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ijk  

  

  حديث اول:

َم َعَلى الناِر َمْن فِإن اللَه َقْد َحر « :عقال قال رسول اهللا سعن عتبان بن مالک -1

  [صحيح بخاري] »قَاَل َال ِإَلَه ِإال اللُه يـَْبَتِغى ِبَذِلَك َوْجَه اللهِ 

كند كه فرمود: همانا  روايت مي عاز پيامبر خدا سعتبان بن مالكترجمه: 

را به خاطر خشنودي خدا بر » ال إله إال اهللا«خداوند آتش دوزخ را بر كسي كه كلمه 

  .د، حرام ساخته استزبان بياور

  

  توضيح

و  تعالي براي پرستش ال إله اال اهللا، نفي معبودان باطل و اقرار به يگانگي حق

  رود. بزرگترين ذكر خدا به شمار مي

  

  هيچ معبود بحقي، جز خدا وجود ندارد

هر كس با نيتي صادق، اين كلمات را بر زبان بياورد، وارد اسالم شده، مسلمان 

قبالً دشمن خدا بود؛ ولي  و قبالً كافر بود اكنون مسلمان است.شود. ا ناميده مي
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از كلمه ال إله  ،اي در ترازوي حسنات انسان اكنون حبيب خدا گشته است. هيچ كلمه

  تر نخواهد بود.  سنگيناال اهللا 

تمامي پيامبران اهللا، كلمه ال إله اال اهللا را به عنوان اولين پيام آسماني براي 

(ال  »َال ِإَلَه ِإال اللُه تـُْفِلُحوا: ُقوُلوا«اند:  ه ارمغان آورده، چنين گفتههاي خويش ب امت

ها در هر دو  ها و جن إله اال اهللا بگوييد تا رستگار شويد) يقيناً رستگاري ساير انسان

  ، مرهون كلمه است.جهان

، بنابراين خداوند آتش دوزخ را بر كسي كه از صدق دل، آن را به زبان بياورد

  حرام قرار داده است.

  

  دومحديث 

َمْن َسَلَك َطرِيقًا يـَْلَتِمُس ِفيِه ِعْلماً «قال:  <أن رسول اهللا سة عن أبی هرير  -2

  [صحيح مسلم] »َسهَل اهللا َلُه َطرِيقاً ِإَلى الَجنةِ 

كند كه فرمود: كسي كه راهي جهت  نقل مي عاز پيامبر سأبو هريره جمه:تر

 سازد. گيرد، خداوند برايش راهي به سوي بهشت هموار مي فراگيري علم در پيش

  

  توضيح

چنين خداي خويش  ، چراغ روشني است كه انسان در پرتو آن خود را و همعلم

yϑ$ +:فرمايد كه خداوند مي را خواهد شناخت؛ چنان ‾Ρ Î)  ý øƒ s† ©! $# ô ÏΒ Íν ÏŠ$t6Ïã (# àσ‾≈ yϑ n= ãèø9 $#_ 

  ترسند). از خدا مي(از ميان بندگان، عالمان )28(فاطر/
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  حديث سوم

ًرا يـَُفقْهُه ِفي «يقول:  عیقال سمعت النب سية عن معاو  - 3 َمْن يُِرِد اهللا ِبِه َخيـْ

ينِ  [متفق عليه] .»الد  

فرمود: هر كسي كه خداوند  عروايت است كه رسول اكرم ساز معاويه ترجمه:

  كند. برايش خيري بخواهد، فهم و دانش دين نصيبش مي

  

  توضيح

باشد. علم نافع  اين حديث بيانگر بزرگترين فضايل نسبت به علم و علما مي

اند،  نشان سعادت انسان در دنيا و آخرت است. و كساني كه از علم دين بهرمند شده

  خداوند براي آنان خير بزرگي در نظر گرفته است.

ه مراد از فقه دين، دانستن اصول ايمان و عبادت و احكام است. طبيعي است ك

هيچ نعمتي از داشتن علم دين باالتر نيست. عالم دين در واقع بزرگترين سرمايه و 

هاي جهان را در اختيار دارد؛ ولي نبايد فراموش كرد كه ارزش علم  بيشترين گنجينه

در عمل و ارزش عمل در اخالص نهفته است. علما بايد توجه داشته باشند كه مردم 

دانند؛  مي عهايي برگزيده و جانشينان پيامبر ا انساناند و آنان ر چشم به آنها دوخته

  طلبد كه علما در گفتار و رفتار براي ديگران الگو باشند. پس مي

  

  حديث چهارم

  [متفق عليه] .»اْلَمْرُء َمَع َمْن َأَحب «قال:  عأن النبی سعن أبی موسی -4

د: انسان كند كه فرمو را نقل مي عارشاد رسول خدا س: ابو موسي اشعريترجمه

  گردد كه با او محبت داشته است. در قيامت با كسي حشر مي
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  توضيح

انسان با هر كسي همنشين باشد، كم كم با او صميمي شده و از او تأثير 

هاي ناباب آمد و شد داشته و با آنان دوستي نمايد، طبعاً از  پذيرد. اگر با انسان مي

هاي شايسته سر و كار  ان و انسانطور كه اگر با نيك آيد. همان آنها به حساب مي

  رود.  داشته و مجالست كند، از زمره آنان به حساب مي

سازي دارد، به همين سبب خداوند دستور  بدون ترديد همنشيني، نقش سرنوشت

هاي نيك خصلت بنشينيم، تا راستگويي و صالح آنان در  داده با راستگويان و انسان

  ما اثر نمايد.

اين بود كه با مساكين و مستضعفان  عاكرم يكي از خصوصيات رسول

نشيني  شد و پيروانش را نيز به مجالست و هم نشست و احوال آنان را جويا مي مي

نشيني با مستضعفان ضمن دلجويي آنان،  كرد؛ زيرا هم با مستمندان و مساكين امر مي

ن و نشيني با مستكبرا كه از هم آموزد؛ چنان به انسان درس تواضع و فروتني مي

  آيد. زورگويان، در انسان احساس كبر و غرور به وجود مي

نشيني با دوستان ناباب گرفتار  هاي سالم كه در اثر رفاقت و هم چه بسا انسان

فرمود: انسان با  عرو رسول خدا اعتياد شده و يا سرشان باالي دار رفته است. از اين

  شود. او، حشر مي هر كسي كه محبت داشته باشد، روز قيامت با او در كنار
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  حديث پنجم

ُر ِعْنَد الصْدَمةِ «: عقال: رسول اهللا ,قال سعن أنس بن مالک-5 » اُألوَلىالصبـْ

  [متفق عليه]

فرمود: صبر و شكيبايي در اول  عروايت است كه رسول اكرم ساز انس: ترجمه

  مصيبت شايسته است.

  

  توضيح

يبان صابران است و آنان را صبر و شكيبايي از صفات انبيا است. خداوند پشت

  دارد. دوست مي

آورد، بايد شكر خدا را به جاي آورد و  انسان مؤمن هرگاه نعمتي بدست مي

شود، بر خدا توكل نموده، صبر را پيشه سازد. هر خير و شر  هرگاه دچار مصيبتي مي

روزي انسان را شاد و . داردشود. زندگي بلندي و پستي  از جانب اهللا فيصله مي

يابي. بنابراين  بضاعت مي بيني و روزي ديگر او را غمگين و بي راي نعمت ميدا

  انسان بايد همواره خود را براي استقبال از هر نوع احتمالي آماده كند.

ها؛ از قبيل: ترس،  ما شما را بوسيله انواع مصيبت«فرمايد:  مي ألخداوند

كه  د صابران را، آنانيكنيم، و مژده با گرسنگي و نقصان مالي و جاني آزمايش مي

  گويند: هنگام مصيبت، مي

+t$‾Ρ Î) ¬! !$‾Ρ Î) uρ Ïµø‹ s9Î) tβθãèÅ_≡u‘ ∩⊇∈∉∪ _/156(بقره( 

  ».ما از خداييم و به سوي او بازخواهيم گشت«

  و صبر همان به كه در اول مصيبت باشد.
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  حديث ششم

[متفق  »ْجرٌ ِفي ُكل َكِبٍد َرْطَبٍة أَ «قال: ع    أن رسول اهللا سة عن أبی هرير  -6

  عليه]

فرمود: در (خدمت به) هر  عروايت است كه رسول اهللا س از ابوهريره :ترجمه

  پاداشي (مقرر) است.موجود زنده، 

  

  توضيح

اسالم به رعايت حقوق و ترحم بر مخلوقات تأكيد ورزيده است. حقوق همه 

  موجودات اعم از انسان، حيوان و حتي درختان در نظر گرفته شده است.

در مورد تغذيه شتران و ترحم بر آنان توصيه نموده است.  عمبر اسالمپيا

چنين فرموده است: هنگام ذبح كردن حيوان كارد را تيز نماييد تا حيوان متحمل  هم

  رنج بيشتري نشود.

اي و جان دادن آن در  در روايتي فرموده است: زني پرهيزگار به خاطر بستن گربه

  رفت.اثر گرسنگي و تشنگي، به دوزخ 

اي، مورد  فرمايد: شخص بدكاري به خاطر آب دادن به سگ تشنه و در جايي مي

  مغفرت قرار گرفت.

اصحاب را از قطع نمودن درختان دشمن در جهاد منع  عچنين رسول خدا  هم

  كرد. مي

چه در مورد حقوق حيوانات و درختان نقل شد، به خوبي جايگاه انسان و  از آن

شود؛ از اين رو الزم است كه  دين مبين اسالم روشن ميخصوصاً انسان مسلمان در 

ها ترحم داشته باشد؛ حتي به حيوانات و ساير  انسان مسلمان نسبت به ساير انسان
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ترحم نموده از ايذاي آنها پرهيز كند؛ البته حيوانات موذي از جانداران غيرموذي 

  مار و عقرب را بايد بدون شكنجه و تعذيب از بين برد. قبيل 

طور كه  زم به يادآوري است كه نگهداري و گرامي داشتن سگ و خوك آنال

امروز در اروپا و كشورهاي به اصطالح متمدن رواج دارد، از نظر اسالم شديداً 

  نكوهش شده است.

  

  حديث هفتم

  [متفق عليه] »ُكل َمْعُروٍف َصَدَقةٌ «قال:  ععن النبی سة عن حذيف -7

كند كه فرمود: هر كار خير صدقه  نقل مي عاز پيامبر خدا س: حذيفهترجمه

  شود. محسوب مي

  

  توضيح

پندارند كه صدقه كردن فقط با كمك مالي به شخص مستمند، ميسر  برخي مي

سازد و ميدان  اين سوءتفاهم را برطرف مي عرسول خدا ،است. در اين حديث

  نمايد. تر مي صدقه را وسيع

براي رضاي خدا انجام گيرد، جزو اي را كه  هر كار نيك و شايسته عرسول خدا

كند كه در آن، مالي انفاق شود يا خير؛ به عنوان  آورد، فرق نمي صدقه به حساب مي

مثال: امر به معروف و نهي از منكر نوعي صدقه و ايجاد صلح و آشتي ميان مردم 

  نوعي صدقه است. بار سنگين كسي را جابه جا كردن نيز صدقه است.

