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 درآمدي بر کتاب

ئاِت ِمن سيِّ َمُدُه و�ستعينُُه و�ستغفُرُه ونعوذ باِهللا ِمْن رشور أنفِسنا وإّن احلمَد ِهللا �
ُ وأعمانِلا َمن يه

َ
ُ َوَمن يُْضِلْل فال هادَي هل

َ
 اُهللا وحده ِدهِ اُهللا فَال ُمِضلَّ هل

ّ
أشهُد أن ال � إال

ُ  وأشهُد أنَّ �ّمداً عبُدُه وال رش�َك هلُ 
ُ

 رسوهل
ست که در حال حاضر رواج و  هایی کتاب تدس از آن» ریاض الصالحین«کتاب 

رو علما و دانشمندان علوم  از این اي نزد عموم مسلمانان یافته است؛ جایگاه ویژه
توان به عالمه محمد  اند که در رأسشان می اسالمی، توجه خاصی به آن نموده

سنت بر اساس فهم سلف  کتاب و یاریگرمحدث برجسته و  /ناصرالدین آلبانی
اشاره کرد که تخریج و تحقیق بسیاري از احادیث کتاب یادشده را در  صالح

هاي مهمی بر این کتاب  توضیحات و پانوشت که چناني علمی خود دارد؛  کارنامه
ي احادیث کتاب را تخریج نکرده و خود، در  نگاشته است. البته آن بزرگوار، همه

ي احادیث  عدم تخریج همهاي از اسباب و عوامل  هایی که ضبط شده، به پاره نشست
ي  به دنبال این کار ارزشمند، عالمهاشاره نموده است. » ریاض الصالحین«کتاب 

نیز با روش علمیِ متمایز،  /اصولی و فقیه بزرگوار، استاد محمد بن صالح العثیمین
دیث این کتاب پرداخته است؛ ااز اح فراوانیآسان و روان خویش به شرح بخش 

ان استفاده از آن براي عموم مسلمانان وجود دارد و در عین حال اي که امک گونه به
 نیاز نیست. پژوهی از آن بی هیچ دانش

ن در کتابی که پیش رو دارید، تالش علمی این دو عالم بزرگوار را در کنار مت
ي گرامی بتواند با  ایم تا خواننده با هم جمع کرده -/امام نووي -اصلی گردآورنده
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که ناگزیر شود چندین نسخه از کتاب  زمان و بدون این طور هم خاطري آسوده، به
الصالحین را پیش رویش قرار دهد، از متن، تخریج و شرح این کتاب بهره  ریاض
 /ي شیخ آلبانی کتاب، مقدمهي   بري خواننده چنین براي افزایش میزان بهره همببرد. 

و از پروردگار متعال ایم  ست، در این مقدمه گنجانده را که حاوي نکات مفیدي
 مسألت داریم که به این عالم بزرگوار پاداش نیک عنایت فرماید.

 گوید: می /شیخ آلبانی
ها  هنگام تحقیق ریاض الصالحین چندین نکته برایم روشن شد که در پانوشت

 پردازم: مانده می ام و در این مقدمه به نکات باقی ها اشاره کرده اي از آن به پاره

 ي اول نکته
 تصمیم گرفتمرو  از این«...گوید:  ي کتاب می در پایان مقدمه /امام نووي -1

 ».آوري کنم مختصري از احادیث صحیح را جمع
 پردازم: به بیان دو نکته می /ي این سخن نووي بنده درباره

ست که شامل حسن و فراتر  منظورش از حدیث صحیح، حدیث قوي که اول این
تعریفی که در گذشته از سوي نخستین علماي حدیث  شود؛ بر اساس همان از آن می

ي حدیث صحیح ارائه شده است و این، پیش از آن صورت گرفته که  درباره
حدیث مورد قبول را به صحیح و حسن  /پیروي از استادش بخاري به /ترمذي
کار برده، درست است و  به /بندي نماید. البته تعریف نخست که نووي تقسیم

و  »ز�ادتهصحيح اجلامع الصغ� و«چون  ؛ و بنده در بسیاري از تألیفاتم هماشکالی ندارد
 ةسلسل«و  »داود صحيح أىب«که به چاپ رسیده و نیز در  »صحيح اللكم الطيب«

 البته ناگفته نماند کهام.  و... به همین منوال عمل کرده »ةاألحاديث الصحيح
 باشد. تر می تر و دقیق بندي ترمذي، صحیح تقسیم
از گردآوري احادیث صحیح، این بوده  /که منظور نووي این ،ي دیگر اما نکته و

ي احادیث موجود در  که همه آوري نموده، نه این ، احادیث صحیح را جمعبیشترکه 
دانستم که در آن، احادیث  هاي دور می ریاض الصالحین صحیح است. بنده، از گذشته

دقیق کتاب پرداختم، دریافتم که تعداد ضعیفی وجود دارد و چون به تحقیق و بررسی 
 که چنانست که گمانش را داشتم؛  عیف موجود در آن، بیش از تعدادياحادیث ض
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ریاض  ن مقدمه نیز احادیث ضعیفها مشاهده کنید و در ای توانید در پانوشت می
، 347، 292، 201، 67کنیم: ( ها اشاره می ي آن شماریم و به شماره الصالحین را برمی

 378که تکرار حدیث  717، 601، 589، 583، 524، 490، 486، 413، 378، 363
، 1067، 1007، 954، 951، 917، 896، 895، 894، 834، 802، 794، 736باشد،  می

1393 ،1402 ،1501 ،1547 ،1577 ،1585 ،1649 ،1654 ،1679 ،1686 ،1731 ،
1863 ،1882.( 

ا وجود اشتیاق وافرش به گردآوري به گمان بنده عذر مؤلف را باید پذیرفت که ب
به تصحیح و تحسین  بیشتراحادیث صحیح، به احادیث ضعیف دچار شده است؛ زیرا

ي  ي احادیث اعتماد کرده و خود، در مقدمه درباره /و سکوت ابوداود /ترمذي
داود را  و روایت سنن أبی«...بدین نکته تصریح نموده و گفته است: » األذکار«کتابش 

ست  این در حالی». ضعیف ندانسته استکه با اسناد جید نقل کرده و آن را  ایم آورده
روایات نپرداخته و به دیدگاه ترمذي ، خود به تحقیق و بررسی این /که امام نووي

فقهاي متأخر  بیشترست که  و این، روشی اهللا بسنده نموده است. و ابوداود رحمهما
کسی از آنان، یکایک احادیث را کمتر اند و در پرداختن به احادیث در پیش گرفته

هایش  که در برخی از کتاب /حجر مورد نقد و پردازش قرار داده است؛ مانند ابن
میان متأخرین و  پردازد. در ی یکایک احادیث میدارد و به بررس رویکرديچنین 

کردي  چنین رويشود که  کسی یافت می کمتراند،  آمده /حجر کسانی که پس از ابن
ي سند حدیثی پی  ي خاصی درباره اشد. البته نووي در مواردي که به نکتهداشته ب

ه رو امکان دارد عذر دیگري داشت از این ف آن پرداخته است؛برده، به بیان علت و ضع
و اما «به آن تصریح نموده و گفته است:  »األذاكر«ي  خود، در مقدمه که چناناست؛ 

و امثال آن  »سن«هاي  ) نیامده، به کتابروایاتی را که در صحیحین (بخاري و مسلم
در صورتی  -موارد به بیان صحت و حسن یا ضعف آن بیشتردهم و در  پیوست می

اي از موارد از بیان صحت، حسن و ضعف آن   پردازم و در پاره می -که ضعیف باشد
 ».کنم خودداري می

شمند بپردازد، خواهد به تحقیق و بررسی در این علم ارز بنده براي کسی که می
 چه گفتیم، بسنده نماید؛ بلکه: دانم که به آن شایسته نمی
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 اي از احادیث توجه نماید؛ ي پاره چه خوبست به مفهوم سکوت ابوداود درباره
اش سکوت نموده، گوناگون  نقل کرده و درباره /زیرا روایاتی که شخص ابوداود

داود،  ق چنین روایاتی با سنن ابیبا مقداري تأمل و دقت نظر و نیز تطبی که چناناست؛ 
 اش سکوت نموده، لزوماً که هر روایتی که او درباره شود این نکته واضح و روشن می

و بدین معناست که شدت ضعف روایت،  رو نزدش حسن نبوده و سکوتش از آن
توان پیرامون این موضوع مطرح کرد.  ست که می اي زیاد نیست. و این، تنها نکته

آن را مورد نقد و پردازش قرار  »داود ضعيف أىب«ي کتابم  ر که در مقدمهطو همان
نیز همین گرایش را دارد و این، به سبب  /حجر عسقالنی ام و حافظ ابن داده

سن «ست که در مقایسه با مجموع احادیث موجود در  فراوانی احادیث ضعیفی
سن «عداد احادیث موجود در آمده، ت »اتلدر�ب«در  که چنانشود؛ و  یافت می »داود أىب
ضعيف «رسد. شمار احادیث ضعیفی که در کتابم   حدیث می 4800به  »داود أىب
حدیث است و این، مربوط به ثلث  300ام، بیش از   به بیان ضعف آن پرداخته »داود أىب

ام و  باشد که تا کتاب المناسک بررسی کرده می »داود سن أىب«سوم) کتاب  (یک
علت همین به رسد.  حدیث می 1000کتاب یادشده به حدود  ضعیف مجموع احادیث

ابوداود به ضعف این روایت، تصریح «گوید:  اي از موارد می ست که نووي در پارها
 ».باشد نکرده است؛ زیرا کامالً واضح و روشن می

بدین نکته اشاره کرده و از تساهل  »الرتهيبالرتغيب و«نیز در کتاب  /منذري
 ها سخن گفته است. ي بیان ضعف بسیاري از روایت زمینه در /ابوداود

ي سکوت ابوداود یا تحسین وي  شود برخی، درباره جاست که روشن می این
اتلاج اجلامع «بسیاري از متأخران مانند صاحب  که چنانگردند؛  دچار اشتباه می

 اند. دچار اشتباه شده »لألصول
. نی صورت گرفته استنیز تساهل فراوا /در تحسین و تصحیح ترمذي -2

از  »جامع الرتمذی«ذهبی گوید: رتبه و جایگاه «گوید:  می »اتلدر�ب«سیوطی در 
لبی و تر است؛ زیرا ترمذي، حدیث مصلوب و ک و پایین کمتر داود و نسائی أبی »سن«

اند و کثیر بن  گویی متهم ها به کذب و دروغ یعنی این ؛»امثال آن دو را آورده است
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ست؛ شافعی و  گویی مرو بن عوف مزنی نیز جزو متهمان به کذب و دروغعبداهللا بن ع
ولی با  ؛»رود شمار می هاي کذب به یکی از ارکان و پایه«اند:  اش گفته ابوداود درباره

این حال نه تنها ترمذي از او حدیث، روایت کرده، بلکه روایتش را صحیح دانسته 
این  /ترمذي«گوید:  ل وي میی از شرح حاشدر بخ »امل�ان«است. ذهبی در 

ُمْسِلِمَ�"حدیثش را روایت کرده که: 
ْ
ُح َجائٌِز َ�ْ�َ ال

ْ
ل  و آن را صحیح دانسته است؛ "الصُّ

 ».دانند رو علما، تصحیح ترمذي را معتبر نمی از این
اش سکوت نموده یا  درباره ،چه را که ابوداود گري باید آن بنابراین هر پژوهش
را در روایات زی ی قرار دهد؛، مورد بررساست حسن دانسته ترمذي آن را صحیح و
شوند. بنده در تخریج  و تحقیق این کتاب  کثرت مشاهده می به هر دو، راویان ضعیف

ترین  ام و این، نزد من از مهم را داشته رویکردهاي آن، همین  و نگارش پانوشت
صورت  احادیث کتاب، به ربیشتي  ست که باید مورد توجه قرار گیرد. درباره کارهایی

ان نیاورده و اظهار سخنی به می ام و در اندکی از موارد مختصر در جایش سخن گفته
رو مناسب دیدم که در مقدمه، جهت جبران مافات و تکمیل فایده  از این ام؛ نظر نکرده

 به توضیح چند نکته بپردازم:
شتن از که در موضوع برحذردا 201ي  ي حدیث شماره نگارنده درباره -1

اند و  ابوداود و ترمذي، آن را روایت کرده«گوید:  ان است، میکارنشینی با بد هم
 ».ترمذي، آن را حسن دانسته است

بن  جود دارد؛ زیرا مدارش بر ابوعبیدهگویم: در این روایت، اشکال روشنی و می
ز بارها گفته است، ا /طور که ترمذي عبداهللا بن مسعود استوار است و او، همان

باشد. بنده در کتابم  ر، منقطع میورو روایت مذک پدرش حدیث نشنیده و از این
تفصیل  به 1105ي  شماره ، »ةاألم وأثرها السیء يف ةواملوضوع ةاألحاديث الضعيف«

 ام. پیرامون این موضوع سخن گفته
یت کرده و گفته است: حدیث ترمذي، آن را روا: «486ي  حدیث شماره -2

 ».ست صحیحی
دو راوي ضعیف وجود دارد.  ست. در سندش دیث ضعیفیگویم: بلکه ح میبنده 

 ام. بیان کرده 1063ي شماره  »ةواملوضوع ةاألحاديث الضعيف«در  که چنان
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باشد؛  می که در موضوع بوسیدن دست و پاي پیامبر 894ي  حدیث شماره -3
 ».اند ، روایتش کردهسند هاي صحیحترمذي و دیگران با «

ي  ي بحث (در نکته دارند که در ادامه یک سند و دیگران، تنها گویم: ترمذي می
که در  سخن خواهیم گفت. ضمن این /لف، پیرامون این گفتار مؤتفصیل دوم) به

وجود دارد که  -به کسر الم -سند این روایت، شخصی به نام عبداهللا بن سلمه
ي  درباره یي مرادي، راوي حدیث عل اش اختالف است. عبداهللا بن سلمه درباره

حفاظ و محققان حدیث از ممنوعیت تالوت قرآن در حال جنابت است و بسیاري از 
لف شخص مؤ که چناناند؛  ضعیف دانسته جمله: احمد و شافعی و بخاري و... او را

توانید بحث  نیز به تضعیف وي از سوي محققان حدیث تصریح کرده است. می
مشاهده کنید. زیلعی در  30ي  شماره به »داود ضعيف أىب«تفصیلی این موضوع را در 

گفته است:  ي حدیث ترمذي ) از نسائی نقل کرده که درباره4/258( »يةنصب الرا«
ي عبداهللا  منذري، گفته است: وي، آن را از ناحیه«گوید:  و می». ست يحدیث منکَر«

 ».ها و سخنانی گفته شده است اش اشکال بن سلمه منکَر دانسته که درباره
نا يََدهُ  فََدنَْونا ِمَن انلَّيِبِّ «؛ 895ي  ث شمارهحدی -4

ْ
 به پیامبر« ؛ یعنی:»َ�َقبَّل

 [روایت ابوداود]». نزدیک شدیم و دستش را بوسیدیم
اش  ست که حافظ درباره زیاد هاشمی گویم: در سند این روایت، یزید بن ابی می

و تغییر حال شد ضعیف است؛ و چون پا به سن گذاشت، دچار دگرگونی «گوید:  می
 ».کردند و به او سخنان را تلقین می

َ�ُرُّ ثْو�َُه  َ�َقام إيلِْه انلَّيِبُّ « ؛  در این روایت آمده است:896ي  حدیث شماره -5
کشید، به سویش  اش را می در حالی که جامه پیامبر« ؛ یعنی:»فَاْ�تَنََقُه َوَ�بَّلَهُ 

ترمذي، روایتش کرده و آن را [». برخاست، او را در آغوش گرفت و او را بوسید
 ]حسن دانسته است.

گویم: در سند این روایت، محمد بن اسحاق است که به تدلیس مشهور  می
 باشد. می
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وا اخلَلََل «؛ 1103ي  حدیث شماره -6 ُطوا اإلَماَم، وَُسدُّ امام را وسط « ؛ یعنی:»وَسِّ
 [روایت ابوداود]». ها را پر کنید قرار دهید و فاصله

ام، در سند  بیان کرده 105ي  شماره »داود ضعيف أىب«طور که در  ویم: همانگ می
ي از ي دوم روایت مذکور، شاهد هاین روایت دو راوي ناشناخته هستند؛ ولی نیم

ي  دارد. این روایت نزد مؤلف، صحیح است. به حدیث شماره $عمر حدیث ابن
 همین کتاب رجوع کنید. 1098
ِل ُسوَرِة الَكْهِف ُعِصَم ِمَن  َمنْ «؛ 1028ي  حدیث شماره -7 وَّ

َ
َحِفَظ َعرْشَ آيَاٍت ِمْن أ

اِل؛ و� رواية: ِمْن آِخِر ُسوَرِة الَكْهِف  جَّ کسی که ده آیه از «یعنی:  [روایت مسلم] »ادلَّ
و در روایت ». ماند درامان می "دجال"ي  فتنهي کهف حفظ کند، از  ابتداي سوره

 ».ي کهف را حفظ کند... ي پایانی سوره کسی که ده آیه«دیگري آمده است: 
اشاره  ي کهف ي پایانی سوره گویم: روایت دیگر که به فضیلت حفظ ده آیه می

باشد که در  ست و روایت ثابت، همان روایت نخست می دارد، روایت شاذ و غریبی
در  که چناني کهف اشاره شده است؛  آن، به فضیلت حفظ ده آیه از ابتداي سوره

ام. و حدیث  تحقیق و بررسی نموده 582ي  شماره »ةحاديث الصحيحألا ةسلسل«
ثبوت روایت در همین کتاب، شاهد و دلیلی بر  1817ي  شماره به نواس بن سمعان

 «طور که در حدیث نواس آمده است:  باشد. همان نخست می
ْ
يَْقَرأ

ْ
َ�َمْن أْدَرَ�ه ِمنُْ�م، فَل

َكْهف
ْ
هاي  ، نخستین آیهببیندهرکس از شما دجال را «یعنی:  ؛»َعلَيِْه فََواتَِح ُسورِة ال

 ».ي کهف را بر او بخواند سوره
َعَتْ�ِ «...؛ 1128ي  حدیث شماره -8

ْ
 پیامبر: «؛ یعنی»اَكَن يَُص�ِّ قَبَل الَعرْصِ َر�

این روایت را ابوداود با سند صحیح [». آورد جا می دو رکعت نماز به ،پیش از عصر
 ]نقل کرده است.

َعتَْ�ِ «بلکه این روایت با لفظ  ویم:گ می
ْ
روایت شاذ و غریبی است و با لفظ ، »َر�

 .235ي  شماره »داود ضعيف أىب«ثابت شده است. نگا:  »أر�ع ر�عات«
إنَّ اَهللا َوَمَالئَِ�تَُه يَُصلُّوَن ىلَعَ «: &؛ روایت عایشه1101ي  حدیث شماره -9

ُفوِف  ها  کسانی که در سمت راست صفنش بر اهللا و فرشتگا«یعنی:  ؛»َميَاِمِن الصُّ
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که مطابق شرط  اسناديروایت ابوداود با نووي گوید: [». فرستند  درود می هستند،
ي ثقه بودنش اختالف نظر  وجود دارد که درباره مسلم است و در سندش شخصی

 ]است.
ست و دیدگاه نهایی عالمان و محققان و  بن زید لیثی آن شخص، اسامه گویم: می

دان حدیث بر این است که اگر در روایتش مخالفت نکند، حدیثش، حسن است و ناق
اند. البته این روایت، شاذ  رو گروهی از حفاظ حدیث، روایتش را حسن دانسته از این

بن هشام است و او از  اي که روایتش کرده، معاویه باشد؛ زیرا تنها ثقه یا منکَر می
ست که بیهقی با این لفظ  ثابت، همان روایتی باشد و روایت لحاظ حفظ، ضعیف می

ُفوَف «...آورده است:  يَن يَِصلُوَن الصُّ ِ
َّ

اهللا و فرشتگانش بر کسانی که «یعنی: ؛ »ىلَعَ اذل
 »ةمشاك«در تعلیقی که بر  که چنان». فرستند کنند، درود می هم وصل می ها را به صف
ضعيف «؛ و نیز: 1096ي  ، شماره»ةشاكامل«ام. نگا:  ام، این نکته را یادآوري کرده نوشته

 .680ي  ، شماره»داود صحيح أىب«و  153ي  ، شماره»داود أىب
الةُ «؛ 1164ي  حدیث شماره  -10  أْن ُ�ْقىَض الصَّ

َ
؛ »ِ�َ َما َ�ْ�َ أْن َ�ِْلَس اإلَماُم إِىل

 تا پایانِ -بر منبر -ي نشستن امام  در فاصلهساعت اجابت دعا در روز جمعه) «(یعنی: 
 [روایت مسلم]». نماز است

 ارجاع آن را به ابوموسی اشعري امامان حدیث از جمله امام دارقطنی،گویم:  می
 ام. شرح داده 193ي  شماره »داود ضعيف أىب«اند. این نکته را در  صحیح دانسته

الََة بِ «؛ 1187ي  حدیث شماره  -11 يَْفتَتِِح الصَّ
ْ
َعتَْ�ِ َخِفيَفتَْ�ِ رَ فَل

ْ
 مسلم]؛ [روایت »�

 ».هرگاه یکی از شما براي نماز شب برخاست، نماز را با دو رکعت کوتاه آغاز کند«یعنی: 
ام، روایتی که چنین  آورده 240ي  شماره »داود ضعيف أىب«طور که در  گویم: همان می

 ست؛ کند، روایت شاذ و غریبی مطرح می ي پیامبر عملی را در قالب گفتار و فرموده
صورت  به /ست که سایر امامان حدیث غیر از مسلم همان روایتی بلکه روایت درست،

 اند، نه گفتارش. نقل کرده به عنوان عمل پیامبر مرفوع از ابوهریره
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َّ أْعَجلُُهْم فِْطراً «؛ 1243ي  حدیث شماره  -12 ترمذي، روایتش [. »أَحبُّ ِعبَاِدي إيلَ
ترین بندگانم  .محبوب«..ي حدیث:  ترجمه ]را حدیثی حسن دانسته است. کرده و آن

 ».کنند افطار می -در ابتداي وقت -نزد من کسانی هستند که زودتر از دیگران
؛ زیرا مدار سند این حسن دانستن این روایت، خالی از اشکال نیستگویم:  می

بن عبدالرحمن استوار است و او به سبب ضعف حافظه در شمار  حدیث، بر قره
، حدیث »إرواء الغليل ىف ختر�ج أحاديث منار السبيل« راویان ضعیف قرار دارد. بنده در

 ام. ي جرح وي آورده تفصیل اقوال علما را درباره به 2ي  شماره
 ».ي باهلی مجیبه«نقل از  به 1256ي  حدیث شماره  -13
اتلعليق الرغيب ىلع الرتغيب «طور که در  گویم: سندش، ضعیف است؛ همان می

 ام. ) بیان کرده2/82( »يبغالرتو
 ؛ ترمذي، روایتش کرده و آن را حسن دانسته است.1450ي  دیث شمارهح  -14
در تعلیق و پانوشتی که بر  که چناناي است؛  در سندش راوي ناشناختهگویم:  می

ام، به توضیح  و نیز در ردي که بر شیخ حبشی نگاشته  ام، نوشته 27ص »اللكم الطيب«
هاي خرما  که ذکري از هسته آن ام. البته اصل حدیث بی علت ضعف حدیث پرداخته

در  /هاي ریگ (الحصی) در میان باشد، صحیح است و امام مسلم (النوي) یا دانه
 کرده است. شروایت &، جویریهالمؤمنین صحیح خویش از ام

 ]ترمذي، روایتش نموده و آن را حسن دانسته است.[؛ 1495ي  حدیث شماره  -15
ي بوالق  ه، ولی در نسخهطور آمد هاي ترمذي همین آري! در برخی از نسخه

) از روایت مذکور به عنوان حدیثی غریب یعنی حدیثی ضعیف یاد شده 2/261(
 باشد؛ ضعیف می وایت، درست همین است که این حدیث،است و با توجه به سند ر

) از 4/444) و احمد (2431زیرا در سندش، انقطاع و ضعف وجود دارد. ابن حبان (
رَْشِد «اند که:  کرده طریقی دیگر بدین لفظ روایت

َ
اللَُّهمَّ قِِ� رَشَّ َ�ْفيِس، َواْعِزْم يِل ىلَعَ أ

ْمِري
َ
) از پیامبر 4/217( /که سندش بنا بر شرط شیخین، صحیح است. و احمد )1(»أ

ن رفتارم، استوار یتر ن و راستیاز بدي نفسم مصون بدار و مرا بر استوارترا اهللا! مرا ی«عنی: ی )1(
 ».بگردان
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اللَُّهمَّ اْغِفْر يِل َذنيِْب َخَطيِئ َوَ�ْمِدي اللَُّهمَّ إِ�ِّ «روایت نموده که فرموده است:  اکرم
ْستَ 

َ
ُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ َ�ْفيِس أ

َ
ْمِري َوأ

َ
رَْشِد أ

َ
 .است جید سند این روایت، )1(.»ْهِديَك ِأل

کرده و آن را  نقلکه ترمذي  ؛ روایت ابوالدرداء1498ي  حدیث شماره -16
 حسن دانسته است.

طور که حافظ گفته، در  گویم: در این روایت اشکال روشنی وجود دارد. همان می
 باشد. ست که مجهول می شقیي دم  بن ربیعهسندش عبداهللا

 .$عمر ؛ روایت ترمذي از ابن1526ي  حدیث شماره -17
غریب دانسته است. در سندش گویم: ترمذي، روایتش کرده و آن را حسن  می
بر  /حبان الحال است؛ اگرچه ابن باشد که مجهول بن عبداهللا بن حاطب می ابراهیم

نیز  /شیخ احمد شاکر ،پیروي از او سته و بهاساس ضوابط خویش او را ثقه دان
، /مطابق روش خویش، دچار اشتباه شده و حدیث را صحیح دانسته است. و مالک

 ةسلسل«اش در  روایت نموده و ما، درباره این سخن را به عنوان سخن عیسی
 ایم. تفصیل سخن گفته به »ةاألحاديث الضعيف

 .»نَاساً... أن $عن ابن عمرَ «؛ 1626ي حدیث شماره -18
یعنی این سخن، به شخصِ  گوید؛ می $عمر در متن چنین آمده که ابن

اند، بازگو کرده  نسبت داده شده که او گفتاري را که مردم برایش گفته $عمر ابن
ست که به سبب روایت به معنا به وجود آمده و اصل  که این، خطایی است؛ حال آن
گردد. به  زید بن عبداهللا بن عمر باز می یعنی محمد بن ،عمر ي ابن گفتار، به نوه

.... بدین ترتیب :گفتند $عمر اي از مردم به ابن عبارتی محمد بن زید گفته است: عده
) بدین صورت است که ذکر شد. 13/149این روایت، نزد بخاري (نگا: فتح الباري

نیز روایت مذکور را به صورت صحیح  -/نووي -که شخص مؤلف ضمن این
 آورده است. 1549ي  شماره به

کنم که مرا به  امرز؛ اي اهللا! از تو درخواست مییا اهللا! گناهم اعم از خطا و عمد را بی«عنی: ی )1(
 ».برم ش به تو پناه میین کارم رهنمون گردي و از بدي نفس خویاستوارتر
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، دو /در نسبت دادن این حدیث با الفاظ مذکور در متن به بخاري چنینهم
 اشکال وجود دارد:

 باشد. جزو الفاظ بخاري نیست؛ بلکه لفظ طیالسی می »ىلَعَ َ�ْهِد رسول اهللا«که  اول این
ده و این آم »ُسلطانِنا«ي  ، واژه»َسالَِطيننَا«که در روایت بخاري به جاي  م اینو دو

طور  همان ست که طیالسی آورده است؛ لفظی »َسالَِطيننَا«واژه به صورت جمع، یعنی 
 گفته است. »فتح ابلاری«در  /حجر که حافظ ابن

روایتش کرده و آن  /که ترمذي ؛ حدیث انس1765ي  حدیث شماره -19
 را حسن صحیح دانسته است.

هاي ترمذي باشد؛  از نسخهشاید برگرفته از یکی  در متن چنین آمده است که
باشد و در  ) آمده که این حدیث، حسن می1/116ي بوالق ( وگرنه در نسخه

 اش به جاي حسن، غریب آمده است. حاشیه
چراکه در  رساند؛ و وضعیت سندش، همین را می گویم: یعنی ضعیف است می

) و 997، 465، 172( »ةاتلعليق ىلع املشاك«آن، ضعف و انقطاع وجود دارد. نگا: 
 ).1/191( »الرتغيب«

ي خشنی،  ثعلبه ؛ روایت دارقطنی و دیگران از ابی1841ي  حدیث شماره -20
 باشد. میاین حدیث، حسن است که  . در متن آمده جرثوم بن ناشر

 )1(»اديث احلالل و احلراماملرام ىف ختر�ج أح ةاغي«طور که در کتابم  گویم: همان می
ي خشنی  ي اسم ابوثعلبه که درباره منقطع است. ضمن اینام، سند این روایت،  آورده

حجر با وجود علم و دانش وافرش  اختالف نظر شدیدي وجود دارد و حافظ ابن
هاي دیگر برگزیند و از بیان  نتوانسته قول راجح در این زمینه را از میان انبوه دیدگاه

ت است که با باره خودداري کرده است؛ ولی جاي بسی شگف دیدگاه خود در این
، »ریاض الصالحین«مؤلف چگونه ، ي نام ابوثعلبه همه اختالف نظر درباره وجود این

ي نام ابوثعلبه اظهار نظر  اي به اختالفات مذکور، درباره قاطعانه و بدون هیچ اشاره
 !؟کرده است

 استاد یوسف قرضاوي است.» الحالل و الحرام«ج احادیث کتاب این کتاب، تخری )1(
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 ي دوم نکته
به  ي از موارد در تخریج برخی از احادیث، در پاره /باید دانست که امام نووي

سان که وي،  ؛ بدینکه با روش سایر علما متفاوت است روش خاصی عمل کرده
فالنی و فالنی، با سندهاي «گوید:  کند و می روایت حدیثی را از صحابه آغاز می

تنها برداشت ». با سندهاي حسن«گوید:  و گاهی می». اند صحیح روایت کرده
چندین سند است که به صحابی ي اخوانندگان از این گفتار، این است که حدیث دار

دانم در این  اسب میرسد و این، بدان معناست که او، فرد غریبی نیست. من حدیث می
ي مورد بحث،  اي ذکر کنم و به شرح و بیان این نکته بپردازم که نمونه مقدمه، نمونه

 کنیم: را بررسی می 83ي  تنها یک سند دارد. به عنوان مثال، حدیث شماره
مِّ (

ُ
...«اكَن إَذا َخرَج ِمْن بيِْتِه قال:  أّن انليبَّ  &سلََمةَ  َ�ْن أ ِ حدیث [ )»�سم ا�َّ

عبارت  اند] صحیح روایت کرده سندهاي با صحیحی است که ابوداود و ترمذي و...
 نوشتار مؤلف ریاض الصالحین است. داخل [ ]
ه و ترمذي از شعبه نقل نمود» األدب«این روایت را ابوداود در پایان  :گویم می
از سفیان روایتش کرده و هر دو، آن را از منصور، از عامر شعبی از » الدعوات«نیز در 

 .اند نمودهنقل  &سلمه ام
در  /نسائی که چناناند؛  نیز این روایت را آورده» سنن«سایر اصحاب 

 »ادلاعء«در  /ماجه ابننیز از جریر و از سفیان این روایت را ذکر کرده و  »ةتعاذساال«
 رسد. ي آنان به منصور می حمید که سند همهبن  هاز عبید

) از طریق شعبه و سفیان، روایت مذکور 322، 321، 318، 6/306احمد ( همچنین
) نیز آن را از سفیان نقل نموده و حدیث مذکور در 172السنی ( را آورده و ابن

حدیث  شود که موجود است. بدین ترتیب واضح می 2442ي  شماره به »ةشاكامل«
الصالحین نزد ابوداود و ترمذي و سایر محدثان و صاحبان سنن  ریاض 83ي شماره

ها بر منصور از عامر  ي این راه زیرا مدار همه تنها یک سند دارد؛ &سلمه نقل از ام به
با سندهاي صحیح «رو این سخن مؤلف که  از این استوار است؛ &سلمه شعبی از ام
 کند و بر خالف واقعیت است. تباه برداشت ایجاد می، ایهام و اش»اند روایت کرده
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ها بیان  ي آن همین سخن را درباره /شمار دیگري از احادیث کتاب، مؤلفدر 
که هر یک از این احادیث فقط داراي یک سند از صحابی حدیث  کرده است؛ حال آن

که  825، 811، 476، 201ي این دسته از احادیث از این قرار است: ( باشد. شماره می
 ةسلسل«که در   973، 891موجود است،  1171ي شماره به» داود صحیح أبی«در 

به  »ةاملشاك«که در  1655، 1210، 1119) وجود دارد؛ 1/23( »ةاألحاديث الصحيح
 آمده است). 4458ي  شماره

کار برده است؛  هایش نیز به این عبارت یا این شیوه را در دیگر کتاب /نووي
و  25ي  اسید در صفحه حمید یا ابی حدیث ابی. به عنوان مثال: »ذاكراأل«مانند کتاب 

؛ و نیز حدیث عبدالرحمن بن عبدالقاري، 43-42ي حدیث عوف بن مالک، صفحه
 ؛ حدیث ابوهریره63ي  حدیث عبداهللا بن خبیب، صفحه همچنین؛ 52ي  صفحه
یث و حد 66ي صفحه $عمر ؛ حدیث ابن65ي  صفحه ؛ حدیث ثوبان63ي  صفحه

 و بسیاري از احادیث دیگر. 67ي  عیاش، صفحه ابی
باشد، به بررسی  می »األذاكر«که تخریج احادیث  »نتائج ادلفاكر«در کتاب  /حافظ

عیاش پرداخته و  عمر و حدیث ابی این نکته در دو حدیث پایانی، یعنی حدیث ابن
با سندهاي گوید:  می -/نووي–که شیخ  این«گفته است:  $عمر ي حدیث ابن درباره

کند که این حدیث، به  صحیح روایت شده، این برداشت و تصور نادرست را ایجاد می
 ».که چنین نیست روایت شده است؛ حال آن $عمر چندین طریق از ابن

این سخن شیخ که با چند سند «گوید:  ي حدیث دیگر می درباره /حافظ
ماجه  بوداود و ابنروایت شده، اشکال دارد؛ زیرا تنها سند این روایت نزد ا

 ».رحمهمااهللا، سند حماد تا پایان آن است
 از این عبارت چیست؟ /شود که منظور نووي اینک این پرسش مطرح می

کار بردن این عبارت بدین نکته اشاره  با به /نووي به نظر بنده، :گویم می
، ست که به چندین طریق از یکی از راویانش کند که حدیث، داراي شهرتی نسبی می

ي طرق بر منصور، یعنی  در مثال گذشته، مدار همه که چنانروایت شده است؛ 
 المعتمر استوار بود. ابن
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دانم، و  ال میاشک ي پرسش یادشده دارم و آن را بی ست که بنده درباره این، پاسخی
را  »األذاكر«، مؤلف »نتائج األفاكر«که حافظ در کتاب  لف. ضمن اینگیري بر مؤ نه خرده

 کار برده، مورد انتقاد قرار داده است. اردي که عبارت مورد بحث ما را بهدر مو

 نکاتی دیگر
إِنَّ اهللا ال َ�نُْظُر إىِل : « اهللا قال: قاَل رَُسوُل  ر�ْرةهُ  َوَ�ْن أيب(: 8ي  حدیث شماره -1

عماِل�ُ 
َ
 قُلُو�ُِ�ْم َوأ

َ
ْجساِمْ�م، َوال إىِل ُصَوِرُ�م، َولَِ�ْن َ�نُْظُر إىِل

َ
 [روایت مسلم] ).»مْ أ

 ».نگرد هایتان می کند؛ بلکه به دل هاي شما نگاه نمی ها و چهره همانا اهللا به جسم«یعنی: 
اند: در روایتی آمده است:  و دیگر محدثان افزوده /مسلم :گویم می

عماِلُ�مْ «
َ
توانید تخریج این  می». نگرد ها و اعمال شما می بلکه به دل«یعنی:  ؛»َوأ

 .410ي  ، صفحه»احلرامختر�ج احلالل و املرام يف ةاغي«گرید در: روایت را بن
روایت، خیلی مهم است؛ زیرا بسیاري از مردم، بدون در  ست: این بخشِ گفتنی

سان که هرگاه  بدین کنند؛ ث، برداشت نادرستی از آن مینظر گرفتن این بخش حدی
ن ریش و خودداري گذاشت همچونآنان را به سوي یکی از اوامر و دستورهاي دینی 

گویند: مهم  خوانی، می از همانندي به کافران و یا به سوي دیگر وظایف دینی فرا می
که بدانند بخش  آن کنند. بی این است که قلب، پاك باشد! و به همین حدیث استناد می

این نکته است که پروردگار متعال به  گربیان ي حدیث که ذکر شد، صحیح و ناگفته
پذیرد و در غیر این صورت  کند؛ اگر کردارشان نیک باشد، می نگاه میاعمالشان نیز 

در بسیاري از نصوص و متون دینی  که چنان گرداند؛ رشان را به خودشان باز میکردا
ْمِرنَا «که:  اهللا ي رسول مانند این فرمودهبدین نکته تصریح شده است. 

َ
ْحدَث يف أ

َ
َمْن أ

کسی که در دینمان، چیزي ایجاد کند که از آن : «یعنی ؛»َهَذا َما لَيَْس ِمنُْه فُهو رَدٌّ 
 ».نیست، بداند که عملش مردود است

ها، تصوري جز اعمال نیک و شایسته  توان از نیکی و پاکی دل در حقیقت نمی
داشت و یا چنین تصور نمود که درستی و شایستگی کردار، جدا از نیکی و پاکی 

بیانی  روایت کرده، با دیثی که نعمان بن بشیردر ح اهللا رسول که چنانهاست.  دل
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َال و�ِنَّ يف اجلَسِد ُمضَغًة إذا «ته را روشن نموده و فرموده است: زیبا و شیوا این نک
َ
أ

ُب 
ْ
َال َوِ� الَقل

َ
[حدیث  .»صلََحت َصلََح اجلَسُد لُكُّه، َو�ِذا فََسَدْت َفسَد اجلََسُد لُكُّه: أ

ست که صالح و  گوشتی بدانید که در بدن، پاره« یعنی: همین کتاب] 593ي  شماره
 ».ي بدن وابسته به آن است. بدانید که آن عضو، قلب است فساد همه

َُخاِلَفنَّ ا�َّ َ�ْ�َ وُُجوِه�مْ «مده است: و در حدیث دیگري آ
َ

ْو يل
َ
نَّ ُصُفوفَُ�ْم أ  .»لَتَُسوُّ

د؛ وگرنه، بیم آن کنی راست هایتان را (هنگام نماز) صف«یعنی:  ]1096ي  [حدیث شماره
 ».بیندازد) کینهدر میان شما اختالف و  هایتان را مسخ کند (یا چهره رود که اهللا می

َ مَجِيٌل ُ�ِبُّ اجلَماَل « فرموده است: همچنین یعنی:  ]617ي  [حدیث شماره ؛»إِنَّ ا�َّ
ر بسیاري از مردم، این حدیث، بر خالف پندا». ایی را دوست داردبهمانا اهللا زیباست و زی«

 ست. هاي دینی ي جمال و زیبایی ظاهري و مادي در چارچوب شریعت و آموزه درباره
هایی که بنده در  رین اشتباهت کته روشن شد، باید بگویم از بزرگحال که این ن

در دست داشتم،  هک اي هاي خطی و چاپی ن اعم از نسخهالصالحی ریاض کتاب
عماِلُ�مْ «ي  واژه /فمشاهده کردم، این بود که مؤل

َ
 8ي  را که در حدیث شماره »أ

آورده است، ولی متأسفانه قلم وي یا کاتبش  1578ي  از قلم افتاده، در حدیث شماره
سان   بدینکند؛  کلی نادرست می اشتباه آن را در قسمتی از حدیث آورده که معنا را به به

 ُصَوِرُ�ْم وأْ�َماِل�ُ «...که نوشته است: 
َ

بر این اساس، مفهوم  ؛»ْم َولِ�ْن َ�نُْظُر...َوال إِىل
ها و  پروردگار، به جسم«گردد که  شود و چنین معنا می کلی نادرست می حدیث به

ي کسانی که  متأسفانه این نکته بر همه». کند؛ بلکه...  هایتان نگاه نمی ها و عمل چهره
حتی بر  ده است؛اند، پوشیده مان ن پرداختهبه چاپ، تصحیح و شرح ریاض الصالحی

رو در شرح این حدیث گفته است:  از این الصالحین؛ ، شارح ریاض»عالن ابن«
پروردگار متعال، اجر و پاداش را بر اساس بزرگی جسم، زیبایی چهره و فراوانی «

ناگفته پیداست که چنین شرحی از حدیث، ». عمل، استوار و فراهم نکرده است
 ها باشد و با بسیاري از آموزه دیث مذکور مینادرست و بلکه بر خالف متن صحیح ح

دهد  زیرا نصوص کتاب و سنت نشان می و نصوص کتاب و سنت در تعارض است؛
 هاي متفاوتی دارند: که بندگان خدا مطابق اعمالشان، درجات و جایگاه
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﴿ ٖ ا تٞ َدَرَ�ٰ  َولُِ�ّ ْۚ  ّمِمَّ   ]١٣٢: األنعام[  ﴾… َعِملُوا
 ».درجاتی وجود دارد براي همه مطابق اعمالشان«

ْحِصيَها لَُ�ْم، ُ�مَّ « و در حدیثی قدسی آمده است:
ُ
يَا ِعبَاِدي إنَّما ِ�َ أْ�َمالُُ�ْم أ

... يَْحمِد ا�َّ
ْ
اي بندگان «یعنی:  ]113ي  [حدیث شماره ؛»أَوفِّيُ�ْم إيَّاَها، َ�َمْن وََجَد َخْ�اً فَل

طور کامل  کنم و نتایج آن را به سبه میمن! این، اعمال شماست که آن را براي شما محا
 ...».، اهللا را ستایش نمایدي نیکی یافت عمل و نتیجهدهم؛ لذا هرکس،  به شما می

نگرد، به  ها نمی هرهها و چ طور که به جسم اهللا همان بنابراین آیا عاقالنه است که
از ایمان،  سکه پایه و اساس ورود به بهشت، پ اعمال بندگانش نیز نگاه نکند، حال آن

 فرماید: می اهللا اعمال و کردار نیکوست؟!
ْ دۡ ٱ …﴿  ]٣٢: النحل[  ﴾٣٢ َملُونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  بَِما نَّةَ �َۡ ٱ ُخلُوا
 .»به پاداش کردارتان، وارد بهشت شوید«

راستی تقلید، چه همه باعث دوري  نکته تأمل و درنگ نمود که بهاین باید در  لذا
افکند. آري!  گردد و آنان را در وادي اشتباه می ي درست می مقلدان از راه و اندیشه

هاي صحیح و اصلیِ  آنان از بررسی سنت در کتاب رویگردانیتنها سببش، 
 ست. روایی

به روایت مسلم،  457و364ي  شماره به اشتباهی شبیه به این در حدیث انس
 «صورت گرفته که در آن آمده است: 

َ
بِْ�ي إِ�ِّ أل

َ
گریم؛  نمی من«؛ یعنی: »ْعلَُم...إِ�ِّ َال أ

)، صحیحش بدین 7/145که مطابق روایت مسلم ( حال آن». دانم که... بلکه من می
ْعلَُم...«صورت است که: 

َ
ُ�وَن أ

َ
بِْ�ي أن َال أ

َ
این نیست که ام  دلیل گریه«یعنی:  ؛»َما أ

ْعلَُم َما قالت: إِ�ِّ «) چنین آمده است: 1635ماجه ( در روایت ابن». ندانم...
َ
أل

الصالحین آمده است؛ البته به  ست که در ریاض و این، مطابق همان الفاظی ؛»عنَْداِهللا...
بِْ�ي«استثناي عبارت 

َ
کند.  که معنا و مفهوم نادرستی از روایت، ایجاد می »إِ�ِّ َال أ

نقل شده، به الفاظ و عبارت مسلم  در روایت مرسل عکرمه توسط دارمی عبارتی که
 َب هَ قد ذَ  هُ أ�ون أعلم �نَّ  أن ال اهللا ىلع رسول أب�ي واهللا ما ت: إّ� الَ قَ «ک است: نزدی

ُ  إىل ما هو خ�ٌ 
َ

ام  ) گفت: سبب گریه&ایمن ام«(یعنی:  ؛» أب�ي...ولكّ�  من ادّلنيا، هل
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جا رفته که برایش از دنیا بهتر است؛  که او به آناین نیست که ندانم ، اهللا بر رسول
 .»گریم که... ز این جهت میلکه من اب

الصالحین،  هاي خطی و چاپی ریاض ي نسخه این اشتباه در همه که استآور شگفت
ي جدیدي که  ) تکرار شده است! ولی در نسخه2/223عالن ( از جمله در شرح ابن

البته بدون یده، این اشتباه، از لحاظ معنایی، المأمون دمشق به چاپ رس توسط دار
اشاره به وجود و تکرار این  ، یعنی روایت صحیح مسلم و بدونوایتمراجعه به اصل ر

 الصالحین، تصحیح شده است. هاي مختلف ریاض خطا در نسخه
 :/به روایت مسلم 620و 259ي  ، شمارهحدیث ابوسعید خدري -2

ي حدیث را نیاورده؛ بلکه تنها بخش اول و بخش پایانی  همه /مسلم :گویم می
هاي حدیث به روایت  و در مورد سایر بخش استکرده حدیث یادشده را نقل 

که قبل از این حدیث قرار دارد و به همان معناست، حواله داده و الفاظ و  ابوهریره
آمده، متفاوت است.  الصالحین ریاض 259الفاظ و عباراتی که در حدیث عباراتش، با 

ه و چنین به نظر ) عینًا به همین شکل آورد3/79آري؛ این روایت را امام احمد (
نسبت داده  /نقل کرده و به امام مسلم /آن را از امام احمد /رسد که نووي می

 به روایت ابوهریره »اتلفس�«در  /که حدیث مذکور نزد بخاري است! ضمن این
روایت بخاري را ذکر  -نووي -که اگر مؤلف  است تر از روایت ابوسعید کامل

 کرد، بهتر بود. می
نسبت داده است؛ در صورتی که  /ی از احادیث را به بخاريمؤلف، برخ -3

). 1032، 608، 374، معلّق است؛ مانند احادیث (/همان احادیث، نزد بخاري
متصل  ،/گیرد که این احادیث، نزد بخاري سان این تصور نادرست شکل می بدین

مؤلف ضمن نسبت دادن این باشد؛ در صورتی که چنین نیست. چه خوب بود  می
آن را معلّقاً یا تعلیقاً روایت کرده است.  /کرد که بخاري ت به بخاري، قید میایارو

اتفاق نظر دارند که احادیث معلّق بخاري، خارج از چارچوب نقد و بررسی  اعلم
طور که در رد خود بر شیخ  رو همان از اینها ضعیف است.  اي از آن نیست و پاره

که علما  ست جا نیز قابل یادآوري ، اینام دادهشرح  6ي  صفحه الکتانیمحمد المنتصر 
 یعنی بیان معلّق بودن چنین احادیثی به-نسبت دادنِ مقید چنین روایاتی بر ضرورت 
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اتفاق نظر دارند؛ هرچند بسیاري از متأخران به  -ها به بخاري هنگام نسبت دادن آن
در رابطه  کرديرویچنین  /نوويکردم که  نند. بنده گمان نمیک این اصل عمل نمی

هاي متصل  تفاوت روایت »اتلقر�ب«شخص وي، در  که چنان با این اصل داشته باشد؛
تدر�ب « بخاري را از لحاظ صحت و عدم صحت، ذکر کرده و سیوطی در قو معلّ

 به حد کافی به شرح این موضوع پرداخته است. 63-60هاي  ، صفحه»الراوی
که : مستحب است گوید /شافعی«گوید:  می 954 حدیثذکر  مؤلف، پس از -4

 ».ي قرآن ختم گردد، خوبست پس از دفن میت، بخشی از قرآن تالوت شود و اگر همه
کجا چنین سخنی گفته است؛ بلکه از نظر من در  /دانم شافعی  نمی :گویم می

دیدگاه شافعی،  چراکه فعی، شک و تردید زیادي وجود دارد؛ثبوت این سخن از امام شا
ها  معناست و ثوابش به آن ئت قرآن به مردگان، بیاایصال ثواب قراین است که 

ي النجم، این  سوره 39ي  در تفسیر آیه /کثیر طور که حافظ ابن همان ؛رسد نمی
به عدم ثبوت  »إقتضاء الرصاط املستقيم« صاحبرا ذکر کرده، و  /دیدگاه امام شافعی

، سخنی از امام  ي این مسأله درباره«اشاره کرده و گفته است:  این گفتار از امام شافعی
به ثبوت نرسیده است؛ زیرا چنین عملی، از دیدگاه وي بدعت بوده، و امام  /شافعی
کس را سراغ ندارم که این عمل را انجام داده باشد. از  نیز گفته است: هیچ مالک

 ».اند رو پرواضح است که صحابه و تابعین، چنین عملی را انجام نداده این
 که نباید بر سرِ قبر، قرآن خواند؛نیز همین است  /دیدگاه امام احمد :ویمگ می

ام؛ در کتاب  مورد بررسی قرار داده» احکام جنایز«این موضوع را در کتابم  که چنان
 ام. نیز پرداخته /امام ابوالعباس حرانییادشده به بررسی دیدگاه 

» دعا براي اوصدقه دادن از سوي میت و «بابی تحت عنوان  /مؤلف -5
صدقه دادن  گربیاناشاره،  صراحت و نه به گشوده و ذیل آن، دو حدیث آورده که نه به

 باشد که هیچ صدقه دادن فرزند براي والدینش می بیانگراز سوي میت نیست و تنها 
آید که ثواب  ولی از ظاهر نصوص، چنین برمی باره وجود ندارد؛ اختالفی در این

رسد و  و کسانی که با میت، نسبت فرزندي ندارند، به میت نمی ي افراد بیگانه صدقه
، 8، جلد »المنار«و تفسیر  177ي  ، صفحه»احکام جنایز«نگا: [رساند.  نفعی به او نمی

 ].254ي صفحه
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نَّ رسوَل ا�َّ  عن سهِل بِن سعدٍ « :574حدیث  -6
َ
رَشَِب ِمنُه وََعن  أ

اٍب، فَ يِتَ �رَِشَ
ُ
أ

نوشیدنی  اهللا که براي رسول استروایت  از سهل بن سعد«یعنی: ؛ »يَِميِنِه ُغالمٌ 
 ».اي بود از آن نوشید و سمت راستش پسربچه آوردند؛ پیامبر

آن نوشیدنی را  اهللا که ابتدا رسول دلیل این /بنا بر روایت بخاري :گویم می
زد چه ن نوشید، این بود که خود، آن را درخواست کرده بود. پس بر خالف آن

تر محفل را  متأخرین مشهور شده، دلیلی وجود ندارد که آغاز کردن پذیرایی از بزرگ
بدین نکته اشاره نموده  111ي  در باب شماره /طور که مؤلف سنت بدانیم. همان

، یعنی »بعد املبتدئ«است؛ اگرچه آغاز کردن پذیرایی را از سمت راست، با عبارت 
ی صحیح، این است که این عبارت یا این قید، مقید کرده، ول» پس از آغازکننده«

، ترتیب پذیرایی از اهللا رسول عامِي مطلق و  حذف شود و جهت پیروي از فرموده
ْ�َمَن «آمده است:  $عباس طور که در حدیث ابن سمت راست رعایت گردد. همان

َ
األ

يْمنَ 
َ
 اند.رس این حدیث، مفهوم رعایت ترتیب پذیرایی از سمت راست را می ؛»فاأل

 گشوده است. 203ي  شماره به »سنت جمعه«مؤلف، بابی به نام  -7
زیرا احادیثی که در این باب  گویا منظورش، سنت پس از جمعه است؛ :گویم می

باشد؛ ولی در رابطه با سنت پیش از  ي نماز سنت پس از جمعه می آورده، درباره
دیث صحیحی حنفی، هیچ حجمعه، بر خالف میل و کوشش برخی از متعصبان 

با خودداري از ذکر هرگونه حدیثی در باب سنت پیش از  /البته نووي وجود ندارد؛
» ماجه سنن ابن«باره احادیثی در  جمعه، بدین نکته اشاره کرده است؛ اگرچه در این

ضعیف  شدت ام، به بیان کرده »ةانلافع ةاألجو�«طور که در  شود، ولی همان یافت می
ي سنت پیش از نماز  نووي که هیچ حدیثی درباره رویکردز این اما آیا مقلدان ا است؛

هاي دیگرش به حدیث دیگري  گیرند؟ مؤلف در کتاب جمعه نیاورده، عبرت نمی
». هیچ دلیلی در آن وجود ندارد«در رد بر او گفته است:  /استدالل نموده که حافظ

ام که  نقل کرده 27، ص»ةانلافع ةاألجو�«باره در  و بنده، سخن حافظ را در این
 توانید به آن مراجعه کنید. می
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 دو  رکعت نماز شب، دو«یعنی:  ؛»َصالُة اللَّيِْل َمثَْ� َمثَْ� «: 1176حدیث  -8
 ».شود رکعت خوانده می

 $عمر بدین لفظ آمده است که: از ابن /تفسیرش، در روایت مسلم :گویم می
دو بدین شکل که در هر «د: پاسخ دا» رکعت چگونه است؟ دو  رکعت دو«سؤال شد: 

کند،  چه روایت می ناگفته پیداست که راوي، بیش از دیگران به آن». رکعت، سالم دهد
در هر دو  سالم دادن پیامبر بیانگرباره احادیثی وجود دارد که  داناست؛ در این

 ةصال«توانید برخی از این احادیث را در کتابم  باشد و می رکعت در نماز شب می
 ببینید. »�حالرتاو
افزون بر  »وََجدَّ « نیز آمده و در آن، لفظ 1201ي  شماره که به 1231حدیث -9

 باشد. می /وجود دارد و فقط روایت مسلم 1231الفاظ حدیث 
ْو ُ�َطُّ « این حدیث در کتاب مسلم با لفظ«...گوید:  مؤلف می :1439حدیث  -10

َ
 »أ

 /و یحیی القطان، آن را از موسی که مسلمگوید: شعبه و ابوعوانه  آمده است؛ برقانی می
 ».بدون الف، »َو ُ�َطُّ «اند؛ البته با لفظ  ي وي روایت کرده، نقل نموده آن را از ناحیه

) این روایت را از یحیی القطان با 1/180» (المسند«در  /ولی احمد :گویم می 
ْو ُ�َطُّ «لفظ 

َ
نمیر و یعلی  ناب«چون روایت مسلم آورده و سپس گفته است:  هم »أ

ْو ُ�َطُّ اند:  گفته
َ
نقل از موسی در این لفظ از یحیی القطان  نمیر و یعلی به  یعنی ابن ؛»أ

روایتش کرده  »َو ُ�َطُّ «) از طریق یحیی با لفظ 2/258( /اند. ترمذي پیروي کرده
نمیر و یعلی، از یحیی پیروي کرده و مطابق او روایت  جا که ابن است؛ ولی از آن

بنابراین لفظ نخست، نزد من راجح است؛  و مسلم نیز روایت او را برگزیده، اند هنمود
 ست. واهللا اعلم. اگرچه در معنا یکی

که: وایت شده ر از پیامبر«گوید:  می 1720پس از ذکر حدیث  /مؤلف -11
 ».ریا، شرك است

ه ، بدین نکته اشاره کرد»روایت شده«کار بردن عبارت  با به /نووي :گویم می
باشد. بنده، این حدیث را  طور نیز می که سند حدیث مذکور، ضعیف است. و همین
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) تخریج کرده و سبب 1850( »ةاألم و أثرهاالسيئ يف ةواملوضوع ةاألحاديث الضعيف«در 
 ام. ضعفش را بیان نموده

که پیرامون ناپسندبودن گفتگو پس از نماز  334ي  مؤلف در باب شماره -12
پرداختن به مباحث  همچون: اما در گفتگوهایی که خیر است، گوید ست، میءعشا

 ».باشد ی و... کراهیتی نیست؛ بلکه مستحب نیز میمعل
کرد که بیدار ماندن و  ي مهم را هم قید می چه خوب بود این نکته :گویم می

گفتگوهاي پس از نماز عشاء در صورتی درست است که سبب تباهی و ضایع شدن 
هاي شب بیدار  ؛ مانند برخی از جوانان که شب امتحان تا نیمهواجبات عینی نگردد

دهند. این  روند و نماز صبح را از دست می مانند و از شدت خستگی به خواب می می
داري و بیدار ماندن اگرچه براي کسب علم است، ولی جایز نیست و  زنده شب
ي را ویران و در عوض، شهر نهد ماند که کاخی بنا می تر به عمل کسی می بیش
بلکه باید بالفاصله پس از نماز عشاء بخوابد تا بتواند براي نماز صبح برخیزد  کند؛ می

راست و درست  اهللا هایش بپردازد. آري! رسول و پس از نماز صبح به مرور درس
يِت يِف بُُ�ورَِها«فرموده است که:  مَّ

ُ
انشان خیر و گاه براي امتم در صبح«یعنی: ؛ »بُورَِك ِأل

اند، چه خوبست که به  اینک که بسیاري از جوانان از این برکت غافل». کت استبر
 این رهنمود نبوي عمل نماییم.

 پیامبر«نقل شده که:  زید عمرو بن اخطب از ابی 1870در حدیث  -13
 ».چه را که اتفاق خواهد افتاد، به ما گفت چه را که اتفاق افتاده و آن آن

هایی که اتفاق خواهد افتاد، آگاه  هاي گذشته و فتنه فتنهیعنی: ما را از  :گویم می
گر همین نکته  روایت شده، بیان حدیث دیگري که از حذیفه که چنانساخت؛ 

صحیح خویش » کتاب الفتن«را در  نیز حدیث عمرو بن اخطب /است. مسلم
 روایت نموده است.

شدگان  تهکش بر ةصال منظور از«گوید:  می 1869لف پس از ذکر حدیث مؤ -14
 ».یا نماز جنازه معروف نمازنه  احد، دعا براي آنان است؛

بر شهداي احد را به دعا  اهللا نووي با این عبارت، نماز خواندن رسول :گویم می
کردن براي آنان معنا کرده و تصریح نموده که منظور از این روایت، خواندن نماز 
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آمده بخاري صحیح زیرا در  ست؛ درستیاین، گفتار اشتباه و نا ن نیست؛جنازه بر آنا
توانید  خوانند. می  گونه نماز خواند که بر مردگان نماز می بر شهداي احد آناست: ... 

ببینید » احکام جنایز«تخریج این حدیث را به پیوست عبارت تفسیري آن، در کتابم 
 ام. ها تخریج کرده ي حدیث و دیگر کتاب گانه هاي شش که از کتاب

 اهللا روایت شده که رسول مسعود از ابن«گوید:  می 1883حدیث در  -15
آن را  روایت ابوداود، ترمذي و حاکم که«گوید:  و سپس در پایان می». فرمود:...

 ».ه استتسصحیح دان
کند که ابوداود و ترمذي،  گفتار مؤلف، این تصور نادرست را ایجاد می :گویم می

بلکه فقط  نیست؛ که چنین اند؛ حال آن ردهروایت ک مسعود این حدیث را از ابن
با سند قوي روایت کرده است و ابوداود و  مسعود این حدیث را از ابن /حاکم

 ست؛ اند که در سندش، راوي مجهولی نقل نموده  ترمذي، چنین حدیثی را از زید
مسعود براي این حدیث وجود دارد که آن را  ولی شواهد دیگري جز روایت ابن

شواهد این حدیث اشاره  ) به2/269( »اتلعليق الرغيب«کند و بنده در  ل میاشکا بی
 ]/پایان گفتار آلبانیام. [ کرده

را تخریج نکرده  »الصاحل� ر�اض«ي احادیث  همه /آلبانی عالمهجا که  از آن
، هایش به تکمیل این عمل هاي او در سایر کتاب  هاست، ما با تکیه بر اقوال و دیدگا

شده،  ي تخریج انجام سان همه پرداختیم تا بدین الصالحین دیث ریاضاحج ایعنی تخری
چنین  همو  هاي رواییِ وي باشد و برگرفته از پژوهش /منسوب به عالمه آلبانی

املكتب «بوده و توسط  /اي که مورد توجه عالمه آلبانی متن اصلی کتاب را با نسخه
ي خطی آن نیز بهره  این میان از نسخهبه چاپ رسیده، مقایسه نمودیم و در  »اإلسال�

هاي  باشد؛ هرچند اشتباه ترین نسخه می ي چاپی، دقیق ست: این نسخه بردیم. گفتنی
 چاپی اندکی در آن وجود داشت که تصحیح کردیم.

ایم که به  بدین شکل عمل نموده /عثیمین و اما در رابطه با شرح عالمه ابن
ي تخریج خود را  ایم و در این میان دامنه تخریج احادیث موجود در شرح پرداخته

ایم؛  تري داده ي بیش توسعه ي خویش در تخریج احادیث متن، شیوهنسبت به 
آوري طرق حدیث و ذکر منابع روایی و نیز  تر موارد، در جمع سان که در بیش بدین
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ي  ایم و سپس خالصه ها و احوال راویان، روش مذکور را دنبال کرده بیان علل روایت
شده ایجاد نگردد،  اي که خللی در پژوهش انجام گونه بحث و بررسی خویش را به

ایم.  بسنده کرده /اي از موارد نیز به اقوال آلبانی ایم و در پاره مختصر و ذکر نموده
ست که در صحیحین نیست؛ ولی  ي احادیث و آثاري ما درباره رویکرداین، شیوه و 

در صحیحین، ضمن ذکر صحابی حدیث، روایت در رابطه با احادیث و آثار موجود 
آوري سایر طرق حدیث، خارج از  ایم و از بررسی و جمع را به صحیحین نسبت داده

ب، سنگین و اکت پانوشتایم تا  اهللا خودداري کرده روایات بخاري و مسلم رحمهما
 .طلبید میکه انجام چنین عملی زمانی طوالنی  طوالنی نشود. ضمن این

این شرح را به دست خویش  /د که شیخ محمد صالح العثیمیندانی خود می
ست که براي  هایی گردد، درس ننوشته است؛ بلکه شرحی که از شیخ تقدیمتان می

ها را از روي نوارهاي موجود، به روي کاغذ  ها، این درس شاگردانش ایراد نموده و آن
و چاپ کنند. ما،  آوري ها را جمع ، خود اجازه داد که این درس/اند. شیخ آورده

شده را براي مقایسه با شرح، انتخاب کردیم و هر جا که  هاي چاپ یکی از نسخه
ي موجود کمک گرفتیم و در  هاي فشرده دچار مشکل شدیم، از نوارها و  لوح

 جا به آن اشاره نمودیم. مواردي که احساس کردیم چیزي از قلم افتاده، همان
گویی یا پوشیدگی و ابهامی وجود  و کلیدر مواردي که در سخن شیخ، اجمال 

ایم و مطابق  اندیشان به آن عالقه و گرایش دارند، توضیح داده داشت که معموالً کج
عقیده و منهج آن بزرگوار، یعنی بر اساس عقیده و منهج سلف صالح، به رفع ابهام و 

ترجیح  هی رااي از مسایل فقهی، دیدگا ایم. گاهی شیخ در پاره بیان منظور وي پرداخته
نزد سایر علماست و چون دیدگاه سایر علما را  حجدهد که بر خالف قول را می

پردازیم و  پیروي از دلیل، به تبیین موضوع می بینیم، بدور از تقلید و به مطابق دلیل می
 /بر این باوریم که در هر دو صورت، چه پذیرش دیدگاه شیخ و چه رد آن، با شیخ

. و اهللا رحمت کند یکی از گذشتگان ستیمیرا ما، پیرو دلیل هایم؛ ز مخالفت نکرده
». کسی که مطابق دلیل عمل کند، با ما مخالفت نکرده است«نیک را که گفته است: 

شاءاهللا که شیخ در هر صورت، مأجور و سزاوار اجر و پاداش است؛ چون او از  ان
ر حد توان و بدون تقلید از ایم که د و ما از او یاد گرفته بودهامامان و علماي مجتهد 
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 بیشترطور که از کار بندیم. همان کس، کمال تالش خود را در مباحث علمی به هیچ
 ».صحیح باشد، مذهب ما همان است یثیهرگاه حد«اند:  امامان ثابت شده که گفته

الصالحین را در ششم ماه صفر سال  شرح ریاض /د صالح عثیمینمشیخ مح
 و این کالس، همه روزه پس از نماز عصر ادامه داشت. هجري قمري آغاز کرد 1411

اي از اصول و ضوابط  این شرح، چه در بیان مفاهیم احادیث و چه در بیان پاره
هاي اهللا و صفات و افعالش، نکات ارزشمند و مفیدي در خود  ي نام اهل حق در زمینه

اي از مسایل  مورد پاره ردارد و حاوي مطالبی پیرامون منهج اهل سنت و جماعت د
و فهم علماي  ست که به سبب ناآگاهی و دوري امت از قرآن و سنت پیامبر اختالفی

 در میان امت اسالمی رواج یافته است. -صحابه، تابعین و پیروان نیکشان –ربانی 
ویژه در  به /ي عمومی شیخ شایسته است که در رابطه با سایر احادیث نیز شیوه

 /فات و افعالش مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا امام نوويهاي اهللا و ص ي نام زمینه
ها به تأویل روي آورده است؛  اي از مسایل به خطا رفته و مانند اشعري پیرامون پاره

شده براي  که مذهب اهل سنت و جماعت، بر پذیرش اسماء و صفات ثابت حال آن
به صورت مفصل در  باشد و این روش، اهللا، بدور از تأویل، تعطیل، تشبیه و تمثیل می

 هایشان آمده و بیان شده است. کتاب
 ىلع نبينا �مد وىلع آهل وصحبه أمجع� كو احلمد هللا رب العامل� وص� اهللا و�ار

 
 جمـیـلالد بـن وممحـ

 مانـخالد بن محمد عث
 



 
 

 

 مختصري از زندگانی امام نووي
 )م1277-1233 .ق برابر با ه631-676(

الدین ابوزکریا یحیی بن شرف  ، فقیه، زاهد، حافظ محییاالسالم امام، عالمه، شیخ
 بن حزام نووي یا نواوي. هبن مري بن حسن بن حسین بن محمد بن جمع

و پیش از بلوغ، فراگیري قرآن و  هجري به دنیا آمد 631وي در ماه محرم سال 
 در کشور سوریه چشم» حران«از روستاهاي » نوي«حفظ آن را به پایان رساند. او در 

شود. نووي، فراگیري قرآن  می  به جهان گشود و بر اساس نام زادگاهش] نووي نامیده
ساکن  »ةالرواحي«ي  رفت و در مدرسه» دمشق«را در روستایش آغاز کرد و سپس به 

شد. فقه و اصول فقه، حدیث و علوم حدیث، صرف و نحو، توحید و منطق آموخت 
اقامت نمود و » ي منوره مدینه«ه در و همراه پدرش رهسپار حج شد و یک و نیم ما

ي تحقیق، تهذیب، ویرایش و  ها در دوران خویش گشت؛ او در زمینه شافعیامام 
طوري که یاد و نامش در همه جا پیچید و  پیرایش مذهب، سرآمد دوران خود بود؛ به

اي برجاي مانده  هاي مشهور، سودمند و خجسته کتاب /بلندآوازه شد. از امام نووي
 است.

، پدرِ »حزام«گوید: یکی از اجدادم بر این باور بود که نسبش به  نووي، خود می
 رسد. می» حکیم بن حزام«، صحابی بزرگوار

تر بیان شد، در  پیش که چنانرفت و » دمشق«وي، نوزده ساله بود که با پدرش به 
ماند و  جا بالین گذارد، دو سال در آن که سر بر آن ي رواحیه سکونت گزید و بی مدسه

کرد و را حفظ » المهذب«و ربع » التنبیه«ي مدرسه بود. در همان زمان  خوراکش، جیره
الدین اسحاق بن احمد مغربی  هجري بود. او، نزد استادش کمال 650این، در سال 
سان همواره با  توجه و مهر استاد را به خود جلب کرد و بدین که چنان تلمذ نمود؛ آن

حدود بیست سال به تحصیل و فراگیري علم  /برد. نووي استاد بود و نفع زیادي
ردیفش پیش افتاد و به  هم دانشجویانآموزان و  ي دانش که از همه مشغول بود تا آن
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، تألیف و تصنیف 660گامی در علم و عمل دست یافت و تقریباً از سال  فضیلت پیش
 را آغاز کرد و تا پایان عمر به این کار ارزشمند ادامه داد.

خواند: دو درس از  ر روز شرح و تصحیح دوازده درس را نزد استادانش میه
و درسی از الجمع بین صحیحین، یک درس از  »المهذب«، یک درس از »الوسیط«
ي  ، درسی در زمینه»اصالح المنطق«، یک درس از »اللمع«، درسی از »صحیح مسلم«

 صرف و درسی دیگر در اصول فقه.
سینا را  ابن» قانون«م طب شد و بدین منظور کتاب مند فراگیري عل وي عالقه

گوید: احساس کردم دلم،  خرید و تصمیم گرفت دانش پزشکی را فرابگیرد. خود، می
توانستم دست به کاري ببرم. با خود اندیشیدم و  تیره و تار شده و چند روزي نمی

در دلم انداخت گار متعال که پرورد ام تا این فکر کردم که چرا چنین حالی پیدا کرده
 گاه ؛ آنرا فروختم» قانون«رو کتاب  علم طب است؛ از اینکه سببش، مشغول شدن به 

 روشن شد. دلم
ي  طور قطع فراگیري علوم پزشکی، هیچ ایرادي ندارد؛ ولی اهللا متعال، زمینه به

فراگیري دانش ارزشمند و شریف حدیث و سایر علوم اسالمی را براي نووي مقدر 
 کرده بود.

 استادان او
، »مسند احمد«، »صحیح بخاري«شنید. » رضی بن برهان«را از » صحیح مسلم«

سنن «، »مسند شافعی«، »جامع ترمذي«، »ماجه سنن ابن«، »سنن نسائی«، »داود سنن ابی«
 و شرح سنت و علوم دیگر را نزد عالمان زمان خود سماع نمود و آموخت.» دارقطنی

عبدالدایم، الزین خالد،  ابن ن افراد اشاره کرد:توان بدی از میان استادانش می
الیسر، یحیی  ابی الدین عبدالعزیز، قاضی عمادالدین حرستانی، ابن الشیوخ شرف شیخ

عمر و گروهی دیگر از عالمان آن  الدین ابن ابی صیرفی، صدر بکري، شیخ شمس
 زمان.

وي، علم حدیث را از گروهی از حفاظ حدیث آموخت؛ از جمله: کتاب 
ر بیشتخواند و شرح مسلم و  »البقاء خالد نابلسی ابی«حافظ عبدالغنی را نزد » الکمال«

آموخت  »علی فتح تفلیسی قاضی ابی«فقه (و اصول فقه) را از ». مرادي«بخاري را نزد 
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و  »الدین عبدالرحمن بن نوح امام شمس«، »الدین اسحاق مغربی امام کمال«و نزد 
 نیز به فراگیري فقه پرداخت. »یعزالدین عمر بن اسعد اربیل«

 شاگردان او
الدین بن جعوان، شیخ عالءالدین بن  قاضی صدرالدین سلیمان، شیخ شهاب

 الفتح و.... العطار، مزي و ابن ابی اربدي، ابن الدین الدین سالم، قاضی شهاب امینعطار، 

 هاي او اخالق و ویژگی
و صبر و  برخوردار بود عمل و زهد فراوانیاز  /گوید: نووي می امام أسنوي

هاي  قصد پرهیز از شبهاتی که در میوه به داشت؛ وي ها در برابر سختی زیاديشکیبایی 
کرد که پدر و  خورد و از خوراك ناچیزي تغذیه می ها نمی دمشق وجود داشت، از آن

روز فقط یک بار، پس از نماز عشاء  فرستادند. در شبانه مادرش از روستا برایش می
نوشید و بر خالف عادت  خورد و فقط یک بار در سحر، آب می دکی میغذاي ان

ها را در  دار بود و شب زنده نوشید. نووي، ازدواج نکرد و شب ها، با یخ، آب نمی شامی
اي به امر به معروف و نهی از منکر داشت  کرد و توجه ویژه عبادت و تألیف سپري می

امر به معروف و نهی از منکر بود. او، با حاکمان و سایر مردم، بر اساس  و تعاملش
 هجري آغاز کرد. 660تألیف و تصنیف را در حدود 

ویژه در  حال به  خورد. در همه در ریش او، تعدادي موي سفید به چشم می
ي خود نمود و  آرام و متین بود. وي، سفري به منطقه با فقها، اش هاي علمی بحث

» الخلیل«رفت و نیز از  -دسلمانان بازگردانَکه اهللا آن را به م -»به قدس شریف«سپس 
و نزد پدر و مادرش بیمار شد و در  ي خویش بازگشت دیدن کرد و سپس به منطقه

صد و هفتاد و شش هجري درگذشت  شب چهارشنبه، چهاردهم ماه رجب سال شش
 جا به خاك سپرده شد. رحمت و رضوان اهللا بر او باد. و همان

 تألیفات او
مند نموده و به سبب  ه بهر /موم مسلمانان را از تألیفات نووياهللا متعال، ع

ست که با استقبال همگانی در همه  ي علوم دینی تألیفاتش در زمینه اهمیت فراوان
 رو شده است. جاي جهان اسالم، روبه
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 .حتصيل املنافع من كتاب ادلرر اللوامع .48

 خودش. »اإلرشادِ « كتاب �ترص .49

 ...و . املفت�. ةعمدلقرآن وا ةلمح .50

 وفات او
هجري نزد  676ماه رجب سال  سوم پایانیِ شب چهارشنبه، یک در /نووي

، شب به خاك سپرده شد. خبر وفاتش درگذشت و فرداي آن» نوي«اش در  خانواده
 مسلمانان را برانگیخت. شدیددمشق و اطرافش را تکان داد و تأسف و تأثر ِ

زمانی که خبر وفات نووي به دمشق رسید، قاضی گوید:  قطب یونینی می
شدند تا » نوي«عزالدین محمد بن صائغ و گروهی از اطرافیان و دوستانش، رهسپار 

» فلسطین«بر قبر نووي نماز بخوانند. او، همواره آرزو داشت که مرگش در سرزمین 
ر رثا و یاد اش رساند. بیش از بیست نفر د باشد، و پروردگار متعال، او را به خواسته

برایش سرود، با این  ي بلندي ظهیر که قصیده آن بزرگوار شعر سرودند؛ از جمله ابن
 مطلع که:

 رک األملـياب باملوت ىف تعمــو خ     لـــعز العزاء و عـم احلـادث اجللـ
 لـاألسحار و األص كو ساءها فقـد     هاب سيواستوحشت بعدما كنت األن

فاق افتاد و آرزوي عمر طوالنی برایت، در برابر مصیبت بزرگ وفات تو، ات«
انس و الفت داشتی،  گاهانی که با آن سحرگاهان و صبح مرگ به نتیجه نرسید.

 ».  گیر شد در فقدان تو اندوهگین و دل
ها  ، امام نووي را رحمت کند و از طرف مسلمانان به او خیر دهد و کتاباهللا

شمار آورد تا ترازوي اعمالش،  هایش به نیکیو تألیفاتی را که نوشته، در ترازوي 
 تر شود. اللهم آمین. سنگین و سنگین

 
 

هاي ذیل  توانید به کتاب ر از زندگانی آن بزرگوار، میبیشتبراي کسب اطالعات 
 مراجعه کنید:

 كشف الظنون، حاىج خليفه.
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 تار�خ املدارس، نعي�.
 ، أسنوی.ةطبقات الشافعي

 كتىب.شاكر ال فوات الوفيات، ابن
 كث�. ، ابنةانلهايو ةابلداي

 ، سيوىط.ةحسن املحارض
 العارف�، بغدادی پاشا. ةهدي

 لف�، عمر رضا كحاهل.معجم املؤ
 الفتح املب� رشح ر�اض الصاحل�، طه عبدالرؤوف سعد.

 عماد حنب�. شذرات اذلهب، ابن
 ، دكرت فاطمه �مد �جوب.ةللعلوم اإلسالمي ةاذلهبي ةاملوسوع

 .ةيرسامل ةالعر�ي ةعاملوسو
 





 
 

 

 /مختصري از زندگانی عالمه محمد بن صالح العثیمین

 میالد و زندگی خانوادگی او
در  عربستان »القصیم«یکی از شهرهاي استان » عنیزه«در شهر  /شیخ عثیمین

اي متدین چشم به جهان گشود. وي، یک  هجري در خانواده 1347رمضان سال  27
 بود. -پنج پسر و سه دختر -هشت فرزند اش، بار ازدواج کرد که ثمره

 تحصیل علم و اساتید وي
سان  شیخ در فراگیري علم و دانش، روش سلف صالح را در پیش گرفت؛ بدین

پرداخت. او، نزد  -سن و سال بود زمانی که کودکی کم -که ابتدا به حفظ قرآن کریم
وخت و سپس قرآن آم /دامغ اش، شیخ عبدالرحمن بن سلیمان آل پدربزرگ مادري

 /ي مفسر، شیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي در مسیر فراگیري علم با عالمه
رود و نزدش علم توحید،  شمار می همراهی و مصاحبت نمود که استاد اولش به

ي علمی جست و از  تفسیر، حدیث و فقه فراگرفت و حدود یازده سال از او بهره
» ریاض«ي تحصیل به  ین براي ادامهترین شاگردان وي بود. زمانی که عثیم برجسته

هاي  صحیح بخاري و برخی از کتاب /رفت، نزد عالمه، شیخ عبدالعزیز بن باز
هاي فقه را خواند. هنگامی که  و تعدادي از کتاب /ابوالعباس حرانیاالسالم  شیخ

دار امامت در   عثیمین، عهده شیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي درگذشت، شیخ ابن
جا به  و نیز در مجمع علمی آن» عنیزه«ه آموزشگاگردید و در » عنیزه«مسجد جامع 

 -هاي شریعت و اصول دین تدریس پرداخت و سپس براي تدریس به دانشکده
فراخوانده شد و به  -»القصیم«ي دانشگاه اسالمی امام محمد بن سعود در  شاخه

مد و تا پایان درآ -مرکز رسمی فتوا در عربستان سعودي -عضویت هیئت کبار علما
توان شیخ محمد امین بن مختار  عمرش، عضو هیأت بود. از دیگر اساتیدش، می

الجکنی الشنقیطی، شیخ علی بن محمد الصالحی و شیخ محمد بن عبدالعزیز المطوع 
 را نام برد.
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 شاگردان شیخ
دوستان فراوانی از همه  اي به شاگردانش داشت و دانش توجه ویژه /شیخ 

آمدند و این، به سبب اطمینانشان به تبحر و  فراگیري علم، نزدش می جاي دنیا براي
توانایی علمی شیخ و مهارتش در تدریس و نیز به سبب عطوفت آن بزرگوار نسبت 

ي شیخ به  اي که گویا همه، فرزندانش بودند. توجه ویژه گونه به شاگردانش بود؛ به
 کتابخانه ي یشان فراهم کند کهه مجهزي براخوابگاشاگردانش، او را بر آن داشت تا 

شیخ، وضعیت و سطح  چنینهمهاي خطی و چاپی داشت.  غنی و بزرگی، پر از کتاب
اي از  طوري که در پاره کرد؛ به گیري و ارزیابی می درسی شاگردانش را همواره پی

نمود. وي، پیوسته  ي آنان را امضا می ي ماهیانه موارد به جاي اولیاي شاگردان، کارنامه
کرد که در چارچوب اطاعت از اهللا، از ولی امر اطاعت  شاگردانش را نصیحت می

بزرگوار، همواره مطابق  نمایند و از محبت و دعا براي او دریغ نکنند. این عالم
داشت و امر به  پا می هی را بهلاشریعت الهی حکم و قضاوت می کرد و شعایر 

 نمود. معروف و نهی از منکر می

 اخالق شیخ
آراسته به  -اهللا اي از عالمِ عابد و آراسته به اخالق رسول تصویر زنده /شیخ

روایت شده که  گونه که در توصیف اخالق پیامبر بود؛ همان -اخالق قرآنی
هاي نیک اخالقی، حلم و  اخالقش، قرآن بود. شیخ عثیمین را همه به سجایا و ارزش

ند و مردم، هرجا که او را شناخت بردباري، متانت و وقار، و سکون و آرامش می
کردند و حتی با  باران می شدند و او را سؤال دیدند، پیرامونش جمع می می

اي با آنان  گونه انداختند؛ ولی آن بزرگوار، به هاي خود، او را به زحمت می درخواست
کرد تمام توجه و عنایت شیخ،  ها احساس می کرد که هر یک از آن برخورد می

 محمد مصطفی ،ها پیروي از سرور و آقاي انسان یخ، بهمعطوف به اوست. ش
رو  ها و مشکالتشان عادت داده بود و از این تحمل مردم و خواسته خویشتن را به

 برد. همواره خشم خود را فرو می
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 مذهب و روش علمی شیخ
زاد «پیوسته پیرو دلیل بود که این امر، در شرح وي بر  /محمد صالح عثیمین

هاي  ترجیحاتش، مطابق دیدگاه بیشترخوبی روشن است؛ هرچند  به» المستقنع
مقتضاي دلیل، با   به وارداي از م ، ولی در پارهالقیم است االسالم و شاگردش ابن شیخ

از او  نماید، هاي طال برابري می که با کوه این سخن ارزشمند .کند آن دو مخالفت می
گاهی، به دنبال دلیل باش و چنین نباشد پیش از هر عقیده و دید«است:  یادگار مانده به

داوري کنی) و سپس استدالل بورزي و در  پیشیا که عقیده یا دیدگاهی را برگزینی (
 ».کنی پی دلیل برآیی که در این صورت، راهت را گم می

 روش آموزشی وي
آموزانش را به حفظ متون  شیخ، بر حفظ متون تأکید فراوانی داشت و دانش

مسأله بود و در ضمن، تمام تالش و گیر این  در هر درسی پیکرد و  مکلف می
هاي علما،  اش را در شرح و تحقیق مسایل، و بیان قول راجح از میان دیدگاه توانایی

در این  همچنینبست و در این راستا به هیچ عنوان پیرو هوا و هوس نبود.  کار می به
ردانش، خوب گوش هاي شاگ ها و پرسش میان، به توضیحات، نکات، اعتراض

نمود و فضاي کالس را به  هایی مطرح می سپرد و در اثناي شرح خویش، پرسش می
پژوهان، خود  هاي دانش و پس از شنیدن سخنان و پاسخ کرد فضاي گفتگو تبدیل می

 گفت. ها و مسایل مورد بحث، پاسخ می به پرسش

 ي جهانی ملک فیصل دریافت جایزه
ي جهانی ملک فیصل،  ها در ستاد جایزه یني گزینش و انتخاب بهتر کمیته

ي شیخ محد صالح عثیمین  هاي خجسته پاس تالش هجري را به 1414ي سال  جایزه
 ي خدمت به اسالم و مسلمانان، تقدیم آن بزرگوار کرد. در زمینه

 بیماري شیخ
درخواست و   شیخ که درود اهللا بر او باد، به بیماري سرطان روده مبتال شد و به

 براي -عهد عربستان به دستور ولی -ري مسؤوالن عربستانی، با هواپیماي ویژهپافشا
پزشکی آمریکایی، براي  تیمگویند:  رفت. نزدیکان شیخ می درمان بیماري به آمریکا
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اي را پیشنهاد کردند و برایش توضیح دادند که این  درمان شیخ، پرتودرمانی هسته
واهد داشت. شیخ از آنان پرسید: آیا ي درمانی، ریزش موهایش را در پی خ شیوه

رو شد، گفت: دوست  ریزد؟ و چون با پاسخ مثبت، روبه  موهاي ریش من نیز می
رو به عربستان بازگشت و در  ندارم که پروردگارم را بدون ریش مالقات کنم. از این

بستري شد و پس از مدتی، در نهم رمضان بیمارستان را » فیصل ملک«بیمارستان 
ترك کرد و از آن پس، در اتاقکی که در مسجدالحرام، در کنار » حرم مکی«قصد  به
ي خود را از طریق بلندگو ادامه داد و  قرار داشت، تدریس روزانه »ةباب العمر«

ها بود. سپس به بیمارستان منتقل  گوي پرسش که کسی را به حضور بپذیرد، پاسخ آن بی
و  ن و مراقبت قرار گرفتهاي ویژه، تحت درما و در بخش مراقبت گردید
که دار فانی را  شد تا آن وخیمیب مقداري بهبود یافت؛ ولی حالش دوباره تتر بدین

 وداع گفت. درود و رحمت اهللا بر او باد.

 وفات شیخ
در بیمارستان تخصصی  15/10/1421گاه روز چهارشنبه  شام 6شیخ، در ساعت 
تش را بازپس گرفت و روح شیخ ، امان، وفات نمود. اهللا»جده«ملک فیصل در شهر 

 روز پربرکت، به سوي خالقش شتافت. 18سال و  74پس از 



 
 

 

 ي مؤلف مقدمه

ي حمد و ستایش، از آنِ اهللا، پروردگار یکتا، چیره، توانا و آمرزنده است؛  همه
 خردمندانِ ي پند بیداردالنِ آگاه و بینشِ پیچد تا مایه ذاتی که شب و روز را در هم می

اش، بینش و بیداري بخشید و آنان را به  اشد. ذاتی که به آفریدگان برگزیدهپندپذیر ب
تا پیوسته در  واداشتداشت آیین خویش  مراقبت و پاس بهاعتنا کرد و  سراي دنیا بی

توفیقشان داد که در طاعت او بکوشند و اندیشه، پندپذیري و ذکر و یادآوري باشند و 
آورد و  چه او را به خشم می شه برگیرند و از آنتو سازِ سفر و رهبراي سراي جاوید، 

با دگرگونی اوضاع  گرداند، بپرهیزند و می -دوزخ -چارگی و تباهی سزاوار سراي بی
ترین،  این امور را پاس بدارند. اهللا را با رساترین، پاك -ي شرایط در همه -و احوال

که معبود راستینی جز  دهم ستایم و گواهی می ترین ثنا و ستایش می ترین و کامل جامع
دهم  اهللا نیکوکار، بزرگوار و بخشنده، و مهربان و مهرورز وجود ندارد و شهادت می

کند و به  ، حبیب و خلیل اوست که به راه راست راهنمایی می بنده، فرستاده حمدکه م
خواند. درود و سالم اهللا بر او و دیگر پیامبران و خاندان  دین استوار و راستین فرا می

 همه و سایر نیکان باد.
 فرماید: می اهللا

ٓ  ٥٦ ُبُدونِ ِ�َعۡ  إِ�َّ  �َس ۡ�ِ ٱوَ  نَّ �ِۡ ٱ ُت َخلَقۡ  َوَما﴿ رِ�دُ  َما
ُ
ٓ  قٖ ّرِزۡ  ّمِن ُهمِمنۡ  أ رِ�دُ  َوَما

ُ
 أ

ن
َ
  ]٥٧  ،٥٦: الذاريات[  ﴾٥٧ عُِمونِ ُ�طۡ  أ

ایند. از آنان هیچ ها را تنها براي این آفریدم که مرا عبادت و پرستش نم ها و جن و انسان
 خواهم و خواهان این نیستم که به من خوراك بدهند. روزي و رزقی نمی

تش ها، براي عبادت و پرس ها و جن صراحت گویاي آن است که انسان این، به
هاست که به مقصد آفرینش خویش  ي آن رو شایسته و زیبنده اند و از این آفریده شده

گردانی نمایند؛ چراکه  هاي آن روي از لذتبه دنیا اعتنایی  توجه کنند و با زهد و بی
ي عبور است، نه منزل اقامت و شادمانی؛ و  سراي فناست، نه سراي بقا؛ و وسیله دنیا
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ست که باید گذاشت و رفت، نه سراي ماندن. پس بیداردالن دنیا، همان  سرآغاز راهی
 اعتنا هستند.  یگزارند و هوشیارترین مردمش، کسانی که به دنیا ب افراد عبادت

 فرماید: می اهللا

�ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ َمَثُل  إِ�ََّما﴿ ٓ  َيا�ُّ نَزلۡ  ءٍ َكَما
َ
ٓ ٱ ِمنَ  هُ َ�ٰ أ َما  ٱ َ�َباُت  ۦبِهِ  َتلََط خۡ ٱفَ  ءِ لسَّ

َ
 ِض �ۡ�

ا   ِممَّ
ۡ
 ٱوَ  �َّاُس ٱ ُ�ُل يَأ

َ
ٰٓ  مُ َ�ٰ نۡ ۡ� ٓ  َح�َّ َخَذتِ  إَِذا

َ
 ٱ أ

َ
�ََّنۡت ٱوَ  ُرَ�َهازُخۡ  ُض �ۡ� هۡ  َوَظنَّ  زَّ

َ
ٓ أ  لَُها

�َُّهمۡ 
َ
�  ٰ ٓ َعلَيۡ  ِدُرونَ َ� ٰ  َها تَٮ

َ
� ٓ مۡ  َها

َ
وۡ  ً� َ�ۡ  ُرنَاأ

َ
ن اَحِصيدٗ  َهاَ�ٰ فََجَعلۡ  �َ�َهارٗ  أ

َ
 نَ َ�غۡ  لَّمۡ  َكأ

 ِ  ٱب
َ
ُل  لَِك َكَ�ٰ  ِس� مۡ ۡ� ُرونَ  �ٖ لَِقوۡ  تِ َ�ٰ �ٱ ُ�َفّصِ    ]٢٤:  يونس[  ﴾٢٤ َ�َتَفكَّ

که مردم و  -و انواع گیاهان زمین  ایم زل کردهست که از آسمان نا زندگی دنیا همانند آبی
که زمین آراسته شد و کشاورزان گمان  با آن درآمیخت (و رویید) تا آن  -خورند چارپایان می

بردند بر استفاده از گیاهان توانا هستند؛ ولی فرمان ما در شب یا روز به آن رسید و بدین 
گویا دیروز اصال  که چناناي درآوردیم؛  ترتیب گیاهان را به صورت گیاهان خشک و دروشده

 کنیم. اندیشند، بیان می چنین آیات را براي کسانی که می گیاهی وجود نداشته است. این

 هاي فراوانی، پیرامون این موضوع وجود دارد. شاعر چه خوب گفته است که: آیه
ــــــا ــــــادا فــطنـ  إّن هللا عــب
 نظـــروا فيهـــا فلمـــا علــمــــوا

ـــــة ـــــوها جلّ ــــ جعل
ّ

 ـذواواخت
 

 طلـقوا ادلنيـا و خـافوا الفتنـا 
ــا ـــيست حلـــىٍّ وطن  أنّـهـــا ل
 صـــالح األعمــال فيهــا ســفنا

 

هاي آن ترسیدند. در دنیا  تنهفاهللا، بندگان زیرکی دارد که دنیا را طالق دادند و از «
سان  اي نیست، آن را به همیشگی هیچ زنده جایگاه دریافتند که دنیانگریستند و چون 

 »کار گرفتند. انستند که اعمال نیک را در آن مانند کشتی نجات بهدریایی د
چنین است که بیان کردم و وضعیت ما و هدفی که  حقیقت دنیا، این حال که

در  ست که ي هر فرد مکلّفی شایستهپس گونه که گفتم،  ایم، آن براي آن آفریده شده
آن   چه به و خود را براي آن پیشه کندمسیر نیکان قرار گیرد و راه خردمندان آگاه را 

اشاره کردم، آماده سازد و به اموري که یادآوري کردم، توجه نماید. در این راستا، 
هاي  تواند بپیماید، این است که خودش را به سنت و بهترین راهی که میترین  درست

 راستین و درست پیامبرمان، سرور و آقاي گذشتگان و آیندگان، آراسته سازد.
 

 فرماید: یم اهللا
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﴿ ْ ِ لۡ ٱ َ�َ  َوَ�َعاَونُوا     ]٢: دة املائ[  ﴾َوٰىۖ �َّقۡ ٱوَ  ِ�ّ
 نمایید. همکاريبر نیکی و پرهیزکاري  کدیگرو با ی

َعبِْد َما «نقل شده که فرموده است:  اهللا حدیث صحیحی از رسول
ْ
وا�َّ يِف َعْوِن ال

ِخيهِ 
َ
َعبُْد يِف َعْوِن أ

ْ
کند، مادامی که بنده در  اش را یاري می بنده اهللا«یعنی:  )1(.»اَكَن ال

ْجِر «فرموده است:  همچنین». درش باشدصدد یاري برا
َ
َمْن َدلَّ ىلَعَ َخْ�ٍ فَلُه مثُل أ

اهنمایی کند، پاداشی مانند پاداش کار نیکی ربه کسی که «یعنی:  )2(»فَاِعِلهِ 
ُ ِمَن َمْن دَ «و فرموده است:  ».ي آن کار خواهد داشت دهنده انجام  ُهًدى اَكَن هلَ

َ
اَع إِىل

ُجورِِهم َشيْئا
ُ
ُجوِر مْن تَِبَعُه ال ينُْقُص ذلَِك ِمْن أ

ُ
ْجِر ِمثُْل أ

َ
کسی که به سوي «یعنی:  )3(»األ

برخوردار پاداش کسانی که از او پیروي کنند،  همچونهدایت فرابخواند، از پاداشی 
فَوا�َّ «فرمود:  به علی اهللا سولر ».کاهد ها نمی شود؛ و این، چیزي از پاداش آن می

ْن َ�ْهِدَي ا�َّ بَِك رَُجًال َواِحداً َخْ�ٌ لََك ِمْن مُحِْر انلََّعمَ 
َ
سوگند که اگر به اهللا «یعنی:  )4(.»أل

 ».مو بهتر است ي تو هدایت کند، براي تو از شتران سرخ وسیله یک نفر را بهاهللا، 
آوري کنم که حاوي  ح را جمعحادیث صحیرو تصمیم گرفتم مختصري از ا از این

اي از احادیثی که  اند؛ گزیده رهنمودهایی براي کسانی باشد که به آخرت روي آورده
اي از بیم و نوید و دیگر  ي و باطنی سیر و سلوك را فراهم کند و آمیزهآداب ظاهر

احادیثی هاي مورد نیاز سالکان و رهروان (راه حقیقت) را در خود داشته باشد:  آموزه
عالقگی به دنیا، مجاهدت و ریاضت نفس، تربیت و اصالح اخالق،   پیرامون زهد و بی

هاي اخالقی و قلبی) و محافظت  ها و بیماري (از آلودگی ها دلسازي و درمان  پاك
شامل دیگر  همچنینهاي رفتاري؛ و  (از گناه و انحراف) و برطرف کردن کجی اندام

  باشد. رفتمسایل اساسی و مقاصد اهل مع

شده اشاره  یاد ي حدیث در منبع . [حرف ش و عدد مقابل آن، به شماره2699صحیح مسلم، ش )1(
 دارد. (مترجم)]

 .1893صحیح مسلم، ش )2(
 .2674صحیح مسلم، ش )3(
 2406صحیح مسلم، ش؛ 3701صحیح بخاري، ش )4(
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دانم که فقط احادیثی را ذکر نمایم که  باره ملزم و متعهد می  بنده، خود را در این 
هاي صحیح و مشهورِ حدیث  و برگرفته از کتاب روشنی معلوم است صحتش، به

اي را که نیازمند شرح و  کنم و هر نکته هاي قرآنی آغاز می باشد. هر بابی را با آیه می
» متفق علیه«آرایم. منظورم از عبارت  به نکات زیبا و قابل فهم میست،  معنایی توضیحِ

ام، این است که آن حدیث را بخاري و مسلم،  که در پایان برخی از احادیث آورده
 اند. روایت کرده

هر که را به آن اش و  گردآورندهاگر گردآوري این کتاب به انجام برسد، امیدوارم 
امور ها و  انواع بدي شود و مانعش در برابر به سوي خیر رهنمون کند، توجه می

برد،  اي می که از این کتاب بهره کیشی و هم هر برادربار باشد. بنده از  هالکت
ي  استادان و دیگر دوستانم و براي همه، ، پدر و مادرکنم که براي من درخواست می

را به او  بخشنده است و کارم مسلمانان دعا کند؛ تکیه و توکل من بر اهللا کریم و
واگذار کردم و اطمینان و اعتماد من به اوست. اهللا براي من کافی، و بهترین کارساز 

 است.
 إال باهللا العز�ز احلكيم ةال قووال حول و

 



 
 

 

و احوال  ،ي کارها و سخنان باب: اخالص و داشتن نیت در همه -1
 پنهان و آشکار

 فرماید: می اهللا

﴿ ٓ ِمُروٓ  َوَما
ُ
ْ أ ْ ِ�َعۡ  إِ�َّ  ا َ ٱ ُبُدوا ٓ  ّ�ِينَ ٱ َ�ُ  لِِص�َ ُ�ۡ  �َّ ْ  ءَ ُحَنَفا لَوٰ ٱ َوُ�قِيُموا ْ َوُ�ؤۡ  ةَ لصَّ  تُوا

َكوٰ ٱ ۚ لزَّ ٰ  ةَ  ]٥: البينة[  ﴾٥ َقّيَِمةِ لۡ ٱ دِينُ  لَِك َوَ�
ي آیین توحیدي، در حالی عبادت کنند  که اهللا را مخلصانه و بر پایه و فرمان نیافتند جز آن

ي او بدانند و نماز را برپا دارند و زکات دهند. این، همان آیین  که دین و عبادت را ویژه
 استوار و راستین است.

 فرماید: می همچنین

َ ٱ َ�َناَل  لَن﴿ ٓ  َوَ�  ُ�ُوُمَها �َّ        ]٣٧:  احلج[  ﴾ِمنُ�مۚۡ  َوىٰ �َّقۡ ٱ َ�َناُ�ُ  ِ�نَوَ�ٰ  ؤَُهاِدَما
 رسد. وا و پرهیزکاري شما به او میرسد؛ بلکه تق ها به اهللا نمی گوشت و خونِ قربانی

 فرماید: و می

ْ ُ�ۡ  إِن قُۡل ﴿ وۡ  ُصُدورُِ�مۡ  ِ�  َما ُفوا
َ
ۗ ٱ هُ َلمۡ َ�عۡ  ُدوهُ ُ�بۡ  أ ُ   ]٢٩: عمران لآ[  ﴾�َّ

 داندبگو: اگر آنچه را که در دلهایتان است، پنهان نمایید و یا آشکار سازید، اهللا آن را می

 شرح
رو کسی که  از این کارها قلب است، نه زبان؛ي  ؛ محل نیت براي همه»نیت«
آورد، در  و یا وضو و سایر اعمال، نیتش را بر زبان میقصد نماز، روزه،  هنگام

زیرا  ؛شود که جزو دین نیست حقیقت در دین نوآوري کرده، قایل به چیزي می
ر گاه نیتش را ب ؛ ولی هیچداد خواند و صدقه می گرفت، نماز می وضو می اهللا رسول

 آورد. و این، از آن روي بود که محل نیت، قلب است.  زبان نمی
 داند و هیچ چیزي بر او پوشیده نیست؛  چه را که در دل است، می آن اهللا
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بیان  )1(عمران، ي آل سوره 29ي  ي مؤلف، یعنی آیه ي مورد اشاره طور که در آیه همان
هایش براي اهللا، خالص  بادتي ع شده است. بر انسان واجب است که نیتش را در همه

بگرداند و با عبادت او، نیتی جز رضایتش و سعادت آخرت نداشته باشد. این، همان 
داده و بدین معناست که باید هر عملی  "بینه"ي  سوره 5ي  ست که اهللا در آیه دستوري

درست داشت. به   ي اعمال، نیت را خالصانه براي او انجام دهیم. البته باید در همه
 ،کند براي اهللا وضو بگیرد و در ضمن کند وضو بگیرد، و نیت می نوان مثال نیت میع

 هر نیتی، سه بخش دارد: از اهللا است؛ به عبارت دیگر فرمانبرداري ،نیتش از وضو
 نیت عبادت.

 که براي اهللا باشد. این
 باشد. را داشته از اهللا فرمانبرداري ش قصدو با نیت

ها،  ي عبادت نوع نیت است که در نماز و همه ترین چنین نیتی، کامل این
 باشد. طور می همین

دهد محل نیت، قلب است و اهللا  چند آیه را یادآور شده که نشان می /مؤلف
دهد که  داند. گاهی انسان در انظار مردم عملی انجام می متعال، نیت بندگانش را می

ا نیت بد، خرابش کرده زیر ست؛ ست؛ ولی در حقیقت عمل باطلی ظاهر، عمل نیکی به
داند و روز قیامت، انسان را مطابق نیتی که در دل  چه را که در دل است، می و اهللا، آن

 فرماید: اهللا متعال می که چنانکند.  داشته، مجازات می

ٓ ٱ َ� ُ�بۡ  مَ يَوۡ ﴿ ا َ �ٖ  ِمن ۥَ�ُ  َ�َما ٩ �ِرُ ل�َّ     ]٩،١٠: الطارق[  ﴾١٠ نَاِ�ٖ  َوَ�  قُوَّ
 و انسان (در آن روز) هیچ نیرو و یاوري ندارد. شود. ازها فاش میروزي که ر

 فرماید: منظور از رازها، باطن و اسرار پنهان درون است. اهللا متعال می

فََ� ۞﴿
َ
َل  ٩ ُقُبورِ لۡ ٱ ِ�  َما ِ�َ ُ�عۡ  إَِذا لَمُ َ�عۡ  أ ُدورِ ٱ ِ�  َما وَُحّصِ  ﴾١٠ لصُّ

    ]٩،١٠: العاديات[ 
چه در  چه در گورهاست، زیر و رو و برانگیخته شود. و آن که آن داند هنگامی آیا نمی

 هاست، آشکار گردد. سینه

ي آیاتی که در ابتداي هر باب آمده است، خودداري  اختصار، از تکرار نص و ترجمهبنده، به منظور  )1(
 کند. [مترجم]. ي آیه، کفایت می ام و به گمانم، اشاره به نام سوره و شماره کرده
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؛ ولی باشد چه در دل است، معتبر می پاداش و عقوبت در آخرت خواهد بود و آن
هاي ظاهري   ، وضعیت و شاخصمشود و در تعامل با مرد در دنیا، به ظاهر حکم می

یکی باشد، نهان و آشکار انسان و ظاهر  اهر و باطنگیرد. اگر ظ می آنان، مد نظر قرار
سان نباشد و نیت فاسدي، قلب را  و باطنش، خوب است؛ و اگر ظاهر و باطن، یک

کند و خود را به  چاره عمل می ست! بی گرفته باشد، پس چه خسارت و زیان بزرگی
صحیحی در حدیث  که چنانبرد.  اي از آن عمل نمی اندازد، ولی هیچ بهره زحمت می

�ء َعِن الرشِّ أ«آمده است:  از پیامبر َ رشَ كِ نا أغ� الرشُّ
َ
 َميِعَ  ِ�يهِ  كَ ، َمن َعِمَل َ�َمًال أ

  يَغ�ِ 
ْ
طور مطلق از  بر خالف شریکان، به اهللا فرموده است: من«؛ یعنی: »هُ كَ تُه َورِشْ تََر�
، او را سازدمن را در آن عمل شریکم  عملی انجام دهد و جز کسنیازم؛ هر شرك بی
اخالصِ  پس اي برادران من! اخالص؛ ».گذارم  میآمیزش) وا (عمل شرك با شرکش

در عمل را براي اهللا از یاد نبرید و بدانید که ممکن است قصد انجام عمل نیکی را 
ریا و قصد  بکنید؛ امکان دارد شیطان، شما را وسوسه کند و بگوید: تو، این عمل را به

خواهد اراده و همت شما را از میان ببرد. به  شیطان، میدهی.  خودنمایی انجام می
 ؛ بلکه آن عمل نیک را انجام دهید؛اش هیچ گوش نکنید و از او فرمان نبرید وسوسه

دهید،  زیرا اگر از شما سؤال شود که آیا آن عمل را از روي ریا و خودنمایی انجام می
 .رد، هیچ توجه نکنیدآو ن میاي که شیطان در دلتا گویید: نه. پس به وسوسه حتما می

*** 

طاِب بن نفيل بِن َعبدالُعّزی بن ر�اح بن  َ�ْن أم� املؤمنَ� أىب -١
ْ

حفٍص ُ�َمَر بِْن اخل
رط بن رزاح ب

ُ
َؤیِّ بن اغلٍب القرىشِّ العدویِّ ن عدیِّ بن عبداهللا بن ق

ُ
اَل:  كعب بن ل

َ
ق

 ِ �ْ «َ�ُقوُل:  َسِمْعُت َرُسوَل ا�َّ
َ
َما األ  اْمرٍِئ َما نََوى، َ�َمْن اَكنَْت إِ�َّ

ِّ
َماُل بِانلِّيَّاِت، َو�ِ�ََّما للُِك

 
َ

 اهللاِ ورساهللاِ وِهْجَرتُُه إىِل
َ

ووهِلِ فِهْجَرتُُه إىِل
َ
ْ�َيا يُِصيُبَها أ ٍة  رسوهِلِ ومن اَكنَْت ِهْجَرتُُه دِلُ

َ
اْمرَأ

 
َ

ِهْجَرتُُه إىِل
َ
ْهِ َ�ْنِكُحَها ف  )1(عليه] [متفق ».َما َهاَجَر إيِلَ

 /گذاري محمد فؤاد عبدالباقی ؛ بر اساس شماره1907و صحیح مسلم، ش:  1صحیح بخاري، ش: )1(
 بر صحیحین.
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بن نفیل بنِ عبدالعزّي بن ریاح  بن خطاب عمرمنان، ابوحفص، امیر مو ترجمه:
 بن عبداهللا بن قُرط بن رزاح بن عدي بن کعب بن لُؤَي بن غالب قریشی عدوي

آورد  دستها بستگی دارند و  اعمال به نیت«شنیدم که فرمود:  اهللا گوید: از رسول می
هجرتش براي اهللا و  کس. پس هرکه نیت کرده است ست هر کسی، همان چیزي

 کسیابد) و هر پیامبرش باشد، هجرتش براي اهللا و پیامبر اوست (که پاداش آن را می
همان  ش،ورد هجرتآ دستهجرت نماید،  یا ازدواج با زنیبراي کسب دنیا 

 ».است کردهست که به خاطر آن، هجرت  چیزي
ابوعبدالله، محمد بن «ست و دو امام و پیشوای محدثان، صحت این حدیث، مورد اتفاق ا[نووی: 

ابوالحسین، مسلم بن حجاج بن مسلم «و » بن بردزبه ُجعفی بخاری هاسماعیل بن ابراهیم بن مغیر
های حدیث است، روایت  ترین کتاب ، آن را در دو کتاب صحیح خود که صحیح»قشیری نیشابوری

 ].اند کرده

 شرح
رامون اخالص عمل براي اهللا است و از آن روي که در جا که این باب، پی از آن

 /مؤلف ،خالص براي اهللا باشد هر کردار و گفتاري و در هر حالتی باید که نیت
باره  هایی از قرآن را در این موضوع یادآور شده و سپس تعدادي حدیث در این آیه

ده است که: را سرآغاز این دسته از احادیث قرار دا آورده و روایت عمر بن خطاب
َما ِللُكِّ اْمِرٍئ َما نََوى« ْ�َماُل بِانلِّيَّاِت، َو�ِ�َّ

َ
 .»إِ�ََّما األ

هر دو جمله را به یک  ؛ برخیي این دو جمله اختالف نظر دارند درباره علما
 ي نخست است؛ ، براي تأکید بر جملهي دوم دانند و بر این باورند که جمله معنا می

اي و داراي  اصل در کالم این است که بنیادین، ریشه ولی این، درست نیست؛ زیرا
اشد. اندکی تأمل در این دو که تأکیدي یا استقراري ب مفاهیم مستقل است، نه این

ي  ي اول، سبب است و جمله تفاوت زیادي با هم دارند. جملهدهد که  نشان می  جمله
هیچ عملی، بدون  رکند که ناگزی ان میبی اهللا ي نخست رسول دوم، نتیجه. در جمله

دهد،  ي خویش انجام می شود و هر عملی که انسان، با اختیار و اراده نیت انجام نمی
طور قطع قصد و نیتی از انجام آن دارد و امکان ندارد که کسی با وجود عقل و  به

حتی یکی از علما گفته است:  قدرت انتخاب و اراده، عملی را بدون نیت انجام دهد.
کرد که عملی بدون نیت انجام دهیم، تکلیفی خارج از توان  را مکلّف می اگر اهللا، ما«
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توانی با وجود عقل و  ست؛ زیرا چگونه می و این، سخن درستی». و نیروي ما بود
اراده و بدون هیچ اجباري، کاري بکنی که از انجامش هیچ نیتی نداري؟ این، 

روست و اراده، همان نیت غیرممکن است؛ چراکه عمل، نتیجه و برآیند اراده و نی
ي هر عملی، نیتی از انجام  دهنده ي اول، این است که انجام است. بنابراین مفهوم جمله

هاي بلند و  ها، تفاوت زیادي با هم دارند. برخی از مردم، نیت آن دارد. البته نیت
دو نفر، یک کار طوري که  هاي پست و ناچیزي. به باالیی دارند و برخی هم نیت

ند و در آغاز، میانه و پایان کار و حتی در حرکات و سکنات و در گفتار و کن می
ي زمین و  اندازه ها، به رسند؛ ولی به سبب تفاوت نیت سان به نظر می ، یکرویکرد

 بدون نیت نیست. اساساً هیچ عملی،آسمان از هم فاصله دارند. پس 
َما ِللُكِّ اْمِرٍئ َما نَ «ي دوم  ي جمله نتیجه ها و  ، این است که اگر در فعالیت»َوىَو�ِ�َّ

شود  تو حاصل میکارهاي دینی خود، نیت اهللا و آخرت را داشته باشی، این امر براي 
دست  دنیا باشد، ممکن است به دست آید و ممکن است به و اگر نیت و قصدت

 فرماید: می نیاید. اهللا

لۡ  َعاِجلَةَ لۡ ٱ يُرِ�دُ  َ�نَ  مَّن﴿ ٓ  َما ا�ِيهَ  ۥَ�ُ  َناَعجَّ      ]١٨: اإلرساء[  ﴾نُّرِ�دُ  لَِمن ءُ �ََشا
بلکه به  چه بخواهیم، به او؛ هر کس خواهان دنیاي زودگذر باشد، خیلی زود در همین دنیا آن

 کنیم. هرکه بخواهیم، عطا می

چه بخواهیم و به هرکه  آن«؛ بلکه فرمود: »دهیم چه بخواهد، به او می آن«نگفت: 
رسند و  چه از دنیا بخواهند، می به آن آري! برخی از مردم». کنیم بخواهیم، عطا می

به اي نیز هرگز  یابند؛ عده هاي دنیوي خویش دست می برخی هم به برخی از خواسته
ي  سوره 18ي  ي اهللا [در آیه ودهرسند. و همین، مفهوم فرم هاي خود نمی خواسته

 فرماید: پروردگار متعال می همچنین باشد. سراء] میإ

َرادَ  َمنۡ وَ ﴿
َ
ْوَ�ٰٓ  مِنٞ ُمؤۡ  وَُهوَ  يََهاَسعۡ  لََها وََسَ�ٰ  ِخَرةَ �ٱ أ

ُ
شۡ  يُُهمَسعۡ  َ�نَ  �َِك فَأ    ﴾١٩ �ُكورٗ مَّ

    ]١٩: اإلرساء[ 
باید براي آن تالش نماید و مؤمن باشد، از سعی و  که چنانو هر که آخرت را بخواهد و 

 شود. تالش چنین کسانی قدردانی می
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قصد آخرت و با نیت خالصانه براي اهللا انجام  ي عملی را که به مرهث آري؛ انسان
 چیند. ، میاست داده

ْ�َماُل بِانلِّيَّاِت...«که فرمود:  اهللا این سخن رسول
َ
، میزان و معیار هر »إِ�ََّما األ

ولی میزان اعمال ظاهري،  ست؛ اعمال باطنی یا باطن ست؛ البته میزانِ عملی
فرموده  اهللا که رسول &شهاز عای -بخاري و مسلم -یخینروایت ش ست به حدیثی
ه هرکس عملی انجام دهد ک«یعنی:  )1(؛»دٌّ رَ  وُ هُ نا �َ أمرُ  يهِ لَ عَ  يَس ًال لَ مَ �َ  َل مِ َمن عَ «است: 

ي درستی هر  [یعنی مالك و سنجه ».مردود است امر (دین) ما بر آن نیست، عملش
 باشد.] اي دینه عملی، این است که مطابق دستورها و آموزه

 اهللا اند. سپس رسول برخی از علما، این دو حدیث را جامعِ تمام دین دانسته
 «کند:  مثالی عینی براي گفتارش بیان می

َ
 اِهللا و رسوهِلِ فِهْجَرتُُه إىِل

َ
َ�َمْن اَكنَْت ِهْجَرتُُه إِىل

و اْمرَ 
َ
ْ�يَا يُِصيبَُها أ ْهِ اِهللا و رسوهِلِ ومن اَكنَْت ِهْجَرتُُه دِلُ

َ
 َما َهاَجَر إِيل

َ
ٍة َ�نِْكُحَها فَِهْجَرتُُه إِىل

َ
 .»أ

هجرت، به معناي نقل مکان انسان از دار کفر به سراي اسالم است. به عنوان 
تواند دینش را در  نمیشود و چون  مثال کسی در آمریکا که دارکفر است، مسلمان می

ها  هجرت است. البته انسان رود؛ این، همان جا آشکار کند، به سرزمینی اسالمی می آن
خاطر  کنند و سرزمین خود را به در هجرتشان، متفاوتند. برخی از آنان، مهاجرت می

محمد  ،خاطر شریعتی که اهللا به زبان پیامبرش نمایند؛ یعنی به اهللا و پیامبرش رها می
کنند. چنین  ها قرار داده، زادگاه و سرزمین خود را ترك می فراروي انسان مصطفی

رسند. به همین سبب  یابند و به مقصود خویش می کسانی به خیر و نیکی دست می
 اِهللا و« مود:فر اهللا رسول

َ
 .»رسوهِلِ فِهْجَرتُُه ِإىل

کنند. به عنوان مثال شخصی که به  برخی هم براي کسب دنیا مهاجرت می
ی شنود که در فالن سرزمین اسالمی شرایط خوب مند است، می اندوزي عالقه ثروت

جرت ارو از دارکفر به آن سرزمین مه براي کسب مال و ثروت وجود دارد و از این
 قصد فقط بهمهاجرتش، کند و قصدش از مهاجرت، پایداري بر دینش نیست؛ بلکه  می

 کسب مال و ثروت است.

 2985م، شصحیح مسل )1(
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قصد ازدواج با زنی، از سرزمین کفر به سرزمینی اسالمی  شخصی به همچنین
جا یعنی در سرزمین اسالمی به تو  اند: فقط در این گفته کند؛ چون به او مهاجرت می

خاطر زنی،  سان به دهیم و حق نداري او را با خود، به دارکفر ببري. و بدین زن می
شود. روشن است که این دو شخص، به خاطر اهللا و پیامبر  ناگزیر به مهاجرت می

ْهِ  فَِهْجَرتُهُ «فرمود:  اهللا رو رسول اند؛ از این هجرت نکرده
َ

 َما َهاَجَر إِيل
َ

یعنی:  ؛»إِىل
بینیم  می». ست که به خاطر آن، مهاجرت کرده است ورد هجرتش، همان چیزيآ دست«

از ذکر دنیا و زن در این بخش گفتارش، خودداري نمود و نگفت که  اهللا که رسول
 اند. چرا؟ ست که براي آن هجرت کرده هجرت چنین اشخاصی، دنیا یا زنیآورد  دست
نیت که سخنش، طوالنی نشود. برخی نیز سببش را در  اند: براي این رخی گفتهب

به سبب حقارت و  اهللا رسول :اند اند و گفته دانستهفاسد و ناچیز چنین مهاجرانی 
بودن هجرت براي کسب دنیا و یا ازدواج با زن، در این بخش از حدیث، نامی  ناچیز

 از دنیا و زن به میان نیاورد.
نیت شخصی که با هجرتش قصد کسب دنیا یا ازدواج  ،ل و بدون شکدر هر حا

با زنی را دارد، خراب و پست و ناچیز است؛ بر خالف شخصی که به خاطر اهللا و 
 کند. پیامبرش هجرت می

و ترك  کننده عملاز ، هجرت (ترك محرمات) هجرت از کار ع هجرت:اانو
 سرزمین. ، و هجرت از یک مکان یاکار ارتباط با انسان گنه

کثرت  بهدر آن ، بدین معناست که انسان، سرزمینی را که هجرت از یک مکان
؛ هجرت از دارکفر به سراي شود، ترك کند و فسق و فجور می ،معصیت و نافرمانی

علما رود.  شمار می ترین نوع مهاجرت به گنجد و بزرگ اسالم در این نوع هجرت می
آزادانه به دینش عمل کند، مهاجرت از سرزمین  اند: در شرایطی که انسان نتواند گفته

جب است. البته اگر توانایی اظهار دینش را در سرزمین کفر اکفر به سراي اسالم، و
جا این  ر او واجب نیست و فقط مستحب است. البته در اینداشته باشد، هجرت ب
 هاي مسافرت به سرزمین کفر از ها و اشکال ست که آسیب نکته درخور یادآوري

وقتی مهاجرت انسان از زادگاه و وطنش که است؛  بزرگترو  بیشتراقامت در آن، 
تواند آزادانه به دینش عمل نماید، واجب است،  دارکفر است، در شرایطی که نمی
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، روا نیست به کند زندگی میطور قطع براي مسلمانی که در سرزمینی اسالمی  به
در معرض خطر قرار دارد و مالش سرزمین کفر مسافرت کند؛ زیرا دین و اخالقش 

اي، به تقویت اقتصاد  هاي بیهوده شود و حتی با چنین مسافرت نیز بیهوده خرج می
توانیم بر کافران  جا که می ایم تا آن که ما دستور یافته کند. حال آن کافران کمک می
 فرماید: می سخت بگیریم. اهللا

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ٰ  َءاَمُنوا �َ ْ ِينَ ٱ تِلُوا ارِ لۡ ٱ ّمِنَ  يَلُونَُ�م �َّ ْ َوۡ�َ  ُكفَّ ۚ ِغلۡ  �ِيُ�مۡ  ِجُدوا  َظٗة

ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ  نَّ  ا
َ
َ ٱ أ ۡ ٱ َمعَ  �َّ    ]١٢٣: التوبة[  ﴾١٢٣ ُمتَِّق�َ ل

اي مومنان! با آن دسته از کافران که به شما نزدیکند، پیکار نمایید و باید در شما درشتی 
 هیزکاران است.بیابند. و بدانید که اهللا با پر

 فرموده است: همچنین

ارَ لۡ ٱ يَغِيُظ  اِطئٗ َموۡ  ونَ  ُٔ يََ�  َوَ� ﴿  ۦبِهِ  لَُهم ُكتَِب  إِ�َّ  ً� �َّيۡ  َعُدّوٖ  ِمنۡ  َ�َنالُونَ  َوَ�  ُكفَّ
َ ٱ إِنَّ  لِحٌۚ َ�ٰ  َ�َملٞ  جۡ  يُِضيعُ  َ�  �َّ

َ
ۡ ٱ رَ أ       ]١٢٠: التوبة[  ﴾١٢٠ ِسنِ�َ ُمحۡ ل

گذارند و بر هیچ دشمنی پیروز  شود، قدم نمی ي خشم کفار می هو در هیچ مکانی که مای
گردد. همانا اهللا پاداش  اي ثبت می که در برابرش برایشان عمل شایسته شوند مگر آن نمی

 کند. نیکوکاران را ضایع نمی

 ،دین و ملحد کند که نصرانی باشد یا یهودي و یا بی فرقی نمی کافر، هرکه باشد؛
کافر، دشمن اهللا  صورت،خود را به اسالم نسبت دهد یا نه؛ در هر  و تفاوتی ندارد که

ي مسلمانان کینه دارد و در هر پوششی که باشد،  و کتاب و پیامبر اوست و با همه
دشمن است. بنابراین براي مسلمان، روا نیست که به سرزمین کافران مسافرت نماید؛ 

 مگر به سه شرط:
هاي آنان را داشته  افکنی رفع شبهات و شبههکه توانایی و دانش  شرط اول: این

ي دین، پیامبر، کتاب و اخالقشان  هایی در زمینه فران براي مسلمانان شبهاباشد؛ زیرا ک
افکنی نمایند تا مسلمان دچار شک و  اي شبهه کوشند در هر زمینه کنند و می مطرح می

، باشد میها واجب  آنبه که وقتی مسلمان در اموري که یقین است واضح تردید شود. 
ماند. ایمان به اهللا، فرشتگان و  می دچار شک و شبهه گردد، از انجام واجب باز

، باید بر اساس طور ایمان به آخرت و تقدیر نیک و بد هاي پروردگار، و همین کتاب
ها شک کند، کافر شده  دور از شک و تردید باشد و اگر انسان در یکی از آن هیقین و ب
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 که چنانکوشند که مسلمانان را در شک و تردید بیندازند؛  هموار میاست. کافران 
ه مسلمان را از دینش به دین سعی نکنید ک«یکی از سرانشان، آشکارا گفته است: 

 ي دینش دچار شک و تردید کنید؛ ارهست که او را درب درآورید؛ بلکه فقط کافی نصارا
آري! همین ». ست این، کافی اید و زیرا در این صورت او را از دینش جدا کرده

 عزت و کرامت است، بیرون بیاورید؛ ولی ري که در آنست که او را از حصا کافی
رآورید، خردي استوار است، د که بر گمراهی و بی اگر سعی کنید او را به دین نصارا

ند. آمده است، گمراه اهللا طور که در حدیث رسول همان رسید. نصارا به نتیجه نمی
که با  است؛ البته در زمان خودش و پیش از آن نشان در اصل، حق بودههرچند دی

اي دین و ایمان داشته  اندازه که مسلمان، به شرط دوم: این ، منسوخ شود.بعثت پیامبر
زیرا کسی که دین و  ها و امیال نفسانی حمایت کند؛ هوتباشد که از او در برابر ش

جا و  ي آن ي دنیاي فریبنده ان و مشاهدهایمانی ندارد، با مسافرت به سرزمین کافر
هاي رفتاري،  بازي و دیگر انحراف جنس خواري و زنا و هم هایی چون شراب هرزگی

  در معرض انحراف قرار دارد. بیشتر
سومین شرط روا بدون سفر به سرزمین کفر، این است که سفر از شرط سوم: 

دانشی که  یا فراگرفتنثال براي درمان بیماري روي ضرورت باشد؛ به عنوان م
کند و  جا سفر می قصد تجارت به آن هاي اسالمی نیست و یا به تخصصش در سرزمین

گردد. مهم این است که سفر از روي ضرورت و نیاز باشد؛  پس از تجارت، باز می
کنند،  می سفر میهاي غیراسال بنابراین بنده کسانی را که به قصد گردش به سرزمین

کنند، حرام  چنین سفرهایی هزینه و خرج می هر ریالی که براي این دانم و کار می گنه
رود و روز قیامت بازخواست خواهند شد؛ در آن  شمار می است و تباه کردن مال به

کنند.  یابند و تنها اعمال خود را مشاهده می هنگام که دیگر جایی براي تفریح نمی
اخالقشان را نابود و تباه لَف و شوند؛ زیرا وقت و مالشان را تَ ها بازخواست می آن

اند. عجیب است  هایشان را نیز در این سفرها با خود برده اند و چه بسا خانواده کرده
نی اجا نه صداي اذ کنند که آن هاي کفر مسافرت می ها در حالی به سرزمین که این

یان و دهاي یهو شنوند و نه ذکر و یادي از نام اهللا؛ بلکه فقط صداي شیپور کنشت می
خانواده، همسر، دختر و شنوند! تازه مدتی هم با  را می صداي ناقوس کلیساهاي نصارا

 خواهیم که همه را از این شر، مصون بدارد. مانند! از اهللا می جا می پسرشان در آن
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 ي نتیجه رسد، می ما به که مشکالتی این ي همه و ست باري نکبت مصیبت این،
  فرماید: می متعال اهللا ماست. هاي معصیت و گناهان

﴿ ٓ َ�ٰ  َوَما
َ
ِصيَبةٖ  ّمِن َبُ�مأ يۡ  َكَسَبۡت  َفبَِما مُّ

َ
ْ َوَ�عۡ  ِديُ�مۡ �   ﴾٣٠ َكثِ�ٖ  َعن ُفوا

 ]٣٠: الشور[      
ورد خود شماست. و اهللا از آ ست که دست هر مصیبتی که به شما برسد، به سبب گناهانی

 گذرد. بسیاري (از گناهان) در می

 در ولی پنداریم؛ می خبر بی و غافل نیز را پروردگارمان انگار و خبریم بی و غافل ما  

 را او ناگاه به بسا چه و دهد می فرصت ظالم به که است این بر اهللا سنت ،حقیقت

 حوادث این از مردم و شده سخت ها، دل که افسوس ولی کند. می گرفتارش و گیرد می

  فرماید: می اهللا آورند. نمی روي اهللا سوي به و گیرند نمی پند

َخذۡ  َولََقدۡ ﴿
َ
ِ  ُهمَ�ٰ أ ْ سۡ ٱ َ�َما َعَذابِ لۡ ٱب      ]٧٦:  املؤمنون[ ﴾٧٦ َ�َتَ�َُّعونَ  َوَما لَِرّ�ِِهمۡ  َتَ�نُوا

 و آنان را گرفتار عذاب کردیم؛ پس براي پروردگارشان فروتنی و زاري نکردند.

