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  مقدمة مؤلف

هيم كه او در خـدائي يگانـه   د نمائيم و گواهي مي خداي جهانيان را ستايش مي
و الگوي جهانيان و سرور دعوتگران است، سالم  �است، و محمد امام پيامبران

  .پيايانِ خداوند بر او، خاندان، اصحاب و پيروان برحقش باد و درود بي
كتابي را كه پيش رو داريد تشريح تعدادي از احاديث رسول خدا را دربر دارد 

سالم پيوند داشـته باشـد، و از تأكيـد بـر جوانـب و      كه سعي شده با روح و جوهر ا
نكات تربيتي كه نياز حتمي امت اسالم است، فروگذار نشده است، و در اين ميـان  

  .باشد توكل و اعتماد ما فقط بر خداوند منان مي
  ابوعبدالرحمن
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��� ����� 

����� ��	
�� ������ ����� 
����� �������� ��������: »�����
� �� !"#	�$ �� %&���' ()�*�+�� ���#, ������ ���� 
#�����
� �� �-��.(/�� 01�2�� 34�5 %&���' 0�6#&�*�� ����� ��� 
.�7�8�9�: ���.�;����� �#<����� �=�� �>�?�.�@ . B#,�� 
�:�<����+ CD�1�E �F�2  4�$�@ :�	�� �1GH�+ 
I ��.�2 ��J�5 ��K���B ��J�5 ��J�5�� 0���K����  4�� :�(L�� 
����� ����� MD��E 

�4�.�2 0�B#N�2 "�	�� "
P�; 7�@ �4���� �B��Q��(R��«.  
  

  :حديث اول

قــوي از مــؤمن ضــعيف نــزد خــدا بهتــر و  منمــؤ«: فرمودنــد �رســول خــدا
تر اسـت، ولـي در هريـك خيـر و بركتـي متفـاوت وجـود دارد، و تـو اي          محبوب

نچه نفعت را دربر دارد حريص باش، و بر خدا توكل نما، عجـز  آبت بدمسلمان نس
اگـر چنـان   : و ناتواني بخود راه مده و چنانچه چيزي ناپسند بايت پـيش آمـد مگـو   

تقدير خداوند چنين بود و خدا هركاري خواسته : شد، بلكه بگو كردم چنان مي مي
  .)1(»دهد ا گسترش ميهاي شيطاني ر وسوسه» اگر«دهد، زيرا لفظ  باشد انجام مي

  
  :شرح حديث

                                           
 2052/  40... را امام مسلم در صحيح خود در كتاب تقدير باب االمر بالقوه اين حديث -)1(

 1955/ هـ  1375چاپ عيسي الحلبي، به تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي متوفي  2664شماره 
  .آورده است

  .آورده است 79شماره  31/ 1و ابن ماجه در مقدمه سنن خود در باب تقدير 
نقل كرده اند، اما ابن ماجه در  �حديث را از ابوهريرهامام مسلم و ابن ماجه هردو اين 

روايتي ديگر مشابه همين روايت از  4168شماره  1395/ 2كتاب زهد باب توكل و يقين
�& TU�V BN24�$2 +«: ... دارد، اما لفظ حديث را چنين نقل كرده �ابوهريره:  ��� W� L�
4.2 D�E .�Q�R�� 4�� P;7@ 	��� BN2 0	���� X�9,�B«.  

حديث را مانند ابن ماجه آورده است، اما گفته  370، 366/  2امام محمد هم در مسند خود 
  .»وما شاء صنع«... 
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منحصر به فرد شخص مسلمان ايـن اسـت كـه داراي تمـام خصـال نيكـو        زامتيا
قوي و شجاع است، آزاد از تمام قيـد و بنـدهاي   . باشد، زيرا او مؤمن و عالم است

دنياست، صابر بردبار است، امين و سخاوتمند اسـت، پاكـدامن، مجاهـد و مهربـان     
ترسد، زيرا به اين جهت كه آزاد اسـت و نسـبت    گران نمياست، از سرزنش مالمت

عجز و تنبلي را . باشد مند مي به آنچه كه منفعت دين و دنياي او را دربر دارد عالقه
به خود راه نداده، به قضا و قدر الهي راضـي اسـت و چشـم و گوشـش نسـبت بـه       

  .باشد هاي شيطان باز مي نيرنگ
آن هسـتيم دعـوتي اسـت واضـح و      حديثي كه اينك در صـدد شـرح و تبيـين   

  .باشد هاي نيكو كه عبارت از قدرت و نيرومندي مي صريح به يكي از خصلت
و براي اين كه تصوير دقيقي از اين خصلت بـه دسـت بيـاوريم، الزم اسـت از     

  :جوانب چهارگانه زير مورد بررسي قرار بگيرد
  .كدام نوع قدرت مورد نظر است -1
  .منزلت قدرت در اسالم -2
  .هائي از قدرت در زندگي بزرگان امت فوايد قدرت و نمونه -3
  راه كسب قدرت چيست؟ -4
  

  كدام نوع قدرت مورد نظر است؟

قدرت مورد نظر در اين حديث اعتماد به نفـس، همـت عـالي، اراده اسـتوار و     
باشد كـه از   ذكاوت درخشان است، داشتن چنين خصوصياتي الزمه بدني سالم مي

اما قدرت جسماني كـه بـا نفـس شكسـت     . عقل سالم در بدن سالم: قديم گفته اند
مورد تأييد . خورده، همت و اراده پست و ضعيف، عقل و حس ناتوان همراه باشد

هـا   باشد، چون غير ممكن است خداوند افرادي با اين ويژگي و تأكيد حديث نمي
منـدي در  بينـيم بسـا افـراد قـوي و نيرو     را دوست داشته باشد، در حالي كه مـا مـي  

گذشته بوده اند كه بر اثر نافرماني و پشت پا زدن به دستورات خداوند و اعتماد به 
  .زندگي دنيا مورد غضب وي قرار گرفته و نابودشان ساخته است
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�öΝ s9r& t� s? y#ø‹ x. Ÿ≅ yèsù y7•/ u‘ >Š$yèÎ/ ∩∉∪ tΠu‘ Î) ÏN#sŒ ÏŠ$yϑ Ïèø9 $# ∩∠∪ ÉL©9 $# öΝ s9 ÷,n= øƒ ä† $yγè= ÷W ÏΒ ’ Îû 

Ï‰≈n= Î6ø9 $# ∩∇∪ yŠθßϑ rOuρ tÏ% ©!$# (#θç/%ỳ t� ÷‚¢Á9 $# ÏŠ# uθø9 $$Î/ ∩∪ tβöθtã ö� Ïùuρ “ ÏŒ ÏŠ$s? ÷ρF{ $# ∩⊇⊃∪ 

tÏ% ©!$# (# öθtósÛ ’ Îû Ï‰≈n= Î6ø9 $# ∩⊇⊇∪ (#ρã� sV ø.r' sù $pκ" Ïù yŠ$|¡x� ø9 $# ∩⊇⊄∪ ¡= |Ásù óΟ ÎγøŠn= tæ y7 •/ u‘ xÞöθy™ 

A>#x‹ tã ∩⊇⊂∪ ¨βÎ) y7 −/u‘ ÏŠ$|¹ ö� Ïϑ ø9 $$Î7 s9 ∩⊇⊆∪�)1(. »اي كه پروردگارت  آيا ندانسته

و چه بالئي بر سر ايشان آورده است، قوم ارم (چگونه با قوم عاد رفتار كرده است 
دار بودند،  ستون) هاي ها و خيمه مانند و كاخ هاي بلند ستون كه صاحب قامت

كساني كه همسان ايشان در شهرها و كشورها آفريده و پيدا نشده است، و آيا 
همان قومي كه  وردگارت با قوم ثمود چه كرده است؟اي كه پر ندانسته
تراشيدند  بريدند و مي مي) ميان مدينه و شام(هاي عظيم را در وادي القري  صخره

) آيا خبر نداري كه پروردگارت(و ) ساختند ها مي ها و كاخ ها خانه و در دل كوه(
حكم و استواري به هاي م ساختمان(با فرعون چه كرده است؟ فرعوني كه داراي 

كشورها طغيان و  اقوامي كه در شهرها و. بود) وارونه همچون هرم(ها  ميخ) شكل
سركشي كردند، و در آنجاها خيلي فساد و تباهي به راه انداختند، لذا پروردگار تو 

) و شالق عذاب پياپي برآنان فرو آورد(تازيانه عذاب را بر سر ايشان فرو ريخت 
  .»است) مردمان و مترصد اعمال ايشان(در كمين  مسلماً پروردگار تو

  
  جايگاه قدرت در اسالم

قوت و نيرو به اين معنا كه ذكر شد، جايگاه بلندي در اسالم دارد، زيرا تنها راه 
باشد و تا قدرت و نيرو نباشد  جهاد كه قله رفيع دين است داشتن قوت و نيرو مي

شود و شايد سر اين كه خداوند  نمي التزام كامل به اسالم براي فرد مسلمان ميسر
اي در قبال روآوردن به دستورات ديني به  قوت و نيرو را به عنوان هديه و تحفه

: گويد مي �چنانكه از زبان هود . دهد، نيز همين باشد قوم هود وعده مي

�ÏΘ öθs)≈ tƒuρ (#ρã�Ï� øótFó™$# öΝ ä3−/ u‘ ¢Ο èO (#þθç/θè? Ïµø‹ s9 Î) È≅Å™ö� ãƒ u !$yϑ ¡¡9 $# Ν à6 ø‹n= tæ #Y‘# u‘ô‰ ÏiΒ 

                                           
  .14 – 6سورة فجر، آية  -)1(
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öΝ à2÷Š Ì“ tƒuρ ¸ο §θè% 4’n< Î) öΝ ä3Ï?§θè%�)1(. » اي قوم از پروردگارتان آمرزش طلب كنيد و به

ريزيم  هاي آسمان بر شما فرو مي سوي او رجوع نمائيد كه اگر چنين كنيد بركت
  .»دهيم و قوت و نيروي شما را افزايش مي

ρ‘‰Ïã#)�: گويد و به مسلمانان مي r&uρ Ν ßγs9 $̈Β Ο çF÷èsÜ tG ó™$# ÏiΒ ;ο §θè%�)2( .» و هراندازه

  .»كه توان داريد در مقابل دشمن نيرو و تجهيزات فراهم كنيد
عف و ناتواني به خدا نقل شده كه از مظاهر ض �در موارد بسياري از پيامبر

مؤمن قوي از مؤمن ضعيف : فرمايد مي �و اينجا هم كه پيامبر. )3(برد پناه مي
  .خواهد اهتمام و حرص شديد خود را به قدرت و نيرو نشان دهد مي. برتر است

                                           
 .52سورة هود، آية  -)1(

 .60سورة انفال، آية  -)2(

ماز اين عبارت قسمتي كوتاه از حديث طوالني است كه ابوداود در سنن خود در كتاب ن -)3(
كند كه روزي رسول اهللا  نقل مي �از ابوسعيد خدري  1555به شماره  93/  2باب استعاذه 

چه شده : را ديدند، گفتند �وارد مسجد شدند، يكي از مردان انصار به نام ابوامامه �
آوردن  به علت هجوم: بينم، گفت است اي ابوامامه كه تو را در غير وقت نماز در مسجد مي

آيا دعائي : فرمودند �رسول خدا . اي بسيار مجبور شدم به مسجد پناه آورمه ها و وام غم
هاي تو را برطرف كند و  به تو نياموزم كه هرگاه آن را بخواني، خداوند تمام غم

 �آنگاه پيامبر ! بلي اي رسول اهللا: گفتم: گويد مي �هايت را ادا گرداند؟ ابوامامه قرض

�)«: هر صبح و شام بگو: گفتZ���� 1GH#, �[	
��+ �:#< ���� G��Z �� 0�B�>�\ ���� ���[	
��+ �:#< ���� #>�?�. �� 

0#4�]�K ���� ���[	
��+ �:#< #4�̂ 
U �� ���� 0#��U
? ���� ���[	
��+ �:#< ���� �_�U���V #��9(L�� ��&�Z�� ���̀ G&��«  ابوامامه
هاي من  من را برطرف و قرضهاي  اين دستورالعمل را عملي كردم و خداوند غم: گويد مي

  .را پرداخت كرد

�)«: با اين الفاظ نقل شده است �در همين باب حديثي از حضرت انس Z���� 1GH#, [	
��+ :#< 

���� >�?�. �� 4�]�K ���� 0��U
? ���� a�&�Z ���� 4�̂ 
U ���� 0[	
��+�� :#< ���� b��J�� &�U�$ �� 0������ c&�E _�8�;�2 ����\�� �� 
��d����� �� «.  

/  4باب ما يتعوذ من الجبن (امام بخاري مانند همين حديث را در صحيح خود كتاب جهاد 
الرجال و  غلبةباب التعوذ من ) و كتاب الدعوات 99/  7، و كتاب االطعمه باب الحيس 28

  .98 – 97 – 96/  8باب التعوذ من فتنه المحيا والممات و باب االستعاذه من الجبن والكسل 



    

 
    

  
 

 

  ��11   هاي هدايت مشعل

  هائي از مردان قدرتمند تاريخ اسالم فوائد قدرت و نمونه

تـرين   با در نظرگرفتن آنچه گذشت قدرت داراي فوايد زيادي است كـه مهـم  
  :آن به اين ترتيب است

چنانكه جرأت در امر به معروف و نهي از منكر بدون هيچ خوف و هراس،  -1
بن مروان و عزالدين بن عبدالسالم بـا ظـاهر بيبـرس و ابـن      حازم با عبدالملك ابي

  .تيميه باغازان تاتاري برخورد كردند
شـدن در حملـه و تعقيـب دشـمن،      عالقه و شتاب بـه سـوي جهـاد و جـري     -2

همانگونه كه بالل با اميه بن خلف و عبداهللا بن مسعود با ابي جهل سـردار كفـر در   
غسـيل المالئكـه    –�ر به مقابله برخواستند، و همانطور كه حنظله بن عامر روز بد
  .در روز احد شجاعت و دليري خود را نشان داد –

هــا در راه خــدا، چنانكــه  صــبر و پايــداري در مقابــل تشــكيالت و شــكنجه -3
مسلمانان صدر اسالم و فرزندان حركت اسالمي در مصر، سوريه، و ديگر ممالك 

  .ابل اذيت و آزار دشمنان اسالم پايداري كردنداسالمي در مق
مواظبت و محافظت بر شعائر و دستورات ديني از قبيل نماز، زكات، روزه،  -4

حج، قرائت قرآن، ذكر، دعا، استغفار و خيـرات و صـدقات و آمـادگي كامـل در     
هـا و روزه روزهـا در اقتـدا بـه سـلف       داشتن شب انجام موارد فوق و همچنين زنده

  .امت اسالمصالح 
  

                                                                                                
 4امام مسلم نيز در صحيح خود كتاب ذكر، دعا، توبه و استغفار باب التعوذ من العجز وغيره 

من شر ما عمل، و من شر «اين حديث را از انس روايت كرده و جمله  2706شماره  2079/ 
افزون بر روايت بخاري از مسلم است و در روايتي ديگر حديث را از زيد بن » ما لم يعمل

  .باشد مي 2722كه شمارة آن ارقم نقل كرده 
و كتاب االطمعه باب الخمس  28/  4امام بخاري در كتاب جهاد باب ما يتعوذ من الجبن 

من الجبن  ةو باب االستعاذ... الرجال  U�V_و در كتاب الدعوات باب التعوذ من  99/  70


�)«: حديث حضرت انس را اينگونه آورده است 98، 97، 96/  8والكسل Z���� #,1GH [	
��+ :#< 
���� >�?�. �� 4�]�K ���� 0��U
? ���� a�&�Z ���� .������ _�8�;�2 ����\�� �� d����� ����0 [	
��+�� :#< ���� b��J�� &�U�$ ��«.  

  ).78/  13صحيح ترمذي به شرح ابن العربي المالكي : (و امام ترمذي در باب دعا آورده است



    

 
    

  
 

 

  ��12   هاي هدايت مشعل

  راه كسب قدرت چيست؟

  :براي قدرتمندشدن بايد صفات ذيل را دارا بود
اي اخالص داشت كه نظر انسان كامالً از  بايد در كردار و گفتار به اندازه -1

≅�ö: گويد غير خدا كوتاه گردد، چنانكه خداوند مي è% ¨βÎ) ’ ÎA Ÿξ|¹ ’ Å5Ý¡èΣ uρ y“$u‹ øtxΧuρ 

†ÎA$yϑ tΒ uρ ¬! Éb> u‘ tÏΗ s>≈ yèø9 $# ∩⊇∉⊄∪ Ÿω y7ƒÎ/ Ÿ° … çµs9 ( y7 Ï9≡x‹ Î/ uρ ßN ö� ÏΒ é& O$tΡ r&uρ ãΑ ¨ρr& tÏΗ Í>ó¡çR ùQ $# 

زندگي و مرگم همه براي خدا ام،  همانا نمازم، روزه ،اي محمد :وبگ« )1(�∪⊃∌⊆∩

است كه شريكي ندارد و اين دستوري است كه او به من داده و من اولين كسي 
  .»ام هستم كه تسليم خدا شده

گر اينگونه انسان خود را به خدايش بسپارد خداوند هميشه مددگار او خواهد ا
بود و هرگز او را تنها نخواهد گذاشت، همانند اصحاب كهف آنگاه كه تسليم 
حكم پروردگارشان شدند، خداوند آنها را ياري كرد و در مورد آنان چنين 

oΨ$�: گفت ôÜ t/ u‘ uρ 4’ n?tã óΟ ÎγÎ/θè= è% øŒ Î) (#θãΒ$s% (#θä9$s) sù $uΖ š/u‘ (> u‘ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $# uρ s9 

(# uθãã ô‰̄Ρ ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ $Yγ≈ s9 Î) ( ô‰ s) ©9 !$oΨ ù= è% #]Œ Î) $̧Ü sÜ x© ∩⊇⊆∪�)2( » هاي آنها قوت  به قلبو

ها و زمين است، ما با او كسي را  پروردگار ما خداي آسمان: بخشيدم، چون گفتند
  .»مرتكب سخن دروغ گشته ايمكنيم، زيرا اگر چنين كنيم  شريك نمي

يافتن از هر نوع قدرت و نيرو به جز قدرت خداوند كه هركس به  رهايي -2
اين درجه برسد تأئيد خداوندي شامل حال او خواهد شد و شايد راز سخن پيامبر 

بسيار بگوييد كه اين جمله از كنزهاي  »>#������ ,#= ��	)�e ��= *�	��� =« :گويد كه مي
  .)3(ست، همين مسئله باشدبهشت ا

                                           
 .163 – 162سورة انعام، آية  -)1(

 .14سورة كهف، آية  -)2(

نقل كرده است و  333/  2اين حديث را امام احمد در مسندش با همين الفاظ از ابوهريره  -)3(
  :هاي ذيل آورده است با الفاظي ديگر در شماره

1  /298 ،309 ،520 ،525 ،4  /400 ،402 ،403 ،419 ،5  /145 ،152  /150 ،156 ،157 ،
و  عقبةباب إذا عال «اري در صحيح خود كتاب الدعوات و به همين ترتيب امام بخ 179

و در  156 – 155/  8و در كتاب القدر باب الحول  108، 102 – 101/  8» باب قول الحول



    

 
    

  
 

 

  ��13   هاي هدايت مشعل

بايد احساس عجز و ناتواني را به خود راه نداد، زيرا اعتماد به نفس را از  -3
عجز و : فرمايد برد و بازماندن از هركار خيري را به دنبال دارد، پيامبر مي بين مي

  .ناتواني را به خوده راه مده
وانين و آوردن هرآنچه براي انسان مفيد باشد و ق كوشش در بدست -4

  .آورد دستورات خدا بزرگترين نفع را براي انسان به ارمغان مي

�ôtΒ uρ ß|¡ômr& zÏΒ «! $# $Vϑ õ3ãm 5Θ öθs) Ïj9 tβθãΖ Ï%θãƒ ∩∈⊃∪�)1(.»  و براي قومي كه يقين

  » دارند، چه كسي در داوري بهتر از خدا است
 توجهات را بدان معطوف داشته و گفته �اين همان چيزي است كه پيامبر

  .است برآنچه منفعت تو را دربر دارد حريص باش
محافظت بر فرايش و انجام نوافل بسيار از قبيل تهجد، روزه نفلي و  -5

بهترين وسيله : گويد همانگونه كه در حديث قدسي خداوند مي... صدقات نافله و
اي به من  ام با نوافل به اندازه نزديكي به من فرائض است و بعد از فراض بنده

                                                                                                
آورده است، امام مسلم در صحيح خود  144/  9كتاب التوحيد باب وكان اهللا سميعا وبصيرا 

 2078 – 2076/  4لصوت بالذكر باب استحباب حفض ا...  -حديث را در كتاب و الدعا 
 182/  2باب في االستغفار  ةكتاب الصال(ابوداود در سنن خود . آورده است 2704شماره 
الدعوات در باب في (آورده است، ترمذي در سنن كتاب ) 1528، 1527، 1526شماره 

باب ما جاء في فضل  5081، 3461شماره  571 – 570 – 510 – 509/  5... فضل ال حول
كتاب األدب در باب ما جاء (و ابن ماجه در سنن خود ) آورده است 1256/  2... تسبيحال

  ).آورده است 3636، 3852، 3824شماره  1257، 1256/  2إال باهللا  ةفي ال حول وال قو
روايت كرده اند، غير از ترمذي كه از  �همه اين محدثين حديث را از ابي موسي اشعري

وايت كرده، و گفته اين حديث با سند قيس صحيح و غريب قيس بن سعد بن عباده هم ر
است، ابن ماجه حديث را با دو سند يكي از ابي ذر و ديگري از حازم ابن حرمله نقل كرده 

در مورد روايت ابي  137 – 135/  4بوصبري در كتاب مصباح الزجاجه في زوائد ابن ماجه 
f «: گويد رد روايت ابن حرمله ميو در مو. هذا اسناد صحيح رجاله ثقات: گويد ذر مي

gh �`�� �<� i&Lh� �Jj k	� ���&* �< al�9�� m��� �� n9 o2 _ 0�	�=� �]�p� �� oE
L* q�8�� �92 �r���$�� *L: گويد اما در آخر مي .� � Lj�E ���9 ms+ &j9 kJ�&;�� t�� e&

��7.u«. 

  .50سورة مائده، آية  -)1(



    

 
    

  
 

 

  ��14   هاي هدايت مشعل

دارم و چون او را دوست گرفتم چشم،  شود كه او را دوست مي يك مينزد
كند، اگر از من چيزي  شوم كه به وسيله آنها تصرف مي گوش، دست و پايش مي

  .)1(دهم دهم و اگر به من پناه جويد، او را پناه مي بخواهد به او مي
ين طلبي و اسرافكاري ثروتمندان، زيرا ا زيستن و دوري از راحت ساده -6

  .كند روش صبر و تحمل انسان را در مقابل مشكالت بيشتر مي
يافتن از صبر و استقامت آنها در  مطالعه تاريخ بزرگان گذشته و آگاهي -7

برابر مشكالت، زيرا اين كار احترام و منزلت آن بزرگواران را در قلب انسان 
و اگر به مرتبه  نمايد كند و او را در نزديكي و اقتداء به آنها كمك مي ايجاد مي

  .آنها نرسد تشبه به آنها نيز خود از امور پسنديده است
به كاربردن فكر و انديشه در شناخت هرچه بيشتر خود و جهان پيرامون،  -8

زيرا اين شناخت انسان را به حقيقت خود آگاه ساخته و او را از تكبر و غرور 
: فرمايد برد، خداوند مي ميرسيدن به كماالت انساني به پيش   برحذر داشته در راه

�’ Îûuρ ÇÚö‘ F{ $# ×M≈ tƒ# u tÏΖÏ%θçΗ ø>Ïj9 ∩⊄⊃∪ þ’ Îûuρ ö/ ä3Å¡à�Ρr& 4 Ÿξsùr& tβρç/ ÅÇ ö7è? ∩⊄⊇∪�)2( » و در

شما آيا اوركنندگان و همچنين در وجود خود هائي است براي ب زمين نشانه
  .»بينيد نمي
رهائي از آنها  هطلب علم و حضور در مجالس علمي، زيرا علم عيوب و را -9

گردد و گذشته از اينها  را به انسان معرفي كرده و سبب آرامش و وقار انسان مي
هر : گويد مي �افتد، چنانچه پيامبر ها مي اسم او در جمع فرشتگان بر سر زبان

هاي خدا گرد هم جمع شوند و مشغول تالوت و  گروهي كه در يكي از خانه
آورد و مالئكه خدا  و رحمت فرود مي آموختن قرآن گردند بر آنها آرامش

  .)3(كند مقربان خود آنها را ياد مي گيرند و خداوند در جمع گرداگرد آنها را مي

                                           
هريره  از ابي 131/  8ري در صحيح خود كتاب الرقاق، باب التواضع اين حديث را امام بخا -)1(

از حضرت عايشه با الفاظي ديگر آورده  256/  6روايت كرده و امام احمد در مسندش 
 .است

 .21و  20سورة ذاريات، آية  -)2(

در باب فضل ... اين حديث را امام مسلم از ابي هريره در صحيح خود كتاب الذكر و دعا  -)3(
  .آورده است 2699شمارة  2074/  4.. االجتماع 



    

 
    

  
 

 

  ��15   هاي هدايت مشعل

همراهي با صالحان، زيرا انساني كه همنشين صلحاء است اگر فراموش  -10
دهند و او را در كارهاي خير  كند و بخواهد كار ناروائي انجام دهد به او تذكر مي

كسي كه خداوند صالح او را بخواهد : فرمود �نمايند، چنانچه پيامبر كمك مي
دهد كه در كارهاي خير مددكار او باشد و در وقت  دوست نيكوئي به او مي
  .)1(فراموشي به او تذكر دهد

رسانند،  دوري از گناهان، زيرا گناهان به بدن و دين انسان ضرر مي -11
دهم، يكي  شما را از شر آن به خدا پناه ميپنچ چيز است كه : فرمايد مي �پيامبر

ها و دردهائي را  از آنها فحشاء است كه در وسط هر قومي شيوع پيدا كند مرض
  .)2(به دنبال دارد كه در ميان اقوام گذشته نبوده است

                                                                                                
 148/  2القرآن  ةءأبواب الوتر باب في ثواب قرا ةو ابوداود در سن خود در كتاب الصال

  .آورده است 1455شمارة 
- 11صحيح ترمذي به شرح ابن العربي (و ترمذي در سنن خود أبواب القراءات آورده است 

64.(  
و هم در كتاب  225شماره  82/  1اب فضل العلماء، و ابن ماجه در سنن خود هم در ب

���«: آورده كه مورد اخير با اين الفاظ است 1245/  2االدب باب فضل الذكر  �n���̀ %a�	�� 
�v]���?�� �B�
&�5 J�9 ������ ����2 �=#, 
�
Z�;�7�* �_�K�w�F�� �� 
�
Z�;(R�x�@�� �_���*(&�� �I��(>�8�@�� 
�#Z������ ���_�8��K(] 
�
j�&�5�[�� 


����� ������2 
t�L�8��«.  
 33/  3 – 447 – 407/  2 -، 252/  2: و امام احمد در مسند خود در موارد زير آورده است

– 49 – 92 – 94. 

 94، 92، 49، 33/  3باب في اتخاذ الوزير ... حديث را ابوداود در سنن خود كتاب الخراج  -)1(
 .آورده است

 4019شماره  1333، 1332/  2حديث را ابن ماجه در كتاب سنن خود باب العقوبات اين  -)2(
نزد ما آمدند  �روزي رسول خدا: كن كه گفت نقل مي �از حضرت عبداهللا بن عمر

 - 1: برم از وقتي كه به پنج بالي خطرناك مبتال شويد اي مهاجرين به خدا پناه مي: و گفتند
هاي واگير و  سترش يابد كه علناً مرتكب آن شوند مرضدر ميان هر قومي فحشا به قدري گ

موقعي كه  -2. هاي گذشته سابقه نداشته است شود كه در امت گرسنگي بر آنها مسلط مي
در معامالت خود انصاف نداشته باشند و جانب تقوي را رعايت نكنند به تنگدستي، قحطي 

ود را نپردازند باران بند و چون زكات اموال خ -3. شوند و حكمرانان ستمگر دچار مي
و اگر عهد  -4. آيد و اگر به خاطر چهارپايان نباشد، اصالً باران نصيب آنها نخواهد شد مي



    

 
    

  
 

 

  ��16   هاي هدايت مشعل

تمرين انواع ورزش كه جسم را تقويت كند مثل تيراندازي، شنا، كشتي و  -12
  .شدو

  
  نتوشه دعوتگران و مربيا

  :توانند نكات زيرا را از حديث برگيرند دعوتگران و مربيان مي
هـاي محولـه قـوي     دادن به قلب، عقل و بدن، تا در انجـام مسـئوليت   اهميت -1

  .گشته و محبت، مغفرت و رضاي خدا را به دست آورند
جسـتن از خداونـد و    ضرورت آزادي از اسارت، تنبلي و نـاتواني، بـا يـاري    -2

  .آوردن هرآنچه خير و منفعت انسان در آن باشد كوشش در به دست
كنـد، انسـان مسـلمان نبايـد در      هـا را سسـت مـي    بستن راه شيطان كـه اراده  -3

هــاي شــيطان گرديــده، هميشــه در افســوس  برخــورد بــا مشــكالت دچــار وسوســه
  .برگذشته به سر برد

بـر   بلكه بايد همه كارها را تقدير خداي مختار و توانـا بدانـد، اگرچـه افسـوس    
اي كـاش  : در زمان حج فرمودنـد  �كار خير اشكالي ندارد، چنانچه پيامبر فوت

  .)1(كردم آوردم و از اول نيت عمره مي من هم قبالً قرباني خود را نمي

                                                                                                
شان را بر آنها مسلط خواهد  و پيمان خود را با خدا و رسولش بشكنند، خداوند دشمنان

دا سرباز و چون حاكمان آنها از اجراي شريعت خ -5. كرد تا اموال آنها را غارت كنند
 .زنند، خداوند آنان را به جنگ داخلي مبتال خواهد كرد

النبي  حجةاين قسمتي از حديث طوالني است كه مسلم در صحيح خود كتاب الحج باب  -)1(
  .آورده 147شمارة  892 – 886/  �20

شمارة  456 – 455/  �20النبي صفة حجةابوداود در سنن خود كتاب المناسك باب  -
  .آورده 1905

شماره  1027 – 1022/  �20الرسول حجة بو ابن ماجه در سنن خود كتاب المناسك با
  .آورده 3074

  .آورده است 143/  50و نسائي در سنن خود كتاب الحج باب الكراهيه في الثياب 
آورده  320/  3و احمد در مسند خود  49 – 45/  20الحاج  سنةو دارمي در المناسك باب 

 .است
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شفقت و مهرباني نسبت به مسلماناني كه به شعائر ديني خود پايبند، ولي در  -4
هـا از تمـام آنـاني كـه بـا       دعوت و تبليغ ضيعف انـد، زيـرا آنهـا بـا همـه كوتـاهي      

شوند و در باطن نسبت به اسـالم   در ستيزند و به ظاهر مسلمان ناميده مي �پيامبر
و در هريك : فرمايد مي �و مسلمين كينه دارند، بهترند و از اينجاست كه پيامبر

  .از مؤمنين قوي و ضعيف، خيري نهفته است
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����� ����� 
����� ��	
�� ������ ����� ����
� �������� ��������: »(�������My �v���	 ��+ ���� ��;(��+ �B	
@ z�9 �a�	�9 �_������$ �� 

{d��8�]�\#< #���r���+ #���U#̀ �_����Z�@ �v/�#< ��Z���.�?���2 
����� (>�� �4�̀ �� |D��U�j �v	�r�8��0 ����+ ��
Z(H#, ���K
H��	�'#, 
������ ���K�@�L �#̀ �J
' z�9���B� ���� #4������ ����5 �B��J
' z�@ ��
Z(8�K���� %a��	 ��+ ��[#, ��	���' #a#��\��#< ������ 

��j	�K�Z�;�H�«)1(.  
  

