ َوُسئَِل عن أ

جُ   (۶)باشد.[ می حسن صحیحروایتش کرده و گفته است:  ذی]ترم «.َوالَفرر
سؤال شد: چه چیزی بیش از همه  اهلل از رسول« گوید می ابوهریره  رجمه:ت

پرسیدند: چه «. خلقی تقوای االهی و خوش»کند؟ فرمود:  مردم را واردِ بهشت می
 «.گاهدهان و شرم»گرداند؟ فرمود:  چیزی بیبش از همه مردم را وارد دوزخ می

كر : »َقاَل َرُسوُل اهللِ وََعنرُه قال:  -699
َ
سُنُهمر ُخلُقاى، وَِخیارُکمر أ حر

َ
مننی إِیَماناى أ َمُل الُمؤر

]ترمذی، این حدیث را روایت کرده و آن را حسن صحیح دانسته  «.خیاُركم لِنَِسائِِهم

 (1)است.[
ترند،  اخالق مؤمنانی که خوش»فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

رفتارِ نی هستند که نسبت به همسرانشان، تر است و بهترین شما کسا ایمانشان، کامل
 «.بهتری دارند

 شرح
آمده  ؛ در حدیث ابوهریرهست یخلق ی فضیلت خوش این احادیث درباره

چه چیزی بیش از همه مردم را واردِ بهشت »سؤال شد:  اهلل است: از رسول
ی و تقوای االه»ترین عاملِ ورود مردم به بهشت چیست؟ فرمود:  یعنی مهم« کند؟ می

 «. خلقی خوش
                                           

 ./، از آلبانی2665ماجه، ش:  ؛ صحیح ابن877، ش: السلسلة الصحيحة (۶)

 862؛ و صحیح الترمذی، ش: 625، ش: السلسلة الصحيحة؛ و 0626جامع الصغیر، ش: صحیح ال (1)

 ذکر شد. 622ش: ی  شماره تر به دیث پیش. این ح2625المصابیح، ش: ة ؛ و مشکا/از آلبانی
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گنجد؛ تقوا، بدین  ست جامع که مفاهیم گسترده و فراوانی در آن می ای تقوا، واژه
نهی کرده، پرهیز  چه اهلل های االهی را انجام دهد و از آن معناست که انسان فرمان

شود که  کردی گفته می ست و به عمل یا روی د. تقوا به معنای پرهیز یا دورینمای
گرداند و تنها چیزی که انسان را از عذاب پروردگار  ذاب االهی دور میانسان را از ع

 های االهی را اجرا کند و از نواهیِ او بپرهیزد. که فرمان ست ایندهد،  نجات می
گاهِ اوست.  گرداند، دهان و شرم ترین عاملی که انسان را دوزخی می چنین مهم هم

روی  پروا و از زیرا گاه انسان، بی د؛گوی ست که انسان می منظور از دهان، سخنانی

رو  دهد. از این گوید که او را هفتاد سال در آتش دوزخ غوطه می توجهی سخنی می بی

ْخَِبَُك بِِمالِك ذلَك ُُكِِّه؟»فرمود:  به معاذ اهلل رسول
ُ
آیا تو را از اساس و »یعنی:  «أال أ

خدا!  بله، ای رسولعرض کرد:  معاذ« ی این امور، آگاه سازم؟ زیرساختِ همه

«. مواظبِ این باش». یعنی: «ُكفَّ علَيَْك هذا»زبانش را گرفت و فرمود:  اهلل رسول

گوییم، بازخواست  خاطر سخنانی که می خدا! مگر ما به پرسید: ای رسول معاذ

ك، وَهْل یَُكبُّ انلَّاَس ِف انلَّاِر لَع وَُجوهِ »فرمود:  شویم؟ پیامبر می مُّ
ُ
ْو ثَِكلتَْك أ

َ
ِهم أ

مادرت، به سوگَت بنشیند! مگر مردم را »یعنی:  (۶)«لََعَ َمنَاِخرِِهْم إالَّ حَصائُِد ألِْسنَِتِهم؟

 «کند؟ در دوزخ، واژگون می  چیزی جز سخنانشان بر چهره
باشد؛ زیرا حرف  تر می جا که کارِ زبان ساده است، زبان انسان نیز سست از آن

رو زبان انسان  کننده نیست؛ از این ارِ دست و پا خستهزدن که زحمتی ندارد و مانند ک
نماید، تهمت  کند، نفرین می توجهی غیبت می در کمالِ بی ، انسانجنبد همواره می

 کند! سان گناهان فراوانی جمع می گوید و و بدین زند و ناسزا می می
ی این نفس اماره به سو ست. بازی جنس زنا و بدتر از آن، هم و منظور از شرمگاه،

تدریج انسان را در  ویژه در جوانان. البته امیال جنسی، به خواند؛ به عمل زشت فرا می
شود. از  که دریابد، مرتکب این عمل زشت می آن اندازد و انسان بی این ورطه می

های منتهی به این عمل زشت را مسدود کرده است؛ از  ی راه همه اهلل رو رسول این
اش  خلوت کردن با زن بیگانه و زن را از نمایان ساختن چهرهکه مرد را از  جمله این

                                           
 باشد. النجود می ماجه؛ مدارش بر عاصم بن ابی و ابن 6202است؛ روایت ترمذی، ش:  حسن (۶)
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در برابر مردان بیگانه و نازک کردن صدا و هرگونه عشوه و ناز منع نموده تا مبادا 
با رهنمودهای خود، حصارِ  اهلل کسی که بیماردل است، طمع ورزد. لذا رسول

ود. زیرا نفس اماره به محکمی پیرامونِ این عمل زشت کشیده تا کسی به آن مبتال  نش
گونه که در این حدیث آمده است، اعمالِ زبان و اعمالِ  خواند. همان سوی آن فرا می

 کنند. ترین عواملی هستند که انسان را واردِ دوزخ می شرمگاه، مهم
مؤمنانی که »خلقی را چنین برشمرد:  یکی دیگر از فضایل خوش اهلل رسول

یابیم که میزانِ ایمان، متفاوت  لذا درمی«. تر است لترند، ایمانشان، کام اخالق خوش

تر  باشد؛ یعنی ایمان برخی از مردم بنا بر اعمالی که دارند، از ایمان دیگران کامل می

روشنی  تر است و این، به تر باشد، ایمانش کامل اخالق است. انسان هرچه خوش

 .نیکی داشته باشد اخالق در حد توانشی انسان است تا  کند که زیبنده تشویق می

بهترین شما کسانی هستند که نسبت به همسرانشان، رفتارِ »فرمود:  اهلل گاه رسول آن

ُكْم »فرمود:  آمده است: پیامبر« سنن»که در  چنان«. بهتری دارند ُكْم َخرْيُ َخرْيُ
ْهِل 

َ
ُكْم أل نَا َخرْيُ

َ
ْهِلِه، َوأ

َ
واده بهترین شما، کسانی هستند که با خان». یعنی: «أل

لذا «. )همسران( خویش بهترند؛ و من، بهترین شما در برخورد با همسران خود هستم

ی  م، بهترین دوست و بهترین مربی برای همسر و خانوادهمدانسان باید بهترین ه

ی هر کسی بیش از دیگران سزاوارِ مهر و محبت و  خویش باشد؛ زیرا خانواده

اند؛ یعنی رفتار  رانِ ما مردم برعکس شدهخلقی او هستند. اما متأسفانه در دو خوش

ی خود خیلی بد  خوبی با مردم دارند، اما در خانه برج زهر مار هستند و با خانواده

که هم با  ست ایناست. بلکه درست  این، بر خالفِ رهنمود پیامبرکنند!  رفتار می

ان، بیش از هر ی انس اخالق باشیم و هم با دیگران؛ البته خانواده ی خود خوش خانواده

 &رو زمانی که از عایشه خلقی و رفتار نیک او هستند. از این کسی سزاوار خوش
اش بود؛  کرد، پاسخ داد: در خدمتِ خانواده در خانه چه می اهلل سؤال شد: رسول

ها را  دوشید، کفش شیر گوسفند را میکرد:  ها کمک می یعنی در کارهای خانه به آن
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م مدلذا هر مسلمانی باید بهترین دوست و ه (۶).زد ه میدوخت و لباسش را پین می

 ی خود باشد. برای خانواده
*** 

ِمَن »یقول:  وعن اعئشَة رَِض اّللَّ عنها َقالَت: َسِمعُت رسوَل اّللَّ  -691 إِنَّ املُؤر
رِ 

 (1)]روایت ابوداود[ «.ُك حِبُسِن ُخلُِقه درَجَة الصائِم الَقائمِ يَلُدر
مؤمن با اخالق »فرمود:  شنیدم که می اهلل گوید: از رسول می &عایشه ترجمه:

 «.یابد دار را درمی زنده دارِ شب ی روزه نیکویش درجه

َماَمة ابلاِهِلي  -692
ُ
نَا زَِعیٌم بِبَیٍت يف َرَبِض : »َقاَل َرُسوُل اهللِ قال:  وعن أيب أ

َ
أ

ا، وَ  ببیٍت يف َوَسِط اجلنَِّة لَِمنر تََرَك الَكِذب وإِن ََكَن اجلنَِّة لَِمنر تََرَك الِمراَء َوإِنر ََكَن حُمِقًّ
ا، َوببیٍت يف ألَع اجَلنَِّة لَِمن َحُسَن ُخلُُقهُ  که ابوداود با  ست ی]حدیث صحیح «.مازِحى

 (۳)اِسناد صحیح روایت کرده است.[
من برای کسی که »فرمود:  اهلل گوید: رسول می ی باهلی ابوامامه ترجمه:

کنم؛  های بهشت ضمانت می ای در کناره ، خانهنمایدل و قال را ترک خصومت و قی
دروغ ای در وسطِ بهشت برای کسی هستم که  و ضامنِ خانهحق با او باشد. هرچند 

ای در باالی بهشت برای  را کنار بگذارد؛ اگرچه از روی شوخی باشد. و ضامنِ خانه
 «.کسی هستم که اخالقی نیکی دارد

نَّ َرُسوَل اهللِ  وعن جابرٍ  -696
َ
ا »قال:  أ قرَربُِكمر ِميني ََملسى

َ
َحبيُكم إىِلَّ وَأ

َ
إِنَّ ِمنر أ

خالقىا. وإِنَّ 
َ
َحاِسَنُكم أ

َ
بیَوَم الِقَیاَمِة، أ

َ
ثَاُروَن أ ر برَعَدُكم ِميني یوَم الرِقیامِة، الَثَّ

َ
َغَضُكم إىِلَّ وَأ

قُوَن َوالُمَتَفیرِهُقونَ  قُون، َفَما  قالوا: یا«. والُمتََشدي ثَاُروَن َوالُمتََشدي ر َنا الَثَّ ! َقدر َعلِمر رسول اّللَّ

                                           
 .4277ماجه، ش:  (؛ ابن621، 2/060احمد در مسند )است؛ روایت صحیح  (۶)

 .5102، ش: /داود، آلبانی ؛ صحیح أبی0826صحیح الجامع، ش:  (1)

، ش: /؛ و صحیح أبی داود، از آلبانی672، ش: السلسلة الصحيحة؛ 0525صحیح الجامع، ش:  (۳)
5104. 



 113 خُلقی )اخالق و رفتارِ نیک و پسندیده( باب: خوش

ُونَ »الُمَتفیرِهُقون؟ قال:  ]ترمذی روایتش کرده و گفته است: حدیثی حسن  «.الُمَتَكربي

 (۶)باشد.[ می
ترین افراد نزد من و  جزو محبوب»فرمود:  اهلل گوید: رسول می جابر ترجمه:

؛ و ترند اخالق ، کسانی هستند که خوشدر قیامت از نظر مجلس ترینشان به من نزدیک
ترین شما نزد من و دورترین شما از من در قیامت، افرادِ پُرحرف )ورّاج( و  مبغوض

«. گویند و نیز مُتَفَیهقان زنی هستند که با دهانِ پُر و ژستِ افراد سخنور سخن می الف
شناسیم؛ اما مُتَفَیهقان چه کسانی  را میزن  خدا! افراد پُرحرف و الف گفتند: ای رسول
 «.متکبران»هستند؟ فرمود: 

خُلقی روایت کرده است:  در توضیح خوش /]ترمذی، از عبداهلل بن مبارک
رویی، نیکی کردن به دیگران و  خُلقی )اخالق نیکو( عبارت است از: گشاده خوش

 خودداری از اذیت و آزار آنان.[

 شرح
خلقی و اخالق نیکو ذکر کرده است؛ از  خوش ی چند حدیث درباره /مؤلف

تر نزدیک اهلل تر باشد، به رسول اخالق جمله حدیثی بدین مضمون که هر کس خوش
تر خواهید بود و افرادِ  تر باشید، به اهلل و پیامبرش نزدیک اخالق است. لذا هرچه خوش

گیرند  می های سخنور را به خود زنی که هنگام حرف زدن، ژست آدم پُرحرف و الف
 دارند و از ایشان دورَند. ترین فاصله را با پیامبر چنین افراد متکبر، بیش و هم

ی  نشینند، رشته های ورّاجی هستند که در هر مجلسی می افرادِ پُرحرف، انسان
دهند! گویا کسی جز  ی حرف زدن نمی گیرند و به دیگران، اجازه دست می سخن را به

 .ست یبین شک این، نوعی تکبر و خودبزرگ ها در مجلس نیست. بدون آن
ی سخن را به او داده و از او درخواست پند  البته اگر حاضرانِ جلسه، خود رشته

و نصیحت کرده باشند، ایرادی ندارد که متکلم وحده باشد؛ اما خیلی زشت است که 
ی  در یک نشستِ عادی، به تنهایی و پشت سرِ هم سخن بگویید و به دیگران اجازه

                                           
، ش: /مذی از آلبانی؛ و صحیح التر780، ش: السلسلة الصحيحة؛ 6610صحیح الجامع، ش:  (۶)

0256. 
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سان که اگر کسی حرفی برای گفتن داشته باشد، از ترسِ  حرف زدن ندهید؛ بدین
 که سخن شما را قطع کند، هیچ نگوید! این

هنگام سخن گفتن، خود را فصیح و سخنور نشان زنی که  چنین افرادِ الف هم
گویند و  فاصله دارند؛ مانندِ کسانی که لفظِ قلم سخن می اهلل دهند، از رسول می

شکل در جمعی که زبان فصیح یا لفظ قلم  ! سخن بدینست ین، خودنمایهدفشا
گویید،  دانند، چه معنایی دارد؟ اگر در جمع دانشجویان یا طالب علم سخن می نمی

ها نیز به همین شکل عادت کنند؛ اما با  خوب است با زبان شیوا حرف بزنید تا آن
ای که دارند، سخن بگویید و از  ی مردم به زبان خودشان، یعنی با گویش و لهجه توده

سلمبه بپرهیزید؛ وگرنه، استفاده از چنین کلماتی، یعنی با  های قلمبه کار بردن واژه به
 های سخنور را به خود گرفتن! دهان پر حرف زدن، یعنی ژست آدم

فاصله دارند، افرادِ مغرور و متکبر هستند؛  و سومین دسته از کسانی که با پیامبر
و وقتی  گیرد ردنش را در برابر مردم باال میشود که سر و گ سی گفته میکبر به کمت

بیند! این، اخالقی بس زشت و نکوهیده است  رود، گویا کسی جز خود را نمی راه می
اگر  ی خود را بداند. و انسان باید از آن دوری نماید؛ زیرا هر انسانی باید حد و اندازه

قعیتی بخشیده است، دلیلی ندارد که تکبر ورزد؛ وبه او علم و م ثروتی دارد یا اهلل
ی پسندیده است، اما تواضعِ فروتنبلکه باید متواضع و فروتن باشد. چراکه تواضع و 

رو در حدیث آمده است: فقیر  باشد. از این چنین کسانی به مراتب بهتر و افضل می
گوید،  خن نمیها س که اهلل روز قیامت با آن ست یمتکبر، جزو سه نفر یا سه گروه

کند و عذاب دردناکی در انتظار  ها نظر نمی گرداند و به آن ها را پاکیزه نمی آن
ها که علم، ثروت یا  ای برای کبر و غرور دارد؟ اگر این هاست. زیرا فقیر چه انگیزه این

تری نسبت به تواضع و فروتنیِ  قدرتی دارند، متواضع باشند، تواضعشان ارزش بیش
تر شکر بگزارد  تر است، باید بیش های انسان بیش لذا هرچه برخورداریدیگران دارد. 

تری داشته باشد. اهلل متعال ما  و در برابر حق و نسبت به خلق، تواضع و فروتنی بیش
ی مسلمانان را از اخالق و رفتار  را به اخالق و رفتار نیکو آراسته سازد و ما و همه

 ی بزرگوار است. یقین او بخشنده زشت، دور بگرداند؛ به
*** 



 خویی باب: بردباری، تأنی و درنگ در کارها و نرم -33

 فرماید: اهلل متعال می

يَ لَ ٱَِظِميَ ك  َلَ ٱوَ ﴿ َغ  افِيَ لَ ٱوَ َظ  نََِع  َُٱوَ َِلذاِسَ ٱَع  ََّللذ    ﴾١٣٤َِسنِيَ ُمحَ ل َٱََُيِبُّ
[  ١٤٣: آل عمران]   

نمایند. و اهلل نیکوکاران  گذشت میخورند و از خطای مردم  کسانی که خشمشان را فرو می 
 را دوست دارد.

 فرماید: و می

فَ لَ ٱَُخذَِ﴿ ََوَ ع 
 
أ ََُِمرَ و  ٱب

عَ َِفَُعرَ لَ 
 
أ َو  نََِرِض  ََ [  ١٩٩: األعراف]  ﴾١٩٩َِهلِيَ ج  َلَ ٱَع 

 عفو و گذشت )در پیش( بگیر و به کار نیک و پسندیده فرمان بده و از جاهالن روی بگردان.

 فرماید: و می

﴿َ ل  َ ٱَت وِيسَ ت ََو  ن ةَُل  ََس  ل  ِيِئ ُة َٱَو  عَ دَ ٱَلسذ ََِف  حَ َِهَ َلذِتَٱب
 
نَُأ ِيٱَف إِذ اَس  َن ك َب يَ ََّلذ

ب يَ  د  ََۥن هَُو  رَع  ة نذهََُو 
 
أ ِىَيَۥك  ِيمَرَو  ا٣٤ََح  ى ََو م  ا َيُل قذ ََه  ِينَ ٱَإِلذ وا َََّلذ ُ ب  اَص  ى ََو م  ا َيُل قذ ََه  َُذوَإِلذ

َ ِظ  ِظيمَ َح  ََ  [٤٢  ،٤٣: فصلت]  ﴾٣٥َع 
ناگاه نیکی و بدی یکسان نیست. )بدی را( به بهترین شیوه پاسخ بده که اگر چنین کنی، 

شود که گویا دوستی صمیمی و نزدیک است. و  ست، چنان می کسی که میان تو و او دشمنی
شوند که شکیبایی ورزند و تنها کسانی چنین صفتی  تنها کسانی از این ویژگی برخوردار می

 ی بزرگی )از نیکی و ثواب دنیا و آخرت( دارند. ه بهرهیابند ک می

 فرماید: و می

ل م ن﴿ َ َو  ب  رَ َص  ف  زَ َل ِمنَ َلِك َذ  ََإِنَذَو غ  َٱَمَِع 
ُ ََََ  [٣٤: الشورى]  ﴾٤٣َُمورَِل 

  کردی از کارهای بس بزرگ است. و هرکس بردباری ورزد و درگذرد، بداند که چنین روی

 شرح
ی و درنگ در کارها، و بردباری، تأنّ»است:  هبابی بدین نام گشود /مؤلف

 اند. گی به هم نزدیکژاین سه وی«. خویی نرم
که  دار باشد و با این که انسان در هنگام خشم و عصبانیت خویشتن ست این، بردباری

 تواناییِ تالفی یا مقابله به مثل را دارد، در مجازات عجله نکند؛ بلکه از حقّ خود بگذرد.
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زدگی در انجامِ کارهاست؛  ر نیز به معنای درنگ و دوری از شتابدر امو تأنّی
ی نماید؛ بلکه باید پیش از وردا نگر و زودباور باشد یا پیش یعنی انسان نباید قشری

 .درنگ کنددقت و هر قضاوتی، 
نرمی رفتار  که انسان در تعامل با دیگران، به ست این، خویی نرمیا  رفقو اما 

مجازات باشند، بر آنان سخت نگیرد؛ بلکه در چنین شرایطی نیز نماید و اگر سزاوار 
گیری باشند؛  ی این نرمی و آسان نرمی رفتار کند. البته در صورتی که شایسته با آنان به

 فرماید: اهلل سبحانه و تعالی میزیرا 

انِي ةَُٱ﴿ اِنَٱوَ َلزذ وا َجَ ٱف ََلزذ اِمِنَ َِحدَ و  ََُكذََِلُ َ َِما ئ ةَ َُهم  ل  ََة  َج  ل  ََو 
 
اَُكمُخذَ ت أ ََبِِهم 

 
أ َف ةرَر 

َِٱَدِينََِِفَ ََِِمُنونَ تُؤَ َُكنُتمَ َإِنَّللذ َِٱب  َٱوَ َّللذ
لَ َِخرَِ ٓأۡلٱَمَِوَ ل  دَ ي شَ و  اَه  اب ُهم  ذ  ا ََع  ةرَط  َِمِنَ َئِف 

ََ  [٨:  النور]  ﴾٢َِمنِيَ ُمؤَ ل َٱ
مان دارید، نباید در دین اهلل هر زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید و اگر به اهلل و روز قیامت ای

 دو دچار دلسوزی شوید و باید در مجازاتشان تعدادی از مؤمنان حضور داشته باشند. نسبت به آن

 را در این باب ذکر کرده است؛ این آیه که اهلل  نخستین آیه /مؤلفسپس 
 فرماید: می

يَ لَ ٱَِظِميَ ك  َلَ ٱوَ ﴿ َغ  افِيَ لَ ٱوَ َظ  نََِع  َُٱوَ َِلذاِسَ ٱَع  ََّللذ   ﴾١٣٤َِسنِيَ ُمحَ ل َٱََُيِبُّ
  [  ١٤٣: آل عمران] 

نمایند. و اهلل نیکوکاران  خورند و از خطای مردم گذشت می کسانی که خشمشان را فرو می 
 را دوست دارد.

 باشد که اهلل متعال، بهشت را برای آنان آماده کرده است. این، از صفات پرهیزگاران می

يَ لَ ٱَِظِميَ ك  َلَ ٱوَ ﴿ َغ  از این عبارت چنین «. خورند کسانی که خشم خود را فرو می» :﴾ظ 

داری یا کنترل عصبانیت برایشان دشوار است، اما با این  کنیم که خویشتن برداشت می

فرمود:  رو پیامبر خورند. از این شوند و خشم خود را فرو می حال بر خود چیره می

ا الشدیُد اَّلَّ » َعِة إِنمَّ پهلوان، »یعنی:  (۶).«ي یْمِلُك نَفَسُه ِعنْد الَْغَضِب لَيَْس الشدیُد بالرصُّ

                                           
 .6218؛ و صحیح مسلم، ش: 2005صحیح بخاری، ش:  (۶)
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که هنگام  ست یکسی نیست که رقیب )هماوردش( را به زمین بزند؛ پهلوان، کس

 «.خشم، خودش را کنترل کند

افِيَ لَ ٱوَ ﴿ نََِع  تر  پیش«. نمایند و کسانی که از خطای مردم گذشت می: »﴾ِلذاِسَ ٱَع 

خواهیم کسی را  ه بیان این نکته پرداختیم که اگر میباره توضیح دادیم و ب در این

ببخشیم، باید سزاوارِ بخشش باشد؛ یعنی نباید از آدمِ شروری که گذشت ما بر 

اش را  افزاید، بگذریم. لذا باید کسی را بخشید که شایستگی گستاخی و شرارتش می

 فرماید: می دارد؛ زیرا اهلل

نَ ﴿ م  اَف  ف  ص ََع 
 
أ جَ َل حَ و 

 
ََۥُرهَُف أ َِٱََع   َ [  ٣١: الشورى]  ﴾ّللذ

 هر کس گذشت نماید و اصالح کند، پاداش او با اهلل است.

 ذکر کرده است: /ای که مؤلف و اما دومین آیه

فَ لَ ٱَُخذَِ﴿ ََوَ ع 
 
أ ََُِمرَ و  ٱب

عَ َِفَُعرَ لَ 
 
أ َو  نََِرِض   [  ١٩٩: األعراف]  ﴾١٩٩َِهلِيَ ج  َلَ ٱَع 

 و پسندیده فرمان بده و از جاهالن روی بگردان. عفو و گذشت )در پیش( بگیر و به کار نیک

َُخذَِ﴿اهلل متعال فرمود: عفو و گذشت در پیش بگیر و نفرمود: بگذر؛ بلکه فرمود: 
فَ لَ ٱ انگاری و خطای دیگران است؛  پوشی از سهل جا چشم . منظور از عفو در این﴾وَ ع 

اشد که مردم، با او زیرا مردم با یکدیگر در تعامل هستند و اگر کسی انتظار داشته ب

خواهد، محال است. لذا کسی که به این  ای رفتار کنند که خود می گونه دقیقاً به

پذیرد و اگر  نمایند، آن را می کند، اگر مردم حقش را ادا می رهنمود قرآنی عمل می

ها یا محرّمات االهی  که فرمان گذرد؛ مگر این کنند، از آن می حقی از او را ضایع می

که اهلل متعال فراروی ما گذاشته و باید به اندک  ست یشود. این، همان رهنمودپایمال 

رفتارِ نیک دیگران در حق خود راضی باشیم و آن را بپذیریم و اگر از سایر حقوق 

 خویش بگذریم، صاحبِ فضل و ارجمند خواهیم بود.

﴿َ
 
أ ََُِمرَ و  ٱب

ه کارهایی فرا ؛ یعنی ب«و به کار نیک و پسندیده فرمان بده: »﴾ِفَُعرَ لَ 

نیکی یاد شده است.  دانند یا در شریعت، از آن به مردم، آن را پسندیده میبخوان که 

وقتی مردم در انجام کار نیک کوتاهی کردند یا خیر و نیکیِ خود را از تو دریغ 

جا نیاوردند، تو خود نیکی کن و در مسیرِ فرا خواندن به خیر و  داشتند و حقّ تو را به
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عَ ﴿منشین.  نیکی از پا
 
أ َو  نََِرِض  منظور «. و از جاهالن روی بگردان: »﴾١٩٩َِهلِيَ ج  َلَ ٱَع 

که در  ست یداند؛ بلکه منظور، کس حکم را نمیجا، کسی نیست که  از جاهل در این

که حکمش  دهد، نه این ؛ یعنی از روی نادانی کارِ بدی انجام میورزد عمل، جهالت می

 فرماید:  متعال میگونه که اهلل همان داند. را نمی

ا﴿ ََب ةَُتلذوَ ٱَإِنذم  َِٱََع   ِينَ َّللذ عَ َلَِّلذ لُونَ ي  وَ ٱَم  ُتوُبونَ َُثمَذَل ة َِِب ه  ََءَ لسُّ رِيبَ َِمنَي 
َق 

َى ل  و 
ُ
ُتوُبََئِك َف أ َُٱَي  ل يَ َّللذ َ  [١٧:  النساء]  ﴾ِهمَ ع 

دهند و انجام می که از روی نادانی کارِ بدی ست یپذیرش توبه از سوی اهلل تنها برای کسان
 پذیرد. ی چنین کسانی را میکنند؛ اهلل توبهخیلی زود توبه می

ی مذکور، کسانی هستند که نسبت به حقوق دیگران  لذا منظور از جاهالن در آیه
ها روی  دهد از این دستور می کنند؛ اهلل ورزند و در آن، کوتاهی می جهالت می

شوند و  خود خسته می ها اهمیت ندهی، نآ ها اهمیت نده. وقتی به بگردان و به آن
نان حقّ خود را به نزاع و کشمکش بپردازی یا از آ آیند؛ اما اگر با آنان راه می بسا به چه
بیش از پیش جهالت بورزند و از سوی آنان به  شایدطور کامل مطالبه کنی،  به

 خواهی نرسی و دیگر حقّ تو را ادا نکنند. ای که می نتیجه
 فرماید: ل میاهلل متعا

ل م ن﴿ َ َو  ب  رَ َص  ف  زَ َل ِمنَ َلِك َذ  ََإِنَذَو غ  َٱَمَِع 
ُ َََ  [٣٤: الشورى]  ﴾٤٣َُمورَِل 

  کردی از کارهای بس بزرگ است. و هرکس بردباری ورزد و درگذرد، بداند که چنین روی

﴿ َ ب  رَ ﴿ یعنی در برابر اذیت و آزار دیگران، بردباری ورزد، َ﴾ص  ف  و  ﴾و غ 

ی و  گر قوت اراده که نشان ست یکردی، از کارهای بس سترگ نین رویچدرگذرد. 

تواند بر نفس خود  شود که چنین شخصی می سان روشن می پایداری اوست؛ بدین

 اند: چیره گردد. زیرا مردم از نظرِ چیرگی یا غلبه بر نفس خود چند دسته
سختی عنان  شوند؛ برخی هم به گاه بر نفس خود چیره نمی ها هیچ برخی از آن

سادگی نفس خود را در کنترل دارند و  ای دیگر به گیرند و عده نفس در دست می
سادگی صبر و گذشت  های اخالقی نیکی سرشته است و به ها را بر ویژگی آن اهلل
 نمایند. می
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کند و به اجر و  تحمل میلذا کسی که در برابر اذیت و آزار دیگران صبر و 
کردِ  بخشد، در حقیقت چنین روی  با همین امید آنان را می هی امیدوار است وپاداش ال

ی انسان است که صبر و تحمل، و  دهد. لذا شایسته نیک و سترگی از خود نشان می
کاران و  طور که پیش تر گفتیم، بخشیدن جنایت عفو و گذشت پیشه نماید. البته همان

طور مطلق  شت، نه بهو گذ ای نیست؛ زیرا عفو تجاوزکاران، کارِ نیک و پسندیده
طور مطلق، نکوهیده؛ بلکه به پیامدهای آن بستگی دارد و باید  ستوده است و نه به

 اصالح باشد. اش، نتیجهدقت کرد که 
*** 

َشجي عبرِد الرَقيرس:  َقاَل َرُسوُل اهللِ قال:  $وعن ابِن َعبَّاٍس  -692
َ
إِنَّ فیَك »أل

: احلِ  ِ حُیِبُُّهَما اّللَّ لََتنیر نَاةَخصر
َ
 (۶)]روایت مُسلم[ «.لرُم َواأل

در تو دو »بدالقیس فرمود: به اشجّ ع اهلل گوید: رسول می $عباس ابن ترجمه:
 «.ست که اهلل دوستشان دارد: بردباری و درنگ در کارها )سنجیده عمل کردن( ویژگی

ِر رفیٌق حُیِبُّ الري  إِنَّ اهللَ : »َقاَل َرُسوُل اهللِ قالت:  &وعن اعئشة -692 مر
َ
َق يِف األ فر

 (1)[متفٌق عليه] «.ُُكيهِ 
گیر است و  آسانمهربان و اهلل »فرمود:  اهلل گوید: رسول می &عایشه ترجمه:

 «.ی کارها را دوست دارد نرمی و مالیمت در همه

نَّ انلَِّبَّ  -693
َ
ماال یُعطي َرفِیٌق حُیِبُّ الريفَق، َویُعرِطي لَع الريفِق  إِنَّ اهللَ »قال:  وعنها أ

ِطي لََع ما ِسَواهُ   (۳)]روایت مسلم[ «.لََع الُعنِف َوما ال ُيعر
گیر است و نرمی  اهلل مهربان و آسان»فرمود:  گوید: پیامبر می &عایشه ترجمه:

دهد  رفتاری، پاداش یا نتایجی می در برابر نرمی و خوش و مالیمت را دوست دارد و
 «.دهد یکه در برابر خشونت و چیزهای دیگر نم

                                           
 .07صحیح مسلم، ش:  (۶)

 .6024؛ و صحیح مسلم، ش: 2867صحیح بخاری، ش:  (1)

 .6482صحیح مسلم، ش:  (۳)
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نَّ انلَِّبَّ  -612
َ
ُع ِمنر ََشٍء »قال:  وعنها أ َ إِنَّ الريفُق ال یَُكوُن يف َشٍء إاِلَّ َزانَه، َوال ُيْنر

 (۶)]روایت مسلم[ «.إاِلَّ َشانَهُ 
نرمی و لطافت در هر چیزی که باشد، آن »فرمود:  گوید: پیامبر می &عایشه ترجمه:

 «.گرداند ر چیزی که جدا شود، آن را زشت و معیوب میسازد و از ه را زیبا و آراسته می

 شرح
ی احادیث این باب، حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که  در ادامه /مؤلف

که اهلل دوستشان دارد:  ست یدر تو دو ویژگ»به اشجّ عبدالقیس فرمود:  پیامبر
 «.بردباری و درنگ در کارها )سنجیده عمل کردن(

رود،  که انسان در برابر ظلم و ستمی که بر او می ست اینحلم یا بردباری، 
پایداری نماید؛ البته نه مانندِ درازگوش که هرچه با او کنند، خیالش نیست و درک 

زده تالفی  خاطر بردباری و حلمی که دارد، شتاب شود، اما به کند؛ بلکه متأثر می نمی
 کند. ست، آن گاه مجازات مینماید. لذا اگر دریافت که تالفی یا مجازات، بهتر ا نمی

تأنّی یا درنگ در کارها، به معنایِ سنجیده عمل کردن و دوری از 

ترین عواملِ شکست و لغزش انسان، عجله یا شتاب در  ؛ یکی از مهمست یزدگ شتاب

آن.  امثالکارهاست؛ چه در انتقال خبرها به دیگران باشد و چه در داوری کردن و 

گیرند و به دیگران منتقل  آن را در هوا می ،شنوند ی میکه سخن برخی از مردم همین

َث بُِكلِّ َما »کنند؛ در صورتی که در حدیث آمده است:  می ْن َُيَدِّ
َ
َكََف بِالَْمرِْء َكِذبًا أ

 ،شنود ست که هرچه می گو بودن شخص همین کافی ای دروغبر»یعنی:  (1).«َسِمعَ 

 «.بازگو کند
ی  که چیزی درباره کنند؛ لذا به محضِ این میبرخی از مردم در قضاوت، عجله 

که بررسی نمایند که آیا آن شخص چنین سخنی گفته یا  شنوند، قبل از این کسی می
کنند و به او اَنگِ خطا، گمراهی و امثال آن  داوری می چنین کاری انجام داده است، پیش

 ک و پسندیده است.ی کارها، نی . این، درست نیست؛ بلکه درنگ و تأنی در همهزنند می

                                           
 .6485صحیح مسلم، ش: (۶)

 .5886ی صحیح خود؛ و ابوداود، ش:  مسلم در مقدمه (1)
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ی نرمی و مالطفت  درباره &المؤمنین عایشه سه حدیث از ام /سپس مؤلف
نرمی و مالیمت را دوست دارد و  ذکر ذکر کرده است؛ احادیثی بدین مفهوم که اهلل

سازد و از هر چیزی که  نرمی و لطافت در هر چیزی که باشد، آن را زیبا و آراسته می
کند که در  گرداند. و این، انسان را تشویق می وب میجدا شود، آن را زشت و معی

اش، با برادرانش، با دوستانش و با  نرمی عمل کند؛ با خانواده ی کارهایش به همه
گیر است و نرمی و  مهربان و آسان خو باشد. زیرا اهلل ی مردم، مهربان و نرم همه

 مالطفت را دوست دارد.
برد و احساسِ آرامش  کند، لذت می ینرمی برخورد م وقتی انسان با مردم به

گوید:  شود و می نماید، پشیمان می ها با خشونت رفتار می کند؛ اما هنگامی که با آن می
کردم؛ اما دیگر، کار از کار گذشته است. ولی اگر با  ای کاش چنین برخوردی نمی

 شد. کرد، از کارَش پشیمان نمی ها برخورد می نرمی و مالطفت با آن
ها را به  عال، همگان را به کارهای نیک، سودمند و پرخیر توفیق دهد و آناهلل مت

 های نیک و پسندیده آراسته سازد. های اخالقی و منش ارزش
*** 

َرايبٌّ يف املسِجد، َفَقاَم انلَّاُس إيَِلره يِلََقُعوا فِیه،  وعن أيب هریرة -612 عر
َ
قال: بَال أ

رِیقُ فقال انلَِّبُّ 
َ
ور َذنُوبىا ِمن َماءٍ : َدُعوهُ وَأ

َ
الى ِمنر َماٍء، أ َِلِ َسجر ِیَن وا لََع بَور ، َفإِنَّما بُِعثُتم ُميرَسي

ِینَ   (۶)]روایت بخاری[ «.ولَمر ُتبرَعُثوا ُمَعرسي
گوید: صحرانشینی در مسجد ادرار کرد؛ مردم برخاستند  می ابوهریره ترجمه:

به حالِ خود رها کنید و یک سطل آب او را »فرمود:  تا با او برخورد کنند. پیامبر
 «.اید که آسان بگیرید، نه سخت بر محل ادرارش بریزید؛ زیرا شما مأموریت یافته

 شرح
حدیثی بدین « خویی بردباری، تأنّی و درنگ در کارها و نرم»در باب  /مؤلف

 «.صحرانشینی در مسجد ادرار کرد»گوید:  می ابوهریرهمضمون نقل کرده است که: 

                                           
 .661 صحیح بخاری، ش: (۶)
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اطالع بودند؛ زیرا در صحرا  های دینی، بی ها، از احکام و آموزه نشین تر بادیه بیش
رو بینش و  کردند و به شترها یا گوسفندان خود مشغول بودند. از این زندگی می

 فرماید: می گونه که اهلل شناختِ دقیقی از دین نداشتند؛ همان

َٱ﴿
اُبَعَ ل   دََُّر  ش 

 
اقَ َارَ ُكفَ َأ نِف  جَ َاو 

 
أ رَُو  ََد  لذ

 
عَ َأ ا ََُحُدودَ َل ُموا َي  ل ََم  نز 

 
َُٱَأ َ َّللذ ََع  

ََ  [٩٧: التوبة]  ﴾ۦر ُسوِّلَِ
نشینان شدیدتر است و به عدم آگاهی از حدودی که اهلل بر پیامبرش نازل  کفر و نفاق بادیه

 نموده، سزاوارترند.

