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 در یک نگاهکتاب مؤلف 

ث، فقیه و اندیشمند، موالنا مه، محّد عّال  :»زادالطالبین«ی کتاب  یسندهنو
آوران اندیشه در شبه  نام، و از »محمد صدیق بن اسدالله«فرزند  ،»عاشق الھی محمد«

 ھند در قرن سیزدھم ھجری قمری است. ی قاره
» بلندشھر«از توابع شھر » سیبَ «ق در روستای  .  ھ ١٣٤٣ایشان در سال 

 ھندوستان، چشم به جھان گشود.
ق در روستای  .  ھ ١٣٥٦قرآن را حفظ و سپس به سال  ،وی در کوچکی

 ھای علمّیه ملحق شد. زهدینی و حو یھا به یکی از مدرسه» پور حسن«
سھارنفور رفت و در ھمانجا به » مظاھر العلوم«ق به دانشگاه  .  ھ ١٣٦٠در سال 

ی علماء و  التحصیل شد و به جرگه ق فارغ .  ھ ١٣٦٣تحصیل ادامه داد تا در سال 
بخش مسند  ق زینت .  ھ ١٣٨٣نظران اسالمی راه یافت و پس از آن تا سال  صاحب

 ه بود.ھای علمیّ  ھا و حوزه مدرسهتدریس در 
ی تفسیر  (نویسنده ؛ق، عالمه، مفتی محمد شفیع عثمانی .  ھ ١٣٨٤در سال 

بخش مسند تدریس  از وی خواست تا به پاکستان ھجرت کند و زینت») القران معارف«
 ۱۲یک گفت و در حدود باشد؛ او نیز دعوتش را لبّ » دارالعلوم کراچی«در دانشگاه 
ادی دارالعلوم کراچی مشغول بود. و چون مفتی محمد شفیع، مریض و سال به است

دار وی در امر فتوا باشد؛ عالمه محمد عاشق الھی  دردمند شد، او را فرمان داد تا عھده
ی  نیز بر حسب فرمان مفتی محمد شفیع، بر کرسی افتاء نشست و با این کار، آوازه

 علمی او، ھمه جا را فراگیر کرد.
کرد و تا وقت مرگ خویش در  ره ھجرتی منوّ  ق به مدینه .  ھ ١٣٩٦وی به سال 

انوار «ی منوره، تفسیر  ھمانجا زندگی به سر برد؛ و در ھمین دوران بود که در مدینه
 ی تحریر درآورد. جلد) را به رشته ۹(در » البیان فی تفسیر القران

  خالقی، عرفانی،ھای ا ھا کتاب در عرصه عالمه محمد عاشق الھی، متجاوز از ده
فقھی، اصولی، تفسیری، حدیثی و علوم مختلف دیگر نوشت که معروفترین و 

ھای  ترین کتاب باشد؛ و مھم می» انوارالبیان فی تفسیر القرآن«تفسیر ھا  آن ترین نفیس
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 عبارتند از: دیگر ایشان
کتاب در چھار جلد، توسط  [این» التسھیل الضروری لمسائل القدوری« -١

شده و نشر  ترجمه ،»سیری در مسائل قدوری«سطور با عنوان ی  نگارنده
 خواجه عبدالله انصاری نیز آن را به زیور طبع آراسته است.]

 ».التحفة المرضیة، شرح مقدمة الجزریة« -٢
 ».انعام الباری شرح اشعار البخاری« -٣
 ».تبھیج الراوی بتخریج احادیث الطحاوی« -٤
 ».االحکام الضروریة فی التجارة« -٥
 .اسالمارکان  -٦
 .شرح حدود و قصاص -٧
 .طریق حج و عمره -٨
 .ی نماز طریقه -٩

 ؟ھی القادیانیة ما -١٠
 جلد) ۴( تالاصالحی مقا -١١
 .تحفة خواتین -١٢
 جلد) ۷( تبلیغی اور اصالحی مضامین -١٣
 جلد) ۲( تحفة المسلمین -١٤
 »ترجمه و شرح الحصن الحصین« -١٥
 »العناقید الغالیة من االسانید العالیة« -١٦
 (ھمین کتاب مورد ترجمه)» لراغبینزادالطالبین و حاشیته مزاد ا« -١٧

ق یافت و وی پس نیز تحّق  ؛مه محمد عاشق الھیت الھی در حق عّال و سرانجام سنّ 
ناپذیر در راه گسترش معارف اسالمی، حقایق و  خستگی ی تالش و مبارزه یاز عمر

بخش و  ھای تابناک و تعالی اوامر و فرامین الھی، و تعالیم و آموزه  اسرار قرآنی،
در  ،ی اسالم د عظمت دیرینهوقفه برای بازگشت مجّد  و کوشش بی  آفرین نبوی، سعادت

ر مسجد نبوی، به دیار ق پس از نماز صبح د .  ھ ١٤٢٢ماه مبارک رمضان به سال  ۱۳
 یار پر گشود. روحش شاد و راھش پررھرو باد.

 فیض محمد بلوچ
 خورشیدی ١٣٨٩بھمن ماه 

 تربت جام -ی صدیقه  ی علمیه ی حوزه کتابخانه

 



 

 

 اّتباع سّنت در پرتو آیات قرآن

پیروی نمودن از اوامر و فرامین و ھای زیادی مبتنی بر  در قرآن عظیم الشأن آیه
وجود  ج رمکھای پیامبر ا ھا و سّنت ام و دستورات و توصّیهکھا و اح تعالیم و آموزه

ه با الفاظ و اسلوبی مختلف، صراحتًا و اشارتًا مھر تأیید بر سّنت پیامبر کھایی  دارد؛ آیه
 قرار داده است. ردن بر آن را بر تمام مسلمانان واجبکزده و پیروی و عمل  ج رمکا

 ج رمکی قرآن، معیار صداقت دوستی انسان با خدا، اتباع پیامبر ا بنا به فرموده
 است:

َ ٱقُۡل إِن ُكنُتۡم ُ�ِبُّوَن ﴿ ُ ٱُ�ۡبِۡبُ�ُم  تَّبُِعوِ� ٱفَ  �َّ ُ ٱَوَ�ۡغفِۡر لَُ�ۡم ُذنُوَ�ُ�ۡمۚ وَ  �َّ َّ� 
 ]٣١[آل عمران:  ﴾٣١َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ 

نید تا خدا شما را دوست بدارد و کدارید، از من پیروی  ا را دوست میبگو: اگر خد«
 »ی مھربان است. گناھانتان را ببخشاید، و خداوند آمرزنده

 ھای  شکشمکای، گروھی، و  در ھنگام بروز اختالفات و مشاجرات مذھبی، طایفه
باید به دنیوی و اخروی، فردی و اجتماعی، سیاسی و نظامی، فرھنگی و اقتصادی و... 

 قرآن و سّنت مراجعه نمود:

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ِطيُعواْ  �َّ

َ
َ ٱَءاَمُنٓواْ أ ِطيُعواْ  �َّ

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱَوأ

ُ
ۡمرِ ٱَوأ

َ
ِمنُ�ۡمۖ َفإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم  ۡ�

وهُ إَِ�  ءٖ َفُردُّ ِ ٱِ� َ�ۡ ِ  لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱإِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن ب ۡحسَ  �ِخرِ� ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ
َ
 نُ َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ َوأ

وِ�ً� 
ۡ
 ]٥٩[النساء:  ﴾٥٩تَأ

با  ج اید! از خدا با پیروی از قرآن و از پیامبر خدا محمد ه ایمان آوردهکسانی کای «
ارداران و فرماندھان مسلماِن خود فرمانبرداری نمایید کنید، و از کبه سّنت او اطاعت  کتمّس 

ام شریعت اسالم باشند، و اگر در چیزی اختالف کبوده و ُمجری احه دادگر و حقگرا کمادام 
ی به قرآن) و پیامبر او  ردید، آن را به خدا با (عرضهکش پیدا کشمکداشتید و در امری از امور 

م آن را بدانید. و چنین عمل ک(با رجوع به سّنت نبوی) برگردانید تا در پرتو قرآن و سّنت، ح
ار (یعنی رجوع به قرآن و سّنت) برای شما کستاخیز ایمان دارید. این نید اگر به خدا و روز رک

 »تر است. بھتر و خوش فرجام
ه با دستورات و اوامر و فرامین تعالی بخش و سعادت آفرین خویش، کپیامبر است 
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 سازد:  ھا را به سوی شاھراه ھدایت رھنمون می انسان

ۡسَتقِ ﴿   ]٥٢[الشوری:  ﴾٥٢ي�ٖ �نََّك َ�َۡهِدٓي إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ

 »سازی. )! قطعًا مردمان را به راه راست رھنمود میج تو (ای محمد«

، الزم االجراء بیان شده ج ھای پیامبر بزرگوار اسالم در جایی تمام افعال و فرموده
 است:

ٓ َءاتَٮُٰ�ُم ﴿ ْۚ ٱَ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه فَ  َوَمافَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱَما ْ ٱوَ  نَتُهوا ۖ ٱ �َُّقوا َ َ ٱإِنَّ  �َّ َشِديُد  �َّ
 ]٧[الحشر:  ﴾٧ۡلعَِقابِ ٱ

ه کنید، و از چیزھایی کام الھی آورده است، اجرا که پیامبر برای شما از احکچیزھایی را «
 »ه خدا عقوبِت سختی دارد.کشید. از خدا بترسید کشما را از آن بازداشته است، دست ب

 اطاعت از رسول خدا، اطاعت از خداست:

ن ﴿ َطاَع  لرَُّسوَل ٱيُِطِع مَّ
َ
ۖ ٱَ�َقۡد أ َ رَۡسۡلَ�َٰك َعلَۡيِهۡم َحفِيٗظا �َّ

َ
ٓ أ ٰ َ�َما  ﴾٨٠َوَمن تََو�َّ

 ]٨٠[النساء: 

ه پیامبر جز کرده است، چرا کند، در حقیقت از خدا اطاعت کاطاعت  ج ه از پیامبرکھر «
ه کند ک چیزی نھی نمیه خدا بدان دستور داده باشد، و جز از کدھد  به چیزی دستور نمی

ند، خودش ک) پشت ج ه به اوامر و فرامین تو (محمدکرده باشد و ھر کخدا از آن نھی 
نداشته باش، ما شما را به عنوان مراقب احوال و نگھبان اعمال آنان  کمسئول است و با

 »ه بر رسوالن پیام باشد و بس.کایم، بل نفرستاده

 خداوند است: ھمردیف با اطاعت ج اطاعت از رسول خدا

ِطيُعواْ ﴿
َ
َ ٱَوأ  ]١٣٢[آل عمران:  ﴾١٣٢لََعلَُّ�ۡم تُرَۡ�ُونَ  لرَُّسوَل ٱوَ  �َّ

ه در دنیا و آخرت مورد رحمت و مرحمت قرار کنید تا کو از خدا و پیامبر اطاعت «
 »گیرید.

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ۞َ�ٰٓ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْ أ َ ٱَءاَمُنٓوا َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ۡعَ�ٰلَُ�مۡ  لرَُّسوَل ٱَوأ

َ
ْ أ  ﴾٣٣َوَ� ُ�ۡبِطلُٓوا

 ]٣٣[محمد: 
ارھای خود را با انجام معاصی و نافرمانی کنید و کای مؤمنان! از خدا و پیامبر اطاعت «

 »خدا و رسول باطل مگردانید.

امر  ج به سّنت پیامبر کبه اطاعت و تمّس ھا  آن ه درکھایی  در قرآن عالوه بر آیه
باشد.  ی از فرجام بدنافرمانان میکه حاکھای دیگری نیز وجود دارد  شده است، آیه

 



 ۵  قرآن اتیاّتباع سّنت در پرتو آ

 ج ه به نافرمانی رسول خداکسانی کبار  ی عقوبِت رّقت ای درباره خداوند در آیه
 فرماید: خیزند، می برمی

نَّهُ ﴿
َ
لَۡم َ�ۡعلَُمٓواْ �

َ
َ ٱَمن ُ�َادِدِ  ۥ� نَّ َ�ُ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ

َ
ا �ِيَهاۚ َ�ٰلَِك  ۥفَأ  ۡ�ِۡزيُ ٱنَاَر َجَهنََّم َ�ِٰ�ٗ

 ]٦٣[التوبة:  ﴾٦٣ۡلَعِظيمُ ٱ

ند، سزای او آتش کس با خدا و پیامبرش دشمنی و مخالفت که ھر کاند  آیا ندانسته«
ماند؟ این گرفتار آمدن به دوزخ، رسوایی و خواری بزرگی  دوزخ است و جاودانه در آن می

 »ل است.برای مخالفان خدا و رسو
 فرماید: در جایی دیگر می

َ ٱَوَمن �َُشاقِِق ﴿ َ ٱفَإِنَّ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ  ]١٣[األنفال:  ﴾١٣ۡلعَِقابِ ٱَشِديُد  �َّ
ه با خدا و پیامبرش بستیزد او در خور عذاب است و ھر چه زودتر خدا او را کو ھر «

ی عقوبت سخت است، رد، چه خدا داراکدر دنیا و آخرت خواھد  کگرفتار مجازات دردنا
 »ه دارای رحمت وسیع است.کھمانگونه 

 فرماید: و نیز می

ِينَ ٱفَۡلَيۡحَذرِ ﴿ َّ�  ِ ۡمرِه
َ
ِ�مٌ  ۦٓ ُ�َالُِفوَن َ�ۡن أ

َ
ۡو يُِصيَبُهۡم َعَذاٌب أ

َ
ن تُِصيَبُهۡم فِۡتَنٌة أ

َ
 ﴾٦٣أ

 ]٦٣[النور: 

ه بالیی در کنند، باید از این بترسند ک ه با فرمان پیامبر گرامی اسالم مخالفت میکآنان «
 »ی دچارشان شود.که عذاب دردناکورزند گریبانگیرشان گردد، یا این  ه میکبرابر عصیانی 

در  ج ه رسول خداکدارد  ای رسا و قاطعانه به مؤمنان اعالم می ریم با لھجهکقرآن 
دی و تمام ابعاد و زوایای مختلف زندگی مادی و معنوی، دنیوی و اخروی، فر

اجتماعی، سیاسی و نظامی، فرھنگی و اقتصادی، عبادی و خانوادگی و... بھترین و 
 اند: برترین الگو و نمونه

ِ ٱلََّقۡد َ�َن َلُ�ۡم ِ� رَُسوِل ﴿ ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ لَِّمن َ�َن يَرُۡجواْ  �َّ
ُ
َ ٱأ َوَذَكَر  �ِخرَ ٱ ۡ�َۡومَ ٱوَ  �َّ

َ ٱ  ]٢١[األحزاب:  ﴾٢١َكثِٗ�� �َّ

برای شما است.  ج ردار پیامبر خداکی پندار و گفتار و  سرمشق و الگوی زیبایی در شیوه«
ه دارای سه ویژگی باشند: امید به خدا داشته، و جویای قیامت باشند، و خدا را کسانی کبرای 

 »نند.کبسیار یاد 
ی  ه قضاوت و فیصلهکفرماید: ھر  ای خداوند متعال با سوگند اعالم می در آیه

 



 جپرتوی از پیام پیامبر     ۶

م وی در مشاجرات خویش راضی نباشد، مؤمن گفته کرا نپذیرد و به ح جپیامبر
 شود: نمی

نُفِسِهۡم ﴿
َ
ْ ِ�ٓ أ ٰ ُ�َّكُِموَك �ِيَما َشَجَر بَۡيَنُهۡم ُ�مَّ َ� َ�ُِدوا فََ� َوَرّ�َِك َ� يُۡؤِمُنوَن َح�َّ

ا قََضۡيَت َو�َُسّلُِمواْ �َۡسلِيٗما  ]٦٥: [النساء ﴾٦٥َحرَٗجا ّمِمَّ
آیند تا تو را در اختالفات و  ه آنان مؤمن به شمار نمیکاما، نه! به پروردگارت سوگند «

امًال کھای خود به داوری نطلبند و سپس ماللی در دل خود از داوری تو نداشته و  درگیری
 »تسلیم قضاوت تو باشند.

 نند، جھنم است:که نافرمانی رسول را کسانی کگوید: سزای  قرآن می

نَّهُ ﴿
َ
لَۡم َ�ۡعلَُمٓواْ �

َ
َ ٱَمن ُ�َادِدِ  ۥ� نَّ َ�ُ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ

َ
ا �ِيَهاۚ َ�ٰلَِك  ۥفَأ  ۡ�ِۡزيُ ٱنَاَر َجَهنََّم َ�ِٰ�ٗ

 ]٦٣[التوبة:  ﴾٦٣ۡلَعِظيمُ ٱ

ند، سزای او آتش کس با خدا و پیامبرش دشمنی و مخالفت که ھر کاند  آیا ندانسته«
ماند؟ این گرفتار آمدن به دوزخ رسوایی و خواری بزرگی برای  میدوزخ است و جاودانه در آن 

 »مخالفان خدا و رسول خداست.
 فرماید: و نیز می

ِينَ ٱيَۡوَم�ِٖذ يََودُّ ﴿ ٰى بِِهُم  لرَُّسوَل ٱَ�َفُرواْ وََعَصُواْ  �َّ �ُض ٱلَۡو �َُسوَّ
َ
َ ٱَوَ� يَۡ�ُتُموَن  ۡ� َّ� 

 ]٤٢[النساء:  ﴾٤٢َحِديٗثا

اند، دوست  فر را برگزیده و از فرمان پیامبر خدا سر بر تافتهکه کسانی کقیامت، در روز «
رشان کبر پی کنند و خاک دفن می که مردگان را در خاکاش ھمانگونه که کدارند  می
ردند و زمین مزار ایشان را بر روی آنان صاف ک دفن می کریزند، ایشان را نیز در دل خا می
شدند و چنین شرمندگی و درد و رنجی را در  پنھان می کدر خاردند و ھمچون مردگان ک می

 »ردار یا گفتاری را از خدا پنھان سازند.کتوانند  دیدند. در آن روز آنان نمی آتش دوزخ نمی

اطاعت و «ی افراد مؤمن را  ی از صفات بارز، شاخص و برجستهکی ألخداوند
» ھای خدا و رسول تعالیم و آموزهچون و چرا از اوامر و فرامین و  فرمانبرداری بی

 شمارد: برمی

ْ إَِ�  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱإِ�ََّما َ�َن قَۡوَل ﴿ ِ ٱإَِذا ُدُعٓوا ن َ�ُقولُواْ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ
َ
ِ�َۡحُ�َم بَۡيَنُهۡم أ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
َطۡعَناۚ َوأ

َ
 ]٥١[النور:  ﴾٥١لُۡمۡفلُِحونَ ٱَسِمۡعَنا َوأ

ند، کی خدا و پیامبرش فرا خوانده شوند تا میان آنان داوری ه به سوکمؤمنان ھنگامی «

 



 ۷  قرآن اتیاّتباع سّنت در پرتو آ

 »ردیم! و رستگاران واقعی ایشانند.کگویند: شنیدیم و اطاعت  ه میکسخنشان تنھا این است 
گان راستین، فقط  امیابان حقیقی و راھیافتهکو در حقیقت رستگاران واقعی و 

 نندگان خدا و رسول ھستند:کاطاعت 

َ ٱَوَمن يُِطِع ﴿ َ ٱَوَ�ۡخَش  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  �َّ
ُ
 ]٥٢[النور:  ﴾٥٢ۡلَفآ�ُِزونَ ٱَوَ�تَّۡقهِ فَأ

ند و از خدا بترسد و از مخالفت فرمان او بپرھیزد، کس از خدا و پیامبرش پیروی کو ھر «
سانی به رضایت و محبت خدا و نعیم بھشت و خیر مطلق دست یافتگان و به کچنین  این

 »قصود خود رسیدگانند.م

فرمان  ج در جایی دیگر باز خداوند متعال به اّتباع و فرمانبرداری از رسول خدا
 فرماید: دھد و می می

ِينَ ٱ﴿ َّ ٱ �َِّ�َّ ٱ لرَُّسوَل ٱيَتَّبُِعوَن  �َّ ِ�ّ
ُ
ِيٱ ۡ�  �َّۡوَرٮٰةِ ٱَمۡكُتوً�ا ِعنَدُهۡم ِ�  ۥَ�ُِدونَهُ  �َّ

ِ�يلِ ٱوَ  ِ�ۡ  ِ ُمُرُهم ب
ۡ
ّيَِ�ٰتِ ٱَوُ�ِحلُّ لَُهُم  لُۡمنَكرِ ٱَوَ�ۡنَهٮُٰهۡم َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱيَأ َوُ�َحّرُِم َعلَۡيِهُم  لطَّ

�َِث ٱ ۡغَ�َٰل ٱَوَ�َضُع َ�ۡنُهۡم إِۡ�َُهۡم وَ  ۡ�ََ�ٰٓ
َ
ِينَ ٱَ�نَۡت َعلَۡيِهۡمۚ فَ  لَِّ� ٱ ۡ� ْ بِهِ  �َّ ُروُه  ۦَءاَمُنوا وََعزَّ

وهُ وَ  ْ ٱَونََ�ُ َبُعوا ِيٓ ٱ �ُّورَ ٱ �َّ نزَِل َمَعهُ  �َّ
ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥٓ أ

ُ
 ]١٥٧[األعراف:  ﴾١٥٧لُۡمۡفلُِحونَ ٱأ

ی خدا حضرت  نند از فرستادهک ه پیروی میکسانی دارد کرحمت خدا اختصاص به «
داند و وصف او را در تورات و انجیل نگاشته  ه خواندن و نوشتن نمیک، پیامبر ُاّمی ج محمد

ھا را  یزهکدارد، و پا ار زشت باز میکدھد و از  دستور می کار نیکابند. او آنان را به ی می
اندازد، و بند و زنجیر  سازد و فرو می ھا را بر آنان حرام می یکنماید و ناپا برایشان حالل می

ه به او ایمان کسانی کآورد. پس  فرسا را از دست و پا و گردن ایشان به درمی ام طاقتکاح
ه به ھمراه او نازل کنند کنند و وی را یاری دھند و از نوری پیروی کبیاورند و از او حمایت 
 »گمان آنان رستگارند. شده است (قرآن)، بی

 فرماید: و نیز می

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِ ٱإِّ�ِ رَُسوُل  �َّاُس ٱقُۡل َ�ٰٓ ِيٱإَِ�ُۡ�ۡم َ�ِيًعا  �َّ َ�ٰ ٱُمۡلُك  ۥَ�ُ  �َّ �ِض� ٱوَ  َ�ٰتِ لسَّ

َ
�ۡ 

ِ  َٔ َوُ�ِميُتۖ َ�  ۦَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو يُۡ�ِ  ِ ٱاِمُنواْ ب ِّ ٱ �َِّ�ِّ ٱَورَُسوِ�ِ  �َّ ِ�ّ
ُ
ِيٱ ۡ� َّ�  ِ ِ ٱيُۡؤِمُن ب  ۦتِهِ َوَ�َِ�ٰ  �َّ

 ]١٥٨[األعراف:  ﴾١٥٨َلَعلَُّ�ۡم َ�ۡهَتُدونَ  تَّبُِعوهُ ٱوَ 

ی شما (اعم از عرب و عجم و  ی خدا به سوی ھمه ای پیامبر! به مردم بگو: من فرستاده«
ھا و زمین از آِن اوست، جز او معبودی  ه آسمانکسیاه و سفید و زرد و سرخ) ھستم. خدایی 

اش، آن  گرداند. پس ایمان بیاورید به خدا و فرستاده میراند و زنده می ه میکنیست. او است 

 



 جپرتوی از پیام پیامبر     ۸

نید تا ھدایت کھایش دارد. از او پیروی  ه ایمان به خدا و بسخنکای  نخوانده پیامبر درس
 »یابید.

 باعث رحمت است: ج ی خدا، اطاعت رسول خدا براساس فرموده

ِطيُعواْ ﴿
َ
َ ٱَوأ  ]١٣٢[آل عمران:  ﴾١٣٢لََعلَُّ�ۡم تُرَۡ�ُونَ  لرَُّسوَل ٱوَ  �َّ

و آخرت مورد رحمت و مرحمت قرار ه در دنیا کنید تا کو از خدا و پیامبر اطاعت «
 »گیرید.

 فرماید: و نیز می

�ِيُمواْ ﴿
َ
َلٰوةَ ٱَوأ َكٰوةَ ٱَوَءاتُواْ  لصَّ ِطيُعواْ  لزَّ

َ
 ]٥٦[النور:  ﴾٥٦لََعلَُّ�ۡم تُۡرَ�ُونَ  لرَُّسوَل ٱَوأ

ات را به مستحقان آن کنماز را در وقت معّین و با خشوع و خضوع الزم بخوانید و ز«
ه از سوی خدا به شما رحم شود و مشمول رضایت و کنید، تا اینکبپردازید و از پیامبر اطاعت 

 »عنایت او گردید.

 است:» شرط اساسی و بنیادین ایمان ج از رسول خدا اطاعت« گوید: می قرآن

ِطيُعواْ ﴿
َ
َ ٱَوأ ۡؤِمنِ�َ  ۥٓ َورَُسوَ�ُ  �َّ  ]١ال: [األنف ﴾١إِن ُكنُتم مُّ

 » نید.کو اگر مؤمن و مسلمانید، از خدا و پیامبرش فرمانبرداری و اطاعت «

 ردار مسلمانان است:کشرط پذیرش اعمال و  ج و اطاعت از رسول خدا

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ۞َ�ٰٓ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْ أ َ ٱَءاَمُنٓوا َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ۡعَ�ٰلَُ�مۡ  لرَُّسوَل ٱَوأ

َ
ْ أ  ﴾٣٣َوَ� ُ�ۡبِطلُٓوا

 ]٣٣[محمد: 

ارھای خود را با انجام معاصی و مخالفت با کنید، و کای مؤمنان! از خدا و پیامبر اطاعت «
 »فرامین خدا و تعالیم پیامبر خدا، باطل مگردانید.

باعث به  ج رسول خدا کھای تابنا پیروی نمودن از فرامین و دستورات و سّنت
 دست آوردن ِنعمات اخروی است:

َ ٱَوَمن يُِطِع ﴿ ٰٖت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ نَۡ�ٰرُ ٱيُۡدِخۡلُه َج�َّ
َ
َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهاۚ َوَ�ٰلَِك  ۡ�

 ]١٣[النساء:  ﴾١٣ۡلَعِظيمُ ٱ ۡلَفۡوزُ ٱ

ند، خدا او را به کاند اطاعت  س از خدا و پیامبرش در آنچه بدان دستور دادهکھر «
سانی جاودانه در آن کرود بارھا روان است. و چنین ھا  آن ه درکند ک ھای بھشت وارد می باغ
 »مانند و این پیروزِی بزرگی است. می

 فرماید: و نیز می

 



 ۹  قرآن اتیاّتباع سّنت در پرتو آ

َ ٱَوَمن يُِطِع ﴿ ْوَ�ٰٓ�َِك َمَع  لرَُّسوَل ٱوَ  �َّ
ُ
ِينَ ٱفَأ ۡ�َعَم  �َّ

َ
ُ ٱ�  نَ  ۧ �َّبِّ�ِ ٱَعلَۡيِهم ّمَِن  �َّ

يقِ�َ ٱوَ  ّدِ َهَدآءِ ٱوَ  لّصِ ٰلِحِ ٱوَ  لشُّ ْوَ�ٰٓ�َِك َر�ِيٗقا َ�ۚ ل�َّ
ُ
 ]٦٩[النساء:  ﴾٦٩وََحُسَن أ

ند، او در روز رستاخیز به بھشت رود و ھمراه و که از خدا و پیامبرش اطاعت کسی کو «
ه مقّربان درگاھند و خداوند بدیشان نعمت ھدایت داده است و کسانی خواھد بود کھمنشین 

ه کرده است. آن مقّربانی کمشمول الطاف خود نموده است و بزرگواری خویش را بر آنان تمام 
ه پیامبران را کاو ھمدمشان خواھد بود، عبارتند از: پیامبران و راستروان و راستگویانی 

ھیدان و شایستگان، و آنان چه اندازه دوستان خوبی ردند و بر راه آنان رفتند و شکتصدیق 
 »ھستند!

 است: ج امیابی و فالح و رستگاری اطاعت از پیامبرکو معیار  کمال

َ ٱَوَمن يُِطِع ﴿  ]٧١[األحزاب:  ﴾٧١َ�َقۡد فَاَز فَۡوًزا َعِظيًما ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ

امیابی بزرگی دست ک ند، قطعًا به پیروزی وکه از خدا و پیامبرش فرمانبرداری کھر «
 یابد. می

 است:ھا  آن تضمینی برای فایده رساندن اعمال و عدم فنای ج اّتباع پیامبر

﴿ ْ َ ٱ�ن تُِطيُعوا ۡعَ�ٰلُِ�ۡم َشۡ�  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ
َ
ۚ إِنَّ  ًٔ َ� يَلِۡتُ�م ّمِۡن أ َ ٱا َ�ُفورٞ  �َّ

 ]١٤[الحجرات:  ﴾١٤رَِّحيمٌ 

ارھایتان چیزی کنید، خدا از پاداش کاگر از خدا و پیامبرش فرمانبرداری و اطاعت «
 »گمان خداوند آمرزگار و مھربان است. اھد. بیک نمی

ھای پیامبر  ّلف ساخته تا از دستورات و سّنتکی مسلمانان را ملزم و م خداوند ھمه
ی سعادت و  مایه ج امبره پیروی از پیکنند، و به آنان اطمینان داده کاطاعت  ج رمکا

مت و معرفت و وحی کًال حک ج رمکخوشبختی است و سخنان و دستورات پیامبر ا
 باشد: الھی است و از ھوا و ھوس به دور می

 ]٤-٣[النجم:  ﴾٤إِۡن ُهَو إِ�َّ وَۡ�ٞ يُوَ�ٰ  ٣لَۡهَوىٰٓ ٱَوَما يَنِطُق َعِن ﴿

ه با خود آورده است و با کگوید، و آن چیزی  از روی ھوا و ھوس سخن نمی ج محمد«
ه از سوی خدا به او وحی و پیام کشما در میان نھاده است، جز وحی و پیامی نیست 

 »گردد. می
الت و َمخفیات قرآنی، نیاز کدر حقیقت ما برای فھمیدن ُمبھمات، ُمجمالت، مش

ھای ایشان داریم،  اوامر و فرامین و تعالیم و آموزهو اطاعت از  ج مبرمی به سّنت پیامبر
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ی پر ارزش  توانیم به گنجینه اختر رسالت، نمی که بدون سّنت و دستورات تابناکچرا 
 نیم:کقرآن دسترسی پیدا ب

نَزۡ�َآ إَِ�َۡك ﴿
َ
ُرونَ  ّ�ِۡكرَ ٱَوأ َ لِلنَّاِس َما نُّزَِل إَِ�ِۡهۡم َوَلَعلَُّهۡم َ�َتَفكَّ  ]٤٤[النحل:  ﴾٤٤ِ�ُبَّ�ِ

ه برای آنان که چیزی را برای مردم روشن سازی کایم تا این  ردهکو قرآن را بر تو نازل «
ه آنان قرآن را مطالعه و کام و تعلیمات اسالمی است] و تا این که احکفرستاده شده است [

 »ی مطالب آن بیندیشند. بارهدر
 فرماید: و نیز می

ِيٱُهَو ﴿ ّمِّ�ِ ٱَ�َعَث ِ�  �َّ
ُ
ْ َعلَۡيِهۡم َءاَ�ٰتِهِ  نَ  ۧ ۡ� َوُ�َزّ�ِيِهۡم َوُ�َعّلُِمُهُم  ۦرَُسوٗ� ّمِۡنُهۡم َ�ۡتلُوا

بِ�ٖ  ۡ�ِۡكَمةَ ٱوَ  ۡلِكَ�َٰب ٱ  ]٢[الجمعة:  ﴾٢�ن َ�نُواْ ِمن َ�ۡبُل َلِ� َضَ�ٰٖل مُّ

ه از میان بیسوادان پیامبری را برانگیخته است و به سویشان گسیل کسی است کخدا «
تاب (قرآن) کبگرداند. او بدیشان  کداشته است تا آیات خدا را برای ایشان بخواند، و آنان را پا

 »اری بودند.کآموزد. آنان پیش از آن تاریخ، واقعًا در گمراھی آش و شریعت یزدان را می
 ماید:فر و نیز می

ٓ إَِ�َۡك ﴿ نَزۡ�َا
َ
ٓ أ ا ِ  ۡلِكَ�َٰب ٱإِ�َّ َرٮَٰك  �َّاِس ٱِ�َۡحُ�َم َ�ۡ�َ  ۡ�َقِّ ٱب

َ
ٓ أ ۚ ٱبَِما ُ َوَ� تَُ�ن  �َّ

 ]١٠٥[النساء:  ﴾١٠٥ّلِۡلَخآ�ِنَِ� َخِصيٗما

ه حق است، به حق بر تو که مشتمل بر حق و بیانگر ھر آن چیزی کتاب قرآن را کما «
نی، و مدافع کردیم تا میان مردمان طبق آنچه خدا به تو نشان داده است، داوری کنازل 

 »خائنان مباش.

و » تکبر«و » متکح«به عنوان  ج و خداوند متعال از سّنت و دستور پیامبر
 برد: نام می» معرفت«

ْ ٱوَ ﴿ ِ ٱنِۡعَمَت  ۡذُكُروا نَزَل َعلَۡيُ�م ّمَِن  �َّ
َ
يَعُِظُ�م  ۡ�ِۡكَمةِ ٱوَ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱَعلَۡيُ�ۡم َوَمآ أ

 ]٢٣١[البقرة:  ﴾ۦۚ بِهِ 

) بر ج ھای پیامبر مت (سّنتکتاب (قرآن) و حکه از کو نعمت خدا را بر خود و آنچه را «
 »رده است، به خاطر بیاورید.کشما نازل 

ه قدم به قدم از کسی است کبنابراین انسان سعادتمند و پیروز در دنیا و آخرت 
 اطاعت نموده، و ایشان را الگوی زندگی خویش قرار دھد. ج رمکھای رسول ا سّنت
 

 



 

 

 ج اّتباع سّنت در پرتو گفتار پیامبر

به عنوان  ج ی گیتی گذاشت و پیامبر رد و پا در عرصهکه اسالم ظھور کاز زمانی 
ی آسمانی زد، سّنت گھربار و  ھا را بر پای آخرین نامه خاتم پیامبران ُمھر ختم رسالت

ام و مسائل کبه عنوان ھم سنِگ قرآن، محل استدالل و مرجع دوم اح ج پرارج پیامبر
 دینی بوده است.

ی مسلمانان ضرورت و لزوم اجتماع به سّنت و حّجیت اقوال و افعال و تقریرات  ھمه
ه از ارشادات و توجیھات کند کتواند ادعا  اند و ھیچ مسلمانی نمی را پذیرفته ج حضرت

جی به زحمات توان فرسای رسول کنیاز است و چنین جسارتی، ظلم و دھن  سّنت بی
شود و  امل میکه اطاعت خداوند کانال اطاعت از رسول است کباشد. زیرا از  می ج خدا

ھای آن گامی به جلو  مندی از تعالیم و آموزه ن بھرهتواند بدو ھیچ گروه و صنفی نمی
 بردارد.

ھا؛ شخص اصولی  مفّسر برای شناخت شأن نزول و تبیین مجمالت، تخصیص عام
ام، لغوی، نحوی، منطقی و ھر کیم قوانین، فقیه برای استنباط و استخراج احکبرای تح

 ی عظیم بزند. تابخانهکطالب علمی ناچار است سری به این 
مال و فضایل اخالقی است؛ بازرگانان را فرا کی، کیعنی دعوت به نی ج ت پیامبرسنّ 

خواند تا در معامله صادق باشند تا با پیامبران و صّدیقان و شھیدان محشور شوند.  می
ارشان را به نحو احسن انجام دھند. پدران و کند تا وظیفه و ک ارگران را دعوت میک

ه با ھمیاری کخواند  ی اقشار جامعه را می زندان و ھمهمادران، برادران، خواھران و فر
 ی پویا ایفا نمایند. جامعه کدیگر، مسئولیت خویش را در ساختن یکارِی یکو ھم

اری کسّنت دعوت به امانت، صدق، رحمت، سعادت، برادری، تعاون، ایثار و فدا
 ند.ک می

قرار دادن او خود را و اسوه  ج خواند تا با اقتداء به پیامبر سّنت مسلمین را می
ه از مرز سّنت قبساتی کمزین به اخالق اسالمی نمایند و ھمانند سایر محدثین 

خواھد  ند. سّنت میکی دنیا و قیامت را فروزان نمودند، نور افشانی  برگرفتند و خانه
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 ١ند.کی بشری عرضه  ه بخاری، احمد بن حنبل و سفیان ثوری را به جامعهک
ھای گوناگون به اھمیت  در شرایط و اوضاع مختلف و به مناسبت ج رمکپیامبر ا

فرمود و پیوسته مؤمنان را به پیروی از سّنت و دستورات  سّنت و عمل به آن اشاره می
 رد. در جایی فرمودند:ک و اوامر خویش توصیه و سفارش می

ْمَر�ِْن لَْن تَِضلُّْوا َما «
َ
ُت ِ�يُْ�ْم أ

ْ
ْكتُمْ تََر�  ٢»ِكتاُب اِهللا َو ُسنَّىِتْ  بِِهما: َمسَّ

را دستاویز خود قرار دھید، ھرگز ھا  آن هکام، مادامی  در میان شما دو امر را بجا گذاشته«
 »تاب خدا و سّنت پیامبر خداست.کگمراه نخواھید شد. آن دو امر، 

پیوسته صحابه را به حفظ و عمل احادیث و سنن خویش تشویق  ج رسول خدا
 رمود:ف رد و چنین میک می

ّداٰها َكٰما َسِمعَ «
َ
َ اُهللا َ�بْداً َسِمَع َمٰقالىَِتْ فَواَٰعٰها ُ�مَّ أ  ٣».نرَضَّ

شنود و حفظ  ھا، احادیث و سنن مرا می ه گفتهکسی را کشاداب و خّرم گرداند خداوند «
 »رساند. ه شنیده است به دیگران میکرا ھمانطور ھا  آن ند، سپسک می

ه سخنانش را به دیگران برسانند و در این راه از کبر صحابه وظیفه نھاد  ج پیامبر
 سخن باشد: کوششی دریغ نورزند، اگر چه آن حدیث و سّنت، یکھیچ 

ْ َولَْو ٰايَ «  ٤.»ةً بَلُِّغْوا َ��ِّ
 ».جمله باشد کاحادیث و سنن مرا به دیگران برسانید اگر چه ی«

 فرماید: و نیز می

ُبَلِّغَ «
َ

الٰ يل
َ
ٰغائَِب  أ

ْ
 ٥»…الّشاِهُد ال

 »ھان ای مردم! حاضران به غائبان احادیث و سخنان مرا برسانند.«
 داد: و به یاران باوفایش دستور می

 .۴-۳ زاده، ص ی جالل جاللی چراغ مصطفوی، ترجمه -١
 موطای امام مالك. -٢
 سترمذی به روایت ابوھریره -٣
 بخاری -٤
 بخاری -٥
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ْهِليُْ�ْم َ�َعلُِّموُْهمْ «
َ
 ١.»إِرِْجُعْوا إِىٰل أ

 »به نزد اھل خویش باز گردید و سخنانم را به آنان آموزش دھید.«

زنند، نتیجه و فرجام بد و رّقت باری  سر باز می ج رمکه از اطاعت پیامبر اکآنانی 
ه به اوامر و فرامین منجی عالم بشریت کسانی کدر انتظارشان خواھد بود، و در مقابل 

گویند، رضایت و عنایت الھی  می کاز َته دل و با صداقت و اخالص و اعتقاد و عمل لّبی
 :و نعمات و احسانات خداوندی در انتظارشان خواھد بود

ىِبْ ُهَر�ْرَ «
َ
نَّ رَُسْوَل اهللاِ  سةَ َ�ْن أ

َ
ـَجنَّ  ج أ

ْ
ىِتْ يَْدُخلُْوَن ال مَّ

ُ
ىٰب! ِ�يَْل: َو  ةَ قٰاَل: لُكُّ أ

َ
 َمْن أ

ّ
إِال

ـَجنَّ 
ْ
ٰطاَعِ�ْ َدَخَل ال

َ
ىٰب يٰا رَُسْوَل اِهللا! قٰاَل: َمْن أ

ْ
ىٰب. ةَ َمن يَّأ

َ
 ٢»َو َمْن َعٰصاِ�ْ َ�َقْد أ

روند،  فرمودند: تمام اّمتم به بھشت می ج ه پیامبرکروایت است  ساز حضرت ابوھریره«
ه از من کزند؟ فرمودند: آن سی سر باز میکه سرباز زند. از ایشان پرسیدند: چه کسی کمگر 

ند، به تحقیق سر باز زده که از دستورات من سرپیچی کرود، و آن اطاعت نماید، به بھشت می
 »د شد.است و از ورود به بھشت محروم خواھ

را در تمام مراحل  ج بر تمام مسلمانان واجب است تا دستورات و اوامر پیامبر
ی گوش خویش قرار دھند و  را نصب العین و آویزهھا  آن نند وکزندگی مو به مو عمل 

 ایمان و باور داشته باشند: ج ردار رسول خداکبه صدِق گفتار و 

ىِبْ ُهَر�ْرَ «
َ
ْهلََك َمْن اٰكَن َ�بْلَُ�ْم  ج َعِن انلَّىِبِّ  سةَ َ�ْن أ

َ
تُُ�ْم، فَِإنَّٰما أ

ْ
قٰاَل: َدَعْوِ�ْ ٰما تََر�

َمْرتُُ�ْم  ةُ ِكرْثَ 
َ
ٍء فَاْجتَنِبُوُْه َو إِٰذا أ نِْبٰياِءِهْم، فِإِٰذا َ�َهيْتُُ�ْم َ�ْن ىَشْ

َ
ُسٰؤالِِهْم َو إِْخِتالٰفِِهْم ىلَعٰ أ

 
ْ
ٍء فَأ  ٣.»تُْوا ِمنُْه َما اْستََطْعتُمْ  �ىَِشْ

ام، شما نیز مرا  ه من شما را گذاشتهکمادامی «فرمودند:  ج گوید: پیامبر سابوھریره«
ه پیش از شما کسانی کنید، چرا کمورد ن ھای بی واگذارید و از من دست بردارید و سؤال

شما را از ھرگاه و نابود شدند.  کبودند، به سبب سؤال زیاد و اختالف با پیامبرانشان، ھال
نید، و اگر به شما دستور بدھم، به قدر توان در انجام آن کردم از آن دوری کچیزی نھی 

 »وشید.کب

 ترمذی -١
 بخاری -٢
 بخاری و مسلم -٣
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مطرود است.  ج روی گردانی نماید، از رسول خدا ج ه از سّنت پیامبرکسی ک
 فرماید: می ج پیامبر

» ْ  ١».َ�َمْن رَِغَب َ�ْن ُسنَّىِتْ فَلَیَْس ِم�ِّ
 »نیست.ه از سّنت من روی برتابد، از من کھر «

حضرت  کھای تعالی بخش و تابنا ه از اوامر و فرامین و تعالیم و آموزهکسانی کو 
ه نتیجه و فرجام شوم و کنند، مواظب باشند، چرا ک مخالفت و نافرمانی می ج پیامبر

 نحسی در انتظارشان است:

ىِبْ إِيٰاٍس «
َ
َوِع  ةِ َسلَمَ «َ�ْن أ

ْ
�َ ْ

َ�َل ِعنَْد رَُسْوِل اهللاِ  س»بِْن َ�ْمِرو ابِْن اال
َ
نَّ رَُجًال أ

َ
 ج قٰاَل: أ

ِكرْبَ 
ْ
 ال

َّ
ْستَِطيُْع. قٰاَل: الٰإِْستََطْعَت. ٰما َمنََعُه ِاال

َ
؛ فَٰما َرَ�َعٰها  �ِِشٰماهِلِ فَٰقاَل: لُكْ �ِيَِميِْنَك. قٰاَل: الٰأ

 ٢»إِىٰل ِ�يِْه.
با دست چپ  ج رسول خداگوید: مردی در جلوی  سوعکبن ا بن عمرو ةسلمابوِایاس «

توانم، و  به او فرمودند: با دست راستت بخور. آن مرد گفت: نمی ج خورد. آن حضرت غذا می
 ج باز نداشت. آن حضرت ج بر و غرور، او را از انجام فرمان رسول خداکچیزی جز ت

فرمودند: بعد از این ھم نخواھی توانست. آن مرد بعد از آن نتوانست چیزی را به طرف 
 »ھانش بلند نماید و دستش فلج شد.د

 ســـی ره گزیـــدکخـــالف پیمبـــر 
 

ــه منــزل نخواھــد رســیدکــ   ه ھرگــز ب
 

محتوا و نامفھوم، و  ار با مشاجرات و مجادالت بیکی از عوامل موفقّیت در پیکی
ھای مذموم، چنگ زدن و  ھا و نوآوری اذیب، و بدعتکتوھمات و خرافات و اراجیف و ا

 است: ج رمکھا و تعالیم پیامبر ا جستن به سّنت کتمس

َو ِجلَْت ِمنَْها  ةً بَِليْغَ  ةً َموِْعَظ  ج قٰاَل: َوَ�َظٰنا رَُسْوُل اهللاِ  ةَ َ�ْن ِعْر�ٰاِض بِْن ٰساِر�َ «
نَّٰها َموِْعَظ 

َ
ٰنا: يٰا رَُسْوَل اِهللا! َك�

ْ
ـُعيُْوُن. َ�ُقل

ْ
ـُقلُوُْب َو َذَرفَْت ِمنَْها ال

ْ
وِْصٰنا. قٰاَل:  ةً ال

َ
ُموَدَّْع فَأ

ْمِع َو الّطاعَ  ِصيُْ�ْم بِتَْقَوی اِهللا َو السَّ
ُ
َر َعلَيُْ�ْم َ�بٌْد. َو إِنَُّه َمْن يِِعُش ِمنُْ�ْم ةِ أ مَّ

َ
، َو ِإْن تَأ
ـمَ  ةِ فََسَ�ٰی إِْخِتالٰفاً َكِثْ�اً َ�َعلَيُْ�ْم �ُِسنَّىِتْ َو ُسنَّ 

ْ
ـُخلَٰفاِء الّراِشِدْ�َن ال

ْ
ْوا ال ، َعضُّ َ�ْ ْهِد�ِّ

 بخاری و مسلم -١
 مسلم -٢

 

                                                           



 ۱۵  ج امبریاّتباع سّنت در پرتو گفتار پ

ُمْوِر فَإِنَّ لُكَّ بِْدعَ 
ُ ْ
 ١»ةٌ َضالٰلَ  ةٍ َعلَيْٰها بِانلَّٰواِجِذ َو إِيّاُ�ْم َو ُ�َْدثٰاُت األ

ی شیوا و بلیغی ایراد فرمودند،  برای ما موعظه ج گوید: رسول خدا سعرباض بن ساریه«
ی  ! انگار این موعظهج خداآمد. گفتم: ای رسول  کھا به اش ھا ترسید و چشم ه از آن دلک

فرمود: شما را به تقوی و ترس از خدا و شنیدن  ج ن. پیامبرکخداحافظی است، ما را وصیت 
 نم، ھر چند غالم حبشی بر شما امارت و قیادت داشته باشد.ک و فرمان بردن توصیه می

اد ه از شما زنده بماند، بزودی شاھد اختالفات زیادی خواھد بود، پس بر شما بکھر 
اند،  ه ھدایت دھندگانکپیروی از طریقه و سّنِت من و طریقه و روش خلفای راشدین 

م نگاھدارید و از امور نوپیدا و بدعت به دور باشید، زیرا کھای آسیاب مح آن را با دندان
 »ھر امر نو پیدا و بدعتی، گمراھی در پی دارد.

ن طریقه و روش، طریقه و املترین و جامعتریکبراستی بھترین، برترین، زیباترین، 
 است: ج رمکسّنت پیامبر ا

إِٰذا َخَطَب ِامْحَرَّْت َ�يْٰناُه َو َعالٰ َصْوتُُه َو اْشتَدَّ َغَضبُُه  ج َ�ْن ٰجابٍِر قٰاَل: اٰكَن رَُسْوُل اهللاِ «
نَُّه ُمنِْذُر َجیٍْش َ�ُقوُل: َصبََّحُ�ْم َو َمّساُ�ْم َو ُ�ُقْوُل: بُِعثُْت اَنَا َو الّساعَ 

َ
.  ةُ َحىّت اَك َكٰهاَ�َ�ِ

ّبابَ  ـوُْسطٰى َو �َ  ةَ َو يُقرُن بَ� اُْصبَُعيِْه السَّ
ْ
ـَحِديِْث ِكٰتاُب اِهللا َو َو ال

ْ
ُقوُل: اَّما َ�ْعَد: فَاِنَّ َخْ�َ ال

دٍ  ـَهْدِی َهْدُی ُ�َمَّ
ْ
ُُمْوِر ُ�َْدثٰاتُٰها َو لُكُّ بِْدعَ  ج َخْ�َ ال ْ

 ٢...»ةٌ َضالٰلَ  ةٍ َو رَشَّ اال
فرمودند: چشمانشان قرمز شده،  خطبه ایراد می ج ه رسول خداکگوید: وقتی  سجابر«

ری کی لش ه ایشان بیم دھندهکگردید گویا  می کشد و سخت غضبنا ند میصدایشان بل
آورد یا بر شما  گوید: مواظب باشید دشمن صبحگاھان بر شما یورش می ه میکھستند 

ی من و قیامت مانند  ه فاصلهکفرمود: من برانگیخته شدم، در حالی  زند. و می شبیخون می
گمان  فرمود: اما بعد؛ بی چسباند و می ھم می این دو است و انگشت سّبابه و وسطی را به

ی ھدایت، راه  تاب خدا (قرآن) و بھترین و برترین راه و طریقهکبھترین و برترین سخن، 
ه که نوپیدا باشند و ھر چیز نوپیدا و بدعتی (کاست. بدترین امور، آن است  ج محمدی

 »مخالف قرآن و سّنت باشد) گمراھی است.

و دخول بھشت، منوط به دوست داشتن و  ج رمکرسول او محبت و دوستی با 

 ابوداود، ترمذی، احمد و ابن ماجه -١
 مسلم -٢

 

                                                           



 جپرتوی از پیام پیامبر     ۱۶

 است: ج ھای گرانقدر رسول خدا ردن به سّنتکعمل 

! ِاْن قََدرَْت اَْن تُْصِبَح َو ُ�ْمىِسَ َو لَیَْس ىِفْ ج َ�ْن اَ�ٍَس قٰاَل: قٰاَل رَُسْوُل اهللاِ « : يٰا ُ�َ�َّ
ِبَك ِغشُّ ِالََحٍد فَاْ�َعْل. ُ�مَّ قٰاَل: يٰا �ُ 

ْ
؛ َو َمْن اََحبَّ ُسنَّىِتْ َ�َقْد اََحبَِّ�ْ َو قَل ! َو ٰذلَِك ِمْن ُسنَّىِتْ َّ�َ

ـَجنَّ 
ْ
 ١.»ةِ َمْن اََحبَِّ�ْ اٰكَن َمىِعْ ىِف ال

ه صبح کبه من فرمود: پسرم! اگر قدرت و توانایی داری به این ج گوید: رسول خدا سانس«
ینه و حسدی نداشته باشی، کس کچ ه در قلبت نسبت به ھیکو شبت را بگذرانی در حالی 

ه سّنتم را دوست داشته باشد به کن. فرزندم! این از سّنت من است و ھر کار را بکحتمًا این 
 »ه مرا دوست بدارد، در بھشت با من خواھد بود.کتحقیق مرا دوست داشته است و آن

 فرماید: پیرامون فضیلت چنگ زدن به سّنت می ج رسول خدا

َك « ْجَر ِمائَ  َمْن َ�َمسَّ
َ
ىِتْ فَلَُه أ  ٢»َشِهيٍْد. ةَ �ُِسنَّىِتْ ِعنَْد فَٰساَد اُمَّ

ه در دوراِن فساد اّمِت من به سّنت من چنگ زند، برایش اجر و مزد صد شھید کسی ک«
 »وجود دارد.

س در که ھر کی از اصول و مبادی بنیادین و محوری و اساسی اسالم این است کی
ه از آن نیست و با آن مخالف است، کرا بوجود آورد چیزی  ج طریقه و روش پیامبر

باشد و از ھیچگونه ارزش و جایگاھی در شریعت مقدس اسالم برخوردار  مردود می
 نیست:

 فرماید:  می ج پیامبر

ْمِرنٰا ٰهٰذا ٰما لَیَْس ِمنُْه َ�ُهْورَدٌّ «
َ
 ٣»َمْن اَْحَدَث ىِفْ أ

 »ه از آن نیست، آن مردود استکس در امر دین ما چیزی را به وجود آورد کھر «

 گوید:  می سعبدالله بن مسعود

ٰا رَُسْوُل اهللاِ «
َ

َخّطاً ُ�مَّ قٰاَل: ٰهٰذا َسِبيُْل اِهللا. ُ�مَّ َخطَّ ُخُطْوطاً َ�ْن يَِميِْنِه َو  ج َخطَّ نل
 :

َ
ِْه َو قََرأ

َ
اىِطْ «ِشٰماهِلِ َو قٰاَل: ٰهِذهِ ُسبٌُل ىلَعٰ لُكِّ َسِبيٍْل ِمنْٰها َشيْٰطاٌن يَْدُعْوا ِايل نَّ ٰهٰذا رِصٰ

َ
َو أ

 ترمذی -١
 المصابیح ةرواه البیھقی فی کتاب الزھد من حدیث ابن عباس. مشکا -٢
 مسلم، ابوداود و ابن ماجهبخاری،  -٣

 

                                                           



 ۱۷  ج امبریاّتباع سّنت در پرتو گفتار پ

 ١»ُمْستَِقيْماً فَاتَِّبُعوْهُ 
برای روشن شدن موضوع  ج شید (آن حضرتکبرای ما خّطی مستقیم  ج رسول خدا«

ی از وسایل آموزشی آن زمان که ماسه یکنمود  برای یارانش از وسایل آموزشی استفاده می
بود.) سپس فرمود: این راه راست خداست. سپس در چپ و راستش خطھایی رسم نمود و 

 یه مردم را به سوکاست  یطانیھا ش ن راهیاز ا کیسر ھر ه بر کھایی است  این ھم راه«فرمود: 
ن است، پس از آن ید راه راست من ایترد یب«ه را تالوت نمود: ین آیخواند. و ا یآن فرا م

 »د.ینک یرویپ

 فرمود:  رار میکھمواره این خطبه را ت ج پیامبر

ـَهْدِی «
ْ
ـَحِديِْث ِكٰتاُب اِهللا َو َخْ�َ ال

ْ
دٍ  اَّما َ�ْعُد، فَاِنَّ َخْ�َ ال ُمْوِر  ج َهْدُی ُ�َمَّ

ُ ْ
َو رَشَّ األ

 ٢»ةٌ َضالٰلَ  ةٍ ُ�َْدثٰاتُٰها َو لُكُّ بِْدعَ 
تاب خداست، و بھترین راه و روشن، که بھترین سخن و خبر، کاما بعد، پس براستی «

ارھای نوپدید است و ھر بدعت و نوپیدایی کارھا، کاست و بدترین  ج طریقه و روش محمد
 »است.گمراھی و ضاللت 

اذیب بر حذر کھا و خرافات و اراجیف و ا مسلمانان را از بدعت ج رمکپیامبر ا
و فرامین  کھای گھربار و تعالیم تابنا ه از سّنتکداد  داشت و به آنان دستور می می

 فرماید: می ج نند و به آن چنگ بزنند. پیامبرکحیات بخش ایشان پیروی 

ـَمَحجَّ «
ْ
تُْم ىلَعَ ال

ْ
 ٰهالٌِك  ةِ لََقْد تََر�

ّ
ْلُٰها َكنَٰهارِٰها الٰيَِز�ُْغ َ�نْٰها ِاال

َ
ـبَيْٰضاِء يل

ْ
 ٣»ال

ه شِب آن راه، چون روزش روشن کبه تحقیق من شما را بر راه راست و روشن قرار دادم «
 »گردیده است. کرده و به بیراھه رود، ھالکس آن را رھا کاست و ھر 

و پیراسته، اتباع از فرامین روح  ایمان واقعی و صد در صد خالص کمعیار و مال
 فرماید: می ج است، آن حضرت ج بخِش حضرت ختمی مرتبت

َحُدُ�ْم َحىّت يَُ�ْوَن َهٰواُه َ�بْعاً لِٰما ِجئُْت بِهِ «
َ
 ٤».الٰيُْؤِمُن أ

 احمد، نسایی و دارمی -١
 مسلم -٢
 ابن ماجه و حاکم در مستدرك -٣
 اربعین نووی ،السنةشرح  -٤

 

                                                           



 جپرتوی از پیام پیامبر     ۱۸

ام نشود،  ه امیال و خواھشات شما، مطیع و فرمانبردار آنچه از ھدایت آوردهکتا وقتی «
 »شد.امل نخواھید کمؤمن 

وی را  ألند، خداوندک تبعّیت می ج رمکھا و دستورات پیامبر ا ه از سّنتکس کآن 
ھا و نامالیمات دنیوی و  ھا، ناھمواری ھا و دغدغه الت و معضالت، چالشکاز مش

ند، در ک پشت می ج ه به سّنت و دستورات آن حضرتکدھد و آن اخروی، نجات می
 فرماید: می ج پیامبرالت و معضالت غرق خواھد شد. کباتالق مش

» 
ْ
يُْت ال

َ
ْ َرأ ىٰت قَْوماً فَٰقاَل: يٰا قَْوِم! ِا�ِّ

َ
ـَجیَْش ِانَّٰما َمثَِ�ْ َو َمثَُل ٰماَ�َعثَِ�َ اُهللا بِِه، َكَمثَِل رَُجٍل أ

ـُعْر�ٰاُن، فَانلَّٰجاُء فَانلَّٰجاُء. فَاَٰطاَعُه ٰطائِفَ 
ْ
نَا انلَِّذيُْر ال

َ
ْ أ ُْوا  ةٌ بَِعيَْ�َّ َو ِا�ِّ

َ
ِمْن قَْوِمِه فَاَْدجل

ـَجیُْش  ةٌ فَاْ�َطلَُقْوا ىلَعٰ ُمْهِلِهْم، َ�نََجْوا َو َكَذبَْت ٰطائِفَ 
ْ
ِمنُْهْم فَاَْصبَُحْوا َماكَٰ�ُهْم، فََصبََّحُهْم ال

بََع ٰماِجئُْت بِِه َو َمثَُل  َب  فَاَْهلََكُهْم َو اْجٰتاَحُهْم، فَٰذلَِك َمثَُل َمْن اَٰطاَعِ�ْ فَا�َّ َمْن َعٰصاِ�ْ َو َكذَّ
. ـَحقِّ

ْ
 ١»ٰماِجئُْت بِِه ِمَن ال

ه نزد قومی که خداوند مرا به آن مبعوث گردانیده، به سان مردی است کَمَثل من و آنچه «
ای بیم  ام و من به عنوان گوینده ری دیدهکبیاید و بگوید: ای مردم! با چشمان خودم لش

گوید:  گرداند و می نده و بر باالی سرش میکز تن ه به عالمت خطر، لباس اکدھنده ھستم 
نند و در اوایل شب ک نید و درصدد نجات خود برآیید! آنگاه گروھی از وی اطاعت میکعجله 

یابند. و گروھی دیگر  پیمایند و نجات می افتند و با آرامی مسیرشان را می از آنجا به راه می
 مانند و لشگر غارتگر، صبحگاھان بر می ان خویشکسخنش را دروغ پنداشته و تا صبح در م

ه کسی است کند. و این َمَثل ک سازد و از ریشه و بن برمی شان میکبرد و ھال یورش میھا  آن
ه از من نافرمانی کسی کام از من تبعّیت نماید و مانند  ه آوردهکاز من اطاعت نماید و در آنچه 

 »پندارد. ذیب نماید و دروغکام ت نماید و آنچه از حق آورده

ی شریعت مقدس  بزرگترین اصل از اصول چھارگانه ج پس از قرآن، سّنت پیامبر
 گذاری و تشریع است: باشد؛ یعنی دومین منبع قانون اسالم می

ـَيَمٍن قٰاَل: َكيَْف َ�ْقىِضْ ِاٰذا  ج اَنَّ رَُسْوَل اهللاِ  سَ�ْن َمٰعاِذ بِْن َجبٍَل «
ْ
 ال

َ
لَـّما َ�َعثَُه ِاىل

ْد ىِفْ ِكٰتاِب اِهللا؟ قٰاَل: َفِبُسنَّ  ِ
َ

ـَقٰضاُء؟ قٰاَل: اَقىِْضْ بِِ�ٰتاِب اِهللا. قٰاَل: فَاِْن لَْم جت
ْ
 ةِ ُعرَِض لََك ال

ْد ىِفْ ُسنَّ ج رَُسْوِل اهللاِ  ِ
َ

اَی الٰ  -لُْوا  ؟ قٰاَل: اَْجِتِهُد َرأِیْ َو الٰ آج رَُسْوِل اهللاِ  ةِ . قٰاَل: فَاِْن لَْم جت

 بخاری و مسلم -١

 

                                                           



 ۱۹  ج امبریاّتباع سّنت در پرتو گفتار پ

َْمُد لِ  ج قٰاَل: فرََضََب رَُسْوُل اهللاِ  -اَقرِصُ ىِف اِالْجِتٰهاِد 
ْ
َق ـىلَعٰ َصْدرِهِ َو قٰاَل: احَل ْی َو�َّ ِ

َّ
لِّه اذل

 ١»لِٰما يَْرىٰض رَُسْوُل اِهللا. ج رَُسْول رَُسْوِل اهللاِ 
فرستاد، از وی پرسید: در » یمن«وی را به  ج ه پیامبرکنگاه گوید: آ سمعاذ بن جبل«

تاب کتاب خدا. باز پرسید: اگر آن را در کنی؟ گفت: به ک م میکمیان مردم به چه چیزی ح
پرسیدند:  ج نی؟ جواب داد: به سّنت پیامبرش. دوباره پیامبرک م میکخدا نیافتی به چه ح

نی؟ جواب داد: در حل مسئله از ک م میکچه ح نیافتی، به ج اگر آن را در سّنت رسول خدا
ارش را ک ج ورزم. پیامبر وششی دریغ نمیکار از ھیچ کگیرم و در این  ار میکی اجتھادم  قوه

 که پیکتصدیق نمود و برایش چنین دعای خیر نمود: حمد و ستایش خداوندی را سزاست 
 »رسول خدا را مطابق آنچه رسول خدا از آن راضی و خشنود است، موفق گرداند.