  حديث دوم

يقيناً اقوامي از امت خود سراغ دارم كه روز قيامت با « :فرمودند �رسول خدا 
ل آنان را مانند شوند، ولي خدا اعما هايي از ثواب به درگاه خداوند حاضر مي كوه

دهد، آنها از برادران و خويشاوندان شما مسلمانان هستند و حتـي   خاكستر برباد مي
شوند حرام و حالل خدا را  دارند، اما چون تنها مي ها را همچون شما زنده مي شب

  .»كنند رعايت نمي
  

  :شرح حديث

و سفارش هميشگي اسالم اين بوده كه انسان خدا را همواره مراقب اعمال 
كردار خود بداند و در خلوت و تنهائي او را ناظر و نگهبان تصور كند، تا حرمت 
دستورات او را نشكند و در تكاليف شرعي خود كوتاهي ننمايد، و اگر احياناً 

پايش از حدود خداوند در رفت بداند كه خداوند به آنچه  مرتكب خطائي شد و
ردارد و تصميم بگيرد تا دوباره باشد، پس از خطاء دست ب از او سر زده آگاه مي

آن اشتباه تكرار نشود، حديث مورد بحث ما دعوتي است آشكار به درنظر داشتن 
خدا و حياء از او چه در تنهايي و خلوت و چه در مالء عام، و براي اين كه اين 

آن را به  �حقيقت براي هميشه در اعماق وجود انسان جاي گيرد، پيامبر
شته و خبر داده كه او به واسطه وحي از حالت گروهي از صورت داستان بيان دا

هاي تهامه به ميدان  هايي به انبوهي رشته كوه امت خود اطالع يافته كه با ثواب

                                           
شماره  1418/  2ذكر الذنوب : را ابن ماجه در سنن خود كتاب الزهد بابحديث  -2-1 -)1(

 .2/  3إلي الجامع الصغير  ةآورده و در الفتح الكبير في ضم الزياد 4245
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حشر حاضر مي شوند، ولي خداوند براي آن همه اعمال صالحه ارزشي قائل 
يت شود و علتش هم آن است كه آنها دور از چشم مردم حرام و حالل را رعا نمي
اين است تا ما از اين داستان عبرت بگيريم و قبل  �كردند، و هدف پيامبر نمي

از اين كه كار از كار بگذرد به فكر عالج باشيم و در پرتگاهي كه آنان افتاده اند 

/ρç#)�: فرمايد سقوط نكنيم، چنانچه خداوند مي É9 tFôã $$sù ’Í< 'ρé' ¯≈ tƒ Ì�≈ |Áö/ F{ $# ∩⊄∪�)1( 

  .»بصيرتصاحبان پس عبرت بگيريد اي «
از آنجا كه حاضر و ناظردانستن خداوند اساس تعهد مسلمانان به اسالم را 

تري  دهد، الزم است اين مسئله از دو جهت مهم مورد بررسي دقيق تشكيل مي
  .واقع گردد

  وسيله به وجودآورنده آن در وجود انسان چيست؟ -1
  وسليه رشد دهنده آن چيست؟ -2
  

  در وجود انسانبوجودآورنده آن وسائل 

داند، چه در  يقين كامل به اين كه خداوند هرآنچه از انسان سر زند مي -1

�uθèδ: فرمايد تنهائي و چه در جمع مردم، چنانچه مي uρ ª! $# ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ’ Îûuρ 

ÇÚö‘ F{ $# ( ãΝn= ÷ètƒ öΝ ä.§� Å™ öΝ ä.t� ôγy_uρ ãΝ n= ÷ètƒuρ $tΒ tβθç7 Å¡õ3s? ∩⊂∪�)2( » خداي و اوست

دهيد  ها و زمين، كارهاي مخفيانه و آشكار شما و آنچه را انجام مي نآسما
  .»داند مي

: خداوند خود نيز اين يقين را از وسائل بوجودآورنده تقوي دانسته و گفته

�(#þθßϑ n= ôã $# uρ ¨βr& ©!$# ãΝn= ÷ètƒ $tΒ þ’ Îû öΝ ä3Å¡à�Ρr& çνρâ‘ x‹ ÷n$$sù�)3( » بدانيد كه خداوند آنچه را

  .»داند، پس از او بترسيد است مي هاي شما قلبدر 

                                           
 .2سورة حشر، آية  -)1(

 .3سورة انعام، آية  -)2(

 .235سورة بقره، آية  -)3(
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شمارد و روز قيامت  يقين كامل به اين كه خداوند همه اعمال انسان را مي -2
دهد، اگر زشت باشد جزاي زشت آن را داده و اگر نيكو  جلو چشمش قرار مي

باشد جزاي نيك آن را خواهد داد، انسان موقعي كه به اين حقيقت يقين كند، قبل 
سازد و از گمراهي دست برداشته به راه راست  برطرف مي از مرگ نواقص را

yìÅÊãρuρ Ü=≈tG �: فرمايد آيد، خداوند مي مي Å3ø9 $# “ u/ tIsù tÏΒ Ì� ôfßϑ ø9 $# tÉ) Ï�ô±ãΒ $£ϑ ÏΒ 

ÏµŠ Ïù tβθä9θà) tƒuρ $oΨ tG n= ÷ƒuθ≈ tƒ ÉΑ$tΒ # x‹≈yδ É=≈tG Å6 ø9 $# Ÿω â‘ ÏŠ$tóãƒ Zοu/GÉó|¹ Ÿωuρ ¸οu/GÎ7 x. HωÎ) 

$yγ8 |Áômr& 4 (#ρß‰ ỳ uρuρ $tΒ (#θè= Ïϑ tã # Z/ÅÑ% tn 3 Ÿωuρ ÞΟ Î= ôàtƒ y7 •/ u‘ #Y‰ tnr& ∩⊆∪�)1( » پس نامه

مجرمين از محتويات بيني كه  شود، آنگاه مي گذاشته مياعمال هركس مقابلش 
اي است كه از هيچ كوچك و  چگونه اعمالنامه: گويند افتند و مي آن به هراس مي

كنند و پروردگارت  مال خود را مشاهده ميبزرگي فروگذار نكرده و همه كس اع
  .»دارد بر هيچكس ظلم روا نمي

  
  وسائل رشددهنده آن در وجود انسان

مواظبت بر طاعات و عبادات خصوصاً نمازهاي فـرض و تهجـد، پرداخـت     -1
زكات و صدقات نافله، روزه ماه رمضان، حج و قرائت قرآن، ذكر، دعا و استغفار، 

هــان اطــراف، محاســبه، تــوبيخ و مجــازات نفــس در تأمــل در آفــرينش خــود و ج
  .صورت كوتاهي يا تجاوز از حدود خدا

همراهي با جماعت مسلمانان و دورنشـدن از آن، زيـرا ايـن كـار راه را بـر       -2
بندد، چون شيطان در تنهايي فرصت را غنيمـت دانسـته و بـه وسوسـه و      شيطان مي

حرف كند، شايد سر اين كه پيامبر به افزايد تا انسان را از راه خدا من فريب خود مي
 �دهـد، و بـر آن تأكيـد دارد همـين باشـد، پيـامبر اسـالم        جماعت دعـوت مـي  

از تفرقه بپرهيزيد و جماعت را الزم بگيريـد، چـون شـيطان هميشـه بـا      : فرمايند مي
  .)2(افرادي است كه تنها و از جماعت مسلمانان دور باشند

                                           
 .49سورة كهف، آية  -)1(

 ما جاء في لزوم(است كه در كتاب الفتن باب اين قسمتي از حديث ترمذي  -)2(

امام احمد نيز  9/  9صحيح ترمذي به شرح ابن العربي المالكي (آمده است )ا�����
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  توشه دعوتگران و مربيان

اضر و ناظردانستن خداوند در تمام حاالت و همه شرايط، زيـرا  ضرورت ح -1
اين خصلت به خواست خداوند انسان را از لغزش و تجاوز از حدود الهي در امـان  

افزايد، چنانچـه گذشـتگان    دارد، و بر پايبندي دقيق او به دستورات خداوند مي مي
همـان دوران   امت اسالمي سعي در بارورنمودن اين خصلت در فرزندان خـود در 

آمـوزان خـود را    نقل است كه چون خواست دانـش  /كودكي داشتند، از جنيد 
  :در اين مورد امتحان كند، گفت

الزم اسـت هريـك از شـما    . خواهيم جهت تفريح از شهر بيرون شويم فردا مي
مرغي بردارد و در جائي كه هيچكس او را نبيند ذبحش كند و جهت نهار با خـود  

شده حاضر شدند، به جـز يـك نفـر كـه      هاي ذبح همگي با مرغ بياورد، روزي بعد
رشم عمـل نكـردي، شـاگر    مرغ خود را زنده آورد، شيخ از وي پرسيد چرا به سفا

و شرط نمودي كه مرغ را در جائي بكشم كه هـيچكس مـا را نبينـد،    ت: جواب داد
چ در خانـه، بيـرون از آن و خالصـه كـالم هـي     . ولي من هرجا رفتم يكي با من بود

آنكس كه در همه جا با : جاي خلوتي نيافتم تا وصيت تو را عمل كنم، شيخ گفت
: آنگـاه شـيخ او را در آغـوش گرفـت و گفـت     . خـدا : تو بود كه بود؟ جـواب داد 

، و اينگونـه بايـد خـود و اهـل و اوالد     )1(شاگرد عزيز و فرزند حقيقي من تو هستي
  .خود را تربيت كنيم

ت معاني در ذهن انسان، ما نبايد فراموش كنيم نقش قصه در تفهيم و تثبي -2
كه انسان فطرتاً به داستان عالقه بخصوصي دارد و شايد به همين علت باشد كه در 

هاي زيادي آمده و خداوند نيز اهميت اين موضوع را بيان  قرآن و سنت داستان

.�yξä: داشته و گفته uρ (Èà) ¯Ρ y7 ø‹n= tã ôÏΒ Ï!$t6/Ρ r& È≅ ß™”�9$# $tΒ àM Îm7sV çΡ ÏµÎ/ x8yŠ# xσèù�)2( ،

                                                                                                
و در جائي ديگر ترمذي آن را با اين الفاظ  71070/  5. آن را مختصراً نقل كرده است

��«: آورده است���2 �q���+ �<�_�*	
U�\ �_(8�? �� #a�> ��� ��2 0�_������? �� �B#N�2 �B��Q��(R�� �}�� �L�*��	 �� �	
j�� ���� #����8 ~=� 
�<�+�.L« 1  /11 /26. 

  .آورده است 384/  4اين داستان را امام غزالي در كتاب احياء العلوم  -)1(
  .120سورة هود، آية  -)2(
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�ô‰ s)s9 šχ% x. ’ Îû öΝ Îη ÅÁ|Ás% ×οu/ ö9 Ïã ’Í< 'ρT[{ É=≈t6ø9 F{ پيامبران هاي  ما داستان« )1(�#$

همانا در داستان گذشتگان  .كنيم براي تثبيت و تسلي قلب تو بيان ميپيشين را 
  .»درس بزرگي براي صاحبان بصيرت وجود دارد

را جماعت نيروهاي انساني را در كارهاي خير لزوم همراهي با جماعت، زي -3
ماند، تا شـيطان بـر او مسـلط شـود، و      گيرد و براي انسان وقتي باقي نمي به كار مي

  .زندگي او را به فساد كشد
اي بـر جماعـت تأكيـد كـرده انـد كـه اسـالم را بـدون          بزرگان ديني به انـدازه 

اسـالم بـدون    :گويـد  مـي  �جماعت نـاقص دانسـته انـد، چنانچـه حضـرت عمـر       
جماعت و جماعت بدون رهبري و رهبري بـدون اطاعـت و اطاعـت بـدون بيعـت      

  .)2(معني ندارد
نبردن آن با گناهان  دهد، و از بين هائي كه انسان انجام مي محافظت بر نيكي -4

برد به ثروتمند  چون انساني كه اعمال شايسته خود را با اعمال ناشايست از بين مي
كند كه به جاي منفعت  كه مال بسيار خود را در جائي خرج ميماند  عقللي مي بي

ضرر دارد و انسان بايد بداند كه هرچند بيشتر طاعت خداوند خود را به جاي 

%�tÏ: گويد شود، چنانچه مي آورد هدايت او بيشتر شامل حالش مي ©!$# uρ (#÷ρy‰ tG ÷δ $# 

óΟ èδ yŠ#y— “ W‰èδ öΝ ßγ9 s?#u uρ óΟ ßγ1uθø) s? ∩⊇∠∪�)3( »را اختيار كردند آنان كه راه هدايت و

  .»بر هدايت آنان افزوديم و به آنها تقوي ارزاني داشتيم

�tΒ uρ ô∃Î/ tIø)tƒ ZπuΖ |¡ym ÷Š Ì“ ¯Ρ …çµs9 $pκ" Ïù $·Ζ ó¡ãm 4 ¨βÎ) ©! $# Ö‘θà� xî î‘θä3x© ∩⊄⊂∪�)4( » و

افزائيم، همانا خداوند آمرزنده  صالحي انجام دهد بر حسنات او مي كسي كه عمل
  .»قدردان استو 

                                           
 .111سورة يوسف، آية  -)1(

�= ���_ «از حضرت عمل نقل كرده، اما جمله آخر  79/  1اين اثر را دارمي در سنن خود  -)2(
_.�U< =,« را نياورده است.  

 .17سورة محمد، آية  -)3(

 .23سورة شوري، آية  -)4(
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������ ����� 
����� ��	
�� ������ ����� 
����� �������� ��������: »��� �1�� 0����H!L����� �1�� ����� ����H!L��� ���� �"�J����� 

1�] 7�H �t�L��#< ��� 01���r�� �4�r���� ����H!L�� =#, �)�5��&�5 ���� 1�2 �a�	�9 {-�w��� �4���;����2 �\�@�I {e�&�?�E 
�_����� ���� ���Z�H ���� (��~ ��Z�5�&�@��«.  
  

  :حديث سوم

نه من به دنيا تعلقي دارم و نه دنيا به من، به خدا قسم «: فرمودند �رسول خدا
كنـد و در راه   مثال من و دنيا به مسافري شباهت دارد كه در روز گرمـي سـفر مـي   

  .)1(»دهد ه سفر خود ادامه مينشيند، سپس ب ساعتي زير درختي به استراحت مي
  

  :شرح حديث

خداوند انسان را آفريد، و او را خليفه خود بر زمين مقرر داشت، تا به آبـاداني  
اي كه برايش تعيين كرده و جهت  آن بپردازد و از منافعش طبق دستورات و برنامه

او ابالغ آن پيامبراني فرسـتاده اسـتفاده كنـد و هرچـه در انجـام ايـن مسـئوليت بـه         

                                           
روايت كرده كه  �از عبداهللا بن عباس 301/  1حديث را امام احمد در مسند خود  -)1(

وي آن رسيد و مشاهده كرد حصيري كه ر �نزد رسول اهللا  �روزي حضرت عمر
چه خوب بود : شان اثر گذاشته است، سپس گفت خوابيده اند، از درشتي بر بدن مبارك

ترمذي . تا آخر حديث... ما لي و للدنيا : فرمود � داشتيد، رسول خدا فرش نرمتري مي
روايت كرده كه  �از عبداهللا ابن مسعود –الزهد  –ابواب  –نيز حديث را در سنن خود 

ي درشتي خوابيدند كه اثر آن بر بدن مباركشان ظاهر شد، بر حصير �حضرت پيامبر
... ما لي و للدنيا : كرديد، فرمودند اي رسول خدا، اي كاش فرش نرمتري اختيار مي: گفتيم

و ابن ماجه در سنن » 22319صحيح الترمذي بشرح ابن العربي المالكي «. تا آخر حديث
با عبارت ديگري حديث را  4109شماره  1376/  2خود كتاب الزهد باب مثل الدنيا 

  .روايت كرده است
نقل كرده و  �از ابن مسعود... امام نووي اين حديث را در رياض الصالحين فضل الزهد 

  .حديث حسن و صحيح است: از قول ترمذي گفته
از عبداهللا بن  5545شماره  154/  5عالمه آلباني نيز آن را در صحيح الجامع الصغير 

 .آورده است �عباس
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هـا، درختـان، چهارپايـان،     كند از قبيـل خورشـيد، مـاه، سـتارگان، كـوه      كمك مي
آسمان و زمين، و آب و هوا را در اختيار او قرار داده و اعالم داشت كـه زنـدگي   
وي در دنيا محدود اسـت و بعـد از ايـن زنـدگي محـدود دنيـا سـراي آخـرت در         

ود را دريافت كند و روانه باشد تا در آنجا جزاي اعمال خوب و بد خ انتظارش مي
  .بهشت يا دوزخ گردد

هـاي دنيـا را رهـا سـازد و هميشـه       با توجه به موارد باال انسان عاقل بايـد جاذبـه  
آخرت را در نظر داشته باشد، از هر گفتار و كرداري كه او را به آخرت نزديـك  

عي كنـد  مند گردد، س كند دريغ نورزد و اگر الزم باشد تا از حق خود در دنيا بهره
به اندازه و طبق دستور دين خدا باشد، تا يكسره به دنيا تكيه نكند و بـدان مشـغول   

فرمـوده   �نگردد و عمل براي آخـرت را بـه فراموشـي نسـپارد، چنانچـه پيـامبر      
عمر دنيا در مقايسه بـا آخـرت سـاعتي بـيش نيسـت، و بـراي ايـن كـه ايـن          : است

رت مثال بيان كرده و گفته نه مـن  حقيقت در نفس انسان مستقر شود، آن را به صو
خواهم بـدان تعلقـي داشـته باشـم، در      به دنيا تعلقي دارم نه دنيا به من و چگونه مي

كند  حالي كه من در دنيا مانند مسافري هستم كه در روز بسيار گرمي مسافرت مي
سازد تا ساعتي در سايه درختي بياسايد و خستگي خود  و خستگي او را مجبور مي

  .رف نمايد، سپس به سفر خود ادامه دهدرا برط
شدني  ها جاي داده كه ديگر فراموش اين حقيقت را طوري در نفس �پيامبر


�š: فرمايد نيست، و استفاده از مثَل سنت خداوندي است، چنانكه خود ميù= Ï? uρ 

ã≅≈ sV øΒ F{ $# $pκ æ5Î/ ôØtΡ Ä¨$̈Ζ= Ï9 óΟßγ̄= yès9 šχρã� ©3x� tG tƒ ∩⊄⊇∪�)1( » ي است كه هائ اين مثلو

  .»زنيم تا بينديشند براي مردم مي

�ÛUÎ/ ôØo„uρ ª!$# tΑ$sW øΒ F{ $# Ä¨$̈Ψ= Ï9 óΟ ßγ̄= yès9 šχρã� �2x‹ tG tƒ ∩⊄∈∪�)2( » خداوند

  .»زند تا پند پذيرند ميها را براي مردم  مثل

                                           
 .21سورة حشر، آية  -)1(

  .25سورة ابراهيم، آية  -)2(
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اين است مفهوم درست حديث باال، ولي از جائي كه ظاهر حديث مؤيد اين 
ور كلي ترك گفت، الزم است تا از دو جهت ذيل با امر است كه بايد دنيا را به ط

  .تفصيل بيشتري در اين موضوع بحث شود
  
  گيري مسلمانان در قبال دنيا موضع -1

كردن دو شرط براي مسلمان جائز است، به هرانـدازه كـه بخواهـد از     با رعايت
  .مند گردد دنيا بهره

دوم اين كه دنيـا در  شرط اول اين كه دنيا را از راه حالل به دست آورد، شرط 
دست مسلمان باشد نه در قلب او به طوري كه هروقت دين خدا به مال او احتيـاج  

اي تقـديم كنـد، و    ن را در راه رضاي پروردگارش بدون هيچ دغدغـه آپيدا كرد، 
تمام آيات و احاديثي كه در تمجيد و تحسين دنيا وارد شده است، بر همين اساس 

  .استوار است

pκ$�: ايدفرم خداوند مي š‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u Ÿω (#θãΒ Ìh� pt éB ÏM≈ t6Íh‹ sÛ !$tΒ ¨≅ ymr& ª!$# öΝä3s9 

Ÿωuρ (#ÿρß‰ tG ÷ès? 4 Dχ Î) ©! $# Ÿω (=Ït ä† tÏ‰ tF÷èßϑ ø9 $# ∩∇∠∪ (#θè= ä.uρ $£ϑ ÏΒ ãΝä3x% y— u‘ ª! $# Wξ≈ n= ym $Y7 Íh‹sÛ 4 
(#θà)̈? $# uρ ©!$# ü“ Ï%©!$# ΟçFΡ r& ÏµÎ/ šχθãΖ ÏΒ ÷σãΒ ∩∇∇∪�)1( » اي اهل ايمان چيزهاي

نكنيد و در استفاده از  حرامي شما حالل كرده بر خود اي كه خداوند برا پاكيزه
آنها از حدود تعيين شده تجاوز ننمائيد كه خداوند متجاوزان را دوست ندارد، و 
بخوريد از رزق حالل و پاكي كه خداوند به شما ارزاني داشته و تقوي خدائي را 

  .»كه به آن ايمان داريدپيشه سازيد 

=θè#)�: فرمايد و مي ä3sù $£ϑ ÏΒ ãΝ à6 s% y— u‘ ª! $# Wξ≈ n= ym $Y7 Íh‹ sÛ (#ρã� à6 ô© $# uρ |M yϑ ÷èÏΡ «! $# 

βÎ) óΟçFΖ ä. çν$−ƒÎ) tβρß‰ ç7 ÷ès? ∩⊇⊇⊆∪�)2( »پاكي كه خداوند به شما  بخوريد از رزق حالل و

نه او را عبادت داده و شكر نعمت خدا را به جا آوريد، اگر واقعاً شما مخلصا
  .»كنيد مي

                                           
 .88 – 87سورة مائده، آية  -)1(

  .114سورة نحل، آية  -)2(
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و نيز  ،)1(ت مال نيكو براي بنده نيكوچقدر خوب اس: فرموده �و پيامبر
دنيا : فرمودند ،)2(و بهترين كاالي آن زن شايسته استدنيا كاالئي است : فرموده

با همه آنچه در آن است نفرين شده، مگر ذكر خدا و متعلقات آن يا دانشمندان و 
  .)3(پژوهان يا دانش

بسياري از بزرگان گذشته امت اسالمي نيز ثروتمند بودند، ولي دنيا در دست 
شان، به طوري كه در موقع جهاد و قرباني آن را فداي دين  آنها بود نه در قلب

روزي  �حضرت ابوبكر صديق . ورزيدند كردند و در بخشش آن بخل نمي مي
ات چه  خانواده براي: تمام مال خود را خيرات كرد و وقتي از او پرسيدند

و حضرت عثمان در يكي از  .)4(خدا و رسولش را گذاشتم: گذاشتي، گفت

                                           
از عمرو بن العاص روايت كرده  202 – 197/  40اين حديث را امام احمد در مسند خود  -)1(

مت خد. به من سفارش كرد كه لباس و سالح خود را برگير و نزدم بيا �كه پيامبر
گرفتند، به قامتم نگاهي عميق انداختند، سپس  مبارك رسيدم، در حالي كه وضوء مي

اي جهاد سازم كه خداوند تو را سالم نگه  خواهم ترا به امارت لشكري روانه مي: فرمودند
. سازد و قسمت بزرگي از غنائم را به تو خواهم داد دارد و غنائم بسياري نصيبت مي مي

آوردن مال مسلمان نشدم،  من براي به دست �اي رسول خدا :گويد، گفتم عمرو مي
بلكه از قلب اسالم را پسنديدم و همراهي رسول خدا را دوست داشتم، آنگاه رسول 

 .اي عمرو چقدر خوب است مال نيكو براي مرد صالح: فرمودند �خدا

شماره  1090/  2 ةالصالح ةخير متاع الدنيا المرأ: حديث را امام مسلم در كتاب الرضاع باب -)2(
  .آورده است �از عبداهللا بن عمرو 1467

با عبارتي ديگر آورده  1855شمار  596/  1و ابن ماجه در كتاب نكاح باب افضل النساء 
 .آمده است 116/  2آورده و در الفتح الكبير  168/  2است و امام احمد در مسند خود 

  .ز ابوهريره روايت كرده استا 198/  9اين حديث را ترمذي در كتاب الزهد  -)3(
آورده است، و در الفتح  4112شماره  1377/  2و ابن ماجه در كتاب الزهد باب مثل الدنيا 

 .نيز آمده است 116/  2الكبير 

روزي  �پيامبر خدا: گويد روايت كرده، او مي �اين حديث را عمر بن خطاب -)4(
اگر : زيادي داشتم با خود گفتم دستور داد تا مال خود را صدقه كنيم آن روز من مال

صديق سبقت جويم، آن روز همين امروز است، پس نصف مال  �روزي بتوانم از ابوبكر
به همين : چقدر براي فرزندان خود گذاشتي، گفتم: فرمود �خود را آوردم، پيامبر 

چقدر براي فرزندان : فرمود �با همه دارائي خود آمد، پيامبر �اندازه، سپس ابوبكر
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ها تمام لشكر را از مال شخصي خود مجهز و به قدري موجبات رضاي  جنگ
 �پس از اين هركاري از عثمان : فرمود �خداي خود را فراهم كرد كه پيامبر

و  .)2(خيرات كرد نصف مال خود را �و حضرت عمر .)1(سر زند بخشيده است
در وقت هجرت تمام مال خود را فدا كرد، تا بتواند هجرت  �حضرت صهيب

  .)3(صهيب در معامله خود سود زيادي برد: فرمود �كند و پيامبر
  
  آيات و احاديث ديگر در مذمت دنيا -2

آيات و احاديث بسياري غير از حديث مورد بحث وجود دارد كه انسان را از 
  :آوريم دارد، و ما بعضي از آنها را اينجا مي ه آن برحذر ميدنيا و اعتماد ب

�$yϑ ¯Ρ Î) ã≅ sW tΒ Íο 4θu‹ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# > !$yϑ x. çµ≈ uΖ ø9 t“Ρr& zÏΒ Ï!$yϑ ¡¡9 $# xÝ n= tG ÷z $$sù ÏµÎ/ ßN$t6tΡ 

ÇÚö‘ F{ $# $£ϑ ÏΒ ã≅ ä.ù' tƒ â¨$̈Ζ9 $# ÞΟ≈ yè÷Ρ F{ $#uρ # ¨Lym !#sŒ Î) ÏN x‹s{r& ÞÚö‘ F{ $# $yγsùã� ÷z ã— ôM oΨ −ƒ̈— $#uρ 

 ∅sß uρ !$yγè= ÷δ r& öΝ åκ ¨Ξr& šχρâ‘ Ï‰≈ s% !$pκ ö" n= tæ !$yγ9 s? r& $tΡ âL ö∆r& ¸ξø‹ s9 ÷ρr& # Y‘$pκ tΞ $yγ≈ uΖ ù= yèyfsù # Y‰ŠÅÁym 

βr( x. öΝ ©9 š∅øós? Ä§øΒ F{ $$Î/ 4 y7 Ï9≡x‹x. ã≅ Å_Áx� çΡ ÏM≈tƒFψ $# 5Θ öθs) Ï9 tβρã� ¤6 x� tG tƒ ∩⊄⊆∪�)4( 

ها فرو فرستاديم، تا با آن  كه از آسمانزندگي دنيا به آبي ماند محققاً در مثل «
باران انواع مختلف گياه زمين را از آنچه آدميان و حيوانات تعذيه كنند برويد، تا 
آنگاه كه زمين از خرمي و سبزي به خود زيور بسته و آرايش كند و مردمش خود 
 را برآن قادر و متصرف پندارند كه ناگهان فرمان ما به شب يا روز دررسد و آن

                                                                                                
اي ابوبكر هرگز از تو سبقت : گفتم. اهللا و رسولش را گذاشتم: گذاشتي، گفت خود

آورده است،  �ترمذي اين حديث را در باب مناقب ابوبكر و عمر. (نخواهم كرد
 .آورده است 392، 391/  1دارمي در كتاب زكات باب الرجل يتصدق بجميع ما عنده 

دالرحمن بن خباب اسلمي و عبدالرحمن بن اين حديث را امام احمد در مسند خود از عب -)1(
 ).193/  21الفتح الربان للساعتي (سحر به طور مرفوع نقل كرده است 

 .صحبت در اين مورد قبالً گذشت -)2(

 .به نقل از ابن هشام 224، 223/  2از ابن كثير  �مراجعه شود به سيرت پيامبر -)3(

  .24سورة يونس، آية  -)4(
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همه زينت و زيور زمين را درو كند، و زمين چنان خشك شو كه گوئي ديروز در 
  .»آن هيچ نبود

  .كند اينگونه خدا آياتش را با مثال روشن براي اهل فكر بيان مي

�ó> Î/ôÑ $# uρ Μçλm; Ÿ≅ sV ¨Β Íο 4θuŠpt ø: $# $u‹ ÷Ρ‘‰9$# > !$yϑ x. çµ≈ oΨ ø9 t“Ρr& zÏΒ Ï!$yϑ ¡¡9 $# xÝ n= tG ÷z $$sù ÏµÎ/ 

ÛV$t6tΡ ÇÚö‘ F{ $# yx t7 ô¹ r'sù $Vϑ‹ Ï±yδ çνρâ‘ õ‹ s? ßx≈ tƒÌh�9 $# 3 tβ% x. uρ ª! $# 4’ n?tã Èe≅ ä. &ó x« #·‘ Ï‰ tG ø)•Β 

كه ما آب باراني از  مثال بزندنيا را براي امت چنين زندگاني ! ي پيامبرا« )1(�∪∋⊇∩

آسمان نازل كرديم، و با آن آب درختان و نباتات گوناگون زمين درهم پيچيده و 
برويد، سپس صبحگاهي همه درهم شكسته و خشك شود و به دست بادها خرم 

  .»زير و زبر و فاني گردد و خدا بر هرچيز در عالم اقتدار كامل دارد

�(#þθßϑ n= ôã $# $yϑ ¯Ρ r& äο 4θu‹ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Ò= Ïès9 ×θøλm; uρ ×πuΖƒÎ— uρ 7� äz$x� s?uρ öΝ ä3oΨ ÷X t/ Ö� èO% s3s? uρ ’ Îû 

ÉΑ≡uθøΒ F{ $# Ï‰≈ s9÷ρF{ $# uρ ( È≅ sVyϑ x. B]ø‹ xî |= yfôã r& u‘$¤� ä3ø9 $# … çµè?$t7 tΡ §Ν èO ßk‹Íκ u‰ çµ1u/ tIsù #v� x�óÁãΒ §Ν èO 

ãβθä3tƒ $Vϑ≈ sÜ ãm ( ’ Îûuρ Íοt� Åz Fψ $# Ò>#x‹ tã Ó‰ƒÏ‰x© ×οt� Ï�øótΒ uρ zÏiΒ «!$# ×β≡uθôÊÍ‘ uρ 4 $tΒ uρ äο 4θu‹ ysø9 $# 

!$u‹ ÷Ρ ‘$!$# �ωÎ) ßì≈ tFtΒ Í‘ρã� äóø9 اي است  ه زندگي دنيا به حقيقت بازيچهبدانيد ك« )2(�∪⊂⊅∩ #$

آرايش و خودستائي ميان يكديگر و حرص افزودن مال طفالنه، و لهو و عياشي و 
و فرزندان اين حقيقت دنياست و در مثل مانند بارانيست كه به موقع ببارد و گياهي 
در پي آن برويد كه كفار را به شگفت آرد، سپس بنگري كه زرد و خشك شود 

و در عالم آخرت عذاب سخت جهنم و آمرزش و خشنودي حق است و و بپوسد 
  .»بدانيد كه دنيا جز متاع فريب و غرور چيزي نيست

�zÎiƒã— Ä¨$̈Ζ= Ï9 (=ãm ÏN≡uθyγ¤±9 $# š∅ÏΒ Ï!$|¡ÏiΨ9 $# tÏΖ t6ø9 $# uρ Î/G ÏÜ≈ oΨs) ø9 $#uρ Íοt� sÜΖs) ßϑ ø9 $# 

š∅ÏΒ É= yδ ©%!$# Ïπ�ÒÏ� ø9 $#uρ È≅ ø‹ y‚ø9 $# uρ ÏπtΒ §θ|¡ßϑ ø9 $# ÉΟ≈ yè÷Ρ F{ $# uρ Ï^ ö� ysø9 $# uρ 3 š
Ï9≡sŒ ßì≈ tFtΒ 

Íο 4θu‹ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ( ª! $#uρ … çνy‰ΨÏã Ú∅ó¡ãm É>$t↔yϑ ø9 مردم ظاهر بين « )3(�∪⊇⊆∩ #$

                                           
 .45سورة كهف، آية  -)1(

 .20سورة حديد، آية  -)2(

  .14سورة آل عمران، آية  -)3(
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ها و فرزندان و  ميل به زنمحبت و آرايش شهوات كه عبارت از  دنياپرست را
و مزارع و امالك  دار نيكو و چهارپايان هاي نشانه هاي زر و سيم و اسب هميان

است، در نظر زيبا و دلفريب است، ليكن اينها همه متاع زندگي فاني دنيا است، و 
  .»نزد خدا است همان منزل بازگشت نيكو

�Dχ Î) y‰ ôã uρ «! $# A,ym ( Ÿξsù ãΝ à6 ¯Ρ§� äós? äο 4θu‹ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Ÿωuρ Ν à6 ¯Ρ§� äótƒ «!$$Î/ 

â‘ρã� tóø9 زندگي دنيا شما را  د حق است، پس برحذروعده خداونهمانا « )1(�∪⊃⊃∩ #$

  .»نفريبد، و شيطان به عفو و كرم خداوند شما را مغرور نسازد
دنيا در مقابل آخرت به اندازه مقدار آبي است كه : فرمايد نيز مي �و پيامبر