 عذاب از و نکردند زاري و فروتنی پروردگارشان براي ولی شدند، عذاب گرفتار

 همین به و اند مرده و شده سخت ها، دل بلکه نترسیدند؛ عظمتش از و پروردگار سخت

  سنگ و مردگی دل از ندارد. ها دل بر تأثیري انگیز، عبرت حوادث همه این که است خاطر
 اي زنده هاي دل و بودند آگاه و بیدار مردم، اگر راستی به بریم؛ می پناه اهللا به ها دل شدن

 آن در ما اینک که گرفتند نمی قرار وضعیتی در و کردند نمی پیدا وضعی چنین داشتند،

 اعصاب؛ جنگ داریم؛ قرار سوز انمانخ جنگی در گویا که وضعیتی بریم. می سر به

 این در حال، این با است. داده قرار دیوانگی و جنون ي آستانه در را ها خیلی که جنگی

 و فسق بالد و کفر، هاي سرزمین به تفریح براي هایشان خانواده اب اي عده ناگوار، شرایط
 کسی براي اسالم سراي به دارکفر از هجرت گویم: می دوباره کنند. می مسافرت فجور

 کفر هاي سرزمین به مسافرت و است واجب کند، عمل دینش به جا آن در تواند نمی که

 زیرا کفر؛ سرزمین در دعوت بودن اثرگذار شرط به البته باشد؛ می جایز دعوت قصد به

 در که مسلمانانی از بسیاري ست. ضروري و مصلحتی سفرهاي نوع از سفري چنین

 گمراهی و انحراف دچار و دانند نمی اسالم از چیزي کنند، می زندگی کفر سرزمین

 به که اتفاقات این از پس ویژه به ست؛ گري وحشی دین اسالم، اند: گفته آنان به اند؛ شده
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 که این کجاست؟ اسالم گفت: خواهند نتیجه در داد. روي اسالم مدعیان از برخی دست

 مسلمانان، از برخی نامناسب و زشت رویکرد سبب به ترتیب بدین و .ست گري وحشی

 کند. هدایت را ما ي همه که خواهیم می متعال اهللا از شوند. می بیزار اسالم از
 و بگذارد کنار ،است کرده منع اهللا که را ريکا انسان یعنی کار؛ از هجرت دوم: وعن

ُمْسِلمُ « است: فرموده اهللا رسول که چنان ؛کند ترکش
ْ
ُمْسِلُمونَ  َسِلمَ  َمنْ  ال

ْ
 لِسانِهِ  ِمنْ  ال

ُمَهاِجرُ  وَ�ِده،
ْ
ُ  َ�َ�  ما َهَجرَ  َمنْ  وال  سایر که ست کسی مسلمان« یعنی: )1(؛»َ�نْهُ  ا�َّ

 کرده منع اهللا را چه آن که ست کسی مهاجر، و باشند. امان رد او زبان و دست از مسلمانان

 اهللا، حقوق به چه کن؛ ترك ،است کرده منع اهللا که را چه هر پس ».نماید ترك است،

 مال خوردن خیانت، و تقلب قتل، ناسزاگویی، بندگان. حقوق به خواه و باشد متعلق

 اهللا که را دیگري چیز هر و اوندان،خویش با ارتباط قطع مادر، و پدر از نافرمانی دیگران،

 نفست به ولی بخواند، محرمات سوي به را تو هوس، و هوا هرچند کن؛ رها کرده، منع

 کارهاي و ها بدي از سان بدین و است کرده حرام را کارهایی چنین اهللا، که کن یادآوري

 نما. دوري حرام
 زشت هايکار مرتکب که کسی بر هجرت کننده؛ عمل از هجرت سوم: نوع

 معصیت آشکارا که یکس اند: گفته علما است. واجب درموا از اي پاره در شود، می

 باشد، داشته وجود مصلحتی و فایده او، ترك و هجرت در که صورتی در د،کن می

 مشهور ستد و داد در خیانت و تقلب به شخصی، مثال عنوان به کرد. ترکش توان می

 پشیمان اش کرده از و افتد می اتفاق نیا و کند؛ هتوب تا گویند می ترکش مردم، و است

 و نمایند می ترکش مردم، کند؛ می معامله و ستد و داد ربا به دیگري شخص یا شود. می
 اشتباهش به شخص، آن ترتیب بدین کنند؛ نمی سالم او به حتی و گویند نمی سخن او با

  گردد. می اصالح و شود می زده خجالت و برد می پی
 ترك یا او از هجرت نباشد، سودمند کار گنه افراد با ارتباط ترك که صورتی در ولی

 مصلحتی و فایده آن در که کافر با ارتباط ترك خالف بر نیست. درست او، با ارتباط

 درست کار، گنه مسلمان با فایده بی کردن قهر نمود. ارتباط ترك او با باید نباشد، یا باشد

 ).42، 41، 40)؛ و مسلم، ش: (6484، 11، 10صحیح بخاري، ش: ( )1(
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لُّ « است: دهفرمو اهللا رسول زیرا نیست؛ نْ  مِلؤمٍن  الَ�ِ
َ
َخاهُ  َ�ْهُجرَ  أ

َ
تَِقيَانِ  ثَالٍث، فَْوَق  أ

ْ
 يَل

ِي وََخْ�ُُهَما َهَذا، َوُ�ْعرُِض  َهَذا، َ�يُْعرُِض 
َّ

  اذل
ُ
المِ  َ�بَْدأ  جایز مؤمنی، هیچ براي« )1(؛»بِالسَّ

 دیگر هم وقتی که طوري به باشد؛ قهر مسلمانش، برادر با روز، شبانه سه از بیش که نیست

 آغاز را آشتی) (و سالم که ست کسی  بهترینشان، و گردانند. می روي هم از بینند، می را

 ».کند می
 معصیتی هیچ ارتکاب کفر، و شرك جز جماعت، و سنت اهل اعتقاد به که دانید می

 قهر آیا که کرد سیربر خوب باید البته شود؛ نمی ایمان ي دایره از انسان خروج باعث

 باید شد، می وي اصالح باعث و بود مفید اگر نه؛ یا است مفید کار، گنه مسلمان با کردن

 که است ربیع بن مراره و امیه بن هالل مالک، بن کعب داستان دلیلش، کرد. قهر او با

 مسلمانان به و کرد قهر آنان با اهللا رسول و نمودند تخلف تبوك ي غزوه در شرکت از

 که سان بدین رسید؛ آنان به زیادي نفع نتیجه، در کنند. رابطه قطع آنان، با داد دستور نیز

 تنگ به خود از حتی و شد تنگ آنان بر ،اش گستردگی ي همه با زمین و بردند پناه اهللا به

 هم اهللا و کردند توبه رو این از و ندارند اهللا جز پناهی هیچ که کردند یقین ولی آمدند،

 پذیرفت. را آنان ي توبه
 از هجرت محرمات)، (ترك کار از هجرت دارد: وجود هجرت نوع سه بنابراین

 سرزمین. یا مکان یک از هجرت و کار، گنه انسان با ارتباط ترك یا کننده عمل

ِ اَع�َشةَ  -٢ مِّ َ�ْبِد ا�َّ
ُ
ُمْؤِمنَِ� أ

ْ
مِّ ال

ُ
َ�ْغُزو َجيٌْش : «اهللا قالت: قال رسول &وََ�ْن أ

إَِذا اَكنُوا 
َ
ْعَبَة ف

َ
ك

ْ
لِِهم َوآِخرِِهمْ ال وَّ

َ
ْرِض ُ�َْسُف بأ

َ
ُت يَا َرُسوَل ». بِبَْيداَء ِمَن األ

ْ
ل
ُ
ت: ق

َ
ال

َ
،  ق ا�َّ

يَْس ِمنُهم؟ قال: 
َ
ُهْم َوَمْن ل

ُ
ْسَوا�

َ
لِِهم َوآِخرِِهْم َو�ِيِهْم أ وَّ

َ
ْيَف ُ�َْسُف بَأ

َ
لِِهم «ك وَّ

َ
ُ�َْسُف بِأ

 )2(این، لفظ بخاري است.] ؛[متَّفَق علیه .»َوآِخرِِهم، ُ�مَّ ُ�ْبَعُثون ىلَعَ �ِيَّاتِِهمْ 
 :فرمود اهللا رسول که است روایت &شهیعا عبداهللا، ام منان،مو مادر از ترجمه:

 ي همه رسند، می وسیع زمینی به چون و کند می حرکت کعبه، به حمله قصد به لشکري«
 چگونه !خدا رسول اي ردم:ک عرض گوید: می &عایشه .»روند می فرو زمین به ها آن

 .2560؛ و صحیح مسلم، ش: 6077صحیح بخاري، ش )1(
 2884؛ و صحیح مسلم، ش: 2118صحیح بخاري، ش: )2(
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 که هستند کسانی و ها بازاري شان،میان در که آن حال ،روند می فرو زمین در ها آن ي همه

 قیامت روز ولی روند، می فرو زمین در همه« فرمود: اهللا رسول ؟ندارند جنگ نیت

 ».شوند می محاسبه) (و برانگیخته هایشان نیت بقمطا
 شرح

 از را آن اهللا که است مکرمه ي مکه رد کعبه همین مذکور، حدیث در کعبه از منظور

 بنا اسماعیل فرزندش و ابراهیم را اهللا ي  خانه کعبه،  بدارد. مصون گزندي هر

 که: داشتند زبان بر را دعا این کعبه ي خانه هاي پایه بردن باال هنگام به دو، آن کردند.

ٓۖ  َ�َقبَّۡل  َر�ََّنا﴿  نَت  إِنََّك  ِمنَّا
َ
ِميعُ ٱ أ      ]١٢٧: البقرة[  ﴾١٢٧ يمُ َعلِ لۡ ٱ لسَّ

 اي پروردگارمان! از ما بپذیر؛ همانا تو شنوا و دانایی.

 داشت خود با بزرگ لشکري و کرد حرکت کعبه به حمله قصد به یمن از ابرهه، 

 هنگامی کند. خراب را اهللا ي خانه کعبه، آن، با خواست می که بود فیلی آن پیشاپیش که

 يکار هر و بازایستاد رفتن از فیل رسیدند، »املغمَّس« نام به محلی به مکه، نزدیکی به که
 گرداندند، می یمن سوي به را رویش چون و کنند حرکت به وادار را او نتوانستند کردند،

 اتفاق حدیبیه ي غزوه در که کنم اشاره ماجرایی به خوبست کرد. می حرکت سرعت به

 حرکت از و زد زانو بود، »قصواء« نامش که اهللا رسول شتر غزوه، این در افتاد.

 اهللا رسول است. نشسته علت بی و شده سرکش ،»قصواء« گفتند: صحابه .بازایستاد.
ِت  َما واهللاِ « فرمود:

َ
َقْصَواُء، َخأل

ْ
ِفيِل  َحا�ُِس  َحبََسَها َولَِ�نْ  خِبُلٍُق، لََها َذاكَ  َوَما ال

ْ
 )1(؛»ال

 ذاتی همان ولی ندارد؛ عادتی چنین و دکن نمی سرکشی قصواء که سوگند خدا به« یعنی:

 از اهللا رسول که بینیم می ».است داشته  باز حرکت از را قصواء شد، فیل حرکت مانع که

 ؛»ندارد عادتی چنین و نیست چموش و سرکش او،« گوید: می و کند می دفاع حیوانی
ي« فرمود: سپس نیست. درست هم حیوانات و چارپایان بر حتی کردن، ستم زیرا ِ

َّ
 َواذل

لُوِ�  ال �ِيَِدهِ  َ�ْفيِس 
َ
ةً  �َْسأ ُمونَ  ُخطَّ ِ  ُرَماِت حُ  ِ�يَها ُ�َعظِّ   ا�َّ

َّ
َجبتُُهمْ  إِال

َ
 سوگند« یعنی: ؛»َهاعلي أ

 حفظ اش، نتیجه و بخواهند من از ها آن که کاري هر  اوست، دست در جانم که ذاتی به

 ».ردک خواهم موافقت آن با باشد، هیال هاي ارزش و یرشعا

 .2734صحیح بخاري، ش:  )1(
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 براي داشت، فیلی خود پیشاپیش که یمن لشکر گردیم؛ برمی موضوع اصل به

 زمین به فیل رسیدند، »مغمس« ي ناحیه به که هنگامی بود؛ درحرکت کعبه کردن خراب

 ولی دهند، حرکتش که کردند سعی خیلی بازایستاد. حرکت ي مهادا از و نشست

 آنان بر پرندگان از هایی دسته ،اهللا که نای تا ماندند جا آن ناگزیر نداشت. اي فایده

 سراغ به پرندگان این از یک هر و داشت خود با اي ریزه سنگ کدامشان هر که فرستاد

 سان بدین و انداخت می او روي را ریزه سنگ آن و رفت می ابرهه سپاهیان از یکی

 ٖف َكعَۡص  فََجعَلَُهمۡ ﴿ نید:گردا شده جویده کاه مانند را آنان اهللا، و درآمدند پا از فیل سپاهیان
 
ۡ
 گوید: می باره این در صلت بن امیه   ]٥ :الفيل[  ﴾٥ ُ�ولِۢ مَّأ

ــــىت ِس ح ــــالُمَغمَّ ــــَل ب ــــبَس الفي  ح
 

 صــــار �بـــــو ك�نَّـــــه معـقـــــور 
 

 ».از حرکت بازداشت؛ گویا فیل را پی کرده بودند "مغمس"ي  فیل را در ناحیه«
 حفظ کند، خراب آن تا بود آمده که ستمگر حاکم این برابر در را اش خانه اهللا 

 فرماید: می متعال اهللا کرد.

ِۢ �ِإِ�َۡ  �ِيهِ  يُرِدۡ  َوَمن﴿ ِ��ٖ  َعَذاٍب  ِمنۡ  هُ نُِّذقۡ  �ٖ بُِظلۡ  اد
َ
   ]٢٥:  احلج[  ﴾٢٥ أ

روي نماید، عذاب دردناکی به او  کاري در آنجا کج و هر کس خواسته باشد از روي ستم
 چشانیم. می

 به چون و کرد خواهد حرکت کعبه به حمله براي عظیم لشکري نیز انزم آخر در 

 ها آن با که بازرگانانی و ها بازاري حتی آنان، ي همه رسند، می وسیعی و بیابانی سرزمین

 به بزرگی لشکر قالب در ها آن که دهد می نشان ، این روند. می فرو زمین در هستند،

 زمین، و هستند. همراهشان ستد و داد براي نیز بازاري اي عده زیرا روند؛ می کعبه جنگ

 ها آن ي همه چگونه« پرسید: &عائشه سبب همین به .بلعد می را -ها بازاري حتی -همه

 جنگ نیت که هستند کسانی و ها بازاري میانشان، در که آن حال روند، می فرو زمین در

 مطابق قیامت روز ولی روند، می فرو زمین در همه« فرمود: اهللا رسول »ندارند؟

 ».شوند می محاسبه) (و برانگیخته هایشان، نیت
 و عینی اي نمونه و داده خبر آن از اهللا رسول تنها که ست هایی نمونه از یکی این،
ْ�َماُل  إِ�ََّما« باشد: می نخست حدیث معناي در بارز مصداقی

َ
َما بِانلِّيَّاِت، األ  اْمِرئٍ  ِللُكِّ  َو�ِ�َّ
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 ست چیزي همان کسی، هر آورد دست و دارند بستگی ها نیت به اعمال« ی:یعن ؛»نََوى َما

 ».است کرده نیت که
 افراد و دشمنان با و باطل اهل با هرکس، که است نکته این گر بیان حدیث، این

 بد و نیک راهی،هم این سبب به و است آنان شمارِ در و آنان با کند، همکاري سرکش

 سپس و گیرد دربرمی را همه دهد، روي عذابی اگر و بود خواهند نیکسا مجازات در

 فرماید: می اهللا شد. خواهند محاسبه و برانگیخته هایشان نیت مطابق قیامت، روز

ْ ٱوَ ﴿ ِينَ ٱ تُِصيَ�َّ  �َّ  َنةٗ فِتۡ  �َُّقوا َّ�  ْ ٓ  ِمنُ�مۡ  َظلَُموا ۖ َخا ٗة ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ  صَّ نَّ  ا
َ
َ ٱ أ  َشِديدُ  �َّ

   ]٢٥: فالاألن[  ﴾٢٥ عَِقابِ لۡ ٱ
شود و بدانید که مجازات اهللا، شما نمی ستمکارانگیر  بترسید که تنها دامن ايو از فتنه

 سخت و شدید است.

 شوند، می برانگیخته هایشان نیت مطابق که اهللا رسول ي فرموده این دلیل و شاهد

ْ�َماُل  إِ�ََّما« که: است اول حدیث همان
َ
َما بِانلِّيَّاِت، األ  یعنی: ؛»نََوى َما اْمِرئٍ  لُكِّ لِ  َو�ِ�َّ

 کرده نیت که ست چیزي همان کسی، هر آورد دست و دارند بستگی ها نیت به اعمال«

 ».است
*** 

ت قاَل انلَّيِبُّ  &وَ�ْن اَع�َِشة -٣
َ
ال

َ
َفْتِح، َول�ْن ِجَهاٌد َو�ِيٌَّة ، َو�َِذا : «ق

ْ
ال ِهْجَرَة َ�ْعَد ال

  )1(متفق عليه][ .»اْستُْنفِرُ�ْم فانِْفُروا
 دیگر [مکه]، فتحِ از پس« است: فرموده پیامبر که کرده روایت &شهعای ترجمه:

 فرا جهاد به هرگاه و است. باقی نیت، و جهاد ولی ندارد؛ وجود مکه] [از هجرتی

 ».بروید جهاد به شدید، خوانده
 ]شد. تبدیل ماسال دار به شهر این مکه، فتح با زیرا است؛ مکه از هجرت منظور، [نووی:

 شرح
 این داد؛ خبر مکه فتح از پس هجرت وجود عدم از حدیث، این در اهللا رسول

 حکم و ندارد وجود جا هیچ از هجرتی هیچ دیگر که نیست معنا بدین و عمومی نفی،

 .$عمر بنو... از ا 3899. و بخاري، ش:&از عائشه 1864روایت مسلم، به این لفظ، ش:  )1(
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ِهْجَرةُ  َ�نَْقِطعُ  ال« است: آمده حدیث در بلکه خیر، باشد. شده باطل مکه، فتح با هجرت
ْ
 ال

ْمُس  َ�ْطلُعَ  َحىتَّ  اتلَّْوَ�ةُ  َ�نَْقِطعُ  َوال اتلَّْوَ�ُة، َقِطعَ َ�نْ  َحىتَّ   هجرت،« یعنی: )1(»َمْغِر�َِها ِمنْ  الشَّ

 که آن تا رسد نمی پایان به توبه، زمان و شود؛ تمام توبه، فرصت که آن تا یابد نمی پایان

 که چنان د؛باش می مکه از هجرت نفی منظور، بنابراین ».کند طلوع مغرب از خورشید

 و گرفت قرار اسالم قلمرو در شهر این مکه، فتح با زیرا است؛ کرده اشاره آن به مؤلف
 کرد. لغو را مکه از هجرت حکم اهللا رسول رو این از ت؛گش نخواهد باز کفر به هرگز

 به و راندند بیرون شهر این از را خدا رسول ها، آن بود؛ مشرکان ي سلطه زیر مکه،

 هشت از پس و کرد هجرت مدینه به پروردگارش فرمان به اهللا ولرس خاطر همین

 و اسالم سراي مکه پس، آن از و شد مکه وارد پیروزمندانه و نمود فتح را مکه سال،
 بود. خواهد اسالم قلمرو در بخواهد، اهللا که زمانی تا یا قیامت برپایی تا و گشت ایمان

چنان  عبارت دیگر حکم جهاد، هم به». ست ولی جهاد و نیت، باقی«سپس فرمود: 
شوند و به  ست و براي جهاد از مکه خارج می براي اهالی مکه، به قوت خود باقی

نیت جهاد، این  ست؛ نیت جهاد در راه اهللا که نیت نیکی طور و همینروند.  جهاد می
 اهللا باشد. ي هه قصد انسان از جهادش، اعالي کلماست ک
یعنی: هرگاه کاردار و ولی  ؛»َو�َِذا اْستُنْفِرُ�ْم فانِْفُروا.«..فرمود:  خدا گاه رسول آن

رهسپار جهاد شوید. در امرتان، شما را به جهاد در راه اهللا فرا خواند، واجب است که 
کس نباید از آن، تخلف کند؛ مگر کسی  جهاد، فرض عین است و هیچ چنین حالتی

 فرماید:  که معذور است. اهللا متعال می

﴿ ٰٓ�َ ُّ�
َ
ِينَ ٱ َها� َّ�  ْ ْ ٱ لَُ�مُ  �ِيَل  إَِذا َلُ�مۡ  َما َءاَمُنوا ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  نفُِروا  إَِ�  ُتمۡ ثَّاقَلۡ ٱ �َّ

 ٱ
َ
رَِضيُتم ِض� �ۡ�

َ
ِ  أ �ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱب �ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ عُ َمَ�ٰ  َ�َما ِخَرةِ� �ٱ ِمنَ  َيا�ُّ  إِ�َّ  ِخَرةِ �ٱ ِ�  َيا�ُّ

ْ تَنفِرُ  إِ�َّ  ٣٨ قَلِيٌل  بۡ  وا ِ�مٗ  َعَذابًا ُ�مۡ ُ�َعّذِ
َ
وهُ  َوَ�  ُ�مۡ َ�ۡ�َ  ًماقَوۡ  ِدۡل تَبۡ َو�َسۡ  اأ  تَُ�ُّ

ۗ  ٔٗ َشۡ�      ]٣٩  ،٣٨: التوبة[  ﴾ا
، سستی نماییدشود: در راه اهللا خروج اي مؤمنان! شما را چه شده که وقتی به شما گفته می

اید؟ کاالي ی دنیا راضی شدهچسبید؟ آیا به جاي آخرت به زندگکنید و به زمین میمی

 ).7469تصحیح آلبانی در صحیح الجامع ( )؛ به4/99)، مسند احمد (2479صحیح است؛ ابوداود ( )1(
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زندگی دنیا در برابر آخرت اندك و ناچیز است. اگر در اهللا خروج نکنید، عذاب دردناکی به 
 رسانید.ند و هیچ زیانی به او نمیگرداشما می جایگزینوه دیگري را رساند و گرشما می

فرض عین  د،جها خواند، مر، مسمانان را به سوي جهاد فرا میکاردار و ولی ا گاه آن
ست که سرزمین اسالمی در  باشد، زمانی است. و اما مورد دوم که جهاد، فرض عین می

رسد. در این حالت جهاد،  به قلمرو اسالمی می گیرد و دشمن ار میي دشمن قر محاصره
خوردگانی که توانایی جهاد دارند. زیرا  بر همه فرض عین است؛ حتی بر زنان و سال

دانید که جنگ تهاجمی با جنگ دفاعی،  ر برابر دشمن است. و می، جنگی تدافعی د این
. در حالتی که بیان شد، بر همه واجب است که براي دفاع از سرزمین خود، فرق دارد

ست که معرکه برپا شود و کافران و مسلمانان،  هنگامی لت سوم،خارج شوند. و اما حا
کس  عین است و براي هیچ یز جهاد، فرضرویاروي هم قرار گیرند. در این حالت ن

 فرماید: جایز نیست که به میدان نبرد، پشت کند. اهللا تعالی می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ِينَ ٱ لَِقيُتمُ  إَِذا ا َّ�  ْ  ٱ تَُولُّوُهمُ  فََ�  افٗ زَحۡ  َ�َفُروا

َ
 ١٥ بَارَ دۡ ۡ�

وۡ  ّلِقَِتالٍ  اُمَتَحّرِفٗ  إِ�َّ  ۥٓ ُدبَُرهُ  َم�ِذٖ يَوۡ  يَُولِِّهمۡ  َوَمن
َ
ا أ ً ٓ  َ�َقدۡ  فَِئةٖ  إَِ�ٰ  ُمَتَحّ�ِ  بَِغَضبٖ  ءَ بَا

ِ ٱ ّمِنَ  َّ�  
ۡ
ٰ َوَمأ ۡ ٱ َس َو�ِئۡ  َجَهنَُّمۖ  هُ َوٮ    ]١٦  ،١٥: األنفال[  ﴾١٦ َمِص�ُ ل

شوید، به آنان پشت نکنید (و نگریزید). هر رو می هاي مؤمنان! هنگامی که با انبوه کافران روب
ي دوباره جز (به عنوان یک تاکتیک) براي حمله -ی به آنان پشت کندکس در چنین موقعیت

شود و جایگاهش دوزخ است و سزاوار خشم اهللا می -یا به منظور پیوستن به گروه دیگري
 ست! چه بد جایگاهی

ست که براي استفاده از یک  و مورد چهارم که جهاد، فرض عین می باشد، زمانی
آن سالح را ی جز او، دانش و توانایی استفاده از سالح، به شخصی نیاز است که کس

حتی اگر فرمان ولی امر، به او نرسیده باشد، جهاد بر او فرض  ندارد. در چنین حالتی
 عین است.

باشد و در سایر موارد، فرض  در چهار موردي که ذکر شد، جهاد، فرض عین می
 کفایی.

 اعالي براي و کنند هادج بار کی سال، در که است واجب مسلمانان بر اند: گفته علما

 ست کاري وطن، از دفاع زیرا وطن؛ از دفاع خاطر به نه نمایند؛ پیکار اهللا، دشمنان با اهللا ةكلم

 ولی کنند؛ می دفاع وطنشان از کافران، حتی آري! کافر. هم و دهد می انجام مسلمان هم که
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  بدین پردازد، می وطنش از عدفا به اگر و است اهللا دین از دفاع جنگیدن، از مسلمان قصد
 آن از دفاع به اسالم، از دفاع خاطر به و ست اسالمی سرزمینی او، وطن که است سبب

 که کنیم یادآوري مردم عموم به که است الزم ما ي همه بر کنونی، شرایط در خیزد. برمی

 هاي رزشا براي را مردم داریم وظیفه بلکه  نیست؛ مناسب آن، امثال و وطن آزادي از سخن

 پردازیم؛  می آیینمان و دین از دفاع به چیز، هر از پیش سان بدین کنیم. بسیج و آماده دینی،

 باید رو این از و دارد نیاز پشتیبانی و دفاع به اسالم و ست اسالمی سرزمینی ما، سرزمین زیرا

 گیرد، می تصور قومی و ملی هاي نیت و اهداف با که دفاعی کنیم. دفاع آن از نیتی، چنین با

 از زیرا نیست؛ شهید شود، کشته نیتی چنین اب کسی اگر و ندارد سودي قیامت روز

 براي یا اي قبیله و قومی حس و تعصب روي از که پرسیدند کسانی ي درباره خدا رسول

 :فرمود اهللا رسول جنگند. می خودنمایی و نشان و نام براي یا خود شجاعت دادن نشان
ِ  لَكَِمةُ  ُكونَ تِلَ  قَاتََل  َمنْ « يَا ِ�َ  ا�َّ

ْ
ُعل

ْ
ِ  َسِبيِل  يِف  َ�ُهوَ  ال  اعالي براي که کسی« یعنی: )1(؛»ا�َّ

 پیکارت و جنگ اگر  ».است جنگیده اهللا راه در و است مجاهد او بجنگد، اهللا ي هکلم

 رو این از نداري؛ تفاوتی جنگد، می ملی اهداف با که کافري با پس است، وطن خاطر به

 باشد؛ اهللا دین عزت و سربلندي و اهللا ي هکلم اعالي براي سرزمینت از دفاع در یکارتپ

 بود. خواهد اهللا راه در پیکاري، چنین ست، اسالمی سرزمینی سرزمینت، که جا آن از زیرا

ِ  َسِبيلِ  يِف  �لَمُ يُ  ملكومٍ  ِمن َما« است: فرموده اهللا رسول ُ  -ا�َّ ْعلَمُ  َوا�َّ
َ
 يِف  ْ�لَمُ يُ  بَِمنْ  أ

  -َسِبيِلهِ 
َّ
ِقيَاَمةِ  يَْومَ  َجاءَ  إِال

ْ
مِ  لَْونُ  اللَّْونُ  دًما ثَعُب يَ  وَُجرُحه ال �حُ  ادلَّ ِمْسِك  ِر�حُ  َوالرِّ

ْ
 )2(؛»ال

 زخمی او راه در کسی چه که داند می بهتر اهللا و -شود  زخمی اهللا راه در که یکس«یعنی:

 به رنگش ریزد؛ می خون زخمش از که ودش می برانگیخته حالی در قیامت روز -دگرد می

 را شهادت اهللا رسول چگونه که ببین ».بود خواهد مشک بوي ،یشبو و خون رنگ

 طالب و پژوهان دانش باشد. اهللا راه در انسان، پیکار و جنگ که که داند می این به مشروط

 دهد. می توفیق اهللا، و بپردازند. موضوع این تبیین به دارند وظیفه علم،
*** 

 .1904)؛ و مسلم، ش: 2810، 123صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .5533صحیح بخاري، ش:  )2(
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نَْصارِيِّ  -٤
َ
ِ األ ِ جابِِر بِْن َ�ْبِد ا�َّ نَّا َمع انلَّيِبِّ  $وَ�ْن أيب َ�ْبِد ا�َّ

ُ
يف َغَزاة  قال: ك

قال: 
َ
 اكنُوا َمعُ�م َحبَ «ف

َّ
 إِال

ً
َطْعُتْم َواِديا

َ
ُ�ْم َمِس�ا، َوالَ � رَِجاالً َما رِسْ

َ
َمِديَنِة ل

ْ
َسُهُم إِنَّ بِال

َمَرُض 
ْ
ْجرِ : «َوِ� روايَةٍ » ال

َ
ْم يف األ

ُ
و�

ُ
 رَش�

َّ
 )1(]روايت مسلم[ .»إِال

ها با  گوید: در یکی از جنگ می $ابوعبداهللا، جابر بن عبداهللا انصاري ترجمه:
ینه هستند که شما، هیچ مسیري را همانا مردانی در مد«ودیم؛ فرمود: ب اهللا رسول

شما بودند؛ با  که نپیمودید و هیچ گردنه و راهی را پشت سر نگذاشتید، مگر آن
که در  مگر آن«. و در روایتی آمده است: »با شما بازداشت همراهیبیماري، آنان را از 

 ».نداجر و پاداش، با شما شریک
*** 

�ٍَس  -٥
َ
إِنَّ «َ�َقاَل:  ِمْن َغْزَوةِ َ�ُبوَك َمَع انلَّيِبِّ  رََجْعَنا قال: ورواهُ ابلَُخارِيُّ َ�ْن أ

َفَنا با
ْ
 خل

ً
َواَما

ْ
ق
َ
ُعْذرُ أ

ْ
 َوُهْم َمَعَنا، َحبََسُهْم ال

َّ
 إِال

ً
 َوالَ َواِديا

ً
َنا ِشْعبا

ْ
ك

َ
[روايت  ».ملِدينِة َما َسل

 )2(خباری]
از  خدا روایت کرده که گفته است: با رسول از انس /بخاري ترجمه:

اي در مدینه بودند که هیچ دره  پس از ما، عده«گشتیم که فرمود:  ي تبوك باز می غزوه
 ».با ما بازداشت همراهیبا ما بودند؛ عذر، آنان را از  که را نپیمودیم مگر آن و راهی

 شرح
 از مانعی سبب به ولی کند، نیکی کار نیت انسان هرگاه که معناست بدین دیث،ح 

 عذر عدم حالت در که زمانی ست: گفتنی رسد. می او به نیتش پاداش بماند، باز آن انجام

 آن پاداش از شود، می ناتوان آن انجام از سپس و است شتهدا بندي پاي عملی ماجان بر

َعبْدُ  َمرَِض  إَِذا« است: فرموده اهللا رسول زیرا گردد؛ می برخوردار کامل طور به ل،عم
ْ
وْ  ال

َ
 أ

ُ  ُكِتَب  َسافَرَ 
َ

 یا و شود بیمار اي بنده هرگاه« یعنی: )3(؛»ُمِقيًما َصِحيًحا َ�ْعَمُل  اَكنَ  َما ِمثُْل  هل

 او به است، داده می انجام اقامت و صحت زمان در که اعمالی شپادا برود، فرتمسا به

 .1911صحیح مسلم، ش:  )1(
 .2839صحیح بخاري، ش:  )2(
 .2996صحیح بخاري، ش:  )3(
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 در دارد، نیکی عمل انجام آرزوي بیماري، یا عذر هنگام به که کسی بنابراین ».رسد می

 آن پاداش از هم باز است، بوده بند پاي آن به و داشته عادت آن انجام به که صورتی

 مسجد در جماعت نماز اداي به شخصی مثال: عنوان به شود. می داربرخور کامل طور به

 نماز در حضورش از مانع آن، امثال یا بیماري یا و ماند می خواب ولی داشته، عادت

 رسد. می او به ،کاست و کم  یب و کامل طور به جماعت نماز پاداش شود؛ می جماعت

 زمانی و عادي حالت در گرا البته دارد؛ وجود زمینه این در فراوانی هاي مثال و ها نمونه

 نیتی پاداش فقط صورت این در است، نبوده بند پاي عمل، آن انجام به نداشته، عذري که

 نزد فقیر، اصحاب که است این دلیلش ل.عم آن پاداش نه رسد، می او به کرده که

 هاي نعمت و ها پاداش ي همه ثروتمندان خدا! رسول اي گفتند: و آمدند اهللا رسول

 و دادن صدقه با ثروتمندان که بود این منظورشان، ساختند. خود آنِ از را بهشتی جاوید
 اند. گرفته پیشی بهشت، بلند هاي درجه و ثواب کسب در ها آن از غالمان، کردن آزاد

ال« فرمود: اهللا رسول
َ
خربُ�مْ  أ

ُ
تُمْ  فَعلتموه إذا �شئٍ  أ

ْ
ْدَر�

َ
ُ�مْ  َولَمْ  َسبََقُ�ْم، َمنْ  أ

ْ
حَ  يُْدِر�

َ
 دٌ أ

 
َّ
 انجامش اگر که سازم باخبر عملی از را شما آیا« یعنی: ؛»عملتم ما ِمثَْل  َعِمَل  َمنْ  إِال

 رسید، نخواهد شما به کس هیچ و رسید می اند، گرفته پیشی شما از که کسانی به دهید،

ُونَ  �َُسبُِّحونَ « فرمود: سپس و »دهد؟ انجام را عمل این شما مانند که کسی مگر  َوتَُ�ربِّ

َْمُدونَ 
َ

 ،اهللا سبحان بار سه و سی نماز، هر از پس« یعنی: .»َوثَالِ��َ  ثَالثًا َصالةٍ  لُكِّ  دبرَ  َوحت
 نزد فقرا دوباره مدتی از پس ».بگویید الحمدهللا بار سه و سی و اکبر اهللا بار سه و سی

 باخبر دهیم، می انجام ما که عملی از  ما، ثروتمند برادران گفتند: و آمدند اهللا رسول

 و لطف این،« فرمود: اهللا رسول دهند. می انجام را عمل این ما مثل هم ها آن و اند شده
 کران بی فضل داراي اهللا، و ».کند می عطا بخواهد، هرکس به که است پروردگار فضل

 است.
 کردن آزاد و دادن صدقه پاداش در نیز شما که نگفت ها آن به خدا رسول آري!

 شکی آنان به خیر نیت پاداش رسیدنِ در البته هستید؛ شریک دان،ثروتمن با غالمان

 من کاش اي گوید: می فقیري کند؛ می انفاق خیر هاي راه در را اموالش ثروتمندي نیست.

 فرموده اهللا رسول !دهم انجام فالنی کارِ مثل کاري توانستم می و داشتم ثروتی هم
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 نیت اجر در دو، آن و رسد می نیتش اجر هب دارد، که نیتی اساس بر هم فقیر این« است:

 که شود می نوشته فقیر شخص آن براي صورتی در فقط عمل پاداش ولی .»برابرند هم با

 است. داشته عادت اهللا راه در انفاق به بوده، ثروتی و مال داراي گذشته در که چنان
 پاررهس کس هر که شده اشاره نکته بدین ،انس و جابر بن عبداهللا حدیث در

 رو این از رسد. می او به کند، می طی که مسیري پاداش شود، اهللا راه در جهاد و جنگ

ُ�مْ  َما« فرمود:   ِشعبًا وال َواِدياً  َ�َطْعتُمْ  َوالَ  َمِس�ا، رِسْ
َّ
 فرموده متعال اهللا .»َمعُ�م ُهم و إِال

 است:

﴿ ٰ �َُّهمۡ  لَِك َ�
َ
  يُِصيُبُهمۡ  َ�  بِ�

ٞ
ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  َمَصةٞ َ�ۡ  َوَ�  نََصٞب  َوَ�  َظَمأ  ونَ  ُٔ يََ�  َوَ�  �َّ

ارَ لۡ ٱ يَغِيُظ  اِطئٗ َموۡ   لِحٌۚ َ�ٰ  َ�َملٞ  ۦبِهِ  لَُهم ُكتَِب  إِ�َّ  ً� �َّيۡ  َعُدّوٖ  ِمنۡ  َ�َنالُونَ  َوَ�  ُكفَّ
َ ٱ إِنَّ  جۡ  يُِضيعُ  َ�  �َّ

َ
ۡ ٱ رَ أ  َوَ�  بَِ�ةٗ كَ  َوَ�  َصغَِ�ةٗ  َ�َفَقةٗ  يُنفُِقونَ  َوَ�  ١٢٠ ِسنِ�َ ُمحۡ ل

ُ ٱ زَِ�ُهمُ ِ�َجۡ  لَُهمۡ  ُكتَِب  إِ�َّ  َوادِيًا َطُعونَ َ�قۡ  حۡ  �َّ
َ
ْ  َما َسنَ أ   ﴾١٢١ َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا

 ]١٢١  ،١٢٠: التوبة[ 
ي  رسد و در هیچ مکانی که مایه زیرا هیچ تشنگی، گرسنگی و رنجی در راه اهللا به آنان نمی

که در برابرش  شوند، مگر آن بر هیچ دشمنی پیروز نمی گذارند و شود، قدم نمی خشم کفار می
کند. و هیچ  گردد. همانا اهللا، پاداش نیکوکاران را ضایع نمی اي ثبت می برایشان عمل شایسته

سوي دشمن) پشت سر  کنند و هیچ سرزمینی را (به مال کوچک و بزرگی هزینه نمی
 ، پاداشی بهتر از کردارشان به آنان بدهد.شود تا اهللا که برایشان نوشته می گذارند، مگر آن نمی

گیرد و سپس  اش وضوي کاملی می ست که در خانه شخصی و همانند این،
دارد، اهللا  گامی که بر می رود؛ و قصدي جز نماز ندارد. به ازاي هر سوي مسجد می به

افزاید و گناهی از او را می آمرزد. این، از لطف  اي بر درجاتش می درجه متعال
انجام اعمال نیک به ما  يها و وسایل فراوانی برا کران اهللا متعال است که زمینه بی

ها، اجر و  فرموده، براي هریک از این نیکی اهللا رسول که چنان ارزانی داشته و آن
 پاداش بسیاري قرار داده است.

*** 

ْخنِس  يَِز�َد َمْعِن بْن يَِز�َد بْنِ  وََ�ْن أيب -٦
َ
بُواأل

َ
ال: اَكَن ، َوُهَو وَأ

َ
هُ وََجّدهُ َصَحا�ِيُّوَن، ق

تيُْتُه  أيب 
َ
أ
َ
َخْذُ�َها ف

َ
أ
َ
ِجْئُت ف

َ
َمْسِجِد ف

ْ
َوَضَعَها ِعْنَد رَُجٍل يف ال

َ
ُق بَِها ف ْخَرَج َدنَا�َِ� يَتَصدَّ

َ
يَِز�ُد أ



 الصالحین شرح ریاض   64

 رسول
َ

َخاصْمُتُه إىِل
َ
َرْدُت، ف

َ
ِ َما إِيَّاَك أ قال: َوا�َّ

َ
ِ  بَِها. ف  «َ�َقاَل:  ا�َّ

َ
َك َما نوْ�َت يَا يَِز�د، ل

خْذَت يَا َمْعنُ 
َ
َك َما أ

َ
 )1([روايت خباری] ».َول

که خودش، پدرش، و پدربزرگش،  -ابویزید، معن بن یزید بن اخنس ترجمه:
آورد و نزد رچند دینار براي صدقه د گوید: پدرم، یزید می -اند صحابی بوده
آن شخص رفتم و آن چند نزد  سجد گذاشت تا آن را صدقه دهد. منشخصی در م

نار را به خدا سوگند که من، این چند دی«دینار را گرفتم و نزد پدرم بردم. پدرم گفت: 
فرمود:  اهللا بردم. رسول اهللا پدرم را براي داوري نزد رسول». براي تو نگذاشته بودم

مالِ  اي، چه گرفته رسد؛ و تو اي معن! آن اي، به تو می اي یزید! ثواب نیتی که کرده«
 ».توست

 شرح
چند دینار  آمده است؛ یزید $در این حدیث، داستان معن بن یزید و پدرش

 پسرش، معندهد. برا به فقرا  ها برداشت و نزد شخصی در مسجد گذاشت تا آن
گیرد. امکان دارد آن شخص، معن را  رود و آن چند دینار را از آن شخص می می

یزید است. شاید هم از آن جهت دینارها را به دانسته که پسر  شناخته و یا نمی نمی
خبرش به یزید رسید؛ به پسرش گفت: دانسته است.  معن داده که او را مستحق می

ا را رجرفت و ما اهللا نزد رسول معن». من، این دینارها را براي تو نگذاشته بودم«
رسد؛ و تو  و میاي، به ت اي یزید! ثواب نیتی که کرده«فرمود:  اهللا بازگو کرد. رسول

(لََك َما  گفت به یزید اهللا سخنی که رسول». اي، مالِ توست چه گرفته اي معن! آن
نیت  ها بستگی دارند. و اگر انسان نیتگر این نکته است که اعمال به  ، بیان)نو�َْت 

خواست و اراده نکرده بود که پسرش  نمی رسد؛ زیرا یزید خیر کند، به آن می
ها را گرفت  که مستحقش بود، آن ولی معن را براي خود بگیرد؛ آن دینارها معن

اي،  چه گرفته آن«نیز به او فرمود:  اهللا و بدین ترتیب دینارها، از آنِ او شد و رسول
 ».مالِ توست

 .1422ري، ش:صحیح بخا )1(
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که هر کس نیت دهد  هاست و نشان می ي اعمال و نیت گر رابطه این حدیث، بیان
خواهد، محقق  گونه که می آن د؛ هرچند نیتششو خیري کند، پاداش آن برایش ثبت می

 شود: نشود. از این قاعده، نکات زیادي برداشت می
زکاتش را به  اگر شخصیاند:  گفته -ادکه رحمت اهللا بر آنان ب -از جمله: علما

د که او شو عد برایش مشخص پندارد، و ب کسی بدهد که او را مستحق زکات می
ي او  ي زکات بر عهده دوبارهو پرداخت  ستدرست ا مستحق زکات نبوده، زکاتش

 زیرا نیتش، این بوده که زکاتش را به مستحق آن بدهد. نیست؛
و بگوید:  ،ي کوچک را اگر کسی، چیزي را وقف کند؛ مثال یک خانه همچنین

ي بزرگ را نام ببرد، حکم وقف بر  ام را وقف کردم و بر خالف نیتش، خانه فالن خانه
 گردد و اشتباه زبانش اعتبار ندارد. می يکرده است، جار ي کوچک که نیت خانه

داند، با مردم حج  طور اگر انسان ناآگاهی که فرق حج و عمره را نمی همین
ا«بگزارد و  باشد، نیتش قبل از حج اداي عمره  و قصدش را بر زبان بیاورد »بليک حجًّ

ا مع انلاس« اگراعتبار دارد و  لغزش زبان، ی دارد و گفت، به نیتش بستگ »بليک حجًّ
 کند. اشکالی وارد نمی

و نیز اگر مردي به همسرش بگوید: انت طالق (تو رها و آزاد هستی)، و نیت و 
در این  ح؛باشد، نه رها از نکا »بند« مانندمنظورش از این عبارت، رها از چیزي 

 شود و نیت آن شخص، اعتبار دارد. صورت طالق واقع نمی
توان از  ست. و می ث، حاوي نکات و مسایل فقهی مهمیکه این حدی خالصه این

 ، درست است.نیازمندش آن این نکته را نیز برداشت کرد که صدقه دادن پدر به فرزند
به مردم را  اهللا رسول باشد. به همسرش می دلیلش، سخن عبداهللا بن مسعود

شی از تصمیم گرفت بخ $زینب، همسر عبداهللا بن مسعود .صدقه دادن تشویق کرد
همسر و فرزندت، «به همسرش گفت: که فقیر بود،  را صدقه دهد. عبداهللا ثروتش

 اهللا نه؛ باید از رسول«گفت:  &زینب». ي تو هستند بیش از هر کسی مستحق صدقه
قِْت بِِه «فرمود:  اهللا . رسول»سؤال کنم َحقُّ َمْن تََصدَّ

َ
ِك أ ُ َصَدَق عبُداهللا، َزوُْجِك َوَودلَ
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عبداهللا، راست گفته است؛ شوهر و فرزندت بیش از دیگران «یعنی:  )1(؛»َعلَيِْهمْ 
 ».ي تو هستند مستحق صدقه

تواند زکاتش را  برداشت کرد که انسان میچنین  ،حدیثاین توان از  چنین می هم
که این کار باعث کوتاهی در سایر وظایفی که  به فرزند خویش بدهد؛ البته به شرط آن

ي  قصد رفع مسؤولیت از خود در قبال نفقه به مثال: اگر واندارد، نشود. به عن
درخواست نفقه نکند، در او فرزندش، زکات مال خویش را به او بدهد تا فرزندش از 

این صورت دادن زکات به فرزند درست نیست. ولی اگر فرزندش، بدهکار است و 
دهی رفته است، در ب اي برایش اتفاق افتاده که زیر بار جریمه یا طور مثال حادثه به

ش، زکات مال خویش را به هاي فرزند تواند براي پرداخت بدهی می چنین حالتی پدر
باشد   نمی ي خود عهده ي فرزند از زیرا واضح است که قصدش، اسقاط نفقه او بدهد؛

 خواهد او را از زیر بار بدهی نجات دهد. و فقط می
*** 

َهْيِب بِْن َ�ْبِد َمَناِف بِْن ُزهرَة بِْن  وََ�ْن أيب إِْسَحاَق سْعِد بِْن أيب -٧
ُ
اٍص َمالك بن أ

َّ
َوق

ُقريِشِّ الزَُّهرِيِّ 
ْ
ؤىٍّ ال

ُ
َة بِْن كْعِب بِن ل َنَّةالِكِب بِْن ُمرَّ ْم بِاجلْ

َ
َمْشهوِد هل

ْ
َعرشة ال

ْ
حِد ال

َ
 ، أ

ة اهللا َجاَءِ� رسوُل «قال:  َوداِع ِمْن وَجٍع اْشت َ�ُعوُدِ� اَعَم َحجَّ
ْ
ت: يا رُسولال

ْ
ِ  دَّ يِب. َ�ُقل ا�َّ

ىَثْ مايِل؟ 
ُ
ق بُثل تَصدَّ

َ
فأ

َ
 ابْنٌة يِل، أ

َّ
ِ� إِال

ُ
نَا ُذو َماٍل َو الَيَرث

َ
وجِع َما تَرى، وَأ

ْ
ْد بلَغ يِب ِمن ال

َ
 ق

ِّ
إِ�

ُطر يَارسوَل  ت: فالشَّ
ْ
ل
ُ
اَل: ال، ق

َ
ُث يا رسول ق

ُ
ُت: فاثلُّل

ْ
ل
ُ
؟ قال: اثلُّ  اهللا؟ فقال: ال، ق لُث ا�َّ

ُفوَن  ًة يَتكفَّ
َ
ْن تذَرُهْم اعل

َ
بٌِ� إِنََّك إِْن تَذَر َورثَتك أغنِياَء َخْ�ٌ ِمن أ

َ
ْو ك

َ
ُث كثٌِ� أ

ُ
واثلُّل

ْعُل يف ىفِّ 
َ

ْيَها َحىتَّ ما جت
َ
جْرَت َعل

ُ
 أ

َّ
ْن تُنِفق َ�َفقًة تبْتيِغ بَِها وْجَه اهللا إِال

َ
انلَّاس، َو�ِنََّك ل

ت
ْ
قل

َ
ال: ف

َ
تَك ق

َ
َف فتْعَمل َ�َمالً  : يَا َرُسوَل اْمرَأ

َّ
َل ال: إِنَّك لن ختُ

َ
ْصَحايِب؟ ق

َ
ف َ�ْعَد أ

َّ
َخل

ُ
اهللا أ

واٌم 
َ
ق
َ
ف َحىَت ينْتفَع بَك أ

َّ
ل

ُ
ْن خت

َ
ك أ

َّ
 اْزدْدَت بِِه َدرجًة ورِفعًة ولَعل

َّ
تَبْتيِغ بِِه وَْجَه اهللا إال

ْمِض ألِْصحايب هْجرَ�هُ 
َ
ُهمَّ أ

َّ
ا�ُس َو�رَُضَّ بك آخُروَن. الل

ْ
�ن ابل

َ
ْ�َقابِهم، ل

َ
ُهْم ىلَعَ أ م، َوالَ تُردَّ

ُ رسوُل 
َ

َة يْر� هل
َ
َة. اهللا سْعُد ْ�ُن خْول

َّ
ن َماَت بمك

َ
 )2([متفق عليه] أ

 .1462بخاري، ش: )1(
 .1628؛ و صحیح مسلم، ش:1295صحیح بخاري، ش:  )2(
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 بن زهره بن مناف عبد بن أُهیبِ بن الکم وقاص، بیا بن سعد ابواسحاق، ترجمه:

 که نفري (ده مبشره ي عشره از یکی -زهري یشیرق لُؤى بن کعب بن مرَّه بن کالب

  اهللا رسول شدم. بیمار شدت به وداع حج سال گوید: می -شد) داده بهشت نوید آنان به
 من، ؛بیمارم شدت به ،بینید می که طور همین خدا! رسول اي کردم: عرض آمد. معیادت به

 را ثروتم سومدو توانم می آیا ندارم. دیگري وارث دخترم، تنها جز و دارم زیادي ثروت

 ».خیر« فرمود: طور؟ هچ را ثروتم نصف گفتم: ».خیر« فرمود: اهللا رسول دهم؟ صدقه

 زیاد هم این چهگر ؛دهب صدقه ار شسوم یک« فرمود: بدهم؟ را آن سوم یک آیا گفتم:

 که این از است بهتر ،گویی ترك نیاز بی خود، از پس را وارثانت اگر« داد: دامها و ».است

 براي هرچه و کنند. دراز آن و این پیش گدایی دست تا کنی رها نیازمند و رفقی را ها آن

 همسرت ناده در که اي لقمه حتی یافت؛ خواهی را آن پاداش کنی، انفاق اهللا شنوديخ

 مدینه، به( دوستانم (بازگشت) از پس من آیا خدا! رسول اي کردم: عرض ».گذاري  می

 دست از را بودن مهاجر فضیلت سان بدین و میرم می مکه در (و مانم می مکه) در

 لیاعما و مانی می زنده بلکه مانی؛ نمی مکه) (در تو،« فرمود:  اهللا رسول دهم؟) می

 و مانی می زنده تو گردد؛ می تو درجات رفع موجب که دهی می انجام اهللا دیدار قصد به
 پروردگارا! بینند. یم زیان کافران) و (مشرکان دیگر گروهی و برند می نفع تو از یگروه

 اما برنگردان؛ گمراهی و کفر به را ها آن و بپذیر آنان از و بگردان کامل را یارانم هجرت

 تأسف اظهار خوله بن سعد براي جمله، این با اهللا رسول ...».خوله بن سعد بیچاره

 )1(درگذشت. مکه در او زیرا ؛کرد

و از فضیلت دو  ؛ابتدا به حبشه هجرت کرد و سپس به مدینه گوید: سعد بن خوله هشام می ابن )1(
ي مکرمه درگذشت. [پایان  حضور یافت و در حجۀالوداع در مکه» بدر«هجرت برخوردار شد و در 

 ز آن جهتا اهللا هشام گفته است؛ رسول ست: صحیح، همین است که ابن هشام]. گفتنیسخن ابن 
مزین و  و کسانی چون ابندر مکه درگذشت اظهار تأسف کرد که وي  ي مرگ سعد بن خوله درباره

، بدین سبب بوده که او هجرت براي سعد اند: اظهار تأسف پیامبر عیسی بن دینار و... که گفته
بکیر از لیث نقل کرده  ، به حضور وي در بدر تصریح کرده و ابن/اند. بخاري اشتباه کرده نکرده است،

در مکه،  بر مرگ سعد بن خوله در حجۀالوداع درگذشته است. از اظهار تأسف پیامبر که سعد
 رفته شمار می شود که مردن در مکه، بر هجرت مهاجران تأثیر داشته و امري منفی به چنین برداشت می

 را نگران کرده بود. [مترجم]. وقاص اي بود که سعد بن ابی است و این، همان مسأله
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 رحش
 بود شده بیمار شدت به مکه در که آورده را وقاص ابی بن سعد روایت /مؤلف

 خاطر به را مکه که ست مهاجرانی از وقاص ابی بن سعد رفت. عیادتش به پیامبر و

 بود؛ اهللا رسول عادت بیماران، عیادت کردند. هجرت مدینه به و فتندگ ترك اهللا

 به اهللا رسول زیرا برود؛ ها آن دیدن به گاهی چند از هر داشت عادت که طور همان

 عیادت به پیامبر بود. بهتر ها آن ي  همه از نیک منشِ و اخالق در مردم، پیشواي واننع

 به چون ».بیمارم شدت به بینید می که طور همین« کرد: عرض سعد رفت. سعد

 دخترم، تنها جز و دارم زیادي ثروت من،« داد: ادامه و بود. شده مبتال سختی بیماري

 فرمود: اهللا رسول »دهم؟ صدقه را ثروتم دوسوم نمتوا می آیا ندارم. دیگري وارث

 »بدهم؟ را آن سوم یک آیا« گفت: ».خیر« فرمود: ؟»چطور را ثروتم نصف« گفت: ».خیر«
 ».است زیاد هم این گرچه بده؛ صدقه را سومش یک« فرمود:

 مرد؛ خواهد کردند می فکر شاطرافیان که بود بیمار اي اندازه به هنگام آن در سعد

 کسی براي زیرا دهد؛ صدقه را اموالش سوم یک از یشب نداد اجازه اهللا رسول رو این از

 سوم یک از بیش که نیست جایز برد، می سر به وفاتش بیماري در یا مرگ ي آستانه در که

 البته است. گرفته تعلق مالش به (وارثان) دیگران حق چراکه دهد. صدقه را مواشا

 مرگ به منجر و کننده نگران که عادي بیماري یک در یا و درستی تن حالت در انسان،

 اشکالی و دهد صدقه را مالش ي همه حتی و دوسوم نصف، سوم، یک تواند می نیست،

 چیزي که آن مگر نیست؛ خوب مال، ي همه دادن صدقه که دانست باید ولی ؛ندارد

 وقاص ابی بن عدس اهللا رسول آري؛ نشود. مردم نیازمند آن، وجود با که باشد داشته

 بده؛ صدقه را سومش یک« فرمود: و کرد منع اموالش سوم یک از بیش دادن صدقه از را

 ».است زیاد هم این گرچه
 را اموالش سوم یک از کمتر انسان اگر که دهد می نشان اهللا رسول ي فرموده  این

 به مردم اشک اي« است: گفته $عباس ابن رو این از باشد. می افضل و بهتر دهد، صدقه

 است: فرموده اهللا رسول چراکه ؛»دهند صدقه را چهارمش یک والشان،ام سوم یک جاي

   ».است زیاد هم این گرچه سوم؛ یک«
 پسندیده خود براي اهللا که پسندم می را چیزي همان« است: گفته صدیق ابوبکر

 داد. صدقه را اموالش پنجم یک ابوبکر رو این از و ؛»(خمس) پنجم یک یعنی ».است
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 جایز اگرچه دهند، می را اموالشان سوم یک که بینیم می را مردم از برخی امروز که این

 یا چهارم یک یعنی سوم، یک از کمتر که آنست در فضیلت و است اولی خالف است،

 باشد. پنجم یک
 به ،صدیق ابوبکر از پیروي به که آنست افضل، و بهتر« اند: گفته اهللا رحمهم فقها

 ».شود وصیت اموال نجمپ یک
 بهتر گویی، ترك نیاز بی خود، از پس را وارثانت اگر« فرمود: اهللا رسول سپس

 ؛»کنند دراز آن و این پیش گدایی دست تا کنی رها نیازمند و فقیر را ها آن که این از است
 کنی نظر صرف آن بیشتر یا همه دادن صدقه از و بگذاري خود از ثروتی و مال اگر یعنی

 فقیر را ها آن که این از است از بهتر بگردانی، نیاز بی خود، از پس را وارثانت سان بدین و

 اگر که دهد می نشان این، و کنند. دراز آن و این پیش گدایی دست تا کنی رها نیازمند و

 میان این در است. بهتر برایش بگذارد، خود از وارثانش براي مالی مرگش از پس انسان،

 هم آن -گذارد می جا به وارثانش براي که میراثی در انسان، که پنداشت چنین نباید

 مأجور -ماند می او از اموالی و میرد می که بشر زندگی عادي روال اساس بر و اجبار به

 همین نیز اهللا رسول سخن از و است. مأجور بلکه خیر؛ یابد. نمی پاداشی و نیست

 آن از تا بگذاري هستند، تو نزدیکان که انتوارث براي اموالی اگر که شود می برداشت

 دهی. صدقه ندارند، تو با نسبتی که کسانی به را اموالت که این از است بهتر ببرند، نفع

 با نسبتی که کسانی و بیگانگان به دادن صدقه از نزدیکان به دادن صدقه که دانید می

 پیوند رعایت اجرِ صدقه، پاداش بر عالوه چون است. افضل و بهتر ندارند، انسان

 دارد. خود با نیز را خویشاوندي
 کنی، انفاق اهللا ي چهره دیدن طلب در هرچه و« فرمود: سعد به اهللا رسول

 هر یعنی: ؛»گذاري  می همسرت دهان در که اي لقمه حتی یافت؛ خواهی را آن پاداش

 کنی، می انفاق او دیدن قصد  به و اهللا رضاي به که غذایی و فرش لباس، دینار، و درهم

 یافت. خواهی را آن پاداش
 به ورود قصد به یعنی: ؛»اهللا وَْجهَ  بِهِ  تَبْتيِغ « فرمود: که جاست این نظر، مورد ي نکته

 را اهللا -بگرداند بهشتی را ما ي همه اهللا، که -بهشتیان آري! .اهللا دیدن و بهشت

 آسمان خورشید که طور همان نگرند؛ می او به آشکار و واضح چشمانشان، با و بینند  می
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 و شک هیچ بدون و درستی به را او یعنی د؛کنن می مشاهده را چهاردهم شب ماه و صاف
 بینند. می تردیدي

 پاداش کنی، انفاق اهللا ي چهره دیدن طلب در هرچه و« فرمود: سعد به اهللا رسول

 که اي لقمه ییعن ؛»گذاري  می همسرت دهان در که اي لقمه حتی یافت؛ خواهی را آن

 و اجر سزاوار را تو ري،گذا می همسرت دهان در دیدارش، طلب در و اهللا رضاي به
 مادرت و پدر به یا دهی می فرزندانت به که اي نفقه طور همین و گرداند. می هیال پاداش

 پاداش و ثواب باشد، او لقاي هب رسیدن نیت به و اهللا رضاي به اگر خودت، به حتی و

 دارد. نبالد به را هیال
 جا همین و مانم می مکه در دوستانم، رفتن از پس پرسید: اهللا رسول از سعد

 زنده اگر که داد اش مژده بلکه ماند؛ نمی مکه در که داد خبر او به اهللا رسول میرم؟ می

 مفهوم گردد. می درجاتش رفع موجب دهد، انجام اهللا دیدار قصد به اعمالی و بماند

 طلب در اعمالی و بماند مکه در اگر حتی که بود این ،سعد هب اهللا رسول سخن

 در را مقامش و هدرج اهللا، و بود خواهد درجاتش رفع اش، نتیجه دهد، انجام اهللا دیدار

نْ  ولَعلَّك« فرمود: سپس برد. خواهد باال بهشت،
َ
لَّف أ

ُ
لَّف« ي واژه جا این .»خت

ُ
 تکرار ،»خت

 عمري سعد و شد هم طور همین مانی. می زنده وت یعنی: دارد؛ دیگري مفهوم و شده

 شد؛ دختر دوازده و پسر هفده داراي سعد اند: گفته علما از برخی نمود. طوالنی

 و کرد زیادي عمر ولی داشت؛ دختر یک فقط مکه، در اش بیماري زمان در اگرچه
 بَك  ينْتفعَ  َحىَت « که: داد نوید سعد به اهللا رسول داد. او به زیادي فرزندان خداوند،

قَوامٌ 
َ
 و (مشرکان دیگر گروهی و برند می نفع تو از گروهی و« یعنی: ؛»آخُرونَ  بك َوُ�رَضَّ  أ

 اسالمی فتوحات در سزایی به نقش و ماند زنده سعد آري! ».بینند می زیان کافران)

 دیدند. زیان کافران، و بردند نفع او بزرگ فتوحات از مسلمانان سان بدین داشت؛
ْمِض  اللَُّهمَّ « :نمود دعا اهللا لرسو

َ
 اهللا از سان بدین و »هْجرَ�ُهم ألِْصحايب أ

 اهللا رسول درخواست بگرداند. مقبول و ثابت را یارانش هجرت که کرد درخواست
 بود: بخش دو شامل
 زیرا بدارد؛ استوار و قدم ثابت ایمانشان بر را یارانش که کرد درخواست اهللا از -1

 هجرت. بر پایداري یعنی ایمان، بر نانسا پایداري
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 دوباره پیامبر، و اهللا طراخ به مکه از هجرت از پس یارانش، از یک هیچ که کرد دعا -2

 ندارد؛ را آن گرفتن بازپس حق بدهد، اي صدقه انسان وقتی چراکه بازنگردد؛ مکه به

 ترك را ینیسرزم پیامبرش و اهللا خاطر به انسان اگر یعنی است. گونه همین نیز هجرت

 انسان که شود می چیزهایی ي همه شامل حکم، این البته ندارد. را آن به بازگشت حق کند،

 هاي بدي از پرهیز و اهللا خاطر به اند یافته توفیق مردم از خیلی کند. می ترك اهللا براي

 که است درست آیا پرسند: می آنان از برخی کنند. خارج خود زندگی از را آن ،تلویزیون

 اهللا براي را آن که آن از پس خیر. گوییم: می بازگردانیم؟ خود زندگی به را تلویزیون بارهدو

 انسان، وقتی زیرا بازنگردانید؛ خود زندگی به را آن دوباره اید، کرده بیرون خود زندگی از

 از اهللا رسول رو این از بازگردد. سویش به دوباره نباید کند، می ترك اهللا براي را چیزي

 بگرداند. مقبول و ثابت را یارانش هجرت که کرد درخواست وردگارشپر
ُهمْ  َوالَ « گفت: چنین دعایش از بخشی در اهللا رسول ْ�َقابِهم ىلَعَ  تُردَّ

َ
 و« یعنی: ؛»أ

 و گذشته به بازگشت یعنی کفر، آري! ».برنگردان گمراهی و کفر به را ها آن
 ملحد افراد زبان از امروزه که مفهومی عکس بر رفت. پیش یعنی ایمان، و ماندگی؛ عقب

 گویند: می و کنند می متهم دگیمان عقب و ارتجاع به را اسالم که شنویم می گمراه و

 و کفر ها، این نگاه از شود. دین بی و بکشد اسالم از دست ،انسان که این یعنی ، پیشرفت
 ندارند. هم با تفاوتی نافرمانی، و اطاعت و ایمان،
 عیادت که است این شود، می برداشت حدیث این از که ارزشمندي نکات جمله از

 در رفت. سعد عیادت به اهللا رسول که چنان است؛ خدا رسول رهنمود بیماران،

 دارد. وجود بیمار براي نیز فوایدي و کننده عیادت براي فوایدي بیمار، عیادت

 مسلمان برادر حق ،این زیرا کند؛ می ادا را مسلمانش برادر حق حقیقت، در کننده، عیادت

 گویا رود، می بیمار عیادت به انسان وقتی بروي. عیادتش به شد، بیمار وقتی که توست

 را عافیت و سالمتی  نعمت بیمار عیادت با ،انسان ست. بهشتی هاي میوه چیدن حال در

 و سالمتی قدر تر بیش او، بیماري و رنج و بیمار ي مشاهده با زیرا آورد؛ می یاد به
 یابد. درمی ست، هیلا نعمتی که را خود درستی تن

 مسلمانش برادر لطف این بیمار، گردد؛ می محبت و مهر گسترش باعث بیمار، عیادت

 همین به دارد. می دوستش قلب صمیم از افتد، می محبتش یاد به وقتی و برد نمی یاد از را
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 مالقات را تو که هنگامی یابد، می بهبود که آن از پس روي، می بیماري دیدن به وقتی خاطر

 است. شده خوشحال رچقد که بینی می خود، و نماید می تشکر کند، می
 بیماري درد و رنج و دهد می روحیه او به و شود می بیمار خوشحالی باعث عیادت

 ها نیکی دیگر و غفاراست و توبه به را بیمار تواند می کننده، عیادت .برد می میان از را

 به قبیل این از سخنانی و دهد روحیه بیمار به باید کننده عیادت رو این از د؛نمای سفارش

 اي گونه به او با که نیست الزم و .داري خوبی وضع و حال امروز، ماشاءاهللا که بگوید او

 شاید زیرا باشد؛ وي جسمانی وضعیت بهبود ویايگ سخنانش، که بگوید سخن

 بگوید: است بهتر رو این از باشد. شده تربد دیروز، به نسبت بیمار جسمانی وضعیت

 براي مؤمن، احوال و اوضاع ي همه حقیقت، در چراکه داري؛ خوبی وضعیت ماشاءاهللا

 و است؛ خوب برایش این، و کند می صبر برسد، او به رنجی و ناخوشی اگر خوبست؛ او
 است. خوب او براي این، و نماید، می شکر برسد، او به نعمتی و خوشی اگر

 طور به باشد، او عمر سرآمد اش، بیماري اگر ست؛ قطعی و مشخص کسی، هر جلا

 ماند می زنده باشد، نرسیده اجلش اگر و میرد می شود، پیش و پس اي لحظه که آن بی قطع

 اهللا سوي به بتاان و توبه به را بیمار باید کننده، عیادت دهد. می ادامه اش زندگی به و

 بیمار نگرانی و خاطر رنجش باعث که اي گونه به و مستقیم ورط به نه البته کند؛ سفارش

 کرد. نمی سفارش توبه به مرا نبود، خطرناك ام بیماري اگر بگوید: خود با و دشو

 و اند شده ستوده کنندگان توبه ، آن در که بگوید احادیثی و ها آیه از بیمار براي خوبست
 وصیتت بگوید: او به که این نه نماید؛ سفارش کردن، وصیت به را بیمار باید طور همین

 کند. تعریف برایش زمینه این در هایی داستان بلکه .ماند نخواهی زنده زیاد، که بگو را
کننده، چیزي بر  دوست دارد عیادت ،رسید که بیمار نظر می اند: اگر چنین به علما گفته

ه، بخواند و بر او دم وایت شدر اهللا از اوراد و عباراتی که از رسول ،او بخواند، پس
َاَس رَبَّ انلَّاِس، اشْ «مثل:  کند؛

ْ
ْذِهِب ابل

َ
 ِشَفاُؤَك، ِشَفاًء ال ِف أ

َّ
ايِف، ال ِشَفاَء إِال نَْت الشَّ

َ
أ

چنان  آنو  اش را برطرف کن اي پروردگار مردم! بیماري« :یعنی )1(؛»ُ�َغاِدُر َسَقًما
 ،. چرا که توگذارداقی ناي ب بیماري  که هیچ بهبودي و شفایی عنایت بفرما

ر�نا اّ� اذلي يف «یا این دعا:  ».جز شفاي تو وجود ندارداي و هیچ شفایی،  شفادهنده

 .2191؛ مسلم، ش:5750و 5742صحیح بخاري، ش: )1(
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السماء تقدس اسمك أمرك يف السماء واألرض كما رمحتك يف السماء فاجعل رمحتك يف 
األرض اغفر نلا ُحوَ�نا وخطايانا أنت رب الطيب� أنزل رمحة من رمحتك وشفاء من 

اي پروردگارمان! اي اهللا که در آسمان هستی! «یعنی:  )1(؛»ئك ىلع هذا الوجع فيربأشفا
طور که  جاري؛ همانزمین، نامت از هر عیبی پاك است و فرمانت در آسمان و 

رحمتت در آسمان است، رحمت خاص خویش را در زمین (شامل مؤمنان) بگردان؛ 
ات،  را بیامرز؛ از رحمت گستردهتو، پروردگار پاکان هستی. گناهان و خطاهاي ما 

بدین ترتیب بیمار بهبود ». بر این بیمار نازل بفرما شفاي خود راو نیز رحمتی خاص 
ي فاتحه بر بیماران،  زیرا سوره یمار بخواند؛ي فاتحه را بر ب یا سوره یابد. می

 شود. ها و امثالشان خوانده و دم می گزیده ها و عقرب مارگزیده
 پیش کنند، دم او بر و بخوانند دعایی دارد دوست بیمار، وقتی که داشت توجه باید

 کننده، عیادت نماید، درخواستی چنین کننده عیادت از و بگوید را اش خواسته که آن از

ًفا َسبِْع�َ  أّمىت مع ُت رأي« است: فرموده اهللا رسول زیرا کند؛ دم او بر خود
ْ
ل
َ
 يَْدُخلُونَ  أ

َنَّةَ 
ْ
 حساب هیچ بدون که دیدم را نفر هفتادهزار امتم با« یعنی: ؛»والَعذاٍب  ٍب ِحَسا بَِغْ�ِ  اجل

ينَ  ُهمُ « فرمود: و ».شوند می بهشت وارد عذابی، و ِ
َّ

قُوَن، ال اذل ُوَن، َوال �َْسرَتْ  َوال َ�تََط�َّ

ونَ  َر�ِِّهمْ  وىلََعَ  يَْ�تَُووَن،
ُ  (دم) عویذت درخواست که هستند کسانی ،ها آن« یعنی: )2(؛»َ�تََو�َّ

 ها آن که خواهند نمی کسی) از شوند، می بیمار که هنگامی (و گیرند، نمی فال کنند، نمی

 .»نمایند می توکل پروردگارشان بر و کند داغ را
 این بمانید، نزدش زیادي زمان دارد دوست که دریافتید بیمار، عیادت هنگام اگر

 چه  .دارد ثواب که اید داده انجام نیکی کار و کرده خوشحالش سان بدین ؛بکنید را کار

 شادمانی زیرا گردد؛ بهبودش براي اي زمینه شود، می او خوشحالی باعث که کار این بسا

 بمان نزدش پس دارد. ها بیماري رفع و بهبود در سزایی به تأثیر خوب، ي روحیه داشتن و

 و افتد می زحمت به بیمار که فهمیدي اگر ولی است؛ شده خسته کنی احساس که آن تا

 / از آلبانی 5422خیلی ضعیف است؛ ضعیف الجامع، ش: )1(
 .218)؛ و مسلم، ش: 6472، 5705صحیح بخاري، ش: ( )2(
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 حد در کوتاه عیادتی به باشد، اش خانواده با خواهد می و بمانی نزدش ندارد دوست

 کن. بسنده پرسی احوال
 چنین هم بریم. می پی بیمار عیادت بودن شرعی به وقاص ابی بن سعد حدیث از

 فرماید: می اهللا یابیم. درمی را اهللا رسول اخالق عظمت

َ  َوَما َقلَمِ لۡ ٱوَ  نۚٓ ﴿ ٓ  ١ ُطُرونَ سۡ � نَت  َما
َ
جۡ  لََك  �نَّ  ٢ ُنونٖ بَِمجۡ  َرّ�َِك  َمةِ بِنِعۡ  أ

َ
 ًراَ�

      ]٤  ،١: القلم[  ﴾٤ َعِظي�ٖ  ُخلُقٍ  لََعَ�ٰ  �نََّك  ٣ ُنونٖ َممۡ  َ�ۡ�َ 
راستی  نویسند که تو به فضل پروردگارت دیوانه نیستی. و به چه می نون؛ سوگند به قلم و آن

 گمان تو، بر اخالق بزرگی قرار داري. یانی داري. و بیپا تو، پاداش بی

 خالیق و ها انسان ي همه ي نهنمو و سرآمد منش، و اخالق در اهللا رسول آري!

 به حتی کرد؛ می سالم ها آن به و رفت می یارانش دیدن و عیادت به رو این از است؛

 اد.ب او بر اهللا سالم و درود نمود. می سالم سال و سن کم هاي بچه
 در باید که است این کنیم، برداشت سعد حدیث از توانیم می که اي نکته دیگر

 تصمیم که هنگامی سعد که چنان کنیم. مشورت آگاه افراد و نظران صاحب با کارها

 نمایی راه را او نیز اهللا رسول و کرد مشورت خدا رسول با دهد، صدقه را مالش گرفت

 دینی مسایل در نمود؛ ورتمش نظران صاحب و علم هلا با کاري هر در باید آري! فرمود.

 و معامالتی کارشناسان با خانه ریدخ در طور همین و ند؛آگاه دینی مسایل به زیرا علما؛ با
 هر در باید منوال همین به و خودرو کارشناسان و مکانیک مهندسان با ورخود خرید در

 و بیند  نمی زیان کند، مشورت که یکس« گویند: می کنیم. مشورت آن رشناسکا با امري،
 عیب بی و کامل را خود نباید انسانی هیچ ».شود نمی پشیمان ید،نما استخاره که کسی

 به که کنم می تأکید رو این از است؛ ناقص بسیار کند، می کمال ادعاي که کسی و بپندارد

 است، بوطمر امت به که عمومی مسایل در ویژه به مهم، مسایل در نباید عنوان هیچ

 که گیرد می کاري انجام به تصمیم عاطفه و احساس روي از انسان گاهی کنیم. خودسري

 به پرداختن مکانی، و زمانی شرایط و موقعیت اساس بر ولی است؛ درست خود اصل در

 را کعبه ي خانه داشت دوست که آن با اهللا رسول نیست. درست آن از گفتن سخن و آن

 را کار این فتنه، ترس از ولی بود، نهاده بنا ابراهیم که کند بنا یدتجد هایی پایه همان بر

َ « فرمود: &شهعای به و نکرد نيُت  ب�فرٍ  دٍ هْ �َ  ديثوحِ  قومِك  أنَّ  الوْ ل
َ

 عداقو ىلع بَةَ الكعْ  بل
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َ  وجلعلُت  إبراهيمَ   قومت اگر« :یعنی )1(؛»ِمنْهُ  ونجُ رُ َ�ْ  �ابًاوَ  ُس انلَّا هُ نْ مِ  ُل خُ دْ يَ  بابًا ،باَ�ْ�ِ  اهَ ل

 درب دو و کردم می ازسازيب ابراهیم، يبنا مطابق را کعبه نبودند، مسلمان تازه (قریش)

 ».ها آن خروج براي دیگري و مردم ورود براي درب یک دادم؛ می قرار آن براي

 شوند؛ اهللا ي خانه وارد بتوانند مردم که کند فراهم شرایطی خواست می اهللا رسول

 نکرد. را کار این ، فتنه از ترس و مصلحت اطرخ به ولی
 دشنام هرچند که است مشرکان باطلِ معبودان به دادن دشنام ممنوعیت این، از فراتر

 گویی دشنام به است ممکن که جا آن از ولی ،یستا پسندیده امر باطل، معبودان به دادن

 فرماید: می اهللا است. شده نهی کار این از شود، منجر برحق معبود یگانه اهللا، به مشرکان

ْ  َوَ� ﴿ ِينَ ٱ �َُسبُّوا ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُعونَ يَدۡ  �َّ َّ�  ْ َ ٱ فَيَُسبُّوا  لَِك َكَ�ٰ  ٖ�� ِعلۡ  بَِغۡ�ِ  �َوۢ َعدۡ  �َّ
ِ  َز�َّنَّا ةٍ  لُِ�ّ مَّ

ُ
رۡ  َرّ�ِِهم إَِ�ٰ  ُ�مَّ  َ�َملَُهمۡ  أ ْ  بَِما َ�ُينَّبُِئُهم ِجُعُهمۡ مَّ   ﴾١٠٨ َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا

     ]١٠٨: نعاماأل[ 
کنند، دشنام ندهید که آنان نیز از روي دشمنی و به معبودان کسانی که غیر اهللا را عبادت می

گاه چنین اعمال هر گروهی را در نظرشان آراستیم و آن نادانی به اهللا ناسزا خواهند گفت. این
 سازد.گردند و آنان را از کردارشان آگاه میبه سوي پروردگارشان باز می

 حال این با ولی باشد، درست کاري، اصلِ و مایه درون است ممکن که دانست باید

 رو این از ؛شود گیري پی و مطرح جا همه و همیشه که نیست درست و عاقالنه حکیمانه،

 خیرخواه و نظر صاحب آگاه، افراد با مهمی، کار هر انجام از قبل انسان، که است سزاوار

 به اهللا برسد. کار آن انجام براي اي کننده قانع دلیل به تا کند نظرخواهی و مشورت

 است: فرموده مصطفی محمد خویش، ي آفریده ترین کامل و داناترین ترین، برگزیده

 ٱ ِ�  ُهمۡ وََشاوِرۡ  لَُهمۡ  فِرۡ تَغۡ سۡ ٱوَ  ُهمۡ َ�نۡ  ُف �ۡ ٱفَ ﴿
َ
ۡ  َت َعَزمۡ  فَإِذَا رِ� مۡ ۡ� ِۚ ٱ َ�َ  َ�تََو�َّ َّ� … ﴾   

      ]١٥٩ :آل عمران[ 
ها مشورت نما و چون  ... پس آنان را ببخش و برایشان آمرزش بخواه و در کارها با آن

 تصمیمت را گرفتی، بر اهللا توکل کن.

 فرمانی چنین اهللا ي آفریده ترین برگزیده و ترین آگاه خردمندترین، اهللا رسول آري!

 من، و استخد خاطر به ار،ک این که گوید می و شود می احساساتی انسان، گاه یابد. می

 .1333صحیح مسلم، ش: )1(
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 چهی از او خاطر به و اهللا راه در و گفت خواهم را حق سخن داد؛ خواهم انجام را آن
 و ناگوار عواقب که کند می کاري احساسی، چنین وجود با بله؛ ترسم. نمی سرزنشی
 مدها،آ پی و عواقب گرفتن نظر در بدون و عاطفه روي از که کسانی غالبا دارد. وخیمی

 ناگواري آمدهاي پی و مشکالت کنند، می کاري مختلف، ابعاد دقیق بررسی بدون زنی و

 ي نحوه و عمل در ولی باشند، داشته خوبی نیت است ممکن هرچند آورند؛ می وجود به
 باید نیز رویکرد و نیست کافی تنهایی به ،نیت حسن که است واضح دارند. مشکل رفتار

 در و نیستند برخوردار مناسبی رویکرد از اما رند،دا خوبی نیت ها، بعضی باشد. درست

 و درویکر اند، نیت سوء داراي که کسانی غالباً دارند. نیت سوء نیز موارد از اي پاره
 خویش، سوء نیت به رسیدن براي کنند می سعی ولی است؛ نامناسب نیز رفتارشان

 باشند. داشته درستی درویکر
 رفتارش سوء خاطر به را کس هیچ شود؛ ستوده نیتش حسن به است ممکن انسان

 صورت این در باشد؛ شده شناخته منشی نیک و بودن خوب به که آن مگر ستایند، نمی

 خالف رفتارهاي نباید البته داشت. نیک گمان اش درباره و پذیرفت را عذرش باید

را آنان باید بلکه دهیم؛ قرار ها آن سرزنش براي ویزيآ دست را خوب هاي آدم حکمت 

 سخنان با و شویم رهنمون درست راه به را ها آن و باشیم خیرخواهشان بدانیم، معذور

 درست خود نوع در اگرچه کردارشان، یا رگفتا که بفهمانیم آنان به محترمانه و سنجیده

 نیست. درست جا همه و همیشه ولی است،
 افراد با یدبا انسان که این به یستا اشاره وقاص ابی بن سعد حدیث حال هر به

 بدون نظرخواهی، و مشورت براي باید چنین هم کند. مشورت خود از تر آگاه

 گونه همان دقیق، طور به را موضوع و کند بیان را امر حقیقت صراحت، به و روي حاشیه

 اصل و حقیقت بر را نظرش و ببرد پی موضوع کنه به مشاور تا نماید مطرح هست، که

 با ابهامی هیچ  بدون و درستی به را موضوع سعد که چنان سازد. استوار موضوع،

 وارث دخترم، تنها جز و دارم زیادي ثروت من،« گفت: و نهاد میان در اهللا رسول

 ».ندارم دیگري
 را صمیمشت چرایی و سبب ،»دارم زیادي ثروت« که موضوع این بیان با سعد

 ».است من دختر دارم، که وارثی تنها« گفت: و نمود بیان اموالش بخشش و بذل براي
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 اموالش تر بیش که ندارد مانعی دارد، وارث یک فقط چون که کرد اشاره نکته بدین گویا

 دهد. صدقه را
 پیشه را هیال تقواي دهد، می ارائه که شورتیم در و باشد خداترس باید نیز مشاور

 از برخی زیرا ؛نکند عمل عاطفی و احساساتی مشورت، ي ارائه و نظردهی در و سازد

 گویا دهند. می نظر او میل مطابق برند، می پی گیرنده مشورت میل و رغبت به وقتی مردم

 و بزرگ، اشتباهی این، دهم. نظر گیرنده مشورت میل مطابق دارم دوست مشاور، منِ
 باید خواهند، می نظر شما از و کنند می مشورت شما با که هنگامی است. خیانت بلکه

 نیست مهم دانید. می درست را آن که بگویید چیزي و دهید نظر یدرست به و حق مطابق

 درست را آن که بگویید را نظري شما اگر نکند؛ یا کند راضی را ها آن شما، نظر که

 به خواه اید. کرده عمل درست خود، ي وظیفه به و نموده ادا را امانت پندارید، می

 اید. کرده را درست کار شما صورت، هر در نکنند؛ عمل چه و کنند عمل شما مشورت
 فرمود: او به اهللا رسول گذاشت، میان در اهللا رسول با را سؤالش سعد وقتی

 »نه« یارانش، و اهللا رسول ندارد. اشکالی هیچ »نه« گفتن که معناست بدین این، و ».نه«
 دیدند. نمی آن در اشکالی هیچ و دگفتن می

 جابر به اهللا رسول .رفت نمی اهر و بود شده سرکش جابر شتر مسیري، در

 که اهللا رسول خیر. کرد؟ نمی حرکت سفرانش هم یشپیشاپ اهللا رسول مگر رسید!

 داشته نیاز چیزي به کسی اگر تا کرد می حرکت اهانشهمر سر پشت بود، امتش پیشواي

 رسیدگی یارانش به همه چه و داشته تواضع همه چه پیامبر ببینید کند. کمکش باشد،

 به وادار را او تا زد را جابر سرکش شتر و رسید جابر به پیامبر آري! است. کرده یم

 ».نه« گفت: جابر ».بفروش من به را شتر این« گفت: و کرد دعا جابر براي و کند رفتن
 ناپسند را جابر منفی پاسخ نیز اهللا رسول و ».نه« گفت: اهللا رسول به آري!

 از بسیاري رود. نمی شمار به ادبی بی دیگران، پاسخ در »نه« ي کلمه بردن کار به ندانست.

 ».باشی سالمت« گویند: می جایش، به و کنند می خودداري »نه« گفتن از مردم

 ندارد. عیبی ،»نه« گفتن ولی است؛ خوب دیگران، براي یتسالم درخواست
 از شبی که نیست جایز برد، می سر به خویش وفات بیماري در که بیماري براي

 مال این به وارثان حق زیرا دهند؛ اجازه وارثانش که آن مگر د؛ببخش را اموالش سوم یک

 سوم یک فقط که داد اجازه او به اهللا رسول شد، بیمار سعد وقتی و است گرفته تعلق
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 است بهتر که این بر ست دلیلی این، دانست. زیاد هم را مقدار این و ببخشد را اموالش

 این در عباس  ابن سخن تر پیش که چنان باشد. اموال سوم یک از تر کم بخشش، مقدار

 شد. بیان باره
 مالش سوم یک از بیش که نیست جایز دارد، قرار گمر ي آستانه در که بیماري براي

 به بخشش و هدیه عنوان به نه و مساجد براي نه صدقه، براي نه نماید؛ بخشش را

 نمود. منع اموالش سوم یک از بیش دادن صدقه زا را سعد اهللا رسول زیرا دیگران؛

 سوم یک از بیش بخشش به کسی که نیست جایز و است بخشش مانند نیز وصیت

 پنجم یک به است بهتر وصیت، با رابطه رد نماید. وصیت خویش، مرگ از پس اموالش

 گفتم. تر پیش که صدیق ابوبکر مانند کند؛ وصیت مالش
 بهتر صورت این در باشند، فقیر وارثانش و باشد تهنداش زیادي روتث انسان اگر

 فرموده اهللا رسول زیرا زیاد؛ نه و کم نه نبخشد؛ را مالش از چیزي شخص، آن که است

 و فقیر را ها آن که این از است بهتر گویی، ترك نیاز بی خود، از پس را وارثانت اگر« است:
 باید حتماً کنند می گمان که مردم ي توده و عوام از برخی ارپند خالف بر ».کنی رها نیازمند

 و مال که انسانی ست. نادرستی پندار این، نمایند؛ وصیت اموالشان از بخشی شبخش به
 نکند. وصیت اموالش بخشش به که است بهتر دارد، فقیري وارثان و است اندك ثروتش،

 داشت؛ دننخواه یپاداش و اجر هیچ د،ننکن وصیتی اگر که پندارند می چنین مردم از برخی

 است؛ ثواب سزاوار بگذارد، وارثانش براي مالی خود، از پس انسان اگر بلکه نیست. چنین

 رسد. می رثانشوا به اموالش که باشد بشر زندگی عادي روال مطابق و اجبار به هرچند

 تري بیش ثواب و اجر قطع طور به باشد، اهللا رسول رهنمود به عمل قصد به اگر ولی

 همان دلیلش، کند. وصیت اموالش، از بخشی بخشش به که این از اشتد خواهد

 شد. اشاره آن به قبل، سطر چند در و فرمود سعد به اهللا رسول که ست سخنی
 بمیرند، مکه در هک این از مهاجر ي صحابه که فهمیم می چنین سعد حدیث از

 سخنش، مفهوم »مانم؟ می کهم در آیا« پرسید: اهللا رسول از سعد زیرا اند؛ بوده نگران

 ترك پیامبرش و اهللا خاطر به را مکه او چراکه بمیرم؛ مکه در ندارم دوست که بود این

 بود. گفته
 به که چنان شود؛ می نمایان نیز اهللا رسول هاي معجزه از یکی حدیث این در

 نفع تو از گروهی و مانیب زنده است امید بلکه مانی؛ نمی مکه) (در تو،« فرمود: سعد
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 تا سعد و شد طور همین ».بینندب زیان کافران) و (مشرکان دیگر گروهی و برندب

 ماند. زنده معاویه خالفت
 مطابق که داد می خبري آینده ي درباره که بود اهللا رسول هاي معجزه از این،

 ماندن زنده از قطعی طور به باره این در اهللا رسول اگرچه افتاد. می اتفاق خبرش،

 توقع مطابق سعد، و ».بمانی... زنده که است امید« فرمود: ولی د؛ندا خبر دسع

 ماند. زنده آن، از پس ها سال اهللا رسول
 دهد، انجام اهللا رضاي به عملی کسهر که آید برمی چنین اهللا رسول ي فرموده از

 درست او براي جا آن در اندنم که باشد جایی در هرچند شود؛ می افزوده او درجات بر

 است. عمل بودن درست مهم، زیرا نیست؛
 نماز غصبی زمین در که شخصی ي درباره علما، راجح قول اساس همین بر

 نماز. نه است، غصب به مربوط نهی، زیرا است؛ درست نمازش که است این زارد،گ می

 در اگر آري! باشد. می ارهکگن غصبی زمین در ماندنش سبب به کننده، غصب اگرچه

 این در است، کرده منع غصبی زمین در نمازخواندن از اهللا رسول که آمد یم روایت

 روایتی چنین ولی بود. باطل نمازت خواندي، می نماز غصبی زمین در اگر صورت،

 اهللا رسول زیرا است؛ باطل شود، خوانده قبرستان در که نمازي البته ندارد. وجود
رُْض « است: فرموده

َ
ةَ  الإ َمْسِجدٌ  لُكَُّها األ َمْقرَبَ

ْ
امَ  ال َمَّ

ْ
 محل زمین، جاي همه«یعنی )1(؛»َواحل

 قبرستان، در آن خواندن و مستثناست جنازه، نماز البته ».حمام و قبرستان جز است، نماز

 باشد. می درست
 رضاي به هرکس، که است این سعد حدیث از برداشت قابل نکات دیگر از

 براي حتی و دهد می همسرش و خانواده به که اي نفقه مثل نماید، هزینه چیزي اهللا

منذر در األوسط  )؛ ابن1350)؛ و ابویعلی در مسندش(545ماجۀ ( )، ابن318یره: ترمذي(صحیح لغ )1(
صورت مرفوع. در این روایت،  به ) از طریق عمرو بن یحیی از پدرش از ابوسعید خدري758(

ي عمرو، اختالف است، و حماد بن سلمۀ و دراوردي و عبدالواحد، آن را از او موصوال روایت  درباره
) مرسل را 113د و نیز ثوري به صورت مرسل و بدون ذکر ابوسعید. ترمذي، در العلل الکبیر (ان کرده

ولی شواهدي دارد که حافظ در التلخیص  ؛طور، بیهقی ترجیح داده و نیز دارقطنی در علل خود و همین
 ) ذکر کرده است.433(
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 بدین اهللا رسول ي فرموده این که این ضمن دارد. ثواب برایش کند، می هزینه خودش

 داشته را اهللا به نزدیکی و تقرب قصد اي، نفقه هر در انسان باید که دارد اشاره نکته

 شود. یهال پاداش و اجر سزاوار تا باشد
 و بپذیر آنان از و بگردان کامل را یارانم هجرت ردگارا!پرو« کرد: دعا اهللا رسول 

 که کرد درخواست متعال وردگارپر از اهللا رسول ».برنگردان اهیمرگ و کفر به را ها آن

 در اقامتشان و ایمان بر را آنان که سان بدین بگرداند؛ مقبول و کامل را اصحاب تهجر

 ي همادا در رو این از ؛بدارد قدم ثابت ،اند کرده هجرت جا آن به کهم از که هایی سرزمین
 فرماید: می اهللا ».برنگردان اهیمرگ و کفر به را آنان و« گفت: چنین دعایش

ْوَ�ٰٓ  َ�فِرٞ  َوُهوَ  َ�َيُمۡت  ۦدِينِهِ  َعن ِمنُ�مۡ  تَِددۡ يَرۡ  َوَمن﴿
ُ
عۡ  َحبَِطۡت  �َِك فَأ

َ
 ِ�  لُُهمۡ َ�ٰ أ

�ۡ ٱ ْوَ�ٰٓ  ِخَرةِ� �ٱوَ  َيا�ُّ
ُ
ۡص  �َِك َوأ

َ
ونَ َ�ٰ  �ِيَها ُهمۡ  �َّارِ� ٱ ُب َ�ٰ أ    ]٢١٧: البقرة[  ﴾٢١٧ ِ�ُ

و اعمالِ آن دسته از شما که از دینشان برگردند و در حال کفر بمیرند، در دنیا و آخرت برباد 
 مانند. اند و براي همیشه در دوزخ میشود؛ و چنین افرادي، دوزخیمی

 کسانی جزو سعد .کرد تأسف ظهارا خوله بن سعد براي پایان، در اهللا رسول

 بود خورده رقم نچنی اهللا سوي از سرنوشتش ولی بودند، کرده هجرت مکه از که بود

 ناگوار آنان براي یراز کرد؛ تأسف اظهار او براي اهللا رسول رو این از بمیرد؛ مکه در که

  بمیرد. سرزمین همان در روزي ولی ،کند هجرت سرزمینی از کسی که بود
 زیرا است؛ آورده نیت داشتن و اخالص باب در را حدیث این -/نووي -فمؤل

 اهللا دیدار قصد به اعمالی« :فرمود وقاص ابی بن سعد به اهللا رسول حدیث، این در

 خشنودي براي هرچه« فرمود: نیز و ».گردد می تو درجات رفع موجب که دهی می انجام

 شده اشاره نکته این به حدیث، این در پس ».یافت خواهی را آن پاداش کنی، انفاق اهللا

 جایگاهش و درجه و رسد می ثواب و اجر به ،خود ي خالصانه انفاق و عمل با انسان، که

 گردد. می بلند اهللا نزد
*** 
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إِنَّ اهللا ال َ�ْنُظُر : « اهللا قال: قاَل َرُسوُل  لرَّمْحن بِْن صْخرُهرْ�رة َ�ْبِد ا وََ�ْن أيب -٨
ْجسامِ 

َ
عمالُِ�مْ إىِل أ

َ
و�ُِ�ْم وَأ

ُ
ل
ُ
 ق

َ
ِ�ْن َ�ْنُظُر إىِل

َ
م، َول

ُ
. [روايت »ْ�م، َوال إىِل ُصَورِ�

 )1(مسلم]
همانا «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره، عبدالرحمن بن صخر ترجمه:
 ».نگرد ها و اعمالتان می ه به دلکند؛ بلک هاي شما نگاه نمی ها و چهره اهللا به جسم

 شرح
ي حجرات آمده  سوره 13ي  اي اشاره دارد که در آیه به همان نکته این حدیث،

 است:

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
نَ�ٰ  َذَكرٖ  ّمِن ُ�مَ�ٰ َخلَقۡ  إِنَّا �َّاُس ٱ �

ُ
ٓ  اُشُعو�ٗ  ُ�مۡ َ�ٰ وََجَعلۡ  َوأ  �َِل َوَ�َبا

ْۚ ِ�ََعاَرفُوٓ  �ۡ  إِنَّ  ا
َ
ِ ٱ ِعندَ  َرَمُ�مۡ أ َّ�  ۡ�

َ
� ٰ    ]١٣: احلجرات[  ﴾ُ�مۚۡ َقٮ

ایم تا  هایی قرار داده ها و قبیله ایم و شما را تیره دم! ما، شما را از مرد و زنی آفریدهاي مر
 ترین شما نزد اهللا باتقواترین شماست. گمان گرامی دیگر را بشناسید. بی یک

کند که بزرگ است یا کوچک، سالم است  اهللا، به جسم و پیکر بندگانش نگاه نمی
ها نزد اهللا،  یک از این نگرد که زیباست یا زشت. هیچ یها نیز نم یا ناسالم و به چهره

کند که در چه  ي خانوادگی افراد، نگاه نمی  طور اهللا، به نسب و ریشه مهم نیست. همین
نگرد. هیچ پیوندي  ها نمی یک از این ها و به هیچ جایگاهی هستند و به اموال و دارایی

تر  نزدیک باتقواتر باشد، به اهللا ههللا و بندگانش وجود ندارد. هرکجز تقوا، میان ا
تر. پس نباید به مال و ثروت خویش، به زیبایی و جمالت، و نیز  است و نزدش گرامی

هاي خویش و  هاي مجلل و ماشین درستی خود و فرزندان و خانه به تنومندي و تن
ا توفیقت داد که تقو دیگر چیزهایی که از این دنیا داري، افتخار کنی. اگر خداوند

ور و فراموش آ يجا پیشه کنی، آن را فضل و لطف اهللا بدان و شکر و سپاسش را به
بسیار   هاست. چه و محور اعمال، بر دل ها بستگی دارند نکن که اعمال، به نیت

ي  صحیح و درست است، ولی بدان سبب که بر پایه ایی که ظاهرِ عملشانه انسان
ست.  باشد. نیت، پایه و اساس هر عملی میخرابی بنا شده، عملشان نیز تباه و برباد 

ي  اندازه خوانند؛ ولی نمازهایشان به دو نفر در یک صف و پشت سرِ یک امام نماز می

 ي این حدیث آمده است. ه، دربار/ي کتاب، نکاتی از آلبانی . در مقدمه2564صحیح مسلم، ش: )1(
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ها غافل است و  چراکه قلب یکی از آن ؛ي مغرب و مشرق با هم تفاوت دارند فاصله
ي از حتی در آن، ریا وجود دارد و دیگري، با حضور دل و براي رضاي اهللا و پیرو

اساس  در با هم فرق دارند! در روز قیامت نیز برقدو چ گزارد. این نماز می اهللا رسول
 فرماید: می که اهللاگونه   همان حکم خواهد شد؛ گذرد، هایی که در دل می نیت

ٰ  ۥإِنَّهُ ﴿ ٓ ٱ َ� ُ�بۡ  مَ يَوۡ  ٨ لََقادِرٞ  ۦعِهِ رَجۡ  َ�َ ا َ     ]٩  ،٨: الطارق[  ﴾٩ �ِرُ ل�َّ
روزي که رازها فاش ي انسان، تواناست.  کردن دوباره  اهللا بر بازگرداندن و زندهگمان  بی
 شود. می

 اهللا رسول که طور همان شود؛ می حکم ها آن ظاهر به مردم، میان در دنیا در ولی
َاف« است: فرموده  حکم شنوم، می که چیزي مطابق من« یعنی: ؛»َأْمسَعُ  ما بِنْحو أَْقِضي ِإمنَّ

 خوب چه باشد، پاك و درست باطن، اگر بگرداند. پاك را ما ي همه باطن اهللا، ».کنم می

 اهللا است. داده دست از کلی به را نیکی و خیر باشد، دیگري طور اگر و است؛
 فرماید: می

فََ� ۞﴿
َ
َل  ٩ ُقُبورِ لۡ ٱ ِ�  َما ِ�َ ُ�عۡ  إَِذا لَمُ َ�عۡ  أ ُدورِ ٱ ِ�  َما وَُحّصِ    ﴾١٠ لصُّ

   ]٩،١٠: العاديات[ 
چه در  چه در گورهاست، زیر و رو و برانگیخته شود. و آن داند هنگامی که آن آیا نمی

 هاست، آشکار گردد. سینه

 در که تأکیدي همه این با شود. می آشکار گذشته، آن در چه آن و ها دل راز آري!

 در کنیم؛ درست را هایمان نیت باید شده، نیت اصالح ي درباره پیامبر سنت و قرآن

 وجود دل در که را تردیدي و شک هر که کنیم دقت و نماییم اصالح را هایمان دل واقع

 توان می چگونه نماییم. گزینش جاي را کامل و درست باور و یقین و ببریم میان از دارد،

 فرماید: می اهللا ها. آن در تفکر و اهللا هاي نشانه به نگریستن با کرد؟ کاري چنین

َ�ٰ ٱ قِ َخلۡ  ِ�  إِنَّ ﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ۡ ٱ ِف تَِ�ٰ خۡ ٱوَ  ِض �ۡ� ْوِ�  تٖ َ�ٰ � �ََّهارِ ٱوَ  لِ �َّ

ُ
 ٱ ّ�ِ

َ
 ﴾١٩٠ بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

    ]١٩٠: آل عمران[  
هایی براي خردمندان وجود  ها و زمین و گردش شب و روز، نشانه همانا در آفرینش آسمان

 دارد.

 فرماید: می و
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َ�ٰ ٱ ِ�  إِنَّ ﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 ِمن َ�ُبثُّ  َوَما قُِ�مۡ َخلۡ  َوِ�  ٣ ِمنِ�َ ُمؤۡ ّلِلۡ  تٖ َ�ٰ � ِض �ۡ�

    ]٤  ،٣:  اجلاثية[  ﴾٤ يُوقُِنونَ  �ٖ ّلَِقوۡ  تٞ َءاَ�ٰ  بَّةٍ َدآ
هایی براي مؤمنان وجود دارد. و در آفرینش شما و  ها و زمین، نشانه یقین درآسمان به

 براي اهل یقین است. هایی کند، نشانه جنبندگانی که (در زمین) پراکنده می

 که بنگر و بیندیش یهال هاي نشانه در آورد، می دلت در شکی شیطان که هنگامی

 چگونه که کن توجه احوال و اوضاع دگرگونی به کند؛ می تدبیر را هستی چگونه اهللا

 و حکیم ي تدبیرکننده هستی، که کنی یقین و دریابی تا گرداند می را مردم روزگار اهللا
 دارد. يا فرزانه
 مردم کنم، نافرمانی اهللا از اگر گویم: می خود با که کنم می پاك سان بدین را قلبم 

 اهللا از اگر و دهند نجات یهال مجازات از مرا توانند نمی و رسانند نمی من به سودي هیچ

 برسانند. من به پاداشی توانند نمی ها آن نمایم، اطاعت
 چرا است، چنین که حال پس است؛ اهللا د،کن می مجازات و دهد می پاداش که ذاتی

 دل در را مردم به نزدیکی و تقرب قصد خود، عبادت با چرا ورزي؟ می شرك اهللا به

 جست، نزدیکی اهللا به توان می آن با و است اهللا ي ویژه که عبادتی با هرکس آوري؟ می

 نزدیکی یعنی شوند؛ می دور او از مردم و اهللا ،برآید مردم به نزدیکی و تقرب درصدد

  بسب فقط جویند، می تقرب اهللا به آن ي وسیله به که چه آن با خلق به شخص جستن

 تو از نیز را مردم شود، راضی تو از اهللا که وقتی زیرا شد؛ خواهد مردم و اهللا از دوري

 را مردم گیرد، خشم تو بر اهللا اگر و اندازد. یم مردم دل در را تو محبت و کند می راضی

 ».او مجازت و خشم از اهللا بر پناه« .گرداند می خشمگین تو بر هم
 شستشو را قلبت همواره باش؛ خویش دل درمان پی در همواره !خواهرم و برادرم

 است: مودهفر آنان ي درباره اهللا که نباشی کسانی از و گردد پاکیزه و پاك تا بده

ْوَ�ٰٓ ﴿
ُ
ِينَ ٱ �َِك أ ُ ٱ يُرِدِ  لَمۡ  �َّ ن �َّ

َ
     ]٤١: دة املائ[  ﴾قُلُوَ�ُهمۚۡ  رَ ُ�َطهِّ  أ

 هایشان را نکرده است.ي پاك کردن دلها کسانی هستند که اهللا اراده ینا

 هاي دل و من دل که کنم می خواستدر اهللا از است. مهم خیلی ها، دل سازيِ پاك

 دهد. قرار پیامبرش پیرو و مخلص را ما و بگرداند پاك را امش
*** 
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شعرِيِّ وَ�ْن أيب ُمو -٩
َ
يٍْس األ

َ
ِ بِْن ق َعِن الرَُّجِل  اهللا قاَل: ُسئَِل رسول ىَس عْبِد ا�َّ

ِ؟ َ�َقاَل رسول يُّ ذلِك يف َسبِيِل ا�َّ
َ
َمْن « اهللا يُقاتُِل َشَجاَعًة، و�ُقاتُِل مَحِيًَّة و�قاتُِل رِ�اء، أ

َيا فُهَو يف َسبِيلِ 
ْ
ُعل

ْ
ِ ِ� ال ون لكِمُة ا�َّ

ُ
ِ  قاتََل تِلَك  )1([متَّفق عليه] ». ا�َّ

ي  درباره اهللا گوید: از رسول می عبداهللا بن قیس اشعري ،ابوموسی ترجمه:
، و از روي تعصب، یا از روي ریا و خودنمایی مردي پرسیدند که از روي شجاعت

 اهللا ه يکلمکسی که براي اعالي «یک در راه اهللا است؟ فرمود:  جنگد. کدام می
 ».، مجاهد راه اهللا استاواو) بجنگد، (وسرافرازي دین 

 شرح
 اهللا رسول ».خودنمایی و ریا براي« یعنی: .»هُ ماكنُ  یلُ� « است: آمده روایتی در
 اهللا راه مجاهد ،او بجنگد، او) دین (وسرافرازي اهللا ي هکلم اعالي براي که کسی« فرمود:

 ».است
 همین به و شده شارها اهللا براي نیت کردن درست و اخالص به حدیث، این در

 شخصی ي درباره اهللا رسول از است. آورده باب این در را آن /مؤلف سبب،

 خودنمایی. و تعصب شجاعت، :دجنگ می ها انگیزه این از یکی اساس بر که پرسیدند
 را جنگیدن و است شجاع شخصی، یعنی ؛»جنگد می شجاعت روي از که کسی«

 آرزو شجاع انسان رو این از شود؛ نمایان یجای در باید شجاعت، این و دارد دوست

 و دهد نشان را شجاعتش بتواند تا دهد قرار جنگی شرایط در را او خداوند، که کند می
 اوست. شجاعت شخصی، چنین جنگیدن ي انگیزه ترتیب بدین
 یا ملی تعصب قومی، تعصب نژادي، تعصب ؛»جنگد می تعصب روي از که کسی«

 ست. شخصی چنین در کردن پیکار ي انگیزه دیگري، تعصب هر
 که جنگد می این براي شخصی چنین ؛»جنگد می خودنمایی ي انگیزه با که کسی«

 ست. شجاعی آدمِ که بدانند و ببینند را او مردم،
 خودداري هایی، انگیزه چنین ي دوباره ذکر از پرسش، این به پاسخ براي اهللا رسول

 بجنگد، اهللا ي هکلم اعالي براي که کسی« فرمود: و داد باره این در مختصر پاسخی و کرد

 1904و...؛ مسلم، ش: 123صحیح بخاري، ش:  )1(
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 که نبرد نام را یادشده ي انگیزه سه جهت آن از اهللا رسول ».است اهللا راه مجاهد ،او

 خالصه مورد سه همین به جنگیدن هاي انگیزه زیرا باشد؛ فراگیرتر و  رت کامل پاسخش،

 بجنگد ها سرزمین سایر بر تسلط و کشورگشایی قصد به شخصی، دارد امکان و شود نمی

 درآورد. خویش اسارت به را زنانی تاز، و تاخت با که باشد این جنگیدن، از قصدش یا

 بیان اهللا رسول که اي سنجه و معیار ولی ندارند؛ اي اندازه و حد ها، انگیزه و ها نیت

 و یمبارزات هاي لهجه باید یابیم درمی که استنجای ست. کاملی و فراگیر معیار رمود،ف
 خدا رسول ي سنجه در شنویم، می مردم از بسیاري زبان از امروزه که را هایی گرایش

  دهیم. قرار ارزیابی و سنجش مورد
 دارد: وجود مبارزاتی ي لهجه و گرایش دو

 ناسیونالیسم از و جنگند می نژادي هاي انگیزه و اهداف با که کسانی گرایش و لهجه

 و قومی هاي انگیزه و باورها اساس بر که جنگیدنی قطع طور به گویند. می سخن عربی
 در بلکه نیست؛ شهید شود، کشته مسیري چنین در کس هر و ست جاهلی ،باشد نژادي

 است خاطر همین به است. نبوده اهللا راه در پیکارش، زیرا است. کار زیان آخرت، و دنیا

 ایم. نبرده عربی ناسیونالیسم از اي بهره و خیر هیچ عربی، هاي انگیزه همه این وجود با که

 که اي گونه به ایم. شده پراکنده ما، و اند یافته تسلط ما اسالمی سرزمین بر یهودیان،

 عربی ناسیونالیسم ي سنجه در نژادي، اشتراك خاطر به را عرب هاي نصرانی و یانیهود

 گرایش این سبب به سان بدین و ندارند! راه بدان غیرعرب، مسلمانان و اند گنجانده

 که اند یافته راه جمع بدین کسانی و ایم شده محروم غیرعرب مسلمان ها میلیون از ،قومی

 آن خفت و نکبت سبب درآیند، که چیزي هر به بلکه نیست؛ ها آن در خیري هیچ

 شوند. می
 در جنگند.  می ملی هاي  انگیزه با که کسانی گرایش و  مبارزاتی ي لهجه دوم، و

 براي نیز کافر چراکه ندارند؛ هم با تفاوتی کافر، و مانمسل ،است نوط براي که پیکاري

 که ما نیست. شهید شود، می کشته و جنگد می وطن براي فقط که کسی جنگد. می وطن

 راستاي در را سرزمینمان در جنگیدن داریم وظیفه بریم، می سر به اسالمی سرزمینی در

 سرزمین در که اسالم از ما دارند. هم با ديزیا تفاوت دو، این دهیم. قرار اسالم از دفاع

 که است این مهم، کند؛ نمی فرقی سرزمین، جغرافیایی موقعیت و کنیم می دفاع ماست،

 سرزمین در اسالم خاطر به ما، بگوییم: و کنیم اصالح را نکته این باید باشد. اسالمی
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 که کنیم می دفاع سبب بدین خود سرزمین از ما، ،دیگر عبارت به جنگیم. می خود

 نماییم. می دفاع است، آن در که راستینی آیین و اسالم از واقع در ست. اسالمی سرزمینی
 در و ندارد اسالم براي سودي هیچ که ست باطلی ي انگیزه و نیت گرایی، لیم  

 که این ندارند. فرقی غیرمسلمان، و مسلمان ،شود می انجام ملی اهداف با که جنگی

 پندارند، می پیامبر حدیث را آن و )1(»است ایمان از وطن، اشتند دوست« گویند: می

 خاطر به را آن باید باشد، اسالمی کشوري، اگر ندارد. اساسی و پایه هیچ و است دروغ

 هر در دوردست؛ سرزمینی خواه و باشد تو زادگاه خواه داشت؛ دوست آن بودن یاسالم

 کنیم. دفاع آن از داریم وظیفه ست، اسالمی سرزمینی که سبب بدان صورت،
 از دفاع در که است این جنگیدن، در درست نیت که بدانیم باید صورت، هر در

 نه باشد، اسالمی وطن، از دفاع در ما ي انگیزه یا بجنگیم اسالم خاطر به ،خود سرزمین

 ملی. صرفاً
 و ببرد یغما به را مالت خواست می و شد ور حمله تو به ات خانه در کسی، اگر ولی

 فرمان این، زیرا برخیزي؛ او با مقابله به باید ند،ک آبرویی بی ات خانواده به یا

 سراغش به کسی که پرسیدند شخصی ي درباره اهللا رسول از است. خدا رسول

 اهللا رسول ؛بگیرد ناحق به را مالش خواهد می و بده من به را مالت گوید: می و رود می
 ».بجنگ او با« فرمود: »کنم؟ چه جنگید، من با اگر« فت:گ ».نده او به را مالت« فرمود:

 اگر« پرسید: ».هستی شهید کشت، را تو اگر« فرمود: »؟چه کشت، مرا اگر« کرد: عرض

 زیرا )2(؛»ست دوزخی بکشی، را او تو، اگر« فرمود: »چیست؟ حکمش بکشم، را او من،

 درگیر تو با مسلمانی اگر باشد. مسلمان هرچند رود؛ می شمار به مگرستو تجاوزکار او،

 و بود خواهد دوزخی کشتی، را او اگر و بجنگ او با کند، بیرون ات خانه از را تو تا شد
 است. تجاوزکار او، بکشم؟ را مسلمانی چگونه نگو: هستی. شهید کشت، را تو او، اگر

 بیاییم وتاهک نیستند، بند پاي تعهدي هیچ به مؤمنان ي درباره که تجاوزکارانی برابر در اگر

 ایجاد تباهی و فساد زمین، در و شوند می مسلط سرانجام، ،نکنیم برخورد ها آن با و

 یک جنگ به که است روشن تهاجمی. نه ست، تدافعی اي، مبارزه چنین این کنند. می

 ) این را گفته است.106» (المصنوع فی معرفۀ الحدیث الموضوع«هیچ اساسی ندارد؛ هروي قاري در  )1(
 140صحیح مسلم، ش:  )2(
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 تجاوزکار، گرچه کنیم؛ می دفاع خود ناموس و مال و جان از بلکه رویم؛ نمی مسلمان

 ناموس و مال بر بخواهد و باشد داشته ایمان شخصی، ندارد امکان باشد. مسلمان

ُ  فسوق املسلم سباُب « است: فرموده اهللا رسول رو این از شود؛ چیره مسلمانی
ُ

 وقتاهل

 با که کسی ».کفر او، با جنگیدن و است فسق مسلمان، به ناسزاگویی« یعنی: ؛»�فر

 ایمان کم یا ندارد ایمان که صیشخ چنین با باید پس ندارد. ایمان جنگد، می مسلمانان

 پیکار او با« فرمود: زیرا است؛ واجب اهللا رسول ي فرموده  به این، و کنیم مقابله است،

 را تو او، اگر« طور همین و ».ست دوزخی بکشی، را او اگر« د:فرمو حتی و »کن مقابله و

 ست تهاجمی کارپی یکی، دارد: وجود پیکار نوع دو که این نتیجه ».هستی بهشتی بکشد،

 ترك را اذان آبادي، یا شهر یک مردم اگر مثالً باشد. می جایز خاصی شرایط در فقط که

 آنان با که است واجب امر ولی بر اما -نیست اسالم ارکان جزو اذان، هرچند - کنند،

 چنین هم اند. کرده ترك را اسالمی شعایر از یکی ها آن زیرا بگویند؛ اذان تا نماید پیکار

 با که است واجب ما بر نمایند، ترك نیست، اسالم ارکان جزو که آن با را عید نماز راگ

 پاسخشان در است، اسالم ارکان جزو اذان، مگر بگویند: کسانی اگر کنیم. پیکار آنان

 آنان با ما و داشت گرامی باید که ست اسالمی شعایر جزو ولی خیر؛ گوییم: می

 دهند. اذان تا جنگیم می
 میانشان در که است واجب ام بر شدند، درگیر هم با مسلمانان از گروه ود هرگاه

 ما بر کند، تجاوز دیگري بر گروه، دو این از یکی اگر ولی کنیم؛ برقرار شتیآ و صلح

 اهللا فرمان به دوباره و بردارد تجاوز از دست تا بجنگیم تجاوزگر گروه با که است واجب

 تدافعی، پیکار با تهاجمی پیکار بنابراین است. مانمس تجاوزگر، گروه هرچند بازگردد؛

 متأسفانه است. مهم خیلی نیت، کردن درست که نبریم یاد از حال، عین در دارد. تفاوت

 اسالم از نامی ها آن در ولی نویسند، می بسیار وطن ي درباره جراید، و ها وزنامهر در

 روش و راه به امت آوردن وير رو این از رود. می شمار به بزرگی نقص این، و نیست.

 که کنیم می درخواست متعال پروردگار از است. گریزناپذیر ضرورت یک درست،

 دهد. توفیق است، آن در او رضاي که چه آن به ار ما ي همه
*** 
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ارِِث اثلَّقيِف  -١٠
ْ

نَّ انلَّيِبَّ  وعن أيب بَْ�َرة نُفْيِع بِْن احل
َ
ُمْسلَِما«قال:  أ

ْ
ىَق ال

ْ
ِن إَِذا اتل

قاتُِل واملْقُتوُل يف انلَّارِ 
ْ
ال: » �سْيفْيِهَما فال

َ
ْقُتول؟ ق

ْ
َقاتُِل فَما بَاُل امل

ْ
، َهَذا ال ت: يَا َرُسول ا�َّ

ْ
ل
ُ
ق

ْتِل َصاِحبِهِ «
َ
 ىلَعَ �

ً
 )1(. [متفٌق عليه]»إِنَُّه اَكَن َحِر�صا

گاه دو هر«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ، نُفَیع بن حارث ثقفیابوبکره ترجمه:
». اند مسلمان، با شمشیرهایشان رویاروي هم قرار بگیرند، قاتل و مقتول، در دوزخ

ولی گناه مقتول چیست؟ خدا! (دوزخی بودن) قاتل روشن است؛  گفتم: اي رسول
 ».بر کشتن طرف مقابلش حریص بود او«فرمود: 

 شرح
ىَق  إَِذا«

ْ
ُمْسِلَمانِ  اتل

ْ
 شمشیر هم روي به مسلمان، دو وقتی« یعنی: ؛»�سيْفيِْهَما ال

 سالح نام که تفنگ مانند اي وسیله هر ولی کرد؛ ذکر نمونه، عنوان به را شمشیر .»بکشند

 مفهوم این در رود، کار به قتل براي که دیگري چیز هر یا سنگ نیز و شود، اطالق آن بر

 دیگر یک قتل صدد در و بکشند اسلحه هم روي به مسلمان دو وقتی آري! گنجد. می

 اند. دوزخی -مقتول و قاتل  -دو هر برساند، قتل به را دیگري ها، آن از یکی و برآیند

 و عمد به را مؤمنی چون باشد؛ می روشن قاتل، بودن دوزخی کرد: عرض ابوبکره
 فرماید: می اهللا ست. یدوزخ پس است؛ کشته ناحق 

َتَعّمِدٗ  اِمنٗ ُمؤۡ  ُتۡل َ�قۡ  َوَمن﴿ ٓ  امُّ ُ ٱ وََغِضَب  �ِيَها اِ�ٗ َ�ٰ  نَّمُ َجهَ  ۥُؤهُ فََجَزا  هِ َعلَيۡ  �َّ
َعدَّ  ۥَولََعَنهُ 

َ
    ]٩٣:  النساء[  ﴾٩٣ اَعِظيمٗ  َعَذابًا ۥَ�ُ  َوأ

عمد بکشد، جزایش دوزخ است و جاودانه در آن خواهد ماند؛ و اهللا بر  و هر کس، مؤمنی را به
 ایش آماده ساخته است.او خشم گرفته، و او را از رحمتش دور نموده و عذاب بزرگی بر

 قبول و پذیرش براي مناظره، در هایی جمله چنین .»القاتل هذا« گفت: ابوبکره

 ست؛ یدوزخ قاتل، که است درست و داریم قبول یعنی: رود؛ می کار به موضوع کردن

 به ».بود حریص رفیقش، کشتن بر او« فرمود: اهللا رسول چیست؟ مقتول گناه ولی

 او بر مقابلش، طرف و نشد موفق ولی بود؛ آورده خود با را قتل ي هوسیل نیز خاطر همین

 با است، کرده مبادرت کار بدین و داشته قتل نیت که جا آن از بنابراین یافت. برتري

 .2888و...؛ صحیح مسلم، ش:  31صحیح بخاري، ش: )1(
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 بستگی ها نیت به اعمال، آري! دارد. را قاتل حکم نرسیده، مقصودش به که وجودي

 به که جاست این است. شده قتل مرتکب گویا قتل، نیت خاطر به صشخ این و دارند

 فهو دِمه دون قُِتَل  نمَ « که: بریم می پی اهللا رسول ي فرموده این با حدیث این تفاوت

 در که کسی« یعنی: ؛»شهيدٌ  فهو ماهِل  دون قُِتَل  من و شهيدٌ  فهو أهِله دون قُِتَل  من و شهيٌد،

 کشته خود ي خانواده از دفاع خاطر به که کسی است؛ شهید شود، کشته جانش از دفاع

 نیز تر پیش ».است شهید شود، کشته مالش از دفاع در که کسی و است؛ شهید شود،

 بکشد، را تو او، اگر و ست دوزخی بکشی، را او اگر« بود: آمده آن در که گذشت حدیثی

 در کند، می دفاع خویش جان و آبرو خانواده، مال، از که انسانی زیرا )1(؛»هستی بهشتی

 گرفت. را ویشلج توان می قتال، و پیکار با تنها که خیزد می بر مقابله به تجاوزگري برابر

 برخاسته، دفاع به که کسی اگر و ست دوزخی شود، کشته زگرواتج اگر صورت این در

 که کسی یعنی شود؛ می روشن جا این در تفاوت باشد. می بهشتی و شهید برسد، قتل به

 کسی طور همین و بود خواهد دوزخی بکشد، را مانشمسل برادر قتل نیت با و قصد به

 ولی داشته، را او کشتن قصد نیز خود و شود می کشته مسلمانش، برادر دست به که

 ست. دوزخی نیز مقتولی چنین است؛ نشده موفق
 یکی قتل، که دهد می نشان و است قتل گناه بودن بزرگ گر بیان ابوبکره حدیث

 شود می برداشت چنین حدیث این از رود. می شمار به دوزخ به ورود عوامل ترین مهم از

 ها پرسش به اهللا رسول و کردند می مطرح داشتند، که اشکالی و شبهه هر صحابه که

 در نیست؛ پاسخ بی سنت، و کتاب در اي شبهه هیچ رو این از داد؛ می پاسخ شبهاتشان و

 مواردي در و است ههمرا السؤ طرح با سنت و کتاب در شبهات به گویی پاسخ اي پاره

 اهللا رسول مثال: عنوان به گردد. می ارائه ها شبهه پاسخ شود، مطرح پرسشی که آن بی نیز
 سال یک مانند اولش، روز که ماند می زمین در روز چهل که داد خبر »دجال« ي درباره

 م،ایا سایر و هفته یک ي اندازه به سوم، روز و ماه یک چون هم دومش، روز و است

 است، سال یک مانند که روزي در آیا پرسیدند: صحابه ت.یسعاد روزهاي همانند

 /خ آلبانی، از شی6445صحیح الجامع، ش:  )1(
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 )1(.»قدره هل اقدروا ل�ن ال،« فرمود: اهللا رسول بخوانیم؟ نماز وعده یک فقط باید

 اگر است. نمانده پاسخ بی ما براي سنت، و کتاب در اي شبهه هیچ ی،هال فضل به بنابراین

 وجود سنت و کتاب در آن حل کنیم می فکر که آید می پیش کالیاش موارد، از اي پاره در

 براي یا عاجزیم سنت، و قرآن در آن حل شناخت از ما، که است این دلیلش ندارد،

 ولی ایم؛ نپرداخته بررسی و کنکاش به یکاف ي اندازه به و ایم کرده کوتاهی آن، شناخت

 ست.نی پاسخ بی سنت، و کتاب در اي شبهه هیچ حقیقت، در
*** 

َصالَةُ الرَُّجِل يف مجاعٍة تز�ُد ىلَعَ : « قال: قال رسول اهللا وََ�ْن أيب ُهَرْ�َرةَ  -١١
ُوُضوء 

ْ
ْحَسَن ال

َ
أ
َ
 ف

َ
أ َحَدُهْم إِذا تََوضَّ

َ
نَّ أ

َ
 وِعرْش�َن َدرََجًة، وذلَِك أ

ً
َصالَتِِه يف ُسوقِِه َوَ�يْتِِه بْضعا

 
َّ
َمْسِجد ال يُِر�ُد إِال

ْ
 ال

َ
ىت

َ
ُ بِها َدرجٌة  ُ�مَّ أ

َ
 ُرفَِع هل

َّ
ْم َ�ُط ُخطَوةً إِال

َ
الَةُ، ل  الصَّ

َّ
الََة، ال َ�ْنَهزُهُ إِال الصَّ

الَةِ َما اَكنَِت  َمْسِجَد اكَن يف الصَّ
ْ
إَِذا دخل ال

َ
َمْسِجد، ف

ْ
وَُحطَّ َ�ْنُه بَِها َخطيَئٌة حىتَّ يَْدخَل ال

َمالئَِ�ُة يَُص 
ْ
الةُ ِ�َ اليت حتبُِسه، َوال ي َص�َّ �ِيه، الصَّ

َّ
َحدُ�ْم ما دام يف َ�ْلِسِه اذل

َ
وَن ىلَعَ أ

ُّ
ل

ْم ُ�ِْدْث �ِيهِ 
َ
ْم يُْؤِذ �ِيه، َما ل

َ
ْيه، مال

َ
ُهمَّ تُْب َعل

َّ
، الل

َ
ِفْر هل

ْ
ُهمَّ اغ

َّ
ُهمَّ ارمَْحْه، الل

َّ
ون: الل

ُ
 ».يُقول

 )2([متفق عليه؛ اين، لفظ مسلم است.]
صورت جماعت  نماز انسان به«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

زیرا  بیست و چند درجه برتري دارد؛ خواند، اش می در بازار و خانه بر نمازي که
هرگاه یکی از شما، وضوي درست و کاملی بگیرد و به مسجد برود و قصدي جز 

، گرددبلندش نکرده باشد، تا زمانی که وارد مسجد  اي جز نماز نماز نداشته و انگیزه
کم ش اگناه ی ازو یک شود میدارد، یک درجه بر درجاتش افزود  با هر قدمی که برمی

در انتظار نماز نشسته، گویا در  ، مادامی کهشودمی که وارد مسجد ا. و هنگگردد می

ي نماز  ي فاصله اندازه . [مفهوم حدیث این است که پس از طلوع صبح، به2937صحیح مسلم، ش:  )1(
صبح تا ظهر در روزهاي عادي صبر کنید و با گذشت این مدت از طلوع صبح، نماز ظهر را بخوانید و 

جا آورید.  هاي عادي، بهي اوقات نماز در روز گیري فاصله به همین منوال، سایر نمازها را با اندازه
 (مترجم)]

 )272، 649؛ و صحیح مسلم، ش: (647صحیح بخاري، ش:  )2(
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و فرشتگان براي کسی که در جاي نمازش نشسته تا مادامی که  حالِ نماز است.
گویند: یا اهللا! بر او رحم  کنند و می دعا میآزار کسی نشده است، وضو یا باعث  بی

 ».ي او را بپذیر ؛ یا اهللا! توبهفرما و او را بیامرز
 شرح

 که نمازي بر نمازش بخواند، نماز جماعت با انسان اگر که است این حدیث، فهومم

 چراکه ؛دارد برتري درجه هفت و بیست خواند، می کارش و کسب محل در یا خانه در

 راجح قول است. کرده واجب اهللا، که ست کمیح به کردن عمل جماعت، با نماز اداي

 که است جباو مسلمانی هر بر و باشد می عین فرض جماعت، نماز که است این علما،

 ي آیه و است آمده باره این در احادیثی زیرا بخواند؛ مسجد در و جماعت با را زشنما
 دارد: اشاره نکته همین به نیز نساء ي سوره 102

َ�مۡ  �ِيِهمۡ  ُكنَت  �َذا﴿
َ
لَوٰ ٱ لَُهمُ  َت فَأ ٓ  َتُقمۡ فَلۡ  ةَ لصَّ َعَك  ُهمّمِنۡ  �َِفةٞ َطا   ]  ١٠٢:  النساء[  ﴾مَّ

و هنگامی که در میانشان بودي و برایشان نماز را برپا کردي، باید گروهی از آنان، با تو به  
 نماز بایستند.

 نماز خداوند وقتی پس است؛ خوف حالت و جنگ زمان به مربوط این،

 به عادي، شرایط در جماعت نماز قطع طور به کرده، واجب حالتی چنین در را جماعت

 باشد.  می واجب اولی طریق
 شما از یکی هرگاه زیرا« فرمود: بیان را جماعت نماز برتري دلیل اهللا رسول سپس

 اي انگیزه و نداشته نماز جز قصدي و برود مسجد به و بگیرد کاملی و درست وضوي

 دارد، برمی که قدمی هر با گردد، مسجد وارد که زمانی تا باشد، نکرده بلندش نماز جز

 که کند نمی فرقی ».گردد می کم گناهاش از یکی و شود، می افزود درجاتش بر درجه یک

 دارد: وجود فایده دو هرقدمی، در نزدیک؛ یا باشد دور مسجد،
 افزاید.  می درجاتش بر درجه یک ن،آ ازاي در اهللا که این اول: ي فایده

 فضل این، و کند. می کم او از را گناهانش از یکی اهللا که این دوم: ي فایده و

 ست. بزرگی
 نشسته، نماز انتظار در تا که این آن، و دارد نیز دیگري بزرگ فضیلت این، بر عالوه

 هر و املسجد ةحتي نماز و شوي می مسجد وارد که هنگامی است. نماز حالِ در گویا
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 تو براي نشینی، می جماعت نماز انتظار به و آوري می جا به بخواهد، خدا که را نمازي

 شود. می منظور نماز ثواب
 نشسته نمازش جاي در که کسی براي فرشتگان دارد؛ وجود هم چهارمی تفضیل

 را او ي توبه هللا!ا یا بیامرز؛ را او و فرما رحم او بر اهللا! یا« گویند: می و کنند می دعا است،

 حاضر مسجد در اعمال، این با و نیت این با که گردد می کسی نصیب پاداش، این ».بپذیر

 جز اي انگیزه و شود بیرون اش خانه از سپس« که: است حدیث بخش این دلیلش، شود.