 روزی به بالل فرمود:  ج نند، پیامبرک ه احیای سّنت میکخوشا به حال آنانی 

ْعلَُم يٰا رَُسْوَل اِهللا؟ قٰاَل: إِْعلَْم اَنَّ َمْن اَْحٰی ُسنَّ «
َ
ىِتْ قَْد ِمْن ُسنَّ  ةً إِْعلَْم يٰا بَالُٰل! قٰاَل: ٰما أ

َْجِر ِمثَْل َمْن َعِمَل بِٰها ِمْن َ�ْ�ِ اَْن َ�نُْقَص ِمْن اُُجورِِهْم َشیْئاً،
ْ

ُ ِمَن اال
َ

َو  اُِميْتَْت َ�ْعِدْی، فَاِنَّ هل
ُ اٰكَن َعلَيِْه ِمثَْل ٰاثٰاِم َمْن َعِمَل بِٰها ةً ِضالٰلَ  ةً َمِن اْ�تََدَع بِْدعَ 

ُ
الَٰ�نُْقُص  الٰيَرْٰضاَها اُهللا َو رَُسْوهل

 ٢»ٰذلَِك ِمْن اَْوزٰاِر انّلاِس َشیْئاً.
ه سّنتی از کی خدا؟ فرمود: بدان ھر آن بدان ای بالل! بالل گفت: چه را بدانم ای فرستاده«
ه بعد از من از بین رفتند را احیاء نماید، اجرش به میزان اجر و مزد کھای مرا پس از این سّنت

م گردد، و کنندگان چیزی که از اجر و مزد عمل کآن ید، بیه بر آن عمل نماکسی خواھد بود ک
ه مورد پسند خدا و رسول خدا نباشد، گناھش به میزان گناه کند که بدعتی را ایجاد کھر آن

 »م گردد.کنندگان چیزی که از گناه عمل کآن ه بر آن عمل نماید، بیکسی خواھد بود ک

به آن بسیار  کی سّنت و تمس دربارهھای بعد از خویش نیز  به نسل ج رسول خدا
گاه می دھد و نسل ار سّنت، خبر میکی ان ند و از فتنهک ید میکتأ ند تا ک ھای بعدی را آ

اند و برای  ومت نشستهکی قدرت و ح هکه بر اریکسانی کرین سّنت، کدر مقابل من
اند، َقد  هردکار را ساز کاعتبار ساختن آن، آھنگ ان و بی ج رھایی از سّنت پیامبر خدا

می بر کمندانه و غیورانه، مشت مح اری عزتکبروند و در پیھا  آن نند و به مصافکَعَلم ب

 رواه ابن عبدالبّر و البغوی و غیرھما -١
 ترمذی و ابن ماجه -٢

 

                                                           



 جپرتوی از پیام پیامبر     ۲۰

 تنگ بگردانند.ھا  آن ی فعالّیت را بر وبند، و عرصهکبھا  آن دھان
 فرماید:  می ج رسول خدا

ِر�َْ�ِتِه َ�ُقْوُل: َعلَيُْ�ْم «
َ
ـُقْرٰاِن فَٰما وََجْدُ�ْم ِ�يِْه ِمْن اَالٰ يُوَْشُك رَُجٌل َشبْٰعاٌن ىلَعٰ أ

ْ
بِٰهَذا ال

مَ  َم رَُسْوُل اِهللا َكٰما َحرَّ ُموُْه؛ َو ِانَّ ٰما َحرَّ  َحالٍٰل فَاَِحلُّوُْه، َو ٰما وََجْدُ�ْم ِ�يِْه ِمْن َحٰراٍم فََحرِّ
 ١»اهللاُ 

گاه باشید نزدی« رآن را یه زند و بگوید: این قکم سیر بر تختش تکه مردی با شکاست  کآ
ه حرام دیدید، حرام بدانید. کم بگیرید، ھر چه را در آن حالل یافتید، حالل، و ھر چه را کمح

 »ی خدا است. ردهکی رسول، ھمانند حرام  ردهکه حرام کو براستی 

ند، ک روایت می سه امام مسلم در صحیح خود از ابن مسعودکو در حدیثی دیگر 
 چنین آمده است:

ُخُذْوَن  ةٍ َعثَُه اُهللا ىِفْ اُمَّ ٰما ِمْن نىَِبٍّ �َ «
ْ
ِتِه َحٰواِر�ُّْوَن َو اَْصٰحاٌب يَأ ُ ِمْن اُمَّ

َ
 اٰكَن هل

ّ
َ�بِْ�ْ ِاال

ْلُُف ِمْن َ�ْعِدِهْم َخلُوٌْف َ�ُقولُوَن ٰما الَٰ�ْفَعلُوَن، َو �َ  ْفَعلُوَن �ُِسنَِّتِه َو َ�ْقتَُدْوَن بِاَْمِرهِ. ُ�مَّ ِانَّٰها ختَ
ُروَن، َ�َمن ٰجاَهدُهم �ِيَِدهِ َ�ُهَو ُمؤِمٌن َو َمْن ٰجاَهَدُهم بِِلٰسانِِه َ�ُهْو ُمؤِمٌن َو َمْن ٰما الٰيُْؤمَ 

يْٰماِن َحبَّ  ِ
ْ

 ٢»َخْرَدٍل. ةُ ٰجاَهَدُهم بَِقلِبِه َ�ُهَو ُمؤِمٌن َو لَیَْس َوٰراَء ٰذلَِك ِمَن اال
ه کفرماید: خداوند ھیچ پیامبری را در میان امتھای گذشته نفرستاد مگر این می ج پیامبر«

شدند و به  می که به سّنت و طریقت او متمسکبرای او از امتش حوارّیان و یارانی بودند 
ه کگفتند چیزھایی را  آمدند و می ردند. بعدھا اخالف و فرزندان آنان میک فرمان او اقتداء می

ه با دست کسی که بدان مأمور نشده بودند. کدادند چیزھایی را  ، و انجام میدادند انجام نمی
ند مؤمن که با زبان خویش با آنان جھاد کسی کند، مؤمن است، و کخویش با آنان جھاد 

ی  ی دانه ند مؤمن است، در غیر این صورت به اندازهکه قلبًا با آنان جھاد کسی کاست، و 
 »ھد داشت.سپندی ایمان در او وجود نخوا

ه در این کشماری است  ی احادیث بی ھایی از مجموعه ر شد، نمونهکه ذکاحادیثی 
ه خوانندگان کنیم. باشد ک تفاء میکزمینه وارد شده است و ما ھم به ھمین اندازه ا

را برای موفقیت و پیشرفت و ترّقی و تعالی و  ج عزیز، سّنت و دستورات آن حضرت

 ابن ماجه، ابوداود و دارمی -١
 مسلم، ابوداود، ترمذی، نسایی و ابن ماجه -٢

 

                                                           



 ۲۱  ج امبریاّتباع سّنت در پرتو گفتار پ

ی گوش خود در تمام  فانی خویش، نصب العین و آویزهامل ایمانی، اخالقی و عرکت
 مراحل زندگی قرار بدھند.

 



 

 

 اشاره، از ما به سر دویدن از تو به یک

نثاران و عاشقان، و  جاندر اینجا به عنوان نمونه و مشتی از خروار، اتباع و پیروی 
را به حضور خوانندگان  ج داران پیامبر خاتم والھان و شیفتگان و محّبان و دوست

ھای این بزرگان و پیشگامان پیشتاز  ایات و داستانکه حکداریم، باشد  محترم تقدیم می
ی علم و عمل، اخالص و تقوا و اّتباع و پیروی، چراغی روشن در برابر دیدگان  عرصه

ھا  آن ی جامعه باشد و ردهکی مسلمانان جھان، به ویژه نسل جوان و قشر تحصیل  ھمه
وشش نمایند تا در تمام مراحل زندگی کنیز به تأّسی و اقتداء از آن بزرگان، سعی و 

ی  را نصب العین و آویزه ج بخش حضرت ختمی مرتبت ھا و تعالیم حیات خویش، سّنت
 گوش خویش قرار دھند.

ی ما مسلمانان، اوامر و فرامین سراپا نورانی، و تعالیم و  ه ھمهکبه امید روزی 
آن  کھای گھربار و تابنا آفرین، و سّنت ام و دستورات تعالیکبخش، و اح ھای روح آموزه

را در زندگی فردی و اجتماعی، دنیوی و اخروی، سیاسی و نظامی، فرھنگی  ج حضرت
را در تمام ھا  آن اجراء دربیاوریم و ی و اقتصادی و عبادی و خانوادگی خود به مرحله

ه ھمان عّزت و کی گوش خویش قرار دھیم، باشد  العین و آویزه مراحل زندگی نصب
وتاھی به علت پیروی از که صحابه در مدت زمان کوھی را کسربلندی و عظمت و ش

ه بدون تردید کبدست آورده بودند، ما ھم بدست آوریم؛ چرا  ج ھای آن حضرت سّنت
 ج ھا و تعالیم رسول خدا انسان مسلمان محو اطاعت و فرمانبرداری از سّنت ھرگاه

امل انسانی کھای صعود و ترقی را به سوی ت گاه انوار الھی گشته و پّله شود، تجّلی
ی پس از دیگری طی خواھند نمود و مقّرب بارگاه الھی قرار خواھد گرفت و کخویش، ی

وه دست کرامت و شرافت و عزت و شکلندگی و ھای مجد و عظمت و افتخار و با به قله
 خواھد یافت.

 



 

 

 ج امبر اکرمیت پاز عمل صحابه بر سنّ  ییها نمونه

ه حضرت عثمان بن کدر صلح حدیبیه، ھنگامی » الرضوان ةبیع«در ماجرای  -١
ره با سرداران کجھت مذا ج به عنوان سفیر از طرف رسول خدا سعفان

َاّبان بن «رمه تشریف برد، و ابتدا در منزل پسر عموی خود کی م هکقریش به م
خواست ھمراه پسر عموی خود به  ونت گزید، و وقتی میکس» سعید بن عاص

ھای شلوارش را مطابق  ره حاضر شود، پاچهکنزد سرداران قریش برای مذا
ی عثمان! در به ایشان گفت: ا» ابان بن سعید«باال زده بود.  ج سّنت پیامبر

دانند و آن را به  اند و این عمل را عیب می این مجلس بزرگان قوم نشسته
با قاطعّیت  سن. ولی حضرت عثمانکگیرند، پس شلوارت را پایین  تمسخر می

رد زیرا شلوار کچنین نخواھم  خیر! این« »صاحبنا ةال، هكذا ازر«جواب داد: 

 ١»چنین است. ج سرور و آقایم حضرت محمد
ن. حضرت کباز پسر عموی او به ایشان گفت: ای عثمان! حرم و بیت را طواف 

هُ «عثمان فرمود:  رَ تَّبِعُ اَثَ بُنا وَ نَ نَعَ صاحِ تّی يَصْ يْئاً حَ نَعُ شَ ه سرور و کما قبل از این«؛ »انا النَصْ

ه ما پیرو کدھیم، بل عملی را انجام ندھد، عملی را انجام نمی ج آقای ما حضرت محمد
 »رو آثار ایشان ھستیم. نبالهو د

نّیت که برگشت، مسلمانان عرض نمودند: ای ابوعبدالله (کوقتی حضرت عثمان از م
ای؟ حضرت عثمان در  ردهک کحضرت عثمان) حتمًا با طواف بیت الله، دلت را خن

ه جانم در کاید، قسم به ذاتی  ردهکچه گمان بدی نسبت به من «پاسخ چنین گفت: 
بود، من  در مدینه می ج رمکماندم و رسول ا ه میکسال در م کا یدست اوست اگر ت

ردم؛ البته قوم قریش از من خواستند ک عبه را طواف نمیک ج ھرگز قبل از رسول خدا
 ٢»ردمکنم، ولی من قبول نکعبه را طواف کی  ه خانهک

بن  ةعرو«ه، پس از تبادل نظر و مشوره و رایزنی، کان مکدر صلح حدیبیه، مشر -٢

 ۴۹۹، ص ۴حیاة الصحابة، محمد یوسف کاند ھلوی، ج  -١
 ۳۸۲، ص ۱، زاد المعاد، ج ۳۱۵، ص ۲سیرت ابن ھشام، ج  -٢
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فرستند.  می ج ره، به نزد رسول خداکرا برای گفتگو و مذا» مسعود ثقفی
گفتگو  ج آمد و با آن حضرت ج نیز نزد رسول خدا» بن مسعود ثقفی ةعرو«

ه اصحاب کدید » ةعرو«را گرفته بودند.  ج نمود. اصحاب، اطراف رسول خدا
آب  ج ه ھر وقت آن حضرتکچنان به او ارادت و محبت دارند  ج رسول خدا
گیرد و بر پوست و  ی از صحابه آن را به دست میکاندازد، فورًا ی دھان می

نند، و وقتی ک دھد، فورًا اجرا می دستوری میھرگاه مالد، و  صورت خود می
گیرند،  دیگر پیشی میکخواھد وضو بگیرد، ھمه برای آب وضوی او از ی می

رط تعظیم و آورند و از ف ھنگام صحبت، ھمه صداھای خود را پائین می
را » بن مسعود ثقفی ةعرو«نند. این صحنه، ک بزرگداشت، به سوی او نگاه نمی

 سخت متأثر ساخت، او فورًا به سوی دوستانش برگشت و چنین گزارش داد:

ـُملُوِْك، َو فَْدُت ىلَعٰ َ�يرَْصَ َو َكرْسٰی َو انلَّّجاىِش، «
ْ
َو اَْی قَْوِم! َو اِهللا لََقْد َو فَْدُت ىلَعَ ال

داً. َو اِهللا ِاْن َ�نَخَّ  ٍد ُ�َمَّ ُم اَْصٰحاُب ُ�َمَّ ُمُه اَْصٰحابُُه ٰما ُ�َعظِّ  َ�طٌّ ُ�َعظِّ
ً
يُْت َمِلاك

َ
َم اِهللا ِاْن َرأ

ٰامَ 
ُ

ُه، َو ِاٰذا اََمَرُهْم ِاْ�تََدُرْوا  ةً � َ  َوَ�َعْت ىِفْ َكفِّ رَُجٍل ِمنُْهْم. فََدلََك بِٰها وَْجَهُه َو ِج�ْ
ّ

اَْمَرُه و ِاال
 اٰكُدْوا َ�ْقتَِتلُْوَن ىلَعٰ وَُضْوئِِه، َو ِاٰذا تََ�لََّم َخَفُضْوا اَْصٰواَ�ُهْم ِعنَْدُه، َو ٰما َ�ُدُّ 

َ
أ ْوَن ِاٰذا تَوَضَّ

ُ، َو ِاْن قَْد َعَرَض َعلَيُْ�ْم ُخطَّ 
َ

ِْه َ�ْعِظيْماً هل
َ

 ١»رُْشٍد فَاقِْبلُوْٰها. ةَ انلََّظَر ِايل
» نجاشی«و » قیصر«، »سریک«دربار پادشاھان و فرمانروایانی ھمچون  ای قوم! من به«
ه پیروانش او را چنان تعظیم و بزرگداشت کام  ام؛ اما قسم به خدا ھیچ پادشاھی را ندیده رفته

نمایند. به  او را تعظیم و بزرگداشت و تجلیل و احترام می ج ه اصحاب و یاران محمدکنمایند 
ھا بشود،  ی از آن دستکآورند تا نصیب ی ھا را پیش می زد، ھمه دستخدا اگر آب دھان بیاندا

درنگ فرمانش را اطاعت  به آنان فرمانی بدھد، بیھرگاه و آن را به صورت و اندامش بمالد، و 
نند، و کش ھای آب وضوی او سر و دست می وضو بسازد، برای گرفتن قطرهھرگاه نند و ک می

آورند و از فرط بزرگداشت وی به او  ن را نزد وی پائین میسخن بگوید، ھمگی صداھایشاھرگاه 
رده کای به شما پیشنھاد  وی راه و روش و طرح مناسب و عاقالنه کنگرند! ھم این خیره نمی

 »است، از او بپذیرید.

 جخواستند از اتباع سّنت پیامبر ای نمی در ھیچ لحظه شرامکی  ه صحابهکبراستی 

 ۱۰، ص ۲کتاب الشروط، صحیح البخاری، ج  -١
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عجین گشته بود،  ج آنان با محبت و اطاعت رسول خداھای  ه قلبکعقب بمانند چرا 
رسیده بودند و ھیچگاه در  ج به حقیقت دین و حقیقت آئین محمدیھا  آن از این رو

در زندگی خویش از سعی و تالش، دریغ  ج ھای پیامبر راه تحقق تعالیم و آموزه
ی  ن و آویزهھای رسول گرانقدر اسالم را نصب العی ه ھمواره سّنتکورزیدند، بل نمی

 گوش خویش داشتند.
ردند، ایرانیان حضرت کدر ایران حمله » سریک«ه مسلمانان به کھنگامی  -٣

ره و رایزنی به قصر دعوت کرا جھت مذا -فاتح ایران  - س»بن یمان ةحذیف«
 ردند.ک

حضرت حذیفه با ھیئت ھمراه، وقتی به آنجا رسید، ابتدا با غذا پذیرایی شدند. 
ای  سری، مشغول تناول غذا بود، لقمهکدر دربار » بن یمان ةذیفح«ه حضرت کھنگامی 

ھنگام تناول «ه فرمود: کبه یادش آمد  ج رمکاز دستش افتاد، فورًا این حدیث رسول ا
نید. چون رزق خداوندی است و کای از دستتان افتاد، آن را ضایع ن لقمهھرگاه غذا 

ت نھاده است، لذا آن را کبر دام حصه از رزق،که خداوند متعال در کمعلوم نیست 
 »رده و تناول نمائید.کبردارید و تمیز 

دست خویش را  ج ھای پیامبر لذا حضرت حذیفه به خاطر اطاعت از تعالیم و آموزه
ه این کسی نشسته بود، او با اشاره فھماند کاو  کرد تا آن لقمه را بردارد. نزدیکدراز 

باشد، اگر  می» سریک«ر ابر قدرت جھان نی، این درباک ه تو داری میکچه عملی است 
نی، َوقعت و ھیبت تو در که سر سفره افتاده است، برداشته و تناول کتو این لقمه را 

ه کھا افرادی ھستند  نند اینک ر میکم خواھد شد. گذشته از این، آنان فکدل آنان 
تناول نمایی ه آن لقمه را برداشته و کاند، لذا وقت آن نیست  چیزی برای خوردن ندیده

 ن.ک کو بنابراین اینجا این عمل را تر
 ی بسیار عجیبی گفت و فرمود: حضرت حذیفه در جواب او جمله

نَّ « كُ سُ ولِ اهللاِ ةَ أ أَتْرُ سُ قی؟ ج رَ ؤالء احلُمْ را به خاطر  ج آیا من سّنت رسول خدا« ؛»هلِ
ردن، که عزیزم بدارند یا با مسخره کنم؟ برای من فرقی ندارد ک کھا تر این احمق

 ١»ذلیلم گردانند.

 ۱۶۳، ص ۲تربیتی، ج  -ھای اصالحی  خطبه -١
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امروز مسلمانان عزتشان را در مال و متاع دنیا  شرامکی  متأسفانه برخالف صحابه
ھا و اروپائیان را  روی غربی دانند و دنباله ردن قرآن و سّنت میکشان را در رھا  و ترقی

پندارند. و بدون تردید ذلت  یدر رسم و آئین زندگی، از اسباب فخر و مباھات خویش م
احساس  ج رمکھای حضرت رسول ا ه از سّنتکو رسوایی مسلمانان در ھمین است 

ه راه و که افرادی را کدھند، بل نند و نه تنھا رغبتی به عمل نشان نمیک ننگ و عار می
مطابقت دارد به باد  ج ھای حضرت رسول رسم زندگی آنان با شریعت اسالم و سّنت

ھای  ردن بر سّنتکه دارند از عمل کگیرند. و بنا بر ضعف ایمانی  و تمسخر میاستھزاء 
نند اما در راه تقلید فرنگیان و غربیان ک احساس شرم و حیا می ج رمکحضرت رسول ا

 تاز میدان ھستند. هکی زندگی آنان ی و شیوه
ره کبرای مذا» ربعی بن عامر«و » بن یمان ةحذیف«ه حضرت کھنگامی  -٤

شوند، دربان و نگھبان » سریک«ی خویش وارد قصر  با لباس سادهخواستند 
ھنه و ساده کشدند و گفتند: به قصر پادشاه با این لباس ھا  آن قصر مانع ورود

ای آوردند و به حضرت ربعی بن عامر دادند و گفتند: این  روید؟ سپس ُجّبه می
مر گفت: اگر جّبه را پوشیده و به مالقات پادشاه بروید. حضرت ربعی بن عا

ه خود پادشاه داده ضروری و الزامی کای  برای ورود به قصر، پوشیدن جبه
شوئیم، و ما فقط با لباس  ی با او دست می رهکگردیم و از مذا باشد، ما برمی

پذیرد ما ھم  رویم! و اگر پادشاه ما را با این لباس نمی خود به نزد او می
 اشتیاقی برای مالقات با او نداریم.

ه حاضر کاند  ھای عجیب و غریبی آمده ه آدمکان به داخل قصر پیغام فرستاد درب
ربعی بن «ی مخصوص مالقات با پادشاه را بپوشند! در این اثناء حضرت  نیستند جّبه

ستگی، دندانه و شیار که به سبب شکردن قسمتی از شمشیرش کبه صاف » عامر
یرت را بده ببینم. حضرت ربعی برداشته بود، مشغول شد. نگھبان قصر بدو گفت: شمش

شمشیرش را به نگھبان داد. نگھبان نگاھی به شمشیر انداخته و با لحنی تحقیرآمیز 
نی؟ حضرت ربعی بن عامر گفت: تو کخواھی ایران را فتح  پرسید: با این شمشیر می

آورد را ھنوز  ت درمیکه شمشیر را با قدرت به حرکای، بازویی  فقط شمشیر را دیده
 ای! ندیده

ترین سپرشان را  مکان بده. حضرت ربعی بن عامر، محنگھبان گفت: بازو را ھم نش
تواند  ه ھیچ شمشیری نمیکشد  اش گفته می ه دربارهکترین سپر آھنین  مکطلبید. مح
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سی این سپر آھنین را به دست کآن را از بین ببرد، آورده شد. حضرت ربعی گفت: 
دار خویش  رت ربعی با ھمان شمشیِر دندانهگرفته و در جلوی من بایستد. پس حض

رد. ھمه مات و که به دو نیم آن را تقسیم کم فوالدین فرود آورد کای بر سپر مح ضربه
 ھا دیگر چه مخلوقاتی ھستند! ه اینکمبھوت ماندند 

ه کاند و لباسی  ه مخلوقات عجیب و غریبی آمدهکبه ھر حال دربان پیغام فرستاد 
ترین  مکسته است اما محکپوشند و ظاھرًا شمشیرشان ش نمیشما داده بودید را 

داده شد. طبق قانون قصر، ھا  آن ی ورود به رد. سرانجام اجازهکسپرھایمان را دو نصف 
ایستادند. حضرت ربعی بن  نشست و دیگران جلوی او می خودش بر تخت می» سریک«

پیروی  ج مدی خدا حضرت مح عامر گفت: ما از تعلیمات و دستورات فرستاده
اند، ما  ی بنشیند و دیگران جلوی او بایستند بازداشتهکه یکنیم و ایشان ما را از اینک می

ره نیستیم، یا برای ما ھم تختی بیاورید تا بر آن نشینیم، و کبه این صورت حاضر به مذا
رسی برخاسته و مقابل ما بایستد. به این شرط حاضر به کاز تخت و » سریک«یا 
 ١»یم.ره ھستکمذا

م و عشق و محبت به کبراستی صحابه با چنین ایمان استوار و یقین مستح
بران زمان خویش را لرزه بر اندام کتوانستند مست ج ھای حضرت ختمی مرتبت سّنت

ریانشان را متزلزل نمایند. و در واقع بزرگترین عامل موفقیت آنان کنند و سپاه و لشک
ارزار ھمین محبت و اعتقاد راسخ به تعالیم و کی  ان دھندهکو ت کھای ھولنا در صحنه

ھای  ه سّنتکبه خوبی دانسته بودند ھا  آن بود. و ج رمکرسول ا کھای تابنا آموزه
خبر، به علت خوف  نباید به خاطر مشتی نادان و از خدا بی ج گرانبھای رسول خدا
 گردد. کاستھزاء و تمسخر تر

را » حجر االسود«ه که ایشان ھنگامی کروایت شده  ساز عمر بن خطاب -٥
 فرمود: بوسید، می می

يُْت رَُسْوَل اهللاِ «
َ
ْ َرأ ٰ اَ�ِّ علَُم ِانََّك َحَجٌر الٰترَُضُّ َو الَٰ�نَْفُع َو لَْوال

َ
ُ�َقبِّلَُك ٰما  ج إِّ� أل

تَُك 
ْ
 ٢»َ�بَّل

 ۱۶۵، ص ۲ھمان، ج  -١
 ماجهبخاری، مسلم، احمد، ابوداود، نسایی، ترمذی و ابن  -٢
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و اگر  ه تو سنگی بیش نیستی و سود و زیانی نداری،کدانم  من می»! حجر االسود«ای «
بوسیدم. و بوسیدنم، فقط محِض  بوسد، ھیچگاه تو را نمی تو را می ج ه پیامبرکدیدم  نمی

ه تو به خودی خود سود و کاست، نه به خاطر این ج رمکپیروی و اتباع از الگوی عملی پیامبر ا
 »زیانی را به دنبال داری!

 کسیرِت پا ه رمز پیروزی و سعادت دنیوی و اخروی، در اقتداء بهکو براستی 
 کران نه تنھا در یکه خردمندان و روشنفکباشد و شایسته است  می ج رمکپیامبر ا

را الگو و راھنمای  ج رمکه در تمام شئون زندگی قدم به قدم، رسول اکمیدان بل
ت این اعمال، کوتاھی روا ندارند، تا به فیض برکخویش قرار داده و در این باره ھیچ 

منازل محبت خدا و رسول را به سرعت طی نمایند و به مراتِب ُقرب خداوندی و 
 محبوب حقیقی خویش برسند.

ْوَل ىلَعٰ َرُسْوِل « -٦ ُ ّنا نَتَٰناَوُب ال�ُّ
ُ
َنْٰصارِ... َو ك

ْ
نَا و ٰجاٌر ىِلْ ِمَن اال

َ
ْنُت أ

ُ
اَل: ك

ٰ
عن ُ�َمر ق

ُت ِجْئُتُه  ج اهللاِ 
ْ
ا نََزل

ٰ
اِذ

َ
. ف

ً
نِْزُل يَْوما

َ
 َو أ

ً
َوىْحِ َو َ�ْ�ِهِ َ�ْ�ُِل يَْوما

ْ
َْوَم ِمَن ال لَِك ايلْ

ٰ
رَبِ ذ

خِبَ
لَِك 

ٰ
ا نََزَل َ�َعَل ِمْثَل ذ

ٰ
 ١»َو اِذ

ام از مسجد نبوی خیلی فاصله داشت) به ھمین خاطر برای  گوید: (مدتی خانه سعمر«
ه از کی خود  توانستم به مسجد نبوی بیایم. با ھمسایه ت در مجلس نبوی ھر روز نمیکشر

ت که به نوبت در مجلس نبوی شرکانصار بود این قضیه را در میان گذاشتم، قرار بر این شد 
ی خود را از ھر آنچه از  رفتم و در بازگشت ھمسایه روز من به مسجد نبوی می کنیم؛ یک

 »رد.ک ار را میکام این  ردم، روز دیگر ھمسایهک شنیده بودم باخبر می ج رمکرسول ا

گذاشتند سخنان  دادند و نمی ھا جان می اینگونه به سّنت شرامکی  آری! صحابه
نونی ما نیز فردی کبه آسانی از دستشان برود. و اگر در عصر  ج رمکحضرت رسول ا

ه به اعمال کاتباع و حفظ سّنت را نصب العین خویش قرار دھد و در ھر امری قبل از آن
ی اعمال خویش قرار  را سرلوحهبنگرد و آن  ج رمکدیگر متوجه گردد، به عمل رسول ا

آلی خواھد  ی مراحل زندگی خویش، زندگی نمونه و ایده در ھمه کدھد، بدون ش
ی اسالمی به شمار  ترین فرد جامعه امیابکمندترین و  توان او را سعادت داشت و می

 آورد.

ـُجْمعَ  سعن ابن مسعود« -٧
ْ
َ�ُْطُب فَِسَمَعُه َ�ُقْوُل:  ج َو انلَّىِبَّ  ةَ انّه ٰجاَء يَْوَم ال

 بخاری، کتاب العلم -١
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ـَمْسِجِد، فََرٰاُه انلَّىِبُّ » ِاْجِلُسْوا«
ْ
ُ: تَٰعال يا َعبَد اهللا بن  ج فََجلََس بِٰباِب ال

َ
فَٰقاَل هل

 ١»َمسعود...

ردند و به چنین ک ایراد می ج خطبه در مسجد نبوی ج رمکروزی حضرت رسول ا«
عبدالله بن «در آن وقت ». بنشینید«رمودند: ه در اطراف مسجد ایستاده بودند، فکمردانی 
ه کآمد. ھنوز به مسجد نرسیده بود  بیرون بود، و به طرف مسجد نبوی داشت می س»مسعود
درنگ ھمانجا (سر راه  به گوشش رسید. وی بی ج رمکحضرت رسول ا» بنشینید«فرمان 

 نشست).

به حضرت عبدالله بن مسعود  ج رمکدر مالقاِت پس از خطبه، حضرت رسول ا
ه در اطراف ایستاده بودند، گفتم بنشینید و منظورم تو نبودی کسانی کفرمود: من به 

رد: بعد از کآمدی. حضرت عبدالله بن مسعود در پاسخ عرض  ه داشتی از بیرون میک
قدم  که یک، عبدالله را مجال نداشت ج از سوی رسول خدا» بنشین«شنیدن فرماِن 

 »ردارد.به جلو ب
ه فقط در ک ج گویند اتباع و پیروی از اوامر و فرامین گھربار رسول خدا به این می

ھای پیامبر گرامی اسالم،  ردار بر فرمودهکه با عمل و کشد، بل گفتار و شعار خالصه نمی
 صحابه بودن خویش را به جھان و جھانیان ثابت نمودند.

ه کچنان برای آنان قابل احترام و اتباع و پیروی بود  ج رمکفرمان و دستور رسول ا
داشتند و برای انجام فرامین  ای درنگ را در امتثال و بجای آوری آن را روا نمی لحظه

الت کھای گرانبھای ایشان از جان و دل آماده بودند، گر چه مش و سّنت ج رسول خدا
ولی باز ھم مطیع تعالیم و قرار داشته بود، ھا  آن ھای فراوانی در فراروی و سختی

 ھای ایشان بودند. آموزه
در پرھیز و اجتناب از بدعت، گوی سبقت را از دیگران ربوده  شرامکی  صحابه -٨

باری برای ادای نماز به مسجدی تشریف  ببودند. حضرت عبدالله بن عمر
ردن مردم بار که مؤذن مسجد برای جمع کبرد، ھنوز جماعت بر پا نشده بود 

بار کی نماز شده است]، شاید ی [وقت اقامه »ةجامع ةالصلو«دیگر بانگ داد: 

اند، به  نون به مسجد نیامدهکه تاکنیز گفت تا مردمانی  »ةعلی الصلو حي«

 ابوداود -١

 

                                                           



 جپرتوی از پیام پیامبر     ۳۰

 برسانند. سرعت خویشتن را به مسجد
لمات از مؤذن، به ھمراھانش کبه محض شنیدن این  بحضرت عبدالله بن عمر

ه طبق کچرا  ١مرا از پیش این بدعتگر ببرید، »خرج بنا من عند هذا املبتدعأ«فرمود: 
شود، و پس از اذان، دوباره اعالن  مرتبه اذان می کطریقه و روش خدا و رسولش ی

ردن بدعت است، لذا مرا از این کنیست، و برای بار دوم اعالن  ج ردن، روش پیامبرک
 »مسجد ببرید.

اش نسبت  عمر به خاطر محبت و عشق فوق العادهدر حقیقت حضرت عبدالله بن 
(حتی  ج رمکردار پیامبر اکارھا و اعمال و کو پیروی مو به مو از تمام  ج به رسول خدا

را از باب تقرب به خدا ھا  آن ه به خاطر تقرب به خدا نبوده است) و پیامبرکارھایی را ک
معروف » ج رمکپیرو پیامبر ا یارِ «رد، به ھمین جھت به ک انجام نداده بود را پیروی می

 رد.ک پیروی می ج گردید، چون به طور دقیق از اقوال و افعال آن حضرت
را  ب»عبدالله بن عمر«ه کروایت نموده  س»زید بن اسلم«به عنوان مثال: 

خواند. در این مورد از او پرسیدم. او ھم جواب  رده و نماز میکه ازارش را باز کدیدم 
ند، من نیز به تأّسی و اقتداء از ک ار را میکه این کرا دیدم  ج من رسول خدا«داد: 

گوید: با ابن عمر مشغول مسافرت بودم،  نیز می» مجاھد« ٢»نم.ک چنین می ایشان این
ردی؟ او پاسخ کار را که چرا این کاز جایی گذشت و از جاده خارج شد. از او پرسیدند 

ار را که این کرا دیدم  ج من رسول خدا« ؟»فعل هذا، ففعلتُ  ج رايتُ رسولَ اهللا«داد: 
 ٣»ردم.کار را به پیروی از ایشان کند، پس من ھم این ک می

گوید: با ابن عمر در سرزمین عرفات بودیم؛ وقتی به راه افتاد  نیز می» ابن سیرین«
من ھم با او رفتم، به نزد امام رفت و نماز ظھر و عصر را با او خواند، سپس ایستاد؛ من 

ی قبل از  تانم نیز ایستادیم. وقتی امام به راه افتاد ما ھم به راه افتادیم تا به تنگهو دوس
رسید. ابن عمر شترش را در آنجا خواباند، ما ھم شتران خویش را خواباندیم، » مأزین«

ه مھار شترش را در دست کخواھد نماز بخواند، ولی غالمش ( ه میکردیم کما گمان 

 ترمذی -١
 ابن خزیمه و بیھقی -٢
 مسند احمد و بّزاز -٣

 

                                                           



 ۳۱ ج امبر اکرمیاز عمل صحابه بر سّنت پ ییها نمونه

 ج رمکه وقتی پیامبر اکه او به یاد آورده کد نماز بخواند، بلخواھ داشت) گفت: او نمی
ه در اینجا کان رسیده است، قضای حاجت نموده است، او ھم دوست دارد کبه این م

 ١ند.کقضای حاجت 
ه قرار که در مسیر مدینه و مکبه درختی ھرگاه گویند: عبدالله بن عمر،  نیز می
ھمین  ج ه رسول خداکداد  رفت و خبر می رسید، به خواب نیمروزی فرو می داشت می

 ٢رد.ک ار را میک
 ج ه آن حضرتکه دیده بود که عبدالله بن عمر از زمانی کگویند:  باز از او می

ھا استفاده  فشکزند، از ھمان نوع  را رنگ زرد میھا  آن پوشد، و ھای چرمی می فشک
 ٣آورد. رنگ زرد درمیرد و به ک می

و دیگر صحابه  بمال حّب عبدالله بن عمرکایات، بیانگر کآری تمام این ح
ه ھر فعل کو نورانی ایشان بود، چرا  کو تعلیمات سرا پا تابنا ج نسبت به پیامبر

تخلف  شرامکی  توان گفت: نزد صحابه و می ج اسی بود از رفتار پیامبرکصحابه، انع
ترین مسائل، امری محال بود؛ و ھمین  حتی در جزئی ج ورزیدن از راه و روش پیامبر

ه بزرگترین عامل موفقیت آنان در قبال رویدادھای بزرگ و حوادث کی ظریف بود  تهکن
 رفت. روزگار به شمار می

 ج ردار و گفتار پیامبرکترین اتفاقی، فورًا متوجه رفتار و کوچکھا در صورت بروز  آن
گرفتند و در این  رد ایشان در این زمینه سرمشق و خط و مشی میکشدند و از عمل می

را با رعایت دقیق صفات  ج ه عیِن فعل پیامبرکردند ک راستا چنان محتاطانه عمل می
ردن بر که از عمل کسانی کنمودند، و این درس بزرگی است برای  آن اجراء می

نند اما در راه تقلید ک رم و حیاء میاحساس ش ج رمکھای حضرت رسول ا سّنت
تاز میدان ھستند، حتی در لباس، مو،  هکی زندگی آنان، ی فرنگیان و غربیان و شیوه

ردارھا، ھمواره سعی بر آن دارند تا آنان را الگو و کاصالح سر و صورت و رفتارھا و 
 ی خویش قرار دھند. نمونه

 مسند احمد -١
 الترغیب و الترھیب، عالمه منذری -٢
 الترغیب و الترھیب، فصل ترغیب در اتباع سنت -٣

 

                                                           



 جپرتوی از پیام پیامبر     ۳۲

ذ انلَّىِبُّ «انّه قال:  بعن ابن عمر« -٩
َّ

َذ انلاُس  ج ِاخت
ّ

ٰخاتَماً من َذَهٍب؛ فاخت
ذُت خاتَماً من ذهٍب، فنبَذُه و قال: اّ� ج خٰواتيَم من ذهب. فقاَل انلىبُّ 

ّ
: ِاّ� ِاخت

بداً. فنبَذ انلاُس َخوٰاِ�يَمُهم
َ
لِبَسه أ

َ
 ١»لَن أ

انگشتری طالیی در انگشت خویش نھاد،  ج رمکمرتبه رسول ا کگوید: ی بابن عمر«
ردند. مدتی کدام برای خویش انگشتری طالیی تھیه کبه پیروی از ایشان، ھر و صحابه نیز 

شید و دور انداخت و فرمود: ک کبر باالی منبر، انگشتر خویش را از دست مبار ج بعد، پیامبر
رد. تمام صحابه به پیروی از رسول کبه خدا سوگند! دیگر ھرگز آن را در انگشت نخواھم 

 ».انداختند دور و كشيدند بريون را انگشرتهايشان ای قفهو هيچ بدون و درنگ بی جخدا

در  ج رمکاین روایت دلیل و برھانی واضح و روشن بر دوستی و محبت رسول ا
 ج رمکی از محو شدن آنان در اطاعت رسول اکبود و این عمل حا شقلوب صحابه

ه در پی تأویل و تحلیل گفتار رسول خدا باشند، و به خاطر محبت کباشد، بدون این می
ای در راه اتباع و اطاعت ایشان درنگ روا  داشتند، لحظه ج رمکه با رسول اکشدیدی 

 گذاشتند. داشتند و برای امتثال فرمان محبوب خویش از جان و دل مایه می نمی

عن اخلَْذف.  ج قال: ن� رسول اهللا بعن اىب سعيد، عبدا� بن مغفل« -١٠
 العَ� و ي�رس السنّ 

ُ
 العدّو و انّه يَفَقأ

ُ
يَد و الينَكأ و  - ٢».وقال: انّه اليقتل الصَّ

ن� عن  ج اّن قر�باً ال بن مغفل َخَذَف فَنهاُه و قال: اّن رسوَل اهللا« -: ةىف رواي
ثك اّن رسول اهللا ن�  ج اخلَْذِف و قال: انّها التَصيُد صيداً؛ ثم اعد فقال: اَُحدِّ

 ٣»عنه، ُ�مَّ ُعْدَت ختذف؟ ال اَُ�لُِّمَك أبداً 

از زدن سنگریزه  ج ه گفت: رسول خداکمروی است  باز ابوسعید عبدالله بن مغفل«
رد و نه ضرری بر دشمن وارد آورد، کار کتوان ش ردند و فرمودند: با سنگریزه زدن نه میکمنع 

 »ند.کش گرداند و یا دندانی را می ور میکسی بخورد، آن را کو اگر اتفاقًا به چشم 
ی)  ان و خویشاوندان (برادرزادهکی از نزدیکی«و در روایتی دیگر چنین آمده است: 

نمود. عبدالله او  رد و آن را پرتاب میک ھا بازی می عبدالله بن مغفل داشت با سنگریزه

 بخاری -١
 متفق علیه -٢
 ابن ماجه -٣

 

                                                           



 ۳۳ ج امبر اکرمیاز عمل صحابه بر سّنت پ ییها نمونه

از زدن  ج خدان) رسول کار را نکرد و به او گفت: (برادرزاده این کار منع کرا از این 
ی  اری را صید نمود. (برادرزادهکتوان ش ردند و فرمودند: با آن نمیکسنگریزه منع 

گوشی برنداشت و چون عمویش را از خویش  م عمری، دست از بازیکعبدالله به سبب 
ھا نمود. چون عبدالله متوجه شد، با  ردن با سنگریزهکغافل دید) باز شروع به بازی 

ار را کنم و تو باز ھمان ک را بازگو می ج ی رسول خدا ایت فرمودهعصبانیت گفت: من بر
 »نی؟ قسم به خدا ! ھرگز با تو سخن نخواھم گفت.ک می

خلفای راشدین بودند، یعنی  ج مان اسالمی پس از رسول خداکترین حا عالی -١١
ه روش و راه آنان الگو و سرمشق مسلمانان جھان است. کسانی کھمان 
اش بعد از خالفت  در نخستین خطبه سر صدیقکبوبی اول، حضرت ا خلیفه

 فرماید:  می

ُت علي�م و لَسُت خب� �م، فان َرأيتُمو� ىلع حقٍّ فأعينو�، و ان َرأيتُمو� «
َّ

اّ� َويل
) في�م و ِاْن َعصيتُه فال طاع

َ
طيعو� ما اَطعُت اَهللا (و رسوهل

َ
دو�... أ ىل  ةىلع باطٍل فَسدِّ

 .»علي�م
ه ھیچگونه برتری بر شما کام، در حالی  ای مردم! من به پیشوایی شما برگزیده شده«

روم مرا به راه  ه به بیراھه میکنید، و اگر دیدید کام  ندارم، اگر مرا به راه حق دیدید، یاری
ام  ه در چھارچوب فرمانبرداری خدا [و رسولش] ھستم فرمانبرداریکراست گردانید. تا زمانی 

 »نید.کنید و اگر او را نافرمانی نمودم ھیچ لزومی ندارد از من اطاعت ک

نداده و  کانجام داده است تر ج ه رسول خداکاری را کھرگز «فرماید:  و نیز می
دھم  کترسم اگر چیزی از دستوراتش را تر ام، می ردهکنخواھم داد و حتمًا به آن عمل 

 ١»گمراه شوم
ای مبارزه با مغالطه طلبان و مردمان را بر سحضرت عمر فاروق -١٢

م گرفتن سّنت و کسرایان، سفارش و توصیه به مح جویان و بیھوده سفسطه
 فرماید: ند و چنین میک می ج تعلیمات سراپا نورانی آن حضرت

َن اََعلُم « َن فان اَصحاَب السُّ َسيأىت ناٌس ُ�اِدلُون�م �ُِشبَهاِت الُقران فَُخُذوُهم بالسُّ

 ۲۳۹، ص ۶ج  البدایة و النھایة، -١
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 ١»اب اِهللا.ب�تٰ 
گذراند؛ در  عنقریب گروھی نزد شما خواھند آمد و با شبھات قرآنی بنای مجادله می«

ھا، بھتر از  جوابشان را بدھید، زیرا دانشمنداِن سّنت  ج ھای رسول خدا مقابل شما با سّنت
گاھی دارندکھر   ».س دیگری به قرآن آ

گونه اظھار ، و دوری از ھر ج به سّنِت آن حضرت کدر جایی دیگر در باب تمس
 فرماید: ام دینی چنین میکنظر شخصی پیرامون مسائل و اح

نَّ « اَْن  ج ، اَْ�يَتُْهم اَٰحاديُث رسوِل اهللاةِ و ِايّا�م و اصحاُب الرأِی فانّهم اَعٰداُء السُّ
 ٢»�فظوها فقالوا بالرأی، فضلّوا و اَضلُّوا.

دھند) دشمنان سّنت  اھمیت نمی ج ھای رسول خدا ه به سّنتکسانی کاصحاب رأی («
ل افتاد (و شرم داشتند از کدوری گزینید. حفظ احادیث برایشان مشھا  آن ھستند، پس از

ر ضعیف و عقل قاصر خویش به معارضه با کدانیم) لذا با ف ه در جواب سؤال بگویند: نمیکاین
سّنت و ھا پرداختند و در نتیجه خود گمراه شدند و دیگران را نیز به خاطر دوری از  سّنت
 »نمودند. اش مبتنی بر ھوا و ھوس است، گمراه ه اساس و پایهکبه رأی  کتمس

ھای تعلیمات و فرامین و دستاوردھای رسول  خواھیم به گنجینه اگر ما می -١٣
بھره و نصیبی را  ج ران آن حضرتک نیم و از اقیانوس بیکدست پیدا ب ج خدا

ف و کزمینه یاران جان بر  شامل حال خویش نمائیم، بر ما الزم است تا در این
را الگو و سرمشق خویش قرار  ج ی آن حضرت جان نثار و عاشق و شیفته

ترین و  لیدیکترین و  ی از مھمکه یکرام، کی  دھیم، تا در پرتو پیروی از صحابه
ی تعلیمات اسالمی و دستاوردھای  ھای دستیابی به گنجینه ترین راه محوری
 ی درست و بھینه را ببریم. استفادهآید،  به شمار می ج رمکرسول ا

 ج ترین اصحاب رسول خدا ی از برجستهکی سحضرت عبدالله بن مسعود
 فرماید: می

صحاُب ةَمْن اكن ُمْستَّناً فلیَْسنَتَّ بمن قدماِت، فانَّ الىَحَّ التؤمن عليه الفتن«
َ
، اُوئٰلك أ

اَبّرها قلو�اً و اَعَمقها علماً و اقلّها ت�لّفاً؛ ِاختارُهم اُهللا  ةاكنوا افضَل هذه االُمَّ  ج �مدٍ 

 دارمی -١
 بیھقی -٢

 

                                                           



 ۳۵ ج امبر اکرمیاز عمل صحابه بر سّنت پ ییها نمونه

دينه، فَاْعِرفُوا هلم َفَضلَُهم َو اتّبُعوُهم عن اثرهم و تمّسكوا بَِما  ةنبّييه و الِقام ةِ لِصحب
 ١».اْستََطْعتُم ِمن اخالقهم و ِسَ�ِِهم فانّهم اكنوا ىلَع الَهْدِی الُمْستَقيم

ه مرده است تأّسی جوید، کسی باشد، باید به آنکننده به کخواھد، اقتدا  میه از شما کھر «
 ج ھا ایمن نیست. و آن گروه، اصحاب محمد چون در ھر صورت زنده از وقوع در فتنه

ّلف و بھترین حال و کمترین تکترین قلب، ژرفترین علم، کباشند، آنان از میان افراد امت، پا می
ه خداوند متعال برای مصاحبت و ھمدمی رسول کوھی ھستند موقعّیت را دارند. آنان گر

ھا  آن خویش و قائم نگھداشتن دین مبین خویش، انتخاب فرموده است، لذا نسبت به
ه در توان دارید، از اخالق و کقدرشناس باشید و قدم بر نقش قدمھایشان بگذارید و به آنچه 

بر شاھراه ھدایت و خط  ج حضرت محمده اصحاب بزرگوار کعاداتشان تقلید نمائید. براستی 
 »مستقیم قرار دارند.

َو ىِلْ َشْعٌر َطِو�ٌْل. فقال: ُذبٰاٌب ُذبٰاٌب.  ج عن وائل بن حجر، قال: َرآ� انلىبُّ « -١٤
 ٢».فقال: ِاّ�ْ لم اعنك و هذا احسن ج فَاْ�َطلقُت فَاَْخذتُه، فَرا� انلىبُّ 

حاضر شدم، موھای سرم  ج ضرتبار خدمت آن ح کفرماید: ی می سوائل بن حجر«

ردم کمن گمان  »ُذباٌب ُذباٌب «فرمودند:  ج بسیار بزرگ شده بود، وقتی جلو آمدم، آن حضرت
ی موھای من چنین گفتند. بنابراین از آنجا بلند شدم و رفتم موھایم را تراشیدم،  ه دربارهک

ھایت را بتراشی) اما ه موکفرمودند: به تو نگفته بودم ( ج چون روز بعد حاضر شدم پیامبر
 »وتاه نمودی.که موھایت را کردی کخوب 

اگر چه از گفتار و  ج ی آن حضرت به محِض اشاره سآری حضرت وائل بن حجر
در  ج ی آن حضرت اشتباه فھمیده باشند، باز ھم با اشاره ج ی آن حضرت خواسته

 ج رمکرسول اشدند، و امر و دستور  ار از خویشتن تأخیری را قائل نمیکانجام آن 
ای درنگ را در امتثال و به  ه لحظهکچنان برای آنان محترم و قابل تقلید و اّتباع بود 

 داشتند. جای آوری آن روا نمی

 ةمن ثَنيّ  ج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال: اقبلنا مع رسول اهللا« -١٥
ذه؟ فعرفُت ما َكره، بالُعصفر فقال: ما ه ةمرّضج ةاَٰذاخر، فَاتلفَت اىلَّ َو ىلَعَّ َر�ط

فاتيُت اَه� و هم �سجرون تنّورهم. فقذفتُها فيه، ثم اتیتُه من الغد فقال: يا 

 المصابیح ةمشکا -١
 ابن ماجه -٢
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؟ فاخربته. فقال: اال كسوتها بعض اهلك فانه البأس ةعبدا�! ما فعلت الر�ط
 ١»بذلك للنساء

در سفری  ج گوید: با رسول خدا لله بن عمرو بن العاص [جّد عمرو بن شعیب] میعبدا«
ه به رنگ که خودم را با چادری کشان حاضر شدم در حالی کوقت در محضر مبار کبودیم، ی
مرا دیده و فرمودند: این چیست  ج می نارنجی شده بود، پوشانده بودم. آن حضرتکزعفران 

بر من معلوم شد. پس از پایان سفر  ج ای؟ از این سؤال آثار نارضایتی آن حضرت ه پوشیدهک
ه افروخته بودند انداختم. روز بعد آن که به خانم رفتم، چادرم را در آتش دانی کاینبه محض 

ردم. فرمودند: چرا به کردند و من جریان را برایشان تعریف کاز ھمان چادر سؤال  ج حضرت
ه در پوشانیدن زنان با آن چادر، ایرادی وجود کنند، چرا کزنان ندادی تا از آن استفاده 

 »نداشت.
ه بر دلش زخم کسی کاینجا احتیاجی به سوزاندن چادر و جود نداشت، اما آری در 

ر کنشسته باشد، حتی حاضر نیست ف ج ناگواری و نارضایتی محبوبش حضرت محمد
 توان شّر چادر را برطرف ساخت. ای دیگر می ه به گونهکند ک

 ج ىف َسَفٍر، فََرأی رسوُل اهللاِ  ج عن رافع بن خديج قال: َخرََجٰنا َمَع رسوُل اهللاِ « -١٦
أال  ج فيها ُخُطوُط ِعْهٍن مُحٍُر، فقال رسوُل اهللا ةىلَع َرٰواِحِلٰنا َو ىلع إِبِلٰنا أ�ِسيَ 

 لقول رسول اهللا ةأری هذه احلُْمر
ً
ااع ر بعض  ج قد َعلَتُْ�م؟ َ�ُقمٰنا رِسٰ حىّت َ�فِّ

 ٢»ف�عناها عنها ةابلنا فاخذنا اال كسي

بودیم، در آن سفر بر  ج رمکبار در سفری ھمراه رسول اکبن خدیج گوید: یحضرت رافع «
 ج رمکه تارھای قرمز رنگ داشتند. رسول اکپشت شترھایمان چادرھایی گذاشته بودیم 

 شود. ه این سرخی بر شما غالب میکبینم  متوجه شدند و فرمودند: می
شیدن چادرھا دویدیم کای بری ما چنان به شتاب و ھراسان بر به محِض این فرمایش، ھمه

دویدند و ما فورًا ھمه چادرھا را پائین  ه از سرعت عمل ما شترھا به این طرف و آن طرف میک
 »شیدیم.ک

ی فرمانبرداری و  ه مادهکشود  ھا به خوبی دانسته می ایات و داستانکاز این ح
چنان راسخ و استوار  آن شرامکی  در وجود صحابه ج ھا و تعالیم پیامبر اطاعت از سّنت

 ابن ماجه -١
 ابوداود -٢
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 ج ه اگر از سخنان آن حضرتکه نه تنھا از دستورات و نواھی صریح، بلکگشته بود 
ردند و سخن و ک ای درنگ نمی فھمیدند، در امتثال آن لحظه اشارتًا چیزی می

ی تخّطی و تجاوز  گذاشتند و به خود اجازه را بر دیده و سر می ج ی آن حضرت فرموده
دادند و در پی  را نمی ج رمکآفرین پیامبر ا ت روح بخش و حیاتاز فرامین و دستورا

 رفتند. نمی ج تأویل و تحلیل گفتار رسول خدا
 

فقال: ما  ةً مرشف ةً خرج يوماً و �ن معه فرأی ُ�بّ  ج عن ا�ٍس، اَنَّ رسوَل اهللاِ « -١٧
قال: فسكت و محلها ىف  -رجٌل من االنصار  -هذه؟ قال هل اصحابه: هذه لفالٍن 

�سلّم عليه ىف انلاس فاعرض عنه،  ج حىّت اذا جاء صاحبها رسول اهللانفسه 
فعل ذلك مراراً حىّت عرف الرجل الغضَب فيه و االعراض عنه، فشاك ذلك إىل 

! قالوا: خرج فرأی قبتك. قال: ج اصحابه، فقال: و اهللا اّ� الن�ر رسول اهللا
ذات يوٍم  ج فخرج رسول اهللافرجع الرجل اىل ُ�بَّته فهدمها حىت سّواها باالرض؛ 

؟ قالوا: شاك ايلنا صاحبها اعراضك عنه، فاخربناه ةَ فلم يرها. قال: مافعلت الُقبَّ 
 ما ال 

ّ
 ما ال، ِاال

ّ
يع� ما ال  -فهدمها. فقال: اما اّن لّك بناء و باٌل ىلع صاحبه ِاال

 ١» -بُدَّ منه 

بردند، در راه گنبدی را  بار از منزل خویش بیرون تشریف کی ج انس گوید: پیامبر«
گفتند: فالن ھا  آن ه بلند ساخته شده بود، از ھمراھان و یاران پرسیدند: این چیست؟کدیدند 

چیزی نفرمودند: وقتی دیگر آن انصاری در  ج انصاری این را ساخته و مال اوست. آن حضرت
ند و ردکروی گردانی  ج رد، ولی آن حضرتکحاضر شده و سالم عرض  ج خدمت پیامبر

اند، دوباره سالم  متوجه نشده ج ه شاید آن حضرتکجواب سالمش را نداند؛ او به گمان این
 ردند و جواب ندادند.کباز ھم روی گردانی  ج رد، ولی آن حضرتکعرض 

ند، از این رو از دیگر صحابه کرا تحمل  ج آن صحابی نتوانست ناراحتی رسول خدا
را نسبت به  ج آن حضرت کامروز نگاه مبار ه چه شدهکه آنجا حاضر بودند پرسید: ک

بیرون  ج گفتند: آن حضرتھا  آن بینم، آیا خبری شده است؟ خود طوری دیگر می
ی گنبدی تو را مشاھده نمودند و از ما سؤال  تشریف برده بودند، در میان راه خانه

 ابوداود و ابن ماجه -١
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 یست؟ آن فرد انصاری با شنیدن این خبر، فورًا رفت وکه این خانه از کنمودند 
ه نام و نشانی از آن باقی نماند و به کسان نمود کاش را چنان با زمین ی خانه

 ھم چیزی نگفت. جحضرت آن
ه آن خانه در آنجا کردند و دیدند کاز آنجا عبور  ج اتفاقًا وقتی دیگر آن حضرت

ه چند روز پیش، آن فرد کرام عرض نمودند کی  ردند و صحابهکوجود ندارد، سؤال 
ی شما  خانه ج ه آن حضرتکردن شما را پرسید، ما به او گفتیم کراض انصاری عّلت اع

 فرمودند: ھر عمارتی ج امًال تخریب نمود. پیامبرکاند، از این رو او رفت و آن را  را دیده

 »ه بنا بر مجبوری و نیاز شدید ساخته شود.کاست، به جز عمارتی  عذاب انسان برای
رام نسبت به ذات ذی کی  مال عشق و محّبِت صحابهکآری این داستان، بیانگر 

لحظه،  که برای یکردند ک این اندازه ھم تحمل نمیھا  آن است، ج رمکجود رسول ا
 ج را نسبت به خود رنجیده ببیند، یا در طبیعت آن حضرت ج ی انور آن حضرت چھره

د و حاضر رکاش را ویران  نند. آن فرد انصاری خانهکنسبت به خود ناراحتی احساس 
ه من به خاطر کبیاید و اظھار نماید  ج ه برای خودنمایی پیش رسول خداکنشد 

رده و کاز آنجا عبور  ج ه خود آن حضرتکخشنودی شما آن را از بین بردم، تا این
را بر  ج ی پیامبر ه وی چگونه امتثال امر نموده و سخن و فرمودهکمشاھده نمودند 

چگونه از مال و منال  ج وامر و دستورات آن حضرتچشم و سر نھاده و برای اجرای ا
ورزد و مخلصانه و عاجزانه ھمه  گذرد و در این راه از چیزی دریغ نمی و جاه و مقام می

 ند.ک گذارد و تقدیم ذات باری تعالی می چیز را در َطَبق اخالص می
در مورد  شرامکی  ایات و سخنان صحابهکھا، ح آری گردآوری مجموع داستان

ه فرصت وسیعی کاری است ک ج اھمّیِت سّنت و تعالیم سراپا نورانی آن حضرت
ھا و  ارآیی و نقش اساسی و بنیادین سّنتکه آنان کتوان گفت  طلبد، و فقط می می

را در امور دین به خوبی دریافته  ج تعالیم و دستورات و اوامر و فرامین رسول خدا
بنا نھاده و از  ج ی سّنت و تعلیمات آن حضرت بر شالودهشان را  بودند، و اساسًا زندگی

 ترین اغماضی نداشتند.کوچکناف جھان کبیان اھمیت و انتشار آن در اطراف و ا
تنھا  ج رمکه قرآن عظیم الشأن و سّنت پیامبر اکھا به خوبی دانسته بودند  آن

رات الت و معضالت، مجادالت و مشاجکه به تنھایی حّالل مشکمنبعی ھستند 
ھا و  ھا، نامالیمات و شدائد، چالش ھا و نارسائی محتوا و نامفھوم، نابسامانی بی
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ھای  ھا و جدال و ستیزه ھا و نزاع شکشمکی اسالمی و انسانی، و  ھای جامعه دغدغه
 ای، گروھی و قومی است. مذھبی، فرقه

ه کاست  ج رمکپیامبر ا کریم و سّنت تابناکه قرآن کھا به خوبی دانسته بودند  آن
در تمام ابعاد و زوایای مختلف زندگی مادی و معنوی، دنیوی و اخروی، فردی و 

ارھای کھا و راھ اجتماعی، سیاسی و نظامی، فرھنگی و اقتصادی و... دستورالعمل
ه اگر ھر مسلمان به طور خاص و تمام کای ارائه نموده  بسیار مفید، ارزنده و سازنده

آفرین  بخش و سعادت و فرامین و تعالیم و دستورات روحام کمسلمانان به طور عام، اح
قرآن و سّنت را از روی صداقت و اخالص و اعتقاد و عمل مد نظر بگیرند و در تمام 

ی گوش خویش قرار دھند و مطابق رھنمودھا و  العین و آویزه مراحل زندگی نصب
ردارند، بدون ھای مختلف زندگی گام ب بخش آن در عرصه و تعالی کھای تابنا آموزه

در میان جوامع جھانی از شأن و منزلت واال، و عّزت و اقتدار بس باالیی برخوردار  کش
ل جھانیان به اثبات رساندند و در کرام این قضیه را به کی  صحابه چه چنانشوند،  می

گیری از دستورات قرآن  وتاھی دو ابر قدرت جھان (ایران و روم) را با الھامکمدت زمان 
الشعاع و تحت تأثیر  را تحتھا  آن ، به زانو درآوردند وج ین انقالبی آن حضرتو فرام

 قدرت ایمانی و اخالق خویش قرار دادند.
. و به ج ردار و گفتار پیامبرکاسی بود از رفتار و که ھر فعل صحابه انعکبراستی 

ل تخلف از راه و روش رسو ج رمکتوان گفت: نزد اصحاب و یاران پیامبر ا جرأت می
ه کی ظریف بود  تهکترین مسئله امری محال بود؛ و ھمین ن حتی در جزئی ج خدا

بزرگترین عامل موفقیت آنان در قبال رویدادھای بزرگ و حوادث روزگار به شمار 
ی عمل  داران عرصه ی علم و دانش، و آن طالیه آن پیشقراوالن عرصه -ھا  آن رفت. می

ترین کوچکدر صورت بروز  -ی جھاد و دعوت  و اخالص، و آن پیشگاماِن پیشتاز عرصه
رد ایشان در آن کشدند و از عمل می ج ردار و گفتار پیامبرکاتفاقی، فورًا متوجه رفتار و 

گرفتند و در این راستا چنان محتاطانه عمل  زمینه سرمشق و الگو و خط و مشی می
نمودند،  را با رعایت دقیق صفات آن اجراء می ج ه عیِن فعل رسول خداکردند ک می

ررًا آنان را کپی برده بودند، و قرآن نیز م ج زیرا آنان به اصل عظمت رسالت آن حضرت
داشت و متابعت ھم چیزی جز موافقت در اصل و  وامی ج به متابعت از رسول خدا

 وصف نیست.
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بران زمان کنستند مستمی تواکو در واقع آنان با چنین ایمان استوار و یقین مستح
ریانشان را متزلزل نمایند و بزرگترین عامل کخویش را لرزه بر اندام، و سپاه و لش

ارزار ھمین حّب و اعتقاد راسخ کی  ان دھندهکو ت کھای ھولنا موفقیت آنان در صحنه
در  ج ه اصحاب پیامبرکھای گرانبھای ایشان بود. و براستی  و سّنت ج رمکبه رسول ا
 ھای تاریخ ھستند. املترین نمونهکپیروی از رفتار و گفتار ایشان بھترین و  متابعت و
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ْ
  ةِ ْشاكمِ بِ « وِْف ْعرُ مَ ـل

ْ
 ْولِ سُ رَ  مِ الَك  نْ مِ  ْ�َ ابِلِ الّط  زادُ « هُ تُ يْ مَّ سَ  وَ » ِح يْ صا�ِ مَ ـال

َ  بِّ رَ  عال
ْ
  ؛»ج ْ�َ مِ ال

َ
فاُظ أ

ْ
ُ نَ تَ يَ ، ةٌ ْ�َ ثِ كَ  هِ يْ عا�ِ مَ  وَ  ةٌ ْ�َ ِص قَ  هُ ل  رَ ْن قَ مَ  هِ بِ  رضَّ

َ
 هِ بِ  جُ هِ تَ بْ يَ  ، وَ هُ َظ فِ حَ  وَ  هَ أ

  اهللاَ ، وَ ِن �ْ ارَ ادلّ  ما ىِفْ هُ ْفعُ �َ  مَّ عُ �َ  ىّت ، حَ ْ�ِ با�َ  ىلَع  هُ بْتُ تَّ رَ ، وَ هُ عَ مِ سَ  وَ  هُ سَ رَّ ْن دَ مَ 
َ
 أ

َ
  ُل ْسأ

َ
ْ ْن أ  هُ لَ عَ �َّ

 ِ كَ  هِ ْجهِ وَ صاً لِّ خال
ْ
  عُ واسِ  هُ نَّ اِ ، فَ مِ يْ عِ انلَّ  دارِ  ْولِ خُ باً دِلُ بَ سَ  ، وَ مِ �ْ رِ ال

ْ
فَ ذُ  هُ نَّ اِ  ، وَ ةِ رَ ْغفِ مَ ـال

ْ
 ْضِل ْوال

عَ 
ْ
 .مِ يْ ظِ ال

 



 

 

 ی مھربان به نام خداوند بخشنده

حمد و ستایش، از آِن خدایی است که به وسیله ی رسالت و پیامبری کسی که آن 
(کلمات  »جوامع الکلم«را از میان موجودات و مخلوقات خویش، به ذریعه ی ِاعطای 

ھای زّرین (و سخنان گرانسنگ و وزین)، مختص  کوتاه اما جامع و پرمحتوا) و حکمت
 با آن، ما را ارج نھاد.گردانیده، ما را شرافت و بزرگی بخشید و 

خداوند بلند مرتبه، بر او و خاندان و یارانش درود، برکت و سالم نثار کند تا مادامی 
 اند. که زبان، به مدح و ستایشش و خامه به تحریر و نگارش حمد و سپاسش مشغول

اما بعد؛ کتابی در پیش روی دارید، جستاری مختصر و برگزیده از سخناِن [پیامبِر] 
باشد که آن را از کتاب درخشان و زیبا و  کننده و بزرگوار و محترم و ارجمند می شفاعت
است، برگرفته و اقتباس  معروف» مشکوة المصابیح«، که به ی حق از باطل کننده روشن

بِّ الْعاملَِنيَ «ام؛ و آن را  نموده ولِ رَ سُ المِ رَ نْ كَ ام؛ [یعنی  نام نھاده »ج زادُ الطّالبنيَ مِ
 ی پروردگار جھانیان، برگرفته شده است.] پژوھان، که از سخنان فرستاده ی دانش توشه

ھای این کتاب، کوتاه و مفاھیم آن، بسیار فراوان است؛ ھر کس که آن را  واژه
بخواند و حفظ نماید، با آن طراوت و شادابی و زیبایی و تازگی را برای خویش به ارمغان 

رد؛ و ھر که آن را تدریس کند و بدان گوش بسپارد، با آن ُحسِن زیبایی را آو می
ام تا نفع و سود آن در  آورد؛ و آن را به دو باب، ساماندھی و مرّتب نموده فراچنگ می

 دنیا و سرای بازپسین، فراگیر و گسترده گردد.
زیز و مقتدر و از خداوند بلند مرتبه، خواستارم تا این کتاب را تنھا خاّص ذاِت ع

ای برای وارد شدن به سرای پرنعمت بھشت بگرداند؛ زیرا  خویش و سبب و وسیله
بخشش و آمرزش خدای، بسیار فراگیر و گسترده است، و خدای، دارای فضل سترگ و 

 بخشش بزرگ است.
 