در دنيا : و فرمودند .)2(داريد چون انگشت خود را در آب داخل كنيد با خود برمي
  .)3(هستي غريب يا مسافرچنان باش كه گويا 

داشت،  اگر دنيا به اندازه پر مگسي ارزش مي«: و در حديث ديگري آمده
  .)1(»داد خداوند به كفار يك ليوان آب هم نمي

                                           
 .33سورة لقمان، آية  -)1(

باب فناء الدنيا و . نعيمها واهلها صفةو نةالج: اين حديث را امام مسلم در صحيح خود كتاب -)2(

آورده است، و ترمذي در سننش كتاب  2858شماره  2193/  4» مةبيان الحشر يوم القيا
  .آورده] 199/  9) امام ابن العربي المالكي(الترمذي بشرح صحيح [الزهد 

تقريباً با همين  4108شماره  1376/  2و ابن ماجه در سننش كتاب الزهد باب مثل الدنيا 
  .الفاظ آورده است

و در رياض  300/  3آورده است و در الفتح الكبير  230، 229/  4و امام احمد در مسندش 
 .آمده است 214في الدنيا ص الصالحين باب فضل الزهد 

 8... كن في الدنيا �اين حديث را بخاري در صحيح خود كتاب الرقاق باب قول النبي  -)3(
روايت كرده است، و ترمذي در سننش كتاب الزهد باب ما  �از عبداهللا بن عمر 110/ 

  .جاء في قصر االمل آورده است
: آورده و عبارت 4114شماره  1378/  2و ابن ماجه در سننش كتاب الزهد باب مثل الدنيا 

»(L
��� �:�] 7�H ���� #4�j�+ #	
U�$ �� «را برآن افزوده است.  
تقريباً با همين الفاظ آورده است، و در فتح  132، 41، 24/  2و امام احمد در مسندش 

آمده است، و بخاري در  216و در رياض الصالحين باب فضل الزهد ص  333/  2الكبير 
 .آورده است 847شماره  329د الحسنه ص المقاص



    

 
    

  
 

 

  ��30   هاي هدايت مشعل

آيات و احاديث بسياري در اين مورد هست كه مراد همه آنها مذمت دوستي 
ه شود، گرفتن به دنياست، به طوري كه خدا و آخرت به فراموشي سپرد و تعلق

%βÎ) šÏ¨�: فرمايد چنانچه خداوند مي ©!$# Ÿω šχθã_ö� tƒ $tΡ u !$s) Ï9 (#θàÊu‘ uρ Íο 4θu‹ ysø9 $$Î/ 

$u‹ ÷Ρ ‘‰9$# (#θœΡ r' yϑ ôÛ$#uρ $pκ Í5 šÏ% ©!$# uρ öΝ èδ ôtã $uΖ ÏF≈ tƒ# u tβθè= Ï�≈ xî ∩∠∪ š
Í× ¯≈ s9'ρé& ÞΟ ßγ1uρù' tΒ 

â‘$̈Ψ9 $# $yϑ Î/ (#θçΡ$Ÿ2 šχθç7 Å¡õ3tƒ ∩∇∪�)2( » اميد مالقات ما را ندارند، و به كه آناني

زندگي دنيا راضي و مطمئن شدند و از آيات ما غافل گشته اند، آنان به سبب 
  .»گيرند اعمال خود در آتش جا مي

�̈Β tβ% x. ß‰ƒÌ� ãƒ s's# Å_$yèø9 $# $uΖ ù= ¤ftã … çµs9 $yγŠ Ïù $tΒ â!$t±nΣ yϑ Ï9 ß‰ƒÌ� œΡ ¢Ο èO $oΨ ù= yèy_ …çµs9 

tΛ ©yγy_ $yγ8 n= óÁtƒ $YΒθãΒ õ‹ tΒ # Y‘θãmô‰ ¨Β ∩⊇∇∪�)3( » متاع زودگذر باشد در هركس طالب

دهيم، سپس جهنم را نصيب او  دنيا هرقدر بخواهد بهر كه خواسته باشيم مي
  .»كنيم كه با نكوهش و مردودي به آن درآيد مي

  
  توشه دعوتگران و مربيان

و آخرت غافل داشتن از اعتماد و توكل بر دنيا به طوري كه از خدا  برحذر -1
شويم، زيرا دنيا سراي ماندن نيست، چنانكه قرآن از زبان مؤمن قوم فرعون نقل 

�ÉΘ: كند مي öθs)≈tƒ $yϑ ¯Ρ Î) Íν É‹≈yδ äο 4θu‹ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Óì≈ tFtΒ ¨βÎ) uρ nοt� Åz Fψ $# }‘Ïδ â‘# yŠ Í‘#t� s) ø9$# 

∩⊂∪�)4( »راي آخرت س من بدون شك زندگي دنيا متاعي بيش نيست، و! اي قوم

≈�ö≅è% ßì: گويد مي �و خداوند به پيامبرش حضرت محمد  »ابدي است tFtΒ $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# 

                                                                                                
حديث را ترمذي در سننش كتاب الزهد باب ما جاء في هوان الدنيا علي اهللا عزوجل از  -)1(

شماره  1377/  2سهل بن سعد آورده است، و ابن ماجه در سنن كتاب الزهر باب مثل الدنيا 
و در  207/  2كشف الخفاء  و در 47/  3با لفظي ديگر آورده است، و در الفتح الكبير  410

 .آمده است 218رياض الصالحين باب فضل الزهد في الدنيا ص 

  .8و  7سورة يونس، آية  -)2(
 .18سورة اسراء، آية  -)3(

 .39سورة غافر، آية  -)4(



    

 
    

  
 

 

  ��31   هاي هدايت مشعل

×≅‹Î= s% äοt� Åz Fψ$# uρ ×/ öG yz Çyϑ Ïj9 4’s+ ¨? خرت بهتر و كاالي دنيا كم است، و آ :بگو« )1(�#$

  .»استپايدارتر براي متقيان 

�$yϑ sù ßì≈ tFtΒ Íο 4θuŠysø9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ’ Îû Íοt� Åz Fψ$# �ωÎ) î≅‹ Î= s% ∩⊂∇∪�)2( » پس متاع زندگي

  .»در مقابل آخرت خيلي كم استدنيا 
صبر و استقامت بر مشكالت زندگي تا وقت مالقات خدا، پيامبر در حديث  -2

به اين نكته اشاره كرده، آنجا كه خود را به مسافري مانند نموده كه در روز بسيار 
يك ساعت از سواري شود، براي  پردازد و چون خسته مي گرمي به مسافرت مي

هاي سفر به راهش  كند، سپس با تحمل مشقت آيد، و استراحت مي خود فرود مي
هاي  هاي و مشقت دهد، تا به مقصد رسد، و اينگونه مسلمان زحمت ادامه مي

ها و بالها  و گاهي دچار مصيبت ،كند زيادي را در زندگي خود تحمل مي
صبر كند و از خداي خود كمك شود، در اين ميان وظيفه او اين است كه  مي

بگيرد، و هرگاه خسته شد مقدار كمي استراحت كند، و سپس به راه پرمقت خود 
  .ادامه دهد تا به مالقات خداوند نايل آيد

استفاده زياد از مثل در دعوت و تبليغ و تربيت، زيرا موقعي كه انسان از  -3
شوند، و معناي سخن  مثل در سخن خود استفاده كند، شنوندگان زود خسته نمي


�š: گويد كنند، به همين مناسبت خداوند مي را بهتر درك ميù= Ï? uρ ã≅≈ sV øΒ F{ $# 

$yγç/ Î/ ôØ nΣ Ä¨$̈Ζ= Ï9 ( $tΒ uρ !$yγè= É) ÷ètƒ �ωÎ) tβθßϑ Î=≈ yèø9 كه هايي است  و اين مثال« )3(�∪⊃⊇∩ #$

  .»كند زنيم كه به جز علماء كسي آنها را درك نمي براي مردم مي

                                           
 .77، آية ءسورة نسا -)1(

 .38سورة توبه، آية  -)2(

 .43سورة عنكبوت، آية  -)3(
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�� ��������� 

����� ��	
�� ������ ����� 
����� �������� ��������: »��� ���� �4
̀ � 
q	
.�9 �v/9#&�� �v��]��
� �=#, �i�&�' 

��.�� �B	
.�U�� �- ��+ {:���� �B�
&�7�x�;�]�9 
��� �(;�* �P#U��
9 ������ 
t��@�+ �v\#U��
� �i�&�' 
��.�� �B	
.�U�� �- ��+ 

{:���� �;�]�9�B�
&�7�x 
��� �(;�* ���]��
9«)1(.  
  

  حديث چهارم

چون كسي شب هنگام مريضي را عيادت كند، هفتاد «: فرمودند �رسول خدا 
نمايند،  هزار فرشته او را همراهي كرده تا صبح برايش از خداوند طلب آمرزش مي

و كسي كه در وقت صبح مريضي را عيادت كند هفتاد هزار فرشته او را همراهـي  
  .»نمايند رده تا شب براي او طلب آمرزش ميك

  
  شرح حديث

                                           
آمده است، و ابوداود در سننش كتاب  110/  3لفتح الكبير حديث با اين عبارت در ا -)1(

سبعون «: با اين الفاظ آورده است 3098شماره  476 – 475/  3 ةالجنائز باب فضل العباد

يستغفرون له حتي يمسي ... الجنةألف ملك يستغفرون له حتي يصبح وكان له خريف في 

المريض  ةائز باب ما جاء في عياد، و ترمذي در سنن كتاب الجنلجنةوكان له خريف في ا

ال صلي عليه سبعون ألف ملك حتي إغدوة ما من مسلم يعود مسلماً : با اين الفاظ آورده

في إال صلي عليه سبعون ألف ملك حتي يصبح وكان له خريف  عشيةيمسي وإن عاده 

  .وگفته اين حديث حسن و غريب است» الجنة
 464 – 463/  1جاء في ثواب من عاد مريضاً  و ابن ماجه در سنن كتاب الجنائز باب ما

به همين  121، 118/  1با الفاظي ديگر آورده است، و امام احمد در مسندش  1442شماره 
  .معنا آورده است

المريض وتشييع الميت به نقل از ترمذي آورده  ةامام نووي در رياض الصالحين كتاب عياد
  .است

از حضرت علي روايت  2293شمار  166/  5غير عالمه آلباني نيز در صحيح الجامع الص
 .كرده است
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از آنجا كه رسالت فرد مسلمان خيرخواهي، راهنمائي و ارشاد مـردم بـه سـوي    
هاي مؤثر در  باشد، بر وي الزم است تا وسائل و راه راه راست خداوند با عزت مي
عايـت  آوردن قلوب آنها را بشناسد و در اين زمينه ر كسب محبت مردم و به دست

آداب اجتماعي از قبيل عيادت مريض، جواب عطسه، خيرخواهي، قبـول دعـوت،   
. پرسـي مـردم بزرگتـرين تـأثير را دارد     رويي، كمك به نيازمنـدان و احـوال   گشاده

حديث مورد بحث، ما را به لزوم عيادت مـريض و اجـر و پـاداش كسـي كـه ايـن       
اگر كسي : گويد ند، و ميك دهد، راهنمائي مي عمل اجتماعي پسنديده را انجام مي

در شب به عيادت مريضي برود، هفتاد هزار فرشته او را همراهي كرده تا صـبح در  
كنند، و اگر در صبح مريضي را عيادت كند نيز همين اجر را  حق او دعاي خير مي

  .دارد
  .االن خوب است با هم به احاديثي ديگر در اين زمينه گوش فرا دهيم

اي فرزنـد آدم  : گويـد  خداونـد در روز قيامـت مـي   : دفرماي مي �پيامبر اكرم
پروردگـارا  : دهـد  چرا موقعي كه مريض شدم مرا عيادت نكريد؟ انسان جواب مي

توانستم تو را عيـادت كـنم و تـو پروردگـار جهانيـان هسـتي، خداونـد         چگونه مي
ام مـريض شـده و او را عيـادت نكـردي، آيـا       آيا ندانستي كه فالن بنـده : گويد مي
  يافتي؟ كردي من را در آنجا مي ستي اگر او را عيادت ميندان

چطـور  : گويـد  من از تو غذا خواسـتم و تـو نـدادي، انسـان مـي      ،اي فرزند آدم
آيا فـالن  : گويد خواستم تو را غذا دهم و تو خداي جهانيان هستي، خداوند مي مي

دادي  مـي بنده من از تو غذا خواست و تو ندادي؟ آيا ندانستي كه اگـر بـه او غـذا    
  يافتي؟ عوضش را نزد من مي

چطـور  : گويـد  از تو آب خواستم به من آب ندادي، انسان مـي  ،اي فرزند آدم
فـالن  : گويـد  خواستم تو را آب دهم و تو خداي جهانيان هستي؟ خداونـد مـي   مي

بنده من از تو آب خواست و تو به او آب ندادي، آيا ندانستي كـه اگـر بـه او آب    
  .)1(يافتي زدم ميدادي عوضش را ن مي

                                           
شماره » المريض ةواآلداب، باب فضل عياد الصلةالبر و«اين حديث را امام مسلم در كتاب  -)1(

از ابوهريره چنين  404/  2و امام احمد در مسندش . از ابوهريره روايت كرده است 2569
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ــامبر  ــي �و در حــديث ديگــري پي ــد م ــريض: فرماي ــد،   م ــادت كني ــا را عي ه
  .)1(گرسنگان را غذا بدهيد و اسيران را آزاد سازيد

كند، تا هنگـام   وقتي فرد مسلمان از برادر مسلمان خود عيادت مي: فرمايد و مي
ال بـ : خرفه بهشت چيست؟ فرمودنـد : برگشت در خرفه بهشت است، كسي پرسيد

  .)2(آن
  

  توشه دعوتگران و مربيان

لزوم عيادت مريض به عنوان رعايت يك عمل اجتماعي بسيار مهم، و مـد   -1
  .نظر قراردادن نكات ذيل براي تسهيل هرچه بيشتر كار

                                                                                                
مريض شدم و : مايد كه خداوند فرمودفر از خداوند نقل مي �روايت نموده كه پيامبر

 �فرزند آدم مرا عيادت نكرد، و تشنه شدم، اما فرزند آدم مرا آب نداد، پيامبر
اي از بندگانم در  بنده: شوي، فرمود آيا تو هم مريض مي! اي پروردگار: گفتم: فرمايند مي

ا آب رود، و تشنه ر شود، اما كسي به عيادت او نمي روي زمين مريض يا تشنه مي
نوشاند، در صورت يكه اگر به عيادت بروند، يا تشنه را آب دهند، مزد خود را از من  نمي

 .كنند دريافت مي

حديث را بخاري در كتاب صحيح خود در كتاب الجهاد باب فكاك االسير از ابي موسي  -)1(

 � �My���� �K�2 ��#H��. �� � �#8�.�9	�«: با اين الفاظ آورده است��. ��+���	 �}�w��? �� ��
q	
و  »�� ��&�9#� ���

 �� .���K�2 ��#H	�«: در كتاب نكاح باب لزوم اجابت دعوت و مهماني عروسي با اين لفظ آورده
�	
U�#̀ �+�� 0�����(L�� ��
q	

	�«: و در باب األطعمه با اين لفظ »�� ��&�9#� �����. ��+ 0�}�w��? �� ��
q	
��� 

0��9#&�� �� �	�K�2�� �1#H��. ��« المريض و در كتاب األحكام، باب  ةو در طب باب وجوب عياد


	� �� .���K�2 ��#H	�«: با لفظ ةالحاكم الدعو بةإصاU�#̀ �+�� �����(L��«  و ابوداود در كتاب الجنائز باب
: آورده است، و دارمي در سننش باب فكاك األسير با لفظ 3105شماره ... الدعاء للمريض 

»�	�K�2 ��#H��. �� �	
��. ��+�� �}�w��? ��« و امام احمد در مسند خود نيز حديث را روايت كرده است.  
 �المريض از ثوبان ةواآلداب، باب فضل عياد لصلةامام مسلم حديث را در كتاب البر وا -)2(


[����� ,#�B«: با لفظ �غالم رسول اهللا� �� ��[#, �q��� 
t��'�+ �����]
� �� ����  ��>�9 ��2 �_�2�&
' �_(8�? �� �(;�* 
�}#̀ ��«: و در روايتي ديگر »9�&��� �q��� �v/9#&�� ����  ��>�9 ��2 �_�2�&
' �_(8�? ��. �4��� :��9 ��	
�� ������! ����� 
�_�2�&
' ��_(8�? �� ����� :��j��8�̀«  آورده است 2568شماره.  

المريض آورده، و امام احمد در  ةعياد ترمذي در سنن خود كتاب الجنائز باب ما جاء في
 .مسند خود با عبارتي مختلف اين حديث را روايت كرده است
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شـدن   به يادداشتن مقدار اجر و مزدي كه براي فـرد مسـلمان از موقـع بيـرون     -
  .شود جهت انجام اين مهم تا برگشت حاصل مي

شدن تا برگشت رحمت خداوند همراه  به يادداشتن اين مسئله كه وقت بيرون -
  .و همگام اوست

به يادداشتن اين كه بدون رعايت اين آداب اجتماعي انسان هرگز موفـق بـه    -
  .كسب اعتماد مردم و تأثير بر آنها نخواهد شد

و در آخر به يادداشـتن ايـن كـه عبـادت مـريض حـق مسـلم بـرادر مسـلمان           -
  .وستا

ــده  ــز اســت   : چنانچــه در حــديث آم ــنج چي ــلمان پ ــر مس ــلمان ب  -1: حــق مس
 -5. قبــول دعــوت -4. تشــييع جنــازه -3. عيــادت مــريض -2. دادن ســالم جــواب
  .)1(دادن عطسه جواب

                                           
األمر باتباع الجنائز از ابوهريره روايت كرده : بخاري اين حديث را در كتاب الجنائز باب -)1(

  .است
ست، آورده ا 2162من حق المسلم للمسلم، رد السالم شماره : و مسلم در كتاب سالم باب

للمؤمن علي «: و ابوداود در سنن خود كتاب الجنائز باب النهي عن سب األموات با لفظ
  .آورده است» المؤمن ست خصال

المريض و امام احمد در مسند خود با  ةابن ماجه نيز در كتاب الجنائز باب ما جاء في عياد
 .الفاظ مختلفي آورده است
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����� ����� 

����� ��	
�� ������ ����� 
����� �������� ��������: »= �	��
'�L�@ �_(8�? �� �(;�* ����
@0�	
8 =�� �	
8����
@ 
�(;�* 0�	!<��\�@ =���+ ���K��
q�+ ����� �D�1�E ��[#, 
t	
�
; ��.�2 ���
;�U�<��\�@ �	
R 2�+ �aF(]�� ���K�8���<«.  

  
  :حديث پنجم

شويد تا ايمان بياوريد، و ايمان شما كامل  داخل بهشت نمي«: فرمود �پيامبر
ته باشيد، آيا شـما را بـه كـاري راهنمـائي     شود تا نسبت به همديگر محبت داش نمي

شـود، سـالم را بـين خـود      نكنم كه چون انجامش دهيد محبت بين شما برقرار مـي 
  .)1(»!پخش سازيد

  
  شرح حديث

اين حديث شامل يكي از آداب اجتماعي، بـزرگ اسـالم اسـت كـه نقـش بـه       
آرامش سزائي در كسب اعتماد و دوستي مردم دارد و براي آنان احساس امنيت و 

                                           
إال  لجنةبيان أنه ال يدخل ا«: ب االيمان باباين حديث را مسلم در صحيح خود در كتا -)1(

بخاري نيز در االدب المفرد باب افشاء السالم . آورده است 54حديث شماره » المؤمنون
  .از ابوهريره روايت كرده است 980حديث شماره 

تقريباً با همين  5193ابوداود هم در سنن خود كتاب األدب باب افشاء اسالم حديث شماره 
  .است الفاظ آورده

و  �القيامه از زبير بن عوام صفةترمذي حديث را به عنوان قسمتي از حديثي در أبواب 
  .روايت كرده است �همچنين در ابواب االستئذان باب ما جاء في افشاء السالم از ابوهريره

و باب افشاء السالم به  68ابن ماجه در مقدمه سنن خود باب في االيمان حديث شماره 
  .نند ابوداود روايت كرده استما 3693شماره 

  .و امام احمد در مسندش در چندين مورد حديث را روايت كرده است

��	� = >#���J����� 1�] 7�H �t�L"«: و در الفتح الكبير با لفظ'�L�@ �_(8�? �� �(;�* �	
8����
  .آمده است »@

 �بافشائه از ابوهريرهامام نووي در رياض الصالحين كتاب السالم باب نقل السالم واألمر 
به نقل از مسلم روايت كرده است، چنانچه شيخ عبدالبديع صقر در مختار الحسن و 

 .به نقل از مسلم آورده است �از ابوهريره 604الصحيح شماره 
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آورد، اين ادب بزرگ اسالمي اشاعه و نشر فرهنگ سالم در بـين   را به ارمغان مي
مسلمانان است؛ تا امنيت شامل حـال همـة افـراد جامعـه اسـالمي گـردد، و وسـيله        

به خاطر اين كـه مسـلمانان را بـه     �بزرگي در ايجاد الفت و محبت باشد، پيامبر
بزرگ اسالمي فرا خواند به ذكـر منـافع    اجرا و فرمانبرداري هرچه  بيشتر اين ادب

هـاي آن در گـرو    شدن در جنـت و اسـتفاده از نعمـت    داخل: آن پرداخته و فرموده
آوردن شماســت و برخوردارشــدن شــما از شــيريني ايمــان در گــرو محبــت  ايمــان

خالصانه نسبت به همديگر است، و اين محبت بدون اشاعه فرهنگ سالم عموميت 
سي كه فوايد ياد شده در حديث را بداند، امكان ندارد كه يابد، بدون شك ك نمي

از اجراي امر و دستور سالم خودداري كند و چه نيكو گفته پيامبر كـه مـن داراي   
  .)1(بياني مختصر ولي پرمحتوا هستم

  
  آيات و احاديثي ديگر در موضوع سالم

�$pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u Ÿω (#θè= äz ô‰ s? $·?θã‹ ç/ u/ öG xî öΝ à6 Ï?θã‹ ç/ 4_®Lym (#θÝ¡ÎΣ ù' tG ó¡n@ 

(#θßϑ Ïk= |¡è@uρ #’ n?tã $yγÎ= ÷δ r&�)2( هاي نشويد كه متعلق به شما نيست،  اي مؤمنان وارد خانه

كردن بر ساكنان آن اين كار براي شما بهتر است،  گرفتن و سالم اجازه مگر بعد از
  .اميد است شما اين دستورات را مد نظر داشته باشيد

                                           
اين حديث جزئي از حديثي است كه مسلم در صحيح خود كتاب المساجد و مواضع  -)1(


«: ايت كرده استبا اين لفظ رو �از ابوهريره ةالصالd�&��
H #)��!&��#< ����� G�
L�. �� 
I��@��+�� 
�}����	�̀ #����K �� ����8���<�� ��H�+ %��w��H 
I��@�+ #P��@��7��#< #��w��>�' #��My� �I�.�u
	�2 ��2 (��L�9«.  


«: با لفظ... نصرت بالرعب  �و امام بخاري در كتاب الجهاد باب في القول النبي I r�.
< 
#}����	�?#< #����K ��« و در باب »  ...أعيت مفاتيح الكلم. رويا الليل بالفظ«: و در كتاب التعبير باب

آورده » بعثت بجوامع الكلم �قول النبي «: المفاتيح في اليد و در كتاب االعتصام باب
  .است

» الكلم با لفظ أعطيت جوامع الغنيمةباب ما جاء في «و ترمذي در صحيح خود أبواب السير 
  .ونسائي در سنن كتاب الجهاد باب وجوب الجهاد با عبارت بخاري آورده

 .امام احمد در چندين مورد حديث را در مسند خود روايت كرده است

  .27سورة نور، آية  -)2(
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�# sŒ Î* sù ΟçFù= yz yŠ $Y?θã‹ ç/ (#θßϑ Ïk= |¡sù #’ n?tã öΝ ä3Å¡à�Ρr& Zπ̈Š ÏtrB ôÏiΒ Ï‰Ψ Ïã «!$# ZπŸ2t�≈ t7 ãΒ 

Zπt6ÍhŠsÛ�)1( »سالم پربركت و اي شديد بر همديگر سالم كنيد،  نههر وقت داخل خا

  .»پاكي كه به فرمان خدا مقرر است

�# sŒ Î)uρ Λ äŠ Íh‹ ãm 7π̈Š ÅstFÎ/ (#θ–Šyssù z|¡ômr' Î/ !$pκ ÷] ÏΒ ÷ρr& !$yδρ–Š â‘�)2(» و هنگامي كه به شما

  »درود گويند، شما درودي نيكوتر از آن، يا همانندش را پاسخ دهيد

�ö≅ yδ y79 s?r& ß]ƒÏ‰ ym É# øŠ|Ê tΛÏδ≡t� ö/ Î) šÏΒ t� õ3ßϑ ø9 $# ∩⊄⊆∪ øŒ Î) (#θè= yz yŠ Ïµø‹ n= tã (#θä9$s) sù 

$Vϑ≈ n= y™ ( tΑ$s% ÖΝ≈ n= y™�)3( .»راهيم به تو رسيده است؟ در بزرگوار ابا خبر مهمانان سآي

سالم بر شما، مردمان ناآشنا : گفت. سالم: آن زماني كه بر او وارد شدند و گفتند
  .»و ناشناسي هستيد

 �مردي از رسول خدا: گويد مي�عمرو بن العاص حضرت عبداهللا بن
غذادادن : كدام بخش از دستورات اسالم از همه بهتر است، فرمودند: پرسيد

  .)4(شناسي شناسي يا نمي كردن بر كسي كه آن را مي مگرسنگان و سال
موقعي كه خداوند آدم را : فرمودند �پيامبر: فرمايد مي �حضرت ابوهريره

برو برآن جماعت مالئكه سالم كن و جواب را خوب گوش : خلق كرد، گفت
كن، زيرا جواب آنها هديه و سالم تو و فرزندان تو است، آدم رفت و فرشتگان را 

                                           
 .61سورة نور، آية  -)1(

 .86سورة نساء، آية  -)2(

  .25و  24سورة ذاريات، آية  -)3(
و در كتاب االستئذان باب »  ...اطعام الطعام«تاب االيمان باب حديث را بخاري در ك -)4(

  .آورده است» المعرفةو غير فةالسالم للمعر«
روايت  �از عبداهللا بن عمر. » ..بيان تفاضل اإلسالم «مسلم نيز در كتاب االيمان باب 

ائي و نس 5194نموده است، ابوداود در سنن خود در كتاب االدب باب افشاء السالم شماره 
  .در كتاب اإليمان باب أي اإلسالم خير آورده است

  .آورده 3235و ابن ماجه در سنن خود در كتاب االطعمه باب الطعام شماره 
 .و امام احمد در مسند خود با لفظ اي االعمال خير آورده است
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اهللا،  حمةالسالم عليكم ور: السالم عليكم، مالئكه جواب دادند: الم كردچنين س

  .)1(را افزودند» اهللا حمةر«در جواب 
  :ما را به هفت چيز فرمان دادند �پيامبر: گويد ب ميء بن عازحضرت برا

. كمك به ضعيفان -4. جواب عطسه -3. تشييع جنازه -2. عيادت مريض -1
كمك به كسي قسم خورده در انجام آنچه  -7. سالم -6. كمك به مظلومان -5

  .)2(برآن قسم ياد كرده
: گويد كه مي�رسول اهللاشنيدم از : گويد مي� حضرت عبداهللا فرزند سالم

اي مردم سالم را ميان خود پخش كنيد، و گرسنگان را غذا دهيد و صله رحم را 

                                           
چنين روايت  �اين حديث را بخاري در كتاب االستئذان باب بدو السالم از ابوهريره  -)1(

خداوند آدم را مطابق صورت خويش آفريد، به قامت شصت ذراع سپس : رده استك
برو برآن جمع فرشتگان نشسته سالم كن، و جواب آنها را گوش كن كه جواب : گفت

. السالم عليكم: آنها سالم تو و فرزندانت است، پس آدم آمد بر فرشتگان چنين سالم كرد
  . وبركاتهاهللا حمةالسالم عليك ور: آنها جواب دادند

روايت  �از ابوهريره...  لجنةباب يدخل ا... وصفته  الجنةامام مسلم نيز حديث را در كتاب 
  .كرده است

 .در مسند امام احمد و الفتح الكبير نيز حديث وارد شده است

حديث را بخاري در كتاب االستئذان باب افشاء السالم با همين لفظ روايت كرده كه  -)2(
�# ��Z�H��«: ن قرار استدنباله آن از اي�� #b�&!R�� ��2 0�_(/�7 �� ��H��Z�H�� ���� #�!;�̂ �@ 0#)�j�J�� ������ 

#b	�5
 0#&�~����� �� ������ #n�U�� 0#&9#&�\ �� 0#i��U9GL���� 0G�G]�$ ���� #��&�U�;�������«.  
بارات مختلف اين همچنين در كتاب الجنائز و در مظالم، نكاح، اشربه، لباس و ادب با ع

  .حديث را روايت كرده است
شماره ... مسلم نيز در صحيح خود كتاب اللباس و الزينه باب تحريم استعمال إناء الذهب

  .مانند بخاري آورده است 2066
باب در امر باتباع الجنائز » الجنائز«ترمذي هم در سنن خود كتاب االدب و نسائي در كتاب 

 .امام احمد نيز حديث را در مسند خود روايت كرده است. تآورده اس» ابرار قسم«وباب 
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با اطمينان خاطر  رعايت كنيد، و در هنگامي كه مردم خوابيده اند، نماز بخوانيد و
  .)1(وارد جنت شويد

  
  توشه دعوتگران و مربيان

تأكيد بر افشاء سالم بين مسلمانان تا به آنها احساس امنيت و آرامش دست ) 1(
شان به همديگر نزديك شود، به كارگرفتن موارد ذيل انسان را در  دهد و قلوب

  .كند انجام اين وظيفه اجتماعي كمك مي
  .گردد اجر و ثوابي كه از افشاء سالم عايد انسان مي به يادداشتن مقدار -
ها به همديگر  كردن قلب به يادداشتن اين كه سالم وسيله موفق در نزديك -
  .است
  .به يادداشتن اين كه سالم حق هر مسلمان بر مسلمان ديگر است -
و در آخر بايد انسان بداند كه از طرف خدا و رسولش مأمور است، و  -

اي جز سمع و طاعت در مقابل  ين براي رسيدن به كاميابي چارهمؤمنان راست
  .ندارد دستورات خدا را

شدن منافع و فوايدي است كه در قبال  هاي دعوت و تربيت از روش) 2(
چون بيان اين فوائد و . يابد دهد، به آن دست مي هاي كه انسان انجام مي مسئوليت

سوي هدف به حركت ها را جهت كار و كوشش هميشگي به  منافع نفس
  .بندة منفعت و مصلحت خود است ورد، زيرا انسان چنانچه گفته اندآ درمي

                                           
وصلوا األرحام را : ذكر كرده، اما جمله مةالقيا صفةحديث را ترمذي در سنن خود ابواب  -)1(

  .ذكر نكرده است
و در  1334باب ما جاء في قيام الليل شماره  ةالصال مةو ابن ماجه در سنن خود كتاب اقا

» الليل ةفضل صال«باب  ةو دارمي در سنن خود كتاب الصال 3251اطعمه باب اطعام شماره 

باب في إطعام  األطعمة و در استئذان باب في افشاء السالم آورده است، همچنين در كتاب
  .آورده است... اعبدوا الرحمن: الطعام به لفظ

وارد  و امام احمد در مسند خود مانند روايت دارمي نقل كرده است، و در الفتح الكبير هم
  .شده است
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��� 0{_(���@ 0{_(���@ 
{_(���@«.  