سر  های علمی و دینی به جا که در صحرا و دور از مردم و محیط یعنی از آن
 تری نسبت به احکامِ الهی دارند. برند، فهم و شناخت کم یم

ای از مسجد رفت و ادرار  این صحرانشین وارد مسجد شد؛ در این میان به گوشه
ها را نهی کرد و  آن اهلل ما رسولاکرد. مردم تصمیم گرفتند با او برخورد کنند؛ 

یک »ا بکند. و افزود: ر؛ یعنی بگذارید کارش «د رها کنیداو را به حالِ خو»فرمود: 
اید که آسان بگیرید، نه  سطل آب بر محل ادرارش بریزید؛ زیرا شما مأموریت یافته

 «.سخت
وقتی صحرانشین کارش را تمام کرد، دلوی آب در محل ادرارش ریختند تا پاک 

ِإنَّ َهِذهِ الَْمَساِجَد »آن صحرانشین را صدا زد و به او فرمود:  اهلل شود. سپس رسول
ِ ال ْكِر اَّللَّ ء  ِمْن َهَذا ابْلَْوِل َوال الَْقَذِر إِنََّما ِِهَ َِّلِ الِة َوقَِراَءِة الُْقْرآنِ  تَْصلُُح لََِشْ . «َوالصَّ

ی این مساجد نیست؛ بلکه این مساجد  چیزهایی مانند ادرار و نجاست شایسته»یعنی: 

 «.اند برای ذکر اهلل، نماز و تالوت قرآن ساخته شده
 شود: تی که از این حدیث برداشت میو اما نکا

عذر به جهل یکی از نکاتِ قابل برداشت از این حدیث است؛ یعنی برخوردی 
ی برخورد با عالم یا انسانِ آگاه، متفاوت  شود با نحوه که با انسان جاهل یا ناآگاه می

مراتب بدتر است و  شود، به است. زیرا کسی که از روی آگاهی مرتکب عملِ بدی می
داند،  دهد؛ اما کسی که نمی بسا از روی مخالفت با حقیقت، چنین عملی انجام می چه

 اهلل رو رسول عملش ایرادی ندارد. از اینکند  فکر می کرده،از روی ناآگاهی عمل 
 نرمی برخورد کرد. عذرِ این صحرانشین را پذیرفت و با او به
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ن بد و بدتر، یکی را یابیم که وقتی ناگزیر باشیم از میا از این حدیث درمی
 تری دارد. گزینیم که مفاسد کم ی نخست، یعنی بد را برمی انتخاب کنیم، گزینه

 که در این مورد، دو مفسده وجود داشت: چنان
 ادامه دهد و در مسجد، ادرار کند. شکه این صحرانشین به کارَ این نخست:

کارش را تمام کند؛  گذاشتند کردند و نمی که این صحرانشنین را بلند می این دوم:
 تر و شدیدتر بود: مفاسدِ این کار یا پیامدهای بدش بیش

ی  برای سالمتِ وی ضرر داشت؛ زیرا خودداری از خروج ادراری که آماده -۶
 شود. رساند و گاه باعث عفونت می خروج است، به مجاری ادرار آسیب می

هایش  لباسخاست و  پاچگی برمی کردند، با دست بسا اگر او را بلند می چه -1
چنین امکان داشت بدنش  کرد؛ هم تری را آلوده می فضای بیششد و  آلوده می

گرفت، در  در برابرِ مردم نمایان شود؛ لذا باید لباسش را جمع و جور می
 شد و هم لباسش. نتیجه هم بدنش آلوده می

 آن مرد را به حالِ خود رها کرد تا کارش را تمام کند و سپس رو پیامبر از این
 دستور داد محل ادرارش را با یک سطل آب بشویند.

ی گریزناپذیر که یکی بد و  بریم که از میان دو مفسده لذا به این قاعده پی می
چنین از میانِ دو مصلحت که یکی برتر  کنیم. هم دیگری بدتر است، بد را انتخاب می

ای را ترجیح  ها وجود دارد، گزینه است و فقط امکان انتخاب و انجامِ یکی از آن
ی مورد انتخاب از میانِ  دهیم که برتر یا سودمندتر است. به عبارت دیگر، گزینه می

ی  باشد و گزینه تر می اش کم ست که مفسده یا بدیای  مفاسد گریزناپذیر، گزینه
 باشد. تر می که مصلحتش برتر یا بیش ست ای هانتخابی از میان مصالح، گزین

که پاک کردن مسجد، واجب  ست اینآید،  حدیث برمی از دیگر نکاتی که از این
دستور داد که محلّ نجاست را با یک سطل آب بشویند.  اهلل ؛ زیرا رسولست یکفای

جا را پاک کند یا به  لذا هرکس در مسجد نجاستی دید بر او واجب است که خود آن
 جا را پاک نمایند. خادم مسجد و کسی که مسؤول است اطالع دهد تا آن

که پاک بودن محل نماز، یکی از شرایط صحت  ست اینگر  این حدیث، نشان
نماز است؛ لذا بر نمازگزار واجب است که بدن، لباس و محل نمازش را پاک کند؛ 
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که  ست اینکند که محل نمازش فرش باشد یا زمین یا هر چز دیگری؛ مهم  فرقی نمی
 پاک باشد.

و  ست ین زمین، فقط یک شستشو کافیابیم که برای پاک شد از این حدیث درمی
شود. البته اگر نجاست، دارای جِرم باشد، مانند  که روی آن آب بریزیم، پاک می همین

پس از زدودن را از میان ببریم و  نجاستمدفوع یا سرگین و امثال آن، باید ابتدا 
 آن مکان را با آب بشوییم. نجاست

نجاست، آب  ک کردنِرسد که برای پا نظر می از این حدیث چنین به
لذا «. یک سطل آب بر محل ادرارش بریزید»فرمود:  ؛ زیرا پیامبرست یضرور
شود. البته دیدگاه  تر علما بر این باورند که نجاست با چیزی غیر از آب، پاک نمی بیش

که هر چیزی مانند بنزین و امثال آن که نجاست را از میان ببرد،  ست اینصحیح، 
از آن جهت دستور داد که روی آن مکان آب بریزند که آن  یامبرکننده است و پ پاک

ریختند، با گذشت  نه اگر در آن محل آب نمیرگوتر پاک شود؛  مکان هرچه سریع
شد؛ لذا  رفت و آن مکان، پاک می زمان و در اثر باد و تابش آفتاب، نجاست از میان می

 جا زودتر پاک گردد. یختن آب برای این بود که آنر
ی شیمیای وجود نداشت؛ لذا برای شستشو و  شوینده چنین در دوران پیامبر هم

دانید که اگر نجاست از میان  زدودن نجاست، چیزی جز آب در اختیار نداشتند. می
از  کند که نجاست با چه چیزی زدوده شود. شود؛ لذا فرقی نمی برود، محل، پاک می

؛ یعنی با سه سنگی که انسان برای پاک گردد رو ادرار و مدفوع، با سنگ، پاک می این
 کند. کردن خود استفاده می

شود، با نجاستی برخورد کند  اگر لباس زن که بلند است و روی زمین کشیده می
و سپس نجاست در اثر کشیده شدن بر روی زمینِ پاک، از میان برود، لباس نیز پاک 

پوشیدند که یک یا دو  می های بلندی لباس گردد. زیرا زنان، در دوران پیامبر می
متر   ش از نیمیشد؛ البته نباید لباس زن، ب وجب و حتی نیم متر روزی زمین کشیده می

بود که  روزی زمین کشیده شود؛ این، وضیعت پوشش زنان در دوران پیامبر
 ترین زنان دنیا بودند؛ اما اینک چه؟! پاک
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کنند؛ بلکه از  نگاه نمی متأسفانه مسلمانان در دوران ما به گذشتگان نیک امت
 ی آنان فرموده است: درباره نمایند که اهلل های این امت تقلید می واپسین نسل

﴿َ ل ف  لَ َِدهِمَ ب عَ َِمنَ َف خ  َخ  اُعوا ََفر ض 
 
ل وَ ٱَأ ب ُعوا َٱوَ َة َلصذ و  َٱَتذ ه  وَ َِتَ لشذ َف س  وَ ي لَ َف  َنَ ق 

يًّا ََ  [٢٩: مريم]  ﴾٥٩َغ 
های نفسانی پیروی نمودند؛  نماز را رها کردند و از خواسته گاه نسلی جایگزینشان شد که آن

 پس سزای گمراهی )خویش( را خواهند دید.

از  ، در پوشش و دیگر مظاهر زندگیاین به جای خود! متأسفانه مسلمانان

برخی کنند و   پرستان تقلید می دشمنان خویش، یعنی از یهود و نصارا، مجوسیان و بت

 آورد غرب است. ز چشم به راهِ مُدهای جدیدی هستند که رهمسلمان هر رو زنانِاز 

هایی که مروّج فرهنگ مبتذل غرب هستند،  لذا مسؤوالن، وظیفه دارند از نشر مجله

و  ست ی؛ زیرا زن، خیلی احساسی و عاطفجلوگیری کنند و تدابیری جدّی بیندیشند

 ونه است که پیامبرگ ای ندارد؛ بلکه زن، آن جهت، دین و عقلِ قوی و پخته نیااز 

ْذَهَب لِلُبِّ الرَُّجِل اِْلَاِزِم ِمْن إِْحَداُكنَّ »فرمود: 
َ
یُْت ِمْن نَاقَِصاِت َعْقل  وَِدین  أ

َ
 (۶).«َما َرأ

سراغ ندارم که هیچ ناقصِ عقل و دینی مانند شما مردانِ عاقل و پخته را فریب »یعنی: 

ی غربی، فریفته  های فریبنده و جلوهها زن به مدها  لذا با توجه به این ویژگی «.دهد

تنها در لباس  دان، فقط سیمای مردانه دارند وشود. از سوی دیگر، بسیاری از مر می

ها به دستِ  ی زندگی آن مردان هستند؛ وگرنه، در حقیقت، زن هستند و تدبیر و اداره

 اید:فرم رانند. در صورتی که اهلل متعال می ها حکم می ها بر آن زنان است و زن

اُلَٱ﴿ ََُمونَ ق وذ ََلرِِج  ا َٱََع   َََ  [٤٣:  النساء]  ﴾ءَِلِنِس 
 مردان، سرپرست زنانند.     

ی زنان خود هستند؛ لذا زن  اما متأسفانه بسیاری از مردانِ امروزی، زیرِ سلطه
پوشد و هرچه بخواهد،  ی زندگی را در دست دارد؛ هرطور بخواهد، لباس می اداره

 چ پروایی از مرد و سرپرست خود ندارد!دهد و هی انجام می

                                           
 (.0526، 215بخاری، ش: ) (۶)
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پوشیدند تا پاهایشان  های بلندی می لباس ی پیامبر که زنان در دوره خالصه این

گوید: زن  می /ابوالعباس حرانینمایان نشود. و در خانه نیز پوشش مناسبی داشتند؛ 

ند، اش، یعنی در حضورِ زنان یا مردانی که محرمش بود در خانه در دوران پیامبر

رو به نادرست بودن  پوشاند. از این پوشید که از کف دست تا قوزک پا را می لباسی می

سنده بپوشاند،  تواند به لباسی که از ناف تا زانو را می بریم که زن، می این پندار پی می

اندیشی و برداشت نادرست از حدیث  ی کج نماید. چنین پنداری، اشتباه و نتیجه

ة»فرموده است: باشد که  می پیامبر
َ
ة إََِل َعْوَرة الَْمْرأ

َ
زن به »یعنی:  (۶).«ال َتنُْظر الَْمْرأ

در این حدیث زنِ بیننده یا زنی را مخاطب قرار  اهلل رسول«. عورتِ زن نگاه نکند

شود و لباس پوشیده است؛ یعنی  کند، نه زنی که به او نگاه می داده است که نگاه می

هیچ زنی و دارد، برای قضای حاجت، لباسش را دربیاورد؛ بسا زنی که لباس به تن  چه

که  گوید؛ نه این جنس خود نگاه کند. حدیث، این را می حق ندارد به عورتِ هم

عورت زن از ناف تا زانوست. کسی که چنین پنداری دارد، فریب شیطان را خورده 

 ه بوده است.چگون ی پیامبر ی پوشش زنان در دوره است؛ لذا باید ببینیم که نحوه

مرد نیز نباید ». یعنی: «ال َينُْظر الرَُّجُل إََِل َعْوَرِة الرَُّجلِ »در این حدیث آمده است: 

پیراهن و  -ازار و ردا با این حال مردها در دوران پیامبر«. به عورتِ مرد نگاه کند

ی کردند. خوب است به حدیث پوشیدند و فقط به ازار یا شلوار بسنده نمی می -شلوار

 گوید: زنی، خودش را به نبی اکرم می سهل بن سعد باره اشاره کنم؛  در این

از  اهلل رسولعرضه کرد. مردی گفت: ای رسول خدا! او را به ازدواج من در بیاور. 

تنها چیزی که دارم، ازارِ من »؟ گفت: «داریبرای مهرش چیزی آیا »آن مرد پرسید: 

ه عنوان مهریه به آن زن بدهد؟ اگر آن را به آن توانست ازارش را ب چگونه می. «است

پوشید، آن زن   خود آن را میداد، خود چیزی برای پوشیدن نداشت و اگر  زن می

اگر چه انگشتری  ؛برو چیزی پیدا کن»به او فرمود:  اهلل ماند! لذا رسول بدون مهر می

                                           
، و إرواء 0224الصالحین، ش:  ، ریاض024، ش: غاية املرامدر  /؛ آلبانی220ماجه، ش:  ابن (۶)

 این حدیث را صحیح دانسته است. 0212الغلیل، ش: 
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که مرد  ها با این آن یابیم که اما آن مرد چیزی نیافت. بنابراین درمی (۶)«.آهنی باشد

دادند و فقط به پوشاندن ناف تا زانو بسنده  بودند، به وضعیت پوشش خود اهمیت می

 کردند. نمی
یابی به چنین  در هر حال، علم و دانش، به درک و فهم نیاز دارد؛ برای دست

ها دین را  ها نگاه کنیم و ببینیم که آن و فهم آن بینشی باید به وضعیت صحابه
ترِ کافران در کشورهای غربی  فهمیدند و چگونه اجرایش کردند. اینک بیشچگونه 

کند که  کس از این حدیث برداشت نمی پوشانند. لذا هیچ های خود را می ها و ران سینه
های بدنش ایرادی  زن فقط باید از ناف تا زانو را بپوشاند و برهنه کردن سایر قسمت

 ندارد!
قسمتِ پایینیِ لباس زن را که روی زمین  یامبرگردیم؛ پ به اصل موضوع باز می

گردد،  کند وباز روی زمینِ پاک کشیده می شود و با نجاستی برخورد می کشیده می
، نجاستِ را از چیزی آب یا هر چیزِ دیگری اگریابیم که  پاک دانسته است؛ لذا در می
 شود. زایل کند، آن چیز، پاک می

خلقی و  دهد، خوش نشین از آن خبر میی دیگری که داستان این صحرا نکته
است که چه زیبا و با مالطفت با صحرانشین سخن گفت؛ این،  خویی پیامبر نرم

که باید در دعوت به سوی اهلل و امر به معروف و نهی از منکر  ست یهمان چیز
 رعایت کنیم؛ یعنی رفتارِ نرم و نیکی با مخاطبان خود داشته باشیم. زیرا انسان در

ختی به آن دست سرس رسد که با خشونت و ی نرمی و مالطفت به نتایجی می تیجهن
یابد. شاید اگر برخورد تند و شدیدی با مخاطبان خود داشته باشیم، دعوت یا  نمی

سخنِ ما را نپذیرند و بلکه در برابر ما بایستند و واکنش منفی از خود نشان دهند و 
ها  د. و بر عکس، اگر برخورد نیکی با آنخاطر برخوردِ تند ما، شریعت را رد کنن به

 رود حقیقت را بپذیرند. داشته باشیم، انتظار می
در این حدیث از برانگیخته شدن یا مأموریت این امت خبر داد؛ لذا بر  اهلل رسول

این امت واجب است که به مسؤولیتش در قبالِ دعوت به سوی دین عمل کند. یعنی 

ای برای تبلیغ شریعت بداند؛ از  را مأمور یا فرستاده هر یک از افراد امت باید خود

                                           
 .0564و...(؛ و مسلم، ش:  4127، 4121، 4168صحیح بخاری، ش: ) (۶)
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اِهُد »فرمود:  اهلل رو رسول این ، دارد حضورهرکس »یعنی:  (۶).«الَْغائِبم كِمنِْلُبلِِّغ الشَّ

هستیم و  و ما، امت محمد «.باید )این سخنان را( به کسی که غایب است، برساند

يَن ولَْم »فرمود:  رو پیامبر اینباید شریعت را به سایرِ مردم برسانیم. از  ِ فَإِنَّما بُِعثتُم ُميََّسِّ
ينَ  ِ  «.اید که آسان بگیرید، نه سخت شما مأموریت یافته»یعنی:  .«ُتبَْعثُوا ُمَعَّسِّ

صدایش زد  وقتی صحرانشین کارش را تمام کرد، پیامبردر حدیث آمده است: 

ْ »و به نرمی و مالیمت به او فرمود:  ء  ِمْن َهَذا ابْلَْوِل َوال إِنَّ َهِذهِ ال َمَساِجَد التَْصلُُح لََِشْ
 ِ ْكِر اَّللَّ الِة َوقَِراَءِة الُْقْرآنِ  الَْقَذِر إِنََّما ِِهَ َِّلِ چیزهایی مانند ادرار و »یعنی:  (1).«َوالصَّ

ی این مساجد نیست؛ بلکه این مساجد برای ذکر اهلل، نماز و تالوت  نجاست شایسته

خدایا! من و محمد را مشمول رحمت »آن صحرانشین، گفت: «. اند قرآن ساخته شده

جا که  شد؛ اما از آن کرد و ساکت می جا دعا می ای کاش تا همین«. خویش بگردان

کرد که رحمت، گنجایش همه را  او را سرزنش کرده بودند و گمان می صحابه

ا مشمول این و کسی دیگر را با م»ایش چنین گفت: عی د نخواهد داشت، در ادامه

هی را تنگ و محدود دانست؛ زیرا جاهل ی ال لذا رحمتِ گسترده«. مگردان رحمت

 بود و جاهل، حکمِ خودش را دارد.
نرمی و  با که باید در دعوت و در امر به معروف و نهی از منکر، نتیجه این

ما  ؛ امتحان و تجربه کنید تا ببینید چه روشی بهتر است. البتهنماییم رفتارمالطفت 
گونه فرموده  این اهلل باشد؛ زیرا رسول علمِ یقین داریم که نرمی و مالیمت بهتر می

 کنیم. است و ما از روش و رهنمودِ او پیروی می
*** 

نٍس  نر عَ وَ  -611
َ
وا»قال:  ِبي انلَّ  نِ عَ  أ وا َوال ُتَعرسي ُ ُروا ،يرسي وا َوال ُتَنفي ُ متفٌق ] .«َوبَْشي

 (۳)[عليه
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( آسان بگیرید و بر خود و دیگران»)فرمود:  گوید: پیامبر می انس ترجمه:
 «.بیزار نکنیدسخت نگیرید؛ مژده دهید و 

 شرح
« خویی بردباری، تأنی و درنگ در کارها و نرم»این حدیث را در باب  /نووی

آسان بگیرید و سخت »فرمود:  گوید: پیامبر می ذکر کرده است. انس بن مالک
 در این حدیث چهار جمله آمده است:«. و بیزار نکنید نگیرید؛ مژده دهید

های آسان را در پیش بگیرید؛ چه در  ؛ یعنی مسیرها یا روش«آسان بگیرید»
این بود که هرگاه  رفتارها و اعمالِ شخصی و چه در تعامل با دیگران. روش پیامبر

البته در  کرد؛ تر را انتخاب می ی آسان گرفت، گزینه دو گزینه فرارویش قرار می
ی  بیش از همه اهلل اگر گناه و معصیت بود، رسول وصورتی که گناه و معصیت نبود. 

 کرد. مردم از آن دوری می
چیز،   ها و در تعامل با مردم، بلکه در همه لذا شما نیز در تمام شرایط در عبادت

اهد و این، خو زیرا اهلل متعال برای ما آسانی میها را انتخاب کنید؛  ترین گزینه آسان
 فرماید: می اهلل که ما باید در همه حال رعایت کنیم. ست یهمان چیز

َُٱَيُرِيدَُ﴿ َ لَ ٱَبُِكمََُّللذ ََيُس  ل  َ لَ ٱَبُِكمََُيُرِيدََُو  ََََ[  ١٨٢: البقرة]  ﴾ُعس 
 خواهد، نه سختی و دشواری.اهلل برای شما آسانی می

ها سخت و  ید که یکی از راهبه عنوان مثال: اگر دو راه برای رفتن به مسجد دار
و دیگری، آسان، بهتر است از راهِ  -باشد مثالً پُر از سنگ و خار می -دشوار است
خواهید وضو بگیرید؛ هم به آبِ گرم  زمستان است و می چنین هم آسان بروید.

دسترسی دارید و هم به آب سرد؛ خُب بهتر است با آب گرم وضو بگیرید. و 
 یا باماشین به حج بروید امکان برای شما وجود دارد که با  اگر اینطور حج؛  همین

 باشد، بهتر است با هواپیما بروید. تر می آسان اپیماو رفتن با هو ،هواپیما
شرطی که معصیت  تر برتر است؛ البته به که در هر عملی، روشِ آسان خالصه این

ر میانِ دو کار قرار د اهلل گوید: هرگاه رسول می &المؤمنین عایشه نباشد. زیرا ام
 شرطی که گناه نبود. کرد؛ البته به تر را انتخاب می گرفت، کارِ ساده می
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اما اگر انجام یک عبادت، فقط با تحمل مشقت و سختی ممکن باشد، روشن 

ها،  تر خواهد بود؛ مثالً کامل کردن وضو در سختی است که اجر و ثوابِ آن بیش

ت است. اما اگر برای انسان این امکان وجود ی رفع درجا ی گناهان و مایه کفاره

داشته باشد که روش یا عملی آسان را برگزیند و روش سخت را ترجیح دهد، در 

باشد. مانندِ  تر می حقیقت افضل را ترک کرده است؛ زیرا افضل، انتخابِ روشِ آسان

رْي  »اش فرموده است:  درباره اهلل روزه که رسول
لُوا الِْفْطرَ  ال یََزاُل انلَّاُس ِِبَ  ؛«َما َعجَّ

یا « برند تا زمانی که در افطار کردن عجله کنند سر می مردم در خیر و نیکی به»یعنی: 

ُروا »بالفاصله پس از غروب آفتاب افطار نمایند. و در حدیثی دیگر آمده است:  خَّ
َ
وأ

ُحورَ  چرا؟ «. ندتأخیر بینداز و خوردن سحری را تا پایان وقت سحر به»یعنی:  (۶)؛«السُّ

تأخیر بیندازیم، توان و  که اگر به جای تعجیل در خوردنِ سحری، آن را به برای این

تأخیر نیندازیم  چنین اگر افطار کردن را به تری در روز خواهیم داشت؛ هم نیروی بیش

ویژه در  تر خواهد بود؛ به و بالفاصله پس از غروب آفتاب افطار کنیم، برای ما آسان

 طوالنیِ تابستان.روزهای گرم و 
های  دهد اعمال و روش لذا شواهد و دالیل فراوانی وجود دارد که نشان می

 تر، برتر است. لذا بر خود آسان بگیرید. آسان
های  ها و نیز در تعامل با دیگران، روش ؛ یعنی در عبادت«و سخت نگیرید»

مردی را  گیری نهی شده است. باری پیامبر سخت را انتخاب نکنید؛ زیرا از سخت
گفتند: ای  دید که در آفتاب ایستاده بود؛ علتش را پرسید. در پاسخِ پیامبر

 اهلل خدا! او روزه دارد و نذر کرده که روزه بگیرد و زیرِ آفتاب بایستد. رسول رسول
 (1)«.در آفتاب نایست»آن مرد را از این کار نهی کرد و فرمود: 

جام دادید، به خود نوید دهید که اگر در یعنی هرگاه عملِ نیکی ان«. مژده دهید»
ی دیگران نیز به همین شکل  اید، از شما پذیرفته خواهد شد و درباره آن تقوا داشته

چه تقوا  ها مژده دهید که چنان عمل کنید. یعنی اگر عمل نیکی انجام دادند، به آن
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ی پذیرش پذیرد. و تقوا شرطی اساسی برا داشته باشند، اهلل متعال عملشان را می
 فرماید: اعمال است؛ زیرا اهلل متعال می

ا﴿ بذُلََإِنذم  ت ق  َُٱَي  َ  [٨٧: دة املائ]  ﴾٢٧َُمتذِقيَ ل َٱَِمنَ َّللذ
 پذیرد. اهلل، تنها از پرهیزگاران، می

پذیرد؛  اگر دعا کردید و اهلل را خواندید، به خود نوید دهید که اهلل، دعایتان را می
 فرماید: می اهللزیرا 

بُُّكمََُو ق ال َ﴿ سَ َُعوِنَ دَ ٱَر 
 
َأ َ َت ِجب  َ [  ٦١: غافر]  ﴾ل ُكم 

 و پروردگارتان فرمود: مرا بخوانید تا دعای شما را بپذیرم.

رو یکی از بزرگان سلف گفته است: هرکس توفیق دعا پیدا کرد، پس او را  از این

ق ال َ﴿فرماید:  می به پذیرش دعایش مژده باد؛ زیرا اهلل بُُّكمََُو  سَ َُعوِنَ دَ ٱَر 
 
َأ َت ِجب 

 َ  «.و پروردگارتان فرمود: مرا بخوانید تا دعای شما را بپذیرم: »﴾ل ُكم 
دانست و به فال نیک گرفتن را  فالِ بد زدن را ناپسند می اهلل که رسول و این

کند؛ زیرا اگر انسان کاری را به فالِ نیک بگیرد، با  پسندید، این موضوع را تأیید می می
یابد؛ اما اگر  دهد و به نتایج خوبی دست می تری آن را انجام می یروی بیشنشاط و ن

رغبتی به انجامِ  رود؛ تازه اگر کار را شروع کند، با بی فالِ بد بزند، دستش به کار نمی
چنین و »پردازد. لذا به خود و دیگران نوید دهید؛ اگر کسی نزدتان آمد وگفت:  آن می

اش  به او نویدِ خیر دهید و او را شادمان کنید تا نگرانی و نگران بود،« ام چنان کرده
، به او بگویید: هیچ وضعیتی روید ویژه هنگامی که به عیادت بیمار می برطرف شود. به

نسان باید صبر کند و به ایابی؛  شاءاهلل بهبود می ماند؛ خوشحال باش که ان ثابت نمی
ای به او بگویید؛ مثالً به او  ارکنندهچنین سخنان امیدو هی امیدوار باشد. همپاداش ال

بگویید: امروز رنگ و رویِ بهتری داری. زیرا با گفتن چنین سخنانی او را خوشحال 
 سان  و بدین با خود و دیگران به همین شکل عمل کنید رابطهکنید. لذا همیشه در  می

 

 شادی را به خود و دیگران هدیه نمایید.
های سالم و شایسته  بیزار و  ا از کارهای نیک و راه؛ یعنی مردم ر«و بیزار نکنید» 

های شایسته تشویق نمایید.  ها را به کارهای نیک و راه گریزان نگردانید؛ بلکه آن

رغبت شوند؛ مثال! امام جماعت نباید  ای عمل نکنید که نسبت به عبادت بی گونه به
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 را با پیامبر نماز عشا که معاذ بن جبل . چنانتر کند نماز را از حدّ سنت، طوالنی

داد. باری  رفت و همین نماز را برای آنان امامت می خواند و سپس نزدِ قومش می می

جا آورد. و این  نماز را خیلی طوالنی خواند؛ لذا مردی نمازش را تنهایی به معاذ

باعث شد که به این مرد، اَنگِ نفاق بزنند و بگویند: منافق شده است. آن مرد برای 

نَْت یَا ُمَعاُذ؟»فرمود:  به معاذ اهلل رفت. لذا رسول ت نزد پیامبرشکای
َ
َفتَّاٌن أ

َ
 (۶)«أ

 «اندازی؟ ای معاذ! آیا مردم را در فتنه می»یعنی: 

فرمود:  اهلل کرد؛ رسول شد و نماز را طوالنی می نماز می شخصِ دیگری نیز پیش

 بِ »
یُّكْم َصیلَّ

َ
ِريَن فَأ ْف إِنَّ ِمنُْكْم ُمنَفِّ نمازِ  هرکس از شما پیش»یعنی:  (1).«انلَّاِس فَلْيَُخفِّ

 «.مردم شد، نماز را کوتاه بخواند
گاه کسی را از  رو هیچ ؛ از اینست یلذا گریزان کردن مردم از عبادت، کارِ ناپسند

ها را به  ها آسان بگیرید. وقتی آن نرمی رفتار کنید و بر آن عبادت نرانید؛ بلکه با آنان به
ای دعوت دهید که متنفر و بیزار نشوند؛ به  گونه خوانید، به فرا می اهللسوی 

ای؛ یا این ویژگیِ  کس نگویید: تو، آدمِ خطاکاری هستی؛ فالنی! تو معصیت کرده هیچ
شود که بیش  گرداند و باعث می ها را گریزان می هایی آن بد در توست. چنین عبارت

ها را به نیکی و به نرمی دعوت  . پس آنور شوند از پیش در گناه و معصیت غوطه
کردی  دهید تا با شما اُنس بگیرند و سخن و دعوتِ شما را دریابند. اگر چنین روی

مژده دهید و »اید که فرموده است:  عمل کرده اهلل داشته باشید، به رهنمود رسول
 «.بیزار نکنید

بر همین اساس به و  ات قرار بده سرمایهلذا ای برادرِ مسلمان، این حدیث را 
سرمایه و اصلِ بزرگ  اینو در این مسیر حرکت کن و با  سوی پروردگارت گام بردار

 یقین خیر و نیکی فراوانی خواهی یافت. با بندگان االهی همراه شو؛ به
*** 
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ُت َرُسوَل اهللِ قال:  وعن جریر بن عبد اّللَّ  -619 َق »یُقول:  َسِمعر َمنر حُیرَرِم الريفر
َ ُُكَّهُ  حُیرَرمِ   (۶)]روایت مسلم[ «.اخلریر

س هرک»فرمود:  شنیدم که می اهلل گوید: از رسول می جریر بن عبداهلل ترجمه:
 «.گردد ها محروم می ی نیکی از همهشود،  مخویی محرو از نرم

يِب ُهریرَرةَ  -611
َ
نَّ رَُجالى َقاَل للنَِّبي  وعنر أ

َ
َد ِمراراى َفر«. ال تَغَضبر »: أورِصين، قال:  أ دَّ

َضبر »َقال:   (1)]روایت بخاری[ «.ال َتغر
گفت: مرا نصیحت کن. فرمود:  به پیامبر شخصیگوید:  می ابوهریره ترجمه:

فرمود:  او چندین بار درخواست نصیحت کرد و پیامبر«. خشمگین مشو»
 «.خشمگین مشو»

 شرح
هرکس از »فرموده است:  حدیثی بدین مضمون ذکر کرده که پیامبر /مؤلف

یعنی اگر انسان در هر یک «. گردد ها محروم می ی نیکی خویی محروم شود، از همه نرم
از کارهای شخصی و نیز در تعامل با دیگران مدارا نکند و از نرمی و مالیمت محروم 

گیری نماید گردد؛ به عبارت دیگر اگر سخت های آن کار محروم می شود، از تمام خوبی
ت تجربه نیز این را ثاب شود. از خیر و نیکیِ عملش محروم میو با شدت عمل کند، 

ی  دهد، به نتیجه با خشونت یا شدت انجام می کرده است؛ وقتی انسان، کاری را
رسد؛ اما اگر با صبر و حوصله و نرمی و مدارا به کاری بپردازد، به خیر و  مطلوب نمی

 خو  ، باید همواره نرمست ییکیابد. لذا هرکس خواهان خیر و ن نیکیِ فراوانی دست می
 

 دست آورَد. باشد و مدارا کند تا خیر و نیکی یا نتایج مطلوبی به
گفت:  شخصی به پیامبر؛ در این حدیث آمده است: و اما حدیث ابوهریره
او چندین بار درخواست نصیحت کرد و «. خشمگین مشو»مرا نصیحت کن. فرمود: 

زودخشم نباش که به اندک چیزی برافروخته  یعنی«. خشمگین مشو»فرمود:  پیامبر
صبر و حوصله داشته باش. زیرا خشم و عصبانیت، و عصبانی شوی؛ بلکه 

                                           
 .6486صحیح مسلم، ش:  (۶)

 ذکر شد.[ 58ی  شماره تر به . ]این حدیث پیش2002صحیح بخاری، ش:  (1)
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جوش آورَد. در نتیجه  را به خونَشاندازد تا  که شیطان در قلبِ انسان می ست یاخگر
شود که  گردد و باعث می شود و چشمانش سُرخ می های گردن انسان بلند می رگ

 فعالنه کاری انجام دهد که بعد، پشیمان گردد.انسان، من
هی یا نماز یا روزه سفارش نماید، به که این مرد را به تقوای ال آن بی اهلل رسول

پرهیز از خشم و عصبانیت سفارش فرمود؛ زیرا این سفارش، مطابقِ نیاز و وضعیتِ 
کرد. به  د میهر کسی را مطابق وضعیت یا نیازش ارشا که پیامبر آن مرد بود. چنان

سفارش نمود که سه روز در ماه روزه بگیرد و پیش از  عنوان مثال به ابوهریره
نیز همین سفارش را کرد، اما به این   خواب، نماز وترش را بخواند؛ به ابودرداء

دانست که  شناخت و می زیرا او را خوب می«. خشمگین مشو»مرد چندین بار فرمود: 
 «.خشمگین مشو»مود: ؛ لذا فرست یآدمِ زودخشم

ای کفرآمیز  گونه که بارها مشاهده شده است، گاه خشم، انسان را به گفتنِ کلمه آن
کند؛ لذا  وادار می یا نافرمانی از پدرش یا طالق دادن همسرش یا کتک زدن مادرش

گردد. از  اش پشیمان می نشیند، از کرده شود و خشمش فرو می که سرد می انسان همین
طالقه کردم. چنین  پرسند: عصبانی بودم و همسرم را سه رند کسانی که میرو بسیا این

از خشم و  بلکه گاه خشمگین نشوید؛ شود. لذا هیچ هایی زیاد مطرح می سؤال
ای انسان را متأثر و دگرگون  اندازه عصبانیت بپرهیزید؛ زیرا خشم و عصبانیت، به

 برد. کند که گاه او را تا حدِّ جنون پیش می می
ای خشمگین شود که درک  اندازه اگر انسان به اند: رو برخی از علما گفته این از

گوید، سخنش اعتبار ندارد؛ اگر لفظِ طالق بر زبان بیاورد، همسرش  نکند چه می
 اعتبار و قابل قبول نیست؛ زیرا از روی شود. و اگر دعا کند، دعایش بی طالق نمی

 درک و آگاهی سخن گفته است.