 

 



 

 
 
 
 

ل  :َاْلباُب اْالَوَّ
 َو  ِم کَ اْلِح  ِع ابِ نمَ  َو  ِم لِ اْلکَ  ِع وامِ ْی َج فِ 

 ِة نَ َس َح ـالْ  ِظ واِع مَ ـالْ 
 
 
 

 :اول باب
 پیرامون سخنان کامل و فراگیر

 (جوامع الکلم = سخنان کوتاه و مختصر و مفید و پرمحتوا)؛
 سارهای حکمت و فرزانگی و چشمه

 و اندرزهای خوب و نیکو

 



 

 
 

ْعماُل بِانلِّياِت َوِانَّما ِالْمرِ «: ج ) قاَل انلَّىِبُّ ۱(
َ ْ
  ئٍ ِا�ََّما األ

َ
مانَوی، َ�َمْن اكنَْت ِهْجَرتُُه ِاىل
 
َ
ِو اْمَرأ

َ
، َو َمْن اكنَْت ِهْجَرتُُه ِاىل ُدنْيا يُِصيْبُها أ  اِهللا َو رَُسوهِلِ

َ
 ةٍ اِهللا َو رَُسْوهِلِ، فَِهْجَرتُُه ِاىل

زَتَوَُّجها، فَِهْجَرتُُه ِاىل ماهاجَ  ْهِ �َّ
َ

  ».َر ِايل
 جز این نیست که ارزش کارھای انسان، به نّیت و فرجام«فرمودند:  ج پیامبر -۱

 کند.) ی نّیت خویش را دریافت می است؛ (و ھر کس، نتیجهھا  آن
ی اوست، پاداش ھجرت به خاطر  کسی که ھجرت او به خاطر خدا و فرستادهپس 

رسد؛  به خاطر دنیا باشد به آن می کند؛ و کسی که ھجرتش خدا و رسول را دریافت می
برای ازدواج با زنی ھجرت نماید، پس ھجرت او به سوی چیزی است که برای  آنکه و

 »آن ھجرت کرده است (و در نتیجه، از ھر گونه اجر و پاداشی محروم خواھد شد.)
 ]اند. روایت کرده »ةانما االعمال بالنی ج قوله«[این حدیث را بخاری و مسلم، در باب 

 



 

 

لَ جُ ـلْ اَ  ِ  ةُ مْ مِ االْ مـاَلْ  ةُ يَّ سْ يْها األلفُ و الالّ لَ ولُ عَ خُ دْ  مَ

 ی اسمّیه که بر آن الف و الم [تعریف] وارد شده باشد جمله

 ».ةُ حَ يْ ِص نلَّ اَ  نُ �ْ دلِّ اَ «) ۲(
داری، دلسوزی و خیرخواھی است. (خیرخواھی برای  باوری و دین اوج دین« -۲

و تّذکر و  ج ایمان و باور به خدا و تبلیغ کتاب خدا، و پیروی از رسول گرامی اسالم
ی  و تأسی به مجتھدان و راھنمایی و نصیحت توده ءیادآوری به مسلمانان، و اقتدا

 »مردم).
 روایت »ةالدین النصیح بیان ان«باب مسلم در  ، و»کتاب االیمان«در [این حدیث را بخاری 

 اند.] کرده

 اَ «) ۳(
ْ
ِ مَ ـل َ بِ  ُس جال

ْ
 ».ةِ مانَ اال

فشاء و شایع امانت است (و نباید آن را اِ گذرد،  آنچه در مجالس و محافل می« -۳
 »کرد.)

 کرده است.] روایت» نقل الحدیث«، باب »کتاب االدب«[این حدیث را ابوداود در 

عِ  خُّ مُ  اعءُ دلُّ اَ «) ۴(
ْ
 ».ةِ بادَ ال

 »دعا، جان و روح عبادت و پرستش خدا است.« -۴
 کرده است.] روایت» الدعوات«در اوائل کتاب [این حدیث را ترمذی 

 اَ «) ۵(
ْ
ِ  نَ مِّ  ةُ ْعبَ شُ  اءُ يحَ ـل

ْ
 ».مانِ يْ اال

 ».د)یآی ای از ایمان است (و از حیا و آزرم، جز نیکی نمی شعبه ،حیا و آزرم« -٥
 اند.] روایت کرده ، و مسلم»امور االیمان«در باب [این حدیث را بخاری 

 اَ «) ۶(
ْ
 مَ  عَ مَ  ْرءُ مَ ـل

َ
 ».بَّ حَ ْن أ

 »دارد. که دوستش میھر شخص، ھمواره با کسی است « -٦
 اند.] وایت کردهر» ةابواب البّر و الصل«، و مسلم در »االدب«در کتاب [این حدیث را بخاری 

 



 جپرتوی از پیام پیامبر     ۴۶

 اَ «) ۷(
ْ
ِ  اعُ مُجّ  ْمرُ خَ ـل

ْ
 ».ثْمِ اال

از شراب بپرھیزید؛ زیرا که) آن، سرآغاز و سرمنشأ ھر گناه و بدی است (و از «( -٧
 ».شوند.) گناه آن، گناھانی دیگر پیدا می

 روایت شده است.] ةبی شیباف ابن صنّ در مُ  ،[این حدیث

 اَ «) ۸(
َ ْ
عَ وَ  ،اهللاِ  نَ مِ  ةُ ناأل

ْ
 ».طانِ يْ الشَّ  نَ مِ  ةُ لَ جَ ال

ی خداوند بلندمرتبه و  از ناحیه ،مأنینهسنجیده کاری و آرامش و تأّنی و ُط « -۸
 »از سوی شیطان است. ،شتاب و عجله

 روایت کرده است.] »التأّنی و العجلةماجاء فی «باب [این حدیث را ترمذی، در 

 اَ «) ۹(
ْ
فاجِ وَ  ،مٌ �ْ رِ كَ  رٌّ غِ  نُ ْؤمِ مُ ـل

ْ
ِ  بٌّ خَ  رُ ال

َ
 ».مٌ يْ ئل

منش؛ و انسان بداندیش،  انسان با ایمان و حقگرا، با شرافت است و بزرگ« -۹
 »باز و فرومایه و پست است. بدکردار و نیرنگ

 اند.] روایت کرده» لبخماجاء فی ال«در باب  ،سندش و ترمذیمُ در  ،[این حدیث را احمد

مُ لظُّ اَ «) ۱۰(
ْ
قِ  ْومَ يَّ  ماٌت لُ ُظ  ل

ْ
 ».ةِ امَ يال

 »ھا است. ی بسی تاریکی ستم کردن در این جھان، در روز رستاخیز، مایه« -۱۰
 روایت کرده است.] »الزهد و الرقاق«در کتاب [این حدیث را مسلم 

ادِ اَ «) ۱۱(
ْ

كِ  نَ مِّ  ءٌ یْ رِ بَ  المِ السَّ بِ  ءُ یبل
ْ
 ».رْبِ ال

بینی و خودمحوری، بیگانه  آغازگر سالم و درود، از کبر و غرور و خودبزرگ« -١١
 ».است

 کرده است.] روایت» شعب االیمان«بیهقی در [این حدیث را 

  ْجنُ ا سِ ينْ دلُّ اَ «) ۱۲(
ْ
اكفِ  ةُ نَّ جَ  وَ  ِن ْؤمِ مُ ـال

ْ
 ».رِ ال

 ».ناپذیر انسان کفرگرا و حق دنیا، زندان انسان با ایمان است و بھشِت « -١٢
 کرده است.] روایت» الزهد و الرقاق«مسلم در کتاب [این حدیث را 

ِ  ْطرُ شَ  ْورُ هُ لطُّ اَ «) ۱۳(
ْ

 ».مانِ يْ اال
 ».طھارت و پاکیزگی، بخش مھمی از ایمان است« -١٣

 کرده است.] روایت» فضل الوضوء«باب [این حدیث را مسلم در 

 



 ۴۷  )...سخنان کوتاه =پیرامون سخنان کامل و فراگیر (جوامع الکلم: باب اول

َ اَ «) ۱۴(
ْ

عُ  دُ يل
ْ
 ال

ْ
َ  نَ مِ  ْ�ٌ ا خُ يل

ْ
 ».ْف�السُّ  دِ ايل

گیرنده  ھش کننده)، بھتر از دست پایین (صدقهدھنده و َد  دست باال (صدقه« -١٤
 ».ی بخشش) است و گیرنده

 کرده است.] روایت» الید العلیا خیر من الید السفلی بیان ان«در باب [این حدیث را مسلم 

 اَ «) ۱۵(
ْ
 ».طانِ يْ الشَّ  ْ�ُ زا مِ مَ  ُس رَ جَ ـل

 ».ھای شیطان است زنگ، از نغمه« -١٥
 است.] روایت کرده» کراهیة الکلب و الجرس فی السفر«مسلم در باب [این حدیث را 

 ».رِ ابِ الّص  مِ ائِ لّص اكَ  رُ اكِ الشّ  مُ اعِ لّط اَ «) ۱۶(
 ».دار بردبار و شکیبا است ی شکرگزار، به سان روزه غذاخورنده« -١٦

» الطاعم الشاکر بمنزلة الصائم الصابر«لفظ  ترمذی با و» االطمعة«کتاب [این حدیث را دارمی در 

 اند.] کرده روایت

 مَ كَ  نِْب اذلَّ  نَ مِ  ُب تلائِ اَ «) ۱۷(
ّ

ُ  نَْب ذَ ْن ال
َ

 ».هل
کسی که از گناه توبه کند، چنان است که مرتکب گناھی نشده است؛ (یعنی « -١٧

اصالح، به سان به سوی خدا و برای جبران و  ،ی از قانون شکنی و گناه کننده بازگشت
 »کسی است که گناه نکرده است.)

 روایت کرده است.] »ذکر التوبة«ابن ماجه در باب [این حدیث را 

فَ لِّ  ةٌ رَ ْطهَ مَ  واكُ لسِّ اَ «) ۱۸(
ْ
 ».بِّ لرَّ لِّ  رْضاٌت مَ  وَ  مِ ل

 ».مسواک نمودن، باعث پاکیزگی دھان و خشنودی پروردگار است« -١٨
 روایت کرده است.]» السواک الرطب و الیابس«را بخاری در باب  [این حدیث

غِ اَ «) ۱۹(
ْ
  ةُ بَ يْ ل

َ
 »نا.الزِّ  نَ مِ  دُّ شَ أ

 »تر است. (گناه) غیبت نمودن (برادر مسلمان)، از (گناه) زنا، سخت« -١٩
 اند.] کرده روایت» معجم االوسط«رانی در بو ط» شعب االیمان«بیهقی در  [این حدیث را

قُ اَ «) ۲۰(
ْ
  َك لَّ  ةٌ جَّ حُ  ْرآنُ ل

َ
 ».َك يْ لَ ْو عَ أ

باشد؛ (یعنی اگر ارتباط تو با  قرآن، دلیل و حّجتی به سود یا به زیان تو می« -٢٠
قرآن، توأم با اخالص و صداقت و اعتقاد و عمل باشد، قرآن برایت در روز رستاخیز 
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ن باشد، شھادت ارتباط تو برخالف ای چه چنانشاھد و دلیلی سودمند خواھد بود؛ و اگر 
 »آن برخالف و به ضرر و زیان تو خواھد بود.)

 کرده است.] روایت» فضل الوضوء«در باب [این حدیث را مسلم 

 ».طانِ يْ الشَّ  ُل بائِ حَ  ساءُ لنِّ اَ «) ۲۱(
زنان، ابزار شیطان (برای اغواء و گمراه نمودن مردان و به دام افکندن « -٢١

 »د.نباش ھا) می آن
 است.] روایت شده» مصّنف ابن ابی شیبة«در  ،[این حدیث

ِ اَ «) ۲۲(
ْ

  ْصُف نِ  ةِ قَ فَ انلَّ  ىِفْ  صادُ قْتِ ال
ْ
 اِ  دُ دُّ وَ اتلَّ وَ ؛ ةِ شَ یْ عِ مَ ـال

َ
عَ  ْصُف نِ  اِس انلّ  ىل

ْ
؛ َو ُحسُن ْقِل ال

مِ 
ْ
ِعل

ْ
ؤاِل، نِْصُف ال  ».السُّ

مردم، ی زندگی است، و دوستی با  روی در ھزینه کردن، نیمی از ھزینه میانه« -٢٢
 ».نیمی از خرد، و زیبا طرح کردن پرسش، نیمی از دانش است

 اند.] روایت کرده» معجم االوسط«و طبرانی در » شعب االیمان«حدیث را بیهقی در [این 

كَ اَ «) ۲۳(
ْ
  ْعدَ ا �َ ملِ  َل مِ عَ  وَ  هُ ْفسَ �َ  ْن دانَ مَ  ُس یِّ ل

ْ
عاجِ وَ  وْت،ِمَ ـال

ْ
 مَ  زُ ال

َ
 واها وَ هَ  هُ ْفسَ �َ  عَ ْ�بَ ن أ

 ».اهللاِ  ىلَعَ  ّ� مَ �َ 
 ،آدم ھوشمند و زیرک، کسی است که بر خود مسّلط باشد و در این جھان« -٢٣

کسی است که ھوای دل خود  ،م ناتواندبرای جھان پس از مرگ، کار و تالش کند؛ و آ
 ».برآمدن آرزوھا را آرزو کند ،را پیروی نماید و از بارگاه خدا

» ذکر الموت و االستعداد له«، و ابن ماجه در باب »القیامةابواب صفة «در [این حدیث را ترمذی 

 اند.] کرده روایت

 اَ «) ۲۴(
ْ
لَ مَ  نُ ْؤمِ مُ ـل

ْ
 مَ يْ �ِ  ْ�َ الخَ  وَّ  ٌف أ

ّ
لَ يَ  ْن ال

ْ
 ».ُف ْؤلَ يُ ال  وَ  ُف أ

نس گیرد؛ و کسی که اُ  لفت مینس و اُ جوشد و اُ  انسان با ایمان و حقگرا، می« -٢٤
 ».ھیچ نیکی و خوبی نیست ،اولفت نگیرد و نپذیرد، در و اُ 

 کرده است.] روایت» شعب االیمان«بیهقی در [این حدیث را 

غِ اَ «) ۲۵(
ْ
قَ  ىِفْ  فاَق انلِّ  ُت نْبِ يُ  ناءُ ل

ْ
ِب ال

ْ
  ُت نْبِ يُ ما كَ  ل

ْ
 ».ْرعَ الزَّ  ماءُ ـال

رویاند، ھمان سان که آب، کشت و  ب انگیز، نفاق را در دل میَر ساز و آواز َط « -٢٥
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 »رویاند. خاک) می رع را (از دِل َز 
 اند.] روایت کرده ، و ابوداود»شعب االیمان«بیهقی در [این حدیث را 

قِ  ْومَ يَ  ْونَ رَشُ ُ�ْ  ارُ جّ تلُّ اَ «) ۲۶(
ْ
 اراً اِ جّ فُ  ةِ مَ ايال

ّ
 ».َق دَ َص  وَ  رَّ �َ وَ  ىقاتّ  ِن  مَ ال

تاجران و بازرگانان، در روز رستاخیز ھمچون فاجران و تبھکاران زنده و « -٢٦
شوند؛ مگر آنانی که از خدا پروا کنند و بترسند و نیکوکار و درستکار (صادق و  میشر َح 

 »راستگو) باشند.
روایت » معجم الکبیر«و طبرانی در » ماجاء فی التجار...«ترمذی در باب [این حدیث را دارمی، 

 .]اند کرده

  ْوُق دُ الصَّ  رُ اجِ تلّ اَ «) ۲۷(
َ ْ
 ».داءِ هَ الشُّ  وَ  ْ�َ قِ يْ دِّ الصِّ  وَ  ْ�َ يِّ بِ انلَّ  عَ مَ  ْ�ُ مِ األ

 گو و درستکار، با پیامبران و راستی پیشگان و شھیداِن  بازرگان و تاجر راست« -٢٧
 ».راه عدالت و آزادی است

 اند.] روایت کرده »فی التاجر الصدوق«دارمی در باب [این حدیث را ترمذی، و 

  ةُ يَ آ«) ۲۸(
ْ
  دَ عَ ذا وَ اِ  وَ ، َب ذَ كَ  َث دَّ ذا حَ : اِ الٌث ثَ  ِق نافِ مُ ـال

َ
 ».خانَ  نَ مِ ا اْؤتُ ذَ اِ  ، وَ َف ْخلَ أ

گرا، سه چیز است: ھنگامی که سخن گوید، دروغ  نشان انسان دورو و نفاق« -٢٨
کند و ھنگامی که امینش شمارند، خیانت  بافد و ھنگامی که وعده دھد، خالف می می
 »کند. می

 است.] کرده روایت» عالمة المنافق«در باب [این حدیث را بخاری 

كَ اَ «) ۲۹(
ْ
ِ : اَ رُ بائِ ل

ْ
وادِلَ  ْوُق قُ �ُ ، وَ اهللاِ بِ  رْشاكُ ال

ْ
َ ، وَ ْفِس انلَّ  تُْل �َ  ، وَ ِن يْ ال

ْ
غُ  ْ�ُ مِ ايل

ْ
 ».وُْس مُ ال

ترین گناھان بزرگ، عبارتند از: قراردادن شریک و انباز برای  سھمگین« -٢٩
احترامی به پدر و مادر؛  ھمگون و یکتا و یگانه)؛ نافرمانی و بی ھمتا و بی (بی خداوندِ 
 ».گناه و به ناحق)؛ و سوگند غموس انسان (بی کشتن
بر وقوع امری  ،است از: سوگند خوردن قصدی و به عمد : عبارتسوگند غموس[و 

در گذشته یا حال که واقع نشده باشد؛ یعنی اگر کسی بر وقوع امری در گذشته، دیده 
نظران فقھی،  و دانسته و به عمد و به دروغ سوگند بخورد، به آن در اصطالح صاحب

داند که او این  گویند. مانند این که: کسی کاری کرده باشد و می می »سوگند غموس«
خورد که من این کار را  ه است و با این وجود، دیده و دانسته سوگند میکار را انجام داد
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ای ندارد؛ زیرا سزای  ام؛ در نزد امام ابوحنیفه، سوگند غموس، کفاره مرتکب نشده
ور شدن در آتش سوزان دوزخ است،  فقط فرو غلتیدن و غوطه ،چنین سوگندی

 ؛سازد ور و غرق می ل گناه، غوطهکه انسان را در وبا که از نام آن پیدا است؛ چرا چنان
 باشد.] البته توبه و استغفار از چنین سوگندی الزم و ضروری می

 کرده است] روایت» الیمین الغموس«باب [این حدیث را بخاری در 

رِبُّ اَ «) ۳۰(
ْ
  ْسنُ حُ  ل

ْ
ِق ـُ اخل

ْ
ِ ، وَ ل

ْ
  ْهَت رِ كَ  ، وَ كَ ْدرِ َص  ىِفْ  ماحاكَ  ْ�مُ اال

َ
 ».اُس انلّ  هِ يْ لَ عَ  عَ لِ طَّ �َّ ْن أ

نیکوکاری، عبارت از منش نیکو و خوش اخالقی است و گناه، آن چیزی « -٣٠
ات جای گیرد؛ (یعنی در دلت شک و تردید ایجاد کند) و ناپسند  است که در سینه

گاه و باخبر گردند.  »داری که مردم از آن، آ
 کرده است.] روایت» تفسیر البّر و االثم«مسلم در باب [این حدیث را 

 اَ «) ۳۱(
ْ
ُق خَ ـل

ْ
 ، فَ اهللاِ  اُل يعَ  ل

َ
  بُّ حَ أ

ْ
ِق خَ ـال

ْ
 اِ  ل

َ
 مَ  اهللاِ  ىل

َ
 ».اهِلِ يعَ  ىلاِ  نَ ْحسَ ْن أ

 ،خواران خداوند ھستند؛ از این رو تمام مخلوقات و موجودات، عیال و ریزه« -٣١
بھترین و برترین مخلوقات و موجودات به بارگاه خداوند بلندمرتبه، کسی است که با 

 ».عیال خداوند بلندمرتبه، رفتار و برخورد خوبی داشته باشد
ی وی  بر عھدهھا  آن شود که کفالت و سرپرستی (عیال انسان، به کسانی گفته می

و او  ندعیال خداوند ،داتباشد؛ و بدون تردید از این لحاظ، تمام مخلوقات و موجو
ھر کس با مخلوقات و  ،از این جھت ؛ی مخلوقات است رسان ھمه پروردگار و روزی

رفتار خوب داشته باشد، مستحق محّبت و عطوفت خداوند قرار  ،ھای خداوند آفریده
 خواھد گرفت.)

 .]دان روایت کرده» معجم االوسط«و طبرانی در » شعب االیمان«حدیث را بیهقی در [این 

 اَ «) ۳۲(
ْ
  مَ لِ ْن سَ مَ  مُ ْسلِ مُ ـل

ْ
 ».هِ دِ �َ وَ  هِ سانِ ْن لِّ مِ  ْونَ مُ ْسلِ مُ ـال

 ،مسلمان راستین، آن کسی است که دیگر مسلمانان از دست و زبان او« -٣٢
 »ت کنند.احساس امنیّ 

 اند.] ، ترمذی و نسایی روایت کرده، مسلم، بیهقی» کتاب االیمان«را بخاری در [این حدیث 

 وَ ) ۳۳(
ْ
  ْم وَ هِ مائِ دِ  ىلَع  اُس انلّ  هُ نَ ْن أمَ مَ  نُ ْؤمِ مُ ـال

َ
ِ أ  وَ  ْم.هِ ْموال

ْ
 هُ ْفسَ �َ  دَ ْن جاهَ مَ  دُ جاهِ مُ ـال

 وَ  .اهللاِ  ةِ طاعَ  ىِفْ 
ْ
  رَ جَ ْن هَ مَ  رُ هاجِ مُ ـال

ْ
 ».وَْب نُ اذلُّ  ا وَ يطاخَ ـال
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او را بر خون (جان) و دارایی  ،مؤمن راستین، آن کسی است که مردمان« -٣٣
ھای ناروای  امین شمارند؛ و جھادگر راستین و حقیقی، آن است که با خواسته  خویش،

و مھاجر راستین، کسی است  ؛مبارزه و پیکار نماید ،در راه فرمانبرداری از خدا ،خود
ن و که (به ھجرت ظاھری اکتفا و بسنده نکند، بلکه) از ھر چیزی که خداوند از گناھا

 ».، دوری گزینده استنھی فرمود ،معاصی
 اند.] کرده روایت» ُمسَند«و احمد در » معجم الکبیر«طبرانی در [این حدیث را ترمذی، 

َ اَ «) ۳۴(
ْ

  ىلَعَ  ةُ نَ یِّ بل
ْ
َ  وَ  ىِعْ دَّ مُ ـال

ْ
  ىلَعَ  ْ�ُ مِ ايل

ْ
 ».هِ يْ لَ عَ  ىعدَّ مُ ـال

  (اّدعاکننده)، و سوگندخوردن،ی عِ دَّ ی مُ  ی دلیل و مدرک، بر عھده ارایه« -٣٤
 »یه است.لَ عی عَ دَّ ی مُ  برعھده

 [این حدیث را ترمذی روایت کرده است.]

 اَ «) ۳۵(
ْ
  ْرآةُ مِ  نُ ْؤمِ مُ ـل

ْ
  وَ  ،ِن ْؤمِ مُ ـال

ْ
  نُ ْؤمِ مُ ـال

َ
  وْ خُ أ

ْ
 هُ ْوُط َ�ُ  وَ  هُ تَ يْعَ َض  نْهُ �َ  فُّ �ُ ، يَ ِن ْؤمِ مُ ـال

 ».هِ رائِ وِّ  نْ مِ 
ی دیگر مؤمنان و حقگرایان است؛ (پس اگر چیزی  آیینهانسان با ایمان، « -٣٥

دید، باید آن را بزداید؛) و فرد حقگرا و با ایمان، برادر انسان با ایمان و ھا  آن ناپسند در
باید ضرر و زیان را از او دفع کند (و نباید دلسوزی و  ،گرا است؛ از این رو قانون

ب او باشد و از او حفاظت و اقسوز و مرخیرخواھی او را وانھد، بلکه) از پشت سرش، دل
 »صیانت و حمایت و پشتیبانی نماید.

ی  (خاصّیت و ویژگی آیینه، آن است که ھر نوع لّکه و یا دیگر چیزی که در چھره
دیگران آن را و بیند  میآن را دھد و فقط ھمان بیننده  انسان باشد، بدو نشان می

ھر امر  :این است که ،مؤمن دیگر بینند؛ مطلب آیینه بودن یک مؤمن برای نمی
ر مؤمن خویش مشاھده کند، با اخالص دنامناسب و ناپسند و قابل اصالحی را که در برا

لع کند و میان دیگران، آن را و خیرخواھی و صداقت و دلسوزی کامل، او را بر آن مّط 
 پخش و شایع نکند.)

، در باب »االدب المفرد«کتاب ، و بخاری در »فی النصیحة«باب [این حدیث را ابوداود در 

 اند.] کرده روایت» المسلم مراة اخیه«

 اَ «) ۳۶(
ْ
سُ رَ  ىَك اْشتَ  نِ اِ  ، وَ هُ لُكُّ  ىَك ْشتَ اِ  هُ نُ يْ �َ  ىَك اْشتَ  نِ اِ  ؛دٍ احِ وَّ  ٍل جُ رَ كَ  ْونَ نُ ْؤمِ مُ ـل

ْ
 ىَك ْشتَ اِ  هُ أ
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 ».هُ لُكُّ 
ی  اگر چشمش درد بگیرد، ھمه ؛یک تن ھستند مؤمنان و حقگرایان، مانند« -٣٦

 »گردد. ی بدنش رنجور می بدنش دردناک خواھد شد؛ و اگر سرش درد بگیرد، ھمه
 اند.] کرده روایت» ُمسَند«و احمد در » البر و الصلة«در باب [این حدیث را مسلم 

عَ  نَ مِّ  ةٌ ْطعَ قِ  رُ فَ لسَّ اَ «) ۳۷(
ْ
  عُ ْمنَ �َ ، ذاِب ال

َ
 ىضذا قَ اِ . فَ هُ ابَ رَش  ، وَ هُ عامَ َط  ، وَ هُ ْومَ ْم نَ �ُ دَ حَ أ

 
َ
 ، فَ هِ ْجهِ ْن وَّ مِ  هُ تَ ْهمَ ْم �َ �ُ دُ حَ أ

ْ
  ىلْل اِ ْعجِ يَ ل

َ
 ».هِ ْهلِ أ

ای از رنج و عذاب است؛ خواب و خوردن و آشامیدن را از  سیر و سفر، پاره« -٣٧
یکی از شما کار و نیاز خویش را انجام داد و به ھرگاه نماید؛ از این رو،  شما منع می

 ».اش، عجله و شتاب نماید ند، در برگشت به سوی اھل و خانوادهپایان رسا
السفر قطعة من «، و مسلم در باب »السفر قطعة من العذاب«بخاری در باب [این حدیث را 

 اند.] کرده روایت» العذاب

 



 

 

لَ  مْ يَّ  ةُ اَلْـجُ مِ سْ ِ نَدُ  ةُ االْ سْ مِ الَّتیْ لَيْسَ الْـمُ فاً بالالّ رَّ عَ  اِلَيْه فيها مُ

 آنکه معّرف به الف و الم باشد بی  ی اسمّیه، جمله

 ».ةٍ ْزوَ غَ كَ  ةٌ ْفلَ �َ «) ۱(
پاداش مجاھد و رزمنده در برگشت از جھاد و جنگ به سوی اھل و « -١

خواھان داش، به سان پاداشش در رفتنش به سوی جنگ و پیکار با دشمنان و ب خانواده
 ».ن استانااسالم و مسلم

 کرده است.] روایت» ل فی سبیل اللهففی فضل الق«در باب [این حدیث را ابوداود 

قَ دُ يِّ سَ «) ۲(
ْ
 »ْم.هُ مُ خادِ  رِ فَ السَّ  ىِفْ  ْومِ ال

 ».ای) در مسافرت، خدمتگزار آنان است سرور جامعه و مردم (بزرگ ھر طایفه« -٢
 .]اند روایت کرده» الجهاد«کتاب  و ابن مبارک در» شعب االیمان«حدیث را بیهقی در [این 

عِ  ُب لَ َط «) ۳(
ْ
مِ ال

ْ
 ».مٍ ْسلِ مُ  لُكِّ  ىلَع  ةٌ َض �ْ رِ فَ  ل

ی ضرورت)، بر ھر انسان مسلمان و  فراگرفتن و جستن علم و دانش (به اندازه« -٣
 ».حقگرا (چه مرد باشد و چه زن)، فرض است

معجم «و طبرانی در » العلمفضل العلماء و الحث علی طلب «باب [این حدیث را ابن ماجه در 

 اند.] کرده روایت» الکبیر

)۴ (» 
َ
 ا بِ �ؤْ الرُّ  ُق ْصدَ أ

َ ْ
 ».ْسحارِ األ

 ».ھا، به ھنگام سحرگاھان است ترین خواب راستین« -٤
 کرده است.] روایت» لهم البشری فی الحیاة الدنیا« :قوله تعالی«باب [این حدیث را ترمذی در 

قُ  مَ لَّ عَ ْن �َ ْم مَ �ُ ْ�ُ خَ «) ۵(
ْ
 ».هُ مَ لَّ عَ  وَ  ْرآنَ ال

 »بھترین شما کسی است که قرآن را فراگیرد و به دیگران بیاموزد.« -٥
 کرده است.] روایت» خیر کم من تعلم القران«باب [این حدیث را بخاری در 
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)۶ (» 
َ
  بُّ حَ أ

َ ْ
 اِ  ْعمالِ األ

َ
  اهللاِ  ىل

َ
 ».لَّ ْن قَ اِ  وَ  ْمهاْدوَ أ

است؛ اگر چه ھا  آن ترین پیشگاه خدا، بادوام ترین کارھا در بھترین و پسندیده« -٦
 ».اندک باشد

، و بخاری در باب »فضیلة العمل الدائمی من قیام اللیل و غیره«[این حدیث را مسلم در باب 

 اند.] کرده روایت» الجلوس علی الحصیر«

)۷ (» 
َ
  ةِ قَ دَ الصَّ  ُل فَْض أ

َ
ُ أ  »عاً.داً جائِ بَ كَ  عَ ْشبِ ْن �

 ».ای را سیر سازی بھترین صدقه، آن است که شکم گرسنهبھترین بخشش و « -٧
 کرده است.]روایت » شعب االیمان«را بیهقی در [این حدیث 

غَ  ْطُل مَ «) ۸(
ْ
مٌ ُظ  ِ�ِّ ال

ْ
 ».ل

جویی ثروتمند (به تأخیر افکندن وام و بدھی مقّرر،)  کشی و بھانه وقت« -٨
 ».کشی و بیدادگری است حق

» مطل الغنی ظلم«، ومسلم در باب »االستقراض و اداء الدیون«کتاب [این حدیث را بخاری در 

 اند.] کرده روایت

ْ  َك بُّ حُ «) ۹(  ».مُّ ِص �ُ وَ  ْعِ�ْ �ُ  ءَ الىشَّ
ساخت و قدرت  دوست بداری، تو را کور و کر خواھد )چون چیزی را (بسیار« -٩

 ».شناخت و انتخاب را از تو خواھد گرفت
 کرده است.] روایت» فی الهوی«باب  در» االدب«کتاب [این حدیث را ابوداود در 

  وَ رُثَ ا كَ مّ مِّ  ْ�ٌ ، خَ ىفكَ  وَ  لَّ ماقَ «) ۱۰(
َ
�أ

ْ
 ».ل

آنچه اندک و بسنده باشد، بھتر از بسیاری است که سرگرمی و غفلت بیاورد  -١٠
 »کننده باشد.) (و بیراه

 روایت» معجم الکبیر«، و طبرانی در »علی الصحیحین كالمستدر«در [این حدیث را حاکم 

 اند.] کرده

  ْسِب كَ  ُب لَ َط «) ۱۱(
ْ
فَ  ْعدَ �َ  ةٌ َض �ْ رِ فَ  اللِ حَ ـال

ْ
 ».ةِ َض �ْ رِ ال

 )،…جستن کسب حالل، پس از انجام دیگر فرائض (مانند: نماز، روزه و « -١١
 »فرض است.
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 کرده است.] روایت» عمله بیدیه کسب الرجل و«، باب »الکبری ُسَنن«را بیهقی در [این حدیث 

ُس ا رَ ينْ ادلُّ  بُّ حُ «) ۱۲(
ْ
 ».ةٍ ئَ يْ طِ خَ  لُكِّ  أ

 ».ھا است کشی ی گناھان و حق دوست داشتن دنیا، سرآغاز ھمه« -١٢
 کرده است.] روایت» شعب االیمان«را بیهقی در [این حدیث 

ُ ال  ْومانِ نْهُ مَ «) ۱۳( عِ  ىِفْ  ْومٌ نْهُ : مَ عانِ ْشبِ �
ْ
مِ ال

ْ
ُ ال ل ُ ا الينْ ادلُّ  ىِفْ  ْومٌ نْهُ مَ  ، وَ نْهُ مِ  عُ ْشبِ �  عُ ْشبِ �

 »نْها.مِ 
پذیرند: یکی جویای علم و دانش که از  اند که ھرگز سیری نمی دو گرسنه« -١٣

ال است که ھرگز از نگردد؛ و دیگر، جویای مال و م فراگیری و آموزش آن سیر نمی
 »پذیرد. آوری آن سیری نمی جمع

 کرده است.] روایت» فی فضل العلم و العالم«باب [این حدیث را دارمی در 

)۱۴ (» 
َ
ِ  ُل فَْض أ

ْ
طانٍ سُ  نْدَ عِ  قٍّ حَ  ةُ مَ لَكِ  ْن قاَل : مَ هادِ اجل

ْ
 ».رٍ جائِ  ل

که  کسی است ی با ستم،) از آِن  (و بھترین مبارزه  برترین تالش و جھاد« -١٤
بد ستَ ورمدار و ستمگر و دیکتاتور و مُ سخن درست و شجاعانه را در برابر فرمانروای ز

 »بگوید.
 .]اند روایت کرده» الفتن«و ابن ماجه در کتاب » المالحم«دیث را ترمذی، ابوداود در کتاب [این ح

  اهللاِ  ِل يْ بِ سَ  ىِفْ  ةٌ ْدوَ غُ لَ «) ۱۵(
َ
 »ها.يْ ما �ِ  ا وَ ينْ ادلُّ  نَ مِّ  ْ�ٌ ، خَ ةٌ وْحَ ْورَ أ

گام سپردن در (پاسداری در) راه خدا، از دنیا و تردید، بامداد یا شامگاھی  بی« -١٥
 »باشد، بھتر و برتر است. آنچه که در آن می

دوة و غفضل ال«، و مسلم در باب »الله دوة و الروحة فی سبیلغال«حدیث را بخاری در باب [این 

 .]اند روایت کرده» الروحة فی سبیل الله

  دٌ احِ وّ  هٌ يْ قِ فَ «) ۱۶(
َ
 مِ  نِ طايْ الشَّ  ىلَعَ  دُّ شَ أ

َ
ِف ْن أ

ْ
 ».دٍ اعبِ  ل

وجود یک دانشمند (خداترس و پرواپیشه و پارسا و پرھیزگار) برای شیطان، « -١٦
 ».تر است از وجود ھزار عابد (جاھل و نادان)، سخت

فضل «، و ابن ماجه در باب »ماجاء فی فضل الفقه علی العبادة«ترمذی در باب [این حدیث را 

 علی طلب العلم
ّ

 اند.] کرده روایت »العلماء و الحث
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ِ  ْو�ُط «) ۱۷(  ».اً ْ� ثِ ا كَ ْغفارً ْستِ اِ  هِ تِ فَ يْ حِ َص  ىِفْ  دَ جَ ْن وَّ مَ ل
خواھی بسیاری  ی اعمال خویش، آمرزش خوشا به حال کسی که در نامه« -١٧

 ».بیابد
 روایت کرده است.]» ستغفاراال«[این حدیث را ابن ماجه در باب 

وادِلِ  ىَض رِ  ىِفْ  بُّ الرَّ  ىَض رِ «) ۱۸(
ْ
وادِلِ  ِط خَ سَ  ىِفْ  بِّ الرَّ  ُط خَ سَ  ، وَ ال

ْ
 ».ال

خشنودی پروردگار در خشنودی پدر، و ناخشنودی او در ناخشنودی و « -١٨
 ».خشم پدر است

مستدرک علی «، و حاکم در »ماجاء من الفضل فی رضا الوالدین«در باب [این حدیث را ترمذی 

 اند.] کرده روایت» الصحیحین

ِ  ْ�ِ بِ كَ  قُّ حَ «) ۱۹(
ْ

وادِلِ  قُّ ْم، حَ هِ ْ�ِ غِ َص  ىلَع  ةِ ْخوَ اال
ْ
ِ وَ  ىلَع  ال

َ
 ».هِ دل

 »تر، به سان حق پدر بر فرزند است. تر بر برادرھای کوچک حق برادر بزرگ« -١٩
 کرده است.] روایت» شعب االیمان«بیهقی در [این حدیث را 

  ْ�ُ خَ  ، وَ اءٌ ّط خَ  مَ آدَ  ِ�ْ بَ  لُكُّ «) ۲۰(
ْ
 ».ْونَ بُ اوّ اتلَّ  ْ�َ ا�ِ ّط خَ ـال

کنندگان خواھند  ی فرزندان آدم، لغزش کارند و بھترین خطاکاران، توبه ھمه« -٢٠
 »بود.

 کرده است.] روایت» التوبة«در کتاب » المستدرک علی الصحیحین«را حاکم در [این حدیث 

ُ  َس یْ لَّ  مٍ ْن صائِ ْم مِ �َ «) ۲۱(
َ

 اِ  هِ امِ يْن ِص مِ  هل
َّ

 مَ  الظَّ ال
ُ
ُ  َس یْ لَّ  مٍ ْن قائِ مِ  َ�مْ  ، وَ أ

َ
 هِ امِ يْن �ِ مِ  هل

 اِ 
َّ

 ».رُ هَ  السَّ ال
ی خویش جز تشنگی چیزی نخواھد داشت؛  که از روزه یدار چه بسیار روزه« -٢١

داری خویش، جز بیدارخوابی (و خستگی و  زنده داری که از شب زنده و چه بسیار شب
 »برد. درماندگی و کوفتگی) سودی نخواھد

 .]روایت کرده است» فی المحافظة علی الصوم«در باب [این حدیث را دارمی 

  ْسالمِ اِ  ْسِن ْن حُ مِ «) ۲۲(
ْ
 ».هِ يْ ْعنِ �َ ماال  هُ ْركُ تَ  ْرءِ مَ ـال

ھای نیکویی اسالم انسان، آن است که گفتار و کردار بیھوده و  از نشانه« -٢٢
یری (به تعب» کند. گوید و سنجیده عمل می کند و سنجیده سخن می معنا را رھا می بی
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 ی کمال مسلمانی فرد است.) دیگر؛ فرونھادن چیزھای بیھوده، نشانه
احمد بن حنبل  ، و در مسند»ماجاء فی صفات المؤمنین«در صحیح ابن حیان در باب [این حدیث 

 روایت شده است.]

)۲۳ (» 
َ
 ».هِ تِ يَّ �ِ ْن رَّ �َ  وٌل ْسئُ ْم مَ �ُ لُكُّ  ، وَ ْم راٍع �ُ ال لُكُّ أ

ی شما در  دار ھستید؛ و ھمه کدام از شما سرپرست و عھدهبه ھوش! که ھر « -٢٣
ی شما وظیفه  (به تعبیری دیگر: ھمه» زیردستان خویش بازخواست خواھید شد. مورد

 ،ی شما نسبت به افراد تحت تکّفل خویش مسئول ھستید؛ پیشوا و رھبر دارید و ھمه
نسبت به افراد  نسبت به افراد تحت تکّفل خود وظیفه دارد و مسئول است؛ و مرد

ی ھمسرش وظیفه دارد و از افراد تحت  اش مسئول است. و زن نسبت به خانه خانواده
ی  نسبت به مال سرورش، وظیفه دارد و درباره رازتکّفل خود مسئول است؛ و خدمتگ

ی شما وظیفه دارید و نسبت به افراد  افراد تحت تکّفل خود مسئول است؛ پس ھمه
 تید.)تحت تکّفل خود مسئول ھس

فضیلة االمام العادل و عقوبة «، و مسلم در باب »الجمعة فی القری«این حدیث را بخاری در باب [

 .]اند روایت کرده» االمام الجائر

)۲۴ (» 
َ
ِ  بُّ حَ أ

ْ
 اِ  الدِ ابل

َ
  ها، وَ دُ ساجِ مَ  اهللاِ  ىل

َ
ِ  ُض ْ�غَ أ

ْ
 اِ  الدِ ابل

َ
  اهللاِ  ىل

َ
 »ها.ْسواقُ أ

ھا در پیشگاه خدا، مسجدھای  سرزمینترین  داشتنی ترین و دوست محبوب« -٢٤
 ».ھا در نزد خدا، بازارھای آن است آن؛ و منفورترین سرزمین
روایت » فضل الجلوس فی مصاله بعد الصبح و فضل المساجد«باب [این حدیث را مسلم در 

 است.] کرده

وَ اَ «) ۲۵(
ْ
  وَ  .وءِ السُّ  ِس یْ لَ ْن جَ مِّ  ْ�ٌ خَ  ةُ دَ حْ ل

ْ
وَ  نَ مِّ  ْ�ٌ خَ  حُ الِ الّص  ُس یْ لِ جَ ـال

ْ
 ْمالءُ اِ  وَ  .ةِ ْحدَ ال

 
ْ
ِّ  ْمالءِ ْن اِ مِّ  ْ�ٌ خَ  وُْت كُ السُّ  ، وَ وِْت كُ السُّ  نَ مِّ  ْ�ٍ خَ  ْ�ِ خَ ـال  ».الرشَّ

از ھمنشین بد بھتر است؛ و ھمنشین شایسته، از تنھایی بھتر. و  ،و تنھایی« -٢٥
 ».بدگفتنیگویی از خاموشی بھتر است، و خاموشی بھتر از  نیک

 روایت» علی الصحیحین كالمستدر«، و حاکم در »عب االیمانش«را بیهقی در [این حدیث 

 اند.] کرده

)۲۶ (» ْ
ُ

  ةُ فَ حت
ْ
 ».وُْت مَ ـْ لاَ  ِن ْؤمِ مُ ـال
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 ».مرگ، ارمغان انسان با ایمان و حقگرا است« -٢٦
 کرده است.] روایت» الرقاق«در کتاب » علی الصحیحین كالمستدر«حدیث را حاکم در [این 

  ىلَعَ  ا�ِ دُ يَ «) ۲۷(
ْ
 ».ةِ ماعَ جَ ـال

 ».خواه است دست [رحمت] خدا، به ھمراه جامعه و گروه عدالت« -٢٧
 روایت کرده است.]» ماجاء فی لزوم الجماعة«این حدیث را ترمذی در باب [

ُ  هِ يْ لَ عَ  مَ آدَ  بِْن اِ  مِ الَك  لُكُّ «) ۲۸(
َ

 ، اِ ال هل
ّ

 ال
َ
 وٍْف ْعرُ مَ بِ  ْمرٌ  أ

َ
 رٍ كَ نْ مُ ْن �َ  ْ�ٌ ْو�َ ، أ

َ
رُ وْذِ ، أ

ْ
 ».اهللاِ  ك

دعوت به کار  آنکه به ضرر و زیان اوست نه به سودش؛ مگر ،گفتار فرزند آدم« -٢٨
 »ای باشد و یا از کار ناپسندی بازدارد، و یا خدای فرزانه را یاد نماید. پسندیده

 روایتخویش » ُمسَند«، و ابویعلی در »ماجاء فی حفظ اللسان«را ترمذی در باب [این حدیث 

 اند.] کرده

ِ  ُل ثَ مَ «) ۲۹(
َّ

ِ وَ  هُ �َّ رَ  رُ ْذكُ يَ  یْ اذل
َّ

  ُل ثَ ، مَ رُ ْذكُ يَ ال یْ اذل
ْ
 وَ  ىَحِّ ـال

ْ
 ».ِت يِّ مَ ـال

نماید، ھمانند  کند و کسی که او را یاد نمی وصف انسانی که خدا را یاد می« -٢٩
 ».جسد زنده و جسد مرده است

 کرده است.] روایت» وجل فضل ذکرالله عز«بخاری در باب [این حدیث را 

عِ  ُل ثَ مَ «) ۳۰(
ْ
مِ ال

ْ
  ْ�ٍ كَ  ِل ثَ مَ كَ  هِ بِ  عُ فَ نْتَ يُ ال ل

ّ
 ».اهللاِ  ِل يْ بِ سَ  ىِفْ  نْهُ مِ  ُق نْفَ �ُ  ال

ای ماند که از آن در راه  دانش و بینشی که سود و فایده نبخشد، به گنجینه« -٣٠
 »خدا، ھزینه نگردد.

البالغ عن رسول «ُسَنن دارمی در باب  و در »ابوهریرهُمسَند «احمد در [این حدیث، در ُمسَند 

 شده است.] روایت» و تعلیم الُسَنن جالله

)۳۱ (» 
َ
رِ اذلِّ  ُل فَْض أ

ْ
 اِ  هلَ ال اِ  ك

ّ
  ، وَ  اهللاُ ال

َ
 اَ  اعءِ ادلُّ  ُل فَْض أ

ْ
 ».هِ لّ ـلِ  ْمدُ حَ ـل

میان ؛ و برترین دعا (در »ال اله اال الله«برترین ذکر (در میان اذکار)، ذکر « -٣١
 »ست.ا» الحمد الله«دعاھا)، دعای 

 کرده است.]روایت » ن دعوة المسلم مستجابةاماجاء «باب [این حدیث را ترمذی در 

)۳۲ 
َ
 اِ  ْدىعيُّ ْن مَ  ُل وَّ ) أ

َ
  ىل

ْ
قِ  ْومَ يَ  ةِ نَّ جَ ـال

ْ
ِ اَ  ةِ مَ ايال

َّ
ّ وَ  اءِ الرسَّ  ىِفْ  اهللاَ  ْونَ دُ مَ َ�ْ  نَ �ْ ذل  ».اءِ الرضَّ

نخستین کسانی که در روز رستاخیز به سوی بھشت [پرنعمت خداوند « -٣٢
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شوند، ستایشگرانی ھستند که در زندگی و در برابر فقر (و  بلندمرتبه] فراخوانده می
گاھانه و با اخالص می ھا) و بیماری (و زیان و ضررھا)، خدای را محرومّیت  »ستایند. آ

: بال و مصیبت خارج از جسم شخص؛ از قبیل: تنگدستی، زیان مالی و »البأساء(«
: بال و مصیبت مربوط به جسم شخص، از قبیل: بیماری و »الضّراء«مرگ فرزندان. و 

 رنجوری.)
 است.] روایت کرده» علی الصحیحین كالمستدر«حاکم در [این حدیث را 

 



 

 

لَ  ـُمْ ِ  ةُ اَجلْ يَّ االْ مِ فُ  ةُ سْ رْ يْها حَ لَ لَتْ عَ  »ال«الَّتِیْ دَخَ

 ی نافیه داخل شده باشد»ال«ی اسمّیه که بر آن،  جمله

ِ  مانَ يْ ال اِ «) ۱(  مَ ل
ّ

 ْن ال
َ
ُ  ةَ مانَ  أ

َ
 ».هل

 ».بھره است، ایمان ندارد آن کسی که از ویژگی امانت بی« -١
حیح ان در صحبّ و ابن » ماجاء فی الترغیب فی اداء االمانات«باب [این حدیث را بیهقی در 

 اند.] روایت کرده  خویش،

ِ  نَ �ْ ال دِ وَ «) ۲(  مَ ل
ّ

ُ  ْهدَ �َ ْن ال
َ

 ».هل
و آن کسی که عھد و پیمان درستی ندارد و حرمت آن را نگاه ندارد، دین « -٢

 ».درستی ھم نخواھد داشت

؛ و به اتفاق تمام »ال دين«و  »امنال اي«که است ه د(در متن دو حدیث باال آم

مراد است؛ و  »نفی كامل«مراد نیست بلکه  »نفی وجود«نظران حدیث، در اینجا  صاحب
ایمان   مراد از این حدیث، نفی ایمان کامل از چنین فردی است؛ یعنی چنین کسی،

 کامل ندارد.
گیری در منع خیانت در امانت و عھدشکنی است؛  از باب تھدید و سخت اینکهو یا 

؛ پس نتیجه »شود وارد بھشت می» ال اله اال الله«ی  گوینده«که: به دلیل حدیث ابوذر 
مراد  ،»نفی وجود« -به اتفاق تمام محدثان  -گیریم که در تمام این احادیث  می

 کنند کسانی که در امانت خیانت میمراد است؛ یعنی چنین » نفی کمال«نیست. بلکه 
توان مؤمنی را با  شکنند، ایمان کامل و تمام عیاری ندارند؛ یعنی نمی و یا عھد را می

مراتب عالی ایمان یافت که در امانت خیانت بکند و یا عھد و پیمان بشکند؛ از این رو، 
ین گناھان توان گفت: این احادیث بر آن نیست که ھر کس را که مرتکب یکی از ا می

 فی کند.)خارج معّر   بزرگ شد، کافر و از اّمت اسالمی،
 .]روایت کرده است» ماجاء فی الترغیب فی اداء االمانات«باب  [این حدیث را بیهقی در
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 اِ  مَ يْ لِ الحَ «) ۳(
ّ

 ».ةٍ رْثَ ْو�َ  ذُ ال
 ».که دستخوش لغزش و خطا شده باشد بردبار نیست جز آن« -٣

 روایت» ماجاء فی التجارب«خویش، و ترمذی در باب » ُمسَند«احمد در [این حدیث را 

 اند.] کرده

 اِ  مَ يْ كِ ال حَ وَ «) ۴(
ّ

ْ  ذُ ال
َ

 ».ةٍ �َ رِ ْو جت
 »که تجربه اندوخته باشد. و فرزانه نیست جز آن« -٤

 خویش روایت کرده است.] »ُمسَند«در [این حدیث را احمد 

 ».ْ�ِ ْد�ِ تلَّ اكَ  ْقَل ال�َ «) ۵(
 ».به سان تدبیر نیستھیچ خردی، « -٥

 روایت» الورع و التقوی«خویش و ابن ماجه در باب » صحیح«ان در را ابن حبّ [این حدیث 

 اند.] کرده

كَ اكَ  ْرعَ الوَ وَ «) ۶(
ْ
 ».فِّ ل

به سان دوری گزیدن و دست نگاه داشتن (از حرام و  و ھیچ پروایی،« -٦
 »باشد. شکنی) نمی قانون

 روایت» الورع و التقوی«خویش و ابن ماجه در باب » حصحی«ان در را ابن حبّ [این حدیث 

 اند.] کرده

  ْسِن حُ كَ  َب سَ الحَ وَ «) ۷(
ْ
ِق خُ ـال

ْ
 ».ل

خویی)  رویی و خوش خویی (و خوش و ھیچ شرافتی ھمانند نیک منشی و نیک« -٧
 »نیست.

خویش روایت  »صحیح«ان در و ابن حبّ » الورع و التقوی«حدیث را ابن ماجه در باب [این 

 اند.] کرده

ِ  ةَ الطاعَ «) ۸( الِ  ةِ يَّ ْعِص مَ  ىِفْ  قٍ وْ ْخلُ مَ ل
ْ
 ».ِق اخل

 ».ی خدا به بھای نافرمانی آفریدگار، روا نیست فرمانبرداری آفریده« -٨
 کرده است.] روایت» المعجم الکبیر«ث را طبرانی در [این حدی

ِ  ىِفْ  ةَ ْورَ الرَصُ «) ۹(
ْ

 ».ْسالمِ اال
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 ».نشینی و رھبانّیت نیست گوشهدر اسالم، « -٩
» المستدرک علی الصحیحین«، و حاکم در »ال صرورة فی االسالم«باب [این حدیث را ابوداود در 

 اند.] کرده روایت

َس ال بَ «) ۱۰(
ْ
غِ بِ  أ

ْ
ِ  �ال  »).لَّ جَ وَ زَّ (عَ  اهللاَ  ىَق ا�َّ  ِن مَ ل

توانگر، پروای گناھی به ثروت و دارایی نیست در صورتی که ثروتمند و « -١٠
 »خدای را پیشه سازد.

در کتاب » علی الصحیحین كالمستدر«خویش و حاکم در » ُمسَند«در [این حدیث را احمد 

 اند.] کرده روایت» البیوع«

 



 

 

فُ  رْ يْها حَ لَ لَتْ عَ يَّةُ الَّتِیْ دَخَ مِ سْ ِ ةُ االْ لَ ـُمْ  »اِنَّ «اَجلْ

 وارد شده باشد» ِانَّ «که بر آن حرف ی اسمّیه  جمله

َ  نَ مِ  نَّ اِ «) ۱(
ْ

َ  انِ يابل  »ْحراً.سِ ل
را تحت تأثیر  گر و سحرآمیز است (و انسان ھا، افسون ای از بیان گمان، پاره بی« -١

 »دھد.) و تحت الشعاع قرار می
 .]روایت کرده است» جزلرمایجوز من الشعر و ا«حدیث را بخاری در باب  [این

 ».ةٌ ْكمَ حِ  ْعرِ الشِّ  نَ مِ  نَّ اِ «) ۲(
 ».ھا، حکمت و فرزانگی است ای از سروده تردید، پاره بی« -٢
 .]روایت کرده است» مایجوز من الشعر و الرجز«ن حدیث را بخاری در باب [ای

عِ  نَ مِ  نَّ اِ «) ۳(
ْ
مِ ال

ْ
 ».ْهًال جَ  ل

 ».فرھنگی و نادانی است ھا، بی شک، برخی از دانش بی« -٣
 کرده است.] روایت» ماجاء فی الشعر«ابوداود در باب [این حدیث را 

قَ  نَ مِ  نَّ اِ  وَ «) ۴(
ْ
 »اًال.يعَ  ْولِ ال

 )(برای گویندگان و شنوندگان، در دنیا و آخرت ،ای از سخنان گمان پاره بی« -٤
 ».باعث عذاب و کیفر و عقاب و وبال است

 است.] روایت کرده» ماجاء فی الشعر«ابوداود در باب [این حدیث را 

َ  نَّ اِ «) ۵(  ».كٌ رِشْ  اءِ �الرِّ  ْ�َ سِ �
 ».آمیز است کارھای شرک ی هگمان، ریا و تظاھر اندک نیز از زمر بی« -٥

 .]روایت کرده است» من ترجی له سالمة من الفتن«یث را ابن ماجه در باب [این حد

ِ  دَ يْ عِ السَّ  نَّ اِ «) ۶( فِ  َب نِّ ْن جُ مَ ل
ْ
 ».نَتَ ال

ھا دور شده باشد  بخت واقعی و راستین، کسی است که از فتنه گمان، نیک بی« -٦
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 »ون مانده باشد.)صمحفوظ و مھا  آن (یعنی از
 .]روایت کرده است» فی النهی عن السعی فی الفتنة«حدیث را ابوداوددر باب [این 

  نَّ اِ «) ۷(
ْ
 ».نٌ مَ ْؤ�َ مُ  شارَ ْستَ مُ ـال

گیرد، در حقیقت امانتدار و مورد اطمینان  میکسی که مورد مشورت قرار « -٧
 »است.

 روایت کرده است.] »ج ماجاء فی معیشة اصحاب النبی«باب [این حدیث را ترمذی در 

وَ  نَّ اِ «) ۸(
ْ
َ ال

َ
ْ  ةٌ لَ بْخَ مَ  دل  ».ةٌ نَ بَ �َّ

ت او،) باعث بخل و تنگ ی اداره و تربیّ  گمان، داشتن فرزند (و اندیشه بی« -٨
 »گردد. بزدلی میچشمی و ترس و 

بّر الوالد و االحسان «، و ابن ماجه در باب »المستدرک علی الصحیحین«را حاکم در [این حدیث 

 اند.] کرده روایت» الی البنات

نِ مَ َط  ْدَق الصِّ  نَّ اِ «) ۹(
ْ
 .»ةٌ نَ یْ أ

 »آفریند. تردید، راستی و صداقت، آرامش می بی« -٩
 روایت کرده است.] خویش» صحیح«مسلم در [این حدیث را 

كِ  نَّ اِ  وَ ) «۱۰(
ْ
 ».ةٌ بَ �ْ رِ  ْذَب ال

 »آفریند. قراری می گمان، دروغ، شک و تردید و ناآرامی و بی و بی« -١٠
 روایت کرده است.] خویش» ُسَنن«ترمذی در [این حدیث را 

  بُّ ُ�ِ ، ٌل يْ مَجِ  عاىلتَ  اهللاَ  نَّ اِ «) ۱۱(
ْ
 ».ماَل جَ ـال

 »دارد. دوست می بلندمرتبه زیبا است و زیبایی راگمان، خداوند  بی« -١١
 کرده است.] روایت» تحریم الکبر و بیانه«باب [این حدیث را مسلم در 

 ».ةٌ رْتَ �َ  ةٍ رِشَّ  لُكِّ لِ  ، وَّ ةٌ رِشَّ  ءٍ ىَشْ  لُكِّ لِ  نَّ اِ «) ۱۲(
تی) نشاط و رغبت و تمایل و تیزی وجود گمان، برای ھر چیز، (تا مّد  بی« -١٢

». ت؛ آنگاه ھر نشاط و تیزی، ضعف و سستی در پی خواھد داشتشخواھد دا
ھر عبادتی، تا مدتی نشاط و رغبتی دارد؛ آنگاه «فرمایند:  در حدیثی دیگر می ج(پیامبر

گردد؛ پس ھر آن کس که رغبت عبادتش به سّنت من باشد، راه  به سستی مبّدل می
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راه گشته است  ر حقیقت بیمخالفت ورزد، د یافته است؛ و ھر آن کس که با سّنت من
خوابم، و ھم روزه  خوانم و ھم می ھم نماز می ،و کردارش در تباھی است؛ اّما من

کنم؛ پس ھر  خندم و ھم گریه می کنم، و ھم می گیرم و ھم در روزھایی افطار می می
 »)آن کس که از روش و سّنت من رویگردان شود، از من نیست.

 روایت کرده است.] »صفة القیامة«ابواب [این حدیث را ترمذی در 

َ  ْزَق الرِّ  نَّ اِ «) ۱۳(
َ

عَ  ُب ْطلُ يل
ْ
  هُ بُ ْطلُ �َ ما كَ  بْدَ ال

َ
 ».هُ لُ جَ أ

در پی انسان است ھمانگونه که اجل و سررسید   گمان رزق و روزی، بی« -١٣
گمان رزق و روزی، بیشتر از  بی«جوید؛ (و حدیث صحیح، چنین است:  زندگی، او را می
 »)جوید. انسان را می زندگی،اجل و سررسید 

 روایت کرده است.] خویش» یصحیح«ر ان د[این حدیث را ابن حبّ 

ِ  نَ مِ  یْ رِ َ�ْ  طانَ يْ الشَّ  نَّ اِ «) ۱۴(
ْ

 ».مِ ادلَّ  یرَ َ�ْ  �ْسانِ اال
 »یابد. گمان، شیطان به سان جریان خون، در رگ انسان جریان می بی« -١٤

 کرده است.] روایت» جنودهصفة ابلیس و «باب [این حدیث را بخاری در 

  لُكِّ لِ  نَّ اِ «) ۱۵(
ُ
  ةُ تْنَ فِ  ، وَ ةً تْنَ فِ  ةٍ مَّ أ

ُ
 ».ملْاُل اَ  ىِتْ مَّ أ

ی آزمون اّمت  زمونی است و وسیلهآی  ای، وسیله گمان برای ھر جامعه بی« -١٥
 »من، مال و دارایی است.