  
  حديث ششم

كسي كه نماز صبح را بـا جماعـت اداء كنـد، سـپس در جـاي خـود تـا طلـوع         
خورشيد مشغول ذكر خدا گردد، آنگاه دو ركعت نماز بخواند، اجر يـك حـج و   

  .)1(يك عمره كامل را خواهد برد
  

  :شرح حديث

گـرفتن از   نيرو و توان فرد مسلمان به تنهائي كم و ضعيف است، ولي با كمـك 
هايي از  گيرد، به همين جهت الزم است انسان ساعت نيرو و توان خداوند قوت مي

زندگي خـود را بـه محاسـبه نفـس و مناجـات بـا پروردگـار و تجديـد عهـد بـا او           
كند، اگر كسي نماز صـبح را   صيه ميتو �اختصاص دهد، در همين راستا پيامبر

با جماعت بگذارد، سپس در جايگاه خود تا برآمدن خورشيد به ذكر خدا مشغول 
اجر و ثواب او برابـر كسـي خواهـد     شود، آن وقت دو ركعت نماز اشراق بخواند،

  .بود كه يك حج و عمره كامل به جا آورد
  

  

                                           
  ...حديث را ترمذي در كتاب الصالة باب ما ذكر مما يستحب من الجلوس -)1(

هذا حديث حسن غريب مباركفو ري : از انس بن مالك روايت كرده و گفته 583به شماره 
ترمذي اين حديث را حسن دانسته، اگرچه در سند اين حديث : گويد شارح ترمذي مي

و جاي ترديد است، اما حديث شواهدي دارد كه صحت آن ابوخالل هست كه در تعديل ا
  .كنند را تأييد مي

آورده  6222عالمه آلباني نيز حديث را جزء احاديث صحيح الجامع الصغير به شماره 
 .است
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  احاديثي در بيان فضيلت اين وقت

كسي كه در جايگاه خود بعد از نمـاز صـبح بنشـيند، و تـا     : فرمودند �پيامبر
وقت نمـاز اشـراق بـه ذكـر خـدا مشـغول باشـد، آنگـاه دو ركعـت نمـاز بخوانـد،            

  .)1(هاي دريا هم بيشتر باشد شود، اگرچه از كف گناهانش بخشيده مي
خوانـد، تـا    ون نمـاز صـبح را مـي   چـ  �پيـامبر : گويـد  مـي  �سـمره  جابر بن

  .)2(خورد كرد، از جاي خود تكان نمي ميخورشيد كامالً طلوع 
كسي كه نماز صبح را با جماعت اداء : فرمود �پيامبر: گويد مي �ابي امامه

شيد بـه ذكـر خـدا مشـغول     ركند، سپس در جاي خود نشسته تا هنگام برآمدن خو
گـردد، آن وقــت دو ركعـت نمــاز بخوانـد، مــزد حـج و عمــرة را دريافـت كــرده      

  .)3(است
  

  و مربيان توشه دعوتگران

اهميت ذكر در فرصتي كه از نماز صبح تا طلوع خورشيد در اختيار انسـان   -1
به شرطي كه انسان خسته نباشد، يا كار فرضي نداشـته باشـد، در نظرگـرفتن    . است

  .كند نكات ذيل او را در اين كار ياري مي

                                           
آورده، همچنين امام احمد در  1287به شماره » الضحي ةصال«حديث را ابوداود در باب  -)1(

 .مسندش آن را نقل كرده

  .آورده است... » المساجد باب فضل الجلوس« ين حديث را مسلم در كتابا -)2(
 4850به شماره » االدب باب في الرجل يجلس متربعا«و ابوداود در سنن خود در كتاب 

  .آورده است
آورده است، امام ... و نسائي در كتاب اللهو باب قعود االمام  ةترمذي در سنن كتاب الصال

  .ختلف حديث را در مسند خود آورده استهاي م احمد هم با عبارت
 .در الفتح الكبير هم حديث آمده است

آورده و گفته اين  6امام منذري اين حديث را در كتاب ترغيب و ترهيب به شماره  -)3(
 .حديث را طبراني با سند خوب روايت كرده است
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دانستن اين مطلب كه اين وقت از باقي اوقات براي صحت و سالمت انسـان   -
هـا و   يدتر است، كافي است انسان در اين وقت هوايي را تنفس كند كه با بـدي مف

  .گناهان بشر مخلوط نشده است
دانستن اين مطلب كه اين وقت چنانكه در حديث آمده اسـت وقـت تقسـيم     -

  .شود مند مي ارزاق بين مخلوقات است، هركس به اندازه تالش از آن بهره
داشـتن ايـن وقـت نصـيب انسـان       قبال زنده دانستن مقدار اجر و مزدي كه در -
  .شود مي

ــه يادداشــتن ايــن كــه بزرگــان امــت اســالمي ســعي و تــالش بســياري در    - ب
كردن از اين وقت داشته اند، چنانچه از عمر بن عبدالعزيز نقل است كـه او   استفاده

كـرد،   گذراند، و اگر روزي خواب بر او غلبه مـي  هميشه اين وقت را با عبادت مي
داند كه جايگاه او بهشـت   خوابد، در حالي كه نمي چگونه اين چشم مي: فتگ مي

  .است يا دوزخ
ايــن نمــاز شــكرانه : اهميــت نمــاز اشــراق چنانچــه در حــديث آمــده اســت  -
هـر صـبح بـر هريـك از     : فرمايـد  مي �آيد، پيامبر هاي خدا به حساب مي نعمت
صدقه حتماً پـول يـا    شود، و الزم نيست اي واجب مي هاي بدن انسان صدقه مفصل

سـازي   غذا باشد، بلكه اعمالي از قبيل سالم، امر به معروف و نهـي از منكـر، پـاك   
آيـد، و دو ركعـت نمـاز     ها و همخوابي با همسر هريك صدقه بـه حسـاب مـي    راه

  .گيرد اشراق جاي همه اين اعمال را مي
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  حديث هفتم

ــد �رســول اهللا ــرار  : فرمودن ــين نفــري كــه روز قيامــت مــورد محاســبه ق اول
آورنــد و  را مــيگيــرد، مــردي اســت كــه در راه خــدا شــهيد شــده اســت، او   مــي

ها  كند كه از آن نعمت كنند، او نيز اقرار مي هاي خدا را برايش يادآوري مي نعمت
اي،  هـا چـه كـرده    بـراي شـكر ايـن نعمـت    : گويـد  مند بوده است، خداوند مي بهره
گويي،  دروغ مي: گويد در راه تو جهاد كردم، تا شهيد شدم، خداوند مي: گويد مي

. ت است، آنها نيـز گفتنـد  ااو شجاع و با جر: م بگويندبلكه تو جهاد كردي، تا مرد
شود تا روانه جهنم گردد، و مـردي ديگـر كـه علـم و قـرآن       سپس دستور داده مي

شـود او نيـز    هاي خدا به او گوشـزد مـي   آموخته و آن را به مردم تعليم داده، نعمت
بـه جـا   هـا را چگونـه    شـكر ايـن نعمـت   : گويـد  آورد، خداوند مي آنها را به ياد مي

علم آموختم، و آن را تعليم دادم، و به خاطر تو قرآن خواندم، : گويد آوردي؟ مي
عـالم اسـت، و   : گويي، بلكه علم آموختي تـا بگوينـد   دروغ مي: گويد خداوند مي

شود  پس دستور داده مي. قاري است، و اين نيز گفته شد: قرآن خواندي تا بگويند
  .تا در جهنم واژگون گردد
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ي كه خداوند زندگي مرفهـي بـه او ارزانـي داشـته و انـواع مـال و       و مرد ديگر
شـود، او نيـز    هاي خدا بـه او يـادآوري مـي    ثروت دنيا در اختيار او گذاشته، نعمت

هـيچ  : گويـد  ها چه كردي؟ مي در قبال اين نعمت: گويد كند، خداوند مي اقرار مي
نگذاشتم، مگـر ايـن    كردن در آن را دوست داشتي، هاي خير كه انفاق راهي از راه

گـويي،   دروغ مـي : گويـد  كه در آن راه براي رضاي تو انفاق نمودم، خداونـد مـي  
پـس  . بلكه اين كار را كردي تا گفته شود سخاوتمند است، و اين همـه گفتـه شـد   

  .)1(شود تا در جهنم انداخته شود دستور داده مي
  

  :شرح حديث

 بلكه با دو وزنه اخالص و شود، ارزش اعمال با كثرت و بزرگي آن تعيين نمي
شود، چنانچه خداوند در آية آخر سورة كهف  مطابقت با روش الهي ارزشيابي مي

�yϑ: فرمايد مي sù tβ% x. (#θã_ö� tƒ u !$s) Ï9 ÏµÎn/ u‘ ö≅ yϑ ÷èu‹ ù= sù WξuΚ tã $[sÎ=≈ |¹ Ÿωuρ õ8Î/ô³ ç„ ÍοyŠ$t7 ÏèÎ/ 

ÿÏµÎn/ u‘ # J‰tnr& ∩⊇⊇⊃∪�)2( »ارش است، بايد عمل گردن مالقات پرووكسي كه خواها

  .»شايسته انجام دهد، و در عبادت او احدي را شريك نسازد
زند،  بنابراين اصل، چه بسيار اعمال بزرگي كه خداوند برآنها مهر بازگشت مي

شود، چون يا از عنصر اخالص تهي است يا مطابق  و ارزشي براي آنها قائل نمي
اي  بسا اعمال كوچك و پيش پاافتادهو چه . روش مورد تأييد خداوند انجام نگرفته

شان مورد تعريف و تأييد خداوند  كه مورد قبول خداوند قرار گرفته و صاحبان
گشته و رضايت او را جلب نمايند، زيرا از دو عنصر اخالص و مطابقت با روش 
خداوندي برخوردار بوده اند، حديثي كه اينك مورد بحث ماست از عاقبت سه 

                                           
از ابوهريره  1905ه شمار... من قاتل للرياء : اين حديث را مسلم در كتاب االماره باب -)1(

من قاتل ليقال فالن جري آورده و امام احمد : روايت كرده، و نسائي در كتاب الجهاد باب
شيخ عبدالبديع صقر در مختار الحسن و الصحيح . نيز در مسند خود آن را روايت كرده

اين حديث روايت بخاري است، اين : از ابي امامه روايت كرده و گفته 2626شماره 
 .شمار احاديث قدسي نيز وارد شده حديث در

 110سوره كهف آيه  -)2(
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كند كه با وجود ثبت اعمال بزرگي در نامه اعمال آنها  مي گروه از مردم صحبت
رسد، زيرا هدف آنها از  گردند و هيچكس بداد آنها نمي بازهم روانه جهنم مي

  .انجام اين اعمال جلب رضايت مردم بوده است
افرادي كه از صحت و عافيت برخوردار بوده اند، و الزم بود تا  :گروه اول

س گويند، ولي شيطان راهي ديگر به اند اين نعمت را سپبا جانفشاني در راه خداو
بلي، آنها در ميدان جنگ حاضر . آنها نشان داد و آنها هم حرف او را پذيرفتند

شدند و سخاوتمندانه جان شيرين خود را فدا كردند، و در اين راه هدفي جز اين 
ق گردند و نامي لوانان جنگاور بنامند، و به اين طريق شهره آفاهكه مردم آنها را پ

آيد، در صورتي  نيكو كسب نمايند نداشتند، ولي اين اسم و آوازه به چه كار مي
كند، و در روز قيامت با دقت و شدت آنها را  كه خداوند نيات آنها را ضبط مي

دهد، خداوند محكمه عدالت و قضاوت را در روز قيامت  مورد محاسبه قرار مي
در قبال : پرسد ين گروه يادآوري نموده، آنگاه ميكند، و نعمت خود را به ا باز مي

ور يار و يا يابند، و خود را بي ها چه كرديد؟ آنها چون حقيقت را درمي اين نعمت
د كردة خود را توجيه كنند و چنين وانمود كنند كه كارهايشان خواهن بينند، مي مي

، و كند فقط براي رضاي خدا بوده، آنجاست كه خداوند آنها را رسوا مي
گوييد، بلكه شما جنگيديد و كشته شديد، تا مردم به شما لقب  دروغ مي: گويد مي

شجاع بدهند، و آنها نيز اين لقب را به شما دادند، و اينك همانها گواه هستند، 
پس هيچ راهي نمانده، مگر اين كه با ذلت و حقارت داخل جهنم شويد، پس 

  .گون گردندگردد تا در جهنم واژ دستور خداوند صادر مي
اندوزي و آموزش آن  افرادي هستند كه خداوند آنها را به علم :گروه دوم

نها آبين مردم و قرائت و فهم آن و استنباط احكام مفتخر ساخته و مناسب بود، 
دادند، ولي  اي شكرگزاري اين نعمت هدف از علم را رضاي خدا قرار ميهب

و كسب جاه و مقام در بين مردم به  اي رياءهشيطان آنها را فريب داد تا علم را ب
غافل از اين كه خداوند همه چيز حتي . كار برند، و آنها نيز راه شيطان را پيمودند

شمارد، و فرداي قيامت حقيقت اعمال آنها را آشكار  هاي قلبي آنها را مي وسوسه
شوند، حقايق فراموش شده يادشان  سازد و چون در درگاه خداوند حاضر مي مي
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#�: گويد د، چنانچه خداوند ميآي مي y‰ t/uρ Μçλm; š∅ÏiΒ «! $# $tΒ öΝs9 (#θçΡθä3tƒ tβθç7 Å¡tFøts† 

∩⊆∠∪ #y‰ t/uρ öΝ çλm; ßN$t↔ Íh‹ y™ $tΒ (#θç7 |¡Ÿ2 s−% tnuρ Ν ÎγÎ/ $̈Β (#θçΡ% x. ÏµÎ/ tβρâ Ì“ öκ tJó¡o„ ∩⊆∇∪�)1( 

و شود  كردند، ظاهر مي خداوند چيزهايي كه هيچ گمان آن را نميو از جانب «
دادند، براي  گردد، و آنچه را مورد تمسخر قرار مي كسب زشت آنها آشكار مي

  .»شود آنها محقق مي
كند كه چقدر به آن عمل  خداوند از علمي كه به آنها ارزاني داشته سوال مي

توانند از  كردند، و در چه هدفي به كار برده اند؟ آنها به گمان اين كه با دروغ مي
علم آموختيم، و بديگران : گويند ند دست به دروغ زده ميعذاب خداوند فرار كن

آموزش داديم، و قرآن خوانديم فقط براي رضاي تو، پس خداوند مشت آنها باز 
آنها اين كار را براي جلب رضايت مردم انجام دادند، و به : گويد كند، و مي مي

هستند، اين مقصود خود نائل آمده اند و اينك مردم گواه بر صدق اين موضوع 
اي جز سكوت همراه با رسوائي و ندامت ندارند، پس خداوند  آن وقت چاره

  .دهد تا در آتش درآيند دستور مي
افرادي هستند كه خداوند انواع و اقسام مال را در اختيار آنها  :گروه سوم

كند، و بر آنها بود كه در قبال  قرار داده و دنيا با اشاره و قدرت آنها حركت مي
بزرگ آن را در راه خير جهت رضاي خدا انفاق كنند، ولي دنيا با زرق  اين نعمت

و برق خود برآنها خنديد، تا آن را براي اسم و آوازه خود خرج نمايند، و چون 
اين زندگي دنيا به پايان رسيد و با خداي خود روبرو گشتند، خداوند آنها را مورد 

ني داشتم چه كرديد و در چه هدفي سؤال قرار داد كه در قبال مالي كه به شما ارزا
هائي كه تو دوست داشتي  دهند كه در همه راه خرج نموديد؟ آنها جواب مي

خرجش كرديم و هدف ما هم از اين انفاق رضاي تو بود، ولي خداوند آنها را 
بلكه آنها اين كار را كرده اند، تا به آنها سخاوتمند : گويد كند، مي تكذيب مي

دهد تا  سپس دستور مي. ن هم شد، و اينك مردم گواه هستندگفته شود، و همچني
  .در آتش جهنم سرنگون شوند

                                           
 .48و  47سورة زمر، آية  -)1(
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رسند و غير از خدا  هاي مذكور به جزاء زشت عمل خود مي و اينگونه گروه
  .يابند هيچ ياوري نمي

در اينجا الزم است جهت روشنترشدن موضوع عناوين ذيل را مورد بحث قرار 
  :دهيم مي

  ت؟حقيقت رياء چيس -
  ضررهاي رياء كدام است؟ -
  سازد اسباب و عللي كه انسان را به رياء مبتال مي -
  آيات و احاديثي در مذمت رياء -
  هاي رياء ها و نشانه عالمت -
  اسباب رهائي از رياء -
  
  :حقيقت رياء -1

اما حقيقت رياء آن است كه هدف از انجام هر عمل نيكو جلب رضايت مردم 
  .ه نام نيك، شهرت و جاه و مقام باشديافتن ب به اميد دست

  
  :آفت و ضررهاي رياء -2

بنابرآنچه گذشت رياء يك خصلت بسيار مضر و مهلك است، زيرا شرك به 
  :آيد، و مفاسد شرك به قرار زير است حساب مي

شرك ظلم بزرگ است، چنانچه قرآن از قول لقمان چنين حكايت  -1
اي فرزند به خدا : دش گفتكردن فرزن در وقت نصيحت �لقمان: كند مي

  .شرك نورز كه همانا شرك ظلمي بزرگ است

�tΒ: گويد اي است، چنانچه قرآنكريم مي افتراء و گمراهي گسترده -2 uρ 

õ8Î/ ô³ ç„ «!$$Î/ Ï‰s) sù #“ u/ tIøù$# $̧ϑ øOÎ) $̧ϑŠ Ïà tã ∩⊆∇∪�)1( »هركه براي خدا شريكي قائل  و

  .»گناه بزرگي را مرتكب شده استگردد، 

                                           
  .48سورة نساء، آية  -)1(
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�tΒ: فرمايد و مي uρ õ8Î/ô³ ç„ «!$$Î/ ô‰ s)sù ¨≅ |Ê Kξ≈ n= |Ê #́‰‹Ïèt/ ∩⊇⊇∉∪�)1( » هركه براي

  .»بگيرد، به راستي بسي گمراه گشته است زخدا انبا

�öθs9: فرمايد برد، چنانچه خداوند مي اعمال را از بين مي -3 uρ (#θä. u/ õ° r& xÝÎ6yss9 

Ο ßγ÷Ζ tã $̈Β (#θçΡ%x. tβθè= yϑ ÷ètƒ ∩∇∇∪�)2( » كردند  هرآنچه مي: ورزيدند شرك مياگر

  .»رفت هدر مي

�÷ È⌡s9 |Mø. u/ õ° r& £sÜ t6ósu‹ s9 y7 è= uΗ xå £tΡθä3tG s9 uρ zÏΒ zƒÎ/ Å£≈ sƒ ø: اگر شرك « )3(�∪∋∌∩ #$

  .»شود، و از زيانكاران خواهي بود و نابود ميكردارت هيچ  ،يورز
: مايدفر همانگونه كه خداوند مي. شود ها مي سبب ترس و دلهره قلب -4

�‘É) ù=ãΖ y™ ’ Îû É>θè= è% šÏ% ©!$# (#ρã� x�x. |= ôã ”�9$# !$yϑ Î/ (#θà2u/ õ° r& «! $$Î/ $tΒ öΝ s9 öΑ Íi”t∴ãƒ ÏµÎ/ 

$YΖ≈ sÜ ù= ß™�)4( »هيم انداخت، از آن رو كه هاي كافران رعب و هراس خوا در دل

 فرو نفرستاده براي آن خدا ساخته اند كه خداوند دليل و برهاني زرا انباچيزهايي 
  .»است

�¨βÎ) ©!$# Ÿω ã� Ï� øótƒ βr& x8u/ ô³ ç„ ÏµÎ/ ã�Ï� øótƒuρ $tΒ šχρßŠ š
Ï9≡sŒ yϑ Ï9 â !$t±o„�)5( 

تر از آن را از  آمرزد، و پائين ورزيدن به خود را نمي شركبيگمان خداوند «
  .»بخشد هركس كه بخواهد مي

  .گشايد بندد و راه جهنم را مي راه جنت را مي -5

�…çµ̄Ρ Î) tΒ õ8Î/ ô³ ç„ «! $$Î/ ô‰ s)sù tΠ §� ym ª! $# Ïµø‹ n= tã sπ̈Ψ yfø9 $# çµ1uρù' tΒ uρ â‘$̈Ψ9 بيگمان « )6(�#$

را بر او حرام كرده است، و ازي براي خدا قرار دهد، خدا بهشت هركس انب
  .»جايگاه او آتش است

                                           
 .116سورة نساء، آية  -)1(

 .88سورة انعام، آية  -)2(

 .65سورة زمر، آية  -)3(

 .151سورة آل عمران، آية  -)4(

 .116سورة نساء، آية  -)5(

 .72سورة مائده، آية  -)6(
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  :سازد اسباب و عللي كه انسان را به رياء مبتالء مي -3

  .و كسب تعريف و تمجيد مردمطلبي  عالقه به ستايش مردم، شهرت) 1(
  .گيري مردم پرهيز از مذمت و خورده) 2(
  .اميد به آنچه در دست مردم است) 3(

  :دليل اين مدعا احاديث زير است
سوال  �كند كه يكي از روستائيان از پيامبر خدا روايت مي �ابوموسي 

راي كرد، مردي به خاطر احساسات قومي و مردي به منظور جاه و مقام و مردي ب
 �شود، پيامبر جنگند، كدام يك جهاد در راه خدا محسوب مي اسم و آوازه مي

  .)1(كسي كه براي اعالء دين خدا بجنگد، در راه خدا است: فرمودند
كسي كه از جنگيدن هدفي جز : فرمايند مي �در حديث ديگري رسول خدا

  .)2(رسد زانوبند شتري را نداشته باشد، فقط به همان هدف مي
فرماييد حديث اول دليل سبب اول از اسباب رياء و حديث  مالحظه مي چنانچه

: فرمايد دوم دليل سبب دوم از اسباب رياء است، و آن بخش از حديث كه مي
آوردن زانوبند نداشته باشد، فقط به  هرآنكس كه از جنگيدن هدفي جز به دست

  .باشد دليل سبب سوم از اسباب رياء مي. يابد همان دست مي
  
  :احاديثي در مذمت رياء -4

آيات و احاديث بسيار در مذمت رياء آمده است كه ما قسمتي از آن را قبالً 
  .كنيم اي از احاديث ديگر در اين زمينه را ذكر مي بيان كرديم، و اينك پاره

طلبي نمايد، خداوند او را  كسي كه رياءكاري و شهرت: فرمايند مي �پيامبر

                                           
هاي مختلفي  اين حديث را امام بخاري در كتاب خمس، جهاد، توحيد و علم با عبارت -)1(

آورده است، و امام مسلم در كتاب االماره با الفاظي نزديك به عبارت بخاري ذكر كرده 
همچنين امام ابوداود، امام ترمذي، امام نسائي و ابن ماجه حديث را در كتاب الجهاد . است

 .ام احمد نيز در مسند خود حديث را روايت كرده استآورده اند، ام

اين حديث را امام نسائي از عباده بن الصامت در كتاب جهاد و دارمي نيز در كتاب جهاد  -)2(
 .روايت كرده اند، چنانچه امام احمد هم در مسند آن را ذكر كرده است
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  .)1(گرداند بدنام مي
بيشترين ترس من بر شما از شرك اصغر است، : فرمايند مي �پيامبر همچنين

رياء، روز قيامت چون : شرك اصغر چيست اي رسول خدا؟ فرمودند: گفتند
برويد پيش افرادي كه : گويد شوند، خداوند به رياكارن مي بندگان جزاء داده مي

  .)2(افت نمائيدكرديد و جزاي خود را از آنها دري در دنيا به خاطر آنها رياء مي
كسي كه : فرمايد خداوند مي: فرمايند مي �در حديثي ديگر رسول خدا

كاري به خاطر من انجام دهد، و ديگري را هم با من شريك سازد، من از آن 
دهم، زيرا من از همه كس از شريك  بيزارم و تمام آن را به آن ديگري مي

  .)3(نيازتر هستم بي
  
  :ءهاي ريا ها و عالمت نشانه -5

  :هاي رياء به قرار زير است بعضي از نشانه
  .فرد رياءكار در تنهايي تنبل، ولي در جمع مردم چاالك و بانشاط است -1
اگر كارش مورد تعريف و ستايش مردم قرار گيرد، آن را زياد انجام  -2
  .دهد گيري و مذمت مردم قرار گيرد كم انجام مي دهد، ولي اگر مورد خورده مي

هايي دارد كه از آن جمله تنبلي در  رياءكار عالمت: گويد مي �حضرت علي 
وقت تنهايي و نشاط در جمع است، و موقعي كه عملش مورد تأييد و ستايش 

دهد، و چون مورد مذمت قرار گيرد، در  مردم قرار گيرد، به كثرت انجامش مي
  .)4(كند دادن آن كوتاهي مي انجام
  
  :وسائل رهائي از رياء -6

  :كند يافتن از رياء كمك مي ات ذيل به انسان در رهائيدانستن نك

                                           
ماجه و امام احمد روايت كرده اين حديث را امام بخاري و مسلم و امام ترمذي و امام ابن  -)1(

 .اند

 .اين حديث را امام احمد از محمود بن لبيد روايت كرده است -)2(

 .حديث را ابن ماجه از ابي هريره روايت كرده است -)3(

 .اين مطلب را امام غزالي در احياء ذكر كرده است -)4(
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اين كه بداند خداوند بر تمام حاالت او آگاه است، حتي آنچه را در دل  -1
چنين وصيت  �خدا به ابوذر �چنانچه پيامبر. داند دارد، نيز مي پنهان مي

  .كند كه اي اباذر كارت را به خوبي انجام ده، زيرا ناقدش بسيار بينا است مي
اين كه بداند اگر به رياء كاري ادامه دهد، به زودي حقيقت كارش در  -2

جلو خالئق در روز قيامت آشكار خواهد شد، و رسوايي او را در پي خواهد 
  .داشت
كند، هرگز نفعي به او  و بداند افرادي كه او به خاطر آنها رياءكاري مي -3

  .دنخواهند رساند، و عذابي را از او دور نخواهند كر
  .دهد و بداند كه رياء عمل را باطل ساخته آن را برباد مي -4
كند، و براي هميشه گرفتار  و بداند كه رياء انسان را از بهشت محروم مي -5

  .سازد آتش مي
  

  توشه دعوتگران و مربيان

  :يابيم كه از حديث درمي
دوري از رياء چه كم باشد يا بسيار الزم است، تا خداوند رستگاري و  -1

در دنيا قرين اعمال ما بگرداند و نجات و پيروزي را در آخرت به ما  كاميابي را
ضايت ما را وارد بهشت گرداند، خصوصاً از رياء در جهاد، نشر رعطا كند، و با 

  .علم و انفاق پرهيز جدي ضروري است
فيصله و قضاوت در روز قيامت بسيار دقيق خواهد بود، چنانچه خداوند  -2

�tΠ: فرمايد مي öθtƒ ãΝ ßγèW yèö6tƒ ª! $# $Yè‹ ÏΗ sd Ο ßγã∞ Îm7 t⊥ ã‹sù $yϑ Î/ (#þθè= Ïϑ tã 4 çµ9 |Áômr& ª! $# çνθÝ¡nΣ uρ�)1( 

گرداند، و آنان را از كارهايي كه كرده اند،  ميروزي خداوند همگان را زنده «
سازد، كارهايي كه ايشان آنها را فراموش كرده اند، ولي خداوند آنها را  آگاه مي

  .»استشمارش كرده 

�Ÿωuρ ÞΟ Î= ôà tƒ y7 •/u‘ #Y‰ tnr& ∩⊆∪�)2( » كند پروردگار تو بر كسي ظلم نميو«.  

                                           
  .6سورة مجادله، آية  -)1(
 .49سورة كهف، آية  -)2(
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  حديث هشتم

يانـه اسـت   فنفوذ شرك در ميان شـما چنـان آرام و مخ  : فرمودند �رسول خدا 
اكنـون تـو را بـه چيـزي راهنمـائي       مانـد، و  كه به صداي حركت پاي مورچـه مـي  

كنم كه چون انجامش دهـي انـواع شـرك بـزرگ و كوچـك را از وجـودت        مي
من از اين كه دانسته به تو شـرك  ! پروردگارا: كند، و آن اين كه بگوئي بيرون مي

  .)1(طلبم زش ميربرم و اگر ندانسته مبتال به شرك شوم از تو آم ورزم به تو پناه مي
  

  :شرح حديث

م تأكيد بسياري دارد تا مسلمان عبادت خود را فقط براي خداي يگانه اسال
انجام دهد، تا خداوند هميشه همراه و مؤيد و ياور او باشد، چنانچه خداوند 

%βÎ) ©!$# yìtΒ tÏ¨�: فرمايد مي ©!$# (#θs)̈? $# tÏ% ©!$# ¨ρ Νèδ šχθãΖ Å¡øt ’Χ ∩⊇⊄∇∪�)2( » بيگمان

شه كنند، و با كساني است كه نيكوكار خدا همراه كساني است كه تقوي پي
  .»باشند

�zƒÏ% ©!$# uρ (#ρß‰ yγ≈ y_ $uΖŠÏù öΝåκ ¨]tƒÏ‰ öκs] s9 $uΖ n= ç7 ß™ 4 ¨βÎ) uρ ©! $# yìyϑ s9 tÏΖ Å¡ósßϑ ø9 $# ∩∉∪�)3( 

هاي  در راها جهاد كنند، آنان را كساني كه براي ما به تالش ايستند، و در راه م«
  .»قطعاً خدا با نيكوكاران است گردانيم، و منتهي به خود رهنمود مي

                                           
با همين عبارت در فتح كبير آمده است، و امام احمد نيز در مسند آن را ذكر  اين حديث -)1(

 �از حضرت ابوبكر 3625نموده است، و عالمه آلباني در صحيح الجامع الصغير به شماره 
  .صديق روايت كرده است

 .128سورة نحل، آية  -)2(

  .69سورة عنكبوت، آية  -)3(
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بينيم خداوند با هر نوع شرك و مظاهر آن مخالفت  به همين علت است كه مي
  .نمايد كند، و آن را ظلم بزرگ قلمداد مي مي

�Dχ Î) x8÷/ Åe³9 $# íΟù= Ýà s9 ÒΟŠ Ïà tã ∩⊇⊂∪�)1( »همانا شرك ظلم بزرگي است«.  