 چنین به یابی دست براي چه آن که دهد می نشان این، ».باشد نکرده خارج را او نماز،

 این از شود، خارج دیگري قصد به اش خانه از اگر اما است؛ نیت دارد، اعتبار یفضیلت

 چون و شود بیرون خانه از اش مغازه قصد به اگر مثالً گردد؛ نمی برخوردار فضیلت

 زیرا یابد؛ نمی دست پاداش بدین صورت این در برود، مسجد به بشنود، را اذان صداي

 پاداش البته کند. می ترك را اش خانه نماز، ي انگیزه با فقط که ست کسی آنِ از پاداش این

 مسجد قصد به را کارش و کسب محل یا مغازه که شود می ثبت زمانی از شخصی، چنین

 کند. ترك وضو، حالت در و
*** 

�ِلب و -١٢ ُمطَّ
ْ
ِ بِْن عبَّاِس بِْن َ�ْبِد ال َعبَّاِس َ�ْبِد ا�َّ

ْ
، اهللا رسول َ�نْ  $�ََ�ْن أيب ال

 قال: �ِيما يَ 
َ

َ ذلك: «ْروى َ�ْن ر�ِّه َ�َباَرَك َوَ�َعاىل يِّئاِت ُ�مَّ َ��َّ سناِت والسَّ
ْ

إِنَّ اهللا كَتَب احل
 ِعْنَدهُ حسنًة اكِملًة َو�ِْن همَّ بَها 

َ
ُ ِعْنَدهُ َ�َباَرَك َوَ�َعاىل َها كتَبَها ا�َّ

ْ
لْم يْعَمل

َ
فَمْن همَّ حِبََسنٍة ف

 ُ َتَبَها ا�َّ
َ
َها ك

َ
ْضَعاٍف كث�ٍة ، َو�ِْن َهمَّ �ِسيَِّئِة  َ�َعِمل

َ
 أ

َ
 َسْبِعَمائِِة ِضْعٍف إىِل

َ
َعرْش َحَسَناٍت إىِل

ُ َسيَِّئًة َواحِ  َتَبَها ا�َّ
َ
ًة، َو�ِْن َهمَّ بِها فَعِملَها ك

َ
ُ ِعْنَدهُ َحَسَنًة اكِمل َتَبَها ا�َّ

َ
َها ك

ْ
ْم َ�ْعَمل

َ
ل
َ
 ».َدةً ف

 )1([مّتفق عليه]
 که است روایت $عبدالمطّلب بن عباس بن عبداهللا عباس،ابو از ترجمه:

 و است نوشته را ها بدي و ها نیکی اهللا، همانا« فرمود: پروردگارش از نقل به اهللا رسول
 انجام را آن ولی بکند، را نیکی عمل انجام ي اراده هرکس که: کرد بیان را این سپس

 کسی اگر و کند. می ثبت کامل یکین یک خود، نزد او براي تعالی و تبارك اهللا ندهد،
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 و نیکی صد هفت تا ده خود، نزد اهللا کند، عمل آن به و نماید را نیکی عمل انجام قصد
 انجام را آن ولی کند،ب را بدي عمل انجام قصد هرکس و .نویسد می برایش ،تر بیش

 عمل انجام قصد اگر و کند. می ثبت برایش کامل نیکی یک خود، نزد خداوند ،ندهد

 .»نماید می ثبت بدي، یک برایش خداوند ،دهد انجامش و نماید را بدي
 شرح

 دو شامل ها، بدي و ها نیکی نوشتن ».است نوشته را ها بدي و ها نیکی اهللا،« فرمود:

 معناست:
 همه اهللا چراکه ؛»محفوظ لوح« در ها بدي و ها نیکی کردن ثبت نخست: معناي

 فرماید: می که چنان است. کرده ثبت آن، در را چیز

    ]٤٩: القمر[  ﴾٤٩ بَِقَدرٖ  هُ َ�ٰ َخلَقۡ  ءٍ َ�ۡ  ُ�َّ  إِنَّا﴿
 ایم. (مقرر در لوح محفوظ) آفریده ي  راستی ما، هر چیزي را به اندازه به

 فرماید: می نیز و

سۡ  َوَ�بِ�ٖ  َصِغ�ٖ  َوُ�ُّ ﴿       ]٥٣: القمر[  ﴾٥٣ َتَطرٌ مُّ
 ه است.و هر (عمل) کوچک و بزرگی نوشته شد

 است. کرده مقدر و ثبت »محفوظ لوح« در را ها بدي و ها نیکی اهللا آري!
 مطابق را آن متعال اهللا دهد، انجام اي بدي یا نیکی اي بنده هرگاه دوم: معناي

 کند. می ثبت خویش فضل و عدل طبق بر طور همین و حکمت
 است: گونه دو بر اعمال ضبط و ثبت و نوشتن ،بنابراین

 و است آگاه آن، از اهللا فقط و خورده رقم تر پیش که تقدیري یا ،ضبط و ثبت  -1
 بديِ یا نیکی که آن تا ؛نیکی یا زده رقم بدي او براي اهللا، که داند نمی ما از یک هیچ

 شود. واقع خورده، رقم
 عملی انسان وقتی دهد؛ می انجام را آن انسان، که هنگامی به اعمال ضبط و ثبت -2

 شود. می ثبت یهال فضل و عدل حکمت، مطابق عملش دهد، انجام
 انجام چگونه انسان اعمال ضبط و ثبت که کرد بیان پیامبر یعنی ؛»ذلک ب�َّ  ثم«

 و تبارك اهللا ندهد، انجام را آن ولی بکند، را نیکی عمل انجام ي اراده وقتی شود. می
 قرآن تا گیرد می وضو یشخص مثالً کند. می ثبت کامل نیکی یک خود، نزد او براي تعالی
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 کاملی نیکی کند. می خودداري قرآن تالوت از و پردازد می دیگري کار به ولی بخواند،

 گردد. می ثبت او براي
 صدقه ولی نماید، می مشخص هم را صدقه مال حتی و دهد صدقه کند می اراده

 تصمیم رطو همین و شود. می نوشته برایش کامل نیکی یک ،کرده که نیتی با دهد. نمی

 ثبت او براي کاملی پاداش آري! خواند. نمی ولی بخواند، نماز رکعت دو گیرد می

 گردد. می
 آن که آن حال شود، می ثبت او براي کاملی نیکی چگونه بگوید: کسی است ممکن

 همین باشد. می کران بی اهللا، فضل و لطف که: است این پاسخ، است؟ نداده انجام را

 آید؛ می دل در زیادي هاي اراده زیرا شود؛ می محسوب ینیک یک او براي نیک، ي اراده

 خود نیک ي اراده به اگر شود؛ می نوشته برایش کند، نیک ي اراده اگر بد. چه و نیک چه

 این البته گردد. می ثبت برایش این، از تر بیش بلکه و نیکی صد هفت تا ده نماید، عمل

 چه هر دارد. بستگی اهللا رسول از او رويپی و اخالص میزان به پاداش، و اجر تفاوت

 تر بیش ثوابش و ،تر کامل عبادتش باشد، تر بیش اهللا رسول از اش پیروي و اخالص

 است.
 ندهد، انجام را آن ولی د،بکن را بدي عمل انجام قصد هرکس و« فرمود: نیز و

 تصمیم شخصی، مثال عنوان به .»کند می ثبت برایش کامل نیکی یک خود، نزد خداوند

 نیکی یک بنابراین، دهد؛ نمی انجام را کار این اهللا، ترس از ولی کند، دزدي که گیرد می

 همین به و است گفته ترك را معصیتی اهللا، خاطر به او زیرا شود؛ می ثبت برایش کامل

اَي  ِمنْ  تََرَ�َها« است: مدهآ حدیثی در که چنان ابد.ی می پاداش نیز سبب  به او« یعنی: ؛»َجرَّ

 بدي یکی فقط دهد، انجام بدي ملع اگر پس، )1(».است کرده ترك را آن من، خاطر

 فرماید: می متعال اهللا زیرا تر. بیش نه شود، می ثبت و نوشته او براي

ٓ  َمن﴿ ِ  ءَ َجا مۡ  َعۡ�ُ  ۥفَلَهُ  َسَنةِ �َۡ ٱب
َ
ۖ أ ٓ  َوَمن َثالَِها ِ  ءَ َجا ّيَِئةِ ٱب  لََهاِمثۡ  إِ�َّ  َزىٰٓ ُ�ۡ  فََ�  لسَّ

      ]١٦٠: األنعام[  ﴾١٦٠ لَُمونَ ُ�ظۡ  َ�  ُهمۡ وَ 
یابد و هر کس کار بدي انجام دهد، تنها هر کس کار نیکی انجام دهد، ده برابرش پاداش می

 شود. ها نمی ي کارِ بدش مجازات خواهد شد. و هیچ ستمی به آنبه اندازه
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 نیکی و خیر به را صاحبش نیت، که این و نیت اعتبار بر ست دلیلی حدیث، این

 رساند. می
 آن انجام به و بکند را بدي عمل انجام قصد انسان اگر که شد بیان کتهن این تر پیش

 شود؛ می نوشته آن گناه او براي برساند، انجام به را آن نتواند ولی ورزد، مبادرت عمل

 شمشیر هم روي به مسلمان، دو هرگاه« بود: آمده حدیث در تر پیش که طور همان

 روشن قاتل بودن) (دوزخی خدا! رسول اي گفتند: ».اند دوزخ در مقتول، و قاتل بکشند،

 )1(».بود حریص مقابلش طرف کشتن بر او،« فرمود: چیست؟ مقتول گناه ولی است؛
*** 

اِب  -١٣ طَّ
ْ

ِ بِْن ُ�َمَر بِْن اخل  اهللا قال: َسِمْعُت رسوَل  $وعن أيب َ�ْبد الرَّمْحَن َ�ْبِد ا�َّ
ََدَرْت «َ�ُقوُل: 

ْ
وهُ، فا�

ُ
َدَخل

َ
 اَغٍر ف

َ
بِيُت إىِل

ْ
ُ�ْم َحىتَّ آَواُهُم امل

َ
ْبل

َ
ْن اَكَن � ُة نفٍر ِممَّ

َ
الَث

َ
َق ث

َ
اْ�َطل

ْن تَْدُعوا 
َ
 أ

َّ
ْخَرةِ إِال وا: إِنَُّه ال ُ�ْنِجيُ�ْم ِمْن الصَّ

ُ
َغاَر، َ�َقال

ْ
ْيِهْم ال

َ
ْت َعل َسدَّ

َ
بِل ف

ْ
َصْخرٌة ِمَن اجل

ْ�َمالِ تعاىل بصالح  اهللاَ 
َ
 ُ�م.أ

ْهالً َوال 
َ
غبُِق قْبلَهما أ

َ
ْنُت الَ أ

ُ
بِ�ان، و�

َ
بَواِن َشْيَخاِن ك

َ
ُهمَّ اَكَن يِل أ

َّ
قال رجٌل ِمنُهم: الل

هَما 
َ
ُهَما غُبوق

َ
َحلْبت ل

َ
ْيهَما َحىتَّ نَاَما ف

َ
ِرْح َعل

ُ
لْم أ

َ
 ف

ً
جِر يَْوما ُب الشَّ

َ
ى يب َطل

َ
ماالً فنأ

 ، وََجْدُ�ُهَما نَائِمْ�ِ
َ
َقَدُح ىلَعَ ف

ْ
بِْثُت َوال

َ
ل
َ
ْو َماالً، ف

َ
ْهالً أ

َ
ُهَما أ

َ
ْبل

َ
بَِق �

ْ
غ

َ
ْن أ

َ
وقَظهَما وَأ

ُ
ْن أ

َ
رِْهت أ

َ
ك

َ
ف

رَشَ�ا 
َ
اْستَْيقَظا ف

َ
َد� ف

َ
ْبَيُة َ�َتضاَغْوَن ِعْنَد ق َفْجُر َوالصِّ

ْ
ْ�َتِظُر اْستِيَقاَظُهما َحىتَّ بََرَق ال

َ
يَِدى أ

 
ُ
ُهمَّ إِْن ك

َّ
ُهَما. الل

َ
ُْن �ِيِه ِمْن َهِذهِ َ�ُبو� ْج َ�نَّا َما �َ ُت َذلَِك ابْتَِغاَء وَْجِهَك َ�َفرِّ

ْ
ْنُت َ�َعل

ُُروَج ِمْنه.
ْ

 ال �َْسَتطيُعوَن اخل
ً
ْخَرة، فاْ�َفرََجْت َشيْئا  الصَّ

نْ 
ُ
َّ و� رواية: ك َحبَّ انلَّاِس إيِلَ

َ
ُهمَّ إِنَُّه اَكنْت يِلَ اْ�َنُة عمٍّ اكنْت أ

َّ
ِحبَُّها قال اآلخر: الل

ُ
ُت أ

ْت بَِها َسَنٌة ِمَن  مَّ
َ
ل
َ
اْمَتَنَعْت ِم�ِّ َحىتَّ أ

َ
َرْدُ�َها ىلَعَ َ�ْفسَها ف

َ
أ
َ
شد َما ُ�بُّ الرَِّجاُل النَِّساء، ف

َ
أ
َ
ك

َجاَءتِْ� 
َ
نَِ� ف ْ�َطْيُتهَ السِّ

َ
أ
َ
َ بَيِْ� َوَ�ْ�َ َ�ْفِسَها ا ِعرْش�َن َوِمائََة ِديَناٍر�ٍف ِّ�َ ْن ختُ

َ
ت،  ىلَعَ أ

َ
فَفَعل

ْيَها و� رواية : 
َ
َدْرُت َعل

َ
الت: اتَِّق اهللا وال َ�ُفضَّ «َحىتَّ إَِذا ق

َ
َعْدُت َ�ْ�َ رِْجلْيَها، ق

َ
ا � مَّ

َ
ل
َ
ف

هُ 
َّ
ْ�َطيُتَها، الل

َ
ي أ

َّ
َهَب اذل ُت اذلَّ

ْ
َحبُّ انلَّاِس إيِلَّ َوتر�

َ
ُت َ�ْنَها َوِ�َ أ

ْ
ف ه، فانرَْصَ  حِبَقِّ

َّ
اَ�َم إِال

ْ
مَّ اخل
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 ِ �َُّهْم ال إ
َ
ْخَرةُ َ�ْ�َ � ُْن �ِيه، فانَفرََجِت الصَّ ُرْج َ�نَّا َما �َ

ْ
ْنُت َ�ْعلُت َذلَِك ابْتَِغاَء وَْجِهَك فاف

ُ
ْن ك

ُُروَج ِمْنَها.
ْ

 �َْسَتِطيُعوَن اخل
ْجَرُهْم َ�ْ�َ رَُجٍل 

َ
ْ�َطْيُتهْم أ

َ
جَراَء وَأ

ُ
َجْرُت أ

ْ
 اْسَتأ

ِّ
ُهمَّ إِ�

َّ
اَل اثلَّالِث: الل

َ
ي  وق

َّ
َواِحٍد تََرَك اذل

رت أجره حىت كرثت منه األموال   وذهب فثمَّ
َّ

َّ فجاءهل دِّ إيِلَ
َ
� بعد ح� فقال يا عبداهللا أ

ِ ال  َغَنم َوالرَّ�ِيق فقال: يا َ�ْبَدا�َّ
ْ
ََقِر َوال ْجرِك: ِمَن اِإلبِِل َوابلْ

َ
ت: لُكُّ َما تََرى مْن أ

ْ
ْجرِي، َ�ُقل

َ
أ

ت
ْ
ُهمَّ إِْن �َْستْهزْي يب، َ�ُقل

َّ
ْم َ�رْتُْك ِمْنه َشيْئا، الل

َ
ل
َ
ُه ف

َ
ُه فاْستاق

َّ
َخَذهُ لُك

َ
أ
َ
ْسَتْهزُي بك، ف

َ
: الَ أ

ْخَرةُ فخرَُجوا  اْ�َفرََجِت الصَّ
َ
ُْن �ِيه، ف ُرْج َ�نَّا َما �َ

ْ
ُت َذلَِك ابْتَغاَء وَْجِهَك فاف

ْ
ْنُت َ�َعل

ُ
ك

 )1([متفق عليه] .َ�ْمُشونَ 
 اهللا رسول از گوید: می $خطاب بن عمر بن اهللادبع ابوعبدالرحمن، ترجمه:

 فرا شب که این تا بودند هم با سفري در گذشته، هاي امت از نفر سه« فرمود: که شنیدم

 ناگهان شدند. غار وارد و بردند پناه غاري به شب) کردن (سپري بیتوته براي و رسید

 از گفتند: گرکدیی به .بست رویشان به را غار ي دهانه و شد سرازیر کوه، از بزرگی سنگ

 (و بخوانیم را اهللا خود، نیک اعمال به توسل با که این مگر ،یابیم نمی نجات سنگ این

 مادرِ و پدر پروردگارا! گفت: و کرد دعا آنان از یکی کنیم). نجات درخواست

 انغالم و انفرزند و زن به دادن غذا از پیش که بود این بر عادتم و داشتم؛ اي خورده سال

 چراندن (براي چراگاه جستجوي در روزي دادم. یم غذا مادرم و پدر به د،خو

 خوابیده دو آن ،بازگشتم مادرم و پدر نزد وقتی و برگشتم خانه به دیر ،گوسفندانم)

 یا کنم بیدارشان که نپسندیدم بودند، خوابیده هنوز چون و دوشیدم شیر برایشان بودند.

 دست هب را شیر ظرف بنوشیم. شیر ها آن از پیش ارانم،ک خدمت و فرزندان و زن و خودم

 تا ماندم منتظر کردند، می قراري بی گرسنگی از من پیشِ ها، بچه که حالی در و گرفتم

 را شیرشان و شدند بیدار ها آن و زد سر صبح ي سپیده که این تا شوند یدارب مادرم و پدر

 این از را ما ام، هداد انجام تو شنوديخو خاطر هب را عمل این اگر پروردگارا! نوشیدند.

 نه اما ؛خورد تکان اندکی سنگ، گاه آن ده.ب نجات ایم، شده گرفتارش که مصیبت

 .بیایند بیرون غار، از بتوانند آنان که اي اندازه به

 .2743لم، ش: و...؛ صحیح مس2215صحیح بخاري، ش:  )1(
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 من نزد مردم ترین محبوب که داشتم عموییدختر ،من پروردگارا! گفت: ،دیگري

 من شوند، می زنان ي شیفته مردان، که وضعیتی شدت به دیگر: روایت به -بود.

 تا نکرد قبول او ولی دم؛کر ییامجوک درخواست او از باري  -بودم. شده اش  باخته دل

 قرار اختیارم در را خود اگر گفتم: آمد. نزدم و کرد پیدا نیاز ها سال از  یکی در که این

 دست او بر وقتی پذیرفت. ارناچ به او داد. خواهم تو به دینار بیست و صد یک دهی،

 ناحق به و بترس خدا از« گفت: من به -نشستم پاهایش میان وقتی روایتی: به و -یافتم،

 بخشیدم او به را مبلغ آن و مشد منصرف عمل، آن انجام از من ».نشکن را (عفّت) گوهرِ

 کار این راگ پروردگارا! بود. من نزد در مردم، ترین محبوب که شدم جدا او از حالی در و

 گاه آن ده. ماننجات هستیم، گرفتارش که بال این از ،است بوده تو شنوديخ خاطر هب من،

 بیایند. بیرون غار از بتوانند آنان که اي اندازه به نه ولی ؛خورد تکان جایش از اندکی سنگ
 پرداخت را شانمزد و گماشتم کاري به را کارگر چند پروردگارا! گفت: سومی

 تا انداختم کار به را او مزد ،من بود. رفته مزد، دریافت بدون که نفر کی مگر ؛نمودم

 ي بنده اي گفت: و آمد نزدم ،کارگر آن مدتی از پس آمد. دست هب زیادي ثروت که این
 هستند. تو آنِ از بینی، می برده و شتر گوسفند، گاو، از چه آن گفتم: .بده را مزدم خدا!

 تمام او سرانجام، کنم. نمی مسخره را تو گفتم: نکن! همسخر مرا خدا! ي هبند اي گفت:

 خاطر هب را کار این اگر پروردگارا! نگذاشت. چیزي و برد خود با و گرفت را ها آن

 کنار غار ي هدهان از سنگ، گاه آن ده. نجات گرفتاري این از را ما ام، داده انجام تو رضاي

 .دنددا ادامه راهشان به و آمدند بیرون ها آن و رفت
 شرح

  املِْبيُت  آَواُهمُ  َحىتَّ «
َ

 کنند. بیتوته آن در تا رفتند غاري به یعنی: »فََدَخلُوهُ  اَغرٍ  إِىل

 که بود بزرگ قدري به سنگ آن بست؛ را غار ي دهانه و شد سرازیر کوه از اي صخره

 ا،ه آن از یکی شدند. متوسل نیکشان اعمال به رو این از دهند؛ تکان را آن توانستند نمی

 به سومی، و را اش دامنی پاك و عفت دیگري، و کرد ذکر را مادر و پدر به اش نیکی

 .شد متوسل اش پرهیزکاري و کاري درست
 و اهل به دادن غذا از پیش که داشته اي ردهالخوس و پیر مادر و پدر گفت: اولی،

 »مال« و »اهل« حدیث، نص در است. داده می غذا خویش مادر و پدر به خود، غالمان
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 و غالمان مال، از منظور و هستند. شخص فرزندان و همسر اهل، از منظور است؛ آمده
 پایان در و برد می چراگاه به را ها آن که داشت گوسفندانی شخص، این او. کاران خدمت

 به سپس و داد می پیرش مادر و پدر به ابتدا و دوشید می را شیرشان و گشت می باز روز

 چراندن براي چراگاه جستجوي در روزي خویش. کاران دمتخ و فرزندان و همسر

 مادرش و پدر که بازگشت هنگامی کرد، دیر چون و رفت دورتري مسیر گوسفندانش،

 یا دهد شیر کارانش خدمت و خانواده به ابتدا آیا که کرد فکر خود با بودند. خوابیده

 را شیر ظرف یعنی کرد؛ انتخاب را دوم ي گزینه بماند. مادرش و پدر شدن بیدار منتظر

 ابتدا ترتیب بدین شوند. بیدار مادرش و پدر تا ماند منتظر و گرفت دست در دم سپیده تا

 او. غالمان و فرزندان و همسر سپس و نوشیدند شیر والدینش
 خوشنودي خاطر به را عمل این اگر پروردگارا!« گفت: و کرد دعا غار در شخص آن

 کارم در اگر یعنی: ؛»ده نجات ایم، شده گرفتارش که مصیبت این از را ما ام، داده انجام تو

 ده. نجاتمان مصیبت ینا از ام، بوده مخلص
 اخالص، و داشت اخالص عملی هر در باید که این بر ست دلیلی حدیث، این

 شخص آن از را وسیله این اهللا که چنان رود. می شمار به اعمال پذیرش اصلی محور

 بیرون غار از توانستند نمی که اي اندازه به البته شد؛ جا جابه اندکی سنگ، و پذیرفت

 بروند.
 به که داشت دخترعمویی او برداشت. دعا به دست خود، عفت به توسل با دومی،

 بود. شده دخترعمویش ي باخته دل شوند، می زنان ي شیفته مردان، که شکلی شدیدترین

 دخترعمویش ولی بگذارد؛ او تیاراخ در را خودش که کرد درخواست او از باري حتی

 تن وي ي خواسته به که داشت آن بر را دخترعمویش شدید، نیاز سرانجام، نکرد. قبول

 دینار بیست و صد شخص، آن ست.ین جایز ولی بود، شدید نیاز روي از گرچه که دهد

 از نیز او .دهد تن وي نامشروع ي خواسته به که این به مشروط داد، دخترعمویش به

 نامشروع ي خواسته به مرد، آن که بود نمانده چیزي وقتی کرد. قبول نیاز، و فقر يرو

 او به و ترساند خدا از را او زن، آن نشست، وي پاهاي میان که زمانی در برسد، خود

 و ترساند اهللا از را او آري! ».نشکن را (عفّت) گوهرِ ناحق به و بترس خدا از« گفت:
 به مشروع، ازدواج طریق از یعنی درست راه از تواند می که کرد یادآوري او به

 و گناه را اي رابطه چنین که زن آن بشکند. را عفت گوهر نباید ولی برسد؛ اش خواسته
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 زبان بر دل ته از را این چون و  بترس خدا از گفت: پسرعمویش به دانست، می معصیت

 شیفتگی رغم به و استبرخ مرد آن ترتیب بدین و کرد اثر ویشپسرعم دل در آورد،

 بود، دلش در هنوز زن آن محبت یعنی برداشت؛ زشت کار این از دست او، هب زیادش

 و نگرفت پس بود، داده او به که را پولی و بازداشت کار این از را او اهللا از ترس ولی
 خاطر به من کار این اگر پروردگارا!« که: کرد دعا چنین غار در مرد، آن بخشید. او به

 سنگ، گاه آن ».ده نجاتمان هستیم، گرفتارش که بال این از است، بوده تو شنوديخ

 این، بیایند. بیرون غار از بتوانند آنان که اي اندازه به نه ولی خورد، تکان جایش از اندکی

 را سنگ خواست، می اگر و تواناست کاري هر بر او زیرا است؛ اهللا هاي نشانه از

 را سنگ وتعالی، سبحانه اهللا اما داد؛ می نجاتشان و داشت برمی غار ي دهانه از باره یک به

 شود. متوسل خواست، می که نیکی عمل هر به آنان، از یک هر تا برنداشت باره یک به
 بازگو چنین را داستانش او شد. متوسل عمل در اخالصش و داري نتاما به می،سو

 که نفر یک مزد جز بود، داده را ها آن ي همه مزد و گماشته کاري به را کارگرانی که کرد

 با و ختاندا کار در را کارگر این مزد شخص، آن بود. رفته مزدش، دریافت از پیش

 شتر و گوسفند و گاو قبیل از فراوانی اموال به زد، هم به پول آن از که کاري و کسب

 را دشمز و آمد سراغش به مدتی از پس بود، نگرفته را مزدش که کارگري یافت. دست

 بینی، می جا این در برده و گوسفند و گاو و شتر هرچه گفت: او به شخص آن کرد؛ طلب

 که مزدي بده. را دممز نکن؛ ام مسخره گفت: نداشت، را انشگم که کارگر توست. آنِ از

 من آنِ از برده، و گوسفند و گاو و شتر همه این چگونه بود؛ کم خیلی داشتم، تو نزد

 با را همه این که گفت و کرد بازگو برایش را ماجرا شخص، آن ن.نک مسخره مرا است؟

 گرفت را همه بود، فهمیده را ماجرا اصل تازه، که کارگر است. کرده هم سرِ او ي سرمایه

 را کار این اگر پروردگارا!« گفت: و برداشت دعا به دست غار در شخص، آن رفت. و

 ي دهانه از سنگ، گاه آن ».ده نجات گرفتاري نای از را ما ام، داده انجام تو رضاي خاطر به
 دادند. ادامه راهشان به و آمدند بیرون ها آن و رفت کنار غار

 از بودند. داده انجام اهللا براي خالصانه که شدند متوسل اي شایسته اعمال به ها آن

 و پدر به نیکی که یابیم درمی و بریم می پی مادر و پدر به نیکی فضیلت به حدیث این
 میان از زندگی، هاي تاریکی و ها سختی آن، با که ست اي شایسته اعمال جزو مادر،

 رود. می
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 و عفت آري! بریم. می پی زنا از دوري و دامنی پاك و عفت فضیلت به چنین هم
 شمار به ها عمل برترین از یکی دارد، را کردن زنا توانایی انسان، که زمانی در دامنی پاك

 که بود خواهد گروهی هفت جزو ،شخصی چنین که شده ثابت اهللا رسول از رود. می

 دهد: می جا خود ي سایه زیر نیست، او ي سایه جز اي سایه که روزي در را ها آن اهللا،

ةٌ  َدَ�تْهُ  رَُجٌل «
َ
َخاُف  إِ�ِّ  َ�َقاَل: ومََجَالٍ  َمنِْصٍب  َذاُت  اْمَرأ

َ
َ  أ  و زیبا زنی که کسی« یعنی: )1(؛»ا�َّ

 ».ترسم می خدا از من بگوید: و) نپذیرد (او ولی بخواند، فرا فحشا به را او مقام صاحب
 بود، اش باخته دل و شیفته که خود دخترعموي به که بود نمانده چیزي مرد، این

 دامنی پاك و عفت به سان بدین و کرد ترك را زشت کار آن اهللا ترس از ولی برسد؛

 اي سایه که روزي در که بگرداند کسانی زوج را او ،اهللا که است امید و یافت دست

 دهد. جاي خود ي سایه زیر در را ها آن ندارد، وجود او ي سایه جز
 شخص، آن براي بریم. می پی کاري درست و داري امانت فضیلت به حدیث، این از

 آمد، نزدش خویش مزد ي مطالبه براي کارگرش وقتی که داشت وجود امکان این

 و داري امانت ولی دارد، نگه خود براي را مال همه این و بدهد او به را مزدش
 مزد از حاصل درآمدهاي ي همه که داشت آن بر را او برادرش، به نسبت او  کاري درست

 بدهد. او به را کارگر آن
 از را بزرگ گسن آن که بریم می پی اهللا قدرت به چنین هم حدیث، این از

 بیاورند؛ آن برداشتن براي بزرگی نماشی یا و لجرثقی که آن بی برداشت، غار ي دهانه

 و بست را غار ي دهانه سنگ، که این رفت. کنار غار ي دهانه از اهللا امر به سنگ بلکه
 کاري هر بر اهللا و بود. متعال اهللا فرمان و امر به غار، ي دهانه از رفتنش کنار نیز

 تواناست.
 دعاي که چنان شنود؛ می را عاهاد اهللا که است این حدیث، هاي آموزه دیگر از

 کرد. اجابت و شنید را نفر سه این
 از اخالص، که است این کنیم، می برداشت حدیث این از که دیگري ي آموزه

 اهللا! یا« گفت: چنین دعایش در آنان از یک هر چراکه است؛ مشکالت گشایش اسباب

 هستیم، گرفتارش که مصیبتی از را ما ام، داده انجام تو رضاي به خالص را کار این اگر

 .1031)؛ و مسلم، ش: 6806، 1423، 660صحیح بخاري، ش: ( )1(
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 تا دهد می انجام خودنمایی يرو از را آن که کسی عمل و ریا مقابل، در ».بده نجات

 براي سودي هیچ و رود می میان از که است آب روي کف همانند بستایند، را او مردم

 کند. عنایت اخالص ما ي همه به که کنیم می درخواست اهللا از ندارد. صاحبش
 بلکه نده؛ قرار کس هیچ براي سهمی هیچ عبادتت، در است. چیز همه اخالص،

 چنین نای اهللا از اهللا رسول زیرا ؛شود پذیرفته نزدش تا ده قرار اهللا براي را اش همه

�ء أغ� أنا« است: فرموده که کرده نقل َ ِك، َعِن  الرشُّ رَشكَ  َ�َمالً  َعِمَل  َمن الرشِّ
َ
 َمىِعَ  ِ�يه أ

 نیازم؛ بی شرك از مطلق طور به شریکان، خالف بر من« یعنی: )1(؛»هُ �َ رِش وَ  تََر�تُه َغِ�ي

 (عمل شرکش با را او بسازد، شریکم عمل، آن در را من جز و دهد انجام عملی کسهر

 ».گذارم  وامی آمیزش) شرك

 .2985صحیح مسلم، ش:  )1(
                                           





 
 

 

 توبه :باب  -2

 شپروردگار و بنده میان گناه اگر است؛ واجب گناهی، هر از توبه اند: گفته علما،
 دارد: شرط سه باشد، نداشته ربطی مردم حقوق به و باشد

 گناه. از کشیدن دست اول:
 گناه. انجام از پشیمانی دوم:
 هاي شرط این از یک هر بدون برنگردد. گناه آن به هرگز که بگیرد تصمیم سوم:

 نیست. کامل و درست ، توبه گانه، سه
 شرط سه دارد: شرط چهار توبه، ،باشد داشته داشته تعلق مردم حقوق به گناه، اگر و

 آن همانند یا مال حق، آن اگر ؛درآورد حق صاحب بار زیر از را دشخو که این و باال

 درخواست او از باشد، زده کسی به تهمتی اگر و بازگرداند صاحبش به را آن باشد،

 اجرا او بر را تهمت) به وطمرب شرعی (مجازات قذف حد که بگذارد یا کند بخشش

 از که است واجب کسی هر بر بطلبد. حاللی او از است، کرده غیبت او از اگر و ید؛نما

 درست گناهان، آن از اش توبه کند، توبه گناهان از برخی از اگر کند. توبه گناهان، ي همه

 بر علما اجماع و سنت و کتاب دالیل اوست. گردن بر چنان هم گناهان، سایر و است

 فرماید: می اهللا است: ننمایا و آشکار توبه، وجوب

ْ َوتُوُ�وٓ ﴿ ِ ٱ إَِ�  ا يُّهَ  َ�ِيًعا �َّ
َ
ۡ ٱ �      ]٣١:  النور[  ﴾٣١ لُِحونَ ُ�فۡ  لََعلَُّ�مۡ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل

 سوي اهللا توبه کنید تا رستگار شوید. و اي مؤمنان! همه به

 فرماید: می و

نِ ﴿
َ
ْ َتغۡ سۡ ٱ َوأ ْ تُوُ�وٓ  ُ�مَّ  َر�َُّ�مۡ  ِفُروا    ]٣: هود[  ﴾هِ إَِ�ۡ  ا

 سوي او توبه کنید. که از پروردگارتان آمرزش بخواهید و به و این

 فرماید: می همچنین

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ تُوُ�وٓ  َءاَمُنوا ِ ٱ إَِ�  ا      ]٨: التحريم[  ﴾نَُّصوًحا َ�ةٗ تَوۡ  �َّ

 .ي خالصی نمایید اي مؤمنان! به سوي اهللا توبه
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 شرح
 معصیت از بازگشت مفهوم به شریعت در و است بازگشت معناي به لغت در توبه

 توبه، نوع ترین بزرگ و ترین واجب .ست برداري فرمان و اطاعت سوي به اهللا

 فرماید: می اهللا است؛ ایمان سوي به کفر از بازگشتن

ِينَ  قُل﴿ ْ َ�َفُروٓ  ّلِ�َّ ْ  إِن ا ا لَُهم َفرۡ ُ�غۡ  يَنَتُهوا        ]٣٨: األنفال[  ﴾َسلََف  قَدۡ  مَّ
 شود.هایشان بخشیده میبه کافران بگو: اگر (از کفر) باز آیند، گذشته

 گناهان از توبه و دارد. قرار اولویت در بزرگ، و کبیره گناهان از توبه آن، از پس و

 سوي به گناهی هر از که است واجب شخصی هر بر باشد. می سوم ي رتبه در کوچک،

 خوب اگر ولی دارد. شرط سه توبه است، گفته /مؤلف که طور همان کند. توبه اهللا

 دارد: شرط پنج که بینیم می کنیم، بررسی
 او از اهللا که باشد این اش، توبه از کننده توبه قصد یعنی اهللا؛ براي اخالص اول: طشر

 که این نه درگذرد؛ شده، مرتکب که معصیتی از و بپذیرد را اش توبه و شود راضی

 از طریق این از بخواهد یا باشد آنان به جستن نزدیکی و مردم به خودنمایی قصدش

 امید به و آخرت خاطر به و اهللا رضایت قصد به باید فقط بلکه بماند؛ درامان مجازات

 کند. توبه هی،ال بخشش و عفو
 باشد؛ پشیمان است، شده مرتکب گذشته در که گناهی و اش گذشته از دوم: شرط

 ي گذشته بر یعنی است؛ توبه در انسان راستی و اقتصد گر بیان پشیمانی، احساس زیرا
 که نکند گمان و باشد گیر دل و شرمنده خود پیش بابتش، از و بخورد افسوس خود

 دهد. انجامش تواند می توبه، فرصت خاطر به
 آن در که گناهی از که است این رود، می شمار به توبه شرط ترین مهم که سوم شرط

 واجبی ترك شود، می مرتکب که گناهی اگر یعنی بکشد؛ دست برد، می سر به

 این اش توبه دهد، نمی زکات شخصی اگر مثالً بپردازد. آن نجاما به بالفاصله ست، شرعی

 ادا را مالش زکات و درآورد مالش از اوست، گردن بر گذشته زکات از هرچه که است

 به درنگی هیچ بی که است واجب او بر کرده، کوتاهی مادر و پدر به نیکی در اگر کند.

 کوتاهی خویشاوندي پیوند رعایت و رحم ي هصل در اگر نماید. نیکی مادرش و پدر

 نماید. برقرار خود خویشان با را خویشاوندي پیوند که است واجب او بر نموده،
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 که است این اش توبه است، حرام فعل یک انجام شود، می مرتکب که یهگنا اگر

 مثال: عنوان به نکند. تأخیر هم اي لحظه و بکشد دست یتمعص آن انجامِ از درنگ بی

 مال و گزیند دوري آن از و کند رها را رباخواري که است واجب او بر خورد، می ربا اگر

 کند. خارج اموالش از است، کرده فراهم رباخواري با که را ثروتی و
 بر شده، صیتمع مرتکب امانت در خیانت با یا و مردم، به نتخیا و تقلب با اگر و

 آورده دست به مالی طریق این از اگر و بکشد اعمالی چنین از دست که است واجب او

 و ند.ک حالل را او که بخواهد حق صاحب از و بازگرداند صاحبش به را آن باید است،
 بردارد. آنان آبروي ریختن و دیگران غیبت از دست باید است، غیبت گناهش اگر

 عمل انجام یا و واجب ترك به چنان هم ولی کرده، توبه که بگوید کسی اگر بنابراین

 به ریشخند نوعی این بلکه شود؛ نمی پذیرفته اي توبه چنین طعق طور به دهد، ادامه حرام

 !دهی؟ ادامه معصیت انجام به و کنی توبه اهللا سوي به شود می مگر باشد. می اهللا
 فالن از من که بگویی و یباش داشته ديیکررو چنین شخصی، با تعامل در اگر

 ي دوباره انجام قصد درونت و دل در ولی پشیمانم، ام، داده انجام تو با رابطه در که کاري
 شمار به شخص آن گرفتن ریشخند به و کردن مسخره این، باشی، داشته را عمل آن

 محسوب مسخره، و استهزا نیز جهانیان پروردگار ي درباره کردي روي چنین و رود. می

 است عجیب خیلی دارد. برمی گناه از دست که ست کسی واقعی، کار توبه پس شود. یم

 از یا هستند! گناه این در غرق خود، و نالند می جامعه در رباخواري و ربا از برخی که

 غیبت همه از بیش حال، این با و کنند می ناراحتی اظهار مردم، گوشت خوردن و غیبت

 و دروغ به همه از بیش خود و دهند می سر آه امانت، در نتخیا و دروغ از یا و کنند! می
 هستند! مبتال امانت در خیانت
 از اگر و بردارد دست است، کرده توبه آن از که گناهی از باید انسان ل،حا هر به

 در ندارد. حالش به سودي اهللا نزد و نیست پذیرفته اش توبه نیاید، باز گناه انجام

 در شود. می مربوط یهال حقوق به که ست معصیتی ترك گناه، از مدنبازآ موارد از اي پاره

 جایز بلکه و درست ست: گفتنی .کند توبه گناه آن از انسان که ست کافی فقط حالت این

 نزد شرعی، واجب ترك چه و حرام عمل انجام چه معصیتش، ي درباره انسان که نیست

 بر خداوند وقتی و است پروردگار و بنده بین ی،هال حقوق زیرا بگوید؛ سخن دیگران
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 نگو؛ سخن کس هیچ با گناهت ي درباره دیگر کرده، را تو پوشی پرده و دهنها منت تو

يِت  لُكُّ « است: فرموده اهللا رسول مَّ
ُ
  ُمَعاىًف  أ

َّ
ُمَجاِهِر�نَ  إِال

ْ
 امتم افراد ي همه«« یعنی: ؛»ال

 حدیث در که طور همان ».کنند می آشکار را گناهانشان که کسانی مگر شوند، می بخشیده

 گناهی مرتکب هنگام شب شخصی،« که است صورت بدین گناه کردن آشکار آمده،

 از ؛»ام کرده چنان و ینچن من، که بگوید و کند بازگو مردم براي را گناهش صبح، و شود

 دارد، شرعی حد که شود گناهی مرتکب انسان، وقتی اند: گفته علما از برخی رو این

 تا است شده معصیت  فالن مرتکب که بگوید و کند مراجعه حاکم و قاضی به ندتوا می

 خود بر که است این افضل، و بهتر ولی نماید؛ پاك شرعی مجازات اجراي با را او

 مراجعه حاکم و قاضی به تواند می شد، زنا مثل گناهی مرتکب اگر یعنی کند؛ یپوش پرده

 ي کفاره شرعی، مجازات اجراي زیرا ید؛نما درخواست را شرعی حکم اجراي و کند
 پوشی پرده تو بر اهللا که طور همان گناهان، سایر مورد در اما ؛شود می محسوب گناه

 یا مسؤول با جز را آن امثال و زنا مثل گناهانی و نگو کسی به را رازت نیز تو نموده،

 شرایط، این با مکن. رسوا را خودت و مگذار میان در شرعی احکام اجراي قاضی

 اهللا زیرا کنی؛ توبه که ست کافی فقط باشد، هیال حقوق به مربوط ات توبه که امیماد

 مردم حقوق به ناهتگ اگر ولی گذرد. درمی گناهانشان از و پذیرد می را بندگانش ي توبه

 بازگردانی صاحبش به را آن باید توست، گردن بر مردم از که مالی مثل شود، می مربوط

 باید توبه براي است؛ دزدیده چیزي کسی مثالً گردد. می پذیرفته آن يادا اب فقط توبه، و

 کرده انکار را کسی اري)انک(بست طلب شخصی، یا بازگرداند. صاحبش به را دزدیده مالِ

 و برود کار بستان نزد که ندارد این جز اي چاره کند، توبه خواهد می که حال است؛
 به اگر و بگیرد. بازپس را خود حق کار، طلب تا است خورده را حقش که کند اعتراف

 به را آن بود، مرده یا و است رفته کجا به که دانست نمی و نداشت سیتردس انکاربست

 صدقه او طرف از را آن شناخت، نمی را کارش طلب رثانوا اگر و دهد پس وارثانش

 آن که است امید و ددان می نیز اهللا ؛یابد رهایی اوست، گردن بر که دینی شرّ از تا دهد

 برساند. او به را
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 آن نزد باید توبه براي است، زده کسی به که بوده این شده، انجام معصیت اگر

 شود قصاص سرش در باید زده، سرش به اگر بدهد؛ تالفی ي اجازه او به و برود شخص

 انجام اندامی در قصاص طور، همین و گردد  قصاص پشتش در زده، پشتش به اگر و

 فرماید: می اهللا زیرا است. زده آن به که ودش می

ْ وََجَ�ٰٓ ﴿ ۖ ّمِثۡ  َسّيَِئةٞ  َسّيَِئةٖ  ُؤا     ]٤٠: الشور[  ﴾لَُها
 باشد. کیفر هر بدي، مجازاتی همانند آن می

 فرماید: می نیز و

ْ �ۡ ٱفَ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َتَدىٰ �ۡ ٱ َ�َمنِ ﴿      ]١٩٤: قرةالب[ ﴾ُ�مۚۡ َعلَيۡ  َتَدىٰ �ۡ ٱ َما لِ بِِمثۡ  هِ َعلَيۡ  َتُدوا
طور که به شما تعدي کرده،  ... بنابراین کسی که به شما تجاوز و تعدي کند، شما نیز همان

 نمایید.(یعنی قصاص) به او تعدي 

 را او یا گفته دشنام او به مردم میان در مثال باشد، رنجانده را کسی سخنش با اگر و

 هم با که هرچه سرِ بر و رودب نزدش باید نموده، جویی عیب او بر یا و کرده سرزنش

 تا بکند پول مثل چیزي درخواست شخص، آن اگر حتی بخواهد؛ بخشش کنند، توافق

 بدهد. او به خواهد، می هرچه رضایتش، جلب براي باید ببخشد، را حقش
 و زده حرف سرش پشت کسی ي درباره مثالً ؛است کرده غیبت کسی سر پشت اگر

 باید اند: گفته برخی دارند؛ نظر اختالف باره این در علما است. گفته بد مردم، نزد او از

 و ام زده حرف مردم پیش سرت، پشت من فالنی! بگوید: او به و برود شخص آن نزدش
 نزد نباید اند: گفته علما از دیگري ي عده کنی. حاللم و ببخشی مرا که خواهم می تو از

 غیبت او از که شخصی اگر دارد؛ تري بیش شرح موضوع، این البته برود. شخص آن

 درخواست و برود نزدش یدبا کننده غیبت اند، زده حرف سرش پشت که دارد خبر شده،

 که ست کافی همین و برود نزدش نباید کننده غیبت ندارد، خبر اگر ولی کند؛ بخشش

 او از کرده، ار غیبتش که مجالسی در و کند آمرزش درخواست و استغفار برایش

 به تر صحیح دیدگاه، نای و برند. می میان از را ها بدي ها، نیکی زیرا اید؛نم یاد خوبی به
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اَرةُ « است: آمده حدیث در چون رسد؛ می نظر نْ  هاْ�تَبْتَ  َمنْ  َكفَّ
َ
ُ  �َْستَْغِفرَ  أ

َ
 یعنی: )1(؛»هل

 ».کنی آمرزشی درخواست برایش که است این اش کفاره کردي، غیبت کسی از وقتی«

 حقوق که است این توبه، اساسی شروط از یکی  بیامرز. را او خدایا! بگویی: یعنی

 برگردانیم. صاحبانش به را  شده ضایع
 نشود. معصیت آن مرتکب آینده در بگیرد تصمیم که است این توبه، چهارم شرط

 یعنی بدهد؛ دست از را کردن گناه براي الزم توانایی و شرایط انسان که نیست توبه این،

 انجام را معصیت آن دوباره شرایط، شدن فراهم صورت در که کند  قصد دل در اگر

 الکلی مشروبات دارد، که پولی با شخصی مثالً نیست. پذیرفته و درست اش توبه دهد،

 حال کردم. توبه خدایا! گوید: می شود: می پول بی وقتی ولی کند؛ می زنا یا و خرد می

 شود، فراهم شرایط و بیابد ثروتی وبارهد اگر که دارد نیت دل در و گوید می دروغ که آن

 زیرا است؛ ناتوان و عاجز آدم ي توبه اي، توبه چنین این کند. تکرار را اش گذشته گناهان

 شرایطی چنین در مردم از برخی نماید. معصیت تواند نمی نکند، چه و کند توبه چه

 و گناه هم باز بتوانند اگر که پرورانند می چنین دل در ولی کنند، می ندامت و توبه اظهار
 شود. نمی پذیرفته اي، توبه چنین کرد. خواهند معصیت

 در کسی اگر یعنی شود؛ انجام توبه پذیرش زمان در که است این توبه، پنج شرط

 زمان ندارد. حالش به سودي اش توبه شود، نمی پذیرفته توبه آن، در که کند توبه زمانی

 است: نوع دو بر توبه
 گیرد. برمی در را همه و ست عمومی دوم، نوع و باشد می انسانی هر ي ویژه اول، نوع

 در انسان اگر یعنی باشد؛ مرگ فرارسیدن از پیش باید توبه که معناست بدین اول، نوع

 فرماید: می اهللا زیرا ندارد؛ حالش به سودي هیچ اي توبه چنین کند، توبه مرگش زمان

) (زوائد هیثمی) 1080) آن را آورده و نیز حارث در مسندش(213خرائطی در مساوئ االخالق ( )1(
کرد. و به  باشد که متروك است و حدیث، جعل می به روایت انس، در سندش، عنبسۀ بن عبدالرحمن می

) که در 3/967الحفاظ ( ة) و ذهبی در تذکر214طریق دیگري نیز از انس روایت شده است: خرائطی (
) که طرق و شواهد 7/303شود. طریق سوم: خطیب در تاریخ بغداد ( سند این روایت نیز عنبسۀ دیده می

ضعیف الجامع در ) ذکرش کرده است. آلبانی، آن را 1932دیگري دارد و عجلونی در کشف الخفا (
 ) موضوع و ساختگی دانسته است.4190(
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ِينَ  َ�ةُ �َّوۡ ٱ َستِ َولَيۡ ﴿ ّ�ِ ٱ َمُلونَ عۡ �َ  لِ�َّ ٰٓ  اتِ  َٔ لسَّ َحَدُهمُ  َحَ�َ  إَِذا َح�َّ
َ
ۡ ٱ أ  قَاَل  ُت َموۡ ل

   ]١٨:  النساء[  ﴾نَ �لۡ ٱ ُت ُ�بۡ  إِّ�ِ 
شوند و چون مرگ یکی از کارهاي بد میمرتکب و پذیرش توبه براي کسانی نیست که 

 گوید: اینک توبه کردم.رسد، می میایشان فرا 

 فرماید: می متعال اهللا شود. نمی فتهپذیر کسانی چنین ي توبه

ا﴿ وۡ  فَلَمَّ
َ
ْ َرأ   ا

ۡ
ْ قَالُوٓ  َسَنابَأ ِ  َءاَمنَّا ا ِ ٱب  فََلمۡ  ٨٤ �ِ�َ ُمۡ�ِ  ۦبِهِ  ُكنَّا بَِما نَاَوَ�َفرۡ  ۥَدهُ وَحۡ  �َّ

ا ُنُهمۡ إِيَ�ٰ  يَنَفُعُهمۡ  يَُك  وۡ  لَمَّ
َ
ْ َرأ   ا

ۡ
ۖ بَأ ِ ٱ ُسنََّت  َسَنا  وََخِ�َ  ۦۖ َبادِهِ عِ  ِ�  َخلَۡت  قَدۡ  لَِّ� ٱ �َّ

ٰ لۡ ٱ ُهَنالَِك       ]٨٥  ،٨٤: غافر[  ﴾٨٥ فُِرونَ َ�
وقتی عذاب شدید ما را مشاهده کردند، گفتند: به اهللا یگانه ایمان آوردیم و منکر معبودانی 

ساختیم. پس زمانی که عذاب سخت ما را دیدند، ایمانشان  شدیم که شریک پروردگار می
نون را اهللا بنا نهاده که همواره در میان بندگانش اجرا شده سودي به آنان نبخشید؛ این قا

 کار گشتند. جا کافران، زیان است. و آن

 هنگامی یعنی رسد، می فرا اجلش و بیند می را مرگش انسان، که زمانی در بنابراین 

 در ست! نامناسبی زمان در حالت، این در اش توبه شود، می ناامید ماندن زنده از که

 توبه هنگام، آن در ندارد؛ ماندن به امیدي دیگر و شده ناامید زندگی از که ست زمانی

 و شود مین پذیرفته او از و ندارد حالش به سودي و ست ناچاري سرِ از توبه این، کند! می
 کرد. می توبه نبود، ناچار که تر پیش باید

ِهْجَرةُ  عُ َ�نَْقطِ  ال« است: فرموده اهللا رسول توبه؛ عمومی زمان مورد در اما
ْ
 َحىتَّ  ال

ْمُس  َ�ْطلُعَ  َحىتَّ  اتلَّْوَ�ةُ  َ�نَْقِطعُ  َوال اتلَّْوَ�ُة، َ�نَْقِطعَ   پایان هجرت،« یعنی: )1(»َمْغِر�َِها ِمنْ  الشَّ

 که آن تا رسد نمی پایان به توبه، زمان و شود؛ تمام توبه، فرصت که آن تا یابد نمی

 ي توبه کند، طلوع مغرب از خورشید که نیزما بنابراین ».کند طلوع مغرب از خورشید
 فرماید: می اهللا ندارد. حالش به سودي کس هیچ

  مَ يَوۡ ﴿
ۡ
وۡ  ُل َ�بۡ  ِمن َءاَمَنۡت  تَُ�نۡ  لَمۡ  ُنَهاإِيَ�ٰ  ًساَ�فۡ  يَنَفعُ  َ�  َرّ�َِك  تِ َءاَ�ٰ  ُض َ�عۡ  ِ� يَأ

َ
 أ

    ]١٥٨: األنعام[  ﴾�ۗ َخۡ�ٗ  نَِهاإِيَ�ٰ  ِ�ٓ  َكَسَبۡت 

 ).7469تصحیح آلبانی در صحیح الجامع ( )؛ به4/99)، مسند احمد (2479صحیح است؛ ابوداود ( )1(
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تر ایمان  هاي پروردگارت فرا رسد، دیگر ایمان کسی که پیشرخی از نشانهروزي که ب
 ، سودي به حالش نخواهد داشت.است کار نیکی نکرده ،نیاورده یا با وجود ایمان

 از برخی از منظور نمود، تفسیر اهللا رسول و آمد حدیث در که طور همان

 باشد زمانی در باید توبه ل،حا هر به است. مغرب از خورشید وعطل پروردگار، هاي نشانه

 گردد. نمی قبول انسان ي توبه نباشد، توبه پذیرش زمان در اگر و شود می پذیرفته که

 عادت دیگري گناه انجام به که کسی ي بهتو آیا که دارند نظر اختالف همچنین علما

 دارد: وجود دیدگاه سه باره این در خیر؟ یا شود می پذیرفته دارد،
 دیگري گناه به کننده توبه هرچند است؛ پذیرفته و درست توبه، د:ان گفته برخی -1

 که گناهی و شود می قبول کرده، توبه آن از که گناهی باشد. داشته عادت

ماند. می باقی گردنش بر دهد، می انجام چنان هم

 ادامه صورت در گناه یک از کردن  توبه که باورند این بر علما از دیگري ي عده -2

 نیست. صحیح و پذیرفته دیگر، گناه یک دادن
 دیدگاه اند؛ گفته سخن باره این در تري بیش تفصیل با علما از دیگري گروه -3

 از که باشد گناهی جنس از شود، می مرتکب که گناهی اگر که است این ها، این

 جنس از اگر و شود نمی پذیرفته اش توبه صورت، این در است، کرده توبه آن

 گردد. یم قبول نباشد، گناه آن
 یا دهد می ادامه زنا گناه به حال، عین در و کند می توبه ربا گناه از شخصی، مثالً

 دارند: را یادشده دیدگاه سه علما، باره این در است؛ خوار شراب
 ،کرده توبه اهللا سوي به چگونه زیرا شود؛ نمی قبول ربا از اش توبه که اند گفته برخی

 دهد؟ می ادامه خواري شراب مثل دیگري معصیت به که حالی در
 و باشد می صحیح و پذیرفته ربا از اش توبه که باورند این بر نیز اي عده

 اهل نزد است: گفته و دارد را دیدگاه همین /نووي .یستدیگر گناه خواري، شراب

 دو هر اگر شود. می پذیرفته دیگر، گناه یک به پرداختن وجود با گناه، یک از   توبه حق،

 که است اختالف باره این در چرانی؛ چشم گناه و زنا گناه مثل باشند، جنس یک از گناه،

 یا شود می پذیرفته زنا از اش توبه دهد، ادامه چرانی چشم به ولی کند، توبه زنا از اگر آیا

 پندارند. نمی درست را اش توبه برخی، و است درست اش توبه اند: گفته برخی خیر؟
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 چنین ولی باشد؛ می درست شا توبه که است این له،مسأ این ي درباره درست نظر

 که دانست فضایلی و ستایش ي شایسته و کار توبه مطلق، طور به توان  نمی را انسانی

 کرده توبه گناه یک از ست. ناقصی ي توبه اش، توبه زیرا دارد؛ وجود کاران توبه ي درباره

 ضمن، در و رود نمی شمار به کار وبهت مطلق طور به اما شود، می برداشته او از گناه این و

 به  صحیح که ست دیدگاهی همان این، بود. نخواهد محروم کرده، که اي توبه فضیلت از

 است. آرامش ي مایه و رسد می نظر
 ي همه از توبه وجوب ي درباره سنت و کتاب از نصوصی فراوانیِ به /مؤلف

 ي درباره فراوانی احادیث طور نهمی و آیات است. تهگف هم درست و کرده اشاره گناهان
 توابین که فرموده بیان کتابش در اهللا دارد. وجود آن اجر و فضیلت و توبه به تشویق

 و کنند می توبه کثرت به که هستند یکسان توابین، دارد. دوست را کانپا و کنندگان) (توبه
 31 ي آیه به /ووين .گردند می باز اهللا سوي به زند، می سر آنان از گناهی که بار هر

 دو بخش پایان واقع، در که است آورده را آیه این پایانی بخش و کرده اشاره نور ي سوره

 است: زنان به کردن نگاه از خودداري وجوب ي درباره سوره این 31و 30 ي آیه

ْ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ّلِلۡ  قُل ﴿ وا بۡ  ِمنۡ  َ�ُغضُّ
َ
ْ َوَ�حۡ  رِهِمۡ َ�ٰ � ٰ  فُُروَجُهمۚۡ  َفُظوا زۡ  لَِك َ�

َ
َ ٱ إِنَّ  لَُهمۚۡ  َ�ٰ أ َّ� 

 ۢ بۡ  ِمنۡ  نَ ُضۡض َ�غۡ  ِت ِمَ�ٰ ُمؤۡ ّلِلۡ  َوُقل ٣٠ َنُعونَ يَۡص  بَِما َخبُِ�
َ
 نَ َفظۡ َوَ�حۡ  رِهِنَّ َ�ٰ �

ۖ ِمنۡ  َظَهرَ  َما إِ�َّ  زِ�نََتُهنَّ  ِدينَ ُ�بۡ  َوَ�  فُُروَجُهنَّ  ٰ  ِ�ُُمرِهِنَّ  نَ �ۡ ۡ�ِ َوۡ�َ  َها َ�َ  ۖ  ُجُيو�ِِهنَّ
وۡ  ِ�ُُعوَ�ِِهنَّ  إِ�َّ  زِ�نََتُهنَّ  ِدينَ ُ�بۡ  َوَ� 

َ
ٓ  أ وۡ  �ِِهنَّ َءابَا

َ
ٓ  أ وۡ  ُ�ُعوَ�ِِهنَّ  ءِ َءابَا

َ
�ۡ  أ

َ
� ٓ وۡ  �ِِهنَّ َنا

َ
 أ

 ۡ�
َ
� ٓ وۡ  ُ�ُعوَ�ِِهنَّ  ءِ َنا

َ
ٰ إِخۡ  أ وۡ  نِِهنَّ َ�

َ
ٰ إِخۡ  بَِ�ٓ  أ وۡ  نِِهنَّ َ�

َ
ٰ  بَِ�ٓ  أ َخَ�

َ
وۡ  تِِهنَّ أ

َ
ٓ  أ وۡ  �ِِهنَّ �َِسا

َ
 َما أ

يۡ  َملََكۡت 
َ
وِ  ُنُهنَّ َ�ٰ �

َ
ٰ ٱ أ ْوِ�  َ�ۡ�ِ  بِعِ�َ ل�َّ

ُ
وِ  لرَِّجالِ ٱ ِمنَ  َ�ةِ رۡ ۡ�ِ ٱ أ

َ
فۡ ٱ أ ِينَ ٱ لِ لّطِ  لَمۡ  �َّ

ْ َ�ظۡ  ٰ  َهُروا ٓ ٱ تِ َ�ٰ َعوۡ  َ�َ رۡ  نَ �ۡ يَۡ�ِ  َوَ�  ءِ� لّنَِسا
َ
ۚ  ِمن فِ�َ ُ�ۡ  َما لَمَ ِ�ُعۡ  ُجلِِهنَّ بِأ  زِ�نَتِِهنَّ

ْ َوتُوُ�وٓ  ِ ٱ إَِ�  ا يُّهَ  يًعاَ�ِ  �َّ
َ
ۡ ٱ �       ]٣١  ،٣٠:  النور[  ﴾ ٣١ لُِحونَ ُ�فۡ  لََعلَُّ�مۡ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل

هایشان را حفظ کنند. این،  به مردان مؤمن بگو: چشمانشان را پایین بگیرند و شرمگاه
گمان اهللا به کردارشان آگاه است. و به زنان مؤمن بگو:  تر است. بی برایشان پاکیزه

چه  هایشان را حفظ نمایند و زیور خویش را ـ جز آن گیرند و شرمگاهچشمانشان را پایین ب
هایشان بیندازند و زیورشان را ظاهر  هایشان را بر گریبان ظاهر است ـ آشکار نکنند و روسري

ها و یا  ها یا خواهرزاده نسازند جز براي شوهر یا پدر یا پسر یا پدرشوهر یا برادر یا برادرزاده
رغبتند یا کودکانی که به  ا غالمانشان یا مردان پیر که به زنان بیکیش خویش ی زنان هم
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مسایل جنسی زنان آگاهی ندارند؛ و (زنان،) پاهایشان را به زمین نکوبند که زیورآالت 
 سوي اهللا توبه نمایید تا رستگار شوید. پنهانشان جلب توجه کند. و اي مؤمنان! همه به

 انداختن پایین .ستها شرمگاه حفظ و ها چشم گرفتن پایین وجوب گر بیان آیه، این

 و چرانی چشم زیرا بپرهیزد؛ چرانی چشم از انسان که معناست بدین ،ها چشم
 اهللا رسول رود. می شمار به بدبختی و هالکت هاي زمینه ترین مهم از یکی گري، الابالی
ُت  َما« است: فرموده

ْ
رَضَّ  فِتْنَةً  َ�ْعِدي تََر�

َ
 من، از پس« یعنی: )1(؛»النَِّساءِ  ِمنَ  الرَِّجالِ  ىلَعَ  أ

 فرموده چنین هم ».است زنان ي فتنه ماند، می برجاي مردان براي که اي فتنه بارترین زیان

َل  فإنَّ « است: وَّ
َ
اِ�يَل  بَِ�  فِتْنَةِ  أ  در که اي فتنه نخستین« یعنی: )2(؛»النَِّساءِ  يِف  اَكنَْت  ِإرْسَ

 بلکه اسالم، دشمنان ما، دشمنان رو این از ».بود زنان خاطر به آمد، پدید اسرائیل بنی

 همواره پیروانشان، نیز و ها دین بی و ها مشرك نصارا، و یهود ،پیامبر و اهللا دشمنان

 به بشر، حقوق نام به که چنان بفریبند؛ زنان طریق از را مسلمانان تا کنند می تالش

 و زن نشینی هم و اختالط به چنین مه و بیگانگان برابر در زنان خودآرایی و خودنمایی
 از راستا این در و خوانند می فرا اخالقی هاي ارزش تمام زدن کنار به خوانند؛ می فرا مرد

 کنند؛ می استفاده دارند، اختیار رد چه هر و ها رسانه و زبان قلم، از امکاناتشان، ي همه

 کند. می غافل دنیش و داخ زا را انسان که ست اي فتنه ترین بزرگ این، که دانند می چون

 که چنان بفریبد؛ را خرد و اندیشه صاحبان تواند می که ست اي گونه به زن، آري!

 را عاقل مردان بتواند شما چون هم که ام ندیده را کس هیچ« فرمود: زنان به اهللا رسول

 پس دارد؟ را عاقل مردان فریفتن توانایی زن، که تر واضح این از آیا ».دهد فریب

 فکري چه ندارند، چندانی مردانگی و دین که عنصري سست و خرد کم افراد ي درباره

 زنان انگیزي فتنه معرض در دیگران از بیش کسانی، چنین قطع طور به کرد؟ توان می

 انداختن پایین به که آن از پس متعال، پروردگار رو این از است. واقعیت یک این، هستند.

 فرماید: می دهد، می دستور نیچرا چشم از پرهیز و ها چشم
 

 .2741؛ و صحیح مسلم، ش: 5096صحیح بخاري، ش:  )1(
 2742صحیح مسلم، ش:  )2(
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ْ َوتُوُ�وٓ ﴿ ِ ٱ إَِ�  ا يُّهَ  َ�ِيًعا �َّ
َ
ۡ ٱ �      ]٣١:  النور[  ﴾٣١ لُِحونَ ُ�فۡ  لََعلَُّ�مۡ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل

 سوي اهللا توبه کنید تا رستگار شوید. و اي مؤمنان! همه به

 و نماییم سفارش اهللا سوي به انابت و توبه به را یگرکدی که داریم وظیفه ما ي همه
 و گناه به چنان هم یا کنیم می توبه خود گناهان از آیا که باشیم هم وضعیت جویاي

 و دهد می قرار مخاطب را همه و ست عمومی قرآن، خطاب چراکه پردازیم؛ می معصیت
 ،»شوید رستگار تا« فرماید: می اینکه ».کنید توبه اهللا سوي به همه مؤمنان! اي« فرماید: می

 اند: گفته مفسران رود. می شمار به رستگاري عوامل ترین مهم از توبه، که این بر ست دلیلی

 رهایی و مطلوبی و  خواسته هر به یابی دست مفهوم که ست پرمعنایی ي واژه  رستگاري،

 آخرت و دنیا خیر خواهان انسانی، هر دارد. خود در را اي کننده نگران ي مسأله هر از

 و یابند می توفیق مردم از برخی ولی خواهد، نمی یرخ جز چیزي نیز کافر حتی است؛
 یابند. نمی توفیق هم اي عده

 زیرا خواهد؛  می را دنیا خوبی و خیر قطف او، ولی است؛ بیخو و خیر خواهان کافر

 رود: می شمار به اهللا نزد جنبنده بدترین که ست چارپایی سان به کافر،

ٓ ٱ َ�َّ  إِنَّ ﴿ َوا ِ ٱ ِعندَ  ّبِ �َّ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ     ]٥٥: األنفال[  ﴾٥٥ ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  َ�ُهمۡ  َ�َفُروا
 آورند.بدترین جنبندگان نزد اهللا، کسانی هستند که کفر ورزیدند؛ و آنان ایمان نمی

 رفاه و خیر دنبال به حال این با است؛ بدتر زمین، روي جانوران ي همه از کافر،

 او دوزخ و عذاب خرت،آ و اوست بهشت یا،دن چراکه نیاست؛د خواهان او آري! دنیاست.

 ست. نیکی و خیر پی در خود، ي اراده و همت مطابق انسانی هر که این خالصه بود. خواهد

 رستگاري عوامل و اسباب ترین مهم از اهللا، سوي به انابت و توبه که داشت یاد به باید

 است. شده اشاره نکته بدین نور، ي سوره 31 ي آیه در که طور همان شود. می محسوب
*** 

تُوُب «َ�ُقول:  اهللا قال: سِمعُت رسوَل  وَ�ْن أيب ُهَرْ�َرةَ  -١٤
َ
ْسَتْغفُر اَهللا وَأ

َ
 أل

ِّ
وا�َّ إِ�

ةً  �رث ِمْن َسْبِع� مرَّ
َ
 )1([روايت خباري]». إيِْله يف ايَلْوم أ
  که اهللا به سوگند« فرمود: می که شنیدم اهللا رسول از گوید: می ابوهریره ترجمه:

 ».کنم می توبه او سوي به و خواهم می آمرزش اهللا از بار هفتاد از بیش روزانه من،

 .6307صحیح بخاري، ش:  )1(
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َغرِّ بْن �َسار الُمزِ�ِّ  -١٥
َ
يُّها انلَّاس تُوُ�وا إىِل : « اهللا قال: قال رسوُل  وعن األ

َ
يا �

ة توُب يف ايَلْوِم مائة َمرَّ
َ
 أ

ّ
ِ واْستْغفُروُه فإِ�  )1([روايت مسلم]». ا�َّ

 اهللا سوي به مردم! اي« فرمود: اهللا رسول گوید: می مزَنی یسار بن اغَرّ ترجمه:

 ».کنم می توبه او سوي به بار صد روزانه من، که بخواهید آمرزش او از و کنید توبه
 شرح

 در که آیاتی و آن شروط و توبه بوجو ي درباره /مؤلف نوشتار پیرامون تر پیش

 وردهآ نکته این بر تأیید در را حدیث ود این وي، گفتیم. سخن است، وردهآ باره این

 ارائه موضوع یک ي درباره تري بیش دالیل چه هر چراکه باشد؛ می واجب توبه، هک است

 قرار عمل و توجه درخور تر بیش و یابد  می تري بیش اهمیت و قوت موضوع آن شود،

 و نمود  یاد سوگند اهللا رسول که است آورده را ابوهریره حدیث ابتدا گیرد. می
 کند. می استغفار و توبه اهللا، سوي به بار هفتاد از بیش روزانه که فرمود

 او، ولی است؛ نگذاشته او بر گناهی هیچ متعال اهللا که خداست رسول این، آري!

 روزانه یسار بن اغر روایت به بنا و کند! می استغفار و توبه بار هفتاد از بیش روزانه

 نماید. می بهتو بار صد
 زیرا است؛ جباو کردن توبه که شود می برداشت چنین حدیث، دو این از

 سوي به انابت و توبه با انسان، ».کنید توبه اهللا سوي به مردم! اي« فرمود: اهللا رسول

 یابد: می دست بزرگ ي فایده دو به پروردگارش
 سراسر، که کند می رداريب فرمان پیامبرش و اهللا از واقع در اش، توبه با که این اول

 باشد. می آخرت و دنیا سعادت محور پیامبرش، و اهللا از برداري فرمان چراکه است؛ خیر
 روزانه اهللا رسول که چنان است؛ نموده اقتدا اهللا رسول به سان بدین که این دوم و

 ».کنم می توبه اهللا سوي به« ؛»اهللا إىل أتوب« گفت: می یعنی کرد؛ می توبه اهللا سوي به بار صد یک
 توبه پروردگارش سوي به انسان وقتی که اي گونه به باشد؛ صادقانه باید توبه

 در پیچیده قلبش، و نماید می توبه زبان به که انسانی ولی بردارد؛ گناه زا دست کند، می

 معاصی انجام به اندامش با و کند می توبه زبان به یا و است واجب ترك یا گناه انجام

 نماید. می مسخره را پروردگارش گویا و شود نمی پذیرفته اش توبه زد،پردا می

 .42، 2702صحیح مسلم، ش: )1(
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 یا دهی؟ می انجامش هم باز و اي کرده توبه گناهی از که کنی می ادعا چگونه

 با اگر داري؟! را انجامش قصد دل، در ولی ام، کرده توبه معصیت فالن از گویی می

 کند؛ می مسخره مرا که گفت دخواه باشی، داشته برخوردي چنین خود چون هم انسانی

 مرا انگار دهد؟ می انجامش ولی نماید، می بیزاري اظهار کار این از من نزد چگونه

 چیست؟ جهانیان پروردگار ي درباره گمانت پس آري! دارد! مسخره
 در غرق متأسفانه ولی اند، کشیده بار از دست که دنکن می ادعا مردم از برخی

 رباخواري به نیرنگ و حیله با و خورند می ربا آشکارا ا؛خد بر پناه اند! رباخواري

 از خورد، می ربا دیگري، روش و نام با و حیله و نیرنگ با که سیک گناه و جرم مشغولند.

 چنین چون باشد؛ می تر بیش رباست، که دارد لقبو و خورد می ربا که کسی گناه و جرم

 است: داشته روا جنایت دو خودش به شخصی
 است. خورده ربا که این اول

 است داشته رباخواري براي رديیکرو و روش و فریفته را خدا انگار که این دوم و

 ربا اآشکار م،دمر از برخی که بینیم می عیان به امروزه متأسفانه داند. نمی خدا گویا که

 اجناس که هاست سال مشغولند. خواري ربا به حیله و نیرنگ با هم برخی و خورند می

 مغازه این به خود با را فقیري ثروتمندي، است؛ مانده دار دکان آقاي ي مغازه در فراوانی

 فقیر سان بدین و کند می خریداري را اجناس این ،ريصو ي معامله یک با و آورد می

 صورت يا معامله حقیقت، در که آن بی کشاند! می رباخواري کشتارگاه به را  چاره بی

 ها آن کیفیت به و اجناس آن به خریدار، زیرا دانند؛ می ها آن ي همه را این و باشد گرفته

 دیگري، چیز یا باشد خاکستر ها کیسه در که نیست مهم برایش اصالً و کند نمی نگاه

 ده مبلغ به معامله، نام به و بگیرد شکل صوري ي معامله این تا است بین در کاال این بلکه

 بدین و بپردازد مغازه صاحب به هزار نه مبلغ و بفروشد فقیر به ساله یک مهلت با و هزار

 از هم و اند داده قرض او به که جهت آن از هم بخورند: بینوا فقیر از جهت، دو از ترتیب

 ،»تصحیح« را نامش حتی و ست! درستی ي معامله گویند: می تازه، دکان! صاحب جهت
 این، آیا اهللا! سبحان گذارند! می دار مدت وام پرداخت یا معامله کردن درست روش یعنی

 .اهللا بر پناه نیست. گناه به شدن آلوده جز چیزي این، است؟ درست
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 گناه از دست واقعاً صادقیم، پروردگارمان با خود ي توبه در اگر که ماست بر

 ي توبه تا بدانیم زشت را معصیت و شویم پشیمان خویش آلود گناه کردار بر و برداریم
 باشد. خالصی ي توبه ما،

 از بیش  مصطفی محمد پیامبرمان، که کنیم می برداشت چنین حدیث، دو این از

 بوده باتقواتر و تر خداشناس تر، خداترس همه از او ؛است بوده گزار ت عباد مردم، ي همه

 و نزبا با خدا رسول که یابیم می در را نکته این حدیث، دو این از چنین هم است.
 به را مردم و کرد می مرزشآ درخواست اهللا، از که نانچ است؛ بوده ها نیکی معلم عملش،

 نمایند. پیروي عملش از و کنند عمل فرمانش به تا داد می فرمان آمرزش طلب و استغفار

 اقتدا او به که خوبست چه و بود امتش به نسبت بزرگوار آن خیرخواهی کمال از این، و

 عمل آن به نخودما نخست، که یمبکوش خوانیم، می فرا کاري به را مردم وقتی و نماییم

 آن از دست خودمان ابتدا که کنیم سعی داریم، می باز کاري از را مردم هرگاه و نماییم

 دعوت، حقیقت بلکه و است رتگدعو یک راستین ویژگی و حقیقت این، برداریم. کار

 عمل کنی، می دعوت چه آن به خود که است این اهللا، سوي به عوتد حقیقت باشد. می

 به را ما اهللا رسول که طور همان کنی. خودداري داري، می باز که چه آن از نیز و مایین

 ما ي همه به اهللا، که امیدوارم کرد. می استغفار و توبه ما از بیش خود، و خواند فرا توبه

 نماید. هدایت راست راه به را ما و بپذیرد را ما ي توبه و کند عنایت توبه توفیق
*** 

نَْصارِيِّ وعْن أ -١٦
َ
�َس بن َمالٍِك األ

َ
قال: قال  اهللا ، َخاِدِم رسوليب مَحَْزَة أ

رٍض : «اهللا رسول
َ
ُه يف أ

َّ
ضل

َ
ِ وقد أ َحِدُ�ْم سقَط ىلَعَ بِع�ِه

َ
رُح بْتو�ِة َ�ْبِدهِ ِمْن أ

ْ
ف
َ
ُ أ َّ�

الةٍ 
َ
 )1([متفق عليه]». ف

 بَِتْو�ِة َ�بْ «و� رواية لُمْسلٍم: 
ً
شدُّ فرحا

َ
ُ أ َحِدُ�ْم اكن ىلَعَ �َّ

َ
ِه ِمْن أ

ْ
ِدهِ ِح� يُتوُب إيِل

 َشَجرةً 
َ

ىت
َ
�َِس ِمْنَها، فأ

َ
ْيها طعاُمُه ورَشابُُه فأ

َ
ْرٍض فالٍة، فانْفلتْت ِمْنُه وعل

َ
تِِه بِأ

َ
راِحل

ائِمة ِعْندَ 
َ
 ُهَو بِها ق

ْ
َذلَِك إِذ

َ
�َِس ِمْن َراِحلتِه، َ�َبيْنما هَو ك

َ
َها، وقد أ

ِّ
خذ فاْضَطَجَع يف ِظل

َ
أ
َ
ه، ف

ةِ الفرح  ِمْن ِشدَّ
َ
ْخَطأ

َ
نا ر�َُّك، أ

َ
نت عْبِدي وأ

َ
ُهمَّ أ

َّ
ةِ الَفرح: الل اَل ِمْن ِشدَّ

َ
 ».خِبطاِمَها ُ�مَّ ق

 .2747؛ و صحیح مسلم، ش: 6309صحیح بخاري، ش:  )1(
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گوید:  می اهللا ، خادم رسولابوحمزه، انس بن مالک انصاري ترجمه:
یکی  شادي تر از بیشاش،  ي بنده از توبه راستی که شادمانی اهللا به«فرمود:  اهللا رسول

 ».یابد می اش را در بیابان شده ت که شتر گماز شماس
 فردي از تر بیش اش بنده ي توبه از خداوند،« است: آمده /مسلم از روایتی در و

 بر را او غذاي و آب که شترش است؛ سوار خود شتر بر بیابانی در که شود می شادمان

 ي سایه زیر شود؛ می ناامید فتنشیا از او، و کند می فرار و رمد می او از دارد، پشت
 شده، ناامید کلی به که حال آن در کشد. می دراز ،شترش یافتن از ناامید و رود می درختی

 شدت از و گیرد می را شتر افسار است؛ ایستاده کنارش که بیند می را شترش ناگهان

 ».هستم تو پروردگار من، و منی ي بنده تو، خدایا! گوید: می اشتباه به حالی، خوش
 شرح

 مادر آمد، مدینه به اهللا رسول که زمانی بود. اهللا رسول خادم ،مالک بن انس

 خواهد خدمتت در که است مالک بن انس این، گفت: و برد خدا رسول نزد را او انس،

 انس شد. اهللا رسول گزار خدمت انس پس، آن از و پذیرفت اهللا رسول بود.

 که شود می شادمان فردي از تر بیش اش بنده ي توبه از اهللا،« :فرمود اهللا رسول گوید: می

 اطرافش در کس هیچ که خشک بیابانی در شخصی ».ابدی می بیابان در را اش شده گم شتر

 دنبالش به هرچه کند. می گم را شترش ندارد، رسی دست غذا و آب به و نیست

 زمین به سر مرگ، انتظار در جا آن و    رود می درختی زیر یابد؛ نمی را آن گردد، می

 چراکه شود؛ می ناامید کلی به دگی،نز از بلکه و شترش یافتن از خوابد. می و گذارد می

 ناگهان حال، این در است. کرده گم را شترش حاال و بوده شتر بارِ غذایش، و آب

 الیشحخو شما نظر به است؛ بسته درخت به افسارش بیند؛ می خود کنار در را شترش

 دارد؟ هم اي اندازه و حد هنگام، آن در فرد آن
 الیشحخو باشد. گرفته قرار موقعیتی چنین در که داند می را اش اندزه و حد کسی

 الشحخو قدر آن ست. ناامیدي از پس زندگی، به امید از برآمده حالیِ خوش ست! یبزرگ

 من، و منی ي دهبن تو، من! خداي آه!« گوید: می اشتباه به الی،شحخو شدت از که شود می

 فرط از ولی است، داده نجاتش که بگوید را خدا شکر خواهد می ».هستم تو پروردگار

 ».هستم تو پروردگار من، و منی ي بنده تو، خدایا!« گوید: می و کند می اشتباه الی،شحخو
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 دوست و شود می شادمان شا هبند ي توبه از اهللا، که است این گر بیان حدیث، این

 ما ي توبه و اعمال به نیازش روي از این، البته کند؛ توبه او سوي به اش دهبن که دارد

 را اش بنده دارد دوست که اوست بخشندگی و محبت زا و است یازن بی اهللا، بلکه نیست؛

 دوست باشد، داشته دوست را اش بنده مجازات که آن از بیش خداوند آري! ببخشد.

 شود. می شاد اش بنده ي توبه از رو این از و ببخشد را او که دارد
 و دارد دوست را اش بنده ي توبه اهللا، زیرا است؛ شده تشویق توبه به حدیث، این در

 کند. توبه که است بنده مصلحت به این،
 و شادمان اهللا، که یابیم می در و بریم می پی اهللا براي شادي صفت به همچنین

 همانند صفات، این یول داند؛ می ناگوار هم و دارد می وستد هم شود، می خشمگین

 عظمت و جالل ي شایسته که ست حیرَفَ و شادمانی منظور، بلکه نیست؛ ما صفات

 فرماید: می زیرا ندارد؛ هایش آفریده شادمانی با شباهتی هیچ و ستاو

ۖ َ�ۡ  ۦلِهِ َكِمثۡ  َس لَيۡ ﴿ ِميعُ ٱ َوُهوَ  ءٞ      ]١١: الشور[  ﴾١١ ِص�ُ ۡ�َ ٱ لسَّ
 ند او نیست؛ و او، شنواي بیناست.هیچ چیزي همان

 سخن  هرچند بگوید، سخنی اشتباه به انسان اگر که فهمیم می چنین حدیث این از

 و سرزنش سزاوار است، گفته زبان، لغزش سبب به و اشتباه به که باشد کفرآمیزي
 گفت؛ کفرآمیزي نسخ شخص، آن آمده، حدیث در که طور همان بود. نخواهد مؤاخذه

 بدون هستم، تو پروردگار من، و منی ي بنده تو، بگوید: پروردگارش به انسان اگر چراکه

 الی،شحخو شدت از را سخن این که جا آن از ولی است؛ گفته کفرآمیزي سخن شک

 نیز شود می گفته اشتباه به که عباراتی دیگر حکم نشد. مؤاخذه آورد، زبان بر اشتباه به

 همسر، دادن طالق یا قصد؛ بدون و اشتباه به دیگران به گویی دشنام مثل است. همین

 چیزي قصد بدون و اشتباه به انسان، که مواردي چنین در طا؛خ روي از و قصد بدون

 فرماید: می اهللا باشد. می بیهوده و لغو سوگند مانند حکمش گوید، می

ُ ٱ يَُؤاِخُذُ�مُ  �َّ ﴿ َّ�  ِ يۡ  ِ�ٓ  وِ للَّغۡ ٱب
َ
 َكَسَبۡت  بَِما ُذُ�ميَُؤاخِ  ِ�نَوَ�ٰ  نُِ�مۡ َ�ٰ �

     ]٢٢٥: البقرة[  ﴾قُلُوُ�ُ�ۡمۗ 
کند؛ ولی شما را به خورید، مؤاخذه نمیاي که میاهللا، شما را به خاطر سوگندهاي بیهوده

 چه که در دل دارید، مؤاخذه خواهد کرد. خاطر آن
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 اسالم ي دایره از و است کافر بگوید، کفرآمیزي سخن استهزا دقص به که کسی البته

 فرماید: می اهللا زیرا شود؛ می خارج

ۡ�َ  َولَ�ِن﴿
َ
َما َ�َُقولُنَّ  ُهمۡ َس� ِ  قُۡل  َعُبۚ َونَلۡ  َ�ُوُض  ُكنَّا إِ�َّ ب

َ
ِ ٱأ  ۦَورَُسوِ�ِ  ۦتِهِ َوَءاَ�ٰ  �َّ

ْ َ�عۡ  َ�  ٦٥ زُِءونَ َتهۡ �َسۡ  ُكنُتمۡ       ]٦٦  ،٦٥: التوبة[  ﴾نُِ�مۚۡ إِيَ�ٰ  دَ َ�عۡ  تُمَ�َفرۡ  قَدۡ  َتِذُروا
شوخی و  فقط: ما گویندمیرا بازخواست کنی (که چرا چنین سخنانی گفتید)،  آنانو اگر 

؛ نیاوریدگیرید؟ عذر و بهانه کردیم. بگو: آیا اهللا، و آیات و پیامبرش را به مسخره می بازي می
 اید.راستی پس از ایمانتان، کفر ورزیده به

 نظر در را آن مفاهیم و میزکفرآ عبارات کفرآمیز، سخنان گفتن با کننده مسخره

 خالف بر است؛ کافر رو این از آورد؛ می زبان بر را سخنانی چنین ،قصد به و گیرد می

 زبانش بر کفرآمیز سخن اگرچه و شود می زبان لغزش دچار قصد، بدون که کسی

 باشد. می اهللا کران بی رحمت از این، و نیست. کافر ولی آید، می
*** 

ْشَعرِيوعن أيب ُموىس �َ  -١٧
َ
يٍْس األ

َ
ِ بِن ق إِن اهللا تعاىل «قال:  عن انلَّيِبِّ  ْبِد ا�َّ

ْيِل يلُتوَب 
َّ
َع  يبُْسُط يدُه بِالل

ُ
ْيِل حىتَّ َ�ْطل

َّ
ُميسُء انلََّهارِ َو�بُْسُط يَدهُ بانلََّهارِ يَلُتوَب ُميِسُء الل

ْمُس ِمن مْغِر�ِها  )1(]مسلم [روايت .»الشَّ
 متعال اهللا« فرمود: پیامبر گوید: می اشعري قیس بن اهللاعبد ابوموسی، ترجمه:

 باز روز، در را دستش و کند قبول را روز ارهکگن ي توبه تا دیگشا می شب در را دستش

 ».بپذیرد را شب ارهکگن ي توبه تا کند می

ْمُس : « قال: قال رسوُل اهللا وَ�ْن أيب ُهرْ�رةَ  -١٨ َع الشَّ
ُ
ْن تطل

َ
ْبَل أ

َ
ِمْن  َمْن تاب �

ْيه
َ
 )2([روايت مسلم]». مْغِر�َِها تَاَب اهللا عل

 خورشید طلوع از پیش هرکس« فرمود: اهللا رسول گوید: می ابوهریره ترجمه:

 ».پذیرد می را اش توبه اهللا د،کن توبه مغرب از

 .2759صحیح مسلم، ش:  )1(
 .2703صحیح مسلم، ش:  )2(
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اب -١٩ ِ بن ُعمَر بن اخلطَّ إِنَّ «قال:  عن انلَّيبِّ  $وَ�ْن أيب َ�ْبِد الرَّمْحن َ�ْبِد ا�َّ
م يُغْرغرِ  يْقَبُل تْو�َة العْبِد َما اهللا

َ
 )1(دا�سته است] حسن[ترمذی، روايتش كرده و آن را  ».ل

 ي توبه اهللا« فرمود: پیامبر گوید: می $عمر بن عبداهللا ابوعبدالرحمن، ترجمه:
 ».پذیرد می است، نرسیده گلو به جانش که زمانی تا را بنده

 شرح
 .است توبه ي درباره کرده، ذکر /مؤلف که حدیث سه این
 شب در را دستش متعال، اهللا« فرمود: اهللا رسول که اشعري ابوموسی حدیث اما

 ».کند... قبول را روز ارهکگن ي توبه تا گشاید می
 تأخیر و درنگ با اگرچه را بنده ي توبه که ستا اهللا بخشندگی و لطف از این،

 اهللا کند، می توبه بش در و شود می گناهی کبمرت روز در که انسانی پذیرد؛ می باشد،

 پذیرد. می را اش توبه متعال
 آن اگرچه پذیرد؛ می را اش توبه اهللا کند، گناه شب در کسی اگر طور همین و

 این ي توبه تا  گشاید می را دستش اهللا آري! نماید. توبه روز  در ار،هکگن ي بنده

 اش بنده ي توبه متعال، اهللا که است این گر انبی حدیث، این کند. قبول را مؤمنش ي بنده

 کسی از تر بیش اش بنده ي توبه از که گذشت حدیث این تر پیش که چنان دارد؛ دوست را

 یابد. می را آن سپس و کند می گم بیابان در را شترش که شود می شادمان
 بلکه شود؛ می ثابت اهللا براي »دست« یا »ید« صفت چنین هم حدیث، این از

 فرماید: می خود، که چنان دارد. دست دو اهللا

ِ ٱ يَدُ  ُهودُ ۡ�َ ٱ َوقَالَتِ ﴿ ۚ َمغۡ  �َّ يۡ  ُغلَّۡت  لُولٌَة
َ
ْ  ِديِهمۡ � ْۘ  بَِما َولُِعُنوا  يََداهُ  بَۡل  قَالُوا

ٓ  َف َكيۡ  يُنِفقُ  ُسوَطَتانِ َمبۡ  ۚ �ََشا      ]٦٤: دة املائ[  ﴾ُء
ن بسته باد و نفرینشان که چنین گفتند. دستشا»! دست اهللا بسته است«و یهودیان گفتند: 

 بخشد. هللا باز است و هرگونه بخواهد، میبلکه دو دست ا

 ثابت خود براي اهللا که »دست دو« بلکه ،»دست« صفت به که است واجب ما بر

 که نیست جایز البته دارد؛ دست دو اهللا، که باشیم اشتهد باور و بیاوریم ایمان ،است کرده

  فرماید: می اهللا زیرا ماست؛ دستان چون هم اهللا، دست دو کنیم گمان

 ).2449، 2343؛ و مشکاة المصابیح، ش: (1903صحیح الجامع، ش:  )1(
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ۖ َ�ۡ  ۦلِهِ َكِمثۡ  َس لَيۡ ﴿ ِميعُ ٱ َوُهوَ  ءٞ       ]١١: الشور[  ﴾١١ ِص�ُ ۡ�َ ٱ لسَّ
 هیچ چیزي همانند او نیست؛ و او، شنواي بیناست.

 همانند را اهللا صفات که آن بی البته بیاوریم؛ ایمان اهللا، صفات تمام به باید طور همین

 در نه و ذاتش در نه نیست؛ او همانند چیزي هیچ زیرا بدانیم؛ آفریدگانش صفات

 صفاتش.
 تأخیر با اگرچه را اش بنده ي توبه خداوند که فهمیم می چنین حدیث این از

 زمانی چه که داند نمی انسانی هیچ زیرا کنیم؛ شتاب توبه براي باید ولی د؛پذیر می باشد،

 براي که واجب رو این از بمیرد. ناگهانی مرگ با کند، توبه که نآ از پیش شاید و میرد می

 پذیرد. می باشد، تأخیر با اگرچه را توبه متعال، اهللا ولی نماییم؛ شتاب توبه
 پذیرش زمان کند، طلوع مغرب از خورشید وقتی که است این گر بیان حدیث، این

 کرد؟ خواهد طلوع مغرب، از خورشید مگر آیا بپرسد: کسی شاید یابد. می پایان توبه
 طلوع مشرق از خورشید که بوده این بر کنون تا آغاز از هستی نظام اگرچه آري؛

 سان بدین و گردد باز که دهد می فرمان خورشید به اهللا زمان، آخر در ولی کند،

 طلوع مغرب از و گردد می برعکس خورشید، حرکت شود! می وارونه زمان، گردش

 منکر که کسانی و ها بودایی و نصارا و یهود حتی ها، انسان ي مهه هنگام آن در کند. می

 مغرب از خورشید طلوع از پیش که کسی ایمان ولی آورند؛ می ایمان همه هستند، خدا

 ندارد. حالش به سودي است، نیاورده ایمان
 نکرده توبه مغرب از خورشید طلوع از پیش که یکس ي توبه ولی کنند، می توبه همه

 بیمناك هاي نشانه که زمانی و نندبی می را نشانه این همه، زیرا شود؛ نمی ذیرفتهپ است،

 ندارد. سودي هیچ توبه و ایمان فرارسد،
 نرسیده گلو به جانش که زمانی تا را بنده ي توبه اهللا« که $عمر ابن حدیث اما

 در کتهن این شود. نمی قبول توبه دیگر، برسد، گلو به جان، وقتی ».پذیرد می است،

 فرماید: می متعال اهللا است؛ مدهآ نیز دیگري نصوص

ِينَ  َ�ةُ �َّوۡ ٱ َستِ َولَيۡ ﴿ ّ�ِ ٱ َمُلونَ َ�عۡ  لِ�َّ ٰٓ  اتِ  َٔ لسَّ َحَدُهمُ  َحَ�َ  إَِذا َح�َّ
َ
ۡ ٱ أ  قَاَل  ُت َموۡ ل

 ]١٨:  النساء[  ﴾نَ �لۡ ٱ ُت ُ�بۡ  إِّ�ِ 
شوند و چون مرگ یکی از و پذیرش توبه براي کسانی نیست که مرتکب کارهاي بد می

 گوید: اینک توبه کردم.رسد، می ایشان فرا می
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 گناهان از دست و کنی شتاب اهللا سوي به توبه براي که توست بر مسلمانم! برادر

 بخواهی اهللا از و نکنی کوتاهی خود دینی واجبات و وظایف انجام در دیگر، و برداري

 بپذیرد. را ات توبه که
*** 

الٍ  وَ�ْن زِرِّ  -٢٠ تْيُت صْفواَن بِْن عسَّ
َ
ْ�ِ بِْن ُحْبيٍش قال: أ

ُفَّ َمْسِح ىلَعَ اخلْ
ْ
ُ عن ال

ُ
هل

َ
ْسأ

َ
�ُ أ

الئَِ�َة تََضُع 
ْ
م، فَقال: إِنَّ امل

ْ
ِعل

ْ
ت: ابْتَغاُء ال

ْ
ْجنِحتفقال: َما َجاَء بَِك يَا زِر؟ فُقل

َ
ها لَِطالِِب أ

ت: إِنَّه قْد حَ 
ْ
قل

َ
ب، ف

ُ
ِم رِضاء بَما يَطل

ْ
ِعل

ْ
َغائِِط ال

ْ
ْ�ِ َ�ْعَد ال

ُفَّ
ْ

ْسُح ىلَعَ اخل
ْ
كَّ يف صْدرِي امل

ْصحاب انلَّيِبِّ 
َ
ْنَت اْمَرءاً ِمْن أ

ُ
ْول، و�

ْ
ك: َهْل سِمْعَتُه يْذكُر يف َذلَِك شيْئا؟  وابل

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
جْئت أ

َ
ف

يَّ 
َ
نا ثالثة �

َ
ن ال نْ�َع خفاف

َ
نا سفراً أْو ُمسافِر�ن أ

ُ
ُمرنا إذا ك

ْ
 قال: نَعْم اكَن يأ

َّ
َايِلهنَّ إِال

َ
اٍم ويل

وى شيْئا؟ قال: نعْم 
ْ
ر يف اهل

ُ
ت: َهل سِمعتُه يذك

ْ
ِمْن جَنابٍة ، لِ�ْن ِمْن اغئٍط وْ�وٍل ونْوم. فُقل

نَّا َمع رسول اهللا
ُ
د،  ك ْعرايب بصْوٍت هل جهوري: يا ُ�مَّ

َ
يف سفر، فبيْنا �ُن ِعْندهُ إِذ ناَداهُ أ

َجابُه رسوُل 
َ
ُضْض ِمْن َصْوتَِك فإِنَّك » هاُؤمْ «َصْوتِه:  �ْوا ِمنْ  اهللا فأ

ْ
ُت هل: َوْ�ََك اغ

ْ
فُقل

َقوم  ِعْند انلَّيبِّ 
ْ
َمْرُء ُ�ِبُّ ال

ْ
ْعرايِب: ال

َ
اَل األ

َ
غُضض: ق

َ
وقْد نُِهيت َ�ْن هذا، فقال: وا�َّ ال أ

حق بِِهْم؟ قال انلَّيِبُّ 
ْ
ا يل مَّ

َ
قِ : « ول

ْ
َحبَّ يَْوَم ال

َ
ْرُء مع مْن أ

ْ
ُ�َنا حىتَّ ذكر  .»يامةِ امل فما َزاَل ُ�دِّ

اَل 
َ
. ق

ً
ْو َسْبِعَ� اَعما

َ
ْرَ�ِعَ� أ

َ
َمْغرب َمس�ةُ عْرِضه أْو �ِس� الرَّاكُِب يف عْرِضِه أ

ْ
 من ال

ً
بابا

َواةِ  حُد الرُّ
َ
 لِلتَّو�ة ق :ُسْفياُن أ

ً
ْرَض مْفتوحا

َ
ُ تعاىل يْوم خلق السموات واأل اِم خلَقُه ا�َّ بل الشَّ

ْمُس ِمْنهُ  ال َع الشَّ
ُ
 ،حديثاين   و ديگران؛ ترمذی، گفته است:مذي تر [روايت .يُغلُق حىتَّ تَطل

 )1(است.] حسن صحيح
 مسح ي درباره او از تا رفتم عسال بن صفوان نزد گوید: می حبیش بن زِر ترجمه:

 هب تو آمدن باعث چیزي چه« پرسید: صفوان کنم. سؤال جوراب) (نوعی »موزه« بر
 علم طالبِ براي را خود هاي بال فرشتگان« گفت: علم. طلب گفتم: »؟است شده جا این

 بر مسح ي درباره گفتم: ».پسندند می است، علم طلب که را کارش زیرا گسترانند؛ می

 پیامبر اصحاب از تو، است. آمده شک دلم در حاجت، قضاي از پس (جوراب) موزه

 داد: پاسخ اي؟ شنیده چیزي باره این در آیا که بپرسم تو زا تا ام آمده رو این از اي؛ بوده

 ، آن را حسن دانسته است.104در إرواء الغلیل، ش:  /آلبانی )1(
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 را هایمان موزه روز شبانه سه مسافرت، در که داد می دستور ما به پیامبر آري؛«

 آیا پرسیدم: ».جنابت بابت از نه خواب، و حاجت قضاي بابت از البته ؛درنیاوریم

 در بله؛« گفت: اي؟ نیدهش پیامبر از چیزي کسی، به رغبت و میل و محبت ي درباره

 که صحرانشینی میان، این در که بودیم اهللا رسول نزد بودیم. پیامبر همراه سفري

 نیز اهللا رسول »محمد! اي« گفت: و زد صدا را اهللا رسول داشت، بلندي صداي

 بر واي گفتم: صحرانشین به ».هستم) اینجا (من، بله؛« فرمود: بلند صداي با او، چون هم

 اي. شده منع او، نزد در صدابلندي از و هستی پیامبر نزد تو بیاور. پایین را دایتص تو!

 را اي عده شخصی،« داد: ادامه و ».آورم نمی پایین را صدایم واهللا« گفت: صحرانشین

 با قیامت روز در انسان« فرمود: پیامبر »رسد؟ نمی آنان به عمل در ولی دارد؛ دوست

 تا گفت می سخن ما براي چنان هم پیامبر گاه آن ».دارد دوستش که بود خواهد کسی

 در سوارکار یک که مسیري یا آن پهناي که آورد میان به مغرب ي دروازه از ذکري که این

 گوید: می سفیان نام به راویان از یکی است. سال هفتاد یا چهل کند، می طی آن عرض

 آن زمین، و ها آسمان آفرینش روز در متعال، اهللا که دارد قرار شام سمت در دروازه این«

 ».کند طلوع آن، از خورشید که آن تا شود نمی بسته و است باز توبه، براي و آفریده را
 شرح

 که ست زمانی بیان در که آورده توبه احادیث شمار در را حدیث این /مؤلف

 دارد: خود در نیز دیگري مفاهیم و نکات البته یابد؛ می پایان توبه پذیرش
 رفت. عسال بن صفوان نزد علم کسب براي حبیش بن زِر که این جمله از

 زیرا گسترانند؛ می علم طالبِ براي را خود هاي بال فرشتگان،«  گفت: او به صفوان

 فضیلت گر بیان که ست بزرگی ي نکته این، ».پسندند می است، علم طلب که را کارش

 آورده، اهللا رسول که دانشی یعنی ست؛ شرعی علم منظور، باشد. می علم کسب و علم

 کار همان آورده، پیامبر که علمی کسب ولی دنیاست. براي دنیا، دانش گرنه و

 در جهاد نوعی و شده تشویق بدان سنت، و قرآن در که ست ستایشی درخورِ و ارزشمند

 و دجها و دانش، و علم با دین، این بالندگی و پیشرفت هچراک رود؛ می شمار به اهللا راه
 راه در مسلحانه جهاد از علم، کسب« اند: گفته علما، از برخی حتی است. بوده سرنیزه

 جهاد و شود می حفظ دین، که است دانش و علم ي وسیله به تنها زیرا ؛»است برتر اهللا،

 مجاهد یورش و پیکار ي،شروپی حرکت، چون است؛ استوار علم، ي پایه بر نیز همسلحان
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 علم طریق از تنها اسیران، ي درباره گیري تصمیم و جنگی غنایم یمتقس نیز و رزمنده، و

 فرماید: می اهللا است. چیز همه علم، بنابراین گیرد. می صورت

ُ ٱ فَعِ يَرۡ  ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱوَ  ِمنُ�مۡ  َءاَمُنوا َّ�  ْ وتُوا
ُ
     ]١١: املجادلة[  ﴾ٖت� َدَرَ�ٰ  مَ عِلۡ لۡ ٱ أ

 اند، به درجات بزرگی باال ببرد. کسانی را که علم و دانش یافتهاهللا (جایگاه) مؤمنانتان و 

 هایشان بال او، اشتگدبزر و احترام به پسندند، می را علم طالب کار که فرشتگان آري!

 خبر هر باید زیرا کنم؛ نمی حس را این من، که بگوید کسی نباید و گسترانند می برایش را

 چشم به را آن گویا که کنیم باور اي گونه به ده،رسی ما به اهللا رسول از که را صحیحی

 است: فرموده اهللا رسول که نداریم خبر آیا است. واجب ما بر این، و نماییم می مشاهده

ُل «   َ�بَارَكَ  َر�ُّنَا َ�ْ�ِ
َ

ْلَةٍ  لُكَّ  َوَ�َعاىل
َ

  يل
َ

َماءِ  إىِل ْ�يَا السَّ  َمنْ  :َ�ُقوُل  اآلِخُر، اللَّيِْل  ثُلُُث  َ�بىَْق  ِح�َ  ادلُّ

ْستَِجيَب  يَْدُعوِ� 
َ
ُ؟ فَأ لُِ�  َمنْ  هلَ

َ
ْعِطيَُه؟ �َْسأ

ُ
ْغِفرَ  �َْستَْغِفُرِ�  َمنْ  فَأ

َ
ُ؟ فَأ  هر دگارمانپرور« یعنی: »هلَ

 هست کسی آیا :فرماید می و آید می فرود دنیا آسمان به ،شب دوسوم گذشتن از پس شب

 آیا بدهم؟ او به تا بخواهد من از که هست کسی آیا کنم؟ اجابت را او تا بخواند مرا که

 ؟»بیامرزم را او تا کند آمرزش درخواست من از که هست کسی
 از که ست صحیحی روایت چون ولی شنویم، نمی خداوند از ما، را سخن این

 ما بر رو این از شنویم؛ می سحرگاهان در را یهال يندا این گویا رسیده، ما به پیامبر

 صحیح طریق از که غیبی امور به و است، فرموده اهللا ولرس چه آن به که است واجب

 چشم با را آن گویا که کنیم یقین آن به اي گونه به و باشیم داشته ایمان رسیده، ما به

 شنویم. می گوش، با و بینیم می
 خودش قلبی تردید و شک ي درباره عسال بن صفون با حبیش بن زر سپس

 خداوند یعنی گفت؛ سخن حاجت قضاي زا پس (جوراب) موزه بر مسح پیرامون

 قرآن در موزه بر مسح ي درباره حکمی و داده دستور پاها شستن به قرآن در متعال،

 فرماید: می متعال اهللا نیست.

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ لَوٰ ٱ إَِ�  ُتمۡ ُ�مۡ  إَِذا ا ْ غۡ ٱفَ  ةِ لصَّ يۡ  وُُجوَهُ�مۡ  ِسلُوا

َ
 إَِ�  ِديَُ�مۡ َو�

ۡ ٱ ْ مۡ ٱوَ  َرافِقِ مَ ل رۡ  بُِرُءوِسُ�مۡ  َسُحوا
َ
� َكعۡ لۡ ٱ إَِ�  ُجلَُ�مۡ َوأ     ]٦: دة املائ[  ﴾َبۡ�ِ
ایستید، صورت و دستانتان را تا آرنج بشویید و سرِتان را اي مؤمنان! هنگامی که به نماز می

 مسح کنید و پاهایتان را تا دو قوزك بشویید.
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 که ام شده شک دچار موزه بر مسح ي درباره من که بود این صفوان از زر پرسش

 خیر؟ یا است درست آیا
 آنان به اهللا رسول زیرا است؛ جایز موزه، بر مسح که کرد بیان برایش صفوان

 درنیاورند؛ وضو براي حاجت، قضاي از پس را هایشان موزه سفر، در که داد می دستور

 اگر بلکه موزه؛ بر مسح جواز بر ست دلیلی این، و جنابت. رفع و غسل براي نه البته

 حدیثی پاهاست. شستن از بهتر و افضل موزه، مسح باشد، پوشیده (جوراب) هموز کسی

 اهللا رسول بود. اهللا رسول اهمره سفري در شعبۀ بن رةیمغ که آمده »صحیحین« در
 اهللا رسول بیاورد. بیرون را پیامبر هاي موزه خواست می مغیره گرفت. وضو

إِ�ِّ  ُهَماَد�ْ « فرمود:
تُُهَما فَ

ْ
ْدَخل

َ
 نیاور؛ بیرون را ها آن« یعنی: ؛»َعلَيِْهَما َ�َمَسحَ  ،»َطاِهَرَ�ْ�ِ  أ

 هایش موزه بر  اهللا رسول سپس ».ام پوشیده وضو و طهارت از پس را ها آن من، زیرا

 نمود. مسح
 که ستا بهتر پوشد،  می جوراب یا موزه انسان وقتی که این بر ست روشنی دلیل این،

 بشوید. را پاهایش که این نه کند، مسح را ها آن
 دچار اي سألهم در انسان هرگاه که کنیم می داشتبر چنین حبیش، بن زر روایت از

 از برخی نماند. تردیدي و شک قلبش، در تا بپرسد خود از داناتر از باید شد مشکل

 اش درباره ولی ند،شو می تردید و شک دچار و شنوند می شرعی احکام از چیزي مردم،

 باید انسان بلکه است؛ اشتباه این، شود. برطرف شکشان تا کنند نمی تحقیق و سؤال

 بن زر که چنان گردد. برطرف تردیدش و شک و برسد اي کننده مطمئن پاسخ به تا بپرسد

 این کرد. سؤال عسال بن صفوان از ها موزه بر مسح حکم ي درباره /حبیش

 تواتر به باره این در ،احادیث و باشد می یزجا موزه، بر مسح که دهد می نشان حدیث،

 حتی کنند. می مسح (جوراب)  موزه بر سنت، اهل که است خاطر همین به و رسیده

 بدعت، اهل زیرا اند؛ آورده عقیده هاي کتاب در را موزه بر مسح موضوع علما، از برخی

 راویان از یکی که است جالب ولی ندارند؛ قبول را موزه بر مسح سنت اهل خالف بر

 انکار را موزه بر مسح ها،  این حال، این با باشد. می طالب ابی بن علی موزه، بر مسح

 سنت اهل هاي نشانه و ها عالمت جزو (جوراب) موزه بر مسح ندارند. قبولش و کنند می

 است. شده ثابت اهللا رسول از که ندارند شکی و رسیده تواتر به نزدشان که است
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 یا ».نیست موزه بر مسح ي درباره شکی هیچ قلبم در« گوید: می /احمد امام

 بر مسح البته ».دارد وجود اصحابش و پیامبر از حدیث چهل باره این در« گوید: می

 دارد: شرط چند (جوراب)، موزه
 بن مغیره روایت دلیلش، باشد. پوشیده طهارت حالت در را ها موزه باید اول: شرط

 شستن با طهارت، این که کند نمی فرقی گذشت. قبل، سطر چند که باشد می هشعب

 گیرد می کاملی وضوي شخصی، مثالً باشد. شده حاصل زیرین، هاي موزه بر مسح یا پاها

 در را ها آن یعنی پوشد؛ می را هایش موزه یا ها جوراب سسپ و شوید می را پاهایش و

 سپس و کرده مسحشان و پوشیده ورابج قبالً اگر طور همین پوشد. می طهارت، حال

 بار که هایی جوراب بر مجدد، مسح براي است، پوشیده دیگري هاي جوراب آن، روي

 اول، هاي جوراب پوشیدن زمان از مسح، زمان ابتداي البته کند؛ می مسح پوشیده، دوم

 که: است این صحیح قول دوم. بار هاي جوراب پوشیدن زمان از نه شود، می محاسبه

 از مسح مدت بپوشد، دیگري هاي جوراب کرده، مسح که هایی جوراب روي گاههر

 هاي جوراب بر مسح، مدت در و شود می سنجیده زیرین، هاي جوراب پوشیدن زمان

 طهارت حال در اگر بنابراین باشد. آب با طهارت باید چنین هم کند. می مسح رویی،

 مثال: عنوان به نیست؛ درست  بجورا بر مسح  دیگر، بپوشد، جوراب تیمم، از حاصل

 وضو خواهد می و یابد می آب گاه آن پوشد. می جوراب سپس و کند  می تیمم مسافري

 بشوید را پاهایش و بیاورد بیرون را هایش جوراب باید وضو، براي حالت این در بگیرد.

 حالت در را ها جوراب او، زیرا نیست؛ درست حالتی چنین در ها ورابج بر مسح و

 است. نپوشیده شستن، از حاصل ارتطه
 که چنان غسل. براي نه دارد، اعتبار وضو براي فقط ها جوراب بر مسح دوم: شرط

 بابت از نه خواب، و حاجت قضاي بابت از« که: کرد تصریح نکته بدین صفوان

 و بیاورد بیرون را هایش موزه یا ها جوراب باید شود، جنُب کسی اگر رو این از ».جنابت
 ي همه باید غسل، در چون نیست؛ درست او براي جوراب، بر مسح و بشوید را هایشپا

 حسب به البته کنند. نمی مسح و شویند می را سر غسل، براي رو این از و شست را اندام

 مستثناست. آتل، یا پانسمان بر مسح ضرورت،
 کرده، مشخص اهللا رسول که زمانی مدت در فقط جوراب، بر مسح سوم: شرط

 /مسلم که چنان روز. شبانه سه مسافر، براي و روز شبانه یک مقیم، براي است؛ درست
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 روز شبانه یک مقیم، براي پیامبر« که: کرده نقل طالب ابی بن علی از خود صحیح در

 پایان با ب).(جورا موزه بر مسح براي یعنی: ؛»کرد تعیین روز، شبانه سه مسافر، براي و

 را هایش جوراب یا ها موزه وضو، براي باید و نیست ستدر مسح مدت، این یافتن

 طهارت رب چنان هم و یافت پایان مسح، زمان اگر ولی بشوید؛ را پاهایش و بیاورد بیرون

 مدت پایان از پس خواستی می راگ ولی است؛ درست وضویت داشتی)، (وضو بودي

 بشویی. را پاهایت باید بگیري، وضو مسح
 محبت ي درباره چیزي آیا که پرسید عسال بن وانصف از /حبیش بن زر سپس

 را صحرانشین داستان سپس و آري. داد: پاسخ صفوان است؟ شنیده کسی به رغبت و

 او به محمد! اي زد: فریاد و  آمد پیامبر نزد و داشت بلندي صداي که کرد بازگو

 است: فرموده اهللا کنی؟ می صدابلندي پیامبر نزد چرا تو! بر واي« گفتند:

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ َ�ُعوٓ تَرۡ  َ�  َءاَمُنوا ۡص  ا

َ
ٰ أ ْ َ�ۡ  َوَ�  �َِّ�ِّ ٱ تِ َصوۡ  َق فَوۡ  تَُ�مۡ َ�  ۥَ�ُ  َهُروا

 ِ ن ٍض ِ�َعۡ  ِضُ�مۡ َ�عۡ  رِ َكَجهۡ  لِ َقوۡ لۡ ٱب
َ
عۡ  َبَط َ�ۡ  أ

َ
نُتمۡ  لُُ�مۡ َ�ٰ أ

َ
 ﴾٢ ُعُرونَ �َشۡ  َ�  َوأ

  ]٢: احلجرات[  
گونه سخن نگویید که با  ا فراتر از صداي پیامبر نبرید و با او، آناي مؤمنان! صداهایتان ر

 که دریابید، اعمالتان نابود شود. آن گویید تا مبادا بی یگر سخن میکدی

 صحرانشین ».بله« فرمود: بلند صداي با صحرانشین آن همانند نیز اهللا رسول 

 عملش یعنی »رسد؟ مین آنان به عمل در ولی دارد؛ دوست را اي عده شخصی،« پرسید:

 انسان« فرمود: پیامبر نه؟ یا بود خواهد آنان با آیا نیست. آنان عمل ي اندازه و حد در

 ».دارد دوستش که بود خواهد کسی با قیامت روز در
 کرده نقل چنین را حدیث بخش این مالک بن انس ست. بزرگی نعمت الحمدهللا؛

 خواهی کسی با تو« فرمود: داشت، تدوس را رسولش و اخد که شخصی به پیامبر که

 ».داري دوستش که بود
 که امیدوارم و دارم دوست را عمر و ابوبکر و اهللا رسول من،« گوید: می انس

 و اصحابش ،اهللا رسول که گیریم می گواه را اهللا نیز ما ».باشم آنان با آخرت) (در
 و داریم دوست ار هدایت پیشوایان و امامان آنان، از پس و نیراشد خلفاي

 اگر که است انسان براي اي مژده این، دهد. قرار هشانمراه را ما که کنیم می درخواست

 بهشت در رسد، نمی آنان عمل ي اندازه و حد به عملش که باشد داشته دوست را کسانی
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 حوض از هم با همه و گرداند می محشور ها آن با را او اهللا، و بود خواهد اهشانمره

 که بداند و باشد بیزار کافران از باید مسلمانی، هر بنابراین نوشید. خواهند اهللا رسول

 نزدیک او به را خود اگر و هستند شمندش هم باز کنند، دوستی ادعاي رچهه آنان،

 و ندارند را او به رساندن ضرر جز قصدي و باشد می خودشان منافع خاطر به کنند، می
 را آتش و آب شود می مگر شوند. نزدیک او به ،مسلمان منافع خاطر به که است بعید

 به سبتن کافران عداوت و محبت  بتوانیم که ندارد امکان طور همین کرد؟ جمع جا یک

 است: فرموده و نامیده دشمن، را آنان ،اهللا زیرا کنیم؛ جمع جا یک را خودمان

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا وۡ  ُدوَُّ�مۡ وَعَ  َعُدّوِي َ�تَِّخُذوا

َ
ٓ أ     ]١:  املمتحنة[  ﴾ءَ ِ�َا

 اي مؤمنان! دشمنان من و دشمنان خودتان را دوستان خویش مگیرید.

 فرماید: می چنین هم

ِ  �َعُدوّٗ  َ�نَ  َمن﴿ َّ ٰ  �َل وَِجۡ�ِ  ۦَورُُسلِهِ  ۦ�َِكتِهِ َوَمَ�ٰٓ  ّ�ِ َ ٱ فَإِنَّ  َل َوِميَكٮ  َعُدوّٞ  �َّ
ٰ ّلِلۡ       ]٩٨: رةالبق[  ﴾٩٨ فِرِ�نَ َ�

هی و جبرئیل است، بداند که اهللا پیامبران الکسی که دشمنِ اهللا و فرشتگانش و (نیز) دشمن 
 دشمن کافران است.

 ما بديِ جز چیزي کافران، و ماست دشمن کافري، هر و ست، کافري هر دشمن اهللا

 اندازه هر به و باشد که نوع هر از کافري هر از دل، ته از باید رو این از .خواهند نمی را

 اهللا که طور همان ماست. دشمن که بدانیم و بجوییم بیزاري باشد، نزدیک ما به که

 است: فرموده

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا وۡ  وََعُدوَُّ�مۡ  َعُدّوِي َ�تَِّخُذوا

َ
ٓ أ       ]١:  املمتحنة[ ﴾ءَ ِ�َا

 خویش مگیرید. اي مؤمنان! دشمنان من و دشمنان خودتان را دوستان

 که: بریم نمی یاد از و گیریم فرامی ،است نهاده بنا اهللا رسول که را قاعده این پس

 محبت بر را قلبت مسلمان! برادر اي پس ».دارد دوستش که بود خواهد کسی با انسان،«

 تا ساز استوار هدایت، امامان و نراشدی خلفاي و بزرگوارش، اصحاب و پیامبر اهللا،

 اشی.ب اهشانمره
 فرماید. محقق ما، براي را سعادت این که کنیم می درخواست اهللا از

*** 
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ُْدرِيِّ  -٢١
ْ

ن نيَِبَّ اهللا وعْن أيب سِعيٍد َسْعد بِْن مالك بِْن ِسناٍن اخل
َ
اكن «قال:  أ

ْرِض فُدلَّ 
َ
ْهِل األ

َ
م أ

َ
عل

َ
ل عن أ

َ
ْبلُ�ْم رَُجٌل قتل �ِْسعًة و�ِْسع� نْفسا، فسأ

َ
ىلع  �ِيمْن اَكَن �

َل  ُه فكمَّ
َ
ُ ِمْن تْوَ�ة؟ فقال: ال. فقتل

َ
هْل هل

َ
َتل �ِسعًة و�سِعَ� َ�ْفسا، ف

َ
تَاهُ فقال: إِنَُّه �

َ
أ
َ
راِهب، ف

تل مائَة نفٍس فهْل 
َ
بِِه ِمائًة ثمَّ سأَل عن أعلم أهِل األرض، فُدلَّ ىلع رجٍل اعلٍم فقال: إنَه ق

ُ ِمْن تَْو�ة؟ فقاَل: َ�َعْم ومْن �ُوُل 
َ

ْرِض كذا و�ذا، فإِنَّ بها  هل
َ
 أ

َ
بيَْنُه و�ْ�َ اتلْو�ة؟ اْ�َطلِْق إىِل

ق 
َ
ْرُض ُسوء، فانَطل

َ
َها أ ْرِضَك فإِ�َّ

َ
 يْعُبُدوَن اهللا تعاىل فاْ�ُبِد اهللا َمْعُهم، وال تَرْجْع إىِل أ

ً
نَاسا

ُ
أ

ْوُت فاخَتصمْت فيِه َمالئَ�ُة الرَّمْحَ 
ْ
تَاهُ امل

َ
ر�ُق أ َعذاب. حىتَّ إِذا نََصف الطَّ

ْ
ِة ومالئ�ُة ال

عذاب: إِنَُّه 
ْ
ْت مالئَ�ُة ال

َ
ِ تعاىل وقال بِِه إىِل ا�َّ

ْ
 ُمْقبال بِقل

ً
فقالْت مالئ�ُة الرَّمْحَة: جاَء تائِبا

 فقال قيسوا ما 
ً
ي حكما

َ
تَاُهْم َملٌك يف ُصوَرةِ آد� فجعلوهُ بيْنُهْم أ

َ
لْم َ�ْعَمْل خْ�اً قط، فأ

 
َ

ْرَض� فإىِل
َ
َراَد َ�ْ� األ

َ
ْرِض اليت أ

َ
 األ

َ
ْد� إىِل

َ
ُ، فقاُسوا فوََجُدوه أ

َ
ْد� فْهو هل

َ
يَّتهما اَكن أ

َ
� 

قَبْضتُه َمالئَ�ُة الرَّمحةِ 
َ
 )1(]عليه [متفق .»ف

ْهلِها«و� روايٍة يف الصحيح: 
َ
رَب �ِِشرْب، فُجِعل ِمْن أ

ْ
ق
َ
احَلِة أ قْر�َِة الصَّ

ْ
 ال

َ
و�  .»فاَكن إىِل

ِ� وقال: قِيُسوا «رِواية يف الصحيح:  ن تَقرَّ
َ
ن َ�َباَعِدى، و�ىِل َهِذهِ أ

َ
 َهِذهِ أ

َ
 إىِل

َ
ُ تعاىل ْوىَح ا�َّ

َ
فأ

 ُ
َ

َرَب �ِِشرْبٍ َ�ُغَفَر هل
َ
ق
َ
 َهِذهِ أ

َ
وَجُدوه إىِل

َ
ْوَها«:  و� روايةٍ ». َما بيْنهَما، ف

َ
ى بَِصْدرِهِ �

َ
 ».فنأ

 فرمود: پیامبرخدا ید:گو می خُدري سنان بن مالک بن سعد ابوسعید، ترجمه:

 به گاه آن بود؛ کشته را نفر ونُه نود که بود شخصی شما، از پیش هاي امت میان در«

 و رفت نزدش دادند. نشان او به را راهبی پرداخت؛ سرزمین آن فرد داناترین جستجوي
 پس ».خیر« داد: پاسخ راهب ارد؟د توبه براي راهی آیا است. کشته را نفر ونه نود گفت:

 جستجوي به باز، رساند. نفر صد به را هایش کشته شمارِ او، کشتن با و کشت نیز را وا

 صد که داد خبر عالم به دادند. نشان او به را عالمی پرداخت. سرزمین آن فرد ترین عالم

 مانع توبه، و او میان کسی چه داد: پاسخ عالم دارد؟ وبهت راه آیا است. کشته را نفر

 عبادت را اهللا که هستند مردمی جا آن برو؛ سرزمین فالن به ت:گف او به و شود؟ می

 سرزمین که بازنگرد خودت سرزمین به و کن عبادت را اهللا آنان، با نیز تو کنند. می

 رحمت فرشتگان میان فرارسید. مرگش راه ي نیمه در و افتاد راه به شخص آن ست. بدي

 و توبه با او، گفتند: رحمت تگانفرش آمد. پیش اختالف اش درباره عذاب، فرشتگان و

 .2766:؛ و صحیح مسلم، ش3470صحیح بخاري، ش:  )1(
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 هرگز او، گفتند: عذاب فرشتگان آورد. روي اهللا سوي به بود، شده خدا متوجه که قلبی

 ها، آن آمد. نزدشان انسان، ي قیافه و شکل در اي فرشته گاه آن است. نداده انجام نیکی کار

 اندازه را مقصد) و (مبدأ سرزمین دو ي فاصله گفت: دادند. قرار داور خود میان را او

 به دیدند و گرفتند اندازه جاست. آن اهالی جزو بود، تر نزدیک کدام هر به بگیرید.

 ».گرفتند را او (جان) رحمت، فرشتگان پس است. تر نزدیک مقصدش سرزمین
 از پس بود؛ تر نزدیک صالحان، روستاي به وجب، یک« که: است صحیح روایت در

 مبدأ سرزمین به اهللا،« که: است صحیح روایت در ینچن هم ».شد محسوب جا آن اهالی

 داد) (فرمان نمود وحی مقصد سرزمین به و شود دور او) (از که داد) (دستور کرد وحی

 یک را او فرشتگان گاه آن بگیرید. اندازه را فاصله دو این فرمود: و گردد. نزدیک او به که

 است: آمده روایتی در ».شد رزیدهآم نتیجه در یافتند؛ تر نزدیک مقصد روستاي به وجب

 ».ساخت متمایل ،مقصد سرزمین سوي به را اش سینه شخص، آن«
 شرح

 فرمود: اهللا رسول که کرده نقل خدري ابوسعید از را حدیث این /مؤلف

 جستجوي به و شد پشیمان سپس و ».کشت را نفر ونه نود قبل، هاي امت از فردي«

 او به را راهبی دارد. توبه راه آیا که بپرسد او از ات پرداخت سرزمین آن شخص داناترین

 نداشت. چندانی علم که برود عابد فالن نزد که کردند راهنمایی را او یعنی دادند؛ نشان

 دارد؟ توبه راه است، کشته را نفر ونه نود که آن با آیا پرسید: و رفت علم بی عابد نزد

 آن ندارد. وجود اي توبه راه هیچ :گفت که دانست بزرگ قدري به را وي گناه عابد،

 رساند. نفر صد به را هایش کشته تعداد و کشت نیز را راهب و شد خشمگین شخص،

 او به را فرد داناترین چون و پرداخت. سرزمین آن شخص ترین عالم جستجوي به باز،

 سخپا عالم، دارد؟ توبه راه آیا است؛ کشته را نفر صد پرسید: و رفت نزدش دادند، نشان

 سفارش او به و بازدارد. توبه از را او تواند نمی کس هیچ و است باز توبه، درِ بله؛ داد:

 براي فرارسید. مرگش راه، ي میانه در دارد. عابدي مردم که برو روستا فالن به کرد:

 جان زیرا آمد؛ پیش تالفاخ عذاب، فرشتگان و رحمت فرشتگان بین جانش گرفتن

 عذاب، فرشتگان عذاب. فرشتگان را کافر جان و گیرند یم رحمت فرشتگان را نمؤم

 گفتند: رحمت فرشتگان و است نداده انجام نیکی عمل هیچ اش توبه از پس او، گفتند:

 میانشان ترتیب بدین است. آورده روي اهللا سوي به پشیمانی و توبه با و کرده توبه او،
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 به او کند. داوري میانشان در ات تادفرس را اي فرشته متعال، خداوند آمد. پیش ختالفا

 قاتل آن مقصد و مبدأ ي فاصله که کرد پیشنهاد عذاب فرشتگان و رحمت فرشتگان

 جا آن اهالی از بود، تر نزدیک که کدام هر به کنند، نگاه و بگیرند اندازه را کننده توبه

 رندبگی را جانش عذاب، فرشتگان بود، تر نزدیک کفر ینسرزم به اگر شود. می محسوب

 اندازه کنند. روح قبض را او رحمت، فرشتگان بود، نزدیک ایمان سرزمین به اگر و

 ایمان، سرزمین یعنی مقصد، سرزمین به وجب یک ي اندازه به که دیدند و گرفتند

 گرفتند. را جانش رحمت، فرشتگان رو این از است؛ تر نزدیک
 دارد. بهتو امکان قاتل، که این جمله از بریم؛ می پی فراوانی نکات به حدیث این از

 که: ست هیال ي فرموده این دلیلش،

َ ٱ إِنَّ ﴿ ن فِرُ َ�غۡ  َ�  �َّ
َ
ٰ  ُدونَ  َما ِفرُ َوَ�غۡ  ۦبِهِ  كَ �ُۡ�َ  أ ٓ  لَِمن لَِك َ� ۚ �ََشا    ]٤٨:  النساء[  ﴾ُء

آمرزد و جز شرك، هر گناهی را براي هر که  همانا اهللا، این را که به او شرك ورزند، نمی
 بخشد. می بخواهد

 که است این $عباس بن عبداهللا دیدگاه ولی دارند؛ را دیدگاه همین علما، مهورج

 است: فرموده اهللا زیرا ندارد؛ توبه امکان قاتل،

َتَعّمِدٗ  اِمنٗ ُمؤۡ  ُتۡل َ�قۡ  َوَمن﴿ ٓ  امُّ ُ ٱ وََغِضَب  �ِيَها اِ�ٗ َ�ٰ  َجَهنَّمُ  ۥُؤهُ فََجَزا  هِ َعلَيۡ  �َّ
َعدَّ  ۥَولََعَنهُ 

َ
 ]٩٣:  النساء[  ﴾٩٣ اَعِظيمٗ  َعَذابًا ۥَ�ُ  َوأ
عمد بکشد، جزایش دوزخ است و جاودانه در آن خواهد ماند؛ و اهللا بر  مؤمنی را به و هر کس

 او خشم گرفته، و او را از رحمتش دور نموده و عذاب بزرگی برایش آماده ساخته است. 