 خویش روایت کرده است.]» ُسَنن«یث را ترمذی در [این حد

  نَّ اِ «) ۱۶(
َ
 ».ٍب غائِ لِّ  ٍب اغئِ  ةُ ْعوَ دَ  ،ةً جابَ اِ  اعءِ ادلُّ  عَ رْسَ أ

دعایی است   شود، ترین دعایی که در بارگاه خدا پذیرفته می گمان، سریع بی« -١٦
 »که غایب در حق غایب کند.

 ]روایت کرده است.» الدعاء بظهر الغیب«دیث را ابوداود در باب [این ح

ُ  َل جُ الرَّ  نَّ اِ «) ۱۷(
َ

 ».هُ بُ يْ ِص يُ  نِْب اذلَّ بِ  ْزَق الرِّ  مُ ْحرَ يل
یازد، از رزق و  گمان، انسان به کیفر گناه و بیدادی که بدان دست می بی« -١٧

 »شود. بھره می روزی خویش، بی
 روایت کرده است.]» العقوبات«ماجه در باب  [این حدیث را ابن
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َ  ىّت حَ  وَْت مُ ْن �َ لَّ  ْفساً �َ  نَّ اِ «) ۱۸(  »ها.ْزقَ رِ  َل ْكمِ ْستَ �
با آمدن آخرین روز  اینکهجز   گوید، کسی جھان را بدرود نمی گمان، ھیچ بی« -١٨
  را به پایان برد. (یعنی، اش، اجل و سررسید او فرا رسد و رزق و روزی خود زندگی

 »میرد.) اش کامل نشده باشد، نمی کس تا زمانی که رزق و روزی ھیچ
 »االقتصاد فی طلب المعیشة«ماجه در باب خویش، و ابن » ُمسَند«ا شهاب در [این حدیث ر

 .]اند روایت کرده

ُ  ةَ قَ دَ الصَّ  نَّ اِ «) ۱۹(
َ

 ».وءِ السُّ  ةَ تَ يْ مِ  عُ ْد�َ تَ  وَ  بِّ الرَّ  َب َض غَ  ءُ ْطىِف تل
نشاند و از مرگ بد،  دادن، خشم خدا را فرو می گمان، َدھش و صدقه بی« -١٩

 ».کند جلوگیری می
 .]روایت کرده است» جاء فی فضل الصدقةما «حدیث را ترمذی در باب [این 

َ  َك نَّ اِ «) ۲۰(  مِّ  ْ�ٍ خِبَ  ْسَت ل
َ
  وَ  رَ مْحَ ْن أ

َ
 اِ  دَ ْسوَ ال أ

َّ
 ال

َ
 بِ  هُ لَ ْفُض ْن �َ  أ

 ».یْقوتَ
که  مگر آن پوست، برتری و فضیلتی نداری، پوست و سیاه گمان، تو بر سرخ بی« -٢٠

 ».بیابیتفّوق و برتری ھا  آن با نیروی تقوا و پرھیزگاری، بر
 .]خویش روایت کرده است» ُمسَند«یث را احمد بن حنبل در [این حد

  ْم، وَ �ُ رِ وَ ُص  ىلاِ  رُ نُْظ �َ ال اهللاَ  نَّ اِ «) ۲۱(
َ
 اِ  رُ نُْظ �َّ ْن ل�ِ  ْم وَ �ُ ْموالِ أ

َ
 ْم، وَ �ُ ْو�ِ لُ قُ  ىل

 
َ
 »ْم.�ُ ْعمالِ أ

ھا و  دلنگرد، بلکه به  ھای شما نمی ھا و دارایی گمان، خداوند بر چھره بی« -٢١
 »نگرد. عملکردھای شما می

 .]روایت کرده است» تحریم ظلم المسلم و خذله«سلم در باب [این حدیث را م

  نَ مِ  نَّ اِ «) ۲۲(
ْ
  وِْف ْعرُ مَ ـال

َ
ىقْن تَ أ

ْ
  ل

َ
ٍق َط  ْجهٍ وَ بِ  خاكَ أ

ْ
 ».ل

ھیچ نوعی از انواع ُحسن سلوک و رفتار شایسته و بایسته و نیکو و خوب را «( -٢٢
ای از موارد ُحسن  ارزش مشمارید؛ زیرا) به راستی پاره و کوچک و بیحقیر و ناچیز 

ای ھم ندارد،) آن است که با برادر  سلوک و رفتار نیکو و بایسته (که خرج و ھزینه
 »ای شاداب و گشاده، مالقات نمایی. رویی و چھره خویش با خنده

 ]اند. روایت کردهخود » صحیح«و ترمذی در   خویش،» ُمسَند«ر [این حدیث را احمد د
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  نَّ اِ «) ۲۳(
َ
 أ

َ
 دَ ْن بَ مِ  اهللاِ بِ  اِس انلّ  ْو�

َ
 ».المِ السَّ بِ  أ

برترین مردمان به نزد خدای، کسی است که سالم را آغاز کند؛ (یعنی « -٢٣
 »نخست سالم نماید و آغازگر آن باشد.)

 ت.]روایت کرده اس» فی فضل من بدأ بالسالم«حدیث را ابوداود در باب  [این

 ».لٍّ قُ  ىلاِ  ْ�ُ ِص تَ  هُ تَ بَ اعقِ  نَّ اِ فَ  رُثَ ْن كَ اِ  �ا وَ الرِّ  نَّ اِ «) ۲۴(
برکتی  ربا و رباخواری، اگر چه بسیار گردد، فرجام آن به سوی کاستی و بی« -٢٤

 ».است
 وایت کرده است.]ر» البیوع«در کتاب  ،»المستدرک علی الصحیحین«یث را حاکم در [این حد

غَ  نَّ اِ «) ۲۵(
ْ
ُ  َب َض ال

َ
ِ  دُ ْفسِ يل

ْ
عَ  رِبُ الصَّ  دُ ْفسِ �ُ ما كَ  مانَ يْ اال

ْ
 ».َل سَ ال

، عسل »ربِص«برد که گیاه،  گمان خشم و غضب، ایمان را چنان از بین می بی« -٢٥
 »گرداند. را فاسد می
 .]روایت کرده است» شعب االیمان«یث را بیهقی در [این حد

رِبَّ  نَّ اِ  ، وَّ رٌّ بِ  ْدَق الصِّ  نَّ اِ «) ۲۶(
ْ
 اِ  یْ ْهدِ �َ  ال

َ
  ىل

ْ
 ».ةِ نَّ جَ ـال

نماید،) و  گمان، راستی و راستگویی، نیکی است (یعنی به نیکی راه می بی« -٢٦
 »شود. نیکی به سوی بھشت رھنمون می

 ایت کرده است.]رو» قبح الکذب و حسن الصدق و فضله«ث را مسلم در باب [این حدی

كَ  نَّ اِ  وَ «) ۲۷(
ْ
فُ  نَّ اِ  ، وَّ ْورٌ جُ فُ  َب ذِ ال

ْ
 اِ  یْ ْهدِ �َ  ْورَ جُ ال

َ
 ».ارِ انلّ  ىل

نماید؛) و بدی  بافی، بدی است (یعنی به بدی راه می تردید، دروغ ودروغ و بی« -٢٧
 »شود. به سوی دوزخ رھنمون می

 وایت کرده است.]ر» قبح الکذب و حسن الصدق و فضله«حدیث را مسلم در باب  [این

  ْوَق قُ ْم �ُ �ُ يْ لَ عَ  مَ رَّ حَ  اهللاَ  نَّ اِ «) ۲۸(
ُ ْ
دَ وَ  ، وَ هاِت مَّ األ

ْ
َ أ

ْ
ْم �ُ لَ  هَ رِ كَ  وَ  هاِت وَ  نْعَ مَ  ، وَ ناِت ابل

 ».املْالِ  ةَ ضاعَ اِ  ، وَ ؤالِ السُّ  ةَ رْثَ كَ  ، وَ قاَل  وَ  َل يْ �ِ 
به راستی خداوند بلندمرتبه، اذّیت و رنجانیدن مادران و زنده به گور کردن « -٢٨

ل: زکات و یاز قبان و محرومان نع واجبات (عدم پرداخت حقوق مستحّق دختران و مَ 
گفتن ھر  ،غیره) و طلب مال دیگران (به ناحق) را بر شما حرام نموده است؛ و باز
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ای ندارد)،  سخنی که شنیده شده (قیل و قال)، و زیاد سؤال کردن (در چیزی که فایده
از شما مکروه و ناپسند دانسته  و ضایع کردن مال و صرف آن در مصارف غیر مشروع را

 »است.
و » ما ینهی عن اضاعة المال و قول الله: و الله ال یحب الفساد«را بخاری در باب یث [این حد

 اند.] روایت کرده» النهی عن کثرة المسائل«مسلم در باب 

  نَّ اِ «) ۲۹(
َ
  بَّ حَ أ

َ ْ
 اِ  ْعمالِ األ

َ
 اَ  ،عاىلتَ  اهللاِ  ىل

ْ
ُ  وَ  اهللاِ  ىِفْ  بُّ ـُ حل

ْ
 ».اهللاِ  ىِفْ  ْغُض ابل

و بھترین کارھا در پیشگاه خدا، دوست داشتن و  ترین گمان، محبوب بی« -٢٩
 ».دشمن داشتن در راه حق است

روایت » مجانبة اهل االهواء و بغضهم«خویش، و ابوداود در باب » ُمسَند«مد در [این حدیث اح

 ند.]ا کرده

)۳۰ (» 
َ
عُ ا مَ ينْ دلُّ ا نَّ ال اِ أ

ْ
عُ مَ  وَ  ةٌ ْونَّ ل

ْ
 ها، اِ يْ ما �ِ  ْونٌ ل

ّ
رُ  ذِ ال

ْ
ِ  وَ  ما واالهُ  ، وَ اهللاِ  ك  مٌ اعل

َ
ْو ، أ

 ».مٌ لِّ عَ تَ مُ 
گمان، دنیا نفرین شده است و آنچه ھم در آن است نفرین  به ھوش که بی« -٣٠

شده است؛ مگر یاد و نام خدا و آنچه که خدا (از کردار نیک و گفتار شایسته و پندار 
 ».بایسته) دوست دارد و نیز آنان که دانشمند یا دانشجو ھستند

 است.]روایت کرده » لهماجاء فی هوان الدنیا علی ال«را ترمذی در باب  [این حدیث

حَ يَ ا مّ مِ  نَّ اِ «) ۳۱(
ْ
مً عِ  هِ ْوتِ مَ  ْعدَ �َ  هِ ناتِ سَ حَ  وَ  هِ لِ مَ ْن �َ مِ  نَ ْؤمِ ـُ املْ  ُق ل

ْ
َ  وَ  هُ مَ لَّ ا عَ ل ً وَ  ، وَ هُ رَشَ �

َ
ا دل

 هُ ثَ رَّ ا وَّ فً ْصحَ ، أْو مُ هُ �َ رَ ا تَ صاحِلً 
َ
 ناهُ ا بَ دً ْسجِ ْو مَ ، أ

َ
ِ تً یْ ْو بَ ، أ

ِّ
 ناهُ بَ  ِل يْ بِ السَّ  بِْن ا ال

َ
 ْهرً ْو�َ ، أ

َ
، ْجراهُ ا أ

 
َ
  ةً قَ دَ وَْص أ

َ
حَ ، تَ هِ اتِ يحَ  وَ  هِ تِ حَّ ِص  ىِفْ  اهِلِ ْن مّ ها مِ جَ ْخرَ أ

ْ
 ».هِ ْوتِ مَ  ْعدِ ْن �َ مِ  هُ قُ ل

ی انسان باایمان و حقگرا که پس  تردید، از جمله کارھای نیک و شایسته بی« -٣١
رسند، علم و دانشی است که آن  پیوندند و ثواب و پاداشش بدو می میاز مرگ او به وی 

در بین مردم منتشر نموده، و نیز فرزند شایسته و صالحی است که از خود بر جای  را
نھاده، و نیز قرآنی است که ارث گذاشته و یا مسجد و عبادتگاھی است که آن را 

بر پا کرده، و یا نھر آبی  مسافران ای است که برای در راه ماندگان و ساخته، یا خانه
و یا صدقه و َدھش مالی است که   ی عموم، روان ساخته، را برای استفاده است که آن

اش جدا کرده و  در طّی زندگی و در زمان صّحت و تندرستی خوش، از اموال و دارایی
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ن کارھای نیک و شایسته است که ثواب و پاداششا در راه خدا وقف نموده است؛ این
 ».رسند پیوندند و بدو می پس از مرگ انسان نیز به وی می

م الناس ال«یث را ابن ماجه در باب [این حد
ّ
روایت » شعب االیمان«، و بیهقی در »یرخثواب معل

 اند.] کرده

فاجِ  ِل جُ الرَّ بِ  نَ �ْ هذا ادلِّ  دُ �ِّ ؤَ يِلُ  اهللاَ  نَّ اِ «) ۳۲(
ْ
 ».رِ ال

ی مرد تاریک اندیش و  به وسیله دین را گاهگمان، خداوند بلندمرتبه، این  بی« -٣٢
 »رساند. بدرفتار، یاری می

 وایت کرده است.]ر» ان الله لیؤّید الدین بالرجل الفاجر«دیث را بخاری در باب [این ح

 مِ  نَّ اِ «) ۳۳(
َ
  ةِ اعَ السّ  رْشاِط ْن أ

َ
 ».دِ ساجِ ـَ املْ  ىِفْ  اُس انلّ  باَ� تَ يَّ ْن أ

نزدیک شدن رستاخیز، یکی این است که مردم به ھای  گمان، از نشانه بی« -٣٣
 »فروشند. مساجد خویش بر یکدیگر فخر می

ایی و دارمی سن، »فی بناء المساجد«، ابوداود در باب »الکبری ُسَنن«ث را بیهقی در [این حدی

 اند.] روایت کرده

 



 

 

 »امنَّ اِ «

 اند شروع شده» اّنما«هایی که با حرف  جمله

ىَعِّ  فاءُ ما شِ نَّ اِ «) ۱(
ْ
 ».ؤاُل لسُّ اَ  ال

 ».پرسش است  جز این نیست که شفای نادانی،« -١
 کرده است.] روایت» ُم مَّ یَ تَ فی المجروح یَ «باب [این حدیث را ابوداود در 

 نَّ اِ «) ۲(
َ ْ
 بِ  ْعماُل ما األ

ْ
 ».مِ يْ وا�ِ خَ ـال

 »است.ھا  آن (نّیت و) فرجامجز این نیست که ارزش کارھای انسان به « -٢
 خویش روایت» ُمسَند«، و احمدبن حنبل در »العمل بالخواتیم«خاری در باب [این حدیث را ب

 اند.] کرده

قَ مَ �َّ اِ «) ۳(
ْ
  اِض �ْن رِ مِّ  ةٌ وَْض رَ  رْبُ ا ال

ْ
  ةِ نَّ جَ ـال

َ
 ».ارِ انلّ  رِ فَ ْن حُ مِّ  ةٌ ْفرَ ْو حُ أ

ھای بھشت است و یا گودالی از  باغچهای از  جز این نیست که گور، یا باغچه« -٣
 ».ھای دوزخ گودال

 [این حدیث را ترمذی روایت کرده است.]

 



 

 

لَ جُ ـلْ اَ  لِ الْفِ  ةُ مْ  ةُ يَّ عْ

 ی فعلّیه جمله

فَ اكدَ «) ۱(
ْ
  ْقرُ ال

َ
 »ْفراً.�ُ  ْونَ �ُ يَّ ْن أ

 »سر برآورد.ستیزی  دور نیست که ناداری و نیاز، از کفر و حق« -١
 ]روایت شده است.» ُمسَندالشهاب«در بیهقی و » شعب االیمان«[این حدیث در 

 ».هِ يْ لَ عَ  ماماَت  ىلَع  بْدٍ �َ  لُكُّ  ُث بْعَ �ُ «) ۲(
شود که بر  ای براساس ھمان چیزی برانگیخته می در روز رستاخیز،) ھر بنده«( -٢

 »نیک.) یاآن مرده و چھره در نقاب خاک کشیده است؛ (خواه بد باشد 
 روایت کرده است.]» االمر بحسن الظن بالله تعالی عندالموت«مسلم در باب  حدیث را [این

 بِ  ىفكَ «) ۳(
ْ
 ذِ كَ  ْرءِ مَ ـال

َ
َ ْن باً أ  ».عَ مِ ما سَ  لِّ �ُ بِ  َث دِّ �ُّ

ای (پیرامون  ھیچ اندیشه گویی انسان، ھمین بس که ھر چه شنید بی بر دروغ« -٣
شنوید، نباید بدون  دیگران بازگوید؛ (یعنی ھر چیزی که می آن را به  قم آن،)صّحت و ُس 

اندیشه و تفّکر و بدون تجزیه و تحلیل و نقد و بررسی و تحقیق و تفّحص و پژوھش و 
 »وارسی، آن را باور کنید و برای دیگران بازگو نمایید.)

 .]روایت کرده است» النهی عن الحدیث بکل ماسمع«را مسلم در باب [این حدیث 

ِ  رُ ْغفَ �ُ «) ۴(  اِ  ءٍ ىَشْ  لُكَّ  دِ يْ هِ لشَّ ل
َّ

 ».نُ �ْ  ادلَّ ال
تمام گناھان شھید به جز قرض و بدھکاری او (به مردمان)، بخشیده « -٤

 »شود. می
 یت کرده است.]روا» من قتل فی سبیل الله کفرت خطایاه اال الدین«یث را مسلم در باب [این حد

 ».مِ رْهَ ادلِّ بْدُ �َ  نَ عِ لُ  ، وَ نارِ يْ ادلِّ بْدُ �َ  نَ عِ لُ «) ۵(
اند؛ (یعنی کسی که  ی درھم، لعنت و نفرین شده ی دینار (اشرفی) و بنده بنده« -٥

ی گوش خویش قرار دھد؛ و به خاطر فراچنگ  کاالی ناچیز دنیا را نصب العین و آویزه
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ھای نبوی، احکام و  آوردن مال و متاع دنیا، از اوامر و فرامین الھی، تعالیم و آموزه
را نادیده بگیرد، چنین ھا  آن رات شرعی و حقایق و مفاھیم واالی قرآنی بگذرد ودستو

ی خداوندی به دور است و لعنت و نفرین، نثارش  ھای ویژه فردی از رحمت
 »شد.) خواھد

 .]روایت کرده است» ماجاء فی اخذ المال«یث را ترمذی در باب [این حد

  ِت بَ جِ حُ  ، وَ واِت هَ الشَّ بِ  ارُ انلّ  ِت بَ جِ حُ «) ۶(
ْ
 بِ  ةُ نَّ جَ ـال

ْ
 ».هِ اكرِ مَ ـال

ھا پوشانده و آراسته شده است، و بھشت به  ھا و شھوت دوزخ، به خواستنی« -٦
 »ھا. ھا و ناخوشایندی سختی

 ت.]روایت کرده اس» حجبت النار بالشهوات«یث را بخاری در باب [این حد

َ  ، وَ مَ آدَ  ْ�نُ اِ  مُ ْهرَ �َ «) ۷( ِ : اَ ثْنانِ اِ  هُ نْ مِ  بُّ شِ �
ْ
  ىلَعَ  ْرُص حل

ْ
ِ  ، وَ مالِ ـال

ْ
عُ  ىلَعَ  ْرُص احل

ْ
 ».ْمرِ ال

آز و   گردد: گردد و دو چیز از دنیای وجود او جوان می پیر می ،فرزند انسان« -٧
 ».و حرص بر عمر و زندگی در این جھان  اندوزی، حرص بر مال

وایت ر» الدنیاکراهة الحرص علی «و مسلم در باب   خویش،» ُسَنن«ذی در [این حدیث را ترم

 اند.] کرده

فَ  ُل جُ الرَّ  ْعمَ نِ «) ۸(
ْ
ْ اِ  جَ يْ اْحتِ  نِ ، اِ ِن يْ ادلِّ  ىِفْ  هُ يْ قِ ال

َ
 نْهُ �َ  ْغِ�َ اْستُ  نِ اِ  ؛ وَ عَ فَ ، �َ هِ يل

َ
 ».هُ ْفسَ �َ  ْغ�، أ

در دین خدا، فقیه و دانشمند و دانا و فرزانه  آنکه چه مرد خوب و نیکی است« -٨
است؛ که اگر مردم به علم و دانش او نیاز داشتند، به آنان نفع و سود رساند و اگر مردم 

 »نیاز کند. نیاز نداشتند، نفس خود را از دیگران غنی و بی به او
 ]روایت کرده است. ج ، از پیامبر گرامی اسالمساز علی» رزین« [این حدیث را

  عُ تْبَ يَ «) ۹(
ْ
  هُ عُ تْبَ يَ : دٌ واحِ  هُ عَ مَ  بىْق�َ  ، وَ ثْنانِ اِ  عُ جِ َ�ْ ، �َ ةٌ الثَ ثَ  َت يِّ مَ ـال

َ
ُ  ، وَ هُ ْهلُ أ

ُ
، هُ لَ مَ �َ  ، وَ ماهل

  عُ جِ َ�ْ �َ 
َ
ُ  ، وَ هُ ْهلُ أ

ُ
 ».هُ لُ مَ �َ  بىْق�َ  ، وَ ماهل

 ماند: گردد و یکی با او می ا دو چیز باز میروند؛ امّ  سه چیز از پی مرده می« -٩
ا دارایی و خاندانش او را به خاک امّ  ؛روند خانواده و دارایی و عملکرد او از پی او می

 »ماند. آیند؛ ولی عملکردش به ھمراه او (در گور) می سپارند و باز می می
 .]روایت کرده است» سکرات الموت«[این حدیث را بخاری در باب 
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  ةً انَ يْت خِ رُبَ كَ «) ۱۰(
َ
َ أ

ُ
  َث دِّ ْن حت

َ
َ  وَ ثاً هُ يْ دِ حَ  خاكَ أ   وَ  ٌق دِّ َص مُ  َك ل

َ
 ».ٌب اكذِ  هِ بِ  نَْت أ

خیانت بزرگی است که به برادرت سخنی بگویی و در حالی که تو در آن « -١٠
 »راستگو شمارد. ،او تو را نسبت به آن سخن ،گو ھستی سخن، دروغ

 .]روایت کرده است» المعاریض فی«را ابوداود در باب  [این حدیث

عَ  ئَْس بِ «) ۱۱(
ْ
  بْدُ ال

ْ
 ، اِ رُ كِ ْحتَ مُ ـال

َ
  اهللاُ  َص رْخَ ْن أ

َ ْ
 اِ  ؛ وَ نَ زِ ، حَ ْسعارَ األ

َ
 ».حَ رِ ْغالها، فَ ْن أ

اگر خدا از قیمت کاالھا بکاھد،  ؛حتکارگری اِ  ای است بنده چه بد بنده« -١١
 »گردد. باال برد، شادمان و خوشحال می ھا را قیمت چه چنانشود؛ و اگر  اندوھگین می

 .]روایت کرده است» االیمان شعب«در  دیث را بیهقی[این ح

 



 

 

لَ جُ ـالْ  لِ الْفِ  ةُ مْ ا  ةُ يَّ عْ هلِ  ةاَلنّافيّ » ال«الَّتی فی اَوَّ

 ی نافیه، وارد شده باشد»ال«که در اّول آن  هی فعلیّ  جمله

 یَ ال«) ۱(
ُ

خ
ْ

 د
ُ

  ل
ْ
 نَّ َج ـال

َ
  ة

َ
 تّ ق

ٌ
 ».ات

 ».به بھشت راه نخواھد یافت چین، پرداز و سخن انسان دروغ« -١
 »بیان غلظ تحریم النمیمة«، و مسلم در باب »مایکره من النمیمة«بخاری در باب [این حدیث را 

 اند.] روایت کرده

  ُل ْدخُ يَ ال«) ۲(
ْ
 ».عٌ قاطِ  ةَ نَّ جَ ـال

 »کسی که پیوند خود را با خویشاوندانش ببرد، به بھشت نخواھد رفت.« -٢
» صلة الرحم و تحریم قطیعتها«و مسلم در باب » اثم القاطع«باب [این حدیث را بخاری در 

 .]اند کرده روایت

َ يُ ال«) ۳(
ْ

� 
ُ
  غ

ْ
 ».ْ�ِ �َ رَّ مَ  دٍ احِ وّ  ْحرٍ ْن جُ مِ  نُ ْؤمِ مُ ـال

 »شود. انسان با ایمان و حقگرا، از یک سوراخ دوبار گزیده نمی« -٣
» الزهد«، و مسلم در کتاب »مرتینالیلدغ المؤمن من حجر واحد «باب [این حدیث را بخاری در 

 اند.] کرده روایت

  ُل ْدخُ يَ ال«) ۴(
ْ
 مَ  ةَ نَّ جَ ـال

ّ
 ».هُ قَ وائِ بَ  هُ جارُ  نُ أمَ يَ ْن ال

اش از شرارت او امنّیت و آرامش نداشته باشد، به بھشت  کسی که ھمسایه« -٤
 ».زیبای خدای، نخواھد رفت

 .]روایت کرده است» اء الجاریذبیان تحریم ا«این حدیث را مسلم در باب [

  ُل ْدخُ يَ ال«) ۵(
ْ
 بِ  یَ ذِ غُ  دٌ سَ جَ  ةَ نَّ جَ ـال

ْ
 ».رامِ حَ ـال

به بھشت (زیبا و پرطراوت خدا)   جسدی که با حرام و ناروا تغذیه نموده باشد،« -٥
 »نخواھد رفت.

یق
ّ

 روایت کرده است.] ج از پیامبر ،س[این حدیث را بیهقی از ابوبکر صد
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  نُ ْؤمِ يُ ال«) ۶(
َ
 ».هِ بِ  ئُْت ا جِ بْعاً ملِّ �َ  واهُ هَ  ْونَ �ُ يَ  ىّت حَ ْم �ُ دُ حَ أ

رسد، مگر زمانی که خواست او و تمام  ھیچ یک از شما به حقیقت ایمان نمی« -٦
تمایالت و غرائز نفسانی وی، تابع آنچه من از سوی خدا (از اوامر و فرامین و تعالیم و 

 »ام، باشد. آورده  آفرین)بخش و سعادت  ھای دقیق و عمیق و ژرف و تعالی آموزه
روایت  »االربعین«، و نووی در ساز عبدالله بن عمرو» ةشرح السنّ «در [این حدیث را بغوی 

 ، صحیح است.]: اسناد این حدیثاست اند؛ و نووی گفته کرده

ِ  لُّ َ�ِ ال«) ۷(   مٍ ْسلِ مُ ل
َ
 »ماً.ْسلِ مُ  عَ وِّ رَ يُّ ْن أ

مسلمان و حقگرای دیگر را بترساند برای انسان حقگرا، حالل و روا نیست که « -٧
 »قراری او را فراھم آورد.) ت و چالش و دغدغه و ناآرامی و بی(و موجبات آزار و اذیّ 

 .]روایت کرده است» من یأخذ الشیء علی المزاح«یث را ابوداود در باب [این حد

  ُل ْدخُ التَ «) ۸(
ْ
  هِ يْ تاً �ِ یْ بَ  ةُ �َ الئِ مَ ـال

ْ
 ».رٌ �ْ صاوِ ال تَ  وَّ  ٌب لَك

شوند که در آن، سگ یا تصویر و  ای نمی فرشتگان (رحمت)، وارد خانه« -٨
شامل نگھداری سگ غیرشکاری و غیر گله است؛ زیرا   (البته این حکم،» مه باشد.مجّس 

ھرکس، سگی به جز سگ گله و یا سگ «فرمایند:  میدر حدیثی دیگر  ج پیامبر
 بخاری)» شود. کاسته می اعمالش،و قیراط از پاداش دداری کند، روزانه،  شکاری، نگه

» الحیوان... ةتحریم تصویر صور«، و مسلم در باب »التصاویر«[این حدیث را بخاری در باب 

 اند.] روایت کرده

  نُ ْؤمِ يُ ال «) ۹(
َ
  ىّت ْم حَ �ُ دُ حَ أ

َ
  ْونَ �ُ أ

َ
ْ اِ  بَّ حَ أ

َ
ِ وَ  ، وَ هِ ادِلِ ْن وّ مِ  هِ يل

َ
  اِس انلّ ، وَ هِ دل

َ
 ».ْ�َ عِ مْجَ أ

من نزد او از پدر و مادر و  آنکه مگر ،شود یک از شما کامل نمی ایمان ھیچ« -٩
 ».تر و خوشایندتر باشم محبوب ی مردمان، فرزندانش و ھمه

و نسایی  ، مسلم»حّب الرسول من االیمان«اری در کتاب االیمان، در باب [این حدیث را بخ

 اند.] روایت کرده

ِ  لُّ َ�ِ ال «) ۱۰(   مٍ ْسلِ مُ ل
َ
  رَ ْهجُ �َ ْن أ

َ
 َل خَ ، دَ ماَت فَ  الٍث ثَ  ْوَق فَ  رَ جَ ْن هَ مَ ، �َ الٍث ثَ  ْوَق فَ  خاهُ أ

 »ار.انلّ 
برای انسان حقگرا و مسلمان، حالل و روا نیست که بیش از سه روز با برادر « -١٠

مسلمان و حقگرای خویش قھر کند و از او دوری گزیند؛ از این رو، کسی که فراتر از 
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 »آمد. با او قھر نماید و بمیرد، به دوزخ درخواھدسه روز از برادر خویش دوری گزیند و 
روایت » فیمن یهجر اخاه المسلم«خویش و ابوداود در باب » ُمسَند«دیث را احمد در [این ح

 اند.] کرده

)۱۱ (» 
َ
 اِ  ءٍ یاْمرِ  ماُل  لُّ َ�ِ ال الأ

ّ
 ».نْهُ مِّ  ْفٍس �َ  ِب يْ طِ  بِ ال

ت مگر سنی الل و رواح ،به ھوش که (خوردن و استفاده نمودن) مال شخص« -١١
بدو  ،یب خاطر و رضایتبا رضایت خاطر او (که چیزی از مال و دارایی خویش را با طِ 

 »ببخشد).
 «حدیث را بیهقی در باب [این 

ً
  من غصب لوحا

ً
طنی ق، و دار »فادخله فی سفینة او بنی علیه جدارا

 اند.] وایت کردهر» کتاب البیوع«در 

  ُب ْصحَ التَ «) ۱۲(
ْ
 يْ �ِ  ةً ْ�قَ رِ  ةُ �َ الئِ مَ ـال

ْ
 ».ٌس رَ الجَ وَّ  ٌب ها لَك

ھمراھی   فرشتگان (رحمت الھی)، کاروانی را که در آن سگ یا زنگ باشد،« -١٢
 »کنند. نمی

 است.] روایت کرده» کراهیة الکلب و الجرس فی السفر«مسلم در باب [این حدیث را 

 اِ  ةُ مْحَ الرَّ  عُ ْ�َ ال�ُ «) ۱۳(
ّ

 ».ىِقٍّ ْن شَ  مِ ال
 »شود جز از دل تیره بخت، برکنده نمی ،محّبتمھر و « -١٣

 .]روایت کرده است» ماجاء فی رحمة الناس«ین حدیث را ترمذی در باب [ا

 



 

 

َ  غُ يَ صِ  رِ األْ  یِ هْ النَّ وَ  مْ

 های امر و نهی صیغه

ْ ْوا �َ غُ لِّ بَ «) ۱( َ وَ  �ِّ  ».ةً يَ ْو آل
برسانید و ابالغ کنید، اگر چه یک جمله و یا یک آیه سخنان مرا به دیگران « -١
 »باشد.

روایت  خویش» ُسَنن«و ترمذی در » ما ذکر عن بنی اسرائیل«حدیث را بخاری در باب [این 

 اند.] کرده

)۲ (» 
َ
ُ نْزِ أ َ نازِ مَ  اَس ْوا انلّ ل  »ْم.هُ ل

 »مردمان را (از نیکی و بدی) در جایگاه خودشان بنشانید و بشناسید.« -٢
 ت کرده است.]روای» فی تنزیل الناس منازلهم«حدیث را ابوداود در باب [این 

تُ فَ  ْواعُ ْشفَ اِ «) ۳(
ْ
 »ْوا.رُ ؤْجَ ل

(و حدیث کامل چنین است: ». یابید شفاعت کنید که ثواب و پاداش می« -٣
آمد، به ھمنشینان  می ج گوید: چون نیازمندی به نزد رسول خدا سابوموسی اشعری
یابید و خداوند بر زبان  شفاعت کنید، پاداش می«فرمودند:  دند و میکر خویش روی می

 ».)دارد پیامبرش، ھر چه را دوست بدارد، روا می
 «این حدیث را بخاری در باب [

ً
استحباب «، و مسلم در باب »تعاون المؤمونین بعضهم بعضا

 .]اند روایت کرده» الشفاعة فیما لیس بحرام

 »ْم.قِ اْستَ  مَّ �ُ  اهللاِ بِ  نُْت آمَ  :ْل قُ «) ۴(
ی خویش) استقامت و  بگو: به خداوند ایمان آوردم، و آنگاه (بر این گفته« -٤

 »پایداری ورز.
 ».]روایت کرده است» جامع اوصاف االسالم«، باب »االیمان«را مسلم در کتاب  [این حدیث

 ».َك بُ �ْ رِ يُ ماال ىلاِ  َك بُ �ْ رِ يُ ْع مادَ «) ۵(
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واگذار و به آنچه تو را به شبھه  ،افکند شک و تردید) میآنچه تو را به شبھه (و « -٥
 »اندازد، روی آور و بدان بپرداز. و تردید نمی و شک

 اند.] روایت کرده خود» ُسَنن«خویش و ترمذی در » ُمسَند«در [این حدیث را احمد 

 ، وَ نَْت ماكُ  ُث يْ حَ  اهللاَ  ِق تَّ اِ «) ۶(
َ
  ةَ ئَ یِّ السَّ  عِ تْبِ أ

ْ
 »ها.ْمحُ �َ  ةَ نَ سَ حَ ـال

و پس از سرزدن بدی، نیکی کن تا  ؛از خدای بترس و پروا کن ،ھر کجا ھستی« -٦
 »اثر شوم آن را بزداید؛ (یعنی در پی ھر بدی، نیکی انجام ده تا آن را از میان بردارد.)

» فی حسن الخلق«، و دارمی در باب »ما جاء فی معاشرة الناس«ترمذی در باب [این حدیث را 

 ]اند. کرده روایت

ٍق خِبُ  اَس انلّ  ِق خالِ وَ «) ۷(
ْ
 ».ٍن سَ حَ  ل

 ».رفتار کن ،و با مردم با اخالق و منشی نیکو و زیبا« -٧
 کرده است.] روایت» فی حسن الخلق«در باب [این حدیث را ترمذی 

 ْب اِ صاحِ التُ «) ۸(
ّ

�ُ يَ ال وَ  ؛انً ْؤمِ  مُ ال
ْ
 اِ  َك عامَ ْل َط أ

ّ
 ».ىِقٌّ  تَ ال

حقگرا، ھمراھی و ھمنشینی و رفاقت و دوستی مکن، جز با انسان با ایمان و « -٨
 »و غذای تو را جز انسان پرھیزگار و پرواپیشه نخورد.

 کرده است.] روایت» المؤمن  ماجاء فی صحبة«ترمذی در باب [این حدیث را 

)۹ (» 
َ
  دِّ أ

َ ْ
ُ وَ  ؛َك نَ مَ اْ�تَ  ِن مَ  ىلاِ  ةَ مانَ األ

َ
 ».َك ْن خانَ ْن مَ ال خت

دار شمرده است بازگردان؛ و با  تو را درستکار و امانت را به کسی که امانت« -٩
 ».کسی که به تو خیانت ھم روا داشته است، خیانت مکن

، و ترمذی در »فی الرجل یأخذ حقه من تحت یده«، باب »کتاب البیوع«در   [این حدیث را ابوداود،

 اند.] خویش روایت کرده» ُسَنن«

 »ْم.�ُ ائُ رّ ْم قُ �ُ مَّ ؤُ يِلَ  وَ  ؛مْ �ُ ارُ يْم خِ �ُ لَ  نَ ذِّ ؤَ يِلُ «) ۱۰(
ترین شما، برایتان (در  برای شما اذان گوید و قاری ،باید بھترین و برترینتان« -١٠

 ».نماز جماعت) امامت کند
 کرده است.] روایت» من احق باالمامة«ابوداود در باب [این حدیث را 

ذَ ال تَ «) ۱۱(
ْ
ِ  ْوانُ أ  بِ بْدَ �َ ْم ْن لَّ مَ ل

ْ
 ».المِ السَّ أ
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 ».ی (ورود به خانه را) ندھید ، اجازهاست به کسی که به سالم آغاز نکرده« -١١
 کرده است.] روایت» یشعب االیمان«بیهقی در [این حدیث را 

  ْورُ نُ  هُ نَّ اِ فَ  َب يْ وا الشَّ فُ نْتِ التَ «) ۱۲(
ْ
 ».مِ ْسلِ مُ ـال

 موی سپید را (از سر و ریش خویش) جدا نکنید؛ زیرا موی سپید، نور انسان« -١٢
 ».با ایمان و حقگرا است

 خویش روایت» ُمسَند«و احمد بن حنبل در » فی نتف الشیب«حدیث را ابوداود در باب [این 

 اند.] کرده

 ».اُس انلّ  َك بُّ ُ�ِ ، اِس انلّ  نْدَ ما عِ يْ ْد �ِ ازْهَ  وَ  اهللاُ  َك بُّ ُ�ِ ا، ينْ ادلُّ  ْد ىِفْ زْهَ اِ «) ۱۳(
داشت؛ و نسبت  خدا تو را دوست خواھد گیر که زھد و پارسایی پیش  در دنیا،« -١٣

میلی و پارسایی ورز، مردم تو را دوست خواھند  بی  به آنچه در دست مردم است،
 »داشت.

 اند.] کرده روایت» الزهد فی الدنیا«و ابن ماجه در باب   خویش،» ُسَنن«حدیث را ترمذی در [این 

 ا كَ ينْ ادلُّ  ْن ىِفْ �ُ «) ۱۴(
َ
 .»ٍل يْ بِ سَ  رُ بِ ْو اع، اَ ٌب �ْ رِ غَ  َك نَّ �

چنان باش که گویی غریب و تنھایی و یا رھگذر و مسافر  ،در این جھان« -١٤
 »(و پیوسته خویش را از مردگان به حساب آور.) ؛ھستی

 روایت »غریب او عابر سبیل كکن فی الدنیا کانّ  :ج قول النبی«[این حدیث را بخاری در باب 

 کرده است.]

 »ا.ينْ ادلُّ  ْوا ىِفْ بُ �َ رَتْ �َ  ةَ عَ يْ ْوا الضَّ ذُ خِ تَّ ال�َ «) ۱۵(
روی و مبالغه  لک و زمین و باغ و بوستان، زیادهدر گرفتن (و خریدن) مِ « -١٥
 »ی دنیا شوید. تا مبادا فریفته ؛مکنید

 است.] روایت کرده» الزهد«ترمذی در کتاب [این حدیث را 

)۱۶ (» 
َ
 ْ�ُط أ

َ ْ
  ْ�َ جِ ْوا األ

َ
  بَْل �َ  هُ ْجرَ أ

َ
ِ ْن أ  ».هُ قُ رَ عَ  فَّ �َّ

 »عرق جبینش خشک شود، بپردازید. آنکه حق کارگر را پیش از« -١٦
 کرده است.]روایت » اجراالجراء« [این حدیث را ابن ماجه در باب

 فُ خالِ «) ۱۷(
ْ
 ْ�َ �ِ رْشِ مُ ـْوا ال

َ
 ».َب وارِ ْوا الشَّ اْحفُ وَ  ىحْوا اللُّ رُ ْوفِ ، أ
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ھا را کوتاه کنید و  سبیلبا مشرکان و چندگانه پرستان مخالفت کنید؛ « -١٧
 »ھا را بگذارید. ریش

 اند.] کرده روایت» ال الفطرةخص«و مسلم در باب » لیم االظفارقت«بخاری در باب [این حدیث را 

)۱۸ (» َ � ُ َ  ْوا، وَ رُ فِّ نَ ال �ُ ْوا وَ رشِّ � ُ ُ عَ ال �ُ  ْوا وَ رسِّ  »ْوا.رسِّ
ھای نبوی و احکام و  آموزه(مردم را نسبت به اوامر و فرامین الھی و تعالیم و  -١٨

ھای  گیری دستورات شرعی و حقایق و مفاھیم واالی قرآنی،) مژده دھید و (با سخت
مردم را از   ساز، آفرین و بحران ھای چالش ھای جاھالنه و خودرأیی کاری مورد و ندانم بی

گیر  تاوامر و فرامین الھی و نبوی،) بیزار نکنید؛ و (در امور دین،) آسان بگیرید و سخ
 »نباشید.

، و مسلم »ینفروا تخولهم بالموعظة و العلم کی الی ج ما کان الّنبی«بخاری در باب [این حدیث را 

 اند.] کرده روایت» التنفیر كیسیر و ترتفی االمر بال«در باب 

)۱۹ (» 
َ
 مُ ْطعِ أ

ْ
 وْدُ عُ  وَ  عَ جائِ ـْوا ال

ْ
عاِ�َ كُّ فُ وَ  َض �ْ رِ مَ ـْوا ال

ْ
 ».وا ال

 »غذا دھید و بیمار را عیادت کنید و اسیر را رھا سازید.گرسنه را « -١٩
 کرده است.] روایت» وجوب عیادة المریض«حدیث را بخاری در باب [این 

)۲۰ (» َ ِ  ُظ ْوقِ يُ  هُ نَّ اِ ؛ فَ َك يْ ْوا ادلِّ بُّ سُ ال�  ».ةِ لولصَّ ل
 »کند. را ) برای نماز بیدار میانسان به خروس ناسزا نگویید؛ زیرا خروس، (« -٢٠

 .]روایت کرده است» و البهائم كما جاء فی الدی«ث را ابوداود در باب [این حدی

 ».ْضبانٌ غَ  وَ هُ وَ  ْ�ِ ثْنَ اِ  ْ�َ �َ  مٌ �َ حَ  َ�َّ ْقِض �َ ال«) ۲۱(
نباید قاضی، در حال خشم و غضب در بین دو نفر به قضاوت بنشیند؛ (زیرا « -٢١

 »برد.) خشم، عقل و خرد را از میان می
کراهة «، و مسلم در باب »او یفتی و هو غضبان يهل یقضی القاض«بخاری در باب حدیث را [این 

 .]اند روایت کرده» و هو غضبان يقضاء القاض

 ْوا بِ سُ یْ لَ  اهللاِ  بادَ عِ  نَّ اِ فَ  ؛معُّ نَ اتلَّ وَ  اكَ يّ اِ «) ۲۲(
ْ
 ».ْ�َ مِ عِّ نَ تَ مُ ـال

و بولھوسی و پروری و تنّعم و عّیاشی و خوشگذرانی  بر شما باد که از تن« -٢٢
پرور و  (راستین و حقیقی) خدای، تن بند و باری بپرھیزید؛ چرا که بندگاِن  بی
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طلبی و  (در این جھان، گر چه راحت» طلب و عّیاش و خوشگذران نیستند. راحت
ی  حرام نیست، ولی منزلت و جایگاه بندگان ویژه ،رّفه و راحتخوشگذرانی و زندگی مُ 

دھند و از تنّعم و رفاه  زندگی سخت را ترجیح می ،ھا که آنپروردگار جھانیان، این است 
 جویند.) طلبی و عّیاشی، دوری می و راحت

 روایت کرده است.] خویش» ُمسَند«حنبل در [این حدیث را احمد بن 

ُ دِ ْ�تَ اِ «) ۲۳(   ُط بْسُ يَ ال، وَ وْدِ جُ السُّ  ْوا ىِف ل
َ
  ساَط نْبِ اِ  هِ يْ را�َ ْم ذِ �ُ دُ حَ أ

ْ
لَك

ْ
 ».ِب ال

سجده، اعتدال و آرامش و طمأنینه و سکون را رعایت کنید (و با آرامش و در « -٢٣
اطمینان و طمأنینه و تأّنی، آن را انجام دھید؛) و ھیچ یک از شما مانند سگ، 

 »پھن نکند. بر روی زمین ،ساعدھایش را در وقت سجده
االعتدال فی «، و مسلم در باب »الیفترش ذراعیه فی السجود«را بخاری در باب [این حدیث 

 اند.] کرده روایت» وضع الکفین علی االرض...و السجود 

)۲۴ (» َ  بُّ سُ ال�
َ ْ
 ْم قَ هُ �َّ اِ فَ  ْمواَت وا األ

َ
 »ْوا.مُ دَّ ما قَ  ىلْوا اِ فُْض ْد أ

بیراه نگویید؛ زیرا  به مردگان ناسزا مگویید و آنان را دشنام مدھید و بد و« -٢٤
 »اند. اند، رسیده آنان بدان چه از پیش فرستاده

 روایت کرده است.]» ماینهی عن سّب االموات«ن حدیث را بخاری در باب [ای

 رُ مُ «) ۲۵(
َ
 هُ  وَ  ةِ الالصَّ ْم بِ �ُ  ْوالدَ ْوا أ

َ
 هُ  ها وَ يْ لَ ْم عَ وْهُ �ُ ارْضِ  ، وَ ِ�َ نْ سِ  بْعَ سَ  بْناءُ ْم أ

َ
 بْناءُ ْم أ

  ْم ىِف هُ نَ یْ ْوا بَ قُ رِّ فَ  ، وَ ْ�َ نِ سِ  رْشَ عَ 
ْ
 ».عِ ضاجِ مَ ـال

فرزندانتان را به خواندن نماز دستور دھید و در ده سالگی   در ھفت سالگی،« -٢٥
 »را بزنید و بستر خوابشان را از ھم جدا کنید.ھا  آن (به خاطر نافرمانی در ترک نماز،)

 .]روایت کرده است» الغالم بالصالةمتی یؤمر «در باب   [این حدیث را ابوداود،

قُ دُ عاهَ تَ «) ۲۶(
ْ
ِ وَ ، فَ ْرآنَ وا ال

َّ
  هِ دِ يَ �ِ  ْفىِسْ �َ  یْ اذل

َ   وَ هُ ل
َ
ِ  نَ ا مِّ يً صِّ فَ �َ  دُّ شَ أ

ْ
 »ها.لِ قُ �ُ  ىِفْ  ِل بِ اال

(و ھمواره آن را تالوت نمایید؛) سوگند به ذاتی که   مواظبت کنید ،از قرآن« -٢٦
 »گریزد. تر از شتری که زانویش بسته باشد، می جانم در دست قدرت اوست، قرآن سریع

تر و فّرارتر است. به تعبیری دیگر؛  پای بسته در طناب، گریزان (یعنی: قرآن، از شترِ 
شود، زودتر  که پایش از طناب باز میی انسان، از شتری  ن و حافظهھقرآن، از ذ

 گریزد.) می
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» االمر بتعاهد القران«، و مسلم در باب »استذکار القرآن و تعاهده«در باب [این حدیث را بخاری 

 اند.] کرده روایت

)۲۷ (» ْ
َ

قُ  ْوا ىلَعَ سُ لِ الجت
ْ
ْ وا اِ لُّ َص ال تُ وَ  ْورِ بُ ال

َ
 »ها.يل

مخوانید؛ (زیرا رو به قبر  روی قبر منشینید و رو به قبر نیز نماز« -٢٧
تعظیم و بزرگداشت قبر را به دنبال دارد؛ و پرواضح است که تعظیم و  نمازگزاردن،

 »بزرگداشت قبر در نماز، جایز و روا نیست.)
 کرده است.] روایت» النهی عن الجلوس علی القبر و الصالة علیه«در باب [این حدیث را مسلم 

  ةَ ْعوَ دَ  ِق تَّ اِ «) ۲۸(
ْ
 ».جاٌب حِ  اهللاِ  ْ�َ �َ  ها وَ نَ یْ بَ  َس یْ لَ  هُ نَّ اِ ؛ فَ ْومِ لُ ظْ مَ ـال

از نفرین و دعای بد مظلوم و ستمدیده بترسید؛ زیرا در بین دعای او و « -٢٨
ای نیست؛ (یعنی دعا و نیایش او، مورد قبول و پذیرش خدای  خدای، حجاب و پرده

 »است.)
، و مسلم در »االغنیاء و ترد فی الفقراء حیث کانوااخذ الصدقة من «باب [این حدیث را بخاری در 

 .]اند روایت کرده» الدعاء الی الشهادتین و شرایع االسالم«باب 

َ  هِ هذِ  ىِفْ  ْوا اهللاَ قُ �َّ اِ «) ۲۹(
ْ

  مِ هائِ ابل
ْ
 ».ةً وْها صاحِلَ كُ اتْرُ ، وَ ةً وْها صاحِلَ بُ كَ ارْ فَ  ةٍ مَ ْعجَ مُ ـال

خداوند پروا بدارید؛ به نیکی سوارشان زبان، از  در مورد این حیوانات بی« -٢٩
 »پایین آیید.)ھا  آن از خستگی، از یرا رھا کنید، (یعنی: پیشھا  آن شوید و به خوبی

 کرده است.] روایت» ما یؤمر به من القیام علی الدواب و البهائم«باب [این حدیث را ابوداود در 

 ْمرَ اِ بِ  ٌل جُ رَ  نَّ وَ لُ َ�ْ ال«) ۳۰(
َ
ُ ، وَ ةٍ أ  ْمرَ اِ  نَّ رَ سافِ ال �

َ
 اِ  ةٌ أ

ّ
 ».مٌ رَ ها َ�ْ عَ مَ وَ ال

به ھمراه  آنکه نباید با زنی خلوت کند و تنھا شود؛ مگر ،ای ھیچ مرد بیگانه« -٣٠
محرمی ھمراه او  آنکه آن زن، محرمی باشد؛ و ھیچ زنی حق ندارد مسافرت نماید، مگر

 »باشد.
حاجة و کان له عذر هل یؤذن  ب فی جیش فخرجت امرأتهتمن اکت«این حدیث را بخاری در باب [

 .]اند روایت کرده» سفر المرأة مع محرم الی حج و غیره«، و مسلم در باب »له؟

 ».رَ نابِ ْم مَ �ُ وابِّ دَ  رُ وْ هُ ْوا ُظ ذُ خِ تَّ ال�َ «) ۳۱(
مھربان و   ھا، پشت چھارپایان خویش را منبر قرار مدھید (و نسبت بدان« -٣١
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از ھا  آن را فراھم نیاورید، بلکه در موردھا  نآ تشفیق باشید و موجبات آزار و اذیّ 
 »را رھا کنید.)ھا  آن خدای، پروا بدارید؛ و به نیکی سوارشان شوید و به نیکی

 .]روایت کرده است» فی الوقوف علی الدابة«این حدیث را ابوداود در باب [

 »ا.ًض رَ غَ  ْوحُ الرُّ  هِ يْ ا �ِ ئً یْ ْوا شَ ذُ خِ تَّ ال�َ «) ۳۲(
سنگ) خویش قرار ندھید؛ (یعنی حیوان را در  ایجانداری را ھدف (تیر « -٣٢

 »قدر به سویش تیر پرتاب کنید که بمیرد.) جایی نبندید و آن
 .]روایت کرده است» النهی عن صبر البهائم«این حدیث را مسلم در باب [

)۳۳ (» ْ
َ

 اِ  ْ�ِ لَ جُ رَ  ْ�َ ْس �َ لِ الجت
ّ

 »ما.هِ ْذنِ اِ  بِ ال
 »ی آنان منشین. دو نفر، جز با اجازهدر میان « -٣٣

 است.] روایت کرده» جلس بین الرجلین بغیر اذنهمایفی الرجل «باب [این حدیث را ابوداود در 

َ  نَّ اِ ؛ فَ ةِ قَ دَ الصَّ وا بِ رُ بادِ «) ۳۴(
ْ

 »اها.ّط خَ تَ �َ ال الءَ ابل
ھای  ھا و چالش ھا و ناھنجاری بالھا و فتنه آنکه برای دادن صدقه (پیش از« -٣٤

ھا را دریابید؛  اجتماعی، سیاسی، فرھنگی و اقتصادی رخ دھد،) پیشی گیرید و فرصت
 »ھا، از صدقه و َدھش (در راه خدا،) تجاوز نخواھد کرد. زیرا بالھا و فتنه

 اند.] روایت کرده س»علی«[این حدیث را بیهقی و رزین از 

  ةَ ماتَ الشَّ  رِ ْظهِ ال�ُ «) ۳۵(
َ
 ».َك يْ لِ بْتَ يَ  وَ  اهللاَ  هُ مَحُ َ�ْ �َ  َك يْ خِ ِأل

به برادرت به طور آشکار شماتت مکن؛ (یعنی در برابر مبتال شدن وی به « -٣٥
اظھار شادمانی و خوشحالی   چالش و دغدغه و ناھمواری و ناھنجاری و فتنه و بالیی،

در خور نکوھش است به دور  کند (و او را از آنچه مکن،) که خداوند به او رحم می
 »دارد) و تو را بدان دچار خواھد کرد. می

 روایت کرده است.] خویش» ُسَنن«در [این حدیث را ترمذی 

َ وَ  ارَ وا انلّ قُ �َّ اِ «) ۳۶( ِ ل  ».ةٍ بَ يِّ َط  ةٍ مَ لَكِ بِ ْد فَ َ�ِ ْم ْن لَّ مَ ، �َ ةٍ ْمرَ �َ  قِّ شِ ْو �
ی خرمایی که در راه  ی پاره دوزخ بپرھیزید، گرچه به وسیله رو از آتش شعله« -٣٦

 »ی پاکیزه و سازنده.نپس با سخ  و اگر آن را نیافت، ؛خدا ھزینه گردد
 روایت کرده است.] »طیب الکالم«باب [این حدیث را بخاری در 
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 دُ جاهِ «) ۳۷(
ْ
 بِ  ْ�َ �ِ رْشِ مُ ـوا ال

َ
  ْم، وَ �ُ ْموالِ أ

َ
  ْم، وَ �ُ سِ ْ�فُ أ

َ
سِ أ

ْ
 »ْم.�ُ تِ نَ ل

ناپذیران به  گرایان و حق ھای خویش، با شرک ھا و زبان ھا و جان با دارایی« -٣٧
 ».مبارزه و پیکار برخیزید

 کرده است.] روایت» الغزو كکراهیة تر«باب [این حدیث را ابوداود در 

 ناكَ غِ  ، وَ َك ْقمِ سُ  بَْل �َ  َك تِ حَّ ِص  ، وَ َك مِ رَ هَ  بَْل �َ  َك بابَ : شَ ٍس مَخْ  بَْل ساً �َ ْم مَخْ نِ ْ�تَ اِ «) ۳۸(
 ».َك ْوتِ مَ  بَْل �َ  َك اتِ يحَ  ، وَ َك ْغلِ شُ  بَْل �َ  َك راغِ فَ  ، وَ كَ ْقرِ �َ  بَْل �َ 

پنج نعمت را پیش از پنچ چیز غنیمت شمار: جوانی را پیش از فرارسیدن « -٣٨
نیازی و توانگری را پیش از  پیری؛ و سالمتی را پیش از فرارسیدن بیماری؛ و بی

سوزی و اشتغال؛ و زندگی  و تنگدستی؛ و فرصت را پیش از فرصت فرارسیدن نیازمندی
 »را پیش از آمدن مرگ.

 است.]روایت کرده » علی الصحیحین كالمستدر«ا حاکم در [این حدیث ر

 



 

 

التُ الْ ـْاَل مَ رَ ـجُ دَّ صَ  ةالنّاقص» ليس»  ب ةُ مُ

 ناقصه) آمده است (یکی از افعال» لیس«هایی که با  جمله

ْ بِ  دُ يْ دِ الشَّ  َس یْ لَ «) ۱( ِ  دُ يْ دِ ا الشَّ مَ �َّ ، اِ ةِ عَ الرصُّ
َّ

غَ  نْدَ عِ  هُ ْفسَ �َ  ُك ْملِ �َ  یْ اذل
ْ
 ».ِب َض ال

توانمندی و قھرمانی و نیرومندی و پھلوانی، به کشتی گرفتن و به زمین « -١
ران وَ ھنگام فَ  کوفتن دیگران نیست؛ بلکه توانمند و دالور راستین، آن کسی است که به

 »ورزد. داری می گیرد و خویشتن خشم، توانمندانه زمام آن را به کف می
نفسه عند  كفضل من یمل«، و مسلم در باب »بضالحذر من الغ«حدیث را بخاری در باب [این 

 اند.] کرده روایت» الغضب و باّی شیء یذهب الغضب

 ْمرَ اِ  َب بَّ ْن خَ ا مَ نّ مِ  َس یْ لَ «) ۲(
َ
 وْجِ زَ  ىلَع  ةً أ

َ
 ».هِ دِ يِّ سَ  بْداً ىلَع ْو �َ ها، أ

اش فریب  ای را به زیان خواجه یا برده ؛ان شوھرشیآن کسی که زنی را به ز« -٢
 »دھد، از ما نیست.

 روایت کرده است.] »ب امرأة علی زوجهاخبفیمن «ابوداود در باب [این حدیث را 

َ  نا، وَ ْ�َ غِ ْم َص رْحَ يَ ْم ْن لَّ ا مَ نّ مِ  َس یْ لَ «) ۳( مُ يَ  نا، وَ ْ�َ بِ ْر كَ قِّ وَ يُ ْم ل
ْ
 بِ  رُ أ

ْ
 ِن عَ  نْهَ �َ  ، وَ وِْف ْعرُ مَ ـال

 
ْ
 ».رِ نْكَ مُ ـال

تر ما را گرامی ندارد و مردم را به  آن کسی که به کوچکتر ما مھر نورزد و بزرگ« -٣
 »کارھای پسندیده فرا نخواند و از کارھای ناشایسته باز ندارد، از ما نیست.

 کرده است.] روایت» ماجاء فی رحمة الصبیان«باب ترمذی در [این حدیث را 

 ا َس یْ لَ «) ۴(
ْ
ِ بِ  نُ ْؤمِ مُ ـل

َّ
َ  یْ اذل  ».هِ نْبِ جَ  ىلاِ  عٌ جائِ  هُ جارُ  وَ  عُ ْشبَ �

اش در کنار او گرسنه باشد، انسان  آن کسی که خود سیر باشد و ھمسایه« -٤
 »باایمان و حقگرایی نیست.

 روایت کرده است.] »شعب االیمان«در [این حدیث را بیهقی 

  َس یْ لَ «) ۵(
ْ
 ، وَ انِ عّ اللَّ ال بِ ، وَ انِ عّ الطَّ بِ  نُ مِ ؤْ مُ ـال

َ
فاحِ ال

ْ
  ، وَ ِش  ال

َ
َ ال

ْ
 ».یِّ ذِ  ابل
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انسان با ایمان و حقگرا، نه طعنه زننده است و نه لعنت فرستنده و « -٥
 ».گوی کننده، و نه بدگو و نه بدزبان و زشت نفرین

 کرده است.] روایت» جاء فی اللعنةما «ترمذی در باب [این حدیث را 

واِص  َس یْ لَ «) ۶(
ْ
 بِ  ُل ال

ْ
واِص  نَّ ل�ِ  وَ  ءُ اكىِف مُ ـال

ْ
ِ  َل ال

َّ
 »ها.لَ َص ، وَ هُ مِحُ ْت رَ عَ طِ ذا قُ اِ  یْ اذل

پیوند خویشاوندی، کسی نیست که به خاطر جبران  ی راستیِن  کننده وصل« -٦
ای که خویشاوندانش با او دارند، صله رحمی کند؛ بلکه کسی است که اگر  رابطه

ی  دیگران با او قطع رابطه کنند، او رابطه برقرار نماید؛ (به تعبیری دیگر: انجام دھنده
انجام داده است، ی رحم  آن نیست که با شخصی که با وی صله  ی رحم، صله راستیِن 

کسی است که با   ی واقعی، کننده ی رحم به جای آورد و تالفی کند؛ بلکه وصل صله
ی  دھد، صله ی رحم انجام نمی ی او را قطع کرده و با او صله صله شخصی که پیوند و
 »رحم به جای آورد.)

 کرده است.] روایت» لیس الواصل بالمکافیء«در باب [این حدیث را بخاری 

غِ  َس یْ لَ «) ۷(
ْ
عَ  ةِ رْثَ ْن كَ �َ  �ال

ْ
غِ  نَّ ل�ِ وَ  ِض رَ ال

ْ
 ».ْفِس انلَّ  َ� غِ  �ال

نیازی  در بی ،نیازی حقیقی نیازی، به فراوانی ثروت نیست؛ بلکه بی ثروت و بی« -٧
 »روحی و روانی است.