�÷ È⌡s9 |Mø. u/ õ° r& £sÜ t6ósu‹ s9 y7 è= uΗ xå £tΡθä3tG s9 uρ zÏΒ zƒÎ/ Å£≈ sƒ ø: اگر شرك « )2(�∪∋∌∩ #$

  .»شود، و از رياكاران خواهي بود و نابود ميورزي، كردارت هيچ 

�tΒ uρ õ8Î/ô³ ç„ «!$$Î/ ô‰s) sù ¨≅ |Ê Kξ≈ n= |Ê #́‰‹Ïèt/ ∩⊇⊇∉∪�)3( » براي خدا انباز و هركس

  .»بگيرد به راستي بسي گمراه گشته است

�tΒ uρ õ8Î/ ô³ ç„ «!$$Î/ Ï‰ s)sù #“ u/ tIøù$# $̧ϑ øOÎ) $̧ϑŠ Ïà tã ∩⊆∇∪�)4( » و هركه براي خدا

  .»گشته استشريكي قائل شود، گناه بزرگي را مرتكب 
در حقيقت شرك از نوع پوشيده و كوچك بيشترين خطر را براي انسان دارد، 

شمردن آن از ديگر انواع شرك بيشتر به آن  زيرا مردم بر اثر غفلت و كوچك
  .شوند مبتال مي

آمدن از نوع شركي است كه  ورد بحث ما دعوتي آشكار به بيرونحديث م
كشد و مانند دزدي كه در  كند، و آن را به فساد مي ها سرايت مي مخفيانه به قلب

كند، رهايي از دام  شود و كاالي آن را غارت مي اي وارد مي وقت خواب به خانه
  .شود ميبردن به خدا و خواندن اين دعا حاصل  اين نوع شرك با پناه

»(�
Z���� 1GH#, �[	
��+ �:#<  B�+ �X#&�E�+ �:#< ��H�+�� 0
������+ �X
&�7�x�;���+�� ����� = 
������+«.  
  :شايد مناسب باشد در مورد زير بيشتر بحث كنيم

  .مفهوم و معني شرك پوشيده و اشكال مختلف آن -
  .يات و احاديثي در مذمت و رهايي از شركآ -
  
  

                                           
 .13سورة لقمان، آية  -)1(

 .65مر، آية سورة ز -)2(

 .116سورة نساء، آية  -)3(

 .48سورة نساء، آية  -)4(
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  :معني شرك پوشيده و اشكال مختلف آنمفهوم و  -1

شرك پوشيده عبارت از اين است كه انسان بعد از انجام مخلصانه كاري براي 
اي از متاع  خدا فريفته و نيكوكاري خود شود و خواسته باشد، به وسيله آن بهره

دنيا را به دست آورد، اين شرك كه در اصطالح فقه اسالمي معروف به شرك 
  :مختلفي دارد كه از آن جمله است لشكاآاصغر است، 

اين كه انسان كار را فقط به خاطر خدا انجام دهد، ولي موقعي كه مردم بر  -1
كارش آگاهي يابند، خوشحال شود، و احساس راحتي و شادماني كند، بعضي 
اوقات لذت شادماني ناشي از اين امور را قلباً ناپسند نداند، حتي ممكن است 

ردم را بر كارش آگاه سازد، آنهم با يك اشاره يا اظهار خودش نيز به نوعي م
ها و  دادن خشكي لب كردن و نشان خستگي و رنگ صورت يا با آهسته صحبت

هاي پي در پي كه هريك از اينها نمايانگر  هاي چشم يا خميازه كشيدن آثار اشك
  .عبادي مخصوص از جمله نماز تهجد است

ه براي خدا انجام دهد و نخواسته باشد يا اين كه انسان كاري را خالصان -2
آن آگاهي حاصل كند، ولي انتظار داشته باشد كه مردم در وقت  كسي از

رويي او را مورد احترام و تعريف و  روبروشدن با او بر وي سالم كنند، و با گشاده
تمجيد قرار دهند، و در خريد و فروش رعايت حال او را بنمايند، و در مجالس او 

و اگر مردم در اين كارها كوتاهي كنند قلباً ... يگاه مخصوص بنشانند ورا در جا
خواهد عمل خالصانه خود را با احترام متقابل مردم  ناراحت شود، گويا او مي
خداوند در روز قيامت براي : فرمايد در اين مورد مي �عوض كند، حضرت علي 

ا تخفيف ويژه داده آيا در معامالت براي شم: گويد قاريان و حافظان قرآن مي
  شد؟ كردند؟ آيا نيازهايتان برآورده نمي شد؟ آيا مردم بر شما سالم نمي نمي

  
  :احاديثي در مذمت و بيان خطر شرك اصغر -2

شرك اصغر همانگونه كه بيان شد، نكوهيده و ناپسند است، و اين احتمال 
در اين زمينه وجود دارد كه اعمال صالحه انسان را از بين ببرد، احاديث بسياري 

وارد شده كه مورد بحث ما يكي از آنها است و براي توضيح بيشتر چند حديث 
  :كنيم ديگر نيز در اينجا ذكر مي
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شرك : خطرناكترين شرك براي شما به نظر من شرك اصغر است، گفتند -1
ريا، خداوند روز قيامت چون بين مردم : اصغر چيست اي رسول خدا؟ فرمودند

برويد و ببينيد آيا نزد افرادي كه به خاطر آنها : گويد اكاران ميفيصله كند به ري
  .كرديد مزدي خواهيد يافت رياكاري مي

  .)1(كمترين مقدار از رياء شرك است: فرمودند -2
  .)2(ترسم از رياء و شهوت و پوشيده از هرچيز ديگر بر شما مي: فرمودند -3
  

  توشه دعوتگران و مربيان

اشكال ريا چه كوچك و چه بزرگ و چه پيدا و چه لزوم رهايي از همه  -1
آيد، و شرك اعمال را از بين  پنهان چون همه انواع آن شرك به حساب مي

بردن به خدا و خواندن  سازد و رهائي از رياء با پناه خاصيت مي برد، و آن را بي مي
  .شود دعائي كه در حديث ذكر شد حاصل مي

جستن به خدا انسان را از تنگناها و  ناهفضيلت پناه جستن به خدا، زيرا پ -2
دهد، و سنگري محكم براي بندگان در مقابل مكر شيطان  ها نجات مي ناراحتي

  .است

                                           
 .اين حديث قسمتي از حديثي در الفتح الكبير از ابن عمر و معاذ است -)1(

 .اين حديث را امام احمد از شداد بن اوس با الفاظي ديگر روايت كرده است -)2(
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  حديث نهم

كسي كه خشم خود را فرو نشاند، در حالي كـه تـوان   : فرمودند �رسول اهللا
طلبد تـا هريـك    ر تمام خالئق او را مياجراي آن را داشته باشد، خداوند در حضو

از حورالعين را خواسته باشد انتخاب كند و به هراندازه كه خواسته باشد به ازدواج 
  .)1(آورد او درمي

  
  :شرح حديث

خداوند انسان را از روح، عقل و جسم خلق كرده است، و حكمت او خواسـته  
  .را انجام دهد تا جسم در خدمت روح باشد، تا انسان بتواند تكاليف خود

اي آفريده كـه انسـان تـا وقتـي در روي زمـين       به همين جهت جسم را به گونه
است صالحيت خدمت روح را داشته باشد، و بر همين اسـاس دو نيـروي مهـم در    

  :آن به وجود آورده است
  .كه وظيفه آن جلب مصالح و منافع جسم است: نيروي شهوت -1
  .ها و مفاسد مهلك از جسم استكه وظيفه آن دفع ضرر: نيروي خشم -2

اعظاء و جوارح ديگر بدن در خـدمت ايـن دو نيـرو اسـت، و عقـل بـه عنـوان        
آيد، تا اگر اين دو نيـرو منحـرف و از حـد     مستشار و نصيحتگر روح به حساب مي

دهـد تـا موضـع قـاطع در قبـال انحـراف آنهـا         خود بيرون روند، به روح دستور مي

                                           
  .ا اختالف اندكي روايت كرده استاين حديث را ابوداود از سهل بن معاذ و او از پدرش ب -)1(

  .است
ترمذي هم در سنن خود و همچنين ابن ماجه در سننش و امام احمد در مسند آورده است، 

 .از معاذ بن انس نقل كرده است 6394و عالمه آلباني در صحيح الجامع الصغير به شماره 
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هـا   تكامل خود را از دسـت ندهـد، ولـي بعضـي وقـت      اتخاذ كند تا انسان توازن و
ممكن است به دالئل مختلف مانعي بر سر راه عقل سبز شود، تا نتواند وظيفه خود 

اي كه راه را بنمايانـد و حـق را از    اينجاست كه ضرورت وجود برنامه. را اداء كند
شود،  ميباطل جدا كند، احساس مي شود كه بهترين راه حل در برنامه اسالم ديده 

گويا وظيفه اسالم حفظ توازن و تعادل جوانب مختلف انسان است تـا شخصـيتش   
  .راست گشته دچار خلل و كجي نگردد

حديث مورد بحث ما نيز فراخواهي است به كنترل يكي از اين دو نيـرو آنگـاه   
خواهـد تـا از    بلي، حديث مي. كه بدون دليل موجه از حد اعتدال خود بيرون شود

كاستن آن نيـز بـه    جوئي و حقوق شخصي بكاهد و راه موارد انتقام شدت خشم در
يادآوردن اجر و مزدي است كه انسان در قبال فروبردن خشم با وجود قـدرت بـر   

دارد و آن پاداش اين است كه در حضـور تمـام موجـودات     اجراء آن دريافت مي
ا بـه عنـوان   شود تـا بـه ميـل و عالقـه خـود حوريـان بهشـتي ر        به او اختيار داده مي

االن بـراي روشنترشـدن   . همسران هميشـگي خـود در بهشـت بـرين انتخـاب كنـد      
موضوع الزم است بدانيم فروبـردن خشـم يعنـي چـه؟ و در اسـالم چـه جايگـاهي        

  دارد؟
  
  :فروبردن خشم -1

فروبردن خشم آن است كه انسان خشم را كنترل كند و از اجراء آن بـه خـاطر   
ديگر سخن صرف نظر از انتقام آن هم فقـط بـه    ترس از خداوند منصرف شود، به

خاطر رضاي خدا كه اگر ترك انتقام به علت عدم توانايي باشد و يا به خاطر خدا 
ها فروبردن خشم به خاطر  شود، زيرا در آن صورت محروم مي نباشد، انسان از مزد

اب عجز يا رياء بوده و رياء در هركاري داخل شود عالوه بر آن كه صاحبش از ثو
  .گردد، گناهكار هم خواهد شد كار محروم مي

  
  :جايگاه آن در اسالم -2

اي برخوردار است و به  فروبردن و كنترل خشم در اسالم از جايگاه ويژه
: فرمايد هاي متقين قرار داده مي باشد كه آن را از نشانه اي مورد پسند خدا مي اندازه



    

 
    

  
 

 

  ��59   هاي هدايت مشعل

� (# þθãã Í‘$y™uρ 4’ n< Î) ;οt� Ï�øótΒ ÏiΒ öΝ à6 În/ §‘ >π̈Ψ y_uρ $yγàÊó] tã ßN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÞÚö‘ F{ $#uρ ôN £‰ Ïãé& 

tÉ) −G ßϑ ù= Ï9 ∩⊇⊂⊂∪   tÏ% ©!$# tβθà) Ï�Ζ ãƒ ’Îû Ï !#§/ œ£9 $# Ï!# §/ œØ9$#uρ tÏϑ Ïà≈x6 ø9 $#uρ xá ø‹ tóø9 $# tÏù$yèø9 $# uρ 

Çtã Ä¨$̈Ψ9 $# 3 ª! $# uρ (= Ït ä† šÏΖ Å¡ósßϑ ø9 ان سوي آمرزش پروردگارتو به « )1(�∪⊇⊃⊆∩ #$

ها و زمين است، و  و بهشتي بشتابيد، و بر همديگر پيشي گيريد كه بهاي آن آسمان
ه ديده شده استبراي پرهيزگاران تهي«.  

كساني كه در حال خوشي و ناخوشي و ثروتمندي و تنگدستي «: فرمايد و مي
خورند و از مردم  پردازد و خشم خود را فرو مي به احسان و بذل و بخشش مي

  .»دارد نند، و خدا نيكوكاران را دوست ميك گذشت مي

�ßŠ$t7 Ïã uρ Ç≈ uΗ ÷q§�9$# šÏ% ©!$# tβθà±ôϑ tƒ ’ n?tã ÇÚö‘ F{ $# $ZΡ öθyδ # sŒ Î) uρ ãΝßγt6 sÛ% s{ 

šχθè= Îγ≈ yfø9 $# (#θä9$s% $Vϑ≈ n= y™ ∩∉⊂∪�)2( » كه آرام روي و بندگان رحمان كسانيند

دهند، از آنان  طاب قرار ميروند، و زماني كه نادانان ايشان را مورد خ زمين راه مي
  .»گويند گردانند و به ترك ايشان مي روي مي

›�É: دهد و برترين آفريده اش را چنين دستور مي è{ uθø� yèø9 $# óLß∆ù&uρ Å∃ó] ãèø9 $$Î/ 

óÚÌ� ôã r&uρ Çtã šÎ= Îγ≈ pgø: $# ∩⊇∪�)3( » و به كار گذشت داشته باش و آسانگيري كن

  .»پوشي كن منيك دستور بده و از نادانان چش

�Ëx x�ô¹ $$sù yx ø� ¢Á9 $# Ÿ≅Š Ïϑ pgø:   .»داشته باشپس گذشت زيبايي « )4(�∪∋∇∩ #$

�yϑ: آورد فروبردن خشم را از كارهاي بزرگ به حساب مي s9 uρ u/ y9 |¹ t� x� xîuρ 

¨βÎ) y7Ï9≡sŒ ôÏϑ s9 ÏΘ ÷“ tã Í‘θãΒ W{ درگذرد اين كار كسي كه شكيبايي كند و « )5(�∪⊃⊇∩ #$

  .»است كه بايد برآن عزم را جزم كرد و برآن ماندگار شد او از زمره كارهايي

                                           
  .134 – 133سورة آل عمران، آية  -)1(
 .63سورة فرقان، آية  -)2(

 .199ة اعراف، آية سور -)3(

 .85سورة حجر، آية  -)4(

 .43سورة شوري، آية  -)5(
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داند كه هنگام خشم بتواند خود را  انسان نيرومند را كسي مي �پيامبر خدا
نيست كه حريف خود را  پهلوان كسي: فرمايد كنترل كند و در حديثي چنين مي

ز اي بهتر ا انسان مسلمان جرعه: فرمايد در حديث ديگري مي. )1(مغلوب سازد
  .)2(خشم آنهم به خاطر خدا فرو نبرده است

  
  توشه دعوتگران و مربيان

نكته قابل توجه در اين حديث فضيلت فروبردن خشم است، زيرا انسان با 
كند و وحدت  كند و كيد شيطان را خنثي مي بردن خشم بر نفس خود غلبه ميفرو

مسير اين  نمايد، پس الزم است آنچه كه انسان را در صف مؤمنان را حفظ مي
كند، بيان گردد، و ما هم اكنون برخي از آنها را يادآوري  وظيفه ياري مي

  :كنيم مي
به يادداشتن پاداش اخروي آن، زيرا دانستن اين مطلب آتش غضب را  -1

  .گيرد جويي انسان را مي كند، و جلو انتقام خاموش مي
ا بر من ترس از عذاب خدا، بايد شخص خشمگين با خود فكر كند كه خد -2

از من بر اين فرد تواناتر است، و اگر من به مقتضي خشم خود عمل كنم شايد 
بنابراين، من به گذشت نيازمندتر هستم، . خداوند روز قيامت بر من خشم بگيرد

  .نشاند اين يادآوري هيجان خشم را فرو مي
يادآوردن عواقب زشت خشم در دنيا، از جمله دشمني و روگرداني  -3
شود دشمن بر سرزمين  از يكديگر و پراكندگي مسلمانان كه سبب ميها  انسان

  .آنها غلبه كند و مردم و منطقه اجدادي آنها را به فساد كشاند
گيرد، زيرا او  به يادآوردن هيأت زشتي كه انسان در موقع خشم به خود مي -4

 �يامبرماند، و در مقابل در نظرگرفتن قيافه پ اي مي در اين وقت به حيوان درنده

                                           
 �اين حديث را امام بخاري، امام مسلم، امام مالك و امام احمد همگي از ابوهريره -)1(

 .روايت كرده اند

روايت كرده است، و امام  4189اين حديث را ابن ماجه از ابن عمر در سنن خود به شماره  -)2(
 .مسندش آن را آورده است احمد هم در



    

 
    

  
 

 

  ��61   هاي هدايت مشعل

اي عقل در  ترديدي نيست كه اگر ذره. گونه و عالمانه شخص بردبار و حليم
  .كند وجود انسان باقي باشد ظاهر شخص دو را انتخاب مي

به يادآوردن علت خشم كه همان شيطان است، چون آن وقت است كه  -5
د خداون انكوشد با او به جهاد برخيزد تا از حزب او نگردد كه به فرم انسان مي

  .حزب شيطان در زيانند
بردن به خدا از شر شيطان رجيم همراه با تغيير حالت با اين معني كه  پناه -6

اگر ايستاده باشد بنشيند و اگر نشسته باشد دراز بكشد و به سوي وضو و نماز 
نشسته بوديم و دو مرد در  �با پيامبر: گويد مي �بشتابد، سليمان بن صرد

دادند، يكي از آنها از شدت غضب  را دشنام مي نزديكي ما داشتند همديگر
اي  من كلمه: فرمودند �صورتش سرخ شده و رگهايش برآمده بود، پيامبر

رود، و آن كلمه  خشم او از بين مي: دانم كه اگر آن شخص آن را بگويد مي
»�[	
��+ ������#< ���� �B��Q��(R�� #��#̀ تو  �مبرحاضران به او خبر دادند كه پيا. است »��&)

  .)1(كند را به تعوذخواندن امر مي
بني  �روايت شده كه هروقت حضرت عايشه ناراحت مي شد، پيامبر خدا


�)«: فرمودند، بگو گرفتند و مي او را ميZ���� (b� G�#U(8�� {L(��\
�0 �&�7 V� ��� �#U�H�[ �)�j [�+�� 
�����V �#U ��� �#H�&#̀ �+�� ���� �d�F�/
� �;�7 ��#�گناهم را ببخش و ! اي پروردگار محمد« )2(»

  .»ها نجاتم ده خشمم را دور كن و از فتنه
بينيد  اي است در قلب، آيا نمي متوجه باشيد خشم شعله: �و فرمود رسول خدا 

كند، پس كسي  هاي او باد مي كه چهرة شخص خشمگين سرخ مي شود و رگ
شايد مقصود . )3(د كه دچار خشم شد بايد صورت خود را بر زمين گذار

از گذاشتن صورت بر زمين سجده باشد تا با گذاشتن عزيزترين عضو  �پيامبر
  .بر پسترين جا، يعني خاك، غررو و تكبر نفس شكسته شود

                                           
هايشان  اين حديث را بخاري، امام مسلم، امام ابوداود، امام ترمذي و امام احمد در كتاب -)1(

 .آورده اند

 .اين حديث در الفتح الكبير آمده است -)2(

 .اين حديث قسمتي از حديث است كه ترمذي و امام احمد آن را روايت كرده اند -)3(
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نشست،  در موقع خشم اگر ايستاده بود، مي�رسول خدا: فرمود �ابوهريره 
اي كه از حديث  تهخوابيد تا خشم فرو بنشيند، نك و اگر نشسته بود بر پهلو مي

شود تأكيد بر تربيت به وسيله تشويق و جائزه است، زيرا نفس انسان  برداشت مي
فطرتاً به نعمت و راحتي تمايل دارد و از سختي و مشقت گريزان است، پس چون 

شود از هرچيز كه سبب دوري از  مزد همراه با رضايت و بهشت خدا به او داده مي
  .كند ميها بشود خودداري  اين نعمت
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�� �� ����� 

����� ��	
�� ������ ����� 
����� �������� ��������: »��[, ��
;�8�5 �F�~�_�~ �F�2 ��̀ ��8�;�9 �B��8 ~� �B�
q 0#&�'� �� 
�(;�* �	�Q���;�̂ �@ 0#��(8��#< ���� #4�̀ �+ �B�+ �:���[ 
�
H#>�\
9«.  

  
  حديث دهم

ر باهم بوديد، دو نفر جـداي از نفـر سـوم در    هرگاه سه نف: رسول خدا فرمودند
نكنند تا در جمع مردم درآيند، زيرا اين كار فرد سوم را ناراحـت  ) نجوي(گوشي 

  .)1(كند مي
  

  :شرح حديث

هدف اسالم وحدت كلمه و بهم پيوستگي هرچه بيشتر مسلمانان است، تا 
ا تمام نيرومند گردند و خاري در چشم دشمنان خود باشند، به اين منظور ب

ها و عوامل جدائي و تفرقه شديداً جنگيده و آن را مذمت كرده است، به  انگيزه
مورد، جاسوسي، غيبت، حسد و بغض و كينه را حرام  هاي بي همين علت گمان

pκ$�: فرمايد نموده، قرآن مي š‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θç7 Ï⊥ tG ô_$# # Z/G ÏWx. zÏiΒ Çd©à9 $# Dχ Î) 

uÙ÷èt/ Çd©à9$# ÒΟ øOÎ) ( Ÿωuρ (#θÝ¡¡¡pgrB Ÿωuρ = tG øótƒ Ν ä3àÒ÷è−/ $³Ò÷èt/ 4 (= Ït ä† r& óΟ à2ß‰ tnr& βr& 

Ÿ≅ à2ù' tƒ zΝóss9 ÏµŠ Åz r& $\G øŠtΒ çνθßϑ çF÷δ Ì� s3sù 4 (#θà)̈? $#uρ ©! $# 4 ¨βÎ) ©! $# Ò>#§θs? ×ΛÏm§‘ ∩⊇⊄∪�)2( » اي

ها  رخي از گمانها بپرهيزيد كه ب گمان از بسياري از! كساني كه ايمان آورده ايد
آيا : دري نكنيد، و يكي از ديگري غيبت ننمايد گناه است و جاسوسي و پرده

                                           
كرده  روايت �و ابن مسعود �ام مسلم در كتاب السالم از ابن عمراين حديث را ام -)1(

: نقل كرده، و گفته �است، و ترمذي در سنن خود از ابن عمر و ابي هريره و ابن عباس
  .هذا حديث حسن صحيح

سيوطي در الجامع الصغير حديث را نقل كرده و امام احمد در مسند خود و امام بخاري و 
روايت كرده اند، و صحت  �ه همگي از عبداهللا بن مسعودمسلم و ترمذي و ابن ماج

 .حديث ثابت شده است

 .12سورة حجرات، آية  -)2(
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هيچيك از شما دوست دارد كه گوشت برادر خود را بخورد؟ به يقين همه شما از 
پذير و  گمان خداوند بس توبه آيد و از خدا پروا كنيد، بي خواري بدتان مي مرده

  .»مهربان است
تا از خصلت ناپسندي دست  خواهد از مسلمانان مي حديث مورد بحث ما

شان  هاي دروغين و اوهام باطل را در ميان ه اصرارورزيدن برآن گمانبكشند ك
  .شوند سازد، و بر اثر آن به تفرقه و اختالف دچار مي پخش مي

اين حديث درگوشي دو نفر يا بيشتر را باهم و كنارگذاشتن يكي از همراهان 
ون امكان دارد آن فرد فكر كند دوستان و همراهان نقشه قتل او كند، چ را منع مي

سازند، پس غمگين  را دارند، يا به خاطر تحقيرش او را شريك صحبت خود نمي
كند، و اين چيزي است كه اسالم آن را رد  گيري مي شود و از جماعت كناره مي
موضع  كند، در اينجا الزم است براي روشنترشدن موضوع معني درگوشي و مي

اسالم را نسبت به آن بازگو كنيم و با آيات و احاديث در اين زمينه مسئله را 
  .روشن سازيم

  
  :معني درگوشي و موضع اسالم نسبت به آن -1

درگوشي عبارت است از گفتگوي خصوصي و اسالم آن را به عنوان يكي از 
خود  ضروريات زندگي بشر جايز شمرده، زيرا مردم نياز دارند مسائل خصوصي

پردازان و مفسدان مورد بحث و گفتگو قرار دهند،  را بدور از چشم و گوش شايعه
اي اين امر را تجويز كرده تا عواطف و احساسات مردم رعايت  ولي اسالم بگونه

بنابراين، سفارش نموده موقعي كه سه نفر . نيايد شود، و تفرقه و اختالفي به وجود
نكند، بلكه بايد صبر ) نجوي(مي درگوشي بوديد دو نفر باهم جداي از نفر سو

كند تا چهار نفر شوند و دو به دو باهم صحبت نمايند، زيرا امكان دارد شيطان فرد 
خواهند ترا  اينها مي: هاي خبيث خود غمگين سازد و بگويد سوم را با وسوسه

بكشند و يا تحقير و مسخره نمايند، بزرگان گذشته ما كامالً اين وصيت اسالم را 
كرد كه فرد  با مردي صحبت مي �عمر كردند، مثالً عبداهللا بن رعايت مي

صحبت را قطع كرد و نفر چهارمي را صدا كرد تا  �سومي نزدشان آمد، عبداهللا
  .بعد به گفتگوي خود ادامه داد ،وارد صحبت كند با شخص تازه



    

 
    

  
 

 

  ��65   هاي هدايت مشعل

  :آيات و احاديثي ديگر در اين مورد -2

و  9آمده است، آية ) نجوي(ي خصوصي از جمله آياتي كه در مورد گفتگو

pκ$�: سورة مجادله است 10 š‰r' ¯≈ tƒ šÏ% ©!$# (# þθãΖ tΒ#u # sŒ Î) ÷Λ äøŠyf≈ uΖ s? Ÿξsù (# öθyf≈ oΨ oKs? ÉΟ øOM} $$Î/ 

Èβ≡uρô‰ ãèø9 $# uρ ÏM uŠ ÅÁ÷ètΒ uρ ÉΑθß™§�9 $# (#öθyf≈ uΖ s? uρ Îh/ É9 ø9$$Î/ 3“ uθø) −G9 $#uρ ( (#θà) ¨?$# uρ ©! $# ü“ Ï% ©!$# Ïµø‹ s9Î) 

tβρç/ |³ øt éB ∩∪ $yϑ ¯Ρ Î) 3“ uθôf̈Ζ9 $# zÏΒ Ç≈ sÜø‹ ¤±9 $# šχ â“ ósu‹ Ï9 tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u }§øŠs9 uρ 

öΝ ÏδÍh‘ !$ŸÒÎ/ $º↔ ø‹ x© �ωÎ) ÈβøŒ Î* Î/ «! $# 4 ’ n?tã uρ «!$# È≅ ©. uθtG uŠ ù= sù tβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# ∩⊇⊃∪�)1( »اي مؤمنان !

و نافرماني از پيغمبر به  گناه و دشمنانگيكه به نجوا پرداختيد، براي انجام هنگامي 
نجوا نپردازيد، و بلكه در باره نيكي و پرهيزگاري نجوا كنيد، و از خدائي بترسيد 

شويد، نجوا تنها از ناحيه اهريمن است و  كه در پيشگاه او گرد آورده مي
تواند زياني  خواهد مؤمنان را غمگين و اندوهناك سازد، اما هيچ زماني نمي مي

گر اين كه اجازه خدا در ميان باشد، پس مؤمنان بايد به خدا بديشان برساند، م
  .»توكل كنند و بس

دو نفرتان جداي از نفر سوم درگوشي صحبت نكند، : فرمايد مي� و پيامبر
  .كند و خدا اذيت مؤمن را دوست ندارد زيرا اين كار مؤمن را اذيت مي

  
  توشه دعوتگران و مربيان

ذاشتن نفر سوم در جمع سوم نفري گفتگوي خصوصي دو نفر و كنارگ -1
پيدا شود و با نفر سوم مشغول صحبت شود حرام است، تا موقعي كه نفر چهارمي 

هاي بد و  يا همگي به جمع مردم بپيوندند، و اين مسئله به خاطر اين است كه گمان
هاي باطل شخص سوم را بازيچه خود قرار ندهد، و سبب تفرقه و اختالف  وسوسه

  .نشود
يد و عالقه اسالم به برچيدن تمام اسباب تفرقه و اختالف تا مسلمانان تأك -2

  .امتي نيرومند گردند و دشمنان از آنها بترسند و برايشان حساب باز كنند

                                           
  .10و  9سورة مجادله، آية  -)1(
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و راستي چرا اسالم چنين . رعايت عواطف و احساسات مردم در اسالم -3

�ôtΒ :فرمايد نباشد در حالي كه قانون خداوند است و او خود مي uρ ß|¡ômr& zÏΒ «! $# 

$Vϑ õ3ãm 5Θ öθs) Ïj9 tβθãΖ Ï%θãƒ ∩∈⊃∪�)1( » و براي قومي كه يقين دارند، چه كسي در داوري

  .»بهتر از خدا است

                                           
  .50سورة مائده، آية  -)1(
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!" #���� ����� 
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������«.  
  

  حديث يازدهم

كند، پولي است كـه   بهترين پولي كه انسان خرج مي: فرمودند �رسول خدا
ش در راه خدا و يا بـر دوسـتان و همراهـانش در    بر اهل خانواده اش و يا بر سواري

  .)1(كند جهاد خرج مي
  

  :شرح حديث

كنـد، بـه همـين     اسالم به مال و ثروت به عنوان پايه و اساس زنـدگي نگـاه مـي   
هـاي مختلفـي جهـت انفـاق آن در نظـر       علت براي جلوگيري از به هـدررفتن، راه 

داده كه حديث مـورد بحـث    ها را بر بعضي ديگر برتري گرفته و بعضي از اين راه
  :هاي انفاق را دربر دارد ما سه راه از بهترين راه

انفاق بر زيردستان و خويشاوندان نزديك ماننـد زن، فرزنـد، والـدين،     :راه اول
گـردد و از   خادم و امثال اينهاست، زيرا با انفاق بـر اينهـا نيازهايشـان برطـرف مـي     

  .گردند خدا نيرومند مي شود، و در عبادت شدن آنها جلوگيري مي تلف
انفاق بر سواري و وسيله نقليه تـا صـاحبش و ديگـران را در راه خـدا      :راه دوم

بخشـد، تـا راه خـدا را     حمل كند، چون انفاق بر سواري به آن قوت و قـدرت مـي  
  .استوارتر بپيمايد، و در نتيجه پرچم اسالم در جهان باهتراز درآيد

ان راه جهاد و دعوت، زيرا اين كار آنهـا را  انفاق بر همراهان و دوست :راه سوم
  .دهند كند و آنان به ياري مسلمانان ادامه مي هايشان كمك مي در رفع نيازمندي

  

                                           
روايت كرده  �از حضرت ثوبان  994به شماره  ةاين حديث را امام مسلم در كتاب الزكا -)1(

 .ز مسلم در رياض الصالحين آورده استاست، و امام نووي به نقل ا
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  :احاديثي ديگر در اين زمينه

  .احاديثي در بيان فضيلت انفاق بر اهل خانواده :اوالً
هـايي   از ميان پول: فرمودند �رسول خدا: گويد مي �حضرت ابوهريره -1

اي يا كمك بـه بينـوائي يـا بـر      كني، يا در آزادكردن برده كه در راه خدا خرج مي
گيـرد كـه بـر     رساني، بزرگترين پاداش به پولي تعلق مـي  ات به مصرف مي خانواده
  .)1(ات خرج كني خانواده

تـو هرگـز چيـزي را    : گفتنـد  مـي  �به سعد بن ابي وقـاص  �پيامبر اكرم -2
بيني، حتي  گر اين كه جزاي نيكوي آن را ميكني، م جهت رضاي خدا خرج نمي
  .)2(گذاري آنچه در دهان همسرت مي

چون انسان در : كند كه فرمودند نقل مي �از پيامبر �ابي مسعود بدري  -3
كردن او صدقه بـه   انفاق بر خانواده اش رضايت خدا و ثواب او را اراده كند خرج

  .)3(آيد حساب مي
بـراي ايـن   : فرمودنـد  �گفت كه پيامبر �صعبداهللا فرزند عمرو العا -4

شدن زيردسـتان خـود    كه انسان گناهكار به حساب ايد، كافي است كه سبب تلف
  .)4(گردد

  .فضيلت انفاق بر وسليه نقليه در راه خدا :ثانياً
خيـر و بركـت تـا    : فرمودنـد  �رسول خـدا : گويد مي �سهل بن حنظليه -1

ن آن هميشه مورد كمك حق قـرار  روز قيامت در پيشاني اسب ثبت شده و صاحبا

                                           
و امام احمد در مسند خود با همين  995به شماره  ةاين حديث را امام مسلم در كتاب الزكا -)1(

 .الفاظ روايت كرده و در الفتح الكبير نيز آمده است

 .اين حديث را امام بخاري و امام مسلم و امام مالك در جاهاي مختلفي روايت كرده اند -)2(

اين حديث را امام بخاري و امام مسلم در صحيح بخاري و مسلم و امام نسائي و دارمي در  -)3(
 .سنن و امام احمد در مسندش آورده اند

اين حديث را امام مسلم، امام ابوداود، و امام احمد روايت كرده اند، عبارت مسلم چنين  -)4(
�����)  ~#,  B�+ �n#U�\�9� ��#< �v���D�& ��7�5«: است 
:�����9 
��@	��«.  
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گيرند، و كسي كه اسبي را در راه خدا نگهداري كنـد، و آذوقـه اش را بدهـد     مي
  .)1(كردن مشغول است مانند كسي است كه هميشه به انفاق

كسي كـه بـه خـاطر    : فرمودند شنيده است كه مي �از پيامبر: �ابوهريره -2
ه او نگهــداري كنــد، آذوقــه، ايمــان بــه خــدا و تصــديق وعــده اش اســبي را در را

  .)2(آيد خوراك و پس افكنده اش در ميزان اعمالش در آخرت به حساب مي
  .احاديثي در فضيلت انفاق بر همراهان جهادي :ثالثاً

اي  هر مسلماني كـه برهنـه  : فرمودند �گفت كه رسول خدا �ابي سعيد -1
مسلماني كـه مسـلمان   پوشاند، و هر  هاي جنت او را مي را بپوشاند خداوند از لباس

خوراند، و هر مسـلماني   هاي بهشت او را مي اي را سير كند، خداوند از ميوه گرسنه
  .)3(كند اي را آب دهد خداوند از رحيق مختوم او را سير آب مي كه تشنه

به عيـادتش   �جمعي از دوستان انس بن مالك: گويد حميد الطويل مي -2
پذيرايي كن، اگر با تكه نـاني باشـد كـه     اي كنيز از مهمانان: گفت �رفتند، انس

محاسـن اخـالق از اعمـال بهشـت     : فرمـود  شـنيدم كـه مـي    �من از رسول خـدا 
  .)4(است
. داد پدرم غذاهائي بسيار بـه مـردم مـي   : گويد مي �حمزه فرزند صهيب -3

 �صـهيب . كنـي  اي صهيب تو با اين كـارت اسـراف مـي   : گفت �حضرت عمر
بهترين شما كسي اسـت كـه مـردم را    : گفت ميشنيدم كه  �من از پيامبر: گفت

  .علت كار من اين حديث است. )5(طعام دهد و سالم را جواب دهد
براي من از اين كه به بـازار بـروم و بردگـاني را    : گويد مي �حضرت علي -4

  .)6(زاد نمايم، بهتر است تا گروهي از دوستان خود را غذا دهمآخريداري كرده 
  

                                           
 .اين حديث را با اين الفاظ در جائي ديگر نيافتم -)1(

 .اين حديث را امام بخاري و نسائي و امام احمد روايت كرده اند -)2(

 .اين حديث را امام ابوداود، ترمذي و احمد روايت كرده اند -)3(

 .اين حديث در الفتح الكبير آمده است -)4(

 .مام احمد در مسندش روايت كرده استاين حديث را ا -)5(

 .همين حديث را بخاري در األدب المفرد نقل كرده -)6(
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  نتوشه دعوتگران و مربيا

هاي مفيد، زيـرا   كردن آن، مگر در راه توجه اسالم به مال و تحذير از خرج -1
  .شود مال شاهرگ اصلي زندگي محسوب مي

انفاق بر اهل خانواده بهترين راهي است كه مسلمان مالش را صـرف كنـد،    -2
كنـد و در عبـادت نيرومندشـان     شـدن آنهـا جلـوگيري مـي     زيرا ايـن كـار از تلـف   

  .سازد مي
دادن جهــاد در راه خــدا كمــك  نــين ســواري كــه انســان را در ادامــه همچ -3
  .آيد كردن مال به حساب مي هاي مصرف كند، از بهترين راه مي