كه شاخه خارداري را از سر  فرمود: مردي به خاطر اين عدر حديثي رسول خدا

قرار گرفت. و شخص ديگري به خاطر  ألراه مردم برداشت، مورد مغفرت خداوند
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گيري و مهلت دادن به بدهكاران، بخشيده شد؛ پس انجام هر كار خير، توفيقي  آسان

  شود. و براي شخص، صدقه محسوب مي ألاست از جانب خداوند

  حديث هشتم

ُكل ُمْسِكٍر َخْمٌر ، وُكل ُمْسِكٍر «: عقال قال رسول اهللابابن عمر عن -8
  [صحيح مسلم] »َحَرام

كند كه فرمود: هر چيز  نقل مي عاز رسول اكرمب : ابن عمرترجمه

  باشد. كننده (در حكم) شراب است و هر شراب حرام مي مست

  

  توضيح

ترين  يزي كه كوچكعقل و توانايي مالك تكليف در اسالم هستند و هر آن چ

اي بر اين دو نيروي انساني وارد سازد، از ديدگاه شريعت اسالم حرام و منفور  لطمه

  است.

داند و مسلمانان را به شدت از استفاده  قرآن شراب را چيزي، زشت و پليد مي

دارد؛ زيرا تجربه ثابت كرده كه آشاميدن شراب، به تدريج عقل و  آن، بر حذر مي

  برد. حت تأثير قرار داده و از بين ميخرد انسان را ت

واراني كه پس از نوشيدن شراب، مادر و خواهر خويش را نيز به خچه بسا شراب

  بينند! چشم بيگانه مي

باشند و خريد و  چنين انواع مواد مخدر و دخانيات نيز در حكم شراب مي هم

  فروش و استعمال آنها حرام و ناجايز است.

ش مواد مخدر اشكالي ندارد؛ بلكه استفاده و خوردن گويند: فرو معروف است مي

اي  يا كشيدن آن ناجايز است! بايد گفت كه اين نوعي تلبيس ابليس است و بهانه
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ها مضر  بيش نيست. چگونه فروش كااليي كه صد در صد براي جان و ايمان انسان

. در اثر گيري و .. همه اعتياد، خونريزي، گروگان  مگر اين است، جايز خواهد بود؟

فروش همين ديو پليد نيست؟ استفاده و فروش سيگار، ناس و تنباكو نيز همين 

  حكم را دارد، واهللا علم.

  

  حديث نهم

[صحيح  »ال َيْدُخُل الَجنَة نَمامٌ « عقال قال: رسول اهللا سة فعن حذي -9

  مسلم]

رد چين وا كند كه فرمود: سخن را نقل مي عارشاد رسول اكرم س: حذيفهترجمه

  بهشت نخواهد شد.

  

  توضيح

چيني و تجسس كار شياطين است. كساني كه دست به چنين اعمالي  سخن

چين، آتش  شوند. سخن زنند، در واقع معاونين و همكاران شيطان محسوب مي مي

كند با نقل سخنان اين و آن، بساط جنگ و كينه و  بيار معركه است. سعي مي

  ر جريان باشد. خونريزي، راه بيندازد و خود تماشاگ

چيني و دو رنگي نوعي بيماري است كه بيماران مبتال به آن، پس از انجام  سخن

  كنند. عمل خويش تشفي حاصل مي

جو باشد. و به عبارتي آتش نشان باشد نه  مسلمان بايد خيرخواه، دلسوز و صلح

  آتش افروز.
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شما از بهترين راه براي جلوگيري از اين عمل آن است كه هرگاه كسي براي 

ديگران سخن بدي نقل كرد، به جاي تقدير و تشكر، جلوي او را بگيريد و 

  نصيحتش نماييد.

، از كنار قبري گذر نمود و فرمود: صاحب اين قبر به خاطر عرسول خدا

  بيند. چيني عذاب مي سخن

  

  حديث دهم

 »ِحمٍ ال يَْدُخُل اْلَجنَة قَاِطٌع رَ « قال: عأن رسول اهللا سعن جبير بن مطعم -10
  [صحيح مسلم]

فرمود: كسي كه با  فروايت است كه پيامبر س: از حبير مطعمترجمه

  خويشاوندان قطع رابطه كند، وارد بهشت نخواهد شد.
  

  توضيح

ي رحم تأكيد فراواني نموده است. صله  اسالم در مورد محبت، برادري و صله

اوندان خود را رحمي با خويشاوندان فرض است. انسان بايد همواره احوال خويش

ي  جويا باشد، به آنان سر بزند و در شادي و غم ايشان شريك بشود؛ چراكه صله

  گردد. رحم باعث شادي روان، فراخي رزق و افزايش عمر مي

معنويات از جمله صله رحم از  ،امروز متأسفانه با پيشرفت بشر در زمينه ماديات

شرع مبين اسالم، در جوامع متأسفانه با وجود تأكيدات فراوان  ،بين رفته است

  شود. اسالمي نيز به اين مسئله اهميت داده نمي

رنگ شده است، حتي بستگان  در كشورهاي غربي، رابطه خويشاوندي بسيار كم

كه پدر و  نمايند. و پس از اين چون بيگانگان برخورد مي درجه يك، با يكديگر هم
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دهند و ديگر به آنان سر  ها مي هرسند، آنها را تحويل آسايشگا مادر به سن كهولت مي

كردند،  گونه مسايل از غرب پيروي نمي زنند. چه خوب بود مسلمانان در اين نمي

هاي حسنه سعي  گونه سنت بلكه طبق دستور خدا و پيامبر، براي بقا و احياي اين

  نمودند. مي

  

  حديث يازدهم

ِإَلى اللِه األََلد  َأبـَْغُض الرَجالِ «: عنبیلرضی اهللا عنها عن ا ةشعن عائ -11
  [متفق عليه] »اْلَخِصمُ 

ترين  فرمود: مبغوض عكند كه رسول خدا عنها روايت مي اهللا : عايشه رضيترجمه

  جوي لجوج است. انسان نزد خدا، ستيزه

  

  توضيح

باشند كه خداوند آنها  اي مي انصاف، فروتني و گذشت از جمله صفات برگزيده

اي هستند كه  توزي و خشونت صفات ناپسنديده ينهدارد، و ظلم، ك را دوست مي

  منفور است. أل شخص داراي اين صفات نزد خداوند

كه حق با او  فرمود: كسي كه ستيز و جدل را رها كند در حالي عرسول خدا

  برايش كاخي در بهشت خواهد ساخت.  ألاست، خداوند

ت كند و به كسي كه با وجود توانايي، گذش ألچنين نقل است كه: خداوند هم

انتقام نگيرد، روز قيامت خواهد گفت: از ميان حوران بهشتي به دلخواه خود انتخاب 

  كن.
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اند. هر روز با يكي  برخي از مردم، گويي براي خصومت و جدال آفريده شده

. جز برخورد دكنن شوند، با همسايه و شريك خود دايم مجادله مي گالويز مي

ي ندارند. اگر برادر مسلماني نزد آنان دچار آميز، عايد ديگر رحمانه و خشونت بي

فرمود: نرمي و  عرا به راحتي حل كنند. رسول خدا مشكلي بشود، دوست ندارند آن

  نمايد. عطوفت، كارها را زيبا و تندي و خشونت كارها را زشت مي

  

  حديث دوازدهم

 وَ  لِ جُ الر  ينَ بَ «يقول:  عقال: سمعت رسول اهللا سعن جابر بن عبد اهللا -12
  [صحيح مسلم] »ةِ الَ الص  ركُ تَ  فرِ الكُ  وَ  ركِ الش  ينَ بَ 

شنيدم كه فرمود: مرز ميان انسان و  عگويد: از رسول خدا مي س: جابرترجمه

  شرك و كفر، نماز است.
  

  توضيح

هاي مهم دين اسالم است. انسان مسلمان به وسيله نماز، روزانه  نماز يكي از پايه

نمايد. نماز  ت نموده و با او مناجات و تجديد عهد ميپنج بار با خداي خويش مالقا

دهد. ترك نماز بدون عذر گناه  بخشد و قلب را شستشو مي به روح انسان آرامش مي

  باشد. بزرگي مي

با توجه به اهميت نماز، بايد در خواندن و اداي آن بسيار دقت كرد. اعتدال و 

شتاب در اداي اركان نماز، باشند و سرعت عمل و  حفظ آرامش از شرايط نماز مي

 عآورد. از رسول خدا زان مقبوليت نماز را پايين مييمانع خشوع و خضوع گشته، م

منقول است كه فرمود: هر كس به مسجد، آمد و شد دارد، گواه باشيد كه او مسلمان 

رسد كه، نبايد براي كسي كه به  است. از مفهوم مخالف حديث چنين به نظر مي
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نماز،  نندارد، گواهي داد كه مسلمان است. به هر حال خواندمسجد رفت و آمد 

  آن، نشانه عدم ايمان است. نشانه ايمان و نخواندن

   

  حديث سيزدهم

إن ِمْن أْعَظِم الِجهاِد َكِلَمَة :«قال عأن نبی س عن أبی سعيد الخدری -13
  [سنن ترمذي] »َعْدٍل ِعْنَد ُسْلطاٍن جائِرٍ 

فرمود: باالترين  عروايت است كه رسول خدا ساز ابو سعيد خدريترجمه: 

  نوع جهاد، گفتن سخن حق در برابر پادشاه ستمگر است.

  

  توضيح

اند تا در نبرد حق عليه باطل، جان، مال و  مردان خدا هميشه جان بر كف و آماده

  همه چيز خود را براي خدا و در راه خدا فدا كنند. 

هاي قلدر  ست ضروري؛ زيراكه انسانجهاد و مبارزه براي سربلندي اسالم امري ا

اند كه بندگان خدا را از بندگي خدا به بندگي خود  و ستمگر همواره در تالش

  شان را تاراج كنند و آبرو و حيثيت آنان را به يغما ببرند. بكشانند، اموال

اي عليه زورگويان  هاي مجاهد و آزاده بنابراين در طول تاريخ بشر، همواره انسان

هاي جهان  پرستي را بر فراز قله ن برخاسته، پرچم عدل و انصاف و حقو ستمگرا

  اند. برافراشته

انصاف ترين  از آنجا كه بزرگترين ظلم، شرك به خداوند است، يقيناً بزرگ

اند. كلمه جهاد بر هر كوشش  آوران الهي حامل آن بوده توحيد است، كه پيام
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ترين آنها  شود، كه مهم رد، اطالق مياي كه براي پيشرفت دين خدا انجام گي مخلصانه

  گفتن سخن حق در برابر حاكم ستمگر است. 

  

  حديث چهاردهم

َمْن نـَفَس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْربًَة ِمْن  «:  عقال قال رسول اهللا سةعن أبی هرير -14
نـَْيا نـَفَس اللُه َعْنُه ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب يـَْوِم اْلِقَياَمةِ  عليه] [متفق» ُكَرِب الد  

كند كه فرمود: هر كس  را نقل مي عارشاد رسول اكرم س: ابوهريرهترجمه

در پاداش آن،  ألمصيبتي از مصايب دنيا را از انسان مؤمني برطرف نمايد، خداوند

  مصيبتي از مصايب قيامت را از او برطرف خواهد كرد.

