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 ��م ا� ا����ن ا����م
 

 پيشگفتار

شنبه  در روز سهدر اصل، اين كتابچه سخنراني و كنفرانسي بود كه بعد از نماز مغرب، 
ارائه  )ملز(ال رياض محلةالنعيم واقع در شهر  مسجد جامعدر   ه 26/10/1412مورخة 

 شد.
 ارائه شد.  ه 1413ماه محرم سال  زلفي درالسپس در شهر 

 تكرار گرديد.  ه 17/11/1414 ورخةشنبه م دوباره در شهر مذنب روز پنج
مير عبدالرحمن بن عبداهللا در روز دوشنبه مورخة بعداً در شهر رياض مسجد أ

 نيز ارائه شد.  ه 19/11/1414
آن را به صورت كامل از نوار كاست بر روي كاغذ  –ابراهيم السبتي  –برادر بزرگوار 

تري اقدام به نوشتن آن  با سبك و شكل كامل –بندر الشويقي  –ت و بعد از او برادر نوش
خوانند و يا  را مي كه آن سنده را بدهد. همچنين كسانينمود. خداوند جزاي خير هر دو نوي

ها را  كنند، خداوند پاداش نيك و خير آن دهند و يا آن را چاپ و منتشر مي گوش فرا مي
 .هللا شاء نإاز اين اجر و پاداش محروم نشويم.  نيز بدهد. و ما هم

 



 
 
 

 ��م ا� ا����ن ا����م

 مقدمه

 
علی آله وصحبه للعاملني و ةالسالم علی املبعوث رمحو ةالصالرب العاملني، و  هللا احلمد  

 الطيبني الطاهرين.

 :أما بعد

ٰ  ﴿: فرمايد در كتاب خود مي –جلّ و عال  –خداوند عظيم الشأن  هٓ َٓ ُّ ِينٓ ٱ آَ َّ 
 ْ ِ ٱ ِعندٓ  ًتآمقۡ  ٓكُ�ٓ  ٢ ٓعلُونٓ ٓ�فۡ  ٓ�  ٓما ٓ�ُقولُونٓ  لِمٓ  ٓءآمُنوا ن َّ

ٓ
ْ  أ  ﴾٣ ٓعلُونٓ ٓ�فۡ  ٓ�  ٓما ٓ�ُقولُوا

   ]٣  ،٢: الصف[
!. نزد اهللا سخت كنيد؟ نمي عمل كه گوييد مي را چيزي چرا! ايد آورده ايمان كه اي كساني«

 .»كنيد چيزي را بگوييد كه عمل نمي ناپسند (و موجب خشم) است آن كه
سبب نزول اين آيات اين : فرمايد اين آيه را تفسير كرده است و مي م ابن عباس

كه جهاد و جنگ در راه خدا واجب شود  است كه جماعتي از مؤمنان، قبل از اين
كه  ترين كاري ما را به محبوب –عزوجل  –كه خداوند  خيلي دوست داريم: گفتند مي

خود خبر داد  ارد راهنمايي كند و ما به آن عمل كنيم، خداوند به پيامبردوست د
گونه  كه هيچ وند ايمان به اوست. ايمانيترين كار نزد خدا ترين و محبوب كه مهم

با كافران و اهل معصيت  اي در آن نباشد. بعد از آن جهاد و نبرد شك و شبه
 باشد. مي

ن دستور داده شد، جمعي از مسلمانان كه از طرف خدا جهاد واجب و به آ زماني
د: آن را نپسنديدند و اين فرمان برايشان سـخت و ناخوشـايند بـود. خداونـد فرمـو     
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ِ ٱ ِعنـدٓ  ًتآمقۡ  ٓكُ�ٓ ﴿ ن َّ
ٓ
ْ  أ كـه ايمـان    اي كسـاني «  ]٣: الصـف[ ﴾ ٣ ٓعلُـونٓ ٓ�فۡ  ٓ�  ٓمـا ٓ�ُقولُـوا

 .0F1»كنيد؟! گوييد كه عمل نمي ايد! چرا چيزي را مي آورده
سازد كه جايز  كند و آگاه مي گويد ملزم مي كه مي اين آيه انسان مؤمن را به آنچه

 نيست سخني را بگوييم و به آن عمل نكنيم.
به سبب غفلت از اين آيه و امثال اين آيه، بسياري از مردم در اين دوره و زمانه 

زي نيستند اند. اين درد و بيماري چي به درد و بيماري عجيب و خطرناكي مبتال شده
بلكه بيماري در سلوك و اخالق و  كه بر جسم و اعضاي انسان پديدار شوند،

 باشد. ختالل در گفتار و رفتار ميا
شتر مردم هاي بي منظور و هدفم از اين بيماري، تضاد و تناقض ظاهري در كار

اندازند، و  يي ميسان و شبيه هم هستند فرق و جدا كه هم باشد كه بين چيزهايي مي
دهند.  هم تطابق دارند حكم و نظر مختلف ارائه ميكه كامالً با ايا و مسائليقض

كند.  شان را نابود مي ها گفتار باشد. و افعال و رفتار آن شان ضد كردارشان مي گفتار
بعد آن را نقض  دهند، مدتي گويند فردا ضد آن را، كاري انجام مي مروز چيزي ميا

 سازد. و نابود مي
كه ميان امور دنيوي و اخروي باشد، خطر و ضرر آن  قض زمانياين تضاد و تنا

بسيار بزرگ خواهد بود. مثالً برخورد و ديدگاه فرد با مسائل دنيوي كامالً صحيح و 
گويي  كورانه و تناقض خروي كوروي با مسائل امنطقي باشد، اما برخورد و ديدگاه 

كه  ا از جبار زمين و آسمانرسد، امت از تمام مستكبرين روي زمين مي :باشد. مثالً
 ترسد! راي قدرت و انتقام است نميدا

بر همگان روشن است كه انسان براي كسب رزق و روزي حريص است. از 

____________________ 
 
 ).8/132( بن كثرياتفسري ) 1(
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كه در دنيا دچار فقر و گرسنگي و برهنگي شود، ترس و دلهره دارد. اما  اين
بسيار تلخ كه درختي  –هره ندارد در روز رستاخيز؛ از درخت زقّوم  ترسد و دل نمي

 بنوشد.  –كه آبي بسيار گرم و سوزان است  –بخورد، يا از حميم  –و بدبو است 
كنيم انسان مواظب است كه در دنيا بين مردم رسوا نشود و دوست  مشاهده مي

كه تمام اسرار  شند، ولي از رسوايي بزرگ آن روزيندارد در مورد او نظر بد داشته با
 شوند ترس و خوف ندارد. توزيع مي الهاي اعم شوند و نامه آشكار مي

ها و رنج و دردها نگراني  بينيم كه نسبت به خود و خويشاوندانش، از بيماري مي
ي آن انسان و ا كوبد و افروزينه كه همه چيز را در هم مي آتش جهنمدارد، ولي از 

 ترسد!  ترسد! و از خود و بستگانش نگران نيست و نمي سنگ است نمي
كه در دنيا زندگي مرفهي داشته باشد، از خوردن و نوشيدن  اين بينيم براي مي

د و كن لذت ببرد، ساختمان و مسكنِ وسيع و مجللي داشته باشد، بسيار تالش مي
ي زمين و آسمان است و ا كه پهناي آن به اندازه كشد، ولي براي بهشتي زحمت مي

دهد  خرج نمي اش دائمي است، زحمت و تالش به ميوه و نعمتش هميشگي و سايه
 كه رستگار شود.! تا اين

 :ها زياد هستند از جمله * اسباب و علل اين تضادها و تناقض
 ني.گران دي ضعف دعوت -1
 غفلت از مرگ و مابعد آن. -2
عدم نشست و برخواست با افراد صالح و متقي به صورت عمومي و عدم  -3

 و آمد با اهل علم به صورت خصوصي.رفت 
 كند. حسين و تقبيح (خوب و بد) ميسِ خود، مسائل را تطبق هوا و هو -4
موم حاكم است و فريب خوردن به سو شدن با آنچه كه به صورت ع هم -5

 دهند. چه اكثريت مردم انجام ميآن
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 ي علمي.ا كم بودن پشتوانه -6
بعضي اوقات بسياري از مردم داراي نيروي ايمان و يقين هستند، ولي متأسفانه 

نين خدا و عدم ها نسبت به قوا ها از دين و كم بودن فهم آن اهي آنآگ به علّت نا
ها تعيين كرده و يا حرام نموده است، باعث شده  چه خدا براي آن ها از آن آگاهي آن

ها است،  ن به سبب جهل آنكه دچار تناقض و تضاد در گفتار و رفتار شوند، كه اي
 م عالقه و شوق دارند.خير و نيك ههاي  كه نسبت به انجام كار در حالي

سازيم و مسائلي را مطرح خواهيم كرد كه  به همين خاطر، اين افراد را متوجه مي
ها تفكر و  آن بارة شوند، تا شايد كساني در گويي مي بيشتر باعث تضاد و تناقض

 ها دوري گزينند. در نتيجه از آن ها شود و تأمل كنند و سبب ترس آن
شود كه اين  ها بپردازيم، الزم است گفته ا و تناقضكه به اين تضاده قبل از اين

شنويم، شامل تمام افراد جامعه به  كنيم يا مي كه مشاهده مي هايي تضادها و تناقض
 باشد. منظور اكثر افراد جامعه ميصورت عمومي نيست، بلكه 

ي كارهايي عيب ا كه از انجام دهنده بريم هايي به پايان مي مقدمه را با ذكر مثال
كه  ا ممنوع باشند، بلكه به خاطر اينه كه آن كار شود آن هم نه به خاطر اين فته ميگر

 .مخالف عرف و عادت عمومي است
 برد. مردي را از بين مي خاطر كاري است كه مروت و جوان كه به و يا اين

كه در  اگر در زمستان فردي را مشاهده كنيم كه لباس تابستاني بپوشد يا اين
كاله و عمامه راه  كه در ميان مردم بدون زمستاني بر تن كند. يا اينتابستان لباس 

اين موارد صراحتاً يا  كه هميشه عمامه و كاله بر سرداشته باشد) در برود (به شرطي
كه انجام تمام اين كارها گناه نيست و  . در حاليشود صورت اشاره از او انتقاد ميبه 

د در صدور كار معرفي كن عاصي و گناهها را  ي اين كارا هر كس، انجام دهنده
 حكمش اشتباه كرده است.
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ش نقد اين افراد موجه و صحيح اي كا: ي موارد باال خواهد گفتا كننده دهمشاه
ها در مورد كساني بود كه در مسائل ديني و شرعي دچار  بود و اي كاش نقد آن

 اند.  افراط و تفريط شده
ك«: گويد ين مورد چقدر زيباست كه مي، در ارمحه اهللاي عقيل حنبلي ا گفته وْ متسّ  لَ

تَقامتْ أمورُ  ُرافاتِ الَسْ مْ باخلْ هُ كُ عياتِ متسّ مْ الناسُ بالرشّ  .»هُ
ندازه به ادهند به همان  ها را انجام مي آن اند و كه به خرافات چسبيده چنان اگر مردم آن«

 .»شد يشان صحيح و درست م ، تمام كارهايندديچسب مسائل شرعي و ديني مي
ي ما را ا ي ما را بسوي راه راست هدايت كند و همها كه همه از خداوند خواهانيم

 كننده نجات دهد.هاي انحرافي و گمراه  از راه

 * تعريف تناقض 

 : آمده است» نَقَض« در مادة» لسان العرب«در كتاب 
ه شده ده شده يا از ساختمان ساختچه كه از طناب تابي خراب كردنِ آن :لنَّقْضُ ا

 باشد.  نَقَضَه ينْقُضُه نَقْضاً و إنْتَقَض، تَناقُض مي است. و از ريشة
اسم ساختمان و يا چيز ديگري است كه خراب شده و ويران گرديده : لنَقْضا