انفاق بر ياران و دوستان كه قانون خـدا را محكـم و اسـتوار گرفتـه انـد، از       -4
هـا را بهـم نزديـك و     شـود، زيـرا ايـن كـار قلـب      هاي انفاق شمرده مـي  بهترين راه

هـاي شـديد    اي كـه طوفـان   كنـد، بـه گونـه    ف مسلمانان را قوي و محكم مـي صفو
  .تأثيري بر آنان ندارد
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  حديث دوازدهم

كـه   محبت مـن بـراي افـرادي   : خداوند فرموده است: فرمودند �رسول خدا
دارند، و افـرادي كـه صـلحه رحـم را رعايـت       همديگر را به خاطر من دوست مي

كنند، و به خـاطر مـن خيرخـواه همـديگر هسـتند، و همچنـين كسـاني كـه بـه           مي
كننـد   افرادي كه به خاطر من دوستي مي. نمايند، واجب است همديگر بخشش مي

هداء بر منزلت آنها رشك نشينند كه پيامبران و صديقان و ش بر منبرهايي از نور مي
  .)1(برند مي

  
  :شرح حديث

خداوند از ازل دانسته كه امكان ندارد قوانين او در زمين پيـاده شـود، و برنامـه    
هاي ديگر برتري يابد، مگـر بـه وسـيلة برخـي از مـردم كـه احكـام و         اش بر برنامه

عليه مكـر   دستوراتش را در ميان خود انجام دهند، سپس به بقيه مردم برسانند و بر
اي از احكـام را بـه هـدف     و تالش مخالفان جهاد نمايند، بدين وسيله خداوند پاره

پيوسـتگي قلـوب و جماعـت مسـلمانان در نظـر گرفتـه اسـت،         توحيد كلمه و بهـم 
كند، و با توضـيح   ها را بيان مي حديث مورد بحث ما چهار خصلت از اين خصلت

  .نمايد ه در اين ميادين تشويق ميمنزلت رفيع آن در اسالم مردم را به مسابق
  .دوستي با همديگر به خاطر خدا -1
  .خيرخواهي و نصيحت ديگران به خاطر خدا -2
  .خيرخواهي و نصيحت ديگران به خاطر خدا -3

                                           
وجبت : با اين لفظ روايت كردند �اين حديث را امام احمد و امام مالك از معاذ بن جبل -)1(

 .محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في
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  .بذل و بخشش بر يكديگر به خاطر خدا -4
  .گردد اينك احاديثي در هريك از اين موارد تقديم مي

  
  :وستي با يكديگر به خاطر خدااحاديثي در فضيلت د: اوالً

سه چيـز اسـت كـه    : كند كه فرمودند روايت مي �حضرت انس از پيامبر )1
  .اگر در وجود شخصي پيدا شود، شيريني ايمان را خواهد چشيد

اول اين كه خدا و رسولش براي او از هركس و هرچيز ديگـر محبـوبتر باشـد،    
د، سوم اين كه برگشـت بـه كفـر    دوم اين كه دوستي او با افراد فقط براي خدا باش

  .)1(براي او همچون افتادن در آتش ناپسند باشد
هفـت نفـر   : كند كه فرمودند نقل مي �از پيامبر خدا �حضرت ابوهريره )2

اي نباشـد، در سـايه عـرش خـود      را خداوند در روزي كه جز سايه عـرش او سـايه  
  .دهد جاي مي

دادة  مردي كه دل -3. گ شدهجواني كه در عبادت خدا بزر -2. امام عادل -1
دو نفـر بـه خـاطر خـدا همـديگر را دوسـت دارنـد و مالقـات و          -4 .مساجد است

  .جدائي آنها فقط به خاطر خداست
مـن از خـدا   : مردي كه زن زيبائي او را به فحشا دعوت كند، ولي او بگويد -5
  .ترسم مي

دهـد   مردي كه چنان انفاق كند كه دست چپش از آنچه دست راستش مـي  -6
  .خبر نشود

  .)2(مردي كه در تنهائي به خاطر خدا گريه كند -7
خداونـد در روز  : فرمـود  �گويد كه پيامبر خـدا  مي �همچنين ابوهريره) 3

كجايند آناني كه به خاطر من با همديگر دوستي كردنـد، امـروز   : گويد قيامت مي
  .)1(دهم باني نيست آنان را در سايه عرش خود جاي مي كه هيچ سايه

                                           
خاري، امام مسلم، امام ترمذي، امام نسائي، امام ابن ماجه و امام احمد اين حديث را امام ب -)1(

 .روايت كرده اند

اين حديث را امام بخاري، امام مسلم، امام ترمذي، امام نسائي، امام مالك و امام احمد  -)2(
 .روايت كرده اند
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  :احاديثي در فضيلت رعايت پيوند خويشاوندي: ثانياً

مردي خواست : كند كه فرمودند نقل مي �از پيامبر �حضرت ابوهريره -1
اي را بر سر راهـش فرسـتاد، چـون آن     به زيارت دوست و برادر خود برود، فرشته

خواهم به ديـدار   مي: روي، گفت به كجا مي: فرد بر فرشته گذر كرد، فرشته گفت
نـه تنهـا   : آيا از او قرض يـا طلبـي داري، گفـت   : درم در اين روستا بروم، گفتبرا

: آنگـاه فرشـته گفـت   . علت سفر من اين است كه او را به خاطر خدا دوسـت دارم 
ام تا به تو بگويم همانگونـه كـه تـو او را دوسـت      من هم فرستادة خدا هستم، آمده

  .)2(داري، خداوند همه تو را دوست دارد مي
كسـي كـه   : فرمودنـد  �گويـد كـه پيـامبر خـدا     مـي  �نين ابوهريرههمچ -2

: شـود  مريضي يا برادري را به خاطر خدا زيارت كند، از جانب خدا به او گفته مي
  .)3(هايت نيز نيكو گشت و در سراي جنت جاي گرفتي نيكو گشتي و قدم

: گفت �به حضرت عمر �گويد كه حضرت ابوبكر مي �حضرت انس -3
قبـل از وفـاتش او را مالقـات     �قات ام ايمن بـرويم، چنانچـه پيـامبر   بيا تا به مال

دانـي   كني؟ آيـا نمـي   چرا گريه مي: كرد، چون نزد او رفتند، گريه كرد، گفتند مي
گريـه بـه خـاطر عـدم     : آنچه نزد خدا است براي پيامبر از هرچيز بهتر است؟ گفت

وحي است، اين گفتة آگاهي از اين موضوع نيست، بلكه گريه من به خاطر انقطاع 
  .)4(را نيز به گريه انداخت �حضرت ابوبكر و عمر  �ام ايمن

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                
 .اين حديث را امام مسلم، امام دارمي، امام مالك و احمد روايت كرده اند -)1(

 .اين حديث را امام مسلم و امام احمد روايت كرده اند -)2(

 .اين حديث را ترمذي، ابن ماجه و امام احمد روايت كرده اند -)3(

 .امام مسلم و ابن ماجه اين حديث را روايت كرده اند -)4(
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  :احاديثي در فضيلت خيرخواهي به خاطر خدا: ثالثاً

همه ديـن  : كند كه فرمودند خدا نقل مي �از پيامبر �تميم فرزند اوس  -1
براي خدا و كتاب و رسـولش  : براي چه كسي؟ فرمودند: خيرخواهي است، گفتيم

  .)1(و براي خلفاء مسلمين و عموم آنها
هاي  چرا اقوامي همسايه: كند كه فرمودند نقل مي �علقمه از رسول خدا -2

به معروف و نهـي از منكـر    آموزند، و آنها را نصيحت و امر خود را فقه و علم نمي
آموزند، و نصـيحت   ه را نميهاي خود علم و فق وامي از همسايهكنند، و چرا اق نمي

هـاي خـود    شنوند، به خدا قسم بايد اقـوامي ايـن مسـائل را بـه همسـايه      آنها را نمي
هاي خود اين مسائل را ياد بگيرند، و اگر نه به زودي  بياموزند، و اقوامي از همسايه

ا تنبيه خواهم كرد، سپس از منبـر پـائين آمدنـد مـردم از همـديگر پرسـيدند       آنها ر
هـا بـود    اشعري �هدف پيامبر: ها گفتند بعضي. چه كساني بود �منظور پيامبر

  .هاي روستائي و نادان دارند كه قومي دانا و فقيه هستند و همسايه
بود  علت چه: ها رسيد، پيش رسول خدا آمدند و گفتند چون خبر به اشعري

هاي خود  دوباره گفته �پيامبر. كه اقوامي را به نيكي ياد كرديد، و ما را به بدي
آيا ديگران را نصحيت كنيم، ! اي رسول خدا: ها گفتند اشعري .تكرار كرد )2(را

ما : ها گفتند هاي خود را تكرار كردند، آنگاه اشعري گفته �براي بار سوم پيامبر
آنها را مهلت داد، آنها در مدت يك سال  �را يك سال مهلت بده، رسول خدا

اين آيه را  �هاي خود شدند، آنگاه پيامبر خدا مشغول و آموزش همسايه

!©%�š∅Ïèä9 tÏ :تالوت كرد $# (#ρã� x�Ÿ2 .ÏΒ û_Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜu/ ó Î) 4’ n? tã Èβ$ |¡Ï9 yŠ… ãρ#yŠ  |¤ŠÏã uρ 

Çö/ $# zΟ tƒ ö�tΒ 4 y7 Ï9≡sŒ $ yϑ Î/ (#θ |Átã (#θ çΡ% Ÿ2̈ρ šχρß‰tF÷è tƒ ∩∠∇∪ � )كافران از بني « )المائده

                                           
احمد اين حديث را امام مسلم، امام ابوداود، امام ترمذي، امام نسائي، امام دارمي و امام  -)1(

 .روايت كرده اند

 .امام مسلم و ابن ماجه اين حديث را روايت كرده اند -)2(
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اسرائيل بر زبان داود و عيسي فرزند مريم نفرين شدند، زيرا نافرماني و تجاوز 
  .)1(»كردند دادند نهي نمي كردند و همديگر را از كارهاي زشتي كه انجام مي مي

در مورد چهارم يعني بذل و بخشش در راه خدا در حـديث گذشـته بـه انـدازه     
  .وضيح داديم كه احتياج به اعاده آن نيستكافي ت

  توشه دعوتگران و مربيان

ضرورت دوستي و رعايت پيوند خويشـاوندي و نصـيحت و خيرخـواهي و    ) 1
بذل و بخشش با همديگر براي رضاي خدا، زيرا اين امور صف مسلمانان را قوت 

 كنـد كـه خـود بهتـرين و     ها آنهـا را بهـم نزديـك مـي     بخشد، و قلب و وحدت مي
  .ترين مسئله براي مسلمانان است ضروري

  :كند رعايت موارد ذيل ما را در اجراي اين فرامين ياري مي
به يادداشتن اين كه هريك از اين موارد محبت و رضاي خـدا را بـه دنبـال     -1
  .دارد
به يادداشتن اين كه هريك از اين موارد پيوسـتگي و وحـدت مسـلمانان را     -2

نمايد، تا مسلمانان خـار چشـم دشـمنان     ا الفت ايجاد ميكند و در بين آنه حفظ مي
  .گردند، و عظمت از دست رفته خود را باز يابند

ــدگي آنهــا    -3 ــاريخ گذشــتگان صــالح امــت اســالمي و روش زن اطــالع از ت
  .خصوصاً در موارد مذكور، تا انسان را در اقتداء به آنها ياري كند

ان در اجتمـاع مسـلمانان زنـدگي    به اين كه بهتر است، انس �عالقه پيامبر) 2
كند، تا منفعت و تأثيري بر ديگران داشته باشد، زيرا انسان در تنهائي هرچند صالح 
و پرهيزگار باشد خير او محدود به خود اوست، چون به قول معروف يـك دسـت   

آلـودگي اجتمـاع از   : گويـد  خير دهد كه مـي  �صدا ندارد، خدا به حضرت علي
اگـر  : را جـز دهـد كـه فرمودنـد     /دا عبداهللا بن مبـارك پاكي فرد بهتر است، خ

بـرديم، و ضـعيف مـا خـوراك قـوي       بود، ما هيچ راهي را پيش نمـي  جماعت نمي
  .شد مي

                                           
اين حديث را طبراني روايت كرده و در سندش بكيرين معروف است كه بخاري، احمد و  -)1(

 .ابن عدي او را تأئيد كرده اند
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  حديث سيزدهم

هيچ گناهي كه خداوند عقوبت آن را در دنيا قبـل از  «: فرمودند �رسول خدا 
آخرت نازل كند مناسبتر از قطـع پيونـد خويشـاوندي و خيانـت و دروغ نيسـت، و      
هيچ طاعتي كه خداوند جزاء آن را در دنيا قبـل از آخـرت بدهـد از حفـظ پيونـد      

دي مناسبتر نيست، حتي امكان دارد يك خانواده فاسد بر اثر رعايت ايـن  خويشاون
  .)1(»شان برخوردار گردند دستور از بركات خدا در جان و مال

  
  :شرح حديث

واقعيت زندگي بشر بر اين مسئله تأكيد دارد كه انسان تا وقتي امنيـت جـاني و   
ف خود را بـه خـوبي   مالي و حقوقي نداشته باشد، برايش ممكن نخواهد بود، وظائ

انجام دهد، همچنين اين واقعيت مسلم است كه اهداف متعالي و بزرگ را انسان با 
جمعي بـا   بايد به صورت دسته تواند به دست آورد، بلكه هاي انفرادي نمي كوشش

گره خورده به اين اهداف نائل آيد، اسالم مبـادي   هاي بهم هاي متحد و دست قلب
كنـد و   آن را در قبـال ايـن دو واقعيـت آشـكار مـي      و دستوراتي دارد كـه موضـع  

نمايـد، از آن جملـه دسـتوراتي در زمينـه رعايـت پيونـد        صحت آن را تأكيـد مـي  
خويشاوندي، امانتداري و راستگوئي است، زيرا نتيجه صله رحم بهـم پيوسـتگي و   
انسجام گروه و قبيله است كه اين خود يكي از اسـباب بـزرگ وحـدت جماعـت     

                                           
���«: ابوداود اين حديث را از ابي بكره اينگونه روايت كرده -)1( ���� �)�H�[ 
�L�̀ �+  B�+ �4G?�.
9 
����� 

��#U�*����� �_�<	�$
. �� ��2 ����H!L�� ��� 
&�'(L�9 
��� ��2 �e�&�'�� ���� �_�.��Q�� #��*(&��«.  
امام بخاري در االدب المفرد و عالمه آلباني هم در صحيح الجامع الصغير با عباراتي 

  .روايت كرده اند �نزديك به عبارت ابوداود حديث را از ابي بكره
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ت، و صداقت و امانت نيز امنيت جاني، مالي و حقوقي انسـان را دربـر   نان اسمسلما
دارد و سبب مي شود انسان وظايف خود را به خوبي انجام دهد، حـديثي كـه هـم    
اكنون در صدد شرح و توضيح آن هستيم، تصويري دقيـق از عاقبـت كوتـاهي در    

خويشـاوندي را  دهد، چنانچه با دقت نتيجه رعايت پيوند  اين مسائل را به دست مي
كند كه گناه قطع صله رحم خيانـت و دروغ   دهد، حديث بيان مي در دنيا نشان مي

مناسبترين گناهاني است كه خداوند عالوه بر عذاب آخرت در دنيا هرچه زودتـر  
كند، چنانچه رعايت صله رحم بهترين طـاعتي اسـت كـه     وبت ميصاحبانش را عق
اي فاسـد باشـند    دارد خـانواده  حتـي امكـان   در دنيا دريافت نمايد،انسان ثوابش را 

  .ولي با رعايت اين امر مهم خداوند در مال و نسل آنها بركت دهد
  
  :معني و مفهوم صله رحم در حديث و چگونگي رعايت آن: اوالً

رحم در اصل به معني جائي است كه جنين در شكم مادر داخلش قرار دارد، 

=�ª!$# ãΝn: گويد چنانچه خداوند متعال مي ÷ètƒ $tΒ ã≅ Ïϑ øtrB ‘≅ à2 4 s\Ρ é& $tΒ uρ âÙ‹ Éós? 

ãΠ$ymö‘ F{ $# $tΒ uρ ßŠ# yŠ ÷“ s?�)1( »كند، و  داند كه هر زني چه چيز حمل مي خدا مي

افزايند و هرچيز در نزد  كاهند، و بر چه چيز مي ها از چه چيزي مي داند كه رحم مي
  .»او به مقدار و ميزان است

�”� É)çΡ uρ ’Îû ÏΘ% tnö‘ F{ $# $tΒ â!$t±nΣ #’ n< Î) 9≅ y_r& ‘wΚ |¡•Β�)2( »  و آنچه را مي خواهيم تا

  .»مدتي معين در رحم ها مستقر مي كنيم

�¨βÎ) ©!$# …çνy‰ΨÏã ãΝù= Ïæ Ïπtã$¡¡9 $# Ú^ Íi”t∴ãƒuρ y]ø‹ tóø9 $# ÞΟ n= ÷ètƒuρ $tΒ ’Îû ÏΘ% tnö‘ F{ $#�)3( 

راند، و با قيامت ويژه خدا است و او است كه باران را ميآگاهي از فرارسيدن «
  .»هاست مطلع است از آنچه در رحم

                                           
 .8سورة رعد، آية  -)1(

 .5سورة حج، آية  -)2(

 .34سورة لقمان، آية  -)3(
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شود كه انسـان از راه نسـب بـا     ولي االن گاهي بر همه خويشاونداني اطالق مي
شود كـه ازدواج بـا آنهـا حـرام      خورد، و گاهي بر كساني اطالق مي آنها پيوند مي

بـا برنامـه   ايـن معنـي    باشد، زيرا است، اما آنچه منظور حديث است معناي اول مي
اي كه مسـلمانان ماننـد يـك     ها و پيونددادن آن بگونه كردن قلب م در نزديكاسال

جسم باشند كه اگر يكي از اعضاء آن مريض شود، ديگر اعضاء خواب بـه چشـم   
كـه در بـاره اهـل     �و همچنين اين حـديث پيـامبر  . دهند، موافقت دارد راه نمي

، و ايـن گفتـه   )1(اهـل ذمـه و خويشـاوندي برخوردارنـد     آنها از حقوق: مصر گفت
تان پدرش رابطه دوسـتي  كه بهترين كار نيكو آن است كه انسان با دوس �پيامبر

كند، اما چه وقت انسان صله رحم را رعايت  ، معني اول را تأييد مي)2(را حفظ كند
  كرده؟

هاي مختلفـي   صورت ،اين مسئله با در نظرگرفتن موقعيت، زمان، مكان و افراد
دادن صـله   اگر انسان در ميـان خويشـاوندان اسـت، بـا هديـه     گيرد، مثالً  به خود مي

كند، و اگر مالي نداشت يا آنها احتياج نداشتند با زيارت آنها و  رحم را رعايت مي
مشاركت در كارهاي آنها در صورت نياز اين وظيفه را انجـام دهـد، ولـي اگـر از     

وظيفـه را انجـام   توانـد ايـن    خويشاوندان خود دور است، با ارسال نامه و تلفن مـي 
دهد، منتهي اگر به مالقات برود، بهتر است اين از عمـوم خويشـاوندان اسـت، امـا     

  :شود پدر حقوق به خصوصي دارد كه در اينجا ذكر مي
  .در صورت احتياج بايد او را غذا داد -1
  .در صورت نياز بايد به او لباس داد -2
  .در صورت احتياج به خدمت بايد او را خدمت كرد -3
  .چون پدر او را بطلبد حاضر به خدمت باشد -4
  .موقعي كه به او در كار ثواب و جائزي دستور داد اطاعت كند -5
  .با نرمي و آرامي با او سخن بگويد -6
  .پدرم: او را به نام صدا نكند، بلكه بگويم -7

                                           
 .اين حديث را امام مسلم و امام احمد روايت كرده اند -)1(

است كه امام مسلم روايت كرده،  �اين حديث جزئي از حديث عبداهللا بن عمر -)2(
  .است همچنين ابوداود و ترمذي و امام احمد روايت كرده
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  .دادن او نگردد او را دشنام ندهد يا سبب دشنام -8
  .او ننشيندجلويش راه نرود و قبل از  -9

پسندد، براي او نيز بپسندد، و هرچه براي خود ناپسند  هرچه براي خود مي -10
  .داند، براي او نيز ناپسند بدارد مي

  .طلبد براي او طلب مغفرت و رحمت كند، چنانچه براي خود مي -11
دوستان و افرادي را كه به جز از راه پدر امكان پيوند با آنها نيست اكـرام   -12

  .كند
  
  :آيات و احاديثي در مورد گناه قطع پيوند خويشاوندي: ثانياً

%�tÏ: فرمايد خداوند مي -1 ©!$# uρ tβθàÒà)Ζ tƒ y‰ôγtã «! $# .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ ÏµÉ)≈ sV‹ ÏΒ 

šχθãèsÜ ø) tƒuρ !$tΒ t�tΒ r& ª! $# ÿÏµÎ/ βr& Ÿ≅ |¹θãƒ tβρß‰ Å¡ø� ãƒuρ ’ Îû ÇÚö‘ F{ $#   y7 Í×̄≈ s9 'ρé& ãΝ ßγs9 èπoΨ ÷è̄=9 $# 

öΝ çλm; uρ â þθß™ Í‘# شكنند كه با ايشان  را ميو اما كساني كه پيمان خدا « )1(�∪∋⊅∩ #$!$¤

گسالنند كه خدا به حفظ و نگهداشت آن دستور داده  بسته است، و پيوندي را مي
پردازند، نفرين بهرة ايشان است و پايان  است، و در روي زمين به فساد و تباهي مي

  .بد جهان از آنان است
و . )2(شـود  قاطع رحم داخل بهشت نمـي : فرمايد مي �ثي پيامبرو در حدي -2
كسي كه من را وصل كند، خدا : گويد رحم به عرش معلق است، و مي :فرمايد مي

دهد، و كسي كـه مـن را قطـع كنـد، خـدا بـا او قطـع رابطـه          او را با خود پيوند مي
وقـات فـارغ   چون خداوند از آفريدن مخل: فرمايد و در حديثي ديگر مي.)3(كند مي

جوينـده بـه تـو از قطـع رحـم اسـت،        اينجـا جـاي پنـاه   : شد، رحم بلند شد و گفت
شوي كـه هـركس تـو را وصـل كنـد، مـن هـم         بلي، آيا راضي مي: خداوند فرمود

رحـم  . ام را با او حفظ كنم، و هركس تو را قطع كند بـا او قطـع رابطـه كـنم     رابطه
اگـر  : فرمـود  �، در اينجـا پيـامبر  اين از آن تو: بلي، آنگاه خداوند فرمود: گفت

                                           
 .25سورة رعد، آية  -)1(

 .اين حديث را بخاري، ابوداود، ترمذي و امام احمد روايت كرده است -)2(

 .روايت كرده است �اين حديث را امام مسلم از حضرت عايشه  -)3(
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≅�ö: خواهيد اين آيـه را بخوانيـد   مي yγsù óΟ çFøŠ|¡tã βÎ) ÷Λ äøŠ ©9 uθs? βr& (#ρß‰ Å¡ø� è? ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# 

(# þθãèÏeÜ s) è? uρ öΝ ä3tΒ$ymö‘ r& ∩⊄⊄∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& tÏ% ©!$# ãΝ ßγoΨ yès9 ª! $# ö/ àS £ϑ |¹ r' sù #‘yϑ ôã r&uρ öΝ èδ t�≈ |Áö/ r& 

كه در زمين فساد كنيـد، و  انتظار داريد اين وگردان شويد جز آيا اگر ر« )1(�∪⊃⊅∩

آنان كساني اند كه خداونـد ايشـان را    پيوند خويشاوندي ميان خويش را بگسليد؟
ــذا گــوش    ــته اســت، ل ــدور داش ــرين و از رحمــت خــويش ب ــر و  نف هايشــان را ك

  .»شان را كور كرده است چشمان
  
  :تآيات و احاديثي در مورد گناه خيان: ثالثاً

�¨βÎ) ©! $# Ÿω (= Ït ä† tÏΨ Í←!$sƒ ø:   .»همانا خداوند خائنان را دوست ندارد« )2(�∪∇∋∩ #$

�¨βÎ) ©!$# Ÿω (= Ït ä† ¨≅ ä. 5β# §θyz A‘θà� x. ∩⊂∇∪�)3( »پيشگان  مسلماً خداوند خيانت

  .»دارد كافر را دوست نمي

�¨βÎ) ©! $# Ÿω (= Ït ä† tΒ tβ% x. $ºΡ# §θyz $VϑŠ ÏOr& ∩⊇⊃∠∪�)4( »داوند دوست ندارد انا خهم

  .»پيشه و گناهكار باشد خيانتكسي را كه 
چون سخن بگويد، دروغ : نشانة منافق سه چيز است: فرمايد مي �پيامبر

و چون امانتي به او داده شود . كند و چون وعده دهد، خالف مي. گويد مي
  .)5(كند خيانتش مي

  :احاديثي در مورد گناه دروغ: رابعاً

همانا راستگويي به نيكي و نيكي به جنت راهنمايي : مي فرمايد �پيامبر -
شود، و  مي و راستگو گفتن زياد، نزد خدا صديق و شخص بر اثر راست كند، مي

                                           
 .اين حديث را بخاري، مسلم و امام احمد روايت كرده است -)1(

 .58سورة انفال، آية  -)2(

 .36سورة حج، آية  -)3(

 .107سورة نساء، آية  -)4(

و مسلم، ترمذي، نسائي، و امام احمد روايت كرده  �اين حديث را بخاري از ابي هريره -)5(
 .است
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كشد، و كارهاي زشت به آتش و  دروغ انسان را به سوي كارهاي زشت مي
  .)1(شود شخص بر اثر دروغگويي زياد، نزد خدا كذّاب مي

وجود كسي باشد منافق خالص خواهد بود، چهار خصلت است كه اگر در  -
و اگر يكي از آنها در وجود او باشد به نفاق آلوده خواهد بود، تا از آن دست 

چون امانتي به او داده شود خيانت  -1: بكشد، و آن چهار چيز به قرار ذيل هستند
چون مخاصمه كند،  -3. گويد چون صحبت كند دروغ مي -2. كند مي

  .)2(چون عهد كند پيمان شكند -4. كند گويي مي فحش
  

  توشه دعوتگران و مربيان

گزيدن از همه گناهان خصوصاً صله رحم و خيانت دروغ،  ضرورت دوري -1
كنند، و سبب  زيرا اين گناهان عالوه بر عذاب آخرت زندگي را فاسد و تنگ مي

<�z: فرمايد شود، چنانچه خداوند متعال مي اضطراب و پريشاني خاطر مي u/ ŸÑ uρ 

ª! $# WξsW tΒ Zπtƒö� s% ôM tΡ$Ÿ2 ZπoΨ ÏΒ#u Zπ̈Ζ Í≥ yϑ ôÜ •Β $yγ‹ Ï? ù' tƒ $yγè% ø— Í‘ # Y‰xî u‘ ÏiΒ Èe≅ä. 5β% s3tΒ 

ôN t� x�x6 sù ÉΟ ãè÷Ρ r'Î/ «! $# $yγs%≡sŒr' sù ª! $# }̈ $t6Ï9 Æíθàfø9 $# Å∃öθy‚ø9 $# uρ $yϑ Î/ (#θçΡ$Ÿ2 

šχθãèuΖ óÁtƒ ∩⊇⊇⊄∪�)3( »من و امان زند كه در ا خداوند مردمان شهري را مثل مي

شد، اما  بردند، و از هرطرف روزيشان بگونه فروان به سويشان سرازير مي به سر مي
آنان كفران نعمت خدا كردند و خداوند به خاطر كاري كه انجام دادند، گرسنگي 

  .»و هراس را بديشان چشانيد
شود، حتي اگر اهل خانواده  صله رحم سبب رشد مال و كثرت فرزندان مي -2

ند، همچنين فوائد ديگري مثل بركت در عمر و كسب ثناء دربر دارد كه فاسد باش
  .در حديثي ديگر آمده

                                           
و امام مسلم، ابوداود، ترمذي و امام احمد  �اين حديث را بخاري از عبداهللا بن مسعود -)1(

 .روايت كرده است

روايت كرده، چنانچه امام مسلم و ابوداود  �اين حديث را بخاري از عبداهللا بن عمر -)2(
 .ترمذي و نسائي و امام احمد هم اين حديث را روايت كرده اند

 .112سورة نحل، آية  -)3(
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عظمت اسالم، چون آداب و قوانيني دارد كه امنيت جاني و مالي و حقوق  -3
  .بخشد كند، و به وحدت و انسجام مسلمين قوت مي انسان را تضمين مي
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!" ������ ����� 

����� ��	
�� ������ ����� 
����� �������� ��������: »�	�� �B�+ �e�& Q�� ���� #a	��(>�� �d�&�Q�� ��2 #��q ����H!L�� 
�d�L�] 2My ����� #4�j�+ ����H!L�� ��
Z�R#9��.�� �-���K�2 ����#< �B	�K�9 
�����.��«.  