وٍس وعن أيب -612
َ
اد بن أ َکَتَب اإِلحَسان  إِنَّ اهللَ »قال:  َعن رسوِل اّللَّ   یعََل شدَّ

َحُدُكم 
َ
ََة ويلُِحدَّ أ حبر ِسُنوا اَّلي حر

َ
حِسُنوا الِقترلََة َوإَِذا َذحبرُتم َفأ

َ
لََع ُُكي ََشٍء، فإِذا َقتلُتم َفأ

رتَُه َولرُیِحر َذبیَحَتهُ   (۶)]روایت مسلم[ «.َشفر

                                           
 .0844صحیح مسلم، ش:  (۶)
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، نیکی و اهلل»فرمود:  اهلل گوید: رسول می لی، شداد بن اوسابویع ترجمه:
گر یا مجرمی را  کافری ستیزه -احسان را در هر کاری، الزم قرار داده است؛ لذا وقتی

کُشید، خوب بکُشید و هنگامی که حیوانی را ذبح  می -یا جانوری موذی را قصاص به
قویش را تیز کند و حیوانی را که باید چا کنید، خوب ذبح نمایید و هر یک از شما می
 «.کند راحتزود خواهد ذبح نماید،  می

ریِن َقطُّ إاِلَّ  وعن اعئشة رِض اّللَّ عنها قالت: َما ُخریي رسوُل اّللَّ  -616 مر
َ
بنََی أ

َعَد انلَّاِس ِمنرُه. َوَما بر
َ
َما ََكَن أ ا، فإنر َكَن إِثر ُهَما، َما لَم یَُكن إِثرمى ررَسَ ي

َ
َخَذ أ

َ
َتَقَم رسوُل اّللَّ  أ  انر

ِ تعاىل. ، َفینَتِقم ّلِلَّ َمُة اّللَّ ن تُنَتَهَك ُحرر
َ
، إاِلَّ أ ِسِه يِف ََشٍء َقطُّ  (۶)[متفٌق عليه] نِلَفر

شد،  در میان دو گزینه مخیَّر می اهلل گوید: هرگاه رسول می &عایشه ترجمه:
ود؛ و اگر گناه بود، بیش از کرد، در صورتی که گناه نب ها را انتخاب می ترین آن آسان
گاه در هیچ موردی برای خود  هیچ اهلل جست. رسول ی مردم از آن دوری می همه

خاطر  شد که در این صورت به که حرمت دین اهلل شکسته می انتقام نگرفت، مگر این
 گرفت. اهلل انتقام می

رُبُكمر : »َقاَل َرُسوُل اهللِ قال:  وعن ابن مسعود -612 خر
ُ
ال أ

َ
بَِمنر حَیرُرُم لََع انلَّارِ  أ

ٍل  ٍ َسهر ٍ لنیي ور بَِمنر ََترُرُم َعلَیرِه انلَّار؟ ََترُرُم لَع ُُكي َقِریٍب َهنیي
َ
]ترمذی روایتش کرده و  «.أ

 (1)باشد.[ گفته است: حدیثی حسن می
آیا به شما از کسی خبر »فرمود:  اهلل رسول»گوید:  می مسعود این ترجمه:
باشد؟  آتش دوزخ حرام است یا از کسی که آتش دوزخ بر او حرام میبدهم که بر 

 «.گیر حرام است خو و آسان برخورد، باوقار، نرم آتش دوزخ بر هر مسلمانِ خوش
 

 

                                           
 .6267؛ و صحیح مسلم، ش: 2421صحیح بخاری، ش:  (۶)

، ش: /ح الترمذی، از آلبانی؛ و صحی822، ش: السلسلة الصحيحة؛ 6218صحیح الجامع، ش:  (1)
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 شرح
ی احادیثِ این باب، حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که:  در ادامه /مؤلف
، نیکی و احسان را در هر اهلل»فرمود:  گوید: پیامبر می شدّاد بن اوسابویعلی، 

یا  قصاص گر یا مجرمی را به کافری ستیزه -کاری، الزم قرار داده است؛ لذا وقتی 
کنید،  کُشید، خوب بکُشید و هنگامی که حیوانی را ذبح می می -حیوانی موذی را
 «.خوب ذبح نمایید

که  ست ای هیا موجودات زندگوشت  با حیوانات حالل رابطهذبح و نحر، در 

گوشت را سر  کنند و سایر حیوانات حالل ؛ شتر را نَحر میباشد ها حالل می گوشتِ آن

گیرد و ذبح در  نحر در پایینِ گردن که متصل به سینه است، صورت می بُرند. می

رگِ اصلی  باشد. در ذبح و نحر، بریدن دو شاه میقسمتِ باالی گردن که به سر متصل 

 رسانند. زیرا پیامبر ون را به تمام بدن می؛ یعنی همان دو رگی که خست یضرور

َم وَُذِكَر اْسُم الِل َعلَيِْه فََُكُوا»فرموده است:  ْنَهَر ادلَّ
َ
هر چیزی که با آلتِ »یعنی:  (۶).«َما أ

کند و نامِ اهلل بر آن گرفته شود، حالل است؛  ای ذبح گردد که خون را جاری می بُرنده

گردد. لذا شرط حالل  رگ جاری می دن دو شاهیبرخون، فقط با  «.پس از آن بخورید

رگ است؛ اما بریدنِ حلقوم،  یا حیوان نحرشده، بریدنِ دو شاه  شده بودنِ حیوان ذبح

ن مِری، یعنی مجرای غذا، شرط نیست؛ البته بهتر است که دیعنی مجرای تنفس و بری

 هر دو بریده شوند.
ها جایز  ها امر شده یا کشتن آن آن که به کشتنِ ست یاما قتل در رابطه با موجودات

توانیم  ها امر شده، می ها جایز نیست. از جانورانی که به کشتنِ آن است، اما خوردن آن
که کشتن جانوران موذی، جایز  به موش، عقرب، مار و سگِ گازگیر اشاره کنیم؛ چنان

 است.
عاً موجودی که طب گوید: شریعت به کشتن هر که می ای دارند علما قاعده

، دستور داده است؛ و هر جانوری که طبیعتاً موذی نیست، اما اسباب ست یموذ
که  ست اینتوان او را کُشت. البته مورد دوم مشروط به  شود، می زحمت و اذیت می

                                           
 .0822(؛ و مسلم، ش: 2174، 6417، 6522بخاری، در چندین مورد، از جمله: ) (۶)
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باعث زحمت و اذیت شود؛ یعنی اگر موجودی مثل مورچه که در اصل آزاردهنده 
ید، کشتنش درست است؛ اگرچه در نیست، در خانه النه کند و خانه را خراب نما

اصل، از کشتن مورچه و امثال آن نهی شده است؛ ولی اگر برای رفع این مشکل، 
طور هر حشره یا موجود  توان آن را کُشت. و همین راهی جز کشتنش نباشد، می

 دیگری چون مورچه که در اصل، آزاردهنده نیست.
ا بکشید، خوب بکشید؛ خواهید موشی ر کشتنِ موش مستحب است. لذا اگر می

یعنی او را با چیزی بکشید که زود بمیرد و اذیت نشود. برخی از مردم، برای کشتن 

سان که موش به این  کنند؛ بدین های خانگی از چسبِ مخصوص استفاده می موش

های  میرد؛ این، یکی از نمونه چسبد و در اثر تشنگی و گرسنگی می چسب، می

که  باشد؛ مگر این و جایز نمی ست یجانوران موذ نادرست در کشتن موش و دیگر

د و یریاست، بگ به دامِ این چسب افتادهمرتّب سر بزنید تا موش یا هر جانوری را که 

آن را بکشید. اما اگر جانور بیچاره را دو یا سه روز در این چسب رها کنید تا از 

جایز، با آتش دوزخ رود که به سبب این کارِ نا تشنگی و گرسنگی بمیرد، بیم آن می

ة  َحبَ »فرموده است:  مجازات شوید؛ زیرا پیامبر ٌة ِِف ِهرَّ
َ
َها حَّتَّ تْ سَ دَخلَت انلَّاَر اْمَرأ

خاطر  زنی به»یعنی:  (۶).«ِمْن َخَشاِش األرِْض  تأُكللَتَْها أرْسَ  أَطَعَمتَْها، َواَل ِِهَ  َماتَْت فَاَل ِِهَ 

ندانی نمود و به او غذا نداد و آزادش نکرد که یک گربه به دوزخ رفت؛ زیرا گربه را ز

 «.بخورد؛ در نتیجه مُرد کند و از جانوران زمین شکار
لذا اگر کشتنِ چیزی جایز یا پسندیده بود، آن را با چیزی بکشید که زود بمیرد و 

گویند. چلپاسه را بکشید، اما  اذیت نشود؛ از جمله مارمولک که به آن چلپاسه نیز می
 ای بکشید که زود بمیرد. گونه بهسعی کنید 

خواهید کسی را به قصاص بکشید، به همین شکل عمل کنید؛  چنین وقتی می هم
قتل رسانده  شود که مقتول را به البته ناگفته نماند که قاتل، به همان شکلی قصاص می

برد زدن به زیورآالت یک زن، او را گرفت، سرش  یک یهودی برای دستاست. زیرا 
ک سنگ گذاشت و با سنگی دیگر سرش را کوبید و او را کُشت. وقتی به را روی ی
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، هنوز جان داشت؛ از او پرسیدند: چه کسی تو را به این وضع انداخته دسراغ زن رفتن
است؟ و چون آن یهودی را نام بردند، با سرش اشاره کرد؛ یعنی تأیید نمود که 

گیر کردند؛ او نیز به قتل، اعتراف قتل رسانده است. یهودی را دست یهودی مرا به فالن
 این یهودی را به همین شکل قصاص کردند؛ زیرا اهلل کرد. به دستورِ پیامبر

 فرماید: می

نَِ﴿ م  ىَ عَ ٱَف  ل يَ َت د  ل يَ َت ُدوا َعَ ٱف ََُكمَ ع  اَلَِبِِمثَ َهَِع  ىَ عَ ٱَم  ل يَ َت د    ﴾ُكمَ ع 
[١٩٣: البقرة] 

(۶)
 

طور که به شما تعدی کرده، به  کند، شما نیز همانبنابراین کسی که به شما تجاوز و تعدی 
 او تعدی )یعنی قصاص( نمایید.

کنند؛  نی که مرتکب قتل شده است، از شمشیر استفاده میزاهاما برای اعدامِ ر
 گردد. که مقتوالن خود را مُثله کرده باشد که به همان شکل، قصاص می مگر این

شود، چه  ارِ متأهلی که سنگسار میی زناک شاید این پرسش مطرح شود که درباره
آور و سخت نیست؟ لذا آیا سنگسار کردن، با حدیث  گویید؟ زیرا این عمل، رنج می

 مذکور مغایرت ندارد؟
 خیر؛ هیچ مغایرتی ندارد؛ زیرا: پاسخ:

عت باشد؛ یکه مطابقِ شر ست اینکه منظور از احسان و نیکی در قتل،  این اول:
ی کشتن است. چون مطابقِ  ی احسان و نیکی در نحوهلذا سنگسار کردن، خود نوع

 باشد. شریعت می
که سنگسار کردن، حکمی مستثناست که مبتنی بر سنت صحیح است و  این دوم:

روشنی در  کمش باقی ماند، ثابت شده و بهحای که الفاظ آن منسوخ شد و  بلکه از آیه
 سنت آمده است.

و با زنش نزدیکی کرده است، در  لذا زناکارِ متأهل، یعنی کسی که زن دارد
ی  هایی به اندازه سان  که سنگ گردد؛ بدین صورتی که مرتکب زنا شود، سنگسار می

هایی از  زنند تا بمیرد؛ البته قسمت تر از خرما او را می گ مرغ یا خرما و کمی بزر تخم
نماند  . ناگفتهزنند گیرند که زود نمیرد؛ مثالً بر پشت و شکمش می بدنش را هدف می
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لذت برده و  زشت ی بدنش از این عملِ همه است؛ زیرارعایت این نکته، واجب  که
 باشد. می ی بدنش برسد و این، از حکمت اهلل باید این مجازات، به همه

و هر یک از شما باید چاقویش را تیز کند و حیوانی را که »فرمود:  سپس پیامبر
 «.خواهد ذبح نماید، زود راحت کند می

ز کردن چاقو و راحت کردن حیوان ی: تست یرعایت دو نکته در ذبح، ضرور لذا
با ذبحِ سریع. یعنی باید چاقو را با قوت بر روی گردن بگذاریم و با قوت بکشیم تا 
حیوان، زودتر راحت شود. برخی از مردم، یک بار چاقو را روی گردنِ حیوان 

بُرند؛ زیرا چاقو را با  مرحله می ها، مری و حلقوم حیوان را در یک کشند و شاهرگ می
 شود. گیرند و چاقو نیز تیز و برنده است. در نتیجه حیوان اذیت نمی قوت می
چنین برای این منظور، پای خود را روی گردن حیوان بگذارید و سَرَش را با  هم

دست چپ خود بگیرید و با دست راست، ذبحش کنید؛ در این حالت، حیوان به 
آسانی حرکت  ها و پاهایش را آزاد بگذارید تا به است؛ دست سمتِ چپ خوابیده

ها  شود و اگر دست کنند. زیرا اگر دست و پایش را بگیرید، فشارِ زیادی بر او وارد می
تری از او در  تر است و خونِ بیش و پاهایش را آزاد بگذارید، برایش بهتر و آسان

تری خارج گردد، بهتر  یششود و هرچه خون ب ی حرکت دست و پا خارج می نتیجه
 است.

پیچند و  گیرند و آن را به گردنش می مردم دست چپِ حیوان را می برخی از
گذارند تا حرکت نکند.  دست دیگر و دو پایش را گرفته، پای خود را روی آن می

که پای خود را روی گردنش قرار دهید و  ست ایناین، بر خالفِ سنت است. سنت، 
آزاد بگذارید تا حرکت کند. زیرا هم برای حیوان، بهتر و ها و پاهایش را  دست
 شود. تری از او خارج می تر است و هم خونِ بیش آسان

اهلل، نیکی و احسان را »فرمود:  که پیامبر ست اینشاهدِ موضوع از این حدیث، 
قصاص  گر یا مجرمی را به کافری ستیزه -در هر کاری، الزم قرار داده است؛ لذا وقتی

کنید،  کُشید، خوب بکُشید و هنگامی که حیوانی را ذبح می می -انوری موذی رایا ج
 و این، از نرمی و مالطفت است.«. خوب ذبح نمایید
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قصاص  ی مجازات شرعی، مانند حدّ زنا یا به ناگفته نماند بر کسی که در نتیجه
و آمرزش خوانند و مانندِ سایر مسلمانان برایش دعای رحمت  شود، نماز می کشته می

 کنند؛ امید است که اهلل او را ببخشد و مشمول رحمتش بگرداند. می
کنند، نه او را غسل  شود، نه دعای رحمت می اما برای کسی که کافر و مرتد می

نماز را که کافر و مرتد  سپارند؛ مثالً آدمِ بی دهند و نه با سایر مسلمانان به خاک می می
خوانند و در  کنند، بر او نماز نمی و را کفن نمیدهند، ا کشند و غسلش نمی است، می

 نماز دعای رحمت کند، برای بی؛ و هرکس دکنن نمیدفنش نیز قبرستان مسلمانان 
 فرماید: و به روشِ مؤمنان عمل نکرده است؛ زیرا اهلل متعال می باشد میکار گنه

ا﴿ نَ َم  ِينَ ٱوَ َلِلنذِبَََِِك  ُنوَ ََّلذ نَا َء ام 
 
َِلِلَ َا َِفُروت غَ ي سَ َأ ل وَ َكِيَ ُمش  نُوَ َو  ِىََا ََك  و 

ُ
َ قُرَ َأ َِمنَ َب 

اَدَِب عَ  َ َم  ُهمَ َل ُهمَ َت ب يذ نذ
 
ص ََأ

 
َ ٱَُبَح  َأ ََ  [١١٤: التوبة]  ﴾١١٣َِحيمَِل 

که برایشان روشن شد که آنان  برای پیامبر و مؤمنان روا نیست که برای مشرکان، پس از آن
 یشاوند باشند.اند، آمرزش بخواهند؛ هرچند خو دوزخی

*** 



 گردانی از جاهالن عفو و گذشت و رویباب:  -33

 فرماید: اهلل متعال می

فَ لَ ٱَُخذَِ﴿ ََوَ ع 
 
أ ََُِمرَ و  ٱب

عَ َِفَُعرَ لَ 
 
أ َو  نََِرِض   َ  [١٩٩: األعراف]  ﴾١٩٩َِهلِيَ ج  َلَ ٱَع 

 عفو و گذشت )در پیش( بگیر و به کار نیک و پسندیده فرمان بده و از جاهالن روی بگردان.

 فرماید: و می

حَِص َٱف َ﴿ فَ ٱَف  َ ٱَحَ لصذ ََ  [٨٢: احلجر] ﴾٨٥َِميل َل 
 ای داشته باش. هایشان( گذشت زیبا و کریمانه پس )در برابر بدی

 فرماید: و می

ل  َ﴿ َ َُفوا َعَ و  ل  َو  ُحوَ ص  ََا َ ف  ل 
 
نَُُتِبُّونَ َأ

 
غَ َأ َُٱَفِرَ ي  ََ  [٨٨:  النور]  ﴾ل ُكمَ َّللذ

 ند. آیا دوست ندارید که اهلل شما را ببخشد؟...بلکه عفو و گذشت نمای

 فرماید: و می

يَ لَ ٱَِظِميَ ك  َلَ ٱوَ ﴿ َغ  افِيَ لَ ٱوَ َظ  نََِع  َ [١٤٣: آل عمران]  ﴾ِلذاِسَٱَع 
 کنند. خورند و از خطای مردم گذشت می کسانی که خشمشان را فرو می

 فرماید: و می

ل م ن﴿ َ َو  ب  رَ َص  ف  زَ َل ِمنَ َلِك َذ  ََإِنَذَو غ  َٱَمَِع 
ُ ََ[  ٣٤: الشورى]  ﴾٤٣َُمورَِل 

  کردی از کارهای بس بزرگ است. و هرکس بردباری ورزد و درگذرد، بداند که چنین روی

نََّها قالت لِلنَِّبي  -612
َ
شدَّ وعن اعئشة رِض اّللَّ عنها أ

َ
َت َعلَیرَك یَورٌم ََكَن أ

َ
: هل أ

ُحٍد؟ قال: 
ُ
ُت  ،لََقدر لَِقیُت ِمنر َقوِمِك »ِمنر یوم أ شدُّ ما لَِقیُت ِمنرُهمر یورم العَقَبِة، إِذر عَرضر

َ
واَكن أ

ُموٌم لَع  نَا َمهر
َ
ُت وَأ ُت، َفانرَطلَقر ردر

َ
نَفِِس لَع ابرِن َعبرِد یَايِلَل ابِن عبرِد لُِكل، فلَمر َُيِبريِن إىِل ما أ
يِس 

ر
ُت رأ نا بقرِن اثلَّعالِب، َفرَفعر

َ
َتِفقر إاِلَّ وَأ سر

َ
ِِه، فلَمر أ ظلَّتريِن، وَجر

َ
نَا بِسحابٍَة َقد أ

َ
، َفإِذا أ

تعاىل َقد َسِمع َقوَل قوِمك لََك، َوما  إِنَّ اهللَ فَناداِِّن، فقال:  فَنَظرُت َفإِذا فِیها ِجربیُل 
ُمرَهُ بَِما ِشئرَت فِیهم؛ َفَناَداِِّن ملَُك اجِلَباِل، 

ر
وا َعلَیك، َوقد بعَث إيَِلك ملََك اجلباِل تِلأ َردُّ

ُد َفسلَّ  نَا َملَُك اجِلبال، وَقدر َبَعَثين  إِنَّ اهللَ َم لََعَّ ُثمَّ قال: یا حُمَمَّ
َ
َقد سمَع قَوَل َقوِمَك لَك، وأ

َشبنَیر  خر
َ
ُت َعلَیهُم األ َبقر طر

َ
رِك، َفَما ِشئرَت؟ إِنر شئرَت، أ مر

َ
ُمَرن بِأ

ر
: انلَِّبُّ  اَل قَ فَ «. َريبي إيَِلرَك تِلأ



 الصالحین شرح ریاض   192

 

نر خُير »
َ
ررُجو أ

َ
ُِك بِِه َشيرئاى بلر أ َدهُ ال يُْشر ُبُد اّللَّ وَحر البِِهم منر َيعر صر

َ
متفٌق ] «.ِرَج اّللَّ ِمنر أ

 (۶)[عليه

تر از  پرسید: آیا روزی سخت روایت است که از پیامبر &از عایشه ترجمه:
ام.  های فراوانی از قومِ تو دیده سختی»فرمود:  روز اُحُد بر شما گذشته است؟ پیامبر

عرضه کردم و  "عبد یالیل بن کُالل"گاه که خود را به  نش روز عقبه بود؛ آنتری سخت
به  "الثعالب قرن"و تا غمگین شدم و به رویِ خود رفتم  ام را نپذیرفت. لذا او خواسته

جا سَرَم را باال گرفتم؛ ابری دیدم که بر من سایه افکنده بود و چون  خود نیامدم. آن
مرا ندا داد و گفت: اهلل متعال، سخنِ  ا در آن دیدم.ر به آن نگاه کردم، جبرئیل

ها را نزدت فرستاده است  ی کوه قومت و پاسخی را که به تو دادند، شنید. اینک فرشته
ها مرا  ی کوه خواهی به این فرشته حکم کنی. سپس فرشته ها هرچه می ی آن تا درباره

قومت و پاسخی را که به تو ندا داد، به من سالم کرد و گفت: ای محمد! اهلل، سخنِ 
خواهی به من  ها هرچه می ی آن دادند، شنید. اینک مرا نزدت فرستاده است تا درباره

آورم.  خواهی؟ اگر بخواهی، دو کوه را بر سرِ ایشان فرود می دستور دهی؛ چه می
اهلل د که فقط ها کسانی پدید آورَ اهلل از نسلِ اینخیر؛( بلکه امیدوارم »)فرمود:  پیامبر

 «.یکتا را عبادت کنند و چیزی را شریکش نسازند

 شرح
الصالحین موضوعی تحت عنوان عفو و گذشت و  در کتابش، ریاض /مؤلف

گردانی از جاهالن باب کرده و سپس آیاتی در این باب ذکر نموده است که  روی
ت گاه حدیثی بدین مضمون ذکر کرده اس ها پرداختیم. آن تر به شرح و توضیح آن پیش

تر از اُحُد بر شما گذشته  آیا روزی سخت»پرسیدم:  گوید: از پیامبر می &که عایشه
بود. در جنگ بدر که در  ترین روزهای پیامبر زیرا روز احد یکی از سخت« است؟

رو مشرکان قریش  سالِ دوم هجری روی داد، تعدادی از سران قریش کشتند؛ از این
جنگ در شوال سال سوم هجری شان در بدر، بار جویی از شکستِ خفت برای انتقام
 ها گرد هم آمدند تا به مدینه یورش ببرند و با پیامبر آنراه انداختند.  احد را به

                                           
 .0784؛ و صحیح مسلم، ش: 2620صحیح بخاری، ش:  (۶)
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از سازماندهی و حرکتِ سپاه قریش باخبر شد، با یارانش  بجنگند. وقتی پیامبر
ها از  له با آنمشورت کرد که آیا در درون مدینه در برابر قریشیان بایستند یا برای مقاب

مدینه بیرون بروند؟ نظرِ جوانان پرشور و مسلمانانی که در بدر حضور نیافته بودند، 
از  این بود که برای پیکار با قریشیان به بیرونِ مدینه بروند. لذا هزار رزمنده با پیامبر

و  ی راه برگشتند بودند، از نیمه ها که منافق سوم آن یکحدودِ مدینه خارج شدند؛ اما 
سان از  آمدیم. بدین دهد، حتماً با شما می مطمئن بودیم که جنگی روی میگفتند: اگر 

و یارانش شانه خالی کردند و شمارِ لشکر اسالم به هفتصد نفر  همراهی با پیامبر
ی احد  لشکر اسالم را به بهترین شکلِ ممکن در دامنه پیامبر کاهش یافت.

داغ شد و مسلمانان در ابتدای روز، مشرکان را  که تنور جنگ سازماندهی کرد تا این
ی کارزار مسلط بود. از  ی جنگ سپاه مسلمانان بر عرصه به عقب راندند؛ در گردونه

پنجاه  آوری غنایم کردند. پیامبر رو مشرکان گریختند و مسلمانان شروع به جمع این
شکر، از مسلمانان ی کوه گماشت تا از پُشت ل بر گردنهنفر از تیراندازانِ ماهر را 

آوریِ غنایم مشغول  پشتیبانی کنند. وقتی تیراندازان دیدند که مسلمانان به جمع
آوری غنایم کمک  اند، گفتند: باید پایین برویم به برادران مسلمان خود در جمع شده

 ها یادآوری کرد که پیامبر به آن ها، یعنی عبداهلل بن جبیر ی آن نماییم؛ فرمانده
ی جنگ به  جا را ترک نکنند؛ چه گردونه ه است که تحت هیچ شرایطی آندستور داد

ی کوه را  ها عجله کردند و گردنه تر آن نفع مسلمانان باشد و چه به زیانِ آنان. اما بیش
نظام قریش از جمله خالد  سان پُشتِ مسلمانان خالی شد و سواره رها نمودند. بدین

کوه را دور زدند و را غنیمت دانستند و  هل، این فرصتبن ولید و عکرمه بن ابوج
 $د و عکرمهل: این دو، یعنی خاست گفتنیگیر کردند.  مسلمانان را از پشت، غافل

دار اسالم در میدان نبرد و جهاد  سوارانِ نام ی اسب بعدها مسلمان شدند و در جرگه
 کند. قرار گرفتند و این، فضل خداست که به هر کس بخواهد، عنایت می

به شهادت هفتاد تن از مسلمانان و در رأسشان، ی دشمن،  ی غافلگیرانه حمله
بود.  منجر شد؛ وی، عموی پیامبر شیر خدا و پیامبرش، حمزه بن عبدالمطلب

 گذاشت. را دوست داشت و به او احترام می حمزه پیامبر
ای  گونه زحمی شد و خونِ زیادی روی صورتش را گرفت؛ به صورتِ پیامبر

 &آمد، فاطمه خون را از روی صورت پدر شُست و وقتی خون بند نمی &مهکه فاط
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 زد و خاکسترِ آن را روی صورت پیامبر ای از درخت خرما را آتش می شاخه
. خالصه شکست ِ پیشینِ پیامبر در این ماجرا دندان یخت تا خون، بند آید.ر می
باره   متعال در اینبود. اهلل ترین روزهای پیامبر که روز احد یکی از سخت این
 فرماید: می

ا َ﴿ ل مذ و 
 
ص  ََأ

 
ِصيب ةرََُكمب تَ أ بَ َق دَ َمُّ ص 

 
ال يَ ِمِثَ َُتمأ َ َُتمَ قُلَ َه  نذ

 
ا َه  ََأ َِعندََِِمنَ َُهوَ َقُل ََذ 

نُفِسُكم  َ
 
َ ٱَإِنَذَأ َ َّللذ َ َُكَََِِع   ا ١٦٥َََق ِديرَرَء َش  ص  ََو م 

 
َتل  َٱَمَ ي وَ َب ُكمَ أ َ ٱَق  انَِمَ ل  َع 

َِ َِٱَنَِذَ ف بِإ ِل عَ َّللذ َ  [١٦٦  ،١٦٢: آل عمران]  ﴾١٦٦َِمنِيَ ُمؤَ ل َٱَل مَ و 
چرا هنگامی که در )جنگ احد( تلفاتی به شما وارد شد که خودتان دو برابرش را )در جنگ 

ی  بدر( به دشمن وارد کرده بودید، گفتید: این آسیب از کجا به ما رسید؟ بگو: از ناحیه
چه در روز رویارویی دو گروه به شما رسید،  ر هر کاری تواناست. آنخودتان بود. همانا اهلل ب

 به خواستِ اهلل بود تا مومنان و منافقان شناخته شوند.

روی داد، در نهایت به نفع مسلمانان بود. آن  لذا این اتفاق که به خواستِ اهلل
ه آوردند، و یارانش سخت و دشوار تمام شد. شهدا را با خود به مدین روز بر پیامبر

گردانند تا روز قیامت از همان ها را به محل شهادتشان باز داد آندستور  اما پیامبر
 و أرضاهم.#جا به شهادت رسیدند.  مکانی برانگیخته شوند که آن

« تر ازاحد بر شما گذشته است؟ آیا روزی سخت»پرسید:  از پیامبر &عایشه
ی این  را بازگو کرد. انگیزه "طائف" گاه جریان سفرش به فرمود: بله؛ و آن پیامبر

به  رو ند. از ایناستقبال نکرد سفر این بود که قریشیان )اهالی مکه( از دعوتِ پیامبر
تر بودند.  ها از اهالی مکه نادان ها برساند؛ اما آن را به آن طائف رفت تا پیام اهلل

 را بر ضدّ پیامبر را نپذیرفتند، بلکه اوباش شهرشان ها نه تنها دعوت پیامبر آن
 خردان شهر، دو صف در دو سوی مسیر پیامبر برانگیختند و خود و دیگر بی

سنگ  قدر به پیامبر تشکیل دادند و شروع به سنگ زدن و ناسزاگویی کردند؛ آن
شکسته طایف را ترک  غمگین و دل سان پیامبر . بدینزدند که پاهایش زخمی شد

 ابریرسید، به خود آمد.  "الثعالب قرن"فت؛ وقتی به اصطالح به رویِ خود ر کرد و به
را در میانِ ابر  سرش را بلند کرد و جبرئیل اهلل بر سَرَش سایه انداخت؛ رسول

گوید.  ها با من است و به تو سالم می ی کوه عرض کرد: فرشته دید. جبرئیل
قومت و پاسخی ای محمد! اهلل، سخنِ »سالم کرد و گفت:  ها به پیامبر ی کوه فرشته
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ها هرچه  ی آن را که به تو دادند، شنید. اینک مرا نزدت فرستاده است تا درباره
خواهی؟ اگر بخواهی، دو کوه مکه را بر سرِ  خواهی به من دستور دهی؛ چه می می

خیر؛( »)فرمود: اش   از روی دورنگری و بردباری اما پیامبر«. آورم ایشان فرود می
ها کسانی پدید آورَد که فقط اهلل یکتا را عبادت کنند و  ز نسلِ اینبلکه امیدوارم اهلل ا

گونه هم شد؛ اهلل متعال از نسل این مشرکان که  همین «.چیزی را شریکش نسازند
کنند  می عبادترا آزردند، نسلی موحد و یکتاپرست پدید آورد که تنها او را پیامبر

 سازند. و چیزی را شریکش نمی
گذشت،  هایی که در سفر طائف بر پیامبر شود سختی م میاز این حدیث معلو

گذشت، اما ایشان  اهلل های فراوانی بر رسول های احد بود؛ سختی بیش از سختی
ی کعبه، به  در سایه روزی پیامبرها، این بود که  شکیبایی ورزید. یکی از این سختی

تلِ پدرش را ببیند، او اگر کسی در مسجدالحرام قا خواند. سجده رفته بود و نماز می
را در حالِ سجده و نماز  که پیامبر همین انِ قریشخرد کُشد؛ اما یکی از بی را نمی
گاه که  اند، بیاورید و آن ها کشته ی گوسفندی را که فالنی گفت: بروید و شکمبهدید، 

به سجده رفت، برای  سجده بود، روی پُشتش بگذارید. لذا وقتی پیامبر محمد در
چنان در سجده  هم ی گوسفند را روی پشتش گذاشتند. پیامبر به وی شکمبه اهانت

گاه  آمد و شکمبه را از روی پشت ایشان برداشت؛ آن &که دخترش فاطمه ماند تا این
از سجده برخاست و چون سالم داد و نمازش را تمام کرد، برای این دسته  پیامبر

 از قریشیان بددعایی نمود.
شد، اما با  اذیت و آزار فراوانی متحمل می جاست که پیامبر شاهدِ موضوع این

رو اهلل متعال او را  گذشت و امیدوار بود که هدایت شوند؛ از این ها می این حال از آن

اش رساند و موفقیت، و فتح و پیروزی نصیبش کرد. لذا هر انسانی باید در  به خواسته

ی ورزد و منتظر گشایشی از سوی اهلل رسد، شکیبای برابر اذیت و آزاری که به او می

فرموده  بیند. پیامبر اذیت و آزار می ویژه هنگامی که در راه اهلل متعال باشد؛ به

نَّ َمَع الُْعَِّس يَُّْساً »است: 
َ
نَّ الَْفَرَج َمَع الَْكْرب، وأ

َ
َْب، وأ  یعنی:  (۶).«واْعلَْم أّن انلَّرْصَ َمَع الصَّ

 

                                           
 ، این حدیث را صحیح دانسته است.2212در صحیح الجامع، ش:  /(؛ آلبانی0/217مد )روایت اح (۶)
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و گشایش، با تحمل رنج و سختی؛  ست یبا صبر و شکیباییقین پیروزی و موفقیت  به»

 «.ست یو در کنار هر سختی، آسان
*** 

نر  وعنها قالت: ما َْضَب رسوُل اّللَّ  -613
َ
ا إاِلَّ أ ةى وال خاِدمى

َ
رأ َشيرئىا َقطُّ بَِیِدهِ، وال امر

، وما نِیل ِمنرُه َشٌء َقطُّ َفَینَتِقَم ِمنر  نر یُنَتَهَك ََشٌء ِمن َُيَاِهَد يف َسبِیل اّللَّ
َ
صاِحبِِه إاِلَّ أ

ِ تعاىل. ِ تعاىل، َفَینرَتِقَم ّللَّ  (۶)]روایت مسلم[ حَمَارِِم اّللَّ
هرگز هیچ چیزی یا هیچ زن یا  اهلل رسول»گوید:  می &عایشه ترجمه:

گاه  کرد. هیچ به دست خویش نزد؛ مگر زمانی که در راه اهلل جهاد میکاری را  خدمت
که حرمت دین اهلل متعال شکسته  ردی برای خود انتقام نگرفت، مگر ایندر هیچ مو

 «.گرفت خاطر اهلل انتقام می شد که در این صورت به می

نس -622
َ
َِش َمَع رسول اّللَّ  وعن أ مر

َ
وعلیه بُرٌد جَنرَراِِّنٌّ غلِیُظ  قال: ُکنُت أ

، َفَجَبَذهُ بِرَِدائِهِ  َرايِبٌّ عر
َ
درَکُه أ

َ
 َجبرَذةى َشدیَدةى، َفنظرُت إىل َصفحِة اعتِِق انلَِّبي  احَلاِشیِة، فأ

ِ اَّلي  ُد ُمرر يِل ِمن ماِل اّللَّ ةِ َجبَذتِِه، ُثمَّ قال: یَا حُمَمَّ ثََّرتر بِها َحاِشیُة الريداءِ ِمنر ِشدَّ
َ
وَقد أ

مر ََلُ بَعَطاء.
َ
 (1)[متفٌق عليه] ِعنَدك. فاتلََفَت إيَِلره، فضِحك، ُثمَّ أ

نجرانی بر  روپوشیزدم و ایشان  قدم می اهلل گوید: با رسول می انس مه:ترج
 روپوشصحرانشینی به ایشان رسید و ای ضخیم بود.  تن داشت که دارای حاشیه

ی ردا  نگاه کردم، اثرِ حاشیه را گرفت و آن را سخت کشید؛ به گردن پیامبر پیامبر
دیدم. سپس آن  ی گردنِ پیامبرکشیده شده شده بود، رو شدت )روپوش( را که به

مرد گفت: ای محمد! دستور بده از مالِ خداوند که نزدِ توست، به من هم بدهند. 
 .ببخشندنگاهی به او انداخت، تبسم کرد و دستور داد که چیزی به او  پیامبر

 
 

                                           
 .6262صحیح مسلم ش:  (۶)
 .0147؛ و صحیح مسلم، ش: 2058صحیح بخاری، ش:  (1)
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 شرح
 اهلل رسول»گفته است:  &حدیثی بدین مضمون نقل کرده که عایشه /مؤلف

کاری را به دست خویش نزد؛ مگر زمانی که  یا هیچ زن یا خدمت هرگز هیچ چیزی
گاه در هیچ  هیچ»بود که  پیامبر یو این، از بزرگوارِ«. کرد در راه اهلل جهاد می

زیرا درباره حقوق شخصی، تصمیم با خودش بود «. موردی برای خود انتقام نگرفت
به هیچ شد،  ال شکسته میکه ببخشد یا حقش را بگیرد؛ اما اگر حرمت دین اهلل متع

کس اجازه  به هیچ زیرا پیامبر گرفت. خاطر اهلل انتقام می آمد و به کوتاه نمی عنوان
ی خشم پروردگار است، ادامه بدهد. لذا شایسته است که  داد به کاری که مایه نمی

انسان در رابطه با مسایل شخصیِ خود، عفو و گذشت پیشه نماید؛ اما اگر حرمت 
هی کس اجازه ندهد که در شریعت ال یچشکست، کوتاه نیاید و به ه دین اهلل

 شکنی کند. قانون
که  ست یانشینرحدر این باب ذکر کرده، داستان ص /مؤلفیکی از احادیثی که 

ی  ای که حاشیه گونه شدت کشید؛ به دید و آن را به روپوشی نجرانی بر تنِ پیامبر
نگاهی به این مرد  اهلل . رسولاثر گذاشت ضخیم روپوش، بر گردن پیامبر

لبخندی زد و  خواهد. لذا پیامبر که چیزی می ست یانداخت؛ دریافت صحرانشین
حتی اخم نفرمود و چهره در هم نکشید؛ بلکه  دستور داد که چیزی به او ببخشند.

لبخند زد و دستور داد که چیزی به او ببخشند! حال اگر کسی با ما چنین برخوردی 
 فرماید: می ی پیامبرش زنیم. اهلل متعال درباره کنیم؟ حداقل کتکش می یبکند، چه م

َ َِإَونذك َ﴿ ِظيمَ َُخلُقَ َل ع ل    [  ٣: القلم]  ﴾٤َع 

 گمان تو، بر اخالق بزرگی قرار داری. و بی

بود که به آن مرد نگاه کرد، تبسمی فرمود و چیزی  این از اخالق سترگ پیامبر
 به او بخشید.

ه است که انسان صبر و حوصله داشته باشد و وقتی مردم خشمگین آری؛ شایست
زیرا  -کنی؟  پرسیدند: چگونه مردم را رهبری می شود، او کوتاه بیاید. از معاویه می

 ها آنقید و بندِ ارتباط من با »فرمود:  -سیاست، معروف بود. به حکمت و معاویه
روم و اگر من،  ها می رند، من در پیِ آنها این مو را بگی مانندِ مو، باریک است؛ اگر آن
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سان این موی  آیند و بدین ها به دنبالِ من می این مو را در دست داشته باشم، آن
گیر  منظورش این بود که من در ارتباط با دیگران، سخت«. شود باریک، گسسته نمی

وقتی  نمود؛ شکل رهبری می نیستم. و این، از حُسنِ سیاست او بود که مردم را بدین
دید که به او پشت  کرد و وقتی می قبال میست ا یگرم ها به آوردند، از آن به او روی می

 ها را از دست ندهد. رفت تا آن اند، خود در پیِ آنان می کرده
همواره در رفتار و منشِ خویش،  لذا چه خوب است که انسان همانندِ پیامبر

کنم که به ما رفتار، اخالق و منش  ست میخوی و بردبار باشد. از اهلل متعال درخوا نرم
 نیکو عنایت بفرماید.