 ست.ا
 :گويند كه مخالف شما باشد، به همين خاطر مي يعني كسي: كنَقيضُ 

ة يفـالْ  ناقِضَ چه شاعرِ اول گفته است شاعر  آنيعني مخالفت در شعر، : الشعر مُ
 كند. ديگري آن را تباه و خراب مي

: گويند باشد، به همين خاطر مي اسمي است كه جمع آن نقائض مي :ةالنقيض
در هجو يكديگر » فرزدق«و » جرير«كه  نقايض جرير و فرزدق، يعني اشعاري



 11  سخنان و كارهاي ضد و نقيض

 اند. را نقض و رد كرده رسروده و اشعار يكديگ
كه معني و مفهوم  فتار و سخنان ضد و نقيض، به طورييعني گ :القول يف ةاملناقض

1Fسخن تباه و خراب شود

1. 
 چيزي است كه خداوند در سورةمثال و نمونه براي خراب و تباه كردن افعال 

ْ  ٓوٓ�  ﴿ كند. آن را بيان مي 92نحل آية  ٰ  ُُّو�ٍ  دِ ٓ�عۡ  ِمنۢ  لٓٓهآغزۡ  ٓ�ٓقٓضۡت  َِّ� ٱكٓ  تُٓ�ونُوا نٓ�
ٓ
 اثٗ أ

يۡ  ِخُذونٓ ٓ�تّ 
ٓ
ن نُٓ�مۡ بٓيۡ  ٓدٓخٓ�ۢ  نُٓ�مۡ ٓ�ٰ �

ٓ
ّمةٌ  تُٓ�ونٓ  أ

ُ
رۡ  ِ�ٓ  أ

ٓ
ّمٍة�  ِمنۡ  ٓ�ٰ أ

ُ
بۡ  ِِّ�ٓما أ ُ ٱ لُوُ�مُ ُٓ  ۦۚ بِهِ  َّ

 ّ َٓ ِ ِّ َُٓ
َٓ  ]٩٢: النحل[ ﴾ ٩ ٓتلُِفونٓ ٓ�ۡ  �ِّهِ  ُكنُتمۡ  ٓما ٓمةِ قِٓ�ٰ َۡ ٱ مٓ يٓوۡ  َُٓ�مۡ  ٓو

تابد. (و قطعه  ي خود را پس از محكم شدن وا مي يدههاي تاب و مانند آن زن نباشيد كه پشم«
ي (خيانت و) فريب سازيد، به خاطر اينكه گروهي  كند)، كه سوگندهاي خود را وسيله قطعه مي

كند، يقيناً  از گروه (ديگر)  بيشتر است. جز اين نيست كه اهللا شما را با اين وسيله آزمايش مي
 ».ديد، براي شما روشن خواهد كردكر روز قيامت، آنچه را درآن اختالف مي

زني : منظور از آن زن كه در آيه ذكر شده است: گويند بعضي از مفسرين مي
 تابيد آن را دو ها را مي احمق و نابخردي در مكه بود كه هر زماني چيزي از پشم

2Fنمود كرد و خراب مي باره از هم باز مي

2. 

 از سخنان و كارهاي ضد و نقيض  -1

ت بسياري رو نقيض اين است كه، شما جرأت و جسا سخنان ضداز جمله ميان 
كني. بعضي از مردم را  از مردم را براي فتوا دادن و حالل و حرام كردن مشاهده مي

كه اگر اوضاع و  داند، در حالي براي خود ثابت مي يابي كه حق اجتهاد مطلق را مي

____________________ 
 
 ). 8/4524( لسان العرب) 1(

 ). 21/632( كثري تفسري ابن) 2(
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علم نسبت به دين و  كه كمترين آگاهي ويافت خواهي  احوال او را بررسي كني در
شود. و جهل و ناداني او از جهالت  شريعت را ندارد و از اهل علم محسوب نمي

اهي در مورد خدا و هيچ كس بدون علم و آگ چونباشد.  جاهلين نيز باالتر مي
نش او اندك كه علم و دا نخواهد كرد، مگر كسيقوانين او اقدام به سخن گفتن 

از تهديد خالق خود غافل يفي برخوردار باشد و يا كه از تقواي ضع باشد و يا اين
 :فرمايد جا كه مي باشد. آن

مۡ ٱ ِِنّ  مٌۚ ِعلۡ  ۦبِهِ  لٓٓك  ٓس َٓيۡ  ٓما ُف ٓ�قۡ  ٓوٓ�  ﴿ َّ ّ  ُفٓؤادٓ َۡ ٱوٓ  ٓ�ٓ ۡ�ٓ ٱوٓ  عٓ ل ُُ  ٰ َٓ ْو
ُ
 هُ ٓ�نۡ  ٓ�نٓ  �ِٓك أ

 ]٣٦: رساءاإل[ ﴾ ٣ وٗ�  ُٔ ٓمۡ� 

  ها كن، بدون شك گوش و چشم و دل، هر يك از اينو از آنچه به آن علم نداري، پيروي ن«

 .»از آن باز خواست خواهند شد

كه بدون علم و آگاهي در مورد  و تناقض اين جاست كه اگر از كسي دليل تضاد
كه از  گويد، اگر از او خواسته شود بيماري را مداوا كند يا اين دين و خدا سخن مي

ها تعجب  خواستها تعمير كند، از اين و خواسته شود يك دستگاه دقيق تركيبي را
سپارد كه در  ها را به كساني مي شود و اين خواسته كند و بسيار دهشت زده مي مي

 اين رشته تخصص دارند. آيا اين تناقض و تضاد نيست؟ 
 :فرمايد مي - : –حافظ ابن رجب حنبلي

اي ه اي از حرفه خداوندا! بسي جاي تعجب است!! اگر شخصي ادعا كند حرفه
داند و در آن مهارت دارد ولي مردم او را با اين صنعت و حرفه نشناسند  دنيا را مي

هاي اين حرفه را نزد او نديده باشند او را در اين ادعا تكذيب  و آالت و وسيله
دهند اين  كنند و اجازه نمي كنند و از بردن اموال خود نزد او خودداري مي مي

شوند و مدعي  دي پيدا ميبرد. پس چگونه افرا ها بكار صنعت و حرفه را براي آن
دانند،  ستور داده است ميفرموده و د هستند آنچه را كه پيامبر ما حضرت محمد
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هاي ايشان را بررسي و مطالعه نكرده است و هرگز  كه هرگز اقوال و گفته در حالي
و دانند، نشست  را مي ها و احاديث پيامبر ديني و گفتهكه مسائل  انيبا كس

برخاست نداشته است؟ خيلي جاي تعجب است! عاقالن و خردمندان چگونه 
شان  هاي چنين افرادي را نسبت به دين و آيين پذيرند؟ چگونه حكم ادعاي او را مي

3Fپذيرند كه با اين ادعاهاي دروغين دين و شريعت را از بين ببرند مي

 ؟ 1

 از كارها و سخنان ضد و نقيض  -2

شنوند كه بعضي از  را مي كه حكمي از احكام شرعي بسياري از مردم زماني
كه نفس او آن را دوست دارد، حرام كرده و از آن نهي نموده است، اين  چيزهايي
شدن در برابر اين حكم و فرمان بر او  داند و تسليم سخت و ناخوشايند ميحكم را 

حرام شده   چرا : پرسد كند و مي كند. در نتيجه بحث و جدل را شروع مي مي يسنگين
ي حرام بودن آن چيست؟ چه كسي آن را حرام كرده ا ست؟ حكمت و فلسفها

يي از اين قبيل كه ها گيري چيست؟ و ساير سؤال است؟ علت اين تشدد و سخت
 پايان ندارند!

دليل تناقض اين جاست كه اگر همين فرد ذكر شده كه اين حكم از او خواسته 
اي تعيين شده در  يني را با صفت و اندازهشده است، اگر پزشك ماهري داروي مع

ها  اوقات معين و مشخص براي او مقرر سازد يا او را از بعضي غذاها و نوشيدني
كند؟ و آيا  ال مياي ممنوعيت اين غذاها سؤ منع كند. آيا او از حكمت و فلسفه

  پرسد كه چرا بايد اين دارو به اين مقدار و در اين اوقات مشخص خورده شود!؟ مي

____________________ 
 
 . 40ص  ةباإلذاع ةاحلكم اجلدير) 1(
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طبيعتاً از هيچ كدام از اين موارد پرسش نخواهد كرد. بلكه خيلي اوقات جر و 
 يرود كه چنين كار بحث با پزشك در اين موارد سفاهت و ابلهي به حساب مي

 ي عاقالن و خردمندان نيست. ا شايسته
پذيرد. اما  مي شود و صد در صد فرمان او را بدون چون و چرا تسليم او مي
كه حكيم و خبير است و بدون حكمت چيزي  كه از جانب كسي اتينسبت به دستور

اندازد! اين افراد  كند، بحث و جدل راه مي دهد و چيزي را ممنوع نمي را دستور نمي

ّ�ٰ  ِمُنونٓ يُؤۡ  ٓ�  ٓوٓرِ�ِٓك  فٓٓ�  ﴿ ،كجايند كه اين آيه را بخوانند  ٓنُهمۡ بٓيۡ  ٓشٓجرٓ  �ِّٓما ُ�ِٓكُِموكٓ  َٓ
ْ ٓ�ِ  ٓ�  ُُمّ  هِمۡ  ِ�ٓ  ُدوا َِ نُف

ٓ
رٓجٗ  أ ِّما آَ ْ  ٓت ُٓٓضّۡ  ِّ ِلُِموا َٓ ُ َۡ  ٓو� ٓ  ]٦٥:  النساء[ ﴾ ٦ الِّمٗ �

 ها كه به فرمان اهللا (از وی) اطاعت شود. و اگر آن ما هيچ پيامربی را نفرستاديم؛ مگر برای اين«

 اهللا گامن كردند، بی یآمدند، و از اهللا طلب آمرزش م كردند، نزد تو می بر خويشتن ستم می كه هنگامی

 . »يافتند مهربان می پذير را توبه

ؤۡ  ٓوٓ�  ِمنٖ لُِمؤۡ  ٓ�نٓ  ٓوٓما ﴿ ،و كجايند كه اين آيه را بخوانند ُ ٱ ُٓٓ�  ِِٓذا ِمٓنةٍ ُّ  ۥٓ ٓورُٓسوُ�ُ  َّ
 ّۡ
ٓ
ن ًراأ

ٓ
ّۡ  مِنۡ  ٓ�ٓةُ ۡ�ِ ٱ لُٓهمُ  يُٓ�ونٓ  أ

ٓ
عۡ  ٓوٓمن رِهِۡمۗ أ ٓ ٱ ِص ُٓ َّ  دۡ ٓ�قٓ  ۥٓورُٓسوٓ�ُ  َّ َٓ  ٰ�ٓ  ﴾ ٣ اّمبِينٗ  ٗ� َٓ

 ]٣٦:  حزابألا[
كه اهللا و پيامربش كاری را حكم كند، آنكه  و هيچ مرد مؤمن و زن مؤمنی را نسزد؛ هنگامی«

كه در گمراهی  در كارشان اختياری باشد، و هركس اهللا و پيامربش را نافرمانی كند، به راستی ها آن

 .»آشكاری گرفتار شده است

 ان و كارهاي ضد و نقيض از سخن -3

 كنند و اش درك مي اكثريت پدران، مسئوليت خود را در مقابل فرزندان و خانواده
ها خود را  براي آن .....مسكن و لباس و خوراك و  بينيم كه براي آسايش و تهية مي
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شود،  اندازند، هر زمان يكي از فرزندانش دچار ناراحتي مي به زحمت و ناراحتي مي
شفقت و  شود. كه اين خود نشانة مايان مياو ن قيافةاندوه در چهره و  اثر حزن و

چنين قسمتي از مسئوليت پدر در   مهرباني والدين نسبت به فرزندان است و هم
 باشد.  مقابل فرزندانش مي

وز نسبت چه عجيب و غريب است اين است كه، اين پدر مهربان و دلس ولي آن
شود. يا  راحت و عصباني نميخواند نا ند نماز نميكه بدا به فرزندانش مثالً زماني