  
  حديث چهاردهم

دگي اگـر يـك قطـره از زقـوم بـر زمـين بيفتـد، زنـ        : فرمودنـد  �رسول خدا
ها را به تباهي خواهد كشيد، پس حال كساني كه زقوم غذاي همشگي آنهـا   انسان

  .)1(است چه خواهد بود
  

  :شرح حديث

انگيزه كار خير از يك فرد تا فرد ديگر متفاوت است، بعضـي كـار خيـر را بـه     
اي بـه خـاطر عالقـه بـه      دهنـد، و عـده   داشتن خير و فضيلت انجام مي خاطر دوست

دهند، چنانچه برخي ديگر به سـبب تـرس از عـذاب و     انجامش ميثواب و منفعت 
دهند، و به هراندازه كه انگيـزه يـك كـار در انسـان      عاقبت زشت آن انجامش مي

شـود و عكـس ايـن مسـئله هـم درسـت        قوي باشد، توجه او به انجام آن بيشتر مـي 
است، حديثي كه هم اكنون مورد بحث ماست كسـاني را كـه بـا انگيـزه تـرس از      

كند تا قبل از اين كـه بـر    ورزند، دعوت مي مي عذاب به انجام اعمال خير مبادرت
آنها نازل شود، و مجبـور بـه خـوردن زقـوم گردنـد دسـت از كارهـاي ناشايسـت         

كند  و اينگونه چهره زشت زقوم را ترسيم مي. بكشند، و به كارهاي نيكو رو آورند
تر آن را تباه خواهد كـرد،  كه اگر يك قطره از آن بر روي زمين بچكد خشك و 
  .و زندگي مردم را بر روي زمين ناممكن خواهد ساخت

                                           
 +��B«: با اين عبارت روايت كرده است �اين حديث را ترمذي در سننش از ابن عباس -)1(

��	
�� ������ � �+�&�� �t�J�j �_�9�� :�(#θ à) ®? $# ©! $# ¨, ym ÏµÏ?$s) è? Ÿω uρ ¨è∫θ èÿ sC �ω Î) Ν çFΡ r& uρ tβθ ßϑÎ= ó¡•Β ∩⊇⊃⊄∪� 
�2����$ ��	
�� ������ � :»�	�� �B�+ �e�& Q�� ���� #a	��(>�� �d�&�Q�� ��2 #��q ����H!L�� �d�L�] 2My ����� #4�j�+ ����H!L�� 

��
Z�R#9��.�� �-���K�2 ����#< �B	�K�9 
���  .هذا حيث حسن صحيح: سپس گفته »��.��
 .همچنين ابن ماجه، امام احمد، و عالمه آلباني اين حديث را روايت كرده اند
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در اينجا الزم است، اوالً آياتي در وصف زقوم بيـاوريم، سـپس بـه تفسـير آن     
  .بپردازيم

  
  :آياتي در مورد زقوم: اوالً

�y7: فرمايد خداوند متعال مي Ï9≡sŒr& ×/ öG yz »ωâ“ œΡ ÷Πr& äοt� yfx© ÇΠθ—% ¨“9 $# ∩∉⊄∪ $̄Ρ Î) $yγ≈ oΨ ù= yèy_ 

ZπuΖ ÷FÏù tÏϑ Î=≈ ©à=Ïj9 ∩∉⊂∪ $yγ̄Ρ Î) ×οt�yfx© ßlã� øƒrB þ’ Îû È≅ô¹ r& ÉΟŠ Åspgø: $# ∩∉⊆∪ $yγãèù= sÛ … çµ̄Ρ r( x. â¨ρâ â‘ 

ÈÏÜ≈ u‹¤±9 $# ∩∉∈∪ öΝåκ ¨Ξ Î* sù tβθè= Ï. Uψ $pκ ÷]ÏΒ tβθä↔ Ï9$yϑ sù $pκ ÷]ÏΒ tβθäÜ ç7 ø9$# ∩∉∉∪ §ΝèO ¨βÎ) óΟ ßγs9 $pκ ö" n= tæ 

$\/ öθt±s9 ôÏiΒ 5ΟŠ ÏΗ xq ∩∉∠∪ §ΝèO ¨βÎ) öΝ ßγyèÅ_ö� tΒ ’ n< Z} ËΛÅspgø: ان آيا آن كه بهشتي« )1(�∪∇∌∩ #$

است، يا درخت زقوم، ما آن را مايه رنج و محنت كند بهتر  را با آن پذيرايي مي
رويد، شكوفه و ميوه  ستمگران كرده ايم، زقوم درختي است كه در ته دوزخ مي

ها را پر و آكنده  خورند و شكم ، دوزخيان ميهاي شياطين است آن انگار كله
نوشند، آنگاه به دوزخ  اي برآن مي سازند، سپس آب داغ و كثيف و آلوده مي

  .»گردند برمي

� Dχ Î) |N t� yfx© ÏΘθ—% ¨“9 $# ∩⊆⊂∪ ãΠ$yèsÛ ÉΟŠ ÏOF{ $# ∩⊆⊆∪ È≅ôγßϑ ø9 $% x. ’ Í?øótƒ ’Îû ÈβθäÜ ç7 ø9 $# ∩⊆∈∪ 

Ç’ ø?tóx. ÉΟŠ Ïϑ ysø9 گناهكاران است، همچون درخت زقوم خوراك  قطعاً« )2(�∪∌⊇∩ #$

  .»جوشد، جوشش همچون آب گرم و داغ ها مي فلز گداخته در شكم

�§ΝèO öΝä3̄Ρ Î) $pκ š‰r& tβθ—9 !$�Ò9 $# tβθç/ Éj‹s3ßϑ ø9 $# ∩∈⊇∪ tβθè= Ï. Uψ ÏΒ 9�yfx© ÏiΒ 5Θθ—% y— ∩∈⊄∪ 

tβθä↔ Ï9$yϑ sù $pκ ÷]ÏΒ tβθäÜ ç6ø9 $# ∩∈⊂∪ tβθç/ Ì�≈ t±sù Ïµø‹ n= tã zÏΒ ËΛÉΚ pt ø: $# ∩∈⊆∪ tβθç/ Ì�≈ t±sù z> ÷/à° ÉΟŠ Ïλù; $# 

∩∈∈∪ #x‹≈ yδ öΝ çλé; â“ çΡ tΠ öθtƒ ÈÏd‰9$# ∩∈∉∪�)3( » كننده قطعاً  شما اي گمراهان تكذيبسپس

ها را از آن پر خواهيد كرد، و روي آن اب  از درخت زقوم خواهيد خورد، و شكم
ه مبتال به بيماري جوشان و سوزان خواهيد نوشيد، و همچون نوشيدن شتراني ك

                                           
 .68 – 62سورة صافات، آية  -)1(

 .46 – 43سورة دخان، آية  -)2(

 .56 – 51سورة واقعه، آية  -)3(
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تشنگي شده اند از آن خواهيد نوشيد، اين وسيله پذيرايي از ايشان در روز جزا 
  .»است
  
  :تفسير زقوم: ثانياً

بزرگان گذشته با توجه به آيات باال زقوم را به درختي تفسير نموده اند كه از 
 اي رسد و به گونه هايش به طبقات مختلف آن مي رويد و شاخه قعر جهنم مي

جوشد، و با وجود اين اهل  كند كه مانند مس گداخته مي جهنم آن را گرم مي
كنند و بعد از خوردن آن مانند شتران تشنه از  جهنم آن را به همديگر تعارف مي

  .شوند نوشند، ولي هرگز سيراب نمي آب گرم جهنم مي
  

  توشه دعوتگران و مربيان

ات و پرهيز از گناهان قبل از لزوم پيروي از قوانين خداوند يا انجام طاع -1
دهد، و قبل از آن كه زقوم غذاي  آمدن روزي كه هيچ كوششي در آن نتيجه نمي
  .هميشگي و آب گرم جهنم شراب دائمي گردد

سختي و بزرگي عذاب آخرت آنقدر است كه چشم مانند آن را نديده، و  -2
كافي  گوش هم نشنيده و قلب حساب آن را نكرده، و براي درك اين مطلب

  .آنگونه كه در حديث آمده از نظر گذرانده شود است، صفت زقوم
تسلي قلب اهل حق، زيرا هرچند اهل باطل در شكنجه و آزار اهل حق  -3

بكوشند، به جائي نخواهند رسيد و شكنجه آنها در قبال عذابي كه در انتظارشان 
  .است ناچيز خواهد بود

ر تربيت اسالمي، زيرا بسياري فروگذار نكردن نقش عقوبت و مجازات د -4
دهند، پس اكتفاء بر تشويق  از مردم تا ترسانده نشوند، كار خير و نيكو انجام نمي

  .كار درستي نخواهد بود
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!" ����� ����� 

����� ��	
�� ������ ����� 
����� �������� ��������: »���� �a#>�� ���7�x�;��=� �4�.�̀ 
����� 
��� ���� �5�4 ���j 
0�v̀ �&�2 ������ �4�5 ����u 0�v̀ �&�̂ �� 
����l��� ���� �m���* = 
)�]�;�\�9«.  
  

  حديث پانزدهم

كسـي كـه هميشـه از خداونـد طلـب آمـرزش كنـد،        : فرمودنـد  �رسول اهللا
آورد، و از جـائي كـه گمـانش را     ها و تنگناها بيـرون مـي   خداوند او را از همه غم

  .)1(دهد زي ميبرد به او رزق و رو نمي
  

  :شرح حديث

گاه كرد كه تا خداوند انسان را آفريد و تكاليفي بر دوش او گذاشت، و او را آ
سـازد، در انجـام تكـاليف خـود موفـق نخواهـد شـد و بـراي         تقوي را توشه خـود  

حصول تقوي نماز، زكات، روزه، حج، قرائت قرآن، ذكر، دعا، اسـتغفار و ديگـر   
حديث مورد بحث ما به يكي از مـوارد يعنـي اسـتغفار    شعائر عبادي را مقرر كرد، 
بـرد و درهـاي غيـر مترقبـه      ها را از بين مـي  ها و سختي توجه دارد، زيرا استغفار غم

هـا و گناهـان    گشايد، و سبب پاكي و صفاي زندگي مسلمان از بـدي  روزي را مي
  .شود مي

  
  :زمينه اين آيات و احاديثي ديگر در

  :كند مش را چنين نقل ميخداوند گفتگوي هود با قو

                                           
حديث را اين حديث را ابن ماجه با همين الفاظ در باب االستغفار آورده است، و ابوداود  -)1(

با تفاوت چند لفظ آوده كه در سندش حكم بن معصب وجود دارد و  �از ابن عباس
همچنين امام . ال يتابع علي حديثه: ابوحاتم او را مجهول و ابن حبان ضعيفش خوانده و گفته

اين حديث را روايت  �احمد در مسندش و امام نووي در رياض الصالحين از ابن عباس
  .كرده است

 .نقل كرده است �الترغيب و الترهيب از ابن عباس و منذري در
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�ÏΘ öθs)≈ tƒuρ (#ρã�Ï� øótFó™$# öΝ ä3−/u‘ ¢Ο èO (# þθç/θè? Ïµø‹ s9 Î) È≅ Å™ö� ãƒ u!$yϑ ¡¡9 $# Ν à6 ø‹n= tæ # Y‘#u‘ ô‰ ÏiΒ 

öΝ à2÷Š Ì“ tƒuρ ¸ο §θè% 4’ n< Î) öΝä3Ï? §θè%�)1( »از پروردگارتان آمرزش بطلبيد و به ! اي قوم من

و بارنده كند و نيروئي بر نيرويتان سوي او برگرديد تا آسمان را بر شما ريزنده 
  .»بيفزايد

  :فرمايد خطاب به قومش مي �و به نقل از حضرت نوح 

�àM ù= à)sù (#ρã�Ï� øótFó™$# öΝä3−/ u‘ … çµ̄Ρ Î) šχ% x. #Y‘$¤� xî ∩⊇⊃∪ È≅ Å™ö� ãƒ u !$yϑ ¡¡9 $# /ä3ø‹ n= tæ 

# Y‘#u‘ ô‰ÏiΒ ∩⊇⊇∪ /ä. ÷Š Ï‰ôϑ ãƒuρ 5Α≡uθøΒ r' Î/ tÏΖ t/ uρ ≅ yèøgs† uρ ö/ä3©9 ;M≈̈Ζ y_ ≅ yèøgs† uρ ö/ ä3©9 #\�≈ pκ ÷Ξr& ∩⊇⊄∪�)2( 

آمرزش كنيد كه او بسيار آمرزنده از پروردگار خويش طلب : ام ن گفتهو بديشا«
باراند، و با اعطاء  هاي پرخير و بركت را پياپي مي است، خدا از آسمان باران

هاي سرسبز و  دهد و باغ كند، و ياري مي دارائي و فرزندان شما را كمك مي
  .»گذارد سازد و رودبارهاي پرآب در اختيارتان مي راوان بهره شما ميف

�Èβr&uρ (#ρã� Ï� øótFó™$# ö/ä3−/ u‘ §Ν èO (#þθç/θè? Ïµø‹ s9 Î) Ν ä3÷èÏnG yϑ ãƒ $·è≈ tG ¨Β $·Ζ |¡ym #’n< Î) 9≅y_r& ‘wΚ |¡•Β 

ÏN ÷σãƒuρ ¨≅ä. “ ÏŒ 9≅ ôÒsù … ã&s# ôÒsù�)3( » كنيد، اين كه از پروردگارتان طلب آمرزش و

مند  ه سوي او برگرديد كه خداوند شما را تا دم مرگ به طرز نيكوئي بهرهو ب
  .»دهد سازد و به هر صاحب فضيلت و احساني، فضيلت و احسانش را مي مي

�šÏ% ©!$# uρ #sŒ Î) (#θè= yèsù ºπt±Ås≈ sù ÷ρr& (# þθßϑ n= sß öΝæη |¡à�Ρr& (#ρã� x. sŒ ©!$# (#ρã� x�øótG ó™$$sù 

öΝ ÎγÎ/θçΡä‹ Ï9 tΒ uρ ã�Ï� øótƒ šUθçΡ —%!$# �ωÎ) ª! $# öΝ s9 uρ (#ρ•/ ÅÇ ãƒ 4’ n?tã $tΒ (#θè= yèsù öΝ èδuρ šχθßϑ n= ôètƒ 

بر خويشتن ستم كردند به ياد د، يا و كساني كه چون دچار گناه شدن« )4(�∪∋⊃⊆∩

و به جز خدا كيست  –شوند  شان را خواستار مي افتند و آمرزش گناهان خدا مي

                                           
  .52آية سورة هود،  -)1(
 .12 – 10سورة نوح، آية  -)2(

 .3سورة هود، آية   -)3(

 .135سورة آل عمران، آية  -)4(
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آگاهي بر چيزي كه انجام داده اند پافشاري  كه گناهان را بيامرزد؟ و با علم و
  .»كنند نمي

به خدا قسم من هر روز بيش از هفتاد مرتبه از : فرمايد نيز مي �پيامبر اكرم
  .)1(طلبم خداوند آمرزش مي
ما در يك مجلس صد مرتبه از : گويد مي �عمربن حضرت عبداهللا 

�Gb«: شنيديم اين كلمات را مي �پيامبر �&�7 V� �1�� �)
@�� (����� �:(H#, �I�H�+ 
b�(	(;�� 

ام را بپذير كه تو بسيار مهربان و  پروردگارا گناهم را ببخش و توبه« )2(»��&)*���

  .»پذير هستي توبه

«: كسي كه بگويد: فرمايد مي �پيامبر&�7�x�;���+ ������ "�J��� = ����#, =#, �	
j !1�\ �� 


a	!��$ �� 
b	
. شود اگر چه از جنگ فرار كرده باشد گناهان او بخشيده مي )3(»����,#�� ��+�@

�B��\�U« :كردند قبل از وفاتش اين كلمات را بسيار تكرار مي �پيامبر� ������ 

�t�L���\#<�� 
&�7�x�;���+ ������ 
b	
گويم، و از او  پاك است خدا و او را ستايش مي« »,#������ ��+�@
  .»كنم سوي او رجوع ميطلبم و به  آمرزش مي

  
  توشه دعوتگران و مربيان

 همانگونه كه انسان بر ديگر مسائل ضروري زندگي: محافظت بر استغفار -1
  :كند كند، موارد زير انسان را در محافظت بر استغفار كمك مي محافظت مي

  .به يادداشتن نقش استغفار در تهذيب و تزكيه نفس) 1
ها و مشكالت زندگي مؤثر  در رهائي از غم به يادداشتن اين كه استغفار) 2
  .است
  .شود به يادداشتن اين كه استغفار سبب كثرت رزق، مال و فرزند مي) 3
  .شود به يادداشتن اين كه استغفار سبب بركت عمر مي) 4

                                           
 .و ابن ماجه و امام احمد روايت كرده اند �اين حديث را بخاري از ابوهريره -)1(

 .ابن ماجه و امام احمد روايت كرده است اين حديث را ابوداود، ترمذي، -)2(

 .اين حديث را ابوداود و ترمذي روايت كرده اند -)3(
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اي كه اصالً گناه نكند  چون اسالم به انسان به ديده فرشته: گرايي اسالم واقع -2
داند كه گاهي راه صواب و زماني راه خطا  موجودي مينگرد، بلكه او را  نمي
قسم : فرمايد مي �رود و دواء خطاء را استغفار قرار داده است، چنانكه پيامبر مي

كرديد خداوند شما  به ذاتي كه جان من در قبضه قدرت اوست اگر شما گناه نمي
آمرزش آورد كه گناه كنند پس از خدا  برد و افرادي مي را از صفحه هستي مي

  .طلب نمايند، و خداون آنها را بيامرزد
ه و تقويت در اسالم و تشريع آنچه روح را تغذي اهميت جنبه روحي انسان -3
كند، برخالف مكاتبي كه ساخته و پرداخته دست بشر است و هم اكنون بر  مي

رانند، زيرا در اين مكاتب روح به فراموشي سپرده شده و كسي  آنان حكم مي
كند، در نتيجه زندگي بشر به جنگلي پر از حيوانات  اب باز نميبراي آن حس

  .خورند ماند كه صحبان قدرت مستضعفين را مي وحشي و درنده مي
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  حديث شانزدهم

جهت رضاي اي در  همانا انسان بعضي اوقات كلمه: فرمايد مي �ارسول خد
دهد، خداوند به سبب همان كلمه بـه او   گويد، و چندان اهميتي به آن نمي خدا مي

اي در جهت ناخشـنودي خداونـد    دهد و بعضي اوقات كلمه هاي بسياري مي درجه
دهد، ولي خداوند به سبب آن او را در جهنم سرنگون  زند، و به آن اهميتي نمي مي
  .)1(كند مي

  
  :شرح حديث

ه قانون خدا پايبند شود، و كـامالً بنـده و فرمـانبردار خـدا گـردد،      چون انسان ب
دارد، و اين وقت است كه در كارهاي  شود و دوستش مي خداوند از او راضي مي

كنـد، و بسـا    گرداند و از خطـاء در گفتـار و كـردار حفـظ مـي      خير او را موفق مي
دهـد، خداونـد    ي نميدهد و بدان اهميت اوقات بر اثر كار خيري كه انسان انجام مي

  .افزايد مي درجات زيادي به منزلت او
اما چون انسان بر قوانين خدا تمرد كند، و از عبادتش سرباز زند، خداوند او را 

كند، و چون بر او خشم گرفت در همـه كارهـا و    گيرد و بر او خشم مي دشمن مي
اهميـت  گذارد و بـر اثـر كـاري بسـيار كوچـك كـه بـدان         مشكالت او را تنها مي

  .برد داد، او را چندين طبقه در جهنم فرو مي نمي
در اين حديث  �حديث مورد بحث ما گواه همين مطلب است، چون پيامبر

اي توفيق خدا قـرين   اي كه خداوند از او راضي است به اندازه كند كه بنده بيان مي

                                           
اين حديث را بخاري و امام نووي و شيخ عبدالبديع صقر در مختار الحسن و صحيح  -)1(

 .همگي از ابوهريره روايت كرده اند
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دهـد، ولـي همـين كلمـه      گويـد، و بـدان اهميتـي نمـي     اوست كه احياناً سخني مي
  .افزايد درجات زيادي به منزلت او مي

باشـد، و هميشـه    يـار و يـاور مـي    اي كه خداوند از او ناراضي است بي ولي بنده
اي در جهـت ناخشـنودي خـدا     اي كه احياناً كلمـه  مورد مؤاخذه خداست به اندازه

كند، ولي همان كلمه سبب  دهد، و به عاقبتش فكر نمي زند و اهميتي به آن نمي مي
شود، و اينگونه خداونـد از سـر تقصـير بنـده      هاي پايين جهنم مي او در طبقهافتادن 

گذرد و بر كارهاي خير هرچنـد كوچـك باشـد او را مـزد بـزرگ       صالح خود مي
دهـد كـه    اي تحت تعقيب و مجازات قرار مي دهد، و بنده ناشايست را به اندازه مي

بب آن او را در جهـنم  آورد، و به س حتي كارهاي بسيار كوچك او را به شمار مي
  .اندازد مي
  

  :آيات و احاديثي در فضيلت سكوت و حفظ زبان

�$̈Β àá Ï�ù= tƒ ÏΒ @Α öθs% �ωÎ) Ïµ÷ƒy‰ s9 ë=‹Ï% u‘ Ó‰Š ÏG tã ∩⊇∇∪�)1( » سخني را بر انسان هيچ

آن سخن ) براي نگارش(اي مراقب و آماده  راند، مگر اين كه فرشته زبان نمي
  .»است

�ô‰ s% yx n= øùr& tβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ∩⊇∪ tÏ% ©!$# öΝèδ ’Îû öΝÍκ ÍEŸξ|¹ tβθãèÏ±≈ yz ∩⊄∪ tÏ% ©!$# uρ öΝ èδ Çtã 

Èθøó̄=9 $# šχθàÊÌ� ÷èãΒ ∩⊂∪�)2( » رستگارند، كساني كه در مسلماً مؤمنان پيروز و

  .»نمازشان خشوع و خضوع دارند و از كردار بيهوده و گفتار ياوه رويگردانند

�šÏ% ©!$# uρ Ÿω šχρß‰ yγô±o„ u‘ρ–“9 $# #sŒ Î) uρ (#ρ“Ls∆ Èθøó̄=9 $$Î/ (#ρ“L s∆ $YΒ# t� Å2 ∩∠⊄∪�)3( 

سخنان پوچي دهند و هنگامي كه كارهاي ياوه و  آناني كه بر باطل گواهي نمي«
  .»گذرند را ببينند و بشنوند بزرگوارانه از آن مي

                                           
 .18سورة ق، آية  -)1(

 .3 – 1سورة مؤمنون، آية  -)2(

  .72فرقان، آية  سورة -)3(
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�# sŒ Î)uρ (#θãèÏϑ y™ uθøó̄=9 $# (#θàÊt� ôã r& çµ÷Ζ tã (#θä9$s% uρ !$uΖ s9 $oΨ è=≈ uΗ ùå r& öΝ ä3s9 uρ ö/ ä3è=≈uΗ ùå r& íΝ≈ n= y™ 

öΝ ä3ø‹n= tæ Ÿω  ÈötFö;tΡ tÎ= Îγ≈ pgø: روي و هنگامي كه ياوه بشنوند از آن « )1(�∪∋∋∩ #$

وداع و . گويند اعمال ما از آنِ ما، و اعمال شما از آنِ شماست گردانند، و مي مي
  .»نادانان نيستيم) همنشيني با(بدرودتان باد ما خواهان 

كسي كه به خدا : كنند كه فرمود روايت مي �از پيامبر �هحضرت ابوهرير
  .)2(و روز آخرت ايمان داشته باشد بايد يا سخن نيكو بگويد يا ساكت شود

به رسول خدا گفتم كدام مسلمان از همه برتر است، : گويد مي �ابي موسي  -
  .)3(كسي كه مسلمانان ديگر از دست و زبانش در امان باشند: فرمود
انسان بعضي اوقات : گفت شنيدم كه مي �از پيامبر: گويد مي �رهابوهري -

گويد كه او را به اندازه مسافت بين مشرق و مغرب در آتش  سخني مي بدون توجه
  .)4(برد فرو مي

انسان بعضي اوقات : فرمودند �رسول خدا: گويد مي �حارث نابل بال -
ي برسد، ولي كند به جائ گويد، و فكر نمي سخني در جهت رضاي خدا مي

اي  شود، و بعضي اوقات كلمه خداوند به سبب آن تا روز قيامت از او خشنود مي
كند به جائي برسد، ولي خداوند  گويد، و فكر نمي در جهت ناخشنودي خدا مي

  .)5(شود بر اثر آن كلمه تا قيامت از او ناراحت مي
: ت؟ فرمودنجات در چيس !يا رسول اهللا :گفتم: گويد مي �عقبه بن عامر  -

  .)6(ات درنگ كن و بر خطاء خود گريه كن زبانت را كنترل كن و در خانه

                                           
 .55سورة قصص، آية  -)1(

است كه امام بخاري، امام مسلم، امام ابوداود، امام ترمذي،  �قسمتي از حديث ابوهريره -)2(
 .امام ابن ماجه و احمد روايت كرده اند

اين حديث را امام مسلم، امام ابوداود، امام ترمذي، امام نسائي، دارمي، و امام احمد  -)3(
 .اند روايت كرده

 .اين حديث را مسلم و امام احمد روايت كرده اند -)4(

 .اين حديث را ترمذي، ابن ماجه و مالك نقل كرده اند -)5(

  .اين حديث را ترمذي و احمد روايت كرده اند -)6(
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هر صبح اعضاء : كند كه فرمودند نقل مي �از پيامبر �ابوسعيد خدري -
گويند، خير و شر ما به  دهند و مي بدن انسان زبانش را به تقواي خدا دعوت مي

درست خواهيم بود، و  دست توست، اگر راستي و درستي گزيني ما هم راست و
  .)1(اگر كجي اختيار كني ما هم منحرف خواهيم شد

  
  توشه دعوتگران و مربيان

حرص بر كسب رضا و محبت خداوند، زيرا بعد از آن توفيق خداوند  -1
هاي خير را به او نشان خواهد داد و  هميشه قرين انسان خواهد بود، و خداوند راه

آوردن محبت خدا  هد كرد، و راه به دستاز خطاها و اشتباهات او گذشت خوا
  .تعهد به برنامه و قانون خداوند و طاعت و عبادت و دوري از گناهان است

اني باشد نگفتن، زيرا امكان دارد از سخ ضرورت دورانديشي قبل از سخن -2
  .كه ناخشنودي خداوند را فراهم آورد، و باعث افتادن در آتش جهنم شود

ن، مگر از كارهاي خير و رعايت موارد ذيل انسان را محافظت و كنترل زبا -3
  .كند در اين كار كمك مي

به يادداشتن اين كه حفظ زبان عالمت درستي ايمان و قوت يقين انسان  -
  .است
يافتن به  به يادداشتن اين كه حفظ زبان سبب وارشدن در بهشت و دست -
  .هاي هميشگي خداوند است نعمت
كن است يكي كلمه ناسنجيده گذشته از آن كه انسان به يادداشتن اين كه مم -

  .را به جهنم اندازد، سبب تباهي و نابودي قوم و قبيله اش گردد
گفتن زياد، بدون آن كه مصلحتي آن را ايجاب  به يادداشتن اين كه سخن -

شان  كند، و دورترين مردم از خدا كساني هستند كه قلب كند، قلب را سخت مي
  .باشد سختي مي

به يادداشتن اين كه راستي و درستي ديگر اعضاء بدن به راستي و درستي  -
  .زبان وابسته است

                                           
 .اين حديث را هم امام احمد و ترمذي روايت كرده اند -)1(
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  حديث هفدهم

مردم همچون معادن طال و نقـره مختلـف و متفـاوت    : فرمايد مي �رسول خدا 
م است، به شر آن كـه آشـنايي   شان در اسال هستند، بهترين آنها در جاهليت بهترين

كافي با دين حاصل كند، و ارواح بشر بسان لشكرياني مختلف اسـت، هـر انسـاني    
شـود، و اگـر    انسان ديگر را در عالم ارواح بشناسد در عالم مادي با او دوست مـي 

  .)1(شوند در عالم ارواح همديگر را نشناسند در جهان واقع از هم جدا مي
  

  :شرح حديث

د است كه به يادآوردن مفاخر و تاريخ بـا عظمـت پـدران و اجـداد     اسالم معتق
گذشته سالح نيرومند و مؤثري جهت بيـداركردن همـت مـردم اسـت، از ايـن رو      

سپارد، بلكه قدر و منزلـت آن را حفـظ    مفاخر و امتيازات مردم را به فراموشي نمي
تواضـع و الفـت و   كند به شرط اين كه فقه دين را بياموزند، تـا فقـه آنهـا را بـه      مي

رابطه دوستانه بكشاند و افتخار به گذشتگان سبب برتـري جـويي و قطـع رابطـه بـا      
بيـان   ديگران نشود، حديثي كه هم اكنون در جلـوي ماسـت، ايـن مسـئله را دقيقـاً     

اي از مـردم آبـاء و    عـده : گويـد  در اين حـديث مـي   �كند، زيرا پيامبر اكرم مي
كننـد، و رابطـه آنهـا بـا آن افتخـارات       تخـار مـي  اجداد بزرگي دارند كه به آنهـا اف 

دارد، و آنـان را آمـاده    شان را بيدار و ارادةشان را بـه حركـت وامـي    گذشته همت
كند، خصوصـاً در مواقـع سـخت و بحرانـي، ولـي بعضـي از        فشاني مي هرنوع جان

  .شان مرده است شان خوابيده و اراده مردم چون از اين افتخارات محروم اند، همت

                                           
 �5���B�q��.«كرده است، و به جاي عبارت روايت  �اين حديث را امام مسلم از ابوهريره -)1(

#)�j�J�� �_(/�7����«  عبارت»�B�q��.���5 �_(/�7 �� #)�j�J����« را آورده است. 
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توانند  ها حتي بعد از اسالم نيز مي دهد كه انسان توضيح مي �چنين پيامبرهم
افتخارات گذشته خود را حفظ كنند، به شرط اين كه فقه و دانـش الزم را كسـب   
كنند تا اين افتخارات سبب غرور و تكبر بر ديگر مسلمانان نگردد، بلكه آنان را به 

  .تواضع، الفت و دوستي بخواند
  

  :ثي در فضيلت دانش دينآيات و احادي

� $ tΒuρ šχ%x. tβθ ãΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$# (#ρã� Ï�ΨuŠ Ï9 Zπ ©ù!$Ÿ2 4 Ÿωöθ n= sù t� x�tΡ ÏΒ Èe≅ä. 7π s% ö�Ïù öΝ åκ ÷]ÏiΒ ×π x�Í←!$ sÛ 

(#θ ßγ¤)x�tG uŠ Ïj9 ’ Îû ÇƒÏe$! $# (#ρâ‘ É‹ΨãŠÏ9uρ óΟßγtΒöθ s% #sŒÎ) (#þθ ãè y_u‘ öΝ Íκö"s9Î) óΟßγ̄= yè s9 šχρâ‘x‹øt s† ∩⊇⊄⊄∪�)1( 
اي  اي، عده بروند، بايد كه از هر قوم و قبيلهن را نسزد كه همگي بيرون مؤمنا«

بروند تا به تعليمات اسالمي آشنا گردند، و هنگامي كه به سوي قوم و قبيله خود 
  .»برگشتند آنان را بترسانند تا خودداري كنند

�ö≅ è% ö≅ yδ “ ÈθtG ó¡o„ tÏ% ©!$# tβθçΗ s>ôètƒ tÏ% ©!$# uρ Ÿω tβθßϑ n= ôètƒ�)2( »ا كساني كه آي: بگو

  .»دانند برابر و يكسانند نميدانند با كساني كه  مي

�Æìsùö� tƒ ª! $# tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u öΝä3Ζ ÏΒ tÏ% ©!$# uρ (#θè?ρé& zΟù= Ïèø9 $# ;M≈ y_u‘ yŠ�)3( » خداوند به

درجايت بزرگي آورده اند، و بهره از علم دارند  كساني از شما كه ايمان
  .»بخشد مي

�$yϑ ¯Ρ Î)  ý øƒs† ©! $# ôÏΒ Íν ÏŠ$t6Ïã (#àσ ¯≈yϑ n= ãèø9 تنها بندگان دانا و دانشمند، از خدا « )4(�#$

  .»ترس آميخته با تعظيم دارند

�’ ÎA ÷σãƒ sπyϑ ò6 Åsø9 $# tΒ â!$t±o„ 4 tΒ uρ |N ÷σãƒ sπyϑ ò6 Åsø9 $# ô‰s) sù u’ ÎAρé& # Z/ öGyz 

# Z/GÏWŸ2�)1( »هركس كه دهد، و به  هركس كه بخواهد مي فرزانگي را به

  .»فرزانگي داده شود، بيگمان خبر فراواني بدو داده شده است

                                           
 .122سورة توبه، آية  -)1(

 .9سورة زمر، آية  -)2(

 .11سورة مجادله، آية  -)3(

 .28سورة فاطر، آية  -)4(
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خدا خير هركس را بخواهد او را فقيه و دانا «: فرمايد مي �پيامبر
در مردي كه خدا به او ثروتي : حسد روا نيست مگر در دو چيز«و  )2(»گرداند مي

خداوند  كند، و مردي كه داده و او شب و روز آن را در امور خير مصرف مي
كند، و مردم را  بينش و حكمت به او ارزاني داشته و از اين رهگذر قضاوت مي

  .)3(»دهد آموزش مي
  

  :آيات و احاديثي در فضيلت محبت براي خدا

�(#ρã� ä.øŒ $# uρ |M yϑ ÷èÏΡ «! $# öΝä3ø‹ n= tæ øŒ Î) ÷ΛäΖ ä. [ !# y‰ôã r& y#©9 r' sù t ÷t/ öΝ ä3Î/θè=è% Λäóst7 ô¹ r' sù 

ÿÏµÏFuΚ ÷èÏΖ Î/ $ZΡ≡uθ÷z Î)�)4( »بدان گاه كه دشمناني عمت خدا را بر خود به ياد آوريد، و ن

  .»هايتان پيوند داد پس برادراني شديد بوديد و خدا ميان دل

�y# ©9r&uρ š÷t/ öΝ ÍκÍ5θè= è% 4 öθs9 |M ø)x�Ρ r& $tΒ ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# $YèŠ ÏΗ sd !$̈Β |M ø� ©9r& š÷t/ 

óΟ ÎγÎ/θè= è% £Å6≈ s9 uρ ©! $# y# ©9 r& öΝæη uΖ ÷X t/�)5( » خدا در ميان آنان الفت ايجاد نمود، به

توانستي ميان  كردي نمي اي كه اگر همه آنچه در زمين است، مصرف مي گونه
شان انس و الفت  هايشان اُنس و اُلفت برقرار سازي، ولي خداوند ميان دل

  .»انداخت
كه  داشتني است و در كسي فرد مؤمن دوستدار و دوست: فرمايد مي�پيامبر

  .)6(توانند با او انس بگيرند خيري نيست گيرد، و ديگران نمي با ديگران الفت نمي

                                                                                                
 .269سورة بقره، آية  -)1(

بخاري، مسلم، ترمذي، ابن ماجه و دارمي، امام احمد و امام مالك روايت  اين حديث را -)2(
  .كرده اند

 .اين حديث را بخاري، مسلم ترمذي، ابن ماجه و امام احمد روايت كرده اند -)3(

 .103سورة آل عمران، آية  -)4(

  .63سورة انفال، آية  -)5(
 .اين حديث را امام احمد در مسندش روايت كرده اند -)6(
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سه چيز در هركس باشد حالوت و مزه ايمان را چشيده است، : فرمايد و مي -
اين كه خدا و رسولش از همه براي او محبوبتر باشند و دوستي او با اطرافيان فقط 

  .ن افتادن در آتش برايش ناپسند باشدبراي خدا باشد و برگشتن به كفر همچو
خداوند بندگاني دارد كه نه پيامبرند و نه جزء شهداء هستند، اما : فرمايد و مي -

آنها : يا رسول خدا، بگو: پيامبران و شهيدان در روز قيامت برخاست و گفت
از اين  �چگونه افرادي هستند تا ما هم كارهاي آنها را انجام دهيم، و پيامبر

ها و  آنها از گروه: مرد روستايي خوشحال شد و سيمايش درخشيد و فرمودسؤال 
قبائل مختلف مردم هستند كه باهم خويشاوندي نسبي و سببي نداشته اند، ولي به 
خاطر خدا همديگر را دوست گرفته اند، و بر اين اساس اطراف همديگر جمع 

ها و  شاند، و گونهن بر منبرهائي از نور مي شدند، خداوند آنها را در قيامت
شوند و  كند، مردمان ديگر در روز قيامت ناراحت مي هايشان را نوراني مي لباس
ترسند، آنها به حق اولياء خدا  شوند و نه مي ترسند، ولي آنها نه ناراحت مي مي

  .)1(هستند كه هيچ ترس و غمي ندارند
  

  توشه دعوتگران و مربيان

وند عزوجل، چون فقط با اين وسيله اهميت بينش اسالمي و فهم دين خدا -1
ها در امان دارد و از هر  تواند راه را بر شيطان ببندد و خود را از لغزش مسلمان مي

  .اخالق و رفتار زشت و پستي دوري گزيند
ناپذير فرد مسلمان است تا  بينش و درك اسالم صفت و ويژگي اجتناب -2

دهد و اين بينش و فهم صحيح  هاي برنامه الهي را با آن تشخيص اسرار و ويژگي
اسالم براي او الزم است، پس وظيفه او فقط در حفظ مسائل اسالمي و انباشتن آن 

شود، بلكه بايستي پايبندي دقيق به اسالم، بيداري اسالمي،  در مغز خالصه نمي
اي مباحات كه  بيدار خوابي، گرسنگي، پرهيز از شبهات و حتي پرهيز از پاره

داند عمل  هركس به آنچه مي«ا نيز بر اين معلومات بيفزايد منافي عرف است ر
  .»كند داند به او ارزاني مي كند، خداوند دانش آنچه را نمي

                                           
 .به روايت امام احمد -)1(
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الفت و محبت مؤمنان دليل بر اعتدال فطرت و خلوص باطن است، چنانكه  -3
  .خشم، قطع رابطه و جنگ و جدل دليل بدطينتي، شيطنت و خباثت درون است

  .ي نسل نويادآوري مجد و عظمت سلف صالح استوسيله بيدار -4
كند، بلكه آن را ارج  اسالم مجد و عظمت و شكوه گذشتگان را رد نمي -5

دهد، به شرطي كه با بينش همراه باشد كه آن را از  نهاده و مورد تأئيد قرار مي
  .انحراف و كژي مصون بدارد
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  حديث هيجدهم

مانـد، و اذيـت و آزار    آن كس كه در ميان مردم مي: فرمودند �رسول خدا
نشـيني و دوري از مـردم و مشـكالت     نمايد از كسـي كـه گوشـه    نها را تحمل ميآ

  .)1(كند، بهتر است همراهي با جامعه را تحمل نمي
  

  :شرح حديث

ها ثابت كرده كه انسان به تنهائي قـادر بـه بـرآوردن همـه      سير زندگي ما انسان
نـان بـا    ها و نيازهايش نيست، يك مثال ساده در ايـن زمينـه، همـين قـرص     خواسته

ها بلكه صدها نفر و همكاري آنهـا در   حجم كوچكش است كه بعد از زحمت ده
رسد و كسي كه ادعا كند به تنهايي قـادر بـه    نمودن و عرضه آن به انسان مي آماده

آوردن  ارزش هست، قبل از به دست آوردن همين قرص نان كوچك و كم بدست
توانـد بـه    اي نمـي  له سـاده وقتي انسـان در چنـين مسـئ    .مشرف به مرگ خواهد شد

تواند تكاليفي كه از جانب پروردگارش بـاو   تنهائي كاري از پيش برد، چگونه مي
نمـودن ديـن در زنـدگي     محول شده به تنهائي انجام دهـد، تكـاليفي از قبيـل پيـاده    

فردي جهت تربيت شخصيت اسالمي كه جامع تمام صفات نيكو و پـاك از تمـام   
  .و مدد خداوند به سراغش بيايدصفات شر باشد تا توفيقات 

                                           
ترمذي اين حديث را در كتاب القيامة با اختالف اندكي روايت كرده و ابن ماجه آن را از  -)1(


«: ابن عمر چنين نقل نموده�����
� �� "�J��� � ����̂ 
9 0���(8�� 
&#U���9�� ����� ��
j��[�+ �������+ �v&�̀ �+ ���� 
#�����
� �� "�J��� � ����̂ 
9 ����(8� =�� 
&#U���9 ����� ��
j��[�+«.  

