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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 مقدمه

رشيددل ادد  ل اأشدد هلل أال إ هادد  هإ ار االددهلل  إ احلمددهلل ر  ا ااملدد وال ااامل للددق ا م  ددا

 :أم  بملهلل صعلهلل  ا سوا  اأش هلل أال حممهللا  

درحجخخخی کخخخه بخخخا مسخخخلمانان خخخخداحاف ی  صپيخخخامبر یسخخخخنرانی هخخخا

دارای شأن بخزرگ ومنزلخت   گرانبها وپند واندرزهای  مملو از( الوداعحجة)نمودند

، بلنخد  اساس وبنياد اسخمم، مصخالو وفوا خد عامخه     صخدا، زيرا پيغمبرعالی است

 ،ای معانی بسيارودارکوتاه ، وبا الفاظ با سخنان عبرت انگيزمق نيکو را اخهمتی و
 . پايه ريزی نمودند
يکجا بوده وازکسخی   ی، بافصاحت وبمغت بی مثالبها وپرمنفعتاين سخنان پر

صاحت ورسايی گفتخار برخخوردار بخوده، درخشخش     صادر شده است که از امتياز ف
ه گيهخای ايشخان بخود،    مخی تکلخا از ويخژ   وک ،، درستی مفاهيملفظ، کوتاهی سخن

 ، مهربانی ورحمخت داشختند وخواهخان هخدايت و    درعين زمان به همه مردم شفقت
خداونخد مخی   .ی کفر وشرک، به نخور اسخمم بودنخد   بيرون آوردن آنان از تاريکی ها

  :فرمايد
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ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ 

    ٨٢١: اا وبق چۇ    ۆ  ۆ    

، نزد شما آمده است که رنج مبری از ميان خودشماای مسلمانان پيابه تحقيق ) 

ت وبخه مسخلمانان رفو    شما بروی دشوار است وبخر هخدايت شخما حخري  اسخ     
 ( ومهربان است

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ         ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  چ 

ى  ى  ائ  ائ  ەئەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ       

 ٨٨ – ٨١: ااطالق چی  ی  ی  جئ   حئ  ىئ        ىئ    ىئی  

شخما  ، پيخامبری کخه بر  بسوی شما پندی فرود فرستاده اسخت  خداونديقينا ) 
را که ايمان آوردند وکارهخای شايسخته    را ميخواند تا آنانی اضو خداوندآيات و

که بخدا ايمان آرد وکار شايسته کند تاريکيها به سوی روشنی برآورد وهرکردند از 
ينخه  آ ی که زيرآن جويهخای جخاودان جاريسخت، درخواهخد آورد، هر    ياهبه بوستان 
 . (آماده ساخته استبوجه نيک برای او رزق  خداوند

زيخرا   ،اسخت خد حج بهترين فرصت برای آمخوزش وتربيخت نيخک بنخده گخان     
يک گفتخه بخه قصخد زيخارت     مسلمانان از هر گوشه وکنار جهان ندای خداوند را لب

گرديده واز عذاب وی پناه رحمت بيکران خداوندی مستفيد ، تا از خانۀ او می آيند
همانخا   ،مند ترين سوغاتی که به آنان تقخديم گخردد  پس بهترين هديه وسود، جويند

، م حج به مسلمانان بيخان نمخوده انخد   است که در موس صماامبرواندرزهای پي پند
مربخی باحکمخت، وخيخر     ، وناصو امين، ومبلغ مهربان ومشفق صچون آنحضرت
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اسخت   ان اهلل گخ ، بلکه يگانه الگوی اخمق نيکو بخرای بنخده   واه وخير انديشخ
  :فرموده چنانکه خداوند

 چوئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی       ی  ی  یچ 
 ٢٨: األالزاا

، بخرای آن کسخيکه   پيروی از رسول خدا سرمشق نيکوست برای شما دريقينا ) 
 ( . ز آخرت ايمان دارد وخدا را بسيار ياد ميکند به خدا ورو

 هحجخ در صايشخان وانخدرزهايی کخه    دراين کتاب کوچک بعضی از سخنرانی
بيان الفاظ ومعانی اين گنجينخه  همچنان ، انيده شده استگنج،الوداع ايراد نموده اند

 ، مبلغخان و رديده، اميد وارم توشه ای برای واع خان های گرانبهاء شرح وتوضيو گ
 . به ن ر خورد ما را معذور بدانند قصير وکوتاهیاصحان باشد، وهر گاه تن

نخد تخا   ابرابرهم زده درس است که درحجم وانخدازه بخا  رساله متشکل از سياين 

 . بطور درسهای روز مرة ايام حج برای حجاج گرامی تقديم گردد
 يضخواهانم تخا ايخن رسخاله را سخودمند وپخرف     ومنان دراخير از خداوند کريم 

ست ومعبود برحق ، زيرا موفقيت تنها بدست اوگرداند وآنرا مورد قبولش قرار دهد

 حممدهلل الاد  اصد ل  ل اصد  ار عد  يلا د اإ الدو  اإ لدوإ هإ بد ، جز او وجود ندارد

  .أمجملا

                                                       

 عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر پروفسور





 
 

 

 

 درس اول

 الوداع هحجدر صحضرتمقام ومنزلت سخنرانی های آن

از بهترين وروشنگرترين سخنانی است  صخداپيغمبربدون ترديد سخنرانی های 
سمسخت ببخو ودرسختی مفخاهيم      ،کوتخاهی سخخن   ،درخشش لفظ که خداوند 

بلکه تاحال چنين سخنان گهر مانند را . کلا را در سخنانش رونق داده بودوکمی ت
ی آن موجود باشخد، ازکسخی شخنيده    بمرسايی گفتار در ال فصاحت وصداقت وکه 

 . نشده است
مو الکلم وحکمتهای شگفت داده است، چنانکخه  جوا صبه پيغمبر خداوند

نقل شخده کخه    از ابوهريره ( مسلمصحيو يو بخاری وحص)در دوکتاب صحيو 
 3.(با جوامو الکلم فرستاده شده ام: )فرمودند صآنحضرت 

 –چنانکه به ما خبر داده شده  –معنای جوامو الکلم : )ميفرمايد :م زهریاما
امور ومسا ل زيادی که در کتابهای سابق نوشته شده بود خداوند آن امخور  : اينست

  .(جمو وجاری ساخته است صرا در يک ويا دو امر بر زبان مبارک آنحضرت
وخيخر   ، نصخيحت را بخوانخد، وفخا   صرتضخ آنح نپس هر که با دقت سخخنا 

 .خواهی را در آن احساس خواهد کرد

مصلحت شخنونده مخی    سخنرانی های ايشان هميشه ن ر به خواست وتقاضا و

وذکخر اوصخا     محور سخنانش برحمخد وسختايش خداونخد   ، در عين وقت بود

                                                 

 (.253) ، صحيو مسلم شماره( 5177)ره صحيو بخاری شما -3
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، وذکخر  خخوبی ومحاسخن ديخن اسخمم وتعلخيم آن     ، وبيان وکمال وعممات قدرتش
، وهخر  امر به تقخوی وپرهيزگخاری   ، واز مرگ، وبرانگيخته شدن بعد بهشت ودوزخ

 . ، می چرخيد ميگردد دی ويا قهر وخشم خداونآنچيزی که سبب خوشنود

وهمايش گرانبهايی برای وعظ نصيحت، توجيه وارشاد بنده حج فرصت خوب 
شديد به خداوند يکتا رو می  نان خابر ورغبت، چون قلبها با ابمئگان خداست

م است تا با همه امکانيات دست داشته وکوشش های ، پس بردعوتگران الزآورد
، وبه هدايات وارشادات پيامبر گرامی مردم بشتابند خستگی ناپذير به توجيه وارشاد

محور سخنان شان موافق و . و راه و روش ايشان اقتدا و از آن پيروی کنند صما
 برای يگانه الگو ونمونهايشان زيرا  ،باشد صطابق محور سخنان آنحضرتم

وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  چ، نددعوتگران ا

   ٢٨: األالزاا چی  ی
آن کس که ای ، برپيروی از رسول خدا سرمشقی نيکوستقطعاٌ برای شما در ) 

  .(يد دارد وخدا را بسيار ياد ميکندبه خدا وروز آخرت ام
، دارای اعدحجخه الخو   هخای  به ويژه سخخنرانی  صگرامی ماسخنرانيهای پيامبر

ت وداع وصيمانند در اين مراسم  انش سخنانزيرا ، شأن ومنزلت بس بزرگی است
ميخواهخد امخانتی را کخه بخدوش دارد      ديت وکوشخش کننده ای است که با تمام ج

 يکخی از مقامهخا   در ص، چنانکخه از سخخنان آنحضخرت   ار وکردار بيخان کنخد  گفتبا
ايد بعخد از ايخن حجخم ديگخر حخج      ميدانم شزيرا من ن: )هويداستجه الوداع درح
  3.(نکنم

                                                 

 ( .  3517) شماره صحيو مسلم  -5
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قسخميکه  ، ان با مردم، لذا آنرا حجه الوداع ناميدندشاي بود آغاز وداع نمودناين 
قسم به ذاتيکه جانم : )استفرموده  صدر مورد اين سخنرانی پيامبر ابن عباس

به امتش توصيه وابمغ  صکه آنحضرت بود اين سخنرانی وصيتی ،بدست اوست

 3.(ودندنم
 : نرانی در چندين امور ظاهر ميگردد، از جملهع مت اين سخ اهميت و

با مردم خدا حاف ی نمخوده وصخيت خخويش را بخه آنخان       صاينکه پيامبر -3
 . ذکر يافتقبمٌ تبوريکه ، نداعمن داشت

 از مردم خواستند تا خاموش شده به سخنان شان گوش فرا صآنحضرت -5
روايت شده  زجرير بن عبداهلل البجلیبوريکه در حديثی به نقل ا، دهند

 یحجه الوداع از وی خواستند تا مخردم را بخه خاموشخ   در صخداکه پيامبر
اموش بخواهيخد تخا خخ   مخردم  از : )فرمودنخد  صايشان، خواند وشنيدن فرا

  5.(باشند

، زيخرا  مينمايخد  صاين دستور داللت واضو براهميت سخخنان آنحضخرت  
وخوشبختی دنيوی واخروی مردم سخنرانی که مشتمل بر صمح وسعادت 

، ايستۀ آنست که از آنان خواسته شود تا خاموشخی اختيخار نماينخد   ، شباشد
، سپس عمل کخردن وپخخش   اين مقام آموختن علم واستفاده ازآنچون در 

وغيخره   :، از سخفيان الثخوری  ، تأثير بسزايی در راستای تبليغ دين داردآن

                                                 

 ( .  3731) بخاری شماره صحيو  -3

 ( .  52) ، صحيو مسلم شماره (  353) شماره صحيو بخاری  -5
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شخنيدن سخپس   وختن علخم  اولخين مرحلخۀ آمخ   : )نقل شده که فرموده اسخت 
  .(، سپس نشر وپخش آنست، سپس عمل به آنخاموشی، سپس حفظ

ا مخردم  شخان را بلنخد مخی نمودنخد تخ      اين سخخنرانی قخد  در صآنحضرت -3

نقخل   از ابی أمامه البخاهلی  :، در مسند امام احمدوندسخنانشان را بشن
در  ،را در حجخه الخوداع شخنيدم    صسخنرانی آنحضخرت : )است که گفت

شان را بلند  قد ا گذاشته بودند وايشان در استر پاالن شتر پايشان ر هحاليک
 3.(يشنويد؟آيا م:)نموده ميفرمودند

گوشهای مردم را باز  خداوند دسخنرانی نمودن صيکه پيامبر خداهنگام -5
بدرسختی مخی شخنيدند،    را  صگردانيده در هرگوشه وکنار آواز آنحضرت

رسول : )نقل شده که گفت ن معاذی ازعبدالرحمن بسنن نسا چنانکه در
گوشهای ما را  ، خداوندايراد نمودندی يسخنرانبرای ما در منا  صادخ

بوريکه ما در خانه های مان آنچه را که مخی   د،در آن لح ات باز نموده بو
  5.(شنيديم می ،فرمودند

شخصخی سخخنان شخانرا بخه مخردم      اين روز خواستند تخا  در صخدا پيامبر -2
: ن عمر المزنی نقل شده است که فرمودسنن ابی داود از رافو ب، در برساند

ر قخابر خاکسختری رنخو سخوار     را ديدم در حاليکه ب صمن رسول خدا)

                                                 

 ( 757شماره  / ۀ الصحيح) وعممه البانی آنرا صحيو گفته است ، 523/ 2مسند امام احمد  -3

 صحيو سنن النسا ی ) صحيو خوانده است  وعممه البانی آنرا( 5115) ی شماره  سنن نسا -5

5 /353.) 
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 ،تر نشسته انخد ا تکرار مينمود تا مردمانيکه دورمطالب شانر بودند وعلی
 3.(وبرخی هم ايستاده بودندمردم نشسته برخی و ،اين سخنان را بشنوند

: گفتند(آيا تبليغ نمودم؟! هان: )می فرمودند صنرانی آنحضرتين سخادر -5

ايخن جملخه را    و 5.(گواه بخاش  !خدايا: )فرمودند صسپس آنحضرت .بلی
 . نمودند تکرارچند بار 

، کسيکه در اينجا حضخور دارد : به مردم امر فرمودند اينکه صرسول خدا  -7
 سخميکه ابخی بکخره   ق. انيکه حاضر نيسختند، برسخاند  اين پيام را به آنبايد 

بايد آنکه در اينجا حضخور  : )فرمودند صآنحضرتکه روايت کرده است 
 ، زيرا بسيار تبليغ شده گخانی اضر نيست برساند، اين پيام را به آنکه حدارد

  3.(وجود دارند که درک شان از شنوندة اول بهتراست
در سخنرانی شان از برز وشيوه های مختلفی اسختفاده مخی    صآنحضرت -7

 نمخودن  ومتوجخه هشخدار واخطخار    ترغيخب، تشخويق و ايشان برز مودند، ن
اضخر  بايد آنکخه ح )، و(آيا تبليغ نمودم؟! هان: )را بکار بردند مانندمخابب 

، پس بعد از آگاه باشيد)، و (ضر نيست برساند، اين پيام را به آنکه حااست
رتيب به اين ت( ی از شما گردن برخی ديگر را بزندمن کافر مشويد که برخ

همچنخين   .بردنخد خطبه های شان بکخار  چند موضو از را در همچو روشها 

                                                 

وعممه البانی آنرا صحيو خوانده ست ، صحيو سنن ابی داود ( 3125) ابو داود شماره سنن  -2

3 /251 . 
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: شخان ايماننخد فرمخودة    ،بردندمی شان بکار انی شيوة تأکيد را نيز در سخنر
ت ايخن  برشخما حخرام اسخت ماننخد حرمخ      وآبروهای تخان  ، مالهمانا خون)

  3.(اين شهر شماروزشما، دراين ماه شما، در

سخامو را جخدی سخاخته وسخخن را هرچخه      توجه  ،اين برز سخنرانیزيرا 
 . ميدارد ده گان استوار نگهبيشتر تقويت می بخشيد، وآنرا درگوشهای شنون

 مخخواهي کنخيم در دقخت   صهخای آنحضخرت  سخنرانی  گاه در مضامينره -1
، واسخاس شخرک   ملت حنيفی را پايه ريزی نموده بنياد صايشانيافت که 

هخای  عده اموريکه بخه اتفخاق همخه ملت   آن و ،نده اوجاهليت را از هم پا شيد
، موضوع های مهخم  عموه براين. ، آنرا حرام اعمن نمودندگذشته حرام بود

مطالعخخه  البخخمی ايخخن رسخخالهندکخخه دربيخخان نمودنيخخز ديگخخری را وبخخزرگ 
 . خواهيدکرد

اهميت وشأن بزرگ اين سخنرانی در همچو موسم  نشان دهندةفوق پس امور 
 هر مسخلمانی اعخم از خخورد و   و ،صورت گرفتهتوجه ن است که بايد به آخجسته 
 . ندکافی داشته باش معلوماتدر مورد آن زن،  مرد و، بزرگ

بصخيرت وآگخاهی    صا ما را به سخنت پيخامبرش   استدعا داريم ت ازخداوند
  . يمشان را رعايت نما اي وفرامين ا رهنمود هادهد تتوفيق   عطاءفرمايد

                                                 

 ( .  3571) ، صحيو مسلم شماره (  3753)  شماره صحيو بخاری  -3



 
 

 

 

 درس دوم

 روز عرفه خطبۀ 

، سخنرانی که در موسم حج ايراد نموده اند صاز سخنرانی های پيامبر خدا  يکی
ويلی بخ حديث در جليل القدر جابر بن عبداهللکه صحابی بوري، روز عرفه است

تخا دوبخاره    ،خخارج شخدن شخان از مدينخه    ابتخدای  را از  صآنحضرتنمودن حج 
شختمل  ايخن حخديث پرع مخت کخه م    ، مدينه وصا نموده استشان به ايبرگشتن 

برای بنخدگان  الهی سودمند وگرانبها، وگذاشتن بنياد مهم واساسی پيام کليه فوا د بر
تا آنکخه  : ا چنين می افزايدضمن جابر 3:است، در صحيو مسلم روايت شده است

عرفات به وسط ميدان و ،ماده شود، آنگاه فرمان دادند تا شترشان آآفتاب زوال نمود
شما حرام است  نمياهمانا خون ومالهای شما در: )دخطبه را ايراد نمودن واين هآمد

چه هرآن! آگاه باشيد. ، دراين ماه شما در اين شهر شماهمچون حرمت اين روز شما
، وخونهخای جاهليخت هخدر    گامم نهاده شده استاز امور جاهليت است در زير دو

، خون دورة جاهليت بی اعتبار می شمارم ونخستين خونی را که از خونهای، است
گخی داده شخده بخود    ست که در قبيلۀ بنی سعد برای شخيرخواره  الحارث اربيعه بن 

، ونخستين جاهليت بی اعتبار است سود دورة ، ووبوسيلۀ قبيلۀ هذيل به قتل رسيد
، سخود عبخاس بخن    که بی اعتبار می شمارمسود از سودهای دوران جاهليت مان را 

در  از خداونخد  ، ومخی کخنم  مه اش را بی اعتبار اعخمن  عبد المطلب است که ه

                                                 

 ( .  3537 )شماره صحيو مسلم  -5
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 را به امانت الهی گرفته وبا کلمخۀ خخدا اسختفادة    ، زيرا شما آنانمورد زنان بهراسيد
، حق شما بر آنان اين اسخت کخه   را برای خويش حمل ساخته ايد جنسی از ايشان

واگخر ايخن کخار را    ، نمی داريد برفرش شخما جخای ندهنخد    کسی را که شما خوش

شخما ايخن   بزنيد، زدنی که شديد نباشد، وحق آنخان بر ( تأديببخابر )نمودند آنانرا 
، همانا من در ميان شما ده لباس وخوراک شان را تهيه کنيداست که به گونۀ پسندي

 . گذاشتم که هرگاه بدان چنو زنيد هرگز گمراه نمی شويد،کتاب خداچيزی را 
ت؟ پس در مورد من چخه خواهيخدگف  ، ازشما در مورد من بازپرس خواهد شد

 ،لت را ادا کرديخد ا، رسخ گواهی ميدهيم که شما امانت الهی را بما رسخانديد : )گفتند
نگشت شهادت خويش اشخارت نمودنخد   پس با ا( نموديدونصيحت و خيرانديشی 

وسخه  ( گواه بخاش خدايا : )ومی فرمودندحاليکه آنرا بسوی آسمان بلند ميکردند در
 صرسخول اهلل  واقامت گفتخه شخد و  ، پس از آن اذان بار اين جمله را تکرار کردند

 (ا نمودندند وپس از آن اقامت گفته شد ونماز عصر را اددرامردم نماز ظهر را گزبر
الشأن مشتمل بر پايخه هخای اسختوار، و قواعخد آشخکار، وآداب       اين سخنرانی ع يم

 در وصخا ايخن سخخنرانی و    :، چنانکه عممه ابن القخيم پسنديده وبزرگوار است
به مردم سخنرانی پرع متی  صآنحضرت): نگاردم آن چنين می بيان معنی ومفهو

د شرک آن بنياد واساس اسمم را پايه ريزی نموده اساس وبنيارا ايراد نمودند که در
در مخورد آنعخده اموريکخه همخه ملتهخا بخر       همچنان ، وجاهليت را ريشه کن نمودند

نيز صحبت نمخوده   (ل وارزشهای مردم، مامانند تجاوز برخون)تحريم آن متفق اند 
وسخود آن   ،امور جاهليت را زير هخردو گخام شخان نهادنخد    و، وآنرا حرام قرار دادند

خير نمخوده حقخوق    بی اعتبار وبابل شمردند، دربارة زنان به مردم توصيۀ دوران را
در مخورد  و، ند، چنانکه حقخوق شخوهران را برآنخان بيخان داشختند     آنهارا تأمين نمود
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ن اندازة معين تأکيخد فرمودنخد، وبخه    پسنديده ليکن بدوبگونۀ زنان خوراک ولباس 
سی را که آنان خوش ندارد ا زنان را سرزنش نمايند هرگاه کشوهران اجازه دادند ت