يا آوازهاي مستهجن گوش دهد، كه دوستان ناباب و ناصالحي داشده باشد،  زماني
كه اين موارد را مشاهده كند اصالً  راي او ضرر است مطالعه كند زمانيكه ب چيزي

ه در اين ك دهد. و زماني را از خود نشان نميالعملي  شود و هيچ عكس ناراحت نمي
كه  هدايت به دست خداست، آن كس: گويد مورد پدر نصيحت شود در جواب مي

 دهد. است خود هدايت ميوبزرگ را هدايت داده، كوچك را نيز به خ
آيا اين سخنان ضد و نقيض نيستند؟ اين پدر اگر فرزندش گرسنه شود، محزون 

شود، ولي در عين  شود! و اگر دچار مصيبتي گردد قلبش شكافته مي و ناراحت مي
ها شود هيچ  ها و انتقام و عذاب الهي كه دچار آن حال نسبت به خشم خدا براي آن

ترسد كه فرزندانش گريبانگير آتشي شوند كه  گونه دلهره و ترسي ندارد! و نمي
 ما را از اين آتش پناه دهد).  باشد. (خداوند همة ها و سنگ مي آن انسان افروزينة

 هاي ضد و نقيض از سخنان و كار -4 

كه تارك  ري مردم نسبت به داماد گرفتن كسيانگا ها، سهل يكي ديگر از اين كار

 يكه كس بسياري از پدران و مادران زماني باشد. است و نماز خوان نيست مي ةالصال

نسب او را تأييد كردند با آن آيد، اگر حسب و  به خواستگاري دخترشان مي
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ود كه تارك الصاله است و نماز خوان نيست در كنند و اگر گفته ش موافقت مي
ها را  ها خداوند آن است،! بسياري از تارك الصالت اين چيز سادة: گويند جواب مي

كه مشروبي و معتاد نباشد اند! مهم اين است  هدايت داده و باالخره نماز خوان شده
ز شراب داند كه تارك الصاله نزد خداوند ا كه اين مسكين بدبخت نمي در حالي

باال  شد. اگر تمام اين گناهانِ كبيرةبا تر مي بدتر و پست ر و رباخوارخوار و زناكا

بهتر و خوبتر است.  ةيك شخص موجود باشد از تارك الصال(شراب زنا و ...) در 

 انسانِ محترم و پاكي هم باشد! شيخ اإلسالم ابن تيميه ةكه شخص تارك الصال با اين

خوار و  از دزد زناكار، شراب ةشخص تارك الصال (...........فرمايد  مي -رحمه اهللا–

4Fتر است) معتاد بدتر و پست

1. 

بينيم  را مي امور ضي از أولياءبسيار بزرگ است، بع ةالصال كه جرم تارك با اين

نماز در آخر تمام  هي به اين مسأله ندارند و مسئلةگونه اهتمام و توج كه هيچ
مورد اين مسئوليت بزرگ  كاري در شانة تفريط و كمنباشد كه اين  چيزهاي ديگر مي

 باشد. مي

 از كارها و سخنان ضد و نقيض  -5

ها است. كه  گزار در خانه زنان كلفت و خدمت يكي ديگر از تناقضات، مسئلة
كه درست يا نادرست  ،هدف و منظور ما در اين جا سخن گفتن در مورد حكم آن

ني حكم آن را بيان كرده و مردم را از است نيست، چون علما و دانشمندان دي
اند. بلكه هدف اين است كه بيشتر مردم با افتخار و قاطعيت  عواقب آن ترسانده

____________________ 
 
 ). 22/5( جمموع الفتاوی) 1(



 17  سخنان و كارهاي ضد و نقيض

ي ا كنند و به خانواده كنند كه همراه با كلفت خود كار مي تمام در مجالس اعالم مي
يد كار مستقيماً در كارهاي آشپزي دخالت كند و تأك دهند زن خدمت خود اجازه نمي

ها به تنهايي آشپزي كند كه به گمان خود  دارند كه زن كلفت نبايد بدون نظارت آن
ولي اگر دانند.  ها به نظافت و پاكيزگي آن كلفت مي دليل اين كار را عدم اطمينان آن

است يا كافر؟  كار مسلمان چنانچه از اين بيچاره بپرسي كه آيا اين كلفت و خدمت
و حجاب او در ميان خانه و خانواده چگونه اگر مسلمان است وضعيت عفت 

كه بدون  باشد؟ يا اين كه واجب است ملتزم مي آيا به حجاب و پوششياست؟ 
 كند؟  مياند رفت و آمد  كه به سن بلوغ رسيده جاب در مقابل او و فرزندانِ پسرشح

 گونه اشكال و گناهي در ها هيچ كنند. آن انگاري مي د سهلاين مور ربيشتر مردم د
دانند! آيا مگر  بينند و حتي خلوت را با او جايز مي كار نمي نگاه كردن به زن خدمت
نفرموده  كار يك زن بيگانه و نامحرم نيست؟ آيا پيامبر اين زن كلفت و خدمت

م و«:است اكُ لَ علَی النساءِ الدّ إيّ هوشيار باشيد كه با زنانِ نامحرم و بيگانه خلوت « .5F1»خوُ

 ؟»نكنيد
الً ضد و نقيض است كه انسان طعام و شراب خود را از كلفت كار كاماين 

ها دخالت كند، اما اجازه  مصون بدارد و به او اجازه ندهد مستقيماً در پخت و پز آن
ها تباه  حجابي و اختالط با آن بي دين او و فرزندانش را به وسيلة دهد كه ايمان و مي

 و به فساد بكشاند. 

 ديگر و از كارهاي ضد و نقيض  -6

خواهند نماز جماعت اقامه كنند،  روند و مي كه به مسجد مي بعضي از مردم زماني
____________________ 

 
 . متفق عليه) 1(
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اند. به سمت  اگر امام جماعت دقايقي تأخير كند مثل اين است كه روي آتش نشسته
شوند و از  اندازند، عصباني مي نگرند، نگاهي به ساعت مي راست و چپ مي
آورند!  را بر زبان مي يه راجعونإلإنا إنا هللا ووإال باهللا  ال قوةالحول وعصبانيت جمالت 

گذارند و از  شوند كه اطرافيان خود را در ميان مي و خيلي اوقات طوري ناراحت مي
 كنند.  ها شكايت و گاليه مي آن

اگر همين فرد يا افراد ديگري به عروسي دعوت شوند و صاحب عروسي فوراً 
آرزو دارند كه اي كاش شام ديرتر حاضر كنند و  شام را آماده كند، مردم تعجب مي

.... آيا بعضي از  سبحان اهللاهاي پوچ و بيهوده گوش كنند.  شد! تا بيشتر به حرف مي
كه طوالني باشد بنشيند ولي ما دوست دارد كه در مجالس لهو و لعب هر چند 

كاري چون تهليل و تسبيح و قرائت ذاي را در ا حوصله و توانايي ندارد چند دقيقه
غافل است،  بگذراند؟ اين فرد چگونه از گفتة پيامبر اسالم حضرت محمدقرآن 

ُُ  فال يزاُل أ« :فرمايد جا كه مي آن ِبُسُه ال �َ  صالة مادامِت الصالةُ  د�
َ
نَُعُه أن مْ ت

ِِِه الّال الّصالةيَ  َِِ  ال  أل  .6F١»نِ
ة نماز جماعت باشد و تنها ظر اقامكه منت باشد، به شرطي پيوسته در نماز ميهر كدام از شما «

 .»اش برنگردد، نماز جماعت باشد كه باعث شده است به ميان خانواده مانعي
7Fكسي را كه منتظر نماز جماعت است، مرابِط نام برده است پيامبر

، مرابط به 2
ايستد، يا به معني حكيم و دانشمندي است  گويند كه در مقابل دشمنان مي كسي مي

 دارد. كه رغبتي به دنيا ن

____________________ 
 

 ). ةمتفق عليه (از احاديث حرضت ابو هرير) 1(

  ). ةت ابو هريررواه مسلم (از احاديث حرض) 2(
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انسان عاقل و دانا چگونه از اين فضيلت بزرگ غافل است. و چشم طمع به 
و زيان از آن مجلس خارج دارد كه كمترين احتمالش اين است بدون ضرر  يمجلس

 هستند. .... چه بيشتر اين مجالس لبريز از منكرات وشود، اگر
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هاي خود با ديگران وفا كنند.  ه حريصند كه به وعدهاكثريت مردم بر اين مسئل  
اي وجود داشته باشد هر  عدهدو فرد در يك ساعت معين و مشخص وگاه ميان هر

ها مصمم است كه به آن وعده خللي وارد نشود و خيلي اوقات زودتر از  كدام از آن
شود. علي الخصوص اگر وعده با شخصي باشد كه داراي  موعد خود حاضر مي

ها هيچ  است. وفا و توجه به اين وعده مردم ام و منزلت و جايگاهي در ميانمق
اشكالي و عيبي ندارد، بلكه عيب و ايراد اين است كه خالف وعده شود، ولي اگر 

ها به اوقات مقرر آن و مقدار  نماز و التزام آن و اوضاع مردم را نسبت به مسئلة حال
كه اكثريت اين  بينيم وقت نگاه كنيم، ميها نسبت به اداي آن در اول  آمادگي آن

 ةكنند. بيشتر اوقات به تكبير ي ميداي آن احساس سنگيني و تنبلنمازگزاران براي ا
مانند و حتي به علت  رسند و يا بعضي از ركعات را جا مي نمياإلحرام امام جماعت 

آيا التزام : گوييم ن افراد ميايدهند. به  سنگيني و سستي نماز جماعت را از دست مي
تر است از التزام به اوقات  تر و بزرگ دهيد مهم كه به مردم مي هايي شما به وعده

مندتر  تر و ارزش جماعت مهم ها از رسيدن به نماز معين نماز؟ و آيا وفا به اين وعده
 است؟

كه اقامه را نشنوند براي نماز  ها چنين است، تا زماني كه وضع آن بيشتر كساني
كند يا نماز را  شان اين است كه امام نماز را دير برگزار مي د، دليلشون بلند نمي
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از دست دادن بعضي از براي  اند، اين داليل را سبب و بهانةخو طوالني مي
كه خداوند در قرآن كريم  دهند. در حالي ورت جماعت قرار ميص نمازهايش به

 :فرمايد خداوند مي كند. سنگيني و سستي براي نماز را از صفات منافقين معرفي مي

وٓ  �ٓذا...﴿ ُّ ْ ُٓا لٓوٰ ٱ ِِٓ�  ا َّ ْ  ةِ ل وا ُّ آ�ٰ  ُٓا َٓ  ]١٤٢:  النساء[ ﴾ ١....  ُك

 .»خيزند كاهلي بر مي   چون به نماز برخيزند؛ با سستي و منافقان«
كه  ر براي كسانيَسخت و سنگين است مگ دهد كه اداي نماز خداوند خبر مي

 �ّ�ٓها﴿: فرمايد و آن را تمام و كمال ادا كنند. خداوند مي در نماز خشوع داشته باشند
 ]٤٥: البقرة[ ﴾ ٤ ِشعِ�ٓ ٓ�ٰ َۡ ٱ ٓ�ٓ  ِِّ�  َٓٓكبِٓ�ةٌ 

 .»و نماز؛ جز بر فروتنان، دشوار و گران است«
مدت سي سال : از تابعي بزرگوار سعيد بن مسيب روايت شده كه گفته است

يش از او در مسجد حاضر پكه من  است مگر ايناست كه هرگز مؤذن أذان را نگفته 
8Fام بوده

1. 
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كنيم كه نسبت به زيبايي و شيك پوشي و پوشيدن  بسياري از مردم را مشاهده مي
سي حريص و حساس هستند. و اين هاي دعوت و عرو هاي تميز براي مراسم لباس
ََ َجيُل ُ�ُ  « :فرمايد مي چون پيامبررود  نيكو به شمار ميكاري خوب و  خود الّن ا