*** 

نُظُر إىل رسول اّللَّ  وعن ابن مسعودٍ  -622
َ
ِّني أ

َ
نبیاءِ  قال: کأ

َ
حَیريِك نَبِیًّا ِمن األ
َم َعنر وَجِهِه، و َمورهُ، َوُهَو یَمَسُح ادلَّ در

َ
َبُه َقوُمُه َفأ ِ َوسالُمه َعلَیهم، َْضَ یقول: صلَواُت اّللَّ

لَُمونَ »  (۶)[متفٌق عليه] «.اللَُّهمَّ اغِفرر لَِقوِِّم َفإِنَُّهم ال َيعر
بینم که داستانِ یکی  را می اهلل گوید: گویا اینک رسول می مسعود ابن ترجمه:

آلود کرده بودند و او، خون را  که قومش او را زده و خون کند میاز پیامبران را بازگو 
 «.فهمند ها نمی قومِ مرا ببخش؛ زیرا آنیا اهلل! »گفت:  مینمود و  از صورتش پاک می

يِب ُهریرةَ  -621
َ
ن رسوَل اّللَّ  وعنر أ

َ
ا الشدیُد »قال:  أ َعِة إِنمَّ لَيرَس الشدیُد بالرصُّ
لُِك نَفَسُه ِعنرد الرَغَضِب  ي یمر  (1)[متفٌق عليه]«. اَّلَّ

، کسی نیست که رقیب پهلوان»فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابوهریرهترجمه: 
 «.که هنگام خشم، خودش را کنترل کند ست ی)هماوردش( را به زمین بزند؛ پهلوان، کس

 شرح
« گردانی از جاهالن عفو و گذشت و روی»در باب  /از دیگر احادیثی که نووی

گوید: گویا اینک  می مسعود بدین مضمون که ابن ست یذکر کرده، حدیث

                                           
 ذکر شد.[ 27ی  شماره تر به . ]این حدیث پیش0786؛ و صحیح مسلم، ش: 2577صحیح بخاری، ش:  (۶)
 ذکر شد.[ 52ی  شماره تر به . ]این حدیث پیش6218و صحیح مسلم، ش:  ؛ 2005صحیح بخاری، ش:  (1)
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کند که قومش او را زده  استانِ یکی از پیامبران را بازگو میبینم که د را می اهلل رسول
یا اهلل! »گفت:  نمود و می آلود کرده بودند و او، خون را از صورتش پاک می و خون

 «.فهمند ها نمی قومِ مرا ببخش؛ زیرا آن
این، از حلم و بردباری پیامبران و صبری بود که در برابر اذیت و آزار قومشان 

انید که پیامبران اذیت و آزار فراوانی از قوم خویش دیدند. اهلل متعال د داشتند؛ می
 فرماید: می

دَ ﴿ ل ق  ََو  ب ت  بَ َِمِنَرُُسلَرَُكِذِ وا ََلِك َق  ُ ب  َ َف ص  اََع   بُوا ََم  وُذوا ََُكِذِ
ُ
أ َىَو  تذ ت ى ََح 

 
َُهمَ أ

َُ  َ  [٤٣: األنعام]  ﴾ن ا َن ص 
ابر تکذیبِ دیگران شکیبایی نمودند و اذیت و پیش از تو نیز پیامبرانی تکذیب شدند و در بر

 که یاری ما به آنان رسید. آزار دیدند تا آن

قومش او را »داستان یکی از این پیامبران را بازگو نمود و فرمود:  اهلل رسول
گفت: یا اهلل!  نمود و می آلودش کردند و او، خون را از صورتش پاک می زدند و خون

 «.فهمند ها نمی قومِ مرا ببخش؛ زیرا آن
آلودش  اند؛ و چون با پیامبرشان درگیر شدند و خون گویا این قوم، مسلمان بوده

ها دعای هدایت  کردند، برایشان دعای آمرزش کرد؛ اگر مسلمان نبودند برای آن
این اند. البته  رسد که مسلمان بوده نظر می نمود. اما دعای مغفرت کرد. لذا چنین به می

که اگر  ست اینرو دیدگاه صحیح،  که از حقّ خویش بگذرد؛ از اینپیامبر حق داشت 
شود، اما باید  اش پذیرفته می ناسزا گفت و سپس توبه کرد، توبه کسی به پیامبر

اش پذیرفته  اعدام گردد؛ ولی اگر کسی به اهلل ناسزا گفت و سپس توبه نمود، توبه
از  ه جُرمِ ناسزاگویی به پیامبرشود و نباید اعدامش کرد. این، بدین معنا نیست ک می

گویی به  تر است؛ بلکه جُرم دشنام دادن به اهلل از دشنام بیش ناسزاگویی به اهلل
گذرد  بدتر و شدیدتر است؛ ولی اهلل متعال به ما خبر داده که از حقّ خود می پیامبر

کسی قتی وفات کرده است و و پذیرد. اما پیامبر ی کسی را که توبه کند، می و توبه
پذیرد و کفری را  اش را می ناسزا بگوید و سپس توبه کند، اهلل متعال توبه به پیامبر

جا که حقّ  بخشد؛ ولی از آن مرتکب شده است، می که به سبب ناسزاگویی به پیامبر
 ، باید این شخص را اعدام کرد.ست یبه قوّت خود باق پیامبر
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فرموده است:  که پیامبر نقل کرده حدیثی از ابوهریره /مؤلفسپس 
که  ست یپهلوان، کسی نیست که رقیب )هماوردش( را به زمین بزند؛ پهلوان، کس»

پندارند که هنگام کُشتی  مردم، کسی را پهلوان می«. هنگام خشم، خودش را کنترل کند
ها را نقش زمین کند. مردم، چنین کسی را قهرمان یا  یا رویارویی با حریفانش، آن

بیان فرموده است که در حقیقت، چنین کسی، پهلوان  اهلل دانند؛ ولی رسول پُرزور می
با  -کُشتی«. دار باشد که هنگام خشم، خویشتن ست یپهلوان، کس»نیست؛ بلکه: 

نیز انجام داده  های مباح است که پیامبر یکی از ورزش -پوشش و لباسِ مناسب
ش داد؛ رکانه، کسی بود که که با رکانه بن یزید کشتی گرفت و شکست است؛ چنان

 شکست خورد. داد، از پیامبر هیچ کس او را در کُشتی شکست نمی
که وقتی نفس و امیال درونی، بخواهند او را با خشم  ست یلذا پهلوان واقعی، کس

 ست یو عصبانیت، به زمین بزنند، بر خود مسلّط باشد. زیرا خشم و عصبانیت، آتش
آید. اگر کسی  جوش می سان خونِ انسان به ندازد و بدینا که شیطان در قلبِ انسان می
تواند خود را کنترل کند و  شود و اگر ضعیف باشد، نمی قوی باشد، بر خود چیره می

رو  . از اینآورد بار می دهد که پشیمانی به گوید یا عملی انجام می بسا سخنی می چه
«. خشمگین مشو: »به شخصی که از ایشان درخواست نصیحت کرد، فرمود پیامبر

هر بار به او فرمود:  آن شخص چندین بار تقاضای نصیحت کرد و پیامبر
باعث گونه که بارها مشاهده شده است، گاه خشم،  نهمازیرا  (۶)«.خشمگین مشو»

شود که انسان به خود دشنام دهد یا به دین و پروردگارش ناسزا بگوید یا  می
لباسش را آتش بزند؛ بسیاری از حوادث، همسرش را طالق دهد یا ظرفی بشکند یا 

 ی خشم و غضب یا جنونِ ناشی از عصبانیت است.  نتیجه
ای خشمگین شود که درک  اندازه اگر انسان به که: ست اینرو قولِ راجح  از این

گوید، سخنش اعتبار ندارد؛ اگر لفظِ طالق بر زبان بیاورد، همسرش  نکند چه می
اختیار نباشد، حکم طالقِ  ر خود نبوده و طالقی که بهاختیا شود. زیرا به طالق نمی

 مُکرَه )مجبور( را دارد.

                                           
 ذکر شد.[ 255و  58ی  شماره تر به . ]این حدیث پیش2002صحیح بخاری، ش:  (۶)



 باب: تحمل اذیت و آزار -33

 فرماید: اهلل متعال می

يَ لَ ٱَِظِميَ ك  َلَ ٱوَ ﴿ َغ  افِيَ لَ ٱوَ َظ  نََِع  َُٱوَ َِلذاِسَ ٱَع  ََّللذ  ﴾١٣٤َِسنِيَ ُمحَ ل َٱََُيِبُّ
  [  ١٤٣: آل عمران]  

نمایند. و اهلل نیکوکاران  خورند و از خطای مردم گذشت می ا فرو میکسانی که خشمشان ر 
 را دوست دارد.

 فرماید: و می

ل م ن﴿ َ َو  ب  رَ َص  ف  زَ َل ِمنَ َلِك َذ  ََإِنَذَو غ  َٱَمَِع 
ُ َ [٣٤: الشورى]  ﴾٤٣َُمورَِل 

  کردی از کارهای بس بزرگ است. و هرکس بردباری ورزد و درگذرد، بداند که چنین روی
 

َطُعون،  وعنر أيب هریرة -629 ِصلُُهمر َویَقر
َ
نَّ رجالى قال: یا رسول اّللَّ إِنَّ يل قَرابَةى أ

َ
أ

، فقال:  لُُم عنُهمر َوَيرهلُوَن يلَعَّ حر
َ
، وأ حِسُن إيَِلرِهِم َويُسيُئوَن إيِلَّ

ُ
نََّما »وَأ

َ
لَِِئر ُکنرَت کما قُلرَت، فََكأ

، وال یَزَاُل معَك مِ  ُهُم الَملَّ ِ ظِهرٌی َعلَیرِهمر ما دمرَت لََعَ َذلَك تُِسفُّ  (۶)]روایت مسلم[ «.َن اّللَّ
خدا! من،  گوید: مردی، عرض کرد: ای رسول می ابوهریرهترجمه: 

ها با من ارتباط ندارند؛ و  کنم، ولی آن خویشاوندانی دارم که با آنان ارتباط برقرار می
هایشان  کنند؛ من، در برابر بدی ها به من بدی می کنم، ولی آن من، به آنان نیکی می

اگر »فرمود:  کنند. پیامبر ها باز هم به من بدی می ورزم، ولی آن شکیبایی می
خورانی و تا زمانی که به  گونه باشی که گفتی، گویا خاکستر داغ به آنان می همین

 «.همین روش عمل کنی، پشتیبانی از سوی اهلل در برابرِ آنان با تو خواهد بود

 شرح
اذیت و آزار، شامل «. تحمل اذیت و آزار»بابی بدین نام گشوده است:  /ؤلفم

رنجاند و او را  شود که انسان را می هر سخن یا عمل یا هر چیزِ دیگری می
ی مسایل دینی یا دنیوی باشد. اگر کسی  تواند درباره گرداند و می خاطر می آزرده

اهلل وسالمه  مبران بزرگوار صلواتخاطر دینش مورد اذیت و آزار قرار بگیرد، پیا به

                                           
 ذکر شد. 262ی  شماره تر به ؛ این حدیث پیش6442صحیح مسلم، ش:  (۶)
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پیروی از آنان، شکیبایی ورزد. زیرا اهلل متعال  علیهم، الگوی نیکی برای او هستند که به
 فرماید: می

نَِلذاِسَٱَو ِمنَ ﴿ ُقوُلََم  نذاَي  ََِء ام  َِٱب وذِيَ َف إِذ ا ََّللذ
ُ
َِٱَِفََأ ل ََّللذ ع  ابََِِلذاِسَٱَن ةَ فِتَ َج  ذ  ع  َك 

ِ َٱ َََ  [١١: بوتالعنك]  ﴾ّللذ
و چون در راه اهلل اذیت و آزار « به اهلل ایمان آوردیم»گویند:  و از مردم کسانی هستند که می

 شمارند. ببینند، اذیت و آزار مردم را مانند عذاب اهلل می

خاطر دین و امر به معروف و نهی از منکر اذیت و  یعنی وقتی در راه اهلل یا به
 زنند. پندارند و جا می آزمون را عذاب میرسد، این  ها می آزاری به آن

 که نصرت و یاری اهلل هی، اذیت و آزار فراوانی متحمل شدند تا اینپیامبران ال
 ها رسید. به آن

طور  کند، به چنین کسی که امر به معروف و نهی از منکر می دار و هم آدمِ دین
ید شکیبا باشد. اگر شود؛ اما با رو می قطع با موانع و اذیت و آزار دیگران روبه

شکیبایی ورزد، فرجامِ نیکی خواهد داشت و به نتایج مطلوبی دست خواهد یافت؛ 
و ایمانش مورد   زیرا فرجام نیک از آنِ پرهیزگاران است. هرکس متناسب با میزان دین

گرداند تا  چیره میگیرد و اهلل متعال برای آزمایش او، کسی را بر وی  آزمایش قرار می
 فرماید: گونه که اهلل متعال می همان ازارد؛او را بی

نَِلذاِسَٱَو ِمنَ ﴿ عَ َم  َ ٱَُبدَُي  َ َّللذ رَ ََع   َ ح  اب هََُف إِنَ َف  ص 
 
َرَۥأ ي  نَذطَ ٱَخ 

 
أ َبِهََِم  َِإَونَ َۦ 

اب تَ  ص 
 
َٱَن ةَرفِتَ َهَُأ ل ب  َ َنق  ِسَ َۦِههَِو جَ ََع   نَ ٱَخ  ة  َٓأۡلٱوَ َي ادلُّ َ ل َُٱَُهوَ َلِك َذ  ََِخر  َانَُس 
ََ  [١١:  احلج]  ﴾١١بِيَُمَُل َٱ

کنند. اگر خیری به آنان برسد،  و برخی از مردم اهلل را در حاشیه و با شک و دودلی عبادت می
شوند؛ در دنیا و آخرت زیان  گردان می یابند و اگر بالیی به آنان برسد، روی به آن آرامش می

 بینند. این، همان زیان آشکار است. می

تا زمانی که در عافیت و آرامش و ثابتی ندارند؛  برخی از مردم، عبادت قوی
ای  رسد یا شبهه می ها آناذیت و آزاری به که  خاطرند و همین ، آسودهبرند سر می به

زنند. لذا  و به دنیا و آخرت خود زیان میشوند  گردان می رویآید،  ها پیش می برای آن
 جب است.و در مسیر دین و ایمان، وا صبر و شکیبایی در راه اهلل
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خاطر دنیا و معامالت دنیوی به انسان  و اما در رابطه با اذیت و آزاری که به
نسان است که صبر نماید و از حقّش بگذرد یا حقّ خود را بگیرد. ارسد، اختیار با  می

که صبر و حوصله، به دشمنی و عداوت  البته صبر و شکیبایی، بهتر است؛ مگر آن
 باشد. نِ حق برتر میبینجامد که در این صورت گرفت

ای دارید که با صدابلندی یا کوبیدن دیوار و صداهای ناهنجار  فرض کنید همسایه
گردد. خُب؛  ی شما، باعث اذیت و آزارتان می یا پارک کردن ماشینش در مقابلِ خانه

نیازرده است. در  خاطر دین و ایمانتان حق با شماست و او، شما را در راه اهلل و به
دی تصمیم با شماست؛ اگر بخواهید، صبر کنید و امیدوار باشید که چنین موار

آزار راحت شوید. و اگر بخواهید،  ی مردم گشایشی بدهد و از شرّ همسایه خداوند
 فرماید: می توانید حقّتان را از او بگیرید؛ زیرا اهلل می

نَِ﴿ ل م  َ ٱَو  َىَۦِمهَُِظلَ َدَ ب عَ َنت ص  ل  و 
ُ
اَئِك َف أ ل يَ َم  بِيلَ َنمََِِِهمع     [  ٣١: الشورى]  ﴾٤١َس 

 دیدن خویش انتقام بگیرد، ایراد و عتابی بر چنین کسانی نیست. و کسی که پس از ستم

شرطی که این امر بر گستاخی و ظلم و تعدّی  و صبر و شکیبایی بهتر است؛ به
را  که حقّ خوداست آزار یا فردِ ظالم نیفزاید. در غیر این صورت بهتر  ی مردم همسایه

 سان او را از ظلم و ستم بازدارید. بگیرید تا بدین
ها  نآتر به شرح و توضیح  دو آیه ذکر کرده است که پیش /سپس مؤلف

 «.شوری»ی  سوره 8۳ی  و آیه« عمران آل»ی  سوره ۶۳8ی  پرداختیم؛ یعنی آیه
مردی، گوید:  می و آن گاه حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که ابوهریره

کنم،  خدا! من، خویشاوندانی دارم که با آنان ارتباط برقرار می : ای رسولعرض کرد
ها به من بدی  کنم، ولی آن ها با من ارتباط ندارند؛ و من، به آنان نیکی می ولی آن

ها باز هم به من بدی  ورزم، ولی آن هایشان شکیبایی می کنند؛ من، در برابر بدی می
گونه باشی که گفتی، گویا خاکستر داغ به آنان  ناگر همی»فرمود:  کنند. پیامبر می
خورانی و تا زمانی که به همین روش عمل کنی، پشتیبانی از سوی اهلل در برابرِ  می

ی  که همه ست اینخورانی، کنایه از  خاکسترِ داغ به آنان می«. آنان با تو خواهد بود
 ها به نفع توست. این

ست که انسان، در پاسخ پیوندی که ی رحم یا پیوند خویشاوندی، این نی صله
ی رحم در حقیقت،  ها ارتباط داشته باشد؛ بلکه صله خویشانش با او دارند، با آن
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خالصه  که انسان با خویشاوندانی که با او ارتباط ندارند، رابطه داشته باشد. ست این
یبا شک شکه انسان باید در برابر اذیت و آزار خویشاوندان، همسایگان و دوستان این

در برابرشان پشتیبانی از سوی اهلل خواهد داشت؛ باشد و تا زمانی که شکیبایی ورزد، 
 هاست. یعنی این، به نفع او و به زیانِ آن

*** 



باب: خشم و غضب برای دفاع از دین اهلل متعال در هنگامی  -33
 ی عاات  گرددد اهل شکنی شود )و احکامکه نسبت به شریعت، حرمت

 فرماید: اهلل متعال می

نَلِك  َذ  َ﴿ مَ َو م  ِظِ َِٱَتَُِحُرم  ََُيع  ُهوَ َّللذ رََف  ي  ََُخ  ِبِهََِِعندَ َۥّلذ َ [  ٤١:  احلج]  ﴾ۦر 
گمان این عمل برایش  ها و شعایر االهی را بزرگ بدارد، بی و هر کس، نشانه ست این)حُکم( 

 نزد پروردگارش نیک است.

 فرماید: و می

وا ََإِن﴿ َ ٱَت نُصُ ََُكمَ ي نُصَ َّللذ ُيث ِبِت  قَ َو 
 
ُكمَ أ ام  ََ  [٧:  حممد]  ﴾٧َد 

 سازد. هایتان را استوار می کند. و گام اگر )دین( اهلل را یاری کنید، )اهلل( شما را یاری می

« عفو و گذشت»اشاره کرد که در باب  &توان به حدیث عایشه باره می در این
 (۶)ذکر شد.

فقال:  قال: َجاَء رَُجٌل إىل انلَِّبي  وعن أيب مسعود عقبة بن عمرو ابلدريي  -621
یرُت انلَِّبَّ 

َ
ِل فالٍن مِما یُِطیل بَِنا، فَما َرأ برِح ِمن أجر ر َعن َصالةِ الصُّ خَّ

َ
َغِضَب يِف  إِّني ألتَأ

ا َغِضَب یَومئٍِذ، فقال:  شدَّ ممَّ
َ
یُُّكمر »موِعَظٍة َقطُّ أ

َ
رین؛ فأ یَها انلَّاس! إنَّ ِمنكم ُمَنفي

َ
مَّ  یَا أ

َ
أ

غرَی وذا احَلاَجةِ  ، فإنَّ ِمنر ورائِِه الَكبرَی والصَّ  (1)]متفق علیه[ «.انلَّاَس َفلُیوِجزر
آمد و  گوید: مردی نزد پیامبر می ابومسعود، عقبه بن عمرو بدری ترجمه:

 -دهد.  امام، نماز را طول می آیم؛ زیرا فالن گفت: من دیرتر به نماز صبح می
ی آن روز چنان خشمگین دیدم که  را در خطابه پیامبر -:گوید می ابومسعود

ای مردم! برخی »فرمود: همه خشمگین ندیده بودم.  ای این تر او را در هیچ خطابه پیش
شود،  نمازِ مردم می کنید. لذا هرکس از شما پیش می از شما دیگران را از دین گریزان

خورده، خردسال و کسانی  افرادِ سالنماز را کوتاه بخواند؛ زیرا در میان نمازگزاران، 
 «.هستند که کارِ فوری دارند

                                           
 .258ی  حدیث شماره (۶)
 .522صحیح مسلم، ش: (؛ و 715، 716، 81صحیح بخاری، ش: ) (1)
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 شرح
باب: خشم و غضب برای »گوید:  الصالحین، می در کتابش ریاض /حافظ نووی

شکنی شود )و احکام  ریعت، حرمتدفاع از دین اهلل متعال در هنگامی که نسبت به ش
 «.هی رعایت نگردد(ال

ه انتقام برای خویشتن. یعنی کسی خشم و غضب، چندین سبب دارد؛ از جمل
انگیزد و در نتیجه انسان، برای خود  کند که خشم و عصبانیت انسان را برمی کاری می
گفت:  گیرد. این این خشم و غضب نهی شده است؛ زیرا شخصی به پیامبر انتقام می

او چندین بار درخواست نصیحت کرد و «. خشمگین مشو»مرا نصیحت کن. فرمود: 
 «.خشمگین مشو»فرمود:  پیامبر

باشد.  می خاطرِ اهلل به ر از اسباب خشم و غضب، خشمگین شدنیکی دیگ
یا شاهد پایمال شدنِ  دینِ اهلل شکنی نسبت به ، شاهدِ حرمتسان که انسان بدین

رای حمایت از دین اهلل، اش یا ب ز روی غیرت دینیهی باشد؛ در نتیجه ااحکام ال
زیرا این، و اجر و ثواب دارد.  نیک و پسندیده است. چنین خشمی، خشمگین شود

 فرماید: گنجد که اهلل متعال می است و در مفهوم این آیه نیز می سنّتِ پیامبر

نَلِك  َذ  َ﴿ مَ َو م  ِظِ َِٱَتَُِحُرم  ََُيع  ُهوَ َّللذ رََف  ي  ََُخ  ِبِهََِِعندَ َۥّلذ ََ  [٤١:  احلج]  ﴾ۦر 
گمان این عمل  یر االهی را بزرگ بدارد، بیها و شعا و هر کس، نشانه ست این)حُکم(  

 برایش نزد پروردگارش نیک است.

 فرماید: و نیز می

مَ َو م ن﴿ ِظِ َىَُيع  ع  َِٱَئِرَ ش  اَّللذ  [  ٤٨:  احلج]  ﴾٣٢َُقلُوبَِلَ ٱَو ىت قَ َِمنَف إِنذه 

گمان این امر از تقوای  ها و شعایر االهی را بزرگ و گرامی بدارد، بی و هر کس، نشانه
 هاست. لد

ها را بزرگ بدارد و  که انسان آن ست اینهی، های ال داشت شعایر و نشانه گرامی
تفاوت نباشد؛ بلکه خشمگین شود و به دفاع از  نسبت به توهین به این شعایر، بی

های شرعی، دین  شعایر االهی برخیزد و با امر به معروف و نهی از منکر و دیگر روش
 را یاری دهد. اهلل

 فرماید: این آیه را ذکر کرده است که اهلل متعال می /فمؤلسپس 
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وا ََإِن﴿ َ ٱَت نُصُ ََُكمَ ي نُصَ َّللذ ُيث ِبِت  قَ َو 
 
ُكمَ أ ام  َ  [٧:  حممد]  ﴾٧َد 

 سازد. هایتان را استوار می کند. و گام اگر )دین( اهلل را یاری کنید، )اهلل( شما را یاری می

نیاز  از همه، بی ین اوست؛ زیرا اهللمنظور از نصرت اهلل در این آیه، یاری د

است و نیازی به نصرت و یاری ندارد. نصرت و یاری دین، به معنای دفاع و حمایت 

شود. البته  شکنی می که نسبت به دین حرمت ست یاز دین و خشم و غضب در زمان

های دیگری نیز در رابطه با نصرت دین وجود دارد؛ از جمله جهاد  ها یا نمونه گزینه

ی اهلل برتر و واالتر باشد. این  که دین و کلمه در راه اهلل متعال؛ یعنی پیکار برای این

گنجد و اهلل به ناصرانِ دینش دو نوید داده  می هم در مفهوم نصرت و یاریِ اهلل

ََُكمَ ي نُصَ ﴿است:  ُيث ِبِت  قَ َو 
 
ُكمَ أ ام  کند و  اهلل، شما را یاری می»؛ یعنی: ﴾٧َد 

به عبارت دیگر در برابرِ دشمنانتان به شما یاری «. سازد ستوار میهایتان را ا گام

گرداند تا نلغزید. خوب دقت  های شما را بر دین خود استوار می رساند و گام می

دهد:  دو پاداش بزرگ به ما می کنید؛ اگر یک بار دین اهلل را یاری کنیم، اهلل

ََُكمَ ي نُصَ ﴿ ُيث ِبِت  قَ َو 
 
ُكمَ أ ام   فرماید: ادامه میو در  ﴾٧َد 

ِينَ ٱوَ ﴿ ُروا َََّلذ ف  ت عَ َك  َف  ذُهمَ َاس  لذََل ض 
 
أ عَ َو 

 
ََ  [٨:  حممد]  ﴾٨َل ُهمَ ٰ  َأ

 و هالکت و نابودی بر کافران است و اهلل اعمالشان را نابود و تباه کرد.

یا خوار و زبون کند، نابود  یعنی کافران در برابر مؤمنانی که اهلل نصرتشان می

َ﴿؛ شوند می
 
أ لذَو  عَ َض 

 
گرداند و  نتیجه می و اهلل متعال، تدابیر کافران را بی  ﴾٨َل ُهمَ ٰ  َأ

رود و  شود و اعمالشان از میان می ها تمام می اندیشند، به زیان آن هر تدبیری که می

 برند. هیچ سودی از کارهای خود نمی
 را ذکر کرده است؛ عقبه حدیث عقبه بن عمرو بدری /سپس مؤلف

آیم؛ زیرا  آمد و گفت: من دیرتر به نماز صبح می دی نزد پیامبرمرگوید:  می
 ای که ابومسعود گونه خشمگین شد؛ به دهد. لذا پیامبر امام، نماز را طول می فالن
تر او را در  ی آن روز چنان خشمگین دیدم که پیش را در خطابه گوید: پیامبر می

ای مردم! برخی از شما دیگران »د: همه خشمگین ندیده بودم. فرمو ای این هیچ خطابه
نمازِ جماعت، به مردم نگفته بود که نماز نخوانید؛ اما  پیش«. کنید را از دین گریزان می
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داد، در عمل مردم را از نماز  از بس که در امامتش نماز را بیش از حدّ سنت طول می
از دین حتماً یابیم که گریزان کردن مردم  رو درمی جماعت گریزان کرده بود. از این

زبان نیست؛ بلکه هر عملی که مردم را از دین متنفر و گریزان کند، در این رویکرد  به
کرد؛ یعنی گاه برای  در مسایل شرعی مدارا می اهلل رو رسول گنجد. از این می

ای از کارهای نیک و پسندیده خودداری  گیری از فتنه و زیان، از انجامِ پاره پیش
ی کعبه را بر همان شالوده یا زیربنایی بازسازی  تصمیم گرفت خانهکه  نمود. چنان می

که شاید مردم دچار فتنه شوند،  آن را بنا نهاده بود؛ اما از ترس این کند که ابراهیم
گرفت؛ ولی وقتی  در سفر روزه می اهلل چنین رسول این کار را انجام نداد. هم

شوند، افطار کرد تا یارانش  یت میگیرند و اذ اصحابش را دید که در سفر روزه می
 دچار مشکل نشوند.

ای عمل کنیم که مردم با اطمینان  گونه باید سعی کنیم در چارچوب شریعت بهلذا 
 است. اهلل روی بیاورند؛ و این، روشِ رسول و رضایت به دین اهلل

کرد آن امام که  از عمل که پیامبر ست این شاهدِ موضوع از حدیث ابومسعود
چنین  کرد، خشمگین شد. در این حدیث هم داد و مردم را گریزان می از را طول مینم

شکنی  ی حرمت هایی که درباره در سخنرانی بدین نکته اشاره شده است که پیامبر
هنگامی گوید:  می گونه که جابر شد؛ همان کرد، خشمگین می نسبت به دین ایراد می

شد و خشمش  س سرخ و صدایش، بلند میکرد، چشمان سخنرانی می اهلل که رسول
دهد  ی نزدیک شدن لشکر دشمن هشدار می گشت؛ مانند شخصی که درباره شدید می

 (۶)گوید: صبح و شام به شما حمله خواهند کرد. و می
شود، نماز را  نمازِ مردم می لذا هرکس از شما پیش»فرمود:  اهلل سپس رسول

خورده،  در میان نمازگزاران، افرادِ سال زیرا»یعنی مطابق سنت.  ؛«کوتاه بخواند
مثالً در میان نمازگزاران کسی هست  «.خردسال و کسانی هستند که کارِ فوری دارند

قرار دارد که نزدش برود یا منتظرش باشد. لذا برای امام جماعت که با کسی دیگر 
اره سه ب ی جماعات در این جایز نیست که نماز را بیش از حدّ سنت، طول دهد. ائمه

 اند: دسته

                                           
 .075ی  ؛ نک: حدیث شماره227صحیح مسلم، ش: (۶)
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خوانند که  سرعت می قدری کوتاه یا به نماز را به ی جماعات ائمهبرخی از 
های نماز را انجام دهند. این دسته از ائمه، خطاکار و  یابند سنت ها فرصت نمی مقتدی

 دهند. کارند و امانتی را که بر عهده دارند، درست انجام نمیبلکه گنه
 گزارند. ای که گویا تنها نماز می گونه خوانند؛ به می ای دیگر نماز را طوالنی عده

یعنی قیام و قرائت، رکوع، سجده، قیامِ پس از رکوع و نشستن در میان دو سجده را 
 ها نیز بر خطا هستند. دهند. این طول می

ها بهترین  دهند؛ این امامت می نمازانی هستند که مانند پیامبر و گروه سوم، پیش
 کنند. خوبی ادا می آیند و امانتی را که بر عهده دارند، به شمار می ائمه به

*** 

ِمنر َسَفٍر، وَقد َسرَترُت   عنها قالت: قِدَم رسوُل اهللِ وعن اعئشة رِض اّللَّ  -622
ا رآهُ رسول اّللَّ  وةى يِل بِقراٍم َفیِه َتَماثیل، َفلمَّ َن وجُهُه وقال:  َسهر یَا اعئَِشُة! »هتَكُه وتَلَوَّ

شَ 
َ
ِ أ یَن یُضاُهوَن خِبَلِق اّللَّ ِ یوم القیامِة اَّلَّ  (۶)]متفق علیه[ «.دُّ انلَّاِس َعَذابىا ِعند اّللَّ

ام  ی خانه از سفری برگشت و من، تاقچه اهلل رسولگوید:  می &عایشه ترجمه:
آن وقتی آن را دید،  اهلل ای که تصاویری در آن بود، پوشانده بودم. رسول را با پرده

روز ترین عذاب  ای عایشه! سخت»فرمود:  اش عوض شد و رنگ چهرهه کرد، را پار
 «.جویند نزد اهلل دارند که به آفرینش اهلل تشبه می کسانی قیامت را

ُن املرأةِ الَمخُزوِمیة اليت َِسَقت فقالوا: َمن یُكليُم  -626
ر
ُهم َشأ َهمَّ

َ
ا أ نَّ قريشى

َ
وعنها أ

سامُة بُن زیٍد ِحبُّ رسول اّللَّ ؟ فقالوا: َمن فیها رسوَل اّللَّ 
ُ
َىَمُه َيرَتُِ  علیِه إال أ ؟ َفَُكَّ

سامةُ 
ُ
ِ تعاىل؟: »َقاَل َرُسوُل اهللِ ؛ فأ تَشَفُع يف حدٍّ ِمن ُحُدوِد اّللَّ

َ
َتَطَب ُثمَّ « أ ُثمَّ قاَم َفاخر

یُف تَ »قال:  لََك من َقبلَُكم أنَُّهم َكنُوا إَذا ِسَق فِیِهم الْشَّ َما أهر رُکوه، وإذا ِسق فِیهم إنَّ
ُت یَدَها ، لو أنَّ فاطَمة بنت حممٍد ِسَقتر لَقَطعر ُم اّللَّ ، واير قاُموا علیِه احلدَّ

َ
ِعیُف أ  «.الضَّ

 (1)[متفٌق عليه]

                                           
 .6017(؛ و صحیح مسلم، ش: 4845، 2665صحیح بخاری، ش: ) (۶)
 .0222(؛ و صحیح مسلم، ش: 2574، 6252صحیح بخاری، ش: ) (1)
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که سرقت کرده بود، « مخزوم بنی»زنی از گوید: ماجرای  می &عایشه ترجمه:
صحبت کند؟ و  اهلل رسولباره با  گفتند: چه کسی در این باعثِ نگرانی قریش شد؛

است، جرأت  که محبوبِ پیامبر $بدین نتیجه رسیدند که کسی جز اسامه بن زید
از ایشان و  -صحبت کرد با پیامبر گری و شفاعت ندارد. لذا اسامه میانجی

ی  آیا درباره»فرمود:  اهلل رسول -دستِ این زن را قطع نکنند.درخواست نمود که 
فرمود:  ؛انی نمود گاه برخاست و سخنر آن« کنی؟ ارش میحکم و قانون خدا، سف

اسرائیل(، از آن جهت به هالکت رسیدند که وقتی فردِ  های پیش از شما )بنی امت»
کردند و هرگاه، فردِ  ها میکرد، او را ر ها دزدی می داری در میان آن مشهور و نام

اهلل سوگند، اگر  به. نمودند حد را بر او جاری میشد،  مرتکب سرقت می ضعیفی
 «.کنم فاطمه دزدی کند، دستش را حتماً قطع می دخترم

 شرح
ذکر کرده است. و اما حدیث نخست؛  &دو حدیث از عایشه /مؤلف

ای  ام را با پرده ی خانه از سفری برگشت و من، تاقچه اهلل گوید: رسول می &عایشه
اش  را دید، رنگ چهره وقتی آن اهلل که تصاویری در آن بود، پوشانده بودم. رسول

ترین عذاب روز قیامت را  ای عایشه! سخت»و فرمود:  عوض شد، آن را پاره کرد
 به یعنی اهلل متعال«. جویند کسانی نزد اهلل دارند که به آفرینش اهلل تشبه می

کنند،  داران را ترسیم می جانکه  سازند و چه آنان که مجسمه می تصویرگران، چه آنان
؛ زیرا در حقیقت در آفرینش و تصویرگری پروردگار به رساند عذابِ سختی می

شد؛ زیرا  در گذشته ساختن تصاویر با دست انجام می خیزند. مخالفت با او برمی
ها، امکانات و وسایل امروزی وجود نداشت که بدون دخالتِ دست،  دستگاه

بینندگان به  کردند تا ک میتصویرگری کنند. بلکه تصاویر را با دست خود، رسم یا حَ
یا چه  نقاشگفتند: چه  ای که بینندگان می گونه ها گواهی دهند؛ به مهارت آن

در اثرش به ق رسد! یا چه نظر می ثرش طبیعی بهقدر ا ست! چه سازِ ماهری مجسمه
با اهلل  ،گری سان در پیِ این بودند که در صورت آفرینش خداوند شباهت دارد! و بدین

 شریک است: و بی یکتاورتی که اهلل متعال، متعال، شریک شوند؛ در ص
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ِيٱَُهوَ ﴿ ِوِرُُكمَ ََّلذ َٱَِفََيُص 
امَِرَ ل   يَ َح  َك  ا ََف  َََ  [٦: آل عمران]  ﴾ءَُي ش 

 بخشد.های )مادرانتان(، هر شکل و صورتی که بخواهد، میکه به شما در رحم ست یاو ذات

 فرماید: و می

ُكمَ ﴿ ر  وذ حَ َو ص 
 
نَ ف أ ُكمَ َس  ر  ََ  [٦٣: افرغ]  ﴾ُصو 

 هایتان را نیک و زیبا گردانید و به شما شکل و قیافه بخشید و شکل

پرده را پاره کرد. و این، نشان  گفته است: پیامبر &گونه که عایشه همان
شوند، درست است؛ زیرا  دهد که پاره کردن تصاویری که با دست ترسیم می می

اشد و تأیید اعمالِ نادرست، به ب هی میداران، تشبه جستن به آفرینش ال نترسیم جا
 معنای ارتکاب آن است.