  

  توضيح

خود باشد، نه مسلمان واقعي آن است كه همواره به فكر ديگر برادران مسلمان 

  كه هميشه براي خود بينديشد و رفاه خود را در نظر داشته باشد. اين

كسي كه در فكر حل نمودن مشكالت ديگران باشد، يقيناً خداوند به فكر حل 

مشكالت او خواهد بود. اگر برادر مسلمان خود را ديدي كه دچار مصيبتي شده؛ به 

كه يكي از  ؛ چناننگ به كمكش بشتابعنوان مثال: مقروض شده يا بيمار است، بيدر

هاي خواندن نمازهاي جماعت نيز همين است كه مسلمانان از حال يكديگر  حكمت

  اطالع يافته، به يكديگر كمك نمايند. 

اي بر قلب و روان مردم مسلط  امروز متأسفانه ماديات و زندگي ماشيني به گونه

انديشد. چه بسا  مينكس جز براي خود و خانواده خويش  شده است كه هيچ
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يابند تا مشكل خود را  زده و تهي دستي كه كسي را نمي مسلمانان مقروض، مصيبت

  با آنان در ميان بگذارند.

كه دستور داده  در حديثي آمده است كه: خداوند شخصي را فقط به خاطر اين

  بود تا بدهكارانش فرصت بدهند، مورد عفو و بخشش قرار داد.

  

  حديث پانزدهم

رُُكْم َمْن تـََعلَم اْلُقْرآَن َوَعلَمهُ «قال:  ععن النبی سن عثمانع -15  »َخيـْ
  [صحيح بخاري]

فرمود: بهترين شما  عروايت است كه رسول اكرم ساز عثمان بن عفان ترجمه:

  كسي است كه قرآن را فراگيرد و به ديگران تعليم دهد.
  

  توضيح

بر محمد  ؛يله جبرئيلقرآن آخرين و بهترين پيام آسماني است كه به وس

، عنازل گرديد. از آنجا كه قرآن بهترين كتاب آسماني و حامل آن، محمد عمصطفي

بهترين انسان روي زمين است، طبعاً كساني كه قرآن را فراگيرند و به ديگران 

  شوند. هاي زمان خويش محسوب مي بياموزانند، آنها نيز بهترين انسان

فرمود: روز قيامت به صاحب قرآن گفته  عدر حديثي آمده است كه رسول خدا

اي  جايگاهت نزد آخرين آيه ،هاي بهشت، باال رو شود: تالوت كن و بر درجه مي

   كني. خواهد بود كه تالوت مي

ز قرآن تالوت شود، ده نيكي افرمود: در مقابل هر حرفي كه  فرسول خدا

  رسد. مي
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انه بخشي از آن را تك مسلمانان است كه قرآن را فراگرفته، روز پس بر تك

  تالوت كنند و در صورت امكان به ديگران نيز تعليم دهند.

  

  حديث شانزدهم

ِسَباُب اْلُمْسِلِم ِفْسٌق « :عقال قال رسول اهللا سعن عبد اهللا بن مسعود -16
  [متفق عليه] »َوِقَتالُُه ُكْفرٌ 

ن فرمود: دشنام داد عروايت است كه پيامبر س: از عبداهللا بن مسعودترجمه

  مسلمان فسق و جنگ با او كفر (محسوب) است.
  

  توضيح

اي دارد. ارزش مسلمان به خاطر ايماني  انسان مسلمان نزد خداوند جايگاه ويژه

  باشد. كه در قلب دارد، مي

فرمايد: هر كس با دوست و ولي  مؤمن دوست و ولي خداوند است. خداوند مي

  ده كند.خود را براي مبارزه با من آما ،من دشمني بورزد

رو نبايد مسلمان در پي آبروريزي و تحقير برادر مسلمان خويش برآيد و  از اين

دست گيرد و بجنگد، بلكه بايد مسلمانان از هر نژاد و رنگي كه ه يا عليه او اسلحه ب

هستند، دست به دست هم داده، در كنار هم براي مبارزه عليه باطل و جهاد با كفار 

  آماده شوند.

كه هاي داخلي فراواني بين قبايل مختلف هستيم  جنگشاهد تأسفانه ما امروزه م

كدام از آنها براي خدا و در راه خدا نيست، بلكه به خاطر حمايت از قوم و  هيچ

ها از نظر اسالم، جاهلي است و منجر به كفر  گونه جنگ فاميل خويش است. اين

  شود. تلقي مي
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داند، كفر كرده است، اما اگر حالل اگر كسي جنگ با مسلمانان را حالل و جايز ب

نداند، در اين صورت كلمه كفر به معني كفران نعمت و عدم توجه به اخوت 

  اسالمي است. واهللا اعلم

  

  حديث هفدهم

 اهللاَ  م ! سَ مالَ ا غُ يَ : «عقال لی رسول اهللا ,قال سة معن عمر ابی أبی سل -17

  عليه] [متفق »كَ ليِ ا يَ م مِ  لْ كُ   وَ  كَ مينِ يَ بِ  لْ كُ وَ 

خطاب به من چنين فرمود:  عگويد، رسول اكرم مي سعمر بن ابي سلمه :ترجمه

  اي پسرك! به نام خدا و با دست راست و از پيش خود غذا بخور.

  

  توضيح

ه به ربايد دانست كه اسالم ديني است اجتماعي و منظم، كه پيروانش را هموا

  رعايت آداب در همه چيز امر نموده است.

ترين آداب غذا خوردن را  در كلماتي مختصر، مهم عپيامبر خدا در حديث فوق،

ها تميز باشد، بسم اهللا گفته  به امتش آموخت. بنابراين هنگام غذا خوردن بايد دست

خورند،  شود، لقمه با دست راست برداشته شود. و اگر چند نفر در كنار هم غذا مي

ها متوسط باشد  د، لقمهضمن رعايت حال يكديگر، هر يك از پيش خود غذا بخورن

و در اثناي خوردن غذا، حركتي كه باعث آزردگي خاطر همراهان بشود، انجام 

  نگيرد.



21212121 1111مجموعه حديث مجموعه حديث مجموعه حديث مجموعه حديث 

چنين بايد از پرخوري پرهيز نمود و شكم را به سه حصه تقسيم كرد: بخشي  هم

براي غذا، بخشي براي آب و بخشي براي تنفس. اگر واقعاً ما هنگام غذا خوردن 

  هاي گوارشي نخواهيم شد. گاه دچار بيماري كنيم، هيچموارد فوق را رعايت 

  

  حديث هجدهم

، َوَبشُروا َوَال َيسُروا َوَال تـَُعسُروا«قال:  ععن النبی سعن أنس بن مالک -18
  [صحيح بخاري] »تـُنَـفُروا

فرمود: آسان بگيريد  عروايت است كه رسول اكرم س: از انس بن مالكترجمه

  ده دهيد و بيزار نكنيد.گيري نكنيد، مژ و سخت

  

  توضيح

گيري است، بايد گفت كه اگر  پندارند كه اسالم دين خشونت و سخت برخي مي

هاي نفساني خويش زندگي را  قرار باشد انسان، آزاد از همه چيز و مطابق خواهش

هايي در  گير است، زيرا محدوديت گاه درست است كه اسالم سخت به سر كند، آن

ه خاطر جلب منفعت و دفع ضرر از انسان، وجود دارد كه با دين مبين اسالم، ب

  ها كامالً مطابقت ندارد. هاي انسان خواهش

 ،اما اگر دين اسالم را در مقابل ساير اديان و ديگر قوانين ساختگي قرار بدهيم

متوجه خواهيم شد كه اسالم سراسر آزادي و آساني و به دور از خشونت است. در 

كه  آمد و گفت: من به خاطر اين عشخصي نزد رسول خداحديث آمده است كه: 

توانم در نماز جماعت شركت كنم.  كند، نمي امام مسجد، قرائت نماز را طوالني مي

اصحاب را در مسجد گرد آورد و به موعظه پرداخت و با عصبانيت  عرسول خدا
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به هنگام كنيد؟ و افزود:  گفت: چرا بعضي از شما، مردم را از عبادت خدا بيزار مي

طلبد  امامت نماز، رعايت حال ضعيفان، حاجتمندان و مريضان را بكنيد. پس مي

از حكمت و بصيرت، عموم مردم و خصوصاً قشر داعيان به سوي اسالم، با استفاده 

جوان را براي عمل نمودن به احكام اسالم تشويق و آماده سازند. و نبايد با 

جوانان تنگ كرده، آنان را از دين و  جا، عرصه را بر گيري و حساسيت بي سخت

  ايمان فراري دهند.

  

  حديث نوزدهم

ُقَك َعَلْيِه «: عقال قال رسول اهللا سةعن أبی هرير -19 َيِميُنَك َعَلى َما ُيَصد
  [صحيح مسلم] »َصاِحُبكَ 

فرمود: سوگند تو بر آن  عكند كه رسول اكرم روايت مي س: ابوهريرهترجمه

  مقابل از تو باور كند. چيزي خواهد بود كه طرف

  

  توضيح

در قلب انسان مؤمن، عظمت نام خدا به عنوان نمادي از ايمان و اعتقاد به خدا 

شود همه چيز خود را از دست  كه انسان مسلمان حاضر مي به طوريوجود دارد، 

 چنان حفظ نمايد. طبيعي است كه مسلمان عمداً و به بدهد؛ ولي اين عظمت را هم

نام خدا در ه شود. بنابراين سوگند ب گيرد و از آن رد نمي را ناديده نميناحق نام خدا 

شريعت اسالم براي احقاق حق در نظر گرفته شده است. قابل ذكر است كه در 

دادن   هاي ديگري از قبيل داغ برخي از قبايل به جاي سوگند به نام خدا، روش

فت كه هيچ يك از اين زدن لقمه مرسوم است، بايد گ  روغن، افروختن آتش و دم
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گونه  ها، اسالمي و شرعي نبوده و حجت نيست و نبايد متهم را به اين روش

هاي  چنين نبايد متهم، حاضر به تحمل اين سوگند مجبور ساخت و همسوگندها 

ها بيانگر ضعيف بودن ايمان كساني است  ؛ زيرا اعمال نمودن اين روشجاهلي بشود

  .زنند ها مي كه دست به اين روش

بعضي از مردم، هنگام سوگند خوردن، به گمان خود زرنگي به خرج داده از 

كنند، تا هم طرف مقابل را قانع سازند و هم از  كلمات مشترك المعني استفاده مي

در اين حديث، خطاب به چنين كساني  عاگزند سوگند، محفوظ بمانند. رسول خد

دهد، نه  ا را سوگند ميفرمود: سوگند شما مطابق نيت كسي خواهد بود كه شم

  مطابق نيت شما.

  

  حديث بيستم

قالها  - َهَلَك الُمتَـَنطُعون «: عقال قال رسول اهللا سبن مسعود  اهللاعن عبد -20

  [صحيح مسلم] »ثالثا

فرمود: نابود شوند  عروايت است كه رسول خدا س: از عبداهللا بن مسعودترجمه

، ايشان سه مرتبه اين جمله را گويند كساني كه با تكلف (از ته حلق) سخن مي

  تكرار كرد.