، چنخو بزننخد   ا به کتاب اهللدرخانۀ شان جای بدهند، وبه امت توصيه نمودند ت

، سخپس  بگيرندند اينکه هرگز گمراه نخواهند شد تا زمانيکه آنرا محکم گاهی دادوآ
سيدند کخه آنخان در مخورد    مورد من باز پرس خواهيد شد، وپرفرمودند که شما در 

اهی ميخدهيم کخه   گو):گفتند داد؟ چه جواب خواهند زد خداوندن صآنحضرت
د ونصخيحت وخيخر   کردي رسالت خويش را ادا به ما رسانديد و شما امانت الهی را

 د نموده خداوندی آسمان بلننگشت مبارک شان را بسوسپس ا( موديدنانديشی 
، وامر فرمودند تا کسانيکه در اينجا حضخور  واه وشاهد بر آنان قرار دادهرا سه بار گ

   3.(ا به آنانيکه حاضر نيستند برساننددارند اين پيام ر
آداب آن اسخت کخه در   قواعخد و  اين سخنان مشتمل بر امور مهم دين اسخمم و 

 : را شرح می نمايمحديث شريا آنموضوعات روشنی ترتيب 
درايخن مخورد تأکيخد     صآنحضخرت : ومالهای مسلمانان نمودن خونحرام  -3

تان حرام است همچون حرمت اين همانا خونها ومالهای شما ميان : )جدی نمودند
مردم حرمت شهر مکه ودوچنخد  وهمه ( روزشما، در اين ماه شما، دراين شهر شما

پس حرمت خون ومال مسلمان مانند  .ندميدانستماه حرام  حرام وشدن آنرا در روز
رمتخی  پخس چخه ح   .شخديد اسخت   ،وروز حرام خداوند ،حرمت شهر حرام خداوند

 ! !بزرگ است

                                                 

 ( 533/ 5) زاد المعاد  -3
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: فرمودنخد  صقسميکه ايشان: بابل ساختن همه امور جاهليت بی اعتبار و -5
، آنچه از امور جاهليت است در زيخر در گخامم نهخاده اشخده اسخت     هر! آگاه باشيد)

دوره جاهليت بی  ونخستين خونی را که از خونهای ،استيت هدر وخونهای جاهل

نخی سخعد بخرای    قبيلخۀ ب  ، خون ربيعه بخن الحخارث اسخت کخه در    اعتبار می شمارم
سخود دورة جاهليخت    ، وقبيلۀ هذيل بقتل رسيدبوسيلۀ وخوارگی داده شد بود شير

عتبار می ونخستين سود مان از سودهای دوران جاهليت را که بی ا ،بی اعتبار است
 . (بی اعتبار اعمن ميکنم سود عباس بن عبد المطلب است که همه اش را ،شمارم

تصر  قبض وآن داد وستدی که درو ،عهد جاهليتاعمال همه عبارت در اين 
جبران وتمفی وسزای قتل همچنان ، ، بابل قرار داده شده استصورت نگرفته بود

زيردوگامم نهاده شده : )فرمودند صآنحضرتبوريکه . های آن زمان داده نميشود
ا بی همه اش ر: )ودر مورد سود فرمودند. هدر شدن آن قتلها است ه بهاشار( است

  . يعنی مردود وبابل است( اعتبار اعمن ميکنم
 صچنانکه. نمودندوخير خواهی نيز توصيه در مورد زنان  صآنحضرت -3

ه امانت الهی گرفته ا آنان را ب، زيرا شمواز خداوند در مورد زنان بترسيد: )فرمودند
، حق شخما  ، استفادة جنسی از ايشان را برای خويش حمل ساخته ايدوبا کلمۀ خدا

واگخر اينکخار را   ، خوش نداريد برفرش شما جای ندهند را کهکسی آنان اينست بر
ده برشما اينست که به گونۀ پسنديزنان ، وحق بزنيد( بخابرتأديب)نمودند آنان را 

  .(اک شان را تهيه کنيدلباس وخور
، همچنخين در  حقوق زنان بطور واضو تأمين ومراعات شده استدر اين جمله 

ومعاشرت خوب وپسنديده صخورت   مورد آنان توصيه شده است تا با آنان زندگی
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نان بايخد بخه وجخه    گيرد، به اين مفهوم احاديث زيادی وارد شده است که حقوق ز
 . در مورد شان اجتناب گرددوکوتاهی احسن داده شده از تقصير 

که بابل نه از پيشرو ونه ازپشخت   درمورد کتاب خداوند صآنحضرت -5

 ، به امخت وند دانا وستوده فرستاده شده استسوی خداراه می يابد، زيرا از سربه او
همانا من در ميان شما چيزی راگذاشتم هرگاه بخه آن  : )ان وصيت نموده فرمودندش

خداونخد  ، قرآن کتاب هدايت است( ی شويد، کتاب خداچنو زنيد هرگز گمراه نم
راه هخای سخودمند ورسختگاری    بسخوی  آنان رهبر ورهنمای قانون زندگی بشر، آنرا 

، وخيخر را از شخر تفکيخک    هدايت را از گمراهی ،تا حق را از بابل ،گردانيده است
گخز  نرا محکم گيرد هر، وهرکه آ، راه ياب استآن پيروی کندنمايند، پس کسيکه از
. خوشبخت ميگردد ،از آن متابعت کندوته تمسک جسآن ه به کگمراه نميشود، وهر

نمودنخد، زيخرا قخرآن مشختمل      ن اکتفخا در اين خطبه تنها به ذکر قرآ صآنحضرت
مثل اينکخه بخه قخرآن    هرکه به آن عمل نکند وبوده  صعملی نمودن سنت پيامبربر

ر مورد مخن بخازپرس   شما د از: )صهمچنين فرمودة آنحضرت .عمل نکرده است
 . ميکند صو روش پيامبرداللت واضو وآشکار به عمل کردن سنت ( خواهد شد

بخازپرس   صشخان ايمخورد  در( امخت )آگاهی دادند که آنخان  صآنحضرت -2
شخما در  )که چه جوابی خواهنخد داد؟  ودندماز آنها بازجو ی نسپس و ،خواهند شد

همخه  ( چخه خواهيخدگفت؟  پرسش قرار ميگيريد، پس در مخورد مخن   بارة من مورد 
رسالت خخويش را ادا  و، ه شما امانت الهی را به مارساندهگواهی ميدهيم ک: )گفتند
نگشت شخهادت خخويش اشخاره    سپس با ا( ، ونصيحت وخيرانديشی نموديدگرديد

سه ( گواه باش! خدايا: )، فرمودندردندنمودند درحاليکه آنرا بسوی آسمان بلند ميک
ر مخورد مخن چخه    پخس د )ايشخان فرمخودة  معنخای  . (دنخد بار اين جمله را تکخرار کر 
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: يعنخی ( رسخانديد : )درحق من چه خواهيد گفت؟ وگفتۀ آنان: يعنی( خواهيدگفت؟
امخانتی کخه   : يعنخی ( ادا کرديد)که بدوش داشتيد، بما رسانديد ورسالت پيامبری را 

، امتخت را نصخيحت نموديخد   : يعنخی ( نصيحت نموديخد )بدوش داشتيد ادا کرديد، و

گانخت گخواه بخاش کخه     بنخده   بر: يعنی( گواه باش! خدايا: )صودة آنحضرتوفرم
شخاهدی  !  ای اهلل اقرار نمودند اينکه من امانت را به آنان رسخانيدم و  اعترا  و
 . کفايت ميکند خودتوگواهی 



 
 

 

 

 درس سوم

 بی اعتبار نمودن امور جاهلیت

، ايخن  د ذکر شدکه با امتشان وداع نمودن صضرتحکه قبمٌ متن سخنرانی آنبوري
صحابۀ کرام ايراد گرديخد کخه مکانخت،    سخنرانی با ع مت در روز عرفۀ مبارک به 

در ايخن   ص، آنحضخرت هوم آنرا بطور مختصر بيخان نمخوديم  ، و مفيت، اهممنزلت
 بيخرون نهخادن از   پخا چه از امور جاهليت اعم از گمراهی، انحخرا  و نسخنرانی هرآ
 ملت پايدار 
 .  ل وبی ارزش اعم ن نمودندابراهيمی را بابوبردبار 
هرآنچخه از امخور جاهليخت    ! آگاه باشخيد : )ی فرمودنداين سخنراندر صپيامبر

است در زير دوگامم نهاده شده است و خونهای جاهليت هدر است واولين خونی 
، خون ربيعه بن الحارث است را بی اعتبار ميشمارمرا که از خونهای دوره جاهليت 

قبيلۀ هخذيل بقتخل   برای شير خوارگی داده شده بود و بوسيلۀ که در قبيلۀ بنی سعد 
در  تين سخود از سخودهای مخا   ونخسخ  ،وسود دورة جاهليت بی اعتبار اسخت ، رسيد
همه ، سود عباس بن عبد المطلب است که ن جاهليت راکه بی اعتبار ميشمارمدورا

  3.(اش را بی اعتبار اعمن ميکنم
ر جامعخۀ  نشر فساد دفمکت بار وو بد بيانگر حالتايشان اين بخش سخنرانی 

، همچواحخوال در همخه   جاهليت است که قبل از درخشيدن نوراسمم وجود داشت

                                                 

 . ذکر است ( 3537) که در صحيو مسلم بشماره  يخشی از حديث جابر -3
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ويا معاممت وجود داشته خونريزی، غخارت، تجخاوز    ه عباداتگی آنان چابعاد زند
يده بود تا آنکه قهر وغضخب  ، جهالت ونادانی به اوجش رسبرآبرو وازرشهای مردم

 . ال شان گرديدعايد ح خداوند

 صعياض المجاشعی نقل ميکند کخه آنحضخرت  امام مسلم در صحيو خود از
پروردگارم بمن امر فرمود تخا  ! ه باشيداآگ: )وزی در سخنرانی شان چنين فرمودندر

وهر مالی را که بخه کسخی   ، تعليم داده است به شما بياموزانمآنچه را که امروز بمن 
من همه : )فرمايد حديث قدسی میدر وندخدا. عطا نموده ام برايش حمم است

آنخانرا از ديخن شخان    ولی شيابين  ،گانم را حنيا وراست وحق گرا آفريده امبنده 
، وآنخانرا امخر   انيدندحرام گردبرآنان  را که من حمل کرده بودم آنچه گمراه ساخته 

 چخون  و .در حاليکه دليلخی بخرآن فخرو نفرسختاده ام     ،نمودند تا بمن شريک بياورند
ديد، ازآنها متنفخر  مردمان عرب وعجم را در برابر حق انحرا  و ستيزة  خداوند

بخاقی   -که برعقيخدة توحيخد   (تهود ونصارا)از مردمان اهل کتابگرديد، بجز برخی 
  3.(مانده بودند

، دين شان درهم وبرهم وپيچيخده شخده   به اين حالت مردم نگاه کنيد که چطور
دلسوزی از ميان آنهخا   ، ترحم ونانرا فرا گرفته بودلت وگمراهی آوپردة نادانی وجها

، وبشخريت را  و گرديده بوده تا آنکه نوراسمم تابيخد ، ظلم وتجاوز شايبرداشته شده
 پرتخو  نيکخونی وخيرانديشخی اش درهمخه جخا     نجات داد و از اين وضو فمکت بار

 . افگند

                                                 

 ( . 5752) شماره صحيو مسلم  -5
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جهل،  بنيادو، وبلندهمتی آمده اسمم بانور، علم، خير، هدايت، مصلحت! آری
 شدعوتنور  ، ومردم را بانادانی، گمراهی، انحرا ، ظلم، تجاوز وتاريکيها را برچيد
ها به روشنی ، واز تاريکی ازکفر به ايمان، ازگمراهی به هدايت، از غفلت به بيداری

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ         ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې     ...چ ، کشانيد

    ٨٨ - ٨١: ااطالق چ  ى  ى  ائ  ائ  ەئەئ 
، پيامبری را که آيخات واضخو   ذکری فرود آورده است خدا به سوی شمايقينا ) 

از که ايمان آورده اند وکار های شايسته کرده اند تا کسانيرا  الهی را برشما ميخواند
 . (تاريکيها بسوی نور بيرون آورد

دعخوتی بودنخد،   ه آنان نيازمند همچو رسالت محمدی زمانی به بشريت رسيد ک
ده های مشرک مانند بت پرسختان، آتخش پرسختان،    ن زمان با توزيرا جوامو بشری آ

قهر وغضبش آنخانرا فخرا    برآنان خشم گرفته ، ومردمانيکه خداوندستاره پرستان

دنخد چخه معبخودی را وچگونخه     ، مردمانيکخه حيخران بو  گرفته بود، هم زيست بودند
را خخوب  آنچ کسی، هرمديگرافتاده بودندصفت شده بجان هنده بپرستند؟ مردم در

نگيد، درجهان به انخدازة  جمی پنداشت مردم را به آن دعوت ميکرد وبا مخالفش مي
 صحضرت محمخد  ، تا آنکه خداوندی پرتو رسالت به چشم نميخوردجای پا

پخرده هخای ظلخم را از    و انيديار ومددگار مردم گردايشان را فرستاد وبسوی آنها را 
 ان راه ياب شدنداينکه گمراهفراهم نمود، تادگانی نوين را به آنان نوز آنان برداشته

معبخود حقيقخی شخانرا شخناختند وبخا      ونادانی گرديخده  جانشين جهل ودانش علم و
، وراهی کخه آنخانرا   متش ابرهای شک وترديد در هم شکستاز رح پرنسيم وزيدن 

بخه همخه خخوبی     ،ن وصل ميکند به آنان معرفخی کردنخد  به خوشنودی پروردگار شا
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چنخان تربيخت   آنهخا را  ايشخان  ، بخاز داشختند  زشتی از هر  را امر فرموده وونيکی آنان
بود سرآغاز هخدايت مخردم بعخد    ، اين را شناختندکه آگاه شده خود وپرودش دادند 

دانی کخه  رسی آنان بعخد از جهالخت ونخا   داد ، ووشفای آنان بعد ازمرض، ازگمراهی

بخا   پس چقدر نعمخت بزرگخی را خداونخد    .به سرانجاميد صبوسيلۀ آنحضرت
، جهالخت درهخم شکسخت   درهای به مردم عنايت فرمود که  صفرستادن پيامبرش

   . گوشه وکنار تابيدهمه نور درخشان اسمم در ، ووتاريکی به روشنی مبدل گرديد
ستانی که در به ع مت وشوکت اسمم بنگريد که چگونه در مقابل جاهليت با

مبارزه نمود وبعد از مدت  صضرتردم مسلط بود، آنحوابرا  آن بر ممکه 
گذاشته نور اسمم را  انش جاهليت را زير دوگام شريا رواج سم وکوتاهی ر

 ، خداوندرا سرنگون ساختندديرينه جاهليت وگمراهی و ندخشانيددرهمه جا در

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  چ : ميفرمايند

   ٣٣: اا وبق چڤ  ڦ  
دين حق فرستاد، تا آنرا  با هدايت و که پيامبر خود را با (اهلل)هم اوست) 

: هچنين ميفرمايد( رکان خوش نداشته باشنديان پيروز گرداند هرچند مشبرهمه اد

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  چ 

 ٨٦١: ل  عمراال چۆئ  ۆئ        ۈئ  ېئ          ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  

مبری از خودشان در ميان ، آنگاه که پيامؤمنان منت نهاد ين خداوند برقبه ي)  
وبه آنان کتاب يخت که آيات او را برآنان ميخواند وپاکيزة شان ميدارد شان برانگ

چنانکه ( وحکمت می آموزد درحاليکه قطعا پيش از آن درگمراهی آشکار بودند

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ : ميفرمايد
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ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ       ۅ   

 ٨٥٢ - ٨٥٨: اال رإ چوئ  

همچنان که پيامبری از خود تانرا در ميان خود شما فرستاديم که آيات مخا را  ) 

ه را برشما ميخواند وشما را پاک ميگرداند وبه شما کتاب وحکمت می آموزد وآنچ
کنم ومرا شکر گزاريد شما را ياد کنيد تا  ، پس مرا يادنميدانستيد به شما می آموزد

 ( ومرا کفران نکنيد
گرامی را بجا آريد کخه بخا فرسختادن پيخامبر     خداوند شکر! پس ای مسلمانان

وازة هخدايت  جهالت مصؤون ومحفوظ گردانيده و درما را از آن تاريکی و صاش
 را بمخا گی پروردگار آسمان ها وزمين را برای ما باز نمود، چنخان شخريعتی   بنده  و

 ،ارزانی نمود که بسوی حکمت، پند و عبرت فرا خوانده، مشتمل برعدل، مساوات
، ، پخس همخه منخت   باشخد وتجخاوز مي فحشخاء   دوری از هرگونه زشتی و ، واحسان

احسان ونيکی را نصيب ما گردانيخد،  است که اينگونه  عمت خداوندمرحمت ون
ا شکر ايخن  تا فرمايد توفيق عط مابما از ذات اقدس الهی اينست که وآرزوی  اميدو

 بخشخش ومهربخانی را بمخا بخاز     ،های توبخه نعمت بزرگ را بجا آريم، وبا لطفش در
 . نمايد

منزلت اسمم را بدانخد   ، قدر ومسلمان است تا حق شناس بوده هر پس وجيبۀ
 اصمح ديگران را با پيمخودن و  پابندی داشته مصلحت خويش و وبرآن استقامت و

از هرگونخه کخردار جاهليخت    و ايخد امين اسخمم مراعخات نم  پياده نمودن قوانين وفر
نايخل آمخده از قهخر     ا خداونخد اهی دوری گزيند تا بخه خوشخنودی ولطخ   وگمر

بخدترين  : )فرمخوده  ص، چنانکه روايت شده که آنحضرتوغضبش محفوظ بماند
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کسخيکه در حخرم مرتکخب گنخاه ميشخود       :سه کسان انخد  ندنزد خداودر مردمان 
، وکسخيکه بخه   روش جاهليت را زنخده سخازد   تا در اسمم راه ووکسيکه آرزو دارد 

 3.(ريزدميخواهد خونشرا ب ناحق مدعی خون شخصی شده و

: پرارزشی اشاره نمايم که بنخام  ذکر است که به کتاب مفيد ودراين مقام شايان 
 صخدااموريکه پيامبر: يعنی( أهل الجاهليه صالمسا ل التی خالا فيها الرسول)

، که آنخرا عممخۀ مجخدد شخيس ا سخمم      ل جاهليت مخالا نموده استن با اهدر آ
مسخلمان از آن اسختفاده    ، والزم است هرنوشته است :سليمان التميمیمحمد بن 

 صيست کخه آنحضخرت  اين امور: )وسود ببرد، وی در مقدة کتابش چنين ميگويد
د که هيچ خوان در آن مخالفت نموده انبا اهل جاهليت اعم ازاهل کتاب ومردمان نا

به وی پاداش نيخک دهخد    خداوند( ز دانستن آن مستغنی شده نميتواندمسلمان ا
جاهليخت  روش اهخل   پنخدهايش را مفيخد گردانخد ومخا را از راه و     وعلم ودانخش و 

   . وگمراهان در امان نگهدارد، زيرا اوتعالی بهترين عهده داران است

                                                 

 .  س ازعبد اهلل بن عبا(  5775) شماره صحيو بخاری  -3



 
 

 

 

 درس چهارم

 سفارش در مورد زنان

عرفه به آن تأکيد وسخفارش   سخنرانی روزدر صگرامی ماپيامبرجمله اموريکه  از
پسخنديده   ورفتار نيک و ن مراعات شده، مسأله زنان است که بايد حقوق آنانمودند

، ازخداوند در مورد زنخان بترسخيد  : )چنين فرمودند ص، پيامبربا آنان صورت گيرد
 ايشخانرا بخرای  جنسخی از ت الهی گرفته وبا کلمۀ خدا استفادة زيرا شما آنانرا به امان

را کخه شخما خخويش     خويش حمل ساخته ايد، حق شما برآنان ايخن اسخت کسخی   
( ديخب بخخابر تأ )راه ندهند، واگر اين کخار را نمودنخد آنخانرا   شما به خانۀ نميداريد 

درسخت و  بگونخۀ  بايد برشما اين است که زنان ، وحق که شديد نباشد ، زدنیبزنيد
  3.(يه کنيديده لباس وخوراک شانرا تهپسند
، وکسانی آنرا مراعات وعملخی ميکننخد   ين سفارش با ع مت در مورد زن بودا

از خداوند درمورد : )فرمودند صآنحضرتقسميکه ، ترسندمی  که از خداوند 
 آنخان در امخن و  : يعنخی ( ...ا به امانت خداوند گرفته ايد شما آنانرزنان بترسيد زيرا 