لیس الغنی عن کثرة «، و مسلم در باب »الغنی، غنی النفس«باب [این حدیث را بخاری در 

 اند.] کرده روایت» العرض

كَ  َس یْ لَ «) ۸(
ْ
ِ  اُب ذّ ال

َّ
 »اً.ْ� خَ  نِْ�ْ �َ  اً، وَّ ْ� خَ  ْوُل قُ �َ وَ  اِس انلّ  ْ�َ �َ  حُ ْصلِ يُ  یْ اذل

کسی که برای اصالح و ایجاد سازش میان مردمان بکوشد، و سخن نیک « -٨
 »شود. بگوید و یا به کسی نیکی و خوبی نسبت دھد، دروغگو شمرده نمی

تحریم «، و مسلم در باب »یصلح بین الناس يلیس الکاذب الذ«بخاری در باب حدیث را [این 

 اند.] کرده روایت» الکذب و بیان ما یباح منه

  ءٌ ىَشْ  َس یْ لَ «) ۹(
َ
رَ أ

ْ
 ».اعءِ ادلُّ  نَ مِ  اهللاِ  ىلَعَ  مَ �

تر از دعا و نیایش  بلندمرتبه، ارجمندتر و گرامی خداوند بارگاه در چیزی ھیچ« -٩
 ».نیست

 روایت کرده است.] »ماجاء فی فضل الدعاء«باب [این حدیث را ترمذی در 
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  َب ْن رَضَ ا مَ نّ مِ  َس یْ لَ «) ۱۰(
ْ
  قَّ شَ  ، وَ وْدَ دُ ـُ اخل

ْ
اهِ  یْعوَ دَ اع بِ دَ  ، وَ وَْب يُ جُ ـال

ْ
 ».ةَ يَّ لِ اجل

ھا چنگ زند و  به گونه  آن کسی که (به ھنگام گرفتار آمدن به مصیبت)،« -١٠
نماید و ھمانند دوران تاریک جاھلّیت فراخواند (ھمانند فریاد زدن گریبان چاک و پاره 

 »دوران جاھلّیت، فریاد زند،) از ما نیست.
تحریم الضرب «و مسلم در باب » دودخلیس مّنا من ضرب ال«بخاری در باب [این حدیث را 

 اند.] کرده روایت» یوب و الدعاء بدعوی الجاهلیةجالخدود و شق ال

  َس یْ لَ «) ۱۱(
ْ
 اكَ  رَبُ خَ ـال

ْ
 ».ةِ نَ �َ عامُ ـل

به سان دیدن و مشاھده کردن نیست. (خبر دادن دیگران،   گزارش و خبر،« -١١
 »شنیدن، کی بود مانند دیدن.)  مانند به چشم دیدن نیست؛ به تعبیری دیگر،

 روایت کرده است.] خویش» ُمسَند«بن حنبل از [این حدیث را احمد 

 



 

 

ْ اَ   زاءُ جَ ـالْ وَ  طُ لرشَّ

 شرط و جزاء

طِيَّ  ْ التُ الرشَّ مَ  ةُ اَجلُْ

 های شرطّیه جمله   

َ �َ ْن تَ مَ  وَ  اهللاُ  هُ عَ �َ ؛ رَ هِ لّ ـلِ  عَ واَض ْن تَ مَ «) ۱(  ».اهللاُ  هُ عَ َض ؛ وَ ربَّ
مقامش را  بخشد و کسی که برای خدا فروتنی پیشه سازد، خدا او را ارج می« -١

نھد و خوار و  بینی نماید، خدا او را وامی برد؛ و کسی که گردنفرازی و خودبزرگ باال می
 »سازد. زبونش می

 کرده است.] روایت» شعب االیمان«بیهقی در [این حدیث را 

َ ْم ْن لَّ مَ «) ۲( َ اَس انلّ  رِ كُ شْ � َ ْم ، ل  .»اهللاَ  رِ ْشكُ �
 »خداوند را نیز سپاس نخواھد گزارد.  آن کسی که مردم را سپاس نگوید،« -٢

 روایت» ماجاء فی الشکر«خویش و ترمذی در باب » ُمسَند«حدیث را احمد بن حنبل در [این 

 اند.] کرده

َ ْم ْن لَّ مَ «) ۳( � 
َ
 ».هِ يْ لَ ْب عَ ْغِض �َ ، اهللاَ  لِ ْسأ

ھا و  کسی که از خداوند بلندمرتبه، (حاجت و نیازی را) نخواھد (و در فتنه« -٣
مشکالت و مصائب و  ھا و نامالیمات، ھا، ناھمواری ھا و دغدغه ھا، چالش مصیبت
ھا، او را به فریاد نخواند و به دنبال این و آن برود،) خدای بر او  ھا و گرفتاری سختی

 »شود. خشمگین می
 روایت کرده است.] خویش» ُسَنن« [این حدیث را ترمذی در

  ثُْل مِ  هُ لَ ، فَ ْ�ٍ خَ  ىلَع  لَّ ْن دَ مَ «) ۴(
َ
 ».هِ لِ فاعِ  ْجرِ أ
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آن کسی که به سوی خوبی و نیکی راه نماید، برای او پاداش انجام رسان کار « -٤
 »بود. نیک خواھد

 .]روایت کرده است» فضل اعانة الغازی فی سبیل الله«را مسلم در باب  [این حدیث

 »ا.نّ مِ  َس یْ لَ ، فَ ةً ْهبَ �ُ  َب هَ اْ�تَ  ِن مَ «) ۵(
اموال و دارایی دیگران را) به یغما و   و ستم و غصب و غارت،کسی که (با ظلم « -٥

 »نیست. برد، از ما تاراج می
 است.] روایت کرده» النهی عن النهبة«حدیث را ابن ماجه در باب [این 

 »ا.نّ مِ  َس یْ لَ ، فَ الحَ ا السَّ نَ يْ لَ عَ  َل ْن مَحَ مَ «) ۶(
نبرد و پیکار گرد،) از ما  کسی که علیه ما اسلحه بردارد (و با ما بجنگد و وارد« -٦

 ».نیست
کرده  روایت» : من حمل علینا السالح فلیس مّناج قول النبی«باب [این حدیث را بخاری در 

 است.]

 َت مَ ْن َص مَ «) ۷(
َ

 »ا.، �
 »آن کسی که (به ھنگام دم فروبستن،) خاموشی گزیند، نجات خواھد یافت.« -٧

 اند.] روایت کرده خود» ُسَنن«و ترمذی در   خویش،» ُمسَند«حدیث را احمد بن حنبل در [این 

َ مَ  وَ «) ۸(  »ْم.نْهُ ْو مِ هُ �َ  ْومٍ قَ بِ  هَ بَّ شَ ْن �
 »کسی که خود را به گروھی شبیه سازد، از آن گروه است.« -٨

 کرده است.] روایت» فی لبس الشهرة«در باب [این حدیث را ابوداود 

ْ ْن مَ «) ۹(   مُ رَ ُ�ْ ، ْ�َق الرِّ  مُ رَ �ُّ
ْ
 ».ْ�َ خَ ـال

بھره مانده  ھا، بی ی) نیکی بھره گردد، از (ھمه کسی که از نرمش و مالیمت بی« -٩
 »است.

 کرده است.] روایت» فضل الرفق«را مسلم در باب [این حدیث 

 مَ «) ۱۰(
َ
  رادَ ْن أ

ْ
 ، فَ جَّ حَ ـال

ْ
 »ْل.جِّ عَ يُ ل

 ج پیامبر  (در اینجا،» کسی که بخواھد حّج بگزارد، باید شتاب به خرج دھد.« -١٠
در انجام  ،خواھد بفھماند که تا فرصت دارند ی مسلمانان، این مسأله را می به ھمه
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تالش کنند و ھرگاه فرصت کار نیک و یا پرھیز از گناه و  ،طاعات و کارھای نیک
را غنیمت شمارند و ھرگز در  معصیت به دست آید، فورًا آن را انجام دھند و فرصت

حائل  ،ی بنده قضا و قدر الھی در میان اراده ،زیرا بسا اوقاتانجام آن تأخیر نکنند؛ 
ی خویش پیروز و موفق گردد؛ چرا که گاھی اوقات در  تواند در اراده شود و او نمی می

گردد، یا ممکن است مرگ فرا رسد یا نوعی مشغله و کار  ض میربیماری عا  زندگی،
عمر و لحظات  ا انسان باید فرصتپدید آید که برای انجام آن کار نیک فرصت نرسد؛ لذ

داند که فردا چه  رد و کار امروز را به فردا نیاندازد؛ زیرا نمیازودگذر آن را غنیمت شم
 د.وخواھد شد و فرجامش چگونه خواھد ب

پس نتیجه این شد که برای یک مسلمان، زیبنده و شایسته است که در اجرای 
ھا را غنیمت شمارد و  نکند و پیوسته فرصتتأخیر   احکام و تعالیم تابناک خدا و رسول،

گاه از پا ننشیند و دست از کوشش و تالش  ھیچ  ھای حق، در اجرای فرامین و آموزه
 معلوم نیست که شوق و تمّنای نیکی در دلش باقی بماند یا خیر!) برندارد؛ زیرا

 کرده است.] روایت» كکتاب المناس«در اوائل [این حدیث را ابوداود، 

ادِ  نَ �َ ْن سَ مَ «) ۱۱(
ْ

 مَ  ، وَ َل فَ ؛ �َ دَ يْ الصَّ  عَ بَ ا�َّ  ِن مَ  فا، وَ ؛ جَ ةَ يَ ابل
َ
طانَ السُّ  ىَت ْن أ

ْ
 ».نِتَ ْ�تُ ؛ اُ ل

گردد؛ و کسی که (از  کسی که صحرانشینی را برگزیند، خشن و تندخو می« -١١
روی لھو و لعب و عّیاشی و خوشگذرانی،) شکار را دنبال کند، (از عبادات و طاعات و 

ماند؛ و کسی که نزد فرمانروای (ظالم و  ) غافل می…پایبندی به نمازھای جماعت و 
گاه از اوامر و فرامین الھی و تعالیم و  بی پیشه و غافل و دیکتاتور و خودکامه و ستم آ

م واالی قرآنی) برود، در ھای نبوی و احکام و دستورات شرعی و حقایق و مفاھی آموزه
 »فتنه خواھد افتاد.

 روایت» فی اتباع الصید«و ابوداود در باب   خویش،» ُمسَند«حدیث را احمد بن حنبل در [این 

 ]اند. کرده

  اً ىِفْ �اغزِ  َف لَ ْن خَ مَ  زا، وَ ْد غَ قَ ؛ �َ اهللاِ  ِل يْ بِ سَ  اً ىِفْ �اغزِ  زَ هَّ ْن جَ مَ «) ۱۲(
َ
 »زا.ْد غَ قَ ؛ �َ هِ ْهلِ أ

در راه خدا مجّھز کند (ساز و برگ  ای را ھر کس که مجاھد و رزمنده« -١٢
ی مجاھدی  ھمانا جھاد کرده است؛ و ھر کس که خانواده اش را فراھم سازد،) نظامی

را به نحو شایسته و بایسته، سرپرستی و مواظبت نماید، (یعنی در غیاب رزمنده، و 
زمانی که وی در جھاد و پیکار با دشمنان و بدخواھان اسالم است، سرپرستی و 
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او نیز جھاد کرده  اش نیکی کند،) ی او را برعھده بگیرد و به خانواده مواظبت خانواده
 ».است

 او خلفه بخیر«ن حدیث را بخاری در باب [ای
ً
فضل اعانة «، و مسلم در باب »فضل من جهز غازیا

 .]اند روایت کرده» الغازی فی سبیل الله

 قَ ؛ �َ راىِئْ يُ  ّ� ْن َص مَ «) ۱۳(
َ
 قَ ؛ �َ راىِئْ يُ  ْن صامَ مَ  ، وَ كَ رْشَ ْد أ

َ
؛ راىِئْ يُ  َق دَّ َص ْن تَ مَ  ، وَ كَ رْشَ ْد أ

 قَ �َ 
َ
 ».كَ رْشَ ْد أ

و تظاھر و خودنمایی و نشان دادن مردم، نمازگزارد، به  ھر کس برای ریا« -١٣
گمان  برای تظاھر و خودنمایی، روزه بگیرد، بی آنکه راستی مرتکب شرک شده است؛ و

ھرکسی که برای ریا و خودنمایی صدقه و َدھش و آمیز گردیده است؛  دچار کاری شرک
 ».آلود شده است د، مرتکب عملی شرکتردی بی  نماید،
این است که فردی، دیگری را در ذات و صفات و افعال و حقوق » شرک حقیقی(«
با او شریک و انباز قرار دھد؛ و یا غیر خدا را عبادت و پرستش   ی خداوند، و ویژه خاّص 

است؛ که در قرآن » شرک اکبر«، و »شرک جلی«، »شرک حقیقی«نماید؛ این ھمان 
بدان اشاره رفته است و ما مسلمانان نیز بر این باوریم که  ،ت پاک نبویو سنّ  کریم

اند  مرتکب چنین شرکی، ھرگز بخشوده نخواھد شد؛ ولی برخی از اعمال و اخالق چنین
 دارد. شرک وجود ی اندکی شائبهھا  آن که اگر چه به معنای این شرک نیستند، ولی در

عبادت خدا و یا دیگر عمل نیکی را به جای که شخصی،  ھا، این است یکی از آن
خوشنودی پروردگار و طلب رحمت او، به منظور نمایاندن به مردم انجام دھد؛ یعنی 

که مردم او را عبادتگزار و نیکوکار و پارسا و پرھیزگار و خداشناس و  برای این
گویند و اگر  می» ریا«عمل را  نیکوکردار دانسته و بدو گرایش و تمایل پیدا نماید؛ این

آید. در  چه شرک حقیقی نیست ولی نوعی شرک و نفاق و گناه سخت، به شمار می
گفته شده » شرک اصغر«، و در یک حدیث دیگر، بدان »شرک خفی«به آن  حدیثی دیگر،

 است.
شایان ذکر است که در این حدیث نماز، روزه، صدقه و خیرات تنھا به طور مثال ذکر 

ھا، ھر عمل نیک که به منظور نمایاندن به مردم و قابل  اند، و گرنه عالوه بر آن شده
احترام بودن و یا کسب منافع دنیایی و اغراض شخصی و اھداف فردی و غرائز انسانی 

ی آن نیز به جای  آید و انجام دھنده به شمار می انجام گیرد، آن نیز نوعی شرک
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 مستحق عذاب سخت خداوند بلندمرتبه خواھد شد.)  فراچنگ آوردن ثواب و پاداش،
 کرده است.] خویش روایت» ُمسَند«حنبل در [این حدیث را احمد بن 

ْ مِ  َس یْ لَ ، فَ ىِتْ نَّ ْن سُ �َ  َب غِ ْن رَ مَ «) ۱۴( ِّ�.« 
ھا، و اوامر  آموزه وش من روی برگرداند، (به تعالیم وت و رسنّ آن کسی که از « -١٤

ی عمل  و احکام و دستورات، و حقایق و مفاھیم واالی سّنت من، جامه  و فرامین،
ی گوش خود،  العین و آویزه را در مراحل مختلف زندگی خویش، نصبھا  آن نپوشاند و

 ».قرار ندھد،) از من نیست
 کرده است.]روایت » یب فی النکاحالترغ«ری در باب [این حدیث را بخا

 »ا.نّ مِ  َس یْ لَ نا، فَ شَّ ْن غَ مَ «) ۱۵(
از ما   ما فریبکارانه رفتار کند، و با ما نیرنگ و نادرستی نماید، کسی که با« -١٥
 ».نیست

نا فلیس مّنا ج قول النبی«را مسلم در باب [این حدیث 
ّ

 .]روایت کرده است» : من غش

  ْرداً ىِف بُ  ىِسَ ، كُ ْ��ثَ  یزّ ْن عَ مَ «) ۱۶(
ْ
 ».ةِ نَّ جَ ـال

ای را تسلیت گوید و دلداری دھد، در بھشت،  کسی که زِن فرزند مرده« -١٦
 »یابد.) شود (که بدان زینت می لباسی (بھشتی) بر او پوشانده می

 کرده است.] روایت» خر فی فضل التعزیةآباب «ترمذی در [این حدیث را 

َّ  ّ� ْن َص مَ «) ۱۷(  »رْشاً.عَ  هِ يْ لَ عَ  اهللاُ  �َّ ، َص ةً دَ واحِ  ىلَعَ
اگر کسی یک بار بر من صلوات و درود بفرستد، خداوند ده بار بر او رحمت « -١٧

 »آورد. می
 .]روایت کرده است» بعد التشهد ج الصالة علی النبی«را مسلم در باب  [این حدیث

  ةَ ْح راحِئَ رَ يَ ْم داً، لَّ عاهِ مُ  َل تَ ْن �َ مَ «) ۱۸(
ْ
 ».ةِ نَّ جَ ـال

ھر کس، فرد معاھدی (کافری که با مسلمانان، عھد و پیمان بسته است) را « -١٨
رسد؛ (گفتنی است که بوی بھشت، از مسافت چھل  بکشد، بوی بھشت به مشامش نمی

 »رسد.) سال راه، به مشام می
 بغیر جرم«باب [این حدیث را بخاری در 

ً
 روایت کرده است.] »اثم من قتل معاهدا
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 ».ِن يْ ادلِّ  ىِف  ْههُ قِّ فَ �ُ ا، ْ�ً خَ  هِ بِ  اهللاُ  دِ رِ يُّ ْن مَ «) ۱۹(
دانا و  ،کسی که خدا برای او نیکی و خوبی را بخواھد، او را در کار دین« -١٩

 ».کند سازد و راه رشد و شکوفایی و بالندگی و تکاملش را به وی الھام می فرزانه می
 یفقهه  من یرد«حدیث را بخاری در باب [این 

ً
 کرده است.] روایت» فی الدینالله به خیرا

ُ  اهللاُ  َ� داً، �َ ْسجِ مَ  هِ لّ ـلِ  �ْن بَ مَ «) ۲۰(
َ

  تاً ىِف یْ بَ  هل
ْ
 ».ةِ نَّ جَ ـال

کسی که برای کسب خشنودی خداوند، مسجدی را بنا نھد، خداوند در « -٢٠
 »ای برایش بنا خواھد نمود. بھشت، خانه

 روایت» فضل بناء المسجد«خویش و مسلم در باب » صحیح«را بخاری در [این حدیث 

 اند.] کرده

ْ اِ  عَ نِ ْن ُص مَ «) ۲۱(
َ

 قَ ، �َ اً ْ� خَ  اهللاُ  زاكَ : جَ هِ لِ فاعِ لِ  قاَل ، فَ وٌْف ْعرُ مَ  هِ يل
َ
 ».ناءِ اثلَّ  ىِف  غَ بْلَ ْد أ

خداوند بلندمرتبه، به «اش بگوید:  شود و به انجام دھندهاگر به کسی نیکی « -٢١
 ».ترسا گفته اس؛ در حقیقت ثنایی »تو پاداش نیک بدھد

 است.] روایت کرده» ماجاء فی الثناء بالمعروف«حدیث را ترمذی در باب [این 

ُ  ا، اكنَ ينْ ادلُّ  ىِف  ْ�ِ ْجهَ ذاوَ  ْن اكنَ مَ «) ۲۲(
َ

قِ  ْومَ يَ  هل
ْ
ِ  ةِ امَ يال  ».ْن نارٍ مِّ  سانٌ ل

در روز رستاخیز، دو   ان، دو چھره و دو رو داشته باشد،ھکسی که در این ج« -٢٢
 »داشت. از آتش خواھدزبان 

 روایت کرده است.]» ما قیل فی ذی الوجهین«در باب [این حدیث را دارمی 

 مَ كَ  ها، اكنَ رَتَ سَ فَ  ةً ْورَ عَ  یأْن رَ مَ «) ۲۳(
َ
 ».ةً وْدَ وْءُ مَ  یحْ ْن أ

کسی که عیب و کاستی (فردی) را ببیند و آن را پوشیده دارد، در پاداش « -٢٣
ای را زنده ساخته (و از گورش برآورده)  گور شده چنان است که گویی دختر زنده به

 ».است
 .]روایت کرده است» ما فی الستر علی المسلم«حدیث را ابوداود در باب  [این

ِ  نَ زَ ْن خَ مَ «) ۲۴(  ْومَ يَ  هُ ذابَ عَ  نْهُ �َ  اهللاُ  فَّ ، كَ هُ بَ َض غَ  فَّ ْن كَ مَ  ، وَ هُ تَ ْورَ عُ  اهللاُ  رَتَ ، سَ هُ سانَ ل
ق
ْ
 اِ  رَ ذَ اْ�تَ  ِن مَ  ، وَ ةِ امَ يال

َ
 ».هُ ْذرَ عُ  اهللاُ  َل بِ ، قَ اهللاِ  ىل

کسی که زبان خویش را (از گفتار بیھوده و ھرزه و پوچ و یاوه و غیبت و « -٢٤
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 ) حفظ و صیانت کند؛ خداوند بلندمرتبه، عیب و کاستی او…و بھتان و  افتراء، و دروغ
خشم و  آنکه ساخت)؛ ورا (در دنیا و آخرت) خواھد پوشاند (و رسوا و زبونش نخواھد 

غضب را از خویشتن دور نماید، خداوند بلندمرتبه، عذاب و کیفر خویش را در روز 
داد و در مقابل مشکالت  از وی دور خواھد ساخت (و او را از آن رھایی خواھد رستاخیز،
او را مصون و   خروی،ھای اُ  ھا و دغدغه ھا و نامالیمات و چالش ھا و ناھمواری و سختی

ھای  ظ خواھد داشت.) و کسی که در پیشگاه خداوند، (از گناھان و بزھکاریمحفو
اظھار ندامت و پشیمانی نماید و از خداوند ھا  آن خویش،) عذر تقصیر آورد (و از

 ».بلندمرتبه، آمرزش و مغفرت بطلبد،) خداوند عذرش را خواھد پذیرفت
 ده است.]روایت کر سانس از» شعب االیمان«بیهقی از [این حدیث را 

مٍ ْن عِ �َ  َل ئِ ْن سُ مَ «) ۲۵(
ْ
 هُ مَ تَ كَ  مَّ ، �ُ هُ مَ لِ عَ  ل

ُ
ِ ، أ

ْ
قِ  ْومَ يَ  مَ جل

ْ
 ».ْن نارٍ مِّ  جامٍ لِ بِ  ةِ امَ يال

داند مورد پرسش قرار گیرد و آن را  ھر کس، از علم و دانشی که آن را می« -٢٥
کتمان کند)، در دانسته نھان دارد، (و آن را از اھل علم و حکمت که نیاز بدان دارند، 

 ».روز رستاخیز، دھنه و لگامی از آتش بر دھان او زده خواھد شد
 کرده است.] روایت» ماجاء فی کتمان العلم«در باب [این حدیث را ترمذی 

 مَ  وَ «) ۲۶(
َ
  ىلَع  شارَ ْن أ

َ
 بِ  هِ يْ خِ أ

َ
  مُ ْعلَ �َّ  ْمرٍ أ

َ
 ».هُ ْد خانَ قَ ، �َ هِ ْ�ِ �َ  ىِفْ  ْشدَ الرُّ  نَّ أ

برادرش را به کاری راه نماید و بداند که راه رشد و درستکاری و کسی که «و  -٢٦
 ».فالح و بالندگی در غیر آن کار است، در حقیقت بدو خیانت ورزیده است

 کرده است.] روایت» التوقی فی الفتیا«در باب [این حدیث را ابوداود 

َ مَ «) ۲۷(
َ

َ بِ  ّ� ْن حت ِ الَك  ، اكنَ ْعَط �ُ ْم مال  ».ْورٍ زُ  َ�ْ وْ ثَ  ِس  �
کسی که خویشتن را به چیزی بیاراید که بدو داده نشده است، به سان « -٢٧

فردی است که دو لباس دروغ پوشیده باشد؛ (یعنی: چنین فردی، از سر تا پا، 
باف است؛ ھمانند کسی که برای ریا و تظاھر و  گر و دروغ باز و فریبکار، و حّقه نیرنگ

ی پارسایان و صوفیان را به تن  مین و جامهخودنمایی و نشان دادن به مردم، لباس پش
کند و از این راه، به منافع شخصی و اغراض فردی و امراض درونی و غرائز حیوانی و 

 »ھای شیطانی خویش برسد.) خواسته
 کرده است.]روایت » شّبع بما لم یعطتماجاء فی الم«در باب [این حدیث را ترمذی 
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ِ  َك سَّ مَ ْن �َ مَ «) ۲۸(   سادِ فَ  نْدَ عِ  ىِتْ نَّ سُ �
ُ
  هُ لَ ، فَ ىِتْ مَّ أ

َ
 ».دٍ يْ هِ شَ  ةَ ائَ مِ  ْجرُ أ

ی  کسی که در دوران فساد اّمت من، به سّنت من چنگ زند و آن را سرلوحه« -٢٨
ی گوش خویش بگرداند،  زندگی خویش قرار دھد و پیوسته آن را نصب العین و آویزه

 »برایش پاداش و اجر صد شھید وجود دارد.
 است.] روایت کرده» معجم االوسط«ی در طبران[این حدیث را 

  دَ هِ ْن شَ مَ «) ۲۹(
َ
 أ

ّ
 اَ  هلَ  اِ ْن ال

َّ
  وَ   اهللاُ ال

َ
 ».ارَ انلّ  هِ يْ لَ عَ  اهللاُ  مَ رَّ ، حَ اهللاِ  ْوُل سُ داً رَّ مَّ ُ�َ  نَّ أ

کسی که به زبان و قلب، اقرار نماید که ھیچ موجودی سزاوار پرستش نیست « -٢٩
ھمتاست و شریک و انبازی ندارد)؛ و ھمچنین اعتراف  بیو  (که یگانه» الله«جز به 

سوزان دوزخ را بر وی  خداوند بلندمرتبه آتش  ی خداست، ، فرستادهج نماید که محمد
 »دھد. کند و او را از آن نجات می حرام می

  الدلیل من«باب [این حدیث را مسلم در 
ً
 کرده است.] روایت» مات علی التوحید دخل الجنة قطعا

 مَ « )۳۰(
ُ
مٍ عِ  ْ�ِ غَ بِ  فىِْتَ ْن أ

ْ
 مَ  ىلَع  هُ ْ�مُ اِ  ، اكنَ ل

َ
 ».فْتاهُ ْن أ

ی علمی و فکری و حکمت و فرزانگی فتوا دھد،  کسی که بدون سرمایه« -٣٠
 »رھاورد گناه آلود آن، به گردن اوست.

 التو«در باب [این حدیث را ابوداود 
ّ
 است.] روایت کرده» ی فی الفتیاق

 قَ ، �َ ةٍ ْدعَ بِ  َب صاحِ  رَ قَّ ْن وَ مَ «) ۳۱(
َ
ِ  مِ دَ هَ  ىلَع  اعنَ ْد أ

ْ
 ».ْسالمِ اال

سازی را احترام و بزرگ دارد؛ در حقیقت بر ویرانی اسالم (و  کسی که بدعت« -٣١
 »سّنت) کمک کرده است.

 .]روایت کرده است» شعب االیمان«حدیث را بیهقی در [این 

 مَ «) ۳۲(
َ
  ىِفْ  َث ْحدَ ْن أ

َ
 ».دٌّ رَ وَ هُ �َ  ،نْهُ مِ  َس یْ نا هذا ما لَ ْمرِ أ

کسی که در کار دین و آیین ما، بدعتی پدید آورد و چیزی را در دین ما « -٣٢
کارش مردود است و چنین چیزی از او پذیرفته  ایجاد کند که جزو آن نیست،

 »شود. نمی
نقض «، و مسلم در باب »اذا اصطلحوا علی صلح جور فهو مردود«بخاری در باب  را[این حدیث 

 اند.] کرده روایت» طلة و رّد محدثات االموراالحکام البا
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 هِ يْ ذَ خِ فَ  ْ�َ ما �َ  ، وَ هِ يْ يَ حِلْ  ْ�َ ما�َ  ىِلْ  نُ ْضمَ يَّ ْن مَ «) ۳۳(
َ
ُ  نُ ْضمَ ؛ أ

َ
  هل

ْ
 ».ةَ نَّ جَ ـال

ھر کس به من ضمانت دھد و تعّھد بسپارد که مابین دو فّک (یعنی زبان) و « -٣٣
تناسلی را) حفظ و صیانت کند (یعنی مابین دو ران خویش را (یعنی شرمگاه و آلت 

». کنم غیبت و افترا و زنا و عمل خالف نکند،) من ھم بھشت را برایش ضمانت می
ھا حفاظت و صیانت کند  (پس ھر کس زبان و شرمگاه خویش را از گناھان و بزھکاری

و در محل نامشروع از آن دو استفاده نکند و پیرو اوامر و فرامین الھی و تعالیم و 
ھای نبوی و احکام و دستورات شرعی و حقایق و مفاھیم واالی قرآنی باشد،  موزهآ

تعّھد سپرده که خدای او را وارد بھشت سازد؛ شایان ذکر   برای چنین فردی، ج پیامبر
شوند که مؤمن و حقگرا  ھا، تنھا شامل کسانی می گونه نویدھا و مژده است که این

اھل  ،ج ھای ایمان را نیز برآورده سازند؛ زیرا مخاطبان آن حضرت باشند و خواسته
ایمان است   ودند که شرط اول در این موارد،ایمان بودند و این حقیقت را درک کرده ب

 که بدون آن، ھیچگونه عملی ارزش و جایگاه نخواھد داشت.)
 کرده است.] روایت» حفظ اللسان«باب [این حدیث را بخاری در 

 مَ «) ۳۴(
َ
  ، وَ هِ لّ ـلِ  بَّ حَ ْن أ

َ
  ، وَ هِ لّ ـلِ  َض ْ�غَ أ

َ
 َل ْكمَ اْستَ  دِ قَ ، �َ هِ لّ ـلِ  عَ نَ مَ  ، وَ هِ لّ ـلِ  ىْعطأ

 ِ
ْ

 ».مانَ يْ اال
ھر کس به خاطر خدا، دوستی کند و به خاطر خدا، خشمگین شود و به « -٣٤

 »ببخشد و به خاطر خدا، منع کند، ھمانا ایمان او تکمیل شده است.  خاطر خدا،
 کرده است.] روایت» فی رّد االرجاء«باب [این حدیث را ابوداود در 

 مَ «) ۳۵(
َ
 ْعرِس مُ  رَ ْ�َظ ْن أ

َ
 نْهُ �َ  عَ َض ْو وَ اً، أ

َ
 ».هِ لِّ ظِ  ىِفْ  اهللاُ  هُ لَّ َظ ، أ

کسی که انسان تھی دستی را مھلت دھد، و یا بار بدھی را از دوش او « -٣٥
ی عرش  ست،) وی را به سایهیی مھر او ن ای جز سایه برگیرد، خدا (آن روزی که سایه

 »آورد. (خویش) در می
خویش » ُسَنن«، و دارمی در »سریلحدیث جابر الطویل و قصة ابوا«را مسلم در باب  [این حدیث

 اند.] روایت کرده

عِ  ِب لَ َط  ىِفْ  جَ رَ ْن خَ مَ «) ۳۶(
ْ
مِ ال

ْ
 ».عَ رْجِ يَ  ىّت حَ  اهللاِ  ِل يْ بِ سَ  ىِفْ  وَ هُ ، �َ ل

کسی که در جستجو و طلب علم و دانش و حکمت و فرزانگی، از منزل « -٣٦
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در راه خداست تا   خویش خارج شود؛ پیوسته سعی و کوشش وی در فراگیری دانش،
 »به منزل و شھر و دیوار خویش برگردد. اینکه

 است.] روایت کرده» فضل طلب العلم«باب [این حدیث را ترمذی در 

  كَ رَ ْن تَ مَ «) ۳۷(
ْ
  تاٍب كِ  قاً ىِفْ نافِ مُ  َب تِ ، كُ ةٍ ْورَ رُضُ  ْ�ِ ْن �َ مِ  ةً ْمعَ جُ ـال

ّ
 ».ُل دَّ بَ �ُ ال ، وَ ْمىح�ُ ال

که  ،نماز جمعه را ترک کند، در یکی از دفترھای خداوند  ھر کس بدون عذر،« -٣٧
جایی و انتقال نیست، منافق نوشته  ال و تغییر و دگرگونی و جابهوقابل محو و ز

 ».شود می
 روایت کرده است.] خویش» ُمسَند«در [این حدیث را امام شافعی 

عَ وَ  ْورِ الزُّ  ْوَل ْع قَ دَ يَ ْم ْن لَّ مَ «) ۳۸(
ْ
  ىِفْ  ةٌ حاجَ  هِ لّ ـلِ  َس یْ لَ ، فَ هِ بِ  َل مَ ال

َ
 وَ  هَ عامَ َط  عَ دَ يَّ ْن أ

 ».هُ ابَ رَش 
گویی و عمل به مقتضای آن را ترک نکند، خداوند نیازی  ھر کس که دروغ« -٣٨

 »ندارد که او خوردن و آشامیدن خویش را ترک نماید؛ (یعنی روزه بگیرد.)
 است.] روایت کرده» من لم یدع قول الزور و العمل به«را بخاری در باب  [این حدیث

َّ  َب ذَ ْن كَ مَ «) ۳۹(  ا، فَ دً مِّ عَ تَ مُ  ىلَعَ
ْ
 مَ وَّ بَ تَ يَ ل

ْ
 ».ارِ انلّ  نَ مِ  هُ دَ ْقعَ أ

زیرا)  ؛به دروغ، چیزی را به من نسبت دھید و از قول من دروغ بگویید (نباید -٣٩
ام، به من  کسی که از قول من، به عمد دروغ بگوید و گفتار یا رفتاری را که انجام نداده

نسبت دھد، باید جایگاه و نشیمنگاه خود را در آتش سوزان دوزخ آماده سازد؛ (یعنی 
 »جاعل حدیث، به دوزخ خواھد رفت.)

 .]ده استروایت کر» ج اثم من کذب علی النبی«ن حدیث را بخاری در باب [ای

 مَ «) ۴۰(
َ
ُ  َب تِ باً، كُ سِ تَ ُ�ْ  ْ�َ نِ سِ  بْعَ سَ  نَ ذَّ ْن أ

َ
 ».ارِ انلّ  نَ مِّ  ةً راءَ بَ  هل

گویان فرمودند:) ھر کس  پیرامون فضیلت و برتری اذان و اذان ج پیامبر«( -٤٠
ھفت سال (از روی صداقت و اخالص و اعتقاد و عمل و) به مقصد ثواب و پاداش (نه به 
قصد فراچنگ آوردن مال و ثروت و اجرت و مزد و شھرت و جایگاه اجتماعی،) اذان 

ش سوزان دوزخ، نوشته ای مبنی بر نجات و رھایی وی از آت گوید، برایش پروانه
 »شد. خواھد

 کرده است.] روایت» ما جاء فی فضل االذان«باب [این حدیث را ترمذی در 
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َ وَ  اَت ْن مّ مَ «) ۴۱( َ ، وَ ْغزُ �َ ْم ل  ».فاقٍ ْن نِّ مِّ  ةٍ ْعبَ شُ  ىلَع  ، ماَت هُ ْفسَ �َ  هِ ْث بِ دِّ ُ�َ ْم ل
مسلمانان،) ھرکس در حالی بمیرد که (با دشمنان و بدخواھان اسالم و « -٤١

بر  جھاد و پیکار و نبرد و جنگ نکرده و یا در دل، قصد یا آرزوی جھاد نکرده است،
 »ھای نفاق مرده است. راھی از راه

 کرده است.] روایت» ذّم من مات و لم یغز و لم یحدث نفسه بالغزو«باب [این حدیث را مسلم در 

 ينْ ادلُّ  ىِف  ةٍ ْهرَ شُ  وَْب ثَ  َس بِ ْن لَّ مَ «) ۴۲(
َ
بَ ا، أ

ْ
قِ  ْومَ يَّ  ةٍ لَّ ذِ مُ  وَْب ثَ  اهللاُ  هُ سَ ل

ْ
 ».ةِ امَ يال

ھر کسی که در دنیا، لباس شھرت بپوشد، خداوند بلندمرتبه در روز « -٤٢
(منظور از » خواری و زبونی خواھد پوشاند. رستاخیز، بدو لباس ذّلت و رسوایی و

دادن در حدیث، لباسی است که برای نمایش شأن و شوکت و نشان » لباس شھرت«
ابّھت و بزرگی خود به مردم، پوشیده شود؛ بدیھی است که در این مفھوم، کسانی ھم 

نظار مردم، لباس خاّص تقّدس را اند که به منظور بزرگ جلوه دادن خویش در اَ  شامل
پوشند و یا برای نمایاندن فقیری و درویشی خود، چنان لباسی بپوشند که مردم  می

پارسا و صوفی پندارند؛ و پرواضح است که مدار کردار انسان، آنان را فقیر و درویش و یا 
لباس به منظور نمایش و اظھار بزرگی و برتری و فخر و  چه چنانبر نّیت است؛ پس اگر 

گیرد؛ و اگر ھمان  تکّبر پوشیده شود، گناه بزرگی است و مصداق این حدیث قرار می
موارد، موجب اجر و ثواب نیز  لباس با این نّیت پوشیده نشود، جایز و در برخی از

گاه نیستیم، لذا برای ما  خواھد شد؛ و چون که ما بندگان، از حال قلب و نّیت کسی آ
ی ریا و تظاھر و خودنمایی قرار  جایز نیست که لباس کسی را لباس شھرت و جامه

  داده و بر او اعتراض نماییم و از او ایراد بگیریم؛ البته از دل، نّیت و لباس خویش،
 چیز، پیام این حدیث است.) زیرا که ھمین ؛محاسبه کنیم

» ُسَنن«در ابوداود و ابن ماجه  ،»من لبس شهرة من الثیاب«یث را احمد بن حنبل در باب [این حد

 اند.] کرده خویش روایت

عِ  َب لَ ْن َط مَ «) ۴۳(
ْ
مَ ال

ْ
عُ  هِ بِ  یْ جارِ ؛ يِلُ ل

ْ
 ماءَ لَ ال

َ
 وْهَ جُ وُ  هِ بِ  َف رْصِ �َ وْ ، اَ هاءَ فَ السُّ  هِ بِ  یْ مارِ ْويِلُ ، أ

ْ اِ  اِس انلّ 
َ

 هِ يل
َ
 ».ارَ انلّ  اهللاُ  هُ لَ ْدخَ ، أ

کسی که ھدف و مطلوبش از جستن علم و دانش، این باشد که خود را با « -٤٣
چشمی و رقابت ناسالم نماید؛ و یا  ھا، ھم آن با آن ی هدانشمندان ھمگام کند و به وسیل

یزه و جدال و کشمکش و اختالف نماید؛ و یا خردان، ست ی آن با جاھالن و کم به وسیله
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جمع  را در اطراف خودھا  آن ھای مردم را به سوی خود جلب و ی آن، توده به وسیله
 »آورد. در می  کند، خداوند او را به آتش سوزان دوزخ،

 روایت کرده است.]» ماجاء فیمن یطلب بعلمه الدنیا«ث را ترمذی در باب [این حدی

ماً مِّ عِ  مَ لَّ عَ ْن �َ مَ «) ۴۴(
ْ
 اِ  هُ مُ لَّ عَ تَ �َ ال  اهللاِ  ْجهُ وَ  هِ بِ  ىغبْتَ يُ امّ ل

ّ
ا، ينْ ادلُّ  نَ ضاً مِّ رَ عَ  هِ بِ  َب يْ ِص  يِلُ ال

 َ   رَْف ْد عَ َ�ِ ْم ل
ْ
قِ  ْومَ يَ  ةِ نَّ جَ ـال

ْ
 ».ةِ امَ يال

ای بیابد و به مال و منال و جاه و  بھره ،از مال دنیا آنکه کسی که تنھا برای« -٤٤
مقام و پست و موقعّیتی دنیوی و اجتماعی دست یابد، دانش و علمی از علومی را که 

شود بیاموزد، (و از ھمان آغاز تحصیل،  طلب میھا  آن و خوشنودی خدا در یتارض
د،) یافتن به کاالی ناچیز دنیا باش ھدف و مقصودش، دستیابی به جاه و مال و دست

 »رسید. مشام وی نخواھد انگیز بھشت به بوی دل
 .]روایت کرده است» فی طلب العلم لغیر الله تعالی«ابوداود در باب  ث را[این حدی

 مَ «) ۴۵(
َ
 سَ ، فَ افاً رّ عَ  ىتْن أ

َ
ُ أ

َ
َ ءٍ ْن ىَشْ �َ  هل ُ ْقبَ �ُ ْم ، ل

َ
  ةُ الَص  ْل هل

َ
ْ  ْ�َ عِ ْر�َ أ

َ
 ».ةً لَ يل

چیزی را از او بپرسد (و پاسخ و گفتار او را ھر کس نزد پیشگویی برود و « -٤٥
توبه کند.  آنکه پذیرفته نخواھد شد؛ (مگر تصدیق و باور نماید،) نماز چھل شب او

ای از سحر و  ناگفته نماند که علم نجومی که در برخی از احادیث، آموختن آن، شعبه
که بنای  -را شناسی واقعی و علم نجوم جدید  در نتیجه حرام اعالم شده است، ستاره

شود که آن  شامل نمی -آن بر محاسبات دقیق و مشاھدات و واقعّیت استوار است 
بینی و  ھمچون علوم دیگر، کسبش مباح است و گناھی ندارد؛ بلکه منظور، علم طالع

و باور به این است که اجرام ھا  آن پیشگویی سرنوشت افراد از روی ستارگان و حرکات
توان وقایع آینده و احوال  میھا  آن تأثیر دارند و از روی سماوی در سرنوشت افراد

اش  گونه دانش از آنجا که پایه که این کرد؛ -و حّتی جلوگیری  -بینی  ھا را پیش انسان
کاذیب و نسبت دادن اعمال و خصوصّیات خداوند به راجیف و اَ بر اوھام و اباطیل و اَ 

 »در اسالم حرام است.)  مخلوقات اوست،
 روایت کرده است.]» تحریم الکهانة و اتیان الکاهن«دیث را مسلم در باب [این ح

 ، فَ اهللاِ ْم بِ نْ�ُ مِ  عاذَ ن اْستَ مَ «) ۴۶(
َ
 ْن سَ مَ  ، وَ وْهُ ذُ يْ �ِ أ

َ
 ، فَ اهللاِ بِ  َل أ

َ
ْم، اع�ُ ْن دَ مَ  ، وَ وْهُ ْ�ُط أ

 فَ 
َ
ْ اِ  عَ نَ ْن َص مَ  ، وَ وْهُ بُ يْ جِ أ

َ
ِ ْن لَّ اِ ، فَ ْوهُ ئُ اكفِ ْوفاً، فَ ْعرُ مَ  ُ�مْ يل

َ
ُ اْدعُ ، فَ وْهُ ئُ �افِ ْوا ما تُ دُ ْم جت

َ
 ىّت حَ  ْوا هل
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 رَ تَ 
َ
�ُ ْد اكفَ ْن قَ ْوا أ

ْ
 ».وْهُ مُ أ

کسی که در پرتو نام خدا به شما پناه آورد، بدو پناه دھید؛ و ھر کسی به نام « -٤٦
خدا، (از شما) تقاضای کمک نمود، بدو چیزی بدھید؛ و ھر کسی شما را فراخواند و 

ای  و دعوتش را اجابت نمایید؛ و کسی که برای شما کار پسندیده دعوت نمود، بپذیرید
چیزی نیافتید تا با آن، نیکی او  چه چنانن تالفی نمایید؛ و اگر ارا انجام داد، ھمان س

ای دعا کنید تا دریابید که تالفی کار نیک او را  را تالفی و جبران کنید، برای او به گونه
 »اید. نموده

 کرده است.] روایت» عطیة من سأل بالله«در باب بن حنبل [این حدیث را احمد 

 راً، فَ نْكَ ْم مُ نْ�ُ مِ  یأْن رَ مَ «) ۴۷(
ْ
ْ غَ يُ ل َ ْم ْن لَّ اِ ، فَ هِ دِ يَ �ِ  هُ �ِّ َ ْم ْن لَّ اِ ، فَ هِ سانِ لِ بِ ْع، فَ طِ ْستَ � ْع، طِ ْستَ �

بِ قَ بِ فَ 
ْ
ِ  وَ  هِ ل   َك ذل

َ
ِ ْضعُ أ

ْ
 ».مانِ يْ ف اال

ی  ناپسندی ببیند، باید آن را (با رعایت ھمهاز شما مردم، کسی که کار « -٤٧
رات،) به دست خود دگرگون سازد؛ و اگر نتوانست، باید با زبان خویش دگرگون مقّر 

ی ایمان،  اش چنین کند، که کمترین درجه کند؛ و اگر نتوانست، باید با قلب و اندیشه
 »ھمین مرحله است.

 وایت کرده است.]ر» لمنکر من االیمانبیان کون النهی عن ا«دیث را مسلم در باب [این ح

 مَ «) ۴۸(
َ
َ ٍض رَ ال مَ وَّ  ةٍ ْخَص رُ  ْ�ِ ْن �َ مِ  ضانَ مَ ْن رَ ْوماً مِّ يَ  رَ ْ�َط ْن أ  ْهرَ ادلَّ  ْومُ َص  نْهُ �َ  ْقِض �َ ْم ، ل

 ».هُ ْن صامَ اِ  وَ  هِ لُكِّ 
ی یک روز رمضان را ترک کند،  ھر کسی بدون عذر شرعی و بیماری، روزه« -٤٨

تمام عمر را روزه بگیرد، آنچه را از دست داده، نخواھد توانست به طور  ،اگر به جای آن
ی یک روز  بدون عذر شرعی، روزه چه چنان(یعنی اگر » کامل جبران و تالفی نماید؛

ھای خاّص  ی ماه رمضان و رحمت ھای ویژه ترک شود، محرومّیتی که از برکت رمضان
و  تآن محرومیّ   گرفتن در تمام عمر، ی نفلی شد، از روزه خداوندی به دست آورده می

از ترک  شود؛ اگر چه قضای قانونی یک روز، یک روز است، ولی آنچه را زیان جبران نمی
ی  روزه ،باکی داده، ھرگز حاصل نخواھد کرد؛ پس کسانی که با بی روزه از دست

کنند، بیندیشند که خود را در چه زیان و خسران بزرگی قرار  رمضان را ترک می
 اند.) ادهد

 «حدیث را ترمذی در باب [این 
ً
 یت کرده است.]روا» ماجاء فی االفطار متعمدا
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 مَ «) ۴۹(
َ
 قَ ؛ �َ ِ�ْ طاعَ ْن أ

َ
  عِ طِ يُّ ْن مَ  ، وَ اهللاَ  ىَص ْد عَ قَ ؛ �َ صاِ�ْ ْن عَ مَ  ، وَ اهللاَ  طاعَ ْد أ

َ ْ
؛ ْ�َ مِ األ

 قَ �َ 
َ
  ْعىِص �َّ ْن ، و مَ ِ�ْ طاعَ ْد أ

َ ْ
 ».صاِ�ْ ْد عَ قَ ؛ �َ ْ�َ مِ األ

ھر کس از من اطاعت و فرمانبرداری کند؛ ھمانا از خداوند اطاعت کرده « -٤٩
است؛ و ھرکس از من نافرمانی کند، ھمانا از خداوند بلندمرتبه، نافرمانی کرده است. و 
ھرکس از امیرش اطاعت کند، به یقین از من اطاعت کرده است؛ و ھر کس از او 

 »انی کرده است.نافرمانی نماید، به تحقیق از من، نافرم
وجوب طاعة «، و مسلم در باب »یقاتل من وراء االمام و یتقی به«را بخاری در باب [این حدیث 

 د.]ان روایت کرده» االمراء فی غیر معصیة و تحریمها فی المعصیة

 مَ «) ۵۰(
َ
  ذَ خَ ْن أ

َ
  دُ �ْ رِ يُ  اِس انلّ  ْمواَل أ

َ
 داءَ أ

َ
 مَ  ، وَ نْهُ �َ  اهللاُ  یدَّ ها؛ أ

َ
ها، تْالفَ اِ  دُ �ْ رِ يُ  ذَ خَ ْن أ

 
َ
 ».هِ يْ لَ عَ  اهللاُ  هُ فَ تْلَ أ

آن است، خدا آن  ی پرداخت گیرد و در اندیشه می کسی که دارایی مردم را« -٥٠
بلعیدن آن   ی گیرد و در اندیشه ا کسی که اموال مردم را میرا خواھد پرداخت؛ امّ 

دم را بگیرد و (به تعبیری دیگر؛ کسی که اموال مر» سازد. است، خدای، او را نابود می
یعنی خداوند  -نماید؛  قصد بازپرداخت آن را داشته باشد، خداوند آن را برایش ادا می

و  ؛ و کسی که دارایی مردم را بگیرد -نماید  وی را در بازپردخت آن کمک و یاری می
 سازد.) تلف و نابود می خداوند او را  ی تلف کردن آن را داشته باشد، اراده

روایت کرده » ماجاء فی جواز االستقراض و حسن النیة فی قضائه«اب اری در ب[این حدیث را بخ

 است.]

 صائِ  رَ طَّ ْن �َ مَ «) ۵۱(
َ
  ثُْل مِ  هُ لَ ا، فَ �ً اغزِ  زَ هَّ ْو جَ ماً أ

َ
 ».هِ ْجرِ أ

جنگجویی را در راه خدا تجھیز نماید،  داری را افطار بدھد، یا کسی که روزه« -٥١
آن که از پاداش  بود، (بی دار و رزمنده خواھد روزهبرای او پاداشی به سان ھمان 

 »دار و فرد رزمنده، چیزی کاسته و کم گردد.) روزه
 «، در باب »شرح السنة«و بغوی در » شعب االیمان«را بیهقی در  [این حدیث

ً
ر صائما

ّ
» من فط

 اند.] ت کردهروای

 مَ «) ۵۲(
َ
  نَ مِ  ذَ خَ ْن أ

َ ْ
قِ  ْومَ يَ  هِ بِ  َف سِ ، خُ هِ قِّ حَ  ْ�ِ غَ ا بِ ئً یْ شَ  رِْض األ

ْ
  بْعِ سَ  ىلاِ  ةِ امَ يال

َ
 ».ْ�َ رِْض أ

ھر کس، زمین دیگری را به ناحق تصّرف کند، روز قیامت در ھفت زمین فرو « -٥٢
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 »شود.) و آن زمین تا ھفت طبقه، طوقی در گردن او می(شود،  برده می
 من االرض«ا بخاری در باب [این حدیث ر

ً
 ت.]روایت کرده اس» اثم من ظلم شیئا

 ».ِ�ْ ْورَ ُص  ىِفْ  ُل ثَّ مَ تَ �َ ال  طانَ يْ الشَّ  نَّ اِ ؛ فَ آِ�ْ ْد رَ قَ ، �َ نامِ ـَ املْ  ىِف  آِ�ْ ْن رَ مَ «) ۵۳(
ھر کس مرا در خواب ببیند، به راستی که خود مرا در خواب دیده است؛ زیرا « -٥٣

مرا به صورت و شبیه من درآورد؛ (یعنی صورت   تواند خویشتن را در خواب، شیطان نمی
 »آورد.) من درنمی سازد و خویشتن را به شکل و صورت مجّسم و ترسیم نمی

 .]اند روایت کرده» کتاب الرؤیا«خویش، و مسلم در » صحیح«ن حدیث را بخاری در [ای

ُ  َس یْ ما لَ  ىعادَّ  ِن مَ «) ۵۴(
َ

َ  ا، وَ نّ مِ  َس یْ لَ ، فَ هل
ْ

 مَ وَّ بَ تَ يل
ْ
 ».ارِ انلّ  نَ مِ  هُ دَ ْقعَ أ

ناحق و از روی ظلم و ستم،) مّدعی چیزی شود که از او نیست، ھر کس (به « -٥٤
و باید جایگاه و نشیمنگاه خویش را در آتش  از ما توحیدگرایان و حقگرایان نیست

 »سوزان دوزخ آماده سازد.
 یت کرده است.]، روا»بیان حال ایمان من قال الخیه المسلم: یا کافر«یث را مسلم در باب [این حد

ُ رَ فِ ساباً؛ غُ ْحتِ اِ  ماناً وَّ يْ اِ  ضانَ مَ رَ  مَ ْن صامَ «) ۵۵(
َ

 ضانَ مَ رَ  ْن قامَ مَ  ، وَ هِ نْبِ ْن ذَ مِ  مَ دَّ قَ ما �َ  هل
ُ رَ فِ ساباً؛ غُ ْحتِ اِ  ماناً وَّ يْ اِ 

َ
ْ  ْن قامَ مَ  ، وَ هِ نْبِ ْن ذَ مِ  مَ دَّ قَ ما �َ  هل

َ
قَ  ةَ لَ يل

ْ
ُ رَ فِ ؛ غُ ساباً ْحتِ اِ  ماناً وَ يْ اِ  ْدرِ ال

َ
 هل

 ».هِ نْبِ ْن ذَ مِ  مَ دَّ قَ ما �َ 
و برای کسب خوشنودی خداوند و به انتظار پاداش  کسی که از روی ایمان« -٥٥

شود؛ و کسی  اش بخشیده می گناھان گذشته آخرت، ماه مبارک رمضان را روزه گیرد،
ھای  شب  که از روی ایمان و برای کسب خوشنودی خداوند و به انتظار پاداش آخرت،

گناھان پیشین او   دا و راز و نیاز، زنده بدارد،ماه رمضان را با عبادت و پرستش خ
از روی اعتقاد و عمل و   و نماز شب، حی رمضان را با تراوی شود؛ (یعنی روزه آمرزیده می

 شود.) و ایمان و باور، انجام دھد، گناھانش آمرزیده می اخالص و صداقت
آخرت، شب و کسی که با ایمان و برای کسب خوشنودی خداوند و به انتظار پاداش 

 »شود. ی او آمرزیده می قدر را زنده بدارد، گناھان گذشته
الترغیب فی قیام رمضان و هو «، و مسلم در باب »فضل لیلة القدر«را بخاری در باب  [این حدیث

 ]اند. کرده روایت» حالتراوی

 مَ «) ۵۶(
َ
  ةِ رَ جَ الشَّ  هِ ذِ ْن همِ  َل �َ ْن أ

ْ
  نَّ اِ نا؛ فَ دَ ْسجِ مَ  نَّ �َ ْقرِ �َ ال ، فَ ةِ نَ نْتِ مُ ـال

ْ
 ةَ �َ الئِ مَ ـال
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 تَ �َ 
َ
 تَ �َ ا مّ مِ  یذّ أ

َ
ِ  نْهُ مِ  یذّ أ

ْ
 ».�ُْس اال

کسی که از این گیاه بدبو (سیر و پیاز) بخورد، نباید به مسجد ما نزدیک « -٥٦
بیند،  شود و آزار می شود (و با ما نماز بخواند؛) زیرا از چیزی که انسان اذّیت می

ترین،  سترین، مقّد  (مساجد، پاک» بینند. می شوند و آزار ت میفرشتگان نیز اذیّ 
ترین اماکن  داشتنی و دوست  ترین، زیباترین، معنوی  ترین، روحانی  ترین، محبوب

ھای عالی  سازی، کالس ھای انسان س اسالمی، کانوناند. مساجد مراکز مقّد  خداوندی
گاھی و  ی اسالمی در زمینه سازان ھر گونه حرکت و جنبش سازنده تربیتی، زمینه ی آ

پرستی و  بیداری مردم، و پاکسازی محیط از ھر گونه کفر و زندقه، شرک و چندگانه
ھای اسالم، و  کنندگان مسلمانان برای دفاع از میراث بند و باری و آماده لحاد و بیاِ 

یعنی  -ترین قشرھای اجتماع  المرکزی برای جوانان با ایمان، و کانونی برای فعّ 
 ھی برای فرشتگان مقّرب الھی ھستند.و فرودگا -جوانان 

پس برای مسلمانان نیز مناسب و زیبنده است که در راستای تعظیم و بزرگداشت و 
ع، و قدر و یاحترام و حرمت مساجد، و در راستای احترام گذاشتن به شأن و جایگاه رف

و مساجد ھا، پاک و تمیز گردانند،  ھا و نجاست از پلیدی مساجد را  ھا، منزلت واالی آن
را از ھر گونه بوی بد و متعّفن، مانند: بوی سیر، پیاز، تره، سیگار، قلیان، مواد مخّدر، 

و حراست کنند؛ چرا که از ھر چیزی که انسان سلیم  حفاظت …ھای بدبو و  جوراب
 شوند. شود، فرشتگان رحمت الھی نیز از آن اذّیت می الطبع، اذّیت و آزار می

ف و کرم الھی، و منزلگاه فرشتگان خداوندی است، لط هو چون مسجد، فرودگا
لذا   کنند، مردمان زیادی نیز مشارکت می  عالوه بر فرشتگان،  باالخص که در وقت نماز،

ھای کثیف و بدبو،  الزم و ضروری است که با بوی سیر و پیاز و سیگار و قلیان و جوراب
 ت قرار ندھیم.)آزار و اذیّ  آن مھمانان مقّدس و محترم خداوندی را مورد

 او «در باب و مسلم   [این حدیث را بخاری در صحیح خویش،
ً
 او کراثا

ً
 او بصال

ً
نهی من اکل ثوما

 اند.] کرده روایت» نحوهما

 ».ْ�ٍ كِّ سِ  ْ�ِ غَ بِ  حَ بِ ْد ذُ قَ ، �َ اِس انلّ  ْ�َ ا �َ يً قاِض  َل عِ ْن جُ مَ «) ۵۷(
شود، در حقیقت  کسی که به قضاوت و داوری در میان مردمان گمارده« -٥٧

 »اند. سرش را بدون کارد، بریده
ما جاء عن رسول «ترمذی در باب  ، و»فی طلب القضاء«حنبل در باب [این حدیث را احمد بن 
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 اند.] کرده روایت» فی القاضی ج الله

 قَ ، �َ اهللاِ  ْ�ِ غَ بِ  َف لَ ْن حَ مَ «) ۵۸(
َ
 ».كَ رْشَ ْد أ

 »راستی مرتکب شرک شده است. کسی که به غیر خدا، سوگند یاد نماید، به« -٥٨
 .]روایت کرده است» باءفی کراهیة الحلف باآل«حدیث را ابوداود در باب  [این

َ  وَ  اهللاِ بِ  نُ ْؤمِ يُ  ْن اكنَ مَ «) ۵۹(
ْ

خِ  ْومِ ايل
ْ

 ؛ فَ رِ اآل
ْ
َ  وَ  اهللاِ بِ  نُ ْؤمِ يُ  ْن اكنَ مَ  ، وَ هُ فَ يْ ْم َض ْكرِ يُ ل

ْ
 ْومِ ايل

خِ 
ْ

َ  وَ  اهللاِ بِ  نُ ْؤمِ يُ  اكنَ  نْ مَ  ، وَ هُ جارَ ؤْذِ يُ ال ؛ فَ رِ اآل
ْ

خِ  ْومِ ايل
ْ

 ؛ فَ رِ اآل
ْ
 ْ� ْل خَ قُ يَ ل

َ
 »ْت.ْصمُ ْويِلَ اً، أ

آورد، باید میھمان خویش را  آن کسی که به خدا و روز رستاخیز ایمان می« -٥٩
آورد، نباید  عزیز و گرامی دارد؛ و آن کسی که به خدا و روز رستاخیز ایمان می

ت وی را فراھم آورد؛ و نماید و موجبات سختی و مشّق  ی خویش را آزار و اذّیت ھمسایه
آورد؛ باید سخن شایسته و بایسته و خوب  آن کسی که به خدا و روز رستاخیز ایمان می

 »و نیکو گوید و یا لب فرو بندد و خاموشی گزیند.
باب  ، و مسلم در»یؤذ جاره من کان یؤمن بالله و الیوم االخر، فال«را بخاری در باب [این حدیث 

» 
ّ

 علی اکرام الجار و الضیف و لزوم الصمت اال
ّ

 .]اند روایت کرده» عن الخیرالحث

عِ  �َّ ْن َص مَ «) ۶۰(
ْ
 كَ ؛ فَ ةٍ اعَ مَج  ىِفْ  شاءَ ال

َ
 ىِفْ  بْحَ الصُّ  �َّ ْن َص مَ  ، وَ ِل يْ اللَّ  ْصَف نِ  ما قامَ نَّ �

 كَ ؛ فَ ةٍ اعَ مَج 
َ
 ».هُ لُكَّ  َل يْ اللَّ  �َّ ما َص نَّ �

عشاء را با جماعت بخواند، مانند این است که نیمی از شب را ھر کس نماز « -٦٠
با عبادت و نیایش و پرستش و کرنش خداوند، سپری کرده باشد؛ و ھر کس نماز صبح 

 »را با جماعت بگزارد، ھمانند این است که تمام شب را عبادت کرده باشد.
 .]روایت کرده است» فضل صالة العشاء و الصبح فی جماعة«مسلم در باب  [این حدیث را

 طَّ ْن �َ مَ «) ۶۱(
َ
َ هُ لُ مَ �َ  هِ بِ أ ُ ْم ، ل َ  هِ ْع بِ رْسِ �  ».هُ بُ سَ �

تواند  ب و تبارش نمیَس او را از رشد و اوج پس افکند، نَ  ،کسی که عملکردش« -٦١
 »او را پیشرفت بخشد.

 کرده است.] روایت» فضل االجتماع علی تالوة القران و علی الذکر«باب [این حدیث را مسلم در 

 ْن سَ مَ «) ۶۲(
َ
 ».هِ راشِ فَ  ىلَع  اَت ْن مّ اِ  وَ  داءِ هَ الشُّ  َل نازِ مَ  اهللاُ  هُ غَ لَّ ، بَ ْدقٍ ِص بِ  ةَ هادَ الشَّ  اهللاَ  َل أ

اگر کسی از روی صداقت و اخالص و اعتقاد و عمل، از خداوند شھادت (در « -٦٢
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عالی کلمة الله) راستای اِ یان اسالم و مسلمانان و در راه خدا و در راستای دفاع از کِ 
 »رساند، اگر چه در بستر بمیرد. بخواھد؛ خداوند او را به جایگاه شھیدان می

 است.] روایت کرده» استحباب طلب الشهادة فی سبیل الله تعالی«در باب [این حدیث را مسلم 

ُ  ْن اكنَ مَ «) ۶۳(
َ

 فَ  ْعرٌ شَ  هل
ْ
 ».ْمهُ ْكرِ يُ ل

ه نظافت و مراعات آن بپردازد و آن را عزیز ب ھر کس دارای موی است، باید« -٦٣
و بوی  زیباست و زیبایی را دوست دارد؛ خوشبو است (زیرا خداوند» و گرامی دارد؛

 خوش را دوست دارد؛ پاکیزه است و پاکیزگی را دوست دارد.)
 کرده است.] روایت» فی اصالح الشعر«باب [این حدیث را ابوداود در 

َ  ْث وَ فُ رْ يَ ْم لَ فَ  هِ لّ ـلِ  جَّ ْن حَ مَ «) ۶۴( َ وَّ  ْومٍ يَ كَ  عَ جَ ْق، رَ ْفسُ �َ ْم ل
َ

  تْهُ دل
ُ
 ».هُ مُّ أ

ھر کس به خاطر خشنودی خدا (و از روی صداقت و اخالص و اعتقاد و « -٦٤
عمل،) حّج نماید و از مقاربت جنسی و مقّدمات آن (در زمان حّج،) پرھیز نماید و 

شود که گویی تازه  از گناه پاک می زه و جرم نشود، چنانمرتکب معصّیت و گناه و بِ 
 ».مادرش او را زاده است
» فی فضل الحج و العمرة«و مسلم در باب » فضل الحج المبرور«در باب [این حدیث را بخاری 

 اند.] کرده روایت

 بِ يْ اِ  اهللاِ  ِل يْ بِ سَ  ساً ىِفْ رَ فَ  َس بَ اْحتَ  ِن مَ «) ۶۵(
 بِ يْ ْصدِ تَ  ، وَ اهللاِ ماناً

، هُ �َّ رِ ، وَ هُ بْعَ شِ  نَّ اِ ، فَ هِ ْعدِ وَ قاً
ُ �َ ، وَ هُ ْوثَ رَ وَ 

َ
قِ  ْومَ يَ  هِ انِ ْ� مِ  ىِفْ  ْوهل

ْ
 ».ةِ مَ ايال

ھر کس که اسبی را در راه خدا (برای جھاد و پیکار با دشمنان و بدخواھان « -٦٥
نگھداری کند،   ھایش، اسالم و مسلمانان،) و با ایمان به خدا و تصدیق و باور به وعده

،  (سیراب شدن) و مدفوع و ادرار آن اسب (سیر شدن)، نوشیدنروز رستاخیز، خوردن 
 »گرفت. در ترازوی اعمالش قرار خواھد

 «حدیث را بخاری در باب  [این
ً
 .]روایت کرده است» ی سبیل اللهف من احتبس فرسا

 



 

 

عٌ نَ  زاء رَ آخَ  وْ ط وَ اجلَ نَ الرشَّ  مِ

 نوعی دیگر از شرط و جزاء

 ، فَ َك تُ ئَ یِّ سَ  تَْك ساءَ  وَ  َك تُ نَ سَ حَ  تَْك ذا رَسَّ اِ «) ۱(
َ
 ».نٌ ْؤمِ مُ  نَْت أ

شادمانت ساخت و انجام کار ناشایسته، ناشادمانت   ھنگامی که انجام کار نیک،« -١
 »گرا و با ایمان ھستی. راستی قانون هنمود، تو ب

 روایت کرده است.] خویش» ُمسَند«بن حنبل در [این حدیث را احمد 

  دَ سِّ وُ  ذااِ «) ۲(
َ ْ
  ْ�ِ �َ  ىلاِ  ْمرُ األ

َ
 ».ةَ اعَ السّ  رِ ظِ اْ�تَ ، فَ هِ ْهلِ أ

ھنگامی که کار (ھای دنیا و دین،) به دست نااھالن و ناشایستگان (که توانایی « -٢
 »و شایستگی آن را ندارند) سپرده شد، پس چشم به راه رستاخیز باشید.