 شده، روایت عباس ابن از چه آن شاید و است درست علما، جمهور دیدگاه البته

 در زیرا ندارد؛ وجود توبه امکان مقتول، حق با رابطه در قاتل براي که باشد معنا بدین

 دارد: وجود حق سه قتل، گناه
 مقتول، اولیاي به سوم حق و مقتول آن از دوم، حق است؛ متعال اهللا آنِ از اول، حق

 دارد. تعلق
 است: فرموده زیرا خشد؛ب می توبه با را حقش متعال، اهللا شک بدون

ِينَ ٱ عَِبادِيَ َ�ٰ  قُۡل ۞﴿ َّ�  َ�ۡ
َ
ْ أ ٰٓ  ُفوا نُفِسِهمۡ  َ�َ

َ
ْ َ�قۡ  َ�  أ ِۚ ٱ ةِ رَّۡ�َ  ِمن َنُطوا َ ٱ إِنَّ  �َّ َّ� 

نُوَب ٱ فِرُ َ�غۡ  ُّ�  ۚ    ]٥٣: الزمر[  ﴾َ�ِيًعا
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مت اهللا اید! از رح روي در گناهان به خویشتن ستم کرده بگو: اي بندگان من که با زیاده
 .آمرزد ي گناهان را می گمان اهللا، همه ناامید نباشید. بی

 است: فرموده چنین هم

ِينَ ٱوَ ﴿ ِ ٱ َمعَ  ُعونَ يَدۡ  َ�  �َّ ُ ٱ َحرَّمَ  لَِّ� ٱ َس �َّفۡ ٱ ُتلُونَ َ�قۡ  َوَ�  َءاَخرَ  ًهاإَِ�ٰ  �َّ  إِ�َّ  �َّ
 ِ ٰ  َعۡل َ�فۡ  َوَمن نُونَۚ يَزۡ  َوَ�  قِّ �َۡ ٱب ثَامٗ  قَ يَلۡ  لَِك َ�

َ
 َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  َعَذاُب لۡ ٱ َ�ُ  َعۡف يَُ�ٰ  ٦٨ ا�

ْوَ�ٰٓ  الِحٗ َ�ٰ  َ�َمٗ�  وََعِمَل  َوَءاَمنَ  تَاَب  َمن إِ�َّ  ٦٩ ُمَهانًا ۦ�ِيهِ  ُ�ۡ َوَ�خۡ 
ُ
ُل  �َِك فَأ  ُ�َبّدِ

ُ ٱ      ]٧٠  ،٦٨: الفرقان[  ﴾ٖت� َحَسَ�ٰ  اتِِهمۡ  َٔ َسّ�ِ  �َّ
پرستند، و کسى را که اهللا، خونش را حرام کرده است، جز  مىو آنان که معبودي جز اهللا را ن

کنند؛ و کسى که مرتکب این (اعمال) شود، مجازات سختى  کشند و زنا نمى حق نمى به
شود، و با ذلت و خوارى براي همیشه در آن  خواهد دید. روز قیامت عذابش دوچندان مى

کار شایسته انجام دهند که اهللا، مگر آنان که توبه کنند و ایمان بیاورند و  ماند؛ مى
 کند. تبدیل مى  هایشان را به نیکی بدى

 مرگ با زیرا است؛ عاجز مقتول، حق اداي از قاتل مقتول؛ حق با رابطه در اما

 گردنش بر حق، ینا رو این از و بطلبد بخشش او از تا ندارد ترسیدس او به مقتول،

 توبه قاتل، اگر حتی نماید؛ درخواست را حقش قیامت، روز تواند می مقتول و ماند می

 کرد. خواهد داوري میانشان در قیامت روز خداوند حال هر به کند.
 نیست، درست قاتل ي توبه که کنم اشاره نکته نبدی باید مقتول اولیاي حق ي درباره

 بگوید: و کند اعتراف قتل، به و نماید تسلیم و معرفی دم اولیاي به را خودش که آن مگر

 بها) (خون دیه خواهید، می اگر و بکشید مرا خواهید، می اگر هستم؛ شما اختیار در من،

 ببخشید. مرا مایلید، اگر و  بگیرید
*** 

ْعِب بِن َمالك، و�َن قائَِد كْعٍب  -٢٢
َ
ِ بِن ك ، قال:  وَ�ْن عْبِد ا�َّ ِمْن بَنِيِه ِحَ� َعِ�َ

ِ  َسِمْعُت كْعَب بن َمالٍك  ُث حِبِدي ف َ�ْن رسول اهللاُ�َدِّ
َّ
ال  ثِِه ِح� خَتل

َ
يف غزوةِ تُبوك. ق

ْف َ�ْن رسوِل اهللا
َّ
ختل

َ
ْفُت يف  كْعب: لْم أ

َّ
 قْد ختل

ِّ
�

َ
 يف غْزَوةِ َ�ُبوك، َ�ْ� �

َّ
يف َغْزَوٍة َغَزاها إِال

ف عْنه، إِنَّما َخَرَج رسوُل اهللا
َّ
ل

َ
حد خت

َ
ْم ُ�َعاتَْب أ

َ
وَن يُر�ُدوَن ِ�َ� والُمْسلِمُ  َغْزوةِ بَْدر، ول

َقْد شهْدُت َمَع رسوِل 
َ
 بيْنُهم و�ْ� َعُدوِِّهْم ىلَعَ غْ�ِ ميعاد. َول

َ
ر�ْش حىتَّ مَجَع اهللا تعاىل

ُ
ق

 ِ نَّ يِل بَِها َمشَهَد بَْدر، و�ِن اَكنْت بْدٌر  ا�َّ
َ
ِحبُّ أ

ُ
َة الَعقَبِة ِحَ� تََواَ�ْقَنا ىلَعَ اِإلْسالم، وَما أ

َ
يْلل
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َر أ
َ
ك

ْ
ْفُت َ�ْن رسول اهللاذ

َّ
ْم  يف انلَّاِس ِمنَها و�ن من خربي ِحَ� ختل

َ
 ل

ِّ
�

َ
يف َغْزَوةِ تُبوك �

َغْزَوة
ْ
َك ال

ْ
ْفُت َ�ْنُه يف تِل

َّ
ل

َ
�رَْسَ ِم�ِّ ِحَ� خت

َ
َوى وال أ

ْ
ق
َ
طُّ أ

َ
ْن �

ُ
�

َ
ِ ما مَجْعُت قْبلها  ،أ وا�َّ

غَ 
ْ
ْم يُ�ن رسول اهللاَراِحلتْ�ِ قطُّ حىتَّ مَجَْعُتُهما يف تلك ال

َ
 ورَّى  زَوةِ، ول

َّ
يُر�ُد َغْزوًة إِال

َغْزوةُ، فَغَزاها رسول اهللا
ْ
يف َحرٍّ َشديد، َواْسَتْقَبَل َسفراً بَِعيداً  بَغْ�َِها حىتَّ اَكنَْت تِلَك ال

هْ 
ُ
بوا أ هَّ

َ
ْمَرُهْم يَلَتأ

َ
ُمْسلِمَ� أ

ْ
ث�ا، فَج�َّ لل

َ
ْخرَبَُهْم َوَمَفازاً َواْسَتْقَبَل َعدداً ك

َ
أ
َ
َبَة َغْزوِِهْم ف

ُمْسلُِمون َمع رسول اهللا
ْ
ي يُر�د، َوال

َّ
يُر�ُد «كثٌِ� َوالَ َ�َْمُعُهْم كَِتاٌب َحافٌِظ  بوَْجِهِهُم اذل

يَوان نَّ ذلَك َسَيْخىف بِِه َما» بذلَك ادلِّ
َ
 َظنَّ أ

َّ
ْن َ�َتَغيََّب إِال

َ
ْعب: فقلَّ رَُجٌل يُر�ُد أ

َ
مْ  قال ك

َ
 َ�ْ�ِ  ل

ْ
ل

، وَغَزا رسول اهللا َْها  فيِه َوىْحٌ ِمن ا�َّ نا إيِلَ
َ
أ
َ
الل، ف تلَك الغزوَة ح� َطابت اثلَِّماُر والظِّ

ْصعر، فتجهَّز رسول اهللا
َ
ض  أ

ْ
ق
َ
رْجُع ولْم أ

َ
َز معُه فأ َهَّ

َ
جت

َ
غدو لىِْك أ

َ
ُمْسلُِمون معه، وطِفْقت أ

ْ
وَال

اِدٌر ىلَع 
َ
نا ق

َ
وُل يف َ�ْفىس: أ

ُ
ق
َ
 يتمادى يب حىتَّ اْستَمرَّ بانلَّاِس شيئا، وأ

ْ
َرْدُت، فلْم يَزل

َ
 ذلك إِذا أ

ْصَبَح رسول اهللا
َ
ِد، فأ

ْ
ِض ِمْن جهازي شيْئا، ُ�مَّ َغَدْوُت  اجل

ْ
ق
َ
ْم أ

َ
ُمْسلُِموَن مَعه، َول

ْ
 وال

ً
اَغديا

رْسُعوا وَ�َفارَ 
َ
 َ�َتماَدى يِب َحىتَّ أ

ْ
ْم يَزل

َ
ل
َ
ض َشيْئا، ف

ْ
ق
َ
م أ

َ
رََجْعُت َول

َ
ِل ف

َ
ْرحت

َ
ْن أ

َ
َغْزو، َ�َهَمْمُت أ

ْ
ط ال

طفقُت إَِذا َخرَْجُت يف انلَّاِس َ�ْعد ُخُروِج 
َ
ْر ذلك يل، ف ْم ُ�َقدَّ

َ
ت، ُ�مَّ ل

ْ
عل

َ
ُهم، َ�َيايْلتَ� ف

َ
ْدر�

َ
فأ

وْ  رُسول اهللا
َ
ْيه يف انلِّفاق، أ

َ
 َعل

ً
 رَُجالً َمْغُموصا

َّ
ْسَوةً ، إِال

ُ
َرى يِل أ

َ
 ال أ

ِّ
�

َ
ْن  ُ�ُْزنُِ� � رَُجالً ِممَّ

ر� رسول اهللا
ُ
ْم يَذك

َ
َعَفاء، ول  ِمن الضُّ

َ
ُ تعاىل غ َ�ُبوك، فقاَل َوُهَو َجالٌِس يف  َعَذَر ا�َّ

َ
حىتَّ بَل

القْوِم بتَُبوك: ما َ�َعَل كْعُب ْ�ُن َمالٍك؟ فقاَل رَُجٌل ِمن بَِ� سلِمة: يا رسول اهللا َحبََسُه بُْرَداه، 
ُ ُمَعاُذ ْ�ُن َجَبٍل وَانلَّظُر يف ِعْطفيْ  قال هلَ

َ
ِ يا رسول اهللا َما َعلِْمَنا  : ه. ف ت، َوا�َّ

ْ
ل
ُ
بِئس ما ق

ت رسول اهللا
َ
سك

َ
 َخْ�ا، ف

َّ
ْيِه إِال

َ
َاب، عل  يَُزوُل به الرسَّ

ً
ى رَُجالً ُمْبيِضا

َ
. فَبيَْنا ُهَو ىلَع ذلك َرأ

بُ  فقاَل رسوُل اهللا
َ
إِذا هَو أ

َ
بَاَخْيثَمَة، ف

َ
َق بصاع : ُ�ْن أ ي تََصدَّ

َّ
نَْصاريُّ َوُهَو اذل

َ
وَخْيَثَمَة األ

نَّ رسول اهللا
َ
غ� أ

َ
ما بَل

َّ
ل
َ
ْعب: ف

َ
اَل ك

َ
افال مْن َ�ُبوَك  اتلَّْمر ح� لَمزَُه املنافقون ق

َ
َه ق ْد توَجَّ

َ
ق

ْسَتع
َ
ْخُرُج من َسخطه َغداً وَأ

َ
وُل: بَِم أ

ُ
ق
َ
ُر الكِذَب وَأ

َّ
تذك

َ
، فطفقُت أ � َ�يثِّ ُ� ىلَعَ ذلَك َحرَضَ

ا �ِيل: إِنَّ رسول اهللاَرأبُِ�لِّ ِذي  مَّ
َ
ل
َ
ْه�، ف

َ
َاِطُل َحىتَّ  ي ِمْن أ

ْ
 زاَح َ��ِّ ابل

ً
ِظلَّ قادما

َ
قْد أ

مْجَْعُت 
َ
أ
َ
بَداً ف

َ
نج ِمْنُه �يَِشٍء أ

َ
 لم أ

ِّ
�

َ
هُ َعَرفُت �

َ
ْصَبَح رسول اهللاِصْدق

َ
ادما، و�ن إِذا قدَم  ، وأ

َ
ق

 
َ
ُفوَن  ِمْن َسَفٍر بََدأ

َّ
ُمخل

ْ
ا فعل َذلك َجاَءهُ ال َعَتْ�ِ ُ�مَّ َجلس للنَّاس، فلمَّ

ْ
َمْسجد فَر�َع فيه َر�

ْ
بال

 وثَمان� رَُجال فقبل مْنُهْم َعالنيَتُهْم َواْستغَفر لُهْم 
ً
، و�نوا بضعا

َ
يْعتذُرون إيِْله َوَ�ْلُفون هل

ائَرُهْم إىِل اهللا تَعاىل.  َوَوَ� رَسَ
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ْميش َحىت حىتَّ جْئت، فلمَّ 
َ
ُمْغضب ثمَّ قال: َ�َعاَل، فجئُت أ

ْ
م ال م تبَسُّ ْمُت تبسَّ

َ
ا َسل

ت: يَا َرُسوَل 
ْ
ل
ُ
اَل ق

َ
ْم تُ�ْن قد اْ�َتْعَت َظْهَرك، ق

َ
ل
َ
َفك؟ أ

َّ
ْسُت بْ� يََديْه، فقاَل يِل: َما َخل

َ
َجل

يْ 
َ
رَأ

َ
ْ�َيا ل ْهِل ادلُّ

َ
ْو جلْسُت عْند غْ�َك مْن أ

َ
 وا�َّ ل

ِّ
ْخُرج مْن َسَخطه بُعْذر، اهللا إِ�

َ
� َسأ

َ
ُت أ

ذٍب تْرىض به 
َ
َْوَم حديث ك ُتَك ايلْ

ْ
� نئ َحدَّ

َ
ك�َّ َوا�َّ لقْد َعلْمُت ل

َ
ْعطيُت َجَدال، َول

ُ
لقْد أ

ُ �ُْسخطك يلعَّ  ُوشَ�نَّ ا�َّ
َ

رُْجو �ِيه ع�ِّ يل
َ
 أل

ِّ
ُتَك َحديث صْدٍق جتُد يلَعَّ فيه إِ�

ْ
� ، و�ْن َحدَّ

�رْس ِم�ِّ ِحَ� ُ�ْقىَب اهللا
َ
َوى َوال أ

ْ
ق
َ
طُّ أ

َ
ْنُت �

ُ
ِ َما ك ، وا�َّ ما اكن يِل من ُعْذر، وا�َّ

لْفُت َعنك
َ

ُ فيَك : « قال: فقاَل رسول اهللا .خت ا هَذا فَقْد َصَدق، َ�ُقْم َحىتَّ َ�ْقيَض ا�َّ مَّ
َ
 .»أ

 ِ وا يِل: وا�َّ
ُ
 قْبل هَذا، لَقْد وَساَر رَِجاٌل ِمْن بَِ� َسلمة فاتَّبُعو�، فقال

ً
ذنْبَت َذنْبا

َ
 َما َعلِْمَناَك أ

 رسول اهللاَعج
َ

ُفون فَقْد اَكَن  زَت يف أن التَُ�ون اعتَذْرت إىِل
َّ
ُمَخل

ْ
ِه ال

َ
بَما اْ�َتَذَر إيِل

رِْجعَ  اك�َِيَك ذنْبَك اْستِغفاُر رسول اهللا
َ
ْن أ

َ
َرْدت أ

َ
ُبونِ� حىتَّ أ وا يُؤ�ِّ

ُ
إىِل  قال: فواهللا ما َزال

وا: َ�َعْم لِقَيُه  رسول اهللا
ُ
ال

َ
حد؟ ق

َ
يِقَ َهذا ميِع ِمْن أ

َ
لُت لُهم: َهْل ل

ُ
ِذب نفيْس، ُ�مَّ ق

ْ
�

َ
فأ

وا: 
ُ
ت: َمن ُهَما؟ قال

ْ
ل
ُ
ال ق

َ
َما ِمْثُل َما �ِيَل لك، ق

َ
ت، وقيل هل

ْ
ل
ُ
اال ِمْثَل َما ق

َ
معك رَُجالن ق

َعْمرِيُّ ، وِهالل ابْ 
ْ
�ِيع ال َواقيِِفُّ ُمرارةُ ْ�ُن الرَّ

ْ
ميََّة ال

ُ
ْ�ِ َصاحِلَْ� قْد  .ن أ

َ
روا يِل رَُجل

َ
ذك

َ
قال: ف

روُهَما يِل.
َ
ْسَوٌة. قال: َ�َمضْيت ِحَ� َذك

ُ
 َشِهدا بْدراً �ِيِهَما أ

ف َعنه، قال: فاْجَتنَبنا  َونَ� رسول اهللا
َّ
َل ُة ِمن بَ� من ختَ

َ
�َُّها اثلالث

َ
عن الَكِمَنا �

اَل: �َ 
َ
ْو ق

َ
ْعرِف، انلَّاس أ

َ
ْرِض اليت أ

َ
ْرض، َ�َما َ� باأل

َ
رت يِل يف نفيس األ

َّ
َا َحىتَّ َ�َنك

َ
وا نل ُ َغ�َّ

نَا 
َ
ا أ مَّ

َ
َعَدا يف ُ�ُيوتهَما َ�ْبكَياِن وأ

َ
اسَتاَكنَا َو�

َ
ا َصاحباَي ف مَّ

َ
ًة. فأ

َ
َنا ىلَعَ َذلَك مْخِسَ� يْلل

ْ
بث

َ
ل
َ
ف

نُت 
ُ
ك

َ
ُهم، ف َ ْج�َ

َ
َقْوِم وَأ

ْ
َشبَّ ال

َ
نُت أ

ُ
ك

َ
 يف  ف

ُ
ُطوف

َ
ُمْسلِِمَ�، وَأ

ْ
الة َمَع ال شَهُد الصَّ

َ
أ
َ
ْخُرج ف

َ
أ

حد، وآيِت رسول اهللا
َ
ُمِ� أ

ِّ
ْسَواِق َوال يَُ�ل

َ
الةِ،  األ ْيه، َوُهو يف ْ�لِِسِه بعَد الصَّ

َ
ُم َعل

ِّ
َسل

ُ
فأ

 مِ 
ً
ص�ِّ قر�با

ُ
م ال؟ ُ�مَّ أ

َ
الِم أ وُل يف نفيِس: َهل َحرََّك شفَتيِه بردِّ السَّ

ُ
ق
َ
أ
َ
ُه انلََّظر، ف

ُ
َسارِق

ُ
نُه وأ

 َّ
َ

قَبلُت ىلع صاليِت نَظر إيِل
َ
إَِذا أ

َ
َّ ِمن ف ، َحىت إِذا َطال ذلَك يلَعَ ْعَرَض َ��ِّ

َ
ْوَهُ أ

َ
ََفتُّ �

ْ
، و�َِذا اتل

َتاَدةَ 
َ
ْرت جداَر َحائط أيب � ُمْسلمَ� مَشْيت َحىتَّ �َسوَّ

ْ
حبُّ  َوُهوَ َجْفَوةِ ال

َ
 انلَّاسابْن َ��ِّ وأ

 َّ
َ

ُم� إيِل
َ
ُشدَك با�َّ َهْل َ�ْعل

ْ
�
َ
بَا قتاَدة أ

َ
: يا أ

َ
ت هل

ْ
الم، َ�ُقل َّ السَّ ِ َما َردَّ يلَعَ وا�َّ

َ
ْيِه ف

َ
ْمُت َعل

َّ
سل

َ
، ف

 
َ

حبُّ اهللا َوَرُسوهل
ُ
قال: اهللا  أ

َ
ت، َ�ُعْدت َ�َناَشْدته ف

َ
سك

َ
َت، َ�ُعدت َ�َناَشدتُه ف

َ
َسك

َ
؟ ف

م. َ�َفاَضْت َ�يْ 
َ
ْعل

َ
ُ أ ْميش يف ُسوِق وَرُسوهلُ

َ
نَا أ

َ
َداَر فَبيَْنا أ

ْ
رُت اجل ُْت َحىتَّ �ََسوَّ َناي، َوتََويلَّ

َعاِم يبيُعُه باملدينِة َ�ُقول: َمْن يَُدلُّ ىلَعَ  ِدَم بالطَّ
َ
ْن ق ام ِممَّ ْهِل الشَّ

َ
املدينِة إَِذا َ�َبطيُّ مْن نبِط أ
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 َّ
َ

ان، َحىتَّ  كْعِب بِْن َمالك؟ َ�َطفَق انلَّاُس �ش�ون هل إىِل  مْن َملِِك َغسَّ
ً
َدَ�َع إىِل كَتابا

َ
 َجاَء� ف

ك 
ْ
ن صاِحَبَك قْد َجفاك، ولْم �ْعل

َ
َغَنا أ

َ
ْد بل

َ
إِنَُّه ق

َ
ا َ�ْعُد ف مَّ

َ
إَِذا فيه: أ

َ
تُُه ف

ْ
ْنُت اَكتِبا. َ�َقرَأ

ُ
و�

ُ�َها
ْ
ت ِح� قرأ

ْ
قل

َ
ْق بِنا نَُواِسك، ف

ْ
احل

َ
ُ بَدارِ َهَواٍن َوال َمْضيَعٍة، ف َالءِ ا�َّ  من ابلْ

ً
يْضا

َ
: َوَهِذهِ أ

َسجْرُ�َها.
َ
ْمُت بَِها اتلَّنُّور ف  َ�َتيمَّ

َْمِسَ�  ْرَ�ُعون ِمن اخلْ
َ
َبثَحىتَّ إَِذا َمَضْت أ

ْ
َوىْحُ إَِذا  َواْسَتل

ْ
تِيِ�،  اهللا رسولِ  رسوُل ال

ْ
يَأ

  َ�َقاَل: إِنَّ رسول اهللا
ُ
ُت: أ

ْ
تك، فُقل

َ
ْن َ�ْعزتَِل اْمرأ

َ
ُمُرَك أ

َ
اَل: ال بَْل يَأ

َ
فْعل؟ ق

َ
ْم َماذا أ

َ
ُقَها، أ

ِّ
َطل

وِ� 
ُ
ك

َ
ْهلِك ف

َ
يِق بِأ

ْ
يِت: احل

َ
ُت الْمرَأ

ْ
ْرسَل إىِل َصاِحيبَّ بِِمْثِل ذلِك. َ�ُقل

َ
َها فال تقرَ�نََّها، وَأ

ْ
اعزْتِل

َميَّةَ ا�ُّ ِعْنَدُهْم َحىتَّ َ�ْقيِضَ 
ُ
ةُ ِهالِل بِْن أ

َ
َجاَءت اْمرأ

َ
مر، ف

َ
: يا رسول ف  يف هَذا األ

َ
قالْت هل

ِ�ْن 
َ
ْخُدمه؟ قال: ال، َول

َ
ْن أ

َ
ُ خاِدم، فهْل تَْ�رهُ أ

َ
ميََّة َشْيٌخ َضائٌع ليَْس هل

ُ
اهللا إِنَّ ِهالَل ْ�َن أ

 يَشء، َوَوا�َّ ما َزاَل َ�ْبيِك ُمْنُذ اَكَن ِمْن 
َ

ت: إِنَُّه َوا�َّ َما بِِه ِمْن َحر�ٍة إىِل
َ
ال َ�ْقرَ�نَّك. َ�َقال

ْمرِ 
َ
ذنْت رسول اهللاأ

َ
و اْستأ

َ
ْهِ�: ل

َ
 يَْوِمِه َهَذا. َ�َقال يِل بْعُض أ

َ
تِك، فَقْد  هِ َما اَكَن إىِل

َ
يف اْمرَأ

ِذُن �ِيَها رسول اهللا
ْ
ْسَتأ

َ
ُت: ال أ

ْ
ُْدَمُه؟ فُقل ْن ختَ

َ
َميََّة أ

ُ
ةِ ِهالِل بِْن أ

َ
ذن الْمرأ

َ
وَما يُْدر�� َماذا  أ

ا إَِذا اْستَ  اهللا َ�ُقوُل رسوُل 
َ

ُمَل نل
َ
ك

َ
بِْثُت بِذلك عرْش يلال، ف

َ
نَا رَُجٌل َشابٌّ فل

َ
َذْ�ُتُه �ِيَها وَأ

ْ
أ

ًة ِمْن حَ� نُ� َ�ْن الَكمنا.
َ
ْل  مْخُسوَن يلَ

نَا َجالٌس 
َ
بيَنا أ

َ
ًة ىلَعَ ظْهِر َ�ْيٍت ِمْن ُ�ُيوتَِنا، ف

َ
ْل َفْجِر صباَح مْخسَ� يلَ

ْ
ْيُت َصالََة ال

َّ
ُ�مَّ َصل
رُض بَما رَُحَبْت، ىلَعَ احلال ا

َ
ْت يلَعَّ األ

َ
َّ َ�ْفىِس َوَضاق ْت يلَعَ

َ
ْد َضاق

َ
 ِمنَّا، ق

َ
ُ تعاىل ر ا�َّ

َ
ليت ذك

، فخَرْرُت  �رِْشْ
َ
ْعُب ْ�َن َمالٍِك أ

َ
ىلْعَ َصْوتِه: يَا ك

َ
ٍع َ�ُقوُل بأ

ْ
َسمْعُت َصْوَت َصارٍِخ أو� ىلَعَ َسل
َرجٌ 

َ
ْد َجاَء ف

َ
نَُّه ق

َ
ُت �

ْ
آَذَن رسول اهللا َساِجدا، َوَعَرف

َ
ْيَنا ِح� َص�َّ  انلَّاس بِتْوَ�ِة اهللا ف

َ
َعل

ون، ور�ض رَُجٌل إيِلَّ  ُ وننا، فذَهَب قَِبَل َصاِحيَبَّ ُمبرَشِّ ُ فْجِر فذَهَب انلَّاُس يُبرَشِّ
ْ
َصالة ال

رْسَ 
َ
ْوُت أ َبل، وَ�ن الصَّ ْوَ� ىلَعَ اجلْ

َ
َم قَِبِ� وَأ

َ
ْسل

َ
 َوَسىَع ساٍع ِمْن أ

ً
ا فَرسا َفَرس، فلمَّ

ْ
َع ِمَن ال

ْملُِك 
َ
َسْوُ�ُهَما إِيَّاهُ ببشاَرته وا�َّ ما أ

َ
ك

َ
ْوَ�َّ ف

َ
ُ ث

َ
ِ� نََزْعُت هل ُ ي سِمْعُت صْوتَُه يُبرَشِّ

َّ
َجاَءِ� اذل

ُم رسول اهللا مَّ
َ
تَأ

َ
قُت أ

َ
بْسُتُهَما واْ�َطل

َ
ل
َ
ْوَ�ْ�ِ ف

َ
ا َ�ْ�َُهَما يْوَمئذ، َواْسَتَعْرُت ث قَّ

َ
ِ� انلَّاُس َ�َتل

َمْسِجَد 
ْ
ُت ال

ْ
ْيَك، حىتَّ َدَخل

َ
ون يِل: تِلَْهنَِك تَْوَ�ُة اهللا َعل

ُ
 ُ�َهنُِّئون� بِاتلَّْوَ�ِة َو�َُقول

ً
وْجا

َ
 ف

ً
وْجا

َ
ف

إَِذا رسول اهللا
َ
َحُة ْ�ُن ُ�َبْيد اهللا ف

ْ
ُ انلَّاس، َ�َقاَم طل

َ
َحِ�  َجالٌِس َحْوهل

َ
ُ�َهْروِل َحىتَّ َصاف

،�ِ
َ
ْعٌب ال يَنْساَها لَِطلَحة. وَهنَّأ

َ
اَكن ك

َ
ُمهاِجِر�َن َ�ْ�ُه، ف

ْ
اَم رَُجٌل ِمَن ال

َ
 وا�َّ َما ق
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ْمُت ىلَعَ رسول اهللا
َّ
ا َسل مَّ

َ
ل
َ
ْعب: ف

َ
اَل ك

َ
ْ�ِ  ق

�رِْشْ خِبَ
َ
ور أ ُ ُق وَْجُهُه ِمَن الرسُّ قال: َوهَو َ�رْبُ

ت: 
ْ
مُّك، فُقل

ُ
تَْك أ َ ْيك، ُمْذ ودلَ

َ
م ِمْن ِعْند اهللا؟ قال: الَ يَْوٍم َمرَّ َعل

َ
ِ أ أِمْن ِعْنِدَك يَا َرُسول ا�َّ

أنَّ  ، و�َن رسولبَْل ِمْن ِعْند اهللا
َ
م إَِذا رُسَّ اْستَناَر وَْجُهُه حىتَّ ك

َّ
ْيِه وَسل

َ
اهللا َصّ� اُهللا َعل

ْسُت َ�ْ�َ يَديْ 
َ
ا جل مَّ

َ
 ذلَِك ِمْنُه، فل

ُ
نَّا نْعرِف

ُ
مر، و�

َ
ِ إِنَّ ِمْن وْجَهُه قِْطَعُة ق لُت: يَا رسول ا�َّ

ُ
ِه ق

 َرُسوهِل.
َ

ِ و�ىِل  ا�َّ
َ

ًة إىِل
َ
َلَِع ِمن َمايل صَدق ْ�

َ
ْن أ

َ
 تَْوَ�يِت أ

ْمِسُك َسْهِ�  َ�َقاَل َرُسول اهللا
ُ
 أ

ِّ
ُت إِ�

ْ
ك، َ�ُقل

َ
ْيَك َ�ْعَض َمالَِك َ�ُهَو َخْ� ل

َ
ْمِسْك َعل

َ
: أ

ت: يَا َرُسو
ْ
ل
ُ
ي خِبْيرَب. َوق

َّ
ن ال اذل

َ
َاِ� بالصدق، َو�ِْن ِمْن تَْوَ�يت أ

ْ
�

َ
َل اهللا إِن اهللا َ�َعاىَل إِنَّما أ

 يف صْدق 
َ

ُ َ�َعاىل هُ ا�َّ
ْ
بْال

َ
 ما بَِقيت، فواهللا ما علِْمُت أحداً ِمَن املسلِم� أ

ً
 ِصْدقا

َّ
َث إِال حدِّ

ُ
أ

ْرُت َذلَك لرُِسوِل اهللا
َ
َديث ُمنُذ َذك بْالَ  احلْ

َ
ا أ ْحَسَن ِممَّ

َ
ِ َما تَعّمْدت أ ، َوا�َّ

َ
ُ َ�َعاىل ِ� ا�َّ

 ِ ت َذلَِك لَرُسوِل ا�َّ
ْ
ل
ُ
ُ َ�َعاىل �ِيَما  كِْذبًَة ُمْنُذ ق ْن َ�ْفظ� ا�َّ

َ
رُْجو أ

َ
 أل

ِّ
 يَْوِ� َهَذا، َو�ِ�

َ
إىِل

:
َ

ُ َ�َعاىل نَْزَل ا�َّ
َ
أ
َ
ُ ٱ تَّاَب  لََّقد﴿ بيَِق، قال: ف ۡ ٱوَ  �َِّ�ِّ ٱ َ�َ  �َّ  ٱوَ  ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل

َ
ِينَ ٱ نَصارِ ۡ�  �ََّبُعوهُ ٱ �َّ

غ: ﴾ةِ ُعۡ�َ لۡ ٱ َساَعةِ  ِ� 
َ
ٰ ٱ َوَ�َ  ١١٧ رَِّحيمٞ  رَُءوٞف  بِِهمۡ  ۥإِنَّهُ ﴿ َحىتَّ بَل ِينَ ٱ َثةِ �ََّ� َّ�  ْ ٰٓ  ُخّلُِفوا  َح�َّ

 ٱ ِهمُ َعلَيۡ  َضاقَۡت  إَِذا
َ
ْ ٱ﴿ حىت بلغ: ﴾رَُحَبۡت  بَِما ُض �ۡ� َ ٱ �َُّقوا َّ�  ْ ٰ ٱ َمعَ  َوُ�ونُوا  ﴾١١٩ ِد�ِ�َ ل�َّ

ْعظَم يف 
َ
ُ لِِإلْسالم أ  َهداِ� ا�َّ

ْ
طُّ َ�ْعَد إِذ

َ
َّ ِمْن نِْعَمٍة � ُ يلَعَ ْ�َعَم ا�َّ

َ
ِ َما أ قاَل كْعب: وا�َّ

 ِ َذبُوا نَفيِس ِمْن ِصْديق َرُسوَل ا�َّ
َ
ِيَن ك

َّ
َك اذل

َ
َما َهل

َ
َذْ�ُته، فأهلَك ك

َ
وَن ك

ُ
�

َ
 أ

َّ
ن ال

َ
إِن اهللا  أ

:
َ

ُ َ�َعاىل اَل ألحد، َ�َقاَل ا�َّ
َ
َويْحَ رَشَّ َما ق

ْ
نَزَل ال

َ
َذبُوا ِحَ� أ

َ
يَن ك ِ

َّ
اَل ل�

َ
 ق

َ
 لُِفونَ َسَيحۡ ﴿ َ�َعاىل

 ِ ِ ٱب ْ ِ�ُعۡ  ِهمۡ إَِ�ۡ  ُتمۡ نَقلَبۡ ٱ إَِذا لَُ�مۡ  �َّ عۡ  ُهۡمۖ َ�نۡ  رُِضوا
َ
ْ فَأ   ٞسۖ رِجۡ  إِ�َُّهمۡ  ُهۡمۖ َ�نۡ  رُِضوا

ۡ
ٰ َوَمأ  مۡ هُ َوٮ

ٓ  َجَهنَّمُ  ۢ َجَزا ْ  بَِما َء ْ َضوۡ لَِ�ۡ  لَُ�مۡ  لُِفونَ َ�ۡ  ٩٥ ِسُبونَ يَ�ۡ  َ�نُوا ْ َضوۡ تَرۡ  فَإِن ُهۡمۖ َ�نۡ  ا  فَإِنَّ  ُهمۡ َ�نۡ  ا
َ ٱ  ﴾٩٦ ِسقِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ َعنِ  َ�ٰ يَرۡ  َ�  �َّ

 ِ
َّ

وئِلََك اذل
ُ
ْمر أ

َ
ُة َ�ْن أ

َ
�َُّها اثلَّالَث

َ
ْفَنا �

ِّ
ْعب: كنَّا ُخل

َ
بَِل ِمْنُهْم َرُسوُل قال ك

َ
 اهللاِ يَن ق

 َرسوُل 
َ
ُهم، وِأرَْجأ

َ
، فبايَعُهْم َواْسَتْغَفَر ل

َ
فوا هل

َ
 �ِيِه بَِذلك،  اهللاِ َحل

َ
ُ َ�َعاىل ىَض ا�َّ

َ
أْمَرنا َحىتَّ ق

 :
َ

اَل ا�ُّ َ�َعاىل
َ
ٰ ٱ َوَ�َ ﴿ق ِينَ ٱ َثةِ �ََّ� َّ�  ْ  .﴾ُخّلُِفوا

ا  َر ِممَّ
َ
ي َذك

َّ
ْمَرنَا وليَْس اذل

َ
يفُه إِيَّانَا و�رجاُؤهُ أ

َ
ْل �ََما ُهَو ختَ ُفنا َعن الغزو، َو�ِنَّ

ُّ
َل فنا ختَ

ِّ
ُخل

ُ واْعتَذَر إيِْلِه َ�َقبَِل ِمْنه. 
َ

َف هل
َ
ْن َحل  )1(]ُمتََّفٌق عليه[َ�مَّ
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نَّ انلَّيِبَّ « :و� رواية
َ
ْن َ�ْ  أ

َ
ُرَج يَْوَم َخَرَج يف َغْزوةِ َ�ُبوك يَْوَم اخلميس، َوَ�ن ُ�ِبُّ أ

 ».اخلميس
 بالْمسجِد فص�َّ «و� رَِوايٍة : 

َ
ِدم بََدأ

َ
إَِذا ق

َ
ىَح. ف  نَهاراً يف الضُّ

َّ
َوَ�َن الَ يَقُدُم ِمْن َسَفٍر إِال

س �ِيهِ 
َ
عتْ�ِ ُ�مَّ َجل

ْ
 ».�ِيِه ر�

 زمان در او عصاکش ،کعب پسران میان از که مالک بن کعب بن عبداهللا ترجمه:

 با هیمراه از را بازماندنش داستان که شنیدم پدرم از گوید: می ود،ب اش نابینایی

 ي غزوه جز اي غزوه هیچ در گفت: می کرد. می بازگو ،»تبوك« ي غزوه در اهللا رسول
 نداشتم. شرکت نیز بدر ي غزوه در البته نکردم؛ تخلف اهللا رسول با یمراهه از تبوك،

 (بدر) غزوه این در زیرا نشد؛ سرزنش ند،نیافت حضور »بدر« در که کسانی از یک هیچ

 و ها آن متعال، اهللا که این تا رفتند بیرون قریش، کاروان قصد به مسلمانان، و اهللا رسول
 در من که ست گفتنی داد. قرار هم برابر در گر،کدیی با قبلی قرار بدون را دشمنانشان

 و داشتم حضور بستیم، یمانپ اسالم سرِ بر اهللا رسول با که هنگامی ،»عقبه« بیعت شب
 شهرت عقبه، بیعت از بدر اگرچه بودم؛ می بدر در عقبه، بیعت جاي به که ندارم دوست

 ي غزوه از تخلف هنگام من که بود قرار این از داستان دارد. مردم میان در تري بیش
 شتر ود هرگز آن، از قبل هک واهللا بودم. دارتر سرمایه و تر قوي يدیگر زمان هر از ،تبوك

 به خواست می اهللا رسول هرگاه نمودم. فراهم شتر دو وه،غز این براي ولی نداشتم؛

 گرماي در اهللا رسول  رسید.فرا غزوه، این زمان که این تا )1(کرد می توریه برود، اي غزوه

 رو پیش بزرگ، دشمنی و خشک بیابانی طوالنی، سفري و رفت غزوه این به شدید

 آن، براي را خود تا ساخت روشن مسلمانان، براي را موجود توضعی رو این از داشت.

 زیاد قدري به پیامبر مراهه مسلمانان .کرد آگاه مقصدش، از را آنان لذا سازند؛ آماده

 هرکس گوید: می کعب گنجید. نمی بزرگ، دفتري در آنان اسامی که بودند

 مگر یابد، نمی عاطال غیبتش از کسی کرد می خیال ،نکند شرکت جنگ در خواست می

 غزوه این به زمانی اهللا رسول ؛آري .شود نازل وحی اش درباره ،وندخدا سوي از که آن

 و میوه چیدن به نیز من داشت. لذت ها سایه زیر در نشستن و بود رسیده ها میوه که رفت

کرد که مثالً به  برد جنگی، طوري وانمود می کرد و به عنوان یک راه یعنی: مقصدش را آشکار نمی )1(
 بود. (مترجم) 3ي ي شماره که مقصدش منطقه خواهند رفت، حال آن 2ي ي شماره منطقه
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 مسلمانان و پیامبر هرحال، هب بودم. مند عالقه درختان، ي سایه زیر در نشستن

 آماده آنان، همراه را خودم تا گرفتم می تصمیم صبح روز هر من شدند. ادهآم شمراهه

 وقت هر گفتم: می خود با و گشتم میباز دهم، انجام کاري که این بدون ولی ،سازم

 آماده کامل، طور هب مردم که این تا گذشت شکل همین به روزها .بروم توانم می ،بخواهم

 را خود هنوز من، و افتادند راه هب زود صبح ش،اهمره مسلمانان و اهللا رسول و شدند

 که این بدون ولی ؛کنم آماده را خود تا گرفتم تصمیم روز، آن فرداي بودم. نکرده آماده

 و شد سپري گونه ینبد روزها که) کردم فردا و امروز قدر (آن برگشتم. دهم، انجام کاري
 آنان به را خود و بروم گرفتم تصمیم ماندم.باز غزوه از ،من و رفتند سرعت به ها آن

 خروج از پس نشد. مقدر برایم کار، این ولی کردم! می چنین کاش اي و ،برسانم

 باشد، الگو یک جایگاه در برایم که کسی رفتم، می مردم میان به هرگاه اهللا رسول

 هللا که دیدم می را ضعیفی افراد و منافقان تنها که کرد می غمگین مرا این، و یافتم  نمی
 تبوك به که آن تا نکرد یاد من از هیچ اهللا رسول است. شمرده معذور را ها آن متعال،

 از مردي ؟»کرد کار چه ،کعب« :پرسید بود، نشسته مردم میان در که حالی در جا آن .رسید

 آمدن، از ها آن به نگریستن و زیبا هاي لباس را او خدا! رسول اي گفت: سلمه بنی

 ما که سوگند اهللا هب خدا! رسول اي گفتی. بدي سخن گفت: جبل بن معاذ بازداشت.

 هنگام، آن در کرد. سکوت اهللا رسول و دانیم. نمی او از دیگري چیز ،نیکی و خیر جز

 و ».باشد ابوخیثمه کاش، اي« فرمود: پیامبر شد. نمایان سراب در سفیدپوش مردي
 او منافقان، و بود داده صدقه ا،خرم صاع یک که کسی همان بود؛ انصاري ي ابوخیثمه

 خبر که شد شروع زمانی ،من نگرانی گوید: می کعب بودند. کرده سرزنش را

 خود با و گذشت می ذهنم از مختلفی هاي دروغ رسید. من به اهللا رسول بازگشت

 بدین و دهم نجات خدا سولر ناراحتی و خشم از را خود فردا چگونه گفتم: می

 گفتند: من به که هنگامی ولی گرفتم؛ کمک ام، خانواده نظر  صاحب راداف ي همه از منظور

 و کذب با که  دریافتم و رفت بیرون سرم از باطل افکار است، برگشته  اهللا رسول
 که گرفتم تصمیم لذا برهانم. پیامبر ناخشنودي و خشم از را خود توانم نمی دروغ،

 از هرگاه که بود این ش،عادت .شد ینهمد وارد خدا رسول روز، آن صبح بگویم. راست

 مردم با و خواند می نماز رکعت دو و رفت می مسجد به نخست ،گشت بازمی سفري

 چند و هشتاد که کنندگان تخلف کرد؛ را کار همین بازگشت، تبوك از وقتی نشست. می
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 سوگند و ردندک می بیان را عذرهایشان و آمدند می نزدش یکی، یکی بودند، نفر

 و پذیرفت آنان از ،آوردند می زبان به ظاهر در که را چه آن نیز اهللا رسول ردند.خو می
 .سپرد اهللا به را باطنشان و ودنم مغفرت طلب برایشان و کرد بیعت ها آن با

 و کرد آلودي خشم تبسم م،کرد سالم او به که هنگامی رفتم. پیامبر نزد نیز من
 بود؟ چه ،نیامدنت علت« :پرسید نشستم. رویش هروب و رفتم جلو ،من و ».بیا« فرمود:

 صاحبان از شما، جز کسی نزد اگر که سوگند اهللا هب بله؛ گفتم: ؟»بودي نخریده شتر مگر

 زیرا برهانم؛ خشمش از را خود و بیاورم عذري توانستم می گمانم به بودم، نشسته دنیا

 و کذب با امروز اگر که دارم یقین سوگند، اهللا به ولی برخوردارم، سخنوري فن از من
 و گرداند. می ناخشنود من از را تو خداوند زودي هب کنم، جلب را شما رضایت دروغ،

 مرا خداوند که امیدوارم و گویم می راست اما ؛درنجی می من از بگویم، راست شما به اگر

 ره از بازماندم، جهاد از که هنگامی سوگند، خدا هب نداشتم. عذري هیچ واهللا، ببخشد.
 راست شخص، این« فرمود:  اهللا رسول بودم. دارتر سرمایه و تر ويق ،يدیگر زمان

 مردان از تعدادي برخاستم. من ».کند قضاوت ات درباره خداوند تا برو) (و برخیز ت.گف

 از پیش که نداریم سراغ ما سوگند، خدا به گفتند: من به و آمدند من دنبال سلمه، بنی

 براي عذري ،کنندگان تخلف سایر مانند چرا باشی. شده گناهی مرتکبِ این،

 آمرزش درخواست و اراستغف تو براي اهللا رسول که همین نیاوردي؟ خدا رسول

 بود. کافی گناهت، بخشش براي کرد، می
 را ام قبلی سخنان و برگردم خواستم که کردند سرزنشم اي اندازه به سوگند، خدا به

 است؟ شده هم يدیگر شخص با رفتار، این آیا رسیدم:پ ها آن از سرانجام، کنم. تکذیب

 به که گفت را سخنی همان نیز آنان به پیامبر و گفتند سخن تو مانند نفر دو بله. گفتند:

 ي امیه بن هالل و مريع ربیع بن همرار گفتند: کیستند؟ ها آن پرسیدم: بود. گفته تو
 و نمونه و یافته حضور بدر در که دندبر نام را نیکوکار مرد دو سلمه، بنی مردان واقفی.
 زا را مسلمانان چنین هم اهللا رسول دادم. ادامه خود، راه به رو این از .بودند نام خوش
 ما با را رفتارشان مردم، لذا فرمود. منع بودیم، کرده تخلف که نفر سه ما با گفتن سخن

 آن گویا و شد بیگانه من با ،زمین که جایی تا نمودند گیري کناره ما از و دادند تغییر

 و (مراره مدوستان کردیم. سپري حال بدین را شب پنجاه .نبود ،شناختم می من که زمینی
 دو، آن از که من و کردند. می گریه و نشستند هایشان خانه در شده، درمانده هالل)
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 تکشر جماعت نماز در مسلمانان، با و رفتم می بیرون خانه از ،بودم تر قوي و تر جوان
 پس اهللا رسول وقتی گفت. نمی سخن من با کسی ولی گشتم؛ می بازارها در و کردم می

 هایش لب آیا گفتم: می خود با و کردم می سالم او به و رفتم می نزدش نشست، می نماز از

 و خواندم می نماز نزدیکش گاه آن خیر؟ یا دهد می حرکت سالم جواب براي را
 ولی ؛کرد می نگاه من به خواندم، می نماز که هنگامی کردم. می نگاه او به زیرچشمی

 د.گردان برمی من از را صورتش ،نگریستم می او به زیرچشمی، وقتی
 و پسرعمویم که ابوقتاده باغ دیوار از شد، طوالنی مردم، جفاي چون و

 که سوگند خدا هب ولی کردم؛ سالم او به و رفتم باال ود،ب من نزد مردم ترین محبوب

 من، که دانی می آیا سوگند، خدا هب را تو ابوقتاده! اي  گفتم: او به نداد. را مالمس جواب

 سکوت هم باز دادم. سوگند را او دوباره .نگفت هیچ ،او دارم؟ دوست را رسولش و اهللا

 از اشک .»دانند می بهتر رسولش و اهللا« گفت: بار، این دادم. سوگند را او دیگر بار کرد.

 مدینه ازارب در باري شدم). بیرون (و رفتم باال دیوار از و برگشتم و شد جاري چشمانم،

 غذایی مواد فروش براي بود)، نصرانی (که شام لاه کشاورزان از یکی دیدم گشتم؛ می

 هب مردم دهد؟ می نشان من به را مالک بن کعب کسی چه گفت: می و بود آمده مدینه به
 چون و داد. من به »غسان« پادشاه از اي امهن و آمد من نزد او، .کردند اشاره من سوي

 رسیده خبر ما به بعد، اما بود: نوشته آن در خواندم؛ را نامه دانستم، می نوشتن و  خواندن

 که نداده قرار وضعیتی در را تو ،خداوند است. کرده ستم تو به ،(محمد) رفیقت که

 واندنخ از پس کنیم. دردانیق تو از تا بیا ما نزد .گردد ضایع حقّت و شوي زبون و خوار

 و انداختم تنور در را آن پس است. آزمایش از بخشی هم این گفتم: خود با نامه،
 .سوزاندم
 گفت: و آمد منزد اهللا رسول پیک گذشت، شب پنجاه از شب چهل که این از پس

 کار چه پرسیدم: کنی. گیري کناره همسرت از که است داده دستور تو به اهللا رسول

 براي را پیام همین و نکن. نزدیکی او با بلکه خیر؛ گفت: دهم؟ طالق را او کنم؟

 خداوند که این تا باش جا آن و برو ات خانواده نزد گفتم: همسرم به فرستاد. نیز دوستانم

 رفت اهللا رسول نزد امیه بن هالل همسر گوید: می کعب کند. حکم باره، این در

 نظر به آیا ندارد. خادمی که ست ناتوانی پیرمرد میه،ا بن هالل خدا! رسول اي گفت: و

 همسر ».کند نزدیکی تو با نباید ولی خیر،« فرمود: ؟کنم خدمت او به دارد اشکالی شما



 141  باب: توبه

 از واهللا، ندارد. چیزي به رغبتی و حرکت هیچ ،او که سوگند خدا به گفت: هالل

 کعب کند. می گریه ارههمو امروز، به تا است آمده پیش برایش لهمسأ این که زمانی

 بود خوب چه گفت: من به ماجرا این شنیدن از پس ،ام خانواده اعضاي از یکی گوید: می

 همسر به که طور همان کند؛ خدمت تو به همسرت که گرفتی می اجازه خدا رسول از

 از سوگند، اخد به گفتم: است. داده را شوهرش به خدمت ي اجازه امیه بن هالل

 خواهد پاسخی چه اهللا رسول دانم نمی چون .کنم نمی درخواستی ینچن خدا رسول

 از ،کامل شب پنجاه و کردم صبر نیز دیگر شب ده سان بدین م.جوان ،من کهچرا داد؛

 صبح نماز گذشت. بود، کرده منع ما با گفتن سخن از را مردم  خدا رسول که زمانی

 داشتم را حالی همان و بودم نشسته مهای خانه از یکی بام بر و خوانده را شب پنجاهمین

 خود، از و بود شده تنگ من بر شوسعت تمام با زمین یعنی ؛است دهکر ذکر متعال، اهللا که

 با و بود رفته »لعس« کوه باالي که شنیدم را شخصی فریاد ناگهان بودم. آمده تنگ به

 به سخن، نای شنیدن از باد. بشارت را تو مالک! بن کعب اي گفت: می بلند صداي

 صبح، نماز از پس اهللا رسول و شده حاصل گشایشی که انستمد و افتادم سجده

 به تا ندافتاد راه هب مردم لذا است. نموده اعالم مردم به اهللا، سوي از را ما ي توبه پذیرش

 مژده قصد به مردي رفتند. )مراره و (هالل دوستانم نزد ندگان،ده مژده .دهند مژده ما

 دوید پیاده ،»اسلم« ي طایفه از دیگري شخص و تاخت من سوي هب اسبش بر سوار ،دادن

 که شخصی آن وقتی رسید. من به سوارکار از زودتر صدایش و رفت کوه باالي بر و

 اي مژده خاطر هب و آوردمدر را هایم لباس آمد، نزدم تبریک براي بودم، شنیده را صدایش

 از نداشتم؛ دیگري لباس وقت، آن در سوگند، اخد به .بخشیدم او به ،بود داده من به که

 راه هب خدا رسول سوي هب و پوشیدم و گرفتم امانت به ردایی) و (ازار لباس دو رو این

 ماستقبال به ام، توبه قبولی خاطر به تهنیت و تبریک براي گروه گروه مردم، م.افتاد
 مسجد وارد که این تا اد.ب تمبارک اهللا، سوي از ات توبه پذیرش :گفتند می و آمدند می

 عبیداهللا بن هطلح اند. گرفته را اطرافش مردم، و نشسته اهللا رسول دیدم شدم.

 خدا هب گفت. تبریک من به و کرد مصافحه من با و دوید من سوي هب و برخاست

 گاه هیچ کعب .نشد بلند کس هیچ دیگر، و برخاست مهاجران، میان از او تنها سوگند،

 نکرد. فراموش را طلحه برخاستن
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 الیشحخو از اش چهره که حالی در دم،کر سالم پیامبر به که نگامیه گوید: می

 چنین ،اي شده متولد وقتی از که باد مژده روزي بهترین به را تو« فرمود: درخشید، می

 از یا شماست سوي از مژده، این آیا  خدا! رسول اي پرسیدم: ».است نگذشته تو بر روزي

 هنگام در پیامبر ي چهره ست: گفتنی ».اهللا سوي از بلکه خیر؛« فرمود: اهللا؟ سوي

 که هنگامی دانستیم. می را حالتش این ،ما و درخشید می ماه قرص مانند شادي،

 اهللا راه در را اموالم خواهم می ،ام توبه بابت از !خدا  رسول اي گفتم: نشستم، رویش هروب

 دار.  نگه خود، براي را اموالت از مقداري« مود:فر اهللا رسول دهم. صدقه رسولش، و

 عرض سپس دارم. می نگه را »خیبر« غنایم از ام سهمیه پس گفتم: ».است بهتر ایتبر این،

 ،ام توبه بابت از لذا داد. نجات گویی، راست سبب به مرا اهللا، یقین به !خدا رسول اي کردم:
 سخن این که زمانی از  سوگند، داخ هب گفت. نخواهم دروغ هرگز ،مشاب زنده که زمانی تا

 و صداقت در را او متعال، اهللا که ندارم سراغ را مسلمانی هیچ م،ا هگفت اهللا رسول به را
 عمد به گاه هیچ تاکنون، هنگام آن از و باشد آزموده من، آزمایش زیبایی  به گویی، راست

 کند. حفاظت دروغ از مرا نیز عمرم ي مانده باقی در اهللا که امیدوارم و ام هنگفت دروغ
 کرد: نازل را آیات این متعال، اهللا گوید: می

ُ ٱ تَّاَب  لََّقد﴿ ۡ ٱوَ  �َِّ�ِّ ٱ َ�َ  �َّ  ٱوَ  ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل
َ
ِينَ ٱ نَصارِ ۡ�  ةِ ُعۡ�َ لۡ ٱ َساَعةِ  ِ�  �ََّبُعوهُ ٱ �َّ

 رَِّحيمٞ  رَُءوٞف  بِِهمۡ  ۥإِنَّهُ  ِهمۚۡ َعلَيۡ  تَاَب  ُ�مَّ  ُهمۡ ّمِنۡ  فَرِ�قٖ  قُلُوُب  يَزِ�غُ  َ�دَ  َما دِ َ�عۡ  ِمنۢ 
ِينَ ٱ َثةِ �ََّ�ٰ ٱ َوَ�َ  ١١٧ َّ�  ْ ٰٓ  ُخّلُِفوا  ٱ ِهمُ َعلَيۡ  َضاقَۡت  إَِذا َح�َّ

َ
 رَُحَبۡت  بَِما ُض �ۡ�

نُفُسُهمۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  َوَضاقَۡت 
َ
ْ َوَظنُّوٓ  أ ن ا

َ
 َملۡ  �َّ  أ

َ
ِ ٱ ِمنَ  َجأ َّ�  ٓ  ِهمۡ لَيۡ عَ  تَاَب  ُ�مَّ  هِ إَِ�ۡ  إِ�َّ

ْۚ ِ�َُتوُ�وٓ  َ ٱ إِنَّ  ا اُب ٱ ُهوَ  �َّ َهاَ�ٰٓ  ١١٨ لرَِّحيمُ ٱ �َّوَّ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱ َءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا َّ�  ْ  َمعَ  َوُ�ونُوا

ٰ ٱ  ]١١٩  ،١١٧: التوبة[  ﴾١١٩ ِد�ِ�َ ل�َّ
مان اش را بر پیامبر و مهاجران و انصار که در آن ز طور قطع اهللا، لطف و رحمت ویژه به

که نزدیک بود  دشوار (یعنی در جنگ تبوك) از او پیروي کردند، ارزانی داشت و پس از آن
هاي آنان درگذشت. همانا اهللا  هاي گروهی از ایشان دچار لغزش شود، باز هم از لغزش دل

تأخیر  ي آنان به ي مهرورز است. و به آن سه نفري که پذیرش توبه نسبت به آنان بخشاینده
اش بر آنان تنگ شد و از  ي گستردگی گاه که زمین با همه و احسان نمود؛ آن افتاد، لطف

هی جز او نیست. سپس رحمتش را هگاخود به تنگ آمدند و دریافتند که در برابر اهللا هیچ پنا
 اهللاپذیر مهربان است. اي مومنان! تقواي  شامل حالشان کرد تا توبه نمایند. همانا اهللا توبه

 گویان باشید. راستو با  سازیدپیشه 
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 کرد، هدایت اسالم به مرا اهللا که این از پس سوگند، اهللا  به گوید: می کعب

 به که است اهللا رسول با مصداقت و گویی راست بخشیده، من به که نعمتی ینتر بزرگ

 شدم. می هالك گفتند، دروغ که کسانی مانند گفتم، می دروغ اگر زیرا نگفتم؛ دروغ او

 این ي درباره گوید، می کسی به که را سخنانی بدترین وحی، نزول با المتع اهللا ونچ

 فرماید: می که چنان است؛ گفته گویان، دروغ

ِ  لُِفونَ َسَيحۡ ﴿ ِ ٱب ْ ِ�ُعۡ  ِهمۡ إَِ�ۡ  ُتمۡ نَقلَبۡ ٱ إَِذا لَُ�مۡ  �َّ عۡ  ُهۡمۖ َ�نۡ  رُِضوا
َ
ْ فَأ  إِ�َُّهمۡ  ُهۡمۖ َ�نۡ  رُِضوا

  ٞسۖ رِجۡ 
ۡ
ٰ َوَمأ ٓ  مُ َجَهنَّ  ُهمۡ َوٮ ۢ َجَزا ْ  بَِما َء ْ َضوۡ لَِ�ۡ  لَُ�مۡ  لُِفونَ َ�ۡ  ٩٥ ِسُبونَ يَ�ۡ  َ�نُوا  ا

ْ َضوۡ تَرۡ  فَإِن ُهۡمۖ َ�نۡ  َ ٱ فَإِنَّ  ُهمۡ َ�نۡ  ا   ﴾٩٦ ِسقِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ َعنِ  َ�ٰ يَرۡ  َ�  �َّ
      ]٩٦  ،٩٥: التوبة[ 

کنند تا از آنان   سوگند یاد میهنگامی که (از تبوك) به نزدشان بازگردید، برایتان به نام اهللا
ها، پلیدند و جایگاهشان به سبب  از آنان روي بگردانید؛ همانا آن ،صرف نظر کنید؛ پس

خورند تا از آنان راضی شوید. اگر شما  شدند، دوزخ است. برایتان سوگند می چه مرتکب می آن
 نخواهد شد. طور قطع اهللا، از مردم فاسق و نابکار راضی از آنان راضی شوید، به

 پیامبر و خوردند سوگند که کسانی از ظاهر به نفر، سه ما گوید: می کعب

 عقب نمود، آمرزش درخواست برایشان و کرد بیعت آنان با و پذیرفت را عذرشان

 باره این در اهللا که این تا انداخت تأخیر به را نفر سه ما ي مسأله اهللا رسول و افتادیم

 د:فرمو که چنان کرد؛ حکم

ِينَ ٱ َثةِ �ََّ�ٰ ٱ َوَ�َ ﴿ َّ�  ْ   ]١١٨: التوبة[  ﴾ُخّلُِفوا
 ...تأخیر افتاد، لطف و احسان نمود ي آنان به و به آن سه نفري که پذیرش توبه

زماندن ما از ذکر کرده است، با فوق ي در آیه اهللاچه  گوید: آن می کعب
عذر  اهللا ست که براي رسول ما از کسانی ي مسأله افتادنتأخیر  بلکه به جهاد نیست؛

 پذیرفت.نیز عذرشان را  پیامبرآوردند و سوگند یاد کردند و 
ي تبوك شد. و  شنبه عازم غزوه روز پنج پیامبر«در روایتی آمده است که: 

 ».شنبه سفرش را آغاز کند دوست داشت که در روز پنج
گشت  سفر بازمیهنگام چاشت، از  همواره در روز و به«و در روایتی آمده است: 
 ».نشست جا می خواند و آن رفت و دورکعت نماز می و هنگام ورود، به مسجد می

*** 



 الصالحین شرح ریاض   144

يِِم ِعْمراَن بِْن احُلصْ�ِ اخلُزايعِّ  -٢٣
ْ

َْيد بَِضم انلُّوِن َوَ�ْتح اجل
ُ

ةً  $وََ�ْن أيب �
َ
نَّ اْمرأ

َ
أ

تَت َرُسوَل اهللا
َ
نَا، ِمْن ُجهينَة أ ت: يَا رسول اهللا َوِ�َ ُحْبَ� ِمَن الزِّ

َ
قِْمُه  !فَقال

َ
َصْبُت َحّداً فأ

َ
أ

 َّ َداَع نيَِبُّ يلَعَ
َ
َمَر بَِها نيَِبُّ اهللاِ  اهللا ، ف

َ
أ
َ
تِِ� َ�َفَعَل ف

ْ
أ
َ
إَِذا َوَضَعْت ف

َ
ْحِسْن إيِْلَها، ف

َ
قال: أ

َ
 َويلََّها ف

َمَر بَِها فرمُِجت، ُ�مَّ ص�َّ عَ 
َ
ْيَها �َِيابُها، ُ�مَّ أ

َ
ْت َعل ُشدَّ

َ
ْيَها يَا ف

َ
ُ ُ�َمر: تَُص�ِّ َعل ْيَها. َ�َقاَل هلَ

َ
ل

ْهِل املِديَنِة لوسعتُهْم 
َ
ِسَمْت َ�ْ� سْبِعَ� ِمْن أ

ُ
ْو ق

َ
َقْد تَابَْت تَْو�ًة ل

َ
ْد َزنَت، قال: ل

َ
َرُسوَل اهللاِ َوق

ْن َجاَدْت بِنْفسَها ِ�ِّ 
َ
َضَل ِمْن أ

ْ
ف
َ
 )1([روايت مسلم]» ؟َوَهْل وََجْدَت أ
» جهینه«ي  گوید: زنی از طایفه می $ابونُجید، عمران بن حصین خُزاعی ترجمه:

سزاوار حد (مجازات شرعی) آمد و گفت:  اهللا بود، نزد رسول که زنا کرده و باردار
فرمود: او را فراخواند و  سرپرست)=( ولی اهللا ام؛ آن را بر من اجرا کن. رسول شده

(و چون وضع حمل ». و را نزدم بیاوربه او خوبی کن و وقتی وضع حمل کرد، ا«
لباسش را محکم بر او  خدا برد؛ به فرمان پیامبر کرد،) سرپرستش، او را نزد پیامبر

عرض کرد:  بر او نماز خواند. عمر گاه پیامبر سارش کردند و آن پیچیدند و سنگ
کرده که اگر  اي این زن، چنان توبه«خوانید؟! فرمود:  او، زنا کرده و شما بر او نماز می

گیرد. آیا   ها را دربرمی ي آن تقسیم کنند، همه ا میان هفتاد نفر از اهالی مدینهاش ر توبه
 »کرد؟ اي که خودش را تسلیم اهللا وضعی بهتر از این دیده

 شرح
نقل کرده است: زنی که زنا کرده و باردار  از عمران بن حصین /مؤلف 

ام؛  ام که سزاوار حد شرعی شده لی انجام دادهعم«آمد و گفت:  شده بود، نزد پیامبر
سرپرست آن زن را احضار کرد و به او  پیامبر». مجازات شرعی را بر من اجرا کنید

نزد ایشان دستور داد که رفتار خوبی با این زن داشته باشد و پس از وضع حمل، او را 
رد. به فرمان ب وضع حمل کرد، سرپرستش، او را نزد پیامبر بیاورد. وقتی آن زن

کنند، برهنه  سارش می تا وقتی سنگ هایش را محکم بر او پیچیدند لباس پیامبر
که آن زن، جان  سارش نمودند تا این ، سنگخدا نشود. و سپس مطابق دستور رسول

خدا! این  عرض کرد: اي رسول اش نماز خواند. عمر بر جنازه اهللا باخت و رسول
خوانید؟ زنا، یکی از گناهان کبیره است.  ال، بر او نماز میزن، زنا کرده است؛ با این ح

 .1696صحیح مسلم، ش:  )1(
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ر میان هفتاد نفر از اي کرده است که اگر آن را د او، چنان توبه«فرمود:  اهللا رسول
ي این هفتاد انسان  یعنی به همه ؛»گیرد ي آنان را دربرمی تقسیم کنند، همه اهالی مدینه

اي که خودش را تسلیم  وضعی بهتر از این دیدهآیا «رساند. و افزود:  کار، فایده می گنه
چنین خودش را  یعنی آیا وضعی بهتر از این سراغ داري که زنی، این» کرد؟ اهللا
کاري از  قصد تقرب و نزدیکی به اهللا، تسلیمش نماید تا از گناه زنا، پاك شود؟ چه به

 این بهتر؟!
که: اگر کسی که  نکنیم؛ از جمله ای نکات فراوانی از این حدیث برداشت می

ي رجم، در قرآن  زیرا ابتدا آیه باشد؛ سارش واجب می نا نماید، سنگازدواج کرده، ز
خواندند، حفظش داشتند و به حکمش، عمل  وجود داشت که مسلمانان، آن را می

 اند. ولی اهللا و خلفاي پس از او نیز این حکم را اجرا کرده کردند. پیامبر می
، الفاظ مربوط به این حکم را از کتابش برداشت و به عبارتی حکمت خویش، الفاظ به

رو اگر کسی  اما حکمش را در این امت، ابقا کرد. از این ي رجم را منسوخ نمود؛ آیه
که بمیرد. بدین ترتیب که او را  سارش کنند تا آن که ازدواج کرده، زنا کند، باید سنگ

شوند و او را  م، اطرافش جمع میبندند و مرد سرِپا میدر زمین هموار و وسیعی، 
 کنند تا بمیرد. سار می سنگ

باشد که به زدن سرش دستور نداده که کارش،  می این، از حکمت اهللا
کنند تا عذاب شود و طعم عذاب را در  سار می باره تمام شود. بلکه او را سنگ یک به

حرام، لذت برده  ي بدنش از انجام این عمل جا که همه برابر لذت حرام، بچشد. از آن
سار  اند: سنگ رو علما گفته است، بدنش، باید مطابق لذتی که برده، عذاب شود. از این

میرد و  بخشد و زود می نباید با سنگ بزرگ انجام شود؛ زیرا به مرگش سرعت می
سارش کنند؛  طور نباید با سنگ کوچک سنگ کند. همین ي تحمل میکمتررنج و درد 

بلکه باید با میرد؛  شود و دیر می یت و آزارش میعث اذچراکه بیش از حد، با
 سارش کنند تا مقداري درد بکشد و بمیرد. هاي متوسط سنگ سنگ

ِقتْلََة، «نفرموده است که:  خدا شاید کسی بگوید: مگر رسول
ْ
ْحِسنُوا ال

َ
تُْم فَأ

ْ
ِإَذا َ�تَل

بْحَ  ْحِسنُوا اذلَّ
َ
 خواستید بکشید، به بهترین روش می هرگاه«یعنی:  )1(؟»َو�َِذا َذحَبْتُْم فَأ

 .1955: مسلم، ش )1(
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چنین  اهللا آري؛ رسول». نیکی ذبح نمایید خواستید ذبح کنید، به بکشید و هرگاه می
که به نیکی بکشید، این است که کشتن، مطابق  ولی منظور از این فرموده است؛

حکمی ج نیست؛ زیرا سار کردن، از این احسان، خار سنگ شریعت باشد و
که او را  عمد بکشد و قبل از آن کاري، شخصی را به رو اگر جنایت نست. از ای شرعی

بریم و  به قتل برساند، اندامش را قطع کند، ما نیز در قصاصش، ابتدا اندامش را می
کاري، ابتدا دست و پاي کسی را قطع  کُشیم. به عنوان مثال: اگر جنایت بعد او را می

یم و سپس رب ابتدا دست و پایش را میکند، و سپس سرش را ببرد و او را بکشد، 
 سره نماییم؛ ربه شمشیر کارش را یک؛ نه این که با یک ضسرش را تنش جدا می کنیم

بلکه احسان و نیکی، در این است که مطابق شریعت، درست قصاص شود؛ به هر 
 شکلی که باشد.

اهش زنا کرد، جایز است که به گن شده که اگر کسی در حدیث، بدین نکته اشاره
سان پاك شود. البته اعترافش  د و بدینناعتراف کند تا حکم شرعی را بر او اجرا نمای

قصد اجراي حکم شرعی، نزد  قصد رسوا کردن خود باشد. بنابراین کسی که به نباید به
کسی نزد عموم از  کند، سزاوار سرزنش نیست؛ ولی اگر ، به گناهش اعتراف میقاضی

ست که  کند و جزو کسانی خود را رسوا می در حقیت،گوید،  سخن می زناکردن خود
ُمَجاِهِر�نَ « فرموده است: اهللا زیرا رسول بخشیده نخواهد شد؛

ْ
 ال

َّ
يِت ُمَعاىًف إِال مَّ

ُ
 ؛»لُكُّ أ

شوند، مگر کسانی که گناهانشان را آشکار  ي افراد امتم بخشیده می همه««یعنی: 
کردن گناه بدین صورت است که  طور که در حدیث آمده، آشکار همان». کنند می

هنگام مرتکب گناهی شود و صبح، گناهش را براي مردم بازگو کند و  شخصی، شب«
 ».ام بگوید که من، چنین و چنان کرده

کنند.  گروه سومی هم وجود دارد؛ فاسقان بدکاري که به عمل بدشان افتخار می
 با چند زن، زنا کرده است!گوید: به فالن کشور رفته و  پناه بر خدا! مثل کسی که می

شود که توبه کنند. اگر توبه کردند که هیچ، و اگر  ابتدا به چنین افرادي توصیه می
کند که آن را روا  توبه نکردند، باید کشته شوند؛ زیرا فقط کسی به زناکردن افتخار می

 داند و هرکس، عمل حرامی مثل زنا را جایز بداند، کافر است. متأسفانه و درست می
همان کسانی که  بالند؛ شوند، می ناهی که مرتکب میبرخی از فاسقان بدکار به گ
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» بانکوك«اند. برخی، به  خاطر کردار زشتشان، به بال افتاده خاطر آنان و به مسلمانان به
 بازي جنس زنا و همخواري،  شرابکه  روند مییا به دیگر شهرها و کشورهاي پلیدي 

گردند، کارهاي زشتشان را  و وقتی برمی ا آزاد استه در آنو دیگر کارهاي زشت، 
کنند! ابتدا به چنین افرادي، فرصت توبه داده  باافتخار، پیش دوستانشان تعریف می

زیرا  شوند؛ ؛ اگر توبه نکردند، کشته میخواهند که توبه کنند ها می شود و از آن می
 داند، کافر است. ل میاجماع، حرام است، حال  کسی که زنا و دیگر کارهایی را که به

مرتکب زنا شود، بهتر است نزد  د این پرسش مطرح شود که: اگر کسیشای
قاضی برود و به گناهش اعتراف کند تا حکم شرعی را بر او اجرا نمایند یا بهتر است 

 پوشی نماید؟ که هیچ نگوید و بر خود، پرده
مطمئن است  ي خالصی کرده و پشیمان شده و پاسخش، مفصل است؛ اگر توبه

که دیگر، به سراغ این عمل زشت نخواهد رفت، افضل و بهتر، این است که نزد 
پروردگارش نگه  ن خود وقاضی نرود و به گناهش، اعتراف نکند و این راز را میا

اش،  ترسید که توبه ولی اگر می پذیرد؛ اش را می توبه ، اهللاتوبه کند دارد؛ زیرا هر کس
گران بود که شاید دوباره هم مرتکب چنین گناهی بشود، ي خالصی نباشد و ن توبه

 بهتر است با مراجعه به قاضی، خواهان اجراي مجازاتش شود.
*** 

ْو أنَّ ِالبِْن آَدَم وَادِيًا مِْن «قاَل:  اهللاِ  أنَّ رسوَل  َعِن ابِْن َ�بَّاٍس وأ�س بن مالکٍ -٢٤
َ
ل

 
َ
ُ وَادِيَاِن، َول

َ
ن ي�وَن هل

َ
ُ ىلَعَ َمْن تَاَب َذَهٍب، أَحبَّ أ َاُب، َو�َتُوُب ا�َّ  الرتُّ

َّ
اهُ إِال

َ
 ف

َ
[متفق  ».ن َ�ْمأل

 )1(عليه]
 یک انسان اگر « فرمود: اهللا رسول گویند: می مالک بن انس و عباس ابن ترجمه: 

 خاك فقط و باشد طال ي دره دو صاحب که دارد دوست باشد، داشته طال از پر ي دره

 ».پذیرد می را اش توبه اهللا ،نماید بهتو کسهر و ند؛ک می رپ ار انسان دهان که است

. حدیث انس: 1049) و صحیح مسلم، ش: 6437، 6436عباس: صحیح بخاري، ش: ( حدیث ابن )1(
 1048و صحیح مسلم، ش:  6439صحیح بخاري، ش: 
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يِب ُهَرْ�َرةَ  -٢٥  
َ
ِ  َ�ْن أ نَّ َرُسوَل ا�َّ

َ
اَل:  أ

َ
ْ�ِ «ق

َ
 رَُجل

َ
ُ سبحانَه وتعاىل إىِل يَْضَحُك ا�َّ

 ِ َنََّة ُ�َقاتُِل َهَذا يِف َسبِيِل ا�َّ َحُدُهَما اآلَخَر يَْدُخالِن اجلْ
َ
ُ ىلَعَ َ�ْقُتُل أ َ�ُيْقَتُل ُ�مَّ َ�ُتوُب ا�َّ
َقاتِِل 

ْ
يُسلُِم ال

َ
يُْستَْشَهدُ ف

َ
 )1([متفق عليه]». ف

 نفري دو به الی،تع و سبحانه اهللا« فرمود: اهللا رسول گوید: می ابوهریره ترجمه:

 خندد؛ می شوند، می بهشت ردوا دو هر و رساند می قتل به را یگريد ها آن از یکی که

 شود. می کشته دیگري)  ي وسیله (به و جنگد می اهللا راه در ها، آن از یکی که صورت بدین

 .»رسد می شهادت به و آورد می اسالم او، و پذیرد می را قاتل ي توبه اهللا، سپس
 شرح

ي هر  گر این نکته هستند که اهللا، توبه ي توبه و بیان این دو حدیث، درباره
زیرا اهللا متعال فرموده  اهش، خیلی بزرگ باشد؛رد؛ هرچند گنپذی اي را می کننده توبه

 است:

ِينَ ٱوَ ﴿ ِ ٱ َمعَ  ُعونَ يَدۡ  َ�  �َّ ُ ٱ َحرَّمَ  لَِّ� ٱ َس �َّفۡ ٱ ُتلُونَ َ�قۡ  َوَ�  َءاَخرَ  ًهاإَِ�ٰ  �َّ  إِ�َّ  �َّ
 ِ ٰ  َعۡل َ�فۡ  َوَمن نُونَۚ يَزۡ  َوَ�  قِّ �َۡ ٱب ثَامٗ  قَ يَلۡ  لَِك َ�

َ
 َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  اُب َعذَ لۡ ٱ َ�ُ  َعۡف يَُ�ٰ  ٦٨ ا�

ْوَ�ٰٓ  الِحٗ َ�ٰ  َ�َمٗ�  وََعِمَل  َوَءاَمنَ  تَاَب  َمن إِ�َّ  ٦٩ ُمَهانًا ۦ�ِيهِ  ُ�ۡ َوَ�خۡ 
ُ
ُل  �َِك فَأ  ُ�َبّدِ

ُ ٱ     ]٧٠  ،٦٨: الفرقان[  ﴾ٖت� َحَسَ�ٰ  اتِِهمۡ  َٔ َسّ�ِ  �َّ
ا حرام کرده است، جز پرستند، و کسى را که اهللا، خونش ر و آنان که معبودي جز اهللا را نمى

کنند؛ و کسى که مرتکب این (اعمال) شود، مجازات سختى  کشند و زنا نمى حق نمى به
شود، و با ذلت و خوارى براي همیشه در آن  خواهد دید. روز قیامت عذابش دو چندان مى

ماند. مگر آنان که توبه کنند و ایمان بیاورند و کار شایسته انجام دهند که اهللا،  مى
 کند. تبدیل مى  هایشان را به نیکی بدى

بدین معناست که  عباس و انس بن مالک حدیث نخست، یعنی حدیث ابن
ي پر از طال داشته  شود؛ اگرچه یک دره اندوزي سیر نمی انسان، از ثروت و ثروت

آید و فقط خاك است که شکم انسان را  ي دوم برمی باشد، باز هم در جستجوي دره
ها و  شود و دنیا و لذت میرد و به خاك سپرده می ست که می ، زمانیکند. و این پر می

 1890؛ و صحیح مسلم، ش: 2826صحیح بخاري، ش:  )1(
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ه شود. قانع نشود، چه کند ک که قانع مینماید؛ آن وقت است  هایش را ترك می نعمت
 دستش از همه جا کوتاه شده است!

 »یا قناعت پر کند یا خاك گور  چشم تنگ دنیادوست را«
 نموده تشویق کردن، توبه به اهللا لرسو دارد، انسان که آزي و حرص همه این با

 مهم برایش چندان و اندیشد می اندوزي مال به فقط حریص، و آزمند آدمِ زیرا است؛

 و دوا باشد. حرام راه از اگر حتی یابد؛ دست ثروت، و مال به راهی چه از که نیست
 و« مود:فر اهللا رسول رو این از است؛ اهللا سوي به بازگشت و توبه ،مرضی چنین درمان

 را اي کننده توبه هر ي توبه اهللا آري! ».پذیرد می را اش توبه اهللا نماید، توبه هرکس

 اهللا هم باز باشد، ثروت و مال کسب ي نحوه ي زمینه در اش توبه اگرچه کند؛ می قبول

 پذیرد. می را اش توبه
 که دخند می نفر دو این به سبب بدان اهللا ؛ابوهریره حدیث دوم، حدیث اما و

 ها، آن از یکی که اي گونه به اند؛ داشته یگرکدی به نسبت شدیدي ي کینه و دشمنی دنیا، در

 دگرگون را هایشان دل در موجود ي کینه خداوند ولی است؛ رسانده قتل به را دیگري

 به نسبت که عداوتی و کینه هرگونه از بهشتیان زیرا برد؛ می میان از را آن و سازد می

 فرماید: می توصیفشان در اهللا که طور همان شوند. می پاك اند، هداشت گرکدیی

ٰ إِخۡ  ِغّلٍ  ّمِنۡ  ُصُدورِهِم ِ�  َما َناَونَزَ�ۡ ﴿ ٰ  نًاَ� رٖ  َ�َ َتَ�ٰ  ُ�ُ   ]٤٧: احلجر[  ﴾٤٧ بِلِ�َ مُّ
روي  ههایی روب کشیم و برادروار بر تخت هایشان هست، بیرون می اي را که در سینه و کینه

 ار دارند.دیگر قر یک

 اگر حتی کند، توبه کفرش از کافري وقتی که یابیم درمی چنین ،حدیث این از  

 ي همه اسالم، پذیرش زیرا ؛پذیرد می را اش توبه خداوند باشد، کشته را مسلمانی
 برد. می میان از را مسلمانی تازه هر ي گذشته گناهان

*** 





 
 

 

 باب: صبر  -3

 فرماید: می متعال اهللا

﴿ ٰٓ�َ ُّ�
َ
ِينَ ٱ َها� َّ�  ْ ْ ۡص ٱ َءاَمُنوا وا ُ�ِ  ْ      ]٢٠٠: آل عمران[  ﴾َوَصابُِروا

 اي مومنان! شکیبایی کنید و پایداري نمایید. 
 

 ٱ ّمِنَ  ٖص َوَ�قۡ  وعِ �ُۡ ٱوَ  ِف وۡ �َۡ ٱ ّمِنَ  ءٖ �َِ�ۡ  لَُونَُّ�مَوَ�َبۡ ﴿
َ
ٰ مۡ ۡ�  ٱوَ  لِ َ�

َ
 نُفِس ۡ�

ِ  ِت� �ََّمَ�ٰ ٱوَ  ٰ ٱ َو�َّ�ِ        ]١٥٥: البقرة[  ﴾١٥٥ ِ�ِ�نَ ل�َّ
طور قطع شما را با اموري (مثل) ترس، گرسنگی، به وجود آمدن نقص در اموال و نیز  ما، به

 کنیم. و به صابران مژده بده.هاي جانی و کاهش محصوالت، آزمایش میبا مصیبت
 

ٰ ٱ يَُو�َّ  إِ�ََّما﴿ ونَ ل�َّ جۡ  ِ�ُ
َ
  ]١٠: الزمر[  ﴾١٠ ِحَساٖب  بَِغۡ�ِ  َرُهمأ

 کنند. ز این نیست که بردباران، پاداش خویش را کامل و بدون حساب دریافت میج
 

ٰ  إِنَّ  وََ�َفرَ  َصَ�َ  َولََمن﴿  ٱ مِ َعزۡ  لَِمنۡ  لَِك َ�
ُ
  ]٤٣: الشور[  ﴾٤٣ ُمورِ ۡ�

 کردي از کارهاي بس بزرگ است.  و هرکس بردباري ورزد و درگذرد، بداند که چنین روي
 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ سۡ ٱ َءاَمُنوا ِ  َتعِيُنوا ۡ�ِ ٱب لَوٰ ٱوَ  لصَّ ِ� لصَّ َ ٱ إِنَّ  ة ٰ ٱ َمعَ  �َّ  ﴾١٥٣ ِ�ِ�نَ ل�َّ

   ]١٥٣: البقرة[
ي صبر و نماز کمک بگیرید؛ همانا اهللا با صابران اید! به وسیلهاي کسانی که ایمان آورده

 است.
 

ٰ  لَُونَُّ�مۡ َوَ�َبۡ ﴿ ۡ ٱ لَمَ َ�عۡ  َح�َّ ٰ ٱوَ  مۡ ِمن�ُ  ِهِدينَ ُمَ�ٰ ل   ]٣١:  حممد[  ﴾ِ�ِ�نَ ل�َّ
 .آزماییم تا مجاهدان و صابران را از میان شما مشخص کنیم قطع شما را می طور  و به

 دارد. وجود آن فضیلت و صبر به امر ي باره در مشهوري و فراوان آیات
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 شرح
 در نفس حبس به شریعت در و است (بازداشتن) حبس معناي به لغت، در صبر

 شود: می اطالق ردمو سه برابر
 در داري خویشتن یا نفس حبس دوم: اهللا. اطاعت بر پایداري یا نفس حبس اول:

 ناگوار و تلخ هاي مشیت برابر در بردباري یا نفس حبس سوم: و هی.ال محرمات برابر

 پروردگار.
 که است این اول، نوع اند. کرده ذکر علما که هستند شکیبایی و صبر واعان ها، این

 و سنگین انسان، نفس بر بندگی و اطاعت زیرا ورزد؛ یداريپا اهللا، اطاعت رب انسان
 باعث که اي گونه به باشد؛ می ناگوار آدمی، کالبد و سمج براي طور همین و است دشوار

 وجود ها عبادت از برخی در هایی سختی نیز مادي ي جنبه از و شود می جسمی خستگی

 و ناگوار انسان، نفس و جسم بر عادي طور به ادت،عب رو این از حج. و زکات مثل  دارد؛
 ست. سختی و رنج تحمل و پایداري و صبر نیازمند خاطر همین به و باشد می بار مشقت

 فرماید: می متعال اهللا

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ۡص ٱ َءاَمُنوا وا ُ�ِ  ْ   ]٢٠٠: آل عمران[  ﴾َوَصابُِروا

 نمایید. اي مومنان! شکیبایی کنید و پایداري 

 باشد؛ دار خویشتن هیال محرمات برابر در انسان که است این صبر، دوم نوع

 اماره، نفس زیرا بازدارد؛ است، کرده حرام اهللا که چه آن از را خود نفس که اي گونه به

 و دروغ مثل بازدارد. بدي از را آن باید انسان ولی دهد؛ می فرمان بدي سوي به را انسان
 دزدي خواري، شراب زنا، رباخواري، ناحق، به دیگران مال خوردن و تمعامال در تقلب

 گناهان. سایر و
 سختی کار، این  دارد؛ باز گناهانی چنین به پرداختن زا را خویش نفس باید انسان

 هاي خواسته و نفس مراقب باید فقط نیست. مشکل چندان، و ندارد پی در زیادي

 د.کن  داري خویشتن و باشد خود نفسانی
 متعال، پروردگار لخت و ناگوار هاي مشیت برابر در که است این صبر، سوم نوع اما و

 خوشایند یا خورد، می رقم انسان براي اهللا سوي از که مشیتی زیرا ورزد؛ شکیبایی

 که جا آن از و آورد جا به را اهللا سپاس و شکر باید باشد، خوشایند اگر ناگوار. یا و است
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 از منظور اما گنجد؛ می صبر اول نوع در پس ست،ا عبادت و طاعت نوعی زاري،سگسپا

 بسا چه نیست؛ خوشایند انسان، براي که ست ادهاییخدر ی،هال ناگوار هاي مشیت

 را جامعه و است فراگیر که بالهایی به حتی شود؛ می دچار مالی یا جانی بالیی به انسان،

 صبر با انسان، باشیم. شکیبا برابرش در باید که دارد وجود زیادي هاي بال گیرد. دربرمی

 واز دارد می باز ،است کرده حرام او بر خداوند که چه آن از را نفسش بردباري، و

 چهار مصیبت هنگام  به انسان، کند. می خودداري اندام، سایر و قلب یا زبان با صبري بی

 دارد: حالت
 ند.ک می تلخی اوقات و صبري بی و شود می خشمگین اول: حالت
 ورزد. می بردباري و صبر دوم: حالت
 است. خشنود و راضی سوم: حالت

 باشد. می گزار سپاس و شاکر چهارم: حالت و
 رسد. می او به مصیبتی که ست زمانی در انسان ي چهارگانه هاي حالت ها، این
 کند. می ناخشنودي اظهار و صبري بی اندامش، و دل قلب، با انسان اول، حالت در

 و است ناراحت و رنجیده پروردگارش از انگار که است شکل بدین دل، با صبري بی
 است! کرده ستم او به مصیبت، این با خداوند باهللا، العیاذ که کند می احساس
 زمان و زمین به و دهد می سر واویال و فریاد که است گونه بدین زبان، با صبري بی

 گوید. می دشنام
 گریبان، و زند می صورتش و سر به که است صورت بدین اندام، با صبري بی و

 کشد. می را موهایش و دهد می چاك
 تابی بی با که تس طاقتی بی و ناشکیبا هاي انسان حالت صبري، بی و ناخشنودي این

 نیز کار گنه بلکه یابند؛ نمی رهایی مصیبت، از هم و شوند می محروم ثواب از هم خود،

 و دنیوي مصیبت همان یکی، رسد: می ها آن به مصیبت، دو ترتیب بدین .گردند می
 ت.یسصبر بی آمد پی که دینی مصیبت دیگري،
 که گونه بدین است؛ دار خویشتن و بردبار مصیبت، برابر در انسان دوم، حالت در

 دهد، روي باري مصیبت اتفاق که ندارد دوست و است ناگوار برایش مصیبت اگرچه

 اندامش، با و دوش پروردگار خشم سبب که دگوی نمی سخنی و ورزد می بردباري ولی
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 نسبت بدي احساس نیز قلبش در و باشد داشته دنبال به را یهال خشم که کند نمی کاري

 شکیباست. و صبور داند، می ناگوار را مصیبت آن که حال عین در و ندارد اهللا به
 از باز ي سینه با که است صورت بدین خشنودي، و رضایت سوم؛ حالت و

 ست؛ راضی آمده، سرش بر که مصیبتی از کامل طور به و کند می استقبال ت،مصیب

 است. نرسیده او به مصیبتی انگار اي گونه به
 کند. می خدا شکر است، رسیده او به که مصیبتی سبب به چهارم، حالت در اما و

 .»حال لك ىلع احلمدهللا« گفت: می دید، می ناگواري امر پیامبر هرگاه که طور همان
 او به که مصیبتی از بیش که گوید می سپاس و شکر جهت آن از را خدا آري!

 از گزاري، عبادت بانوي شود: می گفته دهد. می پاداش و ثواب او به ،است رسانده

 طور این انگشتت، گفتند: او به گفت. »الحمدهللا« ولی شد؛ مشکل دچار انگشتش ي ناحیه

 از را صبر تلخی اجرش، شیرینیِ و حالوت د:دا پاسخ گویی؟! می الحمدهللا تو، و شده

 برد. یادم
 اهللا که است کرده اشاره عمران آل ي سوره 200ي آیه به ،صبر باب در /فمؤل

 فرماید: می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ۡص ٱ َءاَمنُوا وا ُ�ِ  ْ ْ  وََصابُِروا ْ ٱوَ  َوَرابُِطوا َ ٱ �َُّقوا   ﴾٢٠٠ لُِحونَ ُ�فۡ  لََعلَُّ�مۡ  �َّ

   ]  ٢٠٠: ل عمرانآ[ 
ی پیشه هاي مؤمنان! شکیبایی کنید و پایداري نمایید و براي جهاد آماده باشید و تقواي ال 

 کنید.

مؤمنان را به اقتضا و به شرافت ایمانشان، به سه، بلکه به چهار کار مهم  اهللا 
ْ ۡص ٱ﴿فرمان داد:  ْ  ِ�ُوا ْ  وََصابُِروا ْ ٱوَ  َورَابُِطوا َ ٱ �َُّقوا َّ�﴾  

   :بازآیید. معصیت، و گناه از یعنی   :پایداري بندگی، و اطاعت بر یعنی 

 نمایید.  :و است). آن رأس در جهاد، (که باشید نیکی و خیر دنبال به پیوسته یعنی 
 گیرد. دربرمی را موارد این ي همه که داد دستور تقوا به سپس

 و نشویم نزدیک ها آن به که است این ی،هال اتمحرم برابر در شکیبایی مفهوم پس
 کنیم. پرهیز و اجتناب ها، آن از
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 از خواند؛ می فرا معصیت سوي به نسان،ا نفس که ست زمانی معصیت، از خودداري

 از که گویند نمی است، نکرده خطور ذهنش به معصیتی که انسانی ي درباره رو این

 فراخواند، معصیت انجام به را تو نفست، اگر ولی است. نموده خودداري معصیت

 نما. شکیبایی و کن يرخوددا
ْ ﴿ ي واژه در صبر  نکته دو زیرا است؛ اطاعت بر پایداري مفهوم به ،﴾َصابُِروا

 :باشد می توجه درخورِ اطاعت، ي درباره
 ملزَم آن، انجام به را خود و پذیرد می را انجامش انسان، که ست عملی اطاعت، 

داند. می

 انسان، نفس بر معصیت، ترك که گونه همان است؛ دشوار انسان، نفس بر اطاعت، 

  باشد. می دشوار
 اهللا رو این از است. برتر معصیت، از خودداري از اطاعت، بر پایداري بنابراین

ْ ﴿ فرمود: متعال،  دشمنش برابر در جهاد، و جنگ در ،انسان که طور همان  ﴾وََصابُِروا

 کند. می پایداري
﴿ ِ ْ َورَاب  اهللا رسول رو این از رساند. می را نیکی پیوستگی و فراوانی مفهوم ﴾ُطوا
وُضوءِ  إسباغ« است: فرموده

ْ
َماَكرِهِ  ىلع ال

ْ
َُطا وَ�رْثةُ  ال

ْ
  اخل

َ
الةِ  وانِْتَظارُ  املَْساِجد، إِىل  بْعدِ  الصَّ

الِة،  هاي گام و ها، تیسخ در وضو تکمیل« یعنی: ؛»الّرَ�اُط  فَذِلُ�مُ  ،الّرَ�اُط  فَذِلُ�مُ  الصَّ

 و خطاها رفتن میان از (سبب بودن، نماز انتظار به نماز، از پس و مساجد، سوي به زیاد
 اعمالی، چنین (که کنید بندي پاي ها این بر کنید. بندي پاي ها این بر است)؛ درجات رفع

 ».است) پرفضیلت و ارزشمند اهللا، راه در جهاد مانند
 است. اطاعت تداوم یا استمرار و فراوان هاي نیکی گر بیان زیرا
 شود؛ می شامل را آیه در مذکور اردمو ي همه عمران، آل ي سوره 200 ي آیه در تقوا

 مصون ی،هال مجازات از را انسان که تیسدیکررو گرفتن پیش در مفهوم به تقوا زیرا

 آیه، این رد بنابراین است. میسر نواهی، از پرهیز و یهال اوامر انجام با این، و دارد. می

 بر پایداري معصیت، برابر در (صبر خاص مفهوم سه به تقوا یعنی عام مفهوم یک

 بیان اهللا سپس و است شده عطف نیک)، کار ي پیوسته و فراوان انجامِ و اطاعت
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 لَعَلَُّ�مۡ ﴿ ست: رستگاري و فالح سبب چهارگانه، امور این به پرداختن که فرماید می
 ﴾ لُِحونَ �ُفۡ 

  خواسته هر به یابی دست مفهوم به ست پرمعنایی ي واژه رستگاري، اند: تهگف مفسران
 به کند، پیشه تقوا که کسی بنابراین اي. کننده نگران ي مسأله هر از رهایی و مطلوبی و

 ماند. می مصون اوست، نگرانی ي مایه چه آن از و رسد می خود ي خواسته
 اهللا است؛ کرده ذکر باب، این در /مؤلف که بقره ي سوره 155 ي آیه اما

 فرماید: می

 ٱ ّمِنَ  ٖص َوَ�قۡ  وعِ �ُۡ ٱوَ  ِف وۡ �َۡ ٱ ّمِنَ  ءٖ �َِ�ۡ  لَُونَُّ�مَوَ�َبۡ ﴿
َ
ٰ مۡ ۡ�  ٱوَ  لِ َ�

َ
 نُفِس ۡ�

ِ  ِت� �ََّمَ�ٰ ٱوَ  ٰ ٱ َو�َّ�ِ  ]١٥٥: البقرة[  ﴾١٥٥ ِ�ِ�نَ ل�َّ
نقص در اموال و نیز طور قطع شما را با اموري (مثل) ترس، گرسنگی، به وجود آمدن  ما، به

 کنیم. و به صابران مژده بده.هاي جانی و کاهش محصوالت، آزمایش میبا مصیبت

              آزماییم. می مسایلی چنین با را شما که است کرده تأکیده آیه این در اهللا

 یعنی: ﴾ِف وۡ �َۡ ٱ ّمِنَ  ءٖ �َِ�ۡ ﴿  کنیم. می آزمایش را شما قطع طور به یعنی: ﴾لَُونَُّ�مَوَ�َبۡ ﴿

 کننده هالك ترس، ي همه زیرا آن؛ ي همه با نه آزماییم، می ترس از مقداري به ار شما

 امنیت احساس انسان که معناست بدین ترس، یا وفخ شود.  می هالکت باعث و است

 یا »جوع« ي واژه از پیش رو این از ست. گرسنگی از تر سخت مراتب، به و کند نمی

 گرسنگی، رفع براي حتی و کند  می کاري شده هرطور گرسنه، انانس شد. ذکر گرسنگی،

 اش خانه در نه شده، ترس دچار که آدمی ولی بخورد؛ را گیاهی ي ریشه است ممکن

 گناهان بترسیم، آن از باید که چیزي ترین بیش کارش. محل در و کند می امنیت احساس

 و دینی مدهايآ پی و مشکالت و هاست بدبختی از بسیاري سبب گناه، زیرا ماست؛
 دارد. دنبال به فراوانی دنیوي
 آزماییم. می گرسنگی، با را شما ﴾وعِ �ُۡ ٱوَ ﴿

 معناست: دو داراي جوع،
 اي گونه به کند؛ می مبتال گرسنگی گیر همه بیماري به را ردمم خداوند که این یکی

 از یکی منظورش، [گویا جا این مردم که چنان شوند. نمی سیر خورند، می هرچه که
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 سال به نزدشان سال، این و اند کرده تجربه را این سال، یک ]است عربستان کشور مناطق

 است. مشهور گرسنگی
 خاطر به ولی د؛بخور خرما یا نان زیادي مقدار انسان، است ممکن حالت، این در

 نشود. سیر بیماري،
 تیجهن در و بارد نمی بارانی هیچ یعنی ست؛ سالی خشک جوع، دوم معناي و

 بار به چندانی زراعت و کشت و کند می پیدا گیري چشم کاهش کشاورزي، محصوالت

 رسد. نمی
 ٱ ّمِنَ  ٖص َو�َقۡ ﴿

َ
ٰ مۡ ۡ�  که اي گونه به شود؛ می نقص و رکود دچار اقتصاد، یعنی: ﴾لِ َ�

 رو روبه زیادي مشکالت با کشور، اقتصاد و برند می رنج فقر و بضاعتی کم از مردم،

 فرماید. می مقدر مردم، امتحان براي اهللا که ست عواملی و اسباب مدآ پی که گردد می
 ٱوَ ﴿

َ
 که اي گونه به است. مرگ منظور، که ؛جانی هاي مصیبت یعنی: ﴾نُفِس ۡ�

 در سال یک که چنان میرند. می مردم از بسیاري و یابد می شیوع گیر همه هاي بیماري

 هایی خانواده بسیار چه نامند! می »رحمت سال« را سال آن ،مردم یافت. شیوع وبا »نجد«

 خانوارها، از برخی هاي کشته حتی نماند. زنده ها آن از کس هیچ و شدند مبتال وبا به که

 دیگر یکی بعد روز شد، می مبتال خانواده اعضاي از نفر یک ؛بود تر بیش گاهی و نفر ده

 در که بود بحرانی اي هونگ به وضعیت مردند. می و شدند می مبتال همه ترتیب همین به و

 زمان، آن خواندند. می نماز نفر هشت تا هفت بر روزي -»عنیزه« کبیر جامع -مسجد این

 مرده وبا علت به که نفر چندین بر روزانه حال، این با ولی نبود؛ بزرگ قدر این عنیزه

 خواندند. می نماز بودند،
 ولی نیست، سالی خشک گرچها کشاورزي؛ محصوالت کاهش با یعنی: ﴾ِت� �ََّمَ�ٰ ٱوَ ﴿

 چنین به را بندگانش اهللا شود. می برداشته زراعی، و باغی محصوالت از برکت

 آیند خود به نتیجه، در و بچشند را اعمالشان از برخی ي نتیجه تا کند می گرفتار مسایلی

 بازگردند. اهللا سوي به و
 کنند؛ می صبري بی برخی ؛دارند مشکالت این قبال در متفاوتی کردهاي روي مردم،

 فرماید: می اهللا شاکرند. و راضی نیز اي عده و بردبارند؛ هم بعضی
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ٰ ٱ يَُو�َّ  إِ�ََّما﴿ ونَ ل�َّ جۡ  ِ�ُ
َ
    ]١٠: الزمر[  ﴾١٠ ِحَساٖب  بَِغۡ�ِ  َرُهمأ

 کنند. جز این نیست که بردباران، پاداش خویش را کامل و بدون حساب دریافت می

 و برابر صد هفت تا ده نیک، اعمال زیرا حساب؛ بدون یعنی:  ﴾بٖ حَِسا بِغَۡ�ِ ﴿ فرمود:
 صبر، که دهد می نشان این، و است شمار بی صبر، پاداش یابد. می افزایش تر، بیش بلکه

 یا و کند تصور را مقدارش تواند نمی انسان که اي گونه به دارد؛ پی در بزرگی پاداش

 ».یابند می پاداش شمار، بی« فرمود: بلکه ر؛براب صد هفت تا ده نگفت: .درآورد شمارش به

 فرماید: می چنین هم است. واضح و روشن که شده تشویق صبر به قدري به آیه این در

ٰ  إِنَّ  وََ�َفرَ  َصَ�َ  َولََمن﴿  ٱ مِ َعزۡ  لَِمنۡ  لَِك َ�
ُ
    ]٤٣: الشور[  ﴾٤٣ ُمورِ ۡ�

 کارهاي بس بزرگ است.  ردي ازیکو هرکس بردباري ورزد و درگذرد، بداند که چنین رو

 و کنند می تحمل را آنان و هستند شکیبا مردم، آزار و اذیت برابر در که کسانی یعنی
 فراوانی شکیبایی و صبر هک ست بزرگی بسیار کار کارشان، بخشند، می را هایشان بدي

 اهللا راه در جهادش سبب به رسد، می انسان به که آزاري و اذیت اگر ویژه به طلبد؛ می
 انسان که آزاري و اذیت باشد. متعال پروردگار از اطاعتش و برداري فرمان خاطر به یا و

 جهاد و اهللا از اطاعت سببش، اگر دارد؛ متفاوتی هاي انگیزه و اسباب بیند، می مردم از

 جهت دو از انسان صورت، این در باشد، منکر از نهی و معروف به امر و او راه در

 گردد: می پاداش و ثواب سزاوار
رسد. می او به که آزاري و اذیت خاطر به

 و رنج متحمل آن، بابت از که طاعتی و برداري فرمان بر اش پایداري خاطر به و
 است. شده اذیت

 بخشیدن و دیگران، زارآ و اذیت برابر در شکیبایی و صبر به آیه، این در

 طور به دیگران، يها بدي بخشش که دانست باید ولی است؛ شده تشویق هایشان بدي

 باشد؛ اهمره اصالح با که است پسندیده یبخشش نیست. پسندیده حال، همه در و مطلق

 فرماید: می اهللا که چنان

ۡص  َ�َفا َ�َمنۡ ﴿
َ
جۡ  لَحَ َوأ

َ
ِۚ ٱ َ�َ  ۥُرهُ فَأ َّ�﴾  ]٤٠: الشور[    

 هر کس گذشت نماید و اصالح کند، پاداش او با اهللا است.
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 که شخصی مثال: عنوان به بخشید. نباید دیگر، نباشد، اصالح بخشیدن آمد پی اگر

 را او شما، اگر و باشد می مشهور شرارت به که ست شروري آدم کند، می بدي شما به

 بلکه نبخشید؛ را او که است بهتر حالتی، چنین در شود. می تر بیش شرارتش ببخشید،

  باشد، نداشته منفی مديآ پی ن،بخشید اگر ولی بگیرید. او از اصالح قصد به را حقتان

 فرماید: می اهللا زیرا کنید؛ پیشه گذشت و عفو که است هترب

ۡص  َ�َفا َ�َمنۡ ﴿
َ
جۡ  لَحَ َوأ

َ
ِۚ ٱ َ�َ  ۥُرهُ فَأ َّ�﴾  ]٤٠: الشور[    

 هر کس گذشت نماید و اصالح کند، پاداش او با اهللا است.

 فرماید: می اهللا

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمنُ  �َّ ْ سۡ ٱ وا ِ  َتعِيُنوا ۡ�ِ ٱب لَوٰ ٱوَ  لصَّ ِ� لصَّ َ ٱ إِنَّ  ة ٰ ٱ َمعَ  �َّ  ﴾١٥٣ ِ�ِ�نَ ل�َّ

   ]١٥٣: البقرة[  
ي صبر و نماز کمک بگیرید؛ همانا اهللا با صابران اید! به وسیلهاي کسانی که ایمان آورده

 است.

 بگیریم؛ ککم شکیبایی و صبر از ها، سختی برابر در که است داده دستور متعال اهللا

 از گشایشی منتظر و گیرد می پیش در را ها سختی تحمل و صبر راه انسان، وقتی زیرا

 شما به مصیبتی هرگاه بنابراین گردد. می آسان او بر ها سختی تحمل شود، می اهللا سوي

 است: فرموده اهللا رسول کنید. تحمل و صبر بود، تحمل و صبر نیازمند که رسید

نَّ  َواْعلَمْ «
َ
، َمعَ  رْصَ انلَّ  أ رْبِ

نَّ  الصَّ
َ
َفَرجَ  َوأ

ْ
َكْرِب، َمعَ  ال

ْ
نَّ  ال

َ
ُعرْسِ  َمعَ  َوأ

ْ
ا ال  که بدان« یعنی: )1(؛»�رُْسً

 کنار در و سختی؛ و رنج کنار در گشایش، و ست شکیبایی و صبر با موفقیت، و نصرت

 دنیوي و دینی اموري در انسان به زیادي کمک نماز، یقین به ».ست آسانی دشواري،

 روي نماز به شد، می مشکلی دچار هرگاه« اند: گفته اهللا رسول ي درباره .کند می

 )2(».آورد می
 دارد. بازمی ناپسند و زشت کارهاي از نماز، که است فرموده بیان کتابش در اهللا

 او بر را ها سختی متعال اهللا بیاورد، روي نماز به ها سختی برابر در انسان اگر بنابراین

 .6806، ش: /حدیث صحیحی است؛ نگا: صحیح الجامع از آلبانی )1(
 . بدین الفاظ: (کان إذا حزبه أمر صلی).4703لجامع از آلبانی، ش: حسن است؛ نگا: صحیح ا )2(
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 برابر در نماز هنگام به انسان اوست. پروردگار با بنده ندپیو نماز، زیرا گرداند؛ می آسان

 هاي زمینه دیگر و تضرع و دعا با و کند می نیاز و راز او با و ایستد می پروردگارش

َ ٱ إِنَّ ﴿ است: فرموده آیه این در اهللا جوید. می تقرب او به اهللا، به نزدیکی  َمعَ  �َّ
ٰ ٱ  هیمراه هی،مراه و معیت این از منظور ».است صابران با اهللا،« یعنی: ﴾١٥٣ ِ�ِ�نَ ل�َّ

 است: گونه دو بر اهللا یمراهه و معیت زیرا باشد؛ می المتع اهللا ي ویژه و خاص
 حدید ي سوره 4 ي آیه در که چنان شود؛ می کسی هر شامل که عام هیمراه و معیت

است: شده اشاره آن به

�ۡ  َمعَُ�مۡ  وَُهوَ ﴿
َ
 و هر جا که باشید، او با شماست.  ﴾ُكنتُمۚۡ  َما نَ �

 دارد: اشاره همراهی، و معیت نوع همین به نیز مجادله ي سوره 7 ي آیه
ۡ  مِن يَُ�ونُ  َما﴿ ٰ  َوىٰ �َّ دۡ  َوَ�ٓ  َسادُِسُهمۡ  ُهوَ  إِ�َّ  َسةٍ َ�ۡ  َوَ�  رَابِعُُهمۡ  ُهوَ  إِ�َّ  ثَةٍ ثََ�

َ
ٰ  مِن َ�ٰ أ  َوَ�ٓ  لَِك َ�

 ۡ�
َ
�ۡ  َمعَُهمۡ  ُهوَ  إِ�َّ  َ�َ أ

َ
ْ  َما نَ �    ]٧: املجادلة[  ﴾ۖ�َ�نُوا

که او چهارمینشان است و نیز پنج  اي میان سه نفر نیست، مگر این هیچ گفتگوي محرمانه
تر از  که او ششمین آنان است و نه تعدادي کم گویند مگر آن نفر با هم محرمانه سخن نمی

 شان است؛ هر جا که باشند.با ای که او، تر، مگر آن آن و نه بیش

 و شود می هایش آفریده ي همه شامل که است پروردگار عام یمراهه و معیت این،
 بینایی و شنوایی قدرت، علم، به یعنی اوست؛ با اهللا، که آن مگر نیست، مخلوقی هیچ

 دارد. احاطه او بر خود
 ي ویژه و ست یاري و نصرت مقتضایش، که ویژه و خاص یمراهه و معیت

فرماید: می اهللا که چنان شود.  نمی کسی هر شامل و است آنان پیروان و یهال پیامبران

َ ٱ إِنَّ ﴿ ِينَ ٱ َمعَ  �َّ ْ ٱ �َّ ِينَ ٱوَّ  �ََّقوا ۡ  ُهم �َّ      ]١٢٨: النحل[  ﴾١٢٨ ِسُنونَ �ُّ
 همانا اهللا با پرهیزکاران و نیکوکاران است.

 معیت اهی،مره و معیت از منظور ما، بحث مورد ي آیه طور همین و آیه این در

 باشد. می متعال اهللا خاص
 و نیست مکانی یمراهه و معیت هی،مراه و معیت از نظورم که دانست باید البته

 باالي او، بلکه هاست؛ آن با هستند، بندگانش که مکانی در اهللا، که باشد نمی معنا بدین

 و اوست؛ بندگان با اش، هیمراه و معیت حال عین در و است عرش بر هایش، آسمان



 161  باب صبر

 ،»بود ما با ماه و یمداد می ادامه مسیرمان به« گوییم: می وقتی زیرا ندارد. ایرادي هیچ این،
 جاي دیگر، پس است. آسمان در ماه که دانند می همه چون شود؛ نمی وارد اشکالی

 عرش يباال بر چیزي هر از فراتر ،اهللا که ماند نمی باقی موضوع این سر بر زنی چانه

 و قدرت و علم با اهللا، باشید، که هرجا یعنی ؛دارد احاطه کس،  همه و چیز همه به خود،
 دارد. احاطه شما بر خود، بینایی و شنوایی
َ ٱ إِنَّ ﴿ ٰ ٱ َمعَ  �َّ  اهللا، که است این مفهومش ».است صابران با اهللا،« :یعنی  ﴾ِ�ِ�نَ ل�َّ

 خود که گونه آن را صبرشان که دهد می توان و توفیق آنان، به و کند می یاري را صابران

 کنند. کامل پسندد، می
 اهللا است. کرده ذکر باب، این در را محمد ي سوره 31 ي آیه چنین هم /مؤلف

 فرماید: می

ٰ  لَُونَُّ�مۡ َوَ�َبۡ ﴿ ۡ ٱ لَمَ َ�عۡ  َح�َّ ٰ ٱوَ  ِمنُ�مۡ  ِهِدينَ ُمَ�ٰ ل     ]٣١:  حممد[  ﴾ِ�ِ�نَ ل�َّ
 آزماییم تا مجاهدان و صابران را از میان شما مشخص کنیم. را میقطع شما  طور  و به

 که است مفهوم بدین آیه، این رساند. می را آزمودن یا آزمایش مفهوم همان ابتال،

 پایداري و صبر کسی چه که کند مشخص تا آزماید می را بندگانش جهاد، فرمان با اهللا

 فرموده دیگري ي آیه در رو این از ندارد؛ پایداري و صبر توان کسی، هچ و ورزد می

 است:
ٓ  َولَوۡ ﴿ ُ ٱ ءُ �ََشا َبۡ  ِ�نَوَ�ٰ  ُهمۡ مِنۡ  نتََ�َ َ�  �َّ ِ�ّ ْ ِينَ ٱوَ  ٖض� بِبَعۡ  َضُ�م�َعۡ  لُوَا َّ�  ْ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  قُتِلُوا  فَلَن �َّ

عۡ  يُِضلَّ 
َ
 ] 6  ،4:  محمد[ ﴾٦ لَُهمۡ  َعرَّ�ََها ةَ نَّ �َۡ ٱ خِلُُهمُ َو�ُدۡ  ٥ بَالَُهمۡ  لِحُ َو�ُۡص  ِديهِمۡ َسيَهۡ  ٤ لَُهمۡ َ�ٰ أ

خواهد با فرمان جهاد) برخی از  گرفت. ولی (می خواست، خود از آنان انتقام می و اگر اهللا می 
ي برخی دیگر ییازماید. و (پروردگار) هرگز اعمال کسی را که در راه اهللا  وسیله شما را به

یتشان خواهد کرد و وضعیتشان را (در دنیا و کند. (اهللا) هدا کشته شدند، تباه و نابود نمی
 دهد. و آنان را وارد بهشتی خواهد نمود که به آنان شناسانده است. آخرت) سامان می

ٰ ﴿ فرمود: که این از علم کم افراد از برخی است ممکن ۡ ٱ لَمَ �َعۡ  َح�َّ  چنین ،﴾هِِدينَ ُمَ�ٰ ل

 و بیفتد اتفاق موضوع، آن که شود می آگاه موضوع یک از زمانی اهللا که کنند برداشت
 از قبل را چیز همه اهللا، زیرا ست؛ نادرستی پندار این، .گردد نمایان واقعیت، ي صحنه در

 است: فرموده که طور همان داند. می وقوعش
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لَمۡ ﴿
َ
نَّ  لَمۡ َ�عۡ  �

َ
َ ٱ أ ٓ ٱ ِ�  َما لَمُ َ�عۡ  �َّ َما  ٱوَ  ءِ لسَّ

َ
ٰ  إِنَّ  ِض� �ۡ� ٰ  إِنَّ  ٍب� كَِ�ٰ  ِ�  لَِك َ�  َ�َ  لَِك َ�

ِ ٱ    ]٧٠:  احلج[  ﴾٧٠ �َِس�ٞ  �َّ
داند؟ همه، در کتابی  و زمین است، می  ي چیزهایی را که در آسمان دانی که اهللا، همه آیا نمی

 گمان این امر بر اهللا آسان است. باشد. بی (ثبت و محفوظ) می

ٰ ﴿ که: آمده آیه این در که علمی از منظور ۡ ٱ لَمَ �َعۡ  َح�َّ  بر که ست علمی ،﴾هِِدينَ مَُ�ٰ ل

 چیزي، دادن روي از قبل اهللا زیرا یابد؛ می مفهوم و معنا عقوبت، یا پاداش آن، اساس

 یک قابل در یا و نزند سر بنده از عمل یک عنوان به که زمانی تا ولی است، آگاه آن از

 در سانان چراکه گیرد؛ نمی تعلق آن به عقابی و پاداش نشود، نمایان اش بنده از فعل،

 شود می مشخص که است عمل در و گیرد می قرار آزمایش ي بوته در عمل، ي صحنه

 علم به آیه، این در اند: گفته مفسران از برخی .مجازات سزاوار یا است پاداش سزاوار

 و مجاهدت و شوند مشخص مجاهدان، که این براي یعنی است؛ شده اشاره ظهور
 نمایان و ظاهر حاضر، حال در که را چه آن ی،هال علم زیرا گردد؛ نمایان افراد، شکیبایی

 دو عبارتی، به گیرد. دربرمی شد، خواهد نمایان و ظاهر آینده، در که را چه آن و است

 چه آن به علم دیگري، و است؛ ظاهر که چه آن به علم یکی، دارند: فرق هم با هک شد علم

 شد. خواهد ظاهر که
 شنیدن با ».دهم انجام را کار فالن فردا خواهم می« گوید: می شخصی مثال: عنوان به

 دهد؛ انجام را کار فالن فردا واهدخ می فالنی، که شوي می باخبر و یابی درمی سخنش،

 که دانی می حال، و یابی می دیگري دانش و علم ،داد انجام را کار آن که فردایش ولی

 آگاهی با آینده در چیز یک دادن روي از آگاهی یعنی، است. داده امانج را کار فالن فالنی

ٰ ﴿ مفهوم در باید را وجه دو این و باشد. می متفاوت است، داده روي که چه آن از  َح�َّ
 دهیم. قرار نظر مد ،﴾لَمَ �َعۡ 

ۡ ٱ﴿  اعالي براي را خود تالش متما که شود می گفته کسی به مجاهد ؛﴾هِِدينَ ُمَ�ٰ ل

 با که شود می کسی هر شامل و یابد می عام میمفهو رو این از و گیرد می کار به اهللا کلمۀ

 مجاهد دو، هر پس کند. می تالش ،اهللا ي هکلم اعالي براي سالح با یا خود، دانش و علم

 دیگران به آن آموزش طور همین و علم فراگیري به که کسی روند. می شمار به اهللا راه

 مجاهد کوشد، می هیال شریعت تحکیم راستاي در علم، شگستر و نشر با و پردازد می
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 است. مجاهد خیزد، برمی دشمنان با مقابله به و دارد برمی سالح که کسی چنین هم است.

 باشد. اهللا  ي هکلم اعالي قصدشان، که شرطی به البته
ٰ ٱوَ ﴿  جهاد، فرساي طاقت فرمان اجراي براي که هستند کسانی صابران، ؛﴾ِ�ِ�نَ ل�َّ

 پردازند. می بزرگ ي فریضه این به و ورزند می پایداري
ْ َو�َبۡ  ﴿ خۡ  لُوَا

َ
 وضعیت و ».نماییم آزمایش را شما احوال و اوضاع تا« یعنی: ؛ ﴾بَاَرُ�مۡ أ

 یا دهیم پاداش شما به خودتان، احوال و اوضاع مطابق ترتیب، بدین و شود نمایان شما،

 کنیم. مجازاتتان
ِ ﴿ فرماید: می ،شآزمون بیان از پس متعال، اهللا ٰ ٱ َو�َّ�ِ  صابران، به و« یعنی: ﴾ِ�ِ�نَ ل�َّ

 ؛رسد می آنان به خطاب این که ست کسانی ي همه و پیامبر متوجه خطاب، ».بده مژده
 همان دهید؛ مژده صابران به رسد! می او به سخن این که کسی اي و محمد اي یعنی:

 رو بهرو ها مصیبت با ناشکیبایی و صبري بی با و کنند می صبر بالیا، این بر که کسانی

 ورزند. می شکیبایی ها، سختی برابر در بلکه شوند؛ نمی
 و کنند می برخورد خشنودي، و رضایت با ها سختی با ردي،یکرو چنین از تر کامل و
 و شاکر که است این گیرند، می پیش در ها مصیبت قبال در که تري کامل کرد روي

 ها مصیبت قبال در چهارگانه ردهايیکرو و ها حالت بیان در که طور همان گزارند. سپاس

ِ  إِنَّا﴿ گویند: می رسد، می آنان به مصیبتی وقتی کردیم. بیان  اهللا آن از ما،« یعنی: ؛ ﴾ِ�َّ

 کنند. می اعتراف پروردگار، فراگیر مالکیت به شرایطی چنین در حقیقت، در ».هستیم

 از کند. می رفتص خود، لکم در بخواهد، که هرطور اهللا و دهستن اهللا ملک در چون،

ِ  إِنَّ « فرمود: دخترانش از یکی به اهللا رسول رو این َخذَ  َما ِ�َّ
َ
ِ  أ ْ�ىَق  َما َوِ�َّ

َ
 از« یعنی: )1(؛»أ

 که هرگونه و هستیم اهللا ملک ما، ي همه ».بگذارد چه آن و بگیرد چه آن خداست، آنِ

 کند. می تصرف ما در خویش حکمت به بخواهد،
﴿ ٓ  بازگردند پروردگارشان سوي به باید ناگزیر که کنند می اعتراف ؛﴾ِجعُونَ َ�ٰ  هِ إَِ�ۡ  ��َّا

 سزاي به را آنان کنند، صبري بی اگر برساند. اعمالشان جزاي و سزا به را آنان تا

 اهللا ورزند، شکیبایی است، صابران ویژگی که طور همان اگر و رساند می ها آن صبري بی

 .923)؛ و مسلم، ش: 7448، 6655صحیح بخاري، ش: ( )1(
                                           



 الصالحین شرح ریاض   164

 و آزماید می را بندگانش بالیا و ها سختی با اهللا آري؛ دهد. می ها آن به را صبرشان پاداش
 فرماید: می اهللا دهد. می اداشپ شکیبا و صابر افراد به

ْوَ�ٰٓ ﴿
ُ
ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  �َِك أ ّ�ِِهمۡ  ّمِن تٞ َصلََ� ۖ َورَۡ�َ  رَّ ْوَ�ٰٓ  ةٞ

ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك َوأ   ﴾١٥٧ َتُدونَ ُمهۡ ل

 ]١٥٧: البقرة[ 
 اند.یافته ها، هدایت شود؛ و ایناین گروه میدرود و رحمت اهللا، شامل حال 

 فرشتگانش، نزد متعال، اهللا که است این صابران، بر الهی صلوات و درود از منظور

 ستاید. می را آنان
ْوَ�ٰٓ ﴿

ُ
ۡ ٱ هُمُ  �َِك وَأ  و است کرده هدایتشان اهللا که هستند کسانی ها، این نی:یع ﴾تَُدونَ ُمهۡ ل

 آیه این از ورزند. می شکیبایی بلکه کنند؛ نمی صبري بی ها، سختی و مشکالت بروز هنگام

 باشد. می رحمتش از غیر چیزي الهی، صلوات و درود از منظور که بریم می پی نکته بدین

 اند: گفته مفسران از برخی اوست. رحمت از فراگیرتر و برتر تر، خاص درودش بلکه

 انآن نیک دعاي شتگان،فر صلوات از منظور و اوست رحمت الهی، صلوات از منظور

 است. استغفار معناي به د،شو می داده نسبت ها انسان به صلوات ي واژه هرگاه و باشد می

 در و باشد می رحمت از غیر چیزي صلوات، زیرا ست. دلیلی بی سخن این، ست: گفتنی

 و معانی ام،کد هر رو این از است؛ داده عطف صلوات، به را رحمت ي واژه ،اهللا آیه، این
 بگوییم: که است درست و جایز که دارند نظر اتفاق علما، هچراک دارند؛ مستقلی مفاهیم

 فرستادن، صلوات ي درباره ولی کن. رحمت را فالنی خدایا! یعنی: .فالنا ارحم ا�

 طور به را آن نیز اي عده و اند دانسته درست مطلق طور به را آن برخی، دارند؛ نظر اختالف

 که دانند می درست شرط این با را آن علما، از برخی میان این در دانند. می نادرست مطلق

 صلوات و درود اهللا رسول بر که طور همان است؛ درست همین، و باشد. داشته اي قرینه

 و دلیل بر مبتنی اگر چنین هم .»�مد آل ىلع و �مد ىلع صل ا�« گوییم: می و فرستیم می
 و درود« بگوییم: و بفرستیم صلوات کسی بر که اردند اشکالی باشد، درستی سبب

 است: فرموده اهللا که گونه همان »باد! تو بر الهی، صلوات

مۡ  ِمنۡ  ُخذۡ ﴿
َ
ٰ أ     ]١٠٣: التوبة[  ﴾ِهۡمۖ َعلَيۡ  َوَصّلِ  بَِها َوتَُزّ�ِيِهم ُ�َطّهِرُُهمۡ  َصَدقَةٗ  لِِهمۡ َ�

سیله آنان را پاك و تزکیه نمایی و و بخشی از اموالشان را به عنوان زکات بگیر تا بدین
 برایشان دعا کن.
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 عادت یک و شدبا سببی و دلیل بر مبتنی کسی، بر فرستادن صلوات اگر بنابراین

 لِّ َص  مَّ هُ اللّ « که: کرد دعا الفاظی چنین با کسی براي توان می یعنی ندارد؛ اشکالی نشود،
 تقسیم فقرا میان در تا بدهد تو به را اموالش زکات و بیاید نزدت کسی، اگر ؛»فالن ىلع

 دعا برایش واقع، در باد. تو بر اهللا، صلوات و درود که بگویی او به توانی می کنی،

 است. داده دستور پیامبرش به خداوند که طور همان کنی؛ می
*** 

َارِِث بِْن اَعِصم األْشعريِّ  -٢٦
ْ

ِ  وعن أيب َمالٍِك احل اَل َرُسوُل ا�َّ
َ
ُهوُر ال: « قال: ق طُّ

ْو َ�ْمأل َما َ�ْ�َ 
َ
�اَن وُسْبَحاَن اهللا واحَلْمُد �َّ َ�ْمآلِن أ

ْ
 امل

َ
َْمُد �َّ َ�ْمأل َشْطُر اِإليَمان، َواحلْ

ْو 
َ
َك أ

َ
ٌة ل ُقْرآُن ُحجَّ

ْ
رْبُ ِضَياٌء، وال ُة بُْرَهاٌن، َوالصَّ

َ
َدق الَةُ نور، والصَّ ْرِض َوالصَّ

َ
مَوات َواأل السَّ

ْيك. لُكُّ 
َ
ْو ُمو�ُِقَها َعل

َ
بائٌِع َ�ْفَسُه فُمْعتُِقها، أ

َ
 )1([روایت مسلم] ».انلَّاس َ�ْغُدو، ف

فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابومالک، حارث بن عاصم اشعري ترجمه:
 اهللا "سبحانکند و  ر میها) را پ (نیکیيترازو "احلمدهللا"پاکیزگی، نصف ایمان است. و «

، نور است و صدقه ،کنند. نماز و زمین را پر می ها انمیان آسم ي فاصله احلمدهللا"و 
ست. و بر ضد تو ییا حجت ی به نفع توحجت ،و قرآن .ست روشنایی ،و صبر برهان؛

ي خویشتن داد و ستد  رسانند که درباره شب را در حالی به صبح می ي مردم همه
اي، خود  و عده نمایند می کنند؛ پس برخی، خود (را با انجام نیکی، از عذاب) رها می

 ».رسانند  را (با انجام بدي) به هالکت می
 شرح

است، سخن  ي صبر و شکیبایی آورده تر پیرامون آیاتی که مؤلف درباره پیش
باره آورده   هاي قرآن، تعدادي حدیث در این اي از آیه پس از ذکر پاره گفتیم. مؤلف

فرموده  فرازي از آندر  اهللا که رسول است. از جمله، حدیث ابومالک اشعري
رْبُ ِضَياءٌ «است:  بیان فرموده که  پیامبر سان بدین ».ست روشناییصبر، «یعنی:  ؛»َوالصَّ

گردد و  ها، سخت سیاه می که تاریکینی ست بخش راه انسان در زما صبر، روشنی

 .223صحیح مسلم، ش:  )1(
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بخش راه انسان است و او را  یابد. صبر در چنین شرایطی، روشنی ها، شدت می سختی
، صبر را در شمار شود. به همین خاطر است که اهللا ق، رهنمون میبه سوي ح

ها، از آن، کمک گرفت. چون  تیکارهاي ارزشمندي قرار داده که باید در هنگام سخ
و کردارِ انسان است؛ زیرا هربار که  و روشناییِ راه و روش قلب،  بخش روشنی صبر

بر هدایت و  کند، اهللا مینهد و به سوي اهللا حرکت  میبر طریق صبر گام انسان 
 بخشد. افزاید و به او بصیرت می روشنایی قلبش می

زیرا ایمان، دو بخش دارد؛ یک  ؛»پاکیزگی، نصف ایمان است«فرمود:  اهللا رسول
و بخش دیگر، آراسته شدن  ستها ها و پلیدي بخش، تهی شدن یا پاك شدن از زشتی

 ها. به نیکی
 مشرکان و بدکاران، نخستین بخش ایمان رهایی از شرك و فسق و بیزاري از

هاي  و این، یعنی پاکیزگی. مفهوم پاکیزگی، این است که انسان از تمام آلودگی است؛
از آن، به  ست که پیامبر ود؛ این، همان پاکیزگی و طهارتیحسی و معنوي پاك ش

 عنوان نصف ایمان، یاد کرد.
گوید:  عالن می ابن». کند ر میها را پ الحمدهللا، ترازوي نیکی«چنین فرمود:  هم

طور خاص، ذکر کرد که برترین ساختار براي  را از آن جهت، جدا و به» الحمدهللا«
رود؛ لذا قرآن کریم، با چنین عبارتی آغاز شده است.  شمار می حمد و ستایش به

و در  ،ثنا و ستایش براي اهللا ترین و زیباترین کامل بهترین،، یعنی »احلمدهللا«
زند. میزان یا ترازو که در حدیث آمده،  ست که رقم می رضایت به تقدیري حقیقت،

سنجند؛ چه  باشد؛ یعنی سنجه و ترازویی که با آن، اعمال را می به مفهوم واقعی آن می
ها را در ترازوي اعمال بسنجند و   اعمال، مجسم و سپس وزن شوند و چه کارنامه

ها  ي نیکی ها را سبک و کفه ي بدي ، کفه»احلمدهللا«وزن نمایند؛ در هر صورت گفتن 
ي  ي ترازو را با همه قدري زیاد است که کفه به پاداش این کلمه کند. را سنگین می

گنجد.  میمفاهیمش ماندگار، در ضمن  يها زیرا نیکی ؛نماید میگنجایشی که دارد، پر 
تراف به عجز با اع گاه ص؛با اثبات کمال است و گاهی با نفی نق ثنا و ستایش، گاه

 با اذعان به وحدانیت و یگانگی اهللا در داشتن واالترین درجات. باشد و گاه میبنده 
ي حمد و انواع ثنا و  ، براي استغراق است؛ یعنی: همه»الحمد«ي  الف و الم در واژه
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به چنین حمد و که  ذاتیشناسیم.  شناسیم و نمی ستایش، اعم از ستایشی که می
 زاوار الوهیت است.توصیف شود، س ستایشی

رِْض «فرمود: 
َ
مَوات َواأل ْو َ�ْمأل َما َ�ْ�َ السَّ

َ
راوي، . »وُسبَْحاَن اهللا واحلَْمُد �َّ َ�ْمآلِن أ

کند و معنا،  . البته فرقی نمی»َ�ْمأل«یا  »َ�ْمآلنِ «فرمود:  شک کرده است که پیامبر
 کنند؛ ها و زمین را پر می ني میان آسما فاصله »سبحان اهللا و احلمدهللا«یعنی:  ست؛ یکی
، »احلمدهللا«رساند و  از هر عیب و نقصی را می ، تنزیه و پاکی اهللا»اهللا سبحان«زیرا 

، هر دو بخش »سبحان اهللا و احلمدهللا«ست. درواقع،  توصیف اهللا متعال، به هر کمالی
 دارند. ایمان را در خود

چه  از آن ال و احکام اهللاتسبیح، یعنی تنزیه و پاك دانستن اسماء، صفات، افع
در اسماء، صفات، افعال و احکام  عبارت دیگر: اهللا متعالي او نیست. به  که شایسته

هایش  خویش از هر عیب و نقصی پاك و منزّه است و هیچ اسمی در میان نام
 فرماید: می که چنانبینید که عیب و نقصی در آن وجود داشته باشد.  نمی

﴿ ِ  ٱ َوِ�َّ
َ
ٓ سۡ ۡ� ۖ  ُعوهُ دۡ ٱفَ  َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱ ءُ َما  ]١٨٠: األعراف[  ﴾بَِها

 ها از آنِ اهللا است.و بهترین نام

باشد و او از هر  می ي اهللا ترین و واالترین توصیف از هر جهت، ویژه کامل  
 فرماید: گونه که می طور مطلق و کامل، پاك و منزّه است. همان عیبی در افعالش به

مَ ٱ َناَخلَقۡ  َوَما﴿ ٓ لسَّ  ٱوَ  ءَ ا
َ
    ]١٦: األنبياء[  ﴾١٦ عِبِ�َ َ�ٰ  َنُهَمابَيۡ  َوَما َض �ۡ�

 ایم. بازي و بیهوده نیافریده ها و زمین و آنچه را که در میان آنهاست، به و آسمان

ی، بیهودگی نیست؛ بلکه آفرینش او، بر حکمت، استوار هآري! در آفرینش ال  
 فرماید: دارد. میدر احکامش نیز هیچ عیب و نقصی وجود ن است.

لَيۡ ﴿
َ
ُ ٱ َس � حۡ  �َّ

َ
    ]٨: التني[  ﴾٨ ِكِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َ�مِ بِأ

 کنندگان نیست؟ آیا اهللا، بهترین حکم

 فرماید: و نیز می
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فَُح�ۡ ﴿
َ
حۡ  َوَمنۡ  ُغونَۚ َ�بۡ  ِهلِيَّةِ َ�ٰ لۡ ٱ مَ أ

َ
ِ ٱ ِمنَ  َسنُ أ   ﴾٥٠ يُوقُِنونَ  �ٖ ّلَِقوۡ  امٗ ُحكۡ  �َّ

  ]  ٥٠: دة املائ[ 
 واهان حکم جاهلیتند؟ و براي کسانی که یقین دارند، چه حکمی بهتر از حکم اهللا است؟آیا خ

ي  اگر مسأله کهگونه  ؛ هماني حمد و ثناست در هر حال، سزاوار و شایسته اهللا
ي بِِنْعَمِتِه تَِتمُّ « گفت: آمد، می پیش می اي براي پیامبر کننده الشحخو ِ

َّ
ِ اذل َْمُد ِ�َّ

ْ
احل

احِلَ  ها به انجام  حمد و ستایش، از آن اهللا است که به لطفش نیکی«یعنی:  ؛»اِت الصَّ
ِ ىلَعَ لُكِّ « گفت: آمد، می ي دیگري، برایش پیش می و اگر مسأله». رسد می َْمُد ِ�َّ

ْ
احل

 )1(.»َحالٍ 
به جاي عبارت مذکور، عبارت دیگري در میان مردم رایج شده که  متأسفانه

حمد و ستایش از آن «. یعنی: »اذلی ال ُ�مد ىلع مكروه سواه احلمد هللا«گویند:  می
این، حمد و ستایش ». شود ها ستایش نمی خداست که کسی جز او در برابر ناخوشی

دهد که چنین  گر است یا حداقل نشان می صبريِ ستایش گر کم ست. زیرا بیان ناقصی
ي ناگواري پیش  سألهگري، از کمال صبر برخوردار نیست. بنابراین هرگاه م ستایش

ستایش کرده است:  اهللا را حمد و ستایش کنید که رسول آمد، با همان الفاظی، اهللا
ِ ىلَعَ لُكِّ َحالٍ « َْمُد ِ�َّ

ْ
 « یا بگویید: ؛»احل

ّ
. یعنی: »الُ�مد ىلع لكِّ حاٍل سواه ياحلمد هللا اذل

 ».شود میحمد و ستایش از آنِ اهللا است که تنها او، در همه حال ستایش «
آید، ناگوار  دقت کنید؛ سخنم، این نیست که انسان نباید بالیی را که بر سرش می

داند؛ بلکه نباید در  بداند. خیر؛ این، طبیعت انسان است که بال و مصیبت را ناگوار می
مقام حمد و ثناي الهی، از ناگوار بودن مصیبت، سخن بگوید. درست، این است که 

 بر زبان بیاورد.را  عبارت پیامبردر چنین حالتی، همان 
الَةُ نورٌ «فرمود:  ست؛ نورِ قلب، نماز، نورِ بنده ا ».نماز، نور است«یعنی:  ؛»َوالصَّ

خوانند  تر نماز می بینیم کسانی که بیش رو می نور چهره، نور قبر و نور حشر او. از این
ي معرفت  ت و دروازهترند. نماز، نورِ قلبِ مؤمن اس و نمازشان خاشعانه است، نورانی

 در احکام، افعال، اسماء و صفات اهللا ي معرفت گشاید. دروازه برایش می را اهللا

 .4640، ش: /صحیح است؛ نگا: صحیح الجامع از آلبانی )1(
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 استزیرا نماز، ستون اسالم  نین نوري براي مؤمن در قبر اوست؛مچباشد. نماز ه می
 بستگی دارد. ود و نبود ساختمان، به این ستونکه ب

َمْن «فرموده است:  اهللا رسول نماز، نوري براي مؤمن در روز قیامت است.
ِقيَاَمِة، َوَمْن لَْم ُ�َافِْظ َعلَيَْها لَْم تَُ�نْ 

ْ
َاًة يَْوَم ال

َ
ُ نُوًرا َوُ�ْرَهانًا َو� ُ  َحاَ�َظ َعلَيَْها اَكنَْت هلَ

َ
هل

َاًة وَ َوالبُْرَهانًا  َوالَ نُوًرا 
َ

يَبّ  فِرَْعْوَن وََهاَماَن وَ  َمعَ  ُحرِشَ  �
ُ
؛ یعنی: »ِن َخلٍَف بْ  قَاُروَن وأ

ي نجات  و مایه نور، برهان بندي کند، برایش در روز قیامت ايبر نماز پ هرکس«
ي نجات نخواهد  بندي نکند، برایش نور، برهان و مایه بر آن پاي خواهد بود و هرکس

 ».بود و با فرعون، هامان، قارون و ابی بن خلَف برانگیخته خواهد شد
این، چنین باشد و  ي اوضاع و احوالش می در همهپس نماز، نوري براي انسان، 

شدت مشتاقش باشد و زیاد، نماز  بندي کند و به بر آن پاي کند که انسان اقتضا می
 بخواند تا نور و علم و ایمانش، افزایش یابد.