  

  توضيح

آيند.  به شمار مي عساده زيستن و ساده سخن گفتن از صفات پيامبر خدا

  فرمايد: مي عدر قرآن خطاب به پيامبر ألخداوند

 +ö!$tΒ uρ O$tΡ r& z ÏΒ tÏ� Ïk= s3tG çR ùQ   )86( سوره ص/ _∪∌∇∩ #$



24242424 1111عه حديث عه حديث عه حديث عه حديث مجمومجمومجمومجمو

  ».ف نيستمكُلبگو كه من (پيامبر) اهل َت«

متوجه شد كه  ع گفت، ايشان سخن مي عچنين روزي شخصي با رسول خدا هم

ترسي؟ من فرزند زني هستم  لذا فرمود: چرا مي ،گويد او با ترس و دلهره سخن مي

  خورد. كه گوشت خشك مي

كنند، هنگام سخن گفتن از حالت و صداي عادي خويش  برخي از مردم سعي مي

پسندد و رسول  اين عمل را نمي ألوندبيرون رفته، با تكلف، سخن بگويند، خدا

  را نكوهش نموده است.  به شدت آن عخدا

  

  حديث بيست و يكم

21-  ��� �� �� �� �	 
��� 
� 
 عنهما قال:  اهللا رضی	���� ��� �� �� ��  ِبَمْنِكِبى فـََقاَل :ع����

َيا َكأَنَك َغرِيٌب َأْو َعاِبُر َسِبيلٍ « نـْ [صحيح بخاري] »ُكْن ِفى الد  

دست  عگويد: رسول خدا : از ابن عمر رضي اهللا عنهما روايت است ميمهترج

  چون غريبه و يا رهگذر زندگي كن. ام گذاشت و فرمود: در دنيا هم بر شانه

  

  توضيح

انسان، رهگذري است كه از عالم ارواح به راه افتاده و پس از طي سفري نسبتاً 

در اثناي اين سفر، مدتي در طوالني، سرانجام به منزل مقصود خواهد رسيد؛ ولي 

عالم ارواح، سپس در شكم مادر و بعد از آن در دنيا، سپس در عالم برزخ و ميدان 

محشر بوده و پس از آن بر اساس عملكرد خويش يا براي هميشه به بهشت و يا 

  كه به دوزخ خواهد رفت. اين
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ان فرمود: دنيا زندان مسلمان و بهشت كافر است. انسان مسلم عخدارسول 

داند و به  مرگ مياي براي زندگي جاودان پس از  زندگي دنيا را به عنوان مقدمه

برداري براي فرداي خويش  جاي گسترانيدن بساط لهو و لعب، مشغول توشه

  شود. مي

اه بزرگي براي برآورده نمودن ساير آرزوهاي گاما انسان كافر، دنيا را جوالن

پردازد كه گويي آخرتي در كار  ن ميپندارد و چنان به ساخت و ساز آ خويش مي

  نيست.

چون غريبه و يا رهگذر  با آوردن مثال زيبايي فرمود: در دنيا هم عرسول خدا

و  فرمد: وقتي صبح كردي، منتظر شام مباش زندگي كن. ابن عمر رضي اهللا عنهما مي

صبح مباش و از صحت خويش براي روزهاي بيماري و از  چون شب كردي، منتظر

  يش براي روزهاي پس از مرگ، توشه برگير.حيات خو

  

  حديث بيست و دوم

َث : «عقال قال رسول اهللا سةعن أبی هرير -22 َكَفى بِاْلَمْرِء ِإْثًما َأْن ُيَحد

  [صحيح مسلم] »ِبُكل َما َسِمعَ 

فرمود: براي دروغگو بودن  عروايت است كه رسول خدا س: از ابوهريرهترجمه

  زگو كند.شنود (بدون تحقيق) براي ديگران با چه را مي فرد كافي است كه هر آن

  

  توضيح

دروغگو دشمن خدا است. و كسي كه سخنان ديگران را، بدون تحقيق، منتقل 

  كند نيز دروغگو است. مي
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گذارد، در واقع امانتي را به شما  وقتي كسي سخني را با شما در ميان مي

  رود. امانت به شمار مي فرمود: سخن مجلس، عكه رسول خدا سپارد؛ چنان مي

دهند، سرانجام  شنوند، فوراً انعكاس مي د هر چه را ميان هبرخي عادت كرد

فرمايد: هرگاه  مي ألدروغي بيش نبوده است. خداوندگردد كه آن خبر،  مشخص مي

فاسقي به شما خبري رساند، تحقيق و بررسي كنيد (و ببينيد كه سخنش راست است 

  يا دروغ).

افتند، پس  د: مردم در نتيجه گفتار خويش، وارونه به دوزخ ميفرمو عرسول خدا

 عبايد مواظب بود و زبان خود را جز در موارد خير به كار نبست. رسول خدا

فرمايد: كسي كه به خدا و روز آخرت ايمان دارد، يا سخن نيك بر زبان بياورد و  مي

  يا ساكت بنشيند.

  

  حديث بيست و سوم

َال َيْخُلَون َرُجٌل بِاْمَرَأٍة ِإال َمَع ِذى «قال:  عنبیعن ال سعن ابن عباس -23
  [متفق عليه] »َمْحَرمٍ 

يك از شما با  فرمود: هيچ عروايت است كه رسول اكرم س: از ابن عباسترجمه

  اي در غير حضور محرمش به خلوت ننشيند.  زن بيگانه

  

  توضيح

آميز به  هاي شهوت نگاهچراني و  دهد كه از چشم اسالم به مرد و زن دستور مي

و ناموس خويش را محفوظ بدارند، بنابراين تمام بدن يك  يكديگر خودداري نمايند
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نشيني و سفر نمودن زن با مرد  اش) عورت است و هم زن (جز دست و قرص چهره

  بيگانه حرام و ناجايز است.

هدف از مرد بيگانه، هر آن مردي است كه از ديدگاه شرع، محرم آن زن به 

  آيد و روزي نكاح وي با آن صحيح خواهد بود.  ساب نميح

أسفانه بسياري از زنان و دختران مسلمان، بستگان نزديك و چه بسا دور امروز مت

كنند، به عنوان مثال با پسرعمو، پسرخاله و برادر شوهر،  را محرم خويش تصور مي

  ها هستند. رمها محرم كه هيچ، بلكه بدترين نامح كه اين راحت هستند، در حالي

داند كه بايد از دسترس غارتگران حيا و  قيمت مي اسالم زن را جوهري گران

  عفت، بدور ماند.

  

  حديث بيست و چهارم

ال َتُسبوا اَألْمَواَت فَِإنـُهْم « عرضی اهللا عنها قالت قال النبی ةشعن عائ -24
  [صحيح بخاري] »َقْد َأْفَضْوا ِإَلى َما َقدُموا

فرمود: به مردگان (و  عيشه رضي اهللا روايت است كه رسول اكرماع: از ترجمه

رخت  اند، گذشتگان) ناسزا نگوئيد؛ زيرا آنها به سوي اعمالي كه پيش فرستاده

  اند. بسته

  

  توضيح

اند، به ويژه بد  ترين گناهان ناسزاگويي، غيبت و دشنام دادن از بزرگترين و زشت

انسان وقتي از كسي كه در قيد كه  خاطر اينگفتن به مردگان گناه بزرگي است، به 

حيات است، غيبت كند و يا او را ناسزا گويد، ممكن است روزي از او 
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خواهي نمايد، ولي در مورد مردگان چنين فرصتي ميسر نيست؛ بنابراين  معذرت

زمان دو جرم مرتكب شده است: يكي بد  گويد، هم كسي كه به مردگان ناسزا مي

  فكر معذرت خواهي نبودن.گفتن و ديگري به 

مرده چه مسلمان باشد چه كافر نبايد به او ناسزا گفت؛ زيرا مردگان به كيفر 

رو بايد زندگان در حق آنها دعاي خير  اند، از اين كردار نيك و بد خويش رسيده

  كنند و از آنان به نيكي ياد نمايند.

  

  حديث بيست و پنجم

ال َيُكوُن اللعانُوَن ُشَفعاَء َوال : «ع قال قال رسول اهللا سعن أبی الدرداء -25
  [صحيح مسلم] »ُشَهَداَء يـَْوَم الِقياَمةِ 

كنندگان، نه در قيامت  فرمود: نفرين عگويد: رسول خدا مي س: ابودرداءترجمه

  شود. كننده خواهند بود و نه از آنان به عنوان گواه، استفاده مي شفاعت

  

  توضيح

هاي بزرگ الهي است كه به انسان عنايت گرديده  ، زبان يكي از نعمتترديد بي

هاي خويش  ها، درد دل ها، پيشنهاد تا در زندگي اجتماعي به وسيله آن بتواند خواسته

 داند را با ديگران در ميان بگذارد. ارزش واقعي اين قطعه گوشت گويا را، كسي مي

  كه از آن محروم است. 

رد كه چرا خداوند اين نعمت بزرگ را در اختيار انسان اينك بايد قدري فكر ك

ايم از آن، مطابق دستور خدا استفاده كنيم؟ يقيناً خداوند  نهاده است. آيا ما توانسته

را در ضروريات و ديگر امور خير، مانند ذكر خدا   زبان را در اختيار ما نهاده تا ما آن
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ن، به كار بنديم، نه براي افروختن و تالوت قرآن و ايجاد صلح و آشتي بين مسلمانا

  آتش جنگ و دشمني و نفرين و ناسزاگويي.

چون  متأسفانه برخي عادت به ناسزاگويي و نفرين دارند، زبانشان همواره هم

شود. خداوند چنين  نيش عقرب باعث اذيت و آزار همسايگان و خويشاوندان مي

ز قيامت جايي كه ديگر كننده را دوست ندارد و رو هاي بد دهن و نفرين انسان

شود، اينان نه حق  مؤمنان حق شفاعت دارند و از آنان به عنوان گواه استفاده مي

  شود. شفاعت دارند و نه از آنان گواهي خواسته مي

  

  حديث بيست و ششم

َال يـُْلدَُغ اْلُمْؤِمُن ِمْن ُجْحٍر َواِحٍد «ه قال: أنّ  ععن النبی سةعن أبی هرير -26
  متفق عليه][ »َمرتـَْينِ 

فرمود: مؤمن از يك  عروايت است كه رسول اكرم ساز ابو هريره :ترجمه

  شود. سوراخ دو بار گزيده نمي

  

  توضيح

رود. در  انسان مؤمن همواره در زندگي، با حكمت و بينش خدادادي پيش مي

اند: كسي  فرموده عكند؛ زيرا رسول خدا كارهايش از مشاوره و استخاره استفاده مي

  گردد. بيند و كسي كه مشورت نمايد، پشيمان نمي خاره كند، زيان نميكه است

هر كس تضمين نمايد كه احكام و دستورات خداوند را رعايت كند، خداوند 

فرمايد:  مي عكه رسول خدا ؛ چنانكند كه از او حفاظت به عمل آورد تضمين مي

مؤمن گاهي بر اثر  . شايد انسان»َهكَ اْحَفِظ اللَه َيْحَفْظَك، اْحَفِظ اللَه َتِجْدُه ُتجا«
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غفلت، چه در امور دين و چه در امور دنيا، دچار نقصان بشود، ولي هرگز دوباره 

  گرفتار همان نقصان نخواهد شد.