 کرده است.] روایت» فضل العلم«باب [این حدیث را بخاری در 

  بْدٍ عَ لِ  اهللاُ  ىَض ذا قَ اِ «) ۳(
َ
 بِ  وَْت مُ �َّ ْن أ

َ
ُ  َل عَ جَ  رٍْض أ

َ
ْ اِ  هل

َ
 ».ةً ها حاجَ يل

ای را در سرزمینی بگیرد، برای او در  ھنگامی که خداوند بخواھد جان بنده« -٣
آورد (تا وی بدانجا رود و خداوند جانش را قبض  ای پیش می کار و خواسته ،آنجا

 »نماید.)
 اند.] [این حدیث را احمد بن حنبل و ترمذی روایت کرده

�ُ ضَّ وَ ذا تَ اِ  ْم وَ ْستُ بِ ذا لَ اِ «) ۴(
ْ
 »ْم.�ُ نِ امِ يمَ ْوا بِ ؤُ ابْدَ ْم، فَ أ

خویش را به جلو راست  وقتی لباس پوشیدید و وضو گرفتید، اعضای سمت« -٤
 »اندازید و با طرف راست، آن را شروع کنید.

 روایت کرده است.] خویش» ُمسَند«احمد بن حنبل در [این حدیث را 

  هُ نَّ اِ ْم؛ فَ �ُ عالَ ْوا نِ عُ اْخلَ ، فَ عامُ الطَّ  عَ ِض ذا وُ اِ «) ۵(
َ
  حُ ْروَ أ

َ
 »ْم.�ُ قْدامِ ِأل

ھای خویش را بیرون آورید؛  ھرگاه غذا (در پیش رویتان) نھاده شد، پس کفش« -٥
زیرا این کار برای راحتی و آسایش پاھای شما (به ھنگام خوردن غذا،) بھتر و 
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 »خوشایندتر است.
 روایت کرده است.]» فی خلع النعال عند االکل«ین حدیث را دارمی در باب [ا

خَ  ْونَ دُ  ثْنانِ اِ  ناىجتَ يَ الفَ ، ةً الثَ ْم ثَ نْتُ ذا كُ اِ «) ۶(
ْ

ْ  ىّت حَ  رِ اآل
َ

 ؛ مِ اِس انلّ ْوا بِ ُط لِ تَ خت
َ
  ْجِل ْن أ

َ
ْن أ

 ْ  ».هُ نَ زِ �ُّ
با ھم درگوشی   ھنگامی که سه تن با ھم ھستید، نباید دو تن بدون نفر دیگر،« -٦

ھمراه شوید؛ چرا که رازگویی دو تن ھا  آن سخن گویند تا به گروھی پرشمار درآیید و با
 »سازد. یک گروه سه نفری، او را اندوه زده و نگران می در

 کرده است.] روایت» تحریم مناجاة االثنین دون الثالث بغیر رضاه«باب [این حدیث را مسلم در 

 فَ  ةً ْرقَ مِ  ْخَت بَ ذا َط اِ «) ۷(
َ
رِثْ أ

ْ
 ».َك انَ ْ� ْد جِ عاهَ تَ  ها وَ  ماءَ �

ات را به یاد داشته باش  ھمسایهپختی، آبش را زیاد کن و را ھرگاه آب گوشتی « -٧
 »به آنان بده.) (و به صورت شایسته و بایسته و نیک و پسندیده، از آن غذا

 .]روایت کرده است» الوصیة بالجار و االحسان الیه«حدیث را مسلم در باب [این 

َت ضَّ وَ ذا تَ اِ «) ۸(
ْ
 لِّ خَ ، فَ أ

َ
 ».َك يْ ْجلَ رِ وَ  َك يْ دَ يَ  عَ صابِ ْل أ

ر برآور گھا و پاھای خویش را در میان یکدی انگشتان دست  وضوگرفتی،ھرگاه « -٨
 »الغسل برسد.) رسد (و جایی خشک نماند و آب به تمام اعضای واجبھا  آن تا آب در

 .]روایت کرده است» ماجاء فی تخلیل االصابع«[این حدیث را ترمذی در باب 

َ اِ «) ۹( َ ذا ل  ».ئَْت ْع ماشِ اْصنَ ، فَ ِیْ حْ ْستَ ْم �
خواھی انجام  آنچه می  شرم و حیاء را کنار نھادی، ھنگامی که ویژگی انسانِی « -٩

 »ده.
 .]روایت کرده است» ی فاصنع ما شئتحاذا لم تست«حدیث را بخاری در باب [این 

 اِ «) ۱۰(
َ
  َل �َ ذا أ

َ
 ْم، فَ �ُ دُ حَ أ

ْ
�ُ يَ ل

ْ
 ، فَ َب ذا رَشِ اِ  ، وَ هِ نِ يْ مِ يَ ْل �ِ أ

ْ
 ».هِ نِ يْ مِ يَ ْب �ِ رْشَ یَ ل

دست راست خویش بخورد؛ و ھرگاه چیزی  ھرگاه یکی از شما غذا خورد، با« -١٠
 »نوشید، با دست راست خویش بنوشد.

 کرده است.] روایت» امآداب الطعام و الشراب و احکامه«را مسلم در باب [این حدیث 

  َل عَ ا اْ�تَ ذَ اِ «) ۱۱(
َ
 ْم، فَ �ُ دُ حَ أ

ْ
 بِ بْدَ يَ ل

ْ
ُ أ

ْ
 فَ  عَ زَ ذا نَ اِ  ، وَ ْم�ايل

ْ
 بِ بْدَ يَ ل

ْ
ُ  ِن �ُ تِلَ  مالِ الشِّ أ

ْ
 ْم�ايل
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َ
َ وَّ أ  ».عُ ْ�َ ما �ُ هُ رَ آخِ  ، وَ ُل نْعَ ما �ُ هُ ل

چون یکی از شما خواست کفش بپوشد، باید نخست از راست شروع کند و « -١١
ھایش را از پای بدر کند، نخست  کفش پای راست را بپوشد؛ و ھرگاه خواست، کفش

را به جلو اندازد و کفش پای چپ را بیرون نماید، تا بدینگونه، کفش  پباید سمت چ
باشد که از پای ھا  آن شود و آخرین کفشی باشد که به پای می نخستین  پای راست،

 »شود. بیرون آورده می
 کرده است.] روایت» سرییینزع نعله ال«در باب [این حدیث را بخاری 

  َل خَ ذا دَ اِ «) ۱۲(
َ
  مُ �ُ دُ حَ أ

ْ
 ، فَ دَ ْسجِ مَ ـال

ْ
عَ ْع رَ كَ َ�ْ ل

ْ
  بَْل �َ  ْ�ِ تَ �

َ
ْ ْن أ  ».َس لِ �َّ

که بنشیند، دو رکعت نماز  از شما وارد مسجد شود، پیش از این ھرگاه یکی« -١٢
 »(تحیة المسجد) بخواند.

استحباب «، و مسلم در باب »اذا دخل المسجد فلیرکع رکعتین«حدیث را بخاری در باب [این 

 .]اند روایت کرده» تحیة المسجد برکعتین

 اِ «) ۱۳(
َ
  طاَل ذا أ

َ
غِ  مُ �ُ دُ حَ أ

ْ
 ْطرُ �َ ال، فَ ةَ بَ يْ ال

َ
ْ  هُ ْهلَ ْق أ

َ
 ».الً يل

ھر کدام از شما وقتی به سفری طوالنی رفت و غیبتش طول کشید ، ھرگز « -١٣
اش وارد نشود؛ (از این رو، اگر  نزد خانواده ،الع قبلی)، به خانهشب ھنگام (و بدون اّط 

و  نزد ھمسرش نرود تا موھای زائد بدنش را برطرف کند  شب ھنگام وارد شھر شد،
 »سر و سامان دھد.)خویشتن را موھای سرش را شانه زند و 

 اذا اطال الغیبة«حدیث را بخاری در باب [این 
ً
 کرده است.] روایت» الیطرق اهله لیال

تُ خَ دَ  ذااِ «) ۱۴(
ْ
  ْم ىلَعَ ل

ْ
ُ سُ فِّ نَ ، �َ ِض �ْ رِ مَ ـال

َ
  ىِفْ  ْوا هل

َ
ِ  نَّ اِ ، فَ هِ لِ جَ أ  ُب يْ طِ يَ  وَّ  ئاً یْ شَ  دُّ رُ يَ ال َك ذل

 بِ 
 ».هِ ْفسِ نَ

ی اجل و  ھرگاه بر بیمار و دردمندی (به جھت عیادت) وارد شدید، درباره« -١٤
دھید و غم و  سررسید زندگی وی، دل او را خوش و شاد کنید، و بدو تسّلی و دلداری

ھای شیرین و  سخن ی عمر و زندگی وی، را دور سازید؛ (یعنی درباره رنج او
شاءالله، شفا  باکی نیست؛ ان«بدو بگویید: که خطاب  بخش بگویید؛ مانند این اطمینان

و تسّلی دادن  ھا گونه سخن ) زیرا این... ؛ و»یابی؛ ھنوز از عمر تو باقی است و بھبود می
دھد، بلکه  ، تغییر نمیچیزی را که خداوند برای وی مقّرر و معّین گردانیده است  شما،
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 »گرداند؛ (و ھدف از عیادت نیز ھمین است.) دل وی را خوش می
» ماجاء فی عیادة المریض«و ابن ماجه در باب » عیادة المریض«باب [این حدیث را ترمذی در 

 اند.] کرده روایت

 



 

 

رُ ذِ   باتِ يْ غِ مُ ـالْ  عْضِ بَ  كْ

َ أَ  یْ تِ الَّ  ربَ دَ تْ بَ رَ هَ ظَ  ا وَ هبِ  ج یُّ بِ النَّ  خْ  .هِ يْ لَ عَ  هُ المُ سَ  وَ  اهللاِ واتُ لَ صَ  هِ فاتِ وَ  عْ

ها خبر  از وقوع آن ج هایی که رسول خدا بیان برخی از پیشگویی
 اند ظاهر و هویدا شده ج داده و پس از وفات پیامبر گرامی اسالم

  ىِتْ مَّ ْن اُ مِ  زاُل يَ ال : «ْ�َ �ِ ادِ الّص  دُ يِّ سَ  وَ هُ  وَ  ج ىِبُّ انلَّ  ) قاَل ۱(
ُ
 بِ  ةٌ مَ قائِ  ةٌ مَّ أ

َ
ْم هُ رُضُّ يَ ، الاهللاِ  ْمرِ أ

َ ذَ ْن خَ مَ  ىِتَ يَ  ىّت ْم حَ هُ فَ ْن خالَ ال مَ ْم، وَ هُ ل
ْ
  أ

َ
ِ  ْم ىلَع هُ  وَ  اهللاِ  ْمرُ أ  ».َك ذل

گروھی از جامعه و «اند:  فرموده -ساالر راستگویان  - ج پیامبر گرامی اسالم -١
گرایی و بر دین خدا استوار و پابرجا خواھند بود و خوار داشتن  ھماره برحق  مردم من،

فرمان خدا  اینکهتا  ضرر و زیانی نخواھد رساند؛ھا  آن دیگران و مخالفت مخالفان، به
(مبنی بر وقوع قیامت،) بیاید و تا آن زمان، آنان چنین باشند؛ (یعنی مردمانی از اّمت 

و در مسیر حق و واقعّیت خواھند بود؛ و خوار  ، ھمیشه بر راه راست و درستج پیامبر
فرمان خدا مبنی بر  اینکهرساند، تا  داشتن دیگران، در راه حقیقت، زیانی بدانان نمی

 »بر ھمان منوال باشند.)ھا  آن مت، در میان آید وقیا
 و مسلم» ن علی الحقی: ال تزال طائفة من امتی ظاهرج قول النبی«باب [این حدیث را بخاری در 

 اند.] کرده ، روایتساز معاویه

ُ جّ دَ  مانِ الزَّ  رِ آخِ  ىِفْ  ْونُ �ُ يَ : «ج ىِبُّ انلَّ  قاَل  ) وَ ۲( تُ يَ ، ْونَ ابُ ذّ كَ  ْونَ ال
ْ
  نَ ْم مِ �ُ ْونَ أ

َ ْ
 ِث يْ حادِ األ

َ بِ  َ مال  عُ ْسمَ ْم �
َ
 ».مْ �ُ ْونَ نُ ْفتِ �َ الْم، وَ �ُ ْونَ لُّ ِض يُ ْم، الاهُ يّ اِ  ْم وَ ا�ُ يّ اِ ْم، فَ �ُ ال آباؤُ ْم وَ ْ�تُ ْوا أ

بزرگ و  بازاِن  دروغگویان و حّقه  در آخر الزمان،«اند:  فرموده ج و پیامبر -٢
ای پیدا خواھند شد و چنان عقاید و باورھای پوچ و باطل و احادیث خودساخته و  حرفه

اید و نه به گوش  را شنیدهھا  آن نمایند که ھیچگاه نه خود جعلی را به شما بازگو می
 پدران و نیاکانتان خورده است.

ماد پس بر شما باد که خویشتن را از ھمراھی و ھمنشینی و گوش دادن و اعت
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را از خود دور سازید ھا  آن نمودن به سخنان چنین افرادی دور کنید؛ و بر شما باد که
تا شما را به ضاللت و گمراھی نکشند و در فتنه و فساد  و از چنین افرادی بپرھیزید

 »نیاندازند.
رده ایت کرو» النهی عن الروایة عن الضعفاء و االحتیاط فی تحّملها«ث را مسلم در باب [این حدی

 است.]

ِ  مَّ ، �ُ ْرِ�ْ قَ  اِس انلّ  ْ�ُ خَ «: ج ىِبُّ انلَّ  قاَل  ) وَ ۳(
َّ

ِ  مَّ ْم، �ُ هُ ْو�َ لُ يَ  نَ �ْ اذل
َّ

 ءُ ىِجْ يَ  مَّ ْم، �ُ هُ ْو�َ لُ يَ  نَ �ْ اذل
َ  ْومٌ قَ    ةُ هادَ شَ  ُق ْسبِ �

َ
 ».هُ تَ هادَ شَ  هُ نُ يْ مِ يَ  ، وَ هُ نَ يْ مِ يَ ْم هِ دِ حَ أ

کسانی ھستند که در عھد و روزگار من،  ،بھترین مردم«اند:  فرموده ج و پیامبر -٣
ی وجود  پا به عرصهھا  آن برند (صحابه)؛ و بعد، کسانی که پس از زندگی به سر می

آیند (َتبع تابعین)؛ و بعد از  میھا  آن گذارند (تابعین)؛ و سپس کسانی که پس از می
گواھی خوردن،  نھند که گاھی پیش از سوگند می ی وجود آنان، کسانی پا به عرصه

خورند؛ (یعنی تقوا ندارند و به راحتی  دھند و گاھی قبل از گواھی دادن، سوگند می می
ی گواھی و سوگند دروغ، اھمیتی قائل  خورند و به قضیه دھند و سوگند می گواھی می

 »نیستند.)
فضائل «، و مسلم در باب »الیشهد علی شهادة جور اذا اشهد«بخاری در باب [این حدیث را 

 اند.] کرده روایت» ةالصحاب

َ : «ج ىِبُّ انلَّ  قاَل  ) وَ ۴(
َ

�ِ يل
ْ
  مانٌ زَ  اِس انلّ  ىلَعَ  َ�َّ أ

ّ
  بىْق�َ ال

َ
 اِ  دٌ حَ أ

ّ
 ال

َ
�ُ يَ ْم ْن لَّ اِ �ا، فَ الرِّ  َل �َ  أ

ْ
هُ أ

ْ
، ل

 
َ
 ».هِ ارِ ْن خُب مِ  هُ صابَ أ

تردید، روزگاری بر مردم خواھد رسید که یکی از  بی«اند:  فرموده ج و پیامبر -٤
گرد و غبار ربا بدو خواھد   بخورد؛ و اگر ربا نخورد، ربا آنکه شما باقی نخواھد ماند جز

 »رسید.
 .]روایت کرده است» فی اجتناب الشبهات«ابوداود در باب حدیث را  [این

 دَ بَ  نَ �ْ ادلِّ  نَّ اِ : «ج ىِبُّ انلَّ  قاَل  ) وَ ۵(
َ
 دَ ما بَ كَ  وْدُ عُ يَ سَ  باً، وَّ �ْ رِ غَ  أ

َ
ِ  ْو�ُط ، �َ أ غُ ل

ْ
: مُ هُ  ، وَ �اءِ رَ ل

 ِ
َّ

  ْونَ حُ ْصلِ يُ  نَ �ْ اذل
َ
 ».ىِتْ نَّ ْن سُ مِ  یْ ْعدِ ْن �َّ مِ  اُس انلّ  دَ فْسَ ما أ

 اند: فرموده ج و پیامبر -٥
طور که با غربت آغاز  بین اسالم با غربت آغاز شده است و ھمانتردید، دین مُ  بی«
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شده، دوباره غریب خواھد گردید؛ پس خوشا به حال غریبان. (گفته شد: ای رسول 
در پاسخ فرمودند:) آنان، کسانی ھستند  ج ! غریبان چه کسانی ھستند؟ پیامبرجخدا

گرفتن آن،)  نکار آن و یا نادیدهھایم را (با ترک عمل بدان و یا ا که زمانی که مردم سّنت
ایمان و عمل بدان و تبلیغ و دعوت  برند، آنان (با را از بین میھا  آن کشند و به فساد می

 »دارند. کنند و زنده می حیا میھایم را اِ  و فراخواندن مردم به آن،) سّنت
  ما جاء ان«ترمذی در باب [این حدیث را 

ً
 و سیعود غریبا

ً
 کرده است.] روایت» السالم بدأ غریبا

عِ هذَ  ُل مِ َ�ْ : «ج ىِبُّ انلَّ  قاَل  ) وَ ۶(
ْ
مَ ا ال

ْ
ُ دُ عُ  ٍف لَ خَ  ْن لُكِّ مِ  ل

ُ
ْ  نْهُ �َ  ْونَ نْفَ �َ  ْوهل

َ
 َف �ْ رِ حت

غالِ 
ْ
  حاَل نْتِ اِ  ، وَ ْ�َ ال

ْ
وِ تَ  ، وَ ْ�َ لِ بْطِ مُ ـال

ْ
اهِ  َل �ْ أ

ْ
 ».ْ�َ لِ اجل

 اند: فرموده ج و پیامبر -٦
عادل و وارسته، حامل این علم (علم قرآن و سّنت) افرادی   در ھر دور و زمانی،«

 کشند، که براساس آن، به از میان بردن تحریِف  گردند و آن را بر دوش می می
و نا به جای  نادرست گرایان و تأویِل  باطل ُبردِ  سازان و دست و بدعت گرایان فراطاِ 

ودانه، یعنی خردان خواھند پرداخت (و دست ھمه را از این دو منبع اصیل و جا بی
ھا را از میان خواھند برد و  ھار ا زنده و بدعت قرآن و سّنت، کوتاه خواھند کرد، و سّنت

ای جدید از  امور دینی این اّمت را زنده و تجدید خواھند ساخت و به روی مردم، روزنه
خواھند گشود و حشرات فتنه و  بازسازی فھم دین و ایمان به دین و عمل به آن را

ھا و  ساطیر و خرافات و بدعتاند و اَ  که در فضا و جّو اسالمی ظاھر گشتهگمراھی را
خردان را از بطن  گرایان و بی طلبان، افراط سازان، گمراھان، جاه ھای بدعت نوآوری
ی اسالمی خواھند زدود و با فھم وسیع و عقل سرشار و بصیرت نافذ و درایت و  جامعه

 ، گمراھان را ھدایت و دست طالباِن شگرف و ھوش و ذکاوت عجیب خویش فراسِت 
رسانند و آنان را از اشتباه و خطا در رأی و فساد  گیرند و به مقصود می رشاد را میاِ 

 »دارند.) فکری، مصون نگاه می
روایت کرده  ببن عبدالرحمن عذری ، از ابراهیم»المدخل«حدیث را بیهقی در کتاب [این 

 است.]

ِ اوَ : «ج ىِبُّ انلَّ  قاَل  ) وَ ۷(
َّ

ىِتَ يَ  ىّت ا حَ ينْ ادلُّ  ُب ْذهَ ال تَ  هِ دِ يَ �ِ  ْفىِسْ �َ  یْ ذل
ْ
 ْومٌ يَ  اِس انلّ  ىلَعَ  أ

 
ّ

قاتِ اَ  یْ ْدرِ يَ ال
ْ
  ، وَ َل تَ �َ  مَ يْ �َ  ُل ل

َ
 ال

ْ
ِ  ْونُ �ُ يَ  َف يْ : كَ َل يْ قِ ، فَ »َل تِ قُ  مَ يْ �ِ  ْوُل ْقتُ مَ ـ ال : ؟ قاَل َك ذل
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 اَ «
ْ
قا، اَ جُ رَ هَ ـل

ْ
  وَ  ُل تِ ل

ْ
 ».ارِ انلّ  ىِف  ْوُل ْقتُ مَ ـال

 اند: فرموده ج و پیامبر -٧
 آنکه رود مگر سوگند به ذاتی که جاِن من در دست قدرت اوست! دنیا از میان نمی«

داند برای  داند برای چه کشته و مقتول، نمی رسد که قاتل نمی زمانی برای مردم فرا می
 چه کشته شده است!

رج د: با ھَ در پاسخ فرمودن ج دھد؟ پیامبر عرض شد: چگونه چنین چیزی روی می
 »رج! قاتل و مقتول در دوزخ خواھند بود.و مَ 

ن یکون مکان االتقوم الساعة حتی یمّر الرجل بقبر الرجل فیتمّنی «حدیث را مسلم در باب [این 

 کرده است.] روایت» المّیت من البالء

عِ  ُض ْقبَ �ُ  ، وَ مانُ الزَّ  َب قارَ تَ �َ : «ج ىِبُّ انلَّ  قاَل  ) وَ ۸(
ْ
مُ ال

ْ
فِ  رُ ْظهَ �َ  ، وَ ل

ْ
ىَق يُ  ، وَ نَتُ ال

ْ
 ، وَ حُّ الشُّ  ل

  ْ�رِثُ يَ 
ْ
ُ ». جُ رَ هَ ـال  مَ  ْوا: وَ قال

ْ
قَ اَ : «اَل ؟ قَ جُ رَ هَ ـا ال

ْ
 ».تُْل ل

 اند: فرموده ج و پیامبر -٨
برکتی در وقت و زمانه ایجاد  شود؛ (یعنی بی به یکدیگر نزدیک می ،زمانه و وقت«

ھای  شمارند و از فرصت ھا، فرصت عمر و لحظات آن را غنیمت نمی گردد؛ و انسان می
ھای نبوی، احکام و  زندگی در راستای اجرای اوامر و فرامین الھی، تعالیم و آموزه

کنند؛ و یا فرارسیدن  تفاده نمیدستورات شرعی و حقایق و مفاھیم واالی قرآنی اس
ھا نیز  شود و فتنه از میان مردم برچیده می  شود؛) و علم و دانش، قیامت، نزدیک می

ھای مردم،) افکنده خواھد شد، و ھرج  چشمی (در دل ظاھر خواھند شد و بخل و تنگ
در پاسخ  ج صحابه گفتند: ھرج و مرج چیست؟ پیامبر »و مرج زیاد خواھد شد.

 ».قتل و کشتار: «فرمودند
رفع «سلم در باب م، و »حسن الخلق و السخاء و مایکره من البخل«باب حدیث را بخاری در  [این

 اند.] کرده روایت» العلم و قبضه و ظهور الجهل و الفتن فی آخر الزمان

ِ وَ : «ج ىِبُّ انلَّ  قاَل  ) وَ ۹(
َّ

قَ  ىلَعَ  ُل جُ الرَّ رُّ مُ �َ  ىّت ا حَ ينْ ادلُّ  ُب ْذهَ التَ  هِ دِ يَ �ِ  ْفىِسْ �َ  یْ اذل
ْ
 رْبِ ال

 رَّ مَ تَ يَ �َ 
ُ
ْ ي ْوُل قُ �َ  ، وَ هِ يْ لَ عَ  غ

َ
قَ هذَ  َب صاحِ  اكنَ مَ  نُْت ! كُ ِ�ْ تَ ايل

ْ
 اِ  نُ �ْ ادلِّ  هِ بِ  َس یْ لَ  ، وَ رْبِ ا ال

َّ
 ال

 َ
ْ

 ».الءُ ابل
 اند: فرموده ج و پیامبر -٩
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آن رود و نظام  از بین نمی سوگند به ذاتی که جاِن من در دست قدرت اوست! دنیا«
که) مردی بر گوری عبور کند و خویشتن را بر  ریزد تا (آن زمانی فرا رسد در ھم نمی

(خاک) گور بغلطاند و چنین بگوید: ای کاش! من به جای صاحب این گور، در گور 
بلکه تنھا به خاطر   آرمیده بودم؛ و این آرزوی وی، از جھت دیانت و دینداری نیست،

ھای دنیوی است؛  ھا و گرفتاری و مصائب، و سختی ھا، و مشکالت ھا و دغدغه چالش
ھا و  ھا و ناھمواری ھا و دغدغه ھا و مشکالت و چالش (یعنی به نزدیک قیامت، مصیبت

 »شود.) نامالیمات دنیوی، فراوان می
یکون مکان  التقوم الساعة حتی یمّر الرجل بقبر الرجل فیتمّنی ان«مسلم در باب [این حدیث را 

 است.] روایت کرده» الءالمّیت من الب

  َك وْشَ يُ : «ج ىِبُّ انلَّ  قاَل  ) وَ ۱۰(
َ
ىِتَ يَ ْن أ

ْ
  مانٌ زَ  اِس انلّ  ىلَعَ  أ

ّ
ِ  نَ مِ  بىْق�َ ال

ْ
 اِ  ْسالمِ اال

ّ
، هُ ْسمُ  اِ ال

قُ  نَ مِ  بىْق�َ الوَ 
ْ
 اِ  ْرآنِ ال

ّ
  نَ مِ  راٌب خَ  ِ�َ  ، وَّ ةٌ رَ ْم اعمِ هُ دُ ساجِ ، مَ هُ ْسمُ رَ ال

ْ
 ْم رَشُّ هُ ماؤُ لَ ، عُ یدهُ ـال

ْ  نْ مَ 
َ

  َت حت
َ
ْ هِ نْدِ ْن عِ . مِ ماءِ السَّ  مِ يْ دِ أ

َ
فِ  جُ رُ ْم خت

ْ
 ».وْدُ عُ ْم �َ هِ يْ �ِ  وَ  ةُ تْنَ ال

 اند: فرموده ج و پیامبر -١٠
ماند  بر مردم زمانی خواھد آمد که فقط نام اسالم و رسم قرآن باقی می ،به زودی«

 ؛میان خواھد رفتعمال از ماند و حقیقت اَ  عمال اسالمی در مردم باقی می(و تنھا نام اَ 
ل اسالمی، باقی مانده، ئکه امروزه فقط نام روزه، زکات، حّج و دیگر احکام و مسا چنان

به ما رسیده،  ج ای که از پیامبر اکرم به آن شیوهھا  آن ولی متأسفانه حقیقت و روح
این عبادات را انجام  ،به ظاھر ،ھا مسلمان بینیم که میلیون باقی نمانده است. می

 .روح و معنوّیت و حقیقت و روحانّیت است ولی اعمال و کردارشان، فاقد ،ددھن می
لحانی آن را تجوید الفاظ و خوش اِ   کنند؛ شاید ترتیل، قرآن را به طور عادت، تالوت می

رعایت کنند؛ اما آنچه اصل مقصود است، یعنی: تفّکر و تدّبر در معانی و مطالب و 
اھی و منکرات آن و انجام دادن اوامر و فرامین آن را، حقایق و علوم آن و باز آمدن از نو

پیچند و بر  ھا می الی پارچه افکنند و قرآن را به عنوان تبّرک در البه پشت سر می
 )…خوانند و  ھا می قبرستان

شوند، ولی به  از لحاظ ظاھری و نقش و نگار و زرق و برق، آباد می ،و مسجدھایشان
، اند، (یعنی: مساجد با زیب و زینتی خاّص  ری و ویراناعتبار ھدایات و ارشادات، عا

بھا، سنگ  لوسترھای گران ھا و ھای رنگارنگ، چراغ شوند؛ فرش آراسته و پیرایش می
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ھای متنّوع و  کاری ھای فریبنده، گچ و سنگ ھای عجیب و غریب، پرده فرش
از نمازگزار خالی  در مساجد موجوداند؛ اّما  کننده و تمام امکانات و وسایل رفاھی، خیره

و عاری ھستند و گفتگوی دنیوی، طعنه و غیبت، آشوب و بلوا، در مساجد صورت 
و به سبب وجود  ؛کنند ی خودشان تصّور می گیرد؛ امام و مؤّذن، مساجد را خانه می

ھا، نه  زنند. در مساجد آن بھای دنیوی آن، درب مساجد را قفل می اشیاء و اسباب گران
شود و نه از مشورت و  ی تعلیم دیده می شود و نه حلقه خضوع اقامه میا خشوع و بنماز 

 آنکه حال ؛ای رایزنی دینی و فرھنگی و علمی خبری است و نه از ذکر و تالوت نشانه
ل فردی و ئمساو رایزنی در مرکز مشورت  ، شبهاو صح ج مساجد در زمان پیامبر

دینی و دنیوی و ماّدی و معنوی  ،و فرھنگی و اقتصادی  سیاسی و نظامی،  اجتماعی،
 بود.)

ھا  ی بدترین و شرورترین انسان و علماء و دانشمندان ایشان، در آن زمان، از زمره
کند و باز به  بروز میھا  آن از ،طوری که فتنه و شّر به  ؛د بودندر زیر آسمان کبود، خواھ

وح علم و دانش، غافل از حقیقت و ر  گردد؛ (یعنی: علماء و دانشمندان، برمیھا  آن خود
ی نھایی خویش را از کسب علم و دانش، دستیابی به جاه و مقام،  شوند، و خواسته می

مرا و فرمانروایان ارتباط و نزدیکی با اُ   مال و منال، پست و موقعّیت اجتماعی و سیاسی،
ان و ثروتمند خردان و تعظیم و بزرگداشِت  فھاء و بیمجادله با ُس  ، پیشه و دیکتاتور ظلم

ھا، به حساب  راوده با آنان و استفاده از مال حرام آنمتکّبر و خودکامه، و مُ  قدرتمنداِن 
ھمکاری و  ،گان پیشه با اھل دنیا و خودکامگان و دیکتاتوران و ظلمھا  آن آورند؛ می

گیری از دنیای آنان، موافق میل  ھمیاری خواھند کرد و به ھدف گردآوری پول و بھره
کنند و در جلسات تبلیغی خویش، عقاید  ھا، مسائل و احکام را بیان می ی آن و خواسته

بند و باری را انتشار داده و به جای  دینی و بی کننده و خطرناک، و بی و باورھای گمراه
ھای تعالی  تعالیم و دستورات الھی و اوامر و فرامین تابناک نبوی و احکام و آموزه

 اصل و اساِس  ساخته و بی به سوی نظام خودآفرین شرعی، مردم را  بخش و سعادت
 »آورند.) دھند و موجبات گمراھی خود و دیگران را فراھم می مخلوق، دعوت می

 کرده است.] روایت» شعب االیمان«را بیهقی در [این حدیث 

  مانِ الزَّ  رِ آخِ  ىِفْ  ْونُ �ُ يَ : «ج ىِبُّ انلَّ  قاَل  ) وَ ۱۱(
َ
عَ  ْخوانُ ، اِ قْوامٌ أ

ْ
  ، وَ ةِ يَ ال�ِ ال

َ
ِ  ْعداءُ أ ». ةِ رَ �ْ الرسَّ

ِ  ْونُ �ُ يَ  َف يْ كَ  ! وَ اهللاِ  ْوَل سُ ا رَ ي؟ َل يْ قِ فَ  ِ : «اَل ؟ قَ َك ذل  ةِ ْهبَ رَ  ، وَّ ْعٍض �َ  ىلْم اِ هِ ْعِض �َ  ةِ ْ�بَ رَ بِ  َك ذل
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 ».ْعٍض ْن �َّ ْم مِّ هِ ْعِض �َ 
 اند: فرموده ج و پیامبر -١١

برادر و در  ،ظاھری وجود خواھند نھاد که در  در آخرالزمان، مردمانی پا به عرصه«
شود که در ظاھر،  ی خدا! چطور می گفته شد: ای فرستاده »دشمن و بدخواھند! ،نھان

 برادر و در پنھان، دشمن یکدیگر باشند؟!
به ھا  آن به جھت رغبت و گرایش برخی از ،این کار«در پاسخ فرمودند:  ج پیامبر

است؛ (یعنی به خاطر  از بعضی دیگرھا  آن سوی برخی دیگر؛ و ترس و بیم بعضی از
مراض فردی، با ھمدیگر اظھار محّبت و دوستی و ھداف شخصی و اَ غراض دنیوی و اَ اَ 
در حقیقت، از ھمدیگر  آنکه کنند و حال ت و برادری میخوّ ت و اُ براز صفا و صمیمیّ اِ 

با ھمدیگر برخورد شایسته و بایسته  -در ظاھر  -و از روی ترس متنّفر و گریزانند
 »ی خون ھمدیگرند.) تشنه  در حالی که در پشت سر،  کنند، می

 روایت کرده است.] خویش» ُمسَند«حنبل در [این حدیث را احمد بن 

  ْونَ احِلُ الّص  ُب ْذهَ يَ : «ج ىِبُّ انلَّ  قاَل  ) وَ ۱۲(
َ ْ
 فَ  ُل وَّ األ

َ ْ
 ْ�ِ عِ الشَّ  ةِ فالَ حُ كَ  ةٌ فالَ حُ  بىْق�َ  ، وَ ُل وَّ األ

 
َ
 ».ةً بالَ  اهللاُ  مُ هِ بايِلْ يُ ، ال ْمرِ اتلَّ وِ أ

 اند: فرموده ج و پیامبر -١٢
ھای نیکوکار، یکی پس از دیگری و نسلی از پی نسلی  شایسته کرداران و انسان«
ارزش و خوار و  ی جو یا خرما (افراد پست و بی ھایی مانند تفاله روند و تفاله می ،دیگر

و بدانان بھایی نماید  ھا ھیچ توّجھی نمی مانند که خداوند بدان میباقی  ،زبون)
 »دھد. نمی

 کرده است.] روایت» ذهاب الصالحین«بخاری در باب  [این حدیث را

  ْونَ �ُ يَ  ىّت حَ  ةُ اعَ السّ  ْومُ قُ ال�َ : «ج ىِبُّ انلَّ  قاَل  ) وَ ۱۳(
َ
 ».عَ كَ لُ  اْ�نُ  عُ كَ ا لُ ينْ ادلُّ بِ  اِس انلّ  دَ ْسعَ أ

 اند: فرموده ج و پیامبر -١٣
ارزش،)  ھای پست و بی (انسان  فرومایه فرزند فرومایهگردد تا  رستاخیز برپا نمی«
 .»ترین مردمان جھان پنداشته شود بخت نیک

 .]روایت کرده است» ما جاء فی اشراط الساعة«حدیث را ترمذی در باب [این 

ىِتْ يَ : «ج ىِبُّ انلَّ  قاَل  ) وَ ۱۴(
ْ
قابِ اكَ  هِ نِ يْ دِ  ْم ىلَع هِ يْ �ِ  رُ ابِ لّص ، اَ مانٌ زَ  اِس انلّ  ىلَعَ  أ

ْ
 ىلَعَ  ِض ل
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ْ
 ».ْمرِ جَ ـال

 اند: فرموده ج و پیامبر -١٤
شکیب  ،آمد که ھر کسی بخواھد بر دین و آیین خود روزگاری بر مردم خواھد«

ورزد و آن را نگاه دارد و بر دین خویش پایدار ماند، به سان کسی است که آتش به 
 »دست گرفته است.

 کرده است.] وایتر» ابواب الفتن«حدیث را ترمذی در باب [این 

  ُك وْشَ يُ : «ج ىِبُّ انلَّ  قاَل  ) وَ ۱۵(
ُ ْ
  مُ مَ األ

َ
  داىَع ما تَ ْم كَ �ُ يْ لَ عَ  داىعْن تَ أ

َ ْ
 ىلاِ  ةُ لَ �َ األ

ْ  ةٍ لَّ ْن قِ مِ  : وَ ٌل قائِ  قاَل ، فَ »هاتِ ْصعَ قَ 
َ

 بَ : «، قاَل ذٍ ئِ ْومَ يَ  نُ �
َ
 ثاءٌ ْم غُ �ُ نَّ لكِ  ، وَّ ْ�ٌ ثِ كَ  ذٍ ئِ ْومَ يَ ْم ْ�تُ ْل أ

َ  ، وَ ِل يْ السَّ  ثاءِ غُ كَ 
َ

  مُ �ُ وِّ دُ عَ  ْورِ دُ ْن ُص مِ  اهللاُ  نَّ �َ  ْ�ِ يل
ْ
َ  ْم، وَ نْ�ُ مِ  ةَ هابَ مَ ـال

َ
 ىِفْ  نَّ �َ ْقذِ يل

وَ  مُ �ُ ْو�ِ لُ قُ 
ْ
وَ ! مَ اهللاِ  ْوَل سُ ا رَ ي ٌل قائِ  ، قاَل »ْهنَ ال

ْ
  ةُ يَّ راهِ كَ  ا وَ ينْ ادلُّ  بُّ حُ : «؟ قاَل ْهنُ ا ال

ْ
 ».وِْت مَ ـال

 اند: فرموده ج و پیامبر -١٥
که گرسنگان، پیرامون  ھا پیرامون شما را خواھند گرفت؛ چنان تعنقریب، دیگر امّ «

 »شوند. سفره جمع می
به خاطر تعداد اندک و  ،در چنان روزی ی خدا! آیا ای گفت: ای فرستاده گوینده

در پاسخ  ج آید؟ پیامبر گرامی اسالم شمار مسلمانان، چنین بالیی بر سر ما می انگشت
 فرمودند:

س و خاشاک روی سیل ھستید؛ د؛ اّما مانند َخ یر؛ بلکه شما در آن روز بسیارخی«
را از دل دشمنانتان  (یعنی جمعی مّتحد و ھمدستان نیستید.) خداوند، ھیبت شما

 »اندازد. (سستی و ضعف و ناتوانی و درماندگی) می »هنوَ «دارد و در دل شما  برمی

 (سستی و ضعف) دیگر چیست؟ »هنوَ «ی خدا!  ای گفت: ای فرستاده گوینده

 »و ناپسندداشتن مرگ. محّبت دنیا«در پاسخ فرمودند:  ج پیامبر
 ه است.]روایت کرد» تداعی االمم علی االسالم«را ابوداود در باب  [این حدیث

�ُ يَّ  ْومٌ قَ  جَ رُ َ�ْ  ىّت حَ  ةُ اعَ السّ  ْومَ قُ ال�َ : «ج ىِبُّ انلَّ  قاَل  ) وَ ۱۶(
ْ
 بِ  ْونَ لُ أ

َ
سِ أ

ْ
�ُ ما تَ ْم كَ هِ تِ نَ ل

ْ
 ُل أ

 َ
ْ

 بِ  ةُ رَ قَ ابل
َ
سِ أ

ْ
 ».هاتِ نَ ل

 اند: فرموده ج و پیامبر -١٦
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نھند که به  ی وجود می که مردمانی پا به عرصه تا آن ،گردد رستاخیز بر پا نمی«
ی زبانش (ھر چیز  به وسیله خورند، بدان سان که گاو ھایشان نان می ی زبان وسیله

شود؛  قائل نمیھا  آن ھیچ فرقی در بینخورد (و  خوب و بد و پست و خراب را) می
ھای خویش،  گذارند که با زبان ی زندگی می یعنی در آخرالزمان، مردمانی پا به عرصه

کنند و بر باالی منبرھا و پشت  رشاد مینمایند، وعظ و اِ  کنند، سخنرانی می تدریس می
غراض شخصی، اَ   ھدفشان از این کارھا، آنکه دھند، و حال ھا داد سخن سر می تریبون

ھای  تآوردن موقعیّ  اقتصادی و ماّدی و به دست ھداف دنیوی و منافعاَ   مراض فردی،اَ 
ت اجتماعی است و بس؛ و ھدفشان دستیابی به ریاست و افتخار بر دیگران است؛ و نیّ 

عم از سرمایه، شھوت، مقام، اَ  ،میال و آرزوھای زودگذر نفسھا و اَ  خویش را از شایبه
کسب منزلت در دل دیگران، مدح و ثنا، گریز از مالمت و سرزنش، کسب   مال، شھرت،
ھای نفسانی و  ھای درونی و نّیت ھای اخالقی و آلودگی ی مردم و ناپاکی رضایت عامه

کنند  نمایند؛ بلکه از دیگران تعریف می پاک و آراسته نمی ،ھای شخصی و دنیوی شایبه
 »به دست آورند.) تا بدین شیوه، مال و منالی و جاه و مقامی

 روایت کرده است.]  سبی وقاصاسعد بن  خویش از» ُمسَند«در [این حدیث را احمد بن حنبل 

ىِتْ يَ : «ج ىِبُّ انلَّ  قاَل  ) وَ ۱۷(
ْ
 مانٌ زَ  اِس انلّ  ىلَعَ  أ

ّ
  باىِل يُ ، ال

ْ
  ْرءُ مَ ـال

َ
 نْهُ مِ  ذَ خَ ما أ

َ
  نَ مِ ، أ

ْ
 اللِ حَ ـال

 
َ
  نَ ْم مِ أ

ْ
 ».رامِ حَ ـال
روزگاری بر مردم فرا خواھد رسید که  ،گمان بی«اند:  فرموده ج و پیامبر -١٧

آورد؛ آیا از راه حالل و روا به  دھد که چگونه مال و دارایی به دست می انسان بھا نمی
 »آورد و یا از راه حرام و ناروا. دست می

 است.] روایت کرده» من لم یبال من حیث کسب المال«را بخاری در باب [این حدیث 

 مِ  نَّ اِ : «ج ىِبُّ انلَّ  قاَل  ) وَ ۱۸(
َ
  ةِ اعَ السّ  رْشاِط ْن أ

َ
  عَ دا�َ تَ �َّ ْن أ

َ
  ْهُل أ

ْ
ا مامً اِ  ْونَ دُ َ�ِ ال دِ ْسجِ مَ ـال

ْ َص يُّ   ».مْ هِ بِ  �ِّ
 اند: فرموده ج و پیامبر -١٨

  آن است که ھر یک از اھالی مسجد، ،ھای برپایی رستاخیز یکی از نشانه ،به راستی«
مامت و پیشنمازی را اھا،)  (از امامت و پیشنمازی، گریزان و متنّفر باشد و ھر یک از آن

ای که پیشنمازی را نیابند که برایشان امامت  به دیگری حواله و موکول نماید؛ به گونه
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بایسته، الیق و  نماز بگزارد؛ (یعنی: انسان صالح و نیک، شایسته وھا  آن دھد و با
 »امامت دھد.)ھا  آن یابند که برای پرھیزگار و پارسا و درستکاری را نمی

فی کراهیة التدافع علی «خویش، و ابوداود در باب » ُمسَند«حنبل در [این حدیث را احمد بن 

 اند.] کرده روایت» االمامة

 مِ  نَّ اِ : «ج ىِبُّ انلَّ  قاَل  ) وَ ۱۹(
َ
  دِّ شَ ْن أ

ُ
  دُّ وَ يَ  یْ ْعدِ �َ  ْونَ ْونُ �ُ يَّ  ناٌس  ،ابًّ حُ  ىِلْ  ىِتْ مَّ أ

َ
َ هُ دُ حَ أ ْو ْم ل

 بِ  آِ�ْ رَ 
َ
 ».ماهِلِ  وَ  هِ ْهلِ أ
 اند: فرموده ج و پیامبر -١٩

دارند و باالتر از ھر چیز و  به راستی از میان اّمتم، مردمانی مرا سخت دوست می«
نھند؛ به  ی وجود می پا به عرصه ،ورزند که پس از من به من عشق و محّبت می ھر کس،

خانواده و دارایی خویش را بدھد   شد، دوست دارد که کاش میھا  آن ای که یکی از گونه
ت و و مرا ببیند؛ (یعنی حاضر است مال و دارایی و زن و فرزند خویش را برای محبّ 

 ج اکرمداند که پیامبر  فدا کند؛ زیرا او به خوبی می ج عشق به پیامبر گرامی اسالم
از لغزش و اشتباه است و از  ،تی است؛ چرا که او کاملترین اشخاصشایان چنین محبّ 

باشد. او شایان چنین محّبتی است؛ زیرا اطاعت  محفوظ و معصوم می ،گناه و معصّیت
دّومین   از او، اطاعت و فرمانبرداری از خداوند بوده، و سّنت او پس از کالم خداوندی،

برای کسانی که  ج مسلمان است؛ و ھمچنین آن شخصّیت مبارکمرجع و منبع انسان 
ی انسانی و خواستار رسیدن به مجد و بزرگواری ھستند، الگو  خواھان مراتب عالیه

 وراھنما است.
تی است؛ زیرا امانتی را که خداوند بدو سپرده ، الیق چنین محبّ ج پیامبر اسالم

رسالت خویش را بدون ھیچ کم و کاستی بود، به بھترین و نیکوترین شیوه، ادا نمود و 
 و اّمت اسالمی را در نھایت دلسوزی و شفقت، نصیحت و پند داده است.نمود ادا 

است تمام جھان را منّور ساخته   ھمچون نور افکنی پرنور،  به راستی وجود مبارکش،
 ی ھدایت و رحمت شد. و برای بشرّیت، مایه

  نسان مسلمان، او را از خود، فرزند، پدر،شایسته است که ا  آری! چنین پیامبری،
با  ش را به خدا و رسول،تبیشتر دوست داشته باشد و محب ،مادر، زن، خانه و خانواده

ھای تابناک نبوی و احکام و دستورات  عمل به اوامر و فرامین الھی و تعالیم و آموزه
 »ی ظھور رساند.) اسالمی به منصه
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 است.] روایت کرده» باهله و ماله ج یوّد رؤیة النبی فیمن«مسلم در باب [این حدیث را 

  ِذهِ ه رِ آخِ  ىِفْ  ْونُ كُ يَ سَ  هُ نَّ اِ : «ج ىِبُّ انلَّ  قاَل  ) وَ ۲۰(
ُ ْ
َّ ْومٌ قَ  ةِ مَّ األ   ثُْل ْم مِ هُ ، ل

َ
  ْجرِ أ

َ
ِ وَّ أ مُ يَ ْم، هِ ل

ْ
 ْونَ رُ أ

 بِ 
ْ
  ِن عَ  ْونَ نْهَ �َ  ، وَ وِْف ْعرُ مَ ـال

ْ
  ْونَ لُ قاتِ يُ  ، وَ رِ نْكَ مُ ـال

َ
فِ  ْهَل أ

ْ
 ».نَتِ ال

 اند: فرموده ج و پیامبر -٢٠
ی وجود خواھند  به راستی در آخر این اّمت، مردمانی خواھند آمد و پا به عرصه«

(یعنی صحابه و یاران پیامبر  ،نھاد که اجر و پاداشی به سان اجر و پاداش اول این اّمت
ه و بایسته و اند که به انجام کارھای شایست کسانیھا  آن ) دارند؛ج گرامی اسالم

نکر و و مُ  و نازیبا و ناشایست خوانند و از کارھای زشت و ناپسند پسندیده و نیک فرا می
کنندگان و  گران و آشوب کنند؛ و با فتنه لیم، نھی میناسازگر با فطرت و عقل َس 

 »نمایند. تمّردان و سرکشان، جنگ و پیکار و نبرد و مبارزه میمُ 
 روایت» عباس يبن كما جاء فی االخبار عن مل«، در باب »دالئل النبوة«بیهقی در [این حدیث را 

 کرده است.]

َ : «ج ىِبُّ انلَّ  قاَل  ) وَ ۲۱(
َ

�ِ يل
ْ
  مانٌ زَ  اِس انلّ  ىلَعَ  َ�َّ أ

ّ
 اِ  هِ يْ �ِ  عُ نْفَ �َ ال

َّ
 ».مُ رْهَ ادلِّ  وَ  نارُ يْ  ادلِّ ال

 اند: فرموده ج و پیامبر -٢١
به جز دینار و درھم (مال و دارایی و ثروت  ،روزگاری بر مردم خواھد آمد که در آن«

و توانگری)، سودی نخواھد بخشید؛ (یعنی در چنین روزگاری، معیار و مالک برتری و 
 »گردد.) فضیلت، به طور کامل در مال و دارایی و ثروت و توانگری خالصه می

 روایت کرده است.] خویش» ُمسَند«در [این حدیث را احمد بن حنبل 

 مِ  نْفانِ ِص : «ج ىِبُّ انلَّ  قاَل  ) وَ ۲۲(
َ
َ  ارِ انلّ  ْهِل ْن أ  ل

َ
 كَ  اٌط يْم سِ هُ عَ مَّ  ْومٌ ما: قَ هُ رَ ْم أ

َ
َ  ْذناِب أ

ْ
، رِ قَ ابل

ِ  ، وَ اَس ا انلَّ هَ بِ  ْونَ �ُ رْضِ يَ   كَ  نَّ هُ وْسُ ؤُ ، رُ الٌت ائِ مّ  الٌت يْ مِ مُّ  اٌت �اعرِ  اٌت ياكسِ  ساءٌ �
َ
ُ  ةِ مَ ْسنِ أ

ْ
 ْخِت ابل

نَ ْدخُ يَ ال  ؛ةِ لَ املْائِ 
ْ
  ل

ْ
ُ ْ�َ رِ  نَّ اِ  ها، وَ ْ�َ رِ  ْدنَ َ�ِ ال  وَ  ةَ نَّ جَ ـال

َ
 »ذا.كَ  ذا وَ كَ  ةِ ْ�َ سِ ْن مَ مِ  دُ وْجَ ها تل

 اند: فرموده ج و پیامبر -٢٢
گروھی که  ام؛ نخست را ندیدهھا  آن دو گروه از دوزخیان ھستند که [ھمچنان]«

 زنند. مردم را می ،چون ُدم گاو با خود دارند و با آن یھای تازیانه
اند؛  پوشند (نیمه عریان) و لخت و برھنه ھای نازک می و دوم: زنانی ھستند که لباس

راھند؛ موی سرھایشان را مانند  کنند و خود نیز بی راه می بی ،که دیگران را از راه
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خود را پوشیده نشان  ،نمایند؛ (یعنی در ظاھر بلند می »بختی«برجستگی کوھان شتر 
آنان وارد   عریان و لخت ھستند و تقوا و پارسایی ندارند؛)  و در عین حال،دھند  می

از چنین و چنان  ،بوی بھشت آنکه یابند؛ حال شوند و بویش را در نمی بھشت نمی
 ».مسیری، قابل درک است

کرده  ، روایت»النساء الکاسیات العاریات المائالت الممیالت«باب [این حدیث را مسلم در 

 است.]

عِ  ُض ْقبِ �َ ال اهللاَ  نَّ اِ : «ج ىِبُّ انلَّ  قاَل  وَ  )۲۳(
ْ
مَ ال

ْ
 نزِْت اِ  ل

ً
عِ  نَ مِ  هُ عُ نزَْتِ يَّ ااع

ْ
 ُض ْقبِ �َّ ْن ل�ِ  ، وَ بادِ ال

عِ 
ْ
مُ ال

ْ
عُ  بِْض قَ بِ  ل

ْ
َ اِ  ىّت ، حَ ماءِ لَ ال َ اِ  اً اعملِ  بِْق �ُ ْم ذا ل

َّ
ِ سُ اًال، فَ هّ وْساً جُ ؤُ رُ  اُس انلّ  ذَ خت ُ أ  ْوا فَ ل

َ
 ْ�ِ غَ ْوا بِ ْ�تَ أ

مٍ عِ 
ْ
  ْوا وَ لُّ َض ، فَ ل

َ
 ».ْوالُّ َض أ

 اند: فرموده ج و پیامبر -٢٣
را از  خداوند بلندمرتبه، علم و دانش و حکمت و فرزانگی را به این صورت که آن«
برد؛ بلکه علم و دانش را با از بین بردن علماء  از بین نمی  ھای بندگان بیرون آورد، قلب

با  اینکهبرد؛ تا  حقیقی و راستین از بین می نظراِن  و فرزانگان و دانشوران و صاحب
افراد   ماند؛ آنگاه مردم، ی دینی باقی نمی مرگ علمای حقیقی، دیگر عالم و فرزانه

فتی خرد و خشک مغز را به عنوان رھبر و رئیس و حاکم و مُ  جاھل و نادان و بی
گاھانه و از برگزینند و چون از آنان، پیرامون احکام و مسائل شرعی، سؤال شود، ناآ

شوند و ھم موجبات  خردی، فتوا دھند؛ در نتیجه، ھم خود گمراه می روی جھل و بی
(پس علماء و دانشمندان واقعی، و » آورند. گمراھی و ضاللت دیگران را فراھم می

بر حق پیامبران در رھنمون ساختن  فرزانگان و فرھیختگان حقیقی، جانشیناِن 
شقاوت و بدبختی، به سوی ھدایت و سعادت و ھا از ضاللت و گمراھی و  انسان

 خوشبختی وکامیابی ھستند.
اوامر و فرامین  راستین ھدایت، و امانتداران واقعِی ِن دارا علمای راستین، مشعل

 اند؛ ھای نبوی و دستورات و احکام تابناک و تعالی بخش شرعی الھی و تعالیم و آموزه
و خرد سرشار، و فقاھت و درایت باال، و ھستند که با فھم و درک وسیع، و عقل ھا  آن

أی و  بصیرت و فراست نافذ خویش، ھم خویشتن را و ھم بندگان خدا را از خطا در ر
ھا  ھا، خرافات، اوھام، َچرت و پرت و تاریکی بدعت دارند و ظلمت فساد فکری مصون می

  ھا، و حکمتھا  تھا، حقایق، واقعیّ  و ُخزعبات شیطانی و نفسانی را به روشنایی سّنت
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 کنند. تبدیل می
ی  ھایشان، گنجینه ھایشان ظرف معارف و حقایق قرآنی، و دل که سینه ھا ھستند آن

را به  ھای نبوی ھستند که ھم خود و ھم دیگران ھا و سّنت اسرار و رموز حکمت
 سازند. رھنمون می ج شاھراه راست و درست شریعت محمدی

مباھات و افتخار، و باعث   ی امعه، مایهھستند که وجودشان برای یک جھا  آن و
اخالقی، عرفانی، عبادی، سیاسی، فرھنگی،   ی و تکامل و تعالی ایمانی،پیشرفت و ترقّ 

انحطاط و  بودنشان، باعث رکود و جمود، باشد؛ و کم می …نظامی، اقتصادی و 
 ماندگی و قھقراء و ارتجاع است. عقب

ی علم و دانش، و  داران عرصه حق طالیهآری؛ اگر چنین عالمانی بمیرند، که به 
ی اجتھاد و عمل، و  ی فقاھت و حکمت، و پیشگامان عرصه پیشقراوالن عرصه

ی دعوت و تبلیغ بودند؛ اگر چنین فرزانگانی از دنیا بدرود گویند و  آھنگان عرصه پیش
شوند و صدرنشین ھا  آن جانشینی شایسته و بایسته نداشته باشند و کسانی جایگزین

فتاء و درس و تدریس اِ  رسّی جالس شوند که شایستگی آن را ندارند، و افرای بر کُ م
تق و نشینند که ھیچ نسبتی با علم ودانش و حکمت و فرزانگی ندارند و کسانی به َر 

اند؛ آنگاه است که  ی فساد و تباھی تق امور دینی بپردازند که خود جرثومهفَ 
گردد و  ھا، مستولی می ھا و دل عبالت بر عقلزَ ھای بدعت، خرافه، اوھام و ُخ  تاریکی

بندد و گمراھی،  گردند و علم حقیقی، رخت بر می عوامل گمراھی و ضاللت، ظاھر می
گیرد و ضاللت و تاریکی و دوران تاریک جاھلّیت، دوباره تکرار  ھمه جا را فرا می

سقوط  شود و مردم، دسته دسته در پرتگاه گمراھی و ضاللت و جھل و نادانی، می
 کنند. می

خواھیم که از چنین مصیبت بزرگ و وحشتناک نجات یابیم، باید علماء  پس اگر می
ت دو چندان دھند و مردم م و دعوت و تبلیغ، اھمیّ ی تعلیم و تعلّ  و فرزانگان، به مسأله

را از حقایق و ھا  آن را با اوامر و فرامین الھی و نبوی و شرعی و قرآنی آشنا بکنند و
بر مردم نیز الزم است تا به دنبال  ؛لوم و معارف اسالمی، سیراب کنندغوامض ع

را با جان و دل فراگیرند و ھا  آن ھای دینی و علمی خویش، برآیند و فراگیری نیازمندی
ی عمل بپوشانند و در ھمه حال و در  جامهھا  آن درک کنند و به خاطر بسپارند و به

ی زندگی خویش قرار دھند و  ی گوش و سرلوحه را نصب العین و آویزهھا  آن ھمه جا،
ای دریغ نورزند؛ باشد که این کارھا از افتادن در  در انتشار و تبلیغ آن، از ھیچ وسیله
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وادی جھل و نادانی، ضاللت و گمراھی، شقاوت و بدبختی و ذّلت و خواری، 
 کند.) جلوگیری

رفع العلم و قبضه و ظهور «باب ، و مسلم در »کیف یقبض العلم«حدیث را بخاری در باب [این 

 اند.] کرده روایت» الجهل و الفتن فی آخر الزمان

عِ ا وْ مُ لَّ عَ �َ : «ج ىِبُّ انلَّ  قاَل  ) وَ ۲۴(
ْ
مَ ال

ْ
فَ مُ لَّ عَ . �َ اَس انلّ  وْهُ مُ لِّ عَ  ، وَ ل

ْ
ا وْهَ مُ لِّ عَ  ، وَ َض رائِ ْوا ال

قُ مُ لَّ عَ . �َ اَس انلّ 
ْ
ْ اِ . فَ اَس انلّ  وْهُ مُ لِّ عَ  ، وَ ْرآنَ ْوا ال عِ  ، وَ وٌْض ْقبُ مَّ  ءٌ ْمرَ اِ  �ِّ

ْ
مُ ال

ْ
 رُ ْظهَ �َ  ، وَ ُض بِ نْقَ یَ سَ  ل

فِ 
ْ
  ةٍ َض �ْ رِ فَ  ىِفْ  ثْنانِ اِ  َف لِ تَ َ�ْ  ىّت حَ  نَتُ ال

ّ
  دانِ َ�ِ ال

َ
 ».ماهُ نَ یْ بَ  ُل ْفِص �َّ داً حَ أ

 اند: فرموده ج و پیامبر -٢٤
فرامین الھی علم و دانش را فراگیرید و آن را به دیگران بیاموزید؛ فرایض (اوامر و «

ھای نبوی و احکام و دستورات شرعی؛ یا علم میراث) را فراگیرید و آن  و تعالیم و آموزه
را به دیگران بیاموزید؛ و قرآن را فراگیرید و آن را به دیگران بیاموزید؛ چرا که من از 

شود و  میان شما خواھم رفت؛ و به زودی علم و دانش ھم از میان مردم برداشته می
ا نیز، ظاھر خواھند شد؛ (و عمق فاجعه در حّدی است که) اگر میان دو نفر، ھ فتنه

ای از فرایض اسالم (یا مسائل میراث)، اختالف نظر ایجاد شود، یکی را  پیرامون فریضه
در بینشان داوری و قضاوت کند؛ (زیرا که علم و دانش از میان که نخواھند یافت  ھم

و ھا  آن روند؛ و با از میان رفتن ین، از میان میبرداشته شده و علمای واقعی و راست
شود؛  زدود، خاموش می ھای زندگی را می ھا، چراغی که تاریکی ھا و آشوب کثرت فتنه

ت گردد و رکنی از ارکان عظمت امّ  ند میای که مدافع حق بود، کُ  شمشیر برنده
رندّیات و ُخزعبالت، ھا و َچ  وھام و اساطیر و بدعتشود و خرافات و اَ  نھدم میاسالمی، مُ 

در فضا و محیط اسالمی، ظاھر  گردد و حشرات فتنه و گمراھی، ھا مستولی می بر عقل
شوند که شایستگی آن را ندارند؛ و افرادی بر  شوند و کسانی صدرنشین مجالس می می

نشینند که ھیچ نسبتی با علم و دانش ندارند و در نتیجه،  فتاء میقضاوت و اِ  رسّی کُ 
بندد و گمراھی و ضاللت و نادانی و جھالت، ھمه جا را فرا  قی رخت بر میعلم حقی

 گیرد. می

 :تواند باشد ؛ دو چیز می»موا الفرائضتعلّ «ی  ، در جمله»فرایض«مراد از و 
 علم میراث. -١
ی فرایض اسالم، اعم از اوامر و فرامین تابناک الھی، تعالیم و  مجموعه -٢
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دستورات سعادت آفرین شرعی و حقایق  بخش نبوی، احکام و ھای تعالی آموزه
 و مفاھیم واالی قرآنی.