یابیم که خشمگین شدن در هنگامی که عمل نادرستی انجام  از این حدیث درمی
خشمگین شد  گردد، مشروع است؛ زیرا پیامبر شود یا حکمی شرعی پایمال می می

 و آن پرده را پاره کرد.
عاریت  مانند دیگ و مشک را به مخزوم، کاالهایی زنی از بنی و اما دومین حدیث؛

دستور  اهلل شد. رسول کرد؛ یعنی مرتکب سرقت می گرفت و سپس انکارش می می
داد که دستش را قطع کنند. قریش از بابت آبروی خود، نگران شدند؛ زیرا این زن از 

درخواست  ترین و سرآمدترین طوایف عرب بود. لذا از اسامه بن زید یکی از مهم
 به اسامه اهلل رسولسفارش کند تا این حکم را لغو نماید.  زد پیامبرکردند که ن

گاه برخاست و برای  آن« کنی؟ ی حکم و قانون خدا، سفارش می آیا درباره»فرمود: 
اسرائیل(، از آن جهت به  های پیش از شما )بنی امت»انی نمود و فرمود:  مردم سخنر

کرد، او را رها  ها دزدی می اری در میان آند هالکت رسیدند که وقتی فردِ مشهور و نام
 «.نمودند شد، دستش را قطع می کردند و هرگاه، فردِ ضعیفی، مرتکب سرقت می می

اگر دخترم، فاطمه دزدی کند، دستش را حتماً قطع »سپس سوگند یاد کرد و فرمود: 
 «.کنم می

گری  خاطرِ میانجی به جاست که پیامبر شاهدِ موضوع از این حدیث، این 
های شرعی خشمگین شد؛  ی لغو یکی از مجازات درباره مورد و نادرست اسامه بی

باشد و خشم و غضبی، نکوهیده  مینیک و پسندیده  خاطر اهلل لذا خشم و غضب به
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از چنین  خاطرِ منافع شخصی باشد. زیرا پیامبر و ناپسند است که برای انتقام یا به
که یکی از یارانش درخواست نصیحت کرد.  خشم و غضبی نهی نموده است؛ چنان

 او چندین بار درخواست نصیحت نمود و پیامبر«. خشمگین مشو»فرمود:  پیامبر
لذا تفاوت آشکاری در میان این دو خشم وجود دارد. پس  «.خشمگین مشو»فرمود: 

هی، نیک و پسندیده است و روش خاطر شریعت ال ب برای اهلل یا بهخشم و غض
گر  خاطر دینش باشد، نشان گونه بود. خشمی که برای اهلل یا به ز همیننی پیامبر

. اما چه خوب است که انسان، ست یی شعایر دین غیرت انسان نسبت به دین و اقامه
خاطر منفعتی شخصی  خشم شخصی خود را پنهان کند یا بردباری ورزد و وقتی به

ببرد؛ اگر ایستاده است، بنشیند و پناه  شده به اهلل خشمگین شد، از شرّ شیطانِ رانده
اگر نشسته، دراز بکشد یا بر پهلو تکیه دهد. چنین روشی از خشم و غضب انسان 

 کاهد. می
*** 

ى َُناَمةى يف الِقبر  أنَّ انلَِّبَّ  وعن أنٍس  -622
َ
لِة، فشقَّ ذلَك َعلَیِه حَّتَّ ُرؤَِي يف َرأ

ُه بَیِدهِ فقال:  أَحَدُكم إذا َقام يف َصالتِِه َفإنَُّه ُيَنايِج ربَُّه، وإنَّ ربَُّه  إنَّ »وجِهِه، َفَقاَم فََحكَّ
حُدُكم قِبَل الِقبرلَِة، ولِكن َعنر يََسارِهِ أور َترَت قَدِمهِ 

َ
َُقنَّ أ ؛ ُثمَّ «بَيَنُه وَبنَی الِقبرلَِة، َفال َيبر

ٍض فقال َضُه لَع بعر َعُل هكذا: »أَخَذ طرَف رِدائِِه َفبصَق فِیه، ُثمَّ ردَّ َبعر و َيفر
َ
متفٌق ] «.أ

 (۶)[عليه
آبِ دهانی را دید که در جهتِ قبله انداخته  پیامبرگوید:  می انس ترجمه:

اش نمایان  ای ناراحت شد که آثار ناراحتی در چهره اندازه شده بود و از این عمل به
ماز وقتی یکی از شما به ن»گشت. برخاست و آن را با دست خود پاک کرد و فرمود: 

پس  پروردگارش، میانِ او و قبله است. کند و مناجات می شایستد، با پروردگار می
کس به سوی قبله آب دهان نیندازد؛ بلکه آب دهانش را به سمت چپ یا زیرِ  هیچ

ای از ردایش را گرفت و در آن آب دهان انداخت و دو  سپس گوشه«. پایش بیندازد
 «.ین کندیا چن»سویش را به هم مالید و فرمود: 

                                           
 .440(؛ و صحیح مسلم، ش: 0605، 514صحیح بخاری، ش: ) (۶)
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 شرح
 در این باب، حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که انس /مؤلف

آبِ دهانی را دید که در جهتِ قبله انداخته شده بود و از این عمل  گوید: پیامبر می

اش نمایان گشت. لذا آن را با دست  ای ناراحت شد که آثار ناراحتی در چهره اندازه به

ایستد، با پروردگارش مناجات  ی از شما به نماز میوقتی یک»خود پاک کرد و فرمود: 

دهد. در  نیز پاسخش را می نماید و اهلل یعنی با پروردگارش راز و نیاز می«. کند می

نقل از اهلل متعال فرمود:  به اهلل گوید: رسول می حدیث صحیح آمده که ابوهریره

الَة بَييِْن َوَبْيَ َعبِْدي نِْصَفْيِ » َ ٱ﴿فَإَِذا قَاَل:  قََسْمُت الصَّ ََِدَُمَ ل  قَاَل:  ﴾٢َل ِميَ ع  َلَ ٱَر ِبََِّلِلذ
َدِي َعبِْدي فَإَِذا قَاَل:  َّ قَاَل:  ﴾٣َلرذِحيمَِٱَلرذِنَٰمۡحٱ﴿ََحِ ْثََّ لََعَ

َ
َمَِي وَ َلِِكَم  َ﴿َعبِْدي فَإَِذا قَاَل:  أ

قَاَل: َهَذا بَييِْن   ﴾٥َت عِيَُن سَ َِإَويذاكَ َُبدَُن عَ َإِيذاكَ ﴿قَاَل: َُمََّدِي َعبِْدي فَإَِذا قَاَل:  ﴾٤َدِلِينَِٱ
ر  َٱَِدن اهَ ٱ﴿ فَإَِذا قَاَل: نصَفيِ  َوَبْيَ َعبِْدي َلِصِ إَل آِخِره قَاَل الُل: َهَذا  ﴾٦َت ِقيمَ ُمسَ ل َٱَط 

َل 
َ
ام.  ام دو قسمت کرده من نماز را میان خود و بنده»یعنی:  (۶).«ِلَعبِْدي َوِلَعبِْدي َما َسأ

َ ٱ﴿گوید:  گامی که بنده میهن ََِدَُمَ ل  ام مرا  فرماید: بنده اهلل می ﴾٢َل ِميَ ع  َلَ ٱَر ِبََِّلِلذ

فرماید:  اهلل می  ﴾٣َلرذِحيمَِٱَلرذِنَٰمۡحٱ﴿گوید: گاه که بنده می حمد و ستایش کرد. و آن

وند خدا ﴾٤َدِلِينَِٱَمَِي وَ َلِكَِم  َ﴿گوید:  ام مرا ثنا گفت. و زمانی که بنده می بنده

َِإَويذاكَ َُبدَُن عَ َإِيذاكَ ﴿گوید:  بزرگی یاد کرد. و چون بنده می ام مرا به فرماید: بنده می
باشد. و  ام می ی من و بنده فرماید: این، ارتباط دوطرفه ( میخداوند) ﴾٥َت ِعيَُن سَ 

ر  َٱَِدن اهَ ٱ﴿وقتی بنده، َلِصِ فرماید: این،  خواند، اهلل می را تا پایانش می ﴾٦َت قِيمَ ُمسَ ل َٱَط 

 «.سازم اش را برآورده می ی من است و من، خواسته درخواست بنده
ی کالمی که نازل  کنید و به وسیله لذا در نماز با پروردگار خود راز و نیاز می

گویید، از او  خوانید، تسبیحش را می نمایید؛ او را می فرموده است، با او مناجات می
سازید و پروردگار در میان  دو سویه با او برقرار میای  کنید ورابطه بزرگی یاد می به

                                           
 .284صحیح مسلم، ش:  (۶)
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شما و قبله قرار دارد و هرچند در آسمان، باالی عرش خویش است، اما در برابرِ 
 شماست؛ زیرا او بر همه چیز احاطه دارد:

َل يَ ﴿ ِمثَ َس  َ َۦلِهَِك  ِميعَُٱَو ُهوَ َءر َش  ََََ [  ١١: الشورى]  ﴾١١َِصيَُل  َٱَلسذ
 او نیست؛ و او، شنوای بیناست. هیچ چیزی همانند

ی مسجد منع کرد، روش  که از انداختن آب دهان در قبله پس از این پیامبر

درستش را نیز بیان فرمود؛ زیرا راهنمایی و حکمت نیز همین است که وقتی یک چیز 

ها بسته نشود. از  ی راه کنید، درستش را نیز یادآوری نمایید تا همه ممنوع را بیان می

که از انداختنِ آب دهان به سوی قبله نهی نمود، بیان کرد  ضمن این اهلل رو رسول این

که انسان آبِ دهانش را به سمت چپ یا زیر پایش یا در لباسش بیندازد و سپس آن 

سان سه پیشنهاد ارائه کرد: انداختن آب دهان به  را به هم بمالد و پاکش کند. و بدین

ای از لباس و به هم مالیدن دو سوی لباس تا آب  هسمت چپ یا زیرِ پا یا در گوش

سر  در زمانی که انسان در مسجد به ی نخست البته از دو گزینهدهان پاک شود. 

یعنی:  (۶).«ابْلَُصاِق ِِف الَْمْسِجِد َخِطيئَةٌ »فرماید:  می برد، نهی شده است؛ زیرا پیامبر می

 «.انداختن آب دهان در مسجد، خطاست»
 شود که آب دهان، نجس نیست؛ زیرا پیامبر چنین برداشت می از این حدیث

 -ای از لباسش یا در گوشه –آب دهانش را به سمت چپ یا زیرِ پایش »...فرمود: 
داد که انسان آب دهانش  دستور نمی لذا اگر آب دهان، نجس بود، پیامبر«. بیندازد

باره، یک  در این برای از لباسش بیندازد. در صورتی که عملِ پیام را در گوشه
ای از  گوشه رهنمود یا آموزشِ عملی بود؛ زیرا در این حدیث آمده است: پیامبر

یا »ردایش را گرفت و در آن آب دهان انداخت و دو سویش را به هم مالید و فرمود: 
 «.چنین کند

رسد که انداختن آب دهان در برابر انظار دیگران،  نظر می از این حدیث چنین به
 ویژه اگر برای تعلیم باشد. دی ندارد؛ بهایرا

                                           
 این حدیث را صحیح دانسته است. 6222در صحیح الجامع، ش:  /؛ آلبانی762ئی، ش: نسا (۶)
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دانند یا  یابیم که آثار آب دهان و دیگر چیزهایی که مردم بد می چنین در می هم
دو طرف  کمال و شخصیت انسان نیست؛ زیرا پیامبر ی وجودِ لکه در لباس، شایسته

ی پاک و لذا باید ظاهر لباسش را به هم مالید تا اثری از آب دهان در لباسش نمانَد.
ها و  های تمیز و مرتبی داشته باشیم تا مردم از دینِ ما یا از دیدن لکه آراسته و لباس

 آثار آلودگی بر روی لباسمان، فراری نباشند.
از دیدنِ آبِ دهانی که در  که پیامبر ست اینشاهد موضوع از این حدیث 

اش  ناراحتی در چهرهای ناراحت شد که آثار  اندازه جهتِ قبله انداخته شده بود، به
 نمایان گشت.

*** 



باب: راهنمایی و ارشادِ کارگزاران و مسؤوالن به مدارا با  -33
سوزی برای آنان؛ و نهی از  خیرخواهی و دلزیردستانشان و 

ی  انگاری درباره ها یا سهل گیری بر آن خیانت به ایشان و سخت
 کارها و نیازهایشان و غفلت از آنان

 ماید:فر اهلل متعال می

َخَ ٱوَ ﴿ ك ََفِض  ن اح  نََِج  ب ع ك َٱَلِم  ََ [  ٨١٢:  الشعراء]  ﴾٢١٥َِمنِيَ ُمؤَ ل َٱَِمنَ َتذ
 کنند، بگستران. و بال )مهر و تواضع( خویش را براى مؤمنانى که از تو پیروى مى

 فرماید: و می

َ ٱَإِنَذ﴿ ََّللذ
 
ََُِمرَُي أ ٱب

دَ لَ  َِٱوَ َلَِع  َ حَ ل  َ ُقرَ لَ ٱَذِيَي َِإَويت ا ََنَِس  ي نَ َب  َ و  نََِه  حَ لَ ٱَع  ا َف  َءَِش 
رَِل َٱوَ  َ ٱوَ َُمنك  َ ل  ِ لذُكمَ َي عُِظُكمَ َغ  ُرونَ َل ع  كذ     [  ٩١: النحل]  ﴾٩٠َت ذ 

دهد و از کارهای زشت و  همانا اهلل به عدل و احسان و عطا و بخشش به خویشان فرمان می
 د.دهد؛ باشد که پند بگیری دارد. پندتان می ناپسند و تجاوز باز می

ُُكُُّكمر راٍع، »یقول:  قال: سمعُت رسوَل اّللَّ  رِض اهلُل عنهماوعن ابن عَمر  -622
لِِه  هر

َ
وُُكُُّكمر مسئوٌل عنر رِعیَّتِه، واإلَماُم َراع، ومسئوٌل َعنر رَِعیَّتِه، والرَُّجُل َراٍع يف أ

ةُ راِعیٌة يف بیرِت َزورِجَها ومسئو
َ
لة عنر رِعیَّتَِها، واخَلاِدُم َراٍع يف ومسئوٌل َعنر رَِعیَّتِه، واملررأ

 (۶)[متفٌق عليه] «.ماِل سیيِدهِ ومسئوٌل َعنر رَِعیَّتِه، فُُكُُّكمر راٍع ومسئوٌل عنر رِعیتِهِ 
ی شما،  همه»فرمود:  شنیدم که می اهلل گوید: از رسول می $عمر ابنترجمه: 

شود؛ رهبر یا حاکم،  یی زیردستانش بازخواست م مسؤولید و هر یک از شما درباره
اش  ی خانواده باشد و درباره اش می مسؤول رعیت است و مرد، مسؤول خانواده

ی شوهرش و فرزندان خود مسؤول است و  ی خانه شود؛ و زن، درباره بازخواست می
ی اموالِ آقای خود و مسؤولیتی که به او سپرده شده است،  کار، درباره خدمت

                                           
و  622ی  . ]ر.ک: احادیث شماره0268( و صحیح مسلم، ش: 6442، 282صحیح بخاری، ش: ) (۶)
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ی مسؤولیت و زیردستان خود،  ما مسؤولید و دربارهی ش مسؤولیت دارد. پس، همه
 «.بازخواست خواهید شد

ِقل بن يََسارٍ  -623 َما ِمن عبٍد »َيُقوُل:  قال: َسِمعُت رسوَل اّللَّ  وعن أيب َيعرَل َمعر
، َيُموُت یوَم یَموُت وُهَو ََغٌش لِرَِعیَّتِه، إالَّ َحرََّم اّللَّ علَیهِ  متفٌق ] «.اجَلنَّةَ  يسرتِعیِه اّللَّ رعیَّةى

 (۶)[عليه
حِه لم َيِدر َراِئََة اجَلنَّة»ويف روایٍة:   «.َفلَم حَیُطَها بُِنصر

موَر الُمسلِمنی، ُثمَّ ال ََيَهُد لَُهم، ویَنرصُح لُهم، إالَّ لَم »ويف روایٍة ملسلم: 
ُ
ِمرٍی یَِِل أ

َ
ما ِمن أ

 «.یَدُخل َمَعُهُم اجَلنَّةَ 
فرمود:  شنیدم که می اهلل گوید: از رسول می یسارابویعلی، معقل بن  ترجمه:

ای که اهلل، گروهی را تحت سرپرستی او قرار داده، اگر در حالی بمیرد که به  هر بنده»
 «.گرداند زیردستانش خیانت کرده است، اهلل متعال بهشت را بر او حرام می

، ی نکندها رسیدگ به آن و با خیرخواهی خود»گر آمده است: و در روایتی دی
 «.شنود هرگز بوی بهشت را نمی

روایی که امور مسلمانان را هر امیر و فرمان»و در روایت مسلم آمده است: 
ها خیرخواهی نکند، به  ها نکوشد و برای آن دست گیرد، ولی برای خیر و صالح آن به

 «.همراهِ آنان وارد بهشت نخواهد شد

 شرح
داخته و بابی گشوده است که در در کتابش به موضوع بسیار مهمی پر /مؤلف

کند و از سوی دیگر  آن وظایف حکام و مسؤوالن را نسبت به زیردستانشان بیان می
یعنی حکام و مردم نسبت  پردازد. به وظایف عموم مردم در قبال حکام و مسؤوالن می

 به یکدیگر حقوق و وظایف متقابلی دارند که رعایتش بر هر دو طرف واجب است.
خو باشند، به  اجب است که نسبت به شهروندان و زیردستان خود، نرمبر حکام و

گیری و  ها را پی ها نیکی کنند، به مسایل مردم رسیدگی نمایند، نیازها و منافع آن آن

                                           
؛ و 0741؛ و اما روایت دوم: بخاری، ش: 0568؛ و صحیح مسلم، ش: 0741صحیح بخاری، ش:  (۶)

 .056سوم: مسلم، ش:  روایت
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تأمین کنند و کسانی را بر کارها بگمارند که دارای شایستگی و تعهد هستند، در برابر 
د و در انجام وظایف خویش نسبت به مردم های گوناگون از آنان حمایت نماین آسیب

ی مردم بازخواست خواهند شد و باید  درباره کوتاهی نکنند؛ زیرا در برابر اهلل
 گو باشند. پاسخ

شنوی از حکام در چارچوب شریعت، واجب است؛  بر مردم نیز اطاعت و حرف
بر ضد  ها نشورند، سایر مردم را کمان خویش باشند، بر آنامردم باید خیرخواه ح

توان برای  هایشان را بیان کنند؛ زیرا می هایشان بگذرند و خوبی ها نشورانند، از بدی آن
که این  آن های حکام، مخفیانه و بدون سر و صدا اقدام کرد؛ بی رفع عیوب و بدی

مسایل به متن جامعه و عموم مردم کشانده شود. چون رسوا کردن حکام و ذکر 
کند و مردم را  ، نفعی ندارد؛ بلکه شرایط را بدتر میهایشان در محافل عمومی بدی

ساز کینه و دشمنی  گرداند و این، زمینه و مسؤوالنشان، بدبین می فرمانروایاننسبت به 
شود که مردم  ها خواهد بود؛ یعنی باعث می نسبت به حکام و در نتیجه سرکشی از آن

عیوب حکام و مسؤوالن،  ها و یک فرآیند بد را نیک قلمداد کنند و در برابر بدی
گیرد و این،  نشینند. در نتیجه بغض و دشمنی و شر و فساد، جامعه را در برمینساکت 

گیر  هایی جدی، دامن ها و آسیب انجامد و فتنه پاره شدن امت می به پراکندگی و پاره
 گردد؛ مانند اتفاقات ناخوشایندی که در دوران عثمان بن عفان ی اسالمی می جامعه

 ،سخن گفتند و این ی عثمان اد. خاستگاهش این بود که برخی از مردم، دربارهافت
، ماالمال از خشم کرد؛ در نتیجه بر او ی برخی از جاهالن را نسبت به عثمان سینه

هایی پدید آمد که هنوز هم در این امت ادامه دارد. لذا حکام و  شوریدند و فتنه
 روشن است. ، حقوق و وظایفی دارند کهفرمانروایان

را ذکر  ی اهلل اهلل استدالل کرده و این فرموده به آیاتی از کتاب /سپس مؤلف
 فرماید: نموده است که می

َخَ ٱوَ ﴿ ك ََفِض  ن اح  نََِج  ب ع ك َٱَلِم  ََ  [٨١٢:  الشعراء]  ﴾٢١٥َِمنِيَ ُمؤَ ل َٱَِمنَ َتذ
 بگستران. کنند، و بال )مهر و تواضع( خویش را براى مؤمنانى که از تو پیروى مى

توانی  یعنی بر آنان برتری مجوی و خودت را در برابرشان باال نگیر. حتی اگر می

در آسمان پرواز کنی، باز هم در برابر مؤمنان اوج مگیر؛ بلکه بالِ مهر و تواضع 
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کنند، فرود آوَر. البته اگر کسی با تو  خویش را برای مؤمنانی که از توی پیروی می

را الیق اوست، بر او اجرا کن؛ زیرا اهلل متعال نفرمود که بالِ مخالفت کرد، مجازاتی 

َخَ ٱوَ ﴿مهر و تواضع خود را برای هر کسی فرود بیاور؛ بلکه فرمود:  ك ََفِض  ن اح  نََِج  َلِم 
چراکه «. کنند برای مؤمنانی فرود بیاور که از تو پیروی می: »﴾٢١٥َِمنِيَ ُمؤَ ل َٱَِمنَ َتذب ع ك َٱ

 :فرماید میافرادِ سرکش و نافرمان، ی  اهلل متعال درباره

ا﴿ َىَإِنذم  ز  ِينَ ٱَُؤا َج  َ ٱََُي ارُِبونَ ََّلذ ََُّللذ ر ُسوّل  ي سَ َۥو  وَ و  َٱَِفََنَ ع 
اًداَِضَۡرل   نَف س 

 
تذلُوَ َأ َا َُيق 

وَ 
 
لذُبوَ َأ وَ َا َيُص 

 
عَ َأ طذ ي ََُتق 

 
رَ َِديِهمَ أ

 
أ َِخل  ََِمِنَ َُجلُُهمو  وَ َف 

 
وَ َأ َٱَِمنَ َا َيُنف 

َل ُهمَ َلِك َذ  ََِضَ ۡرل  
نَ ٱَِفََيَرِخزَ  ل ُهمَ َي ا َدلُّ ةَِٓأۡلٱَِفََو  ابرََِخر  ذ  ِظيمَرَع  ٣٣َََع  ِينَ ٱَإِلذ بَ َِمنَت ابُوا َََّلذ نَلَِق 

 
َأ

ل يَ َِدُروا َت قَ  َ ع  نَذَا َل ُموَ عَ ٱف ََِهم 
 
َ ٱَأ ُفوررََّللذ  [  ٤٣  ،٤٤: دة املائ]  ﴾٣٤َرذِحيمَرَغ 

کوشند، گند و در زمین برای فساد و تبهکاری میجنسزای کسانی که با اهلل و رسولش می
و پاهایشان بر خالف یکدیگر  ها ند یا به دار کشیده شوند یا دستکه کشته شو ست اینتنها 

بریده گردد یا از سرزمینی )که در آن هستند( تبعیدشان کنند. این، خواری و رسوایی آنان در 
که بر آنان  گر کسانی که پیش از آندنیاست و عذاب بزرگی در آخرت )پیش رو( دارند. م

 ی مهرورز است. ایند. پس بدانید که اهلل آمرزندهدست یابید، توبه نم

 فرماید: می کرده است که اهلل چنین این آیه را ذکر هم /مؤلف

َ ٱَإِنَذ﴿ ََّللذ
 
ََُِمرَُي أ ٱب

دَ لَ  َِٱوَ َلَِع  َ حَ ل  َ ُقرَ لَ ٱَذِيَي َِإَويت ا ََنَِس  ي نَ َب  َ و  نََِه  ا َحَ فَ لَ ٱَع  َءَِش 
رَِل َٱوَ  َ ٱوَ َُمنك  َ ل  ِ لذُكمَ َي عُِظُكمَ َغ  ُرونَ َل ع  كذ ََ  [٩١: النحل]  ﴾٩٠َت ذ 

دهد و از کارهای زشت و ناپسند  فرمان می ادای حقّ خویشاوندهمانا اهلل به عدل و احسان و 
 دهد؛ باشد که پند بگیرید. دارد. پندتان می و تجاوز باز می

 دهد، عبارتند از: ها دستور می تعال در این آیه به آنای که اهلل م گانه امور سه

رعایت عدل بر همه واجب است؛ یعنی بر انسان واجب است که عدل را  عدل:

ی  عدالت دربارهی خود و زیردستان خویش رعایت کند.  ی خود، خانواده درباره

وادار  خویشتن بدین معناست که نفس خود را به کارهایی که اهلل متعال دستور نداده،

که بر نفس خود ستم کند یا  کار گیرد؛ نه این نسازد و آن را در انجامِ کارهای نیک، به

باری عبداهلل  آن را به کارهایی وادار نماید که طاقتش را ندارد یا فراتر از توانِ اوست.

ها قیام کند و  تصمیم گرفت که همواره روزه بگیرد و شب $بن عمرو بن عاص
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إِنَّ لَربَِّك »و را احضار کرد و او را از این کار منع نمود و فرمود: ا نخوابد. پیامبر
هُ َحقًّ َعلَيَْك  ْعِط ُُكَّ ِذي َحقٍّ َحقَّ

َ
ا، فَأ ا، وألهِلك َعلَيَْك َحقًّ  (۶).«ا، َوإِنَّ نلَْفِسَك َعلَيَْك حقًّ

پروردگارت بر تو حقی دارد؛ نفس تو بر تو حقی دارد؛ همسرت بر تو حقی »یعنی: 

 «.رد؛ پس حقّ هر صاحبِ حقی را ادا کندا

ی همسر و خانواده نیز واجب است؛ لذا اگر کسی دو همسر دارد،  عدالت درباره

تَاِن »ها عدالت را رعایت کند. در حدیث آمده است:  باید در میان آن
َ
َمْن ََكنَْت هَلُ اْمَرأ

ُه  هرکس دو همسر داشته باشد »یعنی:  (1).«َمائٌِل َفَماَل إََل إْحَداُهَما َجاَء یَْوَم الِْقيَاَمِة وَِشقُّ

آید که  می -به میدانِ حشر -ها روی بیاورد، روز قیامت در حالی  و فقط به یکی از آن

 «.نیمی از بدنش خمیده است
ها هزار  به یکی از آن رگاباشد؛ لذا  رعایت عدالت در میان فرزندان نیز واجب می

بلغ را بدهید. اگر به پسرِ خود، دو هزار تومان دهید، به دیگری هم همین م تومان می
دهید، هزار تومان نیز به دخترتان بدهید. حتی سلف صالح در بوسیدن فرزندانشان  می

بوسیدند،  تر می ورزیدند؛ اگر فرزندِ کوچک را در حضور فرزند بزرگ نیز عدالت می
ی  در نحوه شود.ستم نیک  اظهار محبت نیز به هیچبوسیدند تا در  می همآن یکی را 

گونه نباشد که با یکی از  سخن گفتن با فرزندان نیز باید عدالت ورزید؛ لذا این
 نرمی سخن بگویید و با دیگری، تُند و خشن. فرزندان به

رعایت عدالت در میان زیردستان نیز واجب است؛ لذا اگر پُست و مسؤولیتی 
قوم و خویش و نه آشنا و  کس، نه دارید، با همه یکسان برخورد کنید و برای هیچ

اند: رعایت عدالت در  اهلل گفته دوست خود، تبعیض قایل نشوید. حتی علما رحمهم
روند، بر  میان دو طرفِ دعوا واجب است؛ لذا وقتی دو طرفِ دعوا نزد قاضی می

ی ورودشان یا  قاضی واجب است که در همه چیز، در سخن گفتن، نشاندن و نحوه
ها با مهر  که به یکی از آن دالت را در میانشان رعایت نماید؛ نه اینها، ع استقبال از آن

ها نرم و آرام  نبا خشم و غضب بنگرد! با یکی از آ و محبت نگاه کند و به دیگری

                                           
 (.2028، 0822بخاری، ش: ) (۶)
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ها  سخن بگوید و با دیگری تند و شدید حرف بزند. و چنین نباشد که با یکی از آن
د و با دیگری حرف نزند! بلکه بر گرم بگیرد و حالِ خانواده و فرزندانش را بپرس

قاضی نباید یکی از طرفین  قاضی واجب است که با هر دو طرف، یکسان رفتار نماید.
؛ یش بنشاند و دیگری را دور از خوددعوا را به خود نزدیک کند یا او را کنار خو

 خویش و در یک حد قرار دهد.بلکه باید هر دو را در مقابل 
مسلمان و دیگری، کافر است، بر قاضی واجب اگر یکی از دو طرف دعوا 

که  ها به صورت یکسان و برابر برخورد کند؛ نه این ی موارد، با آن باشد که در همه می
که رعایت  . خالصه ایننمایدمسلمان را به خود نزدیک بگرداند و کافر را از خود دور 

 ی کارها واجب است. عدالت در همه
باشد. با این حال اهلل  لطفی افزون بر عدالت میاحسان، نیکی یا  احسان: و اما

متعال به احسان و نیکی دستور داده است؛ البته با این تفاوت که رعایت عدالت، 
 باشد. واجب است و احسان و لطفِ افزون بر عدل و انصاف، پسندیده و داوطلبانه می

َ ُقرَ لَ ٱَذِيَي َِإَويت ا َ﴿ زیرا خویشاوند «. دهد و به ادای حقّ خویشان فرمان می: »﴾ب 

ی رحم. هرکس با خویشاوندانش ارتباط  نیز حقّی دارد؛ یعنی حقِ ارتباط یا صله

رساند و هرکس با خویشانش قطع  داشته باشد، اهلل متعال او را به رحمت خویش می

 گرداند. خویش دور می او را از رحمت رابطه کند، اهلل

ي نَ ﴿ َ و  نََِه  حَ لَ ٱَع  ا َف   َٱوَ َرَُِمنكَ ل َٱوَ َءَِش 
َِل  و از کارهای زشت و ناپسند و از : »﴾غ 

عبارت است از هر گناه یا عملی که زشت است؛ مانندِ « فحشاء» «.دارد تجاوز باز می

نافرمانی از پدر و مادر، قطع ارتباط با خویشاوندان، زنا، ازدواج با محارم و دیگر 

تر از فحشا قرار دارد و  پایین« منکَر»کارهایی که در شرع و عُرف، ناپسند است. و 

یا گذشتن از حد است؛ ، به معنای تجاوز از حد «بغی»شود.  شامل عموم گناهان می

با تصاحب اموالشان یا کشتنِ آنان  ها یا تعدی و تجاوز به حقوقِ آن ه مردممثل ستم ب

 یا تعدی و تجاوز به آبرویشان.

رو  وضعیتِ ماست؛ از این اهلل متعال بیان فرموده که این امر و نهی، برای اصالح

لذُكمَ ﴿فرماید:  می ُرونَ َل ع  كذ  «.باشد که پند بگیرید: »﴾٩٠َت ذ 
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گوید: از  می $عمر ابن (۶)سخن گفتیم؛ $عمر ی حدیث ابن تر درباره پیش
ی  ی شما، مسؤولید و هر یک از شما درباره همه»فرمود:  شنیدم که می اهلل رسول

آن را  /مؤلفکه  حدیث معقل بن یسار اام و «.شود زیردستانش بازخواست می
ای که اهلل، گروهی را  هر بنده»فرمود:  اهلل گوید: رسول می ذکر کرده است؛ معقل

تحت سرپرستی او قرار داده، اگر در حالی بمیرد که به زیردستانش خیانت کرده 
حکام  این حدیث هشداری جدی به«. گرداند است، اهلل متعال بهشت را بر او حرام می

توانند به همراه  کردی نمی است که مبادا حقوق مردم را ضایع کنند؛ زیرا با چنین روی
 مردم به بهشت بروند.