ان مؤمني است كه واقعاً پايبند به دستورات خدا بوده، سنالبته اين در مورد ا

كه فقط نامش مسلمان  ه اينزندگي اخروي را نصب العين خويش قرار داده باشد، ن

گاه  باشد و با ناديده گرفتن دستورات خدا، ناسنجيده دست به هر اقدامي بزند، آن

  ممكن است از يك سوراخ چندين بار گزيده شود، واهللا اعلم.

  

  حديث بيست و هفتم

اهللا  َال يـَْقَبلُ «يقول:  ع اهللا  قال: إنی سمعت رسول بعن ابن عمر -27
  [صحيح مسلم] »، َوَال َصَدَقًة ِمْن ُغُلولٍ طُُهورٍ  َصَالًة ِبغَْيرِ 

 ألشنيدم كه فرمود: خداوند ع گويد: من از رسول اكرم مي س: ابن عمرترجمه

  پذيرد. نماز بدون طهارت و صدقه كردن از مال دزدي را نمي

  

  توضيح

هر عبادتي داراي شرايطي است كه اگر مطابق آن شرايط انجام گيرد، مقبول و در 

ن صورت، مردود و باطل است. براي صحت نماز نيز شرط است كه شخص از غير آ

خواند نيز پاك  ها و زميني كه در آن نماز مي وضو بودن پاك بوده، لباس جنابت و بي

دهد بايد از دسترنج خود و  اي در راه خدا مي و تميز باشد. همچنين كسي كه صدقه

  از كسب حالل باشد.
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آورند و از آن در راه خدا  امشروع، مال بدست ميهاي حرام و ن برخي، از راه

كنند، بايد گفت كه چنين صدقه و انفاقي، نزد خدا پذيرفته نيست؛ زيرا  انفاق مي

  پذيرد. خداوند پاك است و فقط مال پاك را مي

اي از راه فروش مواد مخدر و با ريختن خون و از بين بردن آبرو و ناموس  عده

گاه اقدام به ساخت مسجد، رفتن به  يابند، آن تي دست ميهاي هنگف مردم، به سرمايه

گونه اجر و پاداشي براي  كنند، بايد گفت كه هيچ سفر حج و عمره و صدقه دادن مي

  اين افراد وجود ندارد و در مقابل اين معامالت ناجايز، بازخواست خواهند شد.

  

  حديث بيست و هشتم

َالَصَالَة «يقول:  عول اهللارضی اهللا عنها قالت: سمعت رس ةشعن عائ -28
  [صحيح مسلم] »ِبَحْضَرِة الطَعاِم َوَال َوُهَو يَُداِفُعُه اَألْخَبثَانِ 

شنيدم كه فرمود: نماز به  عگويد از رسول اكرم : عايشه رضي اهللا عنها ميترجمه

قرار  بول و غائطسان تحت فشار چنين وقتي كه ان شدن غذا و هم هنگام حاضر

  ت.، درست نيسدارد

  

  توضيح

به گفتگو  نمايد و مستقيماً با وي انسان در نماز با خداي خويش مالقات مي

اي دارد و پس از توحيد  ها جايگاه ويژه رو نماز در ميان ساير عبادت نشيند، از اين مي

  دومين ركن مهم اسالم است.

 نماز را مرز ميان كفر و اسالم معرفي كرده است. انسان بايد هنگام عرسول خدا

سويي كامل رو به خدا آورد؛ پس  ها برهاند و با يك نماز، خود را از ساير وابستگي
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اگر به وقت نماز، غذا حاضر بود، نخست بايد غذا ميل كرده، سپس به نماز بايستد، 

  تا با خاطري آرام و مطمئن نماز را به جاي آورد. 

دارد براي نماز  كه از ناحيه وضو تحت فشار قرار چنين نبايد انسان در حالي هم

دهد؛ پس بهتر  بايستد، زيرا در چنين حالي، خشوع و آرامش مطلوب را از دست مي

است كه شخص قبل از فرا رسيدن وقت نماز، خود را آماده سازد، غذا بخورد، 

  گاه با خاطري آسوده به مالقات پروردگار خويش برود. تجديد وضو نمايد، آن

  

  حديث بيست و نهم

  [متفق عليه] »ْدَعةٌ اْلَحْرُب خِ «: عال قال رسول اهللاق سعن جابر -29

  كند كه فرمود: جنگ نيرنگ است.  نقل مي عاز رسول اكرم سترجمه: جابر

  

  توضيح

اسالم با جنگ، خشونت و خونريزي مخالف است؛ ولي نبايد فراموش كرد كه 

ا است، نمودن توحيد و از بين بردن شرك و كفر از سرزمين خد  رسالت اسالم، پياده

هاي خدا را به مردم ابالغ  فرستاد، آنها خواسته براي اين منظور خداوند پيامبران را مي

آمدند و كساني  پذيرفتند، مؤمن شده، در دايره اسالم در مي كردند، كساني كه مي مي

شد، تا در سايه  پذيرفتند، از آنها مبلغ ناچيزي به عنوان جزيه وصول مي نمي كه

ته، نتوانند براي اسالم و مسلمانان مزاحمت ايجاد نمايند، و حكومت اسالمي زيس

گرفت،  انجام مي» جهاد«صورت با آنان مبارزه مسلحانه  دادند در آن اگر جزيه نمي

هاي اسالمي جنبه دفاعي داشته است، به هر حال، اسالم خود را  گاهي هم جنگ

ر ترتيبي كه شده به آن داند كه عليه كفر و شرك و بيداد، قيام كند و به ه موظف مي
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ترين ظلم در دنيا شرك به خداوند است؛ زيرا به وسيله شرك،  بخشد. بزرگخاتمه 

به خاطر از  عورزد. و اغلب جهادهاي پيامبر انسان به ولي نعمت خويش كفر مي

  پرستي بوده است. بين بردن شرك و بت

در فرمايد: جنگ نوعي حيله است؛ يعني  مي عدر حديث فوق، رسول خدا

  گير ساخت. واهللا اعلم. توان از حيله كار گرفت و دشمن را غافل تاكتيك جنگي مي

  

  ام حديث سي

َال َتْجِلُسوا َعَلى اْلُقُبوِر : «عقال قال رسول اهللا سعن أبی مرثد الغنوی -30
َها   [صحيح مسلم] »َوالَ ُتَصلوا ِإلَيـْ

كه فرمود: به سوي شنيدم  عگويد: از رسول اكرم مي سترجمه: ابو مرثد غنوي

  قبرها نماز نگزاريد و بر آنها ننشينيد.

  

  توضيح

اي است  قبر از نظري آخرين و از نظري، نخستين منزل انسان است. قبر يا روزنه

كند و به  كه از دنيا رحلت مياي به سوي دوزخ. كسي  به سوي بهشت و يا دريچه

نه زندگان به او دسترسي  گردد، گذارد، ارتباطش با دنيا قطع مي درون قبر قدم مي

ها از احوال او باخبرند و نه  دارند و نه او به زندگان دسترسي خواهد داشت، نه اين

  او از احوال دنيا اطالع دارد. 

شنوند،  أسفانه قدم فراتر نهاده، معتقداند نه تنها مردگان سخنان ما را ميبرخي مت

اي برخي از بزرگان را مجلل توانند به ما كمك كنند. به همين جهت قبره بلكه مي

و چه بسا دست دانند  چون حرم خانه الهي، مقدس مي سازند و حريم آنها را هم مي
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افتند.  گردند و به سجده مي اي گرد ضريح مي شوند و فراتر از اين، عده به دامان مي

 يبايد گفت كه با توجه به حساسيتي كه در دين مبين اسالم نسبت به مسايل توحيد

  خواني ندارد. گونه اعمال، غيرشرعي بوده و با توحيد هم ارد، اينوجود د

  

  حديث سي و يك

ال يـُْؤِمُن َأَحدُُكْم َحتى ُيِحب َألِخيِه َما «قال:  ععن النبی سن أنسع -31
  [صحيح بخاري] »ُيِحب لِنَـْفِسهِ 

فرمود: هيچ يك از شما  فروايت است كه رسول اكرم س : از انسترجمه

چه را  كه دوست داشته باشد براي برادر خويش آن عي نخواهد بود تا آنمؤمن واق

  پسندد. دارد و مي براي خود دوست مي

  

  توضيح

پسندي  هر چه براي خود مي: «در اسالم اصلي تحت اين عنوان وجود دارد كه

همين  اگر بشر نامشروع) هاي(البته امور خير و شرعي نه چيز »براي ديگران بپسند

توان گفت به همه  د توجه قرار داده و رعايت بكند، به جرأت مياصل را مور

  هاي سرتاسر دنيا، خاتمه داده خواهد شد. ها و خونريزي نابساماني

كنند  طور نيست، بلكه اغلب مردم دوست ندارند و تالش نمي ولي متأسفانه اين

چه  آن چنين كه ديگران از خيري كه شامل حال آنان شده است، برخوردار گردند، هم

كنند كه ديگران نيز از گزند آن  دهند، سعي نمي را براي خود، ضرر تشخيص مي

  محفوظ بمانند.
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برداري،  گويي، دورويي، كاله رو ما در جوامع مختلف بشري، شاهد، دروغ از اين

  كشي هستيم. دزدي و انواع حق

خورد  مي  فرمايد: نه فريب در جايي ديگر در مورد انسان مؤمن، مي عرسول خدا

  دهد.  و نه فريب مي

پس اگر ما دوست نداريم كه به جان، مال و آبروي ما تعرضي صورت گيرد، 

  نبايد زمينه تعرض به جان، مال و آبروي برادر مسلمان خويش را فراهم كنيم.

  

  حديث سي و دوم

ِإنَما الطاَعُة ِفى  َالطَاَعَة ِفى َمْعِصَيةِ «قال:  عأن النبی سعن علی -32
  [متفق عليه] »ْعُروفِ اْلمَ 

فرمود:  عروايت است كه رسول اكرم س: از علي ابن ابي طالبترجمه

فرمانبرداري از كسي در معصيت خدا جايز نيست، بلكه فرمانبرداري فقط در كار 

  نيك، شايسته است.