رْبُ ِضيَاءٌ «فرمود:  شود  ضیاء، به نوري گفته می». ست صبر، روشنایی«یعنی:  ؛»َوالصَّ
 فرماید: می طور که اهللا ما دارد. همانکه حرارت و گر

ِيٱ ُهوَ ﴿ مۡ ٱ َجَعَل  �َّ ٓ  َس لشَّ     ]٥:  يونس[  ﴾�نُورٗ  َقَمرَ لۡ ٱوَ  ءٗ ِضَيا
 .ست که خورشید را درخشان و ماه را تابان گردانید او، ذاتی

 همراه مشقت، و رنج با صبر، زیرا ؛صبر طور، همین و دارد گرما و حرارت ضیاء،

 در صبر، نور و نماز نور تفاوت بنابراین است. شمار بی صبر، پاداش رو این از و است

 و باشد می همراه حرارت با جسمی، رنج گاه و درونی اندوه سبب به صبر که است این
 فرمود. تعبیر »ضیاء« به صبر نورِ از سبب همین به

َدقَةُ « است: فرموده چنین هم  .»بُْرَهانٌ  والصَّ
 خانواده، براي اهللا؛ به نزدیکی و تقرب قصد به مال بخشش و بذل یعنی صدقه

 یعنی است؛ برهان صدقه، مسجد. ساختن مثل المنفعه عام کارهاي انجام براي یا فقیران

 دوست را ثروت و مال هرکسی، زیرا باشد؛ می بنده ایمان صداقت و رستید بر دلیلی

 در ،دارد دوست که را چه آن واقع در دهد، می صدقه اهللا خاطر به انسان، که زمانی و دارد

 ایمان که کسانی بنابراین است. تر محبوب برایش که کند می بخشش و بذل کسی راه
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 صدقه دیگران، از بیش و بازترند دل و دست صدقه، ي زمینه در دارند، تري قوي

 دهند. می
ُقْرآنُ « فرمود: اهللا رسول سپس

ْ
ةٌ  وال وْ  لََك  ُحجَّ

َ
 نفع به حجتی قرآن،« یعنی: ؛»َعلَيْك أ

 بر حجتش و اهللا ناگسستنی و محکم ریسمان قرآن، زیرا ؛»توست زیان به یا تو

 با قرآن طریق از که زمانی بود، خواهد تو نفع به حجتی قرآن اوست. بندگان

 غیبی اخبار دهی: انجام قرآن این قبال در را وظایفت و باشی ارتباط در پروردگارت

 در و بازآیی کرده، نهی که چه آن از و نمایی، اجرا را هایش فرمان کنی، تصدیق را قرآن

 اگر ولی بود؛ خواهد تو نفع به حجتی صورت، این در نکنی. کوتاهی قرآن، اشتگدبزر

 ترکش را رهنمودهایش به عمل و معانی الفاظ، و کنی، احترامی بی قرآن به عکس، بر

 تو ضد بر گواهی قیامت روز در نپردازي، قرآن قبال در خویش وظایف به و نمایی

 بود. خواهد
 تو. ضد بر شاهدي یا و بود خواهد تو نفع به گواهی یا نیست؛ خارج ،حال دو از

 قرآن، است ممکن که نفرمود یعنی نکرد؛ ذکر حالت، دو این میان در حالتی اهللا رسول

 و حجت را قرآن که کنیم می درخواست اهللا از تو. زیان به نه و دهد گواهی تو نفع به نه
 به و بیابیم را راهمان آخرت، و دنیا در آن ي وسیله به تا دهد قرار ما فعن به گواهی

 برسیم. مقصود سرمنزل
ْو ُمو�ُِقَها«فرمود:  

َ
 ي مردم همه«یعنی:  ؛»لُكُّ انلَّاس َ�ْغُدو، َفبائٌِع َ�ْفَسُه فُمْعِتُقها، أ

کنند؛ پس برخی،  می ي خویشتن معامله رسانند که درباره شب را در حالی به صبح می
اي، خود را (با انجام بدي) به  و عده سازند میخود (را با انجام نیکی، از عذاب) رها 

 ».رسانند  هالکت می
 استراحت زمان را شب اهللا هاست. انسان ي روزانه هاي فعالیت سرآغاز صبح،

 فرماید: می که چنان است؛ داده قرار

ِيٱ وَُهوَ ﴿ َّ�  ٰ ِ  ُ�مَ�َتَوفَّٮ ۡ ٱب ِ  ُتمَجرَحۡ  َما لَمُ َوَ�عۡ  لِ �َّ   ﴾�ِيهِ  َعُثُ�مۡ َ�بۡ  ُ�مَّ  �ََّهارِ ٱب
      ]٦٠: األنعام[ 

برد و از اعمالی که در روز و او ذاتی است که شب هنگام شما را در مرگ خواب فرو می
 کند.دهید، آگاه است و سپس شما را در روز بلند میانجام می
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 آرامش آن در انسان، روان و اعصاب که ست کوچکی مرگ سان به شب، خواب

 و کار براي و درآید گذشته، فعالیت و کار خستگی از تا کند می استراحت بدن، و بدیا می
 کند. نیرو تجدید دارد، پیش در که فعالیتی

 از برخی روند؛ می خود ي روزانه کارهاي سراغ به مردم شود، می حصب که هنگامی

 به کافران، یعنی دیگر، اي عده و پردازند می نیک کارهاي امانج به مسلمانان، یعنی ها آن

 به که دگیر می وضو شود، می که صبح مسلمان که سان بدین شتابند. می ها بدي سوي

 و گزارد می نماز سپس مسلمان، ».است ایمان نصف ،پاکیزگی« :اهللا رسول ي فرموده
 مسلمان، ي روزانه هاي الیتفع سرآغاز بلکه کند؛ می آغاز اهللا عبادت با را روزش

 از برخاستن هنگام انسان که ست شرعی رهنمود و کار یک این، چراکه است؛ حیدتو

 ،مسلمان صبح بخواند. را عمران آل ي سوره پایانیِ ي آیه ده و کند ذکر را اهللا خواب،
 ی)هال عذاب از نتیجه در و ها بدي (از را خودش نیک، کار انجام با که است گونه این

 رهاند. می
 اوست؛ نابودي و هالکت ي مایه که دکن می آغاز کارهایی با را صبحش کافر، اما

 باشد. نوش و خورد اگر حتی است؛ معصیت با کافر، ي روزانه هاي فعالیت سرآغاز زیرا

 که اي لقمه هر شد. خواهد مجازات خویش، نوش و خورد ي درباره قیامت روز زیرا

 پوشد، می که لباسی هر و برد می فرو که آبی ي جرعه هر و ،گذارد می دهانش در کافر

 است: فرموده اهللا زیرا شود؛ می مجازات آن خاطر به قیامت، روز

ِ ٱ زِ�َنةَ  َحرَّمَ  َمنۡ  قُۡل ﴿ خۡ  لَِّ�ٓ ٱ �َّ
َ
ّيَِ�ٰ ٱوَ  ۦلِعَِبادِهِ  َرجَ أ ِينَ  ِ�َ  قُۡل  ِق� لّرِزۡ ٱ ِمنَ  ِت لطَّ  لِ�َّ

 ْ �ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  َءاَمُنوا     ]٣٢: األعراف[  ﴾َمةِ� قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  َخالَِصةٗ  َيا�ُّ
هاي هایی را که براي بندگانش پدید آورده و خوراکیبگو: چه کسی زینت الهی و پوشیدنی

ها در زندگی دنیا از آنِ مؤمنان است و روز قیامت  حالل و پاك را حرام نموده است؟ بگو: این
 باشد.ي آنان میویژه

 اي شائبه هیچ قیامت روز دیگر، عبارت به دیگران. نه است، مؤمنان ي یژهو آري؛

 غیرمؤمنان بر ها نعمت این حقیقت، در و بود نخواهد ها، نعمت این در مؤمنان براي

 که آمده اعراف ي سوره در آیه، این شد. خواهند مجازات خاطر بدین و است حرام

 بر شده نازل هاي سوره آخرین از هک مائده ي سوره در چنین هم ست. مکی اي سوره

 است: آمده باشد، می پیامبر
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ِينَ ٱ َ�َ  َس لَيۡ ﴿ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا ْ َطعُِموٓ  �ِيَما ُجَناحٞ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ     ]٩٣: دة املائ[  ﴾ا
چه که  اند، گناهی در مورد آنبر کسانی که ایمان آورده و کارهاي نیک و شایسته انجام داده

 اند، نیست.خورده

 مجازات خورند، می که چه آن مورد در غیرمؤمنان که است این آیه، این مفهوم

 خویش هالکت جهت در کند، می آغاز را صبحش که زمانی از کافر آري! شد. خواهند

 نماید. می فراهم را دوزخ از خویش رهایی و نجات ي زمینه مؤمن اما دارد؛ برمی گام

 شوند: می تقسیم گروه دو به مردم، که فرمود بیان دیث،ح این پایان در اهللا رسول
 فرمود: که چنان دهد؛ می گواهی آنان نفع به قرآن، که هستند کسانی گروه، یک

 ».توست... نفع به حجتی قرآن،«
 بر حجتی قرآن،« دهد: می شهادت زیانشان به قرآن، که هستند کسانی دیگر، گروه و

 ».توست ضد
 دهند. می نجات شایسته، و نیک کارهاي جامان با را خویشتن گروهی

 رسانند.  می هالکت به را خودشان زشت، کارهاي انجام با اي عده و
*** 

وا  $وََ�ْن أيب َسعيٍد، سعد بْن َمالِك بْن ِسَناٍن اخلُْدرِيِّ  -٢٧ 
ُ
ل
َ
 ِمَن األنَصارِ َسأ

ً
نَّ نَاسا

َ
أ

ْ�َطا اهللا َرُسوَل 
َ
أ
َ
وهُ ف

ُ
ل
َ
ْعطاُهم، ُ�مَّ َسأ

َ
َ�َفَق لُكَّ فأ

َ
ُهْم ِحَ� أ

َ
ُهم، َحىتَّ نَِفد َما ِعْنَده، َ�َقاَل ل

ٍء �َِيِده:  ُه اهللا َوَمْن �َْسَتْغِن «يَشْ ِخرَهُ َ�ْنُ�م، َوَمْن �ْستْعِفْف يُِعفَّ ْن أدَّ
َ
ل
َ
َما يَُ�ْن ِمْن َخْ�ٍ ف

حَ 
َ
ْعِطَى أ

ُ
ْهُ اُهللا. َوَما أ ْ يَُصربِّ رْبِ ُ�ْغنِِه اهللا، َوَمْن َ�َتَصربَّ

ْوَسَع ِمَن الصَّ
َ
[مّتَفق ». ٌد َ�َطاًء َخْ�اً وَأ

 )1(عليه]
 از انصار، از برخی گوید: می خدري سنان بن مالک بن سعد ابوسعید، ترجمه:

 آنان به بودند، خواسته را هنچآ اهللا رسول کردند. درخواست چیزي اهللا رسول

 عطا ها آن به بودند، خواسته ار هنچآ نیز پیامبر و کردند طلب او از دوباره بخشید.

 به کرد، انفاق خود دست به را چیز همه که گاه آن شد. تمام داشت، هرچه که این تا فرمود

 ولی ؛دارم نمی دریغ شما از را آن و کنم نمی اش ذخیره باشد، من نزد هنچآ« فرمود: ها آن

 .1053)؛ و صحیح مسلم، ش: 6470، 1469صحیح بخاري، ش: ( )1(
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 دیگران) (از ،هرکس و گرداند می دامن پاك را او اهللا، کند، پیشه دامنی پاك هرکس

 صبر او به اهللا ورزد، شکیبایی و صبر هرکس و سازد. می نیاز بی را او اهللا ،بجوید نیازي بی

 ».است نشده عنایت کس هیچ به صبر، از تر فراخ و بهتر نعمتی و .دهد می
 شرح

 نزد و کردند می درخواست او از چیزي اگر که بود اهللا رسول ي  کریمانه اخالق از

 خدا رسول از چیزي کسی که نیفتاد اتفاق گاه هیچ ید.بخش می را آن حتماً ،شد می یافت
 کرد می بخشش و بذل اي گونه به بلکه نکند؛ عطا او به بزرگوار، آن و یدنما درخواست

 از اوقات گاهی حتی داشت؛ اي فقیرانه زندگی خود، و ترسید نمی فقر از هیچ، که

 ترین بخشنده و ترین شجاع اکرم امبرپی آري! بست. می شکمش به سنگ گرسنگی،

 بود. مردم
 باشد، من نزد هنچآ« فرمود: شد، تمام داشت، هنچآ و کرد بخشش و بذل وقتی

 داشته چیزي که ندارد امکان یعنی: ؛»دارم نمی دریغ شما از را آن و مکن نمی اش ذخیره

 و مردم از ازينی بی دامنی، پاك به خدا رسول سپس کنم. دریغ شما از را آن و باشم
هُ  �ْستْعِفْف  َوَمنْ « فرمود: و نمود تشویق شکیبایی و صبر  اهللا، ُ�ْغِنهِ  �َْستَْغِن  َوَمنْ  اهللا يُِعفَّ

ْ  َوَمنْ  ْهُ  َ�تََصربَّ  کرد: تشویق مهم کار سه به حقیقت، در .»اهللاُ  يَُصربِّ
هُ  �ْستْعِفْف  َوَمنْ « اول:  او بر خداوند هک زنانی به نسبت هرکس یعنی: ؛»اهللا يُِعفَّ

 و عفت هرکس گرداند. می دامن پاك را او خداوند کند، پیشه دامنی پاك است، کرده حرام
 دارد. می مصون حرام، از را اش خانواده و او خداوند کند، اختیار دامنی پاك

 فقط و ندوزد چشم دارند، مردم که هنچآ به هرکس :»اهللا ُ�ْغِنهِ  �َْستَْغِن  َوَمنْ « دوم:

 برعکس، و سازد می نیاز بی ،مردم از را او اهللا باشد، او نعمت و لطف و اهللا به امیدش

 نیاز بی گاه هیچ و ماند می نیازمند و فقیر قلبش بدوزد، چشم دارند، مردم هنچآ به هرکس

 وقتی است؛ قلب غناي واقعی، نیازي بی و غنا کند. نمی نیازي بی احساس و شود نمی

 و کند می نیاز بی مردم از را او خداوند کند، نیازي بی حساسا مردم اموال از  انسان
 فرماید. می حفظ را نفسش عزت
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ْ  َوَمنْ « سوم: ْهُ  َ�تََصربَّ  او به اهللا بگیرد، پیش در شکیبایی و صبر که کسی :»اهللاُ  يَُصربِّ

 یازن و فقر بر و کنی خودداري ،است کرده حرام اهللا که هنچآ از اگر بنابراین دهد. می صبر

 مردم سوي به نیاز دست و نمایی حفظ را خویش نفس عزت و ورزي شکیبایی خود،

 را آن که بوده حدیث بخش همین مؤلف، شاهد دهد. می صبر تو به متعال اهللا نکنی، دراز

ْعِطىَ  َوَما« فرمود: خدا رسول سپس است. آورده صبر باب در
ُ
َحدٌ  أ

َ
وَْسعَ  َخْ�اً  َ�َطاءً  أ

َ
 َوأ

رْبِ  ِمنَ   این نهد، می اش بنده بر دادن روزي ي زمینه در اهللا که منتی رینگتبزر یعنی: ؛»الصَّ

 باشد، شکیبا و صبور انسان اگر زیرا کند؛ می عنایت شکیبایی و صبر او هب که است

 او شیطان اگر و کند می صبر برسد، او به مصیبتی اگر داشت؛ خواهد را چیزي هر تحمل

 انجام از را او شیطان اگر و نماید می پایداري ه،گنا برابر در دهد، قرار گناه معرض در را

 ست نعمتی ترین فراخ و بهترین صبر، سان بدین ورزد. می استقامت دارد، باز یهال فرمان

 یا و برساند شکیبا انسان به آزاري و اذیت کسی اگر رو این از ؛دهد می انسان به اهللا که

 شود؛ نمی خشمگین و است خیال بی و آرام که بینیم می بگوید، او به داري نیش سخن

 سبب همین به دارد. آرام درونی و مطمئن قلبی و شکیباست ی،هال امتحان برابر در زیرا

 ».است نشده عنایت کس هیچ به صبر، از تر فراخ و بهتر نعمتی« فرمود: اهللا رسول
*** 

اَل  وََ�ْن أيب َ�َْی ُصَهْيِب بِْن ِسَنانٍ  -٢٨
َ
ُمْؤِمِن : « َرُسوُل اهللاقال: ق

ْ
 ألْمِر ال

ً
َعَجبا

اَكَن َخْ�اً 
َ
َر ف

َ
اُء َشك َصاَ�ْتُه رَسَّ

َ
ُمْؤِمن: إِْن أ

ْ
 لل

َّ
يَْس َذلَِك ألَِحٍد إِال

َ
ُ َخْ�، َول

َ
ُه هل

َّ
ْمرَهُ لُك

َ
، إِنَّ أ

َ
 هل

 ُ
َ

اَكَن خْ�اً هل
َ
َصاَ�ْتُه رَضَّاُء َصرَبَ ف

َ
 )1([روايت مسلم]». َو�ِْن أ

 حال از شگفتا« فرمود: اهللا رسول گوید: می سنان بن صهیب ابویحیی، ترجمه:

 وضعی چنین مؤمن، جز کسی و است خیر او براي احوالش، و اوضاع ي همه که مؤمن

 ناگواري ي مسأله و زیان اگر و کند می شکر برسد، او به خوشایندي ي مسأله اگر ندارد:

  ».اوست خیرِ به این، و نماید؛ می صبر برسد، او به
 

 .2998ش: صحیح مسلم،  )1(
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 شرح
 مؤمن حال از شگفتا« فرمود: اهللا رسول است. رومی صهیب همان ،»صهیب«

 را مردم وضعیت اهللا رسول گویا ».است خیر او براي احوالش، و اوضاع ي همه که

 ي همه چرا که کرد بیان را سببش سپس نمود. تعجب اظهار جهت، این از و پسندید
 کند می شکر برسد، وا به خوشی اگر فرمود: ست؛ا خوب او رايب مؤمن، اوضاع و کارها

 با رابطه در ها انسان است. منؤم وضع این، ».نماید می صبر برسد، او به ناخوشی اگر و

 دارند: وضعیت دو ی،لها قدر و قضا
 دو قدر، و قضا با تعامل در مردم ناخوشی. در یا و برند می سر به خوشی در یا

 اند: گونه
 زیرا است؛ خوب برایش باشد، خورده رقم مؤمن براي هچهر غیرمؤمن. و مؤمن

 و کند می صبر و ست راضی خواسته، برایش خدا هنچآ هب برسد، او به زیانی اگر
 اجر رو این از بندد؛ می دل یلها پاداش به و کشد می انتظار را پروردگار سوي از گشایشی

 برخوردار فرزند و مال مانند دنیوي نعمتی از اگر چنین هم یابد. درمی را صابران پاداش و

 آورد؛ می جا به را خدا شکر یابد، دست صالح عمل و علم مانند دینی نعمتی به یا شود

 اهللا از برداري فرمان و اطاعت در بلکه نیست؛ زبانی شکر فقط شکر، از منظور البته

 ود:ش می برخوردار نعمت، دو از سان بدین و کند می خدا شکر مؤمن، کند. نمی کوتاهی
 شمار به دینی نعمتی که شکر نعمت دیگري، و ست دنیوي نعمتی که شادمانی یکی

 است. مؤمن وضعیت این، رود. می
 به ناخوشایندي امر و مصیبت اگر دارد. بدي وضعیت همیشه خدا! بر پناه کافر؛ اما

 د.گوی می دشنام زمان، و زمین به و دهد می سر واویال و آه و کند می صبري بی برسد، او

 به نعمتی اگر تازه باشد. می خداوند به ناسزاگویی روزگار، به ناسزاگویی که دانید می

 در شود، می داربرخور آن از که نعمتی حتی یبتتر بدین و کند نمی خدا شکر برسد، او

 نوشته او بر گناهی بیاشامد، و بخورد هرچه کافر زیرا ؛بود خواهد عذابش ي مایه آخرت

 فرماید: می اهللا که هگون همان شود. می

ِ ٱ زِ�َنةَ  َحرَّمَ  َمنۡ  قُۡل ﴿ خۡ  لَِّ�ٓ ٱ �َّ
َ
ّيَِ�ٰ ٱوَ  ۦلِعَِبادِهِ  َرجَ أ ِينَ  ِ�َ  قُۡل  ِق� لّرِزۡ ٱ ِمنَ  ِت لطَّ  لِ�َّ

 ْ �ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  َءاَمُنوا     ]٣٢: األعراف[  ﴾َمةِ� قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  َخالَِصةٗ  َيا�ُّ
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هاي هایی را که براي بندگانش پدید آورده و خوراکییدنیی و پوشهبگو: چه کسی زینت ال
حالل و پاك را حرام نموده است؟ بگو: اینها در زندگی دنیا از آنِ مؤمنان است و روز قیامت 

 باشد.ي آنان میویژه

 به اي شائبه هیچ بی نیز، خرتآ در و است مؤمنان آنِ از دنیا در ی،هال پاك هاي نعمت

 رو این از ببرند؛ بهره و بخورند آن از که نیست کافران حق حقیقت، رد و دارد تعلق آنان

 کافر، آري! شد. خواهند مجازات مؤمنان، حق خوردن خاطر به قیامت روز در کافران

 که مؤمن خالف بر ها. ناخوشی در هم و ها خوشی در هم دارد؛ بدي وضع همواره

 اوست. خیر به احوالش، و اوضاع ي همه
 همواره مؤمن، که یابیم درمی و بریم می پی ایمان اهمیت و جایگاه هب حدیث این از

 برد. می سر به خوبی و نعمت در
 و کند می تشویق ها ناخوشی و ها سختی برابر در ییشکیبا و صبر به حدیث، این

 مؤمنان هاي ویژگی و صفات از ها، ناخوشی در صبر یعنی ویژگی، این که دهد می نشان

 و گشایش به که دیدي صبور چنان آن ها، ناخوشی در را خودت اگر بنابراین است.
 حالتی چنین اگر و است. ایمان ي نشانه این، که بدان شدي، می امیدوار یهال پاداش

 اصالح را خویش منش و راه و نما توبه اهللا سوي به و کن سرزنش را خود نداشتی،

 بگردان.
 است؛ شده تشویق ها خوشی در گزاري سپاس و شکر به چنین هم حدیث این در 

 این، و کند می شکر هایش نعمت برابر در را او انسان که خداست توفیق به حقیقت، در

 فرماید: می اهللا که گونه همان هاست؛ نعمت افزایش براي اي زمینه

ذَّنَ  �ذۡ ﴿
َ
زِ�َدنَُّ�ۡمۖ  ُ�مۡ َشَكرۡ  لَ�ِن َر�ُُّ�مۡ  تَأ

َ
 لََشِديدٞ  َعَذاِ�  إِنَّ  ُ�مۡ َ�َفرۡ  َولَ�ِن َ�

    ]٧: ابراهيم[  ﴾٧
افزایم  گزاري نمایید، حتماً نعمتم را بر شما می گاه که پروردگارتان وعده داد: اگر سپاس و آن

 گمان عذابم، سخت و شدید است. و اگر ناسپاسی کنید، بی

 شکر باید که ست نعمتی خود این، دهد، می شکر توفیق اش بنده به خداوند وقتی

 و شاکر هاي انسان زیرا طلبد؛ می دیگر سپاسی شکري، هر و دآور جا به را سپاسش و
 اهللا، اگر پس  ند.ا ك اند و کم بگزارند، دیگر سپاسی شکري، هر دنبال به که گزار سپاس

 .است داشته ارزانی تو بر را عمتشن که بدان داد، تو به توفیقی چنین و نهاد منّت تو بر
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 بیدار را هایمان دل که کنیم می درخواست اهللا از غافلیم. زمینه این در ما، متأسفانه ولی

 نماید. اصالح را ما ي همه اعمال و بگرداند
*** 

�ٍس  -٢٩
َ
ا ثُقَل انلَّيِبُّ  وعْن أ اهُ الكْرُب فَقالْت فاِطَمةُ  قال: لمَّ :  &َجَعَل يتغشَّ

قال: 
َ
ْرَب أَ�َتاه، ف

َ
 ». ليَْس ىلَعَ أبيك كْرٌب بْعَد ايَلْومِ «واك

ً
َجاَب رّ�ا

َ
ت: يَا أبَتاهُ أ

َ
ا َماَت قال فلمَّ

ا ُدفَن قالْت فاِطَمُة  مَّ
َ
 جرْب�َل نْنَعاه، فل

َ
َ�َتاهُ إىِل

َ
داَعه، يا أبَتاهُ جنَُّة الِفْرَدْوِس مأَواه، يَا أ

ُْثوا ىلَعَ رُسولَعنَها: أَطابْت أن اهللا َريِضَ  ْن حتَ
َ
اب؟ [روايت خباري] اهللا فُسُ�ْم أ  )1(الرتُّ

 رنج و شدت شد، شدید پیامبر بیماري که هنگامی  گوید: می انس رجمه:ت

 قدر چه پدرم آه!« گفت: &فاطمه گشت. می نمایان پیامبر بر هوشی بی حد تا بیماري

 نخواهد پدرت بر رنجی و درد هیچ بعد، به امروز از« فرمود: پیامبر »کشد! می درد

 دعوت پدرم، پدرم! واي اي« ت:گف &فاطمه درگذشت، خدا رسول چون و ».بود

 !پدرم آه، است. من پدرِ جایگاه ،فردوس بهشت !جان پدر ،آه گفت. لبیک را پروردگار
 گفت: &فاطمه سپردند، خاك به را پیامبر وقتی ».گوییم می جبرئیل به را وفاتش خبر

 ».کنید؟) دفنش (و بریزید خاك خدا رسول روي که شد راضی دلتان آیا«
 شرح

 برابر دو پیامبر بیماري شدت شد؛ می هوش بی بیماري شدت از اهللا رسول 

 و صبر درجات باالترین به پیامبر که بود این حکمتش، بود. مردم سایر بیماريِ شدت
 آزمون و آزمایش ي بوته در تنها که ست واالیی ي رتبه صبر، چراکه برسد؛ شکیبایی

 یابد. می مفهوم و معنا ها سختی در یی،شکیبا و صبر و یافت دست آن به توان می ی،هال
 مشخص صبرش و شکیبایی نشود، سختی و رنج گرفتار انسان که زمانی تا

 است: فرموده اهللا رو این از شود؛ نمی

ٰ  لَُونَُّ�مۡ َوَ�َبۡ ﴿ ۡ ٱ لَمَ َ�عۡ  َح�َّ ٰ ٱوَ  ِمنُ�مۡ  ِهِدينَ ُمَ�ٰ ل     ]٣١:  حممد[  ﴾ِ�ِ�نَ ل�َّ
 زماییم تا مجاهدان و صابران را از میان شما مشخص کنیم.آ قطع شما را می طور  و به

 4462صحیح بخاري، ش:  )1(
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 همه آن که زمانی &فاطمه  بود. نفر دو بیماري ي اندازه به اهللا رسول بیماري شدت

 اهللا رسول »کشد! می درد چقدر پدرم، آه!« گفت: و شد رنجور دید، را پدرش رنج و درد
 ملکوت به دنیا از زیرا ؛»داشت واهدنخ رنجی و درد هیچ عد،ب به امروز از پدرت« فرمود:

  حالی در حیاتش هاي لحظه واپسین در که طور همان پیوندد. می باال عالَم فرشتگان و اعلی
 

 .»األىلع الرفيَق  اللّهمَّ  األىلع، الرفيق اللّهمّ « گفت: می کرد، می نگاه خانه سقف به که
 پدرش وفات بر اییصد و سر هیچ بی و آرامی به &فاطمه و درگذشت اهللا رسول

 است. کرده صبري بی ی،هال قدر و قضا برابر در که نیست آن دلیل این، و گریست

 آورد، می وحی برایش شب، و صبح هر که جبرئیل با را وفاتش خبر پدرم! آه، گفت: می

 دعوت پدرم،« گفت: می شد. منقطع وحی، نزول اهللا رسول وفات با گذاریم. می میاندر

 اجلِ است؛ متعال اهللا دست به چیزي هر فرمانروایی زیرا ».کرد ابتاج را پروردگار

 به چیز همه اوست. دست به هایش، آفریده امور تدبیر اوست؛ دست به هایش، آفریده

 مرگ ي فرشته دعوت خدا رسول آري! گردد. برمی او به امور ي همه و خداست دست

 آسمان هفت باالي را روحش که داردن مؤمنان سایر با تفاوتی زمینه این در و پذیرفت را

 جایگاه فردوس، بهشت« گفت: &فاطمه ایستد. می اهللا گاه پیش در که این تا برند می

 مقام االترینو باید و است پروردگار مخلوق و بنده واالترین پیامبر زیرا ؛»اوست

وَسِ  يِلَ  اهللاَ  َسلُوا ُ�مَّ « است: فرموده که چنان باشد؛ داشته را بهشت
ْ
إِ�ََّها يلََة،ال

ىلْعَ  فَ
َ
لَة أ  يِف  َمْ�ِ

َنَِّة،
ْ
  تَ�ون َوال اجل

َّ
رُْجو اِهللا، ِعبَادِ  ِمنْ  ِلَعبْدٍ  إِال

َ
نْ  َوأ

َ
ُ�ونَ  أ

َ
نَا أ

َ
 "وسیله" من براي« یعنی: ؛»ُهوَ  أ

 از یکی آنِ از فقط درجه این کنید؛ درخواست است، بهشت در درجه واالترین که را

 جایگاه شک بدون ».باشم من شخص، آن که امیدوارم من و بود خواهد خداوند بندگان

 باشد می بهشت ي درجه واالترین فردوس، بهشت است. فردوس بهشت در اهللا رسول

 .است متعال پروردگار عرش سقفش، که
 که آمد دلتان آیا« گفت: چنین &فاطمه سپردند، خاك به را پیامبر هینکا از پس

 سخن این جهت، آن از و اندوه و غم شدت از واقع در »بریزید؟ خاك اهللا رسول روي

 جوابش البته ست.ا پیامبر محبت از آکنده #صحابه هاي دل دانست می که گفت را

 شریعت فرمان و خواهد می را همین خداوند چون آمد؛ دلشان آري، است. روشن
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 بودند حاضر صحابه که باشد خدا رسول هرچند نمود؛ دفن را مردگان باید که است

 که اوست و است متعال اهللا سوي به امور ي همه بازگشت کنند. فدایش را زمین ي همه

 فرماید: می که چنان راند؛ می حکم

ّيِتُونَ  ��َُّهم َمّيِتٞ  إِنََّك ﴿  ﴾٣١ تَِصُمونَ َ�ۡ  َر�ُِّ�مۡ  ِعندَ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  إِنَُّ�مۡ  ُ�مَّ  ٣٠ مَّ
       ]٣١  ،٣٠: الزمر[  

گاه روز قیامت نزد پروردگارتان  شک آنان نیز خواهند مرد و آن مان تو خواهی مرد و بیگ بی
 پردازید. به مجادله و کشمکش می

 تشنه و گرسنه و بیمار ،ها انسان ي همه مانند پیامبر که یابیم درمی حدیث این از

 بشري هاي ویژگی ها، آدم ي همه مثل حقیقت در کرد؛ می گرما و سرما احساس و شد می

نَا إِ�ََّما« است: فرموده که چنان داشت.
َ
�ىَْس  ِمثْلُُ�ْم، �رََشٌ  أ

َ
 من،« یعنی: )1(؛»تَنَْسْونَ  َكَما أ

 دچار نیز من شوید، می فراموشی دچار شما که گونه همان هستم؛ شما چون هم بشري

  او از و خوانند می را خدا رسول که کسانی بر تیسرد این، و ».ومش می فراموشی

 بلکه است. خویش قبر در و نموده وفات اهللا رسول که آن حال خواهند؛ می کمک

 این، گویا خدا! بر پناه زنند! می صدا را پیامبر فقط و خواهند نمی اهللا از برخی،

 و انحراف دچار دینشان در ها آن کند! می اجابت را دعایشان که ستخدا رسول
 هیچ مالک خودش، ي درباره اهللا رسول اند. دهدا دست از را شانلعق و اند شده هیمراگ

 به اهللا برساند؟! ضرر یا نفع دیگران به تواند می چگونه پس نبود؛ ضرري و نفع

 است: داده فرمان پیامبرش

ٓ  قُل﴿ قُوُل  �َّ
َ
ٓ  ِعنِدي لَُ�مۡ  أ ِ ٱ �ِنُ َخَزا عۡ  َوَ�ٓ  �َّ

َ
قُوُل  َوَ�ٓ  َب َغيۡ لۡ ٱ لَمُ أ

َ
 إِّ�ِ  َلُ�مۡ  أ

    ]٥٠: األنعام[ ﴾َملٌَكۖ 
-ما نمیدانم و به شهاي اهللا نزد من است. و من، غیب نمیها و خزانهگویم گنجبگو: نمی

 ام.گویم که من فرشته

 فرمود: رو این از بود؛ اهللا بندگان از اي  بنده پیامبر بلکه
تَّبِعُ  إِنۡ ﴿

َ
ۚ  يُوَ�ٰٓ  َما إِ�َّ  �  شود.که به من وحی می کنمبلکه تنها از چیزي پیروي می ﴾إَِ�َّ

 572و صحیح مسلم، ش:  401صحیح بخاري، ش:  )1(
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 است: فرموده او به چنین هم

مۡ  َ�ٓ  إِّ�ِ  قُۡل ﴿
َ
ِ ٱ ِمنَ  ُ�َِ�ِ�  لَن إِّ�ِ  قُۡل  ٢١ ارََشدٗ  َوَ�  �َ�ّٗ  لَُ�مۡ  لُِك أ َحدٞ  �َّ

َ
 َولَنۡ  أ

ِجدَ 
َ
ٰ  إِ�َّ  ٢٢ َتَحًداُملۡ  ۦُدونِهِ  ِمن أ ِ ٱ ّمِنَ  اغٗ بََ�       ]٢٣  ،٢١: اجلن[  ﴾ۦۚ تِهِ َ�ٰ َورَِ�ٰ  �َّ

تواند مرا از  کس نمی ي شما نیستم. بگو: هیچابگو: من، مالک هیچ زیان و یا هدایتی بر
ام تنها ابالغ (پیام) از سوي اهللا و  یابم. وظیفه گاهی جز او نمی عذاب اهللا پناه دهد و هرگز پناه

 هاي اوست. رساندن پیام

 پیامبر دهد، بیم را نزدیکش خویشاوندان که داد فرمان پیامبر به اهللا وقتی

 فَاِطَمةُ  يَا« فرمود: &فاطمه دخترش به خطاب که این تا زد صدا را نزدیکانش اکرم

دٍ  بِنْت ْغِ�  ال َمايِل  ِمنْ  ِشئِْت  َما َسِليِ�  ُ�َمَّ
ُ
ِ  ِمنَ  َ�نِْك  أ  دختر فاطمه اي« یعنی: )1(؛»َشيْئًا ا�َّ

 کاري اهللا نزد تو براي توانم نمی من ولی کن؛ طلب خواهی، می چه هر ثروتم از محمد!

 در توانم نمی گوید: می دخترش به اوست؛ تن ي پاره که دخترش !حد این تا ».دهم انجام

 بکنم. کاري برایت اهللا برابر
 این، دارند؟ توقعی چه دیگران پس دهد، انجام کاري تواند نمی دخترش براي وقتی

 مسجدالنبی کنار در را آنان زنند. می اصد را اهللا رسول که ست کسانی اهیمرگ گر بیان

 که ایستند می اي گونه به قبر روي روبه و کنند می قبر به رو کردن، دعا هنگام که بینیم می

 دارند! هم تري بیش خشوع بلکه اند؛ ایستاده نماز به اهللا برابر در گویا
 ونبد و آرام اگر مرده، بر گریستن که بریم می پی نکته بدین انس حدیث از

 صدا و سر بدون البته گریست؛ پدرش بر & فاطمه زیرا ندارد؛ اشکالی باشد، صبري بی

 تنها &فاطمه اشد.ب داشته وجود خداوند به اعتراض از نشانی آن، در که آن بی و

 در پیامبر پسران و دختران ي همه ماند؛ زنده ایشان، از پس که بود خدا رسول فرزند

 مانند ،پیامبر ي خانواده سایر چون هم و ماند &فاطمه فقط رفتند. دنیا از حیاتش

 زیرا نبرد؛ ارث ایشان از وي، نزدیکان دیگر و عباس عمویش و بزرگوار آن همسران

نِْبيَاءِ   َمْعرَشَ  إِنَّا« است: فرموده اهللا رسول برد. نمی ارث پیامبران از کس هیچ
َ ْ
  األ

َ
 نُورَُث، ال

نَا َما
ْ
 گذاریم، می خود از چه آن برد؛ نمی ارث پیامبران، ما از کس هیچ« ی:یعن ؛»َصَدقَةٌ  تََر�

 206)؛ و مسلم، ش: 4771، 2753، 240صحیح بخاري، ش: ( )1(
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 رسالتشان اداي در را رانپیامب اي، عده شاید زیرا ست؛ یهال حکمت از این، ».است صدقه

 کس هیچ آري! کنند. میراثی خویش، خاندان در را حکومت تا اند آمده که کردند می متهم

 که کسانی براي صدقه عنوان به ماند، می آنان زا چه آن و برد نمی ارث پیامبران از

 شود. می هزینه اند، مستحق
*** 

َة  -٣٠
َ
ساَمة بن ز�د َحارث

ُ
قال:  $وحبَِّه وابِْن حبِّهِ  اهللا رُسول مْو�وعْن أيب زْ�د أ

ْت بْنُت انلَّيِبِّ 
َ
ْرسل

َ
الَم وأ رَسَل يْقرُِئ السَّ

َ
ِد احُترِضَ فاْشهْدنَا، فأ

َ
إن �َّ َما «�َُقول: : إنَّ ابِْ� ق

، فلتْصرِب وتلْحتسْب  ٍء ِعْنَدهُ بأَجٍل ُمس�َّ َخذ، وهُل َما أْ�َطى وُ�ُّ يَشْ
َ
ْت إيِْلِه ». أ

َ
فأرَسل

ْعب، َوَز�ُْد 
َ
يَبُّ ْ�َن ك

ُ
تينَّها. َ�َقاَم َوَمَعُه َسْعُد ْ�ُن ُعباَدةَ، َوُمَعاُذ اْ�ُن َجَبل، وَأ

ْ
ْيِه يلأ

َ
ُ�ْقسُم َعل

 ِ ب
َ
ِ  ت، َورَِجاٌل بِْن ثا  َرُسوِل ا�َّ

َ
ُرفَِع إىِل

َ
ِ وَ�ْفُسُه تَقْعقع،  ف الصيب، فأقَعَدهُ يف ِحْجرِه

 يف «َ�َفاضْت َ�ْيناه، فقاَل سْعد: يَا رُسوَل اهللا َما َهَذا؟ فقاَل: 
َ

ُ تَعاىل َها ا�َّ
َ
َهِذهِ رمَْحٌة جعل

وِب ِعَباِدهِ 
ُ
ل
ُ
وِب مْن َشاءَ «و� روِايٍة : ». ق

ُ
ل
ُ
ُ مْن ِعَباِدهِ الرُّمَحَاءَ  يف ق ». ِمْن ِعَباِدهِ َو�ِ�ََّما يَرَْحُم ا�َّ

 )1([مّتفق عليه]
 هم و خودش هم که -پیامبر ي شده آزاد غالم -زید فرزند هاسام ابوزید، ترجمه:

 پیکی ،پیامبر دختر گوید: می بودند، مشهور خدا رسول دوست و حبیب به پدرش،

 قاصد به  اهللا رسول بیایید. ما پیشِ است؛ مرگ حالِ در زندمفر که فرستاد پدرش براي

 و بدهد چه آن خداست آنِ از« بگو: او به و برسان دخترم به مرا سالم فرمود: دخترش
 داشته ثواب امید و دکن صبر پس دارند. مشخّصی زمان و مهلت او نزد همه، بگیرد.

 بیاید. حتماً که داد سوگندش و ستادفر قاصدي دوم، بار براي  اهللا رسول دخترِ ».دباش

 یارانش از دیگر تن چند و ثابت بن زید کعب، بن ابی عباده، بن سعد همراه هب  پیامبر

 و زد می تند نفسش که حالی در ندادد خدا رسول به را بچه رفت. خود دختر نزد
 شنچشما از اشک و گرفت آغوش در را بچه پیامبر رفت. می پایین و باال اش سینه

 ،این« فرمود: اکرم پیامبر چیست؟ این خدا! رسول اي گفت: سعد شد. سرازیر
 فرمود: که آمده روایتی در و .»است نهاده بندگانش دل در متعال اهللا که ست یرحمت

 .923؛ و صحیح مسلم، ش: 1284صحیح بخاري، ش:  )1(
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 به اهللا و دهد می قرار بخواهد، که اي بنده هر دل در متعال اهللا که ست رحمتی این،«

 ».باشند اشتهد شفقت و رحم که کند می رحم بندگانی
 شرح

 بود. پیامبر ي آزادشده غالم ،حارثه بن زید است؛ حارثه بن زید نب اسامه راوي،

 کردند. آزادش ایشان، و بخشید خدا رسول به &خدیجه که بود غالمی ابتدا وي،

 .اسامه فرزندش، طور همین و بود. ملقّب پیامبر (دوست) حبیب به زید
 مرگ حال در فرزندش، که فرستاد پدرش براي قاصدي پیامبر دختران از یکی

 رساند؛ پیامبر به را خبر پیک برود. نزدشان که خواست پدرش از او، است؛

 چه آن خداست آنِ از باشد؛ داشته ثواب امید و کند صبر بگو: او به« فرمود: اهللا رسول

 به اهللا رسول ارشسف و فرمان این، ».دارند مشخّصی زمان او نزد همه، بگیرد. و بدهد

 بود. دخترش
 نکند. صبري بی و نماید تحمل را مصیبت یعنی: »فلتْصرِب «
 صبر مردم از برخی باشد. داشته ثواب دامی تحملش، و صبر با یعنی: »وتلْحتسْب «

 به اما کنند، نمی صبري بی اگرچه یبتمص برابر در ندارند. امید ثواب به ولی کنند، می

 که صورتی در دهند. می دست از را زیادي خیرِ سان بدین و بندند نمی دل نیز یهال پاداش

 .احتساب گویند: می این به باشند، امیدوار ثواب و اجر به کنارش در و کنند صبر اگر
 همه وقتی ست. بزرگی ي جمله این، ».بگیرد و بدهد چه آن خداست آنِ از« فرمود:

 باز بدهد، تو به چیزي اگر و وستا ملک بگیرد، تو از چیزي اگر خداست، آنِ از چیز

 چرا یا شویم ناراحت چرا بگیرد، اوست، خود از که را چه آن وقتی پس اوست؛ ملک هم

 آن از این، بگو: داري، دوستش که گرفت تو از چیزي اگر بنابراین کنیم؟ صبري بی

 که است سنت رو این از گیرد. می بخواهد، هرچه و بخشد می بخواهد، هرچه خداست؛

 او آنِ از و اهللا ملک ما، یعنی ؛»راجعون إيله إنّا و هللا إنّا« بگوید: مصیبت، هنگام به نسان،ا

 دوستش که را چیزي اگر چنین هم کند. می رفتار ما با بخواهد که هرطور او، و هستیم

 بخشد، می ما به که را چیزي حتی و اوست خود آنِ از حقیقت، در گیرد، می ما از داریم،

 استفاده آن از طوري داریم اجازه فقط رو این از نیستیم. مالکش ما، و دارد قتعل او به

 دوست که هرگونه یا خود میل طبق نداریم حق و است داده اجازه ما به او، که کنیم
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 در خواهد می که طور هر و بند و قید بی بخواهد، انسان اگر کنیم. تصرف آن در داریم،

 بکنی؛ کاري چنین نداري، حق تو رد؛دا نگه دست م:گویی می او به کند، تصرف اموالش

 فرماید: می که چنان خداست. آنِ از حقیقت، در مال، این زیرا

الِ  ّمِن َوَءاتُوُهم﴿ ِ ٱ مَّ ِيٓ ٱ �َّ َّ�  ٰ       ]٣٣:  النور[  ﴾ُ�مۡ َءاتَٮ
 و از مالِ اهللا که به شما بخشیده است، به آنان بدهید. 

 داده اجازه تو به که کن تصرف اي گونه به بخشیده، تو به اهللا که ثروتی در پس 

 وقتی پس ».بگیرد و بدهد چه آن خداست آنِ از« فرمود: اهللا رسول رو این از است.

 پس را ملکش مالک، که این کنیم. می تابی بی چرا اوست، آنِ از گیرد، می خدا چه آن

 نیست. سازگار دینی هاي آموزه و عقل با ،نماییم صبري بی و شویم ناراحت ما و بگیرد
 اهللا که گونه همان ».دارد مشخصی زمان و سرآمد او، نزد چیزي هر« فرمود:

 فرماید: می

    ]٨: الرعد[  ﴾٨ َدارٍ بِِمقۡ  ۥِعنَدهُ  ءٍ َ�ۡ  َوُ�ُّ ﴿
 است.  اندازه و هر چیزي نزدش به

 ي اندازه به اهللا نزد چیزي، هر هاي ویژگی و مایه درون وجود، مکان، زمان، یعنی
 ست. مشخصی
 خویش قسمت به باشد، داشته باور مشخص زمان و موعد یا اجل به انسان وقتی

 فرماید: می اهللا نماید. پیش و پس را آن تواند نمی هرگز که داند می و ست راضی

﴿ ِ ةٍ  لُِ�ّ مَّ
ُ
ۚ  أ َجٌل

َ
ٓ  إَِذا أ َجلُُهمۡ  ءَ َجا

َ
  ﴾٤٩ ِدُمونَ َتقۡ �َسۡ  َوَ�  َساَعةٗ  ِخُرونَ  ٔۡ َ� �َسۡ  فََ�  أ

   ]٤٩:  يونس[ 
خیر یا تعجیل اي تأ لحظههر امتی، موعد و اجل مشخصی دارد؛ وقتی اجلشان فرا رسد، 

 نخواهند داشت.

 شود، نمی پیش و پس هیچ و است مشخّص يچیز هر ي اندازه که هنگامی آري،

 دهد. نمی تغییر را واقعیت و ندارد اي فایده هیچ صبري، بی و تابی بی
 پیشِ را بچه رفت. نزدشان یارانش از تعدادي با دخترش، أکیدت از پس اهللا رسول

 رفت. می پایین و باال اش سینه که زد می نفَس طوري بچه، آوردند. اهللا رسول

 سعد شد. سرازیر چشمانش از اشک و گریست اش، نوه تحال این دیدن با خدا رسول
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 کرد گمان گویا »چیست؟ این،« پرسید: بود، »خزرج« ي قبیله رییس که عباده بن

 روي از ییعن ؛»است رحمت این،« فرمود: اهللا رسول گرید. می تابی بی از اهللا رسول

 بندگانی به اهللا« افزود: سپس صبري. بی روي زا نه گریم، می بچه به شفقت و سوزي دل

 و رمه روي از گریستن که این بر ست دلیلی این، ».دارند شفقت و رحم که کند می رحم
 سوزي دل روي از مثالً ندارد؛ اشکالی است، شده دچار دردي به که کسی بر سوزي دل

 ي دهنده نشان و ندارد اشکالی این، گریید؛ می دارد، جسمی یا ذهنی معلولیت که کسی بر
 چنین اش بنده دل در اهللا اگر و است. داده قرار دلتان در خداوند که ست رحمتی

 خواهد مهربانی و سوز دل بندگان از انسان صورت، این در دهد، قرار شفقتی و رحمت

 کند. می رحم آنان به اهللا که بود
 اهللا رسول زیرا بریم؛ می پی شکیبایی و صبر وجوب به چنین هم حدیث این از
 تسلیت در روش بهترین بنابراین ».باشد داشته ثواب امید و کند صبر بگو: او به« فرمود:

 ی،هال پاداش به بودن امیدوار و شکیبایی و صبر به را دیده بتمصی که است این دادن،

 به اهللا رسول که بگوییم تسلیت دیده مصیبت به عبارتی همان با اگر و کنیم. سفارش

 أجرک، اهللا أعظم« گویند: می مردم از برخی که ست عبارتی از بهتر داد، تسلیت دخترش

 ولی اند، برگزیده را عبارت این علما از برخی گرچه .»ملّيتک وغفر عزاءک وأحسن

 خاطر آرامش و خرسندي ي مایه تر، بیش و است افضل خدا رسول عبارت

 یا هماییگرد یک مردم، ي توده و عوام پندار خالف بر تعزیت، گردد. می دیده مصیبت

 غذا و بخوانند قرآن و کنند روشن شمع و بچینند دلیصن که نیست عمومی ي جلسه

 در صبر ي روحیه تقویت و دیده مصیبت به دادن تسلی براي تعزیت، بلکه خیر؛ بدهند.

 دیده مصیبت و شود متأثر کسی، مرگ با که گویند می تسلیت کسی به واقع در اوست.

 مصیبت احساس پسرعمویش مرگ با مثالً نزدیکش رگم با کسی اگر شود؛ محسوب

 علما، رو این از دارد. معنایی چه گفتن تسلیت دیگر، نباشد، مهم برایش یعنی نکند،

 و نزدیک هب گفتن تسلیت« نه دانند، می سنت را »دیده مصیبت به گفتن تسلیت«
 احساس خود خویش و قوم مرگ از خویشاوند، یک بسا چه زیرا را؛ »مرده خویشاوند

 شود می مصیبت دچار دارد، او با محکمی دوستی پیوند که کسی ولی کند؛ نمی مصیبت

 خویشاوند، به و شده عوض معیارها، اینک متأسفانه رود. می مارش به دیده مصیبت و



 185  باب صبر

 کسی شاید بزند. طبل و باشد شاد نزدیکش، مرگ وجود با اگرچه گویند؛ می تسلیت

 بینوا این به زیادي ثروت و پول او، مرگ با و بمیرد میلیونرش پسرعمویش و باشد فقیر

 بگوید: بسا چه ال؟شحخو یا شود می ناراحت پسرعمویش مرگ از بینوا، این آیا برسد؛

 تسلیت کسی، چنین به که است روشن داد! نجات نداري از مرا و ردم که شکر را خدا

 باشد. می حالش مناسب تر بیش گفتن، تبریک و گویند نمی
*** 

ِ  وََ�ْن ُصَهْيٍب  -٣١ نَّ َرُسوَل ا�َّ
َ
ُ�ْم، َوَ�َن «قال:  أ

َ
ُ اَكَن َملٌِك فيَِمْن اَكَن قْبل

َ
هل

 ْ
َ

ْحر، َ�َبَعَث إيِل ْمُه السِّ
ِّ
َعل

ُ
 أ

ً
َّ ُغالَما ابَعْث إيِلَ

َ
رِبُْت ف

َ
ْد ك

َ
 ق

ِّ
َملِك: إِ�

ْ
اَل لِل

َ
رِبَ ق

َ
ا ك مَّ

َ
ل
َ
ِه َساِحر، ف

ْعَجبه، َوَ�َن إَِذا 
َ
ِْه َوَسِمَع الَكَمُه فأ َك َراِهٌب، َ�َقَعَد إيِلَ

َ
ُمه، َوَ�َن يف َطر�ِقِه إَِذا َسل

ِّ
 يَعل

ً
ُغالَما

 الرَّاِهِب فقال: إِ 
َ

َشاَك َذلَِك إىِل
َ
َ�ه، ف اِحَر رَضَ  السَّ

َ
ىت

َ
إَِذا أ

َ
ْه، ف َعَد إيِلَ

َ
اِحَر َمرَّ بالرَّاِهب َو�  السَّ

َ
ىت

َ
َذا أ

بيَْنَما ُهو 
َ
احر. ف َك َ�ُقْل: َحبََسِ� السَّ

َ
ْهل

َ
ْه�، َو�َِذا َخِشيَت أ

َ
اِحر َ�ُقل: حبََسِ� أ َخِشيَت السَّ

 
ْ
َضل أم  ىلَعَ َذلَِك إذ

ْ
اِحُر أف ُم السَّ

َ
 ىلَعَ دابٍَّة عِظيَمة قْد َحبََست انلَّاس فقال: ايلْوَم أْعل

َ
أىت

اِحِر  ْمِر السَّ
َ
َْك ِمْن أ ضل؟ فأَخَذ حَجراً فقال: اللُهمَّ إْن اكن أْمُر الرَّاهب أَحبَّ إيلَ

ْ
الرَّاهُب أف

ابَّة حىتَّ يْميِضَ انلَّاس، فَرماها ف  الرَّاهب فأخرَبه. فاقُتْل َهِذهِ ادلَّ
َ

ها وَمىض انلَّاُس، فأىت
َ
قَتل

َرى، و�ِنََّك ستُْبَتَ�، فإِن 
َ
َغ ِمْن أْمرَك َما أ

َ
، قْد بل ضُل م�ِّ

ْ
نَْت ايلْوَم أف

َ
فقال هُل الرَّاهب: أْى بُ�َّ أ

مَه واألبرص، و�َداوي انلَّاس ِمْن س
ْ
الَ تُدلَّ يلع، و�َن الُغالُم يرْبُئ األ�

َ
ائِِر األدَواء. اْ�ُتليَت ف

، فأتَاهُ بهدايا كثَ�ٍة فقال: ما هُهَنا لك أمْجَُع إْن أنَْت  َسمَع جلِيٌس للملِِك اكَن قْد عِ�َ
َ
ف

 دعْوُت اهللا 
َ

ِ تَعاىل َما �ْشيِف اهللا تَعاىل، فإْن آمْنَت بِا�َّ  ال أشيِف أَحداً، إِ�َّ
ِّ

شَفْيت�، فقال إ�
س إيْلِه كما اكَن �ْلُِس فقاَل فَشفاك، فآَمَن با�َّ تَعاىل فش

َ
 الَملَِك فَجل

َ
، فأىت

َ
ُ َ�َعاىل َفاهُ ا�َّ

اَل: ولَك ربٌّ غْ�ِي؟ قال: َر�ِّ ور�َُّك اهللا، 
َ
. ق ْيك برَصك؟ قال: ر�ِّ

َ
ُ الَملك: مْن ردَّ عل هلَ

بُُه حىتَّ دلَّ ىلَعَ الُغالَِم فجَئ بِالُغالَم، فقال   يُعذِّ
ْ

ْم يزل
َ
َخَذهُ فل

َ
َغ فأ

َ
هُل الَملك: أْى ُ�َ�َّ قْد بَل

َحدا، إنَّما �ْشيف 
َ
 ال أْشيف أ

َّ
مْن ِسْحرِك َما ترْبُئ األ�َمَه واألبَرَص وَ�ْفعُل َوتْفَعُل فقال: إِ�

بُُه حىتَّ دلَّ ىلَعَ الرَّاهب،   يعذِّ
ْ

ْم يَزل
َ
ل
َ
، فأَخَذهُ ف

َ
: ارَجْع عْن  فىِجءاهللا َ�َعاىل

َ
بالرَّاِهِب فقيل هل

اه، ُ�مَّ ئِج ِدين َع شقَّ
َ
ُه حىتَّ و� ِسِه، فشقَّ

ْ
َك، فأىَب، فَداع باملنَْشار فُوِضع املنَْشاُر يف مْفرِق رأ

ُه به  : ارِجْع عْن دينَِك فأىَب، فُوِضَع املنَْشاُر يف مْفِرِق َرأِسه، فشقَّ
َ

جبَلِيِس الَملِك فِقيَل هل
اه، ُ�مَّ  ع شقَّ

َ
:  ىجءحىتَّ وق

َ
 َ�َفٍر مْن بالُغالِم فِقيل هل

َ
ارِجْع عْن دينِك، فأىَب، فَدفَعُه إىِل
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َذا و�َذا فاصعُدوا بِِه اجلبل، فإَذا بلغُتْم ذروتُه فإْن 
َ
 جَبِل ك

َ
أْصحابِِه فقال: اذهُبوا بِِه إىِل

ُهمَّ اكفنِيهْم بَما شْئت، 
َّ
 فاطرَحوهُ فذهُبوا به فصعُدوا بِه اجَلَبل فقال: الل

َّ
رجَع عْن دينِِه و�ِال

صَحابك؟ فر
َ
ُ الَملك: ما َ�َعَل أ  الَملِك، فقاَل هلَ

َ
َجف بِهُم اجَلَبُل فَسقُطوا، وَجاَء يْميش إىِل

ور 
ُ
رق

ُ
وه يف ق

ُ
 َ�َفَر مْن أْصَحابِِه فقال: اذهُبوا بِِه فامحل

َ
، فدفَعُه إىِل

َ
فقال: كفانيِهُم اهللا تعاىل

 
َّ
ُطوا بِِه ابلْحر، فإْن رََجَع عْن دينِِه و�ال ُهمَّ اكفنِيهْم بَما َوتَوسَّ

َّ
وه، فَذهُبوا بِِه فقال: الل

ُ
ذف

ْ
اق

َ
ف

ُ امللِك: ما َ�َعَل   الَملِك. فقاَل هلَ
َ

فينُة فغرِقوا، وَجاَء يْميِش إىِل ْت بِِهُم السَّ
َ
ِشْئت، فانَ�َفأ

. فقاَل للَملِِك إنَّك لْسَت بَقاتِِ� حىتَّ تْفعَل ما آمُ 
َ

صَحابك؟ فقال: كفا�ِيهُم اهللا تعاىل
َ
رَك أ

 ِمْن 
ً
ُب� ىلَعَ جْذع، ُ�مَّ ُخذ سْهما

ُ
بِه. قال: ما ُهو؟ قال: جتَْمُع انلَّاس يف َصعيٍد واحد، وتصل

ْهمَ كَنانيِت، ُ�مَّ ضِع  ِ ربِّ الُغالَِم ُ�مَّ ارِمِ�، فإنََّك إَذا  السَّ ل: �ْسِم ا�َّ
ُ
بِد الَقْوِس ُ�مَّ ق

َ
يف ك
تِ�. فَجَمع ا

ْ
َتل

َ
َت َذلَِك �

ْ
 مْن َ�َعل

ً
َخَذ سْهما

َ
َبُه ىلَعَ جْذع، ُ�مَّ أ

َ
نلَّاس يف َصعيٍد واِحد، وصل

هُم  َع السَّ
َ
و�

َ
ِ َربِّ الُغالم، ُ�مَّ رَماهُ ف هَم يف كبِِد الَقْوِس، ُ�مَّ قال: �ِْسم ا�َّ كَنانَتِه، ُ�مَّ وَضَع السَّ

وَضَع يَدهُ يف ُصْدِغِه فَمات. فَقاَل انلَّاس: آَمنَّ 
َ
ِقيُل يف ُصْدِغه، ف

َ
ىِتَ الَملُك ف

ُ
أ
َ
ا بَِربِّ الُغالَم، ف

َواهِ 
ْ
َمَر بِاألخُدوِد بأف

َ
ْد َوا�َّ نََزَل بِك َحذُرك. قْد آمَن انلَّاس. فأ

َ
ْنت حتَْذر ق

ُ
يْت ما ك

َ
َرأ

َ
: أ

َ
هل

حُموهُ �ِيَها أوْ 
ْ
ْم يرَْجْع عْن دينِِه فأق

َ
َت وَأرْضَِم �ِيها انل�اُن وقال: َمْن ل كك فُخدَّ :  السِّ

َ
قيَل هل

َها الُغالَم: 
َ
تَقاَعَست أْن تَقَع �ِيَها، فقال ل

َ
ٌة ومَعَها َصيِبٌّ لَها، ف

َ
وا حىتَّ َجاءِت امرَأ

ُ
َتحم، ففَعل

ْ
ا�

اْه اصرِبِي  إِنَّكيا أمَّ
َ
 )1(]ممسل [روايت .»يلَعَ احَلقِّ  ف

 شما، از پیش هاي امت میان در« فرمود: اهللا رسول گوید: می صهیب ترجمه:

 ام؛ شده پیر من، گفت: پادشاه به ،شد پیر ساحر وقتی داشت. ساحري که بود هیشاپاد

 او، و فرستاد نزدش نوجوانی پادشاه، دهم. یاد جادوگري او به تا بفرست نزدم نوجوانی

 نوجوان، باري بود؛ راهبی نوجوان، این مسیر در داد. می آموزش سحر نوجوان، این به

 هرگاه پس، آن از شد. مند عالقه او به و داد شگو سخنانش به و رفت راهب نزد

 و نشست. می نزدش و رفت می راهب پیش مسیرش در برود، ساحر نزد خواست می
 نزد بابت این از نوجوان زد. می کتکش ساحر رفت، می ساحر نزد تأخیر) (با چون

 مرا ام، خانواده بگو: ترسیدي، ساحر از وقتی گفت: او به راهب کرد. دل درد راهب،

 نوجوان، داشت. نگه مرا ساحر، بگو: ترسیدي، ات خانواده از که هنگامی و کردند معطل

 .3005صحیح مسلم، ش:  )1(
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 بود. بسته را مردم راه که دید بزرگی جانور روزي که این تا کرد می عمل منوال همین به

 برداشت سنگی ساحر. یا است بهتر راهب، که شود می روشن برایم امروز گفت: خود با

 بکُش را جانور این است، ساحر کار از تر پسندیده تو نزد راهب، کار اگر خدایا! گفت: و

 مردم، و کشت را او و کرد پرتاب جانور سوي به را سنگ سپس کنند. عبور مردم، تا

 !جان پسر گفت: او به راهب کرد. بازگو برایش را ماجرا و رفت راهب نزد کردند. عبور
 خواهی امتحان زودي به و است کرده یشرفتپ کارت، که بینم می بهتري؛ من از امروز تو

 سایر و پیس و مادرزاد کورِ نوجوان، نکن. معرفی مرا شدي، امتحان اگر شد.

 را خبر این بود، شده کور که پادشاه ندیمان از یکی کرد. می درمان را مردم هاي بیماري

 هرچه دهی، فاش مرا اگر گفت: او به و آمد نوجوان این نزد فراوانی هاي هدیه با و شنید

 اهللا طفق دهم؛ نمی شفا را کسی من، گفت: نوجوان بود. خواهد تو آنِ از جاست، این

 ندیم دهد. شفا را تو که کنم می دعا بیاوري، ایمان متعال اهللا به اگر بخشد. می شفا متعال

 گذشته، مثل و رفت پادشاه نزد سپس داد. شفایش متعال اهللا و آورد ایمان اهللا، هب شاه

 داد: پاسخ برگرداند؟ تو به را ات بینایی کسی چه پرسید: او از پادشاه نشست. ارشکن

 من پروردگار داد: پاسخ ندیمش داري؟ من جز پروردگاري مگر گفت: شاه پروردگارم.

 آن سرانجام، که نمود اش شکنجه قدر آن و کرد دستگیر را او پادشاه، است. اهللا تو، و

 گفت: او به پادشاه آوردند. نزدش را نوجوان آن پادشاه) ردستو (به برد. نام را نوجوان

 و چنین و دهی می شفا را پیس و مادرزاد کورِ که رسیده جا نآ به تو سحر جان! پسر
 متعال اهللا فقط شفادهنده، دهم؛ نمی شفا را کس هیچ من، گفت: نوجوان کنی؟ می چنان

 فرمان (به نمود. معرفی را اهبر که این تا کرد شکنجه و دستگیر را او پادشاه، است.

 پادشاه نکرد. قبول او ولی برگرد؛ نتدی از گفتند: او به و آوردند نزدش را راهب پادشاه)

 کردند؛ نیمه دو را او و گذاشتند سرش روي را آن و بیاورند اي اره که داد دستور

 دینت از گفتند: او به و آوردند را ندیمش سپس افتاد. زمین به اش نیمه دو که اي گونه به

 اش نیمه دو و کردند مهنی دو را او و گذاشتند سرش روي را اره نپذیرفت. او ولی برگرد؛

 نکرد. قبول او ولی برگرد؛ دینت از گفتند: او به و آوردند را نوجوان گاه آن افتاد. زمین به

 به وقتی و ریدبب کوه فالن باالي به را او گفت: و سپرد یارانش از تعدادي به را او پادشاه،

 را او سان نبدی کنید. پرتاب پایین به را او برنگشت، دینش از اگر رسیدید، کوه ي قلّه

 کوتاه سرم از را شرّشان خواهی، می که هرگونه اهللا! یا کرد: دعا وي بردند. کوه باالي
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 ادشاهپ بازگشت. پادشاه نزد نوجوان، افتادند. پایین ها، آن ي همه و درآمد لرزه به کوه کن.

 پادشاه د.کر حفظ شرشان از مرا اهللا، داد: پاسخ شدند؟ چه هانت،مراه پرسید: او از

 دریا وسط به و کنید قایق سوار را او گفت: و سپرد یارانش از نفر چند به را او دوباره

 نوجوان بردند. را او ترتیب بدین بیندازید. دریا درون را او برنگشت، دینش از اگر ببرید.

 و شد واژگون قایق، کن. حفظ شرشان از مرا خواهی، می که هرگونه اهللا! یا کرد: دعا
 نت،هاامره پرسید: او از پادشاه برگشت. پادشاه نزد نوجوان، شدند. غرق دریا در ها آن

 در تنها تو گفت: پادشاه به گاه آن کرد. حفظ شرشان از مرا اهللا، داد: پاسخ شدند؟ چه

 چه پرسید: پادشاه دهی. انجام گویم، می که را کاري که بکُشی مرا توانی می صورتی

 از تیري سپس ش؛بک دار به مرا و کن جمع میدانی رد را مردم گفت: نوجوان کاري؟

 جوان، این پروردگار اهللا، نام به بگو: و بگذار کمان وسط در را آن و بردار خودم تیردان

 میدان در را مردم پادشاه، .بکشی مرا توانی می کنی، چنین اگر بگیر. هدف مرا سپس و

 سپس کشید. دار به خرما، درخت از اي شاخه بر را نوجوان و کرد جمع همواري) (زمین

 پروردگار اهللا، نام به گفت: و گذاشت کمان وسط در و برداشت نوجوان تیردان از تیري

 روي ار دستش او، خورد. نوجوان ي شقیقه به تیر کرد. رها را تیر گاه آن و نوجوان؛ این

 آوردیم. ایمان نوجوان این پروردگار به گفتند: مردم باخت. جان و گذاشت اش هقشقی

 خدا به افتاد؛ اتفاق داشتی، بیم آن از چه آن دیدي؛ گفتند: و رفتند پادشاه نزد اي عده

 داد فرمان پادشاه آوردند. ایمان مردم و آمد سرت بر ترسیدي، می آن از چه آن که سوگند

 ختند.افرو آتش ها آن در و کردند حفر ییها چاله کنند. حفر ها راه سرِ رب هایی چاله

 وارد کنید مجبورش ای بیندازید آتش در را او برنگشت، دینش از هرکس گفت: پادشاه

 عقب را خودش و آمد پیش کودکش با زنی که این تا کردند را کار این همه شود. آتش

 ».برحقی تو، که باش صبور جان! مادر گفت: او به کودك نیفتد. آتش در تا کشید
 شرح

 است؛ آورده صبر باب در ست، عجیبی داستان حاوي که را حدیث این /مؤلف 

 مسایل در و بود او ي ویژه مشاور که داشت جادوگري گذشته، پادشاهان از یکی

 خود منفعت به فقط پادشاه، کرد. می استفاده او از دین، نام به حتی خود، شخصی

 و رگمست پادشاه است، آمده دیگري حدیث در که گونه همان زیرا د؛اندیشی می
 گرفت. می بردگی به را مردم که بود اي خودکامه
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 نزدم نوجوانی ام؛ شده پیر من، گفت: پادشاه به گذاشت، سن به پا وقتی ساحرش

 انتخاب کار این براي را نوجوانی جهت آن از او، دهم. آموزش سحر، او به تا بفرست

 آموزد، می سنّی مقطع این در انسان که طالبیم زیرا باشد؛ داشته را استعدادش هک کرد

 دوران از بهتر خردسالی، در علم کسب رود. نمی یادش از و است ماندگارتر

 فواید خردسالی، در علم کسب است. خوب دوران، دو هر در گرچه ست؛ سالی بزرگ

 دارد: زیادي
 است؛ بهتر سال بزرگ ي حافظه از کودك، یا لخردسا ي حافظه معموالً که: این اول

 و مشکالت درگیر کمتر و دارد ريشتبی بال فراغت دوران، این در انسان زیرا
 باشد. می خود هاي روزمرگی
 المثل ضرب ؛ماند می رشتبی ذهنش در کند، حفظ هرچه نوجوان یا کودك که این دوم

 نقش کردن حک مانند کودکی، رد علم فراگیري اند: گفته که ست اي حکیمانه و مشهور

 است. سنگ روي بر
 و علم و آید  می بار فرهیخته ابتدا همان از انسان که است این اش، فایده سومین

 بر که گردد می درونی میل و ارزش یک سان به او، براي و گیرد می را وجودش دانش،

 شود. می بزرگ و کند می رشد اساس همین
 و داشت تجربه از باري کوله خورده، سال و بزرگ گريجادو عنوان به پادشاه ساحرِ

 براي را نوجوانی که خواست پادشاه از رو این از بود؛ چشیده را روزگار گرم و سرد

 فرستاد؛ نزدش را نوجوانی ساحر، درخوست به پادشاه بفرستد؛ نزدش سحر، فراگیري

 و افتاد راهبی به نوجوان گذرِ روزي بود. کرده خیر ي اراده نوجوان، این براي اهللا ولی
 کرد می عبادت را اهللا و بود موحد راهب، این زیرا پسندید؛ را آن که شنید او از نانیسخ

 کثرت سبب به و بوده نیز علم اهل راهب، این گویا گفت. می خوب سخن فقط و

 راهب این به نوجوان حال، هر به .است شده  یاد او از پارسا یا راهب عنوان به عبادتش،

 رو این از و رفت می راهب نزد راهش سرِ کرد، می ترك را خانه هرگاه شد؛ مند القهع

 این از نوجوان اي؟ کرده دیر چرا که زد می کتکش هم ساحر و رسید می ساحر پیش دیر،

 هاي کتک از خودش نجات براي که داد یاد او به راهب کرد. دل درد راهب، نزد بابت

 اش خانواده نزد وقتی طور همین و کردند معطل مرا ام خانواده بگوید: او به ساحر،

 بود، دروغ کاري چنین که این با است. داشته نگه را او ساحر، که بیاورد بهانه گردد، برمی
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 این در را مصلحت راهب، گویا ولی داند؛ می بهتر خدا داد؛ یاد غالم به را آن راهب ولی

 ساحر وقتی کرد؛ عمل راهب پیشنهاد هب نوجوان است! داشته برایش توجیهی و دیده می

 تأخیرم باعث ام، خانواده که آورد می عذر کند، تنبیه تأخیرش خاطر به را او خواست می

 ساحر، گفت: می گشت، می باز خانواده نزد دیروقت ساحر، نزد از که هنگامی و شدند

 در جانور این نام بود. بسته را مردم راه که دید بزرگی جانور روزي کرد. معطل مرا

 بهتر ساحر اآی که دریابد تا گرفت تصمیم نوجوان که بود جا آن است. نیامده حدیث

 این با است، بهتر راهب کارِ اگر خدایا! کرد: دعا و برداشت سنگی راهب؟ یا است

 مردم و کشت را جانور آن و کرد پرتاب را سنگ سپس و ببر. بین از را جانور این سنگ،

 این، است؛ بهتر رساح کار از راهب، کار که دریافت نوجوان، نسا بدین کردند. عبور

 در ولی مشرك. و کافر یا است کار فریب ومگرست یا ساحر، زیرا ست؛ روشنی ي مسأله

 راهب، ولی باشد. می ارمکست دهد، می مردم خورد به که فریبی و جادو با صورت، هر

 و جهالت مقداري، هم اگر و کرد می عبادت را اهللا که بود اي یافته هدایت و پارسا آدمِ
 به راهب کرد. بازگو راهب براي را داستان نوجوان، ود.ب درست نیتش داشت، هیمراگ

 ن،ای بود. شده قبول دعایش و کرده دعا نوجوان زیرا بهتري؛ من از اینک تو گفت: او

 خدوند از سپس و شود تردید و شک دچار اي مسأله در انسان، که خداست لطف

 اش خواسته نیز متعال اهللا و شود روشن برایش امر، حقیقت تا کند درخواست اي نهنشا

 شده مشروع انسان، براي استخاره خاطر، همین به خداست. فضل از این آري، .بپذیرد را

 ندهد. انجام یا است بهتر دهد، انجامش که شد تردید دچار کاري، انجام ي درباره اگر تا

 خداوند کند، استخاره ایمان و صداقت با اگر کرد. خارهتاس باید حالتی، چنین در

 چیزي اوقات گاهی بگیرد؛ را تصمیمش تواند می آن، با که نهد می فرارویش اريهکرا

 از اي پاره در و بیند می خوابی گاه و نماید گیري تصمیم تواند می که افتد می دلش در

 اوست. ساز چاره که کند می دریافت نظري و مشورت نیز موارد
 دعا برایشان یعنی کرد؛ می درمان را پیس و کور که بود نوجوان این کرامات از

 بود. او بر یهال الطاف از این، یافتند. می بهبود ها آن و نمود می
 خواست او از و گرفت خواهد قرار امتحان معرض در که داد خبر نوجوان به راهب

 خدا است. بوده الدعوه مستجاب نوجوان، این گویا .ردنب او از نامی شرایطی نچنی در که

 این ي آوازه که هنگامی شاه، ندیم بود. شده کور که داشت ندیمی پادشاه، داند. می بهتر
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 اگر بود، خواهد تو از اش همه گفت: او به و برد برایش زیادي هدایاي شنید، را نوجوان

 خود، به که ببینید را ایمانش دهد. می شفا که خداست گفت: او به نوجوان دهی. شفا مرا

 دهد. می شفا اهللا گفت: بلکه ؛دهم می شفا من، که نکرد ادعا و دنش فریفته
 اي زده جن باري داد؛ روي نیز /حرانی والعباساب االسالم شیخ براي اتفاقی چنین

 تا نرفت بیرون وجودش از جن خواند، بیمار آن بر /شیخ هرچه آوردند. نزدش را

 گرفت. درد خودش دست که اي گونه به زد؛ بیمار گردن به شدت به االسالم شیخ که این

 بزرگواري و شرافت به باشد؛ گفت: و درآمد سخن به بود، شخص آن بدن در که جنّی

 کرامت خاطر به و من احترام به نیست الزم فرمود: /االسالم شیخ روم. می بیرون شیخ،

 برو. بیرون ولشرس و اهللا از اطاعت خاطر به بلکه بروي؛ بیرون من،
 طور به را يربرت و یلتضف ي همه بلکه کند؛ فضل اظهار خواست نمی شیخ، آري!

 بیمار وجود از شیخ، حضور در جن ترتیب بدین دانست. می رسولش و اهللا آنِ از کامل

 اهللا؛ سبحان گفتند: هستم؟ جا این من چرا گفت: و آمد خود به بیمار، آن و رفت بیرون

 است؛ زده مرا که نکردم احساس اصالً داد: پاسخ نفهمیدي؟! تو و زد را تو همه این

 یافت. بهبود و کردند بازگو برایش را داستان
 بلکه دهند؛  نمی نسبت خود به را خدا نعمت و لطف ایمان، و علم اهل که این نتیجه

 ندیم به نوجوان آن ؛آري است. فرموده عنایت ها آن به که دانند می اهللا فضلِ را آن

 و آورد ایمان هم او .دهد شفا را تو کنم می دعا بیاوري، ایمان اهللا به اگر گفت: پادشاه
 شخص، این داد. شفا را او متعال، خداوند سان بدین و کرد بهبود دعاي برایش نوجوان

 را نوجوان پادشاه، فرمان به که رسید جا این به داستان و رفت پادشاه نزد عادتش طبق

 راهب که این با است. آموخته کسی چه از را این بگوید که کردند شا شکنجه و آوردند

 و نیاورد تاب شکنجه زیر نوجوان، ولی کنند، معرفی را او که بود خواسته نوجوان آن از
 چون کرد؛ شکنجه را ندیمش که بود رمگست قدري به پادشاه کرد. اعتراف را راهب نام

 جز پروردگاري مگر پرسید: کرد؛ عصبانی را پادشاه این، ام. آورده ایمان اهللا به بود: گفته

 خدا. بر پناه داري؟ من
 خواستند او از بود. گزار عبادت و موحد ،راهب آوردند؛ را راهب که این خالصه

 اي اره برگردد. دینش از که نکرد قبول او، ولی اوست؛ پروردگار پادشاه، که کند افاعتر

 و باالیش ي تنه نیم سپس و گردنش گاه آن رش،س ابتدا و گذاشتند سرش روي و آوردند
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 را مرگی چنین و برنگشت دینش از او اما کردند؛ تکه دو را بدنش تمام ترتیب همین به

 آوردند را شاه ندیم سپس او. بر آفرین ماشاءاهللا! داد. ترجیح برگردد، دینش از که این بر

 برگردد، دینش از که خواستند او زا بود. شده کافر پادشاه، به و آورده ایمان اهللا به که

 گر بیان این، بودند. کرده راهب، با که کردند را کاري همان نیز او با و نکرد قبول ولی

 در آیا که شود می مطرح پرسش این اما ست؛ یهال پاداش به بودن امیدوار و صبر ارزش

 کفر تواند می یا کند صبر مرگ، سرحد تا که است واجب انسان بر شرایطی چنین

 بگوید؟
 مربوط خودش به فقط مسأله، اگر دارد؛ نیاز زیادي تفصیل و بحث به پرسش، این

 شکنجه، رفع براي درونی، محکم ایمان و قلبی اطمینان صورت در که دارد اختیار باشد،

 هک ست زمانی این، د.شو کشته تا نماید پافشاري توحیدش بر تواند می نیز و بگوید کفر
 باشد؛ مربوط دین به و این، از فراتر مسأله اگر اما باشد؛ مربوط ودشخ به فقط مسأله،

 مردم، برابر در که شود ناگزیر ظاهر به اگر یعنی ؛کند می فرق حکمش صورت، این در

 کفر که نیست جایز برایش پس گردد، مردم عموم شدن کافر باعث این، و بگوید کفر

 راه در جهاد همانند نماید؛ صبر نیز مرگ سرحد تا که است واجب او بر بلکه بگوید؛

 بنابراین جنگد. می اهللا راه در شدن، کشته قیمت به ،اهللا  ي هکلم اعالي براي مجاهد اهللا.

 برایش کنند، مجبور کفر سخنِ گفتن به را او و باشد محاک یا پیشوا یک جایگاه در اگر

 شود. کشته هرچند کند، برص باید بلکه فتنه. زمان در ویژه به بگوید؛ کفر که نیست جایز
 امتحان معرض در که کرد اشاره /حنبل بن احمد امام به توان می نمونه عنوان به

 ن،قرآ بگوید: که کنند مجبور را او خواستند می است. مشهور که گرفت قرار شدیدي

 این در و کرد خودداري سخنی چنین گفتن از او، ولی نیست؛ اهللا، کالمِ و است مخلوق

 بر سوارِ بود، سنت اهل امام که را او حتی شد؛ متحمل فراوانی اذیت و جهشکن راه،

 هوش به که بار هر اما شد. می هوش بی که زدند می تازیانه قدر آن و گرداندند می قاطري

 زیر که آن با او نیست. مخلوق و است من پروردگار کالم قرآن، گفت: می آمد، می

 به مردم ي همه چشم چون بگوید؛ کفر سخنِ که ندانست جایز خود براي بود، شکنجه

 همه است، مخلوق قرآن، گفت: می گرا گوید؛ می چه که بود شده دوخته احمد امام

 قرار تباهی ي آستانه در دین، و پذیرفتند می را نادرست پندار این او از پیروي به

 و صبر ی،هال پاداش امید به و کرد دین فداي را خودش بزرگوار آن اما گرفت؛ می
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 دنیا از هم بعدي ي خلیفه رد؛م خلیفه، شد. خیر به ختم الحمدهللا، و نمود پیشه شکیبایی

 میگرا خیلی را /احمد امام که آمد کار روي صالحی ي خلیفه اهللا، خواست به و رفت

 نیز مردم و بزند فریاد را حق بلند، صداي با توانست وفاتش از پیش احمد امام داشت؛

 حق، فریاد با را بزرگوار آن چشمان داوندخ سان بدین و زدند یادفر را حق هشمراه

 از نیک، فرجام که دهد می نشان این، گشتند. زبون و خوار دشمنانش، و ساخت روشن

 است. صابران آنِ
 به را او پادشاه، زد. باز سر حق دین از برگشتن از حدیث، در دهیادش نوجوان

 که بلندي کوه ببرید؛ کوه فالن باالي را او ت:گف و داد تحویل خود یاران از تعدادي

 را او رسیدید، کوه ي قله به وقتی که داد دستور آنان به و شناختند. می را آن ها، آن ي همه

 اگر و برگردد دینش از تا دهید فرصت او به ابتدا البته بمیرد. تا بیندازید پایین به باال از

 که خواستند او از رسیدند، کوه ي قله به که امیهنگ کنید. پرتاب پایین به را او برنگشت،

 امکان و بود کرده ریشه دلش در ایمان، زیرا نکرد؛ قبول او ولی برگردد، دینش از

 گفت: و کرد دعا بیندازند، پایین را او خواستند می وقتی شود. تزلزل دچار که نداشت

 و دیده ستم مؤمن دعاي ».کن کوتاه سرم از خواهی، می که هرطور را شرشان خدایا!«
 نوجوان، شدند. هالك و افتادند همه و لرزید کوه اهللا، خواست به و شد پذیرفته  درمانده

 شدند؟ چه هانتمراه اي؟ آمده جا این به چگونه پرسید: او از پادشاه، رفت. پادشاه نزد

 دارانهوا از نفر چند به را او دوباره پادشاه داد. نجات شرّشان از مرا اهللا داد: پاسخ

 او به و ببرند دریا وسط به و کنند قایق سوارِ را او که داد فرمان ها آن به و سپرد خود

 به که هنگامی بیندازند. دریا در را او برنگشت، اگر برگردد؛ دینش از که کنند پشنهاد

 اما بردارد؛ دست اهللا به ایمان از یعنی ،دینش از که خواستند او از رسیدند، دریا وسط

 ترتیب دینب .»کن حفظ ها این شرّ از مرا خدایا!« کرد: دعا بود. »نه« چنان هم پاسخش،

 برگشت. پادشاه نزد باز، .داد نجات را او اهللا، و شدند غرق همه و شد واژگون قایق،

 تو گفت: و کرد بازگو برایش را ماجرا نوجوان، گرفت. را خود یاران سراغ پادشاه،

 چه پرسید: پادشاه، دهی. انجام گویم، می که را کاري هک این مگر بکشی، مرا توانی نمی

 بر مرا و کن جمع بزرگی میدان در را شهر مردم ي همه گفت: او به نوجوان کاري؟

 بگذار کمان در را آن و  بردار من تیردان از تیري گاه آن و بکش دار به خرمایی ي شاخه

 بکنی، را کار این اگر جوان. ینا پروردگار اهللا، نام به بگو: و کن پرتاب من سوي به و
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 تیر، کردن پرتاب هنگام و کرد عمل نوجوان پیشنهاد طبق پادشاه، بکشی. مرا توانی می

 روي را دستش او، خورد. نوجوان ي شقیقه به تیر جوان. این پروردگار اهللا، نام به گفت:

 به ند:گفت و آوردند ایمان صحنه این دیدن با مردم باخت. جان و گذاشت اش شقیقه

 آن که بود چیزي همان این، شدند. کافر پادشاه، به و آوردیم ایمان نوجوان پروردگار

 خواست. می نوجوان
 از: عبارتند کنیم، برداشت توانیم می حدیث جاي این به تا که نکاتی
 نشد. تزلزل دچار هرگز که نوجوان این ایمان قوت اول:
 که کسانی بر را کوه و داشت گرامی دعاهایش، پذیرش با را او اهللا دوم:

 هاي نشانه از اي نشانه سان بدین و درآورد لرزه به بیندازند، پایین آن از را او خواستند می

 ساخت. نمایان را خود
 در انسان اگر کند. می اجابت بخواند، را او که گاه بدان را درمانده دعاي اهللا سوم: 

 متعال اهللا بزند، صدا کند، می اجابتش هک این به قینی با را پروردگارش شرایطی، چنین

 هرچند پذیرد؛ می حالتی چنین در هم را کافران ي خواسته حتی دهد؛ می را پاسخش

 و تالطم پر امواج که هنگامی و گشت. خواهند باز کفرشان سوي به باز، که داند می
 را عبادت و یند که خوانند می حالی در و مخلصانه را اهللا اندازد، سایه آنان بر سا آ کوه

 حال، این با )1(.ورزند می شرك هم باز دهد، نجاتشان چون و دانند؛ می او ي ویژه

 اهللا و گردند می باز اهللا سوي به صادقانه تضرع، و دعا مهنگا در زیرا دهد؛ می نجاتشان

 پذیرد. می نیز را درمانده کافر دعاي متعال،
 به مسلمانان، عموم مصلحت طرخا به را خودش که است جایز انسان براي چهارم:

 به را او تواند می چگونه که کرد نمایی راه را پادشاه ،نوجوان این که چنان بیندازد؛ خطر

 ابوالعباس االسالم شیخ داد. قرار مرگ معرض در را خود سان بدین و برساند قتل

 ان،جو آن و آوردند ایمان امتی، خداست؛ راه در جهاد این، زیرا« گوید: می /حرانی

 در مردم از برخی امروزه که چه آن البته ».مرد می باید زود، یا دیر و نداد دست از چیزي

 را خود و روند می کافران میان به منفجره مواد با و دهند می انجام انتحاري عملیات قالب

 کند،  خودکشی که کسی خدا رسول حدیث طبق ست. خودکشی نوعی کنند، می منفجر

 ي نور. سوره 32 ي نگا: آیه )1(
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 انتحاري، عملیات نوجوان، آن داستان خالف بر زیرا ماند؛  می وزخد در همیشه براي

 براي نفعی هیچ ولی بینجامد، تن صدها یا و ها ده شدن کشته به است ممکن اگرچه

 را دشمن موارد، از بسیاري در بلکه شود؛ نمی مردم شدن مسلمان باعث و ندارد اسالم

 به را او که انگیزد برمی چنان آن را دشمن خشم و کند می تر سرسخت و سرتر خیره

 با ها یهودي برخورد در را نتیجه این که چنان دارد. وامی مسلمانان ترِ بیش آشامی خون

 یا شش خود، کشتن با بتواند فلسطینی یک شاید کنیم. می مشاهده فلسطین در مسلمانان

 را نفر تادهف یا شصت ها یهودي مقابل، در ولی درآورد، پا از را ها یهودي از نفر هفت

 ندارد. مسلمانان براي نفعی هیچ انتحاري، عملیات که بینیم می ترتیب بدین و کشند می

 چنین به که کسی و باشد می دوزخ به ورود سبب و ست خودکشی عملی، چنین

 چنین مرتکب است، جایز که این گمان به اگر البته نیست. شهید زند، می دست عملیاتی

 راه زیرا نیست؛ شهید قطع، طور به ولی باشد؛ن او بر ناهیگ که امیدواریم شود، عملی

 بر کسی -تالش و سعی یا -اجتهاد اگر که این ضمن است. فتهنگر پیش در را شهادت

 داشت. خواهد اجر یک شود، اشتباه دچار ولی برود، را درست راه که بوده این
*** 

�ٍَس  -٣٢ 
َ
ٍة  قال: َمرَّ انلَّيِبُّ  وََ�ْن أ

َ
قال: بِاْمرَأ

َ
رْبٍ ف

َ
». اتَّيِق اهللا َواْصرِبِي«َ�ْبيِك ِعْنَد �

ا: إِنَّه انلَّيِبُّ 
َ
قيَل هل

َ
ه، ف

ْ
ْم تْعرف

َ
ْم تَُصْب بُمِصيبىت، َول

َ
إِنَِّك ل

َ
، ف َْك َ��ِّ ت: إيِلَ

َ
تْت بَاَب َ�َقال

َ
أ
َ
، ف

ك، فقال:  انلَّيبِّ 
ْ
ْعرِف

َ
ْم أ

َ
قالت: ل

َ
ِد ِعْنَدهُ بَوَّاب�، ف

َ
ْم جت

َ
 إِنَّ «فل

َ
ْدَمِة األو� رْبُ ِعْنَد الصَّ ». ما الصَّ

 )1([متفق عليه]
َها«و� رواية لُمْسلم: 

َ
 ».َ�ْبيِك ىلَعَ َصيبٍّ ل

 و گذشت گریست، می قبري کنار در که زنی بر پیامبر گوید: می انس ترجمه:
 دچار من مصیبت به تو، شو! دور من از گفت: زن ».باش صبور و کن پروا اهللا از« فرمود:

 پیامبر ي خانه به پس بود. پیامبر او، گفتند: او به نشناخت. را پیامبر و اي. نشده

 صبر،« فرمود: اهللا رسول نشناختم. را شما من، گفت: نیافت. دربانی هیچ جا آن و آمد

 ».باشد مصیبت آغاز در که است آن
 کرد. می گریه خود کودك بر زن، آن که است آمده مسلم، از روایتی در

 .926صحیح مسلم، ش: ؛ و 1283صحیح بخاري، ش:  )1(
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 رحش
 و کرد می گریه کودکش قبر کنار که دید را زنی پیامبر گوید: می مالک بن انس

 جا آن و رفت قبرش کنار و نیاورد طاقت داشت، دوست خیلی را فرزنش چون

 ولی کند. پیشه صبر و تقوا که داد فرمان او به دید، را او اهللا رسول وقتی گریست. می

 ي دهنده نشان این، ».شو دور من از« فت:گ انایش به نشناخت، را پیامبر که زن آن
 که گفتند زن آن به سپس رفت. و شد دور جا آن از نیز پیامبر است. مصیبت آن بزرگی

 هیچ خانه، درب و رفت پیامبر ي خانه به و شد پشیمان رو این از بود. اهللا رسول او،

 نشناختم. را ماش من، گفت: و کرد عذرخواهی شود. ورودش مانع که ندید انیگهبن

رْبُ  إِنَّما« فرمود: پیامبر ْدَمةِ  ِعنْدَ  الصَّ   الصَّ
َ

 آن خاطر به انسان، که صبري یعنی: ؛»األو�

 رسد. می او به که باشد مصیبتی آغاز در که ست صبري یابد، می پاداش
 صبر بنابراین شود؛ می آرام طبیعی طور به مصیبت، از مدتی  تگذش از پس آدم

 و ندک صبر آغاز، همان از شود، می مصیبتی یا مشکل رادچ وقتی که ستا این حقیقی،
ِ  إِنَّا« بگوید: که است  خوب و باشد داشته پاداش امید ْهِ  َو�ِنَّا ِ�َّ

َ
ُجْرِ�  اللُهمَّ  َراِجُعوَن، إِيل

ْ
 أ

ْخِلْف  ُمِصيبيَِت، يِف 
َ
 گردیم؛ بازمی او يسو به و هستیم اهللا آنِ از ما،« یعنی: ؛»ِمنَْها َخْ�ًا يِل  َوأ

 ».کن عنایت من به آن، از بهتر عوضی و بده پاداش من به مصیبتم در اهللا! یا
 از: عبارتند کنیم، می برداشت حدیث این از که نکاتی از اي پاره
 زن آن وقتی که چنان نیکی؛ و حق سوي به دعوتش و اهللا رسول نیک اخالق اول:

 نمود. سفارش صبر و تقوا به را او کرد، می گریه قبري کنار که دید را
 او با يتند برخورد پیامبر ولی ،»شو دور من از« گفت: ایشان به زن آن که این با

 کند کنترل را خودش تواند نمی و رسیده او به زیادي اندوه و غم که دریافت زیرا نکرد؛

 بود. کشانده فرزندش قبر کنار به خانه از را او نیز همین و
 حرام آري، گوییم: می نیست؟ حرام زنان براي قبور، زیارت مگر گوید:ب کسی شاید

 

 زیارت به که را زنانی اهللا رسول زیرا رود؛ می شمار به (بزرگ) کبیره هانگنا از و است 

 افشانی چراغ و دهند می قرار عبادت محل را جا آن که را کسانی نیز و روند می قبور

 بلکه بود؛ نرفته جا آن به زیارت قصد به زن، نآ ولی است. نموده نفرین و لعنت کند، می
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 رو این از بود؛ رفته کودکش قبر سرِ داشت، که شدیدي اندوه و فرزندش فراق سوز از

 بازگردد. اش خانه به که نکرد مجبور را او و پذیرفت را عذرش اهللا رسول
 هی،آگا عدم یا تجهال که است این یابیم، درمی حدیث این از که نکاتی دیگر از

 و باشد شرعی حکم از آگاهی عدم جهل، این چه شود؛ می محسوب انسان براي عذري
 شو. دور من از گفت: پیامبر به زن آن موجود. وضعیت یا واقعیت شناخت عدم چه

 تقوا به را او تندي، برخورد هیچ بدون اهللا رسول رو این از نشناخت. را پیامبر چون

 فرمود. سفارش صبر، و
 یا ها دربان نباید هستند، مردم امور دار عهده که کسانی و مسؤوالن که یابیم رمید چنین هم

 کنندگان، مراجعه که این مگر شوند، نزدشان در حضور از مردم مانع که باشند داشته انانیگهبن

 امور به رسیدگی در ترتیب و نظم ایجاد و هیندساما براي صورت این در باشند. زیاد

 ندارد. اشکالی دربان، یا منشی وجود ها، آن به نوبت ادند و کنندگان مراجعه
 درخورِ زمانی انسان، صبر که بریم می پی نیز نکته بدین حدیث، این از

 و کند می پیشه شکیبایی و صبر انسان، که گاه آن باشد. مصیبت آغاز در که ست قدردانی
 آنِ از ببخشد، چه آن و بگیرد خداوند چه آن که داند می و است امیدوار ثوابش و اجر به

 دارد. مشخّصی سرآمد یا اجل و اندازه نزدش، هرچیزي، و اوست
 اهللا رسول رو این از دارد؛ منافات صبر با قبر، کنار در گریستن که یابیم درمی نیز و
 و شوند می مصیبت دچار که هنگامی مردم از برخی ».باش صبور و بترس خدا از« فرمود:
 صبر، با هم این کنند. می گریه و روند می قبرش سرِ همواره ،دهند می دست از عزیزي

 در برسانید، خود ي مرده به نفعی که خواهید می اگر :مگویی می کسانی چنین به دارد؛ منافات

 قبرش سرِ همواره که نیست ينیاز کنید؛ آمرزش درخواست و دعا برایش و بنشینید  خانه

 هیچ و باشد داشته خاطر به را مرده همیشه، نسان،ا که شود می باعث کار این زیرا بروید؛

 بلکه ؛کند نمی فراموش را مصیبت گاه هیچ انسان، ترتیب بدین نرود؛ ذهنش از او، یاد وقت

 ببرد. یاد از را مصیبت تا کند سرگرم را خودش تواند می هرچه انسان، که است بهتر
*** 
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يِب ُهَرْ�َرةَ  -٣٣
َ
ِ َ�ْن أ نَّ َرُسوَل ا�َّ

َ
اَل:  : أ

َ
ُمْؤِمِن «ق

ْ
: َما لَِعْبِدي ال

َ
ُ َ�َعاىل َ�ُقوُل ا�َّ

َنَّةُ   اجلْ
َّ
ْ�َيا ُ�مَّ اْحتََسَبُه إِال ْهِل ادلُّ

َ
َبْضُت َصِفيَُّه ِمْن أ

َ
 )1([روايت خبارى]». ِعْنِدي َجَزاٌء إَِذا �

 کیی هرگاه فرماید: می متعال اهللا« فرمود: اهللا رسول گوید: می ابوهریره ترجمه:

 کند، می صبر ،ثواب و اجر امید به او و گیرم می او از دنیا در را مؤمنم ي بنده عزیزان از

 ».ندارد بهشت جز پاداشی من نزد
 شرح

 حدیث احادیثی، چنین این به علما کند؛ می نقل اهللا از را حدیث این اهللا رسول

 گویند. می قدسی
 را او انسان، که شود می هگفت کسی هر به آمده، حدیث در که »صفی« ي واژه

 دوست یا مادر پدر، عمو، برادر، فرزند، مثل: دارد؛ او با محکمی ي رابطه و گزیند برمی

 کند، می صبر ثواب، امید به او و گیرد می او از را انسان یزِعز ،خداوند وقتی انسان.

 عزیزِ مرگ بر بردباري و صبر که فهمیم می سان بدین داشت. نخواهد بهشت جز پاداشی

 است. داده قرار بهشت را آن پاداش اهللا و دارد فراوانی فضیلت رفته، ازدست
 زیرا بریم؛ می پی بندگانش به نسبت متعال اهللا کران بی لطف و فضل به چنین هم

 عزیزش، هم و انسان، خود هم کند؛ می حکم بخواهد، که هرطور و اوست ملک ملک،

 صبر ثواب امید به او، و گیرد می او از را انسان عزیزِ خداوند، وقتی هستند. اهللا آنِ از

 شود. می مند بهره بزرگ پاداش این از کند، می
 َ�بَْضُت  ِإَذا« فرماید: می که جا آن است؛ شده اشاره نیز اهللا افعال به حدیث، این در

 هک کاري هر اهللا شک، بدون ».گیرم می او از را عزیزش که هنگامی« یعنی: ؛»َصِفيَّهُ 
 شر هرگز و است خیر اهللا، کارهاي ي همه که بدانیم باید ما ولی دهد؛ می انجام بخواهد،

 مفعول در فقط شر، نیست؛ شر اهللا، (کار) فعل یعنی شود. نمی داده نسبت اهللا به بدي، یا

 با رابطه در کند، می مقدر انسان براي خداوند که ناگواري امر مثال: عنوان به )2(است.

 .6424صحیح بخاري، ش:  )1(
بینیم، بدین معنا نیست که در کارهاي خداوند نیز، شر و بدي هایی که در دنیا میها و شرارتبدي )2(

وجود دارد. باید به تفاوت فعل با مفعول توجه کنیم و بدانیم که آفرینش بدي، به معناي انجام دادن بدي 
، نه به کسی که بدي را به عنوان گردد شود که مرتکب بدي مینسبت داده مینیست؛ زیرا شر، به کسی 
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 در بدي یا شر دیگر، عبارت به ی؛هال تقدیر با رابطه در نه رود، می شمار به رش انسان،

 مقدر متعال، اهللا هرچه زیرا نیست؛ شر ی،هال تقدیر و باشد می شده مقدر که چه آن

 این که ست کسی با رابطه در حکمت، این گاه است؛ استوار بزرگی حکمت بر کند، می

 همه شامل و گیرد دربرمی را همه نیز موارد اي رهپا در و خورده قمر برایش سرنوشت،

 صبر ثواب امید به شده، مقدر برایش هک ناگواري امر بر انسان اگر حال هر به شود. می

 اهللا سوي به ناگوار، یطشرا آن در است ممکن مثالً یابد. می دست فراوانی خیر به کند،

 را خدا شکر برد، می سر به نعمت و ناز در همواره که شرایطی در انسان زیرا گردد؛ باز

 به و آید می خود به ها، ناخوشی در ولی شود؛ می کم اهللا به توجهش و کند می فراموش

 ،ها ناخوشی ي نتیجه در که ست بزرگی ي فایده این، و گردد. بازمی پروردگارش سوي
 شخص، یک براي بار زیان یا ناگوار ي مسأله یک است ممکن چنین هم شود. می حاصل

 آور زیان ظاهر به دارد، گلی ي خانه که کسی براي باران، مثالً برساند. فایده دیگران به

 ست نسبی نیز شخص آن خود براي زیانش، البته باشد. می مفید دیگران، براي ولی است،

 باشد. می مفید برایش دیگري، جهات از و
 پناهی هیچ که بدیا درمی و آید می خود به ناگوار و سخت شرایط در انسان بسا چه

 او به که زیانی از مراتب به که آورد می دست به بزرگی ي فایده سان بدین و ندارد اهللا جز

 است. تر بزرگ رسیده،
 حدیث زیرا است؛ آورده صبر باب در را حدیث این /مؤلف که این خالصه

 ،کند صبر ثواب امید به عزیزش مرگ بر انسان اگر که است این گر بیان ،ابوهریره
 داشت. نخواهد بهشت جز پاداشی

*** 

ْت رسوَل اهللا��َّ  &وَ�ْن اع�َشةَ  -٣٤
َ
ل
َ
  َها َسأ

ً
نَُه اَكَن َعَذابا

َ
خرَبََها أ

َ
أ
َ
اعون، ف َعن الطَّ

ُه  اهللاُ َ�ْبَعُثُه 
َ
َجَعل

َ
يَْس ِمْن َ�ْبٍد َ�َقُع يف اهللاُ تعاىل ىلَعَ مْن �ََشاء، ف

َ
ل
َ
ُمْؤمنِ�، ف

ْ
 رمْحًة لل

َ
 تعاىل

 توانیم بدي یا شري را جزو صفات خداوندیک آزمون، آفریده است. بنابراین به هیچ عنوان نمی
طور که در ذات و صفاتش، از هر عیبی پاك و منزه است، در  ن محسوب کنیم؛ چراکه اهللا متعال، هما

 باشد. [مترجم] ش نیز، از هر نقصی پاك میاقوال و افعال
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اعُ  ُ الطَّ
َ

 اَكَن هل
َّ
ُ إِال

َ
ُ هل َتَب ا�َّ

َ
 َما ك

َّ
نَُّه الَ يُِصيُبُه إِال

َ
ُم �

َ
 َ�ْعل

ً
هِ َصابِراً ُ�ْتَِسبا ِ

َ
ُث يف ب�

ُ
 ون َ�َيْمك

ِهيدِ  ْجِر الشَّ
َ
 )1(]خباري [روايت .»ِمْثُل أ

 فرمود: پرسیدم. نطاعو ي درباره اهللا رسول از گوید: می &عایشه ترجمه:

 را آن متعال، اهللا اما فرستد؛ می  بخواهد، که سهرک بر متعال اهللا هک ست عذابی طاعون،«

 با طاعون، شیوع هنگام اي، بنده هر بنابراین است. داده قرار مؤمنان براي رحمتی

 او به اهللا تقدیر بدون زیانی هیچ که بداند و بماند خود شهر در ثواب نیت و شکیبایی

 ».اشتد خواهد شهید اجر همانند اجري رسد، نمی

�ٍس  -٣٥
َ
ْيُت  اهللاإنَّ «يقول:  عنه قال: َسِمْعُت رسول ا�َّ  وَ�ْن أ

َ
قال: إَِذا اْ�َتل

نَّةَ 
ْ

صرَبَ َعوَّْضُتُه ِمْنُهَما اجل
َ
 )2(يُر�ُد عينْيه. [روايت خباري]». َعبِدي حببيبتَْيِه ف

 :است فرموده اهللا« فرمود: که شنیدم اهللا رسول از گوید: می انس ترجمه:
 بهشت او به عوضش در کند، صبر او و بیازمایم چشمانش گرفتن با را ام بنده هرگاه

 ».بخشم می
 شرح

 و صدیقه ي عائشه حدیث کرده، نقل صبر باب در که احادیثی ضمن در /مؤلف
 طاعون، که داد خبر اهللا رسول ،&عایشه حدیث در است. آورده را $مالک بن انس

 فرستد. می بندگانش از رخیب بر متعال اهللا که ست عذابی
 و اند دانسته ست، مشخّصی گیر همه بیماري یک که وبا همان را طاعون برخی،

 یابد شیوع جایی در که شود می گفته گیري همه بیماري هر به طاعون اند: گفته هم برخی

 بمیرند. آن بابت از مردم و
 که ست یعذاب گیر، همه بیماري یک عنوان به وبا یا طاعون صورت، هر در

 در مؤمن که شرطی به البته است؛ مؤمنان براي رحمتی ولی فرستد؛ می خداوند

 هیچ که باشد داشته باور و بماند ثواب امید و صبر با یافته، شیوع طاعون که شهري

 داشت. خواهد شهید اجر مانند اجري سان بدین رسد؛ نمی او به یلها تقدیر بدون زیانی

 و.... 3474صحیح بخاري، ش:  )1(
 .5653صحیح بخاري، ش:  )2(
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 إَِذا« فرمود: اهللا رسول که است آمده عوف بن نعبدالرحم از صحیح حدیث در

رٍْض  بِهِ  َسِمْعتُمْ 
َ
رٍْض  َوَ�عَ  َو�َِذا َعلَيِْه، َ�ْقَدُموا فَالَ  بِأ

َ
ْ�تُمْ  بِأ

َ
ْرُُجوا فَالَ  بَِها َوأ

َ
 )1(؛»ِمنْهُ  فَِراًرا خت

 و نروید جا آن به است، یافته شیوع )وبا( طاعون جایی، در که شنیدید هرگاه« یعنی:
 ترك را جا آن آن، از گریز خاطر به ،کرد پیدا شیوع )وبا( طاعون که بودید جایی در رگاهه

 .»نکنید
 جایی چنین به اگر زیرا رویم؛ نمی جا آن به آمد، طاعون جایی در اگر بنابراین

 طاعون و بودیم جایی در اگر چنین هم ایم. داده قرار هالکت معرض در را خود برویم،

 از توانیم نمی چراکه کنیم؛ نمی ترك را جا آن آن، از ترس خاطر هب کرد، پیدا شیوع

 .بگریزیم  یهال مشیت
 است: فرموده بیان ما براي خداوند که بیاوریم یاد به را داستانی

لَمۡ ۞﴿
َ
ِينَ ٱ إَِ�  تَرَ  � َّ�  ْ لُوٌف  َوُهمۡ  رِهِمۡ دَِ�ٰ  ِمن َخرَُجوا

ُ
ۡ ٱ َحَذرَ  � ُ ٱ لَُهمُ  َ�َقاَل  تِ َموۡ ل َّ� 

ْ مُ  حۡ  ُ�مَّ  وتُوا
َ
 ] ٢٤٣: البقرة[  ﴾ ُهمۚۡ َ�ٰ أ

آیا آن جمعیت چند هزار نفري را ندیدي که از ترس مرگ (و به قصد فرار از جهاد، بیماري 
طاعون را بهانه قرار دادند و) سرزمینشان را ترك کردند. اهللا به آنان فرمود: بمیرید (و با 

 نمود. بیماري طاعون، هالکشان کرد و) سپس آنان را زنده

 رو این از یافت؛ شیوع وبا سرزمینشان، در اند: گفته آیه این تفسیر در ماعل از برخی

 که بدانند تا کرد زنده سپس و هالك را ها آن اهللا، گریختند. و کردند ترك را جا آن

 کنند. فرار یهال مشیت از توانند نمی
 و باشد می ثواب) به (امید احتساب و صبر فضیلت به اي اشاره &شهعای حدیث

 ثواب متعال اهللا بمیرد، و کند صبر ده،آم وبا که نیمیزسر در انسان اگر که دهد می نشان

 دشو می باعث همین، و دارد زندگی به زیادي ي عالقه انسان، زیرا ؛دهد می او به را شهید
 به امید و شکیبایی و صبر با وقتی ولی کند؛ فرار سرزمین آن از خود نجات براي که

 به اهللا تقدیر و مشیت بدون زیانی هیچ که داند می و ماند می خود ي وبازده شهر در ثواب

 باشد. می اهللا لطف و فضل از این، و گردد می ثبت برایش شهید اجر رسد، نمی او

 .2219)؛ و مسلم، ش: 5730، 5729صحیح بخاري، ش: ( )1(
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 اهللا« :فرمود اهللا رسول که است آمده حدیث این در ؛مالک بن انس حدیث اما

 دارد، دوستشان خیلی که چشمانش گرفتن به را انسانی گاههر است: فرموده متعال

 کسی، هر ».داد خواهم او به را بهشت چشمش، دو عوضِ در کند، صبر او و بیازمایم

 او و بگیرد او از را اش بینایی و بیازماید را او اهللا اگر ولی دارد؛ دوست را چشمانش

 ي همه با که شتیبه فرماید. می عنایت او به را بهشت عوضش در اهللا نکند، قراري بی
َحِدُ�مْ  َسْوِط  َوَموِْضعُ « است: فرموده  اهللا رسول کند. می برابري دنیا

َ
َنَّةِ  ِمنَ  أ

ْ
 ِمنَ  ْ�ٌ خَ  اجل

ْ�يَا  آن در چه آن و دنیا از ت،بهش در شما شالق جاي ي اندازه به و« :یعنی )1(؛»َهافي َوَما ادلُّ

 زیرا است؛ بهتر مافیها و دنیا از بهشت، از متر یک دیگر: عبارت به .»باشد می بهتر است،

 اندك مساحت این یابد. می پایان و ست فانی دنیا و باشد می ماندگار و باقی آخرت،

 باشد. می بهتر است، آن در که چه آن و دنیا از بهشت،
 عوضش، در معموالً گیرد، می را انسان ي گانه پنج حواس از یکی متعال، اهللا وقتی

 توانایی از قدري به نابینا، انسان یک بسا چه کند. می تر قوي را حواسش دیگر از یکی

 راه بازار و کوچه در عصاکش، بدون و تنهایی به که است برخوردار ادراکی و حسی

 ي راننده و گیرد می تاکسی گاه داند؛ می را مسیرش هاي بلندي و ها پستی و رود می
 برو راست، برو گوید: می راننده به ودخ او، ولی ندارد؛ یاد را او ي خانه مسیر تاکسی،

 رسند. می اش خانه درب به که این تا چپ
*** 

يب َر�اٍح قال: قاَل يِل اْ�ُن عبَّاٍس  -٣٦
َ
ْهِل  $وعْن عطاءِ بْن أ

َ
ةً ِمن أ

َ
أال أر�َك اْمَرأ

تَِت انليبَّ 
َ
ةُ السْوداُء أ

َ
  اجَلنَّة؟ َ�ُقلت: بَ�، قال: هِذهِ الْمرأ

ُ
 أ

ِّ
ت: إِ�

َ
 فقال

ِّ
ع، و�ِ� رْصَ

اْدُع ا�َّ تعاىل يِل قال: 
َ
ف، ف تَ�شَّ

َ
نَُّة، و�ِْن ِشْئِت دَعْوُت ا�َّ «أ

ْ
إِن شْئِت َصرَبِْت ولِك اجل

ْن يُعا�َِيِك 
َ
 أ

َ
َداَع ». تَعاىل

َ
ف، ف ت�شَّ

َ
ْن ال أ

َ
اْدُع ا�َّ أ

َ
ف، ف تَ�شَّ

َ
 أ

ِّ
قالت: إِ�

َ
ْصرب، ف

َ
فَقالت: أ

َها. [متَّفق عليه]
َ
 )2(ل

 .2892صحیح بخاري، ش:  )1(
 2576؛ و صحیح مسلم، ش: 5652صحیح بخاري، ش:  )2(
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 زنی آیا گفت: من به $عباس بن عبداهللا گوید: می رباح ابی بن عطاء مه:ترج

 آمد پیامبر نزد سیاه؛ زن این گفت: $عباس ابن بلی. گفتم: ندهم؟ نشان تو به بهشتی

 مرا تا بخواه اهللا از گردم. می برهنه شوم، می هوش بی وقتی دارم؛ »صرع« من، گفت: و

 تو آنِ از بهشت عوض، در و کن. صبر خواهی، می اگر« فرمود: پیامبر . دهد شفا

 صبر گفت: ».دهد شفا را تو اهللا تا کنم می دعا برایت خواهی، می گرا و .بود خواهد

 و .نشود نمایان بدنم تا بخواه اهللا از شوم. می برهنه هوشی) بی (هنگام ولی کنم. می
 .کرد دعا برایش پیامبر

 شرح
 نشان او به را بهشتی یزن که کرد یشنهادپ /رباح ابی بن عطاء به $عباس ابن 

 گواهی هایشان ویژگی اساس بر اي عده اند: دسته دو بهشت، اهل که دانست باید  دهد.

 داده مژده بهشت به نشان، و نام با و مشخص طور به نیز اي عده و اند بهشتی که دهیم می

 اند. شده
 باتقوایی مؤمن هر ي رهدربا ما، و گنجد می پرهیزکاري مؤمن هر اول، ي دسته در

 ي سوره 133 ي آیه (در اهللا که گونه همان بود. خواهد بهشتی که دهیم می گواهی
ۡت ﴿ فرماید: می عمران) آل عِدَّ

ُ
 شده آماده پرهیزکاران براي بهشت،)«( یعنی:  ﴾ُمتَّقِ�َ لِلۡ  أ

 فرماید: می چنین هم ».است

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا ْوَ�ٰٓ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ
ُ
ٓ  ٧ َ�ِ�َّةِ لۡ ٱ َخۡ�ُ  ُهمۡ  �َِك أ  ِعندَ  ؤُُهمۡ َجَزا

ٰ  َرّ�ِِهمۡ   ٱ تَِهاَ�ۡ  ِمن ِريَ�ۡ  نٖ َعدۡ  ُت َج�َّ
َ
ٓ  ِ�ِينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ� بَدٗ  �ِيَها

َ
    ]٨  ،٧: البينة[  ﴾�ۖ �

ن ها، بهترین آفریدگا شک کسانی که ایمان آوردند و کارهاي شایسته انجام دادند، آن بی
ست که زیر درختانش جویبارها روان  اي هاي جاودانه هستند. پاداششان نزد پروردگارشان، باغ

 اند. ها در آن، جاودانه است و آن

 گواهی دهد، می انجام شایسته کارهاي که پرهیزکاري منمؤ هر ي درباره ما،

 گوییم مین و بریم نمی نام کسی از مشخّص طور به البته بود؛ خواهد بهشتی که دهیم می

 باطنش از نیز و خیر یا شود می خیر به ختم آیا که دانیم نمی زیرا ست؛ بهشتی فالنی، که

 نیکوکاري و منمؤ آدمِ وقتی رو این از نه. یا شدبا می ظاهرش مانند آیا که نداریم خبر

 باشد. بهشتی امیدواریم گوییم: می بلکه ست؛ بهشتی که گوییم نمی قاطعانه میرد، می
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 اهل عنوان به آنان از مشخّص، طور به که هستند کسانی بهشتیان، دوم ي دسته

 داده گواهی ها آن بودن بهشتی به اهللا رسول که کسانی مانند است؛ شده یاد بهشت

 عمر، ابوبکر، اند: یافته بهشت ي مژده که نفري ده یعنی مبشره، ي عشره مثل: است؛

 بن طلحه عوف، بن عبدالرحمن وقاص، ابی بن سعد زید، بن سعید علی، عثمان،

 بن قیس بن ثابت همانند: یا .عوام بن زبیر و جراح، بن عامر ابوعبیده عبیداهللا،

 از اهللا رسول که کسانی دیگر و رباح بن بالل و سالم بن عبداهللا معاذ، بن سعد شماس،

 فرمود. یاد بهشت اهل عنوان به مشخّص طور به آنان،
 شهادت رو این از اند؛ بهشتی که دهیم می گواهی نامشان رذک با ها این ي درباره ما،

 روشنی  به که کسانی سایر ي درباره طور همین و اند بهشتی $عمر و ابوبکر که دهیم می

 $عباس ابن که پوست سیاه بانوي این همانند اند. یافته بهشت بشارت نامشان، ذکر با و
 بانویی ،اهللا رسول ي ودهفرم به که داد خبر /رباح ابی بن عطاء شاگردش به

 ست. بهشتی
 و دارد صرع او، باشد؛ نداشته جامعه در جایگاهی و ارزش سیاه، زن یک شاید

 اهللا رسول از رو این از گردد؛ می برهنه و نمایان بدنش شود، می هوش بی وقتی
 در و کن. صبر خواهی، می اگر« فرماید: می او به پیامبر کند. دعا برایش تا خواهد می

 شفا را تو اهللا تا کنم می دعا برایت خواهی، می اگر و بود. خواهد تو آنِ از بهشت عوض،

 هنگام در شدنش برهنه خاطر به ولی کند؛ می انتخاب را اول ي گزینه و،ا ».دهد

 دعا برایش اهللا رسول نشوم. برهنه که کنید دعا پس گوید: می است؛ ناراحت هوشی، بی

 گشت. نمی نمایان بدنش شد، می صرع چارد هربار پس، آن از و کرد
 دارد: سبب دو صرع،

 که ست جسمی بیماري نوعی و باشد می اعصاب تشنج سبب به صرع، نوع یک

 کنند. اش معالجه درمانی، هاي شیوه با کنند می سعی پزشکان
 صورت بدین باشد؛ می انسان بر شیاطین یا ها جن تسلط سبب به رع،ص دیگر نوع

 شخصِ که اي گونه به گردد؛ می او هوشی بی باعث و شود می انسان دنب وارد یجنّ که

 شود. می هوش بی و ندارد حواسی و هوش صرع، شدت از و افتد می زمین به زده جن

 سخن شخص آن زبان به است، یافته راه انسان درون به که شیطانی یا جن ابس چه

 درون جنّ که آن حال ؛زند می حرف شخص، آن که کند می گمان شنونده، و گوید می
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 حالت در که شنویم می سخنانی زده، جن افراد از رو  این از گوید. می سخن که اوست

 با صرع، نوع این گویند. نمی ربطی بی سخنان چنین هستند، هوش به وقتی و عادي

 به جن، گاهی شود. می درمان علم اهل توسط بیمار بر قرآن آیات خواندن و قرائت

 در گوید. می خواند، می او بر که عالمی به را انسان به ورودش علت و آید درمی سخن

 فرماید: می اهللا که جا آن است؛ شده اشاره صرع نوع این به یزن کریم قرآن

ِينَ ٱ﴿ َّ�  
ۡ
ْ لّرَِ�وٰ ٱ ُ�ُلونَ يَأ ِيٱ َ�ُقومُ  َكَما إِ�َّ  َ�ُقوُمونَ  َ�  ا يۡ ٱ َ�َتَخبَُّطهُ  �َّ  ِمنَ  نُ َ�ٰ لشَّ

ۡ ٱ ۚ ل     ]٢٧٥: البقرة[  ﴾َمّسِ
شدت دچار  خیزند که شیطان، او را بهخورند، همانند کسی (از قبرشان) بر میآنان که ربا می

 جنون و اختالل حواس کرده است.

 همان که کند می دچار حواس اختالل به را انسان شیطان، که دهد می نشان آیه این

 خود مسند در /احمد ماما است؛ شده اشاره زدگی جن به نیز سنت در است. »صرع«

 داشت کودکی خود با که دید را زنی سفرهایش از یکی در اهللا رسول که: کرده روایت

 که جنی با پیامبر آورد. پیامبر نزد را کودکش زن، آن شد. می هوش بی کودك، آن و

 پاس به زن آن و رفت بیرون ،جن تریب بدین و گفت سخن بود، شده رهچی کودك بر

 )1(.داد ایشان به اي هدیه پیامبر لطف
 مانند گویند؛ می سخن شود، می چیره صرع به مبتال شخص بر که جنّی با علم اهل

 را اي زده جن باري گوید: می /القیم ابن شاگردش ./حرانی والعباساب االسالم شیخ

 جنّی نرفت. بیرون وجودش از جن خواند، بیمار آن بر /شیخ هرچه آوردند. نزدش

 آن -دارم. دوست را مرد این من، گفت: و درآمد سخن به بود، شخص آن بدن در که

 و بترس خدا از ندارد. دوست را تو او، ولی گفت: او به /شیخ -بود. مؤنث جن،
 زد؛ بیمار گردن به شدت به /االسالم شیخ که این تا نکرد قبول جن ولی برو. بیرون

 و شرافت به باشد؛ گفت: جن سرانجام، گرفت. درد خودش دست که اي گونه به

، در سندش انقطاع وجود ةروایت یعلی بن مر ) به4/170صحیح لغیره؛ روایت احمد در المسند ( )1(
» برهان الشرع فی إثبات المس والصرع«آمده است. نگا:  485ي  شماره به ةالصحيح ةالسلسلدارد و در 

ي این موضوع بحث کرده و  از شیخ علی حسن بن عبدالحمید الحلبی األثري که در آن، به خوبی درباره
 ره پرداخته است.با گویی شبهاتی در این به پاسخ
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 به و من احترام به نیست الزم فرمود: /االسالم شیخ روم. می بیرون شیخ، بزرگواري

 بدین برو. بیرون رسولش و اهللا از اطاعت خاطر به بلکه بروي؛ بیرون من، کرامت خاطر

 گفت: و آمد خود به بیمار، آن و رفت بیرون بیمار وجود از شیخ، حضور در جن ترتیب

 داد: پاسخ نفهمیدي؟! تو و زد را تو همه این اهللا؛ سبحان گفتند: هستم؟ جا نای من چرا

 یافت. بهبود و کردند بازگو برایش را داستان است؛ زده مرا که نکردم احساس اصالً
 هم صرع، نوع این ست: گفتنی دارد. وجود دست این از زیادي هاي نمونه و ها مثال

 بند پاي شب و صبح اوراد و اذکار به باید گیري پیش براي گیري. پیش هم و دارد درمان

 امانِ و حفظ در صبح تا بخواند، شب در را آن هرکس که الكرىس ةآي جمله: از باشیم؛

 فلق اخالص، هاي  سوره چنین هم شود. نمی نزدیک او به شیطانی، هیچ و بود خواهد اهللا

 است. مدهآ اهللا رسول احادیث در که اورادي و ناس و
 است، شده زدگی جن دچار که کسی درمان براي صرع؛ نوع این درمان اما و

 بیمار بر باشد، می اهللا به بردن پناه یا استعاذه و پند هشدار، حاوي که قرآن از ییها آیه

 برود. بیرون جن، تا خوانند می زده جن یا
 است. شده اشاره باشد، می بهشت هب ورود سبب که صبر فضیلت به حدیث، این در

 تو پاداش بهشت، و کن صبر خواهی، می اگر« فرمود: زن آن به اهللا رسول که جا آن

 ».بود خواهد
*** 

يب عْبِد الرَّمْحِن عْبِد ا�َّ بِن مْسُعودٍ  -٣٧
َ
ْ�ُظُر إىِل رسوِل اهللا وعْن أ

َ
 أ

ِّ
�

َ
�
َ
 قال: ك

ِ وَسالَُمُه َعلْيهم، رَضَ  نْبِياء، صلواُت ا�َّ
َ
 من األ

ً
م �ْيِك نَبّيا ْدمْوهُ وُهو يْمسُح ادلَّ

َ
أ
َ
ْوُمُه ف

َ
ُ�ُه ق

ِفْر لَِقْو� فإِ�َُّهْم ال يْعلُمونَ «عْن وْجِهه، يُقول: 
ْ
همَّ اغ

َّ
 )1(عليه] [متفق». الل

 از که بینم می را  اهللا رسول اکنون، هم گویا گوید: می مسعود بن اهللا عبد ترجمه:

 خون که حالی در او و کردند آلودش خون و زدند را او قومش، که کند می حکایت پیامبري

 ».دانند نمی ها آن چراکه ؛ببخش مرا قوم اهللا! یا« گفت: می کرد، می پاك اش چهره از را
 

 .1792)؛ ومسلم، ش: 6629، 3477صحیح بخاري، ش: ( )1(
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 شرح
 پیامبران بر که فرماید می اشاره هایی سختی از بخشی به حدیث این در پیامبر

 زیرا داد؛ پیامبرانش به را رسالت ابالغ ي وظیفه متعال، اهللا است. گذشته السالم علیهم

 است: فرموده اهللا که گونه همان داشتند. را مقامی چنین شایستگی ها، آن

ُ ٱ﴿ عۡ  �َّ
َ
      ]١٢٤: األنعام[  ﴾ۥۗ رَِساَ�َهُ  َعُل َ�ۡ  ُث َحيۡ  لَمُ أ

 داند رسالتش را به چه کسی بدهد.اهللا، خود می

 را منکر از نهی و وفمعر به امر و دعوت تبلیغ، رسالت، پذیرش شایستگی نپیامبرا

 نمایند. صبر راه این در و کنند تحمل را راه این هاي سختی توانستند می و داشتند

 در حتی و کردند اذیت خود، ي آزاردهنده کارهاي و دار نیش سخنان با را یهال پیامبران

 است: داده خبر پیامبرش به متعال، اهللا که چنان کشتند. را ها آن موارد، از اي پاره

بَۡت  َولََقدۡ ﴿ ْ  لَِك َ�بۡ  ّمِن رُُسلٞ  ُكّذِ وا ٰ  فََصَ�ُ ْ  َما َ�َ بُوا ْ  ُكّذِ وُذوا
ُ
ٰٓ  َوأ ٰ  َح�َّ تَٮ

َ
ۚ نَۡ�ُ  ُهمۡ �  نَا

َل  َوَ�  ِۚ ٱ تِ لَِ�َِ�ٰ  ُمَبّدِ ٓ  َولََقدۡ  �َّ ۡ ٱ �ََّبإِيْ  ِمن َءكَ َجا  َكُ�َ  َ�نَ  �ن ٣٤ َسلِ�َ ُمرۡ ل
ن َت َطعۡ تَ سۡ ٱ فَإِنِ  َراُضُهمۡ إِعۡ  َك َعلَيۡ 

َ
 ٱ ِ�  اَ�َفقٗ  َتِ�َ تَبۡ  أ

َ
وۡ  ِض �ۡ�

َ
ٓ ٱ ِ�  اُسلَّمٗ  أ َما  ءِ لسَّ

 
ۡ
ٓ  َولَوۡ  يَٖة� � �َِيُهمَ�َتأ ُ ٱ ءَ َشا ۡ ٱ َ�َ  َ�ََمَعُهمۡ  �َّ   ﴾٣٥ ِهلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ ِمنَ  تَُ�وَ�نَّ  فََ�  ُهَدىٰۚ ل

   ]  ٣٥  ،٣٤: األنعام[ 
ر برابر تکذیبِ دیگران شکیبایی نمودند و اذیت و پیش از تو نیز پیامبرانی تکذیب شدند و د

تواند حکم و قانون اهللا را تغییر دهد. که یاري ما به آنان رسید. هیچ چیز نمی آزار دیدند تا آن
گردانی آنان بر تو  روي که چنانبدون شک بخشی از سرگذشت پیامبران به تو رسیده است. 

زمین پیدا کن یا نردبانی به سوي آسمان  سنگین و دشوار است، اگر توانستی سوراخی در
و اگر اهللا اراده کند، آنان را بر هدایت  اي بیاور (تا ایمان بیاورند).جستجو نما و برایشان نشانه

 آورد؛ پس، از جاهالن مباش.گرد می

 را تو که است کرده اقتضا چنین ی،هال حکمت گوید: می اهللا رسول به آیه این

 شوند. مشخّص هم، با رویارویی و درگیري دنبالِ به اطلب و حق تا کنند تکذیب
 قومش، که فرمود بیان را پیامبران از یکی حکایت باد، او بر خدا درود که پیامبرمان

 خدایا!« گفت: می و کرد می پاك صورتش از را خون او، کردند؛ آلودش خون و زدند را او

 باز و بزنند، را او که است انسان یک صبر کمال این، ».دانند نمی ها آن ببخش؛ مرا قوم

 درصدد و شود می خشم از آکنده بزنند، دنیا خاطر به را کسی اگر باشد. خیرخواهشان
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 تازه، کند؛ می آمرزش دعاي برایشان او و زنند می را خدا پیامبر اما آید؛ برمی انتقام

 این با اهد.خو نمی ها آن از پاداشی هیچ و دهد می انجام منت بی و مزد بی را دعوتش

 دعا به دست او، و آید می خون صورتش، و سر از که زنند می قدر آن را او حال،

 کند. می مغفرت درخواست قومش براي و دارد برمی
 بلکه است؛ نکرده بازگو وقتمان، کردن پر براي یا بیهوده را حکایت این اهللا رسول

 حرکت دعوت مسیر در آن، طبق و بگیریم درس آن از تا نموده حکایت ما براي را آن

 فرماید: می اهللا کنیم؛

ٞ ِعۡ�َ  َقَصِصِهمۡ  ِ�  َ�نَ  لََقدۡ ﴿ ْوِ�  ة
ُ
 ٱ ّ�ِ

َ
    ]١١٠: يوسف[  ﴾ِب� َ�ٰ لۡ ۡ�

 ها و سرگذشتشان، عبرتی براي خردمندان وجود دارد. راستی در داستان به

 به دعوت هرا در باید که است این گیریم، فرامی پیامبر این حکایت از که درسی  

 شکیبا برابرش در و کنیم تحمل را دیگران رفتاري و گفتاري هاي سختی اهللا، سوي

 در انگشتش وقتی که کنیم اقتدا او به و بیاوریم یاد به را خدا رسول هاي سختی و باشیم

 گفت: می شد، زخمی جهاد،
نِْت  َهْل 

َ
  أ

َّ
ِ  لِ َسِبيـ فِـيوَ   َدِميت ِإْصبَعٌ  إِال  يتلَقِ  َما ا�َّ

 ».است اهللا راه در رسیده، تو به چه آن و اي شده زخمی که نیستی بیش انگشتی تو«
 به یا گویند می ما خود به دعوت، راه در که اي آزاردهنده سخنان برابر در باید آري!