در نخزد   ، زيرا آنان امانخت خخدا  واذيت نشوند امان تان قراردارند، پس بايد آزار
يشانرا برای وبا کلمۀ خدا استفادة جنسی از ا: )ص، وفرمودة آنحضرتشما هستند

ن اجازه داده وحخمل  خداوند وشريعتش بشما چني: يعنی( خويش حمل ساخته ايد

                                                 

درج به روايت جابر بن عبداهلل(  3537) اين حديث با تفصيلش در صحيو مسلم شماره  -5

 . است 
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ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   چ: نکه خداوند در اين مورد ميفرمايخد ، چناگردانيده است

، دو پس از زنانيکه می پسنديد به نکاح خود در آريد... )  ٣: اا سد   چک  گگ   ک 
 ... ( سه الی چهار 

رعايخت ونيکخی    ،، قخدر دانخی  ی پس بايد ديده های زن مسلمان به ايخن پخذيرا  
ايخخن مقخخام بخخزرگ در ص، زيخخرا آنحضخخرتروشخخن گخخردد ومرحمخخت خداونخخد

، همچنخين در مناسخبت   نمودند خاصی یوسخنرانی ايام وداع در مورد آنان سفارش
جملخه  شان سفارش وتوصيه صورت گرفته اسخت، از ومقام های ديگر نيز در مورد 

روايخت شخده کخه     حديثی که در صحيو بخاری ومسلم به نقخل از ابخو هريخره    
استخوان پهلو خواهان رفتار نيک با زنان شويد، زيرا زن از : فرمودند صآنحضرت

، اگر خواسخته باشخی راسختش    باالتر آنستای پهلو آفريده شده وکجترين استخوانه
، پخس در مخورد زنخان    اگر آنرا بگخذاری هميشخه کخج اسخت     کنی او را ميشکنی، و

زن مسلمان بايد بداند که وی زير سخايۀ اسخمم از   . (يدهمديگر را وصيت خير نما 
، کرامت وحياء برخوردار بوده ميتواند همه حقوق مشروع خويش زندگانی عزتمند

درموردش واجب گردانيده، بدست آرد، بخرعکس زنخدگی زن در    ه خداوندرا ک
ادات هرگاه در مورد حقوق زن مسلمان که زيخر سخايۀ تعلخيم وارشخ     .عهد جاهليت

ينی يگانه آ که ، در خواهی يافت دقت ديده شود با دواالی اسمم زندگی بسرمی بر
، اده، همانا اسمم اسخت که زن را از پنجۀ فرومايگی، تباهی، فساد، واهانت نجات د
، یپاکخدامن  عفخت و را که زيرا وی در دامان وآغوشش ميتواند زندگی شرافتمندانۀ 

ميخان   اگخر  ، وبسخر بخرد   ن ر ميخخورد ب، منزلت عالی در همه جوانب آن وسترحياء 
در زيرسخايۀ اسخمم مقايسخه شخود تفخاوت      حالت زندگی زن در دوران جاهليخت و 
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يار همسر وهمسفر زندگی ايخن دو دوران مشخاهده   اخت، وزيادی را درتعامل، روش
در صخحيو خخود    بخه نقخل از عخروه بخن الزبيخر      :امخام بخخاری   .خواهيد کرد

برخی مانند نکخاح امخروز بخود کخه     : دوران جاهليت چهار نوع بودنکاح :)که3آورده

و ولخی  د ايخواهرش را خواستگاری مينممردی نزد مرد ديگری رفته از او دختر يا 
د ومرد نيز نکاح آنخرا قبخول   ر مقابل يکمقدار مهر به شوهر ميدهرا د ، اوامر آن زن

مسرش از عادت از پاک شدن همرد پس که مروج بود بوری  ند، ونکاح ديگرميک
بگيخر وشخوهرش از او دوری    از او نطفه فمنی را بلب کن و: ماهانه به او ميگفت

مطمئن ميگرديد وپخس از  ا آنکه از حامله شدن همسرش از مرد مورد ن ر مينمود ت
آن به ميل خود ميتوانست با همسرش همبستری نمايد ومرد ايخن کخار را بخه دليخل     

، ونکخاح  ود که اين نکاح استبضخاع يخاد ميشخد   تمايل به نجابت وبزرگی فرزند مينم
ديگری که مروج بود گروهی کمتر از ده نفر يکجا شده وبه نوبت با زنخی آميخزش   

، بعخد از چنخد   زن باردار شده بفلی به دنيا می آورد وهمبستری ميکردند وچون آن
چکخخدام شخخان ، وهيشخخبی آنخخان را ميخواسخخت وهمخخه در برابخخرش حاضخخر ميشخخدند

شخما بخه   : سپس آن زن به ايشان ميگفخت ، يابی ممانعت ورزدنميتوانست از حضور
! از توسخت ( ای فمن)کاری که نموده ايد آگاهيد، اينک من بفلی زا يدم واين پسر

ونکاح چهارمی  .فرزندش را به او پيوند ميداد وميبرد ا دلش ميخواست نام هرکه ر
او  زنخی همبسختری ميکردنخد و    چنين بود که مردانخی چنخد بخاهم يکجخا شخده بخا      

برسخر   ، که اينان فاحشه ها بودنخد و که نزدش می آمد روی نمی گردانيد هرکسیاز
سی ، هرکبودن شان باشدند تا نشانۀ فاحشه در خانه های شان بيرق های می افراشت

                                                 

 ( .  2357) بشماره صحيو بخاری  -3
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، همه مردانيکخه  اين زن چون ميزاييد. آنان شود که ميخواست ميتوانست وارد خانۀ
 می آمدند ومرد قيافه شخناس را ميخواسختند واو   با او همبستری نموده بودند نزد او
ه سخپس بنخام فرزنخد او خوانخده     اشت پيوند دادفرزند را به آنکه بيشتر شباهت ميد

 صحضرت محمخد   ميتوانست انکارکند، پس وقتيکه خداوندميشد، وآن مرد ن
را ، وتنها نکاح اسخمم  اعمن نمود ودردمرا فرستاد تمام نکاحهای دوره جاهليت را 

جاهليت ماننخد لخوازم وسخامان وچخار     عهدزن در . (که امروز وجود دارد تأييد کرد
، از ميراث دزنا مجبور ساخته ميش به ارتکاب فاحشه و پايان خريد وفروش شده و

حق ملکيت چيزی را نداشت لخيکن   ،د ولی مال وی به ميراث برده ميشدمحروم بو
، واکثخر کسخانيکه زن را در   ران به ملکيت غيخر در آورده ميشخد  يگخودش به ميل د

، را نيز اجازه نميدادندملکيت خود داشتند به آنان حق تصر  در مال شخصی شان 
، همچو ظلم وستم باقخت فرسخا وشخرايط    ، مرد بودويگانه صاحب ومالک مال زن

 ، وآنانرا ازيخن شيدخبرزن حاکم بود، تا آنکه نور اسمم در روز گار تلخی دشوار و
م با ارشادات وتوجيهخات  بدون شک دين اسم. وضو فمکت بار وناگوار نجات داد

پر از حکمتش شر ، کرامخت وسخعادت زن را محفخوظ ومصخؤن      و نيک ومناسب
وشر وفساد است به آنان  وسعادتمنديکه دور از هرگونه فتنهرام ، وزندگی آگردانيد

 . مهيا نمود
، که نه تنهخا زن  مم در اين بابت قوی واستوار استتوجيهات ورهنمودهای اس

گزند چنين فتنه ها، مصا ب ورنجها در امان ميماند، بلکه همه افراد جامعه از از شر
واالی اسمم کخه  اليم وضوابط اگر تع ، ولیسالم وسممت ودر امان ميمانندبمهايی 

، مود، بدانيم که بم، مصخيبت مرتبط به زن است از جامعه رخت بربست وعزيمت ن
در ايخن مخورد   ، گريبانگير جامعه اسخممی خواهخد شخد   وفتنه های گوناگون وپيهم 
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، تمدن آنانرا به دقت مطالعخه نمايخد  تاريس بهترين شاهد است وهرکه تاريس ملتها و
يافت که يگانه سبب شکسخت ومتمشخی شخدن تمخدن جوامخو بشخری       در خواهد 

وشيوع فساد اخمقی وپخش ونشر فرومايگی وفساد وجرايم در اين جوامو همانخا  

پخس  . ارشادات ورهنمودهای دين بوده استدوری وعدم مقيد بودن زن به تعاليم و
ال وکمخ  های اسمم را بخا از صخميم قلخب    برزن مسلمان الزم است تا همه رهنمود

انگيخز نصخيبش   ايت پذيرفته آنرا عملی نمايد تخا زنخدگی باسخعادت ومسخرت     ضر
 . شبختی دنيوی اخروی را حاصل نمايدوخو ندگرديده وخوشنودی خداو

ق آداب واخمرفتار نيک نموده با آنان  اوليای امور زن الزم است تاهمچنين بر
هی آنخانرا بخخابر   ا، وخيرخخو حقوق، عخزت، کرامخت  . اسممی را به آنان بياموزانند

يخار   د، خداونخد ن خر بگيرنخ  مخد  وکسب ثواب وپاداشش  رضامندی خداوند

 .اإب  اإالو  اإلوإومددگاريست که شريکی باخود ندارد، 





 
 

 

 

 درس پنجم

 ، مال وآبروهای مردمحرام گردانیدن خون

( عيد قربان)روز نحر صدر صحيو بخاری ومسلم وغيره ثابت است که آنحضرت
تأکيخد نمودنخد حخرام    نمودند وچيز مهم وبزرگی که بخر آن  ايراد نی به مردم سخنرا
 ، همچنخين چنخدين صخحابی ديگخر    ، مال وآبروهای مسخلمانان بخود  قرار دادن خون

روايت  صاز رسول خدا ابن عباسجمله ه اند، ازاين حديث را روايت نمودنيز
بخه مخردم چنخين خطخاب     ( يخوم النحخر  )در روزعيخد قربخان   صکرده که آنحضرت

ايخن کخدام   : فرمونخد . روزحخرام : اين کخدام روزاسخت؟ گفتنخد   ! ای مردم: )مودندفر
. مخاه حخرام  : ايخن کخدام مخاه اسخت؟ گفتنخد     : فرمودند. شهرحرام: ؟ گفتنداستشهر

همانا خون ومال وآبروهای تان برشخما حخرام اسخت ماننخد حرمخت ايخن        :فرمودند
، رتکرار نمودنددين باعبارات را چناين . روزشما، دراين شهر شما ودراين ماه شما

آيخا تبليخغ   ! تبليغ نمودم؟ خداونداآيا ! اخداوند: سپس سرشانرا بلند نموده فرمودند
قسم به ذاتيکخه جخانم بدسخت اوسخت همانخا ايخن        :ميفرمايد نمودم؟ ابن عباس

پس بايد آنکخه   -،به امتش توصيه نمودند صسخنرانی وصيتی است که آنحضرت
، بعخد از مخن کخافر    ا به آنکه حضور نخدارد برسخاند  دراينجا حاضر است اين پيام ر

   3.(ويد که گردن يکديگر را بزنيدمش

                                                 

 ( .  3731) صحيو بخاری شماره  -3



 در حج صخطبه های پیامبر   31
 

کخه  روايخت نمخوده    أبی بکره نفيو بن الحارث الثقفی همچنين حديثی را که
آيا : )ما خطبه ای ايراد نموده فرمودند در روز عيد قربان برای صخداپيامبر: گفت

 صآنحضخرت . رسخولش دانخاتر انخد    و خخدا : ميدانيد اين کدام روز است؟ گفتنخد 
ا آنکه گمان کرديم شايد آنرا به نام ديگری غير از نام اصخلی اش  د تسکوت نمودن

اين : فرمودند. آيا ذوالحجه نيست؟ گفتيم بلی: اری کند، همين بودکه فرمودندنامگذ
خخاموش شخدند    صآنحضخرت . ورسولش داناتراند خدا: کدام شهر است؟ گفتيم

اری کند، اصلی اش نامگذ امم که شايد آنرا بنام ديگری غير از نچنانکه گمان کردي
شما حرام است مانند حرمت اين روزشما، در همانا خونها ومالهای تان بر: فرمودند

آيخا تبليخغ   ، اينکه نزد پروردگار تان حضخور يابيخد   تااين شهر شما اين ماه شما ودر
اينجا حضخور دارد ايخن   آنکه در خدايا گواه باش، بايد: فرمودند. بلی: نمودم؟ گفتند

وجود دارند که درک  ، زيرا بسيار تبليو شدگانیرا به آنکه حاضر نيست برساند پيام
ر مشويد کخه گخردن يکخديگر را    من کافشان از شنوندة اول بيشتر است، پس بعد از

  3.(بزنيد
خخدا  پيامبر: کخه گفخت  روايت نمخوده   چنين حديثی را که عبداهلل بن عمرهم

. خخدا ورسخولش داناترانخد   : ايخن کخدام روز اسخت؟ گفتنخد    : )ا فرمودنددر من ص
خداوند : است پس ميدانيد اين کرام ماه است؟ گفتنداين روز حرام  همانا: فرمودند

خداونخد  ! همانخا : سخپس فرمودنخد  . ماه حرام است: فرمودند. ورسولش بهترميدانند
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رمخت ايخن روز شخما، در    ، مانند حخون ومال وآبروهای تانرا برشما حرام گردانيده
 3.(اين ماه شما، در اين شهرشما

در  صروايت نموده اينکه آنحضرت که جرير بن عبداهلل البجلیوحديثی را

بعد از من : )سپس فرمودند( از مردم بخواه تا خاموش باشند: )الوداع فرمودند هحج
ورد مخ در ايخن  خمصخه   5.(مشويد که برخی از شما گردن برخی ديگر را بزندافر ک

 . احاديث زيادی روايت شده است
 اين سخنرانی پرع مت با الفاظ پرمحتوا داللخت واضخو بخر بزرگخی وحرمخت     

ز گونخه تجخاو  لمانان وحمايت ونگهداری آن نمخوده، وهر ، وآبروهای مس، مالخون
 . براين ارزشها را حرام ميگرداند

 ، مخال وآبروهخای  درحقيقخت خخون  : )اسخت فرموده  :شيس ا سمم ابن تيميه
آنرا حمل  صورسولش رشان حرام بوده مگر اينکه خداوندمسلمانان بريکديگ

مخردم سخخنرانی نمخوده    هنگاميکه در حجه الوداع بخه   صخداپيامبر، نموده باشند
حرام اسخت ماننخد حرمخت    ، مال وآبروهای تان برشما خون! همانا: )چنين فرمودند

يزهخای  همخه چ : )رمودنخد ف و 3.(اين روز شما، در اين شهرشما ودر ايخن مخاه شخما   
کسيکه نماز : )فرمودند و5.(برويش، مالش، آمسلمان بر مسلمان حرام است، خونش

، پخس وی  يخاورد وحيخوان ذبخو شخدة مخارا بخخورد      را ادا کند وبه قبلۀ ما روی ب ما
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هرگاه دو : )وفرمودند( و رسولش قرار دارد مسلمان بوده در حمايت وضمانت خدا
ابخرهم قخرار بگيرنخد قاتخل     در بر -يخا هرنخوع سخمح    -مسلمان با شمشيرهای شان

ن شخ  اي! ای رسول خدا: درآتش اند، گفتيم هردو( کشنده وکشته شده)ومقتول 

 چون او نيز ميخواست: قاتل است که به دوزخ ميرود، گناه مقتول چيست؟ فرمودند
بعخد از مخن کخافر مشخويد کخه      : )فرمودند 3.(شخ  جانب مقابلش را بقتل برساند

 هرگاه مسخلمان بخه بخرادر   : )فرمودند و5.(ی ديگر تانرا بزنداز شما گردن برخ برخی
ايخن احاديخث    3.(ای کافر، اين کلمه به يکی ازآنها باز ميگردد: ويدمسلمان خود بگ
 . سخنش به پايان رسيد 5.همه صحيو است

تأکيد محکم ( خون، مال وآبروهای مردم)به حرمت اين سه چيز صخداپيامبر
آنهخا را ماننخد    حرمتو، ت آنها را بيشتر وبزرگتر ازهمه چيز خوانده اندمنزل نموده

م ودر شهر حرام گردانيده سه بار آنرا تکرار نمودنخد  ، در ماه حراحرمت روز حرام
شخهای شخان در ايخن مقخام     مردم اهميت وع مت اين سخه ارزش مهخم را بخا گو   تا

، سپس ه حاضر نيستند برساننده مردمانيکب ار امر فرمودند تا اين پيام ، وواالبشنوند
آن وشخهريکه در ، ماه هان شانرا بخود جلب نموده از روزاذ وجه وت صآنحضرت

ده وحرمت اين مقامها را به آنخان يخاد آورشخدند، هرچندکخه همخه      پرسيدارند قرار 
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ه مقخام را مقدمخۀ   حرمت ايخن سخ   صحرمتش را خوب ميدانستند ولی آنحضرت
 . ال وآبروهای مسلمانان قرار دادند، مخوناهميت  ، ع مت وبخابر بيان حرمت
بخه   ، آبخرو ومخال را  حرمت خون صآنحضرت: )ميفرمايد :حافظ ابن حجر

آنجا مردمخی حضخور داشختند کخه     حرمت روز، ماه وشهرتشبيه دادند، بخابريکه در
، مراعات می نمودند وهرگزگمان بی حرمتخی نهايت بی اين زمان ومکان را حرمت 
کخان  مان ومکان نداشتند، واگرکسی که در ايخن زمخان وم  ی را در همچو زوگستاخ
وبی روی می شمردند، بخه ايخن    حيا ، وبیعمل بدی ميشد وی را انسان بدمرتکب 

، حرمت اين مقام ی مسلمانان را به آنها بيان کننداينکه حرمت ارزشهامن ور قبل از
ان را در دلهخای شخ   ، ع مخت وحرمخت ايخن ارزشخها    را مطرح نمودند تا اهميت ها

   3.(برقرار سازند استوار و
دار داده شخ دراين سخنرانی درمورد خونها وحرمخت آن ه  صسپس آنحضرت

ی ديگرتخانرا  من کافر مشويد که برخی از شخما گخردن برخخ   بعد از: )چنين فرمودند
کخه  را کسخانی ايشخان  )،جدا برحذر بخود که بايد از آن بود  یاين آگاهی مهم 5.(بزند

اين نخوع   3.(زنند کافر ناميده واين کردار را کفر شمردندييگری را به ناحق مگردن د
از دايرة اسمم خارج نمايد، بلکه کفر پخا ين تخر از آن    ، کفری نيست که انسانراکفر

روش ننگين ايخن   از شاخه های زشت ويکی بيانگر آن است که اين کردار  بوده و
آنخانرا از  وبخيم داده  انش روست که اسمم در اين مورد به پيرو، از ايننوع کفر است
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، يکدلی سازگاری، تا ميان مردم ن عمل بد بطور جدی منو نموده استارتکاب چني
يخختن نخاحق وبخی موجخب مصخؤن      وهمبستگی تحقق بافتخه وخونهخای آنخان از ر   

روايت شده  صخداديگری از پيامبر، بمعنای حديث فوق حديث ومحفوظ بماند

پخس   3.(وی کفر ميباشخد  ست وجنو بادشنام دادن مسلمان فسق ا: )ه اندکه فرمود
 و بوده مرتکخب تجخاوز برخخون، مخال    مسلمان الزم است تا مواظب وهوشيار برهر

وخيم وسخرانجام بخدی    واقب، زيرا اين گناه بزرگ بوده عآبروهای مسلمانان نگردد
 . را در پيش دارد

نامخه فرسختاد واز    ت اسخت کخه مخردی بخه اميرالمخؤمنين عمخر فخاروق       رواي
که تمام علخم را در برداشخته باشخد، حضخرت      تا برايش نامه ای بنويسدخواست او

فراخ است وليکن اگر بتوانی با بسياردامنۀ علم : )برايش چنين نوشت قفاروعمر
، شخکمت از مالهخای   خونهای مردم سبکوند در حالی روبروشوی که پشتت ازخدا

لمانان باشخی، پخس   ، وپيوسته باگروه مسآنان خالی، وزبانت از آبروهای آنان مصؤن
   5.(اينکار را بکن

خن نيک وپرمحتوا، وچخه علمخی سخودمند    ، وچه سپرارزشاندرز وچقدر پيام 
 !! وجامو
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 درس ششم

 ج خصلتی که باعث داخل شدن بهشت میگرددپن

الوداع به آن توصيه  های شان درسخنرانی در صجمله اموريکه آنحضرتاز
از رسخول  : ا روايخت نمخوده چنخين ميفرمايخد    آنر وتأکيد نمودند ابوأمامه الباهلی

تخان  از پروردگار: )رمودنخد الخوداع سخخنرانی نمخوده ف    شنيدم که د صخدا
مالهخای خخودرا    بهراسيد، وپنج نماز تانرا ادا کنيد وماه تخانرا روزه گيريخد وزکخات   