 ».د زيباست و زيبايي را دوست داردخداون« .9F٢»الَماَل 

____________________ 
 
 سري أعالم النبالء) روايت كرده است. و ذهبي آن را در كتاب 2/162( ةاحللياين مطلب را در كتاب  أبو نعيم) 1(

 ) سند آن صحيح است. 4/221بيان كرده است. (

 . رواه مسلم) 2(
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رود اين است كه  چه عجيب و غريب است و تضاد و تناقض به شمار مي ولي آن
هنگام حضور در مسجد و اداي نماز، نظافت و اهتمام و توجه به لباس را فراموش 

كه  خوانند، به طوري و كثيفي نماز ميارزش  از مردم با لباس بيكنند. حتي بعضي  مي
دهد و هرگز  اگر بخواهي با اين لباس به عروسي و يا مهماني برود آن را انجام نمي

رود. اين از كارهاي ضد و نقيض است. چون نظافت و آرايش براي نماز بسيار  نمي

ْ  ٓءآدمٓ  ٓبِ�ٓ ٓ�ٰ ۞ ﴿ :فرمايد ميتر است تا براي كارهاي ديگر، خداوند  بهتر و شايسته  ُخُذوا
ِِ  ِعندٓ  زِ�نٓٓتُ�مۡ  ُُ  َۡ  ]٣١: عرافاأل[ ﴾ ٣ ....ِجدٖ ّٓ

نمازي) زينت خود را بر گيريد (و  اي فرزندان آدم! به هنگام رفتن به مسجد (و در هر«
 .»هاي شايسته بپوشيد) لباس

ََ لُ «: فرمايد مي و پيامبر ّ  مَ زّزن ََ أد  .10F١»الَن ا
 .»ترين كسي است كه بايد براي او زينت و نظافت را رعايت كرد خداوند شايسته«

بيند در يك لباس واحد  روايت شده است كه او روزي نافع را مي من عمر باز ا
: پوشي؟ نافع گفت آيا هيچ وقت دو لباس را مي: خواند، ابن عمر به او گفت نماز مي

ري بفرستم آيا با يك لباس واحد ههل شاگر شما را به ميان ا: بلي، ابن عمر گفت
تر است كه زيبايي را  پس خداوند شايسته: خير، ابن عمر گفت: روي؟ نافع گفت مي

11Fبراي او رعايت كنيم يا مردم

 !؟  2
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 1369شماره  صحيحةالسلسلة ال) و به 2/236( والبيهقی) 1/377( أخرجه الطحاوي يف رشح معاين اآلثار) 1(

 مراجعه شود.

 ). 2/236( رواه البيهقی فی السنن الكربی) 2(
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ها دچار مشكل و نقض  كه چيزي از نيازهاي زندگي روزمرة آن مردم زماني
اقشار مختلف مردم كوچك و بزرگ، عالم  شوند. همة ني ميگردد، ناراحت و عصبا

كه  : زمانيشوند. مثالً كنند و ناراحت مي و جاهل، مرد و زن آن را احساس مي
گردند مردم شكايت  شوند و دچار اختالل مي جريان برق يا خطوط تلفن قطع مي

ه جمعي و دست ولي اين اعتراضات ...فرستند و  نويسند، نماينده مي كنند، نامه مي مي
چه را كه خداوند حرام  كه دانسته شود در محلي معلوم، آن گروهي كجاست زماني

 رسد؟ كرده است به فروش مي
كه مردم دانستند كه فالن كس معصيت  ها كجايند زماني راضات و ناراحتياين اعت

 كه دانستيم ين اعتراض و ناراحتي كجاست زمانيدهد؟ ا و گناه را آشكارا انجام مي
كه  جنگد؟ و كجاست زماني ر با خدا ميطور آشكاه فالني از ميان مردم صراحتاً و ب

كه  شوند؟ چرا براي كاري ي از خدا ميدانستيم بعضي از افراد، مانع عبادت و پيرو
كه قوانين الهي مورد هتك حرمت  كنيم؟ ولي زماني باشد همكاري مي مربوط به دنيا

شود و اين شعار را  ه از ما سلب ميدارو ا شويم و عزم گيرند سست مي قرار مي
آن حمايت كند! و يا  اين خانه خدايي دارد كه از: گوييم كنيم و مي تكرار مي

گوييم اين مسئوليت مردان  اندازيم و مي كار را به گردن ديگري مي مسئوليت اين
 هاي ديگر كه از خانة ذر و بهانهباشد. همين طور ساير ع بزرگ و علماي ديني مي

آيند. چون  تر هستند. و نزد خداوند به عنوان عذر به حساب نمي عنكبوت ضعيف
 توان خود آن را تغيير دهد. مشاهده كند مسئول است به اندازةهر كس منكري را 

ها در مقابل نيازهاي دنيوي  و ناراحتي آنسكوت مردم در مقابل مسائل ديني 
ليل ضعف ايمان و محبت و دباشد كه  تناقض و تضاد بسيار روشن و آشكاري مي

 چنين ترجيح دنيا بر آخرت است. همدنيا و  عالقة
  ةإن من الرجال هبيم يأأخ

 

 الرجل السميع املبرص  ةصور يف 
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 ماله  يف ةفطنٍ لكل مصيب
 

 مل يشعر  ةإذا يصاب بدينو 
 

ن هستند ولي در شكل و سيماي بعضي از مردمان مانند چارپايا ،اي برادرم
شود زرنگ كه ثروت و سامانش دچار مشكلي  شنود و بينا است. زماني ميكه  مردي

كل مواجه شود آن را درك كه دين و آيينش با مش و هوشيار است ولي زماني
 كند. نمي
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يكي ديگر از كارهاي ضد و نقيض متعلق به بزرگواراني است كه امر به معـروف  
اع از ايـن  فـ د خود را براي محافظت و هستند ها كساني نند، اينك و نهي از منكر مي

انـد، خداونـد    كـرده كنـد نـامزد    ها را مدح و ستايش مـي  ملت و امت كه خداوند آن

ّمةٍ  ٓخۡ�ٓ  ُكنُتمۡ  ﴿ :فرمايد مي
ُ
خۡ  أ

ُ
  لِلّناِس  رِٓجۡت أ

ۡ
ُرونٓ تٓـأ ۡ ٱبِـ ُّ ۡ ٱ ٓعـنِ  نٓ ٓهـوۡ ٓوٓ�نۡ  ُروِف ٓمعۡ ل  ُمنٓكـرِ ل

ِ  ِمُنونٓ ٓوتُؤۡ  ِۗ ٱب  ]١١٠: عمران لآ[ ﴾ ١....  َّ

كنيد و نهي از  ايد، امر به معروف مي شما بهترين امتي هستيد كه براي مردم پديدار شده«
 .»نمائيد، و به اهللا ايمان داريد منكر مي

خداوند امت و ملت ديگري را به خاطر ترك اين اصل مهم يعني امر به معروف 
 ين قرار داده است.ورد لعنت و نفرو نهي از منكر م

ِينٓ ٱ َُعِنٓ  ﴿ :قال تعالي َّ  ْ ٰ ِِسۡ  بِٓ�ٓ  ِمنۢ  ٓ�ٓفُروا َٓ َٓ ٰ  ءِي انِ  ٓ�ٓ َٓ ِ رۡ  نِ بۡ ٱ وِٓعيٓ�  دٓ ۥٓداوُ  ل  ٓ�مۚٓ ّٓ
 ٰ ْ  بِٓما لِٓك ٓ� وا َٓ ْ  ٓع عۡ  ّوٓ�نُوا ْ  ٧ ٓتُدونٓ ُٓ ۚ  ّمنٓكرٖ  ٓعن نٓ يٓتٓٓنآهوۡ  ٓ�  ٓ�نُوا ْ  ٓما ٓس ٓ�ِئۡ  ٓ�ٓعلُوهُ  ٓ�نُوا
 ]٧٩  ،٧٨: دة املائ[ ﴾ ٧ ٓعلُونٓ فۡ ُٓ 

كافران بني اسرائيل، بر زبان داوود و عيسي پسر مريم لعنت شدند، اين بخاطر آن بود كه «
دادند،  كه انجام مي ها از كار زشتي نمودند. آن نافرماني (و گناه) كردند و (از حد) تجاوز مي

 ».!دنددا كردند، قطعاً بد كاري انجام مي يكديگر را نهي نمي
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 به خاطر اهميت اين فريضه بعضي از علما و دانشمندان امر به معروف ونهي از
كه  آورند. پس هر زماني م به شمار مياسال پنج گانة منكر را ركن ششم از اركان

فردي اين وظيفه و مسئوليت بزرگ را انجام داد بر ما واجب است او را كمك كنيم 
اد ييم و از او پشتيباني كنيم و در مبارزه با فسو برايش دعاي توفيق و سرافرازي نما

 و اهل فحشا به او كمك نماييم.
كه بر ما واجب است محاسن و كارهاي نيك اين بزرگان و زحمات  همان طور

ها را بيان نماييم. اگر چنانچه بعضي اوقات اين عزيزان دچار لغزش و خطايي  آن
و هيچ كس هم شايسته نيست  ها معصوم نيستند شدند، آن را بپوشانيم چون آن

هاي  ها داشته باشد. به هيمن خاطر واجب است خطا و لغزش چنين انتظاري از آن
ت كنيم. ولي متأسفانه عكس العمل نصيحها را  ها را بپوشانيم و در عين حال آن آن

ها از اين بزرگواران (اهل امر به معروف  مردم بيشتر اوقات خالف اين است. اگر آن
منكر) لغزش و خطايي را مشاهده كنند آن را حرف و حديث مجالس و نهي از 

نمايند. و تمام كارهاي خوب آنان از جمله  كنند و در تمام جاها آن را پخش مي مي
ها  حمايت و دفاع از دين خدا و حمايت و دفاع از مسلمانان و ناموس و حيثيت آن

 باشد. ضعيف اين افراد ميو بينش  كم عقلي كنند. كه اين خود نشانة اموش ميرا فر
دار  خواهند شخصيت و حيثيت اهل علم و بزرگان دين را خدشه كه مي كساني

د، آن ان كنند، با اين كار، خود را در صف لشكريان إبليس و شيطان جاي داده
كر در جامعه سعي و آيد و براي انتشار من بدش مي كه از امر به معروف لشكري

 كنند. تالش مي
كه به بزرگان دين و اهل علم  انده نيستند اين جاهالن و نادانيرمآيا عاجز و د

ترين كوتاهي به خرج  ها و خطاهاي ايشان كم كنند؟ و در بيان لغزش ظلم و ستم مي
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هاي آنان  اي از بدي ها را در قطره دهند؟ و درياي حسنات و كارهاي نيك آن نمي
 كنند؟ غرق و ناپديد مي

شك دچار لغزش و  هر كس وظيفه و يا مسئوليت و واجبي را به عهده گيرد، بي
شوند. ولي  لغزش ميخطا خواهد شد. معلم، مدير، پزشك و .... دچار اشتباه و 

كه خطا و لغزش تمام اين افراد (معلم و مدير و پزشك و ......)  تعجب اين جاست
انجام دهد، از  يعلمي خطا و لغزششود، مثالً اگر م به خود آن افراد نسبت داده مي

طور به نسبت دكتر و ....  كس نخواهي شنيد كه تمام معلمين بد هستند و همين هيچ
ه آن باما اگر يكي از بزرگان دين مرتكب خطا و اشتباهي شود، آن خطا و اشتباه را 

دهند و با  دهند، بلكه آن را به تمام اهل علم و اهل دين نسبت مي فرد نسبت نمي
نمايند! كه اين همگي  كنند و در مجالس بازگو مي ترين اوصاف آن را بيان مي بيحق

تر مردم هم از دهد و بيش شان زيبا جلوه مي شيطان است كه آن را براي كار و حيلة
 كنند. او پيروي مي
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است.  دادهسي اخداوند به بعضي از مردم جوان و پير، حافظه و ذهني قوي و سي
اند  چه از شعر و قصيده و غزل كه حفظ كرده نشينند، آن كه در مجلس مي زماني