  

  توضيح

چنين زنان  سفيد و هم در آيات و روايات متعدد، انسان به اطاعت از امير و ريش

اطاعت از  عاند. در اين حديث، پيامبر خدا ت از شوهران خويش امر شدهبه اطاع

كه با ترك واجب يا ارتكاب معصيتي، منجر به  گرداند به اين مخلوق را مشروط مي

نافرماني خداوند نشود؛ به عنوان مثال: اگر پدري فرزند خويش را و يا شوهري 

گويند؛ زيرا نشده، نماز را ترك نو نماز باز دارد، آنها تسليم امر ا نزنش را از خواند

خشنود ساختن خداوند، اصل و اساس است اما خشنود ساختن بندگان مشروط به 
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دست خداوند است، اگر ه هاي مردم ب اين است كه خدا ناراضي نشود؛ چرا كه دل

شما خاطر كسي را براي خشنود ساختن خداوند برنجانيد، يقيناً خداوند او را از 

  هد ساخت. شما خشنود خوا

  

  حديث سي و سوم

َال يـَْنظُُر اهللا ِإَلى َمْن َجر ثـَْوبَُه «قال:  عأن رسول اهللا بعن ابن عمر - 33

  [متفق عليه] »ُخَيَالءَ 

كند كه فرمود:  را نقل مي ع: ابن عمر رضي اهللا عنهما ارشاد رسول اكرمترجمه

  نگرد. نمي اندازد، خداوند به سوي كسي كه از روي كبر لباسش را پايين مي
  

  توضيح

ها را از آن  منشي يكي از گناهان كبيره است كه خداوند انسان  تكبر و بزرگ

باشد كه از هرگونه  برحذر داشته است؛ چراكه تكبر صفت مخصوص خداوند مي

عيب و نقص پاك است، اما آدمي كه سراسر عيب و نقص است، كبر و بزرگي 

  برازنده او نيست.

هاي  شود. تكبر يكي از آفت افه و ثروت باعث تكبر ميمعموالً، علم، نسب، قي

از مهر و محبت و انسان را شمار دارد. تكبر  اجتماعي است كه ضرر و زيان بي

توزي، دشمني و اختالف  دارد. تكبر و خودستايي باعث كينه ايثارگري باز مي

  گردد. مي

اي عريض و  ههاي خود را به طرز فاخران در زمان جاهليت، برخي از مردان لباس

عالمت تكبر  را شديداً از اين عمل بازداشته و آن عساختند. رسول اكرم طويل مي

  دانسته است.
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هاي شلوار خود را گشاد و دراز  در زمان حاضر نيز برخي از مردان، پاچه

شود، اگر كسي اين كار را از روي تكبر  كه روي زمين كشيده مي دوزند، به طوري مي

گيرد و خداوند، روز قيامت  مورد خشم و نفرت الهي قرار ميو غرور انجام دهد، 

  به سوي چنين شخصي نخواهد نگريست.

  

  حديث سي و چهارم

َال َيْدُخُل الَجنَة َمْن َال يَْأَمُن َجارُُه «قال:  عأن رسول اهللا سةعن أبی هرير -34
  [صحيح مسلم] »بـََوائَِقهُ 

در امان نباشد وارد بهشت اش از دست و زبان او  : كسي كه همسايهترجمه

  نخواهد شد.

  

  توضيح

مسلمان كسي است كه ديگر مسسلمانان از دست و زبانش در امان باشند. حق 

همسايه از جمله حقوقي است كه اسالم به شدت در مورد رعايت آن، توصيه نموده 

است. كسي كه همسايه و اطرافيان وي از گفتار و رفتارش راضي باشند، يقيناً 

اي را براي  كه در حديثي آمده است: جنازه نيز از او راضي خواهد بود؛ چنانخداوند 

با تعدادي از يارانش نشسته بود، اطرافيان در مورد آن  عبردند، رسول اكرم تدفين مي

يعني بر او  ؛»َوَجَبتْ «فرمود:  عجنازه سخنان نيكي بر زبان آوردند، رسول خدا

، از او عرا آوردند، اطرافيان رسول خداي ديگري  واجب شد. در همين وقت جنازه

؛ يعني بر او واجب شد. اصحاب »َوَجَبتْ «فرمود:  عبه بدي ياد كردند، رسول خدا

! شما همين كلمه را در مورد فالن ميت كه ما از او ععرض كردند: اي رسول خدا
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فرمود: براي او بهشت و براي اين،  عبه نيكي سخن گفتيم، فرموديد! رسول اكرم

گونه  واجب گرديد؛ زيرا انسان هر طور كه ميان مردم باشد، نزد خدا نيز همان دوزخ

  خواهد بود.

  

  حديث سي و پنجم

َال َتْدُخُل اْلَمالَِئَكُة بـَْيًتا ِفيِه َكْلٌب «: عقال قال النبی سحة عن أبی طل -35
  [صحيح بخاري] »َوالَ َتَصاِوير

فرمود: فرشتگان در  عروايت است كه رسول اكرم س: از أبوطلحهترجمه

  شوند. اي كه سگ و تصوير در آن وجود دارد، وارد، نمي خانه

  

  توضيح

پرستان، نخست مجسمه و تصاوير بزرگان خود را  بايد دانست كه در قديم بت

اندك با تلقين شيطان به عبادت آنها  ساختند، سپس اندك به عنوان يادگار مي

اي  تاپرستي و توحيد است، با هر نوع پديدهم آئين يكالپرداختند. و از آنجا كه اس مي

رو در مورد  از اين ،كه به نحوي يادآور شرك باشد، شديداً مخالف است

  سازي و تصويرگري، وعيدهاي شديدي بيان شده است. مجسمه

شود،  هايي را كه توسط دوربين عكاسي گرفته مي از علماي معاصر عكسبرخي 

ها را جزو همان تصاوير ممنوعه  ونه عكسگ دانند، ولي اكثر علما اين مجاز مي

  كند، واهللا اعلم. شمارند و احتياط نيز همين را تقاضا مي مي

شود به ويژه اگر روي  اي كه عكس يا مجسمه نگهداري مي پس در هر خانه

اي كه  چنين در خانه شوند هم ديوار قاب شده باشند، فرشتگان رحمت وارد نمي
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شوند؛ زيرا آنها مخلوقات مقدسي هستند  ارد نميشود، فرشتگان و سگ نگهداري مي

يابند؛ البته عكس گرفتن براي ضرورت و  هايي حضور نمي و در چنين مكان

چنين نگهداري سگ جهت نگهباني و براي محافظت گله گوسفندان، اشكالي  هم

  ندارد.

  

  حديث سي و ششم

، َوَلْو ِف َشْيًئاْعُرو ال َتْحِقَرن ِمَن اْلمَ : «عقال قال لی النبی سعن أبی ذر -36
  [صحيح مسلم] »طَْلقٍ  َأْن تـَْلَقى َأَخاَك ِبَوْجهٍ 

كند كه فرمود: عمل نيك هر چه  را نقل مي عارشاد رسول اكرم س: ابوذرترجمه

  را كم و حقير مپندار، حتي همين كه برادرت را با چهره باز مالقات نمايي.  باشد آن

  

  توضيح

ه كار خوب حتماً بايد بر حسب ظاهر، خيلي كنند ك برخي از مردم تصور مي

كه اين تصور غلطي است؛ زيرا انجام هر كار خير چه  گير باشد، حال آن چشم

كوچك و چه بزرگ، توفيقي است از جانب خداوند، بنابراين نبايد هيچ عمل نيكي 

را هر چند به ظاهر كوچك باشد، حقير و اندك شمرد؛ به عنوان مثال: همين كه شما 

رسد،  اي به نظر مي كنيد، ظاهراً كار ساده رادر مسلمانتان با چهره باز مالقات ميبا ب

ولي نزد خداوند، خيلي مهم و داراي اجر و پاداش است؛ چون شما با اين كار، دل 

اي خشن، با او  كه اگر با چهره ايد، چنان يك انسان را بدست آورده و شاد گردانيده

فرمايد: سخن  شد. خداوند مي خاطر او مي رنجش شديد، يقيناً باعث رو به رو مي

  اي است كه منت و ايذا را در پي داشته باشد. نيك و پسنديده بهتر از صدقه
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نيز فرموده است: اگر شما نتوانستيد به وسيله مال خود، صدقه  عرسول خدا

  بدهيد، سخن نيك و برخورد خوب نيز صدقه است.

  

  حديث سي و هفتم

اْلُخُدوَد، لَْيَس ِمنا َمْن َضَرَب «قال:  ععن النبی س سعودعن عبداهللا بن م -37
  [متفق عليه] »، َوَدَعا ِبَدْعَوى اْلَجاِهِليةِ َوَشق اْلُجُيوبَ 

فرمود: كسي كه [به هنگام  عگويد، رسول اكرم مي س: ابن مسعودترجمه

رد، از مصيبت] به سر و صورت بزند و سينه چاك كند و سخنان جاهالنه بر زبان آو

  ما نيست.

  

  توضيح

انسان مسلمان و معتقد به دين و ايمان، هميشه به ياد خداوند بوده و در شادي و 

نمايد. حصول شادي و نعمت و همچنين غم و مصيبت از طرف  غم بر او تكيه مي

  خداوند است؛ پس در همه حال بايد خطا را در نظر گرفت.

را داشته باشد؛ زيرا مصيبت خبر  انسان بايد قبل از وقوع مصيبت، آمادگي آن

گونه درد، رنج و  ها كه انتظار هيچ رسد. برخي از انسان كند كه چه وقت فرا مي نمي

شوند كنترل خويش را از  مصيبتي را ندارند وقتي ناگهان با مصيبتي رو به رو مي

كنند، سينه چاك داده، به سر و صورت خويش  دست داده، شروع به داد و فرياد مي

پسندد و  آورند، خداوند اين رفتار را نمي نند و سخنان جاهالنه بر زبان ميز مي

گونه افراد اظهار برائت (بيزاري) نموده  از اين عگردد. رسول خدا سخت ناراضي مي

  است.
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t$‾Ρ+،شايسته است كه انسان مؤمن، به وقت مصيبت Î) ¬! !$‾Ρ Î) uρ Ïµø‹ s9Î) tβθãèÅ_≡u‘ ∩⊇∈∉∪ _ 

به ذكر خدا، نماز و دعا روي آورد، و بداند كه خداوند   و بگويد، )156(بقره/

  كند. بندگانش را گاهي با غم و گاهي با شادي آزمايش مي

سرازير شد، وفات نمود، اشك از ديدگانش  عوقتي طفل خردسال رسول خدا

د؟ فرمود: اين عالمت رحم و يكن پرسيد: اي رسول خدا، شما نيز گريه مي يكس

باشد، بلند كردن صدا و زدن به سر و صورت  منوع ميچه م عطوفت است و آن

  است.

  

  حديث سي و هشتم

َرِة اْلَعَرِض، َوَلِكن «قال:  ععن النبی سةعن أبی هرير -38 لَْيَس اْلِغَنى َعْن َكثـْ
  [متفق عليه] »اْلِغَنى ِغَنى النـْفسِ 

ثرت غني بودن با كفرمود:  عروايت است كه رسول اكرم س : از ابوهريرهترجمه

  مال و سرمايه نيست، بلكه غناي واقعي غناي قلب است.