 3.(به بهشت پروردگارتان داخل ميشويد، زمامداران تان فرمانبرداری کنيد بدهيد واز
( حسخنٌ صخحيو  )ايخن حخديث  : تده وگفته اسخ وقل نمين حديث را امام ترمذی نا

 . آنرا نقل نموده اند 5(پروردگار تانرا بپرستيد)امام احمد وحاکم بالفظچنانکه  ،است
نايل آمدن بخه نعمخت    اين وصيت جامو وپرمحتوا اسباب داخل شدن بهشت و

 . خوش ودلپسند آنرا بيان می نمايد گیها، نيکی ها، وزند
آنرا  گونه ناخوشی ونامميمتی بوده خداوندهربهشتی که سرای سممتی از

مانبردار ودوستان نيک وصالو خود آماده ساخته است، چيزهای به بنده های فر
 آن چيزی نشنيده و، وهيچ گوشی ازه گرديده که هيچ چشمی آنرا نديدهآن آماددر

                                                 

/ 3صحيو سنن الترمذی ) وعممه البانی آنرا صحيو گفته است (  535) شماره سنن الترمذی  -3

337  . ) 

) وعممه البانی آنرا صحيو گفته است (  3/1) درک حاکم ومست(  523/  2) سنن احمد  -5

 ( .  757الصحيحه 
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ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ : دميفرماي خداوند. بشری خطور نکرده استبر قلب هيچ 

نميداند که از پس هيچ نفسی ) ٨١: ااسجهللإ چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ   ھ  ھ            ھ  
ن داشته شده است به چه چيزی برای آنان پنها ،شم هاستچنچه مايۀ روشنی آ

 . (-از اعمال شايسته در دنيا -ردندکپاداش آنچه مي
نسخبت  ( اخخل ميشخويد  به بهشت پروردگارتخان د : )صفرمودة آنحضرتدر و

را بيخان  آنخ مقخام  ، شخر  وبلنخدی   شأن ومنزلت، بزرگی دادن بهشت به خداوند
 . ميکند

بخه  آن بنخده  پنج اسباب با ع متی را يخاد آورشخدند کخه بوسخيلۀ     صخداپيامبر
 : از قرار آتيستآيد که نعمت وپاداش نيک بهشت نايل می 

يعنی باعملی نمودن ( از پروردگارتان بهراسيد: )فرمودند صخداپيامبر -3
ی کلمۀ تقوی اومعن. ستيکه منو نموده ازهرآنچيزودوری جستن ا اوامر خدا

يه قرار دهد تا اخود وچيزيکه از آن هراس دارد نگهبان و وقاينست که بنده ميان 
راس وترس از ه حمايت ونگهداری کند، وتقوای خداوند بمعنایآن خطراو را از 

قهر سبب يکه امورانسان بايد ميان خود وپس قهر وغضب وعذاب اوتعالی هست، 
وآن نگهبان عبارت از پيروی از  ،دهدقرار ميشود نگهبان خداوند وغضب

: چنانکه بلق بن حبيب. تعالی می باشدودوری از نواهی او اوامرخداوند
 هدايات وتقوی وهراس از خداوند آنست که بنده در پرتو: )فرموده است

به اميد  ،تام نمايد یاو را عملی نموده از وی فرمانبردارامر ودهای خداوند، اورهنم
، پرتو نواهی خداوندبانی خداوند را بدست آورد، و همچنان دراينکه رحمت ومهر

در  ميشود ترک کند تا ازعقوبت خداوند سبب نافرمانی خداوندکه هرآنچيزي
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ن جهد وکوشش درپند داد ای تقوی وهراس ازخداوندپس معن 3.(امان تماند
 خداونديکه اموروبا عملی نمودن  هفرمان برد نفس است تا ازخداوند

فرايض ، بويژه اجرا نمودن يگرداند تقرب ونزديکی حاصل نمايدخوشنود مرا

زيربنای  ، همچنان ايمان داشتن به اصول ووواجبات، ودوری ازگناه واعمال بد
مفهوم ادات آن نيز زيراتير وفرامين وعب، وانجام دادن دستمتين واستوار دين اسمم

، چنانکه ت وصفات پرهيزگاران بشماره ميرودخصلا داخل بوده وازومعنای تقو

ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    چ: يفرمايدم خداوند 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   

ڤ  ڤ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ    ڃ  ڃ  ڃڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ

که روی خود را بسوی مشرق ومغرب  کاری آن نيستنيکو) ٨١١: اال رإ چڎ  
به خدا وبه روز باز پسين وفرشتگان وکتاب  ، بلکه نيکی آنست که کسیيددانرگب

نزديکان وجود دوست داشتن آن به  ، ومال خود را باوپيامبران ايمان بياورد
در راه ماندگان  يتيمان ومساکين وبه ( همچنين)وخويشانوندان خود بدهد و

 ،زکات را بدهد ، ونماز را برپا دارد وبردگان( راه آزاد کردن)ودر( گداها)وسا من 
ختی وزيان وبه کنند وآنان که در سوآنان که چون عهد بستند به عهد خود وفا 

                                                 

( الزهد ) وهناد بن السری در (  3353) بشماره ( الزهد ) اين اثر را عبداهلل بن المبارک در  -3

از ( تخريج کتاب ا يمان ) نقل کرده اند وعممه البانی آنرا صحيو گفته است (  235) بشماره 

 .   31ته ص ابن ابی شي
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( در ادعای ايمان خويش)ينان کسانی اند که راست گفته اندا ،هنگام جنو صابرند
 . (اينان متقيان اندوهم 
برنمازهخای فخرض   : یيعن( پنج نماز تانرا ادا کنيد: )صآنحضرتة وفرمود -5

را رعايت ومواظبت برآن از اسباب داخخل شخدن بهشخت    ، زيپنجگانه مواظبت کنيد
ون مازها ستبوده، ترک وضايو کردن آن سبب داخل شدن دوزخ ميشود، زيرا اين ن

تأکيخد شخديد وجخدی     آنهست که برشهادت  کلمۀواز مهمترين ارکان دين بعد از
، پروردگخارش بخوده  ، چنانکه اين نمازها پيونخدی ميخان بنخده و   صورت گرفته است

، با وی در مورد آن در روز قيامت محاسبه ميشود همين نمازهاسخت اولين چيزيکه 
د بخود پخس سخاير    ، واگخر فاسخ  بود پس سايراعمالش درست خواهدشداگردرست 

، برپخا  فاصل ميان کافر ومسلمان بوده وهمين نمازها حد ،اعمالش فاسد خواهدشد
دين بوده بهره ، وکسيکه نماز را ادا نميکند بی ايمان، وترک آن کفر استنمودن آن 

 . ای ازاسمم ندارد
نقخخل شخخده کخخه   احمد وغيخخره ازعبخخداهلل بخخن عمخخروبن العخخاص  مسخخنددر

ومت نمخخاز مخخداکسخخيکه در:)روزی درمخخورد نمخخاز چنخخين فرمودنخخد صآنحضخخرت
خواهخد بخود،    برهان ونجخات بخرايش   وپيوستگی داشته باشد در روز قيامت نور و

ی برايش خواهد بود، مواظبت نداشته باشد نه نور ونه برهان ونه نجاتآن وکسيکه بر
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أبی بن خلا يکجخا   در روز قيامت با قارون وفرعون وهامان و( ترک کننده نماز)و
   3.(خواهد بود

ک رمضان ماه مبار: يعنی( ماه تانرا روزه بگيريد و: )صوفرمودة آنحضرت -3

نوشيدن وساير شکننده های روزه ازبر  روز امتناع خوردن ورا روزه بگيريد واز
ه گرفتن آنرا روز ورزيد، روزه ماهيست که دربول سال يکبار می آيدکه خداوند

 ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      چ : بربنده گان خود فرض گردانيده است، قسميکه ميفرمايد

! ای مومنان) ٨١٣: اال رإ چٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  
برشما روزه فرض گردانيده شد همانگونه برآنانيکه پيش ازشما بودند فرض شده 

مسلمانان باهم اين فريضه را  ی چند،دراين روزها. (بود، تا اينکه به تقوی گراييد
راکنار همسردن، هم بستری باه نموده تمامی ميل وتمايل اعم ازخوردن، نوشيادا

حسان خويش را داری فضل وادر مقابل اين باعت وفرمانبر ميگذارند، خداوند

بندگی ميرساند، کمال شانرا کامل ساخته وآنانرا به حد ، ديننصيب آنان گردانيده
که دربهشت برين آماده شده است نصيب شان خواهد نمودهمچنين پاداشی را

 ( وارد بهشت ميشوندآن ران ازان ميگويند وتنها روزه داآن دری است که آنرا ريودر
آنچراکخه  : يعنخی ( ای خخودرا بدهيخد  زکات ماله و: )صآنحضرتوفرمودة  -5

زکات برفقيری که  .نيده وآنرا حق مال قرار داده استبرشما فرض گردا خداوند
تخا ديخن    ،، بلکه باالی ثروتمندان واجب اسخت مالک نصاب نيست واجب نميباشد

                                                 

/ 3وهيثمی درمجمو الزوا د (  3557) ، وصحيو ابن حبان شماره 351/  5مسند امام احمد  -3

در مجموع فتاوايش : چنانکه عممه ابن باز ( راويان حديث احمد ثفه اند : ) چنين گفت  515

 . 577/ 33اسناد آنرا حسن گفته است 
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، پاک شده ونموکند واخمق شان بلنخد بخرود  مالهای شان کامل گردد وشان  انايمو
مقابخل آفخات ومصخا ب مترقبخه کخه شخايد       نانکه پرداخت زکات مانو وسپری درچ

بديهای آنان وهمکاری  کنندةودر عين زمان پاک ومحوبرمالهای آنان وارد آيد بوده 

 مخت ومنفعخت ايخن    کمخال وع ودلسوزی بامستمندان ومحتاجان اسخت، بنخابراين   
 . ادت برای همه واضو وهويدا ميگرددعب

اين فرمودة در( از زمامداران تان فرمانبرداری کنيد: )صوفرمودة آنحضرت -2
، مگرا اينکه به امر به شنيدن وفرمانبرداری زمامداران مسلمانان است صآنحضرت

ز نصيحت شوند وابايد نمايند پس در اين صورت امر  خداوندگناه ومعصيت 
 ز نموده دست از اباعت آنان نکشند، خداوندانقمب وخروج برضد آنان پرهي

   ٥٥: اا س   چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  چ : ميفرمايد

يخخامبر را اباعخخت کنيخخد واولخخی    خخخدا را اباعخخت کنيخخد وپ   !ای مومنخخان) 

چنانکخخه ( يخخداباعت کن،هسخختندخخخويش راکخخه ازخخخود شما ( فرمانروايخخان)األمخخر
 :امام مسلم. وداع بر اين مسأله تأکيد ورزيدندال درسخنرانی  صتآنحضر

از يحيی بن حصين نقل کرده که وی ازمادر بزرگش شنيد کخه وی   3صحيو خوددر
هرگاه برشخما  : )ميفرمودندکه چنين را شنيد صخداالوداع سخنرانی پيامبر در

بشخنويد وفرمخان    را رهبری کند، پس از وی شود که با کتاب خدا شماغممی مقرر
را از امخور ديخن   بخوده آنخ  مامخدارش  مطيو زپس بايد هر مسلمان فرمانبردار و( بريد

وجلب رضخايت اوتعخالی بشخمارد، واينخرا      وسيلۀ نزديکی به خداوند پنداشته و
اقخدس  که آن ذاتيکه به اباعت وفرمانبرداری زمامداران امر نموده همخان ذات  بداند

                                                 

 ( .  3737) شماره  -3
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، وهمۀ اين امخور از اسخباب داخخل شخدن     نموده است امر...و، زکات به نماز، روزه
ايخن خصخلتهای   . تعخالی هسخت  بهشت ونايل آمدن بخه رضخامندی وخوشخنودی او   

ها  گی، به مؤمنان نسبت داده شده است، زيرا از ويژه شدپنجگانه که درحديث ذکر

 . اسباب تکامل ونيکونی آنان ميباشدو
مابعدش بخه مؤمنخان در   ودادن اين خصلتها نسبت حکمت : )ميفرمايد :بيبی

اين اعمال با کيفيت مخصوصش از ويژه گی های آنان بوده ن نهفته است که خود آ
که امر شده اند درانجام دادن آن به آنچه که برساير امتهای گذشته امتياز داده شده تا

 همانخا بهشخت   کهمرتبط به امربلند وکاملتری ، زيرا اين نسبت دادن مبادرت ورزند
سبت داده است تا آنانرا ننيز آنرا با وصا ربوبيت خود  و خداوندميباشد است 

قخش فعخال دارد بخه    اين راستا نربيت وپرورش داده نعمتهايی که دريش تبيشتر از پ
  3.احساس نمايند، ا تفاوت وامتيازيکه آنان برساير امت ها دارندت، آنان بازگونمايد
ارزانخی نمخوده دربهشخت    عمخل صخالو   ميخواهيم که بما توفيخق  ازتو! خداوندا

از تخو يخاری ومخدد    گردانی، وداخل ما را  ینعمت جاويدان از ، اين سرای پربرينت
شخت ميشخود پايخدار    ميخواهيم تا ما را در انجام دادن کرداريکخه باعخث دخخول به   

 . اجابت گری واستوار نگهداری، زيراخودت شنوا و

                                                 

 .  537/  3األحوذی تحفۀ  -5





 
 

 

 

 درس هفتم

هد، وچه سی مسلمان، وچه کسی مجا، وچه کچه کسی مؤمن

 استکسی مهاجر

 صآنحضرت: فرمودتقل نموده که  در مسندش از نضاله بن عبيد :امام احمد
؟ مخؤمن کسيسخت   آيا شما را از مؤمن خبر نسازم: )الوداع چنين فرمودند در 

، ومسخلمان کسيسخت کخه    ا وجانهای شان بر وی اعتماد کنندکه مردم در مورد ماله
، ومجاهد کسيست که بخا نفسخش در راه   ن بمانندان از دست وزبانش در امامسلمان

اهای خخود را  ، ومهاجر آنست که گناه ها وخطاباعت وفرمانبرداری خداوند برزمد

است کخه   صجمله وصيت های آنحضرتاين حديث از 3.(کنار گذاشته ترک کند
ه در آن کمخال وع مخت نخام هخايی     ، کالوداع به امت شان توصيه نمودند در 
واضو گرديخده اسخت کخه چخه کسخانی واقعخا         ذکر وهجرت و، هاداسمم، ج: چون

امخل  ، زيرا اين صفاتيست که سخعادت ک صفات ميتوانند باشندمستحق وسزاوار اين 
حخدود ومحخور ايخن     ص، چنانکخه آنحضخرت  دنيوی وآخروی بر آن مرتب است

از قخرار ذيخل   مشخ  ساخته انخد کخه    ی شانبا سخنان جامو وپرمحتوا صفات را
 . است
، ا وخونهای شان بر وی اعتمخاد کننخد  مؤمن کسيست که مردم در مورد ماله -3

يگزين شده برآن غلبه وچيرگی نمايد، صاحب اينگونه قلب جاايمان در زيرا هرگاه
                                                 

 ( .  251/ الصحيحه ) ، عممه البانی آنرا صحيو گفته است  53/ 5مسند احمد  -3
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وملزم ميگردد تا حقوق آنرا بوجه احسن ادا نمايد کخه مهمتخرين ايخن     ايمان ناگزير
، ودوری معخاممت در رعايخت امانتهخا، راسختی وصخداقت    : اسخت از حقوق عبارت 

ايخن شايسختگی را دارا    پس هرکسی ،خونها ومالهای مردمجستن از ظلم وتجاوز بر

باشد مردم وی را امخين پنداشخته در مخورد خونهخا ومالهخای شخان بخر وی اعتمخاد         
داری وی به آنهخا ثابخت گرديخده    ، چون امانتابمئنان نموده احساس خطر نميکنندو

م ويژة ايمان نمودن امانتداری از نشانه ها وعم ، پس بايد دانست که مراعات است
نت را مراعات نميکنخد  کسيکه اما: )فرموده اند ص، چنانکه آنحضرتبشمار ميرود
   3.(ايمان ندارد

، زيرا اسمم ان از زبان ودستش در امان بمانندومسلمان کسيست که مسلمان -5
جزی خخويش را در  ، بندگی وعاتسليم نموده به خداوند آنست که بنده خود را

دارنخد انجخام   که ساير مسلمانان بر وی  برابر پروردگارش به اتمام برساند وحقوقی
، چون شرط کمال اسمم اين است که مسلمان هرچه را کخه بخرای خخود مخی     دهد

آن باشخد، واينکخار تحقخق    روادار  و بپسنددپسندد آنرا برای برادر مسلمان خود نيز 
زيرا اين صخفت اسخاس    ،دستش سالم بمانندزبان وشرنمی يابد تا اينکه مردم ازشر

فخق انخد، پخس کسخيکه     وبنياد اين فريضه و وجيبه است که همه مسلمانان بر آن مت
مورد سخاير  مان نباشند چگونه بر فريضه که بروی درش در امسلمانان از زبان ودست

ان را مسلمانزبان ودستش  ؟ وکسيکه باالزم است پايدار باقی خواهد ماندمسلمانان 

                                                 

از ( 315) ، وابن حبان در صحيحش بشماره 332/ 3اين حديث را امام احمد در مسندش  -5

نقل نموده اند ، وعممه البانی آنرا صحيو لغيره گفته است، موارد ال لمان  انس بن مالک 

(55 . ) 
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 حقوق آنها تجاوز ميکند چگونه اسخمم خخويش را درسخت و   آزار واذيت نموده در
کمال اسمم گزند گفتار وکردار وی عممت رها ی مردم از؟ پس راست خواهد کرد

 . اوست

، چخون  ضو ميگردد که مرتبۀ مؤمن بلند تر از مرتبخۀ مسخلمان اسخت   اينجا وادر
دست ا ومالهای شان است بدون شک ازونهکسيکه مورد اعتماد وابمئنان مردم برخ

ود هرگز وی را معتمخد وامخين   ، واگر اينطور نمی بدر امان خواهند بودوزبانش نيز 
ن بمانند نميتواند کسيکه مسلمانان از آزار واذيتش در امانميگرفتند، ليکن با آن هم 

ن گمخان  ، به ايخ رد که وی مورد اعتماد آنها نباشد، زيرا امکان دانزد آنان امين گردد
آرزو ی ويا هراسی کنخار گذاشخته   اميد وکه شايد اذيت وآزار را بخابر خواهش يا 

 . بر ايمانداری واقعی وازته دلنه بخا ،است
معنا که مردم از وی در  ، به اينپس کلمۀ مسلمان به ظاهرش تفسير شده است

بر وی  الهای شان، وکلمۀ مؤمن امر بابنی است که مردم در مورد خونها ومامان اند
 . بلند تر از صفت مسلمان بودن است ، پس صفت مؤمن بودناعتماد کرده اند

برزمخد،   کسيست که با نفس خود در راه فرمانبرداری خداوندمجاهد  و -3
نيخک   یيمن داشته واز انجام دادن کارهخا لی مچون نفس هميشه بسوی کاهلی وتنب

يبت ها بمفاصخله متخأثر آن   مص ت، ودر وقشانه خالی نموده وبه بدی فرمان ميدهد
از  و داونخد ، پس بايد به صبر واستقامت ومبارزه در راه فرمخانبرداری خ ميگردد

، ايخن  احتياط و پيگيری ونگهخداری صخورت گيخرد   افتادن در وربۀ گناه ومعصيت 
است اباعت و فرمانبرداری وانجام دادن اوامر الهی ودوری جستن از حرام وصخبر  

 .  ن شده از جانب خداوندر امور تعييواستقامت ب
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رزمد وآنرا مجبور بخه انجخام    عی کسيست که با نفس خويش میلذا مجاهد واق
 . وظا ا دينی دست به کار شود نموده تا در اجرای واجبات ونيک دادن اعمال 

 : جهاد با نفس چهار مراتب دارد

ه هدايت وديخن حخق کخه بجخز از آن را    راه اينکه با نفس در راه آموختن  -اول

وجود ندارد مجاهدت ومبارزه نمايد، اخروی ديگر راهی  نجات وسعادت دنيوی و
، بدون شک بدبختی دنيخا  دهفرصت را از دست دسستی نموده واين راه وهرگاه در

 . وآخرت نصيبش خواهد شد

، ورنخه  نچه آموخته است با نفخس برزمخد  که در انجام وعملی نمودن آاين -دوم

 . به وی نرساند سودی هم نخواهدکردگر زيانی تنها آموختن علم بدون عمل ا

آن ه ازبايد در راه دعوت به ايخن علخم وآمخوختن وتعلخيم دادن مردميکخ      -سوم

، ورنه از جملۀ کسانی خواهد بود کخه  وتمش نموده وبرزمدآگاهی ندارند کوشش 

، ازل کرده است کتمان وپنهان ميکنخد ن ات روشن ورهنمودهای را که خداوندآي
نجخات   هد کرد ونه او را از عذاب خداونده علم به وی سودی نخوااينگونپس 