كه اشتباهي كنند يا دچار مشكلي شوند، مثل  كنند. بدون اين گويند و تعريف مي مي
شناسند،  را مي آن اند، گويندة قصيده را حفظ كرده تمام ،خوانند برق آن را مي

دانند، اگر از شاعر  يده در آن گفته شده است ميكه آن شعر و قص مناسبت و موقعيتي
سؤال كني قسمتي از سرگذشت و تاريخ آن را هم در رابطه با  آن و يا ساير شاعرها

ين دليل است بر ذهن قوي و هم در رابطه با شعرش برايت تعريف خواهد كرد! ا او
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كه  سخوب اين فرد كه نعمت بزرگي است از طرف خدا و به هر ك و حافظة
چه عجيب است اين است كه اين  بخشد. ولي آن ست داشته باشد ارزاني ميدو

باشد، اگر از او خواسته شود مقدار كمي  اي قوي مي كه داراي ذهن و حافظه شخص
را بدون اشتباه بخواند! و حتي اگر از او بخواهيم  رآن بخواند، توانايي ندارد آيةاز ق

كند و به  در قرائت آن اشتباه مي هاي كوچك قرآن را تالوت كند، يكي از سوره
دهد. چون عمر و وقت  افتد و تالوت آن را به صورت صحيح انجام نمي ميزحمت 

خود را در كارهايي صرف كرده كه اگر باعث ضرر و زيان براي او نباشد نفع و 
چه در دنيا برايش سود داشته باشد در  سودي براي وي نخواهد داشت. و اگر چنان

عي نخواهد رساند. اگر اين فرد و امثال او از اين نعمت يعني نعمت آخرت به او نف
حفظ  كردند و مقداري از قرآن و احاديث پيغمبر خوب استفاده مي ،قوي حافظة

حق و فضايل بود خيلي خوب و  كه مشتمل بر سخنان ا حتي اشعارينمودند ي مي
كند و در حفظ  مي كسي را كه زياد اشعار را حفظ جاي تحسين بود. پيامبر اسالم

 بوهش قرار داده است. از سعد بن اكند مورد نك قرآن و حديث كم كاري مي
ُُ  «: فرموده است روايت شده است كه پيامبر وقاص َِِئ َجوُف أد� ن يَمتَ

َ
ِأل

12Fََياا  دت يَِرنَهُ 

َِِئ شعرا   ١ ُُ ُل ِمَ أن يَمتَ ََ«13F2. 
دچار بيماري داخلي شويد، بهتر و تيجه اگر درون شما پر از عفونت و چرك شود و در ن«

 ».نيكوتر است كه آن را از اشعار پر كنيد
، بلكه مقصود اين حديث شريف ذم تمام اشعار مباح به صورت كلي نيست

____________________ 
 
شود. از مادة الوري است. به معني بيماري است كه دچار شكم  ي ياء و كسرة راء خوانده مي يرِيه: با فتحه) 1(

 شود.  مي
 رواه مسلم. ) 2(
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كه او را از قرآن و  بر آن غالب و چيره شود، به طوري كه منظور، اشعار زياد بصورتي
 ،كه باشد . كه اين از هر شعريدا غافل كندعلوم شرعي و ديني و ذكر و ياد خ

مذموم و خطرناك است. اما اگر حفظ قرآن و احاديث و علوم شرعي بيشتر بود 
 .حفظ مقدار اندكي از اشعار اشكالي ندارد. چون درون او از اشعار لبريز نشده است

 .14F1)علمواهللا أ(
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كنند، در اين  اج و عروسي شركت ميكه در مراسم ازدو بعضي از مردم زماني
نمايند همگي  نمراسم اگر شاعر يا آوازخواني شروع به شعر خواندن يا آواز خواند

دهند و  ها گوش فرا مي كنند و خيلي خوب به آن سكوت كامل را رعايت مي
 شوند. اما اگر عالمي چيزي از مسائل ديني را بيان كند خشنود و شگفت زده مي

دهند و سكوت را رعايت  لس حضور دارند به او گوش فرا ميكه در مج گروهي
شوند  كه ناراحت و ملول مي يابي ها گروه ديگري را مي بل ايننمايند، ولي در مقا مي

كنند كه ساكت شود و سخنانش را به پايان برساند! اين از كارهاي ضد و  و آرزو مي
خداوند مؤمنين را چنين  رود و دليل ضعف ايمان است. به شمار مينقيض اين افراد 

ۡ ٱ ِِّ�ٓما ﴿ :كند تعريف و توصيف مي ِينٓ ٱ ِمُنونٓ ُمؤۡ ل ُ ٱ ذُكِرٓ  ِِٓذا َّ  ﴾ ٢....  ُُلُوُ�ُهمۡ  وِٓجلۡٓت  َّ
 ]٢: نفالاأل[

 .»شان ترسان گردد هاي مؤمنان تنها كساني هستند كه چون نام اهللا برده شود، دل«

 از سخنان و كارهاي ضد و نقيض  -13
____________________ 

 
 . ) مراجعه شود15/14( نووي مامتأليف ابه شرح صحيح مسلم ) 1(
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كنيم كه بعضي از نماز خوانان براي صف اول نماز جماعت با هم  هده ميمشا
از حريص و حساس دهند. و كامالً نسبت به اداي نم كنند و مسابقه مي رقابت مي

شان  شنوند، اشك از چشمان هاي ديني را مي كه موعظه و سخنراني باشند و زماني مي
 إنّا هللاِاستغفار و ذكر  جزو گيرد  شان جاي مي شود، ترس و خوف در قلب جاري مي

إِنّا ن وَ  وَ عوُ يهِ راجِ ةإِلَ وَ ال قُ ولَ وَ  شنوي! اين موارد همگي چيزي از آن نمي إِالّ بِاهللاِ ال حَ
باشد. اما  او و تقوي و پرهيزگاري وي مي نيكو و پسنديده هستند و نشانة قلب زندة

ان موعظه و سخنراني به متأسفانه اگر به وضعيت بيشتر اين افراد نگاه كنيم، هر زم
كنند و  چه كه شنيده بودند فراموش ميشان برگشتند، آن هاي اتمام رسيد و به خانه

كنند،  رود، از خوردن مال حرام پرهيز نمي شان بيرون مي اين ترس و خوف از درون
نمايند، اعضاي خود را از  هاي حرام خودداري نمي از گوش دادن به موسيقي

كنند. خانواده و خويشاوندان را به معروف تشويق و از  يچيزهاي حرام حفظ نم
شدند تمام چيزهايي را  كه از مسجد خارج ها به محض اين كنند. آن منكر نهي نمي

نفع و سودي ها  كنند و از اين تذكرات و نصيحت كه شنيده بودند فراموش مي
باشد.  خرت ميغفلت از روز آ انةهاست. نش بيمار بودن قلب آن برند. اين نشانة نمي

ِكۡ ٱ فِِٓنّ  ٓوٓذِكِرۡ  ﴿ :فرمايد خداوند در قرآن كريم مي ۡ ٱ تٓنٓفعُ  ٓرىٰ َِ   ﴾ ٥ مِنِ�ٓ ُمؤۡ ل
 ]٥٥: الذاريات[

(و  .»بخشد گمان (پند و) تذكر مؤمنان را سود مي و (پيوسته) پند (و تذكر) بده، زيرا كه بي«
 شان بيفزايند). ان و يقينايم كند كه خدا را فراموش نكنند و پيوسته بر كاري مي
 ايمانش ناقص و بر ديدگانش پردة برد، كه از پند و اندرز فايده و سود نمي كسي

يم او را از اين مصيبت نجات خواه گناه و معصيت كشيده شده است. از خداوند مي
 دهد.
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آن نسبت به  وسيلةه كنند و ب خود افتخار مي يشتر مردم به اصل و نسب و طايفةب
دت و روش جاهليت است نمايند، كه اين عا مي ياطرافيان خود تكيه و فخر فروش

ود كه به اصل كه اين راه را پيمود ابليس ملعون بود. او اولين كسي ب و اولين كسي

۠  ُٓآل  ﴿ :كه گفت خود باليد. آن زمان نٓا
ٓ
 ﴾ ٧ ِط�ٖ  ِمن ۥٓتهُ وٓٓخلٓقۡ  نّارٖ  ِمن ٓتِ� ٓخلٓقۡ  هُ ِمِنۡ  ٓخۡ�ٞ  �

اي  من از او بهترم، مرا ازآتش آفريده« :بليس از روي تكبر و عناد پاسخ داد) گفتا( ]٧٦:  ص[

  . (و آتش كجا و خاك كجا!).»اي) و او را از گل (آفريده
بالد، نكوهش و ذم كرده است و  خود مي كسي را كه به نسب و طايفة پيامبر

ُُ ف أ« :فرمايد داده است، تا آنجا كه مياين صفت را از صفات جاهليت قرار  �ع
َ
 متأ

َُ ف األ�ساِب الفخُر باألدساِب و: ال يت�ونهَ رِر الالِيةِمَ أ ُُ بالجوم، العع واستسسِا
 .15F1»اليادةو

چهار چيز در ميان امت من وجود دارند كه از صفات جاهليت به شمار 

 :كنند روند و آن را ترك نمي مي
 افت اصل و تبار خود.شر وسيلة فخر و تكبر به -1
 .ي از اصل و نسب يكديگرجوي عيب -2
 .ها وسيله ستارهه طلب باران كردن ب -3
 .گريه و شيون و زاري بر ميت و مرده -4

چون انسان اصل و نسب دليل كم عقلي است.  ه وسيلةفخر فروشي و تكبر ب
 كه شخصاً آن را انجام داده باشد.بايد به چيزي افتخار كند 

____________________ 
 
 رواه مسلم.) 1(
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 ر ديگران فخر و تكبر كند، نشانةشرافت و بزرگي آباء و اجدادش ب ه وسيلةاگر ب
 :گويد نقصان عقل اوست. شاعر در اين مورد مي

 إذا افتخرت بآباء هلم رشف 
 

 قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا  
 

كني و به  اند افتخار مي آباء و اجدادت، كه شرافت و بزرگي داشته ه وسيلةاگر ب
 گويي، ولي اين آباء و اجداد بدترين راست مي: گوييم بالي در جواب مي ها مي آن

 اند. فرزنداني را به دنيا آورده
دين اسالم مقام و منزلت سلمان فارسي و صهيب رومي و بالل حبشي را باال 

اي داراي شرافت و بزرگي  هاشمي را كه طايفه  برد و مقام منزلت ابولهب قريشي مي
 برد و او را خوار و ذليل كرد. ميدرجه و مقام  ترين بودند به پست

 از كارهاي ضد و نقيض  -15

مطالعه  نظر لطف و رحمت دارد نعمت عالقةها  كه خداوند به آن بعضي از مردم
ها عطا كرده است و نسبت به كسب علم و دانش شوق و رغبت  كردن را به آن

كه  عمت الهي آن چنانبت و ندارند. ولي متأسفانه بسياري از اين افراد از اين موه
ها در  اي براي آن خوانند كه فايده را ميكنند. و چيزهايي   شايسته است استفاده نمي

كند و يا انواع داستان  آوري مي بر ندارد. مثالً انواع و اقسام روزنامه و مجله را جمع
 و حتي روزهايي از عمر خود را برايها  خواند و ساعت و روايت بيهوده را مي

خواند و به اين   ها را مي كند. صبح و عصر آن ها صرف مي آن دن و مطالعةخوان
ا كه كاري كند كه به خد اه خود را بدون فايده و بدون اينروش اوقات عمر كوت

 رساند. نزديك شود، به پايان مي
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عشق و عالقه به مطالعه و خواندن نعمت بسيار بزرگي است كه شايسته و الزم 
كه برايش نفع و سود داشته  را طوري صرف كند توجه كند وآن آناست انسان به 

 باشد.
كه خداوند اين نعمت را به او داده باشد، الزم است از وقت و زمانش  كسي
ها و يا  و حفظ آن قرآن و احاديث پيامبر كند و آن را در خواندن و مطالعةاستفاده 
كه مردم به آن نياز  در مسائلينان هاي اهل علم و آگاهي از فتواهاي آ كتاب مطالعة

 ها صحيح و درست شود. و دنياي آن دارند، صرف كند تا كار دين
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شود،  ها كه با هنرمند يا بازيكني گفتگو مي ها يا مجله در بعضي از روزنامه
كنند و نظر او را در اين مورد  هاي شرعي و مربوط به دين را مطرح مي سؤال

نظرت در مورد ازدواج زود هنگام چيست؟ رأي و نظر : پرسند واهند! مثالً ميخ مي
كه براي او جايز  هاي ديگري شما در مورد تعدد زوجات چيست؟ و ساير سؤال

ته باشد و اهل كه در اين مورد تخصص داش ها جواب دهد. مگر اين نيست به آن
 علم و معرفت باشد.