  

  توضيح

پندارند كه غنا يعني ثروتمند بودن، و كساني كه مال و ثروت ندارند،  برخي مي

  توانند غني باشند. كنند، نمي فكر مي

سوي امر مهمي جلب نموده و آن در اين حديث، توجه ما را به  <رسول خدا

شود، بلكه غناي حقيقي، غناي  و ثروت كالن حاصل نمياينكه غناي واقعي با مال 

ترين  توانند بزرگ دستان نيز مي دروني و غناي قلب است. طبق اين حديث، تهي

  اغنياي روزگار باشند.
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كنند كه گويي از هيچ  بينيم كه برخي از ثروتمندان، طوري وانمود مي گاهي مي

شود و نه از مال  نها مشاهده مينعمتي برخوردار نيستند، نه آثار نعمت در زندگي آ

نالند، در مقابل، افراد مؤمني را  رسد، همواره از تنگدستي مي آنها به كسي خيري مي

آورند و  بينيم كه با داشتن كمترين امكانات زندگي، شكر خدا را به جاي مي مي

  دارد. گشايند. خداوند چنين بندگاني را دوست مي گاه لب به شكوه نمي هيچ

  

  و نهم حديث سي

َلَغْدَوٌة، َأْو َرْوَحٌة ِفي َسِبيِل اهللا «قال:  <عن الّنبي سعن أنس بن مالك -39
نـَْيا َوَما ِفيَها ٌر ِمَن الد   [متفق عليه] »َخيـْ

فرمود: يك صبح يا شام  <روايت است كه رسول اكرم ساز انس ترجمه:

  آن وجود دارد. تمام دنيا و هر آنچه در» انفاق«در راه خدا بهتر است از » جهاد«

  

  توضيح

ها، زمين و ساير موجودات معرفي اهللا و به  ها، كهكشان هدف از خلقت آسمان

پرستي و توحيد بوده است، جهاد نيز براي همين منظور فرض  عبارتي احقاق يگانه

شده است. دعوت الي اهللا نيز راه خدا است؛ زيرا در آن، مردم به سوي توحيد و 

  شوند. وانده ميعبادت خداي يكتا فرا خ

شود و يك  يك لحظه و يك ساعت در راه خدا، نعمتي بس بزرگ محسوب مي

چه در آن، وجود دارد با  خدا، از انفاق دنيا و هر آنصبح و شام بيرون شدن در راه 

اي  اند، و عده تر است. برخي از علما اين حديث را مخصوص جهاد دانسته ارزش
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لي را كه مخلصانه براي احياي دين اهللا انجام تر نموده، هر عم را وسيع مصداق آن

  اند، واهللا اعلم. گيرد، راه خدا ناميده

  

  حديث چهلم

ِلُكل َغاِدٍر ِلَواٌء يـَْوَم اْلِقَياَمِة « قال: ععن النبی سعن عبداهللا بن مسعود -40
  [صحيح مسلم] »يـَُقاُل َهِذِه َغْدرَُة ُفَالنٍ 

فرمود: روز قيامت براي هر  عرمگويد، رسول اك مي س: ابن مسعودترجمه

شود كه، اين است پرچم  گردد و اعالم مي عهدشكن و خائني پرچمي نصب مي

  خيانت فالني.

  

  توضيح

هاي پسنديده نزد  داري از صفات انبيا بوده و جزو خصلت وفا به عهد و امانت

ه و دكه عهدشكني و خيانت، صفات نكوهيده و زشتي بو باشند، چنان خداوند مي

  شوند. ب ناخشنودي خداوند ميموج

  فرمايد: خداوند مي

+Ÿ(#θèù÷ρr&uρ Ï‰ôγyèø9 $$Î/ ( ¨βÎ) y‰ôγyèø9 $# šχ% x. Zωθä↔ ó¡ tΒ ∩⊂⊆∪_ /34(االسراء( 

هايتان وفا كنيد؛ زيرا از شما در مورد عهد و پيمان سؤال خواهد  به وعده«

  ».شد

!© (βÎ¨+است:   چنين فرموده هم $# Ÿω �=Ït ä† ¨≅ ä. 5β# §θyz A‘θà� x. ∩⊂∇∪_)/38الحج(  

  ».خداوند هر خيانت پيشه ناسپاس را دوست ندارد«            
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چنين  ، عهدشكني را يكي از عاليم نفاق دانسته است، همعرسول خدا

  اند.  هاي قيامت شناخته شده عهدشكني و خيانت از عالمت

بلكه داري از جمله صفات كمياب  أسفانه در زمان حاضر، وفا به عهد و امانتمت

داري  كه در گذشته، مسلمانان بدون استثنا پايبند امانت در حالي ،شوند ناياب تلقي مي

شود كه به اين موارد پايبند  ند؛ ولي امروز كمتر كسي پيدا ميا و وفاي به عهد بوده

  باشد. 

  

  حديث چهل و يكم

بَِة َأَحدُِكْم ِمْن َللُه َأَشد فـََرًحا بِتَـوْ «: عقال رسول اهللا ,قال سةعن أبی هرير -41
  [صحيح مسلم] »َأَحدُِكْم ِبَضالِتِه ِإَذا َوَجَدهَ 

فرمود: خداوند با توبه يكي  عكندكه رسول اكرم روايت مي س: ابوهريرهترجمه

  ي خود را [در بيابان] بيابد. شود، از آن كسي كه گمشده تر خوشحال مي از شما، بيش

  

  توضيح

نه شيطان است كه از خطاي خويش نادم  انسان فرشته نيست كه خطا نكند و

ي خطاكار را دوست دارد كه از خطاي خود، نادم گشته، به  نشود. خداوند آن بنده

  اهللا رجوع نمايد.ي سو

آن توبه و  بندد، و اگر پس از گناه و معصيت مانند نقطه سياهي بر دل نقش مي

صورت  ير اينگردد، در غ ميرجوعي در كار باشد، آن نقطه سياه محو و زايل 

گاه  شوند. آن گرفته و بر آن چهره مي هاي سياه يكي پس از ديگري قلب را فرا نقطه

  شود. از قلب سياه، جز سياهي و تباهي چيز ديگري عايد نمي
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توبه بر دو قسم است: يكي توبه از حقوق مردم و ديگري توبه از حقوق 

مالي بر عهده او است،  خداوند. شرط قبوليت توبه از حقوق مردم اين است كه اگر

را به صاحبش برگرداند و اگر به حيثيت و آبروي كسي تعرض نموده است  بايد آن

نخست دست از بايد از او حاللي بطلبد. و توبه از حق خدا بدين صورت است كه 

معصيت بردارد و پشيمان گردد و قطعاً تصميم بگيرد كه دوباره به آن گناه روي 

را با نوافل  ترك نموده است، استغفار كند و سعي نمايد آن نياورد. و اگر فرضي را

  جبران نمايد.

   

  حديث چهل و دوم

َمْن َنَذَر َأْن يُِطيَع اللَه فـَْلُيِطْعُه ، «قال:  عرضی اهللا عنها عن النبی ةشعن عائ -42
  [صحيح بخاري] »َوَمْن َنَذَر َأْن يـَْعِصَي اللَه َفال يـَْعِصِهَ◌َ◌َ◌◌َ 

كند كه فرمود: هر  را نقل مي فرضي اهللا عنها ارشاد رسول اكرم : عايشهترجمه

را انجام دهد و اگر نذر به انجام   انجام دهد، پس آنر نيكي كس نذر نمود كه كا

  گردد، آن را انجام ندهد.  كاري كرد كه موجب نافرماني خداوند مي

  

  توضيح

  نذر بر دو قسم است: نذر جايز و نذر ناجايز. 

است كه شخص به صورت غير مشروط بگويد: من فالن مبلغ را  نذر جايز اين

كه بر من است كه چند روز روزه بگيرم. و نذر  كنم، يا اين در راه خدا انفاق مي

: اگر خداوند فرزند بيمارم را شفا بدهد، من فالن ناجايز اين است كه شخصي بگويد

البته عمل كردن به مقتضاي گيرم؛  كه چند روز، روزه مي كنم يا اين مبلغ را انفاق مي
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ذر معصيتي باشد؛ به طور مثال كسي كه ن هر دو نذر الزم و ضروري است؛ مگر اين

كنم، يا اگر فالن  بگويد: اگر كار من درست بشود، من اين مقدار شراب تقسيم مي

گونه نذرها، نذر به  كنم، همه اين كار درست نشود، من با فالني قطع رابطه مي

چنين اگر كسي سوگند بخورد كه معصيتي مرتكب  اجايز است. هممعصيت بوده و ن

  گردد. بشود، انجام آن معصيت جايز نخواهد بود، بلكه پرداخت كفاره الزم مي

  

  حديث چهل و سوم

َمْن َال يـَْرَحِم الناَس َال «: عقال قال رسول اهللا س عن جرير بن عبداهللا -43
  ][صحيح مسلم »)جلعزو ( يـَْرَحْمُه اللهُ 

نيز او را مورد رحمت قرار  أل: هر كس به مردم رحم نكند، خداوندترجمه

  دهد. نمي

  

  توضيح

اي را كه  روند. خداوند بنده رحم، عطوفت و مهرباني از صفات الهي به شمار مي

دل و  دارد و بندگان سخت نوعان خود، رحم و عطوفت داشته باشد، دوست مي به هم

  رد.دا فاقد رحم و شفقت را دوست نمي

فرمايد: بر اهل زمين رحم كنيد، تا اهل آسمان  مي عدر حديثي ديگر رسول خدا

آميز با حيوانات توصيه  حتي در مورد رفتار شفقت عبر شما رحم نمايد. رسول خدا

  كرده است.
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و در حديثي آمده است كه، زني اهل طاعت و عبادت كه با تشنه و گرسنه نگه 

ود، وارد دوزخ گرديد و شخص ديگري به اي باعث مرگ او شده ب داشتن گربه

  اي، به بهشت راه يافت. خاطر آب دادن سگ تشنه

را، هم در دنيا و هم در آخرت  كنند، پاداش آن كساني كه به ديگران رحم مي

ي كردار خويش را در  خواهند ديد، اما كساني كه بر بندگان خدا ترحم ندارند، نتيجه

رحم  هاي بي ر آخرت نيز خداوند، در حق انساندنيا قبل از آخرت خواهند يافت و د

  ترين ترحمي نخواهد كرد. وئ فاقد شفقت، كوچك

  

  حديث چهل و چهارم

َنا السالَح فـََلْيَس «قال:  ععن النبی بعن عبداهللا بن عمر -44 َمْن َحَمَل َعَليـْ
  [متفق عليه] »ِمّنا

فرمود: هر  ع: از ابن عمر رضي اهللا عنهما روايت است كه رسول اكرمترجمه

  ها) اسلحه بدست گيرد، از ما نيست.  كس عليه ما (مسلمان

  

  توضيح

بدست گرفتن سالح جز براي جهاد در راه خدا و حفاظت جان و مال خويش و 

  جايز نيست. يا براي تمرين،

فرمايد: كساني كه عليه مسلماني، چه براي گرفتن مالش و چه  مي عرسول خدا

گيرند، از ما نيستند؛ يعني مسلمان نبايد به  ست ميبراي ريختن خونش، اسلحه بد

  خود جرأت چنين كاري را بدهد.
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دانند، اسلحه بدست گرفته، براي  امروز متأسفانه برخي كه خود را مسلمان مي

گيرند و بدون ترس از خدا به  ها را مي غارت مال برادران مسلمان خويش، گردنه

هاي فاميلي بدون در  گر نيز در درگيرييزنند. برخي دي زني و خونريزي دست مي راه

نظر گرفتن حق، اقدام به قتل برادر مسلمان خويش ـ كه جرمش تنها اين است كه از 

گونه افراد بايد متوجه باشند كه رسول  كنند. اين فالن فاميل متولد شده است ـ مي

  ن است.از آنان اظهار بيزاري نموده و در قيامت عذاب دردناكي در انتظار آنا عخدا

  

  حديث چهل و پنجم

َمْن َدل َعَلى َخْيٍر َكاَن «: عقال قال رسول اهللا سعن أبی مسعود االنصاری  -45
  [صحيح مسلم] »َلُه ِمْثُل َأْجِر فَاِعِلهِ 

فرمود: كسي كه ديگران را  عگويد: رسول اكرم مي س: ابومسعود انصاريترجمه

دهنده آن كار  اشي برابر با پاداش انجامبه انجام عمل خير راهنمايي كند به او نيز پاد

  خير، تعلق خواهد گرفت.