 . خواهد داد

آزار واذيخت مخردم کخه در راه دعخوت     حمخات،  ز ،دشواری هااينکه بر -چهارم

رزمخد وآنخرا بخخابر رضخامندی     عايدش ميگردد با نفس خخود ب  بسوی خداوند
   3.اين مراتب را عممه ابن القيم نگاشته است .متحمل شود خداوند

بهترين جهاد ايخن اسخت کخه    ) روايت شده که فرمودند ک  صاز پيامبر خدا 
 .3(برزمد مرد در مقابل نفس وهوس خود

                                                 

 . 5/  3لمعاد زاد ا -3



  49    در حج صخطبه های پیامبر   

  

جهخاد بخا   با نفسهای شان قصور وکوتاهی کنند، درجهاد پس هرگاه مسلمان در
 . وزی وغلبه ازآن دشمنان خواهد شددشمنان شان سست وناتوان گرديده پير

کافران که امخروز بچشخم   غلبه وچيرگی : )می فرمايد :هشيس ا سمم ابن تيمي

ميخورد همه دست آوردهخای گنخاه وکجخروی مسخلمانان اسخت کخه ايمخان شخانرا         
وصيقل جوع به پروردگار ايمان شانرا کامل ، وهرگاه با توبه ورتضعيا نموده است

  5.(د حتما  آنانرا همراهی خواهد کرد، نصرت وپيروزی خداونايندنم
سيست که گناه وبديها را کنار بگذارد، ايخن هجخرت برهرمسخلمان    مهاجر ک -5

احخوالی سخاقط نميگخردد، زيخرا     هخيچ  فرض عين بوده ازهخيچ مسخلمان مکلخا در   
هر گونخه گنخاه ومعصخيت را    وارتکاب های دينی پايمال نمودن حرمت  خداوند

ی وپيخرو  ا ملزم ساخته تا به اباعت خداوندگردانيده وآنانر مبندگان خود حرابر
، ميباشخد ( به)و( از)اينگونه هجرت مشتمل برحر  ، که روی بياورند صپيامبرش

، بندگی غير خدا به بندگی خدا ، وازحبت خداخدا به می ازته دل، از محبت غيريعن
، واز بلخب  ، به ترس واميخد وتوکخل بخه خداونخد    واز بيم واميد وتوکل به غير خدا

مسخألت وسخرخمی وفروتنخی     بخه  ،ومسألت وسرفرودآوردن وفروتنی غيرخداونخد 
به توبه ورجوع به خداوند يکتا همراه  ،غوبه ورشدن وارتکاب گناهانخداوند، واز

 صآنحضرت حيو بخاری ازصترس واميد وتع يم وخواری بشتابند، چنانکه دربا 
، خداوند ممنوع قرار داده اسخت  کهرامهاجرکسيست آنچ: )روايت است که فرمودند

                                                                                                                     

. نقل نموده، وعممه البانی آنرا صحيو گفته است اين حديث را ابن النجار از ابو ذر -5

 ( . 3311) صحيو الجامو شماره 

 .  523/  5الجواب الصحيو لمن بدل دين المسيو  -3
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از شرک وپيروی خواهشات نفس وانجام دادن گنخاه   همانا خداوند 3.(ترک کند
آنست که همه اين امور را ترک کرده واقعی ، پس مهاجر ومعصيت منو نموده است

 صگراميشهخای پيخامبر   از رهنمود با کمال اخمص روی بياورد و به خداوند
 . ناه وبدی وخطا دوری واجتناب ورزدهرگونه گپيروی ومتابعت نموده از

بخدون  ، ل نمايخد هنما ی وارشادات حخديث فخوق عمخ   خمصه اينکه هرکه به ر
ان از زبخان  کسيکه مسخلمان : ا برپاداشته است که قرار ذيل اندهمه امور دين ر ترديد

ومالهای شخان بخروی اعتمخاد کننخد،      ، ومردم در مورد خونودستش در امان بمانند
بخا نفخس خخود برزمخد     ممنوع قرار داده است تخرک کنخد، و   وآنچرا که خداوند

، خخروی اهيچ نيکی دنيخوی و به اين ترتيب سازد، آنرا مجبور باعت خداونددرو
ل زشخت  ، وهمخه اعمخا  ه مگر اينکه آنرا انجام داده اسخت ظاهری وبابنی را نگذاشت

 . يقيناخداوند توفيق دهندة يکتاست، ووکردار بد را ترک کرده است

                                                 

 . به روايت عبداهلل بن عمرو (  33) ماره صحيو بخاری ش -3



 
 

 

 

 درس هشتم

 داران سنت مطهرمژدة شادی وخرمی چهره به علم بر

خيخا  شخان در ايسخخنرانی  الوداع  قد الجد صگرامیيکی از سخنرانی های پيامبر

آنرا روايخت کخرده    جبير بن مطعمبوريکه ند، ه اواقو در منا است که ايراد نمود
شخاد دارد  : )قخو در منخا برخواسخته چنخين فرمودنخد     خيا وادر صآنحضرت که 

ر ست درک کرده سپس آنرا بخه  شخصی را که سخن مرا شنيده وآنرا د خداوند
وچه بسا کسانی است که فقه را حمل ميکنند  ،کسی رسانيده است که نشنيده است

نسبت به آنان فقيخه  که فقه را به کسانی ميرسانند ولی تند، وکسانی اندولی فقيه نيس

ينه وخيانت قلب هرگاه سه خصلت در شخ  مؤمن موجود باشد ک .ودانسته تراند
، ونصخيحت  عمخل بخخابر خوشخنودی خداونخد    د، اخخمص در ويرا فرا نميگيخر 

ا دعخای سايرمسخلمانان   ، همانخ زمامدار وپيشوا، وپيوسخته بخودن بخاگروه مسخلمانان    

 ازعبخداهلل بخن مسخعود    3.(قرار ميگيخرد  –چون ديواری  –عقب آنان بديگران در
دارد خداوند شخصخی را کخه   وخرم شاد : )فرمودند صروايت است که آنحضرت

آنرا به ديگران  ، سپسرا درست درک کرده وحفظ نموده استنيده وآنش سخن مرا
کسانی است که فقه را به کسی حمل ميکند که نسخبت   ، وچه بساتبليغ نموده است

                                                 

( 557) وسنن الدارمی شماره (  3325) ماجه شماره  ، وسنن ابن 5/73مسند احمد  -5

 5755) وعممه البانی در صحيو الجامو آنرا صحيو گفته است (  77 – 3/75) ومستدرک حاکم 

 . ) 
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، است، هرگاه سه خصلت درشخ  مخؤمن موجخود باشخد    به وی فقيه ودانسته تر
 ،داونخد اخمص در عمل بخابر رضخامندی خ : ينه وخيانت قلب ويرا فرا نميگيردک

ان وپيوسته بودن باگروه مسلمانان، همانا دعاهای نيکو ونصيحت به زمامدار مسلمان

  3.(ازعقب آنانرا احابه ميکند
ه آنرا نقل کرده که فرمود وابونعيم درکتاب اخبار اصبهان ازعبداهلل بن مسعود

سخپس  ( سخخنرانی نمودنخد،   -مسخجد خيخا   -دراين مسجد صخداپيامبر: )است
  5.مودحديث را ذکرن

: ه که ميفرمودنخد شنيد صخداپيامبر زروايت شده که او ا واز زيد بن ثابت
د تخا اينکخه بخه    ما حديثی شنيده وآنرا حفظ کن شاد دارد خداوند شخصی را که از)

، فقيه نيستند وکسانی اند که فقه بعضی حمل کنندگان فقه، زيرا ديگری آنرا برساند
فقيه تر اند، هرگخاه سخه خصخلت درقلخب      حمل ميکنند که نسبت به اورا به کسی 

کردار بخابر اخمص در: نميگيرد ، کينه وخيانت قلب ويرا فرامسلمان موجود باشد
، نصخيحت نمخودن پيشخوايان، وپيوسخته بخودن باجماعخت       خوشنودی خداونخد  

: مسلمانان، همانا دعای شان به يکديگر، ازعقخب آنخانرا احابخه ميکنخد، وفرمودنخد     
 همخه کارهخايش را فخراهم    خداونخد  ،برای آخرت باشخد  شتمشکه سعی وکسي

، اجبخار بسخويش مخی شختابد    ، ودنيا به ناچاری وساخته وتوانگر وبينازش ميگرداند

                                                 

،  3/537ومسند احمد ( 555) ، وسنن ابن ماجه شماره ( 5527) سنن ترمذی شماره  -3

صحيو سنن ترمذی صحيو گفته است  وعممه البانی آنرا در( 55)وصحيو ابن حبان شماره 

3/53  . 

 . 5/13اصبهان أخبار  -5
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نخده  ملک ودارا ی اش را پراک خداوند  ،وکسی که نيت وتمشش برای دنيا باشد
 جخز ، واز بهخرة دنيخا   ش را در برابر دوچشمش قرار ميدهدبيچارگی ا ، فقر ونموده
   3.(رسد قديرش نوشته شده بيشتر نمیتدر آنچه 

يشختر از بيسخت   که عدد شخان ب  اين حديث را مجموعه ای از اصحاب کرام
معخاذبن  : که قبم  ذکر شد روايت نموده اند، ازجملخه از کسانيصحابی ميرسد به غير

، أبخوهريره،  سخعيد الخخدری  أنس بن مالک، نعمان بخن بشخير، ابو  ، جبل، أبو الدرداء
از علماء ايخن حخديث را   برخی لذا  .بداهلل بن عمر، جابربن عبداهلل رضی اهلل عنهمع

، روايخت شخده اسخت شخمرده انخد      صکه از رسخول اهلل  یدر زمرة احاديث متواتر
منا آنرا درمسجد خيا در صوشايد سبب متواتر بودنش اين باشد که رسول اکرم

 . ه بودندبه مردم ايراد نمود
تخر ودرنشخيبی کخوه قخرار داشخته       مجرای سيل بلنداز وخيا جا ی راگويند که

، زيرا در دامنۀ کوه که درمنا است بنام مسجد خيا ياد شده است یباشد، ومسجد
مسجد بزرگ ووسخيعی اسخت کخه گنجخايش     واقو است، اين مسجد درعصرحاضر

دولخت عربسختان    ، ايخن مسخجد را  خوان را باهمه وسايل خدماتی داردهزاران نماز
موسخم  ابل ممح ه ای برآن دارد، چنانکخه در وده وتوجه ورسيدگی قنم سعودی بنا

همچنين جاهای  ،حج برای تدريس وآموزش حجاج درسهای متعدد فراهم ميگردد
ميخواهنخد تخصخي     اهنما ی سوال کنندگان وکسانی که فتوامتعدد برای ارشاد ور

 . داده شده است

                                                 

وعممه (  57) ، وصحيو ابن حبان شماره ( 551) الدارمی شماره ، وسنن 2/373مسند احمد  -3

 . صحيو گفته است  53البانی آنرا در صحيو موارد ال مآن شماره 
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بزرگ مخردم کخه    امجموعۀت نمودند ايراد درمنا اين سخنرانی را صاکرمپيامبر
، سخپس  ايشان شنيده وبياموزنخد ، تعاليم دين را ازايشان حضور داشتنددراين حج با

فخوق باهمخه بخرق روايخاتش      حخديث  .ونشرنمايندجهان پخش درگوشه وکنار آنرا

 : تجملۀ مهم اسمشتمل برچهار
ميشنوند سپس آنرا  که حديث راشده اين جمله دعا برای کسانی  در: جملۀاول

 . ديگران تبليغ مينمايد به
ازآن  تخا اسخت  دة تبليغ ورسانيدن حديث ذکر شده در اين جمله فاي: جملۀدوم

 .رداستنباط احکام فقهی صورت گي
هرگاه سه خصخلتی  : )است صفرمودة آنحضرت آغاز اين جمله با: جملۀسوم

 . ...(نميگيرد  فرا درشخ  مسلمان موجود باشد خيانت وکينه قلبش را
کسخيکه سخعی   : )اسخت  صفرمودة آنحضخرت  آغاز اين جمله با :جملۀچهارم

 . .(..فراهم ميسازد برای آخرت باشد خداوند همه کارهايش راوکوشش 
 ،برکت ونيکی آغاز نمودندفيض و بادعای پر اين حديث را صپيامبرخدا

، شانرا شنيده ودرست درک کرده استاي وآنرا اختصاص به کسانی دادند که سخن
نانکه شنيده بود ابمغ نموده است، واگردربارة فضيلت، گری چسپس آنرا به دي

ا  برای يننمی بود، يقاين حديث هيچ حديث ديگری  ، مقام ومنزلت علم جزشر 
مل برزيب پربرکت نبوی مشت ، زيرا دعای بزرگوار وشر  علم کافی وبسنده بود

، که استبه معنای شادابی وشادمانی ( شاد )وزينت ظاهری وبابنی است، وکلمه 
وشادمانی بابنی آنست که قلب ، ايمان به آن آراسته ميگردد روی مؤمن از اثر

ه ، تازمؤمن از اثر ايمان خوش ومسرور وآرام گرديده، بمفاصله زيبا ی، براوت
، خوشی براوت ، ازاينرو خداونددرسيمای مؤمن ظاهر ميگردد گی ورونق
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: فرموده است نکه خداوند ، چنای رايکجا باهم نصيب آنان ميگرداندوزيبا 

  ٨٨: اإليس ال چچ  چ  ڇ       ڇ   ڇ      ڇ  ڍ  ڍ  چ

شر آنروز نگهداشت وبه ايشان شادابی وخوشی  ايشانرا از پس خداوند) 
درقلب ومسرت را ، وخوشحالی پس شادابی درچهره وسيمای آنان .(رزانی نمودا

وپاداش نيک  ها زمانيکه ازناز ونعمت است سپسهای آنان ارزانی نموده 
وخرمی برسيمای شان آشکار ميگردد، چنانکه  ، براوتبرخوردارشوند، بهجت

درچهره های شان ) ٢١: اوطففا چڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    چ : ميفرمايد خداوند
  .(ميشناسی ونعمت را گی نازه تاز

را  صبدون شک اين دعای پرفيض درمورد کسخانی اسخت کخه سخنت پيخامبر     
، ومژده برای کسخانی اسخت کخه    اسممی پخش وابمغ ميکنند به امتحمل نموده و

راه خخدمت   وباکوشش های خسته گی ناپذيردروقا نموده در اين راه  خويش را

، اينجاسخت  فداکاری دريغ نمی ورزندبه سنت وتبليغ آن کار ميکنند واز هيچگونه 
بر روح آمدة برداشخت بارسخنگين صخ   ، تن ووبيدارشده  پايه دار که همت وعزم ها

درراه  –ن ربخه توانمنخدی    –تمش وفداکاری وصر  باقت جسمانیو، وشکيبا ی
 . تحقق آن دست به کارميشود

لش ايخن مخژده وبشخارت داده شخده     مفهوم اين حديث ميرساند علمی که به اه
 شخنيدن ودرک وتعقخل کخردن حخديث    : مرتبخۀ اول ودوم : است، چهار مراتب دارد

ماننخد   ،قلب خود آنخرا سخپرد ونگهداشخت   شنيده ودر ، پس وقتيکه حديث رااست
، همچنخان تعقخل ونگهخداری    فی نهاده شود واز آن بيرون نيايخد چيزيست که درظر
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اسخت کخه مخانو فخرار     هرچهارپای ديگری  حديث درقلب مانند گره بستن شتر ويا
 . وگريختنش ميشود

 . رفته رفته فراموش نشود ديث است تاحفظ ومتابعت ح: مرتبۀ سوم

ثمرة آنرا بدست  ، پخش ونشر آن ميان امت اسممی است تاتبليغ: مرتبۀ چهارم
ان مسلمانان است آورده وبه هد  خويش که عبارت ازترويج وتبليغ وانتشار آن مي

زير خاک است کخه اگخر    گرانبهاء به مثابۀ گنج پوشيده وپنهان دربرسد، اين سرمايۀ
گرفخت، همچنخين    خواهخد درمعرض ضخايو شخدن قرار  ازآن استفاده وانفاق نگردد 

به زودی فراموش شده بربخاد هخوا   علم ودانش به ديگران آموخته وپخش نشود اگر
شود بخدون شخک   ، ولی اگر علم به ديگران انفاق گردد وبه مردم ابمغ خواهد رفت

 . رشد وافزايش می يابد
برای شنونده وتبليغ کنندة سنت مطهرش دعای خير نموده  صماگرامی پيامبر

، تا پخاداش ومخزدش مطخابق    قلبش شادمان گردد، و ه اش پربراوت، اينکه چهراند
گل تازه به مردم تقخديم  ازن غنچۀ پررا چو صزيرا وی سنت پيامبر ،عملش باشد

 ص، از اينرو آنحضخرت واحيای سنت گام مؤثر برداشته استراه نشر  در نموده و
سخفيان  زا. پاداش مناسب ومطابق حال وی باشد چنان دعا ی به وی نموده است تا

، در چهخره  را فراگيرد صحديث پيامبر رکسیه: )نقل شده که فرمود :بن عيينه
 . (ايش براوت وتازگی ديده ميشودوسيم



 
 

 

 

 درس نهم

کینه وخیانت قلبش  هرگاه سه خصلت درمؤمن موجودباشد،

 رافرانمیگیرد

درمسخخجدخيا واقخخو درمناگذشت،مشخختمل صکخخه درسخخخنرانی آنحضخخرتبوري
بخه   صدعخای آنحضخرت   د که مطلخب اولخی آن درمخورد   برچهارمطالب ر يسی بو

سخپس   کسانی بودکه حديث ايشانرا شنيده وسپس آنرا درست درک وحفظ نموده،
 . تذکريافت راکه شنيده بود به مردم بمغ نمود،که قبم آنچ

بيخخان فوا خخد تبليخخغ ورسخخاندن حخخديث  امامطلخخب دوم ايخخن جملخخه مشخختمل بخخر

ی حفظ،فهم ودرک حخديث بيشخترتوانا   به کسانی اسخت کخه آنهخادر    صپيامبرخدا
که فقه راحمل ميکنند ولی فقيه نيسختند  کسانی اند: )ورسوخ دارند چنانکه فرمودند

 ودر (وداناترانخد  وکسانی اند که فقه رابه کسانی ميرسانند که نسبت به وی فقيه تخر 
، وکسخانی  ندفقيه نيسخت  ،گان فقهبعضی حمل کنند:)روايت ديگری چنين فرموده اند

مفهوم ومعنای اين  (فقيه تراست فقه رابه کسی ميرساندکه نسبت به خودش که اند 
، نداند روايت اين است که شايد کسی حديث راحفظ کند ليکن معنی ومقصود آنرا

وی  از شختر يک آن بروشايد کسی معنی ومفهوم آنرا بداند ولی ديگخری درفهخم ود  
ی مخزد  ی آنرا نميداند وا،پس آنکه حديث راحفظ نموده ولی معنآگاه وراسس باشد

 ، وآنکه حديث راحفخظ نمخوده ودرسخت آنخرا مخی     وپاداش حفظ آنرا کسب ميکند
مشروط  -، باحفظ وابمغ واستنباط حکم ازآن وی اينرو واز ازاوست، کاملتر مدهف



 در حج صخطبه های پیامبر   58
 

نباط آنرا به ديگران ابخمغ  است وبعد از -براينکه توان وقدرت استنباط راداشته باشد
، وشايد هم کسيکه حخديث بخه   پاداش بيشتر کسب مينمايد نين شخ ، اينچنمايد

حخديث  ازازحمخل کننخده باشخد ونيزدراسختنباط احکخام       وفقيه تر وی ميرسد داناتر

 .  بود داشته باشد که حمل کننده به آن پی نبرده یدسترس
هرگخاه سخه خصخلت    :)فرمخوده انخد   صدراين قسمت آنحضرت: مطلب سوم 

اخخمص   :نميگيخرد  فخرا  يانخت قلخب وی را  ،کينه وخباشد درشخ  مؤمن موجود
دن پيشخخوايان وزمامخخداران نصخخيحت کخخر ،درعمخخل بخخخابر رضخخامندی خداونخخد

 ،ای ديگخران همانا دعای ساير مسخلمانان بخر   وپيوسته بودن باگروه آنان، ،مسلمانان
 ايخن عبخارت مشختمل برخصخلت هخای بخزرگ       .(احابخه ميکنخد   ازعقب ايشخان را 

لب اورا کينخه وخيانخت   ق باشد سلمان موجوديست که هرگاه درشخ  موارجمند
به تعقيب دعای شان به  اين خصلت های درخشنده را ص، آنحضرتفرا نميگيرد

 نخد و ه ا، فرمخود ميکننخد کسانيکه سنت مطهر راشنيده وآنخرا حفخظ نمخوده وابخمغ     
، که اين دوموضوع راوت چهره های شان راخواستارشدندشادمانی وب ازخداوند

ی تبليخغ  دارند وآن اينکه همچو پاداش بزرگ که بخرا بستگی قوی باهم ارتباط وهم
ر باخخمص بخخا   بخه  اسخت ماننخد سخاير اعمخال نيخاز      صکننده گان سنت پيخامبر 