ی مسایل کوچک و بزرگ،  درباره فرمانروایانشود که حکام و  لذا روشن می
کوتاهی نکنند؛  ها آنمسؤولند و باید خیرخواهِ زیردستان خود باشند و در رسیدگی به 

توجه  ها آنکه به مسایل دینیِ  ست اینبه مردم،  تن مسأله در خیرخواهی نسبتری مهم
داشته باشند و به امر به معروف و نهی از منکر و فرا خواندن عموم مردم به سوی 

های خیرخواهی برای مردم،  کارهای نیک و پسندیده اهمیت بدهند. از دیگر نمونه
نفع دنیا و آخرتشان در آن است؛ لذا باید  ها را در مسیری قرار دهند که که آن ست این

های دینی، اجتماعی و دنیوی، مراقب مردم باشند و افکار و  در برابر آسیب
های  در برابر انحراف ها آنهای انحرافی و نادرست را از آنان دور کنند و از  اندیشه

زگی بند و باری و هر اخالقی محافظت نمایند و برای جلوگیری از نشر و گسترش بی
می عملی انجام دهند. لذا بر مرد که رییس های مبتذل اقدا ها و برنامه مجله از طریق

اش جلوگیری کند؛  باشد که از ورود چنین چیزهایی به خانه خانواده است، واجب می
های اخالقی را هدف قرار داده  ها و ارزش های فاسدی که ریشه یعنی از ورود مجله

چنین بر  هم اش شود.  های باطل به خانه کار و اندیشهاست و نیز  مانع از ورود اف
روای مسلمانان واجب است که از نشر و گسترش هرزگی و انحراف  حاکم یا فرمان

فکری و اخالقی مردم جلوگیری کند و بدین منظور اقداماتی عملی انجام دهد. زیرا 
فکار باطل فساد، هرزگی و اهای انحراف، جلوگیری نشود،  اگر از اسباب و زمینه

ای  ای غیرانسانی و بلکه به جامعه به جامعه  یابد و در نتیجه، جامعه گسترش می

                                           
 .211ی  ر.ک: شرح حدیث شماره (۶)
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اندیشد و  ای تنها به شکم و امیال جنسی می گردد و چنین جامعه حیوانی تبدیل می
بند و باری، ناامنی و شر و فساد  چیزِ دیگری برایش مهم نیست؛ لذا هرج و مرج، بی

روای مسلمانان، از عوامل فساد اخالقی کم و فرمانیابد و اگر حا گسترش می
 شود. ای نصیب جامعه می جلوگیری نماید، نتایج نیک و ارزنده

های  اش به مسایل تربیتی اهمیت دهد و از ورود مجله اگر هر یک از ما در خانه
نیز بهبود   های مبتذل به خانه جلوگیری کند، جامعه ها و برنامه غیراخالقی یا فیلم

ها تشکیل یافته است که اگر همه اصالح  ای از خانواده یابد؛ زیرا جامعه از مجموعه می
 گردد. شوند، جامعه نیز اصالح می

*** 

َيُقوُل يِف بَيريِت هذا:  وعن اعئشة رِض اهلل عنها قالت: َسِمعُت رسوَل اهلل -662
يِت َشيرئاى َفَشقَّ َعلَیر » مَّ

ُ
يِت شيئىا اللَُّهمَّ َمنر َوِِلَ ِمنر أمِر أ مَّ

ُ
ِر أ ُققر َعلَیرِه، َوَمنر َوِِلَ ِمنر أمر ِهمر َفاشر

 (۶)]روایت مسلم[ «.َفَرَفَق بِِهمر َفاررَفقر بِهِ 
فرمود:  شنیدم که می اهلل ام از رسول گوید: در همین خانه می &عایشه ترجمه:

د، بر او گیری نمو ها سخت یا اهلل! هرکس، مسؤولیتی در امتم بر عهده گرفت و بر آن»
ها مدارا کرد، تو نیز بر  ار شد و با آنعهده دسخت بگیر و هرکس مسؤولیتی در امتم 

 «.او آسان بگیر

ََكنَت َبُنو إَِسائِیَل تَُسوُسُهُم : »َقاَل َرُسوُل اهللِ قال:  وعن أيب هریرة -662
، َوإنَُّه ال نَِبَّ  نربیاُء، ُُكََّما َهلََك نَِبٌّ َخلََفُه نَِبٌّ

َ
«.  بَعِدي، وَسَیُكوُن بَعِدي ُخلََفاُء َفَیكَُثُونَ األ

ُمُرنَا؟ قال: 
ر
! َفما تَأ لوا »قالوا: یَا رسول اّللَّ

َ
ُهم، َواسأ ُطوُهم َحقَّ عر

َ
ل، ُثمَّ أ وَّ

َ
ِل فاأل وَّ

َ
وفُوا بِبَیرَعِة األ

َ
أ

ا اسرَتاعُهمر  ِي لَُكم، َفإنَّ اّللَّ سائِلُُهمر َعمَّ َ اَّلَّ  (1)لیه[]متفق ع «.اّللَّ
اسرائیل را پیامبران رهبری  بنی»فرمود:  اهلل گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

شد. ولی پس  رفت، پیامبری دیگر جانشین او می کردند؛ هرگاه پیامبری از دنیا می می
گفتند: ای آیند.  از من پیامبری نخواهد آمد؛ البته پس از من خلفای بسیاری می

                                           
 .0262صحیح مسلم، ش:  (۶)

 .0256؛ و صحیح مسلم، ش: 2544صحیح بخاری، ش:  (1)
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ترتیب با  شما به»ما )در چنین شرایطی( چیست؟ فرمود: خدا! فرمان شما به  رسول
جا بیاورید و  ها را به هرکس که بیعت کردید، به بیعت خود وفا نمایید و سپس حقّ آن

ی زیردستان و حقوق  قّ خود را از اهلل، درخواست کنید؛ زیرا اهلل ایشان را دربارهح
 «.ها بازخواست خواهد کرد آن

 شرح
ادیثی که در این باب ذکر کرده، حدیثی بدین مضمون ی اح در ادامه /مؤلف

شنیدم که  اهلل ام از رسول گوید: در همین خانه می &نقل نموده است که عایشه
گیری  ها سخت یا اهلل! هرکس، مسؤولیتی در امتم بر عهده گرفت و بر آن»فرمود:  می

ها مدارا  آن ار شد و باعهده دنمود، بر او سخت بگیر و هرکس مسؤولیتی در امتم 
 «.کرد، تو نیز بر او آسان بگیر

شود؛ لذا هم حکام و  شامل هر مسؤولیت بزرگ و کوچکی می این دعای پیامبر
که  های پایین؛ چنان گیرد و هم مسؤوالن رده های باال در برمی را در رده فرمانروایان

ل تدریس رییس خانواده، مدیر یک مدرسه، امامِ یک مسجد و نیز آموزگاری که مسؤو
رو  گردد. از این ، هر یک مشمول این دعا میست یدر یک ترم یا در یک سالِ تحصیل

ی مسؤولیت،  ؛ واژه«هرکس، مسؤولیتی در امتم بر عهده گرفت...»...فرمود:  پیامبر
کند؛  ی عموم می اند: ذکر نکره در سیاق شرط، افاده ل گفتهنکره است و علمای اصو
هرکس، هر مسؤولیت بزرگ و کوچکی در »...شود که  می لذا معنای این عبارت این

گیری نمود، بر او سخت بگیر و هر کس  امتم بر عهده گرفت و بر زیردستانش سخت
 «.با زیردستانش مدارا کرد، تو نیز بر او آسان بگیر
 گیری چیست؟ حال باید بدانیم که منظور از مدار یا آسان

که هر مسؤولی با زیردستان  ست اینا، کنند معنای مدار برخی از مردم گمان می
که مدارا با زیردستان بدین  خود به همان شکلی برخورد کند که میلِشان است؛ حال آن

معنا نیست. بلکه بدین معناست که هر مسؤولی با زیردستان خود مطابق فرمان اهلل و 
انتخاب ترین راه شرعی را  ترین و آسان پیامبرش رفتار نماید و بدین منظور نزدیک

سخت نگیرد؛ لذا اگر در چیزی  ها آنکند و در چیزی که امر اهلل و پیامبرش نیست، بر 
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بخش دوم این دعا  که فرمان اهلل و پیامبرش نیست، بر آنان سخت بگیرد، مشمول
 بر او سخت بگیرد. پناه بر اهلل. شود؛ یعنی همین دعا که اهلل می

ای جسمی، قلبی، روحی و مشکالت ه چنین مسؤولی را به آفت در نتیجه اهلل
کند؛ زیرا این دعا، مطلق است و شامل انواع  خانوادگی یا امثال آن گرفتار می

بسا  چهزیرا  شود؛ ها برای مردم نمایان نمی البته گاه این گرفتاری گردد. ها می گرفتاری
گیرد و مردم هیچ  را از او میش افتد که آرام گیر می سخت آتشی در قلب مسؤولِ

ها یا کارهایی  با روش یم که هر مسؤولیشوند. در هر حال ما بر این باور متوجه نمی
ها نازل نکرده است، بر مردم  د و اهلل متعال دلیلی بر درستیِ آننکه بنیادِ شرعی ندار

 گردد. می سخت بگیرد، سزاوار چنین مجازاتی از سوی اهلل
اسرائیل را پیامبران  بنی» فرمود: اهلل آمده است: رسول در حدیث ابوهریره

ها  شد، به کارهای آن ها مبعوث می ؛ یعنی هر پیامبری که در میان آن«کردند رهبری می
«. پس از من پیامبری نخواهد آمد البته»در ادامه فرمود:  کرد. پیامبر رسیدگی می
بنا بر نص )متون صریح دینی( و اجماع، خاتم پیامبران یا واپسین  آری؛ پیامبر

 فرماید: گونه که اهلل متعال می ؛ همانست یی االه ستادهفر

ا﴿ نَ َمذ دَرََك  ب ا ََُُّم مذ
 
دَ َأ ح 

 
الُِكمَ َِمِنَأ ل  ََرِِج  َِٱَرذُسول ََِكنو  ات مَ َّللذ َٱَو خ   ﴾نَ ََ ِلذبِِيِ

  [  ٣١:  األحزاب]

 ی اهلل و آخرین پیامبر است. یک از مردان شما نیست؛ ولی فرستاده محمد، پدر هیچ

باشد و قتلش  ادعای پیغمبری کند، کافر و مرتد می اهلل هرکس پس از رسوللذا 
شمار  مبری دروغین را تصدیق نماید، مرتد بهاچنین اگر کسی پی واجب است؛ هم

آخرین  اهلل که توبه کند. پس رسول گردد، مگر این آید و کشتنش واجب می می
او قرار داده است: جانشینان علمی  ؛ اما اهلل متعال جانشینانی برایست یهی ال فرستاده

انی شینان در حدیث، خلفای قدرت یا کسو جانشینان حکومتی؛ البته منظور از جان
پس از من خلفای » فرمود:  اهلل رو رسول از این رسند. هستند که به حکومت می

خدا! فرمان شما به ما )در چنین شرایطی(  ای رسول». گفتند: «آیند بسیاری می
فرمود:  بند باشیم؟ عنی در این میان به بیعت با کدامین خلیفه، متعهد و پایی« چیست؟

لذا اگر مسلمانان «. ترتیب با هرکس که بیعت کردید، به بیعت خود وفا نمایید شما به»
ها واجب است که بر سرِ پیمانِ خود بمانند و با کسی که  با کسی بیعت کردند، بر آن
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گردد، همراهی نکنند؛ بلکه در  فت یا حکومت میدر حیات این خلیفه، خواهان خال
اند، در برابر مدعی خالفت بایستند؛ زیرا کشتنِ  ای که با او بیعت کرده کنار خلیفه

که  ست اینجنگد، واجب است. حکمتش  کسی که با حاکم بر سرِ قدرتش می
پارچگی امت حفظ گردد؛ زیرا اگر مردم به حالِ خود رها شوند، هرج و مرج  یک
دهد و با حاکم و  و هر کس که خواهان قدرت باشد، حزبی تشکیل می آید ید میپد

 گردد. سان اوضاع نابسامان می شود و بدین روا وارد جنگ میفرمان
رد هر حاکمی را بر دوشِ خودش لکدر پایانِ این حدیث، مسؤولیت عم پیامبر

حقّ خود را ریم و جای آو نهاده و به ما دستور داده است که حقوق حکام خود را به
ها ظالمند و عدالت  ها ستمکارند؛ این یعنی نگوییم: این؛ متعال، درخواست کنیم از اهلل

بریم. این، درست نیست؛ بلکه بر ما  ها فرمان نمی کنند؛ پس ما نیز از آن را رعایت نمی
ها فرمان  ی خود عمل کنیم و در چارچوب شریعت، از آن واجب است که به وظیفه

ی قرابت با  درخواست نماییم. مثلِ زمانی که رشته حقوق خود را از اهلل ببریم و
کند؛ در چنین شرایطی  دارید، اما او با شما قطع رابطه می خویشاوند خود را متصل می

. لذا اشتباه درخواست کنید به ارتباط خود با او ادامه دهید و حقّ خود را از اهلل
گیرم که با من ارتباط دارد یا تنها  دی رابطه میاست که بگویید: من فقط با خویشاون

کنم که هیچ عیبی در او نباشد و هیچ ستمی از او  در صورتی از حاکم اطاعت می
ی خود عمل نمایید و حقّ خود  مشاهده نشود. این، اشتباه است؛ بلکه شما به وظیفه

 بخواهید. را از اهلل
یم که دین یاب ؛ لذا درمی«کردند ری میپیامبرانشان، آنان را رهب» فرمود: اهلل رسول

سیاست و هاست و  ها و زمان ی مکان د در همهدینی کارآم هی، یعنی دین اسالمال
اند، سیاست و  ساخته و پرداختهدشمنان اسالم که  چه آناما بردی سودمند است؛  راه
ها و  برد مؤثر و مفیدی برای سعادت بشر نیست. سیاست حقیقی، آموزه راه

گوییم: دین، یعنی شریعت و سیاست. لذا  رو می از این ست؛ های اصیل دینیرهنمود
بردهایی برای تعامل  داند، گمراه است. در اسالم، راه کسی که این دو را از هم جدا می

بردهایی  شود؛ و نیز راه بنده با خالق وجود دارد که در قالب مسایل عبادی مطرح می
آموزان،  ایگان، نزدیکان، خویشان، دوستان، دانشبرای تعامل انسان با خانواده، همس
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ها و  ی انسانی؛ برای تعامل با هرکس، سیاست آموزگاران و دیگر اقشار جامعه
بردهای  ها یا راه رهنمودهای روشن و مشخّصی در اسالم وجود دارد؛ مثل سیاست

در قلمرو جو باشند یا  پیمان؛ چه پناه گر باشند و چه هم تعامل با کافران، چه ستیزه
روشنی بیان کرده و به ما دستور  اسالم زندگی کنند. اسالم، حقوق هر گروهی را به

جو  ی خود رفتار کنیم؛ مثالً با کافرانِ ستیزه ها مطابق وظیفه داده است که با آن
چنین بر ما واجب  ها برای ما حالل است. هم جنگیم و جان و مال و سرزمین آن می
 فرماید: گونه که اهلل متعال می ها امان دهیم؛ همان آن نِباشد که به پناهندگا می

دَرَِإَونَ ﴿ ح 
 
َِل َٱَِمِنَ َأ ار كَ سَ ٱَكِيَ ُمش  ِجرَ َت ج 

 
َ َهَُف أ تذ عَ ي سَ َح  ل  ََم  َِٱَمَ ك  ب ََُثمَذَّللذ

 
َهَُلِغَ أ

َ
 
أ ن هَُم  ََ  [٦: التوبة]  ﴾ۥم 

گاه او را به جایگاه شنود و آنو اگر مشرکی از تو امان خواست، به او امان بده تا کالم اهلل را ب
 امنش برسان.

پیمان ما هستند، بر ما واجب است که به  ی آن دسته از کافران که هم و درباره
ها  ها سه حالت دارد: یا به آن بند باشیم؛ البته تعامل با این ها پای پیمان خود با آن

کنند و یا واقعاً پیمان  شکنی ها نگران هستیم که پیمان ی آن اطمینان داریم؛ یا از ناحیه
پیمانانِ  شکنند. هر سه حالت در قرآن بیان شده است؛ به عبارت دیگر هم خود را می

 اند: اهل اسالم، بر سه دسته
گروهی که به عهد و پیمان خویش وفادارند؛ ما نیز وظیفه داریمم کمه بمه عهمد و     

 فرماید: ها وفادار باشیم. اهلل متعال، می پیمان خود با این

َ َت قِيُموا َسَ ٱف َ﴿ َ ٱَإِنَذَل ُهم  ََّللذ  [  ٧: التوبة]  ﴾٧َُمتذقِيَ ل َٱََُيِبُّ

 پس تا زمانی که برای شما بر پیمانشان استوار بمانند، شما نیز استوار بمانید.

اند، امما بمیم آن    ی دیگر، کسانی هستند که گرچه پیمان خود را نقض نکرده دسته
دهیم که هیچ پیمانی، میمان   ها خبر می . لذا به اینشکنی کنند رود که هر لحظه پیمان می

 فرماید: می گونه که اهلل ما و شما نیست. همان

ا﴿ َ َبِذَ ۢنٱف ََِخي ان ةَ َمَ ق وَ َِمنََت  اف نَذَِإَومذ َ َِهمَ إِل  ا َََع   و  َ ٱَإِنَذَء  َس  ََّللذ ََل  ََُيِبُّ
َ ٱ ََ  [٢٨: األنفال]  ﴾٥٨ئِنِيَ ا َل 

گران بودی، پس متقابالً پیمانشان را به سویشان بیفکن تا در وضعیت و اگر از خیانت قومی ن
 برابر قرار بگیرید. همانا اهلل، خیانتکاران را دوست ندارد.
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شکنی  ی سوم، کسانی هستند که به پیمان خود وفادار نیستند و پیمان و دسته
 کنند: می

ُثوَ َِإَون﴿ ي ََا َنذك 
 
هَ َدَِب عَ َِمِنَ َن ُهمٰ  َأ ُنوا َوَ َِدهِمَ ع  ع  ةَ َا َتِلُوَ ف ق  ََدِينُِكمَ َِفََط  ئِمذ

 
َرَُِكفَ لَ ٱَأ

ي ََل  ََإِنذُهمَ 
 
لذُهمَ َل ُهمَ َنَ ٰ  َأ ََ  [١٨: التوبة]  ﴾١٢َي نت ُهونَ َل ع 

و اگر پس از پیمانشان، سوگندهای خویش را شکستند و به نکوهش و سرزنش دینتان 
ه سوگندهایشان ندارند. باشد که )از پرداختند، با پیشوایان کفر بجنگید؛ آنان هیچ تعهدی ب

 شکنی و نکوهش دینتان( باز آیند. پیمان

بردهای  و دین، یعنی سیاست: راه ست یهین و آیین مورد قبول، فقط دین اللذا د
الملل، ارتباط با جوامع غیراسالمی که با مسلمانان، سرِ  شرعی و اجتماعی، روابط بین

رو هرکس دین و سیاست را از هم  . از این مهطور کلی تعامل با ه جنگ ندارند و به
 جدا بداند، گمراه و منحرف است و از دو حال خارج نیست:

 ی فرد با  شناسد و آن را در رابطه یا نسبت دین، آگاهی ندارد و دین را نمی
 داند. ای از مسایل شخصی منحصر می پروردگار یا در پاره

 رو گمان  شده است و از این و یا به کافران و قدرت اقتصادی آنان فریفته
 ها روشِ درستی دارند یا برحق هستند! کند که آن می

یابد که اسالم، یعنی آیین زندگی و  خوبی بشناسد، درمی اما اگر کسی اسالم را به
 سیاست.

*** 

، إِّني  وعن اعئِذ بن عمروٍ  -661 ير ُبًَنَّ
َ
ِ بن زِیاد، فقال ََلُ: أ نَُّه َدَخَل لَع ُعبیِد اّللَّ

َ
 أ

متفٌق ] ؛ فإیَّاَك أن تَُكوَن ِمنرُهم.«إنَّ رَشَّ الرياعءِ احُلَطمةُ »یقول:  َسِمعُت رسوَل اّللَّ 

 (۶)[عليه

                                           
آمده و  087ی  تر به شماره یست. این حدیث پیش؛ و در صحیح بخاری ن0221صحیح مسلم، ش:  (۶)

 جا ذکر شده که روایت مسلم است. آن



 129 باب: رهنمایی کارگزاران به مدارا با زیر دستانشان... 

روایت است که وی، نزد عبیداهلل بن زیاد رفت و  از عایذ بن عمرو ترجمه:
ها، کسانی  بدترین سرپرست»شنیدم که فرمود:  اهلل گفت: ای پسر! من، از رسول

 ها نباشی. پس مراقب باش که از آن«. کنند که به زیردستان خود ستم می هستند

زِديي  -669
َ
نَُّه َقاَل ملَِعاوِیةَ  وعن أيب مریَم األ

َ
َمنر »یقول:  : َسِمعُت رسوَل اّللَّ أ

، َتَجَب ُدوَن َحاجتِهم وَخلَّتِِهم وَفقرِِهمر مورِ الرُمسلِمنَی َفاحر
ُ
احَتَجب اّللَّ  َوالَّهُ اّللَّ َشيئىا ِمن أ

ِ یوَم الِقیامةِ   رُجالى لَع َحَوائِج انلَّاِس. َفجَعل ُمَعاوِیةُ «. ُدوَن َحاَجتِِه وَخلَّتِِه وَفقرِه
 (۶)]روایت ابوداود و ترمذی[

گفت: من از  روایت است که به معاویه از ابومریم ازدی ترجمه:
مانان را بر عهده بگیرد و ی از مسلؤولیتهرکس مس»فرمود:  شنیدم که می اهلل  رسول

با  و-ها نشان ندهد  هنگامی که به او نیاز دارند یا محتاج او هستند، خود را به آن
اهلل  -استخدام دربان دور از دسترسِ مردم قرار بگیرد و به کارهایشان رسیدگی نکند

ا لذ «.گرداند متعال روز قیامت خود را از او که سخت نیازمند و فقیر است، پنهان می
 مردم کرد. -مطالباتو  -یک نفر را مأمور رسیدگی به نیازها  معاویه

 شرح
. از جمله گر وظایفِ حکام و مسؤوالن نسبت به مردم است این دو حدیث نشان

ها، کسانی هستند که به زیردستان  بدترین سرپرست»فرمود:  این حدیث که پیامبر
آزارند.  ها را می گیرند و آن ؛ یعنی بر زیردستان خود سخت می«کنند خود ستم می

ها هستند، پس بهترین مسؤوالن، کسانی هستند  وقتی چنین کسانی بدترین سرپرست
آسانی و بدون دردِ  کنند که مردم به گیرند و شرایطی فراهم می که بر مردم آسان می

 رسند. سر، به کارهای خود می
 شود: ی مهم برداشت می از این حدیث دو نکته

ای که باشد، جایز نیست که بر  برای هیچ مسؤولی در هر رده :ی نخست نکته
 ها مدارا کند. مردم یا زیردستانش سخت بگیرد؛ بلکه باید با آن

                                           
، ش: /داود از آلبانی ؛ و صحیح أبی268، ش: السلسلة الصحيحة؛ 2484صحیح الجامع، ش:  (۶)

6444. 
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ی  ی موارد بر همه مدارا با مردم در رسیدگی به کارهایشان و در همه ی دوم: نکته
عهده ای که بر  چنین هر مسؤولی باید در انجام وظیفه مسؤوالن، واجب است. هم

کند، کارهایش را با  که اگر مدارا می دارد، جدی، پرتالش و کوشا باشد؛ نه این
توجهی یا با ضعف و سستی انجام دهد! بلکه هر مسؤولیتی را باید با توان و  بی

 جدیت انجام داد.
در حدیث دوم از استخدام دربان و منشی که مانع از دسترسی مردم به مسؤوالن 

؛ یعنی اگر کسی بدین منظور منشی یا دربان استخدام کند، شوند، منع شده است می
از این  دهد. وقتی معاویه و نیازِ شدید او در قیامت، ترتیب اثر نمی اهلل متعال به فقر

یک نفر را مأمور رسیدگی به نیازها و مطالبات مردم کرد؛ یعنی حدیث اطالع یافت، 
استقبال کند و به مشکالت  مأموریت یافت که از مردم یک نفر از سوی معاویه

 منتقل نماید. ها گوش دهد و مشکالتش را پس از بررسی به معاویه آن
ای قرار دارد، باید برای رسیدگی به مشکالت  هر مسؤولی در هر پُست یا رده

فراهم برای همه ریزی کند تا امکان مالقات  ها، برنامه مردم و مالقات رو در رو با آن
که خود را از مردم پنهان نماید؛  دستش خارج نگردد؛ نه این ی کار از و رشتهشود 

ای که اگر کسی قصد مالقاتش را داشته باشد، ناگزیر شود هفت خوان را طی  گونه به
 کند!

*** 



 عادل دار زمامباب:  -33

 فرماید: اهلل متعال می

َ ٱَإِنَذ﴿ ََّللذ
 
ََُِمرَُي أ ٱب

دَ لَ  َِٱوَ َلَِع  َ حَ ل  ََ  [٩١: النحل]  ﴾نَِس 
 دهد. انا اهلل به عدل و احسان فرمان میهم

 فرماید: و می

َ ٱَإِنَذ﴿ ََّللذ ََ  [٩: احلجرات]  ﴾٩َِسِطيَ ُمقَ ل َٱََُيِبُّ
 گمان اهلل، دادگران را دوست دارد. بی

 

سبرَعٌة یُِظلُُّهم اّللَّ يف ِظليِه یَورَم ال ِظلَّ إاِلَّ »قال:  َعِن انلَّبي  وعن أيب هریرة -661
ِ ِظلُّه:   يف ِعَباَدةِ اّللَّ

َ
، َورَُجٌل َقلرُبُه َمعلٌَّق بِالَمَساِجِد ورَُجالن ََتَابَّا إِماٌم اعِدل، َوَشاٌب نََشأ

ٌة َذاُت َمنرِصٍب وََُجَال، فقال: إِِّني 
َ
رَأ َقا َعلَیره، ورَُجٌل َدَعترُه امر َتَمَعا َعلَیره، َوَتَفرَّ ِ اجر يف اّللَّ

، َورَُجٌل تَ  خاُف اّللَّ
َ
لََم ِشَماَُلُ ما ُتنرِفُق یَِمیُنه، َورَُجٌل َذَکَر أ َفاَها َحَّتَّ ال َتعر خر

َ
َق بَصَدَقٍة َفأ َصدَّ

َ َخايِلاى َفَفاَضتر َعیرَناهُ   (۶)[متفٌق عليه] «.اّللَّ

ای جز  اهلل، در روزی که هیچ سایه»فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:
روای دهد: فرمان ی خود، جای می ه را در زیر سایهی او وجود ندارد، هفت گرو سایه

عادل. جوانی که در اطاعت و بندگیِ اهلل، رشد یافته است. کسی که همواره به مسجد 
خاطر خشنودی اهلل با یکدیگر دوست باشند و  بسته باشد. دو مسلمانی  که فقط به دل

سی که زنی زیبا و شوند. ک آیند یا از یکدیگر جدا می بر همین اساس، گردِ هم می
ترسم.  مقام، او را به سوی خود بخواند، ولی او نپذیرد و بگوید: من از اهلل می صاحب

ای صدقه دهد که دست چپش نداند دست راستش  گونه کسی که با دست راستش، به
دهد. کسی که در تنهایی، اهلل را یاد کند و اشک، از چشمانش سرازیر  چه صدقه می

 «.شود

                                           
 ذکر شد. 220ی  شماره تر به . این حدیث پیش0120؛ و صحیح مسلم، ش:221صحیح بخاری، ش: (۶)
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ِ بِن عمرو بن العاص  وعن عبد -662 : َقاَل َرُسوُل اهللِ ما قال: َرِِضَ اهلُل َعنرهاّللَّ
هلِیِهمر َوَما ُولُّوا»

َ
ِمِهمر وأ ِدلُوَن يف ُحكر ِیَن یعر ِ لََع َمنابَِر ِمنر نور: اَّلَّ  «.إنَّ الرُمقِسطنَی ِعنرَد اّللَّ

 (۶)]روایت مسلم[
همانا »فرمود:  اهلل گوید: رسول می $عبداهلل بن عمرو بن عاص ترجمه:

رانی و در  دادگران نزد اهلل متعال بر منابری از نور قرار دارند؛ یعنی کسانی که در حکم
شود،  ها داده می ی خویش و نیز در مسؤولیتی که به آن میان همسران و خانواده

 «.ورزند عدالت می

 شرح
شود که  دار به کسی گفته می زمام«. دار عادل باب زمام»گوید:  می /نووی

دار  گردد. حتی مرد زمام مسؤولیتی خاص یا مسؤولیتی عام و فراگیر به او واگذار می

ها مسؤولیت دارد و  ی آن شود؛ زیرا درباره ی خویش محسوب می خانه و خانواده

ْهِلِه ومسئوٌل َعْن َرِعيَِّته» فرموده است: پیامبر
َ
و مرد، »یعنی:  (1).«والرَُّجُل َراع  ِف أ

رعایت «. شود اش بازخواست می ی خانواده باشد و درباره اش می انوادهمسؤول خ

ای واجب است؛ حتی در رفتاری که انسان با خود دارد؛ زیرا  عدالت در هر زمینه

ا، وألهِلك َعلَيَْك »فرموده است:  پیامبر ا، َوإِنَّ نلَْفِسَك َعلَيَْك حقًّ إِنَّ لَربَِّك َعلَيَْك َحقًّ
ا، َولَِزوْ  هُ َحقًّ ْعِط ُُكَّ ِذي َحقٍّ َحقَّ

َ
ا؛ فَأ پروردگارت بر تو حقی »یعنی:  (۳).«رَِك َعلَيَْك َحقًّ

دارد؛ نفس تو بر تو حقی دارد؛ همسرت بر تو حقی دارد؛ مهمانت بر تو حقّی دارد؛ 

 «.پس هر حقّ هر صاحبِ حقی را ادا کن

داران،  لذا عدالت در هر کاری واجب است؛ اما رعایت عدالت از سوی زمام

داران ظلم و ستم کنند، اسباب نارضایتی مردم  تری دارد. زیرا اگر زمام اهمیت بیش

آید. البته موضعِ ما در  شود و در نتیجه نابسامانی و هرج و مرج پدید می فراهم می

                                           
 .0267مسلم، ش: صحیح  (۶)

 همین کتاب. 622ی  . ر.ک: حدیث شماره0268؛ و صحیح مسلم، ش: 282صحیح بخاری، ش:  (1)

 (.2028، 0822بخاری، ش: ) (۳)
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کنیم؛ یعنی در برابر  که صبر می ست اینورزد،  دار یا حاکمی که عدالت نمی برابرِ زمام

إِنَُّكْم َستَلَْقْوَن »فرمود:  به انصار ورزیم. حتی پیامبر ایی میظلم و ستمش شکیب
ثََرًة فاْصَِبُوا َحَّتَّ تلَقْوِِن لََع اِْلوِْض 

َ
کُشی  پس از من، تبعیض و حق: »یعنی (۶).«َبْعدي أ

زیرا پیامدهای «. خواهید دید؛ پس صبر کنید تا مرا در کنار حوض مالقات نمایید

تر از ظلم و ستمِ اوست و دروا، به مراتب بدتر و شدیفرمان رویارویی و درگیری با

کنند که انسان در شرایط اضطراری یا گریزناپذیر، از  عت چنین ایجاب مییعقل و شر

 /تر را ترجیح دهد. سپس مؤلف میان بد و بدتر، بد را انتخاب نماید یا ضررِ کم
 فرماید: می آیه که اهللآیات و احادیثی در این باب ذکر کرده است؛ از جمله این 

َ ٱَإِنَذ﴿ ََّللذ
 
ََُِمرَُي أ ٱب

دَ لَ  َِٱوَ َلَِع  َ حَ ل   [  ٩١: النحل]  ﴾نَِس 

 دهد. همانا اهلل به عدل و احسان فرمان می

باشد که سنت  عدالت، واجب است و احسان، نیکی یا لطفی افزون بر عدالت می
 فرماید: یم این آیه را هم ذکر کند که اهلل /مؤلفرفت  است. انتظار می

َ ٱَإِنَذ﴿ ََّللذ
 
نَُمرُُكمَ ي أ

 
وا ََأ دُّ َٱَتُؤ 

َىَِتَن  َم  َل   هَ َإِل 
 
اأ مَ َِإَوذ اَلِه  ك  َ َُتمح  نَِلذاِسَٱَب ي 

 
َأ

 َ ََُِكُموا َُت  ٱب
دَ لَ  َ ٱَإِنَذَِل َع  اَّللذ َبِهََِي عُِظُكمَنِعِمذ َ ٱَإِنَذَۦ   نَ َّللذ ِميع  َََك   ﴾٥٨َاب ِصيَ َاس 

   [ ٢٨:  النساء]
ها را به صاحبانش بازپس دهید و هنگامِ داوری در میانِ  دهد که امانت ه شما فرمان میاهلل ب 

یقین اهلل،  دهد! به پندی که اهلل به شما می ست یمردم، عدالت را رعایت کنید. چه پندِ نیک
 شنوای بیناست.

کس ستم روا ندارد و  که میان مردم فرق نگذارد، به هیچ ست ایندار،  عدالت زمام
داری نکند؛ بلکه  اش جانب خاطر ثروت یا فقر یا قرابت و خویشاوندی کس به هیچاز 

اند: بر قاضی واجب است که  رانی و داوری نماید. حتی علما گفته به عدالت حکم
عدالت را در میان دو طرف دعوا رعایت کند؛ هر چند یکی از دو طرفِ دعوا کافر 

ی  ز، در سخن گفتن، نشاندن و نحوهبر قاضی واجب است که در همه چییعنی باشد. 
ها، عدالت را در میانشان رعایت نماید؛ زیرا جایگاه، جایگاه  ورودشان یا استقبال از آن

و رعایت عدالت در چنین جایگاهی، واجب است و اهمیت  ست یقضاوت و داور
                                           

 .0254؛ و صحیح مسلم، ش: 2786صحیح بخاری، ش:  (۶)
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ار یا گویند: مسلمان را مقدّم بد علم و ناآگاه می ای دارد. گرچه برخی از افراد کم ویژه
گوییم: جایز نیست که مسلمان را مقدّم بداریم یا  داری کن. می در قضاوت از او جانب

و رعایت  ست یورز دادرسی و عدالت جایگاهداری کنیم؛ زیرا قضاوت،  از او جانب
 .باشد میی ابعاد، مهم و گریزناپذیر  عدالت در همه

گوید:  می را ذکر کرده است؛ ابوهریره حدیث ابوهریره /سپس مؤلف
ی او وجود ندارد، هفت  ای جز سایه اهلل، در روزی که هیچ سایه»فرمود:  پیامبر

 «.دهد ی خود، جای می گروه را در زیر سایه
این، انحصاری نیست؛ یعنی فقط همین هفت گروه نیستند که روز قیامت زیر 

ری هم خواهند های دیگ جا افراد و گروه گیرند. آن آفریند، جای می ای که اهلل می سایه
حجر در شرح صحیح  دهد. حافظ ابن ها را زیرِ این سایه جا می بود که اهلل متعال آن

هی برخوردار است که روز قیامت از این نعمت البخاری، بیست گروه را برشمرده 
های  گفت. لذا هرچند گروه متناسب با موقعیت، سخن می شوند؛ اما پیامبر می

گاه بنا بر  گیرند، اما پیامبر ی پروردگار جای می هدیگری هم هستند که زیر سای
موقعیت، فقط از سه دسته و گاه از هفت گروه و گاه از چهار گروه و امثال آن سخن 

عنوان سخنورترین فرد بشر، متناسب با موقعیت، سخن  به گفته است. زیرا پیامبر
ی  ای جز سایه سایه اهلل، در روزی که هیچ»گفت و سخنش شیوا و رسا بود. فرمود:  می

و این، در روز «. دهد ی خود، جای می او وجود ندارد، هفت گروه را در زیر سایه
. شوند نشده برانگیخته می در آن روز مردم، پابرهنه، لخت و ختنه قیامت خواهد بود.

روز قیامت، هیچ پستی و بلندی و هیچ کوه و درخت و ساختمانی وجود ندارد که 
، آن را برای ای وجود دارد که اهلل ش بروند و تنها، همان سایها مردم، زیرِ سایه

 داند.  خود، کیفیتش را می آفریند و تنها اهلل برخی از بندگانش می
که در میان مردم عدالت  داری روای عادل را ذکر کرد؛ یعنی زمامفرمان نخست

طابق که در میان مردم م ست اینترین شاخص عدالت یک حاکم،  ورزد. مهم می
رو  هی، سراسر عدل و عدالت است. از اینرا شریعت الهی حکم براند؛ زیشریعت ال

راند، جرو ستمکارترین  کسی که بر اساس قوانین بشریِ مخالف با شریعت حکم می
ی پروردگار وجود ندارد،  ای جز سایه آید و روز قیامت که هیچ سایه شمار می حکام به
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ه از این سایه، دور هستند. زیرا عدالت نیست که گیرد ک ی کسانی قرار می در جرگه
هی حکم براند؛ چه کسی این شریعت و قانونی غیر از شریعت ال حاکمی بر اساس

حق را به او داده است؟ باید در میان مردم مطابق شریعت پروردگارشان حکم براند و 
 ترین عدالت است. این، بزرگ

که حق دیگران را از خود  ست اینهای عادل بودن حاکم،  یکی دیگر از شاخص
 فرماید: آن را به صاحبانِ آن بدهد؛ زیرا اهلل متعال میترین افرادش بگیرد و  و نزدیک

َى﴿ اي  ه  يُّ
 
ِينَ ٱَأ ُنوا َََّلذ ََِِميَ ق وذ ََُكونُوا ََء ام  ٱب

ا ََِطَقِسَ لَ  د  ََِءَ ُشه  َََ  [١٤٢:  النساء]  ﴾ّلِلذ
 حق( گواهی دهید.اطر اهلل )بهای مؤمنان! به عدل و داد بپردازید و به خ 

چنین حاکم نباید در میان نزدیکان خود و دیگران، فرق بگذارد؛ لذا چنین  هم
نباشد که اگر حقّی بر گردن یکی از نزدیکان اوست، در اجرای حکم، درنگ کند یا 

درنگ  بی ،تأخیر بیندازد یا اگر نزدیکش حق حقّی بر دیگری دارد اجرای عدالت را به
های  خص قصاص بگیرد. این، عدل نیست. عدالت حاکم، انواع و شاخهاز آن ش

 جا گنجایش ذکرش را ندارد. گوناگونی دارد که این
؛ یعنی از خردسالی به «جوانی که در اطاعت و بندگیِ اهلل، رشد یافته است»دوم: 

ادامه داده است؛ این هم در  همین شکل پرورش یافته و به عبادت و بندگی اهلل
ی خود جای  ها را روز قیامت در سایه هفت گروهی قرار دارد که اهلل متعال آن شمارِ

های دوران جوانی، به عبادت  ها و نادانی جای سرگرمی دهد؛ زیرا این جوان، به می
ی انحراف در او وجود داشته، جوانِ سر به  که قدرت و زمینه پرداخته و با این اهلل

 گزاری بوده است. راه و عبادت
خاطر خشنودی اهلل با یکدیگر دوست باشند و بر  دو مسلمانی که فقط به» :سوم

یعنی دو دوستِ مسلمان . «شوند آیند یا از یکدیگر جدا می همین اساس، گردِ هم می
ای مالی یا دنیوی مانند پست و مقام ندارد؛  که دوستی و محبتشان با یکدیگر، انگیزه

خاطر با  خاطر خشنودی خداست و بدین هبلکه دوستی و محبتشان با یکدیگر فقط ب
بینند و از  می کنند که یکدیگر را در مسیر اطاعت وبندگی اهلل هم دوستی می

واری در ست ا یرو پیوند دوست پرهیزند. از این محرمات و کارهای ممنوع و حرام، می
 اندازد، مرگ است. ها فاصله می دنیا با یکدیگر دارند و تنها چیزی که میان آن
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؛ یعنی با نماز و مسجد اُنس «بسته باشد کسی که همواره به مسجد دل» هارم:چ
. مسجد، یعنی ست یرساند، منتظرِ نماز بعد دارد و هر بار که نمازش را به پایان می

این کند که برای نماز بنا شده باشد یا خیر. لذا  فرقی نمیگاه یا محل سجده؛  سجده
اندیشد.  ز پایان هر نماز، به نمازِ بعدی میشخص، همواره مشتاق نماز است و پس ا

گر پیوند محکمش با خداست؛ زیرا نماز، پیوند میان بنده با پروردگارش  این نشان
دهد که بنده دوست دارد ارتباط  باشد و اُنس و اشتیاقِ انسان به نماز، نشان می می

گیرد که اهلل  رو در شمارِ کسانی قرار می محکمی با پروردگارش داشته باشد؛ از این
ی خود  ی او وجود ندارد، زیر سایه ای جز سایه متعال آنان را در روزی که هیچ سایه

 «.دهد جای می
مقام، او را به سوی خود بخواند، ولی او  کسی که زنی زیبا و صاحب» پنجم:

زنی زیبا که از طبقات پایین نیست و نام و  .«ترسم نپذیرد و بگوید: من از اهلل می
، در جایی خالی که ست یدارد، از مردی که دارای توانایی جسمی و جنس جایگاهی

کند؛  شود، درخواست زنا و کار زشت می کس باخبر نمی کس نیست و هیچ هیچ
توان یا ضعیفی نیست که میل و شهوتی به  شرایط، فراهم است و این مرد نیز، آدم کم

تنها چیزی که او را از این کار  ترسم. گوید: من از اهلل می زنان نداشته باشد. اما می
ی شرایط فراهم است؛ هم خود مرد،  دارد، ترس خداست. ببینید، همه زشت، باز می

توانایی و میل جنسی دارد و هم زنی زیبا خودش را در اختیارش قرار داده است و 
تر از شرایط موجود برای آن مرد،  جای خلوتی نیز دارند؛ اما یک مانع قوی و بزرگ

من، از خدا »گوید:  رو می دارد؛ یعنی ترس خدا. از این از زنا کردن باز می او را
ها ندارم؛ یا نگفت که تو، زشتی یا از طبقات پایین  نگفت: من، میلی به زن«. ترسم می

بیند؛ خیر، بلکه از خدا  جاست و ما را می چنین نگفت که کسی، این جامعه هستی. هم
ی او  ای جز سایه اهلل متعال، روز قیامت که سایه«. رسمت من، از اهلل می»ترسید و گفت: 

 دهد. ی خود جای می وجود ندارد، این شخص را زیر سایه
 نداند چپش دست که دهد صدقه ای گونه به راستش، دست با که کسی» ششم:

 کند سعی انسان که است اخالص کمال این، «.دهد می صدقه چه راستش دست

 و او بین فقط عملش، که باشد این خواهان بلکه نشود؛ رباخب نیکش اعمال از کس، هیچ
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 چپش دست که ای گونه به دهد، می صدقه مردم، چشم از دور لذا بماند؛ خدایش