هنري از يك عالم ديني سؤال كند،  ورزشي يا اگر كسي در مورد يك مسئلة
آيا سخن گفتن و نظر دادن در مورد مسائل  .سبحان اهللاكنند.  همگان از او انتقاد مي

غير ديني فقط مخصوص كساني است كه در آن مورد تخصص و مهارت دارند ولي 
مسائل ديني اهل تخصص و ماهر ندارد؟ اين تناقض و تضادي است كه به اوج 

 يده است.خود رس
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مشقت و زحمت بودن هاي طوالني به گمان  حج را سال بعضي از مردم فريضة
كنند وباالخره درنگ  اندازند، و هر سال را به سال ديگري واگذار مي آن به تأخير مي

گيرند. اين  رسد و بين اما و اگر قرار مي كنند تا سرانجام عمرشان به پايان مي مي
ها  كند. بلكه بر آن ها حذف نمي آن نگ كردن هرگز واجب را از شانةدرتأخير و 

الزم و واجب است هر زمان توانايي پيدا كردند، فوراً و بدون تأخير اين واجب را 

ِ ...  ﴿ :فرمايد به جا بياورند. خداوند در اين باره مي ّ َِ ُّ  َّاِس ٱ ٓ�ٓ  ٓو  ٓمنِ  ِت ّۡ ۡ�ٓ ٱ َِ
ۡ  ٓتٓطاعٓ سۡ ٱ َٓ  ]٩٧: عمران لآ[ ﴾ ٩....  َِّٗ�ۚ سٓ  هِ ِِ

كه توانايي رفتن به سوي  و براي خدا، حج خانه (كعبه) بر مردم واجب است، (البته) كساني«
 .»آن دارند

هاي طوالني و  ها روزهاي زيادي را در مسافرت كه آن تناقض و تضاد اين جاست
فراواني را براي روند و ثروت و پول  هاي دور دستي مي گذرانند و به مكان دور مي

كه احساس مشقت و ناراحتي كنند. بلكه خيلي  كنند، بدون اين خرج مياين سفرها 
 ين چيزي است بسيار عجيب و غريب!!خوشحال و آسوده هم هستند، ا

زحمت و ناراحتي به خاطر اداي واجبي از واجبات اسالم دچار مشقت و 
راحت بدون فايده صرف  كه وقت و ثروت و مال خود را خيلي شوند، در حالي مي

ٓ ٱ ِ�نّ ٓوٓ�ٰ ...  ﴿ :كنند. اين افراد كجايند كه اين آيه را بخوانند مي ّبٓب  َّ َٓ  ۡ َٓ ِ  ُ�مُ ِ
ۡ  ٓوٓ�ّرهٓ  ُُلُو�ُِ�مۡ  ِ�  ۥٓوٓزّ�ٓنهُ  نٓ يٓ�ٰ ۡ�ِ ٱ َٓ وٓق َۡ ٱوٓ  رٓ ُ�فۡ َۡ ٱ ُ�مُ ِِ َُ َۡ َۡ ٱوٓ  ُف ٰ  ّٓانۚٓ عِ َٓ ْو

ُ
 ُهمُ  �ِٓك أ

ٰ ٱ َّ  ]٧: راتاحلج[ ﴾ ٧ ِشُدونٓ َ
هاي تان زينت بخشيد، و كفر و  و ليكن اهللا ايمان را محبوب شما ساخت و آن را در دل«

 .»تان (منفور و) ناپسند گرداند، اينانند كه هدايت يافتگانند فسق و نافرماني را براي
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شود اين است كه عمل بد و  كه باعث مجازات گناهان مي يكي از چيزهايي
ما  و آن را خوب بداند پروردگار همةين و نيكو باشد ناشايست در نظر آن فرد مز

 (آمني)را از شر نفس و شيطان محفوظ كن. 
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ها را خانه به  كه عروسي و دعوتي را بر پا كنند، تمام همسايه بعضي از مردم زماني
ها  كي از آنكنند و اصرار دارند كه دعوت او را اجابت كنند. حتي اگر ي خانه دعوت مي

كه به ايشان رسيد او را سرزنش  عوت تخلف كند بعد از عروسي زمانياز اين د
ها دليل بر اخالق  بر حضور آنها و اصرار  عني دعوت تمام همسايهكنند. اين كارها ي مي

جاست كه بعضي از  فاضله و خلق خوي پاك و صحيح است. ولي تضاد و تناقض اين
شوند و يا بعضي از واجبات را به جا  جماعت حاضر نمي ها كه براي نماز اين همسايه

ها حريص نيست و احساس مسئوليت  آورند، براي نصيحت و راهنمايي آن نمي
و اگر با اين صاحب عروسي و دعوت در مورد نصيحت كردن و ارشاد نمودن كند  نمي

كند به  اش صحبت كني و بگويي الزم است او را نصيحت كني، شروع مي همسايه
 كند. رح ميوردن انواع عذر و بهانه، و انواع رنج و ناراحتي را براي نصيحت او مطآ

اش غذاي او را بخورد، بر دعوت او كامالً  كه همسايه براي اين !سبحان اهللا
كه او را به راه خير دعوت كند و از راه شر و بدبختي  حريص است، ولي براي اين

 دهد!! ار ميل و عالقه نشان نميك كند و اصالً به اين بترساند، فرار مي

 هاي ضد و نقيض راز كا -19

كه قيمت امالك يا سهام  كه تيمي پيروز شود يا شكست بخورد و يا اين انيهر زم
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گر خيلي هاي تجاري باال برود، بعضي از مردم خيلي خوشحال و بعضي دي شركت
ها و يا  كردن آن كه اگر در مورد كشتن مسلمانان يا آواره شوند! در حالي ناراحت مي

ها  شان خبري را بخوانند يا بشنوند، اثري از غم و ناراحتي در آن غارت كردن اموال
اي از  شود، برعكس اگر مجاهدين مسلمان در جايي پيروز شوند يا قلعه مشاهده نمي

شود. و مانند  هاي دشمن سقوط كند، نشان فرح و خوشحالي بر او ظاهر نمي قلعه
 ائل اصالً به او ربطي ندارند!!مساين است كه اين 

 از كارهاي ضد و نقيض -20

هاي  و تجملي زندگاني و كاالديگر اسراف در خريدن لوازم لوكس  مسئلة
برد  ها شود، گمان مي كه اگر كسي وارد اين خانه بها و نفيس است. بطوري گران

 هاسه و كوزها منقل و ك بها و آثارهاي نفيس است!! چون ده هاي گران نمايشگاه كاال
ال ها از هزارها ري شود. كه قيمت آن ها هستند در آن خانه مشاهده مي كه نظير آن

كه اگر از مالك و صاحب اين خانه بخواهي مبلغي  رود! در حالي سعودي فرارتر مي
را به عنوان صدقه براي چاپ كتابي يا خريدن آن بپردازد تا در ميان مسلمانان پخش 

 كنند. آورند و اظهار تأسف مي مي اده كنند، عذر و بهانهشود و مردم از آن استف

َۡ . ..﴿ :فرمايد خداوند مي ٓ �
ٓ
ِيٱ ِدلُونٓ تٓبۡ � دۡ  ُهوٓ  َّ

ٓ
ِ  ٓ�ٰ أ ِيٱب ۚ  ُهوٓ  َّ  ]٦١: البقرة[ ﴾ ٦. ..ٓخۡ�ٌ

 .»كنيد؟ تر است به جاي چيز بهتر جايگزين مي آيا چيزي را كه پست«

 از سخنان و كارهاي ضد و نقيض -21

خوانند از آن  بازيكني يا هنرمندي را مي كه زندگي نامة خي از مردم، زمانيبر
شوند و ممكن است چند دفعه اين زندگي نامه را بخوانند و در مجالس و  متأثر مي
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شان قسمتي از آن را براي مردم تعريف كنند. ولي متأسفانه اين درك و  هاي نوشته
ا يكي از ياران و اصحاب او و ، يشعور نسبت به سيره و زندگي حضرت رسول

 اسالم به صورت عمومي وجود ندارد.يا يكي از مشاهير 

 از كارهاي ضد و نقيض  -22

كه داراي مقام و منزلت دنيوي است، به  اي از مردم، رابطة خود را با فردي عده
كه  كه به دليل حرفي كنند يا اين با هم موافق نيستند قطع مي كه در قضية خاطر اين

 شوند. ها پيدا شده باهم قهر مي آن ميان
كند و تالش  ها صلح و آشتي ايجاد مي آيد و بين آن ها مي يكي از دوستان آن

هاي  ها خارج سازد و از بين ببرد. كه اين از اخالق ر و كينه را بين آنفّكند، اين تن مي
 فردي به خاطر خدا و به خاطر اصرار برباشد. اما اگر  زيباي هر مسلماني مي

معصيت و گناهي با دوستش قطع رابطه كند، همين شخص مصلح ذكر شده در 
شود و او را نصيحت كند يا به او تذكر دهد، بلكه  مقابل فرد گناهكار بلند نمي

برعكس شخصي را كه به خاطر خدا قطع رابطه كرده است، مورد سرزنش قرار 
ها  ن شخص شايستة اينكند كه اي انمود ميدهد و و دهد و كار را ساده جلوه مي مي

كه فرزند از او پولي دزديده  كه پدري با فرزندي به خاطر اين نيست! و يا هر زماني
كنند و او را در ميان  را بزرگ و آتش فتنه را بر پا ميقطع رابطه كند، اين قضيه 

فرزندش را به چه پدري  نمايند. اما اگر چنان مردم و در مجالس رسوا و بد نام مي
ورزد قطع رابطه كند، بعضي از مردم اين  كه بر آن اصرار مي ه و معصيتيخاطر گنا

رحمي متهم  ب و ظلم و بيدانند و احياناً پدر را به قساوت قل كار را ناشايست مي
 كنند. مي
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شود كه  باشد. مالحظه مي تضاد و تناقض ديگر متعلق به تربيت فرزندان مي
و  كنند، مثل فخر شان بعضي از الفاظ جاهلي تلقين مي ه فرزندانبعضي از پدرها ب

كه حركات زشت و قبيحي را مانند رقص و  و يا اينتكبر به وطن و نسب و طايفه 
 : گويد كنند. شاعر مي دهند و بچه را با اين مسائل آشنا مي كوبي به او عادت مي پاي

یءُ الفتيان فينا وَ  أُ ناشِ  ينشَ
 

هُ أبوهُ علی ما كانَ عوّ    دَ
 

ست. آن ها را عادت داده ا كنند كه، پدرشان آن ها، در ميان ما چنان رشد مي بچه
شان  هاي انگيزتر است اين است كه، اين پدران به اين نوع تربيت بچهچه حيرت 
يند و گو كنند كه فرزندش چنين و چنان مي كنند و در مجالس بيان مي افتخار مي

 !دهد فالن كار را انجام مي
اي؟ آن را  ياد داده بسم اهللاتوحيد و  ات كلمة ن پدر بپرسي آيا به بچهاگر از اي