 بدانیم؛ گناهانمان بخشش یا درجاتمان رفع ي مایه را آن و باشیم صبور رسد، می ما

 باشد. داشته وجود دعوتمان در خللی کار، ي شیوه یا ص،اخال لحاظ از شاید چراکه

 دارد؛ وجود دعوتمان در که بود اهدخو نقصی ي کفاره دعوت، راه هاي سختی تحمل

 بنابراین نباشد؛ عیبی هیچ کارش در که ندارد امکان هم باز ،کند کار هر انسان زیرا

 رفع چنین هم و گر عوتد کارِ هاي کاستی تکمیل براي اي زمینه دعوت، راه هاي سختی

 که این نه دهد، ادامه راهش به صبورانه باید گر دعوت رو این از بود؛ خواهد درجاتش

 کنم. تحمل را سختی همه این که نیستم مجبور و ام شده خسته بگوید: و کند نشینی عقب

 پایان و گذرد می که ست روزي دچن نیست؛ طوالنی دنیا، باشد. صبور باید بلکه خیر؛

 کند. حکم خواهد،ب که هرطور اهللا تا کن صبر دعوت راه در پس یابد. می
 آن حکایت ما براي که بینم می را اهللا رسول اکنون، هم گویا« گفت: مسعود ابن

 که دهد می نشان مسعود بن عبداهللا بیانی ي شیوه این ».که... کند می بیان را پیامبري
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 عباراتی چنین از تواند می کند، می گوباز که سخنی یا خبر صحت بیان براي انسان،

 وقتی است. کرده حفظ درستی به را سخن یا خبر آن دهد می نشان که نماید استفاده

 صالح سلف به واقع، در گیرد، می کار به سخنش تثبیت براي را اي شیوه چنین انسان،

 دارد. رواج مردم عموم میان در که ست امري این، و کرده اقتدا
*** 

يب ُهَر�ْرة َوع -٣٨
َ
يب َسعيٍد وأ

َ
ُمْسلَِم ِمْن نََصٍب «قال:  عن انلَّيبِّ  $ْن أ

ْ
َما يُِصيُب ال

ر ا�َّ بَها ِمْن   �فَّ
َّ
ها إِال

ُ
ُة �َُشاك

َ
ْوك ًذى َوالَ غم، حىتَّ الشَّ

َ
َوالَ َوَصٍب َوالَ َهمٍّ َوالَ َحَزن َوالَ أ

 )1(]متفٌق عليه[». خَطايَاه
 رنج، هیچ« فرمود: پیامبر گویند: می $ابوهریره و (خدري) ابوسعید ترجمه:

 اهللا که این مگر رسد، نمی مسلمان به اندوهی و غم و آزار ناراحتی، نی،نگرا بیماري،

 .»رود می فرو پایش در که خاري حتی بخشد؛ می را گناهانش آن، ي وسیله به

ُت ىلَع انليَبِّ  وعن ابْن مْسُعود -٣٩
ْ
ُت َوُهو يُوَعُك  قال: َدخل

ْ
 !يا رُسوَل ا�َّ  :َ�ُقل

 َشِديداً قال: 
ً
َما يُوَعُك رَُجالِن ِمْنُ�م«إِنََّك تُوعُك َوْعاك

َ
وَعُك ك

ُ
 أ

ِّ
َجْل إِ�

َ
نَّ ». أ

َ
ت: ذلك أ

ْ
ل
ُ
ق

ْجرْ�ن؟ قال: 
َ
َك أ

َ
ر «ل  َ�فَّ

َّ
َها إال

َ
ٌة َ�َما فْو�

َ
ًذى، شْوك

َ
َذلك َما ِمْن ُمْسلٍِم يُِصيُبُه أ

َ
َجْل َذلك ك

َ
أ

َهاا�َّ 
َ
جرةُ َور� ُطُّ الشَّ

َ
َما حت

َ
ْت عْنُه ُذنُوُ�ُه ك  )2([متفٌق عليه]». بَها سيئاته، وَحطَّ

 اي گفتم: داشتند. تب ایشان و رفتم؛ پیامبر نزد گوید: می مسعود ابن ترجمه:

 تب شما، از نفر دو ي اندازه به من بله،« فرمود: دارید. شدیدي تب شما، خدا! رسول

 طور همین ه،بل« فرمود: رسد؟ می شما به پاداش دو که است این براي اآی گفتم: ».کنم می

 را آن اهللا، که آن مگر رسد، نمی آن از تر کم یا خار چون هم آزاري مسلمانی هیچ به است؛

 ».ریزد می درختان برگ که ریزد می چنان آن گناهانش، و دهد می قرار گناهاش ي کفاره
 
 
 

 .2573)؛ و مسلم، ش: 5642، 5641صحیح بخاري در چندین مورد، از جمله، ش: ( )1(
 .2571؛ و مسلم، ش: 5648صحیح بخاري، ش:  )2(
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 شرح
 مسلمان به که رنجی یا بیماري و هاندو و غم هر که نای بر ست دلیلی دوحدیث، این 

 و دهد می قرار مسلمان گناهان ي کفاره را آن که باشد می اهللا سوي از نعمتی رسد، می
 ریزد. می گناهانش آن، با

 غمگین؛ روزي و است شاد روزي باشد؛ شاد همیشه دنیا در انسان، که ندارد امکان

 مختلف ابعاد در سان بدین رسد. نمی هم روزي و رسد می خود ي خواسته به روز یک

 در خود، ي جامعه و خانواده ي درباره و خویش، روان و جسم مورد در خود، زندگی

 مشکالت، این ي همه وجود با ولی دارد؛ قرار فراوانی مشکالت و امتحان معرض

 رسد، می وا به مشکلی یا زیان اگر زیرا است؛ خیر او براي مؤمن، احوال و اوضاع ي همه

 این، و کند می خدا شکر گردد، می برخوردار نعمتی یا خوشی از اگر و ورزد می شکیبایی

 اوست. نفع به
 درد یا رسیده تو هب که اندوهی که نکن خیال شدي، گرفتار مصیبتی به اگر بنابراین 

 بدون و نتیجه بی فرورفته، پایت در که خاري حتی یا اي دهش رشاتگرف که رنجی و

 و یابی می فراوانی خیر عوضش در تو شد؛ خواهد فراموش یا بود خواهد شاپاد
 باشد. می اهللا سوي از نعمتی از این، و ریزد می درختان برگ مثل گناهانت،
 صورت این در شد،با امیدوار نیز ثواب و اجر به شکیبایی، و صبر کنار در انسان اگر

 دارند: صورت دو ها، سختی و مشکالت بنابراین شود. می برخوردار نیز پاداش و اجر از
 به و بیاورد خاطر به را آن پاداش و اجر اگر شود؛ می گرفتار مصیبتی به مسلمانی، 

 فایده دو رسیده، او به که مصیبتی در صورت، این در ببندد، امید و دل اهللا، نزد آن ثواب

هایش. نیکی افزایش سبب هم و اوست گناهان ي کفاره هم دارد: وجود

 او به که مصیبتی بابت از و بماند غافل ثواب، و اجر به امید یا احتساب از اگر ماا

 این هم باز ولی  شود، نمی افزوده هایش نیکی بر اگرچه باشد، گیر دل است، رسیده

 امیدوار آن اجر به و نکرده صبر که سبب بدان اگرچه اوست. گناهان ي کفاره مصیبت،

 ت.داش نخواهد پاداشی است، نبوده
 حتی رسد، می او به که مصیبتی و رنج هر در انسان، که است خوب چه بنابراین

 لطف این، نماید. صبر ثواب، به یابی دست نیت به پایش، در خار فرورفتن هنگام به
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 یا دهد می پاداش او به عوض، در و کند می مصیبت گرفتار را مؤمنش ي بنده که خداست

 بخشد. می را گناهانش
*** 

يب ُهَر�رة وعنْ  -٤٠
َ
ِ  أ ُ بِِه َخْ�اً يُِصْب ِمْنهُ : « قال: قال رسوُل ا�َّ ». َمْن يُرِِد ا�َّ
 )1([روايت خباري]

 بخواهد، را او خیرِ اهللا، که کسی« فرمود: اهللا رسول گوید: می ابوهریره ترجمه:

 ».کند می مصیبت گرفتار را او

�ٍَس  -٤١
َ
َصابَه، « : قال: قال رسوُل ا�َّ  وَ�ْن أ

َ
َمْوَت لرُِضٍّ أ

ْ
حُدُ�ُم ال

َ
ال يَتمن�َّ أ

ةُ 
َ
وفا

ْ
� إَِذا اَكنَِت ال

َّ
ياةُ َخ�اً يِل وتوف

ْ
ْحي� ما اَكنَت احل

َ
ُهمَّ أ

َّ
إِْن اَكَن ال بُدَّ فاعالً فليُقل: الل

َ
ف

 )2([متفق عليه]». َخْ�اً يِل 
 که مصیبتی خاطر هب شما از یک هیچ« فرمود: اهللا رسول گوید: می انس ترجمه:

 تا !اهللا یا بگوید: ندارد، دیگري ي چاره اگر اما نکند؛ مرگ آرزوي شود، می گرفتار آن به

 است، من نفع به مرگ که گاه آن و دار نگه زنده مرا است، من نفع به زندگی که زمانی

 ».بمیران مرا
 شرح

 ی)هال اشپاد به (امیدواري احتساب و صبر پاداش ي باره رد حدیث دو ،/مؤلف

 گر بیان هردو، که مالک بن انس از دیگر حدیثی و ابوهریره از حدیثی است؛ آورده

 هاست. سختی و ها مصیبت تحمل و شکیبایی و صبر وجوب
ُ  يُرِدِ  َمنْ « فرمود: اهللا رسول که ابوهریره حدیث اما  .»ِمنْهُ  يُِصْب  َخْ�اً  بِهِ  ا�َّ

 صحیح هردو، و آن؛ کسر به و »صاد« فتحِ به است: آمده صورت دو به ،»يصب« ي واژه

 کند می گرفتار ها سختی و ها مصیبت به را او اهللا که معناست بدین صاد، فتح به است.

 دارد؛ فراگیرتري مفهومِ ،»ِمْنهُ  ُيِصبْ « اما صبري. بی یا کند می صبر که بیازماید را او تا

 .5645صحیح بخاري، ش: )1(
 .2680؛ و صحیح مسلم، ش:5671صحیح بخاري، ش:  )2(
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 احادیث به مقید مطلق، حدیث این .شود می مصیبت گرفتار دیگران، یا اهللا سوي از یعنی

 مصیبت گرفتار را او بخواهد، را او خیرِ اهللا، که کسی دهد: می نشان که ست دیگري

 آن در خیري هیچ نکند، صبر اگر ولی کند؛ می صبر ثواب، نیت و امید به نیز او و کند می

 و ها صیبتم به کافران است. نکرده خیر ي اراده وا براي اهللا، حقیقت، در و نیست
 میرند؛ می کفر حالِ در و مانند می کفرشان بر ولی شوند، می دچار فراوانی هاي سختی

 هر که است این منظور، لذا است. نکرده خیر ي اراده ها این براي اهللا، که نیست شکی

 هر شد، بیان تر پیش که نهگو همان زیرا است؛ خیر او براي کند، صبر ها سختی بر کس

 انسان گناهان که این از باالتر خیري و خوبی چه و است گناهان ي کفاره مصیبتی

 ایام، گذشت با و هستند دنیوي حداکثر، باشند، هرچه ها سختی چراکه شود؛ بخشیده

 هر رو این از است. ماندگار آخرت، عذاب اما شوند؛ می تر سبک یا و یابند می انپای

 توست. نفع به باشد، گناهانت ي کفاره که مصیبتی
 مرگ آرزوي مصیبت یا سختی در انسان که این از اهللا رسول ؛انس حدیث اما و

 را آن تحمل تاب چون که شود می گرفتار مصیبتی به انسان، بسا چه فرمود. منع کند،

 و آورد می زبان به را این گاهی بکُش. مرا خدایا! گوید: می و کند می مرگ آرزوي ندارد،
 همین زیرا است؛ فرموده نهی این از اهللا رسول ند.ک می مرگ آرزوي قلب، در گاهی

 از باید ،شدیم گرفتار مصیبتی به اگر بنابراین باشد. او صالح و خیر به تواند می مصیبت،

 مرگ آرزوي اگر اما ماست؛ خیر به این، و نماید عنایت صبر توفیق ما به که بخواهیم اهللا

 هر دنبال به زیرا نشویم؛ راحت نیز مردن با و باشد ام زیان به مرگ شاید دانیم؛ نمی کنیم،

 شاعر: ي گفته به نیست. راحتی و آرامش مرگی،
 األحيــاء ُت ـيِّ مَ  ُت ـالّميِ  اـإنّم  بميٍِّت  فاسرتاح مات َمن ليَس 

 که هستند نماهایی زنده مرده، نیست؛ مرده شود، راحت و بمیرد که کسی«

 ».نیستند راحت
 زنده که وقتی تا ولی بینجامد؛ قبر عذاب و جازاتم به ن،انسا مرگ بسا چه آري!

 به این، که است واضح بازگردد. اهللا سوي به و کند توبه شاید و دارد توبه فرصت است،

 از اهللا رسول نکنید. مرگ آرزوي شدید، گرفتار مصیبتی به اگر حال، هر به اوست. نفع

 کند می خودکشی ها سختی در که کسی اما است؛ فرموده منع ها، سختی در مرگ آرزوي
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 گیرند، می قرار تنگنا در وقتی که شوند می پیدا نادانی هاي آدم داشت؟ خواهد حالی چه

 حقیقت، در و شندکُ می را خود سم، خوردن با یا و چاقو با یا کنند می آویز حلق را خود

 به عذاب، یک از بلکه شوند؛ نمی راحت و گردند می گرفتار تري دردناك عذاب به

 همان با کند می خودکشی که کسی زیرا یابند؛ می انتقال تري سخت و تر رگبز عذاب

 در کند، ودکشیخ چاقو با اگر شود. می مجازات دوزخ در کُشد، می را خود که اي وسیله

 یا نماید خودکشی سم با اگر طور همین زند. می چاقو خود، به شکل همان به آخرت،

 روش همان به بکشد، را خود که روشی هر به یا و بیندازد کوه باالي از را خودش

 شود. می عذاب
 زینیگجا که صورتی در کرد، می منع چیزي از وقتی که بود اهللا رسول عادت

 ذکر را مباح امر اهللا از پیروي به و فرمود می بیان را آن داشت، وجود آن براي مباحی

 گفتن از اهللا که ببینیم بقره ي سوره 104 ي آیه در توانیم می را اش نمونه کرد؛ می

 است؛ نموده بیان زین،یگجا عنوان به را »انظرنا« ي واژه و فرموده منع »راعنا« ي واژه

 فرماید: می
َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�

َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا ْ  ِعَناَ�ٰ  َ�ُقولُوا   ]١٠٤: البقرة[  ﴾نَانُظرۡ ٱ َوقُولُوا

(مراعتمان را بکن که این  راعناپیامبر) نگویید:  اید! (خطاب بهاي کسانی که ایمان آورده 
-آمیز است)؛  بلکه بگویید: أُنظرنا (که به همان معناست و اهانتلفظ در زبان عبري، اهانت

 آمیز نیست).

 اهللا  رسول نزد مرغوبی خرماي کنم: می اشاره نبوي سنت از اي نمونه به باره این در
 خیر. گفتند: ؟»ندمرغوب گونه این خیبر، خرماهاي ي همه آیا« رسید:پ اهللا رسول آوردند.

 از صاع سه مقابل در را صاع دو و صاع، دو مقابل در را خرما این از صاع یک ما،

 خرمایی ابتدا بلکه نکنید؛ چنین« فرمود: اهللا  رسول کنیم. می خریداري دیگر، خرماهاي

 ».کنید خریداري مرغوب يخرما آن، پول از و بفروشید ،دارد تري پایین کیفیت که را

 دیگر، سوي از نمود، منع خرما به خرما ي معامله از سو یک از اهللا رسول اگر که بینیم  می

 فرمود. ارائه مرغوب خرماي خریداري براي گزینی جاي و کار راه
 راه نموده، منع مرگ آرزوي از که این ضمن اهللا رسول نیز انس حدیث در

 ي دهنده نشان مرگ، آرزوي زیرا ؛است دهدا قرار ما ويفرار  نیز سالمی و درست
 حدیث در که دعایی با ولی ست؛ یهال قدر و قضا برابر در انسان نارضایتی و صبري بی



 الصالحین شرح ریاض   214

 اهللا از نماید، مرگ تمناي که آن بی و سپارد می خدا به را کارش انسان، آمده،
 به مرگ، هرگاه و بدارد زنده را او است، بهتر او براي زندگی، که زمانی تا که خواهد می

 داناي به را کارش رو این از و داند نمی غیب انسان، چراکه بمیراند؛ را او اوست، خیر

 کند. می واگذار آشکار و نهان
 را او زودتر هرچه که خواهد می خدا از انسان که است این واقع در مرگ، آرزوي

 و توبه مثل هایی خوبی از گردد؛ یم محروم فراوانی خیر و خوبی از سان، بدین و بمیراند
 پشیمان میرد، می که هرکسی« است: آمده حدیث در نیک. کارهاي تر بیش هرچه انجام

 و است نداده انجام تري بیش هاي نیکی که گردد می پشیمان باشد، نیکوکار اگر شود؛ می
 سیک شاید ».شود می پشیمان نکرده، عذرخواهی و توبه که این از باشد، بدکار اگر

 زنده را ما ماست، نفع به زندگی، که زمانی تا خدایا! کنیم: دعا که دارد معنایی چه بگوید:

  بمیران؟ را ما ماست، نفع به مرگ، که گاه آن و بدار
 آگاه مطلق طور به انسان، فرجام و آینده از اهللا بلکه نیست؛ طور این گوییم: می

 فرماید: می اهللا ندارد. خبر نیز عدب ي لحظه یک از که است انسان این، و باشد می
﴿ ۚ ُ �ِض ٱۡلَغۡيَب إِ�َّ ٱ�َّ

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ�  ]65نمل:[   ﴾قُل �َّ َ�ۡعلَُم َمن ِ� ٱلسَّ

 داند.  ها و زمین، غیب نمی یک از موجودات آسمان بگو: جز اهللا هیچ

 فرماید: می چنین هم

اَذا ٞس َ�فۡ  رِيتَدۡ  َوَما﴿ يِّ  ُسۢ َ�فۡ  رِيتَدۡ  َماوَ  �ۖ َغدٗ  ِسُب تَ�ۡ  مَّ
َ
� بِأ

َ
  ﴾َ�ُموُتۚ  ٖض أ

  ]٣٤: لقامن[ 
داند در کدامین  کس نمی وردي خواهد داشت و هیچآ داند که فردا چه دست  کس نمی  و هیچ

 میرد. سرزمین می

 براي وقتی بنابراین مردن. یا اوست نفع به زندگی، که داند نمی ما از یک هیچ آري،

 در را او عمرِ ،خداوند که کنیم قید هم را این باید م،کنی می عمر طول دعاي کسی

 خوبی و خیر عمرش، طول در سان بدین تا بگرداند طوالنی خویش، بندگی و اطاعت

 که چنان کرد؛ مرگ آرزوي &عمران بنت مریم چرا که کند اعتراض کسی شاید باشد.

 است: آمده مریم ي سوره 23 ي آیه در
نِسيّٗ  ايٗ �َسۡ  َوُ�نُت  َذاَ�ٰ  َل َ�بۡ  ِمتُّ  تَِ� لَيۡ َ�ٰ  قَالَۡت ﴿   ﴾ ٢٣ امَّ

 ها رفته بودم. گفت: اي کاش قبل از این مرده و از یاد
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 که: است این پاسخش،
 براي است، شده ممنوع ما آیین در و بوده مشروع گذشته هاي امت براي چه آن :اوالً

 است. کرده منسوخ را گذشته هاي آیین ما، دین زیرا نیست؛ حجت ما
 از آزمون، این از پیش کاش اي که نمود آرزو بلکه نکرد؛ مرگ آرزوي مریم :انیاًث

 زودهنگام مرگ آرزوي این، بود. کرده عمر هم سال هزار مثالً اگرچه رفت؛ می دنیا

 نیست.
 شخصی و کند می مرگ آرزوي اش زندگی تنگناهاي و ها گرفتاري خاطر  به شخصی

 دو این میان باید د؛دپسن می را آن اهللا که نماید می مرگ تمناي مسایلی ي پایه بر دیگر،

 زیرا است؛ جایز دوم، مورد و کرده منع تنخس مورد از اهللا رسول بگذاریم. فرق

 سبب به کند، می مرگ آرزوي مصیبتی یا سختی خاطر به انسان که هنگامی

 به و ایدنم برص ها سختی برابر در که است واجب انسان بر که ن آ حال ست؛ صبري بی

 انسان به که اندوهی و غم و بیماري سختی، رنج، هر باشد. امیدوار یهال پاداش و اجر

 پیشه شکیبایی و صبر  ثواب، و اجر امید به اگر و بود خواهد گناهانش ي کفاره رسد، می

 انسان نفع به ناگوار، مصیبت همان ترتیب بدین و گردد می درجاتش رفع سبب کند،

ُمْؤِمِن  ألْمرِ  َعَجباً « است: آمده حدیث در که هگون همان شود؛ می
ْ
ْمَرهُ  إِنَّ  ال

َ
ُ  لُكَّهُ  أ

َ
 َخْ�، هل

  ألَِحدٍ  َذلَِك  َولَيَْس 
َّ
ُمْؤِمن: إِال

ْ
َصاَ�تْهُ  إِنْ  لل

َ
اءُ  أ ، َخْ�اً  فَاَكنَ  َشَكرَ  رَسَّ

َ
َصاَ�تْهُ  َو�ِنْ  هل

َ
اءُ  أ  َصرَبَ  رَضَّ

ُ  خْ�اً  فاََكنَ 
َ

 خیر او براي احوالش، و اوضاع ي همه که مؤمن حال از شگفتا« یعنی: )1(؛»هل

 شکر برسد، او به خوشایندي ي مسأله اگر ندارد: ضعیو چنین مؤمن، جز کسی و است

 ».اوست خیرِ به این، و نماید؛ می صبر برسد، او به ناگواري ي مسأله و زیان اگر و کند می
*** 

رتِّ  عبدِ  وعْن أيب -٤٢
َ
ِ  اهللاِ َخبَّاِب بْن األ  رسوِل ا�َّ

َ
ْونَا إىِل

َ
ٌد  قال: َشك َوُهو ُمَتوسِّ

ْبلُ�ْم 
َ
د اَكَن َمْن �

َ
قال: ق

َ
َا؟ ف

َ
ال تَْدُعو نل

َ
َا أ

َ
ال �َْستَْنرُص نل

َ
َنا: أ

ْ
ْعبِة، َ�ُقل

َ
ك

ْ
ُ يف ظلِّ ال بُردةً هلَ

ِمنْ 
ْ
ْرِض فُيْجَعُل �ِيَها، ثمَّ يُْؤِ� بال

َ
ُ يف األ

َ
ِسِه فُيجعُل يْؤَخُذ الرَُّجُل فُيْحَفُر هل

ْ
شارِ َ�ُيوَضُع ىلَع َرأ

هُ ذلَك َ�ْن ِدينِه، وا�َّ  ِْمِه َوعْظِمه، ما يَُصدُّ ديِد َما ُدوَن حلَ
ْ

ْمشاِط احل
َ
نْصَفْ�، و�ُْمشُط بِأ

 .2999یح مسلم، ش: صح )1(
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ْ
ئ  اهللا واذلِّ

َّ
 إِال

ُ
 َحرْضْموَت ال �اف

َ
ْمر حىتَّ �ِس� الرَّاكُِب ِمْن صْنعاَء إىِل

َ
ُ َهذا األ َب يلتِمنَّ ا�َّ

ونَ 
ُ
 )1([روايت خباري]». ىلَعَ غَنِمه، ولِكنَُّ�ْم �َْسَتْعِجل

ةً «و� رواية :  ُمرْش�ِ� ِشدَّ
ْ
ْد لِقيَنا ِمَن ال

َ
ٌد بُْردةً وق  ».وُهَو ُمَتوسِّ

 بالش کعبه، ي سایه در را خود شالِ اهللا رسول گوید: می تراَ بن خباب ترجمه:

 آیا گفتیم: و کردیم شکایت او به مکه) شرکانم هاي شکنجه (از بود؛ زده تکیه و ساخته

 هاي امت در« فرمود: کنی؟ نمی دعا ما براي آیا کنی؟ نمی پیروزي درخواست ما براي

 آن در را او و دندکَن می زمین، در اي چاله بود) آورده ایمان (که شخصی براي گذشته

 نیمدو  وسط، از ار او و نهادند  می سرش روي و آوردند می اي اره سپس گذاشتند. می

 عصب و استخوان به که جایی تا بردند می فرو بدنش در آهنی هاي شانه و .کردند می

 این ،اهللا که سوگند اهللا به داشت. نمی باز دینش از را او شکنجه، همه این ولی ؛رسید می

 تا »صنعاء« از (مسافر) سوارکار که جایی تا ؛رساند می نتیجه به و کند می کامل را دین

 چیز هیچ از گوسفندانش، براي گرگ خطر و خدا ترس جز و رود می »حضرموت«

 ».کنید می عجله شما اما ترسد؛ مین يدیگر
 چون و بود زده تکیه و کرده بالش را خود شالِ اهللا رسول است: آمده روایتی در

 بودیم... دیده مشرکان از زیادي سختی و شکنجه
 شرح

 که دارد حکایت فراوانی آزارهاي و ها شکنجه از تاَر بن خباب ابوعبداهللا، حدیث

 زیرِ در که رفتند اهللا رسول نزد شکایت براي رو این از دیدند؛ ریشق کفار از مسلمانان

 هاي امت مسلمانانِ که کرد بیان برایشان پیامبر بود. زده تکیه خود شال بر کعبه ي سایه

 هریک براي که اي گونه به اند؛ شده لمتحم تري بیش مشقت و نجر دینشان هرا در گذشته،

 کردند. می دونیم اره با را او سپس و گذاشتند می آن در را او و کَندند می گودالی ها آن از

 چه رسید. می استخوان به که جایی تا بردند، می فرو بدنش در آهنی ي  شانه چنین هم

 یعنی دین، این اهللا که خورد سوگند اهللا رسول سپس دردناکی! و عجیب هاي شکنجه

 صنعاء از امنیت کمال در ،مسافر که جایی تا رساند، می نتیجه به را پیامبر دعوت و اسالم

 دیگري ترس هیچ گوسفندانش، بر گرگ خطر و خدا ترس جز و رود می حضرموت به

 ).6943، 3852، 3612صحیح بخاري، ش: ( )1(
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 که است پیامبر هاي معجزه از و یهال هاي نشانه از یکی این، شد. نیز طور همین و ندارد.

 رسالت و صداقت بر اهللا سوي از شهادتی و گواهی خود، و افتاد اتفاق اش  فرموده طبق

 فرماید: می اهللا که گونه همان باشد. می مصطفی محمد

﴿ ٰ ُ ٱ ِ�نِ �َّ ٓ  َهدُ �َشۡ  �َّ نَزَل  بَِما
َ
نَزَ�ُ  َكۖ إَِ�ۡ  أ

َ
ۡ ٱوَ  ۦۖ ِمهِ بِعِلۡ  ۥأ  َوَ�َ�ٰ  َهُدونَۚ �َشۡ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل

 ِ ِ ٱب     ]١٦٦:  النساء[  ﴾١٦٦ ًداَشِهي �َّ
کند که آن را به علم و دانش خود نازل نموده چه نازل نموده، ثابت می اما اهللا، در مورد آن

 دهند. و همین بس که اهللا گواه است. است؛ و فرشتگان نیز گواهی می

 دشمنان آزار و اذیت برابر در شکیبایی و صبر وجوب بر دلیلی چنین هم حدیث این

 در که است واجب مسلمانی هر بر رسد. می پیروزي به شکیبایی و صبر با انسان، .باشد می

 سوي از گشایشی منتظر و نماید پایداري ثواب و اجر امید به کفار، آزار و اذیت برابر

 یابد. می پایان و شود می تمام آسانی به و سرعت به قضیه، که نکند گمان و باشد اهللا

 کشته کفار دست به مسلمانان، بسا چه و آزماید می کفار ي وسیله به را مؤمنان اهللا

 یهودیان دست به که پیامبرانی بسیار چه شدند. کشته پیامبران که گونه همان شوند؛ می

 مسلمانان، و گران دعوت از ی،هال آوران پیام عنوان به که آن حال رسیدند؛ قتل به اسرائیل بنی

 اهللا سوي از گشایشی منتظر و نماید پایداري ثواب، امید به باید مسلمان لذا د.بودن برتر

 بداند و باشد استوار کوه، همانند باید مسلمان آري! نشود. درمانده و خسته و باشد متعال

 در پایداري و شکیبایی با باشد. می صابران با اهللا، و است پرهیزکاران آنِ از نیک، فرجام که

 و هرج هرگونه از دور هب البته رسید؛ اهیمخو مقصد به سخت راه این پیمودن و حق راه
 و نظم رعایت با بلکه ؛آمیز تحریک هاي فعالیت یا نظمی بی و آشفتگی ،طلبی مرج

 هاي روش با اسالم، دشمنان زیرا رسیم؛ می نتیجه به درست و سنجیده ریزي برنامه

 رسند. می نمقصودشا به و دارند برمی امگ اهدافشان سوي به شده، ریزي برنامه و هدفمند

 با و شوند می خویش عواطف و احساسات گرفتار سطحی، و نگر قشري افراد متأسفانه

 محروم فراوان خیر از را اسالم امت و ودخ آمیز، تحریک هاي فعالیت و هیاهو و آشوب

 را اش همه ند،ا داشته ورديآ دست هم اگر که شوند می ییها لغزش دچار گاهی و کنند می

 و درست هاي گیري تصمیم با و کند می عمل حوصله و صبر با مؤمن، ولی برند؛ می میان از
 هر و کند سره یک را خدا دشمنان کار تا سازد می آماده را خود سنجیده، هاي ریزي برنامه

 براي مناسب فرصت انتظار در و نشسته کمین در ها آن زیرا ؛گیرد می ها آن از را فرصتی
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 امروزه که طور همان تا است مسلمانان تحریک پیِ در ،دشمن هستند. خیر اهل کردن نابود

 به اي بهانه و بزند سر مسلمانان از برخی از اي نسنجیده حرکت ترین کوچک بینیم می

 شوند. چیره آنان، بر و کنند لشکرکشی مسلمانان سوي به سان بدین و بیفتد دشمن دست
 مؤمنان که نمود بیان یشانبرا و فراخواند پایداري و صبر به را اصحابش اهللا رسول

 آنان هب گویا کردند. می صبر ولی دیدند، می شدیدتري هاي شکنجه گذشته، هاي امت

 اي شما لذا دارید؛ را شکیبایی و صبر شایستگی گذشته، هاي امت از بیش شما که فهماند

 و کنید صبر هستید؛ نیکوکاري و احسان امت هستید؛ شکیبایی و صبر امت محمد! امت
 گردد. پرهیزکاران آن از نیک، فرجام و رسد فرا اهللا حکم تا نمایید اريپاید

 کن عمل شده حساب و سنجیده ولی مباش؛ ساکت ها شرارت برابر در ان!انس اي تو

 تازه، و ست طوالنی راه، که مشو درمانده و خسته و باش اهللا سوي از گشایشی منتظر و

 کار به را خود تالش ي همه گیرند، می قرار اهر این در که کسانی هستی. راه ابتداي در تو

 از تر قوي و نفس تازه و بگیر سبقت آنان از تو برسند. خویش اهداف ي قله به تا برند می

 ها، آن باشد. تر قوي دشمنانت، نیرنگ و مکر از تدبیرت کن سعی و بردار گام ها آن

 یقین به د؛گردان می نابود و باطل را مکرشان و کند می تدبیر نیز اهللا و کنند می دسیسه

 است. تواناتر گران، دسیسه ي همه از او،
*** 

ا اَكَن يَْوُم ُحَنْ�ٍ آثر رسوُل اهللا وعن ابن َمسُعودٍ  -٤٣ ِقْسَمِة  قال: لمَّ
ْ
 يف ال

ً
نَاسا

ْ�َطى ُعييَْنَة ْ�َن ِحْصٍن ِمْثَل ذلِك
َ
رَع ْ�َن حا�ٍِس مائًة ِمَن اِإلبِِل وأ

ْ
ق
َ
ْ�َطى األ

َ
عطى فأ

َ
، وأ

ِ إنَّ َهِذهِ قِْسمٌة ما ُعِدَل  ِقْسَمِة. َ�َقاَل رُجٌل: وا�َّ
ْ
رُهْم يْومئٍِذ يف ال

َ
عرِب وآث

ْ
 مْن أرشاِف ال

ً
نَاسا

 ِ نَّ َرُسوَل ا�َّ ْخرِبَ
ُ
ُت: وا�َّ أل

ْ
، َ�ُقل ر�د �ِيَها وَجُه ا�َّ

ُ
أخربته بِما قال، �ِيها، وما أ

َ
، فأتيُتُه ف

ْف. ُ�مَّ قال:  فتَغ�َّ وَْجُههُ  ؟«حىتَّ اَكَن اَكلرصِّ
ُ

ُ ورُسوهل ْم يعِدِل ا�َّ
َ
مْن َ�ْعِدُل إَِذا ل

َ
ثم قال: » ف

صربَ «
َ
رَثَ ِمْن َهَذا ف

ْ
�

َ
ْوِذَي بِأ

ُ
ْد أ

َ
ُ موىس ق ه بْعدها ». يرَحُم ا�َّ

َ
ْرفُع إيل

َ
ُت: ال جرَم ال أ

ْ
َ�ُقل

. [متفٌق عليه]
ً
 )1(حِديثا

  به تري بیش سهم  »حنین« غنایم تقسیم در اهللا رسول گوید: می مسعود ابن ترجمه:
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 مقدار همین نیز حصن بن عیینه به و بخشید شتر صد حابس، بن اقرع به داد: مردم از برخی
 داد. ها آن به دیگران از بیش سهمی و نمود عطا هم عرب اشراف از تعدادي به و بخشید

 دمور  خدا خشنودي و نشده عایتر عدالت تقسیم، این در که سوگند خدا به گفت: یکی
 نزد سپس دهم. می خبر اهللا رسول به که سوگند خدا به گفتم: است. نگرفته قرار توجه

 قرمز شدت به و کرد تغییر اش چهره .دادم خبر ایشان به را شخص آن ي گفته و رفتم پیامبر

 را عدالت یکس چه پس ند،نکن رعایت را عدالت رسولش و اهللا اگر« :فرمود گاه آن ؛شد

 ولی ،گرفت قرار آزار و اذیت مورد این از بیش که موسی بر خدا رحمت کند؟ می رعایت

 رسانم. نمی پیامبر به را سخنی هیچ پس، این از گفتم: خود با ».کرد صبر
 شرح

 اهللا رسول داد. روي مکه فتح از پس که است طائف ي غزوه حنین، جنگ از منظور
 گاه آن دینار. و درهم و گوسفند، شتر، یافت؛ دست اوانیفر غنایم به غزوه، این در

 به و زد اردو باشد، می طائف سمت از حرم پایان که »جعرانه« نام به مکانی در اهللا رسول

 گرایش و رغبت تا کرد تقسیم قبایل سران میان در را غنایم پرداخت. غنایم تقسم

 صد ها آن از هریک به که اي گونه به د؛بخشی آنان به زیادي سهم و بیابند اسالم به تري بیش

 و کرد اعتراض پیامبر توسط غنایم تقسیم ي نحوه به شخصی، میان این در داد. شتر
 توجه مورد  خدا خشنودي و نشده رعایت عدالت تقسیم، این در که سوگند خدا به« گفت:

 چنین کشانند. می نابوي به را انسان دنیا، محبت و شیطان سان بدین ».است نگرفته قرار

 ها آن که سخن این گفتن یا پیامبرش و اهللا به اتهام ایراد دیگر، عبارت به است؛ کفر سخنی،

 بدون است. کفر نداده، قرار نظر مد را خدا رضاي پیامبر، و اند نکرده رعایت را عدالت

 و قبایل سران که بود این قصدش، و داده قرار نظر مد را اهللا خشنودي اهللا رسول شک
 قبایل، سران وقتی زیرا شود؛ افزوده اسالم توان و قوت بر تا کند اسالم جذب را طوایف

 طوایف و قبایل گردد، تقویت ایمانشان و کنند پیدا تري قوي و تر بیش گرایش اسالم به

 اسالم درتق باعث و دربردارد زیادي نفع این، و کنند می پیروي ها آن از نیز زیردستشان

 مسعود بن عبداهللا اندازد. می نابودي ي ورطه در را انسان نادانی، و لتجها ولی شود؛ می

 که داد خبر پیامبر به و رساند ایشان به را آن شنید، اهللا رسول ي درباره را سخن این که

 اگر« فرمود: گاه آن شد. قرمز و کرد تغییر اهللا رسول ي چهره است. گفته چنین مرد، این

 پیامبر »کند؟ می رعایت را عدالت کسی چه پس نکنند، رعایت ار عدالت رسولش، و اهللا
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 کسی چه پس نباشد، عادالنه رسولش و اهللا تقسیم اگر راستی به فرمود؛ درست کامالً

 اذیت مورد این از بیش که موسی بر خدا رحمت« فرمود: سپس کند؟ می رعایت را عدالت

 مورد پیامبران که جاست این بحث، دمور دلیل و شاهد ».کرد صبر ولی گرفت، قرار آزار و

 و گذرد می پیامبر هجرت از سال هشت کردند. می صبر و گرفتند می قرار آزار و اذیت
 دعوتش آغاز از زیادي مدت که زمانی یعنی گویند؛ می اش درباره زشتی سخن نینچ

 هاي نشانه اهللا و شده روشن همه، براي صداقتش و یافته قدرتی و توان و گذشته

 سیمقت عادالنه را غنایم پیامبر، که شود می گفته حال این با است؛ نموده آشکار را سالتشر

 و پیامبر اصحاب میان در کسی، وقتی است! نداده قرار نظر مد را خدا رضاي و نکرده
 علما، ي درباره مردم که کرد تعجب نباید دیگر گوید، می سخنی چنین ها آن حضور در

 او بر و است چنان و چنین عالم، فالن که بگیرند خرده و دبگوین ناشایستی سخنان

 کند. می وادار علما، بر گیري خرده و جویی عیب به را مردم شیطان، زیرا کنند؛ جویی عیب

 مردم، دیگر، و بیفتند مردم چشم از که شود می باعث آنان، از غیبت یا علما از گیري خرده

 با را ها آن که ماند نمی باقی مردم براي کسی تیجهن در و باشند نداشته سخنانشان به توجهی

 دار زمام پیروانش، و شیطان بلکه کند؛ پیشوایی و راهنمایی دینی، هاي آموزه و خدا کتاب

 مراتب به علما از کردن غیبت لذا دهند. می سوق هالکت سوي به را ها آن و شوند می مردم

 غیبت یک غیرعلما، غیبت زیرا ت؛هاس مسلمان سایر از کردن غبیت از شدیدتر و بدتر

 غیبت او از یا کند می یبتغ که رسد می کسی به فقط زیانش و ؛عمومی نه و ست شخصی

 اسالم داران پرچم علما زیرا ؛رساند می زیان ها مسلمان ي همه به علما، غیبت ولی شود؛ می

 زیان و تداف می زمین به اسالم پرچم گردد، اعتماد سلب سخنانشان از وقتی و هستند

 گوشت دنخور حکم مردم، غیبت وقتی رسد. می اسالمی امت به يناپذیر جبران و بزرگ

 زیرا باشد؛ می نیز مسموم که ست اي مرده گوشت خوردن مانند علما غبیت دارد، را مرده

 کرده را ماعل غیبت فالنی، که شنویم می وقتی لذا است. تر بیش خیلی زیانش، و ضرر

 صبر بزرگوار آن ولی زدند؛ می حرف اهللا رسول سرِ پشت زیرا نیم؛ک تعجب نباید است،

 پرهیزکاران آن از نیک، عاقبت حال، هر به بود. امیدوار یهال پاداش و اجر به و کرد می

 و جویی عیب به نزدیکشان، یا دوست از اشتباه یک دیدن با که شوند می پیدا مردمی است.
 یک خاطر به فقط کنند! می نثارش بخواهند، که یدشنام هر و پردازند می او از بدگویی

 حوصله و صبر ها، جویی عیب و ها گیري خرده این برابر در باید انسان ولی لغزش! یا اشتباه
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 تکذیبشان و اند کرده اذیت را ها آن اند، داده دشنام را پیامبران که بداند و باشد داشته

 یا و کاهن یا شاعر که اند گفته یا و دان کرده متهم جنون به را آنان حتی و اند نموده

 فرماید: می چه اهللا ببینیم داشتند؟ واکنشی چه پیامبران، ولی جادوگرند!

﴿ ْ وا ٰ  فََصَ�ُ ْ  َما َ�َ بُوا ْ  ُكّذِ وُذوا
ُ
ٰٓ  َوأ ٰ  َح�َّ تَٮ

َ
ۚ نَۡ�ُ  ُهمۡ �     ] ٣٤: األنعام[  ﴾ نَا

 که یاري ما به آنان رسید. یدند تا آندر برابر تکذیب دیگران شکیبایی نمودند و اذیت و آزار د

 تواند می مسلمانان پیشواي یا حاکم که است نکته این گر بیان مسعود ابن حدیث 

 دیگران از بیش اي عده به حتی و کند بخشش و عطا بداند، مصلحت که صورتی در

 در دخلی شخصی، مصالح یا منافع و باشد اسالم مصلحت به باید کار این البته بدهد؛

 برعکس، یا و بدهد بخواهد، دلش که هرکس به که اي گونه به باشد؛ نداشته قضیه این

 کند. دریغ دیگر، اي عده به بخشش و بذل از شخصی، منافع خاطر به
 خودش به بکند، کاري چنین اسالم مصلحت  به مسلمانان، پیشواي یا حاکم اگر اما

 او بر که نیست درست کسی براي و بود خواهد مسؤل اهللا، پیشگاه در و شود می مربوط

 است. کرده بد خودش به کند، اعتراض اگر و نماید اعتراض
 گرفت؛ می درس گذشته پیامبران سرگذشت از اهللا رسول که یابیم درمی حدیث این از

  فرماید: می متعال، اهللا ».کرد صبر ولی دید، آزار این از بیش موسی« فرمود: که چنان

ٞ ِعۡ�َ  َصِصِهمۡ قَ  ِ�  َ�نَ  لََقدۡ ﴿ ْوِ�  ة
ُ
 ٱ ّ�ِ

َ
      ]١١٠: يوسف[  ﴾ ِب� َ�ٰ لۡ ۡ�

 ها و سرگذشتشان، عبرتی براي خردمندان وجود دارد. راستی در داستان به

 فرماید: می پیامبرش به چنین هم

ْوَ�ٰٓ ﴿
ُ
ِينَ ٱ �َِك أ ۖ ٱ َهَدى �َّ ُ َّ�  ٰ ۗ �ۡ ٱ ُهمُ فَبُِهَدٮ      ]٩٠: األنعام[  ﴾ َتِدۡه

ي آنان ، کسانی هستند که اهللا هدایتشان نموده است؛ پس، از شیوه-پیامبران یعنی -ایشان
 پیروي کن.

 پیروي خود، از پیش پیامبران ي شیوه از که داد فرمان پیامبرش به اهللا ترتیب بدین

 ثواب و اجر امید به دیگران، آزار و اذیت برابر در پیامبران، از پیروي به باید هم ما کند.

 بود. خواهد درجاتمان رفع ي مایه و ما گناهان ي کفاره امر، این که بدانیم و باشیم صبور
*** 
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ُعُقو�َة : « قال: قال رسوُل ا�َّ  وعن أ�س -٤٤
ْ
ُ ال

َ
َل هل ُ بعْبِدهِ َخْ�اً عجَّ َراَد ا�َّ

َ
إَِذا أ
َّ أمَسَك عْنُه بَذنْبِِه  َراَد ا�َّ بِعبِدهِ الرشَّ

َ
ْ�َيا، و�َِذا أ ِقيامةِ يف ادلُّ

ْ
 » .حىتَّ يُوايِفَ بِه يَوَم ال

اَل 
َ
زاءِ  ِعَظمَ  إِنَّ « : انليِبُّ  وق

ْ
الء، ِعَظمِ  َمعَ  اجل

ْ
َحبَّ  إَِذا تعاىل ا�َّ  و�ِنَّ  ابل

َ
  أ

ً
وما

َ
 ابتالُهم، ق

منْ 
َ
هُ  ريِضَ  ف

َ
هُ  َسِخَط  وَمنْ  الرَضا، فل

َ
ل
َ
ْخُط  ف  آن و کرده روایت را حدیث این [ترمذي، ».السُّ

 )1(است.] دانسته حسن را
 خیر ي اراده اش بنده براي اهللا، هرگاه« فرمود: اهللا رسول گوید: می انس ترجمه:

 اش بنده به نسبت اگر و اندازد می تعجیل به دنیا در را بدش اعمال ي نتیجه یا عقوبت کند،

 ».برسد حسابش به قیامت روز در تا کند می رها ناهشگ در را او نماید، بد ي اراده
 و است. تر) (بیش تر بزرگ آن پاداش باشد، تر بزرگ مصیبت هرچه« فرمود: مبرپیا

 مشیت (به که کسی کند؛ می گرفتار ها سختی به دارد، دوست که را کسانی متعال، اهللا

 اش نتیجه باشد، ناخشنود هرکس و خداست رضایت وردش،آ دست باشد، راضی ی)هال

 ».بود خواهد خدا خشم
 شرح

 فرماید: می خود وصف در اهللا اوست. ي اراده به و خدا دست به امور، ي همه  

الٞ  َر�ََّك  إِنَّ ﴿     ]١٠٧: هود[  ﴾١٠٧ يُرِ�دُ  لَِّما َ�عَّ
 دهد. همانا پروردگارت هر چه بخواهد، انجام می

 فرماید. می بیان خود، ي درباره را توصیف همین نیز حج ي سوره 18 ي آیه در و

 داست.خ دست به امور ي همه پس،
 خود شرعی وظایف انجام در کوتاهی یا معصیت و خطا از خالی انسانی، هیچ

 بدش اعمال کیفرِ به دنیا در را او بخواهد، را اش بنده خوبیِ و خیر اهللا، هرگاه نیست.

 مصایبی، چنین با تا دهد روي عزیزانش و جان مال، در است ممکن کیفر، این رساند؛ می

 او بر گناهی دیگر، و باشد گناهانش ي کفاره سان بدین و سدبر بدش کارهاي ي نتیجه به

 مرگ گناه، دو یا یک خاطر به است ممکن حتی شوند. او پاکی باعث بالیا، این و نماند

 ).146، 1220، ش: (/از آلبانی ةالصحيح ةسلسل )1(
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 طور به است. شده پاك ، گناهان ي همه از که برود دنیا از حالی در تا باشد داشته سختی

 باشد. می تر آسان آخرت، عذاب از دنیا، عذاب زیرا ست؛ بزرگی نعمت این، قطع
 را او و دهد می مهلت است، کرده شر ي اراده او براي که کسی به ،خداوند ولی

 با شخص أن سان بدین و نماید می دور او از را ها بدي و کند می نعمت و ناز در غرق

 و شقاوت سوي به تدریج به و شود می غفلت دچار یهال هاي نعمت به شدن سرگرم
 و است معصیت و گناه در غرق که میرد می حالی در که این تا رود می یشپ بدبختی
 هیچ و کند می معصیت آشکارا که دیدیم را کسی اگر لذا بیند. می ت،آخر در را کیفرش

 براي خداوند که بدانیم برد، می سر به نیز نعمت و ناز در تازه، و رسد، نمی او به بالیی

 به آخرت در تا است اندخته تأخیر به را قوبتشع زیرا است؛ کرده شر ي اراده او

 برسد. حسابش
 از ».است تر) (بیش تر بزرگ آن پاداش باشد، تر بزرگ مصیبت رچهه« فرمود: سپس

 و تر سخت هرچه مصیبت و دارد ريمتک پاداش تر، آسان یا تر کوچک مصیبت رو این
 لطف و فضل ،هللا زیرا داشت؛ خواهد پی در تري بیش ثواب و اجر باشد، تر بزرگ

 به بزرگی پاداش کند، گرفتار ها سختی را ها آن هرگاه و دارد بندگانش به نسبت زیادي

 دارد. بستگی مصیبت میزان به پاداش، مقدار و دده می آنان
 کند؛ می گرفتار ها سختی به دارد، دوست که را کسانی متعال، اهللا و« افزود: گاه آن

 هرکس و خداست رضایت وردش،آ دست شد،با راضی الهی) مشیت (به که کسی

 ».بود خواهد خدا خشم اش نتیجه باشد، ناخشنود
 که نکند گمان شود، می مصیبت و بال گرفتار وقتی که است مؤمن براي اي مژده این،

 باشد می اش بنده به اهللا محبت ي دهنده نشان این، بلکه است؛ گرفته خشم او بر متعال اهللا

 ثواب نیت به و باشد راضی یهال تمشی به بنده، اگر کند. می بتمصی گرفتارِ را او که

 جز مديآ پی برایش باشد، ناخشنود اگر و بود خواهد خدا خشنودي اش نتیجه کند، صبر

 ها سختی برابر در انسان که این رب ست تشویقی حدیث، این داشت. نخواهد خدا خشم

 یابد. دست اهللا خشنودي به تا باشد صبور
*** 
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�ٍَس و -٤٥
َ
حةَ  عْن أ

ْ
حة ، َ�ُقبَِض  قال: اَكَن اْ�ٌن أليب طل

ْ
�َْشَتيك، فخرج أبُوَطل

ْسَ�ُن َما 
َ
يب: هو أ مُّ الصَّ

ُ
ْيم َوِ�َ أ

َ
مُّ ُسل

ُ
ت أ

َ
ال

َ
حَة قال: ما َ�َعَل ابِ�؟ ق

ْ
بُوَطل

َ
ا رََجَع أ مَّ

َ
ل
َ
يِب، ف الصَّ

 
َ
، ُ�مَّ أ َعَشاَء َ�َتَعىشَّ

ْ
ِْه ال َ�ْت إيِلَ ا اَكن، َ�َقرَّ مَّ

َ
ل
َ
يب، ف ت: واُروا الصَّ

َ
ال

َ
 ق

َ
ا فرغ مَّ

َ
ل
َ
َصاَب ِمْنَها، ف

 رسوَل ا�َّ 
َ

ىت
َ
َحة أ

ْ
بُو َطل

َ
ْصبَح أ

َ
ْخربهُ، َ�َقاَل:  أ

َ
أ
َ
ة؟«ف

َ
ْيل

َّ
عرَّْسُتُم الل

َ
همَّ «قال: َ�َعم، قال: » أ

َّ
الل

ُهما
َ
ُه حىتَّ تَ » بارْك ل

ْ
َحَة: امْحِل

ْ
بُوَطل

َ
 فَقاَل يِل أ

ً
ْت ُغالما

َ
ودل

َ
يِتَ بِِه انليبَّ ف

َ
وَ�عَث َمعُه بِتْمَرات،  أ

ء؟«فقال: 
ْ

معُه يش
َ
َخَذَها انلَّيِبُّ » أ

َ
أ
َ
َها  قال: نعم، تَمراٌت ف

َ
َجَعل

َ
خَذَها ِمْن �ِيِه ف

َ
مَضَغَها، ُ�مَّ أ

َ
ف

ِ  يف يفِّ  اهُ عبَد ا�َّ ه وسمَّ
َ
يبِّ ُ�مَّ َحنَّك  )1(]متفٌق عليه[ .الصَّ

ُبَخاري: قال
ْ
ُهْم  و� روايٍة لل

ُّ
ْوالٍد لك

َ
يُْت �َسعة أ

َ
رَأ

َ
نْصار: ف

َ
اْ�ُن ُ�َييَْنة: َ�َقاَل رُجٌل مَن األ

ود.
ُ
ْول

ْ
ْوالِد َ�ْبِد ا�َّ امل

َ
ُقْرآن، يْعِ� ِمْن أ

ْ
رُؤوا ال

َ
 قْد ق

بَ 
َ
وا أ

ُ
ث َدِّ

ُ
ْت ألْهلَِها: ال حت

َ
ْيم، َ�َقال

َ
مِّ ُسل

ُ
َحَة ِمْن أ

ْ
ا و� روايٍة ملسلِم: ماَت اْ�ٌن أليِب َطل

َل ورَشِب، ُ�مَّ تَصنَّعْت هُل 
َ
�

َ
أ
َ
ِْه َعَشاًء ف َ�ْت إيِلَ َجاَء َ�َقرَّ

َ
ه، ف

ُ
ث َحدِّ

ُ
نَا أ

َ
وَن أ

ُ
�

َ
َحَة بابنِِه حىتَّ أ

ْ
َطل

الْت: يا 
َ
َصاَب ِمْنها ق

َ
ْد َشبِِع وأ

َ
نَُّه ق

َ
ْت �

َ
ْن رأ

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
َع بَِها، ف

َ
و�

َ
ْبَل ذلك، ف

َ
ْحسَن ما اكنْت تََصنَُّع �

َ
أ

 
ْ
بَا طل

َ
ْن يْمَنُعوَها؟ أ

َ
ُهْم أ

َ
ْهل بْيٍت َ�َطلبوا اعر�ََتُهم، أل

َ
اعُروا اعرِ�تُهْم أ

َ
 أ

ً
ْوما

َ
نَّ ق

َ
ْو أ

َ
َرايَْت ل

َ
حَة ، أ

ْخُت ُ�مَّ  ت: فاحتِسْب اْ�َنك. قال: فَغِضب، ُ�مَّ قال: تر�تِ� حىتَّ إَِذا تَلطَّ
َ
قال: ال، َ�َقال

 ر
َ

ىت
َ
َق حىتَّ أ

َ
اْ�َطل

َ
ْخربتِ� بِابْ�، ف

َ
بَارَك : « فأْخرَبهُ بما اَكن، َ�َقاَل رسوُل ا�َّ  سوَل ا�َّ أ

ما
ُ
ما يف يْللتِك

ُ
ت، قال: وَ�َن رسول ا�َّ ». ا�َّ لك

َ
يف سَفٍر وِ� َمَعُه وَ�َن رسوُل  قال: فحمل

َمدِ  ا�َّ 
ْ
دنَْوا ِمَن ال

َ
 ف

ً
ها ُطُروقا

ُ
َمِديَنِة ِمْن َسَفٍر الَ َ�ْطُرق

ْ
 ال

َ
ىت

َ
َمخاض، إَِذا أ

ْ
َ�َها ال رَضَ

َ
يَنِة، ف

َق رسوُل ا�َّ 
َ
َحَة، وانْطل

ْ
بُوطل

َ
ْيَها أ

َ
اْحَتبَس َعل

َ
حَة إِنََّك تلعلُم يَا ربِّ  ف

ْ
بُوَطل

َ
. قال: يُقوُل أ

ْخُرَج مَع رسوِل ا�َّ 
َ
ْن أ

َ
نَُّه يْعجُبِ� أ

َ
�  ِد اْحَتبَْسُت بِما

َ
ْدُخَل َمعُه إَِذا َدَخل، وق

َ
إَِذا َخَرج، وأ

ِجد، اْ�َطلِق، فاْ�َطلْقَنا، ورَض�َها تَ 
َ
ي كْنُت أ

َّ
ِجد اذل

َ
حَة َما أ

ْ
بَا طل

َ
ْيم: يا أ

َ
مُّ ُسل

ُ
رى. تقوُل أ

حٌد َ�ْغُدَو بِِه ىلَعَ 
َ
�َُس ال يُْرِضُعُه أ

َ
: يا أ ِّ�

ُ
ْت يِل أ

َ
ْت ُغالما. فقال

َ
ودل

َ
ِدَما ف

َ
الَمخاُض حَ� ق

ُتُه فارُسول ا�َّ 
ْ
ْصبَح احتمل

َ
ا أ  رسوِل ا�َّ ، فلمَّ

َ
َِديث. نَطلْقُت بِِه إىِل َر تماَم احلْ

َ
 . وَذك

بیرون رفت و  بیمار بود؛ ابوطلحه گوید: پسرِ ابوطلحه می انس ترجمه:
طور  هبازگشت، پرسید: حال بچه چ در غیابش کودك، فوت کرد. وقتی ابوطلحه

 ابوطلحه تر است. سپس براي گفت: از همیشه، آرام -مادر کودك -سلیم است؟ ام

 .2144؛ و صحیح مسلم، ش: 5470صحیح بخاري، ش:  )1(
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به شوهرش  &سلیم گاه ام آنشام آورد و او، شام خورد و با همسرش نزدیکی کرد. 
رفت و ماجرا  صبح، نزد پیامبر ابوطلحه باید دفنش کنید.و  ه)بچه مرد(گفت که 

گفت: بله. » آیا دیشب با هم نزدیکی کردید؟«فرمود:  اهللا را برایش بازگو کرد. رسول
 &سلیم چندي بعد، ام». خدایا! به این دو برکت عنایت کن«دعا کرد:  اهللا رسول

ببر و چند خرما با او  به من گفت: بچه را نزد پیامبر پسري به دنیا آورد. ابوطلحه
راه  گفتم: بله، چند خرما هم» ش چیزي هست؟مراهآیا ه«فرمود:  فرستاد. پیامبر
از دهانش درآورد و در آن را گرفت و خرمایی جوید  و سپس آن را  اوست. پیامبر

 .نامید» عبداهللا«را  اودهان کودك گذاشت و به کامش مالید و 
گفت:  می گوید: مردي از انصار می عیینه آمده است: ابن /در روایت بخاري

 همه قاري قرآن بودند.طلحه) را دیدم که  نُه نفر از فرزندان عبداهللا (بن ابی
سلیم  ابوطلحه که از همسرش ام آمده است: یکی از پسران /در روایت مسلم

به ابوطلحه چیزي نگویید تا خودم اش گفت:  سلیم به افراد خانواده بود، فوت نمود. ام
برایش شام آورد و او شام  &سلیم به خانه آمد، ام به او بگویم. وقتی ابوطلحه

بهتر از همیشه خودش را براي ابوطلحه آراست و ابوطلحه با او  &سلیم خورد. ام
ر شده و نزدیکی کرده یسلیم دید که شوهرش از خوردن شام، س یکی کرد. وقتی امنزد

اي بسپارند  امانتی به خانواده ،اگر گروهی :است، به او گفت: اي ابوطلحه! به من بگو
ها پس ندهند؟  امانتشان را بخواهند، آیا آن خانواده حق دارند که آن را به آن بعدو 

. یصبور باشبه نیت ثواب،  پس باید بر مرگ پسرتسلیم گفت:  پاسخ داد: نه؛ ام
گاه مرگ پسرم را به  عصبانی شد و گفت: گذاشتی که من آلوده شوم، آن ابوطلحه

رفت و ماجرا را بازگو کرد.  اهللا دهی؟! از خانه خارج شد و نزد رسول من خبر می
 سان». خداوند، شبِ شما را بابرکت و خجسته بگرداند«فرمود:  رسول اهللا

عادت  اهللا اه بود. رسولمره اهللا سلیم، باردار شد و در سفري با رسول گوید: ام می
وقتی به نزدیکی مدینه شد.  وارد مدینه نمی  که هنگام بازگشت از سفر، شبداشت 

سلیم را درد زایمان گرفت و ابوطلحه ناگزیر شد نزد همسرش بماند و  رسیدند، ام
گوید: ابوطلحه دعا کرد و گفت: خدایا! تو  . راوي میبه راهش ادامه داد اهللا رسول

بینی  با ایشان باشم و می اهللا دانی که من دوست دارم هنگام خروج و ورود رسول می
درد ندارم؛  اآلن مثل قبل،سلیم گفت: اي ابوطلحه!  ام. ام جا مانده ناچار این که به
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را درد زایمان گرفت و پسري به توانیم برویم. و رفتند. وقتی به مدینه رسیدند، او  می
دهد تا صبح، او را نزد  کس، او را شیر نمی دنیا آورد. مادرم به من گفت: اي انس! هیچ

ي حدیث را  ادامهبردم. و سپس  اهللا ببري. صبح که شد، او را نزد رسول پیامبر
 ذکر کرد.

 شرح
. آمده که پسرش بیمار بود ي انصاري در این حدیث، داستان ابوطلحه

بوده است. پسر ابوطلحه بیمار بود. وقتی  ابوطلحه، شوهر مادرِ انس بن مالک
 اش از خانه بیرون رفت، کودك فوت کرد. ابوطلحه براي کارهاي روزانه

گفت:  &سلیم به خانه بازگشت، جویاي حال بچه شد. ام هنگامی که ابوطلحه
ترین  د و مرگ، بزرگراست هم گفت؛ زیرا بچه مرده بو». تر است از همیشه آرام«

رو  باشد و از این طور برداشت کرد که حال بچه بهتر می این سکون است. ابوطلحه
که  ال از اینشحسلیم براي شوهرش شام آورد و ابوطلحه هم خو آرام شده است. ام

گاه  آنشامش را خورد و سپس با همسرش نزدیکی کرد.  کودکش خوب شده،
 صبح که شد، ابوطلحهاست و باید دفنش کنید. به او گفت: بچه مرده  &سلیم ام

 رفت و ماجرا را براي ایشان تعریف کرد. پیامبر اهللا  نزد رسول پس از دفن بچه
برایشان  اهللا گاه رسول پاسخ داد: بله. آن» آیا دیشب با هم نزدیکی کردید؟«پرسید: 

فرزندي به دنیا  &سلیم کت دهد. چندي بعد، امها بر آن دعا کرد که خداوند در شبِ
ها بعد، عبداهللا صاحب نه فرزند  نامش را عبداهللا گذاشت. و سال خدا آورد که رسول

 ، قاري قرآن بودند.اهللا ي آنان به برکت دعاي رسول شد که همه
میرد و  بریم؛ پسرش می پی می &سلیم از این روایت، به میزان صبر و شکیبایی ام

سازي به شوهرش  کند و پس از زمینه ایی میاو با صبر و حوصله، از شوهرش پذیر
 گوید: بچه را دفن کنید. می

باشد؛ یعنی انسان سخنی بگوید که منظور یا  این حدیث، دلیلی بر جواز توریه می
باشد. به عبارت دیگر، چیزي  می مفهوم قابل برداشت از ظاهرِ سخنشنیتش، چیزي غیر از 

 ي آن است. غیر از نیت یا منظور گویندهرسد،  که ابتدا به ذهن مخاطب (شنونده) می
جایز است؛ البته در صورتی که از روي مصلحت یا نیاز ضروري و یا  توریه،
ضرر باشد و گرنه، چنین کاري شایسته نیست؛ زیرا اگر انسان توریه کند و براي دفع 
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بر خالف گمان و تصور او بوده است،  بعد، براي شنونده روشن شود که قضیه
ین خواهد شد؛ ولی اگر واقعاً بگو خواهد پنداشت و به او بد ده را دروغکنن توریه

 ضرورت حکم کند، اشکالی ندارد.
اش را با تعدادي خرما، نزد  برادر مادري در این حدیث آمده است که انس

نوزاد را گرفت و خرمایی جوید و در دهان بچه گذاشت و  برد. پیامبر اهللا رسول
سان آن کودك، به آبِ  بدین». تحنیک«گویند:  به این کار می آن را به کامش مالید.

رسید، آبِ دهان  اش معدهمتبرك شد و نخستین چیزي که به  اهللا دهان رسول
 شدند، او را نزد پیامبر هرگاه صاحب دختر یا پسر می بود. صحابه پیامبر

 بردند تا خرما به کامش بمالد. می
بوده است و درست نیست که مثالً  اهللا ي رسول قصد تبرك، ویژه تحنیک به

به عرق و  ، فقطزیرا تبرك جستن اي تبرك به کام کودك، خرما بمالد؛شخص، بر فالن
 جایز بود و بس. اهللا آب دهان رسول

ي نوزاد  تحنیک، بدین منظور انجام شود که نخستین چیزي که به معدهاما اگر 
اش  زیرا باعث تقویت معده مالیم؛ رما میبه کام هر نوزادي، خرسد، خرما باشد، پس  می
 شود. می

ها  سال این نوزاد که چنانی اشاره شد. ههاي ال در این حدیث، به یکی از نشانه
 ها قاري قرآن بودند. ي آن ، صاحب نُه فرزند شد که همهبه برکت دعاي پیامبربعد، 

وزاد، مستحب بر ن» عبداهللا«کنیم که گذاشتن نام  از این حدیث چنین برداشت می
َحبَّ «فرموده است:  اهللا زیرا رسول ؛»عبدالرحمن«طور نام  است؛ و همین

َ
إِنَّ أ

 اِهللا َ�بُْد اِهللا َوَ�بُْد الرَّمْحَِن 
َ

ْسَمائُِ�ْم إِىل
َ
هاي شما نزد اهللا،  ترین نام محبوب«یعنی:  )1(؛»أ

نسبت  اهللا سولاساسی را به ر در این میان، روایت بی». عبداهللا و عبدالرحمن هستند
ها،  بهترین نام[: روایت که  نیست؛ این ه در حقیقت، حدیث پیامبردهند ک می
 )2(]باشند.» حمد«ي  و یا با ریشه» عبد«هایی هستند که با پیشوند  نام

 .2132صحیح مسلم، ش:  )1(
هایی که  اند یا نام گرفته شده» حمد«ي  که از ریشه» محمود«و  »حامد«هایی مثل  طور قطع نام [به )2(

ولی روایتی که در این  ؛هاي خوبی هستند آیند، اسم می» عبد«هاي نیک خداوند با پیشوند  در کنار نام
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 اِهللا َعزَّ وََجلَّ َ�بُْد اِهللا َوَ�بُْد الرَّمْحَِن،«حدیث صحیح، این است: 
َ

ْسَماِء إىِل
َ ْ
َحبُّ األ

َ
 َوأ

امٌ  ْصَدُ�َها َحارٌِث وََهمَّ
َ
ها، عبدالرحمن و عبداهللا هستند و  بهترین نام«یعنی:  )1(؛»َوأ

[حارث، یعنی کشاورز یا کسی که زمین را شخم ». ها، حارث و همام ترین آن راست
گیرنده  کند؛ همام به معناي تصمیم شود که کار می زند و به هر کسی گفته می می
ها هستند که با واقعیت، مطابقت  ترین نام از آن جهت، راست باشد]. حارث و همام می

هایی  میمطور تص کند و همین نحوي کار می زیرا هر انسانی، به دارند؛خوانی  و هم
 فرماید: می هر انسانی، داراي کار و اراده است. اهللا گیرد. به عبارت دیگر می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
    ]٦: االنشقاق[  ﴾٦ قِيهِ َ�ُمَ�ٰ  احٗ َكدۡ  ّ�َِك رَ  إَِ�ٰ  َ�دِحٌ  إِنََّك  نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ �

یقین تو تا مالقات پروردگارت در تالشی سخت خواهی بود و سپس مالقاتش  اي انسان! به
 خواهی کرد.

باشد. به  یعنی هر انسانی همواره در تالش و تکاپو و مشغول کار و کوشش می 
سو از  انتخاب کنیم تا از یک هاي خوبی براي دختران و پسران خود هر حال، باید نام

و  نمودهاجر و ثواب این کار برخوردار شویم و از سوي دیگر، به فرزندانمان خوبی 
و غریبی براي  هاي عجیب ده باشیم. کسانی که نامحقشان را در این زمینه رعایت کر

هاي روانی  ها را در آینده دچار مشکالت و ناراحتی کنند، آن فرزندانشان انتخاب می
 از بابت نام غیرمتعارف و زشت خودطور قطع گناه رنجی که فرزند  نمایند؛ به یم

، او را ادر، با انتخاب چنین اسمیزیرا پدر و م کشد، بر پدر و مادرش خواهد بود؛ می
هاي کافران، حرام است؛  گذاري فرزندان، به اسم کنند! البته نام نماي مردم می انگشت

فرموده است:  اهللا باشد. رسول  که حرام می ستها آنزیرا تشبه یا همانند شدن به 
ي  هرکس که خود را شبیه قومی بسازد، از جرگه«یعنی:  ؛»َمْن �ََشبََّه بَِقْوٍم َ�ُهَو ِمنُْهمْ «

 ».هاست آن

» کشف الخفا«چه عجلونی در  زمینه در میان مردم، رایج و مشهور است، پایه و اساسی ندارد]؛ چنان
 اساس بودن این روایت، آورده است. ي بی را درباره ) سخن سخاوي244(
)؛ نگا: علل 814)، و بخاري در األدب المفرد (4/345و مسند احمد ( 4950روایت ابوداود، ش:  )1(

 ).313، 2/312ابن ابی حاتم (
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ها  ي آن شدت از کافران بیزاري بجوییم و کینه بر ما مسلمانان واجب است که به 
قدر که خود را به ما نزدیک نمایند یا با ما  ها هرچه را از دل بیرون نکنیم؛ زیرا آن

ی و ههستند و با فرشتگان ال اظهار دوستی کنند، باز هم دشمنان ما و دشمنان اهللا
پیامبران و بندگان نیک خدا دشمنی دارند. نباید هیچ فرقی بین کافران بگذاریم؛ بلکه 

ند و چه کافرانی که قدرتی دار ها که در دنیا قدرتی باید از همه بیزاري بجوییم، چه آن
محمد  ،زیرا پیامبرمان کنند؛ در کشور ما کار میحتی کارگران کافري که  ندارند؛

 «فرموده است:  مصطفی
َ
یهود «یعنی:  )1(؛»العرِب  ةِ ز�رن جَ صاری مِ وانلَّ  ودَ هُ وا ايلَ جُ خرِ أ

 «چنین فرموده است:  هم». ي عرب بیرون کنید جزیره و نصارا را از شبه
ُ َ
َُهوَد، أل

ْ
ْخرَِجنَّ ايل

 ُمْسِلًما
َّ

َدَع إِال
َ
 أ

َ
َعَرِب َحىتَّ ال

ْ
حتماً یهود و نصارا را از «یعنی:  )2(؛»َوانلََّصارَى ِمْن َجِز�َرِة ال

ي عرب بیرون خواهم کرد و فقط کسی را که مسلمان باشد، در آن  جزیره شبه
وداع کند، فرمود:  خواست با امت و در واپسین روزهاي حیاتش که می». گذارم می

ِ�َ� ِمْن َجِز�َرِة الَعَرِب « ْخرُِجوا الُمرْشِ
َ
ي عرب،  جزیره مشرکان را از شبه«یعنی:  )3(؛»أ
ترجیح  ، کارگر کافر را بر کارگر مسلمانمتأسفانه برخی از مردم». رون کنیدیب

یطان ها، دچار کجی و انحراف شده و تمایلی به حق ندارد. ش . پناه بر خدا! دلدهند می
تر  گویند: کافر بیش می که چنانچنین کسانی را فریب داده که کارگر کافر، بهتر است؛ 

خواند و براي اداي  کند؛ چون نماز نمی وقت کار می خورد؛ زیرا تمام به درد کار می
تري براي کار دارد!  گیرد و توان بیش گیرد و روزه نمی حج و عمره، مرخصی نمی

 فرماید: ها و زمین می ماني آس که آفریننده حال آن

ار )، و بز1749( ه؛ فاکهی در أخبار مک) به روایت ابوعبیده234عاصم در اآلحاد والمثانی ( ابی ابن )1(
ي  شماره به و مسلم ) به روایت عمر2/810) و خطیب در الفصل للوصل المدرج (230در مسندش (

ألخرجّن ايلهود وانلصاری من جز�رة العرب حىت ال أدع إال «بدین الفاظ روایت کرده است:  1767
 ».مسلما

 .1767صحیح مسلم، ش:  )2(
 .1637) و مسلم، ش: 4431، 3168، 3035صحیح بخاري، ش: ( )3(

                                           



 الصالحین شرح ریاض   230

ؤۡ  دٞ َولََعبۡ ﴿ ۡ�ِ  ّمِن َخۡ�ٞ  ِمنٌ مُّ عۡ  َولَوۡ  كٖ مُّ
َ
ْوَ�ٰٓ  َجَبُ�ۡمۗ أ

ُ
ُ ٱوَ  �َّارِ� ٱ إَِ�  ُعونَ يَدۡ  �َِك أ َّ� 

ْ ُعوٓ يَدۡ  ۡ ٱوَ  نَّةِ �َۡ ٱ إَِ�  ا       ]٢٢١: البقرة[  ﴾ۦۖ نِهِ �ِإِذۡ  ِفَرةِ َمغۡ ل
است؛ اگر چه (موقعیتش) شما را به شگفت وادارد. ي مؤمن از مرد (آزاد و) مشرك بهتر برده

 خواند.دهند و اهللا با شریعتش به سوي بهشت و مغفرت فرا میمشرکان به سوي جهنم دعوت می

اند و  توانند باید برادران خود را که دچار فریب شیطان شده عزیزانی که می
و استخدامشان  آورند کارگران و کارشناسان غیرمسلمان را به سرزمین اسالمی می

ها باید بدانند که استخدام غیرمسلمانان در سرزمین  کنند، نصیحت نمایند؛ آن می
ها به کشورهاي خود  زیرا این کافران در برابر مسلمانان است؛اسالمی، کمک به 

هاست. دالیل و مدارك  ها در برابر مسلمان پردازند و این، کمکی به آن مالیات می
از کافران  توانیم، هر حال بر ما واجب است که تا می د دارد؛ بهکافی در این زمینه وجو

ها دوستی نماییم؛  ها را انتخاب کنیم و نه با آن هاي آن نه نام دوري و بیزاري بجوییم؛
روي ما  دستی نکنیم و اگر در مسیري از روبه ها، پیش چنین در سالم کردن به آن هم
َُهوَد «فرموده است:  اهللا زیرا رسولآمدند، برایشان راه را باز نگذاریم؛  می

ْ
ال َ�بَْدُءوا ايل

ْضيَِقه
َ
 أ

َ
وُهْم إىل الِم، َو�َِذا لَِقيتُُموُهْم يِف َطِر�ٍق َفاْضَطرُّ شما، ابتدا «یعنی:  )1(؛»َوانلََّصارَى بِالسَّ

رو شدید، آنان را ناگزیر کنید  ها روبه به یهود و نصارا سالم نکنید و اگر در راهی با آن
 ».ترین قسمت راه بروند به تنگ که

که از روي  اهللا ي رسول ، کجا؟! ما، با فرمودهما کجا و این رهنمودهاي پیامبر
همه فسق و فجوري که زیاد  همه فاصله داریم! چرا با این گفت، چه هوس سخن نمی

 در حالی از اهللا آییم؟ باري رسول خود نمی ترسیم و به شده، از هالکت و نابودي نمی
َعَرِب ِمْن رَشٍّ «اش سرخ شده بود؛ فرمود:  خواب برخاست که چهره

ْ
، َو�ٌْل لِل ُ َ إِال ا�َّ

َ
ال إهِل

و در ». ، واي بر عرب از شري که نزدیک شده استاهللا الإ  �ال««یعنی: . »قَِد اْ�رَتََب 
َْوَم مِ «اش را حلقه کرده بود، افزود:  حالی که انگشت شست و سبابه ْن رَْدِم فُِتَح ايلْ

ُجوَج ِمثُْل َهِذهِ 
ْ
ُجوَج َوَمأ

ْ
». امروز، این اندازه از سد یأجوج و مأجوج، باز شد«یعنی:  ؛»يَأ

 &مادر مؤمنان، زینب. داران اسالم بودند هاست که پرچم هشدار شدیدي به عرب

 .2167صحیح مسلم، ش: )1(
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ا َ�َعْم إِذَ «فرمود:  شویم؟ پیامبر آیا با وجود افراد نیکوکار در جامعه، هالك میپرسید: 
َبَُث 

ْ
 ».بله، هنگامی که فسق و فجور زیاد شود«یعنی:  )1(.»َكرُثَ اخل

سبب  کند که این خباثت و پلیدي، برآمده از اعمال زشت ما باشد یا به فرقی نمی
هاي پلید در سرزمین اسالمی؛ در هر دو صورت، ما در معرض نابودي  وجود آدم

کنیم. خداوند، سرزمین اسالم را  هستیم و واقعیت، همین است که امروزه مشاهده می
شده و ناشناخته در حفظ و امان خویش قرار دهد و دسیسه و  از شر دشمنان شناخته

 نیرنگ کافران و منافقان را به خودشان برگرداند.
اي ابوطلحه! به من بگو: «گردیم که به شوهرش گفت:  برمی &سلیم به سخن ام

و بعد، امانتشان را بخواهند، آیا آن خانواده  اي بسپارند اگر گروهی، امانتی به خانواده
هاي  مفهومش، این است که فرزندان، امانت» ها پس ندهند؟ حق دارند که آن را به آن

گیرد.  ها را پس می د، آنهر زمان که بخواه ی در دست ما هستند و اهللاهال
 وطلحهجهت چنین پرسشی مطرح کرد که زمینه را آماده کند تا اب  از آن &سلیم ام

گر فراست و  بتواند این خبر را بشنود و به نیت اجر و ثواب، صبر کند. این، بیان
 دهد که او، بانویی دانا و صبور بود؛ چراکه مرگ باشد و نشان می می &سلیم زیرکی ام

ولی آفرین فرزند، براي مادر خیلی سنگین است و بلکه بر مادر دشوارتر است تا پدر؛ 
 ین بانو.بر صبر و شکیبایی ا

اش نُه قاري  کنیم که نتیجه را در این حدیث مشاهده می برکت دعاي پیامبر
گر کرامت  چنین بیان بود. این حدیث هم $طلحه قرآن از فرزندان عبداهللا بن ابی

بودند.  اه پیامبرمرباشد. ابوطلحه و همسر باردارش در سفري ه می ابوطلحه
گیرد؛ ناگزیر  ه، همسرش را درد زایمان میهنگام بازگشت و قبل از رسیدن به مدین

که به شب نخورند، به راهش  براي این اهللا شود پیش همسرش بماند و رسول می
و  ؛عادت نداشت که هنگام بازگشت از سفر، در شب دهد. چون پیامبر ادامه می

دانی  خدایا! تو می«دعا کرد:  جا بود که ابوطلحه آن )2(اش برود. خبر، نزد خانواده بی
بینی که  ، با ایشان باشم و میاهللا که من دوست دارم هنگام خروج و ورود رسول

 .2880)؛ و مسلم، ش:7059، 3598، 3347صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .715، و مسلم، ش:5243نگا: بخاري، ش: )2(
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ر شد و متبا خدایش راز و نیاز کرد و درد همسرش ک». ام جا مانده ناچار این به
توانستند به راهشان ادامه دهند. وقتی به مدینه رسیدند، همسرش وضع حمل کرد. 

وقتی دعا نمود، درد همسرش کم شد و بود که  این، کرامتی براي ابوطلحه
به پسرش، انس بن  پس از زایمان &سلیم به مدینه بروند. ام توانستند با پیامبر

ي مادر، با  دانید که این نوزاد، از ناحیه ببر. می گفت که بچه را نزد پیامبر مالک
ردم برد؛ م نزد پیامبر برادرش را طبق عادت مردم مدینه برادر بود. انس انس

بردند و  می شدند، او را با تعدادي خرما نزد پیامبر مدینه وقتی صاحب فرزندي می
جوید و سپس آن را به کام کودك می مالید. در این  مقداري از آن خرما می پیامبر

به عرق و آبِ  ؛ چون صحابهاهللا  کار دو فایده بود: یکی، برکت آب دهان رسول
ها پس از نماز صبح،  حتی عادت داشتند که صبح جستند. تبرك می دهان پیامبر
برد و  ش را در آب فرو میاندست و پیامبر فرستادند با فرزندانشان میظرف آبی 

بردند و بدین  هایشان می ها، آن آب را نزد خانواده گاه بچه شست؛ آن ش را میدستان
وضو  اهللا چنین وقتی رسول جستند. هم ، تبرك میبه آثار پیامبر ترتیب صحابه

 ي آب وضوي پیامبر کرد که خود را به مانده گرفت، هر یک از صحابه سعی می می
یکی از همسران  که چنانطور که از عرق و مویش، تبرك می جستند.  برساند. همان

اي سیمین داشت که چند تار مو از  یا صندوقچه جام &سلمه ، مادر مؤمنان، امپیامبر
هاي خود، دو یا سه  و مردم براي بهبود بیماري داشت را در آن نگه می خدا رسول

زدند تا به این آب، تبرك بجویند؛ اما  گذاشتند و هم می تار از این موها را در آب می
 )1(بوده است. والسالم ةعليه الصالباید دانست که این امر، مخصوص پیامبر 

ست  یهمانده باشد و این، از حکمت ال اهللا ست: کسی سراغ ندارد که چیزي از آثار رسول گفتنی )1(
و  $به ابوبکر و عمر خدا ز مسلمانان، پس از رسولیک ا چنین هیچ ي شرك، مرتفع گردد. هم تا زمینه

بوده  اهللا که این امر، مخصوص رسول ست بر این اند و خود، دلیلی سایر سرآمدان دینی تبرك نجسته
 نظیر است. که در این موضوع، بی /از عالمه آلبانی» التوسل، انواعه واحکامه«است؛ ر.ك: 
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ارد و براي ي تحنیک، این است که خرما، خیر و برکت فراوانی د دومین فایده
به کام این نوزاد، خرما مالید و برایش دعاي  اهللا معده، بسیار مفید است. رسول

 برکت کرد.
، به موضوع مورد بحث ما در باب صبر، اشاره شده سلیم به شوهرش امدر سخن 

د بر فقدان پسرت صبور باشی و اجر پس بای گوید: جا که به شوهرش می است؛ آن
 واهی.را از خدا بخ این صبوري

*** 

يِب ُهر�رةَ  -٤٦
َ
ن رسوَل ا�َّ  وعْن أ

َ
ا الشديُد «قال:  أ َعِة إِنمَّ يَْس الشديُد بالرصُّ

َ
ل

َغَضِب 
ْ
ي يْملُِك نَفَسُه ِعْند ال

َّ
 )1([متفٌق عليه]». اذل

پهلوان، کسی نیست که رقیب «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
 ».ست که هنگام خشم، خودش را کنترل کند پهلوان، کسیوردش) را به زمین بزند؛ آ (هم

ْيماَن بِْن رُصَدٍ  -٤٧
َ
 مع انلَّيِب  وعْن ُسل

ً
ْنُت جالِسا

ُ
، ورُجالن �ستَبَّاِن قال: ك

ِد امْحَرَّ وَْجُهه. وانْتَفَخْت أوَداجه. فقال رسوُل ا�َّ 
َ
حُدُهَما ق

َ
َها : « وأ

َ
ال

َ
ْو ق

َ
ُم لَكِمًة ل

َ
 ألعل

ِّ
إِ�

هَ  َ : إِنَّ ذلَ
َ

وا هل
ُ
ْيَطاِن الرَِّجيِم َذَهَب عْنُه ما �د. فَقال ْعوُذ بِا�ِّ ِمَن الشَّ

َ
َب عْنُه ما �ِد، لْو قال: أ

َيطان الرَِّجيمِ «قال:  انلَّيِبَّ  ِ ِمن الشَّ  بِا�ِّ
ْ
 )2(]متفٌق عليه[». تعوَّذ

به یکدیگر  دو نفرنشسته بودم؛  گوید: با پیامبر می سلیمان بن صرَد ترجمه:
هاي گردنش،  ي یکی از آن ها سرخ شده و رگ اي که چهره به گونه دادند؛ دشنام می

دانم که اگر آن را بگوید، خشمش  اي می من، کلمه«فرمود:  اهللا باد کرده بود. رسول
يَْطاِن الرَِّجيمِ نشیند. اگر بگوید:  فرو می ْعوُذ بِا�ِّ ِمَن الشَّ

َ
». شود ، خشمش، برطرف میأ

 ».شده به اهللا پناه ببر از شر شیطان رانده«فرماید:  می به او گفتند: پیامبر
 
 

 .2609، ش: ؛ و صحیح مسلم 6114صحیح بخاري، ش:  )1(
 2610)؛ و صحیح مسلم، ش: 6115، 6048صحیح بخاري، ش: ( )2(
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 شرح
ست  آتشی که خشم و عصبانیت، اخگر یا پارهاند  گر این نکته این دو حدیث، بیان

شود که انسان، از خشم بسوزد و  اندازد و باعث می که شیطان، در دل انسان می
ربطی بر  اش سرخ گردد و سخنان بی چهرههایش باد کند و  بدنش، داغ شود و رگ

رفت  اي انجام دهد. شخصی، نزد پیامبر زبان بیاورد یا کارهاي غیرعادي و نابخردانه
گفت: باز هم مرا وصیت کنید. ». خشمگین مشو«هنمایی کنید. فرمود: و گفت: مرا را

 ».خشمگین مشو«باره فرمود: دو
پهلوان، «فرماید:  است، می آورده /که مؤلف در حدیث ابوهریره پیامبر

پندارند که هنگام  مردم، کسی را پهلوان می». زند کسی نیست که رقیبش را به زمین می
مردم، چنین کسی را قهرمان ها را نقش زمین کند.  کُشتی یا رویارویی با حریفانش، آن

بیان فرموده است که در حقیقت، چنین کسی،  اهللا دانند؛ ولی رسول یا پرزور می
 آري؛». دار باشد ست که هنگام خشم، خویشتن پهلوان، کسی«پهلوان نیست؛ بلکه: 

د او را با خشم و نبخواه ست که وقتی نفس و امیال درونی، لوان واقعی، کسیپه
که انسان  ست ند، بر خود مسلّط باشد. این، قوت یا توانی درونینبه زمین بز عصبانیت

اندازد تا  زیرا شیطان، آتش در دلِ انسان می؛ ه کندي آن بر شیطان غلب وسیله تواند به می
داري در هنگام  این حدیث، انسان را به خویشتن او را عصبانی و خشمگین نماید.

شود.  نماید تا خشمش را دنبال نکند که پس از آن، پشیمان می عصبانیت تشویق می
 دهد و گاه ینیت، همسرش را طالق مافتد که انسان، در حالِ عصبا بسیار اتفاق می
ست که دیگر، بازگشتی ندارد. چه بسا انسان به هنگام خشم، مالش را  آخرین طالقی

افتد که پدر در شدت عصبانیت،  اتفاق می آن را بسوزاند یا بشکند. گاه نابود کند؛
زند و حتی ممکن است فرزندش زیر کتک بمیرد! و یا در حالت  فرزندش را کتک می

کند! به  زند که او را زخمی و حتی ناکار می ي میخشم و غضب، همسرش را طور
قاضی را از قضاوت و داوري در میان دو نفر، در  اهللا همین خاطر است که رسول

باشد، منع فرموده است؛ زیرا خشم و غضب، مانع از آن  خشمگین می هنگامی که
 اش را اجرا نماید؛ شود که قاضی، قضیه را درست درك کند و سپس حکم شرعی می

گردد و خود را در  کند که حق کسی ضایع می اي صادر می سان حکم ناعادالنه بدین
 دهد. معرض نابودي قرار می
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را آورده است که دو نفر در  چنین روایت سلیمان بن صرَد هم /مؤلف
ها، طوري خشمگین  دادند؛ یکی از آن یگر دشنام میکدبه ی خدا حضور رسول
 اهللا اش، برافروخته و قرمز شد. رسول آمد و چهرههاي گردنش باال  گردید که رگ

 نشیند. اگر بگوید: دانم که اگر آن را بگوید، خشمش فرو می اي می کلمه من«فرمود: 
يَْطاِن الرَِّجيمِ  ْعوُذ بِا�ِّ ِمَن الشَّ

َ
بدان سبب باید از شیطان ». شود برطرف می ، خشمشأ

ار خوبی براي هکز سوي شیطان است. راعصبانیتش، اشده به اهللا پناه ببرد که  رانده
باید خودش را کنترل شود،  عصبانی می دن خشم وجود دارد؛ وقتی که انسانفروبر

داري کند و از شیطان  کند و بر خود، مسلّط باشد؛ به عبارتی، صبر و خویشتن
کند. اگر  تش خشم را خاموش میاه ببرد و وضو بگیرد؛ زیرا وضو، آشده به اهللا پن رانده

کرد که  یستاده است، بنشیند و اگر نشسته است، دراز بکشد و اگر باز هم فکر میا
تواند خودش را کنترل کند، آن مکان را ترك نماید تا دیگر، امکان دنبال کردن  نمی

اي جز پشیمانی نخواهد  آلود، نتیجه خشم برایش وجود نداشته باشد که رفتار خشم
 داشت.

*** 

٤٨-  َ �
َ
نَّ انلَّيِبَّ  ٍس وعْن ُمعاذ بِْن أ

َ
ْن ُ�ْنِفَذه، «قال:  أ

َ
اِدٌر ىلَعَ أ

َ
َمْن كَظَم غيظا، وُهو ق

ِعِ� َما 
ْ
ُورِ ال َهُ ِمَن احلْ ِقياَمِة َحىتَّ ُ�َ�ِّ

ْ
الئِق يَْوَم ال

ْ
 ىلَعَ ُرُؤوِس اخل

َ
ُ ُسْبحانَُه وتَعاىل َداَعهُ ا�َّ

 )1(آن را حسن دانسته است.]اند و ترمذي،  [ابوداود و ترمذي، روایتش کرده ».َشاءَ 
ببرد، فرو  خشمش را هرکس«فرمود:  گوید: پیامبر می معاذ بن انس ترجمه:

روز  تقام بگیرد)، اهللا سبحانه وتعالیتواند آن را عملی سازد (یا ان میکه  در حالی
دهد که هرچه از زنان  زند و به او اجازه می قیامت او را در انظار عمومی صدا می

 ».خواهد، براي خود برگزیند  هشتی که میزیباي ب

يِب ُهرْ�َرةَ  -٤٩
َ
اَل للنَّيِبِّ  وعْن أ

َ
نَّ رَُجالً ق

َ
َد ِمراراً  .»ال تَغَضْب «: أْوِص�، قال:  أ ردَّ

َ
ف

ال:
َ
 )1(خباري] [روايت .»ال َ�ْغَضْب « ق

 ./از آلبانی 6518، و صحیح الجامع، ش: 3375ماجۀ، ش:  صحیح ابن )1(
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گفت: مرا نصیحت کن.  شخصی، به پیامبرگوید:  می ابوهریره ترجمه:
فرمود:  او چندین بار درخواست نصیحت کرد و پیامبر». ن مشوخشمگی«فرمود: 

 ».خشمگین مشو«

ِ  وََ�ْن أيب ُهَرْ�رةَ  -٥٠ ؤِمَنِة يف : « قال: قال رسوُل ا�َّ
ْ
ُمْؤِمِن َوامل

ْ
َالُء بِال َما يََزال ابلْ

 َ ىَق ا�َّ
ْ
ِهِ وَماهِلِ َحىتَّ يَل

َ
ْيِه َخِطيَئةٌ  َ�ْفِسِه َوودل

َ
[ترمذي، روایتش کرده و آن  ».تعاىل َوَما َعل

 )2(را حسن صحیح دانسته است.]
زن و مرد مؤمن همواره در «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

که اهللا متعال را در  جان و مال و فرزند خویش مورد آزمایش قرار می گیرند تا آن
 ».ها نیست بر آن یکنند که هیچ خطا و گناه حالی مالقات می

 شرح
کنند؛ در حدیث اول، یعنی حدیث  هر سه حدیث، بر فضیلت صبر داللت می

باشد.  آمده که به معناي خشم و عصبانیت شدید می» غیظ«ي  ، واژهمعاذ بن انس
بیند؛ کسی که  انسان خشمگین، خودش را بر عملی ساختن خشم خود، توانا می

رو  از این شود؛ د، اندوهگین میم خود را ندارتوانایی انتقام گرفتن یا عملی کردن خش
توان به اهللا  شود، ولی صفت حزن و اندوه را نمی صفت خشم، به اهللا نسبت داده می

ولی خشم و غضب در  گردد؛ اد؛ چراکه حزن یا اندوه، نقص محسوب مینسبت د
رود. وقتی انسان، از کسی  شمار می ست و کمال به اي جایش، صفت پسندیده

خاطر رضاي خدا،  ی انتقام گرفتن از او را داشته باشد، ولی بهخشمگین شود و توانای
اي که او را خشمگین کرده است، صبر کند، از این  از خشمش بگذرد و در برابر قضیه

روز قیامت او را در انظار عمومی صدا  مند خواهد شد که اهللا ثواب بزرگ بهره
 د، براي خود انتخاب کند.خواه دهد که هرچه حور عین می زند و به او اجازه می می

 .6116صحیح بخاري، ش:  )1(
 .2280، ش: /السلسلۀ الصحیحۀ، از آلبانی )2(
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آمد و درخواست نصیحت کرد.  اهللا شخصی، نزد رسول :اما حدیث ابوهریره
اش را تکرار کرد،  و هربار که آن مرد، خواسته». خشمگین مشو«به او فرمود:  پیامبر
 باره توضیح دادیم. تر در این پیش». خشمگین مشو«فرمود:  پیامبر

که صبر و احتساب (امیدواري به  ست بر این و حدیث سوم؛ این حدیث، دلیلی
همواره در جان و مال و فرزند  ي گناهان انسان است. انسان  کفارهی)، هپاداش ال

گیرد و اگر صبر و شکیبایی نماید، اهللا متعال  او را  میخویش مورد آزمایش قرار 
ند و سرانجام، ما کند که دیگر، هیچ گناهی بر او نمی قدري به این آزمایش، مبتال می به

رود که هیچ گناهی بر او نیست. البته این، زمانی خواهد  در حالی روي زمین راه می
اي جز خشم و غضب نخواهد  صبري کند، نتیجه اما اگر بی زد؛بود که شکیبایی ور

 داشت.
*** 

خيِهِ  $وََ�ْن ابْن َ�َباٍس  -٥١
َ
ِدَم ُ�َييَْنة ْ�ُن ِحْصٍن َ�َ�َل ىلَعَ ابِْن أ

َ
ُر بِْن  قال: ق احلْ

ِين يُْد�ِيِهْم ُعمرُ 
َّ

يْس، َوَ�َن ِمن انلََّفِر اذل
َ
ْصحاَب َ�ْلِِس ُ�َمرَ  ق

َ
ُقرَّاُء أ

ْ
 َوَ�َن ال

َك وَْجٌه ِعْنَد َهَذا 
َ
ىِخ ل

َ
خيِه: يَا اْ�َن أ

َ
ْو ُشبَّانا، َ�َقاَل ُعييَْنُة البِْن أ

َ
هوالً اَكنُوا أ

ُ
َوُمشاَوَرتِِه ك
ذِ 
ْ
اْسَتأ

َ
َوا�َّ األِم�ِ ف

َ
اب، ف َطَّ ا دَخَل قال: ِ�ْ يا اْ�َن اخلْ مَّ

َ
ل
َ
ُ ُعمر. ف

َ
ِذَن هل

َ
أ
َ
ْيه، فاسَتأذَن ف

َ
ْن ىل َعل

َعْدل، َ�َغِضَب ُ�َمرُ 
ْ
ُْ�ُم �ِيَنا بال

َ
َْزَل َوال حت ُ  َما ُ�ْعِطيَنا اجلْ

َ
ْن يُوقَِع بِِه َ�َقاَل هل

َ
حىتَّ َهمَّ أ

ُمْؤِمنَِ� إِ 
ْ
ِمَ� ال

َ
ُر: يا أ ال نِلبِيِّهِ احلْ

َ
  وَ َعفۡ لۡ ٱ ُخذِ ﴿: نَّ ا�َّ تَعاىل ق

ۡ
ِ  ُمرۡ َوأ عۡ  ِف ُعرۡ لۡ ٱب

َ
 َعنِ  رِۡض َوأ

و�نَّ َهَذا ِمَن اجلاهل�، َوا�َّ ما جاَوَزها ُ�َمُر ِحَ�    ]١٩٩: األعراف[ ﴾ ١٩٩ ِهلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ
ِ تعاىل. [روايت خبارى]  ِعْند كَِتاِب ا�َّ

ً
افا

َّ
 )1(تالها، وَ�َن َوق
ي  خانه آمد و به -به مدینه -گوید: عیینه بن حصن می عباس ابن ترجمه:

ها را به خود  آن اش، حر بن قیس رفت. حر، جزو افرادي بود که عمر برادرزاده
داشت)؛ قاریان قرآن، پیر بودند یا جوان، همواره در  گرامی میو کرد ( نزدیک می

به حصن به  عیینه اشتند و طرف مشورتش بودند.حضور د مجلس عمر
قدر و منزلت داري؛ از او بخواه که مرا به حضور اش گفت: تو نزد این امیر،  برادرزاده

 .4642صحیح بخاري، ش: )1(
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تو اي پسر خطاب!  !شد، گفت: هاي نگامی که وارد مجلس عمریرد. عیینه هبپذ
خشمگین  کنی. عمر عدالت حکم نمی دهی و در میان ما به چیزِ زیادي به ما نمی

ا تنبیه کند. حر به عمر گفت: اي امیر مؤمنان! اهللا متعال، به خواست او ر شد و می
 فرموده است: پیامبرش

  وَ َعفۡ لۡ ٱ ُخذِ ﴿
ۡ
ِ  ُمرۡ َوأ عۡ  ِف ُعرۡ لۡ ٱب

َ
    ]١٩٩: األعراف[  ﴾١٩٩ ِهلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ َعنِ  رِۡض َوأ

 عفو و گذشت (در پیش) بگیر و به کار نیک و پسندیده فرمان بده و از جاهالن روي بگردان.

خدا  گوید:) به می $عباس دامه داد: و این شخص نیز از جاهالن است. (ابنو ا
از حکم آن تجاوز نکرد؛  سوگند، هنگامی که حر، این آیه را تالوت نمود، عمر

 کتاب خدا، بسیار مطیع بود.در برابر  عمر
 شرح

 $عباس ي احادیثی که در باب صبر آورده، حدیثی از ابن در ادامه /مؤلف
ذکر کرده که دومین خلیفه پس از ابوبکر  ي امیر مؤمنان، عمر بن خطاب درباره
به رعایت عدالت در میان شهروندانش  و به فروتنی در برابر  بود. عمر صدیق

زنی  او تذکر داد و او، بدون چانهاي از قرآن را به  زنی، آیه که چنانحق، مشهور بود. 
رفت و با لحنی  بود، نزد عمربن حصن که از سران قومش  تسلیم شد. عیینه

دهی و در میان ما  ناپسند گفت: هاي! اي پسر خطاب! تو، چیز زیادي به ما نمی
 کنی. عادالنه رفتار نمی

اي که  گوید؟! خلیفه ي عادل چگونه سخن می ببینید که این شخص، با خلیفه
ري بودند، را که قا اهللا داشت و آن دسته از اصحاب رسول قاریان قرآن را گرامی می

ها را  سال بودند یا جوان؛ بلکه آن کرد که پیر و میان نشاند و فرقی نمی در کنار خود می
چنین باشد و  کرد. هر خلیفه و حاکمی باید این ها مشورت می داشت و با آن گرامی می

اي براي خود انتخاب نماید؛ زیرا در غیر این  نشینان نیک و شایسته مشاوران و هم
کشاند. اما اگر  کند و هم امت را به نابودي می دش را نابود میصورت، هم خو

گرداند. بر ولی  ي خیررسانی به امت می نشینان خوبی داشته باشد، اهللا، او را مایه هم
نشینانی از اهل علم  مسلمانان، واجب است که براي خود مشاوران و هم دار زمامامر و 
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 ما بودند؛ زیرا تا زمانی که علوم و معارف، همان علو ایمان برگزیند. قاریان صحابه
پرداختند. هاي بعد نمی کردند، به حفظ آیه گرفتند و به آن عمل نمی ه آیه را فرا نمید 

و چیزي نمانده  را برانگیخت که سخنان ناپسند آن مرد، خشم عمر خالصه این
ي  سوره 199ي  ، آیهي عیینه اما حر بن قیس، برادرزاده تنبیهش کند؛ بود که عمر

گردانی از جاهالن  پیامبرش را به روي یادآوري کرد که اهللا اعراف را به عمر
با شنیدن  دهد و سپس عرض کرد که عیینه هم جهالت کرده است. عمر فرمان می
، خودداري نمود؛ زیرا سخت مطیع قرآن دیگر حرکتی نکرد و از تنبیه عیینهاین آیه، 

ها گفته  وقتی به آن ی، چه همه ادب داشتند!لهاحکام ا در برابر قرآن و بود. صحابه
 شدند. رفتند و مطیع می شد: این، سخن یا حکم اهللا است، جلوتر نمی می

که  توانی از حقّ خود بگذر عفو گذشت در پیش بگیر و تا می ، یعنی﴾وَ عَفۡ لۡ ٱ ُخذِ ﴿
 ﴿توانی به آن دست یابی.  نمی

ۡ
ِ  ُمرۡ وَأ ه، یعنی کاري که مردم و دو به کار پسندی ﴾ِف عُرۡ لۡ ٱب

فرامخوان؛ مسایل، در یک نگاه پسندند، فرمان بده و به منکر یا غیرعرف  می شریعت
 اند: سه دسته کلی

 منکر یا زشت که باید از آن نهی کرد.
رف یا پسندیده که باید به آن فرمان داد.ع 

 ي چنین کارهایی سکوت  نکر است و نه پسندیده؛ دربارهمکارهایی که نه 
 کنیم. می

البته همواره باید سعی کنیم که فقط سخنانی بگوییم که در آن خیري وجود دارد؛ 
ْو يِلَْصُمْت «فرموده است:  زیرا پیامبر

َ
يَُقْل َخْ�ًا أ

ْ
ِ َوايلَْوِم اآلِخِر فَل  ؛»َمْن اَكَن يُْؤِمُن بِا�َّ

سکوت  ،رنههرکس به اهللا و آخرت ایمان دارد، باید سخن نیک بگوید و گ«یعنی: 
 ».کند

عۡ ﴿فرمود: 
َ
یعنی هر کس نسبت به تو جهالت نمود و به تو   ﴾هِلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ َعنِ  رِۡض وَأ
ات، از روي  گردانی درازي کرد، از او روي بگردان؛ به ویژه اگر روي تعدي یا زبان

که از روي خفت و خواري  ضعف یا خفت و خواري نباشد. مانند عمر بن خطاب
توانست آن مرد را تنبیه کند، ولی  گردانی نکرد؛ بلکه می روي، یا ضعف و ناتوانی

 حکم این آیه از این کار صرف نظر نمود. جهل، دو معنا دارد: به
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 گاهی از چیزي.عدم آ
شاعر دوران  که چناننسبت به دیگران. و گستاخی سفاهت و نادانی یا تعدي 

 گوید: جاهلی می
 جهل اجلاهلينافنجهل فوق   أال ال �هلّن أحٌد علينـا

کند که ما نیز بیش از و گستاخی هان! مبادا کسی نسبت به ما جهالت «یعنی: 
 .»ها بر او جهالت خواهیم کرد جاهالن و فراتر از آن

و ادب اسالمی، غیر از این  ست البته واضح است که این شعر، شعري جاهلی
 فرماید: می است؛ اهللا

ۚ ٱ َوَ�  َسَنةُ �َۡ ٱ َتوِي�َسۡ  َوَ� ﴿ ّيَِئُة ِ  َ�عۡ دۡ ٱ لسَّ حۡ  ِ�َ  لَِّ� ٱب
َ
ِيٱ فَإَِذا َسنُ أ  َنَك بَيۡ  �َّ

ٞ َعَ�ٰ  ۥَنهُ َوَ�يۡ  نَّهُ  َوة
َ
     ]٣٤: فصلت[  ﴾٣٤ َ�ِيمٞ  َوِ�ٌّ  ۥَك�
ناگاه سان نیست. (بدي را) به بهترین شیوه پاسخ بده که اگر چنین کنی،  نیکی و بدي یک

 شود که گویا دوستی صمیمی و نزدیک است. ست، چنان می کسی که میان تو و او دشمنی

ست،  کند و میان شما دشمنی فرماید: پاسخ کسی را که به تو بد می سبحان اهللا! می
یعنی آن  یابی؛ ی، بالفاصله پاداش آن را میبه بهترین شیوه بده؛ اگر این کار را بکن

 ست صمیمی و نزدیک توست. چه کسی، این راوشود که گویا د شخص، چنان می
ها را هر گونه که بخواهد،  ها در دست اوست و آن که دل گوید؟ بله، اهللا می
ست. چه از انگشتان پروردگار رحمان ا و انگشتگرداند. دلِ هر انسانی در میان د می

اي بگرداند که دوستی، جاي دشمنی را بگیرد و آن  گونه را به اش بسا اهللا، دل بنده
 ات گردد. شخص، دوستی صمیمی

ي اعراف را نزد امیر مؤمنان، عمر بن  سوره 199ي  که وقتی آیه این خالصه
هیچ حرکتی نکرد و از تنبیه آن مرد، خودداري نمود. ما نیز  خواندند، دیگر خطاب

وریم و آیاد  را به هاي قرآن و سنت پیامبر ، آموزهدر هنگام خشم و عصبانیتباید 
و لغزش دچار نشویم؛ زیرا کسی  دهاي کتاب و سنت عمل کنیم تا به خطابه رهنمو

 فرماید: می گردد. اهللا راه نمی گاه گم که به رهنمود االهی عمل کند، هیچ

    ]١٢٣: طه[  ﴾١٢٣ َ�ٰ �َشۡ  َوَ�  يَِضلُّ  فََ�  ُهَدايَ  �ََّبعَ ٱ َ�َمنِ ﴿
 افتد. شود و در رنج و زحمت نمی نمی مراههرکس از هدایت و رهنمود من پیروي کند، گ 
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*** 

ُموٌر «قال:  أنَّ رسوَل ا�َّ  وَعن ابِْن مْسُعودٍ  -٥٢
ُ
َرٌة وَأ

َ
ث
َ
وُن َ�ْعِدى أ

ُ
إِ�ََّها َستك

ما تَأمُرنا؟ قال: »ُ�ْنِكرونَها
َ
ِ ف وا: يا رُسوَل ا�َّ

ُ
ال

َ
ْيُ�ْم و�َْسألوَن ا�َّ «، ق

َ
ي َعل

َّ
قَّ اذل

ْ
وَن احل تَُؤدُّ

 )1([متفٌق عليه]». اذلي لُ�مْ 
پس از من، خودخواهی یا «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابن مسعود ترجمه:

گفتند: اي ». پسندید ها را نمی کُشی و اموري پدید خواهد آمد که آن تبعیض و حق
حقی را که بر «خدا! فرمان شما به ما (در چنین شرایطی) چیست؟ فرمود:  رسول

 ».نماییدشماست، ادا کنید و حقّ خود را از اهللا، درخواست 

َسْيِد بِْن ُحَضْ�ٍ وَ  -٥٣
ُ
ال  عن أيب �َْی أ

َ
ِ أ نَْصارِ قال: يا رسوَل ا�َّ

َ
نَّ رَُجالً ِمَن األ

َ
أ
قال: 

َ
 ف

ً
 وفالنا

ً
النا

ُ
َما اْسَتْعملَت ف

َ
� ك

ُ
وا َحىتَّ «�َْسَتْعِمل َرًة فاْصرِبُ

َ
ث
َ
َقْوَن َ�ْعدي أ

ْ
إِنَُّ�ْم َسَتل

ْوِض 
ْ

 )2([متفق عليه]». تلَقْوِ� ىلَع احل
گوید: مردي از انصار گفت: اي  می اُسید بن حضیرابویحیی،  ه:ترجم

مرا به کار یا اید،  مسؤولیتی واگذار کرده طور که به فالنی و فالنی یا همانخدا! آ رسول
کُشی خواهید  و حق از من، تبعیضپس «فرمود:  اهللا رسولگمارید؟  اي نمی وظیفه

 ».نمایید مالقات در کنار حوض دید؛ پس صبر کنید تا مرا
 شرح

ست و  ي صبر و شکیبایی درباره $حدیث ابن مسعود و حدیث اسید بن حضیر
 رو مؤلف، این دو حدیث را در باب صبر آورده است. از این

إِ�ََّها َستُكوُن «فرمود:  اهللا آمده است که رسول در حدیث عبداهللا بن مسعود
ثََرةٌ 

َ
 .»َ�ْعِدى أ

ثََرة
َ
یزي را که دیگران در آن حق دارند، از آنِ خود چ ، بدین معناست که انسانأ

رود. منظور،  شمار می کُشی به بداند که در واقع، نوعی تبعیض یا خودخواهی و حق

 .1843ش:  ؛ و صحیح مسلم،3603صحیح بخاري، ش:  )1(
 .1845؛ و صحیح مسلم، ش: 3792صحیح بخاري، ش:  )2(
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شوند که اموال مسلمانان را  این است که حاکمانی بر مسلمانان چیره و مسلّط می
نمایند.  میها را از حق و حقوقشان، محروم  کنند و آن هرگونه که بخواهند، خرج می

کنند؛ صحابه  سان که اموال مسلمانان را براي منافع شخصی خود، هزینه می بدین
شماست، ادا حقی را که بر «دهید؟ فرمود:  باره چه دستوري به ما می پرسیدند: در این

کُشی حاکمان، شما را بر آن ندارد  تبعیض و خودخواهی و حق به عبارت دیگر:». کنید
ها اطاعت نکنید و  ها کوتاهی کنید و دیگر، از آن ي آن ود دربارهکه از انجام وظایف خ

چنان از آنان اطاعت نمایید و  به آشوب و نافرمانی روي بیاورید؛ بلکه صبر کنید و هم
حق خود را از اهللا و «چنین فرمود:  د، درگیر نشوید. همها حتی بر سرِ حقّ خو با آن

انتان را هدایت کند تا حق و حقوقتان را از اهللا بخواهید که حاکم». درخواست کنید
دانست که  بود که چنین فرمود؛ زیرا می اهللا بدهند. این، از حکمت و فرزانگی رسول

سادگی در  توانند به ها نمی رو انسان ریشه در وجود انسان دارد و از این بخل و آز،
یاران و  هللا اما رسول ؛داري نمایند برابر تضییع حقوق خویش صبر کنند و خویشتن

 امتش را به راهی رهنمون شد که سراسر، خیر است.
برداري و اطاعت از حاکمش را ادا کند و  بر مسلمان واجب است که حق فرمان

شود، از اهللا بخواهد که  به ستیز و کشمکش با او برنخیزد و اگر حقی از او ضایع می
ین ترتیب به حق خویش به حاکم، توفیق اداي حقوق شهروندانش را عنایت کند تا بد

اي خبر داد که  باشد؛ زیرا از قضیه می برسد. این حدیث، دلیلی بر نبوت رسول خدا
روي  و خودخواهی و تضییع حقوق دیگران ها بعد، حاکمان و امیران، به تبعیض سال

اند و اموال مردم را در  بینیم با اموال مردم، عیش و نوش کرده اي که می گونه آوردند؛ به
اند. ولی این، بدین معنا نیست که دست از  منافع شخصی خود، هزینه نموده جهت

بلکه باید از اهللا بخواهیم که  ها بپردازیم؛ ستیز و کشمکش با آن اطاعتشان بکشیم یا به
 حال، از انجام وظایف خود کوتاهی نکنیم.ما را به حقوقمان برساند و در عین 

 آشوب بینجامد، حکمت داشته باشیم؛ بهچنین باید در مسایلی که ممکن است  هم
م براي هاي شورش مرد کُشی حاکمان، یکی از زمینه خواهی و حق زیرا تبعیض، خود

داري و صبر و حوصله در چنین  به خویشتن اهللا ولی رسول باشد؛ ي حقوقشان می مطالبه
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 فه را فراروي ما نهاده است که به وظایف شرعی ویشرایطی دستور داده و این وظ
 شهروندي خود در قبال حاکمان عمل کنیم و از اهللا بخواهیم که ما را به حقوقمان برساند.

اي اشاره شده که در حدیث  نیز به همان مسأله در حدیث اُسید بن حضَیر
اما  کُشی؛ و حق  ، خودخواهی شدن تبعیضآمده است؛ یعنی پدیدار  مسعود ابن

یعنی اگر صبر و ». مالقات نمایید در کنار حوض صبر کنید تا مرا«فرمود:  اهللا رسول
پاس این صبر و حوصله، به شما از حوض پیامبر خویش، آب  به ، اهللاکنیدحوصله 

ببرد تا از آب  پیامبري را کنار حوض  بخواهیم که همه خواهد داد. از خداوند
ن و باشد؛ یعنی در مکا که روز قیامت، سرشار از آب می همان حوضی آن، بنوشیم.

گیرد که   زیرا در شرایط سختی قرار می ترین نیاز را به آب دارد؛ ان، بیشزمانی که انس
کند. آري!  به آب نیاز پیدا میشدت  دهد و به آزارش می غم و اندوه و رنج و گرما

، حوض حوض پیامبر نوشند. می روند و از آبِ آن می کنار حوض پیامبر
ماه، طول و عرض دارد و از طریق دو ناودان از  ي مسافت یک اندازه که به ست بزرگی

 اهللا باشد که به رسول ، نام نهري در بهشت می»کوثر«ریزد.  به آن، آب می» کوثر«
بوتر از مشک به این  تر از عسل، و خوش آبی سفیدتر از شیر، شیرین اختصاص دارد.

و ست که در درخشندگی، زیبایی  هاي سیمینی ریزد و در آن، ظرف حوض می
فراوانی، مانند ستارگان آسمان هستند و هرکس یک جرعه از این آب بنوشد، پس از 

 نوشند. شود. خدایا! ما را جزو کسانی بگردان که از آب کوثر می آن، هرگز تشنه نمی
تبعیض و ستم و خودکامگی ،  در برابر خودخواهی بیان نمود که اگر امت پیامبر
 یشان خواهند رفت و از آبِ آن، خواهند نوشید.شکیبا باشند، کنار حوض ا حکام خود

 داري در برابر حکامی که حقوق شهروندي  در این دو حدیث، به صبر و خویشتن
 

گیرند، سفارش شده است؛ البته نباید از یاد ببریم که خالیق، هرچه الیق؛  را نادیده می
دارد. اگر مردم، ها با مردم، به مردم و رفتار خودشان بستگی  یعنی نوع رفتار حکومت

داشته باشند، اهللا متعال،  کرد و رفتار نامناسبی در میان خود و در رابطه با اهللا روي
 فرموده است: که چنانگرداند؛  ها مسلّط می ري بر آنمگحاکمان ست

ٰ ٱ َض َ�عۡ  نَُوّ�ِ  لَِك َوَ�َ�ٰ  ﴿ ْ  بَِما �ضَۢ َ�عۡ  لِِم�َ ل�َّ     ]١٢٩: األنعام[  ﴾ ١٢٩ ِسُبونَ يَ�ۡ  َ�نُوا
 کنیم.چنین برخی از ستمکاران را بر برخی دیگر به سبب کردارشان مسلّط میاین
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خود خوب باشند، حاکمانشان نیز به خواست پروردگار متعال، خوب  اگر مردم
خواهند بود و اگر مردم، خود خوب نباشند، نباید توقع داشت که حاکمان خوبی بر 

رفت و  طالب خوارج نزد علی بن ابی شود: یکی از آنان حکم برانند. گفته می
کردند، ولی از تو اطاعت  ا مردم از ابوبکر و عمر اطاعت میپرسید: اي علی! چر

که شهروندان ابوبکر و عمر، من و امثال من  براي این«پاسخ داد:  کنند؟ علی نمی
ست؛ خیري نی ؛ یعنی در تو و امثال تو»روندان من، تو و امثال تو هستندبودیم؛ اما شه

جا  پا کنند تا آن سر برآورند و آشوب به و همین امر نیز باعث شد که در برابر علی
یکی از شاهان اموي، خبر به شود که  چنین گفته می که حتی او را به قتل رساندند. هم

کنم عبدالملک بن مروان بوده  گویند؛ گمان می رسید که پشت سرش سخنانی می
گویا شما شان را جمع کرد و گفت: اي مردم! رو مردم و بزرگان است؛ از این

: آري. گفت: اگر براي شما، مثل ابوبکر و عمر باشیم؟ گفتند خواهید که ما می
همانند ابوبکر و عمر باشیم، شما براي ما مثل مردم و  خواهید که ما براي شما می

 شهروندان ابوبکر و عمر باشید!
کند که مطابق اعمالشان با  ط میمسلّ حکیم است و کسی را بر مردم آري! اهللا

بینند و  نماید. اگر مردم، خود نیک بودند، رفتار نیکی از حکومت می ها رفتار می آن
کار  اگر بد بودند، وضعیت، برعکس خواهد بود. با این حال، شکی نیست که درست

کار  درست ست؛ اگر حکام انیمربودن شخصِ حاکم، خیلی مهم و بلکه اساس حک
چراکه حاکم با امکاناتی که در اختیار  کار خواهند بود؛ نیز نیک و درست مباشد، مرد
 شوند، اصالح کند. تواند کسانی را که دچار لغزش می دارد، می

*** 

ْو� -٥٤
َ
نَّ رسوَل ا�َّ  $َوعْن أيب إِبْراهيَم َ�ْبِد ا�َّ بِْن أيب أ

َ
يَّاِمِه اليت  أ

َ
يف بْعِض �

َعُدو، ا�ْ 
ْ
يِقَ �ِيَها ال

َ
اَم �ِيهْم َ�َقاَل: ل

َ
ْمُس ق ِت الشَّ

َ
�َُّها انلَّاُس ال َ�َتمنَّوا «َتظَر َحىتَّ إَِذا َمال

َ
يَا �

َْت ِظالَِل 
َ

َنَّة حت نَّ اجلْ
َ
ُموا أ

َ
إَِذا لقيُتموهم فاْصرُبوا، َواْعل

َ
وا ا�َّ الَعا�َِيَة، ف

ُ
ل
َ
عُدو، َواْسأ

ْ
لَِقاَء ال

ُيوِف  اَل انلَّيِبُّ ». السُّ
َ
ْحزاب، اْهِزْمُهْم « : ُ�مَّ ق

َ
َحاب، َوَهازَِم األ ِكَتاِب َوُ�ْرَِي السَّ

ْ
ُهمَّ ُمْ�َِل ال

َّ
الل

ْيِهمْ 
َ
نا َعل  )1([متفٌق عليه]». َوانرُْصْ

 .1742)؛ و صحیح مسلم، ش: 2966، 2965صحیح بخاري، ش: ( )1(
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 از یکی در اهللا رسول گوید: می $اوفی ابی بن عبداهللا ابوابراهیم، ترجمه:

 میان در سپس .ماند منتظر آفتاب زوال از پس تا شد، رو روبه دشمن با که ییروزها

 عافیت ،اهللا از و نکنید آرزو را دشمن با رویارویی مردم! اي« فرمود: و برخاست

 زیر ،بهشت که بدانید و کنید پایداري و صبر  شدید، رو روبه دشمن با اگر ولی بخواهید؛

 ابرها که ذاتی اي و کتاب ي کننده نازل اي اهللا! یا« کرد: دعا سپس ».شمشیرهاست ي سایه

 هاي گروه یعنی -احزاب دشمن! هاي دسته ي دهنده تشکس اي آوري! درمی حرکت به ار

 ».بگردان پیروز ها آن بر را ما و بده شکست را -دشمن
 شرح

 پیامبر که است آمده کرده، نقل اوفی ابی بن عبداهللا از /مؤلف که حدیثی در

 وسط از ورشید،خ تا اندم منتظر یعنی ماند؛ ظرتمن آفتاب زوال تا ها، غزوه از یکی در

 و برخاست گاه آن گردند؛ بانشاط و سرحال مردم، و شود سردتر هوا و بگذرد آسمان
 طور به اهللا رسول هاي سخنرانی و ها خطبه از برخی ست: گفتنی کرد. سخنرانی برایشان

 حسب به ها، خطبه از برخی جمعه. روز سخنرانی مثل داشت؛ مشخصی زمان ثابت،

 سخنرانی مردم براي نیاز، طبق اهللا رسول یعنی شد؛ می انجام شرایط، قمطاب و ضرورت

 -احزاب ي غزوه در -که اي خطبه در آمد. می پیش هم دزیا هایی خطبه رایند و کرد؛ می
 آرزوي نباید انسان یعنی ؛»نکنید آرزو را دشمن با رویارویی« فرمود: چنین کرد، ادایر

 رو روبه دشمنش اب را او خداوند، که کند دعا یا و باشد داشته را دشمن با رویارویی

 دشمن با زمانی اگر اما کند. عافیت دعاي اهللا رسول ي فرموده به باید هبلک خیر، نماید؛

إَِذا« نماید: پایداري که دارد وظیفه شد، رو روبه
 بخش همین .»فاْصرُبوا لقيتُموهم فَ

 هنگام یعنی است؛ آورده رصب باب در را آن که بوده مؤلف استناد مورد حدیث،

 براي و بخواهید کمک اهللا از و باشید پایدار و صبور دشمن، با پیکار و رویارویی

 بهشت، آري؛ ».شمشیرهاست ي سایه زیر هشت،ب که بدانید و« بجنگید اهللا ي هکلم اعالي

 شود، کشته اهللا راه مجاهد هرگاه دارد. خود با مجاهد که ست شمشیري ي سایه زیر

 فرماید: می اهللا که گونه همان ست؛ یبهشت
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ِينَ ٱ َسَ�َّ َ�ۡ  َوَ� ﴿ َّ�  ْ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  قُتِلُوا مۡ  �َّ
َ
ٰ أ �َ ۢ حۡ  بَۡل  �ۚ تَ

َ
ٓ أ  ١٦٩ زَقُونَ يُرۡ  َرّ�ِِهمۡ  ِعندَ  ءٌ َيا

ٓ  فَرِِح�َ  ٰ  بَِما ُ ٱ ُهمُ َءاتَٮ ونَ َتبۡ َو�َسۡ  ۦلِهِ فَۡض  ِمن �َّ ُ�ِ  ِ ِينَ ٱب ْ يَلۡ  لَمۡ  �َّ ِ  َحُقوا  ّمِنۡ  ِهمب
�َّ  فِِهمۡ َخلۡ 

َ
ونَ َتبۡ �َسۡ ۞ ١٧٠ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  � ِ ٱ ّمِنَ  َمةٖ بِنِعۡ  ِ�ُ َّ� 

نَّ  لٖ َوفَۡض 
َ
َ ٱ َوأ جۡ  يُِضيعُ  َ�  �َّ

َ
ۡ ٱ رَ أ     ]١٧١  ،١٦٩: آل عمران[  ﴾١٧١ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

اند و نزد پروردگارشان  ؛ بلکه زندههرگز کسانی را که در راه اهللا کشته شدند، مرده مپندار
، شادمانند و در حق کسانی است چه اهللا از فضل خویش به آنان داده به آن .یابند روزي می

کنند؛ چراکه نه  شوند) شادي می اند و به دنبال ایشان (شهید مى که هنوز به آنان نپیوسته
عمت و فضل پروردگار و از شوند. آنان، به ن ترس و هراسی بر آنان است و نه اندوهگین مى

 برد، شادمانند. منان را از میان نمیکه اهللا، پاداش مؤ این

 جدایی که این جز کند؛ نمی حس دردي هیچ اهللا، راه در شهادتش هنگام در شهید

 و جاوید هاي نعمت سوي به روحش که یابد درمی و نماید می احساس را دنیا از روحش
 از پیش که بود پیامبر اصحاب از یکی ،نضر بن انس رود. می بهشت همیشگی

 که ببینید ».کنم می استشمام "دحاُ" سمت از را بهشت بوي من،« گفت: ششهادت

 سمت از بهشت بوي که کرد باز چنان آن را نضر بن انس بویایی حس خداوند

 شد. شهید که این تا رسید مشامش به احد
 اللَُّهمَّ « کرد: دعا سپس و ».استشمشیره ي سایه زیر بهشت،« فرمود: اهللا رسول

َل  ِكتَاِب  ُمْ�ِ
ْ
َحاب، َوُ�ِْرَي  ال ْحزاب، وََهاِزمَ  السَّ

َ
نا اْهِزْمُهمْ  األ  با اهللا رسول .»َعلَيِْهمْ  َوانرُْصْ

 نمود؛ یاري و نصرت درخواست کتاب، فروفرستادن قبیل از یهال هاي نشانه به توسل

 ذاتی اي« شود. می هم آسمانی هاي کتاب سایر شامل و است کریم قرآن کتاب، از منظور

 ،اهللا جز کسی ست. هستی هاي نشانه از یکی این، »آوري! درمی حرکت به را ابرها که
 با ها انسان ي همه اگر دهد؛ نمی حرکت دارد، قرار زمین و آسمان میان در که را ابري

 را جهتش یا درآورند حرکت به را ابري بخواهند دارند، اختیار در که ابزاري و وسایل

 انیجر به را آن ذاتی، بلکه ببرند؛ پیش از کاري توانند نمی ،اهللا ي اراده به جز دهند، تغیر

 و آي پدید بگو: که ست کافی فقط کند، اراده را چیزي آمدن پدید هرگاه که اندازد می
ْحزاب وََهاِزمَ « آید. می پدید درنگ بی

َ
 هاي گروه و احزاب که ست ذاتی یگانه اهللا ،»األ

 داد؛ شکست را کفر هاي دسته »احزاب« جنگ در که چنان ؛دهد می شکست را کفر
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 اما بجنگند؛ پیامبر با تا بودند شده جمع مدینه اطراف در دشمن ويگججن هزاران

 را آنان و داد شکست نیافتند، دست غنیمتی هیچ به که حالی در را کافران متعال، اهللا

 ها آن سوي به سهمگین بادي که سان بدین بازگرداند؛ یتعصبان و خشم از ماالمال

 و ها خیمه و کرد رو و زیر را هایشان ظرف و داد تکان شدت به را آنان که فرستاد
 را آنان که شدیدي و سرد باد زد؛ هم به را ها آن آرامش و ندکَ جا از را چادرهایشان

 فرماید: می اهللا که چنان  شوند. منصرف جنگ، از و بازگردند کرد ناگزیر

ُ ٱ َوَردَّ  ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ  لَمۡ  ِظِهمۡ بَِغيۡ  َ�َفُروا ُ ٱ َوَ�َ�  �ۚ َخۡ�ٗ  َ�َنالُوا ۡ ٱ �َّ ۚ لۡ ٱ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل   ﴾ قَِتاَل
  ]  ٢٥ األحزاب:[ 

و اهللا، کافران را در حالی که به هیچ پیروزي و غنیمتی دست نیافتند، ماالمال از خشم و 
 نیاز کرد. د. و اهللا، مؤمنان را از جنگ بیگردان عصبانیت باز

 رزمی قدرت دهد. می شکست را کفر هاي دسته و ها گروه که ست ذاتی اهللا پس،

 گاهی و است کارآمد و مفید گاهی که باشد  می سبب و وسیله یک انسان، توانایی و

 با اروییروی در و کنیم فراهم جنگی برگ و ساز داریم فهوظی ما البته ندارد. اي فایده

 حقیقت، در ولی نماییم؛ استفاده وسیله یا سبب وانعن به خویش رزمی توان از دشمن،

 که کنم می اشاره نکاتی از اي پاره به اینک دهد. می شکست را دشمن که است متعال اهللا

 کنیم: می برداشت اوفی ابی بن عبداهللا حدیث از
 چیزِ شهادت، آرزوي تهالب کند؛ آرزو را دشمن با رویارویی نباید انسان،

 بدان بلکه شده،ن نهی آن از تنها نه و باشد می جایز ت،شهاد آرزوي است. دیگري

 باشیم؛ داشته را دشمن با شدن رو روبه آرزوي نباید گاه هیچ ولی است؛ شده هم سفارش

 است. ممنوع پیامبر ي فرموده به و شرع حکم به زیرا
 زیرا بکنیم؛ عافیت و سالمت ستادرخو اهللا از باید که یابیم درمی چنین هم

 از و نکنید پیکار و جنگ تمناي گاه هیچ لذا ست. بزرگی نعمت سالمتی، یا عافیت

 شدید، رو روبه دشمن با اگر ولی نمایید؛ درخواست را دین پیروزي و عافیت خداوند

 کنید. پایداري
 و صبور دشمن، با رویارویی هنگام در باید که بریم می پی نکته بدین حدیث این از
 فرماید: می اهللا باشیم. پایدار
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َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ ثۡ ٱفَ  فَِئةٗ  لَقِيُتمۡ  إَِذا ا ْ ذۡ ٱوَ  بُُتوا َ ٱ ُكُروا  لََّعلَُّ�مۡ  �َكثِ�ٗ  �َّ

ْ  ٤٥ لُِحونَ ُ�فۡ  ِطيُعوا
َ
َ ٱ َوأ ْ تََ�ٰ  َوَ�  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ ْ َ�َتفۡ  زَُعوا  �ُحُ�ۡمۖ رِ  َهَب َوتَذۡ  َشلُوا

وٓ ۡص ٱوَ  ُ�ِ ْۚ َ ٱ إِنَّ  ا ٰ ٱ َمعَ  �َّ     ]٤٦  ،٤٥: األنفال[  ﴾٤٦ ِ�ِ�نَ ل�َّ
رو شدید، پایداري نمایید و اهللا را زیاد یاد  اي مؤمنان! هنگامی که با گروهی (از دشمن) روبه

و با هم نزاع نکنید که سست  کنید تا رستگار شوید. و از اهللا و پیامبرش اطاعت نمایید
 رود؛ و شکیبایی ورزید. همانا اهللا با صابران است.شوید و شکوهتان از میان می می

 باید لشکر امیر یا فرمانده که است نکته این گر بیان اوفی ابی بن عبداهللا حدیث

 زمان در را جنگ سربازانش، حالِ رعایت ضمن و باشد رفتار خوش سپاهیانش، با

 بنابراین سال؛ از مناسبی فصل در چه و روز از ناسبیم ساعت در چه کند؛ آغاز مناسبی

 شدید سرماي در طور همین نیست؛ جنگ براي مناسبی زمان تابستان، گرم روزهاي

 و کند بررسی خوبی به را شرایط باید لشکر امیر یا فرمانده که این خالصه زمستان.
 نماید. انتخاب جنگ براي را ممکن زمان بهترین

َل  اللَُّهمَّ « بگوید: و کند دعا پیامبر از یرويپ به باید خدا، راه مجاهد ِكتَاِب  ُمْ�ِ
ْ
 ال

َحاب، َوُ�ِْرَي  ْحزاب، وََهاِزمَ  السَّ
َ
نا اْهِزْمُهمْ  األ  .»َعلَيِْهمْ  َوانرُْصْ

 شکست براي باید همواره که است این حدیث، این ي آموزنده نکات از یکی

 کافران، ي همه و هستند خدا ندشم حقیقت، در ها آن زیرا کنیم؛ دعا خود، دشمنان

 و فرشتگان نیز و او پیامبران و اهللا با دارند، مسلمانان به نسبت که اي کینه از گذشته
 دارند. دشمنی مؤمنان ي همه

*** 



 
 

 

 باب: صدق و راستی  -4

 فرماید: می اهللا

َهاَ�ٰٓ  ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱ َءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا َّ�  ْ ٰ ٱ َمعَ  َوُ�ونُوا     ]١١٩: التوبة[  ﴾ ١١٩ �ِ�َ دِ ل�َّ

 گویان باشید. ی پیشه کنید و با راستهاي مومنان! تقواي ال

 

ٰ ٱوَ ﴿ ٰ ٱوَ  ِد�ِ�َ ل�َّ ٰ ل�َّ     ]٣٥ األحزاب:[  ﴾تِ ِدَ�
 گو... ...و مردان و زنان راست

 

ْ  فَلَوۡ ﴿ َ ٱ َصَدقُوا َُّهمۡ  �َخۡ�ٗ  لََ�نَ  �َّ     ]٢١:  حممد[  ﴾٢١ ل
 طور قطع برایشان بهتر است. باشند، بهاگر با اهللا صادق 

 شرح
 و بدهد خبري کسی اگر یعنی ؛باشد داشته واقعیت که ست خبري معناي به صدق،

 و هست شنبه یک امروز، مثالً است؛ گفته راست گویند: می باشد، تواقعی مطابق خبر آن
 دوشنبه بگویید: اگر اما ست. راستی خبرِ این، است؛ شنبه یک امروز، گویید: می شما

 ست. دروغی خبر است،
 داراي نیز افعال راستی و صدق سخنان، و اقوال در راستی و صدق از گذشته

 باشد. ظاهرش همانند انسان باطن که است این افعال، در راستی و صدق است؛ اهمیت

 صادق ریاکار، آدمِ بنابراین باشد. اش قلبی نیت مطابق انسان، عمل دیگر، عبارت به

 گزار عبادت حقیقت، در ولی است؛ عابد که دکن می وانمود چنین مردم پیشِ زیرا نیست؛

 نشان یکتاپرست و موحد را خودش چراکه باشد؛ نمی صادق اهللا با نیز مشرك نیست.