، چنانکه بستن نيت برتقديم نصيحت مسلمانان وپيوسته دارد رضامندی خداوند
متعاقبخا    صآنحضخرت بنخابراين  ، وه آنان نيز ضرورت بخه اخخمص دارد  بودن باگر

اين خخود  دعای پرفيض ونيک شان را به ابمغ کنندگان سنت مطهر ذکر نمودند که 
ونصخيحت بخه مسخلمانان     بيانگراهميت اخمص دراعمال بخابر خوشنودی اهلل

سخه خصخلت   هرگخاه  : )چنانکخه فرمودنخد  . وپيوسته بودن باجماعخت آنخان ميباشخد   
خخمص  ا: ردفرانمخی گيخ   ، کينه وخيانت قلخب اورا درشخ  مسلمان موجود باشد
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درعمل بخابر رضامندی خداوند، نصيحت کخردن زمامخداران مسخلمان، وپيوسخته     
بودن اين خصلت های سه گانه دلهخا نيکخو واصخمح     زيرا با( بودن باجماعت آنان

مسخلمان   ،گخره خخوردن آن باقلخب   شده ونفسها تهذيب يافتخه وبخا احسخاس و   پذير

 . ميگردد حديث ذکرشده قبم  درکحصول ثواب بزرگ وپاداش ارجمنديسزاوار
سه خصلت درشخ  مسلمان موجود هرگاه :)صفرموده آنحضرت در
اين ميکند که قلب  ت واضو برلدال (گيردنمي فرا کينه وخيانت قلب اوراباشد،

البته ، ريب وخيانت نمی گذاردرده وجايی برای فکحمل ن مسلمان کينه وعداوت را
حديث ذکرگرديد، زيرا اين هرگاه معرو  به اين صفات سه گانه باشد که در

 کسيکه بدون ريازيرا ،ازقلب رانده ودورميسازد خصلت هافريب وخيانت را
ميجويند مانو داخل شدن کينه وکدورت را  وبااخمص تمام رضامندی خداوند
، زيرا همه ه زايل ميگردانديکباررانده بيرون  وخيانت درقلبش گرديده بلکه آنرا

وحصول ثواب وی عزيمت کرده  بسوی خداوندخواسته ها واراده های قلبش 
 که خداوندقسميی برای فريب وعداوت درآن باقی نمانده است است، وجاي

 ٢١: يوسف چچچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڃ  ڃچ  چچ: ميفرمايد
ازبندگان مخل   باز گردانيم چراکه او ازوی بدی و فحشا را چنين کرديم تا) 
 (ماست

نيز  کرد خداوندخمص راختيارباپروردگارش ا پس هنگاميکه يوسا
هنگاميکه بنابراين  ،وی بازگردانيد از وفحشا را وخواهشات بد همه خواسته ها

 که گوياخل  راهی ندارد آنانرا ازشرط خود بندگان م ابليس دانست که وی بر
چنانکه  .راه وهمک خواهدساخت، بيرون کردگم را دگان خداوی همه بن
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مج  جح   مح  جخ  حخ  مخ  جس  چ :يکندزبان وی حکايت م از خداوند

نانرا تت سوگند که حتما  آپس به عز: )ابليس گفت) ١٣ – ١٢ :ص چحس  خس
 همچنان خداوند. (آنانرا از تومخل  ، جزبندگان همه يکجا ازراه به درميبرم

 ١٢: احلجر چڱ  ڱ  ڱ  ڱںں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀچ: ميفرمايد

نيست مگر کسانی ازگمراهان درحقيقت ترا بربندگان من تسلطی  -ای ابليس) 
 .(توپيروی کنند که از

ايخن  ( ونصيحت زمامداران مسخلمانان )دراين سخنرانی  صوفرمودة آنحضرت
نصخيحت پيشخوايان باخيانخت     ، زيرامنافی ومغاير باخيانت وعداوت است عمل نيز

، پخس آنکخه زمامخداران ومخردم را     ا شده نمی تواند زيرا هردو ضخديکديگراند يکج
خابرنشخان بايدسخاخت   . يانت وکينه براءت حاصل نموده استد ازخنصيحت نماي

روی شنيدن وفرمانبرداری آنان درسخختی   تقديم نصيحت به زمامداران همانا از که
و  معخر  ، فرمانبرداری آنخان تنهخا در  است، هرچند نيکان باشند ويافاسقانوآسانی 

صخورت  ايخن  ايند درامر نم بوده، هرگاه به معصيت خداوند وباعت خداوند
همچنخان توجيخه وارشخاد    . نافرمخانی خخالق جخايز نيسخت     فرمانبرداری مخلخوق در 

سخاختن  شر ومتنفر امور خير وآگاه نمودن آنان ازووترغيب زمامداران بسوی نيکی 
 ازنيخز   ،نيکخی وعافيخت نصخيب شخان گخردد     صمح،  ودعا به ايشان تا ،ايشان ازآن

بد برآنان منافی نصخيحت آنخان    دعای، چنانکه ی به شمارميروداباعت وفرمانبردار
است که بخه وی   هرنصيحتی عبارت ازتوجه وعنايت قلب درمورد کسیاست، زيرا

 . نصيحت تقديم ميکند
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( پيوسته بودن باگروه مسلمانان: )دراين حديث صهمچنان فرمودة آنحضرت
، زيرا شخصيکه باگروه ز هرنوع خيانت وفريب پاک مينمايدا اين کردار نيز قلب را
می پسندد برای آنان نيز که به خود  رابسته وپيوسته ميداند آنچ مسلمانان خويش را

، وآنچه راکخه  سندد برای آنان نيز ناپسند شمردهراکه به خود نمی پمی پسندد، وآنچ
 ، وهرچيزيکخه آنخانرا شخاد   دبه خود عيب می پندارد به آنخان نيخز عيخب مخی پنخدار     

بايخد درعقيخده   زمان ، ودرعين نمايدی نيز احساس خوشی وشادی می ميگرداند و
دام  در ، تازمرة آنان بپرهيزد پاه بيرون نهادن ازگروه و وعمل باهم موافق باشند واز

ازگرگانيکخه برگوسخفند رميخده ازرمخه حملخه ور      شيابينی که درجسم انسان بيشتر 
 . ودرکام شان فرو نرود، نيفتيده ميشوند

ای ساير مسلمانان به ديگران، نا دعهما: )اين حديثدر صوفرمودة آنحضرت
کوتخاهی  ازبهتخرين سخخنانی اسخت کخه      ايخن الفخاظ از  ( ازعقب آنانرا احابه ميکند
دعاهخای   ص، بوريکه آنحضرتبرخوردار استارزش پرجممت ومعانی بسيار و

 مسلمانان راتشبيه به ديوار وحصار محکم نموده که آنانرا احابه کخرده وحلقخه زده  
دعخای ايمخانی   واقعخا  ، ايخن دعخا   ن برايشخان ميگخردد  نو داخل شدن دشماست وما

آنانرا احابخه نمخوده   واسممی است که همه درآن داخل اند ومانند ديوار وحصاری 
، ازاينرو هرکه باگروه مسلمانان مرتبط وپيوسخته باشخد ايخن دعخای     وحمايت ميکند

ه چنانکخ . راحمايت ونگهداری ميکنخد  او نيکوی ايمانی واسممی بروی حلقه زده و
دعخای مسخلمانان بخه     ، پسظ وحمايت خود قرار داده استدرحف مسلمانان راساير

ساخته وچون ديخوار  دور آورده وپريشانی ها را همندگی آنانرا گرديکديگرشان پراک

ترتيب مسلمانانيکه باگروه ، به اين آنانرا احابه کرده وحمايت ميکند قوی وپايه دار



 در حج صخطبه های پیامبر   11
 

، بخرده اسخت   نصيبی ازاين دعاهای نيک را ،مسلمان، خودرا مرتبط وپيوسته ميدارد
 . افراد اين امت صادر گرديده وعموم آنانرا دربرميگيرد دعاهای پاک وخالصی که از

کسی کخه سخعی   :) دنه احديث فرموداين در صاماجملۀ چهارم که آنحضرت 

 هايش را فخراهم سخاخته وتخوانگروبی   اوند همه کاربرای آخرت باشد خدوکوشش 
، وکسخی کخه نيخت    بخه ناچخاری واجبخار بسخويش ميشختابد      ودنيا، نيازش ميگرداند

، فقخر  پراگنخده نمخوده   وتمشش بخرای دنيخا باشخد خداونخد ملخک ودارا خی اش را      
دربرابر دوچشمش قرار ميدهد وازبهرة دنيا جزآنچه به تقخديرش   وبيچارگی اش را
همه امور فوق ارتباط به خصلت اولی ازخصلت هخای  ( نمی رسدنوشته شده بيشتر

ه گانخخه داشخخته کخخه عبخخارت ازاخخخمص درعمخخل بخخخابر رضخخايت وخوشخخنودی سخخ
 ر رضخامندی خداونخد  بخاب ، پس کسيکه قصد ونيت خود راميباشد خداوند

تخوانگر ومسختغنی    قلبش را کند، خداوندارادت به آخرت باکمال اخمص عيارو
يکجخا  دوبخاره بخه وی    نخدگی را از وی ميربايد، چنانکه هرگونه پراک نموده وفقر را

بسويش ازجا ی که گمان ميبرد وازجا ی که گمان نمخی بخرد سخوق     را نيادنموده و
دردنيخا بخه    وی را وکسيکه کوشش وتمشش دنيا باشد همانخا خداونخد   ،ميدهد

ه ميخان وی  ازقلبش توانگری واستغنا ربوده شد: اينگونه عقوبت هاسرزنش مينمايد
وی  نخاراحتی وغمهخا  زسخوی ديگر امانعی ايجاد ميگخردد،  روانی  وآرامش وابمئنان

رافراگرفته غصه واندوه بروی حاکم ميگردد وجای توانگری وبی نيازی که ازقلبش 
قرار گرفتخه وهخيچ   ربوه شده فقر وبيچارگی فراگرفته وهميشه درمقابل دوچشمش 
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احابخه مخی    از هرجانخب وی را  ، همچنين رنجهخا وسخختی هخا   گاهی دور نميشود
  3.نمايد

                                                 

که پدربزرگوارم شيس  ۀودراي ۀايرو( نضراهلل امراسمو مقالتی ) حديث  ۀدراس: به کتاب  -3

 . عبدالمحسن بن حمد العبادالبدر نگاشته است مراجعه شود





 
 

 

 

 درس دهم

پرهیزگارترین  نزدخداونددر ارجمندترین شما درحقیقت

 شماست

درحجه الوداع برآن تأکيد نمودند  صازمقاصد بزرگ وارجمنديکه پيامبرخدايکی 
راه نيل بخه مراتخب    تمش در و زخداوندلزوم ومواظبت به پرهيزگاری و ترس ا

همخه   ، زيخرا راه تفاخر به نسخب ورشخته   ، نه ازلی وبلنديکه ازين راه تحقق ميابدعا
، وهيچ عجمی م اند وآدم ازخاک آفريده شده است، هيچ عربی برعجمیفرزندان آد

 . وپرهيزگاری به تقوی برعربی فضل وبرتری ندارد جز

بمخن کسخی   : ازابی نضره نقل کرده است که گفخت  3درمسندخود :امام احمد
هخان ای  :)روزهای تشريق شنيده که فرمودندوسط  در صآنحضرت خبرداد که از

، وآگخاه باشخيد   شما يکی است شما يکی است وپدر آگاه باشيد که پروردگار !مردم
، وهيچ عجمی ای برهيچ عربی ای وهيچ سخياه  برهيچ عجمی ایکه هيچ عربی ای 

هيچ سرخ پوستی برهيچ سياه پوستی هيچگونه برتری پوستی برهيچ سرخ پوستی و
 (.ابمغ کردند صخداپيامبر :، آيا ابمغ کردم؟ مردم گفتندمگربه تقوی ندارد

را  دراين سخنرانی ع يم باالفاظ رسا وبليغ اين صبه اين ترتيب آنحضرت
قرارگذاشتندکه برتری جستن ونيل به فضل وبزرگواری به تقوی وپرهيزگاری 

                                                 

اسناد آنرا صحيو  3/535وابن تيميه درا قتضاء ( 53571)شماره  2/533مسند امام احمد  -5

 .  523/ 5( الصحيحه ) گفته است وعممه البانی نيزآنرا صحيو گفته است 
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ڄ  ڃ  ڃ     چ     :ميفرمايد چنانکه خداوند .ی ديگریحاصل ميشود نه به چيز

 چڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ

جماعتها  وزن آفريده ايم وشمارا ازيک مرد همانا ماشمارا! ای مردم) ٨٣ :احلجرات

حقيقت  در ،شناسايی متقابل حاصل کنيد يکديگر اب گردانيديم تا وقبيله ها
 .(پرهيزگارترين شماست نزدخداوند جمندترين شماار

هرکخه   :به اين معنخی  ت،پرهيزگارترين آنهاس پس بهترين مردم نزد خداوند
ه دوری نمايخد، اوبهتخرين مخردم    مواظبت ومداومت کنخد وازگنخا   دراباعت خدا

توهخداياتش بخه اميخد    درپر عملی نمودن فرامين خداوند ا، چون معنای تقواست
 ، وترک منهيات وگناهان درپرتو هداياتش است،نايل آمدن به رحمت ومهربانی وی

 به همان پيمانه که مسلمان پرهيزگارپس  گيرد،ارعقوبت خداوندی قر مورد اداتا مب
 و دانخا  زيراخداوند خداونددارد، نزد ومنزلت عالی در به همان اندازه قدر باشد،

وبابن تقوا را پيشه کرده وچه کسخی نکخرده    چه کسی درظاهر باخبراست وميداند
 .مطابق به پرهيزگاريش پاداش ميدهد که رااست، وهر

رسخول   از) :نقل نموده که فرمود ود ازابی هريرهدرصحيو خ :امام بخاری
گرامخی تخرين آنخان    :د ؟فرمودنشد که گرامخی تخرين مخردم کيسخت     سوالصخدا

درايخن   ازشما سوال ما: گفتند اصحاب کرام ،گارترين آنهاستپرهيز نزدخداوند
 فرزنخد  نبی خدا فرزند گرامی ترين مردم يوسا نبی خداپس  :مورد نبود، فرمودند

 درايخن مخورد   ازشما سوال ما :اصحباب کرام گفتند فرزندخليل خدااست، نبی خدا
اصخحاب کخرام    ازمن دربارة معادن عخرب اسخت؟   شما پس سوال :نيست، فرمودند

دراسخمم اسخت بشخرط     آنهخا  بهترين آنها درجاهليت بهترين :فرمودند آری، :گفتند
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اسخت کخه    روايخت  ابخوهريره   ودرصحيو مسلم از 3(آنکه اهل فهم ودانش باشد
بلکخه   نمی نگخرد،  ومالهای شما چهره هابه  خداوند ماناه:)فرمودندصآنحضرت 

  5(به دلها واعمال شما می نگرد

: به وی فرمودند روايت است که پيامبرخدا ابی ذر از ودرمسندامام احمد
هتری، مگراينکه درتقوی ازآنان برتريت داشته تونه ازسرخ ونه ازسياه ب بدان که)

به  ، همانا مردم نزد خداوندمفهوم احاديث زيادی وارد شده استاين  به 3(باشی
، وثروت، چهره ری مزيت وبهتری دارند، نه به نسب، نژادتقوی وپرهيزگا

به اعتبار پرهيزگاری وانجام فرامين خود آماده کرده  ثواب وپاداش را خداوند
ود، چنانکه ی ترازو سنگين ودرجات بلند ميرهمين اعتبار پله ها از است و

ې  ې   ى  ىائ  ائ  ەئ    ەئ    وئ    وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  چ: ميفرمايد

ۆئۈئ  ۈئ  ېئېئېئ ىئ ىئ  ىئ  ی ی  ی  ی جئ 

 ٨١٣ - ٨١٨: اوؤم وال چحئ

رد نداميان شان نسب قرابت وجود  ، درآن روزپس چون در صور دميده شود) 
 باشخد آن گخروه  کسانيکه ميزان اعمال آنخان سخنگين   ، پس کديگر نمی پرسندواز ي

گروه اند  ، وکسانيکه کفۀ ميزان اعمال شان سبک باشد پس آنايشان اند رستگاران
 ( ن زده اند هميشه درجهنم می مانندکه به خود زيا

                                                 

 (.5377)،صحيو مسلم شماره (3323)صحيو بخاری شماره -3

 ([5255/)35]صحيو مسلم  -5

 ( . 3232)صحيو الجامو . ،امام البانی آنرا حسن گفته است 2/327مسند احمد  -3
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کسيکه عملش او را : )فرمودند صودرحديث روايت است که آنحضرت
عمل است که بنده را در روز : يعنی 3(، نسبش نميتواند او را جلو ببردعقب بياندازد

ٱ  چ : ميفرمايد ، چنانکه خداوندرت به مقام ومنزلت عالی ميرساندخآ

( يک ببق کار وکردارشان درجاتی استوبرای هر) ٨٣٢: األيمل م چٻ  ٻ  ٻٻ
عقب  عالی در نزد خداوندپس کسی را که عملش از رسيدن به مقام ومنزلت 

 خداوند، زيرا برساند ، نسب وی نميتواند او را به چنان درجات واالبيندازد
، از اينرو بنده ميدهد نه براساس نسب ونژاد ثواب و پاداش را موافق اعمال

ان او باانجام کردار نيک فرمان داده تابسوی بخشش ورحمت بيکر خداوند

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     چ: ميفرمايد ، چنانکه خداوندبشتابيم

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

 ٨٣١ – ٨٣٣: ل  عمراال چڤ  ڤ   ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ 

خويش و بهشختی کخه پهنخای آن    وبشتابيد بسوی آمرزشی ازجانب پروردگخار ) 
نها انخد کخه در   آبرای پرهيز گان آماده شده است مانند عرض آسمانها وزمين است 

ننخد وخشخم خخود را فخرو ميخورنخد وازمخردم       رنخج انفخاق ميک   آسانی و سختی و
 ( دوست ميدارد محسنان را ميگذرند وخداونددر

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  چ : همچنين ميفرمايد

 ٦٨ – ٥١ :اوؤم وال چپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

                                                 

 .  ازروايت ابو هريره ( 5511) صحيو مسلم ، شماره  -5
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بی گمان کسخانيکه از تخرس پروردگخار شخان مضخطربند وآنانکخه بخه آيخات         ) 
يک مقخرر  پروردگار خويش ايمان می آورند وآنانکه برای پروردگخار خخويش شخر   

نميکنند وآنانکه ميدهند آنچه را که داده اند در حاليکه دلهای شان ترسان است که 

آنان اند کخه درکارهخای نيخک شختاب ميورزنخد       ،بسوی پروردگار شان باز ميگردند
 ( ی می تازندوآنان اند که در انجام آنها پيش

ميابی ونجات اين آيات ومانند آن درقرآن کريم بسيار بوده وبيانگر آنست که کا
ازی به درجخات بلنخد وارجمنخد    تعلق داشته و سبقت وپيشت به رضايت خداوند

وخوشخنود   ، به اعمال نيک وفرمانبرداری وتقخرب جسختن بخه خداونخد    اخروی
وبنخده نبايخد بخه حسخب     . مخرتبط اسخت   صساختن او واباعت پيامبر گرامی اش

 . د داشته باشداعتما منزلت دنيوی وغيره دلگرمی و مال ومقام ويا ،ونسب
ی همانا پيروی از آنچه فضل وبرتری واقع: )ميفرمايد :شيس ا سمم ابن تيميه

ايمخان داشختن   : دماننخ می باشد را به آن فرستاده است  صپيامبرش که خداوند
 هتخر و راسس بود، ب ر آن استوار وآراسته بودن باعلم در ظاهر وبابن، پس هرکه دو

حميده ونيکی اسخت کخه در    ری همانا نام ها ی، ومقصود از فضل وبرتافضل است
اسخمم، ايمخان، نيکخی،    : هر از آن ياد آوری شده اسخت ماننخد  قرآن کريم وسنت مط

 ،، نه اينکه بمجرد عربی بودن يا عجمخی ، احسان وغيره، عمل نيکپرهيزگاری، علم
 ( ومترقی بودن خويش بنازددهاتی يا باديه نشينی  يا ،ياسياه ياسفيد
 : وم شاعری ميگويدبه اين مفه

 پس تقوا را به اعتماد نسب کنا رمگذار سوگند که انسان بودن نيست مگر به دين
 لهب هم نسب را پست کرد وهمانا شرک ابو           همانا اسمم سلمان فارسی را بلند برد
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مسلم روايت شده گواه که در صحيو بخاری و صهمچنين فرمودة آنحضرت
 صاز رسخول اهلل : روايت است که فرمود بن العاصبرگفتۀ شاعراست، ازعمرو 