 صدقه طوری بود، امکانش اگر یعنی است. داده صدقه چه راستش دست که داند نمی

 شخصی، چنین دهد. می صدقه راستش دست که نفهمد نیز چپش دست که داد می

 دهد. می جای خود ی سایه زیر قیامت، در را او متعال، اهلل و است مخلص نهایت بی
 صدقه، کردن آشکار که شرایطی در اما است؛ بهتر پنهانی، ی صدقه نماند: ناگفته

 باشد. می بهتر و افضل آن، نمودن آشکار شود، دیگران تشویق باعث
 «.شود سرازیر چشمانش از اشک، و کند یاد را اهلل تنهایی، در که کسی» هفتم:
 ی شائبه که نباشد نزد کس هیچ و کند ذکر را اهلل خود، قلب و زبان با یعنی
 آن، به وابستگی و دنیا از دلش و داشته بستگی دل اهلل به بلکه آید؛ پیش ریا یا خودنمایی

 پروردگار بزرگی و عظمت و کند می خدا ذکر زبان، و دل با وقتی لذا باشد. تهی و خالی

 چنین شود. می سرازیر چشمانش از اشک و گردد می اهلل مشتاق آورد، می یاد به را

 گیرند. می جای اهلل، ی سایه زیر در قیامت روز که ست یکسان جزو شخصی،
 که یابد می توفیق گاه و کند می پیدا را گانه هفت اعمال این از یکی توفیق انسان گاه،

 دارد وجود امکانش دهد؛ انجام را اعمال این ی همه یا شش یا و پنج یا چهار یا سه یا دو

 گاه البته شود. برخوردار توفیق همه این از انسان، که آید نمی پیش هم اشکالی هیچ و

 سعادت این به یابی دست برای یکی همین و دارد؛ وجود او در صفات این از یکی فقط

 .ست یکاف بزرگ
ا ذکر کرده است که ر $حدیث عبداهلل بن عمرو بن عاص /سپس مؤلف

همانا دادگران نزد اهلل متعال بر منابری از نور قرار خواهند داشت؛ »فرمود:  پیامبر
ی خویش و نیز در  رانی و در میان همسران و خانواده یعنی کسانی که در حکم

 «.ورزند شود، عدالت می ها داده می مسؤولیتی که به آن
 تحت که ست یکسان دیگر و فرزندان و همسر ی درباره عدل فضیلت گر نشان این،

 از منبری بر اهلل نزد قیامت روز تا بورزید عدالت پس گیرند؛ می قرار انسان سرپرستی

 باشید. نور
*** 
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ُت رسوَل اّللَّ  وَعن عوِف بن مالٍك  -666 یَن »یقول:  قال: سِمعر تُكُم اَّلَّ ئمَّ
َ
ِخَیاُر أ

یَن َُتِبُّوَنُهم وحُیِبُّونُكم، وتَُصلُّوَن  تُِكم اَّلَّ ئمَّ
َ
اُر أ علَیرِهم ویَُصلُّوَن علَیرُكم، ورِشَ

َفال نُنابُِذُهم؟ «. ُتبرِغُضوَنُهم ویُبرِغُضونَُكم، وتَلرُعنوَنُهمر ویَلرَعُنونَُكمر 
َ
، أ قال: قُلرنا یا رُسول اّللَّ

َقاُموا فیُكُم الَصالة»قال: 
َ
الَة؛ ال، ما أ َقاُموا فِیُكُم الصَّ

َ
 (۶)ایت مسلم[]رو «.ال، ما أ
 بهترین» فرمود: می که شنیدم اهلل رسول از گوید: می مالک بن عوف ترجمه:

 دوست را شما نیز ها آن و دارید دوست را ها آن شما که هستند کسانی شما داران زمام

 و کنند. می خیر دعای شما برای نیز ایشان و کنید می خیر دعای آنان برای شما و دارند
 شما از نیز ها آن و متنفرید ایشان از شما که هستند کسانی شما، اندار زمام بدترین

 عوف «.کنند می نفرین را شما هم ایشان و کنید می نفرین را آنان شما و متنفرند

 تا خیر؛» فرمود: نجنگیم؟ حاکمانی چنین با آیا خدا! رسول ای کردیم: عرض گوید: می

 اقامه شما میان در را نماز که زمانی تا خیر؛ .کنند می برپا شما میان در را نماز که زمانی

 «.کنند می

ُت َرُسوَل اهللِ َقاَل:  وَعنر ِعَیاِض بن َِحارٍ  -662 َنَِّة ثاَلثٌَة: »َيُقوُل:  َسِمعر
ر
ُل اجل هر

َ
أ

لٍِم، وَعفِ  ََب َوُمسر ٌق، ورَُجٌل رَِحیٌم َرقیُق الَقلرِب لُُِكي ِذى قُرر ِسٌط ُمَوفَّ یٌف ُذو ُسلرطاٍن ُمقر
ٌف ُذو ِعیالٍ   (1)]روایت مسلم[ «.ُمَتَعفي

 اهل» فرمود: می که شنیدم اهلل رسول از گوید: می حمار بن عیاض ترجمه:

 اجرای و اهلل از برداری فرمان در - که عادلی قدرتِ صاحب و حاکم اند: دسته سه بهشت

 هر و خود خویشاوندان به که سوزی دل و مهربان مرد و باشد؛ موفّق -شریعتش

 دار خویشتن و دارد نفس عزت که واری عیال و نیازمند مرد هر و ورزد؛ می مهر مسلمانی

 [کند. می دراز کسی پیشِ نیاز دست نه و خورد می حرام نه یعنی] «.است

 شرح
 عوف که: است کرده نقل مضمون بدین حدیثی عادل دارِ زمام فضیلت در /مؤلف

 شما که هستند کسانی شما داران زمام هترینب» فرمود: پیامبر گوید: می مالک بن

                                           
 .0244صحیح مسلم، ش:  (۶)

 .6224صحیح مسلم، ش:  (1)
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 خیر دعای آنان برای شما و دارند دوست را شما نیز ها آن و دارید دوست را ها آن

 کسانی شما، داران زمام بدترین و کنند. می خیر دعای شما برای نیز ایشان و کنید می

 کنید می نفرین را آنان شما و متنفرند شما از نیز ها آن و متنفرید ایشان از شما که هستند

 و شود می حکومتی مقام باالترین شامل هم این، و «.کنند می نفرین را شما هم ایشان و
 .مختلف های رده مسؤوالن شامل هم

 که ای دسته اند: دسته دو بر هستند، مردم امور دار عهده که مسؤوالنی و پیشوایان

 خیرخواه طرف، دو هر و دارند دوست را مردم نیز ها آن و هستند مردم محبوب

 مردم نزد لذا مردم. خیرخواه مسؤوالن، و هستند مسؤوالن خیرخواه مردم یکدیگرند؛

 عمل است، کرده واجب ها آن بر اهلل که مردم قبال در وظایفشان به زیرا دارند؛ محبوبیت

 عمل دیگران برای خیرخواهی یعنی خود، ی وظیفه به هرکس که است روشن کنند. می

 رومردم این از گرداند. می زمین ساکنان محبوب را او و دارد می دوستش متعال اهلل نماید،

 دارند. دوست را شناس وظیفه مسؤوالنِ نیز
 خیر دعای شما برای نیز ایشان و کنید می خیر دعای آنان برای شما»  فرمود:

 و مشاوران و کند هدایتشان اهلل که هستید دعاگویشان همواره یعنی «.کنند می
 و نماید عطا گستری عدالت توفیق ها آن به و بگذارد اختیارشان در خوبی نشینان هم

 زیردستان برای نیز ها آن گیرد. می صورت عادل پیشوایان حقّ در که نیکی دعاهای دیگر

 بگردان شایسته و نیک را ما مردم پروردگارا! گویند: می و کنند می دعا خود شهروندان و

 نمایند. عمل تو های فرمان هب که بده توفیقشان و
 وظایف به زیرا ؛«متنفرید ایشان از شما که هستند کسانی» داران، زمام بدترین اما

 ها آن از مردم نتیجه در آورند. نمی جا به را خود شهروندان حقوق و کنند نمی عمل خود

 چنین از مردم  گردد؛ می سویه دو تنفر و بغض این مدتی از پس آید. نمی خوششان

 شوند می متنفر نافرمان مردم از نیز حکام لذا کنند؛ می سرکشی ها آن از و بیزارند حکامی

 و گویند می ناسزا حکام به مردم کنند؛ می نفرین را یکدیگر که رسد می جایی به کار و
 مردم. به حکام

 و کنند می عمل خود وظایف به که گروهی اند: دسته دو بر پیشوایان، و حکام لذا
 دیگر، ی دسته و انجامد. می مردم و ها آن میان در متقابل و سویه دو محبتی به امر این
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 برای و بیزارند مردم از نیز ها آن و متنفرند ها آن از مردم که هستند داران زمام بدترین

 گویند. می ناسزا همدیگر به و کنند می بد دعای یکدیگر
 اهل» فرمود: پیامبر است: آمده حدیث این در ؛حمار بن عیاض حدیث اما و

 اجرای و اهلل از برداری فرمان در - که عادلی قدرتِ صاحب و حاکم اند: دسته سه بهشت

 مختلف های رده در مسؤوالن ی همه شامل قدرت، صاحب ...«.باشد موفّق -شریعتش

 پایین. ی رده مسؤوالن چه و دارد قرار حکومت رأس در که حاکمی چه گردد؛ می
 کند، رعایت خود زیردستان ی درباره را عدالت و باشد عادل کمیحا یا مسؤول اگر

 گیرد. می قرار بهشت اهل ی جرگه در
 در و گیرد می پیش در را شایسته و درست راه که ست یکس موفق، کمِاح یا مسؤول

 .ست یبهشت شخصی، چنین است. مردم صالح و خیر که کند می حرکت مسیری
 قیامت روز که ست یگروه هفت جزو عادل، وایپیش که شد بیان نکته این تر پیش

 ندارد. وجود اهلل ی سایه جز ای سایه هیچ روز آن و گیرند می جای اهلل ی سایه در

 در - که عادلی قدرتِ صاحب و حاکم» است: حدیث بخش همین موضوع شاهد

 و» است: آمده حدیث ی ادامه در «.باشد موفّق -شریعتش اجرای و اهلل از برداری فرمان
 بندگان به «.ورزد می مهر مسلمانی هر و خود انخویشاوند به که سوزی دل و مهربان مرد

 محبت است، شفقت و مهر سزاوار که هرکسی به و خردساالن به ضعفا، به فقرا، به خدا،

 کند. می سوزی دل همه به نسبت و نیست دل سنگ و است سوز دل یا دل نرم و کند می
 دست یعنی «.است دار خویشتن و دارد نفس عزت که واری العی و نیازمند مرد هر و» 

 و پندارند. می ثروتمند را او مردم دارد، طبع مناعت بس از و کند نمی دراز کسی پیشِ نیاز
 آدمِ و ورزد می شکیبایی حال ینابا وار. عیال هم و است فقیر هم یعنی ؛«است وار عیال»

 با و دارد برمی ریسمان لذا داند. مین ننگ را حالل کار ؛ست یپرتالش و کش زحمت

 عنوان به و گیرد می دست به داس یا کند می معاش امرار آن، فروش و هیزم آوری جمع

 کسب اش خانواده و خود برای نانی لقمه تا کند می کار دیگران مزارع در روزمُزد کارگر

 شکیبایی است، وار عیال و فقیر که این با و کند  نمی دراز کسی پیشِ نیاز دست اما کند؛

 دهد. قرار بهشتیان ی زمره در را ما متعال اهلل .ست یبهشت شخصی، چنین ورزد. می
*** 



داران در  برداری از پیشوایان و زمام باب: وجوب فرمان -34
ها در برابر معصیت  چارچوب شریعت و حرام بودن اطاعت از آن

 و نافرمانی از خداوند

 فرماید: می متعال اهلل

َى﴿ اي  ه  يُّ
 
ِينَ ٱَأ ُنوَ ََّلذ ِطيُعوا ََا َء ام 

 
َ ٱَأ ِطيُعوا ََّللذ

 
أ ِىََلرذُسول َٱَو  و 

ُ
أ َٱَو 

 ﴾ِمنُكمَ َرَِمَ ل  
َََ  [٢٩:  النساء]  

ای مومنان! از اهلل اطاعت کنید و از پیامبر فرمان ببرید و نیز از صاحبان امرتان  
 برداری نمایید(. )فرمان

ُع »قال:  ما َعِن انلَِّبي نرهَرِِضَ اهلُل عَ وعن ابن عمر  -662 مر لِِم السَّ لََعَ الَمررءِ الُمسر
َع َوال طاَعةَ  ِصَیٍة َفالَ َسمر ِمر بِمعر

ُ
ِصَیٍة َفإذا أ َمَر بَِمعر َحبَّ وکِرَه، إاِلَّ أنر یُؤر

َ
اَعُة فِیَما أ  «.والطَّ

 (۶)[متفٌق عليه]
 از برداری نفرما و شنوی حرف» فرمود: پیامبر گوید: می $عمر ابن ترجمه:

 چه و دباش خوشایند برایش ها فرمان این چه است؛ واجب مسلمانی هر بر فرمانروایان

 اطاعت، و وینش حرف صورت این در که شود امر یمعصیت و گناه به که این مگر ؛ناگوار

 «.نیست درست

663-  ِ َنا رُسوَل اّللَّ اعِة  وعنه قال: ُکنَّا إذا باَيعر ِع والطَّ مر فیما »یُقوُل نَلَا: لََعَ السَّ
ُتمر  َتَطعر  (1)[متفٌق عليه] «.اسر

 اطاعت و شنوی حرف سرِ بر اهلل رسول با وقتی گوید: می $عمر ابن ترجمه:

 «.دارید -شنوی حرف و اطاعت - تواناییِ که حدّی در» فرمود: می ما به بستیم، می پیمان

ُت َرُسوَل اهللِ وعنُه قال:  -622 ا منر َطاَعٍة لََِق اّللَّ یورَم َمنر »َيُقوُل:  َسِمعر خلََع یَدى
َة ََل، َوَمنر ماَت َولَيرس يف ُعُنِقِه بیرَعٌة َماَت ِمیتةى َجاِهلِیَّةى   (۳)]روایت مسلم[ «.القیاَمِة والَ ُحجَّ

                                           
 .0228مسلم، ش:  (؛ و صحیح7055، 6844صحیح بخاری، ش: ) (۶)

 .0227؛ و صحیح مسلم، ش: 7616صحیح بخاری، ش:  (1)

 .0240صحیح مسلم، ش:  (۳)
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 . «وَمنر ماَت َوُهَو ُمَفارٌِق للرَجماعِة ، َفإنَُّه یُموت ِمیَتةى َجاِهلیَّةى » ويف روایٍة َل: 
 از دست هرکس» فرمود: می که شنیدم اهلل رسول از گوید: می $عمر ابن :ترجمه

 حجت و دلیل بدون قیامت روز بکشد، -مسلمانان پیشوای از- برداری فرمان و اطاعت

 پیشوای به نسبت - پیمانی گردنش در که بمیرد حالی در هرکس و شود می رو روبه اهلل با

 «.است مرده -مراهیگ بر و -جاهلی مرگ به نیست، -مسلمانان
 مسلمانان جماعتِ که بمیرد حالی در هرکس» است: آمده مسلم، از دیگر روایتی در

 «.میرد می -گمراهی بر یعنی - جاهلی مرگ به یقین به ،است گفته ترک را

 شرح
 چارچوب در داران زمام و پیشوایان از برداری فرمان وجوب» گوید: می /مؤلف

 و «.خداوند از نافرمانی و معصیت برابر در ها آن از اطاعت بودن حرام و شریعت
 فرماید: می متعال اهلل که است کرده استدالل آیه این به سپس

َى﴿ اي  ه  يُّ
 
ِينَ ٱَأ نُوَ ََّلذ ِطيُعوا ََا َء ام 

 
َ ٱَأ ِطيُعوا ََّللذ

 
أ ِىََلرذُسول َٱَو  و 

ُ
أ َٱَو 

 [٢٩: النساء] ﴾مِنُكمَ َرَِمَ ل  

ید و از پیامبر فرمان ببرید و نیز از صاحبان امرتان ای مومنان! از اهلل اطاعت کن  
 برداری نمایید(. )فرمان

 اند: علما، و حکام )مسؤوالن حکومتی(. اند: پیشوایان، دو دسته علما گفته
های دینی را  علما، اولیای امور دینی یا پیشوایان دینی هستند که شریعت و آموزه

شوند. و حکام،  حق و حقیقت رهنمون می کنند و مردم را به سوی برای مردم بیان می
پیشوایان یا مسؤوالن اجرایی دستورهای شرعی هستند و وظیفه دارند امنیت را برقرار 

بندی بر شریعت ملزَم سازند. لذا شرحِ وظایفِ هر دسته از  کنند و مردم را به پای
 پیشوایان، روشن است.

اشند؛ زیرا این علما هستند که ب البته ناگفته نماند که پیشوایانِ اصلی، علما می
 ؛ پس به آن عملست یهند: این، شریعت الگوی کنند و به حکام می شریعت را بیان می

توانند  رند، مگر از طریق علما و زمانی میاراهی به سوی علوم دینی ندنید. و حکام ک
 مجری احکام شرعی باشند که شریعت را از طریق علما بیاموزند.

گذارند که در قلبش دین و ایمان باشد؛ زیرا کسی  سی اثر میچنین علما بر ک هم
کند که دین و ایمان در قلبش  شنوی دارد و به رهنمودهایشان عمل می از علما حرف
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ترسد؛  کند که از قدرت و موقعیت حاکم می جای دارد. ولی کسی از حاکم اطاعت می
بسا در  ترسد؛ و چه ایمان باشد؛ لذا گاه از حکام بیش از علما می حتی اگر سست

 ای از موارد ترسِ برخی از مردم از حکام، بیش از ترس از خداست! پناه بر اهلل. پاره
رو بر امت اسالمی واجب  البته امت اسالمی به علما و حکام، نیازمندند؛ از این

شنوی  است که از علما و حکام، اطاعت کنند. روشن است که پیروی از علما و حرف
 فرماید: می تابعِ اطاعت از اهلل متعال باشد؛ زیرا اهلل از حکام، باید

ِطيُعوا َ﴿
 
َ ٱَأ ِطيُعوا ََّللذ

 
أ ِىََلرذُسول َٱَو  و 

ُ
أ َٱَو 

 [ ٢٩:  النساء]  ﴾ِمنُكمَ َرَِمَ ل  

 از اهلل اطاعت کنید و از پیامبر فرمان ببرید و نیز از صاحبان امرتان.

طور  عت از صاحبان امر را به؛ یعنی اطا«مكوأطيعوا أویل األمر من»و نفرمود: 

لذا  مستقل ذکر نکرد؛ زیرا اطاعت از حکام و علما، تابعِ اطاعت از اهلل و پیامبرِ اوست.

ها اطاعت  دستور دهند، نباید از آن اگر صاحبان امر، به معصیت و نافرمانی از اهلل

و اطاعت  ار داردها قر اعظم و برتر، اهلل متعال است که فراتر از این کرد؛ زیرا ولی امرِ

 از دیگران در برابر نافرمانی از او درست نیست.
 تس نیدب نومضم هکروایتی کرده، ذکر باب این در /مؤلف که احادیثی از یکی

 فرمانروایان از برداری فرمان و شنوی حرف» فرمود: پیامبر گوید: می $عمر بن عبداهلل

 مگر ناگوار؛ چه و باشد خوشایند برایش ها فرمان این چه است؛ واجب مسلمانی هر بر

 درست اطاعت، و شنوی حرف صورت این در که شود امر معصیتی و گناه به که این

 وجوب به روشنی به آن در که ست ای هگون به حدیث این در جمله، ساختار «.نیست

 مسلمان مقتضای به مسلمانی هر بر یعنی است؛ شده اشاره فرمانروایان از اطاعت

 به را او اگر حتی کند؛ اطاعت امر ولی از نخواهد، یا بخواهد که است واجب بودنش،

 واجب او بر امر ولی فرمان اجرای لذا .است ناگوار برایش که دهد فرمان چیزی

 و اطاعت زیرا دهد؛ دستور اهلل از نافرمانی و معصیت به فرمانروا که این مگر باشد؛ می
 از نافرمانی جهتِ در مخلوق از اطاعت و ست یاطاعت هر از فراتر اهلل، از برداری فرمان

 نیست. جایز خالق،
 که است واجب زمانی فقط امر، صاحبان و حکام از اطاعت که برند می گمان برخی

 تنها و ست ینادرست پندار این، باشند. کار درست ها، جنبه تمام در و کامل طور به
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 مسایل ی همه در که ست این به طمنو حکام، از اطاعت که اند بوده باور این بر «خوارج»

 حاکمان، که ست این درست، دیدگاه ولی کنند. عمل اهلل، حکم مطابق درشت، و ریز

 کنند، نمی عمل شریعت، مطابق که مواردی یا مورد در اما باشند، هیال احکام مجری باید

 ردی این، لذا است. واجب ها آن از اطاعت موارد، سایر در و کرد نافرمانی ها آن از باید

 عتااط مواردی در فقط فرمانروایان، و حکام از گویند: می که ست کسانی دیدگاه بر

 نماز که دهند دستور ما به اگر یعنی است. داده دستور ما به متعال اهلل که کنیم می

 ما اگر اما دهیم؛ می زکات دهید، زکات که کنند امر ما به اگر و خوانیم می زنما بخوانید،

 بواج ما بر است، نیامده شریعت در یا ندارد شرعی دلیلی که دهند فرمان کاری به را
 را آنان کنیم، اطاعت ها آن از مواردی چنین در اگر زیرا نماییم؛ اطاعت ها آن از که نیست

 ایم. داده قرار شارع و گذار قانون جایگاه در
 پذیرش زیرا دارد؛ تعارض سنت و کتاب های آموزه با که ست ینادرست دیدگاهِ این،

 هر ایم؛ نگذاشته دیگران و حکام میان در فرقی ما که معناست بدین دیدگاهی چنین

 داریم وظیفه ما لذا شود. می اطاعت او از و کند می ازمنکر نهی و معروف به امر مسلمانی

 اگر یعنی کنیم؛ اطاعت فرمانروایان و حکام از است، نکرده امر ما به اهلل چه آن در که

 امر کاری به را ما یا است نشده نهی آن از شریعت در که دهند می دستوری ما هب حکام

 پس باشد. می واجب ما بر فرمانشان اجرای و ها آن از اطاعت نیست، حرام که کنند می

 است؛ واجب ما بر نیست، شرع مغایر که حکومتی های العمل دستور از دسته آن اجرای

 و اطاعت بر مبنی پیامبر رهنمود نیز و اهلل فرمان اجرای حکام، از اطاعت زیرا
 بر شورش و آشوب از دوری و امنیت حفظ به که است فرمانروایان از شنوی حرف

 اهلل که کنیم می پیروی ها آن از کارهایی در فقط ما بگوییم: اگر لذا انجامد. می حکام

 م.کنی نمی اطاعت ها آن از که معناست بدین این است، داده دستور متعال
 طور به شریعت در اما ندارند؛ مغایرت شرع، با حکومتی های دستورالعمل از ای پاره

 مردم از برخی ورانندگی[. راهنمایی مقررات و ها نامه آیین ]مانند اند. نشده ذکر مشخّص

 این اجرای که گفت باید ها این به کنیم. نمی اطاعت ها دستورالعمل این از ما گویند: می

 از شده، هیال عقوبت سزاوار و کار گنه نکنید، اطاعت اگر و است واجب شما بر مقررات

 شوید. می مجازات نیز حکام سوی
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 از برداری فرمان به متعال اهلل زیرا نمایند؛ توبیخ را کسانی چنین دارند وظیفه حکام

 و کنند می سرپیچی اهلل فرمانِ از کردی روی چنین با ها این و است داده دستور حکام
 متناسب کند، نافرمانی اهلل از که انسانی هر و است متعال اهلل از نافرمانی و معصیت این،

 گردد. می مجازات و توبیخ قاضی، یا حاکم نظرِ با
 که ست یحکومت های دستورالعمل از دسته آن جزو رانندگی مقررات مثال عنوان به

 از تخلف و نیست یزجا رانندگی، مقررات به توجهی بی لذا ؛ندارد مغایرت شریعت، با

 مخالف، جهتِ در حرکت قرمز، چراغ از عبور مانند آید؛ می شمار به معصیت و گناه ،آن

 عنوان به آن از که ها العمل دستور این اجرای آن. امثال و نمایشی و مارپیچی های حرکت

 بر است، قرمز چراغ وقتی یعنی است. واجب شود، می یاد رانندگی و راهنمایی مقررات

 نگویید: است؛ معصیت قرمز، چراغ از عبور که بدانید و کنید توقف که است واجب شما

 سرِ حکومتی نهادهای که ست یبشر قوانین ها این است. نداده دستوری چنین خداوند

 زبان با کنید، عبور قرمز چراغ از اگر لذا اند. ساخته ملزَم آن، اجرای به را ما و اند  کرده هم

 در اهلل! بر پناه کنم. نمی اطاعت امر، صاحبان و والیان از اید: گفته نپروردگارتا به حال،

 فرماید: می اهلل که صورتی

َى﴿ اي  ه  يُّ
 
ِينَ ٱَأ نُوَ ََّلذ ِطيُعوا ََا َء ام 

 
َ ٱَأ ِطيُعوا ََّللذ

 
أ ِىََلرذُسول َٱَو  و 

ُ
أ َٱَو 

  [ ٢٩:  النساء] ﴾مِنُكمَ َرَِمَ ل  

امبر فرمان ببرید و نیز از صاحبان امرتان ای مؤمنان! از اهلل اطاعت کنید و از پی
 برداری نمایید(. )فرمان

 حرکت اصلی مسیرِ در که ست یکس با تقدم حق ها، تقاطع در که است معروف

 را تقدم حق اصلی، به فرعی مسیر از ورود هنگام باید قانون این مطابق لذا کند؛ می

 گونه این نیست، ریعتش مخالف که حکومتی های دستورالعمل ی همه کنید. رعایت

 مخالف که حکومتی دستورهای از اگر و است؛ واجب ها آن به بندی پای و هستند

 میلِ به هرکس و آید می پدید مرج و هرج و نیمانابسا نکنیم، اطاعت نیست، شریعت

 حکام، سان بدین و افتند می مردم چشم از مسلمانان، پیشوایان و کند می رفتار خود

 که گیرند می قرار موقعیتی در قاضیان، و شوند می فرماندهی و امر نبدو فرمانروایانی

 قضاوت! بدون قاضیانِ و حکم بدون حکامِ یعنی گردد؛ می اعتبار بی قضاوتشان
 از نافرمانی به که این مگر است؛ واجب داران، زمام از برداری فرمان و اطاعت لذا

 نباید نروید، مسجد به جماعت یا معهج نماز برای بگویند: اگر مثالً دهند. دستور اهلل
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 در ها آن از اطاعت باشند، کسی به ستم و ظلم خواهان اگر چنین هم کرد. اطاعت ها آن از

 است اعتبار بی حکمشان دهند، دستور ریش تراشیدن به اگر لذا .نیست درست زمینه این

 حکم خود دهیفرمان تحت سربازان به اگر ویژه به باشد؛ نمی جایز ها آن از اطاعت و

 سربازان به که کسانی و نیست درست دستور این از اطاعت گوییم: می ها آن به کنند،

 حکم با زیرا کارند؛ گنه بتراشند، را خود ریش که دهند می دستور خود فرماندهی تحت

 اند. کرده مخالفت پیامبرش و اهلل
 دهند؛ قرار پا زکقو از تر پایین و بلند را خود لباس که دهند دستور اگر چنین هم

 حرام پا قوزکِ زیر تا لباس بودن بلند زیرا کرد؛ اطاعت دستور این از نباید گوییم: می

 حکم زیرا کنیم؛ نمی اطاعت شما از دهید، دستور حرامی عملِ به را ما اگر و است

 است. فراتر شما و ما حکمِ از شما، و ما پروردگار
 است: گونه سه فرمانروایان، و امر صاحبان دستورهای پس

 مواردی چنین در است؛ داده متعال اهلل که دهند می را دستوری همان نخست:

 زیرا: است؛ واجب فرمانروایان، و حکام از اطاعت
 .ست یهال های فرمان جزو دستورشان -۶
 شما کسی، وقتی زیرا کرد؛ عتااط او از باید بدهد، دستوری چنین هم کسی هر -1

 کنید. اجرا را آن باید است، واجب که هدد فرمان نیکی عمل انجام به را
 اطاعت ها آن از نباید جا این دهند. می دستور اهلل از نافرمانی و معصیت به دوم:

 مجازات قیامت روز کنند، شکنجه را شما فرمانی، چنین از سرپیچی خاطر به اگر و کرد

 دلیل: دو به شد؛ خواهند
 اهلل از نافرمانی و یتمعص به زیرا اهلل؛ حقّ کردن پایمال خاطر به دستور 

 اند. داده
 باشند. ستم این گوی پاسخ باید و اند کرده ستم شما به زیرا شما؛ حقّ خاطر به 

 شما برای نه اهلل، از نافرمانی و هستند پروردگار ی بنده شما مانند خود ها، آن

 ها. آن برای نه و است درست
 نهی آن از نه و داده دستور آن به نه شریعت که دهند دستور چیزی به اگر سوم:

 نکنید، اطاعت ها آن از اگر و است واجب مواردی چنین در ها آن از اطاعت است، کرده
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 از زیرا کنند؛ توبیخ ی،سرپیچ خاطر به را شما که دارند را حق این و شوید می کار گنه

 فرمود: پیامبر رو این از اید. کرده سرپیچی ها آن از اطاعت ی درباره هیال فرمان

 این چه است؛ واجب مسلمانی هر بر فرمانروایان از برداری فرمان و شنوی حرف»

 که شود امر معصیتی و گناه به که این مگر ناگوار؛ چه و باشد خوشایند برایش ها فرمان

 «.نیست درست اطاعت، و شنوی حرف صورت این در
 من گوید: می و ندارد داعتقا حاکم، با بستن پیمان به که ست یکس پندار این از بدتر

 سخنی چنین یا پندار چنین ندارم؛ او به نسبت تعهدی هیچ و ام نکرده بیعت حاکم با

 والیت حق من بر او و داشت نخواهم شنوی حرف و اطاعت حاکم از که معناست بدین

 بدون هرکس است: داده خبر اهلل  رسول زیرا .ست یزشت بسیار کردِ روی این، ندارد.

 جاهلی مرگ به ندارد، پیشوایی که بمیرد حالی در یا بمیرد، مسلمانان یشوایپ با بیعت

 نزد را سزایش و است جاهالن مرگ مرگش، و نمرده اسالم مرگ به یعنی است؛ مرده

 دید. خواهد اهلل
 چارچوب در که باشد داشته امیری یا پیشوا که است واجب انسانی هر بر لذا

 ،«ام نبسته پیمان حاکم با خودم من،» بگوید: سیک اگر کند؛ اطاعت او از شریعت،
 از بیعت بلکه نیست؛ واجب شهروندان یکایک و مردم آحاد بر بستن بیعت گوییم: می

 با مردم عموم مگر گوییم: می رو این از گردد. می منعقد جامعه سرآمدان و بزرگان سوی

 ناتوان، خوردگانِ سال و ها زن ها، بچه خیر؛ کردند؟ بیعت علی و عثمان عمر، ابوبکر،

 و نشدند مدینه رهسپار ها این با بیعت برای طائف یا مکه اهالی نکردند؛ بیعت ها این با
 تعهد و توافق با بیعت سان بدین و کردند بیعت خلفا با مدینه در مردم خبرگان بلکه

 رسید. انجام به جامعه سرآمدان
 و سرآمدان تابعِ مردم، معمو ممکن. نه و است واجب نه جامعه، آحاد بر بیعت

 مسلمانان امر ولی کنند، بیعت او با جامعه سرآمدان هرکس و هستند خود خبرگان

 در کسی اگر لذا است. واجب شریعت، و دین حدود در او از اطاعت و آید می ارشم به

 مردم مانند یعنی است. مرده جاهلی مرگ به ندارد، پیشوایی باشد معتقد که بمیرد حالی

 است. بوده گمراه جاهلیت، دوران
*** 
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ِ : »َقاَل َرُسوُل اهللِ قال:  وَعن أنٍَس  -622 ِمَل علَیرُكمر ا ُتعر ِطیُعوا، وإِن اسر
َ
َمُعوا وأ سر

سُه َزبِيَبةٌ 
ر
نَّ َرأ

َ
 (۶)]روایت بخاری[ «.عبرٌد حبَشٌّ َکأ

 اطاعت و شنوی حرف خود امیر از» فرمود: اهلل رسول گوید: می انس ترجمه:

 کشمش، ی اندازه به سَرَش که شود گماشته شما بر فام سیه و حبشی ای برده گرچه کنید؛

 «.باشد کوچک

َِك : »َقاَل َرُسوُل اهللِ قال:  وعن أيب هریرة -621 اعُة يف ُعرسر ُع َوالطَّ مر َعلیرَك السَّ
ثََرٍة َعلَیرك

َ
رِهَك وأ َِك َومنرَشِطَك وَمكر  (1)]روایت مسلم[ «.ويرُسر

 - امیر از اطاعت و شنوی حرف» فرمود: اهلل رسول گوید: می یرهابوهر ترجمه:
 تو به نسبت که زمانی و ناخوشی، و خوشی در آسانی، و سختی در -شرایطی هر در

 «.است واجب تو بر گیرد، می صورت کُشی حق و تبعیض

 شرح
 مضمون بدین حدیثی کرده، ذکر باب، این در که احادیثی ی ادامه در /مؤلف

 شنوی حرف خود امیر از» فرمود: اهلل رسول گوید: می مالک بن انس که: ستا آورده

 مسلط شما بر یا - شود گماشته شما بر فام سیه و حبشی ای برده گرچه کنید؛ اطاعت و

 «.باشد کشمش سان به سَرَش که -گردد
 حبشی، ای برده اگر فرمود: ها آن به یعنی بود؛ ها عرب با پیامبر سخن روی جا این

 جهت، هر از و پشت در پشت که گردد چیره شما بر یا شود گماشته شما بر عرب نه

 مثل و باشد می مانند حلقه حبشه، اهالی سرِ موهای کنید. اطاعت او از است، برده

 چنین اگر یعنی فرمود؛ بیان مبالغه برای را این اهلل رسول رسد. می نظر به کشمش

 حکومتی مقام واالترین مقام در چه کنید؛ اطاعت او زا باید گردد، مسلط شما بر ای برده

 صورت هر در شود. گماشته شما بر ای منطقه کارگزاری یا مسؤول عنوان به چه و باشد

 اجتماعی، طبقات ترین پایین از شخصی مثال فرض به اگر لذا کنید. اطاعت او از باید

 .ست ییک علت، زیرا م؛کنی اطاعت او از که است واجب ما بر گیرد، دست به را قدرت

                                           
 (.7056، 282، 282صحیح بخاری، ش: ) (۶)

 .0222صحیح بخاری، ش:  (1)



 149 ...عتیداران در چارچوب شر زمام از یبردار وجوب فرمانباب: 

 میان از امنیت و آید می پدید نابسامانی و مرج و هرج نکنیم، اطاعت او از اگر چون

 فرمانراویان، و والیان از اطاعت که این خالصه گیرد. می را جا همه ناامنی و رود می

 دهند. می دستور اهلل از نافرمانی و معصیت به که مواردی در مگر است؛ واجب
 شنوی حرف» فرمود: پیامبر است: آمده حدیث این در ؛ابوهریره یثحد اما و

 زمانی و ناخوشی، و خوشی در آسانی، و سختی در -شرایطی هر در - امیر از اطاعت و

 «.است واجب تو بر گیرد، می صورت کُشی حق و تبعیض تو به نسبت که
 تو میلِ مطابق که بدهند تو به فرمانی اگر که ست این ناخوشی، و خوشی از منظور

 یا باشد سخت آن اجرای که کند نمی فرقی چنین هم کنی؛ اطاعت باید نباشد، یا باشد

 از نافرمانی و معصیت به که مواردی در مگر است؛ واجب اطاعت صورت، هر در آسان.