 ایمان اظهار گرچه چون رود؛ نمی شمار به صادق منافق، نیست. چنین این ولی دهد؛ می

 اهللا رسول پیرو را خود ظاهر در زیرا ر؛گذا بدعت چنین هم نیست. مؤمن ولی کند، می
 با خبر مطابقت یعنی راستی و صدق الح هر به نیست. ایشان پیرو ولی ،دهد می نشان
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 صدق، متضاد رود؛ می شمار به مؤمنان اساسی هاي ویژگی و صفات از یکی و ؛واقعیت

 باشد.  می منافقان هاي نشانه و ها ویژگی از یکی که است دروغ و کذب
 فرماید: می متعال، اهللا است؛ کرده ذکر راستی و صدق ي درباره آیه ندچ /مؤلف

َهاَ�ٰٓ  ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱ َءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا َّ�  ْ ٰ ٱ َمعَ  َوُ�ونُوا      ]١١٩: التوبة[  ﴾ ١١٩ ِد�ِ�َ ل�َّ

 گویان باشید. ی پیشه کنید و با راستهاي مومنان! تقواي ال

 که نمودند تخلف تبوك ي غزوه از که شد نازل نفري سه نداستا ذکر از پس آیه، این

 نفر سه این کرد. خواهیم ذکر را حدیثش شاءاهللا ان و بود مالک بن کعب ها آن از یکی

 خدا رسول بازگشت از پس بودند، نکرده شرکت تبوك ي غزوه در عذري هیچ بدون که
 سه همین به آیه این در .اند تهنداش عذري هیچ که گفتند اهللا رسول به صادقانه تبوك، از

ِينَ ٱ َثةِ �ََّ�ٰ ٱ َوَ�َ ﴿ فرماید: می اهللا که جا آن شود؛ می اشاره نفر َّ�  ْ  آن به و« یعنی: ﴾ ُخّلُِفوا

 از پس منافقان زیرا ؛»نمود احسان و لطف افتاد، تأخیر به آنان ي توبه پذیرش که نفري سه

 که خوردند می سوگند و آوردند می عذر و رفتند می نزدش تبوك، از پیامبر بازگشت

 که: فرمود نازل چنین ها آن ي درباره متعال، اهللا اند. بوده معذور

ِ  لُِفونَ َسَيحۡ ﴿ ِ ٱب ْ ِ�ُعۡ  ِهمۡ إَِ�ۡ  ُتمۡ نَقلَبۡ ٱ إَِذا لَُ�مۡ  �َّ عۡ  ُهۡمۖ َ�نۡ  رُِضوا
َ
ْ فَأ  إِ�َُّهمۡ  ُهۡمۖ َ�نۡ  رُِضوا

  ٞسۖ رِجۡ 
ۡ
ٰ َوَمأ ٓ َجزَ  َجَهنَّمُ  ُهمۡ َوٮ ۢ ا ْ  بَِما َء ْ َضوۡ لَِ�ۡ  لَُ�مۡ  لُِفونَ َ�ۡ  ٩٥ ِسُبونَ يَ�ۡ  َ�نُوا  ا

ْ َضوۡ تَرۡ  فَإِن ُهۡمۖ َ�نۡ  َ ٱ فَإِنَّ  ُهمۡ َ�نۡ  ا   ﴾٩٦ ِسقِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ َعنِ  َ�ٰ يَرۡ  َ�  �َّ
       ]  ٩٦  ،٩٥: التوبة[ 

کنند تا از آنان  گند یاد میهنگامی که (از تبوك) به نزدشان بازگردید، برایتان به نام اهللا سو
ها، پلیدند و جایگاهشان به سبب  از آنان روي بگردانید؛ همانا آن ،صرف نظر کنید؛ پس

خورند تا از آنان راضی شوید. اگر شما  شدند، دوزخ است. برایتان سوگند می چه مرتکب می آن
 اهد شد.طور قطع اهللا، از مردم فاسق و نابکار راضی نخو از آنان راضی شوید، به

 لذا اند. نداشته عذري هیچ که گفتند اهللا رسول به صادقانه نفر، سه این اما 

 رو این از انداخت؛ تأخیر به روز پنجاه تا را ها آن ي درباره گیري تصمیم اهللا رسول

 در که دریافتند و آمدند تنگ به خود از و شد تنگ آنان بر اش گستردگی ي همه با زمین

 توبه تا کرد حالشان شامل را رحمتش سپس نیست؛ او جز اهیهگناپ هیچ اهللا برابر

 فرمود: سپس پذیرفت. را ها آن ي توبه گاه آن و نمایند
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َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱ َءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا َّ�  ْ ٰ ٱ َمعَ  َوُ�ونُوا     ]١١٩: التوبة[  ﴾١١٩ ِد�ِ�َ ل�َّ

 گویان باشید. ی پیشه کنید و با راستهاي مومنان! تقواي ال

 نه باشند، صادقان با و کنند پیشه تقوا که داد فرمان مؤمنان به متعال، اهللا ترتیب بدین

 گویان. دروغ با
 مردان آن در متعال، اهللا که کرده اشاره احزاب ي سوره 35 ي آیه به سپس /مؤلف

 است: هداد خبر نموده، آماده برایشان که بزرگی پاداش از و ستوده را گو راست زنان و

ۡ ٱ إِنَّ ﴿ ۡ ٱوَ  لِِم�َ ُمسۡ ل ۡ ٱوَ  تِ لَِ�ٰ ُمسۡ ل ۡ ٱوَ  مِنِ�َ ُمؤۡ ل ٰ ٱوَ  تِ نَِ�ٰ َ�ٰ لۡ ٱوَ  نِتِ�َ َ�ٰ لۡ ٱوَ  تِ مَِ�ٰ ُمؤۡ ل  ِد�ِ�َ ل�َّ
ٰ ٱوَ  ٰ ل�َّ ٰ ٱوَ  تِ ِدَ� ٰ ٱوَ  ِ�ِ�نَ ل�َّ ٰ ل�َّ ۡ ٱوَ  تِ ِشَ�ٰ َ�ٰ لۡ ٱوَ  ِشعِ�َ َ�ٰ لۡ ٱوَ  تِ بَِ�  ُمتََصّدِ�ِ�َ ل
ۡ ٱوَ  ٰ ل �َ ٰٓ ٱوَ  تِ ُمتََصّدِ ٰٓ ٱوَ  �ِِم�َ ل�َّ ٰ ٱوَ  تِ فَِ�ٰ َ�ٰ لۡ ٱوَ  فُُروَجُهمۡ  فِِظ�َ َ�ٰ لۡ ٱوَ  تِ �َِ�ٰ ل�َّ  كِرِ�نَ ل�َّ
َ ٱ ٰ ٱوَ  �َكثِ�ٗ  �َّ ٰ ل�َّ َعدَّ  تِ كَِ�

َ
ُ ٱ أ غۡ  لَُهم �َّ جۡ  فَِرةٗ مَّ

َ
     ]٣٥ األحزاب:[  ﴾٣٥ اَعِظيمٗ  ًراَوأ

بردار، و مردان  زنان فرمانراستی مردان و زنان مسلمان، و مردان و زنان مؤمن، و مردان و  به
دهنده  گو و مردان و زنان بردبار، و مردان و زنان فروتن، و مردان و زنان صدقه و زنان راست

دامن و مردان و زنانی که اهللا را بسیار یاد  دار، و مردان و زنان پاك و مردان و زنان روزه
 کنند، اهللا برایشان آمرزش و پاداش بزرگی آماده کرده است. می

 فرماید: می اهللا 

ْ  فَلَوۡ ﴿ َ ٱ َصَدقُوا َُّهمۡ  �َخۡ�ٗ  لََ�نَ  �َّ     ]٢١:  حممد[  ﴾٢١ ل
 طور قطع برایشان بهتر است. اگر با اهللا صادق باشند، به

 خالف و ورزند نفاق اگر ولی است؛ بهتر برایشان باشند، صادق اهللا با اگر آري!

 اظهار و باشد دروغ ي پایه بر پیامبر با شانلتعام و کنند اظهار دارند، دل در که را هچ آن

 د.دی نخواهند خیري هیچ نکنند، پیروي او از حقیقت در و باشند داشته را او از پیروي

 بهتر برایشان قطع طور به بودند، صادق پروردگارشان با گفتار و عمل در و ، دل از اگر

 ماید:فر می اهللا شد. بد خیلی برایشان و گفتند دروغ ولی ؛بود

َجۡ ﴿ ُ ٱ زِيَ ّ�ِ ٰ ٱ �َّ َب  قِِهمۡ بِِصدۡ  ِد�ِ�َ ل�َّ ۡ ٱ َوُ�َعّذِ ٓ  إِن فِقِ�َ ُمَ�ٰ ل وۡ  ءَ َشا
َ
 ِهمۚۡ َعلَيۡ  َ�ُتوَب  أ

َ ٱ إِنَّ       ]٢٤ األحزاب:[  ﴾٢٤ ارَِّحيمٗ  �َ�ُفورٗ  َ�نَ  �َّ
، پاس راستی و صدقشان پاداش دهد و اگر بخواهد گویان را به تا اهللا، صادقان و راست

 ها را بپذیرد. ي آن منافقان را عذاب کند یا توبه
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 است این گر بیان و دهد می نشان را راستی و صدق واالي جایگاه و اهمیت آیه، این

 گویان راست با و بگوییم راست باید لذا ست. یهال بزرگ پاداش راستی، ي نتیجه که

 را حرفمان و نکنیم هانپن را چیزي ریا یا چاپلوسی قصد به و بگوییم سخن رك و باشیم

 هر در پس نباشیم؟ صادق خود، خالق با و بکشیم خجالت مردم از چرا بزنیم. صریح

 به را خود وقتی نباشد؛ مهم برایتان کس هیچ زمینه این در و بگویید راست شرایطی

 صادق اگر ولی بینید؛ می زود خیلی را اش نتیجه دهید، عادت گویی راست و صداقت

 و فریب و دروغ رگرفتا نیز کارتان ي ادامه در کنید، پنهان مردم از را تحقیق و نباشید
 پس اید. کرده هموار و درست را راهتان ي ادامه بگویید، راست اگر اما شد؛ خواهید گناه

 ي جرگه در تا بگویید راست زیانتان، به چه و باشد شما نفع به چه شرایطی، هر در
 است. داده فرمان آنان با اهیمره به اهللا که بگیرید قرار گویانی راست
 ):)1مالک بن کعب حدیث اما

 در خدا رسول با اهیمره از مالک بن کعب بازماندن داستان در حدیث، این

 سال در اهللا رسول که بود قرار این از تبوك، ي غزوه ماجراي است. آمده تبوك ي غزوه

 نصرانی، هاي رومی که رسید خبر پیامبر به وقتی رفت؛ رومیان جنگ به هجري نهم

 محلی در روز شبانه بیست و رفت ها آن با رویارویی به دارند، را مسلمانان با جنگ قصد

 زمانی و تابستان گرماي در غزوه این نداد. رخ جنگی هیچ اما زد؛ اردو »تبوك« نام به

 و دادند جیحتر آخرت بر را دنیا منافقان بود. رسیده ثمر به خرماها و ها میوه که داد روي
 خرماي تا بردند پناه ها نخل ي سایه به بود، دشوار آنان بر دراز و دور سفر این رنج چون

 اهللا رسول با مخلص مؤمنان ولی نمودند؛ تخلف غزوه این در حضور از و بخورند تازه
 سست را عزمشان مدینه، ي تازه هاي میوه و راه بودن طوالنی و شدند خارج مدینه از

 این از عذري هیچ نبدو بود، وفادار و مخلص مؤمنان از که مالک بن بکع نکرد.

 با اهیمره از تبوك، ي غزوه جز اي، غزوه هیچ در« گوید: می خود، بازماند. غزوه

 در البته« گوید: می چنین هم بود. اهللا راه مجاهدان از او آري! ».نکردم تخلف اهللا رسول

 شرکت »بدر« در نیز دیگري ي عده بکع جز ».نداشتم شرکت نیز بدر ي غزوه

 بیست و سیصد از رمتک فقط رو این از و نداشت جنگ قصد اهللا رسول زیرا نداشتند؛

 در همین کتاب، آمده است. 22ي  شماره این حدیث، به )1(
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 گذشت، می مدینه نزدیک از که قریش تجارتی کاروان به تا شدند خارج ایشان با نفر

 شانشهر از را یارانش و پیامبر مکه، اهل چراکه بگیرند؛ غنیمت و مال و کنند حمله

 کاروان این اموال گرفتن بنابراین بودند. کرده مصادره را اموالشان و کرده اخراج

 بگیرند. را حقشان از بخشی توانستند می سان بدین و بود جایز پیامبر براي تجارتی،

 هفتاد و رفتند بیرون مدینه از اصحاب از تن بیست و سیصد از مترک و اهللا رسول

 با قبلی قرار بدون را دشمنانشان و ها آن متعال، اهللا اما تند؛داش خود با اسب دو و شتر

 حرکت از ابوسفیان، تجارتی، ي قافله این ساالر کاروان داد. قرار هم برابر در یکدیگر،

 پیام قریش براي و کرد عوض ساحل، سمت به را کاروان مسیر و شد باخبر پیامبر

 نفر هزار تا صد هنُ حدود ترتیب بدین نمود. کمکی نیروي درخواست ها آن از و فرستاد

 خاطر به یا مردم به خودنمایی و سرکشی روي از اشرافشان، و سران و ها قریشی از

 به راه بین در شوند. یارانش و پیامبر مانع تا آمدند بیرون هایشان خانه از کنی، روکم

 مکه، شکرل در رو این از است؛ یافته نجات سالمت، به کاروان که رسید خبر ها آن

 اما ؛برگردیم است، یافته نجات کاروان که حاال گفتند: اي عده د.آم وجود به دودستگی

 سه و برویم بدر به تا گردیم برنمی سوگند خدا به گفت: ابوجهل قریش، سرکش

 کنیم برپا سور و جشن و بنوشیم شراب و کنیم نحر را شترها و بمانیم جا آن در روز شبانه

 ما از همواره و بشنوند را ما شوکت و حرکت ها، عرب ي همه و مدهی غذا مردم به و

 ببرند. حساب
 که الحمدهللا اما رفتند؛ بدر به سرکشی، و کنی روکم و ریا روي از چنین این آري!

 گاه هیچ که خوردند شکستی چنان و رسید ها عرب ي همه به شکستشان ي آوازه

 دوم سال رمضان ماه هفدهم در جنگ این بودند. نچشیده را شکستی چنان ها، عرب

 داد. روي هجري
 کرد وحی فرشتگانش به اهللا گرفتند، قرار قریش کفار رویاروي مسلمانان، وقتی

  که:

﴿ ِ�ّ
َ
ْ  َمَعُ�مۡ  � ِينَ ٱ َ�َثّبُِتوا َّ�  ْۚ لۡ  َءاَمُنوا

ُ
ِينَ ٱ قُلُوبِ  ِ�  ِ� َس� َّ�  ْ   ﴾َب لرُّعۡ ٱ َ�َفُروا

  ]  ١٢: األنفال[ 
 اندازم.پس مؤمنان را استوار بگردانید. در دل کافران ترس می م؛من با شما هست
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 هفتاد و کشتند را ها آن از نفر هفتاد و دادند شکستشان سخت مسلمانان، الحمدهللا

 بلکه نبودند؛ ها آن پایین هاي رده و سربازان از قریش، هاي کشته کردند. اسیر نیز نفر

 از تن چهار و بیست هاي جنازه پیامبر انفرم به بودند. قریش اشراف و سران از همه،

 گاه آن انداختند. بدر هاي چاه از یکی در و آوردند کشان کشان را قریش سران

 تک تک و ایستاد بودند، ریخته آن در را مشرکان اجساد که چاهی همان سرِ اهللا رسول

 فالن! بن نالف اي« فرمود: و داد قرار مخاطب پدرشان، نامِ و نام با را قریش هاي کشته

 )1(».یافتیم حق را پروردگارمان ي وعده ما، یافتید؟ حق را ناتپروردگار ي وعده آیا

 اهللا به« فرمود: گویید؟ می سخن اند، مرده که مردمانی با چگونه خدا! رسول اي پرسیدند:

 ها آن اما نیستید؛ شنواتر ها آن از و شنوید نمی ها آن از بهتر مرا سخنان شما، که سوگند

 یاد را آن هرگاه که بود اسالم امت بر بزرگ نعمتی این، اند. مرده چون ».دهند نمی پاسخ

 فرقان، روز را روز این و نمود یاري را پیامبرش اهللا نماییم. شکر را خدا باید کنیم، می

 و سیصد چگونه که بنگر روز آن در خدا قدرت به نامید. باطل از حق جدایی روز یعنی
 جنگی برگ و ساز که آن حال گردانید، پیروز مسلّح ويگججن هزار حدود بر را نفر چند

 نصرت وقتی اما داشتند؛ خود با اسب دو و شتر ندکیا تعداد و بود کم خیلی مسلمانان،

 متعال، اهللا کند. ایستادگی برابرشان، در تواند نمی کس هیچ شود، نازل قومی بر یهال

 فرماید: می

ُ�مُ  َولََقدۡ ﴿ ُ ٱ نََ�َ نُتمۡ  رٖ بَِبدۡ  �َّ
َ
ۖ  َوأ ذِلَّةٞ

َ
ْ ٱفَ  أ َ ٱ �َُّقوا  ﴾١٢٣ ُكُرونَ �َشۡ  لََعلَُّ�مۡ  �َّ

   ]  ١٢٣: آل عمران[  
ی پیشه کنید؛ هاهللا شما را در جنگ بدر یاري کرد، در حالی که ناتوان بودید. پس تقواي ال

 گزاري نمایید. باشد که سپاس

 و »هوازن« جنگ به رزمنده، هزار دوازده با و کردند فتح را مکه مسلمانان، که زمانی
 و نیست کم دمان،تعدا امروز گفتند: و شدند مغرور خود کثرت به رفتند، »ثقیف«

 خوردند! شکست دشمن، جوي جنگ پانصد و هزار سه برابر در اما خوریم؛ نمی شکست

 و انیفراو که داد نشان ها آن به اهللا شدند. فریفته خود، زیاد تعداد به چون چرا؟
 فرماید: می اهللا نبخشید؛ آنان به سودي افراد، کثرت

 .2875صحیح مسلم، ش:  )1(
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ُ�مُ  لََقدۡ ﴿ ُ ٱ نََ�َ عۡ  إِذۡ  ُحَنۡ�ٍ  مَ َوَ�وۡ  َكثَِ��ٖ  َمَواِطنَ  ِ�  �َّ
َ
 فَلَمۡ  تُُ�مۡ َكۡ�َ  ُ�مۡ َجَبتۡ أ

 ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  َوَضاقَۡت  ا ٔٗ َشۡ�  َعنُ�مۡ  نِ ُ�غۡ 
َ
ۡ  ُ�مَّ  رَُحَبۡت  بَِما ُض �ۡ� دۡ  ُتمَو�َّ   ﴾٢٥ بِرِ�نَ مُّ

 ] ٢٥: التوبة[ 
گاه که کثرت و فراوانی اهللا، شما را در نبردهاي فراوانی و در روز حنین یاري داده است؛ آن

همه گستردگی شما، مغرورتان کرد؛ ولی فراوانی شما، سودي به شما نبخشید و زمین با آن
 گریختید.بر شما تنگ شد و بدین ترتیب (در میدان نبرد) پشت(به دشمن)کرده، 

 پیامبر زیرا نداشت؛ حضور بدر ي غزوه در مالک بن کعب که این خالصه

 با قبلی قرار بدون را دشمنانشان و مسلمانان ،اهللا اما ؛بود نرفته بیرون جنگ قصد به

 به اهللا شد؟ بدر اهل عاید اي، نتیجه چه دانید می آیا داد. قرار هم برابر در یگر،کدی

 را شما من، بکنید؛ ید،خواه می که هرکار« است: فرموده آنان به و انداخته نظر بدر اهل

 ».ام بخشیده
 بهایش زیرا است؛ بخشیده را آن متعال، اهللا ه،زد سر بدر اهل از که گناهی هر آري؛

 از یکی حتی داشت. اصحاب براي فراوانی خیر ،بدر ي  غزوه اند. پرداخته تر پیش را

 و خیر خاطر به شد، مرتکب که بزرگی اشتباه با تعهبل ابی بن حاطب نام به ها بدري
 فتح را مکه گرفت تصمیم اهللا رسول که زمانی گرفت. قرار عفو مورد غزوه، این برکت

 ساخت. آگاه اهللا رسول تصمیم از را ها آن و نوشت مکه اهل به اي نامه حاطب کند،

 مکه به زن، یک با را نامه حاطب فرمود. باخبر ماجرا این از را پیامبرش متعال، اهللا

 و طالب ابی بن علی و یافت اطالع قضیه این از وحی طریق از پیامبر فرستاد.
 در و افتادند راه به دو آن بگیرند. پس زن آن از را نامه تا فرستاد را دیگر شخصی

 گفتند: او به و کردند دستگیرش و رسیدند زن آن به »خاخ ي روضه« نام به زاري سبزه

 گوییم می دروغ ما نه که سوگند خدا به گفتند: نیست. من با اي نامه گفت: کجاست؟ نامه

 کنیم. می بازرسی و برهنه را تو ،گرنه و بده را نامه است؛ گفته دروغ ما به پیامبر نه و

 بن حاطب از اي  نامه آورد. بیرون را نامه هستند، جدي دو آن دید که هنگامی زن، آن

 که الحمدهللا و نهاد منت حاطب بر و مسلمانان بر خداوند ش.قری به بلتعه ابی

 حاطب! اي« پرسید: حاطب از دادند، پیامبر به را نامه وقتی نرسید. قریش به نامه، این

 عمر نمود. عذرخواهی و کرد بیان را عذرش حاطب »کردي؟ کاري چنین چگونه

 پیامبر بزنم. را گردنش ددهی اجازه است؛ شده نافقم او، خدا! رسول اي کرد: عرض
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 همانا بکنید؛ خواهید، می که هرکاري است: فرموده و کرده نظر بدر اهل به اهللا،« فرمود:

 داشتند. حضور بدر در که بود سانیک جزو ،حاطب )1(».ام بخشیده را شما من،
 ها غزوه سایر در که دانست باید اما نداشت؛ حضور بدر در مالک بن کعب

 حضور بستند، بیعت اهللا رسول با »منا« در که »عقبه« پیمان در وي، .است بوده حاضر

 اگرچه ».بودم می بدر در عقبه، بیعت جاي هب که ندارم دوست« گوید: می خود او، داشت؛

 که داد می تسلّی خود به کعب دارد. مردم میان در تري بیش شهرت عقبه، بیعت از بدر

 و کعب از خداوند است. بوده حاضر عقبه، یمانپ در اما نداشته، شرکت بدر در اگرچه
 باد. راضی صحابه ي همه

 تر قوي دیگري، زمان هر از تبوك، ي غزوه از تخلف هنگام من« گوید: می کعب

 دو غزوه، این براي ولی نداشتم؛ شتر دو هرگز آن، از قبل هک واهللا بودم. دارتر سرمایه و

 ».نمودم فراهم شتر
 یعنی د؛کر می توریه برود، اي غزوه به خواست می رگاهه که بود پیامبر عادت

 نمود، می بیان را مقصدش مشخّص طور به اگر زیرا ساخت؛ نمی آشکار را مقصدش

 رو این از کند. فرار صحنه از یا گردد آماده مقابله براي و شود باخبر دشمن که بود ممکن

 اگر جنگی، برد راه یک عنوان به و ساخت نمی آشکار را مقصدش اهللا رسول

 اگر و رفت خواهند شمال به که کرد می وانمود چنین برود، جنوب به خواست می

 روندب مغرب سمت به خواهند می که داد می نشان طوري بود، مشرق سمت به مقصدش،

 در عادتش، خالف بر اهللا رسول نشوند. باخبر ها آن اسرار و حرکت از دشمن، تا

 زیرا: فرمود؛ بیان مشخص طور به را قصدم و نکرد توریه تبوك، ي غزوه
 انسان، و رسد می ها میوه که زمانی ؛رفت غزوه این به شدید گرماي در اهللا رسول

دارد. استراحت و خواب به زیادي رغبت و است حال بی و سست

.ندداشت رو پیش بزرگ دشمنی و خشک بیابانی والنی،ط سفري
 زیادي سپاهیان ،پیامبر اطالعات بقط که بروند بزرگی دشمن جنگ به بود قرار

بود. دیده فراهم

 .3983بخاري، ش:  )1(
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 براي را خود تا ساخت روشن مسلمانان، براي را موجود وضعیت پیامبر رو این از

 پاررهس خدا رسول با مسلمانان  کرد. آگاه مقصدش، از را آنان لذا سازند؛ آماده آن،

 همرار مالک، بن کعب نیز و بودند معذور واقعاً که کسانی و منافقان، جز و شدند تبوك
 کس هیچ رفتند، می شمار به وفادار و مخلص مؤمنان جزو که هامی بن هالل و ربیع بن

 نفاق، در که نمودند تخلف غزوه این در حضور از کسانی تنها و نماند باز غزوه این از

 و کرد حرکت تبوك سمت به مسلمانان، از زیادي تعداد با پیامبر بودند. ور غوطه
 بازگشتند. دهد، روي جنگی که این بدون و زدند اردو جا آن در روز شبانه ستیب

 تأخیر کعب، اما ؛»شدند آماده هش،مراه مسلمانان و پیامبر« گوید: می کعب

 کاري که این بدون ولی کند؛ آماده را خود تا گرفت می میمتص صبح روز هر او، کرد؛

 هیچ اما بروم؛ توانم می ،بخواهم وقت ره گفت: می خود با و گشت بازمی دهد، انجام

 و رفتند سرعت به ها آن و شد سپري روزها که نمود فردا و امروز قدر آن و نکرد کاري
 بازماند. غزوه از کعب،

 زیرا شود؛ کار به دست زود خیلی باید گیرد، می خوبی تصمیمِ انسان وقتی بنابراین

 اهللا بماند. باز شایسته کار آن انجام از و بدهد دست از را فرصت است ممکن

 فرماید: می

ۡ�  َوُ�َقّلُِب ﴿
َ
بۡ  َدَ�ُهمۡ  ِٔأ

َ
ْ يُؤۡ  لَمۡ  َكَما َرُهمۡ َ�ٰ َو� َل  ۦٓ بِهِ  ِمُنوا وَّ

َ
�ٖ  أ  نِِهمۡ َ�ٰ ُطغۡ  ِ�  َونََذرُُهمۡ  َمرَّ

    ]١١٠: األنعام[  ﴾١١٠ َمُهونَ َ�عۡ 
نشان را وارونه و دگرگون ها و چشماطور که ابتدا ایمان نیاوردند، (این بار هم) دلهمان

 گذاریم تا سرگردان بمانند.کنیم و آنان را در سرکشی و طغیانشان وامی می

 نکند، عمل حقیقت به و نیاورد روي آن به حق، شناخت از پس بالفاصله انسان اگر

 اگر که طور همان بماند؛ محروم حق از و بدهد دست از را فرصت است ممکن بسا چه

 گردد؛ می محروم آن پاداش از نکند، صبر آید، می سرش بر که صیبتیم ابتداي در انسان

 ».باشد مصیبت آغاز در که است آن صبر،« است: فرموده اهللا رسول چون
 درنگ و نمایی شتاب شایسته، کارهاي انجام براي باید مسلمانم! برادر اي پس

 شایسته کارهاي جامان از و شود سپري روزها دهی، انجام کاري که آن بی مبادا تا نکنی

 هر کعب بدارند. باز انجامش از را تو نفس، هواي و شیطان و کنی تنبلی یا بمانی باز

 پس گوید: می وي نتوانست. ولی رساند، خواهم ها آن به را خودم گفت: می خود با روز
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 الگو یک جایگاه در برایم که کسی رفتم، می مردم میان به هرگاه اهللا رسول خروج از

 عثمان، عمر، ابوبکر، و اهللا رسول و رفت می بیرون اش خانه از آري! ».یافتم  نمی ،باشد

 افراد و منافقان تنها بلکه دید؛ نمی را انصار و گام پیش مهاجران از یک هیچ و علی

 شد می ناراحت خود از لذا است. شمرده معذور را ها آن متعال، اهللا که دید می را ضعیفی

 که آن تا نکرد یاد او از هیچ اهللا رسول است؟ مانده مدینه در سانیک چنین با چگونه که

 کار چه کعب،« پرسید: بود، نشسته مردم میان در که حالی در جا آن .ندرسید تبوك به

 ها آن به نگریستن و زیبا هاي لباس را او خدا! رسول اي گفت: سلمه بنی از مردي ؟»کرد

 اي گفتی. بدي سخن گفت: و کرد دفاع عبک از جبل بن معاذ بازداشت. آمدن، از

 و دانیم. نمی او از دیگري چیز نیکی، و خیر جز ما که سوگند اهللا به خدا! رسول
 پیامبر شد. نمایان سراب در سفیدپوش مردي هنگام، آن در کرد. سکوت اهللا رسول

 و راستف گر بیان این، بود؛ انصاري ي ابوخیثمه و ».باشد ابوخیثمه کاش، اي« فرمود:
 همه از پیامبر گویایی و شنوایی بینایی، قدرت شک، بدون است. اهللا رسول تیزبینی

 که ست کسی همان ابوخیثمه داشت. قدرت قوي، مرد سی ي اندازه به و بود تر بیش

 را او منافقان، و داد صدقه خرما، صاع یک نمود، تشویق دادن صدقه به پیامبر وقتی

 را کسی هر منافقان دادند، می صدقه پیامبر تشویق به هصحاب وقتی دند.کر سرزنش

 صدقه براي يزیاد چیز کسی، اگر کردند؛ می سرزنش یا مسخره وضعیتش، مطابق

 ي صدقه فقیر، اصحاب از یکی اگر و ست! ریاکاري آدمِ گفتند: می منافقان آورد، می
 و است! نیاز بی اندك، ي صدقه این از خداوند، گفتند: می آورد، می خود با اندکی

 فرمود: نازل را آیه این اهللا گرفتند.  می ریشخند به را مؤمنان مختلف، هاي شیوه به

ِينَ ٱ﴿ ۡ ٱ ِمُزونَ يَلۡ  �َّ وِِّ��َ ل ۡ ٱ ِمنَ  ُمطَّ ٰ ٱ ِ�  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل َدَ� ِينَ ٱوَ  ِت لصَّ  إِ�َّ  َ�ُِدونَ  َ�  �َّ
ُ ٱ َسِخرَ  ُهمۡ ِمنۡ  َخُرونَ فَيَسۡ  َدُهمۡ ُجهۡ  ِ�مٌ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  ُهمۡ نۡ مِ  �َّ

َ
   ]٧٩: التوبة[  ﴾٧٩ أ

 يدهند و نیز بر مؤمنانی که به اندازهکسانی که بر آن دسته از مؤمنان که زیاد صدقه می
 

کنند، بدانند که اهللا (نیز در ها را مسخره می گیرند و آندهند، ایراد میتوانشان صدقه می 
 اب دردناکی در پیش دارند.کند و عذمقابل) آنان را مسخره می

 را خیر اهل اگر است؛ شر سراسر که ندارد مسلمانان براي خیري هیچ تنها نه منافق،

 ي اندازه به کسی که ببیند اگر و کند می سرزنش را ها آن دهند، می صدقه زیاد که ببیند
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 و ینبدتر نماید؛ یم مسخره هم باز بدهد، خدا راه در زیادي چیز تواند نمی خود، توان
 گیرند. می قرار دوزخ ي رده ترین پایین در و هستند منافقان خدا، بندگان پلیدترین

 منکر از نهی و معروف به امر که را کسانی و گران دعوت خیر، اهل ما زمان منافقان

 مرتجعی و گیر سخت هاي آدم ها، این گویند: می و کنند می متهم ماندگی عقب به کنند، می

 ادامه چنان هم که است خدا رسول زمان منافقان میراث اتهامات، این ي همه هستند.

 که هستند نافقانیم نیز ما نزد بلکه ندارد؛ وجود منافقی ما، زمان در نگویید: دارد.

 و صفات از بسیاري »السالکین مدارج« کتابش در /القیم ابن دارند! زیادي هاي نشانه
 است. برشمرده ،خداوند کتاب هاي داده و ها آموزه اساس بر را منافقان هاي ویژگی

 زند، می طعنه مختلف جهات از و گوناگون شرایط در مؤمنان به که ددیدی را کسی اگر

 بردیم: پی مهم ي نکته دو به جا این تا .است منافق که بدانید
 گیرد، می که خوبی هاي تصمیم و نیک کارهاي انجام در نباید انسان اول: ي نکته

 ندهد. راه خود به تنبلی و سستی و شود کار به دست بالفاصله باید هبلک کند؛ درنگ

 حاضر اول، هاي صف در ولی روند، می مسجد به زود که کسانی ي درباره اهللا رسول

 همواره که هستند کسانی« است: فرموده ایستند، می تر عقب هاي صف در و شوند نمی

 ».اندازد می عقب رحمتش) (از  را ها نآ هم اهللا که این تا ایستند می عقب هاي) صف (در

 و فضایل از را او نیز اهللا کند، عادت نیک کارهاي در درنگ و تأخیر به انسان وقتی
 شتاب نیک کارهاي انجام در باید ابراینبن اندازد. می عقب شایسته کارهاي امتیازات

 نماند. باقی ما براي اهللا سوي از فرصتی دیگر، که آن از پیش کنیم،
 زنند. می طعنه مؤمنان، به همواره منافقان دوم: ي تهنک

 یک از خداوند، گفتند: و زدند طعنه او به منافقان داد؛ صدقه صاع یک ابوخیثمه

 اهللا رسول چراکه ندارند؛ شعور و درك منافقان است. نیاز بی مرد، این ي صدقه صاع
َق  َمنْ « است: فرموده يَب، إال اهللاُ  َ�ْقبَُل  َوال َطيٍِّب، َكْسٍب  ِمنْ  َ�ْمَرةٍ  بَعدلِ  تََصدَّ  اهللاَ  فَإنَّ  الطَّ

 یعنی: ؛»اجلَبَِل  ِمثَْل  تَُ�ونَ  َحىتَّ  فَلُوَّهُ  أَحُدُ�مْ  يَُر�ِّ  َكَما لَِصاِحِبَها يَُر�ِّيَها ُ�مَّ  �ِيَِميِنِه، َ�ْقبَلَُها

 و اللح مال جز اهللا و -دهد صدقه پاك و حالل کسب از خرما یک ي اندازه به هرکه«
 براي چنان آن و گیرد می خود راست دست به را آن اهللا  -پذیرد نمی را پاك

 اسب کره شما که طور همان شود؛ می بزرگ کوه، مثل که دهد می پرورش دهنده صدقه
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 از« یعنی: ؛»َ�ْمَرةٍ  �ِِشقِّ  َولَوْ  انلَّارَ  ا�َُّقوا« است: فرموده چنین هم ».دهید می پرورش را خود

 فرماید: می اهللا ».باشد خرما یک نصف دادن صدقه با اگرچه ؛کنید پروا دوزخ آتش

�ٍ  َقاَل ِمثۡ  َمۡل َ�عۡ  َ�َمن﴿ �ٖ  َقاَل ِمثۡ  َمۡل َ�عۡ  َوَمن ٧ ۥيََرهُ  �َخۡ�ٗ  َذرَّ   ﴾٨ ۥيََرهُ  �َ�ّٗ  َذرَّ
   ]  ٨  ،٧: الزلزلة[ 

اي بدي نماید،  رهوزن ذ بیند. و هر کس هم اي نیکی کند، آن را می وزن ذره پس هرکس هم
 بیند. را می آن

 کند. نمی ضایع را نیکوکاران پاداش اهللا آري!
 به اهللا رسول بازگشت خبر که شد شروع زمانی من، نگرانی گوید: می کعب  

 را خود فردا چگونه گفتم: می خود با و گذشت می ذهنم از مختلفی هاي دروغ رسید. من

 نظر  صاحب افراد ي همه از منظور بدین و مده نجات خدا رسول ناراحتی و خشم از

 افکار است، برگشته  اهللا رسول گفتند: من به که هنگامی ولی گرفتم؛ کمک ام، خانواده

 و خشم از را خود توانم نمی دروغ، و کذب با که  دریافتم و رفت بیرون سرم از باطل
 بگویم. راست که گرفتم تصمیم لذا برهانم. پیامبر ناخشنودي
 سفري از هرگاه هک بود این عادتش، شد. مدینه وارد خدا رسول روز، آن صبح

 مردم با و خواند می نماز رکعت دو و رفت می مسجد به نخست گشت، بازمی

 کند عمل شکل همین به سفر از بازگشت هنگام که داد دستور نیز جابر به نشست. می

 کرد. خواهم ذکر را حدیثش شاءاهللا ان که
 نزدش یکی یکی کنندگان، تخلف کرد؛ را رکا همین بازگشت، تبوك از وقتی

 را چه آن نیز اهللا رسول خوردند. می سوگند و کردند می بیان را عذرهایشان و آمدند می

 طلب برایشان و کرد بیعت ها آن با و پذیرفت آنان از آوردند، می زبان به ظاهر در که

 برایشان نفعی هیچ کار، این ولی نمود. واگذار خدا به را باطنشان و نمود مغفرت

 کرد: نازل را آیه این اهللا زیرا نداشت؛

وۡ  لَُهمۡ  فِرۡ تَغۡ سۡ ٱ﴿
َ
ُ ٱ فِرَ َ�غۡ  فَلَن َمرَّةٗ  عِ�َ َسبۡ  لَُهمۡ  فِرۡ تَغۡ �َسۡ  إِن لَُهمۡ  فِرۡ تَغۡ �َسۡ  َ�  أ   ﴾لَُهمۚۡ  �َّ

   ]  ٨٠: التوبة[ 
رخواست آمرزش نکن؛ اگر هفتاد بار هم خواهی) برایشان طلب آمرزش کن یا برایشان د(می

 آمرزد.برایشان آمرزش بخواهی، اهللا هرگز آنان را نمی
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 رفتم. پیامبر نزد مسجد، به لذا بگویم؛ راست که گرفتم تصمیم گوید: می کعب

 و رفتم جلو من، و ».بیا« فرمود: و کرد آلودي خشم تبسم کردم، سالم او به که هنگامی
 گفتم: ؟»بودي نخریده شتر مگر بود؟ چه نیامدنت، علت« سید:پر نشستم. رویش روبه

 گمانم به بودم، نشسته دنیا صاحبان از شما، جز کسی نزد اگر که سوگند اهللا به بلی.

 سخنوري فن از من زیرا برهانم؛ خشمش از را خود و بیاورم عذري توانستم می

 را شما رضایت دروغ، و کذب اب امروز اگر که دارم یقین سوگند، اهللا به ولی برخوردارم؛

 راست شما به اگر و گرداند. می ناخشنود من از را تو خداوند زودي به کنم، جلب

 که واهللا ببخشد. مرا خداوند که وارمامید و گویم می راست اما رنجید؛ می من از بگویم،

 ،دیگري زمان هر از بازماندم، جهاد از که هنگامی سوگند، خدا به نداشتم. عذري هیچ
 (و برخیز گفت. راست شخص، این« فرمود:  اهللا رسول بودم. دارتر سرمایه و ریتقو

 ».کند قضاوت ات درباره خداوند تا برو)
 درستی تصمیم و باشد داشته تنی حسن اي، بنده وقتی که یابیم درمی سان بدین

 که گونه همان دارد؛ می مصون یتمعص از را او و کند می لطف او به اهللا بگیرد،

 ي همه و کرد پاك را قلبش اهللا اما بگوید، دروغ پیامبر به تگرف تصمیم کعب
 به که گرفت تصمیم کعب ترتیب بدین و برد بیرون سرش از را باطل افکار

 بگوید. راست پیامبر
 گردیم، می باز سفر از که هنگامی کنیم سعی باید که بریم می پی نکته بدین چنین هم

 این، زیرا بخوانیم؛ مسجد در نماز رکعت دو و برویم مسجد به نه،خا به رفتن از پیش

 باشد؛ می کعب روایت همین کرداري، سنت است. پیامبر کرداريِ و گفتاري سنت

 گفتاري: سنت اما
 شرط و فروخت پیامبر به راه بین در سفري، در را شترش عبداهللا بن جابر

 از پیش پیامبر پذیرفت. را او شرط نیز پیامبر شود؛ سوار آن بر مدینه، تا که گذاشت

 مسجد به که دادند دستور او به رفت، پیامبر نزد جابر وقتی رسیدند؛ مدینه به او

 بخواند. نماز رکعت، دو و برود
 ها خیلی چون ؛کنند می عمل سنت این به کمی خیلی ي عده مروز،ا متأسفانه

 دو این که کند نمی فرقی نیست. هم اردشو که آن حال است؛ سنت ار،ک این که دانند نمی

 شهر. ورودي به مسجد ترین نزدیک در یا بخوانی ات محله مسجد در را رکعت
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 ولی است؛ بوده وري سخن و دار زبان آدمِ او، که یابیم درمی کعب سخنان از

 گفت. راست بلکه نگفت؛ دروغ پیامبر به خداوند از شترس و تقوا خاطر به
 و خشم حالت در انسان بسا چه است، آمده کعب حدیث در که طور همان
 رضایت لبخند این، که بفهمیم چگونه بپرسد: کسی شاید زند؛ می لبخند نیز عصبانیت

 نوع آن، امثال و چهره رنگ مثل قراینی و شواهد با گوییم: می خشم؟ لبخند یا است

 کنیم.  می درك را خنده
 است، نشسته که کسی به ایستاده، که کسی کردن سالم که بریم می پی نیز نکته بدین

 سالم بودند، نشسته که پیامبر به بود ایستاده که حالی در کعب زیرا ندارد؛ اشکالی

 ».بیا جلو)«( فرمود: او به پیامبر و کرد
 دور مالک بن کعب با زیرا بگوید؛ سخن مخاطبش با زدیکن از انسان، است بهتر

 تر نزدیک که فرمود او به اما بگوید، سخن او با دور از نستتوا می پیامبر و بود ایستاده

 او، به خود حرف رساندن طور همین و مقابل طرف سخنان شنیدن براي چون برود.

 به پیامبر رو این از یابد. درمی را آن بهتر باشد، کار در سرزنشی اگر و است مؤثرتر

 ».بیا نزدیک« فرمود: کعب
 عرض پیامبر به که بریم می پی کعب راستین باور و ایمان کمال به چنین هم

 سخنوري فن از من زیرا برهانم؛ شما خشم از را خود و بیاورم عذري توانستم می« کرد:

 را شما رضایت دروغ، و کذب با امروز اگر که دارم یقین سوگند، اهللا به ولی برخوردارم؛

 ».اندگرد می ناخشنود من از را تو خداوند، زودي به کنم، جلب
 که ترسید کعب رو این از داند؛ می را آن از تر نهان و پنهان سخنِ اهللا یقین به

 نازل دروغش ي درباره اي آیه دروغینش، سخن شنیدن با نداوخد بگوید، دروغ اگر

 از و رفت پیامبر نزد زنی، که است آمده مجادله سوره ابتداي در که گونه همان کند.

 قرآن، اي  آیه اهللا بنابراین بود. کرده »ظهار« را او که داشت شکایت شوهرش

 فرمود: نازل اش درباره
ُ ٱ َسِمعَ  قَدۡ ﴿ ِ ٱ إَِ�  َتِ�ٓ َو�َشۡ  ِجَهاَزوۡ  ِ�  ِدلَُك تَُ�ٰ  لَِّ� ٱ َل قَوۡ  �َّ ُ ٱوَ  �َّ  َمعُ �َسۡ  �َّ

 ۚٓ َ ٱ إِنَّ  َ�َاُوَرُ�َما َّ�  ۢ   ]١: املجادلة[  ﴾١ بَِص�ٌ  َسِميُع

کرد و به اهللا شکایت  ي شوهرش با تو گفتگو می اهللا، سخن زنی را که درباره راستی به 
 گمان اهللا، شنواي بیناست. شنید. بی نمود، شنید؛ و اهللا، گفتگویتان را می می
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 راست ایشان، به و رفت اهللا رسول نزد که گوید می خودش ي درباره کعب  

 هنگام که پذیرفت بلکه است؛ شتهندا جانی یا مالی عذر هیچ که کرد اعتراف و گفت

 آن، از پیش که آن حال شته؛دا شتر دو تبوك، ي غزوه براي صحابه و پیامبر حرکت

 است. نبوده شتر دو داراي اي غزوه هیچ در
 همین ».گفت راست شخص، این«« فرمود: کعب سخنان شنیدن از پس پیامبر

 توصیف گویی راست و صداقت هب را او اهللا رسول که ست کافی کعب براي افتخار،

 در کعب و ».کند قضاوت ات درباره خداوند تا برو) (و برخیز« فرمود: سپس نمود.

 و داشت راسخی ایمان اهللا به و بود یهال امر تسلیم که کرد ترك را جا آن حالی
 شود. نمی نباشد، خدا خواست چه آن و شود می همان بخواهد، خدا چه آن دانست می

 پیامبر نزد که کردند تشویق را او و رفتند کعب نزد سلمه، بنی مردان از تعدادي

 از شپی که نداریم سراغ ما سوگند، خدا به گفتند: او به بگیرد. پس را اعترافش و بازگردد

 که همین اي؛ نکرده تخلف خدا رسول از کنون تا یعنی باشی؛ شده گناهی مرتکبِ این،

 گناهت، بخشش براي ،کند آمرزش درخواست و استغفار تو ايبر اهللا رسول

 سایر براي که گونه همان پیامبر تا کن تکذیب را ات قبلی سخنان و برگرد .ست کافی

 کعب کند. آمرزش درخواست نیز تو براي کرده، آمرزش طلب کنندگان، تخلف

 بزرگ فضیلت این و داد نجاتش متعال، اهللا اما ؛کند عمل پیشنهادشان به گرفت تصمیم

 افراد از کعب شود. می تالوت قیامت، برپایی تا که کرد ثبت قرآن در ایشبر را

 او با که است گفته سخن من مانند نیز دیگري شخص آیا پرسید: سلمه) (بنی اش قبیله

 تو مانند ،واقفی ي امیه بن هالل و عمري ربیع بن همرار ؛بله گفتند: شود؟ رفتار من مثل

 کعب بود. گفته تو به که گفت را سخنی همان نیز نانآ به پیامبر و گفتند سخن

 نمونه و یافته حضور بدر در که بردند نام را نیکوکار مرد دو سلمه، بنی مردان« گوید: می

 که دهد می قرار انسان روي پیشِ هایی نمونه و الگوها اهللا گاهی .»بودند نام خوش و

 زشت کار یک از ها، آن از پیروي به و خود غیر از الگوبرداري با دارد می آن بر را او

 نیکوکار مرد دو این وقتی شود. منصرف است، گرفته که بدي تصمیم از یا بردارد دست

 خود بازنگشت؛ پیامبر نزد دیگر، بردند، نام کعب براي بودند، بدر اصحاب از که را

 اهللا رسول ».داشتند را الگو حکم برایم که بردند نام را نیکوکار مرد دو« گوید: می
 رابطه قطع ها آن با مسلمانان رو این از ؛نگوید سخن نفر سه این با کسی که داد دستور
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 دچار گویا ولی رفتند، می راه مسلمانان میان در اگرچه دوران این در ها آن کردند.

 بود؛ شده ناشناخته برایشان زمین، بودند. داده دست از را خود ي  حافظه و شده فراموشی

 کردند، می سالم کس هر به چون نبود. قبلی زمینِ گویا گذاشتند، می قدم آن در که زمینی

 حتی کند! سالم ها آن به او، اول که این به رسد چه تا داد نمی را سالمشان جواب

 کعب داد. نمی را سالمشان پاسخ نیز خدا رسول ها، انسان ترین اخالق خوش

 زیرچشمی و کردم می سالم او به و شستمن می و رفتم می خدا رسول نزد گوید: می

 واقعاً خیر؟ یا دهد می حرکت سالم جواب براي را هایش لب آیا که نمودم می نگاهش

 خود در را ها انسان بهترین که اي جامعه اسالمی، ي جامعه در که است سخت خیلی

 تنگ انآن بر اش گستردگی ي همه با زمین، رو این از کنند؛ رابطه قطع انسان با داشت،

 وجود خودش جز اهیهگپنا هیچ اهللا، برابر در که دریافتند و آمدند تنگ به خود از و شد

 به کس هیچ که بودند يگَر شترهاي ها، این انگار کردند؛ رابطه قطع ها آن با همه ندارد.

 دشواري و سخت شرایط داد. نمی هم را سالمشان جواب حتی و شد نمی نزدیک آنان

 به و رفت می مسجد به و نکرد ترك را جماعت نماز مالک بن کعب حال، این با بود؛

 که آمد تنگ به قدري به ،دشوار شرایط آن در نیز او سرانجام ولی کرد، می سالم پیامبر

 یک که بخواند نماز کسانی با که کشید می خجالت چون رفت؛ می مسجد به رکمت

 که شنید نمی آنان از هم کوچک سرزنش یک تیح و گفتند نمی او به آمیز محبت ي کلمه

 همین به کامل شب پنجاه و شد تنگ آنان بر زمین اند. گفته سخن او با شود خوش دلش

 از فرستاد پیام برایشان اهللا رسول که بود گذشته روز چهل کردند. سپري شکل

 جوان که مالک بن کعب براي همسر از گیري کناره کنند. گیري کناره همسرانشان،

 از آورد، برایش را پیام این اهللا رسول پیک وقتی اما رسید؛ نمی نظر به اي ساده رِکا بود،

 نه؟ یا دهم طالقش باید پرسید: او
 از اطاعت براي بده، طالق را همسرت که داد می دستور او به اهللا رسول اگر زیرا

 یامبرپ گفت: او به اهللا رسول قاصد کرد. می را کار این راحتی به رسولش، و اهللا

 بلکه درنیاورد؛ حرف خودش از دیگر، کنی. گیري کناره همسرت از که داده دستور

 آن فرمان و نمود ابالغ کعب به ایشان، عبارات و ها واژه مطابق درست را پیامبر دستور

 در را اش نمونه که بود صحابه ادب از این، نکرد. تحریف معنا، و لفظ در را بزرگوار

 بوده طالق حکمِ ،پیامبر منظور نگفت: که سان بدین بینیم؛ می برپیام قاصد ردیکرو
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 گفت: و کرد بیان شخصی تفسیر و شرح بدون را پیامبر فرمان فقط بلکه نه؛ یا

 برو. ات خانواده نزد گفت: همسرش به کعب )1(است. داده وردست چنین پیامبر
 نشستند هایشان خانه رد شده، درمانده هالل) و (مراره دوستانم« گوید: می کعب

 بیرون هایشان خانه از که کنند تحمل را این توانستند نمی دو، آن چون ».کردند می گریه و

 و شدند درمانده وضعیت این تحمل از لذا نکند. آنان به توجهی هیچ کس، هیچ و بروند
 و تر انجو دو آن از که من و« گوید: می دامها در وي، کردند. می گریه و گشتند نشین خانه

 در و مکرد می شرکت جماعت نماز در مسلمانان با و رفتم می بیرون انهخ از بودم، ریتقو

 نماز از پس اهللا رسول وقتی گفت. نمی سخن من با کسی ولی گشتم؛ می بازارها

 را هایش لب آیا گفتم: می خود با و کردم می سالم او به و رفتم می نزدش نشست، می

 داد؛ نمی را سالمش جواب خدا رسول اما »خیر؟ یا دهد یم حرکت سالم جواب براي

 ها این با که بود داده دستور او به اهللا ولی بود، مردم ترین اخالق خوش اگرچه زیرا

 نگاه او به زیرچشمی و خواندم می نماز پیامبر نزدیک« گوید: می کعب کند. رابطه قطع

 نگاهش زیرچشمی وقتی ولی کرد؛ می نگاه من به خواندم، می نماز که هنگامی کردم. می

 ابوقتاده باغ دیوار از بار یک دوران، همین در گرداند. برمی من از را صورتش نمودم، می

 خدا به ولی کردم؛ سالم او به و رفتم باال ود،ب من نزد مردم ترین محبوب و پسرعمویم که

 کعب است. بوده هبست باغ درب انگار داند، می خدا .»نداد را سالمم جواب که سوگند

 جواب حتی و گفت نمی سخن او با کس هیچ و بود شده  رانده مردم سوي از شدت به

 نداد. را سالمش پاسخ نیز ابوقتاده پسرعمویش که گونه همان داد. نمی را سالمش

 در سرزنشی هیچ از صحابه زیرا ؛بود رسولش و اهللا از اطاعت خاطر به ها این ي همه

 خصش آن گرچه نداشتند؛ پروا کس هیچ از اهللا، دین خاطر به و دندترسی نمی اهللا راه

 خدا به را تو ابوقتاده! اي«  :گفت پسرعمویش به کعب بود. تر محبوب همه از برایشان

 او دوباره نگفت. یچه او، اما »دارم؟ دوست را رسولش و اهللا من، که دانی می آیا سوگند،

 باز ولی دارد، دوست را رسولش و خدا کعب که دانست می ابوقتاده .داد سوگند را

گیري  فرمان ایشان مبنی بر کناره پیامبرهمین کتاب، قاصد  22ي  البته مطابق حدیث شماره )1(
اذا أَفعْل؟« که کعب پرسید: از همسرش را توضیح داد؛ چنان کعب ا، أَمْ مَ هَ َها بَْل  ال«: قَالَ» أُطَلِّقُ

ْ
ل  اعزْتِ

 چه کار کنم؟ او را طالق دهم؟ گفت: خیر؛ بلکه با او نزدیکی نکن. [مترجم]یعنی:  ».تقرَ�نََّها فال
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 و اهللا« گفت: بار این .داد سوگند را او بار سومین براي کعب چون و کرد تسکو هم
 کعب نگفت. او به »بله« یا »نه« و نکرد توجه او به واقع در ».دانند می بهتر رسولش

 باز سوگند، و تأکید همه این با که این براي آري؛ ».شد جاري چشمانم از اشک« گوید: می

 ي مسأله یک دیگران، دادن سوگند اگرچه نداد. را جوابش عزیزش، پسرعموي هم
 که این با ابوقتاده اما رود، می شمار به خواستن گواهی یا استشهاد نوعی و ست تعبدي

 نداد. شهادت حال، این با دارد، دوست را رسولش و اهللا کعب، که دانست می خوبی به

 هاي نبطی از یکی که رفت می راه مدینه بازار در رفت. بیرون باغ از و برگشت کعب

 نه و بودند عرب نه که گفتند می یانکس به نبطی پرسید. می را او آدرس که یدد را شام

 با که گردهایی بیابان .کردند می کوچ مختلف هاي  سرزمین به آب، جستجوي در و عجم

 شامی، دهقان یا کشاورز این داشتند. ییآشنا ها ربغیرع و ها عرب زبان و رسوم و آداب

 دهد؟ می نشان من به ار مالک بن کعب کسی چه گفت: می
 را خودش مالک بن کعب هستند؟ فرصت دنبال به چگونه شر، اهل که ببینید

 زمان، آن در داد. او به »غسان« پادشاه از اي نامه و رفت شنزد کشاورز، آن و کرد معرفی

 در ؛خواند را نامه دانست، می نوشتن و خواندن که کعب اما ت.داش سواد کسی مترک

 .»است کرده ستم تو به (محمد)، رفیقت که رسیده خبر ما به بعد، اما« بود: نوشته آن
 تو خداوند،« بود: نوشته کعب به اش نامه در وي، بود. کافر غسان، حاکم ست: گفتنی

 در یعنی: ؛»گردد ضایع حقّت و شوي زبون و خوار که نداده قرار وضعیتی در را

 در را تو یعنی ؛»کنیم قدردانی تو از تا بیا ما نزد« نمان. شود، می اهانت تو به که سرزمینی

 را رسولش و اهللا که بود باایمانی مرد کعب اما نماییم. شریک خود، پادشاهی و اموال

 ست. یهال آزمایش از بخشی هم این :گفت خود با داشت. دوست
 بهترین و ترین نزدیک اند. رانده خود از را او و قهرند او با همه هللا!ا سبحان

 از داشت، وجود قلبش در ایمان ضعف اي ذره اگر اند؛ کرده رابطه قطع او با دوستانش،

 اما رفت. می نزدش و پذیرفت می را غسان پادشاه دعوت و کرد می استفاده فرصتی چنین

 اي لحظه او، زد. آتش را آن و انداخت تنور در را   نامه و رفت تنوري سوي به کعب

 آن و برد میان از را نامه بالفاصله بلکه شود؛ وسوسه مبادا که نداشت نگه خود با را نامه

 غسان پادشاه نزد به رفتن براي ي بهانه یا نامه دعوت دیگر، تا نداشت نگه خویش نزد را

 باشد. نداشته دست در
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 رانده جامعه از قاضی حکم به که کسی براي جماعت ترك که یابیم درمی جا این تا

 به شخصی چنین وقتی زیرا است؛ جایز ،ندارد را وضعی نچنی تحمل تاب و شده

 چنین چون دهند؛ می را سالمش جواب نه و کنند می سالم او به نه رود، می مسجد

 و آور رنج او براي وضعی، چنین که نیست شکی و است شده صادر او براي حکمی،
 اند. دانسته جماعت ترك براي عذري را شرایطی چنین علما، رو این از است. زاردهندهآ

 که طور همان بریم؛ می پی اهللا رسول از صحابه برداري فرمان میزان به چنین هم

 است. نمایان روشنی به کعب با ابوقتاده برخورد در امر، این
 در زیرا نماییم؛ دوري و پرهیز واهبدخ افراد و شر اهل از باید که یابیم درمی نیز و

 که چنان بکشانند. نابودي به را او و بزنند ضربه آدم به که کنند می سعی فرصتی، هر پی

 سوي به را او و دانست غنیمت را فرصتی چون هم یا کعب شرایط غسان، پادشاه

 بپذیرد. را او دین و برگردد خود دین از بلکه تا فراخواند اهیمرگ و ضاللت
 و بریم می پی خدا دین در مالک بن کعب پایداري و قوت به این، بر وهعال

 ي درباره اهللا که کسانی از نه است؛ بوده مخلص و راستین مؤمنان زا او، که یابیم درمی
 فرماید: می ها آن

ِ  َءاَمنَّا َ�ُقوُل  َمن �َّاِس ٱ َوِمنَ ﴿ ِ ٱب َّ�  ٓ وذِيَ  فَإَِذا
ُ
ِ ٱ ِ�  أ  َكَعَذابِ  �َّاِس ٱ ةَ نَ فِتۡ  َجَعَل  �َّ

ِۖ ٱ      ]١٠: العنكبوت[  ﴾ �َّ
و چون در راه اهللا اذیت و آزار » به اهللا ایمان آوردیم«گویند:  و از مردم کسانی هستند که می

 شمارند. ببینند، اذیت و آزار مردم را مانند عذاب اهللا می

 آزاري و اذیت اهللا، راه در اگر و است ضعیف ایمانشان ولی کنند، می ادعاي یعنی

 مالک بن کعب گیرند. می پیش در را نافرمانی و فسق راه و گردند برمی دین از ببینند،

 اش، توبه شدن پذیرفته و ثواب امید به و کرد صبر اما شد، خدا راه در بزرگی امتحان

 دو و او مشکل نظیر، کم اي گونه به اهللا که این تا ماند اهللا سوي از گشایشی منتظر

 تالوت قیامت روز تا که فرمود نازل ها آن ي درباره یهای آیه و نمود حل را دوستش

 بسیار فضیلت این، خوانیم؛ می را داستانشان نیز نمازمان قرائت در گاه ما و شود می

 ست. بزرگی
، این است که وقتی انسان در از دیگر نکات قابل برداشت از حدیث کعب

ه یا خاستگاه فتنه را بخشکاند و آن را از بین ببرد. گیرد، باید زمین معرض فتنه قرار می
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توانست برایش حکم سند یا مدرك  اي را که می نامه دعوت طور که کعب همان
هر حال وقتی انسان در معرض فتنه قرار  بهپناهندگی را داشته باشد، آتش زد. 

مثل  گردد.اي براي آن برجاي نگذارد تا مبادا دچار فتنه  گیرد، باید هیچ زمینه می
در پایان روز و هنگام  که چنان یمان بن داود علیهماالسالم افتاد؛اتفاقی که براي سل

ها مشغول شد که از یاد  قدر به اسب هایش رفت و آن عصر به تماشاي اسب
که خورشید، غروب نمود و او، نماز عصرش را  پروردگارش غافل گشت تا این

گاه از خود انتقام گرفت و به  اره بیاورند و آنها را دوب نخوانده بود. دستور داد اسب
سان از خود انتقام گرفت؛ زیرا  هایشان پرداخت و بدین ها و گردن قطع کردن ساق

 هاي تیزرو، او را از یاد خدا غافل کرد: تماشاي اسب

ٓ  َ�َقاَل ﴿ حۡ  إِّ�ِ
َ
ٰ  َرّ�ِ  رِ ذِكۡ  َعن ۡ�ِ �َۡ ٱ ُحبَّ  ُت َببۡ أ ِ  تََواَرۡت  َح�َّ  ُردُّوَها ٣٢ ابِ جَ ۡ�ِ ٱب

 ۖ َّ ِ  �َحۢ َمسۡ  َ�َطفِقَ  َ�َ وقِ ٱب  ٱوَ  لسُّ
َ
    ]٣٣  ،٣٢:  ص[  ﴾٣٣ َناقِ �ۡ ۡ�

اي بر محبت پروردگارم ترجیح دادم که از یاد پروردگارم غافل  گونه ها را به گفت: محبت اسب
ها را دوباره نزدم  که (خورشید) در پرده(ي افق) پنهان گشت. (گفت: ) اسب شدم تا آن

 هایشان پرداخت. ها و گردن ن) ساقگاه به دست کشیدن (و قطع کرد یاورید؛ و آنب

 غافل اهللا یاد از را تو هایت، دارایی و اموال از چیزي که دریافتی هرگاه بنابراین

 غافل متعال، اهللا یاد از را تو دیگر، تا کن دور خود از را آن شده، که طور هر کند، می

 غافل اهللا، یاد از را انسان که چیزي هر چون نگردد. ات دينابو و هالکت سبب و نکند

 فرماید: می اهللا است. بار زیان کند،

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ مۡ  ِهُ�مۡ تُلۡ  َ�  َءاَمُنوا

َ
ٰ أ وۡ  َوَ�ٓ  لُُ�مۡ َ�

َ
ِۚ ٱ رِ ذِكۡ  َعن ُدُ�مۡ َ�ٰ أ  َوَمن �َّ

ٰ  َعۡل َ�فۡ  ْوَ�ٰٓ  لَِك َ�
ُ
ونَ َ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ    ]  ٩: املنافقون[  ﴾٩ ِ�ُ

ردي یکاي مؤمنان! اموال و فرزندانتان، شما را از یاد اهللا غافل نکنند. و کسانی که چنین رو
 کارند. دارند، زیان

 روز ده و ماه یک آري! ...».گذشت شب چهل که این از پس« گوید: می کعب

 ار وحی نزول که ست یهال حکمت از این، بود. نشده نازل وحی هنوز و گذشت
 مادر به که افک ماجراي یا ماجرا این مانند انداخت؛ می تأخیر به مهم مسایل ي درباره

 تا است هبود یهال حکمت از مواردي، چنین زدند. تهمت &صدیقه ي عایشه مؤمنان،
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 پروردگار که ببینند تا کنند پیدا ريشتبی اشتیاق و بمانند وحی نزول منتظر مردم،

 ند؟ک می نازل حکمی چه جهانیان،
 دوستانش و کعب براي اهللا رسول نشد؛ نازل وحی و گذشت روز شبانه چهل

 نزد $امیه بن هالل همسر کنند. گیري کناره زنانشان از که فرستاد پیام هالل) و (مراره

 خادمی که ست ناتوانی پیرمرد امیه، بن هالل خدا! رسول اي« گفت: و رفت پیامبر

 تو با نباید ولی خیر،« فرمود: »کنم؟ خدمت او به که ددار اشکالی شما نظر به آیا ندارد.

 از واهللا، ندارد. شهوتی هیچ او، که سوگند خدا به« گفت: هالل همسر ».کند نزدیکی

 چون .»کند می گریه همواره امروز، به تا است آمده پیش برایش مسأله این که زمانی

 شود؟ می چه سرانجام، که دانست نمی
 خوانده را شب پنجاهمین صبح نماز گذشت. نیز دیگر بش ده« گوید: می کعب

 کرده ذکر متعال، اهللا که داشتم را حالی همان و بودم نشسته هایم خانه از یکی بام بر و

 بودم. آمده تنگ به خود، از و بود شده تنگ من بر وسعتش تمام با زمین یعنی است؛

 گفت: می بلند صداي با و بود رفته »سلع« کوه باالي که شنیدم را شخصی فریاد ناگهان

 که دانستم و افتادم سجده به سخن، این شنیدن از باد. بشارت را تو مالک! بن کعب اي

 اهللا، سوي از را ما ي توبه پذیرش صبح، نماز از پس اهللا رسول و شده حاصل گشایشی

 توبه امتش و اصحاب که داشت دوست خدا رسول چون .»است نموده اعالم مردم به

 .»دهند مژده ما به تا افتادند راه به مردم« افزاید: می کعب گردند. باز اهللا سوي به و ندکن
 خود براي که سندیدندپ می را چیزي همان برادرانشان براي ،پیامبر اصحاب

 ي توبه پذیرش اهللا، که نکردند حسادت برادرانشان به تنها نه رو این از داشتند؛ دوست
 گفتند. هم تبریک ها آن به بلکه فرمود، بیان قرآن رد را ها آن

 یابیم: درمی روایت، جاي این تا که اتینک
 حتی که اي گونه به نفر؛ سه این با رابطه قطع بر مبنی پیامبر حکم شدت اول:

 آسان چندان یگرکدی از زن و مرد جدایی چون کنند. گیري کناره زنانشان از داد دستور

 نیست.
 گیرد؛ نمی صورت طالق برو، ات وادهخان نزد گوید:ب همسرش به مردي اگر دوم:

 به کسی اگر بنابراین نشد. واقع طالق، و گفت شرهمس به را همین کعب زیرا

 واقع طالق، باشد، نداشته طالق نیت یا قصد و برو ات خانواده نزد بگوید: همسرش
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 فرموده اهللا رسول زیرا د؛شو می واقع طالق، است، داشته طالق قصد اگر اما گردد. نمی

ْ�َماُل  إِ�ََّما« است:
َ
َما بِانلِّيَّاِت، األ  .»نََوى... َما اْمِرئٍ  ِللُكِّ  َو�ِ�َّ

 کعب چراکه بریم؛ می پی خدا رسول از صحابه برداري فرمان میزان به سوم:

 ایشان از تا نرفت پیامبر نزد دیگر و شد تسلیم پیامبر دستور شنیدن محض به

 نزدشان که کند تقاضا خدا رسول پیک از یا بخواهد فیفتخ حکمش، ي درباره

 پذیرفت. را چیز همه بلکه خیر؛ کند. مطرح را تقاضایی چنین و بازگردد
 به امیه بن هالل که بینیم می بود. مهربان بسیار امتش به نسبت پیامبر چهارم:

 او به رشهمس که داد اجازه او به اهللا رسول رو این از داشت؛ نیاز همسرش خدمت

 کند. خدمت
 موارد سایر در و دادن شهادت هنگام یا شرعی سؤال پرسیدن هنگام پنجم:

 دوست خود او، اگرچه ندارد؛ اشکالی فرد، حال شرح یا وضعیت بیان چنینی، این

 هالل همسر به اهللا رسول وقتی زیرا شود؛ باخبر وضعیتش از کسی، که اشدب نداشته

 او گفت: هالل همسر نماید، نزدیکی تو با نباید فرمود: و ندک خدمت او به که داد اجازه

 ندارد. شهوتی هیچ
 قطع او با قاضی حکم به مردم و گیرد می قرار شرایطی چنین در که کسی ششم:

 در حضور از حکمش، اجراي پایان تا یا جدید حکم صدور تا تواند می کنند، می رابطه

 او براي عذري شود، می متحمل بابت این از که رنجی چون کند؛ خودداري جماعت

 که طور همان بخواند. آسوده خیال با و راحت را نمازش تواند نمی و رود می شمار به

 گفتم. سخن باره این در تر پیش و خواند می خانه در را نمازش مالک بن کعب
 درانشانبرا به را توبه پذیرش بشارت که داشتند زیادي اشتیاق صحابه هفتم:

 ي مایه مسلمان، کردن الشحخو زیرا دادند؛ می مسابقه هم با منظور بدین و برسانند
 متعال، اهللا و شود می محسوب نیکی نوعی و باشد می اهللا به نزدیکی و تقرب

 کند. نمی ضایع را اجرشان و دارد دوست را نیکوکاران
 وابخ یا داشتید، خود مسلمان برادر براي اي کننده الشحخو خبر اگر رو این از

 این با چون نمایید؛ تعریف برایش یا برسانید او به را آن باید بودید، دیده برایش خوبی

 کنید. می الششحخو کار
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 را هایش لباس مالک بن کعب زیرا ست؛ اي پسندیده کار دادن، مژدگانی هشتم:

 را نظیرش داد. او به را اش توبه پذیرش خبر که بخشید کسی به مژدگانی عنوان به

 مردم که بود این حج، ي درباره نظرش داریم؛ سراغ $عباس بن عبداهللا ي هدربار

 به .کنند نیت هم با را عمره و حج انجام یعنی دهند؛ انجام هم با را عمره و حج توانند می

 و داشت می باز تمتع حج از خطاب بن عمر اما گویند؛ می »تمتع« حج، نوع این
 خدا ي خانه تا کنند ادا اي جداگانه هاي زمان در را حج و عمره باید که بود این نظرش،

 اهللا رسول سنت اما بود، فاروق عمر اجتهاد  این، گرچه باشد. زایر از آکنده همواره،
 خواب در شخصی که این خالصه است. سزوارتر پیروي به و کند می تأیید را تمتع حج

 درست فتواي که شخص این باد. پذیرفته ات عمره و حج گوید: می او به نفر یک که دید

 کرد. تعریف او، براي را خوابش بود، گرفته عباس ابن از را تمتع حج بودن

 تا خواست شخص آن از لذا بود؛ داده درستی فتواي که شد الشحخو $عباس ابن

 خواب خاطر به سان بدین و بدهد. او به اي هدیه خواست می چون کند؛ درنگ اندکی

 داد. مژدگانی او به بود، دهدی برایش مرد آن که خوبی
 یا نمایی خیر دعاي برایش باید حداقل داد، خوبی خبر تو به کسی اگر که این نتیجه

 بدهی. مژدگانی او به خود، توان حد در
 مردم، و است نشسته اهللا رسول دیدم شدم. مسجد وارد«... گوید: می کعب

 من با و دوید من سوي به و برخاست عبیداهللا بن طلحه اند. گرفته را اطرافش

 و برخاست مهاجران میان از او تنها سوگند، خدا به گفت. تبریک من به و کرد مصافحه
 نکرد. فراموش را طلحه برخاستن گاه هیچ کعب .»نشد بلند کس هیچ دیگر،

 درخشید؛ می الیشحخو از ایشان ي  چهره ،رفت پیامبر نزد کعب که هنگامی

 گفته راست رسولش و اهللا به که را نفر سه این ي توبه اهللا که بود الشحخو زیرا

 از که باد مژده روزي بهترین به را تو« فرمود: کعب به اهللا رسول است. پذیرفته بودند،

 فرمود؛ درست و راست پیامبر ».است نگذشته تو بر روزي چنین اي، شده متولد وقتی

 که یقرآن بود؛ کرده نازل قرآن در را دوستانش و کعب ي توبه شدن قبول متعال، اهللا زیرا

 محمد بر جبرئیل ي واسطه به و است جهانیان پروردگار کالم و شود می تالوت

 پیامبران داستان فقط که دانید  می بود. خواهد محفوظ قیامت، تا و شده نازل مصطفی

 و کعب داستان لمث است؛ شده حفظ و ثبت و آمده کریم قرآن در مشخّصی، افراد و
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 هايمنبر بر و نماز محراب در و شد ماندگار خدا کتاب در داستان، این .هالل و رارهم

 نیکی ده کند، می تلفظ که حرفی هر با بخواند، را آن هرکس و شود می خوانده مساجد،

 است. قرآن آیات چون یابد. می
 از یا شماست سوي از مژده، این آیا  خدا! رسول اي پرسیدم:« گوید: می کعب

 باشد، اهللا سوي از که اي مژده قطع طور به ».اهللا سوي از بلکه خیر؛« فرمود: »اهللا؟ سوي

 از خدا!  رسول اي« کرد: عرض کعب دارد. تري بیش شرافت و ارزش و است تر بزرگ

 فرمود: اهللا سولر .»دهم صدقه رسولش و اهللا راه در را اموالم مخواه می ام توبه بابت

 مطابق کعب و ».است بهتر برایت این، دار.  نگه خود براي را اموالت از قداريم«

 کرد. عمل پیامبر دستور
 یا دینی نعمتی که کسانی به گفتن تبریک که این بر ست دلیلی کعب حدیث

 که دادند مژده ابراهیم به یهال فرشتگان که چنان است. سنت رسد، می ها آن به دنیوي

 دانا، فرزند و بود اسماعیل بردبار، پسر شد. دخواه دانا پسري و بردبار فرزندي صاحب

 علیهماالسالم. اسحاق
 تبریک یا دادن دست منظور به دیگران براي برخاستن که یابیم درمی چنین هم

 و کعب حدیث که است شخص یک سوي به برخاستن یکی، .ندارد اشکالی گفتن،
 اوست؛ براي استنبرخ دیگري، و باشد. می جوازش بر دلیل او براي طلحه برخاستن

 که وقتی ویژه به ندارد. اشکالی هم این برود. شخص آن سمت به انسان، که این بدون

 اهللا رسول سنت در باره این در ممنوعیتی و نهی زیرا باشند؛ کرده عادت آن به مردم،
 خیزند. برمی برایش که ست کسی با رابطه در شده، نهی سنت در چه آن است. نشده وارد

 فرموده پیامبر شوند. بلند برایش که باشد داشته دوست خود که صورتی در هم آن

 هرکس« یعنی: )1(؛»انلَّارِ  ِمن مقعَده فليتبوَّأ قياًما، انلاُس  هل يتمثَّل أن أحبَّ  َمن« است:

 (مشخّص) آماده وزخد در را خود جایگاه باید بایستند، برایش مردم که دارد دوست

 اند: دانسته نوع سه بر را برخاستن علما ».کند

) 1482الجعد ( ) و بغوي در مسند ابن5/234( شیبه )، ابن ابی2755وایت: ترمذي (رصحیح است؛  )1(
آمده است؛ نگا: علل ابن  5957ي  شماره نقل از معاویه، که در صحیح الجامع به ) به837وهناد در الزهد (

 ).2/336حاتم ( ابی
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 به رفتن یا کردن حرکت و شخصی براي (برخاستن شخص. سوي به برخاستن

 او). سوي
 او). سوي به رفتن یا کردن حرکت (بدون شخص براي برخاستن
 است. نشسته که شخصی سرِ باالي ایستادن

 ي درباره قضاوت و داوري براي را معاذ بن سعد پیامبر نخست؛ ي گزینه اما
  قُوُموا« فرمود: پیامبر بازگشت، سعد وقتی بود. فرستاده ها آن میان به یظهقر بنی

َ
 إِىل

 ي غزوه در معاذ بن سعد ».بروید سرورتان سوي به و برخیزید« یعنی: )1(؛»َسيِِّدُ�مْ 
 زود خیلی انانس شود، پاره اگر که رگی همان دید؛ آسیب دستش رگ ي ناحیه از احزاب

 ببیند. را »قریظه بنی« خیانت ي نتیجه تا بماند زنده که کرد دعا سعد آید. درمی پاي از

 بسته اهللا رسول با که پیمانی خالف بر و بودند »اوس« ي قبیله پیمان هم قریظه، بنی

 هاي گروه و ها دسته با و کردند خیانت »خندق« یا احزاب جنگ جریان در بودند،

 داشت؛ اي ویژه جایگاه خدا لرسو نزد سعد نمودند. اريمکه و اهیمره دشمن،

 تا کردند برپا او براي مسجد درون در کوچکی ي خیمه پیامبر دستور به که اي گونه به

 ي ناحیه از احزاب ي غزوه در سعد چون کنند؛ عیادتش نزدیک از بتوانند پیامبر
 شکسته و دشمن هاي گروه بازگشت و احزاب ي غزوه از پس شد. مجروح دستش رگ

 در که جراحتی سبب به سعد داد؛ روي قریظه بنی ي غزوه مدینه، ي صرهمحا شدن

 به و شدند تسلیم قریظه بنی نداشت. حضور قریظه بنی ي غزوه در بود، برداشته احزاب

 معاذ بن سعد شد قرار و دادند تن خود ي درباره معاذ بن سعد قضاوت و داوري

 به قریظه بنی ي درباره قضاوت براي ار سعد ،خدا رسول کند. حکم ها آن ي درباره

 چون آمد. پیامبر نزد بود، سوار االغی بر که حالی در سعد و خواست حضور

 سرورتان سوي به و برخیزید« فرمود: اهللا رسول بود. شده زخمی گفتیم، که طور همان

 آوردند. پایین االغ از را سعد و برخاستند اوس، ي قبیله افراد گاه آن ».بروید

 سعد ».اند شده راضی تو داوري به قریظه بنی یهودیان« فرمود: سعد به اهللا ولرس

 کردند اعالم همه و آري؛ فرمود: پیامبر »شود؟ می انجام کنم، حکم هرچه آیا« پرسید:

 .1768) و مسلم، ش: 6262، 4121، 3043صحیح بخاري، ش: ( )1(
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 این من، قضاوت« گفت: سعد بود. خواهد قبول قابل ها آن براي سعد قضاوت که

 گرفته غنیمت به اموالشان و گردند اسیر ها، بچه و ها زن و کشته ویانشان،گججن که است

 باالي از اهللا که کردي صادر را حکمی همان ها این ي درباره« فرمود: اهللا رسول ».شود

 سان بدین کرد؛ اجرا را سعد حکمِ اهللا رسول )1(».بود کرده صادر آسمان، هفت

 و مدنددرآ اسارت به هایشان بچه و ها زن و شدند کشته مردانشان از نفر صد هفت
 به که کردم نقل سبب بدین را روایت این البته گردید. تقسیم مسلمانان درمیان اموالشان

 یکی ».بروید سرورتان سوي به و برخیزید« فرمود: که کنم استناد پیامبر ي فرموده این

 وارد مالک بن کعب وقتی که است این افراد، سوي به برخاستن جواز دالیل از دیگر

 حضور جا آن پیامبر رفت. سویش به و برخاست عبیداهللا بن طلحه شد، سجدم

 منع کعب سوي به برخاستن از را طلحه بود، کار این در اشکالی اگر و داشت

 کرد. می
 نزد »جعرانه« در جنگ، پایان از پس »ثقیف« نمایندگان که زمانی چنین هم

 رفت. استقبالشان به قدمی چند حتی و برخاست برایشان اهللا رسول آمدند، خدا رسول
 در که زمانی ویژه به ندارد؛ اشکالی هم این بود؛ شخص براي برخاستن دوم، نوع

 شمار به او به احترامی بی نشوند، بلند کسی براي اگر و است شده رایج مردم میان

 نشویم. بلند کسی براي سنت، مطابق که است بهتر گرچه رود. می
 ؛باشد می ناجایز و ممنوع کار، این است؛ نشسته که شخصی سرِ باالي ایستادن اما و

 « که: شده روایت خدا رسول از
َ

اَعِجُم، َ�ُقومُ  َكَما َ�ُقوُموا ال
َ ْ
مُ  األ  )2(؛»َ�ْعًضا َ�ْعُضَها ُ�َعظِّ

 حتی ».نشوید بلند خیزند، برمی یگرکدی تعظیم براي که ها غیرعرب همانند شما« یعنی:

 نشیند، می و بخواند نماز ایستاده تواند نمی نماز پیش یا امام یوقت که بدانیم باید

 را ایستادن یا قیام توان اگرچه خوانند؛ می نماز نشسته اند، کرده اقتدا او به که نمازگزارانی

 سرشان باالي خود، شاهان تعظیم براي که نباشد قدیم پارسیان به مشابهتی تا دارند

 که شرایطی در مگر است؛ ممنوع افراد، سرِ باالي تادنایس بنابراین ایستادند. می

 ).1769، 1768؛ و مسلم، ش: (3043ي، ش: صحیح بخار )1(
 ./از شیخ آلبانی 6262ضعیف است؛ نگا: ضعیف الجامع، ش:  )2(
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 او به شاید که است نگران نفر یک ي ناحیه از انسان که وقتی مثلِ کند. ایجاب ضرورت،

 ایستادن مانند یا بایستد. سرش باالي که ندارد اشکالی صورت، این در شود؛ ور حمله

 گرامی را خود کیش هم و دوست سو یک از تا دشمن چشم برابر در نفر یک سرِ باالي

 صلح جریان در شعبه بن مغیره که چنان کند. تحقیر را دشمن دیگر، سوي از و بدارد

 تا داشت دست در شمشیري و ایستاد بودند، نشسته که پیامبر سرِ باالي حدیبیه،

 آمدند، می صلح ي مذاکره براي که قریش نمایندگان چشمان برابر در را خدا رسول

 مسلمانان، ما که گیریم می نتیجه بنابراین کند. تحقیر را ها آن برعکس، و بدارد گرامی

 فرماید: می اهللا دهیم؛ رنج را کفار خود، کردار و گفتار با باید

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ارَ لۡ ٱ ِهدِ َ�ٰ  �َِّ�ُّ ٱ � ۡ ٱوَ  ُكفَّ       ]٧٣: التوبة[  ﴾ ِهمۚۡ َعلَيۡ  لُۡظ غۡ ٱوَ  فِقِ�َ ُمَ�ٰ ل

 و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت بگیر. اي پیامبر! با کافران

 فرماید: می چنین هم

ارَ لۡ ٱ بِِهمُ  ِ�َغِيَظ ﴿  ]  ٢٩: الفتح[  ﴾ُكفَّ
 ي آنان کافران را به خشم آورد. وسیله تا به

 فرماید: می و

ارَ لۡ ٱ يَغِيُظ  اِطئٗ َموۡ  ونَ  ُٔ يََ�  َوَ� ﴿  ۦبِهِ  لَُهم َب ُكتِ  إِ�َّ  ً� �َّيۡ  َعُدّوٖ  ِمنۡ  َ�َنالُونَ  َوَ�  ُكفَّ
     ]١٢٠: التوبة[  ﴾لِحٌۚ َ�ٰ  َ�َملٞ 

بر هیچ دشمنی پیروز گذارند و  شود، قدم نمی ي خشم کفار می و در هیچ مکانی که مایه
 گردد. اي ثبت می که در برابرش برایشان عمل شایسته آنشوند مگر  نمی

 را آنان باشیم، شتهدا ها آن با آلودي خشم رفتار که این جاي به ما، از برخی متأسفانه

 اعیادي کنیم؛ می شرکت کفرآمیزشان اعیاد و ها شادي ها، جشن در و سازیم می شادمان

 دارد امکان لحظه هر و اوست خشم ي مایه بلکه نیست، آن در خدا رضایت تنها نه که

 ي گفته به شود. نازل سرشان بر یهال عذاب اند، شادي و جشن سرگرم که حالی در
 قایل دین براي زیادي ارزش که شوند می پیدا مردمانی ،»اذلمة هلأ حاكمأ« در القیم ابن

 نیستند.
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 زیرا دهیم؛ قرار تنگنا در را آنان و شویم ها آن اندوه و رنج ي مایه رفتارمان، با باید

 نیز و خدا صدیق و گو راست بندگان پیامبران، فرشتگان، دین، خدا، دشمنان ها آن

 که حالی در شعبه بن مغیره حال هر به هستند. اهللا ي یستهشا بندگان و شهدا دشمنان

 در صحابه دیگر عبارت به ایستاد؛ پیامبر سرِ باالي داشت، دست در شمشیري

 انجام را کار این عادي، روزهاي خالف بر شد، می انجام صلح مذاکرات که يروز

 کنند. تحقیر را دشمن دادندتا
 دستانشان با را آن صحابه انداخت، می بیرون را دهانش آب خدا رسول وقتی

 کار این عادي شرایط در صحابه کشیدند؛  می خویش ي سینه و صورت به و گرفتند می

 رخِ به را خدا رسول به خود ي عالقه میزان خواستند می بلکه دادند؛ نمی انجام را

 صحابه نظیر بی ي عالقه از گردد، بازمی نزدشان وقتی تا بکشند کفار قاصد یا نماینده

 بازگشت، نزدشان قریش ي نماینده وقتی شد؛ هم طور همین بگوید. سخن پیامبرشان به

 ولی ام؛ دیده را شینجا و سزار خسرو، و ام رفته زیادي شاهان نزد من گفت: ها آن به

 گرامی را محمد محمد، اصحاب که بدارند گرامی گونه آن را ها آن یارانشان، که ام ندیده

 ي حمله برابر در احتیاط قصد به شخصی، سر باالي در ایستادن اگر لذا دارند. می
 ندارد. اشکالی باشد، دشمن دادن رنج نیت به یا و او احتمالی

 وقتی که است این یابیم، درمی کعب حدیث از که نکاتی از دیگر یکی

 عنوان به را ثروتش از بخشی که است سنت بخشد، می انسان به نعمتی خداوند

 پذیرش ي شکرانه به گرفت تصمیم کعب که طور همان ببخشد. خدا راه در هصدق

 را ثروتش از مقداري گردید، افتخارش ي مایه رستاخیز تا که متعال اهللا سوي از اش توبه

 شرایط از یکی چنین هم کعب کرد. تأیید را تصمیمش نیز خدا رسول و دهد دقهص

 صدق ي واسطه به را او اهللا چون نگوید؛ وغدر گاه هیچ که داد قرار این را اش توبه

 سان بدین و نگفت دروغ گاه هیچ و ساخت عملی را تصمیمش او، داد. نجات وراستی،

 مراره دوستانش و او از ،اهللا که چنان گرفت؛ قرار نمونه و زد زبان راستی، و صدق در

 فرمود: و نمود یاد صادقان عنوان به هالل، و

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِ ٱ � ْ  ينَ �َّ ْ ٱ َءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا َّ�  ْ ٰ ٱ َمعَ  َوُ�ونُوا      ]١١٩: التوبة[  ﴾١١٩ ِد�ِ�َ ل�َّ

 گویان باشید. ی پیشه کنید و با راستهاي مومنان! تقواي ال
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 منت، این بیان در که چنان پذیرفت؛ را ها آن ي توبه و نهاد منت آنان بر متعال، اهللا

 فرمود: نازل قرآن از هایی آیه

ُ ٱ تَّاَب  دلَّقَ ﴿ ۡ ٱوَ  �َِّ�ِّ ٱ َ�َ  �َّ  ٱوَ  ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل
َ
ِينَ ٱ نَصارِ ۡ�  ةِ ُعۡ�َ لۡ ٱ َساَعةِ  ِ�  �ََّبُعوهُ ٱ �َّ

    ]١١٧: التوبة[  ﴾ ُهمۡ ّمِنۡ  َفِر�قٖ  قُلُوُب  يَزِ�غُ  َ�دَ  َما دِ َ�عۡ  ِمنۢ 
که در آن زمان اش را بر پیامبر و مهاجران و انصار  طور قطع اهللا، لطف و رحمت ویژه به

که نزدیک بود  دشوار (یعنی در جنگ تبوك) از او پیروي کردند، ارزانی داشت و پس از آن
 هاي گروهی از ایشان دچار لغزش شود... دل

 پیامبر به را اش ویژه رحمت و لطف که فرمود تأکید متعال پروردگار آیه، این در

 فرمود: که جا آن است؛ درگذشته انآن هاي لغزش از و داشته ارزانی انصار، و مهاجران و

ُ ٱ تَّاَب  لََّقد ﴿  خداوند که است اهللا رسول محمد آیه، این در »نبی« از منظور ﴾ �َّ

  رسولش، و اهللا خاطر به که هستند کسانی مهاجران، و است مرزیدهآ را او گناهان ي همه

 نصرت و تهجر و وطن ترك فضیلت از و کردند مهاجرت مدینه به مکه شهرشان از

 سراي در مهاجران از پیش که هستند کسانی انصار، شدند. برخوردار خدا رسول

 استقبال پیامبر از که مدینه اهالی یعنی برگزیدند؛ را ایمان و گرفتند جاي هجرت

 و دفاع به نمودند، می دفاع خود عزیزان از که گونه همان و دادند یاري را او و کردند
 دو از ها آن که برده نام را راناجمه ابتدا سبب، بدان اهللا .استندبرخ ایشان از پشتیبانی

 دارند. برتري انصار بر رو این از و برخوردارند نصرت و هجرت فضیلت
ِينَ ٱ﴿ فرمود: َبُعوهُ ٱ �َّ  پیروي او از دشوار زمان آن در یعنی ﴾ ةِ ُعۡ�َ لۡ ٱ َساَعةِ  ِ�  �َّ

 این اررهسپ زمانی و بود دور خیلی مدینه زا تبوك، است؛ تبوك ي غزوه منظور، کردند.

 بود؛ گرم شدت به هوا، و رسیده ثمر به کشاورزي محصوالت و ها میوه که شدند منطقه

 اما بود. بخش لذت و داشت را تابستانی اهتگاقام حکم درختان، هاي سایه که زمانی

 که یشرایط در شدند؛ جهاد اررهسپ دشوار شرایط در و گرم هواي آن در صحابه

 قُلُوُب  يَزِ�غُ  َ�دَ  َما دِ َ�عۡ  ِمنۢ ﴿ شود: لغزش دچار ایشان، از برخی هاي دل بود نزدیک
 تبوك ي غزوه در عذري هیچ بدون ها آن از برخی که بود نمانده چیزي ﴾ُهمۡ ّمِنۡ  فَرِ�قٖ 

 و نمود عنایت استقامت و پایداري آنان به و نهاد منت ها آن بر اهللا اما نکنند، شرکت
 تَاَب  ُ�مَّ ﴿ کنند. حرکت تبوك سوي به خدا رسول با که یافتند توفیق سان نبدی
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 ي ویژه لطف بر ترتیب، بدین و ؛»درگذشت آنان هاي لغزش از هم باز« یعنی  ﴾ِهمۚۡ َعلَيۡ 
 آنان به نسبت اهللا،« یعنی ﴾١١٧ رَِّحيمٞ  رَُءوٞف  بِِهمۡ  ۥإِنَّهُ ﴿ نمود. تأکید آنان به نسبت خدا

 و مهر کرد. حالشان شامل را خویش رحمت و رأفت و »است مهرورز ي بخشاینده
 ي واژه در رحمت مفهوم از تر بزرگ و تر لطیف باشد، می »رؤوف« مفهوم در که رحمتی

 کرد حالشان شامل را خود خاص رحمت و لطف یا بخشایش عبارتی به است. »رحیم«

ِينَ ٱ َثةِ �ََّ�ٰ ٱ َوَ�َ ﴿ ود:فرم سپس بود. حالشان شامل او، عام رحمت اولی، طریق به و َّ� 
 ْ  ها آن ي توبه پذیرش که نفري سه آن به را خود ي ویژه رحمت و لطف یعنی:   ﴾ ُخّلُِفوا

 هامی بن هالل و ربیع بن همرار مالک، بن کعب نفر سه این نمود. عنایت افتاد، تأخیر به
 ها آن ماندنباز شده، ذکر جا نای در چه آن و افتاد تأخیر به ها آن ي توبه پذیرش که هستند

 تا انداخت تأخیر به را ها آن ي درباره حکم صدور پیامبر بلکه نیست؛ تبوك ي عزوه از

ٰٓ ﴿ .چیست آنان ي درباره متعال، اهللا حکم که ببیند  ٱ ِهمُ َعلَيۡ  َضاقَۡت  إَِذا َح�َّ
َ
 بَِما ُض �ۡ�

 بن کعب ».شد تنگ آنان بر اش گستردگی ي همه با زمین که گاه آن« یعنی: ﴾رَُحَبۡت 

 گویا که اي گونه به بود؛ شده ناشناخته و بیگانه برایم زمین« گوید: می مالک

نُفُسُهمۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  َوَضاقَۡت ﴿ ».دیگري جاي در یا هستم مدینه در دانستم نمی
َ
 خود از و« ﴾ أ

 ندارد؛ مه را خودش تحمل دیگر و یدآ می تنگ به خود از انسان، گاهی ».آمدند تنگ به

 رهانید. تنگنا این از را ها آن اهللا که این تا کردند صبر نفر سه این اما
ْ َوَظنُّوٓ ﴿ ن ا

َ
 َملۡ  �َّ  أ

َ
ِ ٱ ِمنَ  َجأ َّ�  ٓ  یعنی است؛ یقین معناي به جا این در ظن، ﴾هِ إَِ�ۡ  إِ�َّ

 یافتنددر دیگر عبارت به ندارد. وجود او جز اهیاهگپن هیچ ،اهللا برابر در که کردند یقین

 دارند، که راهی تنها و برساند آنان به نفعی یا بکند برایشان کاري تواند نمی کس هیچ که

 باشد. می اهللا دست به چیز همه چون ببرند؛ پناه اهللا به که است این
ْۚ ِ�َُتوُ�وٓ  ِهمۡ َعلَيۡ  تَاَب  ُ�مَّ ﴿ َ ٱ إِنَّ  ا اُب ٱ ُهوَ  �َّ  و ددا توفیقشان سپس ﴾١١٨ لرَِّحيمُ ٱ �َّوَّ

 فقط که یابند دست توبه از مراتبی به و نمایند توبه تا کرد حالشان شامل را رحمتش

 است: فرموده که گونه همان رسند؛ می آن به اهللا دوستان

َ ٱ إِنَّ ﴿ ٰ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ ۡ ٱ َوُ�ِحبُّ  �ِ�َ �َّ�َّ     ]٢٢٢: البقرة[  ﴾٢٢٢ ُمَتَطّهِرِ�نَ ل
 ن پاکی را دوست دارد.همانا اهللا، توبه کنندگان و جویندگا
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 آمرزش درخواست برایشان پیامبر و آوردند بهانه و عذر پیامبر نزد منافقان، اما

 به که را سخنانی بدترین وحی، نزول با  اهللا نمود؛ واگذار خدا به را باطنشان و کرد

 فروفرستاد: گویان دروغ این ي درباره گوید، می کسی

ِ  لُِفونَ َسَيحۡ ﴿ ِ ٱب     ]٩٥: التوبة[  ﴾ِهمۡ إَِ�ۡ  ُتمۡ نَقلَبۡ ٱ إَِذا لَُ�مۡ  �َّ
کنند تا از آنان  هنگامی که (از تبوك) به نزدشان بازگردید، برایتان به نام اهللا سوگند یاد می

 صرف نظر کنید...

عۡ ﴿ بلکه نکنید؛ سرزنش را آنان پس
َ
ْ فَأ  بگردانید روي آنان از ﴾ ٞسۖ رِجۡ  إِ�َُّهمۡ  ُهۡمۖ َ�نۡ  رُِضوا

 نجس اب،شر ».هستند پلید و نجس ها آن« فرمود: خدا! بر پناه پلیدند. آنان، مانگ بی که

 و است؛ نجس االغ، سرگین باشد؛ می نجس شود، می دفع انسان از که کثافتی است؛
 ﴿است چنین این منافقان، مثال آري! هستند. پلید و نجس نیز منافقان

ۡ
ٰ وََمأ ٓ  َجَهنَّمُ  ُهمۡ َوٮ ۢ َجزَا  بِمَا َء

 ْ  بر پناه ».است دوزخ شدند، می مرتکب چه آن سبب به جایگاهشان و« ﴾٩٥ ِسبُونَ يَ�ۡ  َ�نُوا

 دهد؛ نجاتمان اهللا کنند. می مکان نقل دوزخ، به دنیا این از ها آن بدي! جایگاه چه !اهللا

 ها آن بر کشیده، و بلند هایی ستون در و رسد می ها دل به که ور شعله و سوزان آتشی

 است. شده گماشته
ْ َضوۡ لَِ�ۡ  لَُ�مۡ  لُِفونَ َ�ۡ ﴿  ».شوید راضی ها آن از تا خورند می سوگند برایتان« ﴾ُهۡمۖ َ�نۡ  ا

ْ َضوۡ تَرۡ  فَإِن ﴿ کنند. می ظاهرنمایی شما براي فقط و ندارید خبر باطنشان از شما چون  ا
َ ٱ فَإِنَّ  ُهمۡ َ�نۡ   شوید، راضی ها آن زا شما اگر« ﴾٩٦ ِسقِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ َعنِ  َ�ٰ يَرۡ  َ�  �َّ

 راضی انسان از مردم ي همه اگر ».گردد نمی راضی نابکار و فاسق مردم از اهللا گمان بی

 گردد، خشنود انسان از اهللا اگر اما دارد؟ اي فایده چه نباشد، راضی خداوند و باشند

 و متمایل سویش به را هایشان دل و گرداند یم راضی و خشنود انسان، از نیز را مردم
 به دارد، می دوست را اي بنده اهللا وقتی است: آمده حدیثی در ؛سازد می مند عالقه

 گاه آن بدار. دوست را او نیز تو دارم؛ دوست را فالنی من که کند می اعالم جبرئیل

 هم شما دارد؛ دوست را فالنی اهللا، که دهد می ندا آسمان در و دارد می دوستش جبرئیل،

 محبوب نیز زمین اهل نزد و دارند می دوستش آسمان اهل انس بدین و بدارید دوستش

 است: فرموده اهللا ».گردد می
 



 الصالحین شرح ریاض   280

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا    ] ٩٦: مريم[ ﴾٩٦ اُودّٗ  نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ لَُهمُ  َعُل َسَيجۡ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ
 ید خواهد آورد.گمان پروردگار رحمان، دوستی و محبتی براي مؤمنان و نیکوکاران پد بی

 دست مردم رضایت و خشنودي به اهللا، نارضایتی قیمت به کند سعی انسان اگر اما

 او از نیز را مردم و گیرد می خشم او بر اهللا و بود خواهد برعکس اش نتیجه یابد،

 ي عایشه مؤمنان، مادر گرفت، دست در را خالفت معاویه وقتی گرداند. می ناخشنود
 َمِن « فرمود: که شنیدم پیامبر از که: نوشت برایش مضمون ینبد اي نامه &صدیقه

ِ  رَِضاءَ  اتَلَمَس  ُ  َكَفاهُ  انلَّاِس  �َِسَخِط  ا�َّ  �َِسَخِط  انلَّاِس  رَِضاءَ  اتَلَمَس  َوَمِن  انلَّاِس، ُمْؤنَةَ  ا�َّ

 ِ هُ  ا�َّ
َ
ُ  َوَ�   ا�َّ

َ
 ي مایه که کند بطل چیزي در را اهللا خشنودي هرکس« یعنی: ؛»انلَّاِس  إىِل

 ازاي در هرکس و نماید می حفظ مردم ظلم یا شر از را او متعال اهللا است، مردم خشم

 مردم به را او و گیرد می خشم او بر متعال اهللا باشد، مردم خشنودي پی در اهللا ناخشنودي

 را مردم رضاي که کسانی بسیارند چه ».)کند می خشمگین او از را مردم و( گذارد وامی

 کنند! می طلب خدا خشم ازاي در
 و بیاورند دست به را مردم خشنودي و رضایت اگرچه هستند، خدا خشم در ها این

 فَإِن ﴿ است: فرموده اهللا که  گون همان رساند؛ نمی آنان به نفعی هیچ ردم،م خشنودي
ْ َضوۡ تَرۡ  َ ٱ فَإِنَّ  ُهمۡ َ�نۡ  ا  راضی ها آن از شما اگر« یعنی: ﴾ ٩٦ ِسقِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ َعنِ  َ�ٰ يَرۡ  َ�  �َّ

 و بهترین اگر حتی ».گردد نمی راضی نابکار و فاسق مردم از اهللا گمان بی شوید،
 ندارد؛ برایشان نفعی هیچ شود، راضی آنان از خدا رسول ،اهللا مخلوق ترین برگزیده

 گردد. نمی راضی نابکار و فاسق مردم از متعال، اهللا زیرا
 یعنی فسق، دهد. می هشدار متعال، پروردگار از نافرمانی و فسق به نسبت آیه این

 هر باشد. می کفر آن، نوع ترین بزرگ که  خداوند از نافرمانی یا معصیت ارتکاب

 شود. می متعال اهللا نوديناخش باعث خود، ي اندازه و سطح با متناسب فجوري، و فسق

 دارد؛ گوناگونی انواع و مراتب متعال، خداوند ناخشنودي عوامل از یکی نوانع به فسق

 شکنی، پیمان مردم، به خیانت و تقلب خویشاوندي، ي رابطه قطع مادر، و پدر نافرمانی

 با کوچک گناهان اما شوند؛ می محسوب فجور و فسق معاصی، ي همه و گویی، دروغ

 که صورتی در البته گردند. می بخشیده و روند می میان از پسندیده، و نیک کارهاي

 فرماید: می اهللا دهد؛ انجام شکل بهترین به و احسن نحو به را نیک کارهاي سان،ان
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قِمِ ﴿
َ
لَوٰ ٱ أ لُوكِ  ةَ لصَّ مۡ ٱ ِ�ُ ۡ ٱ َغَسقِ  إَِ�ٰ  ِس لشَّ  رِ َفجۡ لۡ ٱ َءانَ قُرۡ  إِنَّ  رِ� َفجۡ لۡ ٱ َءانَ َوقُرۡ  لِ �َّ

    ]٧٨: اإلرساء[  ﴾٧٨ اُهودٗ َمشۡ  َ�نَ 
گمان خواندن  از را برپا دار و نماز صبح را به جاي آور. بیاز زوال خورشید تا تاریکی شب نم
 نماز صبح با حضور فرشتگان است.

 فرماید: می چنین هم

ّ�ِ ٱ هِۡ�َ يُذۡ  تِ َسَ�ٰ �َۡ ٱ إِنَّ ﴿       ]١١٤: هود[  ﴾اِت�  َٔ لسَّ
 برند. ها را از میان می ها، بدي گمان نیکی بی

 د.شون می بخشیده توبه با فقط کبیره گناهان اما
 طاعت و باشد می اهللا خشنودي و رضایت از شدن محروم سبب فسق، حال هر به

 اگر مسلمان! برادر اي پس ست. یهال رضایت به یابی دست براي اي زمینه بندگی، و

 اگر و باش بند پاي اش بندگی و اطاعت به هستی، متعال اهللا خشنودي و رضایت خواهان

 بکوش. اهللا بندگی و اطاعت در ،باشند راضی تو از مردم خواهی می
 دوست و شد. تبوك ي غزوه عازم شنبه پنج روز پیامبر« که: است آمده روایتی در

 در را شسفر همیشه که نبود چنین البته ».کند آغاز را سفرش شنبه پنج روز در که داشت

 شنبه روز در وداع حج در را مکه به سفرش آخرین که چنان نماید؛ آغاز شنبه پنج روز

 گرچه شد؛ می سفر عازم هفته روزهاي از دیگر یکی در که افتاد می اتفاق گاه و کرد آغاز

 عادتش، شد. مدینه وارد خدا رسول فرمود. می آغاز را خود سفر شنبه پنج روز غالباً

 نماز رکعت دو و رفت می مسجد به نخست گشت، بازمی سفري از هرگاه هک بود این

 هر در را رکعت دو این گفتیم. سخن باره این در تر پیش .نشست می مردم با و خواند می

 خواندن نماز از که اوقاتی در حتی ندارد؛ زمانی محدودیت و بخوانیم توانیم می وقتی

 هر در و باشد یم شهر به ورود سبب به رکعت دو این مشروعیت زیرا است؛ شده نهی

 سنت دورکعت، این دنخوان ممنوع، اوقات در حتی شود، فراهم سبب این که زمانی

 .است
*** 

 
 



 الصالحین شرح ریاض   282

 وأما األحاديث:
ل: َعن ابِْن َمْسُعودٍ   -٥٥ وَّ

َ
األ

َ
رِبِّ َو�ِنَّ «قال:  عن انلَّيِبَّ  ف

ْ
 ال

َ
ْدَق َ�ْهِدي إىِل إِنَّ الصَّ

يقا، و�ِنَّ  ِ ِصدِّ  اجَلنَِّة، َو�ِنَّ الرَُّجَل يلْصُدُق َحىتَّ يُ�َتَب ِعْنَد ا�َّ
َ

رِبَّ َ�ْهِدي إىِل
ْ
ِذَب  ال

َ
ك

ْ
ال

 ِ ِذُب َحىتَّ يُ�َتَب ِعْنَد ا�َّ
ْ
َك  انلَّار، َو�ِنَّ الرَُّجَل يلَ

َ
 الفُجورِ َو�ِنَّ الفُجوَر َ�ْهِدي إىِل

َ
َ�ْهِدي إىِل

 
ً
ابا ذَّ

َ
 )1(]متفٌق عليه[». ك

 را انسان راستی، و صدق همانا« فرمود: پیامبر گوید: می مسعود ابن ترجمه:

 پیوسته شخص، و رساند. می بهشت به را انسان نیکی، و د.شو می رهنمون نیکی سوي به

 گمان بی و شود. می نوشته گو راست و صدیق عنوان به اهللا نزد که این تا گوید می راست

 جهنم به را نسانا فجور، و فسق و کشاند می فجور و فسق به را انسان دروغ، و کذب

 گو دروغ و کذاب عنوان به اهللا نزد که این تا گوید می دروغ همواره شخص و رساند. می

 ».شود می نوشته
 شرح

ْدقِ  َعلَيُْ�مْ « است: فرموده پیامبر  صدق، بگویید. راست همواره یعنی: ؛»بِالصِّ

 اهمیت گر بیان دوستانش، و کعب داستان باشد. واقعیت مطابق که خبري یعنی

 ختم گو، راست و صادق آدم که دهد می نشان و است آن نیک فرجام و گویی راست

 گفت: دوستش به عوام از یکی ندارد. ورديآ دست هیچ گو، دروغ آدم و شود می خیر به

 و قصد گفت: و کرد رد را این دوستش اام دهد؛ می نجات مخمصه از را انسان دروغ،
 یا زبانی صورت به تواند می دروغ، گویی. راست فقط است؛ انسان نجات ي مایه راستی،

 است این عملی، دروغ و بگوید. دروغ انسان که ستا این بانی،ز دروغِ باشد. عمل در

 گو دروغ منافق، ور این از باشد؛ می باطنش خالف بر که دهد انجام عملی انسان، که

 نماز مردم با است؛ مؤمن که کند می وانمود چنین مردم پیش زیرا رود؛ می شمار به

 حج گاه و است؛ بخیل حقیقت، در اما دهد؛ می صدقه حتی و گیرد، می روزه خواند، می

 اعمال، این اما دهد؛ می گواهی او کاري درست به ببیند، را اعمالش سیک اگر و گزارد می

 ست.گو دروغ باطن، در چون کند؛ نمی برمال را باطنش

 .2607؛ و صحیح مسلم، ش: 6094صحیح بخاري، ش:  )1(
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 مطابق خبري اگر عمل. در هم و است زبان در هم دروغ، گوییم: می رو این از

 و باطن مطابق انسان، اعمال هرگاه باشد. می زبان رد این، و است؛ راست باشد، واقعیت
 اعمال. در صدق یعنی رود؛ می شمار به راستی و صدق باشد، اش قلبی نیت

 سوي به راستی و صدق« فرمود: و کرد بیان را راستی و صدق عاقبت اهللا رسول

 به هک آمده »بِر« ي واژه حدیث متن در ».شود می رهنمون بهشت سوي به نیکی، و ؛نیکی

 و شده گرفته ریشه همین از که باشد می »برّ« ،اهللا هاي نام از یکی ست؛ نیکی معناي
 است. »نیکوکار بسیار« معناي به

 رهنمون بهشت سوي به نیکی،« فرمود: ست؛ راستی و صدق نتایج از یکی نیکی،

 و نهایی هدف بهشت، و رساند می بهشت به را او نیکوکار، آدمِ عملِ پس ».شود می
 از باید انسان رو این از بگرداند؛ بهشتی را ما ي همه تعال،م اهللا است. مهه آرزوي

 ببرد: پناه او به دوزخ از و کند درخواست را بهشت خداوند

دۡ  �َّارِ ٱ َعنِ  زِحَ زُحۡ  َ�َمن﴿
ُ
ۗ  َ�َقدۡ  نَّةَ �َۡ ٱ ِخَل َوأ   ]  ١٨٥: آل عمران[  ﴾ َفاَز

 د بهشت شود، رستگار است.پس هرکس از آتش جهنم دور گردد و وار

 عنوان به اهللا نزد که آن تا گوید می راست همواره شخص« فرمود: اهللا رسول

 اي  برگزیده بندگان میان در را جایگاه دومین صدیق، ».شود می نوشته صدیق و گو راست

 است: داشته گرامی را ها آن و بخشیده نعمت آنان به اهللا که دارد

َ ٱ يُِطعِ  َوَمن﴿ ْوَ�ٰٓ  لرَُّسوَل ٱوَ  �َّ
ُ
ِينَ ٱ َمعَ  �َِك َفأ َّ�  ۡ�

َ
ُ ٱ َعمَ �  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ ّمِنَ  ِهمَعلَيۡ  �َّ

يقِ�َ ٱوَ  ّدِ ٓ ٱوَ  لّصِ َهَدا ٰ ٱوَ  ءِ لشُّ ْوَ�ٰٓ  وََحُسنَ  لِِحَ�ۚ ل�َّ
ُ
    ]٦٩:  النساء[  ﴾٦٩ اَر�ِيقٗ  �َِك أ

ن، شهدا و صالحان نشین پیامبران، صدیقا کنند، هم اطاعت می رسولآنان که از اهللا و 
 خواهند بود که اهللا به آنان نعمت داده است؛ و چه رفیقان نیکی هستند!

 به اهللا نزد گوید، می راست همواره و سازد می پیشه راستی و صدق که شخصی 

 واالیی جایگاه چنین به اندکی، افراد تنها که است روشن شود.  می نوشته صدیق عنوان

 فرماید: می اهللا که چنان مرد؛ یا باشند زن که کند نمی فرقی البته یابند؛ می دست
ا﴿ ۡ ٱ مَّ هُ  لرُُّسُل ٱ لِهِ َ�بۡ  ِمن َخلَۡت  قَدۡ  رَُسولٞ  إِ�َّ  َ�مَ َمرۡ  نُ �ۡ ٱ َمِسيحُ ل مُّ

ُ
ۖ  ۥَوأ يَقةٞ   ﴾ ِصّدِ

    ]٧٥: دة املائ[ 
 ؛ و اندست که پیش از او نیز فرستادگانی آمده و رفته ايمسیح پسر مریم، فقط فرستاده
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 بود. گو صدیقه و بانویی راستمادرش، 

 یعنی است. بوده صدیق ابوبکر صدیقان، گوترین راست و برترین قطع طور به

 را اهللا رسول دعوت درنگی، و تردید هیچ بدون که قحافه ابی بن عثمان بن عبداهللا

 زمانی و شد مسلمان فراخواند، اسالم به را او پیامبر که آن از پس بالفاصله و پذیرفت

 که زمانی چنین هم ؛نمود تصدیق را خدا ي فرستاده او ردند،ک تکذیبش ،پیامبر قوم که

 صدیق ابوبکر اما کردند؛ تکذیب را او مردم گفت، سخن معراجش از پیامبر

 المقدس بیت به مکه از شب، یک در چگونه محمد! اي گفتند: می مردم نمود. تصدیقش

 ندارد. امکان اي! رفته نیز آسمان به که کنی می ادعا حتی اي؟ بازگشته و اي رفته
 گوید؟ می چه رفیقت که اي شنیده آیا گفتند: و رفتند صدیق ابوبکر نزد سپس

 او اگر« گفت: گوید. می چنان و ینچن او، گفتند: گوید؟ می چه پرسید: صدیق ابوبکر

 شد. نامیده »صدیق« ،ابوبکر پس، آن از ».است گفته راست یقین به پس فرموده، چنین
 از« یعنی: .»والكذب و�يا�م« فرمود: و داشت برحذر دروغ و کذب از خدا رسول

 زبان به که کند نمی فرقی ندارد؛ واقعیت که ست خبري معناي به دروغ، ».بپرهیزید گویی دروغ

 یا شنبه پنج که دهند جواب و است؟ شنبه چند امروز بپرسد: کسی اگر عمل. در یا باشد

 واقعیت چراکه اند؛ گفته دروغ صورت، این در است؛ چهارشنبه که آن حال باشد؛ می نبهش سه

 حال است؛ مسلمان که آید برمی چنین ظاهرش از زیرا رود؛ می شمار به گو دروغ منافق، ندارد.

 گوست. دروغ عمل، در منافق، یعنی ؛باشد می کافر حقیقت در و نیست چنین که آن
 ».کشاند می فجور و فسق به را انسان دروغ، و کذب گمان، بی و« فرمود: اهللا رسول

 کفر، او؛ از نافرمانی و معصیت به آوردن روي و اهللا اطاعت از خروج یعنی فجور،

 نابکارند: و فاجر کافران، قرآن تعبیر به باشد. می فجور نوع ترین بزرگ

ْوَ�ٰٓ ﴿
ُ
    ]٤٢:  عبس[  ﴾٤٢ َفَجَرةُ لۡ ٱ َ�َفَرةُ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك أ
 ها همان کافران بدکارند. آن

 فرماید: می چنین هم

﴿ ٓ ارِ لۡ ٱ َب كَِ�ٰ  إِنَّ  َ�َّ �ٖ  َلِ�  ُفجَّ ٓ  ٧ ِسّجِ دۡ  َوَما
َ
ٰ أ �ٞ  َما َك َرٮ رۡ  بٞ كَِ�ٰ  ٨ ِسّجِ  قُومٞ مَّ

�ِ�َ ّلِلۡ  َم�ِذٖ يَوۡ  لٞ َو�ۡ  ٩ ِينَ ٱ ١٠ ُمَكّذِ بُونَ  �َّ     ]٧،١١: املطففني[  ﴾١١ ّ�ِينِ ٱ مِ �َِيوۡ  يَُ�ّذِ
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است. و تو چه » سجین«ي اعمال بدکاران در  راستی نامه پندارند)؛ به چنین نیست (که می
شده  است، کتابی) ممهور و نوشته» سجین«چیست؟ کتابی که (در » سجین«دانی که  می

کنندگان! آنان که روز  باشد. در آن روز واي به حال تکذیب (در مورد سرنوشت بدکاران) می
 کنند. جزا را انکار می

 فرماید: می نیز و

ارَ لۡ ٱ �نَّ ﴿   ]  ١٤: االنفطار[  ﴾١٤ َجِحي�ٖ  لَِ�  ُفجَّ
 اند. یقین بدکاران، در دوزخ و به

 و فسق و دهد می سوق فجور و فسق سوي به را انسان دروغ، و کذب بنابراین
 کشاند. می دوزخ به را او ر،وفج

 عنوان به اهللا، نزد که این تا گوید می دروغ همواره شخص« فرمود: اهللا رسول

 گناهان جزو را آن علما بلکه است؛ حرام گفتن دروغ ».شود می نوشته گو دروغ و کذاب

 نزد کند، عادت گفتن دروغ به هرکس که فرموده بیان اهللا رسول زیرا ؛اند دانسته کبیره

 این دروغ، انواع ترین بزرگ از یکی شود. می نوشته کذاب و گو دروغ عنوان به اهللا

 را دیگران تا گویند می دروغ یعنی شوند؛ می مرتکب مردم از برخی امروزه که است

 فرموده اهللا رسول که آمده باره این در شدید هشدار و وعید حدیثی، در بخندانند.

ي َو�ٌْل « است: ِ
َّ

ُث  لِ� َقْوَم، بِهِ  يِلُْضِحَك  َ�يَْكِذُب  ُ�َدِّ
ْ
ُ  َو�ٌْل  ال

َ
ُ  َو�ٌْل  هل

َ
 حال به واي« نی:یع )1(؛»هل

 ».او بر واي هم باز او! بر واي کند؛ هم سرِ دروغ سخن مردم، خنداندن براي که کسی

 گیرند. می ساده را آن مردم، از برخی که ست شدیدي هشدار این،
 سه جز و کشاند می فجور و فسق به را انسان و است حرام کلی به دروغ، و کذب

 آمده حدیث در که چنان باشد؛ می جایز مورد، هس در یعنی ؛ندارد استثنایی هیچ مورد،

 براي مرد و زن که سخنی نیز و ،یگرکدی با مردم دادن آشتی براي جنگ؛ در است:

 این در را دروغ و کذب علما، از برخی البته گویند. می هم به زناشویی زندگی تقویت

 نامیده دروغ توریه، گاه دانند. نمی آشکار دروغ را آن و اند کرده معنا »توریه« به حدیث،

)؛ 7، 5، 5/2؛ و احمد در مسندش (4990؛ و ابوداود، ش: 2315حسن است؛ روایت: ترمذي، ش:  )1(
) و دیگران 3/71( ةمعجم الصحابقانع در  ) و ابن1150در الزهد () و هناد 910و رویانی در مسندش (

 از طریق بهز بن حکیم از پدرش از جدش به صورت مرفوع.
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 يَْ�ِذْب  لَمْ « فرمود: پیامبر که است آمده ابوهریره حدیث در که گونه همان شود؛ می

   إِبَْراِهيمُ 
ّ
ِ  َذاِت  يِف  ِمنُْهنَّ  ثِنْتَْ�ِ  َكَذبَاٍت: ثَالَث  إِال ُ  :ا�َّ

ُ
ُ  َسِقيمٌ  إِ�ِّ  قَْوهل

ُ
 بَْل  َوقَْوهل

 شَ  يف ةدوواح َهَذا َكِب�ُُهمْ  َ�َعلَهُ 
ْ
 گفت؛ دروغ بار سه فقط ابراهیم« یعنی: )1(»ة...َسارَ  نِ أ

 که جا ن   آ يدیگر و بیمارم. من یعنی َسِقيمٌ  إِ�ِّ  فرمود: که جا آن دا.خ خاطر هب بار دو

 ینسوم و است. کرده را کار این ،بزرگ بت یعنی َهَذا َكِب�ُُهمْ  َ�َعلَهُ  بَْل  گفت:

 نگفت؛ دروغ ابراهیم البته ».بود رمگست پادشاه از ساره (نجات) خاطر به دروغش

 مطابق که بدانیم باید باشد، گفته دروغ چه و کرده توریه چه حال هر  در کرد. توریه بلکه

 و بدترین .است جایز شد، ذکر که موردي سه در فقط گفتن دروغ علما، ترِ بیش دیدگاه
 براي و شود دیگران اموال مدعی ،دروغ به انسان که است این دروغ، نوع رینشدیدت

 اب انسان و نماید مطالبه را خودش حق کسی، که این مثل بخورد؛ قسم دروغش، اثبات
 هیچ خدا، به که بگوید و کند یاد سوگند گوید، می راست کننده مطالبه که داند می که آن

 و اردند آن در حقی هیچ که شود چیزي مدعی دروغ به برعکس، یا نداري! من نزد حقی
 بر اگر است! من مالِ توست، نزد که کاال فالن و چیز فالن که بگوید و کند یاد سوگند

 گویند؛ می »غموس« سوگند سوگندي، چنین به بخورد، سوگند دروغینش ادعاي

 ور غوطه دوزخ در نتیجه، در و گناه در را صاحبش چون دهنده؛ غوطه یعنی غموس،

 ُهوَ  ُمْسِلمٍ  اْمِرئٍ  َماَل  بَِها َ�ْقتَِطعُ  يَِم�ٍ  ىلَعَ  َحلََف  نْ مَ « است: فرموده اهللا رسول کند. می

َ  ليَِقَ  فَاِجرٌ  َعلَيَْها  مسلمانی مال دروغ، سوگند با هرکس« یعنی: )2(؛»َغْضبَانُ  َعلَيْهِ  وَُهوَ  ا�َّ

 نتیجه ».است خشمگین او بر اهللا که کند می مالقات را اهللا حالی در نماید، تصاحب را

 مگر بگوید؛ دروغ که نیست جایز انسان براي مطلق طور به و است حرام دروغ، که این

 برخی یعنی دارد؛ وجود اش درباره که اختالفی با هم آن شد. ذکر که موردي سه در

 را. دروغ برخی، و اند دانسته جایز مورد سه این در را توریه
*** 

 .2371)؛ و مسلم، ش: 5084، 4712، 3358صحیح بخاري، ش: ( )1(
 ).138، 110) و مسلم، ش: (6676، 4550صحیح بخاري، ش:  )2(
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دٍ  أيب َ�نْ  اثلَّا�: -٥٦ َسنِ  ُ�َمَّ ِّ  بْنِ  احلْ اَل  $َطالِب أيب بْنِ  يلَعِ
َ
 رسولِ  ِمنْ  حِفْظُت  ق

  يَِر�ُبَك  َما َدعْ « : ا�َّ 
َ

  َما إىِل
َ

إِنَّ  يَِر�ُبَك، ال
َ
ْدَق  ف نِيَنٌة، الصِّ

ْ
  ُطَمأ

ْ
ِذَب َوال

َ
 این [ترمذي، ».رِ�َبةٌ  ك

 )1(است.] دانسته صحیح را آن و کرده روایت را حدیث
 که دارم یاد به گوید: می $طالب ابی بن علی بن حسن ابومحمد، ترجمه:

 به و کن رها داري، شک آن بودن) (درست ي درباره که را چه آن« فرمود: اهللا رسول

 ي مایه راستی، و صدق نداري. شک اش  درباره که بیاور روي چیزي به یا بپرداز کاري
 ».اضطراب و شک ي مایه دروغ، و است آرامش و اطمینان

 شرح
 داري شک اش درباره که را چه آن« یعنی: ؛»يَِر�بَُك  ما َدعْ « است: فرموده اهللا رسول

 « کن. ترك نیستی، مطمئن آن به و
َ

 ي  درباره که بیاور روي چیزي به و« :»يَر�بُك ال َما إِىل
 ».هستی مطمئن آن، بودن درست

 و مهم حدیث و است آورده نیز »األربعین« در را حدیث این /نووي امام
 مسایل در علما دارد. زیادي اهمیت مسایل، در احتیاط و اتقو بحث در و ست جامعی

 عنوان به اند؛ دهکر ذکر آن بر زیادي دالیل و اند گرفته نظر در را احتیاط ي جنبه فقهی،

 یا است آلوده لباسش، راست سمت که داند نمی او و است شده آلوده کسی لباس مثال،

 آلوده چپ، سمت شاید که ددار شک چنان هم بشوید، را راست سمت اگر چپ. سمت

 شاید که دارد شک و نیست مطمئن هم باز بشوید، را چپ سمت اگر طور همین و باشد

 و چپ سمت هم که است روشن چیست؟ احتیاط، باشد؛ آلوده لباسش راست سمت
 نماند. باقی برایش شکی هیچ و شود مطمئن تا بشوید را لباسش راست سمت هم

 سه یا است خوانده رکعت دو که شد شک دچار نمازش در انسان اگر چنین هم

 سه یا است خوانده رکعت دو که شود مطمئن ها این از یکی به نتوانست و رکعت

 و باشد ناقص نمازش شاید که دارد شک بگیرد، نظر در را رکعت دو اگر یعنی رکعت؛
 چنین در نیست. مطمئن هم باز است، خوانده رکعت سه که کند حساب اگر طور همین

؛ آلبانی، آن را 2074ي  شماره رواء الغلیل از آلبانی به)، و إ3378، 3377صحیح الجامع، ش: ( )1(
 صحیح دانسته است.
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 شکی دیگر صورت، این در چون دهد؛ قرار نظر مد را رمتک رکعات تعداد باید حالتی

 رکعت سه بین اگر عنیی نیست؛ ناقص آن، هاي رکعت تعداد یا نمازش که ماند نمی باقی

 کامل را نمازش اساس همین بر و بگیرد نظر در را رکعت سه کرد، شک رکعت چهار و

 نماید.
 را آن کردي، شک چیزي در اگر که رود می شمار به فقه اصول از یکی حدیث، این

 هستی. مطمئن آن، به یا نداري شک آن در که بیاور روي چیزي به و کن ترك
 انسان یعنی است؛ اهمیت حایز نیز درونی پرورش و تربیت ي زمینه در حدیث، این

 از بسیاري چون ندارد. نگرانی و اضطراب و رسد می آرامش به رديیکرو چنین با

 به وردنآ روي یا پرداختن با هستند، دل زنده اصطالحاً یا دارند اي زنده دلِ که کسانی

 تردیدشان و شک اگر و شوند می نگرانی و اضطراب دچار انگیز، شبهه کارهاي و مسایل

 نیستند. آشفته و نگران دیگر برسند، یقین به و برود میان از
 مورد حدیث، بخش این ».است آرامش ي مایه راستی، و صدق« فرمود: پیامبر

 راستی، و صدق آري! است. آورده راستی، و صدق باب در را آن که بوده /مؤلف استناد

 و شود نمی پشیمان گاه هیچ سازد، پیشه راستی و صدق که یکس و است بخش آرامش
 ي مایه راستی، و صدق چون کردم! می چنان کاش اي و چنین کاش، اي که گوید نمی

 و صادقان اهللا که چنان رساند؛ می مقصود سرمنزل به را گو راست نسانا و است نجات
 مطمئن و آرام همواره را گو راست هاي آدم رو این از و بخشد می نجات را گویان راست

 راست هرکس« :»�ا صدق وَمن« :خورند نمی افسوس و تأسف چیزي هیچ بر بینیم می

 و شک ي مایه ،اهللا رسول ي فرموده به که دروغ عکسِ بر ».یابد می نجات بگوید،
 همواره زیرا کند؛ می اضطراب و شک دچار را گو دروغ همه از اول دروغ، ست. قراري بی

 بینیم می رو این از  نه؟ یا کرد خواهند باور را حرفش مردم، آیا که است مضطرب و قرار بی

 سخنشان، در کسی تا خورند می قسم خود، حرف اثبات براي معموالً گو، دروغ افراد که

 چون کنند؛ می یاد سوگند اهللا، نام به سخنانشان اثبات براي که منافقان مثل نکند. شک

 فرماید: می اهللا نکند. باور را حرفشان کسی شاید که نگرانند همواره

 



 289  باب صدق و راستی

ِ  لُِفونَ َ�ۡ ﴿ ِ ٱب ْ  َما �َّ ْ  َوَلَقدۡ  قَالُوا ْ  رِ ُ�فۡ لۡ ٱ َ�َِمةَ  قَالُوا ْ  ِمِهمۡ َ�ٰ إِسۡ  دَ َ�عۡ  َوَ�َفُروا وا  بَِما وََهمُّ
ْۚ  لَمۡ      ]٧٤: التوبة[  ﴾ َ�َنالُوا

اند؛ در صورتی که سخن خورند که (هیچ سخنی برضد پیامبر) نگفتهبه نام اهللا سوگند می
اند و پس از اسالم آوردن، کفر ورزیدند و تصمیمی گرفتند که به آن دست آمیز گفتهکفر

 نیافتند.