، همانخا دوسخت مخن    نوادة بنی فمن دوستان مخن نيسختند  خا: )شنيدم که ميفرمودند

گروهی که با آنها قرابت نسبی داشتند از صآنحضرت 3(ومؤمنان صالو اند اهلل
ايشخان،  دوسخت  بلکخه  ، نسبی دوستان مخن نيسختند   آگاهی دادند که آنان بخابر هم

، وبايد دانست که دوسختی  قشر وتوده اند ومؤمنان صالحی اند که از هر وندخدا
بخه  ، بودعملخش کخاملتر  ايمخان و  ، پس هرکهاز راه نسب بدست نمی آيد صپيامبر

 . بيشتر ميباشد صوپيامبرش خدا دوستی او باهمان پيمانه 
ه مسألت داريم تا ما را به زيبا ی ايمخان آراسخته سخازد واز گخرو     خداوند از

ر زمرة پرهيزگاران راه يابان گردانيده موفق به اباعت خود نمايد ود هدايت شده و
 . شامل مان سازد

                                                 

 (.  532) ، وصحيو مسلم شماره ( 2113) صحيو بخاری شماره  -3



 
 

 

 

 درس یازدهم

 بیم از ارتکاب گناهان بزرگ 

الوداع آنرا مورد توجه قرار دادنخد بخيم    ةحجدر صکه آنحضرت  جمله مطالبی از

ار دادن بخه  ه شخريک قخر  يزهای مهلک وگناهان بزرگ اسخت بخويژ  وهوشداری از چ
 . د متعال وکشتن نفس بيگناه ومعصوم، وجريمۀ زنا ودزدیخداون

 ةحجدر صرسول خدا: فرمود روايت است که ازسلمه بن قيس ا شجعی
گناهانيکه شما را از آن بيم  –آگاه باشيد همانا آنها چهار اند: )الوداع چنين فرمودند

نفسخی را نکشخيد کخه    ، وچيخزی را شخريک نياوريخد    اينکه به خداوند –ميدهم 

احمد  3(تن آنرا حرام گردانيده مگر به حق، وزنا نکنيد ودزدی نکنيدکش خداوند
 5اين حديث را باسند صحيو نقل نموده اند :وببرانی وحاکم
بزرگ ومهلک و ناگوار منخو نمودنخد،    از ارتکاب چنين گناهان صپيامبر خدا

خطر وع مت اين گناهانرا ( اندآگاه باشيد که آنها چهار )بوريکه در فرمودة ايشان
زبزرگترين وخطخر نخاکترين   ند بيان نمودند واين چهار گناه اکه سبب همکت ميشو

                                                 

، وعممه  5/323ومستدرک حاکم ( 5337) عجم الطبرانی شماره ، وم 5/331مسند احمد  -3

 ( . 3721السلسله الصحيحه شماره ) البانی آنرا صحيو گفته است 

در صحيو بخاری ومسلم از روايت عباده بن الصامت در بيان بيعت نمودن آنحضرت ص با  -5

 ( .  3731) يو مسلم و صح( 37) صحيو بخاری ............ اصحابش به اين چهار چيز از دور
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، وگناهخان  گناهخان بخزرگ  : دسته تقسيم ميشخود  گناهان به دو .وندگناهان بشمارمير
  :کوچک

ه ايخن نخوع کلمخات تهديخد     هرگناهيکه صاحبش ب: تعريا گناه بزرگ يا کبيره

نت خدا، غضب خدا، دوزخ يا آتش، يا مستحق حد شخرعی شخناخته   لع: شود مانند
نميرسخد يخا    بهشت داخل نميشود يا بخوی جنخت بخه او    رشود، يا تهديد شود که د

 ،ازجملخۀ مانيسخت   بکنخد  ، ياگفته شود کسيکه اين کخار را وی نفی کند ايمان را از
داللخت   اين الفخاظ برگنخاه کبيخره    ياگفته شود صاحب اين عمل گنهکار است، همۀ

، متهم کردن زن مسلمان ، شرک، قتل، زنا، دزدی، جادوراينگونه الفاظپس د 3.ميکند
رمانی والخدين، سخوگند نخاحق، شخهادت دادن بخه      ، نافبه زنا، سودخوری وپاکدامن

چينی وغيره گناهان کبيخرة   ، سخنناحق، نوشيدن شراب، دروغ گفتن، غيبت کردن
 . ديده است داخل ميباشدريا معين گرکه در قرآن کريم واحاديث ش

کبيره را ستايش  درچند موضو از کتابش اجتناب کننده گان گناهان خداوند
وتمجيد نموده است وآنانرا به سرانجام ارجمند وپاداش بزرگ وجايگاه شايسته 

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ   چ: اه وعده داده است وچنين ميفرمايدودلخو

 ٣٢: اا جم چۀ  ہ  ہ  ہ 

، بخی  ناهان کبيره وفواحش پرهيز ميکنند، مگر ازگناهخان صخغيره  گزکسانيکه ا) 
 ( گمان پروردگارت نسبت به آنها گسترده آمرزش است 

ک  ک  ک   ک گ گ  گ   گ  ڳ  چ: يخد ميفرما همچنان خداوند

 ٣١: و ىش چڳ

                                                 

 . مراجعه شود ( 525-33/523مجموع الفتاوی از ابن تيميه )به  -3
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ان کبيره پرهيز ميکننخد  برای کسانی است که از گناه –بهشت برين  –هچنين) 
 ( ه خشم در ميايند درميگذرندچون ب، وواز فواحش

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  چ : ميفرمايد همچنان خداوند

 ٣٨: اا س   چڱ  ڱ  ڱ  ڱ      
کنيد ازشما گناهان  را آن منو کرده دوری گناهان کبيرة که خداوند شمااگر از) 

  .(را به جايگاهی ارجمند در ميآوريمابود می سازيم و شما صغيرة تانرا ن
آگاهی داده است که همه اعمال وکردار بنده گانش را اعم از خورد  اوندخد

را نوشته  بزرگ ضبط وثبت نموده وهيچ چيزی را فرو نگذاشته است وهمه چيز و
سرانجام  .روز قيامت هربنده آنرا در نامۀ اعمالش حاضر وآماده می يابداست و

ی کرده ، وکسانيرا که نيکادچه انجام داده اند جزا خواهد دبدکاران را به سزای آن

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ...چ: ميفرمايد خداوند .اند پاداش نيکو خواهد داد

 چڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک      ک  کک  گ  گ  گ   گڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  
 ١٥: ااك ف

، اين چخه نامخۀ اسخت کخه هخيچ کوچخک       ای وای برما( مجرمان )وميگويند ) 
ده وآنچخه را کخه کخر    ،ساب آورده اسخت وبزرگ را فرونگذاشته جز اينکه آنرا به ح

 ( توبه هيچ کس ستم نمی کند ربودند حاضر می يابند وپروردگا

 ٥٣: اا مر چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ : همچنان ميفرمايد
وکسانيکه مرتکب گناهان بزرگ ميشوند ( وهر خورد وبزرگ نوشته شده) 

ه بزرگ انداره گنا ، پس هربد داده است نويد آنها را تهديد شديد و خداوند
باشد ترس وبيم آن نيز به همان پيمانه بزرگ بوده وعقوبت سختی را در پيشرو 
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ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    چ : ميفرمايد ، خداوندرنددا

ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  

 ٦٥ – ٦١ :اافرل ال چڦ  ڦ      ڦ  

چ نفسی را که خدا حرام نمی خوانند وهي خدا معبودی ديگر با کهوکسانی اند) 
ن کند مجازات وکيفخر  ، وهرکس چنيحق نميکشند و زنا نميکنند ز بهکرده است ج

در آن بخه  روز قيامت عذاب دو چندان ميشخود وجخاودان    رآنرا می بيند، برای او د
  .(خواری وذلت بماند
 ، چنانکخه بخا تکخرا ر   متفخاوت انخد   ه بزرگی وسنگينی بخاهم نگاگناهان کبيره از 

آن هرچخه بيشختر بخزرگ وضخخيم     يگر با واصرار ورزيدن برآن، وارتکاب گناهان د

زرگتخرين گناهخان   ب الوداع عموم مسخلمانان را بخه   ةحجدر صآنحضرت  .ميگردد

بر پرهيخز ودوری جسختن از    متوجه ساختند و رمتن حديث گذشتکبيره که قبم  د
اهخان در دنيخا وآخخرت اشخاره     وخطر ارتکخاب چنخين گن   آن تأکيد نموده وبه زيان

است کخه ديگخر    بزرگترين اين چهار گناهان شريک خواندن با خداوند .نمودند
آغاز ذکر نمودند تخا   در ص، ولهذا آنحضرتناهی به اين پيمانه خطر ناک نيستگ

، زيرا اين گناه صاحبش را بزرگی وع مت اين گناه جلب نماينددقت وتوجه را به 
درآتخش جهخنم سخرنگون ميسخازد، وبطخور دا مخی        افگنخده و  ر روز قيامت فخرو د

ذابی می ماند که هيچگاه از آن کاسته نشده ومرگ هم به سخراغش  وجاويدان در ع
وجنت بر وی حرام گرديده وهرگخز بخويی از آن بخه مشخامش نيامخده واز      آيد نمی 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     چ    چ  چ  چ...چ : ميفرمايخد  ، خداوندچشد مین عمتهای آنن

 ١٢ :او ئهللإ چڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
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بخر وی حخرام کخرده    بهشت را  تعالیهرکس به خداوند شريک ورزد قطعا  او) 
 ( ای ستمکاران هيچ ياری دهندة نيست، براست، جايگاه وی دوزخ است

بيخامرزد، واگخر    ون شرک اميد ميرود کخه صخاحبش را خداونخد   هرگناهی بد

، اما در مورد ور دا می و ابدی در آتش نمی مانددد ليکن بطجه هم گرعذاب وشکن
 مشرک هيچ انت اری نميرود که وی روزی آمرزيخده شخود ويخا راهخی بخرای عفخو      

ز عذاب در دناک نجات نخواهد يافت، ، پس اوگذشت از اين گناه خطرناک دريابد
 . بداالبد درآن باقی خواهد مانددا می وا بلکه بطور
آن ميميرند آنانيکه ساکنانش اند، نه در  ،اما اهل آتش: )يندميفرما صخداپيامبر

ن شخان آتخش برايشخان    اند که به خابر گناها، ليکن مردمانی ونه زندگانی می يابند
مبدل ميگردند سپس اجازة شخفاعت   ، آنها ميميرند تا اينکه به ذغالفرود آمده است

ه ميشخوند ودر نهرهخای   مو شده آوردها داده شده ومانند بندهای هيزم جرمورد آند

، بريزيخد _ آب  _ای اهخل بهشخت برآنهخا   : و گفته ميشخود  بهشت گسترده ميشوند
  .3(مانند دانۀ که در کنارجوی می رويد بيرون می آيند سپس

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  چ : در اين مورد ميفرمايد که خداوندقسمي

 ٨٨٦:  اا س  چڑ   ک  ک    کک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    

ه برهرک ، و فروتر از آن راه به او شرک آورده شود نمی آمرزدخداوند اينرا ک) 
دچخار گمراهخی دور ودرازی    ، وهر کس به خداشرک ورزد قطعا بخواهد می آمرزد

 ( شده است

                                                 

 . به نقل از ابی سعيد الخدری ( 3723) صحيو مسلم شماره  -3
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جهانيخان   کار مشرک انسان را به شگفتی وتعجب می اندازد، زيخرا خداونخد  
اده که قادر به رسانيدن نفو معبود خود قرار دليکن چيزی ديگری را  ،وی را آفريده

سخانيدن  ، پس چگونه قخادر بخه ر  خويشتن نيست، ويادادن و منو کردن برای وضرر

 پرسخيده شخد   صهنگاميکخه از آنحضخرت  بنابراين ! همچو چيزها به ديگری گردد
ر همتخا ی قخرار دهخی د    اينکه برای خداوند: )کدام گناه بزرگتر است ؟ فرمودند

، وچه ظلمی زشخت  پس چه گناهی بزرگتر ازين. 3(تعالی ترا آفريده استحاليکه او
، که مخلوق ضعيا وناتوانی بخا آفريخده گخار    ز اين، وچه جرمی بزرگتر از اينا تر

سه موضو ازقرآن کخريم در  در لذا خداوند  !!بزرگ وتوانا شريک قرار داده شود
را چنانکخه شايسختۀ    مت خداوندمورد مشرکان آگاهی داده است که آنان قدر وع 

تا وشريک قرار دهخد چگونخه   کسيکه با خداوند هم! ، آری اوست، بزرگ نشمردند
؟ وخداونخد از آنچخه بخا    تعالی را چنانکه سخزاوار اوسخت بشناسخد   مت اوقدر وع 

 . شريک ميگردانند برتر وبزرگتر استاو
اه شرک سه گنخاه خطرنخاک ديگخری اسخت، چنانکخه      ناک بودن گنبعد از خطر

، اينهخا  کشتن نفس بيگنخاه ومعصخوم، زنخا، دزدی   : شريا ذکر شده است درحديث
يخدن تجخاوز   ، چنانکه شرک ورزند که تجاوز برحقوق مخلوقين بودههمه گناهانی ا

، وقتل نفسی که خداوند کشتن آنرا حرام قخرار  برحق خالق وآفريده گارجهان است
بخر آبروهخای    اوزداده است تجاوز برخونهای بيگناه است ومرتکب شخدن زنخا تجخ   

وده که همۀ اين اعمال مالهای محترم مردم بودزدی تجاوز بر، محفوظ ومأمون است
ودر  که در روز عرفه صآن در سخنرانی پيامبرناشايسته حرام است، بوريکه ذکر 

                                                 

 .  روايت عبداهلل بن مسعود ( 75)، وصحيو مسلم شماره ( 55773) صحيو بخاری شماره  -5
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همانخا خونهخای شخما ومالهخای شخما      ! آگخاه باشخيد  : )منا ايراد نموده بودند گذشت
ا در اين ماه شخما در ايخن   حرمت اين روز شم وآبروی تان برشما حرام است مانند

  3.(شهر شما

موده از پايمال شدن آن دراين مقام حرمت اين ارزشها را بيان ن صآنحضرت
، هرکه از هرگناهی توبه کند: چيزيکه دانستن آن الزم است اينستو. بيم دادند
يکند ابود ممحو ون ، زيرا توبه گناهان گذشته راتوبۀ او را می پذيرد خداوند

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ    چ  :ميفرمايد چنانکه خداوند

   ٥٣: اازمر چےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          ۆ          
حمت روا داشته ايد از ر –درگناهان  –ای بندگان من که برخود اسرا   بگو) 
، بيگمخان او  ی آمرزد همخه يکجخا  همه گناهان را م، يقينا  خدا وند نااميد نشويدخدا

 . (هربان استآمرزگار م

                                                 

 . از ابی بکره ( 3571) م شماره ، وصحيو مسل(3753) صحيو بخاری شماره  -3





 
 

 

 

 درس دوازدهم

 کسی دیگر وارد بهشت نمیشودمؤمن جز 

الخوداع باسخخنان    حجةدر  صاز بزرگترين اموريکه پيامبر گرامی حضرت محمد 

ايمخان اسخت،   روشنگر واندرزهای ارزشمند شان قرار گذاشتند بيان مقام ومنزلخت  
ر بهشت برين خروی بشمار ميرود ودوموفقيت دنيوی وا زيرا بنياد اساسی سعادت

ودرامان مطلق وبا همه خوشی  ،، با عيش وعشرتکه مملو از نعمتهای لذت بخش
شخت بخروی   ، وآنکه مؤمن نباشد بهمن کسی ديگر داخل نمی گرددها است جز مؤ

آن به مشامش نمی آيد وانجام وبرگشختش بسخوی آتخش    حرام بوده وهرگز بو ی از
 .  می وجاويدان در آن باقی می مانددا بوده که
پيخامبر  : فرمودنقل است که  از روايت بشير بن سحيم :مسند امام احمددر
 کسخی ديگخر  جز مؤمن : )ق سخنرانی نموده فرمودند کهدر روزهای تشري صخدا
  .3(نميگردد بهشت وارد

عمن را فرستادند تا اين موضوع را به مردم اکرام چندين تن از اصحاب ايشان 
ادا گردد وحجتی بربنخدگان   دارند وابمغ نموده ومسؤوليتی که در برابر خداوند

بخه   صآنحضرت: )روايت است که فرمود مسند احمد از بشيرباشد، چنانکه در
جز مؤمن ينکه شريق به مردم باصدای بلند بگويد اوی فرمان دادند تا در روزهای ت
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روايخخات آمخخده اسخخت کخخه   ودر بعضخخی. 3(کسخخی ديگخخر وارد بهشخخت نميگخخردد 
به مردم اعمن نمخوده  را فرستاده وامر فرمودند تا  بشير بن سحيم صآنحضرت

. 5(ی ديگر در بهشت داخل نخواهد شخد آگاه باشيد که جز مؤمن کس: )بگويد اينکه

رسخول  : )نقخل نمخوده کخه    در صحيو خخود ازکعخب بخن مالخک     :وامام مسلم
ق فرستادند تا به مردم بگوييم تشري اوس بن الحدثان را در روزهای من و صخدا
 علخی  صهمچنان آنحضرت. 3(جز مؤمن کسی ديگر وارد بهشت نميگردد: )که

از محرر بخن ابخی    :اين پيام يکسال قبل فرستاده بودند، در مسند امام احمد را با
 صهنگاميکه رسخول خخدا  : )نقل شده که فرمود( ابوهريره)اواز پدرش هريره و

ا به مکه فرسختادند مخن نيخز بخا او همخراه بخودم تخا بخراءت         ر علی بن ابی بالب
: فرمودنخد  صحضخرت  ن، آورسخولش را از مشخرکين اعخمن نمايخد    وبيزاری خدا 

يگفتيم اينکه در بهشخت جخز   باصدای بلند م: چگونه به مردم اعمن نموديد؟ گفت)
آنقخدر بخه آواز بلنخد    : ) فرمخود  ابو هريره. (ديگری وارد نخواهد شد مؤمن کس

قبل از ايخن نيخز    صآنحضرت .5(ينکه گلويم گرفته وآوازم درشت شديگفتيم تا ام
که درصحيو مسخلم روايخت اسخت کخه     قسمي، را چند مرتبه فرستاده بودند اين پيام

به مردم رفته اعمن کن کخه  ! ای پسرخطاب: )در روز خيبر فرمودند صآنحضرت
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بخم  من هخم  : ندفرمود عمر فاروق( ديگری داخل بهشت نميشود جز مؤمن کس
مان مخؤمن کسخی   آگاه باشيد که جز مرد: رون آمده با آواز بلند چنين گفتمفاصله بي

  .3(ودديگر وارد بهشت نميش

ای بمل بلند شده به : )چنين دستور فرمودندرا  بمل صآنحضرتهمچنان 
به اين مفهخوم   .5(من کسی ديگر به بهشت داخل نميشودمردم اعمن کن که جز مؤ

ورفو مسخئوليت در  خدا زيادی روايت شده است تا نصيحتی برای بندگان احاديث 
و برپا نمودن حجت وبرهان برمردم وع مخت ومنزلخت ايمخان را     برابر خداوند

متعخال تنهخا بخه ايمخان حاصخل      بيان نمايند، واينکه خوشنودی ورضخايت خداونخد   
 ک خداونخد ، پس بدانيم که تنها مؤمنان اهل بهشت اند ومورد پاداش نيخ ميگردد

رجسختجوی  ين نعمتها را در دل نپرورانند ودميباشند اما غير از آنان اميد وآرزوی ا
بهخره  رآخرت هيچ ورنه د، يندوجنرا بدست آوردن آن جز از راه ايمان راه ديگری 

 . ونصيب خوشی برای ايشان نيست
برپاشد ودعوت پيامبران به وی رسيد  پس برکسيکه حجت وبرهان خداوند

، ويا از فرمانبرداری پروردگار امتناع ورزيده وآنانرا تکذيب نمودقبول آن  سپس از
هخداياتش  جهانيان امتناع ورزيد ويا از جملۀ کسانی گرديخد کخه از آ خين اسخمم و     

، پس نصيب وجايگاه چنخين اشخخاص در روز   روگردان شده واعراض نموده است
 . دچار خواهند شدوبه سرانجام بدی  قيامت جز آتش چيزديگری نخواهد بود

                                                 

 .  به روايت عمر بن الخطاب (  335) صحيو مسلم شماره  -5

از (  333) اين لفظ در بخاری است ، وصحيو مسلم شماره (  5535) صحيو بخاری شماره  -3

 .  ابی هريره 
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ڑ  ڑ  ک    کک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  چ: خداوند متعال ميفرمايد

ڳ  ڳ    ڳ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  

ہ  ھ  ھھ   ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ    ۇ  

ۇ  ۆ       ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  

ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی  ی  ی    ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    

 ١٣ – ١١: األعراف چجئحئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب   ىب
کسانيکه آيات مارا تکذيب کردند واز پذيرش آن تکبر ورزيدنخد هرگخز   يقينا ) 