یث، بیانگر از میان رفتن علم و دانش واقعی و علماء و دبه ھر حال، این ح
ھا و بلواھا است؛ و  ھا، و آشوب ھا و آزمایش دانشمندان راستین و حقیقی، و کثرت فتنه

 ای فقھی، یا رامون مسألهعمق این حادثه در حّدی است که حّتی اگر میان دو نفر پی
فرھنگی و یا اجتماعی، اختالف نظر ایجاد شود، یکی را ھم نخواھند یافت که در 

 »داوری و قضاوت کند.)  ت،انیّ میانشان به درستی و حّق 
 .]اند خویش روایت کرده» ُسَنن«، و دار قطنی در »االقتداء بالعلماء«را دارمی در باب [این حدیث 

قُ ؤُ قْرَ اِ : «ج ىِبُّ انلَّ  قاَل  ) وَ ۲۵(
ْ
عَ  ْونِ حُ لُ بِ  رآنَ وا ال

ْ
  وَ  ِب رَ ال

َ
ُ ْم وَ ا�ُ يّ اِ  ها، وَ ْصواتِ أ

ُ
  ونَ حل

َ
 ْهِل أ

عِ 
ْ
ُ وَ  ْشِق ال

ُ
  ْونَ حل

َ
كِ  ْهِل أ

ْ
قُ بِ  ْونَ عُ جِّ رَ يُّ  ْومٌ قَ  یْ ْعدِ �َ  ءُ ىِجْ يَ سَ  ، وَ ْ�ِ تا�َ ال

ْ
غِ  عَ يْ رْجِ تَ  ْرآنِ ال

ْ
، ْوِح انلَّ وَ  ناءِ ال

ِ  وَْب لُ قُ  ْم وَ هُ ْو�ُ لُ قُ  ةٌ ْونَ ْفتُ مَ  ْم،هُ رَ ناجِ حَ  زُ اوِ ُ� ال
َّ

�ُ ْم شَ هُ بُ ْعجِ �ُ  نَ �ْ اذل
ْ
 ».مْ هُ أ

 اند: فرموده ج و پیامبر -٢٥
ھا و  حن و آواز عشقیھا بخوانید؛ و از خواندن قرآن با لَ  قرآن را با لھجه و آواز عرب«

دو کتاب (تورات و انجیل؛ یعنی یھودیان و مسیحیان)  حن صاحباِن لھجه و لَ 
 باشید. برحذر

ی وجود خواھند نھاد که قرآن را به  مردمانی پا به عرصه ،و به زودی پس از من
خوانند؛ و این در حالی  سان سرود و آواز و نوحه و شیون (و به آواز گریه و مصیبت) می

 کند. تجاوز نمیھا  آن است که قرآن از گلوی
عجاب و را به تحسین و اِ ھا  آن ،ھای کسانی که شأن قاریان ھای قاریان و دل دل و

 »اداشده است، در فتنه (ی محّبت دنیا و کسب شھرت) واقع شده است.

بابُ  مَّ (تَ  َ  الْ بابُ  هِ يْ لِ يَ وَ  لُ وَّ األْ دِ حَ بِ  یُّ انِ الثّ  الْ نِ حُ  وَ  اهللاِ مْ فِ تَ  سْ  )هِ قِ يْ وْ
به حمد و ستایش خدا و توفیق  -به پایان رسید و پس از آن، باب دّوم  ،باب نخست

 خواھد آمد. -نیک و زیبای او 

 



 

 
 
 
 

 :یُّ انِ الثّ  ْلباُب اَ 
 ِص صَ اْلقِ وِ  عاِت اْلواقِ  یفِ 

  ِه یْ فِ  َو 
َ
 ةً صَّ قِ  ْوَن عُ ْربَ أ

 
 
 

 :باب دوم
 ها؛ وداستانپیرامون حوادث و واقعات و قصص 

 و در این باب، چهل داستان وجود دارد

 

 



 

 

 ها داستان پیرامون حوادث و واقعات و قصص و

  بِْن  رَ مَ ْن �ُ �َ  ) وَ ۱(
ْ
ْ نَ یْ : بَ قاَل  ساِب ّط خَ ـال

َ
 عَ لَ ْذ َط ، اِ ْومٍ يَ  ذاَت  ج اهللاِ  ْولِ سُ رَ  نْدَ عِ  نُ ما �

  هِ يْ لَ عَ  یريُ ، الْعرِ الشَّ  وادِ سِ  دٌ يْ دِ ، شَ اِب ياثلِّ  اِض يبَ  دٌ يْ دِ شَ  ٌل جُ نا رَ يْ لَ عَ 
َ
 هُ فُ ْعرِ �َ ال، وَ رِ فَ السَّ  رُ ثَ أ

 نّ مِ 
َ
 اِ  َس لَ جَ  ىّت حَ  دٌ حَ ا أ

َ
 فَ  ج ىِبِّ انلَّ  ىل

َ
بَ رُ  دَ ْسنَ أ

ْ
بَ رُ  ىلاِ  هِ يْ تَ ك

ْ
 ، وَ هِ يْ ذَ خِ فَ  ىلَع  هِ يْ فَّ كَ  عَ َض وَ  ، وَ هِ يْ تَ ك

 دُ مَّ ا ُ�َ ي: قاَل 
َ
ِ  ِن عَ  ِ�ْ ْخرِبْ ! أ

ْ
ِ اَ : «، قاَل ْسالمِ اال

ْ
  ْسالمُ ال

َ
َ أ   دَ ْشهَ ْن �

َ
 أ

ّ
 اِ  هلَ  اِ ْن ال

َّ
  ، وَ  اهللاُ ال

َ
داً مَّ ُ�َ  نَّ أ

ُ  ، وَ ضانَ مَ رَ  ْومَ ُص تَ  ، وَ ةَ اكالزَّ  ْؤِ�ُ تُ  ، وَ ةَ الالصَّ  مَ يْ قِ تُ  ، وَ اهللاِ  ْوُل سُ رَّ 
َ

  جَّ حت
ْ

ْ اِ  ْعَت َط اْستَ  نِ اِ  َت يْ ابل
َ

 هِ يل
ُ جَ عَ ، �َ قَْت دَ : َص قاَل ». الً يْ بِ سَ 

َ
َ  بْناهل � 

َ
ُ ْسأ

ُ
 : فَ ، قاَل هُ قُ دِّ َص يُ  وَ  هل

َ
ِ  ِن عَ  ِ�ْ ْخرِبْ أ

ْ
ْن اَ : «. قاَل مانِ يْ اال

َ  وَ  هِ لِ سُ رُ  وَ  هِ بِ تُ كُ  وَ  هِ تِ �َ الئِ مَ  وَ  اهللاِ بِ  نَ ْؤمِ تُ 
ْ

خِ  ْومِ ايل
ْ

قَ بِ  نَ ْؤمِ تُ  ، وَ رِ اآل
ْ
: قاَل ». هِ رَشِّ  وَ  هِ ْ�ِ خَ  رِ دَ ال

 : فَ ، قاَل قَْت دَ َص 
َ
ِ  ِن عَ  ِ�ْ ْخرِبْ أ

ْ
 : «. قاَل ْحسانِ اال

َ
  اهللاَ  دَ ْعبُ ْن �َ أ

َ
، راهُ ْن تَ �ُ ْم تَ ْن لَّ اِ . فَ راهُ تَ  َك نَّ اَك

 : فَ قاَل  .»راكُ يَ  هُ نَّ اِ فَ 
َ
 مَ : «قاَل  .ةِ اعَ السّ  ِن عَ  ِ�ْ ْخرِبْ أ

ْ
 نْها بِ �َ  ْوُل ْسؤُ مَ ـا ال

َ
 ».ِل ائِ السّ  نَ مِ  مَ ْعلَ أ

 : فَ قاَل 
َ
 �َ  ِ�ْ ْخرِبْ أ

َ
 : «ها قاَل ماراتِ ْن أ

َ
 ِ�َ ْن تَ أ

َ ْ
  ها، وَ تَ �َّ رَ  ةُ مَ األ

َ
  یرَ ْن تَ أ

ْ
عُ  ةَ فاحُ ـال

ْ
عالَ  ةَ راال

ْ
 ةَ ال

ُ طاوَ تَ �َ  اءِ الشّ  اعءَ رِ  ُ  ىِف  ْونَ ل
ْ

 رُ مَ ا �ُ ي: ىِلْ  قاَل  مَّ �ُ  ؛ايًّ لِ مَ  ثُْت بِ لَ فَ  َق لَ اْ�َط  مَّ : �ُ قاَل ». انِ ينْ ابل
َ
 یْ ْدرِ تَ ! أ

ُت ؟ قُ ُل ائِ السّ  ِن مَ 
ْ
ُ سُ رَ  وَ  هللاُ : اَ ل

ُ
  ْوهل

َ
  ُل �ْ رْبِ جِ  هُ نَّ اِ فَ : «. قاَل مُ ْعلَ أ

َ
 ».مْ �ُ نَ �ْ ْم دِ �ُ مُ لِّ عَ �ُ ْم تا�ُ أ

نشسته بودیم که  ج گوید: ما روزی در محضر پیامبر خدا  سعمر بن خطاب -١
ھای بسیار سفید و موھای بسیار سیاه، به میان ما آمد که ھیچ  مردی با لباس ،ناگھان
شناخت. تا  خورد و ھیچ یک از ما او را نمی ای از مسافر بودنش به چشم نمی نشانه
چسباند  ج نشست و دو زانویش را به دو زانوی پیامبر ج آمد و پیش روی پیامبر اینکه

! از اسالم برایم ج گفت: ای محمد آنگاهاد. ھای خویش نھ ھایش را روی ران و دست
 بگو.

جز خدا ھیچ معبودی  اینکهآن است که شھادت دھی به   اسالم،«فرمود:  ج پیامبر
پیامبر خداست؛ نماز فرض را به نحو احسن به جای آوری؛  ج وجود ندارد و محمد

ی خدا  حّج خانه  روزه باشی و در صورت توانایی،را زکات واجب را بپردازی؛ ماه رمضان 
 »بکنی.
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 ج گفت: درست گفتی. ما از او در شگفت ماندیم که از پیامبر ]آن مرد ناشناس[
 ج گفت: از ایمان برایم بگو. پیامبر آنگاهنمود.  کرد و پاسخش را تصدیق می سؤال می

ھای آسمانی و پیامبران الھی،  ایمان، این است که به خدا و فرشتگان و کتاب«فرمود: 
 »ر کنی.وایمان داشته باشی و روز آخرت و تقدیرھای خیر و شر را با

 ج برایم بگو. پیامبر »حساناِ «[آن مرد ناشناس] گفت: درست گفتی؛ حاال از 
پرستش کنی که گویی او را  که طوری خدا را عبادت و حسان، این استاِ «فرمود: 

 »بیند. بینی، بدانی که او حتمًا تو را می بینی و اگر تو او را نمی می
 من در این مورد«فرمود:  ج گفت: از روز قیامت برایم بگو (چه وقتی است؟) پیامبر

ھای قیامت برایم بگو.  آن مرد گفت: پس، از نشانه». تر و داناتر نیستم از تو عالم
به  ،وقتی که کنیز، سّید و آقایش را بزاید؟ (یعنی وقتی که مادر«د: فرمو جپیامبر

ادب و گستاخ شوند و مانند  نسبت به مادرشان بی ،اوالدش درآید و اوالد صورت کنیزِ 
جامه و بینوا و چوپان را خواھی دید که  بی کنیز با او رفتار نمایند؛) و پابرھنگاِن 

آورند بر  و ثروت و مال و منالی که به دست میسازند (و با پول  ھای بلند می ساختمان
 »فروشند.) دیگران فخر می

 ج گوید: پس از این سؤال و جواب، آن مرد از حضور پیامبر گرامی اسالم سعمر
پرسید:  ج درنگ کردم. پیامبر ج خارج شد و رفت. من مّدت اندکی در نزد پیامبر

گفتم: خدا و رسول او داناترند. » کننده چه کسی بود؟ دانی آن سؤال ای عمر! می«
 »را به شما بیاموزد. بود؛ آمده بود که دینتان ÷آن فرد، جبرئیل«فرمود:  ج پیامبر

» کتاب التفسیر«، و بخاری در »سالم و االحسانبیان االیمان و اال«در باب [این حدیث را مسلم 

 اند.] کرده روایت

 اِ  ةَ كَّ ْن مَّ مِ  ج اهللاِ  ْولِ سُ رَ  عَ ْعنا مَ جَ : رَ قاَل  سْمروٍ �َ  بِْن  ا�ِ بْدُ ْن �َ �َ  ) وَ ۲(
َ

  ىل
ْ
، ةِ نَ �ْ دِ مَ ـال

عَ  نْدَ عِ  ْومٌ قَ  َل جَّ عَ ، �َ ِق �ْ رِ الطِّ بِّ  ماءٍ ا بِ نّ ذا كُ اِ  ىّت حَ 
ْ
ْ نا اِ يْ هَ تَ �ْ ا، فَ ْجاٌل ْم عُ هُ  ْوا وَ ؤُ ضَّ وَ تَ �َ  رْصِ ال

َ
 ْم وَ هِ يل

 
َ
َ  ْوحُ لُ ْم تَ هُ ْعقا�ُ أ  لِّ  ٌل �ْ وَ : «ج اهللاِ  ْوُل سُ رَ  قاَل . فَ ا املْاءُ هَ سَّ مَ �َ ْم ل

َ ْ
 ارِ انلّ  نَ مِ  ْعقاِب أل

َ
وا غُ ْسبِ ، أ

وُ 
ْ
 ».وْءَ ُض ال

ی  بودیم و از مّکه ج در سفری که با رسول خدا«گوید:  سعبدالله بن عمرو -۲
ی راه به آبی رسیدیم، برخی از  گشتیم؛ چون در میانه ی منوره باز می مکرمه به مدینه
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از عجله و شتاب کار گرفتند و با عجله و شتاب و بدون رعایت  ،ھمراھان و ھمرکابان
 ھا رسیدیم، دیدیم نن، و شرایط و اصول، وضو گرفتند؛ و ھنگامی که ما بدانآداب و ُس 

 ی پاھایشان بر اثر خشکی، نمایان و ھویدا است. اشنهکه پ
وای به حال کسانی که پاھایشان را در وضو «فرمود:  ج آنجا بود که رسول خدا

گرفتار خواھند شد.  ،شویند. چنین کسانی به عذاب شدید و سخت دوزخ خوب نمی
یرید و پس شما نیز وضوی خوب و کامل و با رعایت شرایط و اصول و آداب و ُسَنن بگ

آب را به تمام اعضای واجب الغسل برسانید و فرض و واجب و سّنت و مستحب آن را 
 »رعایت کنید.

 است.] روایت کرده» همالوجوب غسل الرجلین بکما «حدیث را مسلم در باب [این 

 �َ  ) وَ ۳(
َ
  :سرٍّ ذَ  ىِبْ ْن أ

َ
وَ  وَ  تاءِ الشِّ  نَ مَ زَ  جَ رَ خَ  ،ج ىِبَّ انلَّ  نَّ أ

ْ
 ، فَ ُت هافَ تَ �َ  ُق رَ ال

َ
 ْ�ِ ْصنَ غُ بِ  ذَ خَ أ

ِ  َل عَ جَ : فَ ، قاَل ةٍ رَ جَ ْن شَ مِ  وَ  َك ذل
ْ
 ي: قاَل : فَ قاَل  ؛ُت هافَ تَ �َ  ُق رَ ال

َ
ُت ! قُ رٍّ باذَ ا أ

ْ
َّ ل

َ
! اهللاِ  ْوَل سُ ا رَ ي َك يْ : بل

عَ  نَّ اِ : «قاَل 
ْ
  بْدَ ال

ْ
ُ  مَ ْسلِ مُ ـال

َ
 َت هافَ ما تَ كَ  هُ ْو�ُ نُ ذُ  نْهُ �َ  َت هافَ تَ ، �َ اهللاِ  ْجهَ ها وَ بِ دُ �ْ رِ يُ ، ةَ الالصَّ  �ِّ َص يل

وَ هذَ 
ْ
 ».ةِ رَ جَ الشَّ  هِ ْن هذِ �َ  ُق رَ ا ال
ھای درختان  در یکی از روزھای سرد پاییزی، که برگ ج گوید: پیامبر سابوذر -٣

ریخت،  خشک شده و) بر زمین می ،(بر اثر تابش شعاع آفتاب و وزش بادھای موسمی
 خانه را به مقصد بیرون ترک کرد.

ھای درختی را گرفت و شروع به تکان دادن آن  از شاخهدو شاخه   ،ج آن حضرت
 آنگاهافتاد؛  شد و بر زمین می می ھا نیز یکی پس از دیگری از درخت جدا نمود و برگ

! در خدمتم و گوش به فرمان شما  ج یک ای رسول خداگفتم: لبّ » ای ابوذر!«فرمود: 
و اخالص  از روی صداقت ،گرا ی مسلمان و حق که بندهھرگاه گمان  بی«ھستم. فرمود: 

خواند، گناھان و معاصی  خداوند بلند مرتبه نماز می و بر مبنای اعتقاد و راستی، برای
طور  ھمان ،ھای این درخت خواھند ریخت. (و در حقیقت ی) او به سان برگ (صغیره

ین آفتاب و وزش بادھای موسمی، برگ درختان را خشک ه و پرتو زّر که تابش اشعّ 
طور نمازی که با صداقت و اخالص و بر مبنای  ریزند؛ ھمان بر زمین میو کنند  می

فشانی ااعتقاد و راستی، و با رعایت شرایط و آداب، برای خدا خوانده شده باشد، با پرتو
حّد و حصر خداوند  کران و بی ھای بی ھا و احسان شعاع انوار الھی و وزش رحمت

شوید و زنگار گناه  ی مؤمن می ز دل و جان بندهھا و آثار گناھان را ا بلندمرتبه، آلودگی
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 »کند.) زداید و قلب و روح او را پاک و تطھیر می ی دل او می را از آیینه
 روایت کرده است.] خویش» ُمسَند«حنبل در [این حدیث را احمد بن 

 �ِ ْن رَ �َ  ) وَ ۴(
  نُْت : كُ قاَل  سْعٍب كَ  بِْن  ةَ عَ يْ

َ
 �ِ أ

 فَ  ،ج اهللاِ  ْولِ سُ رَ  عَ مَ  ُت يْ
َ
 وَ  هِ وْءِ ُض وَ بِ  هُ تُ یْ تَ أ

ُت قُ �َ ». ْل سَ : «ىِلْ  قاَل ، فَ هِ تِ حاجَ 
ْ
 ل

َ
 : أ

َ
ُ ْسأ   ىِف  َك تَ قَ را�َ مُ  َك ل

ْ
 : «، قاَل ةِ نَّ جَ ـال

َ
ِ  ْ�َ �َ  وَ أ ُت ؟ قُ »َك ذل

ْ
: ل

 فَ : «، قاَل ذاكَ  وَ هُ 
َ
ْ عِ أ  ».وْدِ جُ السُّ  ةِ رْثَ �َ بِ  َك ْفسِ �َ  ىلَع  �ِّ

گذراندم (و برای تھّجد و  شب را می ج با پیامبر«گوید:  سو ربیعة بن کعب -٤
 نمودم. ات ایشان را آماده مینماز شب) آب وضو و دیگر ضروریّ 

ری در برابر خدمات ناچیزم از من تقدیر و تشکّ  اینکه(به خاطر  ج پیامبر ،شبی
خواھی، از من بطلب (تا من  آنچه از خیر دنیا و آخرت می«کرده باشد،) به من فرمود: 

گفتم: » پروردگار، دعا کنم که او تعالی، مراد و مقصود تو را برآورده سازد!)در پیشگاه 
فقط ھمین را «فرمود:  ج دوستی، ھمراھی و ھمدمی شما را در بھشت خواھانم! پیامر

فرمود:  ج خواھم. پیامبر گفتم: من فقط ھمین را می» خواھی؟ چیز دیگری بطلب! می
جود (نماز خواندن زیاد)، یاری کن؛ (یعنی ش، مرا با کثرت سیپس در این آرزوی خو«

اگر طالب رفاقت و ھمراھی و دوستی و ھمدمی من در بھشت ھستی، باید مرا با عمل 
 »کنی.) بسیار و راز و نیاز فراوان یاری خویش و با عبادت و نیایش زیاد و نماز و کرنش

 علیه«ین حدیث را مسلم در باب [ا
ّ

 ست.]روایت کرده ا» فضل السجود و الحث

َ  بِْن  ْعمانِ انلُّ  ِن عَ  ) وَ ۵(  كَ  ىّت نا، حَ ْوفَ فُ ُص  یْ وِّ سَ یُ لَ  ج اهللاِ  ْوُل سُ رَ  اكنَ : «قاَل  سْ�ٍ شِ �
َ
ما نَّ �

 ُ قُ هَ بِ  یْ وِّ سَ �
ْ
 رَ  ىّت ، حَ داحَ ا ال

َ
  یْ أ

َ
نا �َ قَ ْد �َ ا قَ نّ أ

ْ
  اكدَ  ىّت حَ  قامَ ْوماً، فَ يَ  جَ رَ خَ  مَّ . �ُ نْهُ ل

َ
َ �ِ يُّ ْن أ ، ربَّ

 �ُ ْوفَ فُ ُص  نَّ وُّ سَ تُ ! لَ اهللاِ  بادَ عِ : «قاَل ، فَ »فِّ الصَّ  نَ مِ  هُ ْدرَ اً َص يًال بادِ جُ رَ  یأرَ فَ 
َ
ُ ْم أ

َ
 اهللاُ  نَّ فَ خالِ ْويل

 ».مْ �ُ وْهِ جُ وُ  ْ�َ �َ 
ھای ما را  در نماز، صف ج پیامبر گرامی اسالم«گوید:  سنعمان بن بشیر -٥

کردند و بدین کار تا زمانی ادامه دادند که  ، راست و یکنواخت میھای تیر چوبسان  به
ایم؛ سپس یک روز از خانه خارج شدند و با ما نماز  متوّجه شدند که ما آن را یاد گرفته

را اقامه کردند؛ و به ھنگام گفتن تکبیر شروع نماز، مردی را مشاھده کردند که 
ای «ی این صحنه فرمودند:  ود. با مشاھدهجلو انداخته ب  ی خویش را از صف نماز، سینه

ھای نمازتان را برابر و راست و یکنواخت و منّظم کنید و گرنه،  بندگان خدا! صف
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گرداند؛ (یعنی  ھایتان برمی را به پشت گردن ھای شما خداوند در روز رستاخیز، چھره
 .)»اندازد می؛ یا این که، خداوند بین شما اختالف کند ھایتان را مسخ می خداوند چھره

 .]روایت کرده است» تسویة الصفوف و اقامتها«این حدیث را مسلم در باب [

 اَ  ج ىِبُّ انلّ  مَ دِ ا قَ مّ ـ: لَ قاَل  سالمٍ سَ  بِْن  ا�ِ بْدُ ْن �َ �َ  ) وَ ۶(
ْ
 نُْت يَّ بَ ا تَ مّ لَ ، فَ ئُْت جِ  ،ةَ نَ �ْ دِ مَ ـل

  فُْت رِ ، عَ هُ ْجهَ وَ 
َ
  اكنَ ، فَ اٍب ذّ كَ  ْجهٍ وَ بِ  َس یْ لَ  هُ ْجهَ وَ  نَّ أ

َ
 ي: «ما قاَل  ُل وَّ أ

َ
  اُس ا انلّ هَ �ُّ ا �

َ
وا فْشُ أ

  ، وَ المَ السَّ 
َ
 لُ ِص  ، وَ عامَ وا الطَّ مُ ْطعِ أ

َ ْ
 لُ ْدخُ ، تَ امٌ ي�ِ  اُس انلّ  وَ  ِل يْ اللَّ ْوا بِ لُّ َص  ، وَ رْحامَ وا األ

ْ
 ةَ نَّ جَ ـوا ال

 ِ  ».المٍ سَ �
ره ی منوّ  به مدینه ج چون پیامبر گرامی اسالم«گوید:  سو عبد الله بن سالم -٦

آنجا ترک نمودند و بدانجا ھجرت کردند،) دانستم  مه را به مقصدی مکّر  هآمدند (و مکّ 
ای «گو نیست؛ و نخستین سخنشان این بود که:  ی دروغ ، چھرهج ی پیامبر که چھره

مردم! سالم را آشکار سازید؛ (سالم را فاش گویید و آن را در میان خویش اشاعه 
نشینان و  گرسنگان و مستمندان و فقیران و درماندگان و خاک دھید؛) و (به

ی رحم انجام دھید و با نزدیکانتان پیوند و ارتباط برقرار  محرومان) غذا بدھید؛ و صله
تا به سالمت  نماز (شب) بخوانید -که مردم در خواب ھستند  -کنید؛ و شب ھنگام 

 »ساب و عقاب) وارد بھشت گردید.(و بدون ح
 .]اند روایت کرده» اطعام الطعام«ماجه در باب  یث را ترمذی، دارمی و ابنن حد[ای

ِ �َ  ) وَ ۷(  ىِقَ ْت: ما بَ قالَ  »؟نْهامِ  ىِقَ ما بَ «:  ج ىِبُّ انلَّ  قاَل ، فَ ةً ْواشاحَبُ ْم ذَ هُ �َّ إِ  ،لةَ شَ ْن اع�
 نْها اِ مِ 

ّ
 ».هافِ تِ كَ  ْ�َ ها �َ لُكُّ  ىِقَ بَ : «ها قاَل فَ تِ كَ ال

) گوسفندی را سر ج ی پیامبر گرامی اسالم ایشان (خانواده«گوید:  لعایشه -٧
چقدر از «فرمودند:  ج بریدند؛ (و گوشت آن را میان مرم تقسیم نمودند.) پیامبر

ی گوسفند،  در پاسخ گفت: جز شانه لعایشه »مانده است؟ گوشت آن گوسفند باقی
به جز ، مانده است آن باقی ی ھمه«فرمودند:  ج چیزی دیگر باقی نمانده است. پیامبر

اش که  ز شانهجمانده است،  ی آن برای ما باقی ھمه  ؛ (یعنی در آخرت،»اش شانه
 »بخشیده و َدھش نشده است.)

 وایت کرده است.]ر» صفة یوم القیامة«ابواب [این حدیث را ترمذی در 
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 �َ  ) وَ ۸(
َ
  سةَ تادَ قَ  ىِبْ ْن أ

َ
  ُث دِّ ُ�َ  اكنَ  هُ نَّ �

َ
: قاَل ، فَ ةٍ نازَ جِبَ  هِ يْ لَ عَ رَّ مَ  ج اهللاِ  ْوَل سُ رَ  نَّ أ

  حٌ �ْ ْسرَتِ مُ «
َ
ُ فَ » نْهُ مِّ  احٌ ْسرَت ْو مُ أ  ! مَ اهللاِ  ْوَل سُ ا رَ يْوا: قال

ْ
  وَ  حُ �ْ ْسرَتِ مُ ـا ال

ْ
: قاَل ؟ فَ نْهُ مِ  احُ ْسرَت مُ ـال

عَ اَ «
ْ
  بْدُ ل

ْ
َ  نُ ْؤمِ مُ ـال   ا وَ ينْ ادلُّ  ِب ُص ْن نُ مِ  حُ �ْ ْسرَتِ �

َ
عَ  وَ  ؛اهللاِ  ةِ مْحَ رَ  ىلذاها اِ أ

ْ
فاجِ  بْدُ ال

ْ
َ  رُ ال  حُ �ْ ْسرَتِ �

عِ  نْهُ مِ 
ْ
ِ  ، وَ بادُ ال

ْ
 ».وابُّ ادلَّ  ، وَ رُ جَ الشَّ ، وَ الدُ ابل

 

ای از کنار پیامبر گرامی  دھد که: جنازه چنین خبر می سابوقتادة [بن ربعی] -٨
شود یا دیگران از او راحت  راحت می«فرمودند:  ج برده شد؛ آن حضرت ج اسالم

 »شوند! می
شود و از چه کسی،  می خدا! چه کسی راحت  ی صحابه عرض کردند: ای فرستاده

 گردند؟ دیگران راحت می
ی مؤمن و حقگرا، از رنج و خستگی و چالش و  بنده«در پاسخ فرمودند:  ج پیامبر

ھا و نامالیمات دنیا، به سوی رحمت و بخشش خداوند بلندمرتبه  ھا و ناھمواری دغدغه
اش و بند و بار و عیّ  ی فاسق و فاجر و ھرزه و بی دست بنده شود؛ و از راحت می

 »شوند. خوشگذران، بندگان، شھرھا، درختان و حیوانات، راحت می
ح و مستراح یماجاء فی مستر«، و مسلم در باب »سکرات الموت«باب [این حدیث را بخاری در 

 اند.] کرده روایت» منه

 اهللاِ  ْوُل سُ رَ  قاَل ، فَ یدّ غَ تَ �َ  وَ هُ  وَ  ج اهللاِ  ْولِ سُ رَ  ىلَع  الٌل بِ  َل خَ : دَ قاَل  سةَ دَ �ْ رَ ْن بُ �َ  ) وَ ۹(

غَ اَ : «ج
ْ
ْ : اِ قاَل ». الُل ا بِ ي داءُ ل �ُ نَ : «ج اهللاِ  ْوُل سُ رَ  قاَل ! فَ اهللاِ  ْوَل سُ ا رَ ي مٌ صائِ  �ِّ

ْ
 نا، وَ ْزقَ رِ  ُل أ

  ىِف  اللٍ بِ  ْزُق رِ  َل ُض فَ 
ْ
 ». ةِ نَّ جَ ـال

َ
َ  ، وَ هُ ظامُ عِ  حُ بِّ سَ تُ لَ  مَ ائِ الّص  نَّ اِ : «الُل ا بِ ي َت عرِ شَ أ ُ رُ ْغفِ ْستَ �

َ
 هل

 
ْ
  ةُ �َ الئِ مَ ـال

ُ
 ».هُ نْدَ عِ  َل �ِ ما أ

 ج آمد که آن حضرت  ج در حالی به نزد رسول خدا سگوید: بالل سبریده -٩
در  سبالل» ای بالل! بفرما ناھار.«بدو فرمود:  ج مشغول خوردن ناھار بود. پیامبر

 ام. ی خدا! من روزه پاسخ گفت: ای فرستاده
ی  باقی مانده آنکه خوریم و حال ما رزق و روزی خویش را می«فرمود:  ج پیامبر

ای «(آنگاه در ادامه فرمودند:) ». در بھشت زیبای خداوند است ،سرزق و روزی بالل
گار جھان به تسبیح و تقدیس پرورد ،دار ھای روزه دانی که استخوان می بالل! آیا
شود، فرشتگان  چیزی خورده می ،دار اند! و تا ھنگامی که در پیش فرد روزه مشغول
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 ».کنند برای وی (از بارگاه خداوند بلندمرتبه،) درخواست آمرزش و مغفرت می
روایت » شعب االیمان«و بیهقی در » فی الصائم اذا اکل عنده«باب [این حدیث را ابن ماجه در 

 .]اند کرده

 قاَل  سرٍ ْن جابِ �َ  ) وَ ۱۰(
َ
  ىلَع  اكنَ  ٍن يْ دَ  ىِفْ  ج ىِبَّ انلَّ  ُت يْ �َ : أ

َ
اَب  ْقُت �َّ دَ ، فَ ىِبْ أ

ْ
ْن مَ  قاَل ، فَ ابل

ُت قُ ذا؟ �َ 
ْ
 ل

َ
 قاَل ا، فَ نَ : أ

َ
 نَ : أ

َ
 ها.هَ رِ كَ  هُ �نَّ ا، كَ نَ اأ

 جھای پدرم، نزد پیامبر گرامی اسالم گوید: به خاطر بدھی سجابر بن عبدالله -١٠
» من؛ من!«گفتم: منم. فرمودند: » کیستی؟«پرسیدند:  ج آن حضرت ،زدم رفتم و در

 »گونه جواب دادن را ناپسند دانستند. گویا این
 .]روایت کرده است» اذا قال من ذا؟ قال: انا«حدیث را بخاری در باب [این 

 �َ  ) وَ ۱۱(
َ
َ ْن أ   اكنَ  :اَل قَ  سٍس �

َ
  اكنَ فَ  ؛ج اهللاِ  ْولِ سُ رَ  ْهدِ �َ  ىلَع  وانِ خَ أ

َ
ىِتَ يَ ما هُ دُ حَ أ

ْ
 ىِبَّ انلَّ  أ

خَ  ، وَ ج
ْ

  ىَك شَ فَ  .ُف رَتِ َ�ْ  رُ اآل
ْ
  ُف ْحرَتِ مُ ـال

َ
 ».هِ بِ  ُق ْرزَ تُ  َك لَّ عَ لَ : «قاَل فَ  ج ىِبَّ انلَّ  خاهُ أ

ھا  آن ، دو برادر بودند که یکی ازج در روزگار پیامبر«گوید:   سانس بن مالک -١١
ھای نبوی،  آمد (و به فراگیری اوامر و فرامین الھی، تعالیم و آموزه می ج به نزد پیامبر

پرداخت؛) و دیگری  احکام و دستورات شرعی و حقایق و مفاھیم واالی قرآنی می
نمود؛ برادری که  ور و صاحب حرفه و کار بود و برای خانواده، کسب معاش می پیشه
بود، از برادر دیگرش به پیامبر گرامی ب معاش و کار و تالش سور و به دنبال ک پیشه
شاید تو به خاطر او رزق و روزی داده «بدو فرمودند:  ج شکایت برد. پیامبر ج اسالم

ی دعاھا، نمازھا و اخالص  شوی؛ (زیرا خداوند بلندمرتبه، این اّمت را به وسیله می
 »شد.)بخ ضعیفان و بیچارگان و درماندگان و مستمندان آنان، نصرت و پیروزی می

 کرده است.] روایت» ما جاء فی الزهادة فی الدنیا«را ترمذی در باب [این حدیث 

  بِْن  ةَ لَ ْن واثِ �َ  ) وَ ۱۲(
ْ
  ىِف  وَ هُ  وَ  ج اهللاِ  ْولِ سُ رَ  ىلاِ  ٌل جُ رَ  َل خَ : دَ قاَل  ساِب ّط خَ ـال

ْ
 دِ ْسجِ مَ ـال

ُ  حَ ْحزَ زَتَ ، �َ دٌ قاعِ 
َ

  ىِف  نَّ ! اِ اهللاِ  ْوَل سُ ا رَ ي: ُل جُ الرَّ  قاَل فَ  ؛ج اهللاِ  ْوُل سُ رَ  هل
ْ
 قاَل ، فَ ةً عَ سَ  اكنِ مَ ـال

ِ  نَّ اِ : «ج ىِبُّ انلَّ  مُ ل
ْ
َ  مِ ْسلِ ل

َ
  هُ  آذا رَ ا اِ قًّ حل

َ
  وْهُ خُ أ

َ
ُ  حَ ْحزَ زَتَ �َّ ْن أ

َ
 ».هل

در مسجد  ج گوید: در حالی که پیامبر گرامی اسالم سواثلة بن خطاب -١٢
جمع و جور نشستند و  ج نشسته بودند، مردی به نزد ایشان آمد؛ از این رو، آن حضرت
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ی خدا! جای  جای باز کردند؛ آن مرد عرض کرد: ای فرستاده ،برای آن مرد تازه وارد
(از این رو، نیازی نیست که جمع و جور بنشینید و برای من  ؛به حّد کافی وجود دارد

 جای باز کنید!)
برادر ھرگاه گرا این است که  حق مسلمان و حق ،به راستی«فرمودند:  ج مبرپیا

خویش را مشاھده کرد (که برای مالقات و زیارتش آمده،) جمع و جور بنشیند و برای 
ص از این حدیث مشّخ   او جای باز کند (و او را نزدیک خویش بنشاند. به ھر حال،

ای، فرد مسلمانی بیاید؛ ھمین  برجستهبه نزد شخص بزرگ و  چه چنانشود که اگر  می
رفتار محترمانه را با وی در پیش گیرد. در این حدیث، برای بزرگان و علمایی که نسبت 

ی وجود دارد که درس ویژه و خاصّ  ،دارند ج رب و جانشینی با پیامبر گرامی اسالمقُ 
 »غفلت ورزید.) نباید از آن

 کرده است.] تروای» شعب االیمان«بیهقی در [این حدیث را 

  بِْن  رَ مَ ْن �ُ �َ  ) وَ ۱۳(
َ
ْت اكنَ  : وَ ج اهللاِ  ْولِ سُ رَ  ْجرِ حِ  الماً ىِفْ غُ  نُْت : كُ قاَل  بةَ مَ لَ سَ  ىِبْ أ

 ».َك يْ لِ يَ ا مّ  مِ لُكْ  وَ  َك نِ يْ مِ يَ  �ِ لُكْ  وَ  اهللاَ  مِّ سَ : «ج اهللاِ  ْوُل سُ رَ  ىِلْ  قاَل ، فَ ةِ ْحفَ الصَّ  ىِف  ُش یْ طِ تَ  یْ دِ يَ 
ای بودم که در آغوش پیامبر  گوید: من پسر بچه بسلمه ابیعمر بن  -١٣

ت و پرورش ایشان بودم؛ و ھنگام خوردن غذا تربیّ  قرار داشتم و تحت ج گرامی اسالم
چرخید و از ھر طرف لقمه بر  زد و در اطراف کاسه، می دستم داخل ظرف غذا دور می

 داشتم. می
ای پسر! نام خدا را ببر (و در ابتدای خوردن «خطاب به من فرمودند:  ج پیامبر

الرحیم، بگو؛) و با دست راست خویش بخور و از جلوی خودت،  غذا، بسم الله الرحمن
 »شروع کن.

خوردن من بوده  گوید: از آن به بعد، ھمیشه این رسم غذا بسلمه (عمر بن ابی
ھای متنّوع و گوناگون و یا  غذاھا و خوراکی است؛ ناگفته نماند که اگر در جلو انسان

ھای متنوع و مختلف باشد، در آن صورت بردن دست بدین سو و آن سو  میوه
 ندارد. اشکالی

ی سابقین اّولین  و از زمره ج ، پسر عموی رسول خداسناگفته نماند که ابوسلمه
نیز عمر بن  ، ھمسر وی و بسیار باتقوا و پارسا بود. راوی حدیثلبود؛ و اّم سلمه

 سابوسلمه  فرزند وی است؛ در سال سوم یا چھارم ھجری قمری، ببی سلمها
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ازدواج  لبه منظور دلجویی از ھمسر وی، با اّم سلمه ج وفات کرد؛ آنگاه رسول خدا
که در آن موقع، کودکی خردسال بود، در  بسلمه ین فرزند، یعنی عمر بن ابیا ؛کرد

 ل ایشان قرار داشت.)تربیت یافت و تحت تکفّ  ج آغوش پیامبر گرامی اسالم
آداب «و مسلم در باب   ،»سمیة علی الطعام و االکل بالیمینتال«را بخاری در باب [این حدیث 

 اند.] کرده روایت» الطعام و الشراب و احکامهما

 �َ  ) وَ ۱۴(
ُ
�ُ يَ  ٌل جُ رَ  : اكنَ قاَل  سىِشْ َ�ْ  بِْن  ةَ يَّ مَ ْن أ

ْ
ُ ْم لَ ، فَ ُل أ َ  ىّت حَ  مِّ سَ �  هِ عامِ ْن َط مِ  بَْق �َ ْم ل

 لُ اِ 
ْ

  اهللاِ  : �، قاَل هِ يْ �ِ  ىلها اِ عَ �َ رَ  امّ لَ ، فَ ةً ْقمَ ال
َ
ُ وَّ أ

َ
 اَل مازَ : «قاَل  مَّ ، �ُ ج ىِبُّ انلَّ  َك حِ َض ، فَ هُ رَ آخِ  وَ  هل

�ُ يَ  طانُ يْ الشَّ 
ْ
 ».هِ ْطنِ �َ  ما ىِفْ  قاءَ ْستَ ، اِ اهللاِ  اْسمَ  رَ كَ ا ذَ مّ لَ فَ  هُ عَ مَ  ُل أ

غذا  خوردن مشغول و) مردی بودند نشسته ج گوید: (پیامبر سمخشی بن امیة -١٤

 آنکه نگفت؛) تا »بسم اهللا الرمحن الرحيم«(و در شروع غذا،   نبرد خدا را بر غذا نام بود؛ و
یک لقمه از غذایش باقی ماند و چون آن لقمه را به سوی دھانش بلند کرد؛ چنین 

له اهللا بسم«گفت:  کنم و با نام او به پایان  این غذا را با نام خدا شروع می« ؛»خرهآو اَوَّ
 ».رسانم می

پیوسته با او غذا  ،شیطان«خندیدند و سپس فرمودند:  ج پیامبر گرامی اسالم آنگاه
گفت، شیطان آنچه را » بسم الله الرحمن الرحیم«را برد و خورد؛ و چون او نام خدا  می

 »، استفراغ نمود.که در شکمش بود
 کرده است.] روایت» التسمیة علی الطعام«در باب ن حدیث را ابوداود [ای

  اكنَ فَ  ؛ْ�ٍ عِ بَ  ىلَع  ةٍ الثَ ثَ  لُكُّ  ْدرٍ بَ  ْومَ يَ ا نّ : كُ قاَل  سوْدٍ ْسعُ مَ  بِْن  ا�ِ بْدُ ْن �َ �َ  ) وَ ۱۵(
َ
ْو بُ أ

ُّ  وَ  سةَ ابَ بُل    بِْن  ىلَعِ
َ
 ْولِ سُ رَ  ةُ ْقبَ ْت �ُ ذا جاءَ ْت اِ اكنَ : فَ : قاَل ج اهللاِ  ْولِ سُ رَ  َ�ْ يْ مِ زَ  سٍب طالِ  ىِبْ أ

ْ ج اهللاِ 
َ

 : «قاَل  ؛نَْك �َ  ْمىِشْ �َ  نُ : قاال: �
َ
 ما بِ ْ�تُ ما أ

َ
ْ مِ  یقْوأ   ، وَ �ِّ

َ
 ا بِ نَ ما أ

َ
  ِن عَ  ْغ�أ

َ ْ
 ْجرِ األ

 ».مانْكُ مِ 
گوید: در روز جنگ بدر، ھر سه نفر ما (صحابه و  سعبدالله بن مسعود -١٥

یک شتر بود که  ،رزمندگان) بر یک شتر سوار بودیم؛ (یعنی برای ھر سه نفر از صحابه
شریک و ھمراه رسول  سطالب و علی بن ابی سشدند؛) ابولبابه سوار می بر آن نوبت به

 بر سوار شدن بر یک چھار پا و سواری بودند. ج خدا
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تی را شد ( تا مّد  می ج ، در ادامه گوید: ھرگاه نوبت رسول خداسمسعودعبدالله بن 
و علی بن  سپیاده راه روند و دو رفیق دیگرشان به نوبت بر چھارپا سوار شوند،) ابولبابه

(از این  ؛رویم ی خدا! ما به جای شما پیاده راه می گفتند: ای فرستاده می سطالب ابی
 یین شوید.)رو، نیازی نیست تا از چھارپا پا

نیازتر از  تر و نیرومندتر نیستید، و من نیز بی از من قوی شما«فرمودند:  ج پیامبر
نیاز به ثواب و پاداش و فراچنگ آوردن اجر   شما از اجر و پاداش نیستم؛ (یعنی من نیز،

 »و مزد الھی دارم.)
 .]اند کردهخویش روایت » ُمسَند«؛ و ابویعلی در »شرح السنة«این حدیث را بغوی در [

ُت قُ �َ  ج اهللاِ  ْوَل سُ رَ  ُت يْ قِ : لَ قاَل  سرٍ اعمِ  بِْن  ةِ ْقبَ ْن �ُ �َ  ) وَ ۱۶(
ْ
: قاَل ؟ فَ ةُ جاا انلَّ : مَ ل

» 
َ
ِ  َك يْ لَ ْك عَ ْملِ أ   ، وَ َك سانَ ل

ْ
 ».َك تِ ئَ يْ طِ خَ  ىلَع  ابِْك  ، وَ َك تُ یْ بَ  ْعَك سَ یَ ل

مالقات کردم و بدیشان گفتم: ای  ج گوید: با رسول خدا سعقبة بن عامر -١٦
زبان خویش را (از «ی خدا! راه نجات چیست؟ ایشان در پاسخ فرمودند:  فرستاده

ات، گنجایش  گفتارھای بیھوده و یاوه، و لغو و پوچ، و گناه و بزه،) حفظ کن؛ و باید خانه
ن بیرون تو را داشته باشد؛ (یعنی: به خانه و زندگی خویش قانع باش و برای گناه از آ

از مردم و ی خویش به عبادت و پرستش خدا بپرداز  نرو. به تعبیری دیگر، در خانه
 »اظھار پشیمانی و ندامت کن.)ھا  آن کناره گیر؛) و بر گناھان خویش گریه کن (و از

» ما جاء فی حفظ اللسان«خویش، و ترمذی در باب » ُمسَند«احمد بن حنبل در [این حدیث را 

 اند.] کرده روایت

ٍّ �َ  ) وَ ۱۷( ْ  ذاَت  ج اهللاِ  ْولِ سُ نا رَ یْ : بَ قاَل  سْن ىلَعِ
َ

ْ َص يُّ  ةٍ لَ يل   ىلَعَ  هُ دَ يَ  عَ َض وَ ، فَ �ِّ
َ ْ
، رِْض األ

 ناوَ ، فَ ٌب ْقرَ �َ  تْهُ �َ َ�َ فَ 
َ
 بِ  ج اهللاِ  ْوُل سُ ا رَ هل

عَ  اهللاُ  نَ عَ لَ : «، قاَل َف ا انرَْصَ مَّ لَ ها. فَ لَ تَ قَ ، �َ هِ ْعلِ نَ
ْ
، َب ْقرَ ال

 هُ ْ�َ ال �َ  اً وَّ يلِّ َص مُ  عُ دَ ما تَ 
َ
ٍح مِ اع بِ دَ  مَّ ، �ُ هُ ْ�َ �َ  ا وَ يًّ بِ ) نَ ْو (قاَل ، أ

ْ
 مَّ ، �ُ ناءٍ اِ  ىِفْ  هُ لَ عَ جَ ، فَ ماءٍ  وَّ  ل

َ  ُث يْ حَ  هِ عِ ْصبَ اِ  ىلَع  هُ بُّ ُص يَ  َل عَ جَ 
َ

 ها بِ ذُ وِّ عَ �ُ  ها، وَ حُ ْمسَ �َ  ، وَ تْهُ �َ دل
ْ
 .ْ�ِ �َ ذَ وَّ عَ مُ ـال

، شبی نماز (شب) ج گوید: در ھمین اثنا که رسول خدا سطالب علی بن ابی -١٧
دست خویش را بر زمین نھادند؛ عقربی (انگشت) ایشان را نیش زد؛ آن  و گزاردند می

 با کفش و پای افزار خویش، عقرب را زدند و کشتند. ج حضرت
نفرین خدا بر عقرب باد! که نه نمازگزار «چون از نماز خویش فارغ شدند، فرمودند: 
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دھد و به  کند و نه غیر نمازگزار را؛ (بلکه ھر دو را آماج نیش خویش قرار می رھا می را
نفرین خدا («این سخن را نیز فرمودند:  ج کند.) یا پیامبر رحم نمیھا  آن ھیچ کدام از

کند)و نه پیامبر و غیر پیامبر را؛  بر عقرب باد! که نه نمازگزار و غیر نمازگزار را رھا می
 »زند.) را نیش میھمه  (بلکه

شروع کردند که از  آنگاهرا در ظرفی قرار دادند؛ ھا  آن سپس نمک و آب طلبیدند و
ریختند و آن را  بر روی انگشتی که عقرب آن را نیش زده بود، می ،نمکین آن آِب 

قل اعوذ «ی  و سوره »قل اعوذ برب الفلق«ی  (سوره »ذتینعّو مُ «مالیدند و بر روی آن  می

 نمودند. م میخواندند و َد  می ) را»برب الناس
 .]اند خویش روایت کرده» مصنف«شیبه در  و ابن ابی» شعب االیمان«این حدیث را بیهقی در [

 �َ  ) وَ ۱۸(
ُ
  ىلاِ  ج اهللاِ  ْوُل سُ نا رَ ثَ عَ : �َ قاَل  سدٍ �ْ زَ  بِْن  ةَ سامَ ْن أ

ُ
 ، فَ ةَ نَ يْ هَ ْن جُ مِّ  ناٍس أ

َ
 ىلَع  ُت يْ �َ أ

  بُْت هَ ذَ ْم، فَ نْهُ مِّ  ٍل جُ رَ 
َ
 اِ  هلَ : ال اِ قاَل ، فَ هُ نُ ْطعَ أ

َّ
تُ تَ قَ ، �َ هُ نْتُ عَ َط ، �َ  اهللاُ ال

ْ
 اِ  ئُْت جِ ، فَ هُ ل

َ
 ج ىِبِّ انلَّ  ىل

 فَ 
َ
 : «قاَل ، فَ هُ تُ ْخرَبْ أ

َ
تَ تَ �َ أ

ْ
  دَ هِ ْد شَ قَ  وَ  هُ ل

َ
 أ

ّ
 اِ  هلَ  اِ ْن ال

َّ
ُت ، قُ » اهللاُ ال

ْ
ِ  َل عَ ما �َ نَّ ! اِ اهللاِ  ْوَل سُ ا رَ ي، ل  َك ذل

 هَ �َ : «ذاً، قاَل وُّ عَ �َ 
ّ

بِ ْن قَ �َ  ْقَت قَ  شَ ال
ْ
 ».هِ ل

ی  ما را به سوی مردمانی از (تیره ج گوید: رسول خدا ساسامة بن زید -١٨
گسیل داشتند. (بر مردم آنجا شبیخون زدیم و آنان را  »ُجھینة«ی  از) قبیله »اتقُحرَ «

شکست دادیم؛ من و یک نفر انصاری) مردی از آنان را (تعقیب کردیم و ھمین که بدو 
از کشتن او  (مرد انصاری .»ال اله اال الله«گفت: ای بدو بزنم،  و خواستم نیزه )رسیدم

 او را به قتل رسانیدم. اینکهتا  ،ولی من) او را با نیزه مورد حمله قرار دادم دست کشید
آمدم و موضوع را با ایشان در میان  ج (ھنگامی که برگشتیم،) به نزد پیامبر

ای «فرمودند:  ج وع با خبر گردانیدم. آن حضرتگذاشتم و ایشان را از این موض
 »او را کشتی؟ گفت،» ال اله اال الله« آنکه اسامه! آیا پس از

ی خدا! از ترس شمشیر و برای نجات خویش، این کار را انجام  گفتم: ای فرستاده
» مگر تو قلبش را شکافتی!«فرمودند:  ج گفت. پیامبر را» ال اله اال الله«ی  کلمهداد و 
ای که قدر این جمله را تکرار فرمودند که من آرزو کردم  آن ج گوید: پیامبر س(اسامه

ت روز، مسلمان نشده بودم تا مرتکب این گناه بزرگ که باعث عصبانیّ  کاش! قبل از آن
 شدم. گردیده است، نمی ج شدید پیامبر گرامی اسالم
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ال اله اال «ی  زبان آوردن کلمهی با اقرار به شھادتین، یعنی بر به ھر حال، ھر انسان
کلمات فوق را اقرار   گردد. اگر کسی با زبان، می مسلمان» الله و محمد رسول الله

شود؛ حتی اگر در  شود و احکام مسلمانی در خصوص او جاری می نمود، مسلمان می
که به ظاھر حکم کنیم، و اسرار  قلب نیز کافر باشد؛ زیرا به ما دستور داده شده است

 »نھانی را به خداوند واگذار نماییم.)
کرده  روایت» ینةهرقات من جاسامة بن زید الی الُح  ج بعث النبی«باب [این حدیث را بخاری در 

 است.]

 �َ  ) وَ ۱۹(
َ
 فَ  ؛ج اهللاِ  ْوُل سُ رَ  قاىضًال تَ جُ رَ  نَّ ): اِ (قاَل  سةَ رَ �ْ رَ هُ  ىِبْ ْن أ

َ
ُ  َظ ْغلَ أ

َ
 مَّ هَ �َ  ؛هل

 
َ
  ِب صاحِ لِ  نَّ اِ ؛ فَ وْهُ عُ دَ : «قاَل ، فَ هُ ْصحابُ أ

ْ
ُ اْشرَتُ  قاًال، وَّ مَ  قِّ حَ ـال

َ
 اً فَ ْ� عِ بَ  واهل

َ
ُ » اهُ يّ اِ  وْهُ ْ�ُط أ ْوا: قال

 ِ
َ

 اِ  دُ ال�
َّ

 ال
َ
 فَ  وْهُ ْشرَتُ اِ : «، قاَل هِ نِّ ْن سِ مِ  َل فَْض  أ

َ
 �ُ ْ�َ خَ  نَّ اِ ؛ فَ اهُ يّ اِ  وْهُ ْ�ُط أ

َ
 ».ضاءً ْم قَ �ُ نُ ْحسَ ْم أ

و با درشتی،  آمد و) با لحنی تند ج گوید: مردی (نزد رسول خدا سابوھریره -١٩
خواستند او را تنبیه کنند،  ج َدین و بدھی خویش را از ایشان مطالبه کرد. یاران پیامبر

او را رھا کنید و به حالش واگذارید؛ زیرا صاحب حق، «فرمودند:  ج ولی آن حضرت
شتری (مانند شترش) برای او خریداری «د:) (سپس فرمودن» حّق سخن گفتن دارد.

 »نمایید و بدو بدھید.
به جز شتری که از آن  ،یابیم ی خدا! چنان شتری را نمی صحابه گفتند: ای فرستاده

 تر است؛ (یعنی شتری مثل شتر او وجود ندارد؛ ولی شتر بھتر، وجود دارد!) بزرگسال
ھمان را برایش خریداری نمایید و بدو بدھید؛ «فرمودند:  ج پیامبر گرامی اسالم

(به تعبیری » ھایش را به نحو احسن بپردازد. زیرا بھترین شما، کسی است که بدھی
 دیگر، بھترین شما، نیکوترین شما در پرداخت قرض خویش است.)

 «، و مسلم در باب »استقراض االبل«بخاری در باب [این حدیث را 
ً
 ف من استسلف شیئا

ً
قضی خیرا

 اند.] کرده روایت» منها

 �َ  ) وَ ۲۰(
ُ
  لةَ مَ لَ سَ  مِّ ْن أ

َ
 ، اِ ةَ ْونَ مُ يْ مَ  وَ  ج اهللاِ  ْولِ سُ رَ  نْدَ ْت عِ ها اكنَ نَّ �

َ
  ْ�نُ اِ  َل ْ�بَ ْذ أ

ُ
 مِّ أ

ُت قُ ، �َ »نْهُ بامِ جِ ْحتَ اِ : «ج اهللاِ  ْوُل سُ رَ  قاَل ، فَ هِ يْ لَ عَ  َل خَ دَ فَ  ؛لْومٍ ْكتُ مَ 
ْ
 اهللاِ  ْوَل سُ ا رَ ي :ل

َ
 َس یْ لَ ! أ

  وَ هُ 
َ
 : «ج اهللاِ  ْوُل سُ رَ  قاَل نا، فَ برِْصُ �ُ ؟ الْع�أ

َ
  اوانِ يمْ عَ �َ أ

َ
َ اَ ما؟ ْ�تُ أ  »؟هِ انِ برِْص ما �ُ تُ سْ ل

(دختر حارث  لو میمونه ج گوید: وی در حضور رسول خدا لاّم سلمه -٢٠
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) ج (به حضور پیامبر ل) بود که ابن اّم مکتومج و ھمسر دیگر پیامبر گرامی اسالم
به حجاب فرمان  شد و بر ایشان وارد شد. (و این واقعه زمانی اتفاق افتاد کهشرفیاب 

 یافته بودیم.)
گفتم: ای » از او حجاب بگیرید؛ (خویشتن را از او بپوشید.)«فرمودند:  ج پیامبر
 شناسد؟) بیند (و نمی ی خدا! آیا او نابینا نیست که ما را نمی فرستاده

 »بینید! نابینا ھستید؟ آیا شما او را نمیآیا شما ھم «فرمودند:  ج پیامبر
وجل: و قل للمؤمنات  قوله عّز «خویش؛ ابوداود در باب » ُمسَند«یث را احمد بن حنبل در [این حد

 .]اند روایت کرده» ماجاء فی احتجاب النساء من الرجال«؛ و ترمذی در باب »یغضضن من ابصارهن

 �َ  ) وَ ۲۱(
َ
 اْمرَ  ِت اكنَ : «قاَل  ج ىِبِّ انلَّ  ِن عَ  ،سةَ رَ �ْ رَ هُ  ىِبْ ْن أ

َ
 ئُْب اذلِّ  ما، جاءَ بْناهُ ما اِ هُ عَ مَ  تانِ أ

  ِت قالَ  ، وَ َك بْنِ اِ بِ  َب هَ ما ذَ نَّ ها: اِ تُ بَ ْت صاحِ قالَ ما، فَ ْحداهُ اِ  بِْن اِ بِ  َب هَ ذَ فَ 
ُ ْ
 َب هَ ما ذَ نَّ : اِ یْخراأل

ِ  هِ بِ  ىضقَ ، �َ دَ داوُ  ىلتا اِ مَ حاكَ تَ ، �َ َك بْنِ اِ بِ  كُ ل
ْ
 ، فَ دَ داوُ  ْ�نُ  مانَ يْ لَ سُ  تا ىلَع جَ رَ خَ ، فَ یرْب ل

َ
، تاهُ رَبَ خَ أ

  ْ�ِ كِ السِّ بِ  ْوِ�ْ ْ�تُ : اِ قاَل فَ 
َ
ها، ْ�نُ اِ  وَ هُ  اهللاُ  َك رمَْحُ يَ  ،ْل ْفعَ : ال�َ یْغرالصُّ  ِت قالَ ما، فَ كُ نَ یْ بَ  هُ قُّ شُ أ

 .»یْغرلصُّ لِ  ىضقَ �َ 
ھمراه دو فرزند خود بودند که   دوزن،«فرمودند:  ج گوید: پیامبر سابوھریره -٢١

را برد. دیگری گفت: گرگ، فرزند تو را برده است؛ و آن ھا  آن گرگ آمد و فرزند یکی از
به نفع  رفتند؛ او ÷یکی گفت: فرزند تو را برده است. سپس برای داوری نزد داوود

فرزند  ÷ه نزد سلیمانتر قضاوت کرد، (در حالی که حق با دیگری بود.) آنگا زن بزرگ
 رفتند و ماجرا را برایش بازگو نمودند. ÷داوود

تقسیم ھا  آن گفت: کاردی بیاورید تا این فرزند را دو نیم کنم و بین ÷سلیمان
نمایم. زن کوچکتر گفت: خدا بر تو رحم کند؛ این کار را نکن؛ این، فرزند اوست. در 

 »کودک را بدو داد. به نفع زن کوچکتر قضاوت کرد و ÷نتیجه، سلیمان
 «باب [این حدیث را بخاری در 

ً
» بیان اختالف المجتهدین«، و مسلم در باب »اذا اّدعت المرأة ابنا

 اند.] کرده روایت

ا ي: قاَل ، فَ ارٌ مِح  هُ عَ مَّ  ٌل جُ رَ  هُ ْذجاءَ اِ  ْمىِشْ �َ  ج اهللاِ  ْوُل سُ ما رَ نَ یْ : بَ قاَل  سةَ دَ �ْ رَ ْن بُ �َ  ) وَ ۲۲(
 تَ  ْب وَ ْركَ ! اِ اهللاِ  ْوَل سُ رَ 

َ
  ،ال: «ج اهللاِ  ْوُل سُ رَ  قاَل ، فَ ُل جُ الرَّ  رَ خَّ أ

َ
  نَْت أ

َ
 اِ  َك تِ دابَّ  ْدرِ َص بِ  قُّ حَ أ

ّ
 ال

َ
ْن  أ
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 ْ
َ

تُ عَ : جَ ، قاَل »ىِلْ  هُ لَ عَ جت
ْ
َ  هُ ل  .َب �ِ رَ فَ  ؛َك ل

رفت، ناگاه  میبا پای پیاده راه  ج گوید: در ھمین اثنا که رسول خدا سبریده -٢٢
در حالی حاضر شد که ھمراه با وی درازگوشی بود. آن مرد  جمردی به نزد آن حضرت 

ی خدا! سوار شوید؛ و خود آن مرد، خویشتن را  گفت: ای فرستاده ج خطاب به پیامبر
 در قسمت جلو چھارپا بنشیند.) ج عقب کشید (تا پیامبر

نشینم؛ زیرا) تو به  خیر؛ (من در قسمت جلو چھارپا نمی«فرمودند:  ج پیامبر
خود، نشستن در جلو آن را برای  آنکه قسمت جلو حیوان، سزاوارتری؛ مگر نشستن در

 »من اختصاص دھی.
در  ج آن مرد گفت: قسمت جلو حیوان را برای شما قرار دادم. آنگاه آن حضرت

 قسمت جلو چھار پا نشست.
 کرده است.] روایت »هتالرجل احق بصدر دابّ  ماجاء ان«حدیث را ترمذی در باب [این 

  نْ �َ  ) وَ ۲۳(
َ
َ أ ِ  ،سٍس � ْ اِ : «قاَل فَ  ؛ج اهللاِ  ْوَل سُ رَ  َل ْحمَ ْستَ اِ  الً جُ رَ  نَّ أ  وَ  ىلَع  َك لُ حامِ  �ِّ

 ِ
َ

 قاَل ، فَ »ةٍ ناقَ دل
َ
ِ وَ بِ  عُ ْصنَ : ما أ

َ
ِ  ِ�ُ ْل تَ هَ وَ : «ج اهللاِ  ْوُل سُ رَ  قاَل ؟ فَ ةِ اقَ انلّ  دل

ْ
 اِ  َل بِ اال

َّ
 ».ْوُق  انلُّ ال

خواست تا بدو مرکبی را  ج گوید: مردی از رسول خدا سانس بن مالک -٢٣
من تو را بر بچه شتری سوار خواھم «فرمودند:  ج ببخشد تا بر آن سوار شود. پیامبر

 »کرد.
ی  (در این ھنگام، ذھن آن مرد، به شتر کوچک منحرف شد و) گفت: ای فرستاده

 توانم بر آن سوار شوم؟ خدا! من با بچه شتر چه کنم؟ و چگونه می
شتران بزرگ را نیز  ی شتر نیست! و آیا مگر شتر، بچه«فرمودند:  ج آن حضرت

شود؛ اگر چه بزرگ و  ی شتر دیگر محسوب می زایند؛ (یعنی: ھر شتری، بچه ھا نمی ناقه
 »تنومند باشد.)