فهمد!  بچه نادان است و اين جور چيزها را نمي: گويد داند و مي سخت و سنگين مي
باال بعضي از  د خواهد گرفت. و درست مثل مسئلةها را در مدرسه يا گويد اين يا مي

ها هم با اين ترس  ترسانند و بچه ، سگ و يا غيره ميشان را از گرگ هاي پدران، بچه
رين چيزها در درون او ت و پيوسته گرگ و سگ نزد او از ترسناكشوند  بزرگ مي

 خواهد بود.
ها، فرزندش را از آتش جهنم و شدت حرارت و عمق  اگر اين پدر، به جاي اين

كه در آن وجود دارد  هاي فراوان چه از نعمت ترساند و او را براي بهشت و آن يآن م
 شد. و حال فرزندش خوب و بهتر مي كرد، وضع تشويق مي

روزي خرمايي از خرماي  محسن بن علي : روايت شده است سةبوهريرااز 
فرمود (كخ، كخ)  د پيامبررصدقه را برداشت و آن را در دهان گذاشت كه بخو
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يا به آن دست  گويند تا به چيزي نزديك نشوند ها مي اي است كه به بچه (واژه
ما شعرَت «: اين را گفت تا حسن آن را دور بياندازد. سپس فرمود نزنند) پيامبر

َ
نّا أ

َ
أ

ُل الّصَ�ََة ُُ جايز نيست خوريم؟ و براي ما  كه ما صدقه را نمي آيا خبر نداري .16F1»ال ن�
 از صدقه استفاده كنيم؟

 : فرمايد اين حديث مي در مورد فايدة :حافظ ابن حجر
ها نفع دارد، ادب  چه كه براي آن ها را به آن دهد كه بچه ياد مي يث به مااين حد

ها ضرر است، منع كنيم. همچنين از خوردن مال حرام  چه كه براي آن نيم و از آنك
ين كار تمريني كه به سن بلوغ هم نرسيده باشند تا ا ها را بر حذر داريم، با اين آن

 ها باشد.! براي آن
مادران از تعليم چه بر پدران و  تاب سنن خود (بخش آندر ك امام بيهقي

 :فرمايد ها نسبت به طهارت و نماز واجب است) مي بچه
َ الّصالةَ «: گويد در اين زمينه مي پيامبر ِِ ُ  َواِضُعوه مِيها ا مُِمُوا الّص ََ َتع ََ اب ب

 .17F2»مش  
هيد و اگر به سن ده سالگي كه بچه به سن هفت سالگي رسيد، نماز را به او ياد د هنگامي«

 .»نخواند او را بزنيدرسيد و نماز 
الإله إال اهللا  كه بچه خواست حرف بزند، كلمة زماني: فرمايد مي /م ابن القيماما

رسد، شناخت  كه به گوش او مي به او تلقين كنيد، تا اولين چيزيرا  رسول اهللا اً حممد
دهد كه خداوند باالي عرش است، خدا و توحيد و يكتا پرستي باشد و به او ياد ب

ها است. طايفة  كه باشند با آن شنود هر جا شان را مي كند، سخنان ها را نگاه مي آن

____________________ 
 
 . فتح البارياز  3/354 خرجه البخاریأ) 1(

 . 3/83السنن الكبري ) 2(
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كردند كه معني آن  گذاري مي نام» عمانويل«شان را  اسرائيل خيلي اوقات فرزندان بني
18Fخداي ما هميشه با ماست: اين است

1. 

 از كارهاي ضد و نقيض  -24

به او زخم زبان  خن زشت و ناشايست و يا با كلمةچه با س ر چناناكثر مردم، اگ
شود، و در عصبانيت او  كند، به او توهين شده و عصباني مي زده شود، احساس مي

هيچ عيب و عاري نيست، بلكه جاي خود و حق اوست كه عصباني شود. خداوند 

ٰ  ۦِمهِ ُظلۡ  دٓ ٓ�عۡ  نٓتٓ�ٓ ٱ ٓولٓٓمنِ  ﴿ :فرمايد مي َٓ ْو
ُ
ّۡ  ٓما ٓك �ِ فٓأ ٍَ  ِمِن ِهمٓعلٓ  ]٤١: الشور[ ﴾ ٤ ٓسَِّ

كه پس از ستمي كه بر او رفته است، انتقام بگيرد، پس اينانند كه هيچ راه (مالمتي)  و كسي«
 .»بر آنان نيست

اما تناقض اينجاست كه، اين فرد كه به خاطر شخصيت خود، اين چنان عصباني 
يكي از علما و دانشمندان دين يا  شود بعضي اوقات نزد او احكام شريعت يا مي

گيرند ولي متأسفانه  يكي از فتواهاي ديني مورد مسخره و هتك حرمت قرار مي
دهد و حاضر نيست هيچ تذكر را به طرف  كمترين عصبانيت را از خود نشان نمي
افتد براي موقعيت اول كه به خاطر خودش  بدهد. اينجاست كه مصيبت و بال جا مي

در موقعيت گيرد، اما  شود كه از طرف خدا پاداشي به او تعلق نمي است عصباني مي
 دوم كه به خاطر خداست.

عصبانيت براي آن پسنديده و الزم است و صاحب آن مأجور خواهد بود. و 
چون اين منكر مهم را تغيير نداده  شود عصباني نمي سكوتش گناه و معصيت است.

 ين تغيير مشروط به توانايي اوست.است و ا

____________________ 
 
 . 187ص  املودود حتفة) 1(
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َِ َ «: فرمود: روايت شده است كاز عايشه ن ِلَفسِ  �توُل ا�ِ  .... ما انتَ
َ
ِه الِّال أ

ِِ  ِ�ُ بِها زَنتَِهك ُدرَمةَ  يَنتَ ََ  َِ  .19F١»ا
كه خدا، پيامبر، دين  هرگز به خاطر نفس خود از كسي انتقام نگرفت، مگر اين رسول خدا «

 .»گذشت نكرده و انتقام گرفته است از آند كه و مسائل ديني مورد هتك حرمت قرار گرفته باش

 از كارهاي ضد و نقيض  -25

بعضي از مردم، جوان يا مردي را كه لباسش را باالي قوزك پا قرار دهد، مسخره 
ها يا نزديك آن باال برده شود او را توبيخ و  كنند. و اگر لباس تا نصف ساق مي

نگرند و بعضي از الفاظ  آميز به او مي كنند، خشمگينانه و با حالت اعتراض تحقير مي
كه ضرر و خيم  آورند، الفاظ و تشبيهاتي زبان ميو تشبيهات زشت و ناشايست را بر 

كه اين اعتراض و انتقاد به  اي او در پي خواهد داشت. در حاليو گناه بزرگي را بر
تا  كه زني را ببينند كه لباسش را رود زماني خواهد شد و از بين مي كلي منتفي

ا از اين كار و امثال عجب ايش باال زده و كامالً لخت است! وهايش يا تا زانوها ساق
 اين كار!!!

ُْ وَ «: فرمايد اند كه مي را نشنيده پيامبر آيا اين افراد، فرمودة ََ ال  نصِف  زا�َكالِ ا�

بيَت إى  الكععِ� َو�يّاكَ ِ� الساَ
َ
ََ الَمخ�تعاَل اسزاِ� إىوَ  إىن أ َُ ال �ُ  نُّه ِم يَِِة َوا

هايت باال ببر، اگر تا  لباس خود را تا نصف ساق«: گويد خطاب به مرد مؤمن مي .20F2»الخيِةَ 

كه لباست دراز باشد  ساق راضي نيستي و دوست نداري، تا قوزك پا آن را باال ببر. بترس از اين

____________________ 
 
 . فتح البارياز  6/566 رواه البخاري) 1(

 . بو داودرواه أ) 2(
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ها غرور و تكبر است و  كها نيايد. چون پايين آمدن لباس از قوز و هوشيار باش تا پايين قوزك

 ».خداوند غرور و تكبر را دوست ندارد
: فرمود پيامبر: چه مربوط به زنان است اين قانون مربوط به مردان است. اما آن

� شبا  « 21Fيَر

 ال يزدَن مِيهإِالت أّم تِمة  ،١
 
َُينَُه ر�اع َّ َال إ  .22F2»الرن زنكُُف أَ�امه

هاي او  اي يك وجب از قوزك زاد شود و به اندازهلباس زن بايد شل و آ«: فرمود پيامبر

شان پيدا و بيرون خواهد آمد،  اين طور باشد پاهاي رعرض كرد، اگ لپايين بيايد، ام سلمه
يك ذراع (يعني از نوك  به اندازةكه  شان را شل و ازاد كنند تا اين پس لباس: فرمود صپيامبر

 .»و بيشتر نباشد پاها پايين بيايدآرنج تا نوك انگشت) از قوزك 
عجبا از  شان مثل لباس مردهاست و همچنين وا كه لباس عجبا از اين زناني وا

 شان دراز است!!! كه مثل زنان لباس مرداني
 : گويد شاعر مي

 ال عجبا أنَّ النساءَ ترجلتّ و
 

 لكن تأنيثُ الرجالِ عجيبُ و 
 

جاي  و مؤنث شدن مردان جاي تعجب نيست كه زنان مرد شوند، زن شدن
 تعجب است. 

 از كارهاي ضد و نقيض -26

بعضي از مردم، الفاظ سالم كردن مشروع و شرعي را با الفاظ غير عربي و بيگانه 
كه براي سالم  ن اين است كه از اين اجر و ثوابيكنند. كمترين ضرر آ عوض مي

 شود. ته شده است، از آن محروم ميكردن مشروع گذاش

____________________ 
 
 گفته شده است از نصف دو تا ساق يا قوزك. ) 1(

 .أخرجه أبو داود والرتمذي) 2(
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ه اين نوع سالم كردن به روش غير شرعي بهتر و چه معتقد باشد ك و اگر چنان
شود كه  شود. مالحظه مي تر از سالم شرعي است، دچار گناه و معصيت مي خوب

كنند و مصيبت  اند با الفاظ غير شرعي سالمي مي بعضي از مردم، عادت كرده
شخصيت كامل اوست، كه  كنند اين نوع سالم كردن نشانة ياينجاست كه گمان م

و ايم. اگر چنين نيست چگونه سالم كردن شرعي  ي است به آن مبتال شدهاين تناقض
و مشركان شباهت دارد  كه به سالم كردن كافران داراي اجر و پاداش را با سالمي

كند، و احياناً بعضي از ضعيف النفسان به اين نوع سالم كردن معجب  عوض مي
ُِووَ « :فرمايد مي كنند. پيامبر هستند و به آن افتخار مي َُ  ا الّنةَ اي  نفس بيِ�هِ ال زَْ�

إَ دّت زِِمنُوا َو ال زُِِمنُوا دّت تابّ 
َ
ََ َش ُوا، أ   ُ َُ دل 

َ
ََ الُ ال أ   هُ وُ مُ ِتُ عَ را 

َ
  ؟ بتُ ابَ ت

َ
ُُ أ وا إ

 .23F1»المَ السّ 
كه ايمان  يكه جان من در دست اوست، وارد بهشت نخواهيد شد، تا زمان قسم به آن كسي«

كه همديگر را دوست نداشته باشيد، آيا شما را به  ان نخواهيد داشت، تا زمانيو ايم نياوريد
اين است كه به چيزي راهنمايي كنم كه اگر انجام دهيد، همديگر را دوست داشته باشيد؟ و آن 

 .»همديگر سالم كنيد
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سته گلي بسيار بزرگ (كه روند، د ادت بيماري مييكه به ع بعضي از مردم، زماني
اً سنگين برند، كه بار مالي تقريب اكثراً مصنوعي هستند و بويي ندارند) با خود مي

 ها در بر دارد. براي آن

____________________ 
 
 . محدرواه اإلمام أ) 1(
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زيادي از انواع  كه مجموعة روند تا اين ادت او مييبه صورتي با دسته گل به ع
 تر از ولي مهمشود، كه پول زيادي براي آن هزينه شده است.  ها نزد او جمع مي گل