رنمی آيند تا وقتيکه شتر ی آسمان کشوده نميشود وبه بهشت دبرای آنان دروازه ها

و بدين سان مجرمخان را کيفخر    –کار محال است واين  –در سوراخ سوزن درآيد 
ميدهيم آنانرا از دوزخ فرشهاست واز بااليشان پوششهاست واينگونه بيداد گران را 

، هيچ کس را جز بخه  مان آوردند وکارهای شايسته کردند، وکسانيکه ايميدهيمسزا 
شخند،  گروه همدم بهشتند، ايشان درآنجا جاودان ميبا قدر توانش مکلا نميکنيم آن

صخرهای شخان نهرهخا    ، از زيخر ق وهرگونه کينه را از سخينه هخای شخان مخی زدايخيم     
ستايش خدايی راست که مارا به اين هدايت نمود ومخا هرگخز   : جاريست وميگويند

، بی شک فرستادگان پروردگار مخا بخه   کرديهدايت نمراه يابنده نبوديم اگر اهلل مارا 
آنخرا بخه پخاداش     که اين بهشتی است کهوندا کرده شوند اين ،راستی ودرستی آمدند

  .(آنچه انجام داديد، ميراث يافته ايد
پس بهشت سرای اهل ايمان وفرمانبرداران رحمن است اما غير آنان مانند 

ند متعال ورسولش را ، ويا کافرانيکه خداوايمان ندارند ملحدينی که به خداوند
يکجا  رفته آنرا با خداوند، ويا مشرکينی که با خداوند همتا ی گتکذيب ميکنند
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ن جلوه ميدهند ودر بابن کافر ، ويا منافقانی که در ظاهر خود را مؤممی پرستند
، اينها همه از خس وخاشاک وآتش افروز جهنم بوده وخداوند آنانرا بطور دا م اند

، بوده ، زندگی آنان بی پايانر آنجا مانده ونجات دهندة ندارندوجاودان وابد االبد د

يا عذاب وشکنجۀ آنان تخف .هم نيست تا همچو وضو شان خاتمه يابد مرگی

 چۆئ  ۈئ ۈئ ېئېئچ: يدميفرما ، خداوندناپذير بوده بلکه اضافه ميشود

 ٣١: اا لأ

  .(ه جز عذاب هرگز برشما نمی افزايمپس بچشيد ک) 
ربهشت جاودان خوش ومسرور بوده به ناز ونعمتهای آن عيش اما اهل ايمان د

برايشان آنچه دلهای شان بخواهد وديدگان شان از ديدن آن لذت  ،وعشرت ميکنند
 . ميمانند نجاالبد در آبرد آماده شده است وبرای هميشه وابد ا

، وروشن ميشودبه اين ترتيب مقام واالی ايمان ومنزلت عالی آن ثابت وواضو 

ست که زيرا ايمان از بزرگترين مطالب واز عاليترين مقاصد واز شريفترين اهدافی ا
بنده بوسيلۀ آن خوشبختی دنيا وآخرت را کسب نموده وبه هد  وغايت بزرگی 

بی پايان بهشت نايل آمده از  ی، بوسيلۀ ايمان به نعمتهاکه انت ار آنرا داشت ميرسد
، بندة مؤمن بوسيلۀ ذاب دردناک دوزخ در امان می ماندغضب خداوند جبار وع

ه که هرگز بروی خشم نميگيرد ردايمانش خوشنودی پروردگارش را بدست آو
ذت حضرت او تعالی بدون زيان وآسيبی لربهشت برينش از ديدن بر روی ود
ربهشت به اهل ايمان مهيا شده وبه آن نايل ند، ثمره وآثار پرفيض ايمان که دميبر

وی هم رفته همه نيکو ی ها ونعمتها از ر ،وحساب استآمده اند باالتر از شمردن 

 ه وبر آن مرتب است چنانکه همه خرابيها وبديها وهمکتايمان سرچشمه گرفت
، هرگاه ايمان شخ  کامل باشد ويرا به انجام نتيجۀ کمی يا زيان ايمان بنده ميباشد
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داخل شدن آتش مانو گرديده واجبات وترک هرآنچه حرام است کشانيده واز 
را  ، واگر ايمانش ناق  باشد وواجباتدون حساب وعذاب داخل بهشت ميسازدب

ومرتکب اعمال نامشروع وحرام گردد، اينگونه ايمان صاحب خود را  انجام ندهد

احاديث  صتش نجات ميدهد، چنانکه از پيامبر خدااز هميشه ودا می ماندن در آ

هرچند اندک هم باشد  –بطور متواتر ثابت است کسيکه در قلبش چيزی از ايمان 

ات که پليدی های گناهان وکثافبعد از اينو ،3در آتش بطور هميشه نمی ماند –
پس  .معصيت های وی باآتش پاک گرديد، سرنوشتش بسوی بهشت تعين ميگردد

ن يا وجود وعدم ايمان شان رآخرت ن ر به زيادت وکمی ايمامنزلت ومرتبۀ مردم د
اوتبارک  بوده همه منت از آنِ ، وموفقيت انجام تنها بدست خداوندميباشد

 چی   ی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب     خب    چ: ايد، چنانکه ميفرموتعالی است

بلکه خداوند است که با هدايت کردن شمابه ايمان برشمامنت ميگذارد ) ٨١: احلجرات

لذا هنگاميکه اهل ايمان وارد بهشت شده مقام (. اگر راستگو باشيد
که برای شان ارزانی نموده  ومرتبۀخودراگرفت به فضل ومنت بزرگ خداوند

ۉ  ې  چ   :آنها حکايت ميکند از زبان   می نمايند، قسميکه خداونداست اعترا

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ    ەئې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ

                                                 

کسيکه الإله إال اهلل گفته باشد ودر : ) از پيامبر خداص روايت است که فرمودند  از انس  -3

قلبش به اندازة دانۀ جو خيرباشد از دوزخ بيرون ميشود ، وکسيکه الإله إال اهلل گفته باشد ودر 

به اندازة دانۀ گندم خيرباشد از دوزخ بيرون ميشود وکسيکه الإله إال اهلل گفته باشد ودر قلبش 

وصحيو ( 55) صحيو بخاری شماره ( قلبش به اندازة ذرة خير باشد از دوزخ بيرون ميشود 

 ( . 313) و (  352) مسلم شماره 
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: األعراف چمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب                 ىب     حئی  ی  ی  ی  جئ  ىئىئ  ىئ

١٣ 

يم رگز راه يابنده نبوده ستايش خدايی راست که مارا به اين هدايت نمود وما) 

، بيشک فرستادگان پروردگار ما به راسختی ودرسختی   اگر اهلل مارا هدايت نمی نمود
نچه انجام داديخد  وندا کرده شوند اينکه اين بهشتی است که آنرا به پاداش آ ،آمدند

 ( ميراث يافته ايد
يکی ثنخا وسخپاس   : دو مطلب را بيان نموده است در اين آيۀ مبارکه خداوند

اين نعمخت ومنزلخت بخزرگ را نصخيب شخان       واعترا  بهشتيان براينکه خداوند
نايل آمدنخد   ، ودوم سببی که بوسيلۀ آن به اين منت بزرگ خداوندیاستگردانيده 
 . ت از ايمان واعمال ناشی از آن ميباشد که عبار

ميخواهيم تا با دادن ايمان صادق وواقعی برما منت بگذارد ومارا  از خداوند

 . دمان راه ياب وهدايت شده بگرداندزيور وپيرايۀ ايمان آراسته گرداند واز مر با





 
 

 

 

 درس سیزدهم

 وصیت ها وسفارشهای متنوع

 الوداع به امور متعددی که نياز مردم ةحجوموع ه های  سخنراندر صآنحضرت

بهبودی روابط بنخدگان  راه اصمح و ربه آن ايجاب ميکرد اشاره نمودند، اين امور د
 ماعی آنان نقش به سزا ی دارد که ، ومسا ل ذات البينی وزندگی اجتروردگارشانبا پ
ايخن   کن بطخور مختصخر بخه برخخی از    يراينجا گنجايش تفصيل دادن آن نبخوده لخ  د

  :ارشادات اشاره مينما يم
سخنرانی، موع ه واندرزهای شان دراين حخج بخرآن   در صخدااموريکه پيامبر

ای ايشخان وپيمخودن راه   سخنت مطهخر ورهنمودهخ   تأکيد ورزيدند لزوم وپيخروی از  
، ومنسخوب نمخودن   وروش ايشان، ودوری جستن از امور نوپيخدا وبخدعتها درديخن   

، ودوری بدون علم، ودروغ بسختن برايشخان از روی قصخد    صسخنی برآنحضرت
مسندش از عمرو بن مره در :امام احمد .است صوجدا ی از هدايات آنحضرت

 صيکی از اصحاب پيامبرخدا: که ميگفت وی شنيد نقل نموده که او باری از :
: در سرخی که جانب گوشش بريده بود ايستاده فرمودنخ برشت صآنحضرت: فرمود

سپس حخديث  ( ... عيد قربان)روز نحر: آيا ميدانيد اين کدام روز شماست؟ گفتيم)
باشيد همانا مخن قبخل از شخما     آگاه: )ود که در ضمن آن چنين فرموده اندرا ذکر نم

برساير امت ها به زيخادی  ، ومن وشما را مشاهده ميکنموض حاضر ميشوم سرحبر
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، آگخاه باشخيد مخرا ديخده واز مخن      3ی مينمايم پس مرا روی سياه نسخازيد شما افزون
نخدد  ، پس کسيکه برمن دروغ مخی ب خواهيد شدشنيديد وشما در مورد من بازپرس 
، مخانی را ميرهخانم  مرد ، آگاه باشيد من مردان يخا پس جايگايش را در دوزخ بجويد

ای پروردگخار آنهخا   : ه گان ربخوده ميشخوند، مخن ميگخويم    وکسانی از ميان وارد شد
ه آنهخا بعخد از تخو چخه     آگاهی نداری کتو: من گفته ميشودبه ( !ازامت من اند)ياران

ونخوآوری هخا در ديخن     اين خود اخطار شخديدی در مخورد بخدعت    5؟پديد آوردند
بخدون علخم بخوده واز جملخۀ گناهخان       صضخرت ی ودروغ بستن برآنحوهوس ران
 . که موجب داخل شدن به آنش ميگردد بزرگيست

الوداع به مردم ابمغ نمودند  ةجحدر صکه آنحضرترا همچنان آنعده اموری

احسان وخوبی با والدين وپيوسته داشتن روابط با خويشخاوندان  برتشويق وترغيب 
اختن واجتنخاب از لکخه دار سخ    حقخوق ديگخران  پرهيز واحتراز نمودن از تجاوز برو

در المعجخم الکبيخر از اسخامه بخن      :ببرا خی  .آبروها وغيبخت گخو ی آنخان اسخت    
وخخواهرت   مادرت وپخدرت وبخرادرت  : )نقل ميکند که ايشان فرمودند  شريک

سپس مردمخانی آمخده   : فرمود( برتوحق احسان ونيکی دارند)سپس پا ين تر از آنان 
 ص؟ آنحضخرت يربخوع مخردان مخا راکشخته انخد     ای رسول خدا قبيلخۀ بنخی   : گفتند

                                                 

هان بسيار، صمح ونيکو ی يعنی با ازتکاب گنا: در تعليقاتش برسنن ابن ماجه فرمود: سندی  -3

 (. مترجم ) را از دست خواهيد داد ودر نتيجه شايسته ومايۀ افتخار من نخواهيد شد 

اين ( 35/575) اسنادش صحيو است : ، محققان ابن حديث گفته اند  2/535مسند احمد -5

مه روايت شده است ، وعم از عبداهلل بن مسعود (  3327) حديث در سنن ابن ماجه شماره 

 ( .  5511) البانی در صحيو سنن ابن ماجه آنرا صحيو گفته است 
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جمخره  ريختن برسپس مرديکه سنو ( ديگری تجاوز نکند برکسی هيچ : )فرمودند
پس ( بزن باکی ندارد: )فرمود ص؟ آنحضرتشان پرسيدرا فراموش کرده بود از اي
بوا  : )ای رسول خدا بوا  را فراموش کردم، فرمودند: از آن ديگری آمده گفت

، سرش را تراشخيده بخود  سپس شخصی آمد که قبل از ذبو قربانی  (کن باکی ندارد
هيچ سخؤالی   دراين روز: روای حديث فرمود( ذبو کن باکی ندارد: )ايشان فرمودند

سخپس  ( بخاکی نخدارد بخاکی نخدارد    : )مگر اينکخه ميفرمودنخد  نشد  صآنحضرتاز
، جخز  اشکال وتنگخی را دور گردانيخده اسخت    خداوند: )فرمودند صآنحضرت

: ) وفرمودنخد ( ه است پس درآن اشکال ونابودی استکه از مسلمانی وام گرفتمردي
نيز فخرود آورده اسخت   اينکه دوايش را  رفرود نياورده مگ هيچ مرض را خداوند

 .3(به جز پيری
حخذر داشخته انخد جنايخت     از آن بر صهمچنان از جمله مطالبيکخه آنحضخرت  

م از کخردار آن اعخ  بد وکيفرتکب جنايتی ميشود عاقبت ی مرسوهرک تبرديگران اس
شخيطان  برحخذر    همچنان از مکر وحيلخه هخای  . گناه وقصاص برخودش برميگردد

ک ميخان نمخاز   ، از وجخود شخر  ی را ديخد ، چون وی قوت ايمان ويکتا پرسخت داشتند
ست که وجود شرک ريشه کن نااميدی شيطان به اين معنی ني .گذاران نااميد گرديد

اورا در خواسته که شيطان پيروانی خواهد داشت که آگاهی دادند ايشان ، شده باشد
 . نيز برحذر داشتندستم ظلم و ،از سود خوریهمچنان . هايش اباعت ميکند

                                                 

وعممه البانی آنرا حسن گفته است، صحيو الجامو شماره ( 575)المعجم الکبير شماره  -3

(3533) . 
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الخوداع   حجةدر من: نقل نموده که فرمود عمرو بن األحوضاز :ابن ماجه

کخدام روزی بسخيار    ،ای مردم آگخاه باشخيد  : )شنيدم که ميفرمودند صاز پيامبرخدا

پس : روز حج اکبر، فرمودند: گفتند –تکرار نمودند  سه بار -دارد؟  حرمت بزرگ
مخت ايخن روزشخما،    خونها ومالها وآبروهای تان در ميان تان حرام است ماننخد حر 

! ، همخان جنايتکار جز برخويش تجاوز نميکند! دراين شهرشما، دراين ماه شما، هان
! ی بر پدرش، آگاه باشخيد اوز کاری برفرزند خويش تجاوز کند، ونه فرزندنبايد تج

، قرار گيرد برای هميشه نااميخد شخد   شما مورد پرستشهمانا شيطان از اينکه درشهر
شد واوهم بدان  کن درکارهای تان که آنرا کوچک ميشماريد از اواباعت خواهديل

، ی ازخونهای دوران جاهليت هدر استهرخون! دل خوش خواهد کرد، آگاه باشيد
بنخی   خون ربيعه بن حارث است که درقبيلخۀ عتبار ميشمارم اولين خونی راکه بی او

، آگخاه  بخه قتخل رسخيد    هذيل ه گی داده شده بود وبوسيلۀ قبيلۀليث برای شير خوار

دوران جاهليت بی اعتبار است، اصل مالهخای تخان از   باشيد هر سودی از سودهای 
آيخا تبليخغ   ه باشخيد ای امختم   ، آگاکنيد، ونه برشما ستم ميشود، نه شماستم شماست

سخه   -، گواه باش! خداوندا: آری، فرمودند: گفتند –تکرار نمودند سه بار -؟ نمودم
 .3( -بار تکرار نمودند 

واضو ساختند که خداوند ميراثها را در کتابش تقسخيم   صهمچنان آنحضرت
 . که نصيبش ميگردد مشخ  نموده است وميراث هر انسانی را است نموده

                                                 

وعممه البانی درصحيو سنن ابن ماجه آنرا صحيو گفته است ( 3322)سنن ابن ماجه شماره  -5
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ز راه نامشروع به دنيا می آيد خبردادند که آن بفخل  اهمچنان در مورد بفليکه 
خودرا نسبت دادن شخ   ، وازگرديده وزنا کار رجم گردد( شوهر)منسوب به مرد

 . به غير پدرش منو نمودند 

 صآنحضرت: روايت است که فرمود  چنانکه درمسند از عمرو بن خارجه
ولعخاب   رند وشختر نشخخوا  ددرمنا سخنرانی ايراد نمودند در حاليکه برشبر سوار بو

نصيب هر انسانرا کخه ميخراث    وندخدا: )خود را ميان دوشانه ام ميريخت، فرمودند
، بفليکه از راه نامشخروع  س وارث حق وصيت را ندارد، پتقسيم نموده است ميبرد

ر ميگردد، زناکار سنگسا ميگردد و( شوهر)ر به دنيا می آيد منسوب به صاحب بست
 ، پس برویش نسبت دهد و يا به غير موالی اشپدررا به غيرآنکه خود! آگاه باشيد

از او  ديخه ای در روز قيامت توبه وف ، خداوندلعنت خدا ومم که وهمه مردم باد
کوتاهی عمر دنيا وسپری شخدن آن باتنخدی   از صهمچنان آنحضرت 3.نمی پذيرد

را قبخل از   ، ايخن سخخنان  يد بنده به آن مفتون ومغرور گخردد آگاهی دادند واينکه نبا
از دنيای تان نسخبت  ! ای مردم: )تاب در عرفه به مردم بيان نمودندغروب نمودن آف

، جز به اندازة زمانی که از اين روز شما نسبت است به آنچه که گذشته باقی نمانده
  .5(ه که از آن گذشته باقی مانده استبه آنچ

                                                 

وعممه التانی آنرادر صحيو الجامو (  5735) ، وسنن ابن ماجه شماره  5/375مسند احمد  -3

 . صحيو گفته است (  3715) شماره 

اين (  33/335) وتحقيق کنندگان گفته اند  به روايت عبداهلل بن عمد  5/333مسند احمد  -5

 . حديث صحيو لغيره است 
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ر ونرمخی وعخدم شخدت رانخی امخ      مردم را بخه آرامخش   صآنحضرتهمچنان 
وقخار   آرامش و! ای مردم: )گام بيرون آمدن از عرفات فرمودندهن ايشان در، نمودند

 و3(را پيشه کنيد

 صآمخده فشخار دادنخد آنحضخرت    گخرد  هنگاميکه جمعيت مردم به جمخرات  
پخس ماننخد   ، يکديگر تانرا نکشيد، هرگاه سنگريزه می اندازيخد ! ای مردم: )فرمودند

همچنان امت را از شر  ،5(بيندازيد( سيار کمنورد ونه بخنه بسيار) سنگريزة خذ  
از عبخداهلل بخن    3، در صخحيحين نخد شدار داده صخفات او را ذکخر نمود  فتنۀ دجال ه

الخوداع   ةحج  باهمخديگر از  صکنخار پيخامبر  در مخا : فرمودروايت شده که عمر

درميان مان تشريا داشتند ونمی دانستيم که  صحاليکه پيامبرصحبت ميکرديم در

بخروی ثنخا    حمخد خخدا را گفتخه و    ص؟ تا اينکخه رسخول اهلل  چيست الوداع ةحج

در مورد وی سخنرانی بخوالنی   ، سپس از مسيو دجال صحبت نمودند وندفرستاد
هيچ پيامبری را نفرستاد مگر اينکه امخت خخود را    خداوند: دندفرموچنين نموده 
 رم دادنخد، واگخ  او بي وپيامبرانيکه بعد از وی بودند از ، نوحبيم داد( دجال)از او
، ايخن پوشخيده نمخی    زی از امر وی برشما پوشخيده بمانخد  درميان شما برآيد وچي او

                                                 

عممه البانی آنرا در صحيو سنن النسا ی و از اسامه بن زيد(  337) سنن النسا ی شماره  -3

 .  5/355صحيو گفته است 

وعممه  از حديث ام جندب األرديه(  3155) ، وسنن ابی داود شماره  5/375مسند احمد  -5

 . صحيو گفته است ( 7713) البانی آنرا در صحيو الجامو شماره 

 ( .  351) ماره لفظ از بخاری ، صحيو مسلم ش(  5535) صحيو بخاری شماره  -2

. 
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باشدکه خدای شما يک چشخم نيسخت وچشخم راسخت دجخال کخور اسخت گخو ی         
  .(برآمده است دانۀ انگور چشمش مانند
های هديگر وصيت ها وتوجي ن اندرزهای ارزشمند وپندهای نيکو واي عموه بر

 . بخابر اکمال دين ونصيحت امت بيان داشتندسودمند را 
 ز امت شان به ايشخان بدهخد و  ا وپاداش وافر را پس خداوند تعالی بهترين اجر

 . نش، وبندگان صالحش برايشان باددرود خداوند يکتا وفرشتگا
 

 وصلی اهلل علی نبينا محمد وعلی آله وصحبه وسلم