 اند.] کرده روایت» ماجاء فی المزاح«خویش، و ابوداود در باب » ُسَنن«حدیث را ترمذی در [این 

 �َ  ) وَ ۲۴(
َ
  ِب وْ يُّ اَ  ىِبْ ْن أ

َ ْ
 اِ  ٌل جُ رَ  : جاءَ قاَل  سیّ نْصارِ األ

َ
  وَ  ْظِ�ْ : عِ قاَل فَ  ج ىِبِّ انلَّ  ىل

َ
ْز، وْجِ أ

 ا، وَ دً غَ  نْهُ مِ رُ ْعذُ �َ  المٍ �َ ْم بِ لِّ �َ ال تُ  ، وَ ٍع دِّ وَ مُ  ةَ الَص  لِّ َص ، فَ َك التِ َص  ىِفْ  ْمَت ذا �ُ اِ : «قاَل فَ 
ِ  عِ مْجِ اَ 

ْ
  ا ىِفْ مّ مِ  اَس ياال

َ
 ».اِس انلّ  یدِ يْ أ

آمد و گفت: مرا به  ج گوید: مردی به نزد رسول خدا سایوب انصاریابو  -٢٤
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 نصیحت و ارشاد کنید و پند و اندرز دھید.  صورت موجز و مختصر،
گونه نماز  ھرگاه به نماز خویش ایستادی، پس این«در پاسخ فرمودند:  ج پیامبر

باشد؛ و سخنان و کلماتی را به زبان نیاور  بگزار که گویا این آخرین و واپسین نماز تو می
) از آن اظھار ندامت و پشیمانی کنی و از پروردگار جھانیان، از آن زکه فردا (ی رستاخی

خواھی نمایی و عذر تقصیر پیش نمایی؛ و از  پوزش عذر و پوزش بخواھی و معذرت و
آنچه (از مال و دارایی دنیا) در اختیار مردمان است، قطع امید کن (و چشم داشتی 

 »ن نداشته باشد و به دنبال دارایی و مال مردم نباش.)ابد
 روایت کرده است.] خویش» ُمسَند«احمد بن حنبل در [این حدیث را 

 �َ  ) وَ ۲۵(
َ
َ ْن أ ْ نَ یْ : بَ قاَل  سٍس �

َ
  ىِف  نُ ما �

ْ
  ْذجاءَ اِ  ج اهللاِ  ْولِ سُ رَ  عَ مَ  دِ ْسجِ مَ ـال

َ
 قامَ ، فَ ْعراىِبٌّ أ

  ىِف  ْوُل بُ �َ 
ْ
  قاَل فَ  ؛دِ ْسجِ مَ ـال

َ
، وْهُ مُ ْزرَ التَ : «ج اهللاِ  ْولِ سُ رَ  قاَل ْه، فَ مَ  ؛هْ : مَ ج اهللاِ  ْولِ سُ رَ  ْصحاُب أ

ُ  قاَل ، فَ اعهُ دَ  ج اهللاِ  ْوَل سُ رَ  نَّ اِ  مَّ ، �ُ باَل  ىّت حَ  وْهُ �ُ رَتَ �َ ». وْهُ عُ دَ 
َ

  هِ هذِ  نَّ اِ : «هل
ْ
 حُ ْصلِ التُ  دَ ساجِ مَ ـال

 ِ َ ْن هذَ مِّ  ءٍ ىَشْ ل
ْ

 ا وَ  ْولِ ا ابل
ْ
رِ ذِلِ  ما ِ�َ نّ اِ  ، وَ رِ ذِ قَ ل

ْ
قُ  ةِ راءَ قِ  وَ  ةِ الالصَّ  وَ  اهللاِ  ك

ْ
 ( ْرآنِ ال

َ
 ما قاَل ْو كَ أ

  : وَ قاَل  )،ج اهللاِ  ْوُل سُ رَ 
َ
قَ  نَ ًال مِّ جُ رَ  رَ مَ أ

ْ
وٍ دَ بِ  جاءَ ، فَ ْومِ ال

ْ
 .هِ يْ لَ عَ  هُ نَّ شَ ، فَ ْن ماءٍ مِّ  ل

در مسجد بودیم،  ج با پیامبر اثنا که ھمراه گوید: در ھمین سانس بن مالک -٢٥
نشین آمد و در جلو مردم ایستاد و شروع به ادرار کردن  ناگھان مردی روستایی و بادیه

 در مسجد نمود.
(که بر تربیت اسالمی پرورش یافته بودند، از این منظره و پیامد آن  ج یاران پیامبر

بسیار به تنگ آمدند و کنترل خویش را از دست دادند و بدو گفتند: َمه، َمه [باز ایست؛ 
 باز ایست.]
او را به حال خود واگذارید و اجازه دھید تا ادرارش را تمام «فرمودند:  ج پیامبر

 »کند.
رھایش کردند تا ادرارش را تمام کرد؛  ج نیز براساس فرمان رسول خدا شصحابه

این مسجدھا، «د و بدو فرمودند: دناو را به سوی خویش فراخوان ج آنگاه پیامبر
ی چیزھای کثیف و پلید، مانند: ادرار و نجاسات نیست؛ بلکه مساجد برای ذکر  شایسته

 » -فرمودند  ج که پیامبر انیا چن-اند  و یاد خدا و تالوت قرآن ساخته شده
مردی را دستور دادند تا سطلی آب بیاورد؛ آن مرد نیز یک سطل  ج سپس پیامبر
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 آب آورد و آن را بر جای ادرار آن مرد ریخت.
 اند.] [این حدیث را مسلم و بخاری روایت کرده

ِق ْن طَ �َ  ) وَ ۲۶(
ْ
ٍّ  بِْن  ل نا يْ لَّ َص  ، وَ ْعناهُ �َ بافَ  ج اهللاِ  ْولِ سُ رَ  ىلفْداً اِ  ْجنا وَ رَ : خَ قاَل  سىلَعِ

  ، وَ هُ عَ مَ 
َ
  ناهُ ْخرَبْ أ

َ
 بِ  نَّ أ

َ
  ةً عَ يْ نا�ِ رِْض أ

َّ
 ضَّ وَ تَ ، �َ ماءٍ اع بِ دَ ، فَ هِ ْورِ هُ ُط  ْضِل ْن فَ مِ  بْناهُ وْهَ اْستَ ا، فَ نل

َ
 وَ  أ

  هُ بَّ َص  مَّ �ُ  َض ْضمَ مَ �َ 
َ

  وَ  ةٍ داوَ اِ  ا ىِفْ نل
َ
 اِ ْوا فَ جُ ْخرُ اُ : «قاَل نا، فَ رَ مَ أ

َ
 تُ یْ تَ ذا أ

َ
رِسُ ْم، فَ �ُ رَْض م أ

ْ
ْوا اك

 ِ� 
ِ  ، وَ ا املْاءِ هذَ ها بِ اكنَ ْوا مَ حُ نِْض اَ  ْم، وَ �ُ تَ عَ يْ

َّ
نا: اِ داً قُ ْسجِ وْها مَ ذُ اخت

ْ
َ  نَّ ل

ْ
 ، وَّ دٌ يْ عِ بَ  َ�َ ابل

ْ
 رُّ حَ ـال

 اِ  هُ دُ �ْ زِ يَ ال هُ نَّ اِ فَ  وْهُ دُّ مُ : «قاَل ، فَ ُف نْشِ يَ  املْاءُ ، وَّ دٌ يْ دِ شَ 
ّ

 ».باً يِّ َط ال
آمدیم و با  ج ای از ما، برای بیعت به نزد پیامبر گوید: عّده سعلیطلق بن  -٢٦

ایشان (بر اعتراف به توحید و یگانگی خدا و رسالت و نبّوت او و اجرای کامل اوامر و 
بخش و  ھای نبوی و احکام و دستورات تعالی فرامین الھی و تعالیم و آموزه

 جآفرین شرعی و حقایق و مفاھیم واالی قرآنی،) بیعت نمودیم؛ و با آن حضرت سعادت
ان را خبر دادیم که ما را در دیارمان، کلیسایی است (؛ چرا که نماز نیز گزاردیم و ایش

پیش از آن مسلمان شویم، مسیحی بودیم و در کلیسا مشغول عبادت و نیایش 
 نماییم!) خواھیم آن را تبدیل به مسجد شدیم؛ حال می پروردگارر می

 ج شدیم. آن حضرت ج ی آب وضوی پیامبر مانده برای تبّرک، خواستار باقی آنگاه
نیز برای وضو، آبی را خواستند؛ آنگاه وضو گرفتند و آب را در دھان جنبانیدند و 
مضمضمه کردند و آن را برای ما در ظرفی ریختند و به ما چنین فرمان دادند و 

به سوی دیارتان بروید و چون به سرزمین خویش رسیدید، کلیسایتان را «فرمودند: 
ھای کفر و زندقه و شرک و  از آلودگی ،آن مکانویران کنید و برای تبّرک و پاک شدن 

ی آب وضوی من،) در محل آن کلیسای تخریب  مانده پرستی، از این آب (باقی چندگانه
شده بپاشید و آن کلیسا را به صورت مسجد درآورید؛ (یعنی به جای آن کلیسا، 

گاھی و بیداری مردم و پاکسازی محیط ندقه، از ھر گونه کفر و ز ،مسجدی را برای آ
بندو باری، وکانونی برای آماده ساختن مسلمانان،  لحاد و بیشرک و چندگانه پرستی و اِ 

و مرکزی برای جوانان با ایمان، و   ھای مسلمانان، یان اسالم و میراثبرای دفاع از کِ 
 »ی اسالمی بسازید.) سازی ھر گونه حرکت و جنبش سازنده کانونی برای زمینه

ره) دور است، و گرما ی منوّ  دا! سرزمین و دیار (ما از مدینهی خ گفتیم: ای فرستاده
سخت و طاقت فرسا است و در این ھوای گرم و مسافت دور، آب (وضوی شما) نیز 
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 ماند! خشک خواھد شد و تا دیار ما چیزی از آن باقی نمی
در ی آب وضو بریزید و زیاد کنید (تا  مانده باقی آبی دیگر بر این«فرمودند:  ج پیامبر

ی  مانده دور، خشک نشود؛) زیرا به راستی ھیچ آبی با آب باقی ھوای گرم و مسافت
 »افزاید. بر پاکی آن می آنکه شود، مگر وضو، قاطی نمی

 است.] روایت کرده »اتخاذ البیع مساجد«را نسایی در باب [این حدیث 

 ِ�َ  وَ  بْحَ الصُّ  �َّ َص  ْ�َ حِ  ةً ْ�رَ ها بُ نْدِ ْن عِ مِ  جَ رَ خَ  ج ىِبَّ انلَّ  نَّ اَ  ،لةَ �َ رِ �ْ وَ ْن جُ �َ  ) وَ ۲۷(
  ْعدَ �َ  عَ جَ رَ  مَّ ها، �ُ دِ ْسجِ مَ  ىِفْ 

َ
 أ

َ
ِ  ِ�َ وَ  ْضىحْن أ َت : مازِ ، قاَل ةٌ سَ جال

ْ
الِ  ىلَعَ  ل

ْ
 ِك ْ�تُ فارَ  ىِتْ الَّ  احل

ُت ْد قُ قَ لَ : «ج ىِبُّ انلَّ  قاَل  .مْ عَ ْت: �َ ها؟ قالَ يْ لَ عَ 
ْ
  كِ ْعدَ �َ  ل

َ
َ رارٍ مِ  الًث ثَ  ماٍت لَكِ  عَ ْر�َ أ ما ْت بِ نَ زِ ْووُ ، ل

ِت قُ 
ْ
َ  ل

ْ
َ ْومَ ايل قِ خَ  دَ دَ عَ  هِ ْمدِ حِبَ  وَ  اهللاِ  بْحانَ سُ « ؛نَّ تْهُ �َ زَ وَ ، ل

ْ
 دادَ مِ  وَ  هِ رْشِ عَ  ةَ نَ زِ وَ  هِ ْفسِ ضا �َ رِ  وَ  هِ ل

 ».هِ ماتِ لَكِ 
یک روز صبح زود،  ج دختر حارث) گوید: پیامبر گرامی اسالم( لجویریة -٢٧

در  لزمانی که نماز صبح را به جای آورده بودند، از نزد او بیرون رفتند و جویریه
جای نماز خویش، (به ذکر و نیایش و تالوت و دعا، مشغول شده بود و در ھمانجا 

بازگشتند در حالی  )چاشت شد (وقت چاشتگاه فرا رسید، آنکه نشسته) بود؛ و پس از
خطاب بدو  ج پیامبر ھمچنان در جای نماز خویش نشسته بود؛ لکه جویریه

 فرمودند:
در  لجویریه» من بازگشتم و) تو ھمچنان بر حالت پیشین خویش ھستی!«(

من پس از (رفتن از پیش) تو، چھار کلمه را «فرمودند:  ج پاسخ گفت: آری؛ آن حضرت
تر خواھند  وند، سنگینای، وزن ش با آنچه امروز از صبح گفته چه چنانگفتم که اگر 

 خَ  دَ دَ ، عَ هِ دِ مْ حِبَ  وَ  اهللاِ  حانَ بْ سُ «بود. و آن چھار کلمه عبارتند از: 
ْ
 ةَ نَ زِ  وَ  هِ سِ فْ  �َ ىَض رِ  وَ  هِ قِ ل

ی رضایت او و به وزن  خدای را به تعداد مخلوقاتش و به اندازه«؛ »هِ ماتِ لَكِ  دادَ مِ  وَ  هِ شَ رْ عَ 
ھای  صفحات و ویژگی ی برای نگارش شمارهی مرکب و جوھر او  عرش او و به اندازه

 »کنم. موجودات جھان ھستی، به پاکی و تنزیه یاد می
جھان ھستی  موجودات و مخلوقات»: کلمات پروردگار«از  مراد(ناگفته نماند که 

 است.)
 یت کرده است.]روا »التسبیح اول النهار و عند النوم«سلم در باب [این حدیث را م
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 �َ  ) وَ ۲۸(
َ
 اهللاِ  ْوَل سُ ا رَ ي: ٌل جُ رَ  : قاَل قاَل  سةَ تادَ قَ  ىِبْ ْن أ

َ
 رَ ! أ

َ
ُت تِ ْن قُ اِ  َت يْ أ

ْ
 اهللاِ  ِل يْ بِ سَ  ىِفْ  ل

ْ صابِ  ْ �َ  ا�ُ رُ فِّ �َ يُّ  رٍ ْدبِ مُ  ْ�َ ًال �َ ْقبِ ا مُّ بً سِ تَ راً �ُّ ا مّ لَ فَ » مْ عَ �َ : «ج اهللاِ  ْوُل سُ رَ  قاَل ؟ فَ یَ ايطاخَ  �ِّ
 
َ
 ْم اِ عَ �َ : «قاَل فَ  ، ناداهُ رَ ْدبَ أ

َّ
ِ كَ  ؛نُ �ْ  ادلَّ ال  ».ُل �ْ رْبِ جِ  قاَل  َك ذل

ی خدا! دیدگاه  گفت: ای فرستاده ج گوید: مردی خطاب به پیامبر سابوقتاده -٢٨
من در راه خدا کشته شوم، در حالی که شکیبا و منتظر اجر  چه چنانشما چیست اگر 

و پاداش باشم (و خالصانه برای رضای خدا) به جھاد و پیکار با دشمنان و بدخواھان 
 راھا  آن کند (و اسالم رو کنم و از جنگ فرار نکنم؛ آیا خداوند، گناھانم را پاک می

 بخشد؟) می
او  ج آن مرد پشت کرد (و رفت،) پیامبرچون  .»آری«در پاسخ فرمودند:  ج پیامبر

ی گناھانت جز قرض (و حقوق مردم،)  آری؛ ھمه«را فراخواندند و بدو فرمودند: 
 »به من چنین گفت. ÷به راستی جبرئیل ؛بخشیده خواھد شد

 کرده است.] روایت »من قتل فی سبیل الله کفرت خطایاه اال الدین«در باب [این حدیث را مسلم 

  نْ �َ  ) وَ ۲۹(
َ
ُت خَ : دَ قاَل  سرٍّ ذَ  ىِبْ أ

ْ
  رَ كَ ذَ فَ  .ج اهللاِ  ْولِ سُ رَ  ىلَع  ل

ْ
  ىلاِ  ،ْوهِلِ ُط بِ  َث يْ دِ حَ ـال

َ
ْن أ

ُت : قُ قاَل 
ْ
 اهللاِ  ْوَل سُ ا رَ ي: ل

َ
 : «، قاَل ِ�ْ وِْص ! أ

ُ
 بِ  َك يْ وِْص أ

  هُ نَّ اِ ، فَ اهللاِ  یْقوَ تَ
َ
  نُ �َ زْ أ

َ
ُت قُ  ؛»هِ لُكِّ  كَ ْمرِ ِأل

ْ
: ل

 بِ  َك يْ لَ عَ : «قاَل  .ْدِ�ْ زِ 
قُ  ةِ الوَ تَ

ْ
رِ ذِ  وَ  ْرآنِ ال

ْ
رٌ ذِ  هُ نَّ اِ ، فَ لَّ جَ وَ  زَّ عَ  اهللاِ  ك

ْ
 َك لَّ ْورٌ نُ  وَ  ماءِ السَّ  ىِف  َك لَّ  ك

  ىِف 
َ ْ
ُت قُ  ؛»رِْض األ

ْ
ِ  ةٌ دَ ْطرِ مُ  هُ نَّ اِ ، فَ ْمِت الصَّ  ْولِ ُط بِ  َك يْ لَ عَ «: ، قاَل ْدِ�ْ : زِ ل  َك لَّ  ْونٌ عَ  ، وَ طانِ يْ لشَّ ل

  ىلَع 
َ
ُت ، قُ »َك نِ يْ دِ  ْمرِ أ

ْ
قَ  ُت يْ مِ يُ  هُ نَّ اِ ، فَ ْحِك الضِّ  ةَ رْثَ كَ  وَ  اكَ يّ اِ : «، قاَل ْدِ�ْ : زِ ل

ْ
َب ال

ْ
 ُب ْذهَ يَ  ، وَ ل

 بِ 
وَ ْورِ نُ

ْ
ُت قُ  ؛»ْجهِ ال

ْ
  ِل قُ : «، قاَل ْدِ�ْ : زِ ل

ْ
ُت ، قُ »ارًّ مُ  ْن اكنَ اِ  وَ  قَّ حَ ـال

ْ
َ : «قاَل  ؛ْدِ�ْ : زِ ل

َ
 اهللاِ  ْف ىِف ال خت

 َ ُت قُ  ؛»مٍ الئِ  ةَ ْومَ ل
ْ
 ».َك ْفسِ ْن �َ �َ  مُ ْعلَ ما�َ  اِس انلّ  ِن عَ  ْزكَ ْحجِ يِلُ « :، قاَل ْدِ�ْ : زِ ل

وارد شدم و به خدمت ایشان  ج گوید: بر پیامبر گرامی اسالم سابوذر -٢٩
 گفته است: اینکهحدیث را به طول کامل نقل کرده؛ تا  سرسیدم... ابوذر

 ی خدا! مرا سفارش کنید! گفتم: ای فرستاده ج خطاب به پیامبر گرامی اسالم
تو را به تقوای الھی و پروای خدا (در نھان و آشکار) «فرمودند:  ج آن حضرت

ترین و  کنم؛ چون که تقوا و پرھیزگاری از خدای، زیباترین و آراسته سفارش می
 »ی امور تو است. ھمه تریِن  ترین و بایسته شایسته

 ی خدا! افزون بر این وصیتم کنید! عرض کردم: ای فرستاده
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ته به تالوت قرآن و ذکر و یاد خدا مشغول باش (تالوت قرآن و یاد پیوس«فرمودند: 
خدا را بر خود الزم بگیر؛) زیرا تالوت قرآن و ذکر خدا، سبب یاد تو در آسمان و نور تو 

 ،برایت نوری و در آسمان ،در زمین خواھد شد؛ (یعنی: تالوت قرآن و یاد خدا، در زمین
اد او در آسمان، با اعطای ثواب و گشایش ابواب ای و یادی خواھد بود؛ ی برایت ذخیره

 »ی پیروزی و قدرت و نعمت خواھد بود.) سعادت و خیرات و ادامه
 گفتم: افزون بر این سفارشم کنید!

خاموشی زیاد و سکوت طوالنی؛ زیرا  بر تو باد الزم گرفتن«فرمودند:  ج آن حضرت
کاری برای کار دینت کننده و مدد خاموشی و سکوت، سبب راندن شیطان و یاری

 »خواھد بود.
 گفتم: افزون بر این وصّیتم کنید!

میراند و درخشش و  دل را می ،از بسیار خندیدن بر حذر باش؛ زیرا آن«فرمودند: 
 »برد. را از میان می نور صورت

 عرض کردم: افزون بر این سفارشم نمایید!
 »اشد.حق را بگوی، اگر چه تلخ و ناگوار ب«فرمودند:  ج آن حضرت

 گفتم: افزون بر این وصّیتم کنید!
ای در راه اطاعت از فرمان یزدان، ھراسی  کننده از سرزنش ھیچ سرزنش«فرمودند: 

 ».به خود راه نده
 عرض کردم: افزون بر این سفارشم کنید!

دانی باید تو را از (پرداختن به  آنچه از (عیب) خود می«فرمودند:  ج آن حضرت
شوی، در آنان به جستجویش  (و آنچه خود مرتکب آن می عیب) مردم، منصرف کند

گاھی، در دیگران  ،مباش. و ھمین عیب تو را بس که آنچه در خود نسبت بدان ناآ
 »شوی، در آنان به جستجویش باشی.) اش و آنچه را که خود مرتکب می بشناسی

 روایت کرده است.] »شعب االیمان«[این حدیث را بیهقی در 

 �َ  ) وَ ۳۰(
َ
 : «قاَل  ج اهللاِ  ْوَل سُ رَ  نَّ اَ  ،سةَ رَ �ْ رَ هُ  ىِبْ ْن أ

َ
غِ مَ  ْونَ ْدرُ تَ أ

ْ
ُ » ؟ةُ بَ يْ ا ال  وَ  هللاُ ْوا: اَ قال

ُ سُ رَ 
ُ

  ْوهل
َ
رُ ذِ : «، قاَل مُ ْعلَ أ

ْ
  كَ ك

َ
 َل يْ ، �ِ هُ ْ�رَ يَ ما بِ  خاكَ أ

َ
 رَ فَ : أ

َ
  ىِفْ  ْن اكنَ اِ  َت يْ أ

َ
  ىِخْ أ

َ
ْن اِ : «؟ قاَل ْوُل قُ ما أ

 ».هُ تَّ هَ ْد �َ قَ ، �َ ْوُل قُ ما�َ  هِ يْ ْن �ِ �ُ يَ ْم ْن لَّ اِ  ، وَ هُ بْتَ اْ�تَ  دِ قَ ، �َ ْوُل قُ ما�َ  هِ يْ �ِ  اكنَ 
دانید غیبت  یا میآ«فرمودند:   ج گوید: پیامبر گرامی اسالم سابوھریره -٣٠

 



 ۱۴۵  ها داستان پیرامون حوادث و واقعات و قصص و: باب دوم

 داناترند! ی او صحابه گفتند: خدا و فرستاده» چیست؟
ناپسند آنچه را که ناخوش و  غیبت، آن است که از برادرت«فرمودند:  ج پیامبر

 »دارد، یاد کنی.
ی خدا! اگر چه آنچه را که در مورد برادر مسلمانم یاد  گفته شد: ای فرستاده

 آید؟) کنم، در خود داشته باشد (باز ھم غیبت به شمار می می
اگر او را چنان یاد کنی که از آن برخودار است، غیبت او «فرمودند:  ج آن حضرت

 ».ای کنی که در او نیست، به او بھتان و افترا بستهای؛ و اگر از او چنان یاد  را کرده
 کرده است.] روایت »تحریم الغیبة«باب [این حدیث را مسلم در 

 : «ج اهللاِ  ْوُل سُ رَ  : قاَل قاَل  سرٍ ْن جابِ �َ  ) وَ ۳۱(
َ
  :÷َل �ْ رْبِ جِ  ىلاِ  لَّ جَ وَ زَّ عَ  اهللاُ  ْوىَح أ

َ
ْن أ

 
َ
 ذا بِ كَ  ذا وَ كَ  ةَ نَ �ْ دِ ْب مَ قْلِ أ

َ
َ النً فُ  كَ بْدَ ْم �َ هِ يْ �ِ  نَّ ! اِ بِّ ارَ ي: قاَل ها، فَ ْهلِ أ ، ْ�ٍ �َ  ةَ ْرفَ َط  َك ْعِص �َ ْم ا ل

 قاَل 
َ
َ  هُ ْجهَ وَ  نَّ اِ ْم؛ فَ هِ يْ لَ عَ  وَ  هِ يْ لَ بْها عَ قْلِ : أ  ».طُّ �َ  ةً ساعَ  ْر ىِفَّ عَّ مَ تَ �َ ْم ل

وحی  ÷خداوند بلندمرتبه به جبرئیل«فرمودند:  ج گوید: پیامبر سجابر -٣١
 فرستاد که فالن و فالن شھر و دیار را با اھالی و ساکنان آن، زیر و رو و واژگون کن.

ی تو است که  فالن بندهھا  آن عرض کرد: پروردگارا! به راستی در میان ÷جبرئیل
 ی یک چشم بر ھم زدن ھم نافرمانی تو را نکرده است؟! به اندازه

ھا) زیر و رو کن؛  ی آن و ھم بر آنان (ھمه خداوند بلندمرتبه فرمود: شھر را ھم بر او
ھای اھالی و ساکنان آن  صورتش ھرگز به خاطر من، (از گناھان و نافرمانی گزیرا که رن

ھا و  ھا و گناھان و بزھکاری شھر) متغّیر و دگرگون نشد (و وی از زشتکاری
پند و اندرز و  کرد و آنان را دادند، نھی نمی ھایی که اھالی آن شھر انجام می نافرمانی

نمود، و در برابر کارھای زشت و نازیبای آنان،  وعظ و ارشاد و راھنمایی و نصیحت نمی
ید و مستحق کیفر و آ کرد؛ از این رو، او نیز شریک جرم آنان به شمار می سکوت می

 »عذاب است.)
 کرده است.] روایت »شعب االیمان«بیهقی در [این حدیث را 

  :سوْدٍ ْسعُ مَ  بِْن ْن اِ �َ  ) وَ ۳۲(
َ
 قَ وَ  قامَ ، فَ ْ�ٍ ِص حَ  ىلَع  نامَ  ج اهللاِ  ْوَل سُ رَ  نَّ أ

َ
، هِ دِ سَ جَ  ىِفْ  رَ ثَّ ْد �

َ اهللاِ  ْوَل سُ ارَ ي: وْدٍ ْسعُ مَ  ْ�نُ اِ  قاَل فَ   ! ل
َ
 ْرتَ مَ ْو أ

َ
َ  َط بْسُ ْن نَ نا أ ِ  وَ  ماىِلْ : «قاَل ، فَ َل ْعمَ �َ  وَ  َك ل ما  ا، وَ ينْ �ُّ ل

 
َ
 ا اِ ينْ ادلُّ ا وَ نَ أ

ّ
ْ  لَّ َظ ْستَ اِ  ٍب راكِ  كَ ال

َ
 ».ها�َ رَ تَ  وَ  راحَ  مَّ �ُ  ةٍ رَ جَ شَ  َت حت
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بر روی حصیر و بوریایی خوابید و  ج گوید: رسول خدا سعبدالله بن مسعود -٣٢
 اثر گذاشته بود. ج از روی آن در حالی برخاست که در پھلوی مبارک آن حضرت

شد که ما  ی خدا! ای کاش می گفت: ای فرستاده ج خطاب به پیامبر سابن مسعود
برای شما بگسترانیم و (برای رفاه و آسایش شما و  ،دادید تا بستری نرم را فرمان می

 فراھم آوردن امکانات و وسایل رفاه) کار نمائیم!
فقط مانند رھگذری  ،مرا به دنیا چه کار! من در دنیا«فرمودند:  ج رسول خدا

 »آنجا را ترک گوید. ،گاه پس از استراحتی درختی قرار گیرد؛ آن زیر سایه ھستم که در
 .]اند روایت کرده» مثل الدنیا«خویش و ابن ماجه در باب » ُسَنن«ن حدیث را ترمذی در [ای

 �َ  ) وَ ۳۳(
َ
  نُْت : كُ قاَل  سوْدٍ ْسعُ مَ  ىِبْ ْن أ

َ
ْ غَ  ُب رْضِ أ

ِّ
ىِفْ ْن خَ مِ  ْعُت مِ سَ ، فَ الماً ىل

ْ
 :ْوتاً َص  ل

 ْم ْعلَ اِ «
َ
  ! َ�ُّ وْدٍ ْسعُ با مَ أ

َ
َ ، فَ »هِ يْ لَ عَ  نَْك مِ  َك يْ لَ عَ  رُ قْدَ أ

ْ
ُت قُ ، �ُ ج اهللاِ  ْوُل سُ رَ  وَ ذا هُ اِ فَ  تُّ فَ اتل

ْ
ا ي: ل

َ  َك نَّ ما اِ اَ : «قاَل ، فَ اهللاِ  ْجهِ وَ لِّ  رٌّ حُ  وَ ! هُ اهللاِ  ْوَل سُ رَ  َ ل َ ْفعَ ْم �َ ْول   ارُ انلّ  تَْك حَ فَ لَ ْل ل
َ
َ :ْو (قاَل أ  تَْك سَّ مَ ) ل

 ».ارُ انلّ 
ام بودم که صدایی از  گوید: مشغول کتک زدن برده سابومسعود (انصاری) -٣٣

بر تو،  ای ابو مسعود! بدان که قدرت و توانایی خداوند«گفت:  پشت سرم شنیدم که می
 »باشد. بیشتر از توانایی تو بر آن برده می

است؛ بدیشان گفتم: ای  ج نگاه کردم و دیدم که آن فرد گوینده، رسول خدا
تو  چه چناناگر «فرمودند:  ج ی خدا! او را به خاطر خدا، آزاد کردم. پیامبر تادهفرس

آتش سوزان دوزخ تو را «؛ یا »سوزاند کردی، آتش سوزان دوزخ، تو را می این کار را نمی
 »نمود. لمس می گرفت و فرا می

 کرده است.] روایت »و کفارة من لطم عبده كصحبة الممالی«مسلم در باب [این حدیث را 

َف خَ  نُْت : كُ قاَل  باٍس بّ �َ  بِْن ْن اِ �َ  ) وَ ۳۴(
ْ
! المُ ا غُ ي: «قاَل فَ  ؛ْوماً يَ  ج اهللاِ  ْولِ سُ رَ  ل

ِ  اهللاَ  ِظ ْحفِ ، اِ َك ظِ فَ َ�ْ  اهللاَ  ِظ ْحفِ اِ 
َ

  ْدهُ جت
ُ

 ذا سَ اِ  ، وَ َك اهَ جت
َ
َت أ

ْ
 فَ  ل

َ
 نَْت عَ ا اْستَ ذَ اِ  ، وَ اهللاَ  لِ اْسأ

 اْعلَ  ، وَ اهللاِ ْن بِ عِ اْستَ فَ 
َ
  نَّ ْم أ

ُ ْ
َ  ةَ مَّ األ   ْت ىلَع عَ مَ اْجتَ  وِ ل

َ
ِ  وْكَ عُ نْفَ �َّ ْن أ َ ءٍ ىَشْ �  اِ  وْكَ عُ نْفَ �َ ْم ، ل

ّ
ِ ال ْد قَ  ءٍ ىَشْ  �

َ  اهللاُ  هُ بَ تَ كَ  َ وَ  ؛َك ل   ْوا ىلَع عُ مَ اْجتَ  وِ ل
َ
ِ  وْكَ رُضُّ يَّ ْن أ َ ءٍ ىَشْ �  اِ  وْكَ رُضُّ يَ ْم ، ل

ّ
ِ ال  اهللاُ  هُ بَ تَ ْد كَ قَ  ءٍ ىَشْ  �

  ِت عَ فِ ، رُ َك يْ لَ عَ 
َ ْ
 ».ُف حُ الصُّ  ِت فَّ جَ  وَ  قْالمُ األ
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[بر چھار پا و  ج گوید: روزی پشت سر رسول خدا بعبدالله بن عباس -٣٤
آموزم [پس  ای جوان! کلماتی به تو می«مرکبی] سوار بودم؛ [خطاب به من] فرمودند: 

را در تمام ھا  آن ی عمل بپوشان و ھا جامه با دّقت به سخنانم گوش فرا بده و بدان
ی گوش خویش قرار بده: حّق] خداوند بلند مرتبه را  نصب العین و آویزه ،زندگیمراحل 

ھا و احکام و دستوراتش و اجتناب از نواھی و  [با اجرای اوامر و فرامین و تعالیم و آموزه
دارد؛ [حق، حدود،  کند و پاس می ماتش] رعایت کن، خداوند نیز تو را حفظ میحّر مُ 

[و به ھمراه خود]   و رعایت کن، که او را فراروی خویش پاس دار ] خدا را…فرائض و 
ای داشتی، از خدا بخواه، و ھرگاه کمک و یاری جستی، از  ه خواستهیابی. ھرگا می

 خداوند یاری و کمک جوی؛
ی مردمان گرد آیند تا بھره و سودی به تو برسانند، نخواھند  بدان که اگر ھمه

خداوند بلندمرتبه برای تو مقّرر نموده و نوشته  مگر آنچه ،توانست نفعی به تو برسانند
گرد آیند تا زیانی به تو برسانند، نخواھند توانست زیانی به تو  چه چناناست؛ و اگر 

ھا[ی سرنوشت]  به زیان تو مقّرر نموده و نوشته است؛ قلم مگر آنچه خداوند ،برسانند
 »اند. ھا، خشک شده ھا و نامه برداشته و صحیفه

 .]اند خود روایت کرده» ُسَنن«خویش، و ترمذی در » ُمسَند«را احمد بن حنبل در  ن حدیث[ای

 �َ  ا�ِ بْدُ �َ  بِْن  مْحِن الرَّ  بْدُ ْن �َ �َ  ) وَ ۳۵(
َ
 �ِ ْن أ

، رٍ فَ سَ  ىِفْ  ج اهللاِ  ْولِ سُ رَ  عَ ا مَ نّ : كُ قاَل  هِ يْ
 رَ ، فَ هِ تِ اجَ حِل  َق لَ اْ�َط فَ 

َ
 ، فَ رْخانِ ها فَ عَ مَ  ةً رَ نا مُحُّ يْ أ

َ
  ِت جاءَ ها، فَ يْ رْخَ فَ  ْذناخَ أ

ْ
ْت لَ عَ جَ ، فَ ةُ رَ مُّ حُ ـال

ِ وَ بِ  هِ هذِ  عَ جَ فَ  نَ مَ : «قاَل ، فَ ج ىِبُّ انلَّ  جاءَ ، فَ ُش ْفرَ �َ 
َ

َ ْوا وَ دُّ ها؟ رُ دل
َ

ْ ها اِ دل
َ

 ْمٍل �َ  ةَ �َ رْ قَ  یأرَ  وَ  ؛»هايل
ْ قُ ؟ �َ »هِ هذِ  َق رَّ ْن حَ مَ : «قاَل  .قْناهارَّ حَ  دْ قَ 

َ
نا: �

ْ
  ىِغْ نْبَ يَ ال هُ نَّ اِ : «. قاَل نُ ل

َ
 اِ  ارِ انلّ بِ  َب ذِّ عَ �ُّ ْن أ

ّ
 بُّ رَ ال

 ».ارِ انلّ 
کند  ) روایت میس، از پدرش (عبدالله بن مسعودبعبدالرحمن بن عبدالله -٣٥

به دنبال  ج در سفری بودیم؛ پیامبر ج که وی گفت: ھمراه با پیامبر گرامی اسالم
سرخ رنگ ھمانند ای  ای (پرنده» رهمُّ ُح «قضای حاجت و اجابت مزاج رفتند و ما 

ھای او را گرفتیم؛ پرنده  گنجشک) را دیدیم که دو جوجه به ھمراه داشت؛ ما جوجه
گستراند که  ھای خویش را می شد و بال آمد و شروع به بال زدن نمود؛ (یعنی بلند می

 ھایش قرار دھد.) ی بال ھا را زیر سایه شاید جوجه
 ،ھایش چه کسی این پرنده را با ربودن جوجه«تشریف آوردند و فرمودند:  ج پیامبر
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 »ھایش را بدو باز پس دھید. آزرده و به درد آورده است؟ جوجه
چه کسی این را «ی موری را دیدند که آن را سوزانده بودیم. فرمودند:  و النه

 را نشایدجز خدای آتش، کسی «فرمودند:  ج گفتیم: ما. آن حضرت» سوزانده است؟
 »که با آتش، عذاب و کیفر دھد.

 .]روایت کرده است »فی کراهیة حرق العدو بالنار«را ابوداود در باب  [این حدیث

  :سْمروٍ �َ  بِْن  ا�ِ بْدُ ْن �َ �َ  ) وَ ۳۶(
َ
: قاَل ، فَ هِ دِ ْسجِ مَ  ىِفْ  ْ�ِ سَ ْجلِ مَ �ِ رَّ مَ  ج اهللاِ  ْوَل سُ رَ  نَّ أ

  ، وَ ْ�ٍ خَ  ما ىلَع هُ الِك «
َ
  ماهُ دُ حَ أ

َ
 هِ بِ ْن صاحِ مِ  ُل فَْض أ

َ
ْ اِ  ْونَ بُ ْر�َ يَ  وَ  اهللاَ  ْونَ ْدعُ يَ �َ  الءِ ا هؤُ مّ ، أ

َ
، هِ يل

  ْن شاءَ اِ فَ 
َ
  ْم، وَ هُ عَ نَ مَ  ْن شاءَ اِ  ْم، وَ ْعطاهُ أ

َ
فِ  ْونَ مُ لَّ عَ تَ يَ �َ  الءِ ا هؤُ مّ أ

ْ
  ْقهَ ال

َ
عِ ) اَ :ْو (قاَل أ

ْ
مَ ل

ْ
 ، وَ ل

اهِ  ْونَ مُ لِّ عَ �ُ 
ْ
 هُ ، �َ َل اجل

َ
 ْم.هِ يْ �ِ  َس لَ جَ  مَّ �ُ  ؛»امً لِّ عَ مُ  ثُْت عِ ما بُ نَّ اِ  ، وَ ُل فَْض ْم أ

به مسجد تشریف آوردند و گذرشان به دو  ج گوید: پیامبر سعبدالله بن عمرو -٣٦
م که صحابه برای خویشتن دائر ی تعلیم و تعلّ  ی ذکر و دیگری، حلقه حلقه (یکی حلقه

 کرده بودند) افتاد.
رند، ولی ارزش و یھر دو گروه بر خ«از فرصت استفاده کرده و فرمودند:  ج پیامبر

 ی دیگری است. جایگاه یکی از آن دو حلقه، برتر از حلقه
اند، مشغول به عبادت و  اّما این گروه که به ذکر و عبادت و دعا و نیایش پرداخته

ھستند؛ از این رو،  خوانند و متوجه او پرستش خدایند، و با زبان حال و قال، خدا را می
دھد، و اگر  ھا ثواب و پاداش می اگر خداوند بلندمرتبه بخواھد و صالح ببیند، بدان

 دھد. ھا چیزی نمی بدان بخواھد
گروه دیگر، به فراگیری فقه و فرزانگی و علم و دانش و آموزش آن به جاھالن و  اامّ 

ی  آنان، برتر از مقام و مرتبه اند؛ پس مرتبه و مقام و ارزش و جایگاه مشغول  خردان، بی
م و آموزگار، برانگیخته عابدان و پرستشگران است؛ زیرا جز این نیست که من معلّ 

 »شدم.
در جمع گروھی نشستند که مشغول به تعلیم و  ج خود پیامبر آنگاهگوید:  راوی می

 تعّلم علوم و فنون اسالمی و دینی بودند.
 .]روایت کرده است »لعلم و العالمفی فضل ا«این حدیث را دارمی در باب [

ِ �َ  ) وَ ۳۷( ْول سُ ا رَ ي: قاَل فَ  ج اهللاِ  ْولِ سُ رَ  یْ دَ يَ  ْ�َ �َ  دَ عَ قَ �َ  ٌل جُ رَ  ْت: جاءَ قالَ  لةَ شَ ْن اع�
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  ، وَ ِ�ْ ْونَ ْعُص �َ  وَ  ِ�ْ ْونَ ْونُ َ�ُ  وَ  ِ�ْ ْونَ بُ ْ�ذِ يَ  ْ�ِ ْوكِ ْملُ مَ  ىِلْ  نَّ ! اِ اهللاِ 
َ
  ْم وَ هُ مُ ْشتِ أ

َ
  َف يْ كَ فَ ْم، هُ �ُ رْضِ أ

َ
ا نَ أ

قِ  ْومُ يَ  ذا اكنَ اِ : «ج اهللاِ  ْوُل سُ رَ  قاَل ْم؟ فَ نْهُ مِ 
ْ
 ، وَ وْكَ بُ ذَ كَ  وَ  وْكَ َص عَ  وَ  وْكَ ماخانُ  ُب سَ ُ�ْ ، ةِ امَ يال

َ فافً كِ  ْم، اكنَ هِ ْو�ِ نُ ذُ  ْدرِ قَ ْم بِ اهُ يّ اِ  َك قابُ عِ  ْن اكنَ اِ فَ  ؛مْ اهُ يّ اِ  َك قابُ عِ   ْن اكنَ اِ  ، وَ َك يْ لَ العَ  وَ  َك ا، الل
 صَّ ْ�تُ ْم، اُ هِ ْو�ِ نُ ذُ  ْوَق ْم فَ اهُ يّ اِ  َك قابُ عِ  ْن اكنَ اِ  ، وَ َك ْضًال لَّ فَ  ْم، اكنَ هِ ْو�ِ نُ ذُ  ْونَ ْم دُ اهُ يّ اِ  َك قابُ عِ 
 َ فَ  نَْك ْم مِ هُ ل

ْ
ُ  قاَل ، فَ بىِْكْ �َ  وَ  ُف ْهتَ �َ  َل عَ جَ  ، وَ ُل جُ الرَّ  ىحَّ نَ تَ �َ » ْضُل ال

َ
 : «ج اهللاِ  ْوُل سُ رَ  هل

َ
 ْقرَ ما �َ أ

ُ
 أ

  عُ َض نَ  (وَ »: لَّ جَ وَ زَّ عَ  اهللاِ  ْوَل قَ 
ْ
قِ  نَ �ْ وازِ مَ ـال

ْ
قِ  ْومِ يِلَ  ْسَط ال

ْ
 ْن اكنَ اِ  ئاً وَّ یْ شَ  ْفٌس �َ  مُ ْظلَ ال �ُ فَ  ةِ امَ يال

  لٍ ْردَ ْن خَ مِّ  ةٍ بَّ حَ  ثْقاَل مِ 
َ
 اهللاِ  ْوَل سُ ا رَ ي: ُل جُ الرَّ  قاَل ) فَ ْ�َ بِ نا حاسِ بِ  ىفكَ  ها وَ نابِ یْ تَ أ

َ
 وَ  ىِلْ  دُ جِ ! ما أ

 ْم، هِ تِ قَ فارَ ْن مُ مِ  اً ْ� ا خَ ئً یْ شَ  الءِ ؤُ هلِ 
ُ
  كَ دُ ْشهِ أ

َ
 هُ ْم لُكُّ هُ �َّ �

َ
 .ْحرارٌ ْم أ

نشست و گفت: ای  ج گوید: مردی آمد و رو به روی پیامبر لعایشه -٣٧
گویند و  باشم که به من دروغ می به راستی من، دارای بردگانی می  ی خدا! فرستاده

را دشنام ھا  آن کنند؛ و من نیز ورزند و مرا نافرمانی می نسبت به من خیانت می
چه وضع و   ھا، ی آن خواھم بدانم که از ناحیه زنم؛ حال می دھم و کتکشان می می

 تاخیز] خواھم داشت؟حالتی [در روز رس
ی آنچه که  ھرگاه روز رستاخیز فرا رسد، ھمه«در پاسخ فرمودند:  ج آن حضرت

اند، و جملگی  ھایی که از تو کرده اند، و تمامی نافرمانی نسبت به تو خیانت ورزیده
عمال اِ ھا  آن ی عقاب و کیفرھایی که تو در حق اند؛ و ھمه ھایی که به تو گفته دروغ
ھا  آن عقاب و کیفرھایی که تو در حق چه چناناسبه خواھد شد؛ پس اگر ای، مح نموده

باشد، در آن صورت کیفرھای ھا  آن ھای ی گناھان و بزھکاری ای، به اندازه اعمال نموده
سود و نفعی وجود دارد ھا  آن نه در  طور که برای تو، است؛ اینھا  آن تو ھمانند گناھان

 تو در مقابل گناه آنان.)و نه زیان و ضروری؛ (یعنی:گناه 
ای، کمتر از  اعمال نمودهھا  آن عقاب و کیفرھایی که تو در حق چه چنانو اگر 

ھای افزون آنان،  در آن صورت گناھان و بزھکاری  باشد،ھا  آن ھای گناھان و بزھکاری
ھا، بردگانت مؤاخذه خواھند شد؛) ولی اگر عقاب  به سود تو خواھد بود (و به خاطر آن

فرھای تو، بیشتر از گناھان و تقصیرھای آنان باشد، در آن صورت، قصاص کیفرھای و کی
 »جوابگو باشی.ھا  آن شود و باید در برابر از تو گرفته می ،افزون تو، به نفع بردگان
سو شد و به فریاد و  ای یک ]، آن مرد به گوشهج ی رسول خدا پس از این [فرموده

 گریه و عجز و البه پرداخت؛
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 ای: ی خدای را نخوانده آیا این فرموده«خطاب بدو فرمودند:  ج برپیام

اۖ �ن َ�َن ِمۡثَقاَل َحبَّٖة  ٔٗ فََ� ُ�ۡظلَُم َ�ۡفٞس َشۡ�  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱِ�َۡوِم  ۡلقِۡسَط ٱ لَۡمَ�ٰزِ�نَ ٱَونََضُع ﴿
تَۡيَنا بَِهاۗ َوَ�َ�ٰ بَِنا َ�ِٰسبِ�َ 

َ
 ]٤٧[األنبیاء:  ﴾٤٧ّمِۡن َخۡرَدٍل �

و ما ترازوی عدل و داد را در روز رستاخیز خواھیم نھاد، و اصًال به ھیچ کسی کمترین «
ی خردلی (کار نیک یا بدی انجام گرفته) باشد، آن را  ی دانه شود. واگر به اندازه ستمی نمی

دھیم) و بسنده خواھد بود که ما حسابرس و  سازیم (و سزا و جزای آن را می حاضر و آماده می
 »باشیم. )ھا (اعمال و اقوال شما انسانحسابگر 
ھا، چیزی را بھتر از  من برای خویش و آن  ی خدا! آن مرد گفت: ای فرستاده آنگاه
ھا  آن گیرم که تمامی بینم که آنان را از خود جدا کنم؛ پس شما را گواه می این نمی
 »آزاداند.

 است.]روایت کرده  »تفسیر سورة االنبیاء«در [این حدیث را ترمذی 

 �َ  ) وَ ۳۸(
َ
َ ْن أ   ىلاِ  ْهٍط رَ  ةُ الثَ ثَ  : جاءَ قاَل  سٍس �

َ
َ  ج ىِبِّ انلَّ  ْزواِج أ � 

َ
ُ ْسأ  ىِبِّ انلَّ  ةِ بادَ ْن عِ �َ  ْونَ ل

 مّ لَ ، فَ ج
ُ
 ها كَ وا بِ ْخرِبُ ا أ

َ
ُ وْها، فَ قالُّ ْم تَ هُ �َّ �  قال

َ
ْ  نَ �ْ ْوا: أ

َ
ْن مِ  مَ دَّ قَ ما�َ  ا�ُ رَ فَ ْد �َ قَ  وَ  ج ىِبِّ انلَّ  نَ مِ  نُ �

 ما تَ  وَ  هِ نْبِ ذَ 
َ
  قاَل فَ  ؛رَ خَّ أ

َ
 هُ دُ حَ أ

َ
 مّ ْم: أ

َ
 ا فَ نَ ا أ

ُ
  َل يْ اللَّ  �ِّ َص أ

َ
 رُ اآلخَ  قاَل  داً، وَ بَ أ

َ
 مّ : أ

َ
 ا فَ نَ ا أ

َ
 هارَ انلَّ  ْومُ ُص أ

 
َ
  داً وَّ بَ أ

ُ
خَ  قاَل  وَ  ؛رُ فْطِ ال أ

ْ
 رُ اآل

َ
 نَ : أ

َ
 فَ  ساءَ النِّ  ُل ْ�زَتِ ا أ

َ
  جُ وَّ زَ تَ ال أ

َ
ْ اِ  ج ىِبُّ انلَّ  جاءَ داً. فَ بَ أ

َ
: قاَل ْم فَ هِ يل

» 
َ
ِ  مُ ْ�تُ أ

َّ
تُ قُ  نَ �ْ اذل

ْ
 كَ  ذا وَ ْم كَ ل

َ
ْ ! اِ اهللاِ ما وَ ذا؟ أ ِّ�  

َ َ
  وَ  هِ لّ ـْم لِ ْخشا�ُ أل

َ
ُ تْقا�ُ أ

َ
ْ لكِ  ؛ْم هل ِّ�  

َ
 وَ  ْومُ ُص أ

 
ُ
  ، وَ رُ فْطِ أ

ُ
ْ َص أ   وَ  �ِّ

َ
  ، وَ دُ ْرقُ أ

َ
ْ مِ  َس یْ لَ فَ  ىِتْ نَّ ْن سُ �َ  َب غِ ْن رَّ مَ ، �َ ساءَ النِّ  جُ وَّ زَ تَ أ ِّ�.« 

ّیت و کیفّیت و آمدند و از کّم  ج گوید: سه نفر نزد ھمسران پیامبر سانس -٣٨
 سؤال نمودند. ج شیوه و روش عبادت پیامبر
باخبر ساختند، گویا آنان عبادت  ج ی عبادت آن حضرت چون آنان را از شیوه

  گمان خداوند، را کم شمردند و با خود گفتند: ما کجا و پیامبر کجا! بی ج پیامبر
 اش را آمرزیده و بخشیده است. گذشته و آینده گناھان

دارم. دیگری  ا من، ھمیشه نماز شب به پا میپس از آن، یکی از آن سه نفر گفت: امّ 
می گفت: گیرم و یک روز آن را نخواھم خورد. سوّ  گفت: من تمام عمر را روزه می

نمایم و  گیری می رهکنم و) از زنان کنا ھا را بر خود حرام می ای از لذائذ و راحتی (پاره
ت و دوری از لذائذ و آمیزش جنسی با کنم (و راه درویشی و رھبانیّ  ھرگز ازدواج نمی
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) از این رو،رسانیدند؛  ج گیرم. سخنانشان را به گوش پیامبر زنان را در پیش می
اید؟ (و  و چنان گفته شما کسانی ھستید که چنین«به نزد آنان رفت و فرمود:  جپیامبر

ھا را بر خود تحریم کرده و سوگند یاد  از چیزھای پاکیزه و لذائذ و راحتیای  پاره
ھا مشغول عبادت و روزھا مشغول روزه باشید و ھمانند کشیشان  اید که شب کرده

ت و ترک آمیزش جنسی با رتاضان، دنیا را ترک گویید و رھبانیّ ھا و مُ  مسیحی و رھبان
 د؟)ھمسر و امتناع از ازدواج را در پیش گیری
ترسم و از شما پرھیزگارتر و  ی شما از خدا می به خدا سوگند! که من بیشتر از ھمه

ورم و قسمتی از شب را به اقامه و خ گیرم و ھم می با این وجود، ھم روزه می ؛باتقواترم
کنم و با  خوابم و با زنان نیز ازدواج می پردازم و قسمتی از آن را می برپایی نماز می

 دارم.ھمسرانم آمیزش 
(سّنت و روش من، این است؛) پس ھر کس از سّنت و منش من روی گرداند، از 

 »من نیست.
روایت  خویش» صحیح«و مسلم در   ،»الترغیب فی النکاح«را بخاری در باب [این حدیث 

 اند.] کرده

عِ  ِن عَ  ) وَ ۳۹(
ْ
  مَّ �ُ  ؛ْومٍ يَ  َت ذا ج اهللاِ  ْوُل سُ نا رَ بِ  ّ� َص  :قاَل  ،سةَ �َ سارِ  بِْن  ْر�اِض ال

َ
 َل ْ�بَ أ

عُ نْهَ ْت مِ فَ رَ ذَ  ةً غَ يْ لِ بَّ  ةً َظ وْعِ نا مَ َظ �َ وَ ، فَ هِ ْجهِ وَ نا بِ يْ لَ عَ 
ْ
قُ نْهَ ْت مِ لَ جِ وَ  ، وَ ْونُ يُ ا ال

ْ
 قاَل فَ  ؛وُْب لُ ا ال

 !اهللاِ  ْوَل سُ ا رَ ي: ٌل جُ رَ 

 كَ 
َ
 فَ  ٍع دِّ وَ مُ  ةُ َظ وْعِ مَ  هِ هذِ  نَّ أ

َ
 : «قاَل فَ  ؛ناوِْص أ

ُ
ْن اِ  وَ  ةِ اعَ الّط وَ  ْمعِ السَّ وَ  اهللاِ  یْقوَ تَ ْم بِ �ُ يْ وِْص أ

ِ �ُ يْ لَ عَ اً، �َ ْ� ثِ الفاً كَ ْختِ اِ  یَ� سَ فَ  یْ ْعدِ ْم �َ نْ�ُ مِ  ُش عِ يَّ ْن مَ  هُ نَّ اِ اً، فَ يّ شِ بَ بْداً حَ �َ  اكنَ   وَ  ىِتْ نَّ سُ ْم �
  ةِ نَّ سُ 

ْ
  نَ �ْ دِ اشِ الرّ  فاءِ لَ ـُ اخل

ْ
 ْم وَ ا�ُ يّ اِ  ، وَ ذِ واجِ انلَّ ها بِ يْ لَ ْوا عَ ضُّ عَ  ها وَ ْوا بِ كُ سَّ مَ ، �َ ْ�َ �ِّ ْهدِ مَ ـال

  ثاِت دَ ُ�ْ 
ُ ْ
 ».ةٌ اللَ َض  ةٍ ْدعَ بِ  لُكَّ  ، وَ ةٌ ْدعَ بِ  ةٍ ثَ دَ ُ�ْ  لُكَّ  نَّ اِ ، فَ ْورِ مُ األ

با ما نماز خواند و پس از  ج گوید: روزی پیامبر خدا ساض بن ساریهبعر -٣٩
از آن به ھراس و دھشت  ،ھا ای کرد که دل ی نماز، متوجه ما شد و ما را موعظه اقامه

 ھا به گریه درآمدند. و چشم افتادند
توصیه  ی خداحافظی است؛ پس ما را ی خدا! گویی این موعظه گفتیم: ای فرستاده

 .دو سفارشی کنی
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شما را به تقوا و ترس از خدا، و شنیدن و فرمان بردن (از اوامر و «فرمود:  آنگاه
و احکام و دستورات شرعی، و حقایق و   ،ھای نبوی فرامین الھی، و تعالیم و آموزه

بشی بر شما امارت و ای َح  کنم، ھر چند که برده مفاھیم واالی قرآنی) توصیه می
 فرمانروایی براند.

تردید از شما ھر کس که عمری دراز بکند و زنده بماند، به زودی ناظر اختالفات  بی
ن وقتی به راه و روش من و زیادی (در میان مسلمانان) خواھد گشت. بنابراین، در چنی
مردان ھدایت  )، آن بزرگشسبک و منش خلفای راشدین، (ابوبکر، عمر، عثمان و علی

گر، تمّسک جویید؛ و با چنگ و دندان، آن را بگیرید و حفظ کنید و از  یافته و ھدایت
 ت برحذر باشید.ایجاد امور نوشناخته و نوپیدا در دین، به شّد 

ضاللت و گمراھی   ای در دین، بدعت و ھر بدعتی، نوساختهچون ایجاد ھر امر 
 »گردد.) است، (و ھر ضاللتی، به آتش سوزان دوزخ منتھی می

 روایت» لزوم السنة«خویش، و ابوداود در باب » ُمسَند«حدیث را احمد بن حنبل در [این 

 اند.] کرده

 اِ  هُ نَ یْ بَ  وَ  ِ�ْ یْ بَ  َس یْ ، لَ ارٍ مِح  ىلَع  ج ىِبَّ انلَّ  َف دِ رَ  نُْت : كُ قاَل  سعاذٍ ْن مُ �َ  ) وَ ۴۰(
ّ

 ةُ رَ خَّ ؤَ  مُ ال
عِ  قُّ ما حَ  وَ  هِ بادِ عِ  ىلَع  اهللاِ  قُّ ما حَ  یْ ْدرِ ْل تَ هَ ! «عاذُ ا مُ ي: قاَل ، فَ ْحِل الرَّ 

ْ
ُت قُ » ؟اهللاِ  ىلَعَ  بادِ ال

ْ
: ل

ُ سُ رَ  وَ  هللاُ اَ 
ُ

  ْوهل
َ
عِ  ىلَعَ  اهللاِ  قَّ حَ  نَّ اِ فَ : «، قاَل مُ ْعلَ أ

ْ
  بادِ ال

َ
ُ ال  ، وَ وْهُ دُ ْعبُ �َّ ْن أ  قُّ حَ  ، وَ ئاً یْ شَ  هِ ْو�ْا بِ �ُ رْشِ �

عِ 
ْ
  اهللاِ  ىلَعَ  بادِ ال

َ
 أ

ّ
 مَ  َب ذِّ عَ �ُ  ْن ال

ّ
ُ  ْن ال ُت قُ » ئاً یْ شَ  هِ بِ  كُ رْشِ �

ْ
 اهللاِ  ْوَل سُ ا رَ ي: ل

َ
 فَ ! أ

ُ
َ ال أ � ُ ؟ اَس انلّ  هِ بِ  رشِّ

ْ بَ ال تُ : «قاَل   ».ْوالِكُ تَّ يَ ْم �َ  هُ رشِّ
با ھم بر یک االغ سوار  ،ج گوید: در حالی که پشت سر پیامبر ج معاذبن جبل -٤٠

میان من و ایشان حایل نبود؛   االن)،پای جز قسمت آخر َرحل ( شده بودیم و فاصله
بندگان (پاداش  و حّق  خداوند بر بندگانش دانی حّق  ای معاذ! آیا می«فرمود:  ج پیامبر

 دانند! میرسولش بھتر  گفتم: خدا و »ھا) بر خدا چیست؟ آن
حق خدا بر بندگانش، آن است که او را پرستش کنند و چیزی را «فرمود:  ج پیامبر

 د.نھمتا و شریک او قرار ندھ
شریک  و حق بندگان (پاداش بندگان) بر خداوند آن است که: کسانی را که برای او

 »دھند، عذاب و کیفر ندھد. و انبازی قرار نمی
تا این مژده را به مردم بدھم (تا  دھید ا اجازه میی خدا! آیا مر گفتم: ای فرستاده
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کا و اعتماد تّ خیر؛ این مژده را به آنان مده؛ زیرا که با اِ «شاد و خرسند گردند؟) فرمود: 
کنند  شوند و از انجام کارھای خیر و مفید، کوتاھی می بر این مژده، سست و ضعیف می

 نند.نشی (و بر ھمین سخن اعتماد کرده و بر جای خود می
را از بشارت دادن  س، معاذج شاید کسی سؤال کند: وقتی که پیامبر گرامی اسالم

به این حدیث منع کرد؛ پس چگونه او به خود اجازه داد که این نوید و مژده را به مردم 
 بدھد؟

این بوده که برای ھر کس و به طور  ،ج در پاسخ باید گفت: مقصود نھی پیامبر
این حدیث را بیان نکند؛ چرا که برخی از مردم، توان درک و فھم چنین  ،عموم

ھایی، دچار چالش و دغدغه و سوء تفاھم  سخنانی را ندارند و از بیان کردن چنین مژده
ھایی، برای فرزانگان و فرھیختگان و افراد فھمیده و  شوند؛ اما اگر اینگونه مژده می

 نیست. مورد اعتماد بیان شود، اشکالی در آن
احادیثی دیگر  ج پیامبر اینکهاین حدیث را پس از   ،ساست که معاذ و نیز ممکن

 اِ  هلَ ال اِ  قاَل  َمنْ «بدین مضمون، مانند 
َّ

َ  َل خَ  اهللا، دَ ال
ْ
برای مردم بیان کرده است،  ،»ةَ نَّ اجل

 »ذکر نموده باشد.)
 ، مسلم، ترمذی و ابن ماجه روایت»اسم الفرس والحمار«را بخاری، در باب  حدیث [این

 اند.] کرده

  رُ هذا آخِ  وَ «
َ ْ
اِب ْن هذَ مِ  ِث يْ حادِ األ

ْ
 بِ  ، وَ ا ابل

كِ  مَّ �َ  هِ مامِ تَ
ْ
 ، وَ تاُب ال

ْ
 بِّ رَ  هِ لّ ـلِ  ْمدُ حَ ـال

علَ 
ْ
  هِ ْحبِ َص  وَ  آهِلِ  وَّ  دٍ مَّ ُ�َ  هِ لِ سُ رُ  دِ يِّ سَ  ىلَع  ةُ الالصَّ  ، وَ ْ�َ مِ ال

َ
 .ْ�َ عِ مْجَ أ

  قاَل 
ْ
َ مِ  ْغُت رَ ) فَ هُ يَ عْ سَ  رَ كَ شَ  وَ  نْهُ �َ  ا اهللاُ فَ : (�َ ُف لِّ ؤَ مُ ـال كِ هذَ  دِ �ْ ْسوِ ْن �

ْ
 ا�ِ ْمدِ حِبَ  تاِب ا ال

  ضانَ مَ رَ  ْهرِ شَ  ىِفْ  هِ قِ يْ ْو�ِ تَ  ْسِن حُ  وَ 
ْ
  ةَ نَ سِ  كِ بارَ مُ ـال

َ
  ْعدَ �َ  ْ�َ بْعِ سَ  وَّ  عٍ ْر�َ أ

َ
ٍف أ

ْ
 نَ مِّ  ةٍ ائَ مِ الثَ ثَ  وَّ  ل

 
ْ
 »ةُ يَّ حِ اتلَّ  وَ  ةُ الا الصَّ هَ بِ صاحِ  ىلَع  ةِ �َّ وِ بَ انلَّ  ةِ ْجرَ هِ ـال

باشد که با پایان یافتن آن، این  و این آخرین و واپسین حدیث از احادیث این باب می
رسد. و حمد و ستایش از آِن پروردگاری است که پرورگار جھانیان  کتاب نیز به پایان می

و  ج دار و پیشقراول پیامبران خدا، حضرت محمد بر طالیهاست؛ و درود و سالم 
 خاندان و جملگی یاران او باد.

گوید: به حمد و ستایش خدا  -خدایش او را بیامرزد و تالشش را بپذیرد  -نویسنده 
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ھزار و سیصد  و ُحسن توفیقش، از نگارش این کتاب، در ماه مبارک رمضان، به سال یک
فارغ شدم  -که بر صاحب آن، درود و سالم باد  -رت نبوی پس از ھج و ھفتاد و چھارِ 

 را به پایان رساندم.و آن 
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