ها اين است كه، اين عادت و روش از سرزمين كفر به سوي ما سرايت  اين هزينه
كه به جاي  ادت كنندگان بخواهييكرده است. تناقض اين جاست كه اگر از اين ع

شود و اعالم  كه از آن استفاده كند با خود ببرد، متردد مي دسته گل نوار يا كتابي
 شود. او كاسته مياز شأن و منزلت كند كه  مي

هاي اخير  در اين سال: گويد مي -خدا خيرش دهد  –استاد شيخ بكر ابوزيد 
هديه بردن دسته گل براي بيمارها، شكل خاصي به خود گرفته است. پيوسته كفار 

كه در ميان مسلمانان  اين كار را انجام دادند و براي آن تبليغات وسيع كردند، تا اين
 .24F1دهم جاي گرفت و منتشر ش
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كه نسبت به سيگار كشيدن ناراحت و حساس است.  شنوي از بعضي از مردم، مي
كه نسبت به  شنوي كه مي كند و يا اين  هاي آن را بيان مي و انواع بيماري و ناراحتي

ها  آواز و آواز خواني ناراحت است. و آيات و احاديثي را نيز در اين مورد كه از آن
كند، كه اين كاري است باعث اجر و ثواب و پاداش اخروي  كرده قرائت مي نهي
شود. اما تناقض اينجاست كه شما همين شخص ناراحت ونهي كننده از موارد  مي

شود كه آواز و آواز  كند، و در مجالسي حاضر مي ها هم نشيني مي باال، با سيگاري
به اين گناه مبتال هستند نصيحت خواني در آن وجود دارد. با اين حال كساني را كه 

____________________ 
 
 . 19ص  حكمه –تارخيه  –التمثيل، حقيقته ) 1(
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ها  هاي طوالني را با آن خندند و شب ها مي كنند، بلكه دشوارتر از اين، با آن نمي
 و نه چيزي در اين مورد گفته است.مثل اين است كه نه چيزي شنيده گذرانند،  مي
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فوراً پخش را  شنوند آن ا ميرسد و ي ها مي ه آنكه ب خبري بعضي از مردم، هر
نمايند. حتي بعضي اوقات چيزهايي را به آن  را بيان مي كنند و در مجالس آن مي

كه ممكن است واقع شده باشند. و آن خبر را بدون  كنند، به گمان اين اضافه مي
كه آن خبر، كار  كنند. علي الخصوص زماني ترديد و شك، با قاطعيت تمام بيان مي

 كشيدند. را مي انتظار پيدايش آن ي باشد و مردمعجيب و غريب
كه آن خبر مربوط به خود آن فرد باشد ودر واقع دروغ باشد و براي آن  زماني اام

كه آن را  كند درست كرده بودند، بعد از تكذيب خبر، اطرافيان خود را تشويق مي
نند عيب و ك  كنند و در مجالس بيان مي كه آن را نقل مي پخش نكنند و از افرادي

گيرند!  چه گفته شد، فوراً و با سرعت آن را تحويل ميهر: گويد د و ميرگي ايراد مي
 :گويد كنند! شاعر در اين مورد مي و باور مي

ــــــأيت ت ــــــقٍ وَ لِ ــــــن خُ ــــــهَ عَ ن ــــــهُ  ال تَ  مثلَ
 

لــــتَ عظـــــيمٌ  كعليـــــ عــــارٌ   عَ  إذا فَ
 

ايراد راي شما عيب و دهي نهي مكن، ب كه خودت آن را انجام مي از اخالقي
 اي. دهي خطاي بزرگي را مرتكب شدهرا انجام  است، اگر آن
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ئل دنيوي خود بسيار پرس و جو و سؤال بسياري از مردم، در رابطه با مسا
كه، خواست ساختماني را بسازد، براي ساخت آن قدمي بر  كنند؛ مثالًً زماني مي
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پردازد و از كوچك و بزرگ  هندس ماهر به مشورت ميكه با يك م دارد مگر اين نمي
ل خانگي را بخواهد بخرد از كند. و همين طور اگر چيزي از وساي ال مياو سؤ از

ال ترين نوع و جنس آن سؤ تند از خوبكه در اين مورد وارد و ماهر هس كساني
دن و شود. كه اين دليل بر عاقل بو خارج نميها  كند. و از مشورت كردن با آن مي

باشد. ولي همين فرد، مثالً اگر بخواهد مراسم حج را انجام دهد،  دور انديشي او مي
ال كند كه موافق سنت و روش اندازد كه از حجي سؤ به زحمت نمي خود را

 الي بكند!كند چنين سؤ به دلش هم خطور نمي باشد و احياناً حضرت محمد
عين تناقض است. چون  چون اين كار در نظرش كم اهميت و ساده است. اين

طرف و  ي نسبت به مسائل ديني، كامالً بيلو حساس، و صبراي مسائل دنيوي حري
هاي  او، گفتار گرانب گذرد. ولي ما به اين فرد و امثال اهميت از كنار آن مي بي

ذُوا َ�ّ� «: فرمايد كه مي دهيم كنيم و تذكر مي ا گوش زد مير پيامبر َُ  ُُ  .25F1»َمناِتك
 .»(و عبادات) را از من ياد بگيريدج اعمال ح«

كه به حج واجب يا  براي كسي: فرمايد مي /رگوار عالمه شيخ بن بازاستاد بز
چه كه شريعت اسالم براي حج و عمرة او تعيين كرده  رود، الزم است آن عمره مي

كه در آن اشكال  امل پيدا كند و در رابطه با چيزياست، ياد بگيرد و از آن آگاهي ك
26Fال كند. تا با آگاهي و بينش تمام آن را به جا بياوردد، سؤدار

2. 
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____________________ 
 
 . رواه مسلم عن جابر) 1(
 . 10التحقيق واإليضاح ص ) 2(
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شود و  هايي براي سيگار مشاهده مي ها و مجالت، تبليغات در بعضي از روزنامه
برند كه براي ترويج سيگار مؤثر هستند. سپس در  كلمات و جمالتي را به كار مي

شود  كوچك كه جز با دقت فراوان ديده نمي پايين آن تبليغات، با خطي بسيار
خواهيم آن را ترك  رساند از شما مي سيگار كشيدن به سالمتي ضرر مي«: نويسند مي
 ».دكني
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هيچ گونه اند و  يدهپرسوم اجتماعي چس اري از مردم، خيلي محكم به آداب وبسي
 اين عادات و رسوم سرپيچي كند، او راكه از  ها ندارند، و حتي كسي ازلي از آنتن

راد در مسائل واجب و فرض كه بعضي از اين اف كنند، در حالي توبيخ و سرزنش مي
ها كم توجه هستند در مورد مسائل عادتي و  كنند و نسبت به آن كاري مي شرعي كم

كه از عرف و عادات  ين افراد خيلي جاي تعجب است. كسيعرفي حال و وضع ا
كنند و هم به صراحت و هم به  و خالف آن عمل نمايد از او انتقاد مي سرپيچي كند
كه مخالف عرف و عادت  كه كسي كنند. در حالي ره او را سرزنش ميصورت اشا

كه واجب  شرعي عمل كند دچار گناه نشده است. اما در بعضي از امور ديني و
ندهد اشكال و  جامها را ان ها عمل كند و يا اصالً آن كه به خالف آن هستند كسي

 گونه ظلم و ستمي واقع نشده است!! ايرادي نيست و هيچ

 از كارهاي ضد و نقيض  -33

ين به خاطر چن بسياري از شوهران، به خاطر پخت و پز خوب همسرشان و هم
ها او را  ها و طعم غذا و انتخاب انواع مختلف از رنگ چيدن بسيار خوب سفرة
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پردازد. و اگر روزي از روزها به اين ترتيبات  يستايش و به تعريف و تمجيد او م
هماهنگ و كم نظير خللي وارد شود، او را خيلي مهربانانه و نرم و آرام با روش 

جا است كه، همين فرد  دهد، تناقض اين و انتقاد قرار ميبسيار پسنديده مورد عتاب 
ن در خانه ه خاطر اهمال و سستي در امر تربيت فرزندابخانواده و همسر خود را 

راستي بسيار جاي ه دهد! ب كند و او را مورد عتاب و انتقاد قرار نمي محاسبه نمي
ال تعجب است كه كسي به فكر خوردن و آشاميدن باشد ولي از حال و احو

 خبر باشد. فرزندانش غالف و بي
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ماني و يا انواع كه خبرهايي در مورد كشاورزي يا ساخت بعضي از مردم، زماني
ا به ياد همه و همه رماشين آالت بشنوند، تمام خبرها، نزديك و دور، كم و زياد 

كنند، نسبت به اين  كه مربوط به اين مسائل است بيان مي آورند و تمام اخباري مي
ها به مناقشه و مجادله  خبرها مالحظه و نظر دارند، و با خوشحالي تمام در مورد آن

چه در مورد اوضاع مسلمانان، كه مورد ظلم و ستم قرار  ا اگر چنانپردازند. ام مي
ميان آيد، همين افراد از  به صحبت شود و سخناند،  اند و يا آواره شده گرفته

را  باشند. حتي توانايي آن مي ترين افراد نسبت به حال مسلمانان  خبرترين و نادان بي
ائه كند. چون نخواسته است در اين ها ار ندارد كه كمترين نظر و حرفي در مورد آن

كند. و خيلي  هاي آنان را درك نمي مورد خود را به زحمت اندازد. و درد و ناراحتي
اوقات هيچ خبري در مورد مسلمانان ندارد (و اگر هم داشته باشد) به طور تصادفي 

 اي چشمش به آن افتاده است. از راديو شنيده است! يا در مجله و روزنامه

 والسالم



 
 
 

 

 سخنان و كارهاي ضد و نقيض
 »تناقضات«ترجمة كتاب 
 
 

 تأليف: 

 عبدالعزيز بن محمد السدحان

 
 چاپ: 

 جمعي از نيكوكاران (خداوند پاداش خيرشان دهد) 
 

 
 نشر و توزيع: 

 المكتب التعاوني (به منظور دعوت و ارشاد و بيدار كردن مردم)
 

 د مردم.كتابخانة تعاون و همكاري به منظور دعوت و ارشا
 . ه 1418سلطانه 


	فهرست مطالب
	پیشگفتار
	مقدمه
	* تعریف تناقض
	1- از سخنان و کارهای ضد و نقیض
	2- از کارها و سخنان ضد و نقیض
	3- از سخنان و کارهای ضد و نقیض
	4- از سخنان و کارهای ضد و نقیض
	5- از کارها و سخنان ضد و نقیض
	6- و از کارهای ضد و نقیض دیگر
	7- از سخنان و کارهای ضد و نقیض
	8- از سخنان و کارهای ضد و نقیض
	9- از سخنان و کارهای ضد و نقیض
	10- از سخنان و کارهای ضد و نقیض
	11- از کارهای ضد و نقیض
	12- از سخنان و کارهای ضد و نقیض
	13- از سخنان و کارهای ضد و نقیض
	14- از کارهای ضد و نقیض
	15- از کارهای ضد و نقیض
	16- از کارهای ضد و نقیض
	17- از کارهای ضد و نقیض
	18- از کارهای ضد و نقیض
	19- از کارهای ضد و نقیض
	20- از کارهای ضد و نقیض
	21- از سخنان و کارهای ضد و نقیض
	22- از کارهای ضد و نقیض
	23- از کارهای ضد و نقیض
	24- از کارهای ضد و نقیض
	25- از کارهای ضد و نقیض
	26- از کارهای ضد و نقیض
	27- از سخنان و کارهای ضد و نقیض
	28- از کارهای ضد و نقیض
	29- از سخنان و کارهای ضد و نقیض
	30- از سخنان و کارهای ضد و نقیض
	31- از کارهای ضد و نقیض
	32- از کارهای ضد و نقیض
	33- از کارهای ضد و نقیض
	34- از کارهای ضد و نقیض