امام احمد هم در مسندش و سيوطي در الجامع الصغير حديث را وايت كرده اند و سيوطي 
از ابن عمر به روايت احمد، بخاري، ترمذي، و ابن ماجه حديث را روايت كرده، همچنين 

  .رده استشيخ عبدالبديع صقر در مختارالحسن و الصحيح از امام احمد روايت ك
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�È≅ t/ ©! $# ô‰ç7 ôã$$sù ä. uρ š∅ÏiΒ tÌ� Å3≈ ¤±9 صورت تنها پس در اين « )1(�∪∌∌∩ #$

  .»ان باشرگزا خدا را بپرست و از زمره سپاس
و اين كه ديگران را با حكمت و اندرز نيكو به سوي خدا بخواند تا با عناصر 

  .اعت مسلمان رو به ازدياد گذاردخوب، صالح، جانفدا، جان بركف و نمونه جم
خواهند آن  شوند و مي و اين كه با كفار و منافقين و آناني كه مانع راه خدا مي

را به بيراهه بكشند جهاد كند، تا پرچم خدا همواره در سرتاسر جهان برافراشته و 

pκ$�: فرمايد در اهتزار باشد، خداوند مي š‰r' ¯≈ tƒ l É<̈Ζ9$# Ï‰ Îγ≈ y_ u‘$¤� à6 ø9 $# tÉ)Ï�≈ oΨ ßϑ ø9$# uρ 

õá è= øñ$# uρ öΝÍκ ö" n= tã 4 öΝßγ1uρù' tΒ uρ ÞΟ ¨Ψ yγy_ ( }§ø♥ Î/ uρ ç/GÅÁyϑ ø9 اي پيغمبر با كافران و « )2(�∪⊃∠∩ #$

شان دوزخ است و چه بد  منافقان جهاد و پيكار كن و برآنان سخت بگير، جايگاه
  .»سرنوشت و چه زشت جايگاهي است
اي زندگي كند كه او را  ارد تا حتماً با عدهد همه اين تكاليف انسان را برآن مي

در رسيدن به اهدافش ياري رسانند و تأييدش كنند و اين موضوعي است كه 
  .حديث مورد بحث ما به آن پرداخته است

كسي كه با مردم زندگي كند، و با : دهد در اين حديث خبر مي �پيامبر
نسبت به كسي كه  كند صبر و بردباري مشكالت همراهي با آنان را تحمل مي

آورد از اجر و مزد بيشتري  نشيني رومي براي رهائي از مشكالت جامعه به گوشه
  .شود برخوردار مي

  
  :آيات و احاديثي در فضيلت زندگي با مردم

θçΡ#)�: فرمايد خداوند مي uρ$yès? uρ ’ n?tã Îh/ É9ø9 $# 3“ uθø) −G9 $#uρ ( Ÿωuρ (#θçΡ uρ$yès? ’ n?tã ÉΟ øOM} $# 

Èβ≡uρô‰ ãèø9 $# uρ�)3( »پشتيباني نماييد، و كي و پرهيزگاري همديگر را ياري و در راه ني

  .»همديگر را در راه تجاوز و ستمكاري ياري و پشتيباني نكنيد

                                           
 .66سورة زمر، آية  -)1(

 .73سورة توبه، آية  -)2(

  .2سورة مائده، آية  -)3(
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آيا بهترين مردمان را به شما معرفي نكنم؟ مردي : فرمايد مي �پيامبر اكرم -
تري  پائينكه مهار اسبش را در راه خدا به دست گرفته است، آيا آن كه درجه 

كند  اي زندگي مي دارد به شما معرفي نكنم؟ مردي كه با چند گوسفند در گوشه
نمايد، آيا بدترين مردم را به شما معرفي  و وجوهات شرعي خود را پرداخت مي

  .)1(كند كند، ولي با نام او انفاق نمي نكنم؟ مردي كه با نام خدا سؤال مي
مؤمني كه با : برتر است؟ فرمودندچه كسي از همه : سؤال شد �از پيامبر -

: جان و مال خود در راه خدا جهاد كند، پرسيدند بعد از او چه كسي؟ فرمودند
  .)2(مؤمني كه در ميان كوهي خدا را عبادت كند و مردم از شرش در امانند

در اين مورد  �نشيني عالقه داشت، از پيامبر روايت شده مردي به گوشه -
اين كار را نكن كه ماندن يكي از شما در راه خدا : دفرمو �سؤال كرد، پيامبر

خواهيد خداوند شما را  سال عبادت او در خانه اش است، آيا نمي 70برتر از 
  .)3(بيامرزد و وارد بهشت نمايد، پس در راه او جهاد كنيد

  
  :نشيني و موضع علماء در قبال آن احاديثي در باره گوشه

نشيني و دوري از مردم  را به گوشه روش ديگري هم وجود دارد كه انسان
  .دهد ترغيب مي
نام را دوست  نياز گم اي پرهيزگار بي همانا خداوند بنده: فرمايد مي �پيامبر

  .)4(دارد
به زودي بهترين مال مسلمان گوسفنداني خواهد بود كه آنها را : فرمايد و مي

ش را از فتنه حفظ ها و مراتع دور دست بچراند، و از اين رهگذر دين در دامنه كوه
  .)1(نمايد

                                           
اين حديث را ترمذي در فضائل جهاد، سنائي در كتاب الزكات، دارمي در جهاد و مالك  -)1(

 .در موطا روايت كرده اند

احمد در اين حديث را بخاري از ابي سعيد خدري و مسلم، نسائي، ابن ماجه و امام  -)2(
 .مسندش روايت كرده اند

 .اين حديث قسمتي از حديثي است كه ترمذي در كتاب فضائل جهاد آورده است -)3(

  .اين حديث را امام مسلم و امام احمد روايت كرده اند -)4(
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هاي كسب مردم كسب شخصي است كه با گوسفندانش در يكي  بهترين راه -
اي سكونت نمايد و نماز خود را برپا دارد، زكاتش را  ها و يا كنار رودخانه از دره

، در واقع اين فرد از بهترين )2(بدهد و تا لحظه مرگ به عبادت خدا مشغول باشد 
ات بنشين و بر  زبانت را كنترل كن و در خانه: فرمايد مي �برهاست، پيام انسان

  .گناهت گريه كن
نشيني و عزلت بهتر است يا  بر اين اساس علماء اختالف كرده اند كه آيا گوشه

نشيني بهتر  اي بر اين باورند كه گوشه زيستي با مردم؟ عده زندگي اجتماعي و هم
كنند، ولي جمهور علماء  الل مياست، و به احاديثي كه در آخر ذكر شد استد

  :دانند، البته به شروط ذيل زندگي اجتماعي و زيستن با مردم را بهتر مي
  .ها حفظ دين از فتنه -1
  .ضررنرساندن به مردم -2
  .صبر و بردباري در مقابل مشكالت همزيستي با مردم -3

كه برتري كنند  و به اين منظور ابتدا به احاديثي كه نخست بيان شد استدالل مي
نمايد، و  كند و آنان را به كار و تالش تشويق مي اختالط با مردم را بيان مي

دهد مخصوص زمان جنگ و فتنه يا افرادي كه  نصوصي كه به عزلت دعوت مي
دانند من هم به  توانند آنها را تحمل كنند مي مردم از آنها در امان نيستند و نمي

اهللا عليهم و اغلب صحابه، تابعين و زهاد براي انبياء صلوات . نظريه دوم مايل هستم
بردند و در كارهاي  كسب فضيلت همزيستي با مردم در ميان آنان به سر مي

اجتماعي مثل جمعه، جماعات، نماز جنازه، مراسم شادي، امر به معروف و نيه از 
  .كردند منكر، جهاد و مشوره شركت مي

  
  توشه دعوتگران و مربيان

با مردم و پايبندي به جماعت به شرطي كه منجر به ضرورت اختالط  -1
ضرري در دين، جان، ناموس، مال و يا نسل نگردد، چه ضرر از طرف او باشد يا 
                                                                                                

اين حديث را امام بخاري، نسائي، و ابوداود، ابن ماجه، مالك و امام احمد روايت كرده  -)1(
 .است

 .حديث را امام مسلم از ابوهريره نقل كرده، ابن ماجه هم در سننش آورده استاين  -)2(
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كردن با مردم و تحمل مشكالت  موارد ذيل انسان را در زندگي. از طرف ديگري
  .كند جامعه كمك مي

به جماعت عايد شناخت فوائد و منافعي كه در اثر اختالط و پايبندي : الف
  .شود انسان مي

ماندن در جامعه فرمان خدا و رسول خدا و روش سلف صالح است، پس : ب
  .اي جز گردن نهادن و اقتداء به آنها ندارد مسلمان چاره انسان
  .آموزش و پرورش نفس بر صبر و شكيبائي در برابر آزارهاي مردم -2

¢� :گويد به فرزندش چنين مي �قرآنكريم از قول لقمان o_ç6≈ tƒ ÉΟÏ% r& nο 4θn= ¢Á9 $# 

ö� ãΒ ù&uρ Å∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/ tµ÷Ρ $# uρ Çtã Ì� s3Ζ ßϑ ø9$# ÷/É9 ô¹ $# uρ 4’ n?tã !$tΒ y7 t/$|¹ r& ( ¨βÎ) y7 Ï9≡sŒ ôÏΒ ÇΠ ÷“ tã 

Í‘θãΒ W{ كار نيك دستور نماز را چنانكه شايد بخوان و به  !اي پسر عزيزم« )1(�∪∠⊆∩ #$

صائبي كه به تو رسد، شكيبا باش اينها از بده و از كار بد نهي كن و در برابر م
  .»كارهاي مهمي است كه بايد برآن عزم را جزم كرد و ثبات ورزيد

گزيني از مردم در زمان ازدياد فتنه و گسترش شر و  جواز عزلت و دوري -3
  .فساد و عدم توانائي بر اصالح و خوف بر دين و نفس

                                           
 .17سورة لقمان، آية  -)1(



    

 
    

  
 

 

  ��104   هاي هدايت مشعل

!" ������ ����� 
����� ��	
�� ������ ����� 
����� �������� ��������: »��@��
9 #4
̀ (&��#< �a�	�9 �_������$ �� ��$ �
��2 1�2 0#�(8�� 

����L�8�;�2 
b��; ��+ 0��#8 Q�< 
�
L���2 ��Z#< ����5 
�
L�9 
����\ �� ��*(&��#< 
}���;�?���2 ������#, �4�j�+ #�(8��0 

�B	��	�$���2 :��9 �BF�2 ��� ��:�� �����+ ���K�@ 
&
� z�@ ���
&�.�� ��#< ��Z�8�@�� #��� �#&�K�8
� �� ��	�$���2 :����< 
I�8�5 

&
�� ���
&�.�� ��#< =�� 0����@� ��Z�H�+�� #��� #&�K�8
� �� ����@���«.  

  
  حديث نوزدهم

افكننـد،   آورند و در آتش مـي  مردي را روز قيامت مي: فرمود �رسول خدا
پيچد و او همانند خر آسياب بـدور   آيد و به دورش مي يرون ميهاي او ب پس روده
آيـا تـو   ! آقـاي فـالن  : پرسـند  گيرند و مي چرخد، اهل جهنم دورش را مي خود مي

بلي من بـودم، ولـي   : گويد كردي؟ مي نبودي كه امر به معروف و نهي از منكر مي
نمودم باز  نهي ميدادم و از منكري كه  كردم انجام نمي معروفي را كه به آن امر مي

  .)1(آمدم نمي
  

  :شرح حديث

نگرند كه نفس او در كنترلش قرار دارد و او  م به دعوتگر به ديد انساني ميمرد
رسيدن به خدا مجاهده كرده تا جايي براي شيطان بـاقي نگذاشـته و شـيطان     در راه

تسلطي بر او ندارد، بلكه فراتر از اين ديگـر نفـس او جـاي پـائي در خـودش       هيچ
هايش متأثر  بينيم كه مردم از رفتار و اعمال او چندين برابر گفته بنابراين، مي. ندارد

دهد و اعمالي كـه   از اينجا الزم است دعوتگر در كارهايي كه انجام مي. شوند مي
آيد دقت، راستي و امانت كامل را رعايت كند، بلكه بايـد رفتـارش    از آنها باز مي

و گرنـه مـردم گفتـار او را فرامـوش و بـه رفتـارش        آئينه تمام نماي گفتارش باشد
هـايش را هرگـز    زنند گـويي كـه گفتـه    كنند و يا خود را به فراموشي مي اقتداء مي

نشنيده اند، آنجاست كه دعوتگر عالوه بر بار خود بار ديگران را نيز بايد به دوش 

                                           
روايت كرده اند  �اين حديث را امام بخاري، امام مسلم، و امام احمد از اسامه بن زيد -)1(

  .و امام نووي هم در رياض الصالحين آورده است
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ز كشد، حديثي كه هم اكنون در صدد بيان آن هسـتيم تصـوير دقيـق و واضـحي ا    
گفتن  سرانجام گروهي از دعوتگران است كه بدون رفتار خوب و پسنديده عطش

بر آنها حاكم گشته است، مسير اينها در روز قيامت به دست نگهبـان جهـنم اسـت    
بيننـد و   اندازد و از شدت ترس آنچـه مـي   كه آنها را در زنجير كشيده در آتش مي

هايشــان بــاز شــده  شــود و تمــام مفصــل شــان مختــل مــي كننــد اعصــاب لمــس مــي
چرخند  ريزد و مانند خر آسياب به دور خود مي هايش از شكمشان بيرون مي روده

: پرسـند  شوند و با تعجب از آنها مي و در اينجاست كه دوزخيان دورشان جمع مي
اي قوم، چرا شما را اينجا آورده انـد؟ شـما كـه علمـاء و پيشـوايان مـا بوديـد چـه         

كرديد، آنهـا   ا در دنيا امر به معروف و نهي از منكر ميگناهي انجام داده ايد؟ ما ر
كـرديم،   دهند درست است، شما را امر به معـروف و نهـي از منكـر مـي     جواب مي

كرديم، چون خودمان معروفي را كه بـه   حال آن كه خودمان را از خير محروم مي
آن شـما را  داديم و بدتر از اين از انجام منكري كه از  كرديم انجام نمي آن امر مي

شـوند و جـزاي    بدين ترتيب در مال مـردم رسـوا مـي   . داشتيم، ابائي نداشتيم باز مي
  .چشند رنامه و دستورات خدا را ميشرمانه خود به ب توهين بي

  
هايش مخالف  هايش با كرده آيات و احاديثي در مورد كسي كه گفته

  :است

pκ$�: فرمايد خداوند عزوجل مي š‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u zΝ Ï9 šχθä9θà) s? $tΒ Ÿω tβθè= yèø� s? 

∩⊄∪ u/ ã9 Ÿ2 $ºFø) tΒ y‰Ψ Ïã «!$# βr& (#θä9θà) s? $tΒ Ÿω šχθè= yèø� s? ∩⊂∪�)1( » اي مؤمنان چرا

بگوييد و به آن عمل كنيد؟ اگر سخني را  بر آن عمل نميگوييد كه برا سخني مي
  .»گردد نكنيد موجب خشم عظيم خدا مي

                                           
 .3و  2سورة صف، آية  -)1(
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� tβρâL ß∆ù' s? r& }̈ $̈Ψ9 $# Îh/ É9 ø9 $$Î/ tβöθ|¡Ψ s? uρ öΝ ä3|¡à�Ρ r& öΝ çFΡ r&uρ tβθè= ÷G s? |=≈ tG Å3ø9 $# 4 Ÿξsùr& tβθè= É) ÷ès? 

كنيد، در  فراموش ميدهيد و خود را  نيكوكاري فرمان مييا مردم را به آ« )1(�∪⊇⊇∩

  .»فهميد؟ خوانيد، آيا نمي حالي كه شما كتاب مي

tΒ$!�: فرمايد و به نقل از حضرت شعيب مي uρ ß‰ƒÍ‘ é& ÷βr& öΝ ä3x�Ï9% s{é& 4’ n< Î) !$tΒ 

öΝ à69yγ÷Ρ r& çµ÷Ζ tã�.  

هاي  شب معراج گذرم به جماعتي افتاد كه لب: فرمايند مي �پيامبر اكرم
اينها سخنرانان : شد، پرسيدم اينها چه كساني هستند؟ گفتند آنها با قيچي قطع مي

دند، ولي كر امت تو هستند كه مردم را به معروف و كارهاي شايسته دعوت مي
كردند، اما  سپردند، آنان كتاب خدا را تالوت مي خود را به دست فراموشي مي

  .)2(گوئي عقل نداشتند
اي از بهشتيان بر جمعي از اهل جهنم سر  عده: فرمايند و در حديثي ديگر مي -
پرسند، چرا به جهنم افتاديد؟ به خدا قسم ما كه فقط به علت پيروي  كشند و مي مي

گفتيم، ولي خود  گويند ما به شما مي ي شما وارد بهشت شديم، آنها ميها از گفته
  .)3(كرديم هايمان عمل نمي گفته به

  
  توشه دعوتگران و مربيان

كنيم، اين كه مسلمانان عموماً و  نكته مهمي كه از اين حديث دريافت مي -1
اگرنه  شان باشد و هاي آنها مطابق اعمال دعوتگران خصوصاً بايد سعي كنند گفته

كشانند و عالوه بر بار سنگين  شوند و ديگران را هم به گمراهي مي خود گمراه مي
هاي  اندازند و رعايت دستورالعمل گناهان خود گناهان ديگران را بگردن خود مي

  .نمايد زير انسان را در اين زمينه كمك مي

                                           
  .44ة بقره، آية سور -)1(
 .اين حديث را امام احمد از انس روايت كرده است -)2(

 .روايت شده است �اين حديث را الفتح الكبير از وليد بن عقبه -)3(
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يث داشتن عذابي كه در پي گفتارهاي بدون عمل چنانچه در حد به ياد: الف
  .گردد آمده گريبانگير انسان مي

شود و در جلوي  داشتن اين كه روزي پرده از كار او برداشته مي ياد به: ب
  .گردد همه خالئق رسوا مي

رسد عمل كند، اگرچه كسي  انسان مسلمان بايد به مقتضي آنچه به او مي -2
ا هركس زير. هاي خود نباشد كه اين مسائل را به او رسانده است عامل به گفته

≅‘�: فرمايد مسئول كار خود است، چنانچه خداوند مي ä. ¤§ø� tΡ $yϑ Î/ ôM t6|¡x. îπoΨ‹Ïδ u‘ 

  .»شود ميرابر كارهايي كه كرده است گروگان هركسي در ب« )1(�∪∇⊃∩

‘�Ÿωuρ â: فرمايد و مي Ì“ s? ×οu‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 2”t� ÷z é&�)2( » هيچ گناهكاري بار گناه

  .»كشد به دوش نميديگري را 

�βr&uρ }§øŠ: فرمايد مي و ©9 Ç≈ |¡Σ M∼ Ï9 �ωÎ) $tΒ 4 të y™ ∩⊂∪�)3( » براي انسان و اين كه

  .»اي نيست جز آنچه خود كرده است و براي آن تالش نموده است پاداش و بهره
الزم است انسان به قدر توان آتش جهنم را از خود دور كند، اگرچه با  -3

اب جهنم به قدري سخت و شديد اي خرما باشد، زيرا عذ خيرات كردن قطعه
ها را به زشتي از  كند و روده ها و بندهاي بدن جهنميان را قطع مي است كه رگ

  .سازد شكم آنها خارج مي

                                           
 .38سورة مدثر، آية  -)1(

 .18سورة فاطر، آية  -)2(

  .39سورة نجم، آية  -)3(
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  حديث بيستم

: پرسيد، ايمان چيست؟ فرمودند �مردي از رسول خدا : گويد مي �ابي امامه 
احساس خوشحالي كردي و از كارهاي زشت تنفر  هر وقت از انجام كارهاي نيكو

چون كـاري  : پس گناه چيست؟ پيامبر فرمودند: داشتي، مؤمن هستي، سائل پرسيد
  .)1(كه گناه است ،سبب تشويش و كدورت قلب تو گشت از آن صرف نظر كن

  
  :شرح حديث

ويژگي فردي كه در ايمان خود صادق و كامل باشد، اين است كه از احساس 
باشد كه از كارهائي كه او را به خـدا نزديـك كنـد بـا      دقيقي برخوردار ميايماني 

نمايد و از كارهـاي زشـت كـه او را از خـدا      خوشحالي و انشراح قلب استقبال مي
كند، و بدينوسيله هميشه آرامش خاطر او بـا   دور كند، احساس تنفر و ناراحتي مي

زنـد، در   را بهـم مـي   كارهاي خير است و كارهاي زشت و گنـاه آرامـش قلـب او   
شود، حديثي كه هم اكنون مورد بحـث ماسـت بـا     نتيجه او نيز از آن روگردان مي

در جـواب   �دهـد، زيـرا پيـامبر اكـرم      لطافت خاصي اين حقيقت را توضـيح مـي  
مؤمن كامل و صادق كسي است كه : مردي كه از معني ايمان سؤال كرد، فرمودند

شـحال شـود كـه او را بـه ادامـه دادن چنـين       از انجام كارهاي شايسته به قدري خو

                                           
ه نقل از طبراني در معجم و اين حديث از مناوي در فيض القدير از ابي امامه و عمر ب -)1(

نسائي در سنن و احمد در مسند آورده و گفته هيثمي در باره روايت طبراني گفته رجاله 
و . صحيح علي شرط الشيخين: قال العراقي: و در مورد روايت نسائي گفته. رجال الصحيح

در حديث صحيح عبدالبديع صقر هم حديث را : در باره روايت احمد از قول عراقي گفته
 .مختارالحسن و الصحيح به روايت ابي امامه از امام احمد نقل كرده است
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كارهائي بخواند و از انجام كارهاي زشت به قدري ناراحت شود كه فوراً از كرده 
كنان به سوي پروردگار خود بشـتابد، چنانچـه در جـواب     خود پشيمان شود و توبه

گناه آن است كه سبب ترديد و اضطراب نفس گـردد، اگـر   : همين سائل فرمودند
ي پيش آمد وظيفه فـرد مسـلمان اسـت كـه بـه طـور كلـي از آن دوري        چنين حالت

  .گزيند تا با اطمينان و آرامش خاطر زندگي به سر برد
  

  :آيات و احاديثي در همين موضوع

�ø§>�: فرمايد خداوند متعال مي tΡuρ $tΒ uρ $yγ1§θ y™ ∩∠∪ $yγyϑ oλù; r' sù $yδ u‘θègép $yγ1uθø) s? uρ 

  .»را الهام كرده استبدو گناه و تقوي پس « )1(�∪∇∩

�çµ≈ oΨ ÷ƒy‰ yδ uρ È øy‰ ô∨ ¨Ζ9$# ∩⊇⊃∪�)2( »و راه خير و شر را به دو نمايانديم«.  

�$̄Ρ Î) çµ≈ uΖ ÷ƒy‰ yδ Ÿ≅‹ Î6¡¡9 $# $̈Β Î) #[� Ï.$x© $̈Β Î) uρ #·‘θà� x. ∩⊂∪�)3( » نموده ايم ما راه را بدو

  .»چه او سپاسگزار باشد يا بسيار ناسپاس

�šÏ% ©!$# uρ #sŒ Î) (#θè= yèsù ºπt±Ås≈ sù ÷ρr& (# þθßϑ n= sß öΝæη |¡à�Ρr& (#ρã� x. sŒ ©!$# (#ρã� x�øótG ó™$$sù 

öΝ ÎγÎ/θçΡä‹ Ï9 tΒ uρ ã�Ï� øótƒ šUθçΡ —%!$# �ωÎ) ª! $# öΝ s9 uρ (#ρ•/ ÅÇ ãƒ 4’ n?tã $tΒ (#θè= yèsù öΝ èδuρ šχθßϑ n= ôètƒ 

خويشتن ستم كردند به ياد اني كه چون دچار گناه شدند يا بر و كس« )4(�∪∋⊃⊆∩

و به جز خدا كيست كه . شوند شان را خواستار مي افتند و آمرزش گناهن خدا مي
  .»كنند گناهان را بيامرزد؟ و با علم و آگاهي بر چيزي كه انجام داده پافشاري نمي

ترسد  بيند و مي مؤمن گناهان خود را بر فراز كوهي مي: فرمايند و پيامبر مي
بيند كه بر بيني  همانند مگسي مي مبادا بر سرش فرود آيد، ولي فاجر گناه خود را

: فرمايد دهد، و مي او نشسته و با يك اشاره دست خود را از شر آن نجات مي

                                           
 .8سورة شمس، آية  -)1(

 .10سورة بلد، آية  -)2(

 .3سورة انسان، آية  -)3(

 .135سورة آل عمران، آية  -)4(
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نيكي عبارت است از خوش خلقي و گناه آن است كه سبب اضطراب و ناراحتي 
  .كردن مردم بر آن ناراحت شوي قلب گردد و از اطالع حاصل

خداست موقعي كه راز رسول  كه يكي از اصحاب رسول �ابولبابه انصاري
را به يهود بني قرينطه گفت، فوراً متوجه شد كه گناهي بس بزرگ  �خدا

انجام داده، پس قسم خورد تا خداوند توبه اش را قبول نكند، هيچ چيز نخورد و 
هاي آن بست و مدت نه روز به  به مسجد مدينه رفت و خود را به يكي از ستون

شد تا خداوند توبه اش  هوش مي به سختي افتاد كه بي همين حالت ماند و به اندازه
را پذيرفت، و آياتي نازل كرد و مردم آمدند، تا اين مژده را به او بشارت دهند و 

كنم، مگر  به خدا قسم خود را باز نمي: خواستند بند او را باز كنند، ولي او گفت
بند را  آمدند و �به دستش باز نمايد، پس رسول خدا �اين كه رسول خدا

يافتند  از دستش باز كردند، تمام سلف صالح اينگونه چون به كار خير توفيق مي
شان اطمينان حاصل  درخشيد و قلب هاي آنها مي شدند و نفس خوشحال مي

ديدند خداوند آنها را براي انجام طاعت و عبادت موفق ساخته و  كرد، زيرا مي مي
دادند، ولي چون عملي  ي خير ادامه ميبعد از اين به تكاپوي خود در زمينه كارها

شدند و زمين با تمام گستردگيش بر آنها تنگ  زد، غمگين مي زشت از آنها سر مي
هاي  ها و بهره گشتند، و يكسره از آب و غذا و ساير لذت خاطر مي شد و آزرده مي

بردن آثار گناه  اي را براي از بين وقفه كشيدند، و سعي و تالش بي حسي دست مي
كردند كه به حالت اوليه برگشته و پروردگار  دادند و تا احساس نمي جام ميان

  .كشيدند خود را خوشنود ساخته اند، از سعي و تالش دست نمي
  

  توشه دعوتگران و مربيان

يك نكته قابل توجه در حديث اين است كه مؤمن كامل و صادق از انجام  -1
جام هرچه بيشتر اينگونه كارهاي خير خوشحال شده و اين خوشحالي سبب ان

شود، و در نتيجه با  غمگين مي شود، ولي بر انجام گناه و كارهاي شر اعمال مي
شتابد، اما بايد توجه داشت كه اگر اين  پشيماني و توبه به سوي پروردگار خود مي

خوشحالي به قدري باشد كه غرور و عجب به او دست دهد و تكبر ورزد و يا از 
تا پا ضرر كرده و اگر اين غم و ناراحتي سبب نااميدي از عمل باز ايستد سر 
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رحمت خدا گردد گمراه گشته و به كفر نزديك شده است، زيرا خداوند 
شوند و  چه كسي جز ظالمان از رحمت پروردگارشان نااميد مي: فرمايد مي
  .شود از رحمت خدا مگر كافران همانا نااميد نمي: فرمايد مي

است كه اسالم مصادر و وسايلي را  اده در حديث اينكته دوم قابل استفن -2
اي در اختيار دارد كه در هيچ مكتب و  براي حفظ احترام برنامه خداوند بگونه

شود كه فطرت يكي از اين وسائل است، فطرتي كه حق  مذهب ديگري يافت نمي
افكند، با  دهد و بين خير و شر و نيكي و گناه جدائي مي را از باطل تشخيص مي

شود، بايد  خاطر مي كند و با دومي پريشان اولي احساس اطمينان و راحتي مي
و كار فطرتي است كه اعتدال خود را حفظ كرده باشد و  دانست كه اين وظيفه

منحرف نگشته و اگر نه مهر غفلت و ناداني برآن زده خواهد شد، و نيكي و بدي 
  .در نزدش برابر خواهد گشت

خداوند جزء دوم به  تاول كتاب و به خواساين بود آخرين حديث جزء 
كسي كه به اندازه يك وجب از : است بال خواهد آمد، اولين حديث آن ايندن

  .شود جماعت مسلمانان جدا شود، بدون شك از دائرة اسالم بيرون مي
سيد و سرورمان حضرت محمد  ها را بر در پايان بهترين درودها و سالم

گران  و پيروان راستين و دعوت �ل و اصحابآن پيامبر امي و بر آ �مصطفي
  .فرستيم راهش تا قيامت مي

»
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