  

  توضيح

نيك، خواه  لخداوند حكيم و مهربان در انتظار اعمال نيك بندگان است؛ هر عم

دانيم كه  گردد؛ البته مي كوچك يا بزرگ، نزد اهللا تعالي پرورش داده شده و بزرگ مي

  آنها. كيفيت اعمال نزد خداوند، مطلوب است نه كميت

توانيد با  شما اگر توان انفاق، صدقه، جهاد و فراگرفتن علم را نداريد، راحت مي

راهنمايي و تشويق كردن ديگران، از ثواب اين اعمال برخوردار گرديد. اگر با 

رسد و اگر با  حج رفت، به شما نيز ثواب يك حج كامل ميتشويق شما كسي به 
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د و به نشر قرآن و سنت پرداخت و راهنمايي شما، فردي عالم و دانشمند ش

شاگرداني را تربيت كرد و به جامعه تحويل داد، شما نيز همانند او مستحق اجر و 

ي همه  گرديد. به همين سبب امر به معروف و نهي از منكر سر لوحه پاداش مي

ها برگزيده  كارها و شغل انبياست و خداوند اين امت به خاطر آن، از بين ساير امت

  است.

  

  حديث چهل و ششم

َما زَاَل ِجْبرِيُل يُوِصيِنى بِاْلَجاِر «: عقال رسول اهللا ,قالبعن ابن عمر -46
  [متفق عليه] »َحتى ظَنَـْنُت َأنُه َسيـَُورثُهُ 

 ؛فرمود: جبرئيل عروايت است كه رسول اكرمب : از ابن عمرترجمه

بردم حتماً او را شريك كرد، تا جايي كه گمان  همواره مرا در حق همسايه توصيه مي

  ميراث قرار خواهد داد.

  

  توضيح

اي جز  تواند تنها زندگي كند، و چاره انسان موجودي اجتماعي است كه نمي

نوعان خود باشد، ندارد. خداوند در كالم خود، در مورد رعايت  كه در كنار هم اين

رد تأكيد نيز در اين مو عبارها سخن به ميان آورده است. رسول خدا  حق همسايه

  فراوان داشته است.

خشنود بودن همسايه از همسايه خويش، عالمت ايمان است. بدترين خيانت، 

از زيستن در كنار  عخيانتي است كه در حق همسايه انجام گيرد. رسول خدا

چنين فرموده است: هرگز كسي كه با شكم سير  همسايه بد، بر حذر داشته اشت. هم
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شود؛ بر  كند، مسلمان گفته نمي سپري ميگرسنه  اش شب را خوابد و همسايه مي

نمود كه، آب خورش را به خاطر همسايه  توصيه مي عهمين اساس، رسول خدا

  بيشتر كنند.

آمد  به قدري نزد من مي ؛فرمايد: جبرئيل مي عو در اين حديث رسول خدا

 كرد كه فكر كردم سرانجام، خداوند همسايه را و در مورد حق همسايه تأكيد مي

  شريك ارث قرار خواهد داد.

  

  حديث چهل و هفتم

اْلُمَتَشبُع ِبَما َلْم يـُْعَط َكَالِبِس ثـَْوِبي «: عقالت قال رسول اهللا ةشعن عائ -47
  [متفق عليه] »ُزورٍ 

فرمود: وانمود  ع: از عايشه رضي اهللا عنها روايت است كه رسول اكرمترجمه

رد، مانند كسي است كه لباسي دروغين كننده به داشتن چيزي كه در واقع آن را ندا

  بر تن كرده است.
  

  توضيح

اي است. انسان مسلمان مجاز  كاري و تزوير از نظر اسالم امر ناپسنديده فريب

 عرا در اختيار ندارد. رسول خدا نيست كه وانمود به داشتن چيزي نمايد كه آن

  كاري كند از ما نيست.  فرمود: كسي كه با مسلمانان فريب

به همين جهت استفاده از رنگ سياه براي سر و صورت جايز نيست؛ زيرا  شايد

  دهد. تر از آن چه هست، نشان مي پوشاند و او را جوان چهره اصلي آدمي را مي

كه در  ... جلوه دهند، حال آن كنند خود را ثروتمند يا دانشمند و برخي سعي مي

شود؛ البته  كاري محسوب مي يبگونه نيستند. اين كار از نظر شرع نوعي فر واقع اين
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باشند، دست تكدي  كه نيازمند مي دهند و با آن از بندگان فقيري كه تن به ذلت نمي

كنند، ستوده شده است؛ ولي نبايد انسان ادعاي چيزي را كه  پيش اين و آن دراز نمي

مثابه ه ندارد، چه در امور مادي و چه در امور معنوي بنمايد. كسي كه چنين كند ب

ديگران را به تن كرده و طوري در انظار مردم  ةخصي است كه لباس فاخرانش

  كند كه گويي اين لباس از آن او است.  وانمود مي

  

  حديث چهل و هشتم

إن اَهللا ال يـَْنظُُر ِإَلى أْجَسادُِكْم ، « :عقال قال رسول اهللا سةعن أبی هرير -48
  [صحيح مسلم] »ى قـُُلوِبُكْم وأْعَماِلُكمْ َوال ِإَلى ُصَورُِكْم ، َولِكْن يـَْنُظُر ِإلَ 

ها  فرمود: خداوند به جسم عروايت است كه رسول اكرم س: از ابوهريرهترجمه

  كند.  هاي شما نگاه مي نگرد؛ بلكه به دل هاي شما نمي و قيافه

  

  توضيح

در جايي ديگر فرموده است: در وجود آدمي، قطعه گوشتي است  عرسول خدا

گردد و اگر ناپاك و  م باشد، تمام وجود انسان پاك و سالم ميكه اگر پاك و سال

گردد و آن قطعه گوشت، قلب انسان  پاك و فاسد ميفاسد شود، تمام وجود، نا

  است.

روز قيامت نه مال و نه فرزندان براي انسان سودي نخواهند «فرمايد:  خداوند مي

». الم با خود بياوردداشت، بلكه در آن روز آن كسي نجات خواهد يافت كه قلبي س

  قلبي كه تهي از شرك، بدعت، كينه و حسادت باشد.
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خداوند، انسان را با قلبي پاك و شفاف به دنيا فرستاده است و سرانجام براي 

ي قلب  خواهد. و اگر كسي در دنيا آئينه ورود به بهشت نيز قلب پاك و شفاف مي

را با توبه و استغفار  رگ آنخويش را با گناه و معصيت آلوده است، بايد قبل از م

  را صيقل خواهد داد. صورت آتش دوزخ آن صيقل دهد، در غير اين

  

  حديث چهل و نهم

َياِن َيُشد بـَْعُضُه ْلُمْؤِمُن ِلْلُمْؤِمِن َكاْلبـُنْـ ا« قال: ععن النبی سعن أبی موسی -49
  [متفق عليه] »َوَشبَك بـَْيَن َأَصابِِعهِ  -بـَْعًضا

فرمود: مثال مؤمنان با  عگويد، رسول اكرم مي ساشعري : ابو موسيترجمه

يكديگر مانند ساختماني است كه هر جزئي از آن توسط اجزاي ديگر نگهداري 

  شود، سپس ايشان انگشتان دستانش را در هم فرو برد. مي

  

  توضيح

زندگي «، »جهادو  ةعقيد ةالحيا«منقول است كه فرمود:  ك ياز حسن بن عل

  »د.يعني عقيده و جها

آورد، نه هر چيزي. ايمان پيوند محكم و  ها را عقيده و آرمان گرد هم مي انسان

 هاي مختلف با هم مرتبط ها و لهجه نگها را از قبايل و ر ناگسستني است كه انسان

  ، و هيچ پيوند ديگري كارايي پيوند ايماني را ندارد.سازد مي

ني محكم تشبيه نموده افراد مختلف جامعه اسالمي را به ساختما عرسول خدا

ها با پيوند به  هاي متفرق ساخته شده است و هر يك از آن خشت كه از خشت

  اند. يكديگر باعث استحكام ساختمان شده
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  حديث پنجاهم

ْسَالم َغرِيبا َوَسيَـُعوُد َغرِيبا : «عقال قال رسول اهللا سةعن أبی هرير -50 َبَدَأ اْإلِ
  [صحيح مسلم] »اءِ َكَما َبَدَأ ،َفُطوَبى لِْلُغَربَ 

فرمود: اسالم در ابتدا غريب و  عگويد، رسول اكرم مي س: ابوهريرهترجمه

بيگانه بود و در آخر نيز به همان صورت نخست غريب خواهد شد، پس مژده باد 

  غربا را.
  

  توضيح

كرد و خداي  روزگاري كه كفر و جهالت جهان را فراگرفته بود و ظلم بيداد مي

هاي  ي مخصوص اهللا (كعبه) بت سپرده شده بود و در خانهيگانه به فراموشي 

از ميان  عشد، شخصي از تبار قريش به نام محمدبن عبداهللا شمار پرستش مي بي

اي قوم من! « ،»ُقوُلوا:َال ِإَلَه ِإال اللُه تـُْفِلُحوا« هاي مكه سر برآورد و فرياد زد: سنگالخ

قوم به جاي شنيدن و پذيرفتن، او را به باد » ال اله اال اهللا بگوييد تا رستگار شويد.

 عمسخره گرفتند و ساحر و شاعر لقبش دادند و تهديدش نمودند؛ اما پيامبر اكرم

نترسيد و سست نشد و دست از دعوت خويش بر نداشت، بلكه استقامت ورزيد و 

  ها را با جان و دل پذيرفت. مشقت

فرو آورد و آن مرد غريب با  سرانجام، جهان به تدريج در مقابل او سر تسليم

  دين غريبش دنيا را در دست گرفت.
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عرب و عجم تسليم دين او شدند و اصحابش روم را به تصرف خويش 

هايش كاخ رفيع  درآوردندو پوزه امپرياليسم ايران را به خاك ماليدند و بر ويرانه

  يكتاپرستي و عدالت بنا نهادند.

كند كه روزگاري فرا خواهد رسيد كه  بيني مي پيش عدر حديث فوق رسول اكرم

اي غربا كار نشر و  شود و فقط عده كس مي دين به همان شكل اوليه، غريب و بي

احياي دين را به عهده خواهند داشت. در حديثي ديگر فرمود: غربا كساني هستند 

نمايند. قطعاً امروز  اند، اصالح مي چه را ديگران از سنت من تحريف نموده كه آن

باشند  مي عكساني هستند كه حامالن و داعيان توحيد و سنت صحيح رسول اهللاغربا 

  گيرند. و از هر سو مورد ظلم و تعرض قرار مي

  

  

  