 فرمان از داری که ثروتی ی بهانه به نباید هستی، ثروتمند اگر پس دهند. دستور اهلل

 هستند ثروتمند ها آن کار؟ چه حکام با مرا نگو: هستی، فقیر اگر و نمایی سرپیچی حاکم

 و کنند زندگی کاخ در باشند، برخوردار امکانات بهترین از حکام اگر لذا .مفقیر من، و
 امکاناتی چنین از ما و بپوشند زیبایی و شیک های لباس و شوند ها ماشین بهترین سوارِ

 ها این از چرا بگوییم: نباید کنیم؛ اطاعت ها نآ از داریم هوظیف هم باز نباشیم، برخوردار

 ندارم. سکونت برای هم گِلی ای خانه من، و دارند را زندگی بهترین که کنم اطاعت

 و موقعیت ها آن زیرا کنیم. اطاعت ها آن از باید بلکه است؛ حرام ما بر کردی روی چنین
 باید ها آن و کنیم اطاعت باید ما یم؛دار را خود وظایف ما، و دارند را خود ی وظیفه

 برانند. حکم ما بر پیامبر رهنمود مطابق و باشند ما خیرخواه

ثََرةً  َبْعدي َستَلَْقْونَ  إِنَُّكمْ » فرمود: انصار به پیامبر
َ
 لََع  تلَقْوِِن  َحَّتَّ  فاْصَِبُوا أ

 در مرا تا کنید رصب پس دید؛ خواهید کُشی حق و تبعیض من، از پس» :یعنی (۶).«اِْلوِْض 

 از گویا فرمود. انصار به قبل سالِ چهارصد و هزار را این «.نمایید مالقات حوض کنار

 ،اهلل رسول ی فرموده بر بنا لذا اند. کرده  نمی ادا را مردم حقوق حکام زمان، همان

 اه آن از مردم که نیست این از مانع دهند، می انجام حکام که هایی کُشی حق و ها تبعیض

 به که مواردی در جز است؛ واجب شرایطی هر در ها آن از اطاعت بلکه نکنند؛ اطاعت

 دهند. دستور اهلل از نافرمانی و معصیت

                                           
 .0254؛ و صحیح مسلم، ش: 2786صحیح بخاری، ش:  (۶)
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ِ بن َعمرو -629 ِ  $وعن عبِد اّللَّ ِالى،  قال: ُکنَّا َمع رسوِل اّللَّ
َا مْنر يِف َسَفٍر، َفَْنَنلر

َتِضُل، َوِمنَّا َمنر ُهَو يف َجَْشِهِ، إذر ناَدى ُمَنادي رسوِل َفِمنَّا منر یُصلُِح ِخباَءه، وِمنَّا منر ینر 
 ِ ِ اّللَّ َنا إىل َرُسوِل اّللَّ َتمعر الة جاِمعٌة. فاجر إنَُّه لَمر یَُكنر نَِبٌّ َقبرِل إالَّ ََكَن »فقال:  : الصَّ

لَُمُه لَُهم، ویُنِذرَ  َتُه لََع َخریِ ما یعر مَّ
ُ
ا علَیرِه أنر یَُدلَّ أ َتُكمر َحقًّ مَّ

ُ
ُهم رَشَّ ما یعلَُمُه لَُهم، وإنَّ أ

ُق  ُموٌر تُنِكُروَنَها، وتيجُء فَِتٌ یُرقي
ُ
هِلا، وَسُیِصیُب آِخَرَها بالٌء وأ وَّ

َ
هِذهِ ُجِعَل اَعفیُتها يِف أ

لَِكيت، ُثمَّ َتنرَكِشُف، وتيجُء الفِ  ا، وتيجء الِفترَنُة َفیُقوُل املؤِمن: هِذهِ ُمهر تَنُة بَعُضها َبعرضى
تِِه َمنِيَُّتُه 

ر
َخَل اجلنََّة، َفلرَتأ َزَح َعِن انلَّار ویُدر َحبَّ أنر یُزَحر

َ
ِمن: هِذهِ هِذه، َفَمنر أ َفَیُقوُل الُمؤر

ِ َوايَلورِم اآلِخر،  ِمُن بِاّللَّ َ َوُهَو یُؤر ا َويلر نر یُؤََت إيَلره. وَمنر بَایع إمامى
َ
ي حُیِبُّ أ ِت إىل انلَّاِس اَّلَّ

ر
أ

عر 
َ
ُبوا ُعُنَق َفأ َتَطاع، َفإنر َجاَء آَخُر ینازُعُه، فاْضر ُه إِِن اسر َقَة یِدهِ، وثَمرَة َقلربه، َفلُیِطعر َطاهُ َصفر

 (۶)]روایت مسلم[ «.اآلَخرِ 
 اتراق جایی و بودیم سفر در پیامبر با گوید: می $عمرو بن عبداهلل ترجمه:

 تیراندازی ی مسابقه هم یبرخ کردند؛ می نصب را خود چادرِ ما از برخی کردیم.

 کرد: اعالم اهلل رسول منادی که بودند خود شتران چراندن مشغول ای عده و دادند می

 هر» فرمود: شدیم. جمع اهلل رسول نزدِ مهه -است. نماز وقتِ یعنی - برپاست؛ نماز،

 در را صالحشان و خیر که چیزی بهترین به را امتش داشت وظیفه من از پیش پیامبری

 بدارد. برحذر دانست، می بد ها آن برای چه آن از را ها آن و کند راهنمایی دانست، می نآ

 به آینده در امت و است شده نهاده آن ابتدای در ها، فتنه از امت این  سالمتِ و عافیت

 گردد می پدیدار هایی فتنه و پسندید نمی را ها آن شما که شود می دچار اموری و ها فتنه

 و سبک را خود از پیش های فتنه که است شدید و سنگین قدری به ها آن از هریک که
 من هالکت ی مایه این، گوید: می مؤمن و آید می پیش ای فتنه که چنان ؛گرداند می خفیف

 ی فتنه همان این، گوید: می مؤمن و آید می دیگر ای فتنه و شود می برطرف فتنه اما است.
 از دارد دوست هرکس پس -گردد. می آسان او بر پیشین ی فتنه و - است بار هالکت

 و اهلل به رسد، می فرا مرگش که زمانی در باید شود، بهشت واردِ و دور دوزخ آتش
 خودش با دارد دوست که کند رفتار ای گونه به مردم با باید و باشد داشته ایمان آخرت

                                           
 .0255صحیح مسلم، ش:  (۶)
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 پیمان او با خویش دلِ و دست با و کرد بیعت حاکمی با هرکس و گردد. رفتار طور همان

 ،کرد نزاع حاکم با قدرت سرِ بر کسی اگر و کند اطاعت او از تواند می هرچه باید بست،
 «.بزنید را گردنش

 شرح
 کرده ذکر مضمون بدین حدیثی داران، زمام از اطاعت وجوب باب در /مؤلف

 مردم «.کردیم اتراق جایی و بودیم سفر در پیامبر با» گوید: می $عمرو ابن که: است

 برخی کرد؛ می نصب را چادرش یکی» شد. مشغول کاری به هرکسی و شدند پراکنده

 عادت این، و «.بودند خود شتران چراندن مشغول ای عده و دادند می تیراندازی ی مسابقه

 مشغول کاری به هرکس کنند، می اتراق جایی و هستند مسافرت در وقتی که است مردم

 شود. می
 کسوف نماز اعالم «.برپاست نماز، کرد: اعالم اهلل رسول یمناد میان، این در»

 اعالم که این جای به فرمانده، یا امیر نزد در مردم گردآمدن برای چنین هم است؛ گونه این

 برپاست. نماز گفتند: می شوید، جمع جا فالن کنند
 :رمودف و کرد سخنرانی ها آن برای اهلل رسول .شدند جمع اهلل رسول نزدِ همه لذا

 را صالحشان و خیر که چیزی بهترین به را امتش داشت وظیفه من از پیش پیامبری هر»

 برحذر دانست، می بد ها آن برای چه آن از را ها آن و کند راهنمایی دانست، می آن در

  .«بدارد
 و کردند می بیان برایشان را بد و نیک و بودند خود امت خیرخواه پیامبران ی همه

 داشتند. می برحذر ها بدی از و نمودند می تشویق نیکی و خیر سوی به را ها آن
 به را ها آن کنند، بیان مردم برای را بد و نیک دارند وظیفه نیز لمع طالب و علما

 امت، این علمای زیرا بدارند؛ برحذر بدی و شر از را آنان و بخوانند فرا نیکی و خیر

 محمد بعثت با و آید نمی پیامبری رماک پیامبر از پس و هستند پیامبران وارثان

 فرا را شریعت و دین که هستند امت این علمای تنها و یافت پایان نبوت ،مصطفی

 ها بدی از را ها آن و بخوانند فرا نیکی و خیر به را مردم پیامبران، جای به باید و گیرند می

 و عافیت» فرمود: بیان پیامبر سپس نمایند. بیان برایشان را بد و نیک و کنند منع
 در نیز و پیامبر دوران در «.است شده نهاده آن ابتدای در ها، فتنه از امت این  سالمتِ



 الصالحین شرح ریاض   112

 

 نامِ به مغیره غالمِ که این تا نداشت وجود امت این در ای فتنه $عمر و ابوبکر دوران

 داشت، کینه عمر مؤمنان، امیر به نسبت و بود بدطینتی و پلید مجوسی که ابولؤلؤ

 خنجری با ابولؤلؤ رفت، جلو صبح نماز برای عمر وقتی رساند. شهادت به را مرع

 زد؛ ضربه عمر به داشت، قرار وسط در اش دسته و بود مس به آغشته که سَر دو

 جان به جان گاه آن و بود زنده روز سه عمر شد. پاره بزرگوار آن شکمِ ای گونه به

 سپرد. آفرین
 در دویدند. دنبالش به مردم گریخت؛ ،عمر ترور از سپ خبیث مرد این ابولؤلؤ،

 در اش دسته و بود سَر دو ابولؤلؤ، خنجر زیرا شد؛ کشته نفر سیزده گریز، و تعقیب این

 از یکی که این تا داد می حرکت راست و چپ به را خنجر وی داشت؛ قرار وسط

 فتنه زمان آن از .کرد خودکشی ابولؤلؤ و انداخت ابولؤلؤ روی حصیری زیلویی صحابه،

 برآورد. سر
آید و هر  ها یکی پس از دیگری می در این حدیث بیان فرمود که فتنه پیامبر

ی پیش از خود را  تر است؛ در نتیجه فتنه ی پیش از خود، بدتر و سنگین یک از فتنه

ها  گردد که هریک از آن هایی پدیدار می فتنه»فرمود:  گرداند. پیامبر سبک می

گرداند؛  های پیش از خود را سبک و خفیف می سنگین و شدید است که فتنهقدری  به

زیرا  .«ی هالکت من است گوید: این، مایه آید و مؤمن می ای پیش می که فتنه چنان

ی  بیند و آن را مایه شود، مؤمن آن را بزرگ و شدید می که فتنه نمایان می همین

تر  ی نخست نسبت به آن، سبک که فتنهید آ ای دیگر می فتنه پندارد. اما هالکت امت می

بار  ی هالکت گوید: این، همان فتنه یبیند، م تر را می ی بزرگ که فتنه است. مؤمن همین

ها در پناه خویش  اهلل متعال ما را از فتنهگردد.  ی پیشین بر او آسان می تنهاست و ف

 ورزد و به اهلل ؛ البته مؤمن در این شرایط سخت و ناگوار، شکیبایی میقرار دهد

ُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب َجَهنََّم َوِمْن َعَذاِب »گوید:  برد و در هر نمازی می پناه می
َ
اللَُّهمَّ إِيِّ أ
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الِ  جَّ ، َوِمْن فِتْنَِة الَْمْحيَا َوالَْمَماِت، َوِمْن فِتْنَِة الَْمِسيِح ادلَّ یا اهلل! از عذاب »یعنی:  (۶).«الَْقَْبِ

 «.برم ی دجال به تو پناه می ی زندگی و مرگ، و از فتنه ، از فتنهدوزخ، عذاب قبر
پس هرکس دوست دارد از آتش دوزخ دور و واردِ »فرمود:  اهلل سپس رسول

«. رسد، به اهلل و آخرت ایمان داشته باشد بهشت شود، باید در زمانی که مرگش فرا می
در ادامه  اهلل بمیراند. رسول کنم که ما را در چنین حالتی از اهلل متعال درخواست می

طور رفتار  ای رفتار کند که دوست دارد با خودش همان گونه و باید با مردم به»افزود: 
چه را  خواهد، خیرخواه مردم نیز باشد و آن گونه که خیرِ خود را می یعنی همان .«شود

آورد، به  جا می چنین کسی، حقّ اهلل را به پسندد، برای مردم نیز نپسندد. برای خود نمی
ای  گونه کند؛ با مردم به اهلل و آخرت ایمان دارد و نسبت به حقوق مردم کوتاهی نمی

ها دروغ  گونه رفتار شود؛ لذا به آن کند که دوست دارد با خودش همان رفتار می
خواهد. بنابراین  ها را نمی بدِ آنکند و  برداری نمی دهد، کاله گوید، فریبشان نمی نمی

، به او «آیا این عمل، حالل است یا حرام»پرسد:  آید و می نزدمان می وقتی کسی
گوییم: آیا دوست داری مردم با تو همین رفتار را داشته باشند یا در حقّ تو چنین  می

گوییم: پس این عمل را انجام نده؛  عملی انجام دهند؟ اگر جوابش منفی باشد، به او می
نداری کسی، در حقّ تو چنین عملی را انجام  وقتی دوست چه حالل باشد و چه حرام.

دهد، پس تو نیز از این عمل صرف نظر کن و این را در تعامل با مردم، مالک عمل 
قرار بده؛ یعنی با مردم همان رفتاری را داشته باش که دوست داری با تو داشته باشند؛ 

؛ یعنی همان رفتاری ها سخت نگیر خوبی حرف بزن و بر آن ها مدارا کن، با آنان به با آن
داشته باشند. کسی که بدین شکل عمل کند، از آتش دوزخ دور  تو که دوست داری با
 ی چنین کسانی قرار دهد. شود. اهلل متعال ما را در جرگه و وارد بهشت می

*** 

رٍ  -621 َل َسلَمُة بُن یزیَد اجُلعريفُّ َرُسوَل  وعن أيب ُهَنیردَة وائِِل بن ُحجر
َ
قال: شأ

 ِ ُهم، ویَ  ِبَّ فقال: یا نَ  اّللَّ لُونَا حقَّ
َ
مراُء يَسأ

ُ
یرَت إنر َقاَمتر علَیرَنا أ

َ
، أَرأ نا، َفَما اّللَّ َنُعونَا حقَّ مر

                                           
؛ در صحیح بخاری نیز حدیثی به همین مضمون آمده ریرهنقل از ابوه به 422صحیح مسلم، ش:  (۶)

 .0277است؛ ر.ک: بخاری، ش: 
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رَض عَ  عر
َ
ُمُرنَا؟ َفأ

ر
َمُعوا وأِطیُعوا، َفإنَّما علَیرِهمر ماَُحيلُوا » :َقاَل َرُسوُل اهللِ ، فَ ، ُثمَّ سأََلُ هُ نر تَأ اسر

 (۶)[مسلم یتروا] .«لرُتمر وعلَیرُكم ما َُحي 
 اهلل گوید: سلمه بن یزید جُعفی از رسول می ابوهُنیده، وائل بن حُجر ترجمه:

ما  از سؤال کرد و گفت: ای پیامبر خدا! اگر امیرانی بر ما قدرت بیابند که حقّ خود را
از  مبرپیا -کار کنیم؟ چه -دهید؟  بخواهند، اما حقّ ما را ندهند، به ما چه دستور می

فرمود:  او روی گرداند و جوابش را نداد؛ اما سلمه دوباره سؤال کرد. پیامبر
ها وظیفه و مسؤولیت خویش را دارند و شما  شنوی و اطاعت نمایید؛ زیرا آن حرف»

 «.نیز وظیفه و مسؤولیت خود را دارید

ُعودٍ  -622 ثََرٌة إِنَّهَ : »َقاَل َرُسوُل اهللِ قاَل:  وَعن عبِداهلل بِن مسر
َ
ِدى أ ا َستُكوُن َبعر

ُموٌر ُتنرِكرونَها
ُ
ي َعلَیرُكمر »َفما تَأمُرنا؟ قال:  یَا َرُسوَل اهللِ  ، َقالُوا:«وَأ قَّ اَّلَّ

ر
وَن احل تَُؤدُّ

ألوَن اّللَّ اَّلي لُكمر   (1)[متفٌق عليه] «.وتَسر

پس از من، »فرمود:  اهلل گوید: رسول می عبداهلل بن مسعود ترجمه:
«. پسندید ها را نمی کُشی و اموری پدید خواهد آمد که آن ی یا تبعیض و حقخودخواه

حقی را »خدا! فرمان شما به ما )در چنین شرایطی( چیست؟ فرمود:  گفتند: ای رسول
 «.نماییدکه بر شماست، ادا کنید و حقّ خود را از اهلل، درخواست 

ِمریِهِ شيرئىا »قاَل:  أنَّ رسول اّللَّ  رِض اهلُل عنهماوعن ابن عباٍس  -626
َ
َمن َکرَِه ِمنر أ

لَطاِن ِشربىا َماَت ِمیَتةى جاِهلِیَّةى  ، فإنَُّه َمن َخَرَج ِمَن السُّ  (۳)[متفٌق عليه] «.َفلَیصرِبر
 رفتار یا عمل هرکس» فرمود: اهلل رسول گوید: می $عباس ابن ترجمه:

  حاکم فرمانِ از وجب یک ی دازهان به که کسی زیرا کند؛ صبر ببیند، امیرش از ناخوشایندی
 

 «.است مرده گمراهی( )بر جاهلیت مرگ به -بمیرد حالت همین بر و - شود خارج
 

                                           
 .0252صحیح مسلم، ش:  (۶)

 ذکر شد.[ 46ی  شماره تر به . ]این حدیث پیش0252(؛ و صحیح مسلم، ش: 7146، 2212صحیح بخاری، ش: ) (1)

 .0258؛ و صحیح مسلم، ش: 7142صحیح بخاری،  ش:  (۳)
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 شرح
 چند گر نشان کرده، ذکر امر ولی از اطاعت وجوب باب در /مؤلف که احادیثی

 است: نکته
 و امیران ی درباره اهلل رسول از است: آمده حُجر بن وائل حدیث در یکم:

 مردم به نسبت خود وظایف به اما خواهند، می مردم از را خود حقّ که پرسیدند مانیحاک

 کنیم؟ کار  چه حاکمانی چنین با شد: سؤال اهلل رسول از کنند؛ نمی عمل
 مقام واالترین تا مقام ترین پایین از مسؤوالن ی همه حاکمان، و امیران از منظور

 اهلل به حُکم که این تا دارد خود از االترب رییسی مسؤولی، هر زیرا هستند؛ حکومتی

 است. مطلق حاکم اهلل و رسد می
 انتظار مردم از که شد سؤال دارانی  زمام و حکام ی درباره اهلل رسول از

 و مطالبات دیگر و جهاد و جنگ در که خواهند می ها آن از و دارند برداری فرمان
 مردم حقوق خود اما نمایند؛ همکاری آنان با خویش، داران زمام و مسؤوالن های خواسته

 گردانند. می ضایع را حقوقشان و حق و کنند می ستم ها آن به آورند، نمی جا به را

 مطرح هایی پرسش چنین نداشت دوست گویا گرداند؛ روی گر پرسش از اهلل رسول

 امبرپی پرسید. را سؤالش دوباره کننده، سؤال اما گردد. مباحثی چنین واردِ یا شود

 و وظیفه ها آن زیرا آوریم؛ جا به را حکام حقوق و کنیم عمل خود وظایف به داد دستور
 ها آن از داریم وظیفه ما .را خود مسؤولیت و وظیفه ما، و دارند را خود مسؤولیت

 ستم کس هیچ به برانند، حکم عدالت به ما میان در دارند وظیفه ها آن و کنیم اطاعت

 این، کنند. جهاد اهلل دشمنانِ با و باشند زمین در شریعتش و هیال قوانین مجری کنند،ن

 به اگر اما کنند؛ عمل خود وظایف به است خوب چه و هاست آن وظایف از بخشی

 ما نیستید، شناس وظیفه شما چون که بگوییم ها آن به نباید ما نکردند، عمل خود وظایف

 اطاعت که ست این ما ی وظیفه است. حرام این، کنیم. نمی عمل خود وظایف به هم

 سرشان پشت اعیاد، در و جماعات و جمعه در نماییم، شرکت جهاد در آنان با کنیم،

 نماییم. درخواست اهلل از را خود حقّ و بخوانیم نماز
  را آن نیز /مؤلف و شده ذکر روشنی به حدیث در که ست ای هنکت همان این،

 

 حکام از که ست این صالح سلف روش و اعتجم و سنت اهل دیدگاه است؛ کرده تأیید
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 این، بپرهیزیم. ها آن ضدّ بر دشمنی و کینه برانگیختن از بلکه سرپیچی؛ نه کنیم، اطاعت

 سلطان فرمان به را /احمد امام حتی است. جماعت و سنت اهل روش و مذهب

 مردم، چشم جلوی که زنند می تازیانه را او قدر آن و کَشند می قاطر با را او و زنند می

 او و کند می دعا سلطان برای است، سنت اهل پیشوای و امام که او اما شود؛ می بیهوش

 منع حدیث، بیان و مردم با گفتن سخن از را او روزی حتی .نامد می امیرالمؤمنین را

 بلکه کرد؛ نمی بیان حدیث، یا گفت نمی سخن مردم با آشکارا و کرد اطاعت او، و کردند

 برای هیاهو، و صدا و سر از بدور او، و آمدند می نزدش یارانش و فتر می ای گوشه

 کند؛ مخالفت سلطان، با مبادا که بود این برای ها این ی  همه گفت. می حدیث یارانش

 کسانی شما داران زمام بهترین» است: آمده حدیث در گذشت، تر پیش که گونه همان زیرا

 آنان برای شما و دارند دوست را شما نیز ها آن و دارید دوست را ها آن شما که هستند

 شما، داران زمام بدترین و کنند. می خیر دعای شما برای نیز ایشان و کنید می خیر دعای

 نفرین را آنان شما و متنفرند شما از نیز ها آن و متنفرید ایشان از شما که هستند کسانی

 چنین با آیا خدا! رسول ای پرسیدند: «.کنند می نفرین را شما هم ایشان و کنید می

 تا خیر؛ کنند. می برپا شما میان در را نماز که زمانی تا خیر؛» فرمود: نجنگیم؟ حاکمانی

 با خوانند، می نماز حکام که زمانی تا لذا «.نمایند می اقامه شما میان در را نماز که زمانی

 عمل ها آن قبالِ رد خود ی وظیفه به نموده، اطاعت ها آن از بلکه جنگیم؛ نمی ها آن

 هستند. خویش اعمال و وظایف مسؤول ها آن و کنیم می
 رفتار یا عمل هرکس» فرمود: اهلل رسول است: آمده $عباس ابن حدیث در

 فرمانِ از وجب یک ی اندازه به که کسی زیرا کند؛ صبر ببیند، امیرش از ناخوشایندی

 مرده گمراهی( )بر لیتجاه مرگ به -بمیرد حالت همین بر و - شود خارج حاکم

 اهلل. بر پناه نیست. اسالم و هدایت بر مرگش، یعنی «.است
 و این، دو احتمال دارد:

 کسی، چنین قلبِ که باشد معنا بدین جاهلی، مرگ دارد احتمال نخست: احتمال

 اسالم از که رساند می جایی به را کارَش معصیت، این و شود می انحراف دچار

 اهلل. بر پناه شود! می مرتد و گردد برمی
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 دوران مردم مانند که ست این جاهلی، مرگ از منظور هم شاید دوم: احتمال

 حکم آنان بر قبایل رؤسای هرچند و نداشتند پیشوایی و حاکم که میرد می جاهلیت

 چنین مرگ لذا بودند. محروم اسالم، اجتماعی و سیاسی نظم یا والیت از اما راندند، می

 .تس یجاهل مرگ کسی،
 در مگر است؛ واجب ما بر حال همه در حکام از برداری فرمان و اطاعت لذا

 بگویند: ما به اگر پس دهند. دستور اهلل از نافرمانی و معصیت به را ما که مواردی

 دهند دستور اگر یا کنیم. نمی اطاعت حکم، این از گوییم: می ،«بتراشید را خود ریشِ»

 نماییم. می سرپیچی دستور این از دهیم، قرار پا قوزک زا تر پایین را خود شلور و لباس

 دستورشان معصیتی، هیچ در یعنی کنیم؛ نمی قبول نگیرید، روزه مضان، ماه بگویند: اگر

 که است واجب ما بر نباشد، معصیت که بدهند دستوری ما به اگر اما پذیریم. نمی را

 کنیم. اطاعت
 نیست. جایز ها آن ضدّ بر شورش یا حاکمان با جنگیدن دوم:

 یا بگوید آمیزی تحریک سخنان مردم میان در که نیست جایز کس هیچ برای سوم:

 غافل کردی روی چنین وخیم پیامدهای از نباید برانگیزد؛ کینه و دشمنی حکام، ضدِ بر

 که آن حال بداند؛ حق از دفاع و شجاعت غیرت، را رفتاری چنین کسی، شاید شویم.

 ست این ،یقتحق بیان یا حق از دفاع بلکه .نیست حاکم سرِ پُشتِ یا خفا در حق، از دفاع

 انجام را نادرست عملِ آن و این تو، بگویی: خودش به و باشد برابرت در امر، ولی که

 و بزنی حرف سرش پُشت اگر ولی ای. کرده ترک را واجب عمل فالن یا ای داده
 باعث مردم، تحریک با بلکه ای، کردهن دفاع حق از تنها نه کنی، فاش را او های اشتباه

 امر، این بسا چه و ای برانگیخته حاکم از سرپیچی به را مردم و ای شده فساد و فتنه

 باشد. داشته پی در را حاکم ضد بر شورش و آشوب مانند وخیم پیامدی
 عمل جماعت و سنت اهل روش به و باشیم هوشیار مسایلی چنین به نسبت باید لذا

 است. درآمده نگارش به باره این در سودمندی و مفید های کتاب تهالب که کنیم

 اما مختصر، و حج کم کتابی که «ةالواسطي ةالعقيد» در /حرانی ابوالعباس امام

 خیرخواهی با که ست این جماعت، و سنت اهل روش که شده یادآور پُرمعناست، و مفید

 چه -حکام همراهِ به ها جمعه و داعیا حج، جهاد، ی اقامه به و کنند می اطاعت حکام از
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 بدکار و فاجر امر، ولی اگر حتی سنت، اهل اعتقاد به یعنی معتقدند؛ -بد چه و باشند نیک

 زمانی مگر کرد؛ شرکت اعیاد، و ها جمعه حج، جهاد، در او، همراه به باید هم باز باشد،

 داشته اهلل سوی زا آن کفرِ بر قاطع دلیلی که کنیم مشاهده ها آن از آشکاری کفرِ که

 برکنار قدرتش از را حاکم امکان حدّ در که است واجب ما بر مواردی چنین در باشیم.

 معصیت، و گناه صرفاً سنت اهل اعتقاد به اما کنیم؛ گزینش جای بهتر حاکمی کرده،

 و گردد نمی امر ولی یا حاکم از والیت سلب باعث آن، امثال و کُشی حق ستم، تبعیض،

 که عملی هر و او ضد بر دیگران تحریک یا او با جنگیدن و کرد اطاعت کامح از باید

 نیکی با را بدی لذا کنند؛ نمی دفع بدی با را بدی نیست. جایز دارد، تری وخیم پیامدهای

 گونه آن اگر و فایده چه باشد، خودش مانند آن، نتایج و بدی دفعِ روش اگر کنید. دفع

 یا مفسده خود که است روشن باشد، بدتر آن، نتایج و روش ،است داده نشان تجربه که

 .آید می شمار به بدتر پیامدی
*** 

، َوَمنر : »َقاَل َرُسوُل اهللِ قال:  وعن أيب هریرة -622 َطاَع اّللَّ
َ
َطاَعيِن َفَقدر أ

َ
َمنر أ

ِص  ، َوَمنر یُِطِع األِمرَی َفَقدر أَطاَعيِن، وَمنر یعر  «.األِمرَی َفَقدر َعَصاِِّن  َعَصاِِّن َفَقدر َعَص اّللَّ
 (۶)[متفٌق عليه]

 اهلل از کند، اطاعت من از هرکس» فرمود: اهلل رسول گوید: می ابوهریره ترجمه:

 و است. نموده نافرمانی اهلل از نماید، نافرمانی من از هرکس و است؛ کرده اطاعت
 من از نماید، نینافرما امیر از هرکس و کرده اطاعت من از کند، اطاعت امیر از هرکس

 «.است نموده نافرمانی

ُت َرُسوَل اهللِ َقاَل:  ةوعن أيب بكر -622 َهانَُه »یقول:  َسِمعر
َ
لَطاَن أ َمن أَهاَن السُّ

 ُ  (1)باشد.[ ]ترمذی روایتش کرده و گفته است: حدیثی حسن می «.اّللَّ
                                           

 .0224؛ و صحیح مسلم، ش: 6847ی، ش: صحیح بخار (۶)

، ش: /؛ و صحیح الترمذی از آلبانی6682، ش: السلسلة الصحيحة؛ 2000صحیح الجامع، ش:  (1)
0206. 
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 را حاکم هرکس» فرمود: می که شنیدم اهلل رسول از گوید: می هبکر ابی ترجمه:

 «.گرداند می زبون و خوار را او اهلل کند، خوار
 های باب در ها آن از برخی که دارد وجود فراوانی و صحیح احادیث باره این ]در

 شد.[ ذکر گذشته،

 شرح
 گوید: می ابوهریره است؛ باب این در مذکور احادیث آخرین حدیث، دو این

 از هرکس و است؛ کرده اطاعت اهلل از کند، اطاعت من از هرکس» فرمود: اهلل رسول

 من از کند، اطاعت امیر از هرکس و است. نموده نافرمانی اهلل از نماید، نافرمانی من

 «.است نموده نافرمانی من از نماید، نافرمانی امیر از هرکس و کرده اطاعت
 از اطاعت او، از برداری فرمان و اطاعت که فرموده بیان حدیث این در اهلل رسول

 فرماید: می متعال اهلل که گونه همان است؛ متعال هللا

دَ َلرذُسول َٱَيُِطعََِمذن﴿ ق  اعَ َف  ط 
 
َ ٱَأ ََ  [٨١:  النساء]  ﴾ّللذ

 کسی که از پیامبر اطاعت کند، از اهلل اطاعت نموده است.

 که شریعتی چارچوب در یعنی بود؛ وحی اساسِ بر داد، می پیامبر که دستوری هر

 پیامبر که دستوری هر لذا است. ودهرمف نازل امتش و پیامبر شخصِ برای اهلل

 هرکس و کرده اطاعت متعال اهلل از کند، اطاعت آن از هرکس و ست یهال شریعت داده،

 است. نموده نافرمانی متعال اهلل از نماید، سرپیچی آن از
 در پیامبر زیرا است؛ کرده اطاعت اهلل رسول از کند، اطاعت امیر از که کسی

 جمله: از است؛ داده دستور امر، ولی از اطاعت به فراوانی احادیث

 « ِْطعْ  اْسَمع
َ
َخذَ  َظْهَركَ  رَضََب  َوإِنْ  َوأ

َ
 و شنوی حرف» یعنی: (۶).«َمالََك  َوأ

«.کند غصب را اموالت و بزند را تو هرچند نما؛ برداری فرمان

 «ِطيُعوا، اْسَمُعوا
َ
نَّ  حبَشٌّ  دٌ عبْ  علَيُْكمْ  اْستُْعِمَل  وإنِ  وأ

َ
سهُ  َكأ

ْ
 یعنی: (۶).«َزبِيبَةٌ  َرأ

 بر فام سیه و حبشی ای برده گرچه کنید؛ اطاعت و شنوی حرف خود امیر از»

«.باشد کوچک کشمش، ی اندازه به سَرَش که شود گماشته شما

                                           
 .نقل از حذیفه به 0257صحیح مسلم، ش:  (۶)
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 « ْمعُ  املُسِلمِ  لََع اعةُ  السَّ  یعنی: (1).«ِههِ وَمْكرَ  َومنَْشِطهِ  ويَُّْسِهِ  ُعَّْسِهِ  ِف َوالطَّ

 در و آسانی، و سختی در -شرایطی هر در - امیر از اطاعت و شنوی حرف»

 .«است واجب مسلمان بر ناخوشی، و خوشی
 است؛ داده دستور امر ولی از اطاعت به که دارد وجود باره این در فراوانی احادیث

 گر نشان همگی نکرده، ذکر /مؤلف که احادیثی دیگر و پیشین احدیث و حدیث این

 به که مواردی در مگر است؛ امر صاحبان و حکام از برداری فرمان و اطاعت وبوج

 امر، صاحبان از برداری فرمان و اطاعت در دهند. دستور اهلل از نافرمانی و معصیت

 یا مرج و هرج عدمِ و نظم آرامش، و امنیت جمله: از است؛ نهفته فراوانی فواید

 خودسرانه. رفتارهای از ناشی های اهنجارین یا خودسری عدمِ چنین هم و نابسامانی
 و هرج به است، واجب ها آن از اطاعت که مواردی در امور والیان از نافرمانی اما

 ی خودسرانه رفتارهای از ناشی های ناهنجاری و گوناگون های فتنه پیدایش ناامنی، مرج،
 مگر است، واجب ما بر امر صاحبان و حکام از اطاعت رو این از انجامد؛ می جامعه افراد

 و است متعال اهلل ها، آن و ما پروردگارِ دهند. دستور اهلل از نافرمانی به که مواردی در
 دستور اهلل از نافرمانی و معصیت به را ما که مواردی در لذا  اوست؛ آنِ از حکمِ

 اهلل از نافرمانی و معصیت از که است واجب خودتان بر گوییم: می ها آن به دهند، می

 این در کنیم؟پس نافرمانی اهلل از که دهید می دستور ما به چگونه پس بپرهیزید؛ متعال

 باشید. نداشته اطاعت و شنوی حرف انتظار ما از مورد
 است: گونه سه فرمانروایان، و امر صاحبان دستورهای که کردم عرض تر پیش

 نماز ی اقامه مانند است؛ داده متعال اهلل که دهند می را دستوری همان نخست:

 کارهای از و دهیم انجام نیک کارهای که دهند می دستور ما به یا مساجد در جماعت

 زیرا: است؛ واجب فرمانروایان، و حکام از اطاعت مواردی چنین در بپرهیزیم. زشت
 
 

                                                                                                        
 (.7056، 282، 282صحیح بخاری، ش: ) (۶)

 .0228؛ و مسلم، ش: 7055صحیح بخاری، ش:  (1)
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 ست یهال های فرمان جزو دستورشان. 
 را شما ی،کس وقتی زیرا کرد؛ اطاعت او از باید بدهد، دستوری چنین کسی هر 

 کنید. اجرا را آن باید است، واجب که دهد فرمان نیکی عمل انجام به
 اطاعت ها آن از نباید جا این دهند. می دستور اهلل از نافرمانی و معصیت به دوم:

 مجازات قیامت روز کنند، شکنجه را شما فرمانی، چنین از سرپیچی خاطر به اگر و کرد

 دلیل: دو به شد؛ خواهند
 اهلل از نافرمانی و معصیت به زیرا اهلل؛ حقّ کردن پایمال رخاط به دستور 

 اند. داده
 باشند. ستم این گوی پاسخ باید و اند کرده ستم شما به زیرا شما؛ حقّ خاطر به 

 شما برای نه اهلل، از نافرمانی و هستند پروردگار ی بنده شما مانند خود ها، آن

 ها. آن برای نه و است درست
 نهی آن از نه و داده دستور آن به نه شریعت که دهند دستور چیزی به اگر سوم:

 که هایی دستورالعمل مانند است؛ واجب مواردی چنین در ها آن از اطاعت است، کرده

 این از مردم اگر رانندگی. و راهنمایی مقررات قبیل از نیست؛ شرع مخالف

 خود ی جامعه در را طمینانا و آسایش آرامش، امنیت، کنند، پیروی های دستورالعمل

 خواهد برقرار مسؤوالن و مردم میان در ای شایسته و نیک تعامل و کرد خواهند تجربه

 را. مردم مسؤوالن، و داشت خواهند دوست را خود مسؤوالن مردم، که سان بدین شد؛
 گوید: می ابوبکره است؛ کرده ذکر را باب این حدیث آخرین /مؤلف سپس

 «.گرداند می زبون و خوار را او اهلل کند، خوار را حاکم هرکس» رمود:ف  اهلل رسول که

 است: صورت چند به حاکم، تحقیر
 فرمانی حاکم وقتی و بگیرد  ریشخند به را حاکم های فرمان انسان که این جمله از

 گوید؟! می چه ببینید بگوید: دهد، می
 نگاه بگوید: نیست، خصش این میلِ به که دهد می انجام عملی حاکم وقتی چنین هم

 حاکم کردِ عمل که ست این سخنی، چنین از گوینده قصدِ و کند! می کار چه ببینید کنید؛

 نگاهِ از نیز خودش شود، اهمیت بی حاکم فرمانِ وقتی زیرا نماید. خوار مردم، نگاه در را

 کنند. نمی خودداری نماید، منع چه آن از و برند نمی فرمان او از دیگر، و افتد می مردم
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 و نکوهش به مردم میان در یا کند می فاش را حاکم یوبع که کسی رو این از
 قرار اهلل سوی از خواری و خفت ی آستانه در خود پردازد، می حاکم از جویی عیب

 چنین با که کسی زیرا بگرداند؛ زبون و خوار را او متعال اهلل دارد امکان آن هر و گیرد می

 انگیز فتنه سازد، می وادار او از سرپیچی به را مردم و کند می هینتو حاکم به کردی روی

 گرداند. می زبون و خوار را او متعال اهلل و آید می شمار به
 دنیا در اگر و است دیده را عملش مجازات شود، خوار دنیا در شخصی چنین اگر

 که باشد می حق پیامبر سخنِ زیرا است؛ آخرت خواریِ و خفت سزاوار نگردد، خوار

 «.گرداند می زبون و خوار را او اهلل کند، خوار را حاکم هرکس» فرمود:
 و خیر ی زمینه در او زیرا نماید؛ می کمکش متعال اهلل کند، کمک حاکم به هرکس و
 به و کنید آشنا حاکم قبال در وظایفشان با را مردم اگر لذا است. کرده همکاری نیکی،

 و نیک کار کنند، اطاعت خود، فرمانروای از شریعت بچارچو در که نمایید کمک ها آن
 در و پرهیزگاری و نیکی ی زمینه در همکاری این شرطی به البته اید؛ داده انجام بزرگی

 باشد. درست مسیرِ
*** 

 