 نگران را او و گردد می انسان قراري بی و تردید ببس دروغ، که نیست شکی لذا

 از است. نگران و مضطرب همواره رو این از و ببرند پی دروغش به مردم مبادا که کند می

 روي راستی و صدق به و کند ترك را دروغ باید انسان که یابیم درمی حدیث، این

 و ؛آرامش و اطمینان ي مایه راستی، و است اضطراب و شک ي یهام دروغ، زیرا بیاورد؛
 بیاور روي چیزي به و کن رها توست، شک ي مایه که را چه آن« است: فرموده پیامبر

 ».اندازد نمی شک در را تو که
*** 

ل،  اثلَّالث: عْن أيب ُسْفياَن َصْخِر بِْن َحرٍب  -٥٧ 
ْ
ِة ِهرق و�ِل يف قِصَّ يف حديثِه الطَّ

ُمُرُ�ْم يعْ 
ْ
ماَذا يَأ

َ
ل: ف

ْ
اَل ِهرق

َ
ت: يقول:  � انلَّيِبَّ ق

ْ
ل
ُ
بُوُسْفَياَن: ق

َ
اَل أ

َ
َ وَْحَدهُ ال «ق اْ�ُبُدوا ا�َّ

ةِ 
َ
ل عَفاف، والصِّ

ْ
دق، وال الةِ والصِّ ُمرنَا بالصَّ

ْ
وا ما َ�ُقوُل آباُؤُ�م، و�َأ

ُ
وا بِِه َشيْئا، واتُْرك

ُ
». �رُِش�

 )1([متفق عليه]
 با مالقاتش داستان در شا طوالنی حدیث در حرب بن صخر ابوسفیان،  ترجمه:

 بود. پیامبر منظورش کند؟ می امر چیزي چه به را شما پرسید: هرقل گوید: می »هرقل«

 شرك او به و نمایید پرستش و عبادت را یگانه اهللا« گوید: می داد: پاسخ ابوسفیان

 گویی، راست نماز، به را ما و کنید؛ ترك را پدرانتان آمیز) (شرك اعمال و عقاید و نورزید

 ».کند می امر خویشاوندي) پیوند (رعایت رحم ي صله و دامنی پاك
 شرح

 پیمان شد. مسلمان مکه فتح و حدیبیه صلح ي فاصله در و بود مشرك ابوسفیان،

 گردید. فتح هجري هشتم سال در مکه و شد بسته هجري ششم سال در حدیبیه صلح

 .1773؛ و مسلم، ش: 7صحیح بخاري، ش:  )1(
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 بود؛ نصارا پادشاه ،»هرقل« زمان آن در رفتند. شام به ریشیانق از تعدادي و ابوسفیان

 آشنایی پیشین، هاي کتاب با و بود زیرك شاهیپاد و خوانده را انجیل و تورات ،او

 شام به هانشمراه و ابوسفیان یعنی حجاز، اهل از گروهی که شنید وقتی داشت.

 در چنین هم و ایشان نَسب و پیامبر ي درباره و خواست حضور به را ها آن اند، آمده

 چنین هم کرد. سؤال گذارند، می ایشان به که احترامی میزان و بزرگوار آن اصحاب مورد

 مطرح نیز دیگري هاي سؤال و پرسید پیمانش و عهد به خدا رسول وفاداري ي درباره

 پیشین، يها کتاب که ست پیامبري همان محمد، راستی، به که دریافت سان بدین و کرد

 اهللا حکمت به و پادشاهی، محبت و حرص خاطر به اام اند؛ داده را آمدنش خبرِ
 ابوسفیان کند؟ می امر چه به را شما )محمد( که پرسید ابوسفیان از او، نشد. مسلمان

 فرمان یگانه اهللا پرستش و عبادت به را ها آن )(مصطفی محمد که داد خبر او به

 هیچ اهللا، جز و سازند؛ن شریک اهللا، با را چیزي که دهد می دستور ها آن به و دهد می

 اهللا جز چیزي هیچ و خورشید و ماه و نکنند عبادت را درختی و سنگ یا پیامبر و پادشاه

 که ست پیامی یا دعوت همان این، و باشد می اهللا ي ویژه عبادت، چون نپرستند. را

 فرماید: می اهللا اند. آورده پیامبران سایر و پیامبر

﴿ ٓ رۡ  َوَما
َ
نَّهُ  هِ إَِ�ۡ  نُوِ�ٓ  إِ�َّ  رَُّسولٍ  مِن لَِك بۡ �َ  مِن نَاَسلۡ أ

َ
ٰ  َ�ٓ  ۥ� ٓ  هَ إَِ� ۠  إِ�َّ نَا

َ
   ﴾٢٥ بُُدونِ �ۡ ٱفَ  �

     ]٢٥: األنبياء[ 
که به او وحی کردیم که هیچ معبود برحقی  و پیش از تو هیچ پیامبري نفرستادیم مگر این

 جز من وجود ندارد؛ پس مرا عبادت و پرستش کنید.

 فرماید: می چنین هم

ةٖ  ُ�ِّ  ِ�  َناَ�َعثۡ  َولََقدۡ ﴿ مَّ
ُ
نِ  رَُّسوً�  أ

َ
ْ �ۡ ٱ أ َ ٱ ُبُدوا ْ جۡ ٱوَ  �َّ ٰ ٱ َتنُِبوا      ]٣٦: النحل[ ﴾ُغوَت ل�َّ

در هر امتی پیامبري (با این پیام) فرستادیم که اهللا را عبادت و پرستش کنید و از معبودان 
 باطل دوري نمایید.

 یهال پیامبران ي همه دعوت این، نمایید. دوري شرك از و کنید عبادت را اهللا یعنی
 که چنان است؛ آورده ها انسان براي را پیام همین نیز مصطفی محمد پیامبرمان و بود

 آشکارا را حق چگونه که ببینید ».کنید ترك را انپدرانت آمیز شرك اعمال و عقاید« فرمود:

 مانند دیگر، که داد فرمانشان و کرد منع ها بت عبادت از را امت پیامبر نمود! بیان

 نیکی منش و اخالق پدرانشان، که مواردي در البته نکنند؛ پرستش را اهللا جز پدرانشان،
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 دستور بود، مانده جاي به پدرانشان از که نیکی منش و اخالق ترك به را ها آن داشتند،

 فرماید: می متعال، اهللا نداد.

ْ  �َذا﴿ ٰ  َ�َعلُوا ْ  ِحَشةٗ َ� ٓ َعلَيۡ  نَاوََجدۡ  قَالُوا ٓ  َها ُ ٱوَ  َءنَاَءابَا َمَرنَا �َّ
َ
  ]  ٢٨: األعراف[  ﴾بَِها أ

ایم و اهللا، ما را به انجام گویند: پدرانمان را بر این کار یافتهو چون کار زشتی انجام دهند، می
 آن دستور داده است.

 است: فرموده و هکرد تکذیبشان متعال، اهللا اما

َ ٱ إِنَّ  قُۡل  ﴿ َّ�  �َ  
ۡ
ِ  ُمرُ يَأ ٓ َفحۡ لۡ ٱب   ]  ٢٨: األعراف[  ﴾ءِ َشا

 .دهدبگو: اهللا به کار زشت فرمان نمی

 چون هم دیگر، که داد فرمان امتش به کرد، آغاز را دعوتش که همین پیامبر آري!

 کنند. ترك را اهللا به شرك و نورزند شرك پدرانشان
 نماز، ».کند می امر نماز ي امهاق به را ما« که: گفت چنین هرقل پاسخ در ابوسفیان

 شمار به اسالم رکن ترین بزرگ شهادتین، از پس و اوست پروردگار با بنده میان پیوند

 ست پیمانی نماز، اهللا رسول ي فرموده به کند. می جدا هم از را کافر و مؤمن و رود می

 خون مان،پی این ي واسطه به و شود می محسوب غیرمسلمانان و مسلمانان میان فرق که

 و دارد را مسلمانان ي همه جان حکم خوانند، می نماز که کسانی جانِ یعنی مسلمانان،
َعْهدُ « فرمود: اهللا رسول گیرد؛ قرار تعرض مورد نباید

ْ
ي ال ِ

َّ
َالةُ  َوَ�يَْنُهمْ  بَيْنَنَا اذل  َ�َمنْ  الصَّ

 است؛ نماز باشد، می افرانک و مشرکان و ما میان که فرقی« یعنی: .)1(»َ�َفرَ  َ�َقدْ  تََرَ�َها

 بیرون اسالم، ي دایره از و شده کافر یعنی ؛»است ورزیده کفر کند، ترك را مازن هرکس

 و بیهوده اند، دانسته اصغر کفر را نماز ترك که علما از دسته آن تالش است. رفته
 و تأمل اندکی باشد. می اسالم از خروج سبب و اکبر کفر نماز، ترك بلکه است؛ نادرست

 که طور همان زیرا باشد؛ می نادرست تأویلی، چنین که دهد می نشان حدیث در نظر دقت

 اگر کند؛ می جدا هم از را ایمان و کفر و است کفر و ایمان فرق نماز، آمده، حدیث در

نصر  ) و ابن1079)، و ابن ماجه (5/346) و احمد در مسندش (2621حسن است؛ روایت: ترمذي ( )1(
) و... 1205ري در تاریخ ابن معین ()؛ و دو2/52) و دارقطنی در سنن خود (896در تعظیم قدر الصالة (

 نقل از بریده. به
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 دانسته ایمان و کفر فرق یا فاصله را نماز که دارد معنا چه پس نباشد، کفر نماز ترك

 یا ها نسب به زدن طعنه« مانند را نماز ترك که کسانی تالش رو این از است؟

 مثل نماز، ست. نادرستی و جا بی تالش اند، دانسته اصغر کفر )1(،»میت بر خوانی نوحه

 که کسی ؛باشد می عمرو آنِ از دیگري، و زید آنِ از یکی که است زمین دو حدود یا مرز

 دزی زمین در باشد، عمرو زمین رد که کسی و نیست عمرو زمین در باشد، زید زمین در
 این به توجه با انسان لذا باشد. می ایمان و کفر مرز و است گونه همین نیز نماز نیست؛

 در نماز ندارد. سومی حالت و ؛ایمان ي محدوده در یا و است کفر ي محدوده در یا مرز،

 روزه مضانر ماه در که کسی اما باشد؛ می کفر ترکش، که ست عملی تنها ل،ااعم میان

 نماز اگر اما نیست؛ کافر گزارد، نمی حج توانایی، و استطاعت وجود با یا گیرد نمی

 اما باشد؛ نمی کافر دهد، نمی زکات که کسی چنین هم است؛ کافر که گوییم می نخواند،

 /قیقش بن عبداهللا است. کافر و شود می خارج اسالم ي دایره از کند، ترك را نماز اگر
 را نماز ترك جز عملی، هیچ ترك پیامبر اصحاب« گوید: می ست، هوريمش تابعیِ که

 ترك کرد، می امر آن به خدا رسول که را نمازي انسان اگر بنابراین ».دانستند مین کفر

 مشرك و کافر نماز ترك با انسان، یعنی کند؛ رها را توحید که است این مثل نماید،

 تأیید را نکته این کرده، روایتش /مسلم امام که جابر حدیث خدا! بر پناه شود. می

ُ�ْفرِ  َو�َْ�َ  ِل الرَّجُ  َ�ْ�َ « فرمود: پیامبر گوید: می جابر کند؛ می
ْ
ْ  ال  تَْركُ  كِ والرشِّ

ال  ترك را نماز اگر و است شرك و کفر با شخصی هر ي فاصله نماز، آري! )2(؛»ةِ الصَّ

 است. شده مشرك و افرک یعنی ندارد؛ اي فاصله شرك و کفر با دیگر، کند،
 ي نکته ».کند می امر گویی راست و صدق به را ما« گفت: هرقل پاسخ در ابوسفیان

 راستی و صدق باب در را آن مؤلف، که است حدیث بخش  همین در استناد، مورد

 فرماید: می اهللا که طور همان است؛ آورده

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱ َءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا ْ وَ  �َّ ٰ ٱ َمعَ  ُ�ونُوا      ]  ١١٩: التوبة[  ﴾١١٩ ِد�ِ�َ ل�َّ

 گویان باشید. ی پیشه کنید و با راستهاي مومنان! تقواي ال

 .67نگا: صحیح مسلم، ش:  )1(
 .82صحیح مسلم، ش:  )2(
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 او. بندگان با راستی و صدق و اهللا با راستی و صدق است: نوع دو بر صدق،

 واقعیت خالف خبرِ گفتن معناي به که است دروغ یا کذب راستی، و صدق متضاد

 فرموده اهللا رسول که چنان رود. می شمار به منافقان هاي ویژگی از یکی و باشد می

 است این منافق، هاي نشانه یا ها ویژگی از یکی ».است... چیز سه منافق، ي نشانه« است:

 بیماري به مردم از برخی متأسفانه )1(».گوید می دروغ گفتن، سخن هنگام« که:

 سخن به دهان هرگاه شوند. نمی راحت یند،نگو دروغ تا و هستند مبتال گویی دروغ

 مضحکی کارهاي نشینند، می مجلسی در وقتی یا بگویند دروغ باید حتماً گشایند، می

 بخندانند. را دیگران تا دهند می انجام
 و عفت به )(مصطفی محمد که داد خبر او به هرقل پاسخ در چنین هم ابوسفیان

 از عفت و جنسی هاي شهوت از عفت :است عنو دو بر عفت، کند. می امر دامنی، پاك

 .شکم شهوت
 (مثل آن هاي زمینه و زنا از انسان که است این جنسی،  شهوت از عفت

 فرماید: می اهللا زیرا کند؛ دوري چرانی) چشم

ْ َ�قۡ  َوَ� ﴿ ۖ ٱ َرُ�وا ٰ  َ�نَ  ۥإِنَّهُ  لّزَِ�ٰٓ ٓ  ِحَشةٗ َ�     ]٣٢: اإلرساء[  ﴾٣٢ َسبِيٗ�  ءَ وََسا
 ست. ر بسیار زشت و راه بد و ناپسنديگمان زنا، کا ا نزدیک نشوید؛ بیو به زن

 یک مدت به ار او و بزنند تازیانه یا شالق صد باید شود، زنا مرتکب که کسی به

 ازدواج اگر اما باشد؛ نکرده ازدواج تر پیش که ست صورتی در این کنند؛ تبعید سال

 تا شود می سار سنگ گردد، زنا تکبمر سپس و باشد کرده نزدیکی همسرش با و نموده

 زنا چراکه نیاورند؛ روي زشتی کار چنین به تا است مردم عبرت براي این، بمیرد. که آن

 در ناگواري اجتماعی و فردي مدهايآ پی و برد می میان از را دین و اخالق بدکاري، و

 سبب به هامروز که شود می هایی بیماري پیدایش باعث و آورد می پدید نسب ي زمینه

 بند بی به که عواملی و ها زمینه ي همه از اهللا کنیم. می مشاهده باري و بند بی گسترش

 فرماید: می که چنان است؛ فرموده منع انجامد، می باري و

جَ  نَ َ�َ�َّجۡ  َوَ�  ُ�ُيوتُِ�نَّ  ِ�  نَ َوقَرۡ  ﴿  ٱ ِهلِيَّةِ َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ�ُّ
ُ
 ]٣٣: األحزاب[  ﴾وَ�ٰ ۡ�

 ي دوران جاهلیت پیشین، اظهار زینت نکنید. تان بمانید و به شیوههای و در خانه

 .59) و صحیح مسلم، ش: 2682، 33ر.ك: صحیح بخاري، ش: ( )1(
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 ضرورت بدون و بماند اش خانه در باید و اوست ي خانه زن، براي مکان بهترین

 بدون خدا رسول ي فرموده به آمد، پیش رفتن بیرون براي رتیضرو اگر و نرود. بیرون

 باید نچنی هم برود. بیرون ندهبوکن خوش مواد و عطر از استفاده بدون و زینت اظهار

 این شرعی، حجاب بپوشاند؛ نامحرمان ي همه از را خودش خانه، از رفتن بیرون هنگام

 را. صورتش ویژه به بپوشاند؛ شود، می فتنه سبب که را اعضایی ي همه زن، که است

 پا، و دست یا سر پوشاندن از بیش و است واجب نامحرم، مردان از صورت پوشاندن

 اعتبار بی دانند، نمی واجب زن براي را صورت پوشاندن که کسانی دیدگاه و دارد اهمیت

 واجب را صورت پوشاندن سو یک از دارد؛ وجود تناقض گفتارشان، در زیرا )1(است.

 پرسید: باید که آن حال است. واجب پا، پوشاندن که معتقدند دیگر، سوي از و دانند نمی

 عاقلی انسان هر پا؟ یا صورت باشد؟ می فتنه ي مایه تر شبی اندام، این از یک کدام

 و بزند عطر خود به و نپوشاند را صورتش زن، اگر شک بدون گوید؛ می چه که فهمد می
 یا عطر که حالی در اگر طور همین کند؛ می فتنه دچار را مردم برود، بیرون اش خانه از

 شده فتنه باعث بزند، قدم زاربا در و برود بازار به کرده، استفاده بوکننده خوش مواد

 یا و دختر یا همسر خود، ناموس به نسبت که نیست جایز مردي هیچ براي لذا است؛

 و رفت و پوشش ي نحوه به همواره باید بلکه کند؛ انگاري سهل خویش مادر و خواهر
 باشد. داشته توجه ها، آن

 یا طبع مناعت انسان، که ستمعنا بدین شکم؛ شهوت از تعف یعنی عفت، دوم نوع

 فرماید: می اهللا ندوزد. چشم دارند، مردم چه آن به و باشد داشته نفس عزت

غۡ  اهُِل �َۡ ٱ َسُبُهمُ َ�ۡ ﴿
َ
ٓ أ ِف ٱ ِمنَ  ءَ نَِيا     ]٢٧٣: البقرة[  ﴾�ََّعفُّ

 پندارند.خبر آنان را ثروتمند میاز بس مناعت دارند، افراد بی

 نمایند؛ نمی درخواست چیزي کسی از و کنند نمی دراز مردم پیش نیاز دست یعنی

 م،دمر سوي به که دستی و است خواري و خفت ،ممرد از خواستن و ؛دارند مناعت چون

دارد که در آن دالیلی مبنی بر عدم وجوب پوشش صورت » الرد المفحم«، کتابی به نام /آلبانی )1(
داند. چه خوبست که  وي، پوشش صورت را براي زن، مستحب یا سنت میذکر کرده است؛ 

کردشان در قبال  خوبی بررسی و ارزیابی کنند تا روي گران، دالیل طرفین را در این موضوع، به پژوهش
 باشد. [مترجم] خدا این مسأله، عالمانه و مبتنی بر کتاب و سنت صحیح رسول
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 چیزي کسی از که نیست جایز لذا باالست. دهنده، دست و است پایین شود، می دراز

 اام کند؛ اقتضا شدید، نیاز و ضرورت و نباشد اي چاره که زمانی مگر ،کنیم درخواست
 آنان از و کند دراز دست مردم، پیش کسی که است حرام ،یدشد نیاز و ضرورت بدون

 که چنان ؛است داشته برحذر کاري، چنین از که دارد وجود احادیثی بخواهد؛ چیزي

 در قیامت روز کند، می دراز دست مردم پیش که کسی یا گدا که داده خبر اهللا رسول

 است؛ شده نمایان استخوانش و باشد می گوشت بدون اش چهره که شود می حشر حالی

 خواهد وضعی چنین مردم، انظار در ،گدا یا کننده سؤال دارند، حضور همه که روزي در

 داشت!
 چیزي مردم از که گذاشتند می قرار خدا رسول با بیعت هنگام صحابه

 باز تاد،اف شالقش و بود خود اسب یا شتر وارس ها آن از یکی اگر حتی نکنند؛ درخواست

 را شالقش و شود پیاده خود بلکه بدهد؛ او به و بردارد را شالق که نخواهد کسی از هم

 از بخشیده، او به دل ياغن یا کرده نیاز بی مردم از را او خداوند که انسانی بردارد.

 چقدر کار، این که داند نمی و ندارد خبر مردم، از درخواست و سؤال خواريِ و ذلت

 و« کنی؟! می دراز خود، چون مخلوقی پیش را خود دست چگونه و چرا است! بار ذلت
 درخواست اهللا از بگیري، کمک خواستی می اگر و بخواه اهللا از خواستی، چیزي هرگاه

 ».کن کمک
 رحم ي صله کرد، می امر آن به پیامبر که چیزي پنجمین ،ابوسفیان روایت بر بنا

 چون باشد؛ می مادر و پدر با ارتباط ش،رأس در که بود خویشاوندي پیوند رعایت یا

 با باید بنابراین رحم. ي صله هم و رود می شمار به نیکی هم والدین، با ارتباط

 از بیش برادر، با باشیم؛ داشته رابطه دارند، ما با که نسبتی با متناسب خود، خویشاوندان

 انسان به چههر خویشاوند ترتیب، همین به و پدر يعمو از بیش عمو، با و عمو

 و قرآن در پیوند، یا ارتباط بحث داشت. او با تري بیش ارتباط باید باشد، تر نزدیک
 باشد، قید بدون سنت و کتاب در هرچه ؛است آمده مطلق صورت به و قید بدون سنت،

 عرف در را پیوند و ارتباط چگونگی یا تعریف باید بنابراین گردد. برمی عرف به

 و زمان چنین هم و ها آن وضعیت اشخاص، به ها ارتباط نوع رو این از ؛کنیم جستجو
 پرس احوال دور، از و است نیاز بی شما از که دارید خویشاوندي مثالً دارد. بستگی مکان

 ماه نیم و یک یا ماه در که مقدار همین ندارد؛ شما به نیازي که دانید می و هستید او
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 حق رعایت یا رحم ي صله عنوان هب ما عرف مطابق بزنید، سر او از بار یک

 و پدر مثل باشد، نزدیک شما به خیلی شخص این اگر اما ست؛ کافی اش، يدنویشاوخ
 داشته او با تري بیش ارتباط و بزنید سر او به تر بیش خیلی باید عمو، و برادر یا مادر

 شما سوي از تري بیش ارتباط به صورت این در باشد. بیمار یا فقیر اگر ویژه به باشید؛

 کسانی ي درباره برعکس، و شده رحم ي صله به زیادي تأکید سنت، و قرآن در دارد. نیاز

 دارد. وجود شدیدي هشدارهاي یا وعیدها کنند، نمی رعایت را خویشاوندي ارتباط که
*** 

ويِلد، َسْهِل بِْن ُحنْيف، -٥٨
ْ
ابِت، و�ِيل: أيب سعيد، و�ِيل: أيب ال

َ
َوُهَو  الرَّابِع: َ�ْن أيب ث

ن انليبَّ  بدرِي
َ
هَداء، «قال:  أ ُ َمَنازَِل الشُّ غُه ا�َّ

َّ
َهاَدة بِِصْدٍق بَل  الشِّ

َ
َ تعاىل َل ا�َّ

َ
َمْن َسأ

 )1([روايت مسلم]». و�ِْن َماَت ىلَعَ فِراِشهِ 
 ابوثابت را اش کنیه برخی، و است بدر اصحاب از که نَیفح بن سهل ترجمه:

 گوید: می شده، گفته نیز ابوولید و اند دانسته ابوسعید را اش یهکن اي، عده و اند گفته

 به را او اهللا، کند، شهادت ستادرخو متعال اهللا از صادقانه که کسی« :فرمود پیامبر

 ».بمیرد خود وابتخرخ در گرچه رساند؛ می شهدا جایگاه یا درجه
 شرح

 آمده آن در هک آورده راستی و صدق باب در جهت آن از را حدیث این /مؤلف

 شهدا ي  درجه به را او اهللا بخواهد، را شهادت متعال اهللا از صادقانه که کسی« است:

 که گونه همان باشد. می بودن صدیق واالي درجات و ها رتبه از یکی شهادت، ».رساند می

 فرماید: می اهللا

َ ٱ يُِطعِ  َوَمن﴿ ْوَ�ٰٓ  لرَُّسوَل ٱوَ  �َّ
ُ
ِينَ ٱ َمعَ  �َِك َفأ َّ�  ۡ�

َ
ُ ٱ َعمَ �  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ ّمِنَ  ِهمَعلَيۡ  �َّ

يقِ�َ ٱوَ  ّدِ ٓ ٱوَ  لّصِ َهَدا ٰ ٱوَ  ءِ لشُّ ْوَ�ٰٓ  وََحُسنَ  لِِحَ�ۚ ل�َّ
ُ
    ]٦٩:  النساء[  ﴾٦٩ اَر�ِيقٗ  �َِك أ

نشین پیامبران، صدیقان، شهدا و صالحان  کنند، هم آنان که از اهللا و پیامبر اطاعت می
 عمت داده است؛ و چه رفیقان نیکی هستند!خواهند بود که اهللا به آنان ن

 .1909صحیح مسلم، ش:  )1(
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 بیان بندگانش براي را اهللا احکام که علماست گواهیِ شهادت، انواع از یکی

 فرماید: می باره این در اهللا است؛ دادن گواهی یا شهادت نوعی این، و کنند می
ُ ٱ َشِهدَ ﴿ نَّهُ  �َّ

َ
ۡ ٱوَ  ُهوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�ٰ  َ�ٓ  ۥ� وْ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل

ُ
ْ َوأ دهد که هیچ اهللا گواهی می ﴾مِ عِلۡ لۡ ٱ لُوا

 دهند).معبود برحقی جز او وجود ندارد؛ و فرشتگان و علما (نیز همینگونه گواهی می

 دارد: فراوانی انواع شهادت،
ٓ ٱوَ ﴿ ي واژه پیشین، ي آیه تفسیر در علما از برخی َهَدا  علما مفهوم به را ﴾ءِ لشُّ

 اهللا دهند می شهادت که هستند گواهانی یا اشهد علما، که نیست شکی اند؛ دانسته
 شریعت که گواهند امت برابر در و است فرستاده هدایت و راستین آیین با را امبرشپی

 و کنند می بیان یلها احکام در را حرام و لحال که سان بدین است؛ رسیده ها آن به یهال
 از مکروه؛ یا ستا حرام این و مستحب یا است واجب کار، این که دهند می گواهی

 یا شهدا شناسند، می را آن و برند می پی یهال احکام کنه به علم، اهل تنها که جا آن

 شوند. می محسوب حق گواهان
 غرق یا سوزند می یا و میرند می گیر همه هاي بیماري سبب به  که کسانی چنین هم

 روند. می رشما به شهید روند، می دنیا از چنین این هایی علت با یا و شوند می
 مال یا جان از دفاع در که آنان نیز و شهیدند. شوند، می کشته اهللا راه در که کسانی

 :پرسید خدا رسول از مردي گیرند. می قرار شهدا ي جرگه در رسند، می قتل به خود
 ».نده او به را مالَت« فرمود: کنم؟ چه کند؛ تصاحب ناحق به را مالم خواهد می شخصی

 و پیکار او با« فرمود: »کنم؟ چه شد) درگیر من با (یا جنگید، من با راگ« کرد: سؤال
 ؛»ست دوزخی« فرمود: »چیست؟ حکمش کشتم، را او اگر« کرد: عرض ».کن مقابله
 بهشتی برساند، قتل به را تو او، اگر« فرمود: و است. دهنمو تجاوز و ظلم او، چون

 ي خانواده و مال از دفاع در که کسی« است: فرموده چنین هم اهللا رسول ».هستی
 )1(».است شهید شود، کشته خویش

 را او که کسی مثل ؛دارد را شهید حکم شود، می کشته مظلومانه و ناحق به که کسی

 .شندکُ  می دلیلی هیچ بدون

 این احادیث در صفحات گذشته آمده است.تخریج  )1(
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 کشته اهللا راه در که دارند کسانی را شهادت ي درجه واالترین که است واضح اما

 فرماید: می اهللا که طور همان شوند؛ می

ِينَ ٱ َسَ�َّ َ�ۡ  َوَ� ﴿ َّ�  ْ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  قُتِلُوا مۡ  �َّ
َ
ٰ أ �َ ۢ حۡ  بَۡل  �ۚ تَ

َ
ٓ أ  ١٦٩ زَقُونَ يُرۡ  َرّ�ِِهمۡ  ِعندَ  ءٌ َيا

ٓ  فَرِِح�َ  ٰ  بَِما ُ ٱ ُهمُ َءاتَٮ ونَ َتبۡ َو�َسۡ  ۦلِهِ فَۡض  ِمن �َّ ُ�ِ  ِ ِينَ ٱب ْ يَلۡ  لَمۡ  �َّ  ّمِنۡ  بِِهم َحُقوا
�َّ  فِِهمۡ َخلۡ 

َ
ونَ َتبۡ �َسۡ ۞ ١٧٠ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  � ِ ٱ ّمِنَ  َمةٖ بِنِعۡ  ِ�ُ َّ� 

نَّ  لٖ َوفَۡض 
َ
َ ٱ َوأ جۡ  يُِضيعُ  َ�  �َّ

َ
ۡ ٱ رَ أ   ]  ١٧١  ،١٦٩: آل عمران[  ﴾١٧١ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

 وردگارشان اند و نزد پر هرگز کسانی را که در راه اهللا کشته شدند، مرده مپندار؛ بلکه زنده
 

چه اهللا از فضل خویش به آنان داده است، شادمانند و در حق کسانی  یابند. به آن روزي می
کنند؛ چراکه نه  شوند) شادي می اند و به دنبال ایشان (شهید مى که هنوز به آنان نپیوسته

ز شوند. آنان، به نعمت و فضل پروردگار و ا ترس و هراسی بر آنان است و نه اندوهگین مى
 برد، شادمانند. که اهللا، پاداش مؤمنان را از میان نمی این

 و اهداف براي نه جنگند، می اهللا کلمۀ اعالي براي که هستند کسانی همان ها، این
 ؛کنند می جهاد اهللا، دین سرافرازي براي بلکه اموالشان؛ خاطر به یا خود شخصی منافع
 اظهار (براي شجاعت روي از که پرسیدند مردي ي درباره اهللا رسول از که چنان

 کردند: سؤال جنگد. می خودنمایی و ریا روي از یا تعصب، روي از و شجاعت)،

 او) دین (وسرافرازي اهللا کلمۀ اعالي براي که کسی« فرمود: است؟خد راه در یک کدام

 ».است اهللا راه مجاهد او بجنگد،
 اعمال تا داده قرار ماناختیار در خدا رسول که ست دقیقی ترازوي و معیار این،

 و هستی شهید شوي، کشته و بجنگی اهللا دین سرافرازي براي اگر بسنجیم. آن با را خود
 فرماید: می اهللا پیروزي. یا و شهادت یا اي؛ رسیده سعادت به برسی، پیروزي به اگر

ٓ  تََر�َُّصونَ  َهۡل  قُۡل ﴿ ٓ  بَِنا � سۡ �ُۡ ٱ َدىإِحۡ  إِ�َّ ن بُِ�مۡ  �َُّص َ�َ�َ  نُ َوَ�ۡ  نََيۡ�ِ
َ
 يُِصيَبُ�مُ  أ

ُ ٱ ِ  ّمِنۡ  بَِعَذابٖ  �َّ وۡ  ۦٓ ِعنِده
َ
يۡ  أ

َ
    ]٥٢: التوبة[  ﴾ِديَنابِ�

که ما  ي ما انتظاري جز یکی از دو نیکی (شهادت یا پیروزي) را دارید؟ حال آنبگو: آیا درباره
 به شما برساند.بریم که اهللا از سوي خویش یا به دست ما عذابی ي شما انتظار میدرباره

 و احزاب متعال، اهللا که گونه همان است؛ اسالم دشمنان زیان به صورت، دو هر در
 بودند کرده محاصره را مدینه ها آن کرد؛ عذاب گرفتار خویش سوي از را کفر هاي گروه
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 در و فرستاد سویشان به سپاهیانی و باد اهللا اما بجنگند؛ خدا رسول با خواستند می و

 انداخت. وحشت و ترس نهایشا دل
يۡ ﴿

َ
 »بدر« ي غزوه در که طور همان ».برساند شما به عذابی ما دست به یا«  ﴾ِدينَابِ�

 رساند. مشرکان به صحابه و پیامبر دست به سختی عذاب متعال، اهللا و داد روي
 یا« بگوید: و نماید دعا و کند شهادت درخواست خداوند از صادقانه انسان، اگر

 با فقط شهادت، که بداند حال عین در و ،»بگردان نصیبم را خودت راه در دتشها اهللا!

 شهدا ي رتبه به را او خداوند آید، می دست به اهللا راه در خالصانه جهاد و پیکار

 و نیت در که است این شرطش بمیرد. خود وابتخرخ در هرچند رساند؛ می
 کشور از دفاع در که کسی آیا که شود مطرح سؤال این شاید باشد. صادق اش، خواسته

 کشورش از خاطر بدین اگر گوییم: می نه؟ یا است شهید شود، می کشته خود سرزمین یا

 يبرا حقیقت در زیرا خداست؛ راه در پیکارش ست، اسالمی کشوري که کند می دفاع
 دفاع براي نه ،جنگد می کشورش خاطر به فقط اگر اما است؛ جنگیده خدا دین سرافرازي

 (براي اهللا رسول معیار یا سنجه طبق زیرا ؛نیست خدا راه در پیکارش ،خدا دین از

 است. نجنگیده دین) سرافرازي
* ** 

نْبِياءِ صلواُت : « قال: قال رسوُل ا�َّ  اخلاِمس: َ�ْن أيب ُهرْ�رة -٥٩
َ
غزا نيَِبٌّ ِمَن األ

يِهْم َ�َقاَل لقْوِمه: اليتْبْع� رَجُ 
َ
ن يَبِْ�َ بَِها ا�َّ وسالُمُه عل

َ
ٍة. َوُهَو يُِر�ُد أ

َ
َك بُْضَع اْمرَأ

َ
ٌل مل

َفاٍت وُهو 
َ
ْو َخل

َ
 أ

ً
َحٌد اْشرَتى َ�َنما

َ
ع ُسقوَ�َها، وال أ

َ
ْم يرف

َ
 ل

ً
حٌد بَ� بُيوتا

َ
ا َ�نْبِ بِها، وال أ مَّ

َ
َول

 مِ 
ً
ر�با

َ
ْو ق

َ
عرْصِ أ

ْ
َقْر�ِة صالَة ال

ْ
دنَا ِمَن ال

َ
غَزا ف

َ
مس: إِنَِّك يَنَْتظُر أْوالَدَها. ف ْن ذلك، َ�َقال للشَّ

َغَنائِم، 
ْ
َجَمَع ال

َ
ُ علْيه، ف ُحبسْت َحىتَّ َ�َتَح ا�َّ

َ
ينا، ف

َ
نا مأُمور، ا�َّ اْحبْسَها عل

َ
َمأُمورٌة وأ

ةٍ 
َ
والً، فليبايعِ� مْن لُكِّ قبِيل

ُ
ْم تْطعْمَها، فقال: إِنَّ �ِيُ�ْم ُغل

َ
ل
َ
لَها ف

ُ
جاَءْت َ�ْعِ� انلَّاَر تلَأ�

َ
 ف

ْت يُد رُجلْ�ِ أو 
َ
ُتك، فلزق

َ
ُغلول، فليبايعِ� قبيل

ْ
قال: �ِيُ�م ال

َ
رُجل، فلِزقْت يُد رَُجٍل �ِيِدهِ ف

س َ�َقَرٍة ِمْن اذلَّهب، فوَضعها 
ْ
ٍس ِمْثِل َرأ

ْ
جاءوا برَأ

َ
ول، ف

ُ
ُغل

ْ
ٍة �َِيِدهِ فقال: �ِيُ�ُم ال

َ
ثالث
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 ِ َغَنائ
ْ
ل ال

َ
تها، فلْم حت

َ
ل

َ
�

َ
أ
َ
َجاَءت انلَّاُر ف

َ
ى ف

َ
ا رأ ا الَغَنائَِم لمَّ

َ
ُ نل َحلَّ ا�َّ

َ
َنا، ُ�مَّ أ

َ
بل

َ
ُم ألحٍد ق

ها نلَا
َّ
 )1([متفق عليه]». َضعَفَنا وعجزنَا فأحل

 اهللا صلوات پیامبران از یکی« فرمود: اهللا رسول گوید: می ابوهریره ترجمه:

 ،کرده نکاح را زنی که کسی گفت: قومش به برود. جنگ به خواست می علیهم وسالمه
 که کسی نیز و ببرد خانه به را او خواهد می و است نبرده اش خانه به را او هنوز ولی

 يهاشتر که کسی چنین هم است؛ نکرده درست را سقفش هنوز و ساخته اي خانه
 نماز هنگام .شد جنگ عازم سپس نیاید. من با ست،ها آن زاییدن منتظر و خریده آبستنی

 خورشید به خطاب .رسید نظر مورد روستاي نزدیکی به هک بود عصر به نزدیک یا عصر

 خورشید، و کن؛ متوقف ما براي را آن خدایا! مأمورم. نیز من و مأموري تو گفت:

 پرداخت. غنایم آوري جمع به گاه آن ؛گردانید پیروز را او خداوند، که آن تا شد متوقف

 آن نشد. نزدیک ها آن به ولی کند؛ نابود و بخورد را غنیمت اموال تا آمد آتشی سپس

 از است. گرفته صورت مت،غنی مال از سرقتی یا خیانت شما میان در حتماً گفت: پیامبر

 او دست به آنان از نفر یک دست بیعت) (هنگام کند. بیعت من، با نفر یک قبیله هر

 من با باید ات قبیله افراد ي همه است. شده انجام شما ي قبیله در سرقت گفت: چسبید.

 گفت: چسبید. پیامبر دست به قبیله، آن افراد از نفر سه یا دو دست گاه آن ند.نک یعتب

 ساخته طال از که را گاو سرِ مانند چیزي و) کردند (اعتراف ها آن اید. کرده سرقت شما

 ي همه و آمد آتش سپس . گذاشت غنایم) سایر (روي را آن پیامبر و آوردند بود، شده
 است؛ نبوده حالل کس هیچ براي غنیمت اموال ما، از پیش .کرد نابود و خورد را اموال

 ».ساخت حالل ما براي را غنایم دید، را ما ناتوانی و ضعف که خداوند اما
 شرح

 اهللا رسول دارد؛ وجود بزرگی هاي نشانه است، آورده /مؤلف که ثیحد این در
 جهاد به خواست می که هفرمود بیان را والسالم ةالصال عليهم پیامبران از یکی داستان

 و کرده نکاح زنی که کسی هر نمود: منع خود با اهیمره از را گروه چند ولی ؛برود
 و بود نکرده آماده را سقفش و ساخته اي خانه که هرکس بود؛ نبرده خانه به را او هنوز

 ي دغدغه ها این چون بود؛ ها آن زاییدن منتظر و خریده آبستنی شتران که کسی هر نیز

 .1747؛ و صحیح مسلم، ش: 3124صحیح بخاري، ش:  )1(
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 نبرده، خانه به را او هنوز و کرده نکاح زنی که کسی :داشتند جهاد جز دیگري کريف

 که کسی طور همین ببرد؛ خانه به را همسرش زودتر هرچه که دارد زیادي اشتیاق

 سقفی زیر اش بچه و زن با تا باشد می اش خانه شدن کامل مشتاق است، ناتمام اش خانه

 هایش دام ییدنزا براي دارد آبستنی هاي دام که کسی چنین هم اوست. مال که برود

 فراغت ،آن براي باید انسان که ست اي گونه  به جهاد که آن حال کند؛ می شماري لحظه

 نداشته جهاد جز خیالی و فکر و نیندیشد جهاد جز چیزي به یعنی باشد؛ سو یک و داشته

  فرماید: می اهللا باشد.

    ]٧: رشحال[  ﴾٧ نَصۡب ٱفَ  َت فَرَغۡ  فَإَِذا﴿
 عبادت و نیایش) بکوش. درپس هنگامی که فراغت یافتی، (

 به نداشتی، ذهنی ي مشغله دیگر و یافتی فراغت دنیا کارهاي از که هنگامی یعنی

ةِ  َصالةَ  ال«  است: فرموده پیامبر بپرداز. نیایش و عبادت  يَُدافُِعهُ  وَُهوَ  َوال َطَعامٍ  حِبرَْضَ

ْخبَثَانِ 
َ
 انسان که وقتی یا است حاضر و ادهآم غذا که هنگامی« یعنی: )1(؛»األ

 در خواندن نماز که است این علما، جمهور [رأي ».نیست درست نماز وضوست، تنگ

 بپردازد، عبادت به خواهد می انسان که وقتی حال هر به باشد]. می مکروه حالتی، چنین

 با نیز و سویی یک و الب فراغت و اشتیاق با تا کند فارغ را وجودش تمام و قلب باید

 شود. مشغول عبادت به کامل، توجه و آرامش
 عصر نماز از مقداري که رسید دشمن ي منطقه به زمانی و شد جنگ عازم ،پیامبر آن

 جنگ شدن تمام از پیش مبادا که ودب نگران چون و بود؛ نمانده شب به چیزي و گذشته

 مأموریت مأمورم. نیز نم و مأموري تو گفت: و کرد خورشید به رو شود، شب

 مأموریت پیامبر شرعی. مأموریتی پیامبر، مأموریت و ست تکوینی مأموریتی خورشید،

 سوي به اهللا فرمان و امر مطابق دارد وظیفه خورشید و نماید جهاد که داشت

 فرماید: می متعال، اهللا که چنان کند؛ حرکت قرارگاهش

مۡ ٱوَ ﴿ َّهَ  َتَقّرٖ لُِمسۡ  رِيَ�ۡ  ُس لشَّ ۚ ل ٰ  ا      ]٣٨: يس[  ﴾٣٨ َعلِيمِ لۡ ٱ َعزِ�زِ لۡ ٱ ِديرُ َ�قۡ  لَِك َ�
گیري (پروردگار)  گاهش درحرکت است؛ این، تقدیر و اندازه و خورشید همواره به سوي قرار

 توانا و داناست.

 .560صحیح مسلم، ش: )1(
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 از گاه هیچ و بوده درحرکت مسیرش در شده، آفریده که زمانی از خورشید 

 تند. نه و است شده کُند نه پایین؛ نه و فتهر باال نه است؛ نشده منحرف مسیرش
 را دعایش متعال اهللا و ».کن متوقف ما براي را خورشید خدایا!«کرد: دعا ،پیامبر آن

 زیادي غنایم و جنگید پیامبر این که این تا نکرد غروب خورشید ترتیب بدین و پذیرفت

 نبوده حالل ،گذشته هاي امت رزمندگان براي غنایم از استفاده ست: گفتنی آورد. دست به

 حالل اهللا رسول امت یعنی امت، این مجاهدان براي خاص طور به غنایم بلکه است؛

 باشد. می
 ،آسمان از آتشی گاه آن و کردند می جمع محلی در را جنگی غنایم گذشته، هاي امت

 غنایم آتش، آید، برمی حدیث این از که چنان اما شد؛ می نازل غنایم سوزاندن براي

 غنایم در خیانت ي نشانه این، و نسوزاند؛ را پیامبر آن زمانهمر جهاد از آمده دست هب

 سپس و است. گرفته صورت غنایم در خیانتی یا سرقت گفت: اهانشمره به پیامبر بود.

 بیعت اند، نکرده خیانت اش قبیله که این سر بر او با نفر یک اي، قبیله هر از که داد دستور

 که شد معلوم چسبید. پیامبرشان دست به کنندگان بیعت از یکی دست بیعت، نگامه .کند

 او با قبیله آن افراد ي همه پیامبر دستور به است. بوده شخص آن ي قبیله در خیانت،

 ها آن به پیامبر چسبید. پیامبرشان دست به اه آن از نفر سه یا دو دست کردند؛ بیعت

 کردن پنهان یا غنایم از سرقت یعنی ت،غنیم در خیانت اید. کرده خیانت شما گفت:

 بودند؛ کرده پنهان را گاو سرِ شبیه زرین، چیزي نیز ها این اند. گرفته غنیمت به که چیزي

 را غنایم آتش، گاه آن و گذاشت غنایم سایر روي را آن پیامبر آوردند، را آن وقتی

 بود. اهللا هاي نشانه از هم این سوزاند.
 جمله: از یابیم؛ درمی ثحدی این از چند نکاتی
 نیز امت این در که گونه همان است؛ بوده مشروع نیز گذشته هاي امت میان در جهاد

 فرماید: می اهللا که چنان دارد. مشروعیت

يِّن﴿
َ
ٰ  نَِّ�ّٖ  ّمِن َوَ�� ْ  َ�َما َكثِ�ٞ  رِّ�ِيُّونَ  ۥَمَعهُ  َتَل َ� ٓ  َوَهُنوا َصاَ�ُهمۡ  لَِما

َ
ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  أ َّ� 

ْ  َماوَ  ْۗ سۡ ٱ َوَما َضُعُفوا       ]١٤٦: آل عمران[  ﴾ َتَ�نُوا
هایی که  شان نبرد کردند و در برابر سختیمراهچه بسیار پیامبرانی که خداپرستان زیادي، ه

 در راه اهللا به آنان رسید، سست نشدند و ضعیف نگشتند و زبونی نکردند.
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 بقره ي سوره 252 تا 246 آیات در که نیز داود و جالوت و طالوت داستان

 است. گذشته هاي امت میان در جهاد مشروعیت گر بیان آمده،
 را هستی امور که اوست باشد؛ می اهللا عظمت بر دلیلی چنین هم حدیث این

 عادي روال یا طبیعت خالف بر را ادهادیرو و مسایل جریان که اوست و کند می تدبیر

 براي کلی طور به و او، از بدي و شر کردن دور یا و پیامبر نصرت و تأیید براي ها آن

 سازد. می دگرگون راستین، آیین نفع به و اسالم مصلحت
 اند. بوده پیامبران تأیید براي اند، داشته که شکلی هر پیامبران هاي معجزه یا ها نشانه

 کند می حرکت مشخّصی مسیر در اهللا امر به خود، عادي روال و آفرینش مطابق خورشید،

 ترتیب بدین و کرد متوقف را آن اهللا جا این در اما شود؛ نمی منحرف یرشمس از و

 این، رساند. پیروزي به را پیامبرش که آن تا شد طوالنی مغرب تا عصر میان ي فاصله

 است. تغییرناپذیر و ثابت ستارگان، گردش و افالك گویند: می که ست کسانی بر ردي

 دگرگونش تواند می خود فریده،آ را آن که ذاتی .اهللا است؟ آفریده را افالك کسی، چه

 طبیعت طبق بر را ستارگان گردش و افالك حرکت اخترشناسان از بسیاري اما کند؛

 آن از ها آن نماید. ایجاد آن در تغییري تواند نمی کس هیچ که کنند می گمان و پندارند می

 هر علت و دلیل و هستند هستی آفریدگار و خالق منکر که دارند پنداري چنین جهت

 دانند! می طبیعت را چیزي
 تغییر اهللا، امر به هستی، کلی طور به و افالك که دارد وجود سنت و کتاب از دالیلی

 شد. متوقف خورشید اهللا، امر به و کرد دعا ،پیامبر این که چنان کند. می
 صداقتش، اثبات براي که خواستند مصطفی محمد خدا، رسول از مشرکان

 و شد نیمه دو ماه، گاه آن و فرمود اشاره ماه سوي به پیامبر دهد؛ نشان ها آن به يا نشانه
 »مروه« باالي بر دیگر ي نیمه و گرفت قرار »صفا« باالي ماه ي نیمه یک که دیدند ها آن

 فرماید: می باره این در اهللا که گونه همان شد. نمایان

َ�تِ �ۡ ٱ﴿ اَعةُ ٱ َ�َ ْ يََروۡ  �ن ١ َقَمرُ لۡ ٱ �َشقَّ ٱوَ  لسَّ ْ ُ�عۡ  َءايَةٗ  ا ْ  رُِضوا سۡ  رٞ ِسحۡ  َوَ�ُقولُوا  َتِمرّٞ مُّ
    ]٢  ،١: القمر[  ﴾٢

گویند: جادوي  گردانند و می اي ببینند، روي می قیامت نزدیک شد و ماه شکافت. و اگر نشانه
 ست. باطلی
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 است؛ نشکافته ماه، و کرده جادو را ما محمد، گفتند: معجزه این دیدن با مشرکان

 حق که هنگامی حتی دارد، که لجاجتی با کافر است. نموده بندي چشم را ما محمد، بلکه

 فرماید: می اهللا که طور همان آورد؛ نمی ایمان هم باز شود، ثابت برایش حقیقت و

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ۡت  �َّ ٓ  َولَوۡ  ٩٦ ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  َرّ�َِك  َ�َِمُت  ِهمۡ َعلَيۡ  َحقَّ ٰ  َءايَةٍ  ُ�ُّ  ُهمۡ َء�ۡ َجا  َح�َّ
 ْ  ٱ َعَذاَب لۡ ٱ يََرُوا

َ
      ]٩٧  ،٩٦:  يونس[  ﴾٩٧ ِ�مَ ۡ�

ي  آورند؛ اگرچه همه گمان کسانی که فرمان پروردگارت بر آنان تحقق یافت، ایمان نمی بی
 که عذاب دردناك را مشاهده کنند. ها برایشان بیاید، تا آن نشانه

 گونه هر را ها دل اهللا، و است رحمان گارپرورد انگشتان از انگشت دو میان در ها دل

 آورد. نمی ایمان هرگز گردد، یهال عذاب سزاوار که کسی لذا گرداند؛ می بخواهد، که

 خواستند اهللا رسول از مشرکان، رو این از دهید. نشان او به را ها نشانه ي همه هرچند

 نشان آنان به را انگیز فتشگ ي نشانه این نیز  پیامبر و دهد نشان ها آن به اي نشانه که

 چه باره این در متعال، اهللا ببینیم گفتند؟ چه اما است؛ خارج همه توان از که اي شانهن داد؛

 فرماید؟ می

ْ يََروۡ  �ن﴿ ْ ُ�عۡ  َءايَةٗ  ا ْ  رُِضوا سۡ  رٞ ِسحۡ  َوَ�ُقولُوا ْ  ٢ َتِمرّٞ مُّ بُوا ْ �ََّبُعوٓ ٱوَ  َوَ�ذَّ هۡ  ا
َ
ٓ أ  َوُ�ُّ  َءُهمۚۡ َوا

مۡ 
َ
     ]٣  ،٢: القمر[  ﴾٣ َتِقرّٞ سۡ مُّ  رٖ أ

ست. و (پیامبر و رسالتش  گویند: جادوي باطلی گردانند و می اي ببینند، روي می و اگر نشانه
هاي نفسانی خویش پیروي کردند. و هر امري، سرانجام (در  را) دروغ شمردند و از خواسته

 گیرد. محل خود) قرار می

 امت این به زیادي لطف متعال، اهللا که ریمب می پی نکته بدین ابوهریره حدیث از

 بر جنگی غنایم که آن حال است؛ نموده حالل برایشان را جنگی غنایم که فرموده

 خیر د،نآور می دست به کافران از مسلمانان که غنایمی در بود. حرام گذشته هاي امت

 کمک عرصه ینا در و آید می مسلمانان کارِ به جهاد، ي زمینه در و دارد وجود فراوانی

 جهاد براي گیرند، می غنیمت به کفار از جهاد در که اموالی با مثالً کند. می ها آن به زیادي

 از این، بجنگند. آنان با دیگر، باري توانند می و شوند می آماده ها، آن با دوباره پیکار و

ْعِطيُت « است: فرموده اهللا رسول که چنان باشد؛ می اهللا لطف و فضل
ُ
 لَمْ  ًسا،مَخْ  أ

َحدٌ  ُ�ْعَطُهنَّ 
َ
 .»نشد عطا پیامبري هیچ به که است شده عطا من به چیز پنج« یعنی: ؛»َ�بِْ�  أ
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ِحلَّْت « فرمود: که بود این برشمرد، که اي گانه پنج موارد از یکی سپس
ُ
َمَغانِمُ  يِلَ  َوأ

ْ
 َولَمْ  ال

لَّ  ِ
َ

َحدٍ  حت
َ
 براي من از پیش که آن حال شد؛ حالل یمبرا غنیمت اموال« یعنی:  )1(؛»َ�بِْ�  أل

 .»بود نشده حالل پیامبري هیچ
 به کاران خیانت دست که است این آمده، حدیث این در که هایی نشانه دیگر از

 تواناست. کاري هر بر متعال اهللا اما ست؛ غیرعادي امري این، و چسبید؛ پیامبرشان دست
 ها آن خداوند که آن مگر ؛نددانست نمی غیب یهال پیامبران که یابیم درمی چنین هم

 دانستند. نمی غیب پیامبران، که است واضح ساخت. می آگاه غیبی ي مسأله یک از را

 و اند بوده اطالع بی غیب، از پیامبران که دارد وجود زیادي دالیل حدیث، این از گذشته
 یدهپوش و مخفی پیامبرمان بر زیادي مسایل و اسرار که چنان اند؛ دانسته نمی غیب

 اهللا که ببینیم »تحریم« ي سوره از  آیه درسومین توانیم می را اش نمونه ؛ماند می
 فرماید: می

َ�َّ  �ذۡ ﴿
َ
زۡ  ِض َ�عۡ  إَِ�ٰ  �َِّ�ُّ ٱ أ

َ
ا اَحِديثٗ  ۦِجهِ َ�ٰ أ ۡت  فَلَمَّ

َ
ظۡ  ۦبِهِ  َ�بَّأ

َ
ُ ٱ َهَرهُ َوأ  هِ َعلَيۡ  �َّ

عۡ  ۥَضهُ َ�عۡ  َعرََّف 
َ
افَلَ  ٖض� َ�عۡ  َ�نۢ  َرَض َوأ َها مَّ

َ
� َمنۡ  قَالَۡت  ۦبِهِ  َ�بَّأ

َ
كَ أ

َ
 قَاَل  َذ�ۖ َ�ٰ  َبأ

 َ�ِ
َ
    ]٣: التحريم[  ﴾٣ بِ�ُ �َۡ ٱ َعلِيمُ لۡ ٱ َ�بَّأ

و هنگامی که پیامبر، رازي را به یکی از همسرانش گفت و او، آن راز را (نزد یکی دیگر از 
؛ (پیامبر) بخشی از آن را براي همسران پیامبر) فاش کرد. و اهللا، پیامبر را از آن آگاه ساخت

او بازگو کرد و از (بازگو کردن) بخش دیگرش خودداري نمود و چون پیامبر، آن زن را از این 
» چه کسی تو را از این موضوع باخبر ساخته است؟«موضوع باخبر ساخت، آن زن گفت: 

 ».پروردگار) دانا و آگاه به من خبر داده است«((پیامبر) گفت: 

 به و بودند او با سفري در یارانش وقتی حتی دانست؛ نمی غیب پیامبر حال هر به

 که چنان کرد. می سؤال ها آن از که آن گرم اند؛ رفته کجا که دانست نمی رفتند، می جایی

 غیبت جنابت، غسل براي مدتی راه بین در بود؛ پیامبر راه هم سفري در ابوهریره

 غیب پیامبر بنابراین »بودي؟ کجا« رسیدند:پ او از رفت، پیامبر نزد وقتی کرد.

 فرماید: می اهللا داند. نمی غیب االهی، هاي آفریده از یک هیچ و دانست نمی

 .521) و صحیح مسلم، ش: 438، 335صحیح بخاري، ش: ( )1(
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﴿ ٰ ٰ  ِهرُ ُ�ظۡ  فََ�  بِ َغيۡ لۡ ٱ لِمُ َ� َحًدا ۦٓ بِهِ َ�يۡ  َ�َ
َ
 ۥفَإِنَّهُ  رَُّسولٖ  ِمن تََ�ٰ رۡ ٱ َمنِ  إِ�َّ  ٢٦ أ

    ]٢٧  ،٢٦: اجلن[  ﴾٢٧ ارََصدٗ  ۦفِهِ َخلۡ  َوِمنۡ  هِ يََديۡ  َ�ۡ�ِ  ِمنۢ  لُُك �َسۡ 
ي مگر کسی را که به پیامبرکند.  را برغیب خود آگاه نمی کس داناي نهان است و هیچ

 دارد. بانانی پیش رو و پشت سرش گسیل می هم به عنوان معجزه) و نگه برگزیند (آن

 ايبر که آتشی چون خداست؛ قدرت بر یدلیل نیز دیگر سوي از حدیث، این

 از اهللا، امر به بلکه بود؛ نشده درست زمین، هاي هیزم یا درختان از آمد، غنایم سوزاندن

 بسوزاند. بودند، هدآور گرد که را هایی غنیمت تا شد نازل آسمان
*** 

يَِّعان : « ا�َّ  قال: قال رسوُل  لساِدس: عن أيب خادٍل حكيِم بِن حَزاما -٦٠ 
ْ

ابل
َتما و�َذبَا ُ�َِقْت بر�ُة باخلِيارِ ما لم يَتفرَّق

َ
ا و�يَّنا بُورِك لُهما يف بَيْعِهما، و�ِن ك

َ
ا، فإِن صدق

 )1([متفق عليه]». بْيِعِهما
 خریدار و فروشنده« فرمود: اهللا رسول گوید: می حزام حکیم ابوخالد، ترجمه:

 عیب و ندبگوی راست اگر ؛دارند را معامله فسخ اختیار اند، نشده جدا هم از که زمانی تا

 پنهان را کاال عیب اگر و ؛بود خواهد برکت و خیر ها آن ي معامله در کنند، بیان را کاال

 ».شد خواهد برکت بی ها آن ي معامله بگویند، دروغ و کنند
 شرح

يَِّعان« ي واژه حدیث، در
ْ

 طور همان است؛ خریدار و فروشنده معناي به که آمده »ابل

 یا است؛ ماه و خورشید منظور که »ماه دو« یعنی »مرانق« گویند: می عربی زبان در که

 هستند. عمر و ابوبکر منظور که عمر دو یعنی ،»ُ�َمرانِ « شود: می گفته
 محل که زمانی تا البته ؛دارند را معامله فسخ اختیار دو هر یعنی: ؛»باخِليارِ « فرمود:

قا لم ما« فرمود: چون باشند؛ نشده جدا هم از و نکرده ركت را معامله  عنوان به .»يَتفرَّ

 و فروشنده که زمانی تا فروشد؛ می تومان میلیون پنج به را خود خودروي شخصی، مثال:
 فسخ حق دو، آن از یک هر اند، نشده جدا هم از و هستند معامله محل در خریدار،

 .1532؛ و صحیح مسلم، ش: 2079صحیح بخاري، ش:  )1(
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 زمانی تا کاال زیرا است؛ گرفته آسان ندگانشب بر که خداست لطف این، دارد. را معامله

 شده، هرطور که دارد دوست و باشد یم ارزشمند انسان براي است، دیگران دست در که

 رو این از ؛شود می رمتک آن به اش عالقه یابد، می دست آن به وقتی ولی یابد؛ دست آن به

 انجام را اش معامله نظر، دقت و تأنی با که کرده فراهم انسان براي را امکان این شارع،

 درقچ هر اند، نشده جدا هم از خریدار، و فروشنده که زمانی تا لذا نکند. عجله و دهد

قا لم ما« فرمود: چون دارند؛ را معامله فسخ حق بکشد، طول که هم  حدیث در .»يَتفرَّ

 (فروشنده دو آن از یکی که این یا« یعنی: ؛»اآلخر أحُدُهما َ��ِّ  أو« است: آمده $عمر ابن

 اش معامله طرف به دیگر، عبارت به ».بدهد دیگري به را معامله فسخ حق خریدار)، یا

 به و شود می سلب او از حق، این ترتیب بدین توست. با فقط معامله فسخ حق بگوید:

 هر از را معامله فسخ حق یگر،کدی موافقت با توانند می حتی یا رسد. می مقابلش طرف

 دارد: صورت چهار مسأله، این لذا کنند. سلب خود دوي
 که ست نیزما در این، دارند؛ نگه محفوظ خود براي را معامله فسخ حق دو، هر

کنند. می معامله هم با زمینه، این در خاصی شرط و قید بدون

 نداشته را معامله فسخ حق دو آن از یک هیچ که شود می انجام شرط این با معامله،

 به حق یک هیچ و است تمام معامله قرارداد، عقد از پس بالفاصله صورت، این در باشد.

ندارد. را معامله زدن هم

 خریدار، بنابراین است؛ فروشنده با فقط خ،فس حق که کنند توافق معامله، هنگام

ندارد. را معامله فسخ حق دیگر

 نده،شوفر لذا فروشنده؛ با نه باشد، دارخری با معامله فسخ حق که کنند می توافق

ندارد. را معامله فسخ حق دیگر،

 رو این از و دارند را معامله فسخ حق دو هر فروشنده، و خریدار حال هر به

 به کنند؛ سلب خود از را آن یا دارند نگه محفوظ خود براي را حق این توانند می

 توافق به هم با چگونه و بگیرند تصمیمی چه باره این در که دارد بستگی توافقشان

و حراًما أحلَّ  رشًطا إال رشوِطهم ىلَعَ  الُمسلمونَ « است: فرموده اهللا رسول چون برسند؛
َ
 أ
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مَ   در مسلمانان توافق مورد شرایط که است این گر بیان حدیث، این  )1(؛»حالالً  حرَّ

 کند. حالل را حرامی یا حرام، را حاللی که شرایطی مگر دارد، اعتبار هایشان معامله
 نکرد؛ بیان را داییج چگونگی یا وعن و ؛»اند نشده جدا که زمانی تا« فرمود: پیامبر

 توجه مورد ي نکته اما و باشد. می معامله محل ترك و یگرکدی از شدن جدا منظور، اما

 اهللا رسول که است این کرده، ذکرش راستی و صدق باب در که حدیث این از مؤلف
 برکت و خیر ها، آن ي معامله در کنند، بیان را کاال عیب و بگویند راست اگر« فرمود:

 و باشند صادق معامله، مورد کاالي از تعریف در و بگویند راست اگر ».دبو خواهد
 شخصی مثال: عنوان به بود؛ خواهد مبارك ها آن ي معامله کنند، بیان را یشها عیب

 و دارد امکاناتی چنین ست؛ جدیدي ماشین گوید: می بفروشد؛ را خود ماشین خواهد می
 طوري واقعاً ولی کند؛ می تعریف آن از ندتوا می تا که این خالصه است؛ چنان و چنین

 شین،ما فروختن هنگام اگر چنین هم است. گفته دروغ لذا نیست. گوید، می او که

 برکت که آن حال است؛ کرده کتمان را ماشین هاي عیب واقع در نگوید، را هایش عیب

 گویی تراس و صداقت باشد. می معامله مورد کاالي هاي عیب بیان و صداقت در معامله،

 و ؛است آن کیفیت بیان و کاال از تعریف در صداقت دارد؛ تفاوت کاال، هاي عیب بیان با
 مخفی یا عیب کتمان معامله، در باشد. می معامله مورد کاالي هاي عیب با رابطه در ،بیان

 گویی. راست متضاد کاال، از اساس بی و جا هناب تعریف و است بیان متضاد آن، کردن
 بفروشد. را آن خواهد می و دارد گوسفندي شخصی، زنم: می دیگري مثال

 به کردن نگاه با کسی یعنی نیست. نمایان اش بیماري اما است؛ بیمار گوسفندش،

 بیمار گوسفند، این که گوید نمی هم فروشنده شود. نمی اش بیماري متوجه گوسفند،

 که کند می تعریف گوسفندش از طوري حتی کند؛ نمی بیان را عیبش نییع  است.

 عیب نه و گفته راست نه سان، بدین گوید. می دروغ عبارتی، به ندارد؛ واقعیت

 است. کرده بیان را گوسفندش

) و براي 4/113و حاکم در المستدرك ()؛ 17/22)، و طبرانی در الکبیر (1352روایت: ترمذي ( )1(
 شرط اولش، شواهدي وجود دارد.
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 و خوب خرماي فروشنده، آقاي بینیم؛ می زیاد را تقلب این ي نمونه امروزه متأسفانه
 ملهمعا صادقانه یعنی ؛تر پایین را نامرغوب خرماي و چیند می جعبه روي را مرغوب

 کند. رحم ما به خدا دارد. می نگه مخفی را کاالیش عیب و کند نمی
*** 
 





 
 

 

و رسیدگی به اعمال  باب: مراقبت (توجه به خداوند -5
 خویش)

 فرماید: می متعال، اهللا

ِيٱ﴿ َّ�  ٰ ٰ ٱ ِ�  َوَ�َقلَُّبَك  ٢١٨ َ�ُقومُ  ِح�َ  َك يََرٮ     ]٢١٩  ،٢١٨:  الشعراء[  ﴾٢١٩ ِجِدينَ ل�َّ
بیند. و گردش و حرکت تو را در میان  ایستى، تو را مى مى  چون (به عبادت) ذاتی که

 کند). کنندگان (مشاهده مى سجده

 

�ۡ  َمَعُ�مۡ  وَُهوَ ﴿
َ
     ]٤: احلديد[  ﴾ُكنُتمۚۡ  َما نَ �

 هرجا که باشید. و او، با شماست؛
 

َ ٱ إِنَّ  ﴿  ٱ ِ�  ءٞ َ�ۡ  هِ َعلَيۡ  َ�ٰ َ�ۡ  َ�  �َّ
َ
ٓ ٱ ِ�  َوَ�  ِض �ۡ� َما     ]٥: آل عمران[  ﴾ ٥ ءِ لسَّ

 ماند.بدون شک هیچ چیزي در آسمان و زمین بر اهللا پنهان نمی
 

 ٱَ�ِ  َر�ََّك  إِنَّ ﴿
ۡ      ]١٤: الفجر[  ﴾١٤ َصادِ ِمرۡ ل

 گاه است. گمان پروردگارت در کمین بی
 

ٓ  لَمُ َ�عۡ ﴿  ٱ �َِنةَ َخا
َ
ُدورُ ٱ ِ� ُ�ۡ  َوَما ُ�ِ �ۡ ۡ�    ] ١٩: غافر[  ﴾١٩ لصُّ

 داند. دارند، می ها پنهان می چه را سینه ها و آن (اهللا) خیانت چشم

 دارد. وجود باره این در فراوانی آیات
 شرح

 بابی باره، این در احادیثی و آیات ذکر و راستی و صدق باب از پس /مؤلف

 دارد: وجه دو مراقبت، است؛ گشوده »مراقبت« عنوان تحت
 باشیم. داشته توجه هللا به همواره که است این اول: وجه
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 گونه همان ماست. اعمال انهبنگ و شاهد همواره متعال، اهللا که است این دوم: وجه

 فرماید: می که

ُ ٱ َوَ�نَ ﴿ َّ�  ٰ     ]٥٢ األحزاب:[  ﴾٥٢ ارَّ�ِيبٗ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ
 ان است.هبو اهللا بر همه چیز شاهد و نگ

 گفتار، از متعال اهللا که باشیم داشته قینی و بدانیم که است این ،خداوند به توجه

 فرماید: می که چنان است؛ آگاه باورمان و کردار

﴿ ۡ ِيٱ ٢١٧ لرَِّحيمِ ٱ َعزِ�زِ لۡ ٱ َ�َ  َوتََو�َّ َّ�  ٰ  ِ�  َوَ�َقلَُّبَك  ٢١٨ َ�ُقومُ  ِح�َ  َك يََرٮ
ٰ ٱ     ]٢١٩  ،٢١٧:  الشعراء[  ﴾٢١٩ ِجِدينَ ل�َّ

بیند. و  ایستى، تو را مى مى  توکل کن؛ ذاتی که چون (به عبادت) و بر پروردگار توانا و مهرورز
 کند). کنندگان (مشاهده مى گردش و حرکت تو را در میان سجده

 و ایستی می نماز به خود یتنهای و خلوت در شب، تاریکی در که وقتی یعنی
 و یندب می را تو و است آگاه تو شب نماز و عبادت از اهللا بیند، نمی را تو کس هیچ

 ِ�  َو�ََقلُّبََك ﴿ نبیند. را تو خداوند، که شود نمی این از مانع شب، ظلمت و تاریکی
ٰ ٱ  کنی؛ می سجده کنندگان، سجده با ساعت این در که بیند می را تو ی:یعن ﴾٢١٩ ِجِدينَ ل�َّ

 برتر سجده ذکر از از قیام، ذکر کند. می مشاهده را انسان ي سجده و قیام اهللا آري!

 اما است؛ کالم برترین و خدا کالم رآن،ق و خوانیم می قرآن قیام، حالت در راکهچ است؛

 به بنده حالت ترین نزدیک سجده، زیرا باشد؛ می برتر قیام، حالت از جده،س حالت

قَْرُب « است: فرموده اهللا رسول که چنان باشد. می پروردگارش
َ
َعبْدُ  يَُ�ونُ  َما أ

ْ
 َر�ِّهِ  ِمنْ  ال

 به زمانی هر از بیش است، سجده حال در که زمانی بنده« یعنی: )1(.»دٌ َساجِ  وَُهوَ 

 کنیم. دعا زیاد سجده، در که ایم یافته فرمان رو این از ».باشد می نزدیک پروردگارش

 و است آگاه ما سخنان ي همه از او، که بدانیم باید خداوند به توجه براي چنین هم
 فرماید: می اهللا شنود.  می را همه

 

 .482صحیح مسلم، ش:  )1(
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مۡ ﴿
َ
نَّا َسُبونَ َ�ۡ  أ

َ
ٰ َوَ�ۡ  ِ�َُّهمۡ  َمعُ �َسۡ  َ�  � يۡ  َورُُسلَُنا بََ�ٰ  ُهم� َوٮ   ﴾٨٠ ُتُبونَ يَ�ۡ  ِهمۡ َ�َ

   ]  ٨٠: الزخرف[ 
شنویم) و  شنویم؟ آري؛ (می ها را نمی ما، رازشان و سخناِن درگوشی آنکه کنند  یا گمان می

 نویسند. فرشتگانمان نزدشان (هستند و) می

 زیان به یا ما نفع به پنهان، یا باشد آشکار بد، یا باشد خوب بگوییم، که نیسخ هر

 فرماید: می متعال اهللا شود؛ می نوشته و ثبت ما،

ا﴿ يۡ  إِ�َّ  لٍ قَوۡ  ِمن فُِظ يَلۡ  مَّ   ]  ١٨: ق[  ﴾١٨ َعتِيدٞ  َر�ِيٌب  هِ َ�َ
نوشتن آن) حضور که نزدش، نگهبانی (براي  آورد مگر آن (انسان) هیچ سخنی بر زبان نمی

 دارد.

 پس شد؛ خواهی بازخواست اش درباره قیامت روز بگویی، که سخنی هر بنابراین

 اَكنَ  َمنْ « است: فرموده اهللا رسول کند. سکوت یا بگوید نیک سخن فقط زبانت بگذار

ِ  يُْؤِمنُ  َْومِ  بِا�َّ
ْ

يَُقْل  اآلِخرِ  َوايل
ْ
ا فَل وْ  َخْ�ً

َ
 قیامت روز و اهللا به که یکس« یعنی: )1(؛»يِلَْصُمْت  أ

 اهللا متوجه خود، قلب در و نهان در ».نماید سکوت یا و بگوید نیک سخن دارد، ایمان
 ي کینه انحراف، ریا، اهللا، به شرك دلت در مبادا گذرد؟ می قلبت در هچ بنگر باش.

 قلب مواظب پسندد. نمی اهللا که باشد دیگري چیزهاي یا کافران محبت یا مؤمنان

 فرماید: می متعال، اهللا زیرا باش؛ خود

قۡ  نُ َوَ�ۡ  ۥۖ ُسهُ َ�فۡ  ۦبِهِ  وُِس تُوَسۡ  َما لَمُ َوَ�عۡ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َناَخلَقۡ  َولََقدۡ ﴿
َ
 لِ َحبۡ  ِمنۡ  هِ إَِ�ۡ  َرُب أ

ۡ ٱ       ]١٦: ق[  ﴾١٦ َورِ�دِ ل
دن به او دانیم؛ و ما از رگ گر هاي نفس او را می ایم و وسوسه راستی ما، انسان را آفریده و به

 تریم. نزدیک

 از وقتی زیرا مبر؛ یاد از را خدا و باش مواظب خویش قلب و کردار گفتار، ي ربارهد

 لم فإن تراهُ  َك ك�نَّ  اهللاَ  تَعبُدَ  أن« فرمود: چیست، »احسان« که شد سؤال خدا رسول

 اگر و بینی؛ می را او گویا که یکن عبادت چنان را اهللا« یعنی: )2(؛»كَ يرا فإنَّهُ  تراه تَُ�ن

 .47و...؛ صحیح مسلم، ش: 6018صحیح بخاري، ش:  )1(
 ).9، 8)؛ و صحیح مسلم، ش: (4777، 50صحیح بخاري، ش: ( )2(
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 را تو او، که این به یقین با پس بینی، می را او گویا که کنی عبادتش چنین این توانستی نمی

 درجه دو عبادت، که: آید می بر چنین حدیث، این از بنابراین  ».نما عبادتش بیند، می

 هراس. و ترس عبادت دوم، ي رجهد و است؛ امید و رغبت عبادت اول، ي درجه دارد؛

 انهبنگ و شاهد اهللا که بداند و باشد پروردگارش متوجه باید همواره انانس پس

 کنیم، مخفی که را رازي هر یا و دهیم انجام که کاري هر یا بگوییم، چه هر لذا اوست.

 داند. می را همه او،
 اند. نکته همین گر بیان که است کرده ذکر باب این در آیه چند -/نووي -مؤلف

 فرماید: می پیامبرش به اهللا که هآورد را اي آیه نخست

﴿ ۡ ِيٱ ٢١٧ لرَِّحيمِ ٱ َعزِ�زِ لۡ ٱ َ�َ  َوتََو�َّ َّ�  ٰ  ِ�  َوَ�َقلَُّبَك  ٢١٨ َ�ُقومُ  ِح�َ  َك يََرٮ
ٰ ٱ ِميعُ ٱ ُهوَ  ۥإِنَّهُ  ٢١٩ ِجِدينَ ل�َّ     ]٢٢٠  ،٢١٧:  الشعراء[  ﴾٢٢٠ َعلِيمُ لۡ ٱ لسَّ

بیند. و   ایستى، تو را مى مى  تی که چون (به عبادت)و بر پروردگار توانا و مهرورز توکل کن؛ ذا
 کند). همانا او، شنوا و داناست. کنندگان (مشاهده مى حرکت تو را در میان سجده

 فرماید: می متعال، اهللا

َ ٱ إِنَّ ﴿  ٱ ِ�  ءٞ َ�ۡ  هِ َعلَيۡ  َ�ٰ َ�ۡ  َ�  �َّ
َ
ٓ ٱ ِ�  َوَ�  ِض �ۡ� َما     ]٥: آل عمران[  ﴾٥ ءِ لسَّ

 ماند.هیچ چیزي در آسمان و زمین بر اهللا پنهان نمیبدون شک 

 گیرد. دربرمی را چیز همه این، و کرد؛ ذکر نکره، صورت به را  ﴾ ءٞ َ�ۡ  ﴿ ي واژه

 در متعال، اهللا نیست. پوشیده و مخفی اهللا بر زمین و آسمان در چیزي هیچ یعنی

 فرماید: می و ندک می بیان تري بیش تفصیل و شرح با را نکته این انعام ي سوره

ٓ َ�عۡ  َ�  بِ َغيۡ لۡ ٱ َمَفاتِحُ  ۥوَِعنَدهُ ۞﴿ ِ لۡ ٱ ِ�  َما لَمُ َوَ�عۡ  ُهَوۚ  إِ�َّ  لَُمَها  ُقُط �َسۡ  َوَما رِ� حۡ ۡ�َ ٱوَ  َ�ّ
 ٱ تِ ُظلَُ�ٰ  ِ�  َحبَّةٖ  َوَ�  لَُمَهاَ�عۡ  إِ�َّ  َوَرقَةٍ  ِمن

َ
 ِ�  إِ�َّ  يَا�ٍِس  َوَ�  بٖ َرطۡ  َوَ�  ِض �ۡ�

بِ  بٖ كَِ�ٰ       ]٥٩: األنعام[  ﴾٥٩ �ٖ مُّ
چه در خشکی  و دریاست،  هاي غیب نزد اوست و کسی جز او از آن آگاه نیست. به آنو کلید

هاي اي در تاریکیداند و هیچ دانهکه آن را می افتد مگر آنآگاه است. و هیچ برگی نمی
 که در کتابی روشن ثبت شده است. زمین، و هیچ تَر و خشکی نیست مگر آن

 از یقین به پس است، گاهآ افتند، می زمین به که هایی برگ از وقتی گویند: می لماع

 در دارد. کامل آگاهی نیز ها آن به و باشد نمی غافل هستند، رشد حال در که هایی برگ
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 ها برگ ي همه این، و اند؛ شده ذکر نکره صورت به   ﴾َحبَّة﴿ و  ﴾َورَقَة﴿ هاي واژه آیه این

 و کوچک يها برگ و ها دانه ي همه از او که معناست بدین و گیرد ربرمید را ها دانه و
 هاي تاریکی در دریا زیر در که ست کوچکی ي دانه کنیم فرض حال است. آگاه بزرگ

 با و است گرفته قرار اي گانه پنج هاي تاریکی در کوچک، ي دانه این لذا دارد؛ قرار زمین

 تاریکی: پنج آري! ت.نیس پوشیده و مخفی اهللا از حال، این
 است. رفته فرو آن در دانه که گلی یا خاك تاریکی اول: تاریکی
 دریا. آب تاریکی دوم: تاریکی
 شب. تاریکی و ظلمت سوم: تاریکی
 اند. گرفته قرار هم روي که متراکمی ابرهاي تاریکی و سیاهی چهارم: تاریکی

 شود. می نازل که ست بارانی تاریکی پنجم: تاریکی و
 آگاهی دانه، این به اهللا حال این با است؛ کوچک ي دانه این روي تاریکی، نجپ

 خشکی و تَر هیچ« یعنی: ﴾٥٩ مُّبِ�ٖ  بٖ كَِ�ٰ  ِ�  إِ�َّ  يَا�ٍِس  َوَ�  بٖ رَطۡ  َوَ� ﴿ فرمود: دارد. کامل

 و واضح جهانیان پروردگار اهللا، نزد و »هشد ثبت روشن، کتابی در که این مگر نیست،
 متوجه همواره باید مؤمن ی،هال فراگیر و  گسترده علم به توجه با لذا ست.ا معلوم

 او از نیز نهان در ترسد، می او از جمع میان در و آشکارا که گونه همان و باشد خداوند

 ؛است تر بیش نهان، در خشیتش و خوف که ست کسی آنِ از واقعی توفیق بلکه ؛بترسد
 و ریا ي شبهه که نیست جا آن کسی و باشد می تر خالصانه نهان، در یهال خشیت زیرا

 پس بیند؛ می را تو همواره اهللا که مبر یاد از )1(برادرمسلمان! اي .آید پیش خودنمایی

 نمایی. خودداري فرموده، نهی چه آن از و کنی برداري فرمان او از که باش مواظب

 ما به و نکند یاري را ما او، اگر زیرا بخواهیم؛ توفیق و کمک اهللا از که است شایسته

 و بپرستیم را او تنها که داده یاد ما به خود او، ناتوانیم. و ضعیف خیلی ما نبخشد، توفیق
 شریعت، چارچوب در استعانت یا گرفتن کمک و یافتن هدایت بجوییم. یاري او از تنها

 ست: یهال دهشی و توفیق

پاي درس ایشان  از آن جهت متوجه آقایان است که گویا فقط آقایان، /خطاب عالمه عثیمین )1(
است که از چنین رهنمودهایی غافل  -اعم از زن و مرد -ي هر مسلمانی اند، وگرنه زیبنده حضور داشته

 نباشد.
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َ�ٰ ٱ ِدنَاهۡ ٱ ٥ ِع�ُ تَ �َسۡ  �يَّاكَ  ُبدُ َ�عۡ  إِيَّاكَ ﴿ ۡ ٱ َط لّصِ     ]  ٦  ،٥: الفاحتة[  ﴾٦ َتقِيمَ ُمسۡ ل
جوییم. ما را به راه راست، هدایت پرستیم و تنها از تو یاري می(پروردگارا!) تنها تو را می

 فرما.

 ندارد. زیان جز اي نتیجه گرنه و باشد مستقیم راه جهت در و راستا در باید عبادت

 و اهللا؛ از خواستن کمک یا استعانت عبادت؛ :فرمود نمایی راه مهم ي کتهن سه به بنابراین
 است. داده نعمت آنان به اهللا که ست کسانی راه این، هدایت. طلب

 فرماید: می متعال، اهللا

�ۡ  َمَعُ�مۡ  وَُهوَ ﴿
َ
    ]٤: احلديد[  ﴾ُكنُتمۚۡ  َما نَ �

 و او با شماست، هرجا که باشید.

 و خشکی در یا باشند دریا در باشند؛ که هرجا باشد، می خود دگانبن با اهللا آري!
 باشند، که حالتی هر در و هرجا روشنی؛ مکان در یا باشند تاریکی جاي در ؛فضا در یا

 هستند. جا آن بندگانش، که مکانی در نه باشد، می خود بندگان با فرمود: هاست. آن با او،

 کاملش، صفات دیگر و خود ي سیطره و یناییب شنوایی، ،تدبیر قدرت، علم، با اهللا لذا

 نیز متعال اهللا باشیم، که هرجا ما که نیست معنا بدین ،این دارد. احاطه کامل طور به ما بر

 فرماید: می خود، ست. چیزي هر از فراتر اهللا بلکه خیر. جاست؛ همان

     ]٥: طه[  ﴾٥ َتَوىٰ سۡ ٱ ِش َعرۡ لۡ ٱ َ�َ  نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ﴿
 مهر و رحمان (است) که بر عرش قرار گرفت.ار گسترده(او) پروردگ

 فرماید: می چنین هم

ِ  َق َفوۡ  َقاهِرُ لۡ ٱ وَُهوَ ﴿   ]  ١٨: األنعام[  ﴾ۦۚ ِعَبادِه
 اوست که بر بندگانش، چیره است.

 فرماید: می نیز و باشد. می اهللا برتري و علو صفت گر بیان آیه، این

ِمنُتم﴿
َ
ن َءأ ٓ ٱ ِ�  مَّ َما   ]  ١٦: امللك[  ﴾ءِ لسَّ

 اید...؟ آیا از پروردگاري که در آسمان است، ایمن شده

 فرماید: می و

  ]  ٢٥٥: البقرة[  ﴾٢٥٥ َعِظيمُ لۡ ٱ َعِ�ُّ لۡ ٱ وَُهوَ ﴿
 و او بلندمرتبه و بزرگ است.
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 فرماید: می چنین هم

 ٱ َرّ�َِك  مَ سۡ ٱ َسّبِحِ ﴿
َ
    ]١: األعىل[  ﴾١ ۡ�َ ۡ�

 پاکی یاد کن. ات را به بهنام پرورگار برتر و بلندمرت

 هیچ اما ست؛ چیزي هر از فراتر اهللا دهد می نشان که دارد وجود فراوانی آیات

 به بودن نزدیک ضمن اهللا، نیست. او همانند و شبیه ی،هال صفات از یک هیچ در چیزي

 یا ست برتري و علو صفت داراي که این ضمن و ستها آن از فراتر و باالتر بندگانش،

 فرماید: می خود، .باشد می نزدیک آنان به هاست، آن از فراتر و باالتر

لََك  �َذا﴿
َ
ِجيُب  قَرِ�ٌبۖ  فَإِّ�ِ  َ�ّ�ِ  ِعَبادِي َس�

ُ
اعِ ٱ َوةَ َدعۡ  أ   ﴾َدَ�نِ�  إَِذا �َّ

  ]  ١٨٦: البقرة[ 
ا کننده رپرسند، (بدانند که) من نزدیکم و درخواست دعاي من بچون بندگانم از تو دربارهو 

 کنم.خواند، اجابت میگاه که مرا می بدان

 چنین دچار که صورتی در زیرا است؛ زمین در ونداخد که بپنداریم چنین نباید

 که این ضمن .ایم کرده انکار را متعال اهللا برتري و علو صفت حقیقت در شویم، توهمی

 ندارد: را او گنجایش ی،هال هاي آفریده و تامخلوق از یک هیچ

َ�ٰ ٱ ِسيُّهُ ُكرۡ  وَِسعَ ﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
    ]٢٥٥: البقرة[  ﴾َضۖ �ۡ�

 ها و زمین را در برگرفته است.کُرسی پروردگار، آسمان

 پروردگار پاي) (دو قدمین و دارد احاطه زمین و ها آسمان ي همه به ،»کرسی«

 باشد؛ می تر بزرگ خیلی کرسی از »عرش« ست: گفتنی دارد. قرار آن بر رحمان

َموات إن« است: آمده حدیث در که چنان  للكرىس بةبالنِّس السبع واألرض� السبع السَّ

لِقيَت قةَحلكَ 
ُ
 کرسی، نسبت به زمین هفت و آسمان هفت« یعنی: )1(؛»األرِض  من ةفال ىف أ

 ي حلقه یک که است واضح ».است افتاده پهناوري زمین در که هستند اي حلقه مانند
 العرش فضَل  و�نَّ « فرمود: نیست. چیزي پهناور، و زرگب سرزمینی با مقایسه در کوچک،

 مانند کرسی، به نسبت عرش بزرگی« یعنی: ؛»قةِ احلَلَ  هذه ىلع ةِ الفال ضِل كفَ  الكرىس ىلع

 است! عظیم قدر هچ خالقش پس ».باشد می حلقه این به نسبت پهناور زمین بزرگی

 این حدیث را با توجه به شواهدي که دارد، صحیح دانسته است. /آلبانی )1(
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 در که است این از تر بزرگ ان،سبح پروردگار زیرا باشد؛ زمین در خالق، که ندارد امکان

 یا اهیمره از منظور که بدانیم باید باشد. هایش آفریده یا ها مخلوق از چیزي ي احاطه

 و سیاق طبق بر داده، نسبت خود به موارد از اي پاره در متعال، پروردگار که  »یمعیت«
 قدرت، علم، با که است این اهی،مره و معیت از منظور گاه است؛ گوناگون قراین،

 ي احاطه ها مخلوق به صفاتش، دیگر و خود بینایی و شنوایی تدبیر، برتري، چیرگی،
 فرماید: می که آیه این مثل دارد. کامل

�ۡ  َمَعُ�مۡ  وَُهوَ ﴿
َ
    ]٤: احلديد[  ﴾ُكنُتمۚۡ  َما نَ �

 هرجا که باشید. شماست؛و او، با 

 فرماید: می که آیه این مانند نیز و
ۡ  ِمن يَُ�ونُ  َما﴿ ٰ  َوىٰ �َّ دۡ  َوَ�ٓ  َسادُِسُهمۡ  ُهوَ  إِ�َّ  َسةٍ َ�ۡ  َوَ�  َرابُِعُهمۡ  ُهوَ  إِ�َّ  َثةٍ ثََ�

َ
 َ�ٰ أ

ٰ  ِمن �ۡ  َوَ�ٓ  لَِك َ�
َ
�ۡ  َمَعُهمۡ  ُهوَ  إِ�َّ  َ�َ أ

َ
ْ  َما نَ �  ]٧: املجادلة[    ﴾ ۖ�َ�نُوا

نیز پنج  که او چهارمینشان است و اي میان سه نفر نیست، مگر این هیچ گفتگوي محرمانه
تر از  است و نه تعدادي کمه که او ششمین آن گویند مگر آن نفر با هم محرمانه سخن نمی

 که او، با ایشان است؛ تر، مگر آن آن و نه بیش

 فرماید: می که گونه همان باشد؛ می هشدار و تهدید هی،مراه و معیت از منظور گاه

ِ ٱ ِمنَ  ُفونَ َتخۡ �َسۡ  َوَ�  �َّاِس ٱ ِمنَ  ُفونَ َتخۡ �َسۡ ﴿  َ�  َما يُبَّيُِتونَ  إِذۡ  َمَعُهمۡ  وَُهوَ  �َّ
ُ ٱ َوَ�نَ  ِل� َقوۡ لۡ ٱ ِمنَ  َ�ٰ يَرۡ      ]١٠٨:  النساء[  ﴾١٠٨ ُ�ِيًطا َملُونَ َ�عۡ  بَِما �َّ
توانند اعمال ناپسندشان را از اهللا  کنند؛ ولی نمی آنان اعمال زشتشان را از مردم پنهان می  

پسندد، اهللا با  گذرانند که (اهللا) نمی اه که شب را در تدابیر و سخنانی میگ و آن .پنهان نمایند
 ي کامل دارد. هاست؛ و اهللا به اعمالشان احاطه ن آ

 سخنان از که دهد می هشدار ها آن به و کند می تهدید را آنان آیه این در متعال پروردگار

 ها، آن و پسندد نمی اهللا که يتدابیر و سخنان است؛ آگاه آنان، ي شبانه هاي گري دسیسه و

 سخنان و تدابیر از متعال خداوند که است این تصورشان، و کنند  می پنهان مردم از را آن

 است. آگاه چیز همه از متعال اهللا که آن حال باشد! می اطالع بی آنان، ي شبانه
 نندما باشد؛ می تقویت و تأیید یا یاري و نصرت هی،مراه و معیت از منظور گاه و

 است: فرموده که آیه این
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َ ٱ إِنَّ ﴿ ِينَ ٱ َمعَ  �َّ ْ ٱ �َّ ِينَ ٱوَّ  �ََّقوا ۡ  ُهم �َّ      ]١٢٨: النحل[  ﴾١٢٨ ِسُنونَ �ُّ
 همانا اهللا با پرهیزکاران و نیکوکاران است.

 فرماید: می که آیه این مثل و

ْ  فََ� ﴿ ْ ُعوٓ َوتَدۡ  تَِهُنوا لۡ ٱ إَِ�  ا نُتمُ  مِ لسَّ
َ
 ٱ َوأ

َ
ُ ٱوَ  نَ لَوۡ عۡ ۡ� ُ�مۡ  َوَلن َمَعُ�مۡ  �َّ  يَِ�َ

عۡ 
َ
      ]٣٥:  حممد[  ﴾٣٥ لَُ�مۡ َ�ٰ أ

ضعف و سستی نورزید و به صلح و سازش فرا نخوانید که شما برترید و اهللا با شماست و 
 کاهد. هرگز از پاداش اعمالتان نمی

 هیامره و معیت از سوم نوع این البته دارد. وجود باره این در زیادي هاي آیه

 از مشخصی هاي ویژگی که شود می داده نسبت کسانی به گاه است: گونه دو پروردگار،

 معینی، افراد با پروردگار اهیمره و معیت از مشخّص طور به گاه و گردد. می رذک ها، آن

 کسانی با پروردگار اهیهمر و معیت به نحل ي سوره 128 ي آیه آید. می میان به سخن

 یا احسان و تقوا باشند: داشته ویژگی دو یعنی باشند؛ نیکوکار و رپرهیزکا که دارد اشاره

 و معیت که فرموده بیان مشخّص طور به موارد، از اي پاره در متعال اهللا اما نیکوکاري؛
 به نیز معیت نوع این گفتیم، تر پیش که طور همان باشد؛ می شخص فالن با اش همراهی

 فرماید:  می اهللا که آیه این لمث است. بنده کردن یاري و تأیید مفهوم

وهُ  إِ�َّ ﴿ هُ  َ�َقدۡ  تَنُ�ُ ُ ٱ نََ�َ خۡ  إِذۡ  �َّ
َ
ِينَ ٱ رََجهُ أ َّ�  ْ  ِ�  ُهَما إِذۡ  نَۡ�ِ ثۡ ٱ ثَاِ�َ  َ�َفُروا

َ ٱ إِنَّ  َزنۡ َ�ۡ  َ�  ۦِحبِهِ لَِ�ٰ  َ�ُقوُل  إِذۡ  َغارِ لۡ ٱ َّ�  ۖ      ]٤٠: التوبة[  ﴾َمَعَنا
گاه که کافران او را در آن حال که اش نمود؛ آنراستی اهللا یاري د، بهاگر پیامبر را یاري نکنی

یکی از دو نفر بود، از مکه بیرون راندند. هنگامی که آن دو (پیامبر و ابوبکر صدیق) در غار 
 گفت: اندوهگین مباش؛ همانا اهللا با ماست.بودند و به یارش می

 اي« کرد: عرض پیامبر به ابوبکر بودند؛ غار در صدیق ابوبکر و پیامبر

 ها قریشی زیرا ».بیند می را ما حتماً کند، نگاه پایش پایین به ها آن از یکی اگر خدا! رسول

 هاي زمین و ها دره ها، کوه ي همه بودند. پیامبر تعقیب و جستجو در تمام جدیت با

 شتر، ویستد کرد،  می گیر دست را ابوبکر و پیامبر که کسی براي و گشته را هموار

 گیري دست براي شتر صد و پیامبر گیري دست براي شتر صد بودند؛ گذاشته جایزه

 با اهللا اما پرداختند؛ جستجو به جایزه این به یابی دست طمع به مردم .ابوبکر
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 اي« کرد: عرض ابوبکر رسیدند. غار ي دهانه به مشرکان بود. ابوبکر و پیامبر

 به اهللا رسول ».بیند می را ما حتماً کند، نگاه پایش پایین به اه آن از یکی اگر خدا! رسول

 خداست، ومینشانس که نفر دو ي درباره گمانت ماست؛ با اهللا که مخور غم« فرمود: او

 عنکبوت تار یا کبوتر مثل مانعی هیچ گویند، می مردم که چیزي خالف بر »باشد؟ می چه

 را دو آن مشرکان که بود  اهللا عنایت طفق بلکه نبود؛ غار ي دهانه بر درختی یا و

 بودند. برخوردار اهللا اهیمره و معیت از چون ندیدند.
 هارون و موسی ي درباره را اهیمره و معیت نوع این از دیگري ي هننمو

 فرستاد. فرعون سوي به را دو آن خداوند که گاه آن کنیم؛ می مشاهده علیهماالسالم

 فرماید: می چه متعال، خداوند ببینیم

ٓ  قَاَ� ﴿ َنا َر�ََّنا ن َ�َاُف  إِ�َّ
َ
ٓ َعلَيۡ  ُرَط َ�فۡ  أ وۡ  َنا

َ
ن أ

َ
ٓۖ  َ�  قَاَل  ٤٥ َ�ٰ َ�طۡ  أ ٓ  إِنَِّ�  َ�َافَا  َمَعُكَما

سۡ 
َ
َرىٰ  َمعُ أ

َ
    ]٤٦  ،٤٥: طه[  ﴾٤٦ َوأ

ترسیم که به شکنجه و آزارمان بپردازد یا سرکشی  گفتند: اي پروردگارمان! ما از این می
 بینم. شنوم و می فرمود: نترسید. من با شما هستم؛ می نماید.

 آیا بود، دو آن با اهللا وقتی ».بینم می و شنوم می هستم؛ شما با من« فرمود: اکبر! اهللا

 که بینیم می هرگز. برسانند؟ ها آن به آسیبی بتوانند سپاهیانش و فرعون که داشت امکان

 و موسی یعنی معینی افراد با خاص طور هب  اهشمره و معیت از جا این در متعال، اهللا
 با اهللا اهیمره و معیت به باید حال هر به است. گفته سخن السالم علیهما هارون

 با خود عرش باالي از اهللا که آگاهی و باور این با البته باشیم؛ داشته ایمان هایش آفریده

 از و نیست وا همانند و شبیه صفاتش، از یک هیچ در کس هیچ و باشد می بندگانش

 باشد؟ ما با است، آسمان در که خداوند شود می مگر که نمود تصور چنین نباید رو این

 کنیم؛ یسهامق هایش آفریده و مخلوقات با را خداوند که نباید و نشاید گوییم: می

 هیچ بودن، باال یعنی برتري، و علو که بینیم می نیز مخلوقات در حتی این، بر عالوه

 است. آسمان در ماه، که دانند می همه ندارد. اهی مره و معیت با اتیمناف و تعارض

 فرماید: می متعال، اهللا که گونه همان

  ]  ١٦: نوح[  ﴾�نُورٗ  �ِيِهنَّ  َقَمرَ لۡ ٱ وََجَعَل ﴿
 بخش، قرار داده است. ها روشنی و ماه را در میان آسمان
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 به« گوییم: می حال، ینا با هستند. آسمان در ها ستاره که دانند می همه چنین هم

 ستارگان و دهیم می ادامه راهمان به« گوییم: می یا »ماست با ماه و دهیم می ادامه مسیرمان

 ما، دید از چون آري؛ هستند؟ آسمان در ستارگان و هما که صورتی در ».هستند ما با

 اطهاح هایش آفریده ي همه بر و ماست با خود عرش باالي بر  اهللا نیستند. ناپدید

 دارد.
 چیست؟ انسان سلوك و رفتار بر آیه این تأثیر یا مقتضا
 که کنیم می باور که هنگامی و »باشید که هرجا شماست؛ با اهللا،« که خوانیم می وقتی

 خواهیم اهللا به تري بیش توجه و بود خواهیم مواظب تر بیش ماست، با متعال اهللا

 در اگر حتی است؛ آگاه ما وضع و لحا از باشیم، که جاهر که دانیم می چون داشت؛

 البته ماست. با متعال، اهللا یقین به نباشد، ما با جا آن در کس هیچ که باشیم تاریکی ي خانه

 بلکه خیر. هستیم؛ ما که ست مکانی همان در متعال، خداوند که نیست معنا بدین این،

 مخفی و پوشیده او بر ما از چیزي هیچ و دارد احاطه ما به اهللا که است این منظور،

 فرمان او از و کنیم نمی گناه و ترسیم می خدا از و مواظبیم تر بیش ترتیب بدین باشد. نمی

 بریم. می
 ٱَ�ِ  َر�ََّك  إِنَّ  ﴿ فرمود:

ۡ  »عاد« قوم سرانجام ذکر از پس را آیه این متعال، اهللا .﴾ ١٤ َصادِ مِرۡ ل
 فرماید: می که چنان است؛ آورده

ٰ ۡ�ِ ٱ ِ�  لَُهاِمثۡ  لَقۡ ُ�ۡ  لَمۡ  لَِّ� ٱ ٧ َمادِ عِ لۡ ٱ َذاتِ  إَِرمَ ﴿ ِينَ ٱ َوَ�ُمودَ  ٨ دِ َ� َّ�  ْ  َجابُوا
خۡ ٱ ِ  رَ لصَّ  ٱب

ۡ  ٱ ذِي نَ َعوۡ َوفِرۡ  ٩ َوادِ ل
َ
ِينَ ٱ ١٠ تَادِ وۡ ۡ� ْ َطَغوۡ  �َّ ٰ ۡ�ِ ٱ ِ�  ا �ۡ  ١١ دِ َ�

َ
ْ َفأ وا ُ�َ 

 ٱَ�ِ  َر�ََّك  إِنَّ  ١٣ َعَذاٍب  َط َسوۡ  َر�َُّك  ِهمۡ َعلَيۡ  فََصبَّ  ١٢ َفَسادَ لۡ ٱ �ِيَها
ۡ   ﴾١٤ َصادِ ِمرۡ ل

                 ]  ١٤  ،٧: الفجر[ 
هاي عظیم)  با ستون هاي بزرگ بلندقامت (و داراي خانه(عاد نخستین که) » ارم«همان قوم 

اي که همانندش در هیچ یک از شهرها آفریده نشده بود. و نیز با قوم ثمود که  بودند. همان قبیله
چنین با فرعون که داراي سپاه و  تراشیده بودند، چه کرد؟و هم» وادي القري«ر ها را د صخره

ها ایجاد  هاي شکنجه بود. همان کسانی که در شهرها سرکشی کردند. و فساد فراوانی در آن میخ
گمان پروردگارت در  ي عذاب را بر سرشان فرود آورد. بی نمودند. پس پروردگارت، تازیانه

 گاه است. کمین
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 را سرکشی هر کمر و است سرکشان کمین در همواره که فرمود بیان اهللا

 داراي عاد، قوم گذارد. نمی باقی او از اثري هیچ و کشاند می نابودي به را او و شکند می

 و قدرت آنان به متعال اهللا داشت؛ بزرگی و قوي ايه ستون که بودند بزرگی هاي خانه
 نیرومندتر ما از کسی چه« گفتند: و کردند سرکشی زمین در ها آن ولی بخشید، نیرو

 فرماید: می اهللا »است؟

وَ ﴿
َ
ْ يََروۡ  لَمۡ  أ نَّ  ا

َ
َ ٱ أ ِيٱ �َّ َشدُّ  ُهوَ  َخَلَقُهمۡ  �َّ

َ
ۖ  ُهمۡ ِمنۡ  أ      ]١٥: فصلت[  ﴾قُوَّٗة

 ا آفریده، از آنان نیرومندتر است؟ها ر آیا توجه نکردند و نیندیشیدند که اهللا، ذاتی که آن

 آنان از که فرمود بیان برایشان است، آفریده را ها آن که عقلی دلیل این با عال،مت اهللا

ْ ﴿ فرمود: رو این از است. نیرومندتر و تر قوي  آنان« یعنی: ﴾َحُدونَ َ�ۡ  تَِناَ�ٰ � َوَ�نُوا

 نیرومندتر آنان از اهللا که نکردند توجه آیا که نفرمود ».کردند می انکار را ما آیات همواره

 کند می قضاوت چنین عقلی، هر زیرا کرد؛ ثابت برایشان عقلی دلیل با ار این بلکه است؛

 از آفریده، را ها آن که ذاتی لذا است. تر قوي اش آفریده یا مخلوق از (آفریننده) خالق که

 که این تا کردند می انکار را یهال آیات همواره ها آن اما باشد. می نیرومندتر آنان

 و دوختند می چشم آسمان به که اي گونه به نمود؛ الیکسخش گرفتار را نایشا خداوند
 سویشان به خیري بی باد روزها از یکی صبحِ متعال، خداي سرانجام، بودند. باران منتظر

 رسید. می نظر به پرباري ابرِ مانند و بود کرده پا به زیادي غبار و گرد که فرستاد

ا﴿ وۡ  فَلَمَّ
َ
سۡ  اَ�رِٗض  هُ َرأ وۡ  بَِل َتقۡ مُّ

َ
ْ  دِيَتِِهمۡ أ مۡ  َ�رِٞض  َذاَ�ٰ  قَالُوا     ]  ٢٤: االحقاف[  ﴾ِطُرنَامُّ

ها و  اي مشاهده کردند که رو به دشت پس هنگامی که عذاب را به صورت ابر گسترده
 ».ست که بر ما خواهد بارید این، ابري«آبگیرهایشان نهاده بود، گفتند: 

 عذاب، باد حکمتش، به اما کند؛ عذابشان ،باد فرستادن با توانست می خداوند

 بر عذاب، سان بدین تا ست زایی باران ابر کردند گمان که آمد سراغشان به اي گونه به

 دفع ي مایه یا رحمت را آن ابتدا انسان، که عذابی چون باشد. ناگوارتر و شدیدتر ها آن

 کسی به هنگفتی لپو که این مثل است؛ شدیدتر و تر سخت مراتب به د،دان می ضرر

 بگیرید. پس او از بالفاصله و بدهید
ا﴿ وۡ  فَلَمَّ

َ
سۡ  اَ�رِٗض  هُ َرأ وۡ  بَِل َتقۡ مُّ

َ
ْ  دِيَتِِهمۡ أ مۡ  َ�رِٞض  َذاَ�ٰ  قَالُوا ۚ مُّ  َما ُهوَ  بَۡل  ِطُرنَا

   ﴾ۦۖ بِهِ  ُتمَجلۡ َتعۡ سۡ ٱ
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و ها  اي مشاهده کردند که رو به دشت پس هنگامی که عذاب را به صورت ابر گسترده
بلکه این، همان ». ست که بر ما خواهد بارید این، ابري«آبگیرهایشان نهاده بود، گفتند: 

 ست که براي آمدنش شتاب داشتید. عذابی

 عذابی و گویی می راست اگر گفتند: می پیامبرشان به و کردند می قُلدري ها آن زیرا

 ببینیم. تا بیاور داري، خود با

ِ�مٞ  َعَذاٌب  �ِيَها رِ�حٞ ﴿
َ
ِۢ َ�ۡ  ُ�َّ  تَُدّمِرُ  ٢٤ أ مۡ  ء

َ
ۡص  َرّ�َِها رِ بِأ

َ
ْ فَأ  إِ�َّ  يَُرىٰٓ  َ�  َبُحوا

            ] ٢٥  ،٢٤: االحقاف[  ﴾ِكُنُهمۚۡ َمَ�ٰ 
کند. پس  بادي که عذاب دردناکی در آن است. به فرمان پروردگارش همه چیز را نابود می

 شد. هایشان دیده نمی چنان عذاب شدند که چیزي جز خانه آن

 وزید؛ آنان بر پیاپی روز هشت و شب هفت ،سرکش و سرد بادتند این خدا! بر پناه

 و شب هفت در را تندباد این متعال، اهللا .رسید پایان به مغرب و شد شروع صبح زیرا
 آسمان به را ها آن از یک هر که اي گونه به کرد؛ مسلط ها آن بر شوم و پیاپی روز هشت

 توخالیِ و پوسیده هاي تنه مانند سان بدین و انداخت می مینز به سپس و برد می باال

 سر خود، نجات براي و ترس از ها آن .شدند کن ریشه که این تا افتادند می زمین به خرما

 فرماید: می اهللا نیافتند. نجات ولی سجده؛ حالت مثلِ بردند؛ می زیر به

رۡ ﴿
َ
  ِ�ٓ  �َ�ٗ َ�ۡ  ارِ�حٗ  ِهمۡ َعلَيۡ  َناَسلۡ فَأ

َ
َِساتٖ  يَّا�ٖ � ُِذيَقُهمۡ  �َّ  ِ�  يِ زۡ ۡ�ِ ٱ َعَذاَب  ّ�ِ

�ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ ُّ� ۖ خۡ  ِخَرةِ �ٱ َولََعَذاُب  َيا
َ
ونَ  َ�  َوُهمۡ  َزٰىۖ أ     ]١٦: فصلت[  ﴾١٦ يُنَ�ُ

بار را در زندگی  پس تندبادي سخت و سرد در روزهایی شوم بر آنان فرستادیم تا عذاب خفت
 بارتر است؛ و آنان یاري نخواهند شد. طور قطع عذاب آخرت، خفت و به دنیا به آنان بچشانیم.

 چنین بودند، تراشیده را ها صخره »القري وادي« در که نیز »ثمود« قوم خدا! بر پناه

 به حتی کردند؛ بدي برخورد پیامبرشان با هم و بودند سرکش هم ها آن داشتند؛ وضعی

 عاقل را تو ما، و )1(»بودي امید ي مایه ما میان در این از پیش صالح! اي« گفتند: او

 قومش به را یهال پیام که پیامبري هر اي! شده خرد بی و سفیه حاال اما پنداشتیم؛ می

 فرماید: می اهللا که طور همان کردند. می متهم جادوگري یا جنون به را او رساند، می
 

 .62ي:  ي هود، آیه ر.ك: سوره )1(
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ٓ  لَِك َكَ�ٰ ﴿ َ�  َما
َ
ِينَ ٱ � ْ  إِ�َّ  ولٍ رَّسُ  ّمِن لِِهمَ�بۡ  ِمن �َّ وۡ  َساِحرٌ  قَالُوا

َ
  ﴾٥٢ ُنونٌ َ�ۡ  أ

  ]  ٥٢: الذاريات[ 
 که گفتند: جادوگر یا دیوانه است. چنین هیچ پیامبري نزد پیشینیانشان نیامد مگر این هم

 داد مهلت ثمود قوم به روز شبانه سه کردند، پی را شتر ماده که آن از پس متعال، اهللا

 کرد: هالکشان سپس و
ْ  َ�َقاَل ﴿ ٰ  َدارُِ�مۡ  ِ�  َ�َمتَُّعوا يَّا�ٖ�  َثةَ ثََ�

َ
�  ٰ    ]٦٥: هود[  ﴾ ٦٥ ُذوٖب َمكۡ  َ�ۡ�ُ  دٌ وَعۡ  لَِك َ�

هایتان (از زندگی) برخوردار باشید.  (صالح به آنان) گفت: سه روز (فرصت دارید که) در خانه
 ي راستینی است. این وعده

 فراگرفت را ها آن ارگبمر و شدید بانگی و لرزید شدت به زمین گذشت، که روز سه

 سیاه و تیره خورشید، نور و هوا برابر در که خرما هاي تنه مانند و درآمدند ازپا و

 مردند. و افتادند زمین به شوند، می
 گفت: موسی به و کرد انکار را اهللا که ريمگست سرکش آن فرعون، اما

 من جز خدایی ماش گفت: قومش به و است؟ اي صیغه چه دیگر، جهانیان، پروردگار

 گفت: هامان وزیرش به حتی خدا! بر پناه ندارید!

ٓ  احٗ َ�ۡ  ِ�  نِ بۡ ٱ﴿ بۡ  لََّعّ�ِ
َ
 ٱ لُغُ �

َ
سۡ  ٣٦ َب َ�ٰ سۡ ۡ�

َ
َ�ٰ ٱ َب َ�ٰ أ ٰ لسَّ لِعَ  تِ َ� طَّ

َ
ٰ  إَِ�ٰٓ  فَأ   ﴾ُموَ�ٰ  هِ إَِ�

   ]  ٣٧  ،٣٦: غافر[ 
هاي آسمان دست یابم و به  و راه ها هاي آسمان برسم؛ به دروازه برجی برایم بساز تا به دروازه

 خداي موسی بنگرم...

 گو دروغ را موسی چون گفت؛ تکبر و انکار روي از را این فرعون، 

ُظنُّهُ  �ّ�ِ ﴿ پنداشت: می
َ
ۚ ِذبٗ َ�ٰ  ۥَ�  گو دروغ را موسی من، گفت:) فرعون«( یعنی: ﴾ا

 خود، و نداشت شک موسی صداقت در چون گفت؛ می دروغ فرعون ».پندارم می

 که زمانی خوانیم، می قرآن در که چنان گوست. راست موسی که دانست می

 گفت: او به کرد، می مناظره فرعون با موسی

ٓ  َت َعلِمۡ  لََقدۡ  قَاَل ﴿ نَزَل  َما
َ
َ�ٰ ٱ َربُّ  إِ�َّ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  أ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
ٓ  ِض �ۡ�  �ّ�ِ  �ِرَ بََصا

ُظنَُّك 
َ
    ]١٠٢: اإلرساء[  ﴾١٠٢ �ُبورٗ َمثۡ  نُ َعوۡ فِرۡ َ�ٰ  َ�
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ها و زمین فرو  هاي آشکار را تنها پروردگار آسمان این نشانه که دانی موسی گفت: تو می
 دانم. شده می فرستاده است. و اي فرعون! من تو را هالك

 و ».دانی می تو« گفت: او به و داد قرار مخاطب را فرعون موسی که بینیم می
 نشان این، ».دانم نمی من« باشد: گفته که نیامده آیه این در فرعون پاسخ از سخنی دیگر،

 نموده سرکشی و زده باز سر آن پذیرش از اما دانسته، می را حقیقت فرعون، که دهد می

 فرماید: می یانفرعون و فرعون ي درباره اهللا که چنان است.

﴿ ْ ٓ َقَنتۡ تَيۡ سۡ ٱوَ  بَِها وََجَحُدوا نُفُسُهمۡ  َها
َ
    ]١٤:  النمل[  ﴾�ۚ وَُعلُوّٗ  امٗ ُظلۡ  أ

 هاي آشکار را از روى ستم و سرکشى انکار کردند. و نشانه

 راه حال، این با اما گوست، راست موسی که دانستند می فرعونیان و فرعون

 که خوردند شکست پیاپی آري! شد؟ چه اش نتیجه گرفتند. پیش در را سرکشی و انکار

 موافقت با فرعون، بود. موسی برابر در فرعون ساحران شکست ش،ترین بزرگ

 زمان که بود موسی این کرد؛ جمع را قلمروش جادوگران ي همه موسی

 در او نبود، موسی با یهال یاري و نصرت اگر کرد؛ تعیین را مبارزه و گردهمایی

 را مبارزه موعد او و کرد اش یاري خداوند اما بود. ناتوان و ضعیف فرعون، برابر

 فرمود: آنان به موسی نمود. تعیین

ن لّزِ�َنةِ ٱ مُ يَوۡ  ِعُدُ�مۡ َموۡ ﴿
َ
    ]٥٩: طه[  ﴾٥٩ ُضٗ�  �َّاُس ٱ َ�َ ُ�ۡ  َوأ

 میعادگاهتان روز زینت (روز عید) باشد و (قرار، این)که مردم، هنگام چاشت جمع شوند.

 پوشند می نو لباس عید روز در مردم که نامند می زینت روز سبب، بدان را عید روز

 چاشت هنگام و عید روز دشان،موع که گذاشت قرار موسی رسند. می ودخ به و

 جمع را برجسته و شهورم و توانا جادوگران ي همه فرعون، خفا. در و شب نه باشد؛

 که بزرگی مارهاي ناگهان و انداختند زمین يرو عصاهایشان و ها ریسمان ها آن کرد.

 در نیز موسی حتی افتادند. شتوح به مردم و گرفتند را جا همه کردند، می حرکت

 نمود: اش یاري عال،مت اهللا اما کرد؛ ترس احساس درونش

نَت  إِنََّك  َ�َۡف  َ�  َناقُلۡ ﴿
َ
 ٱ أ

َ
�ۡ ٰ لۡ  ٦٨ ۡ�َ

َ
    ]٦٩  ،٦٨: طه[  ﴾... يَِمينَِك  ِ�  َما قِ َو�

 چه را که در دست راست توست، بینداز. آن راستی تو، چیره و برتري. گفتیم: نترس؛ به
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 را چه آن عصایش و ؛انداخت داشت، راستش داست در که را عصایش موسی

 گویید: می و کنید می تعجب حتماً !العظيم اهللا سبحان بلعید. بودند، پرداخته و ساخته که

 اهللا اما ببلعد؛ را عصا و ریسمان همه آن که نبود بزرگ قدر آن عصا شد؟ چه عصا پس
 آن اسرار و جادوگري به خوب خیلی جادوگران، که است واضح تواناست. کاري هر بر

 نیست جادو و سحر عصایش، حالت تغییر و موسی کار که دریافتند لذا هستند. آشنا

 باشد: می اهللا هاي نشانه از اي نشانه که فهمیدند و

لۡ ﴿
ُ
َحَرةُ ٱ ِ�َ فَ�     ]٤٦:  الشعراء[  ﴾٤٦ ِجِدينَ َ�ٰ  لسَّ

 پس جادوگران به سجده افتادند.

 کردن، سجده با افتادن سجده به کردند. سجده نفرمود: ؛»افتادند سجده به« ود:فرم

 ي مشاهده از اختیار بدون و ناخواسته که این یعنی د،افتادن سجده به دارد. تفاوت
 آوردند: ایمان پیامبرش و اهللا به و افتادند سجده به موسی ي معجزه

لۡ ﴿
ُ
َحَرةُ ٱ ِ�َ فَ� ْ قَالُوٓ  ٤٦ ِجِدينَ َ�ٰ  لسَّ   ﴾٤٨ ُرونَ َوَ�ٰ  ُموَ�ٰ  رَّبِ  ٤٧ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ بِرَّبِ  َءاَمنَّا ا

  ]  ٤٨  ،٤٦:  الشعراء[ 
پروردگار موسى و هارون  روردگار جهانیان،پس جادوگران به سجده افتادند. گفتند: ما به پ

 ایمان آوردیم.

 موسی با تبانی به را آنان و کرد تهدید آوردند، ایمان که را جادوگرانش فرعون

 گفت: و نمود متهم

ِيٱ لََكبِ�ُُ�مُ  ۥإِنَّهُ ﴿ حۡ ٱ َعلََّمُ�مُ  �َّ ۖ لّسِ       ]٧١: طه[  ﴾َر
 حتماً او، بزرگ شماست که به شما سحر و جادو آموخته است. 

 و عقل از دور هب و منطق بدون آدم، که شود می باعث شقی، کله و غرور اهللا! سبحان
 :داد ادامه فرعون بگوید. سخن خرد

َعنَّ ﴿ يۡ  فََ�َُ�ّطِ
َ
رۡ  ِديَُ�مۡ �

َ
َصّلَِبنَُّ�مۡ  ٖف ِخَ�ٰ  ّمِنۡ  ُجَلُ�مَوأ

ُ
 لِ �َّخۡ ٱ ُجُذوعِ  ِ�  َوَ�

ٓ  لَُمنَّ َوَ�َعۡ  َنا ُّ�
َ
َشدُّ  �

َ
�ۡ  اَعَذابٗ  أ

َ
    ]٧١: طه[  ﴾ ٧١ َ�ٰ َو�

هاي خرما به دار  کنم و شما را به تنه یگر قطع میکدها و پاهایتان را بر خالف ی دست
 تر و ماندگارتر است. ک از ما سختمیکشم تا بدانید که عذاب کدا یم
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 گفتند: دادند؟ پاسخ چه کنید می فکر

ٰ  ثَِركَ نُّؤۡ  لَن﴿ ٓ  َما َ�َ     ]٧٢: طه[  ﴾تِ ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱ ِمنَ  َءنَاَجا
 دهیم. است، ترجیح نمی هاي روشنی که به ما رسیده ما هرگز تو را بر دالیل و نشانه

 تو، دهیم. ترجیح آشکار هاي نشانه و دالیل این بر را تو ندارد امکان گفتند:

 است. هارون و موسی پروردگار همان ما، پروردگار نیستی. ما پروردگار تو، گویی؛ دروغ

﴿ ْ ٰ  ثَِركَ نُّؤۡ  لَن قَالُوا ٓ  َما َ�َ ِيٱوَ  تِ يَِّ�ٰ ۡ�َ ٱ مِنَ  َءنَاَجا َّ�  ۖ ٓ  ِض قۡ ٱفَ  َ�َطَرنَا نَت  َما
َ
  ﴾قَاٍض�  أ

  ]  ٧٢: هط[ 
هاي روشنی که به ما رسیده و بر ذاتی که ما را آفریده است،  ما هرگز تو را بر دالیل و نشانه

 خواهی صادر کن. دهیم؛ هر حکمی که می ترجیح نمی

 و برانی حکم دنیا زندگی در توانی می تنها تو بکن. خواهی، می که کاري هر آري!
 دنیوي زندگی به و کُشی می را ما که است این دهی، انجام توانی می که کاري ترین بیش

 که: بدان اما دهی. می پایان ما

﴿ ٓ ا ٓ  َناَ�ٰ َخَ�ٰ  َ�َا فِرَ ِ�َغۡ  بَِرّ�َِنا َءاَمنَّا إِ�َّ �ۡ  َوَما
َ
حۡ ٱ ِمنَ  هِ َعلَيۡ  َتَناَرهۡ أ ُ ٱوَ  رِ� لّسِ  َخۡ�ٞ  �َّ

 ۡ�
َ
    ]٧٣: طه[  ﴾٧٣ َ�ٰٓ َو�
دیم تا گناهانمان و جادویی را که ما را به انجامش راستی ما به پروردگارمان ایمان آور به

 مجبور نمودي، ببخشد. و اهللا بهتر و پایدارتر است.

 دعا برخیزند.  موسی ي مقابله به که بود کرده مجبور را جادوگرانش فرعون،

 و ایمان که هنگامی بگرداند. یقین اهل و راستین مؤمنان جزو را ما متعال، اهللا که کنیم
 وگرنه کند، ایجاد خللی آن در تواند نمی چیزي هیچ بگیرد، جاي انسان قلب در یقین،

 ودخ جادوي و سحر به روز، ابتداي در بود. فرعون سپاهیان و مأموران جادوگران،

 در که ایمانی با و آوردند ایمان روز پایان در اما بودند؛ کافر و کردند می افتخار

 براي بزرگی و تلخ شکست این، ایستادند؛ فرعون روي در رو گرفت، جاي هایشان دل

 که این تا برنداشت سرکشی و طغیان از دست حال، این با اما رفت؛ می شمار به فرعون

 سوي به قومش و موسی برساند. قتل به را موسی گرفت تصمیم سرانجام،

 سمت به چون کردند؛ رها غرب در سرشان، پشت را مصر و گریختند »سرخ دریاي«
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 بودند. تعقیبشان در سپاهیانش و فرعون رسیدند؛ دریا به که این تا نمودند فرار شرق

 رویشان: پیش دریا، و بود سرشان پشت دشمن،

ۡص  قَاَل ﴿
َ
       ]٦١:  الشعراء[  ﴾٦١ َرُ�ونَ لَُمدۡ  إِنَّا ُموَ�ٰٓ  ُب َ�ٰ أ

 اصحاب موسى گفتند: حتماً به چنگشان خواهیم افتاد.

 هستند، ما سر پشت سپاهیانش و فرعون و ماست روي یشِپ دریا، که حاال گفتند:

 کنیم؟ فرار کجا به

ۖ  قَاَل ﴿ ٓ      ]٦٢:  الشعراء[  ﴾٦٢ ِدينِ َسَيهۡ  َرّ�ِ  َمِ�َ  إِنَّ  َ�َّ
گمان پروردگارم با من است و راه نجاتمان را به من نشان  (موسى) گفت: چنین نیست؛ بى

 خواهد داد.

 را شرایط ترین سخت که است چنین این ،والسالم الصالة علیهم پیامبران یقین آري!

 و بزند دریا به را عصایش که نمود وحی موسی به اهللا گرداند. می آسان برایشان
 باز دریا در راه دوازده و زد سرخ دریاي به را عصایش پروردگار، فرمان به موسی

 حال شد؛ باز دریا در راه دوازده ؛االاهللا الاهل بودند. طایفه دوازده اسرائیل بنی زیرا شد؛

 به اهللا زیرا کشد؛ نمی طول هیچ شود؟ خشک راه، دوازده این که کشدب طول باید درچق

 کرد: وحی موسی
  ]٧٧: طه[  ﴾ ٧٧ َ�ٰ َ�ۡ  َوَ�  َدَرٗ�  ُف تََ�ٰ  �َّ  ايَبَٗس  رِ حۡ ۡ�َ ٱ ِ�  اَطرِ�قٗ  لَُهمۡ  ۡب ۡ�ِ ٱفَ ﴿

 از رسیدن دشمن نگران مباش و نترس.راهی خشک در دریا برایشان باز کن و  ...

 این میان در دریا گذشتند؛ دریا از کامل امنیت در قومش، و موسی ترتیب بدین

 اهللا امر به اما است؛ سیال آب، که آن حال رسید؛ می نظر به ثابت کوهی سان به ها راه
 که آب هاي الیه میان در متعال، اهللا اند: گفته علما از برخی گردید. ثابت کوهی مانند

 از را دیگر یک اسرائیل بنی که بود گذاشته باز هایی روزنه رسیدند، می نظر به کوه مانند

 موسی وقتی اند. شده غرق هانشان،مراه سایر که نکنند گمان تا دیدند می آن الي هالب

 به اهللا امر به دریا شدند؛ دریا وارد فرعونیان و فرعون آمدند، بیرون ادری از اناهانشمره و

 از اي اندازه به اسرائیل بنی رسیدند. هالکت به فرعونیان ي همه و درآمد اولش حالت

 پیکر متعال، اهللا رو این از است؛ نشده غرق فرعون، کردند فکر که ترسیدند می فرعون
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 هالکت به فرعون که شوند مطمئن تا داد نشان ها آن به آب سطح روي را فرعون جانِ بی

 فرماید: می اهللا که چنان است. رسیده

يَك  مَ وۡ ۡ�َ ٱفَ ﴿ ۚ  َفَك َخلۡ  لَِمنۡ  ِ�َُكونَ  بَِبَدنَِك  ُ�َنّجِ     ]٩٢:  يونس[  ﴾َءايَٗة
 داریم تا عبرتی براي آیندگان باشی. پس امروز جسدت را سالم نگاه می

 سه این در برادرم! است. شده هالك که شدند مطمئن و دیدند را جسدش آري؛

 گرفتار را ها آن چگونه متعال، اهللا اما بودند؛ سرکشی و یانطغ اوج در که ربنگ امت

 به بالیدند، می آن به که چیزي با متناسب چگونه که بنگر بود! کمینشان در و کرد عذاب

 هالك باد مثل چیزي با پس نیرومندتریم؛ همه از ما گفتند: می عاد قوم رسیدند! هالکت

 هالك ارگبمر فریادي و لرزه زمین ي سیلهو به صالح، قوم است! طیفل اصل، در که شدند

 اش دشاهیپا به فرعون، رفتند. میان از و گشتند غرق آب در فرعونیان، و فرعون و شدند

 کرد: می افتخار بود، جاري قلمروش در که هایی آب و

لَيۡ  مِ َقوۡ َ�ٰ  قَاَل  ۦِمهِ قَوۡ  ِ�  نُ َعوۡ فِرۡ  َونَاَدىٰ ﴿
َ
ِ َوَ�ٰ  ِمۡ�َ  ُك ُملۡ  ِ�  َس �  ٱ ِذه

َ
 ِريَ�ۡ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ�

� َ�ۡ  ِمن فََ�  ِ�ٓ
َ
ونَ ُ�بۡ  أ مۡ  ٥١ ِ�ُ

َ
۠  أ نَا

َ
ِيٱ َذاَ�ٰ  ّمِنۡ  َخۡ�ٞ  �  يُبِ�ُ  يََ�ادُ  َوَ�  َمِه�ٞ  ُهوَ  �َّ

لۡ  َ�ٓ فَلَوۡ  ٥٢
ُ
سۡ  هِ َعلَيۡ  ِ�َ �

َ
ٞ أ وۡ  َذَهٍب  ّمِن وَِرة

َ
ٓ  أ ۡ ٱ َمَعهُ  ءَ َجا   ﴾٥٣ َ�ِ�ِ�َ ُمقۡ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل

  ]  ٥٣  ،٥١: الزخرف[ 
آورد: آیا پادشاهی مصر از آنِ من نیست؟ و این جویبارها از  و فرعون در میان قومش بانگ بر

مگر نه این است که من از این شخص فرومایه که  بینید؟ فرودست کاخم روان است؛ آیا نمی
هاي زرین به او آویخته نشده یا چرا  بند تواند خوب سخن بگوید،  بهترم؟ چرا دست نمی

 اند؟ هش نیامدهمرانی هفرشتگا

 کرد. می افتخار بدان که چیزي همان با یعنی د؛نمو غرق آب در را فرعون متعال، اهللا
 فرماید: می خود ي درباره اهللا که است کرده اشاره آیه این به /مؤلف

ٓ  لَمُ َ�عۡ ﴿  ٱ �َِنةَ َخا
َ
ُدورُ ٱ ِ� ُ�ۡ  َوَما ُ�ِ �ۡ ۡ�     ]١٩: غافر[  ﴾١٩ لصُّ

 داند. دارند، می ها پنهان می چه را سینه ها و آن چشم(اهللا) خیانت 

 چشم از دور انسان که سان بدین شوند. می خیانت مرتکب نیز ها چشم آري!

 که داند می اهللا اما ند؛ا اطالع بی دیگران، گرچه ؛شود می حرام نگاه مرتکب دیگران،

 خیانت مفهوم رد ،دیگران به سوء نظر چنین هم است. شده حرام نگاه مرتکب انسان
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 نظر که یابد درنمی خود، دارند، سوء نگاه او به که شخصی گرچه گنجد. می ها چشم

 چیز به انسان که هنگامی نیز و است. آگاه بد، نگاه از اهللا اما ؛اند کرده او به بدي

 چیز آن به او نگاه که شود نمی متوجه ،بیند می را کننده نگاه که کسی کند؛ می نگاه حرامی

 روي از نگاه، نای که داند می اهللا یقین به اما رضا؛ روي از یا است انکار روي از م،حرا

 باشد؛ می آگاه ها چشم خیانت از  هک ست ذاتی زیرا رضایت؛ وير از یا است انکار

 است. آگاه گذرد، می انسان دل در که چه آن از یعنی داند. می را ها سینه راز که گونه همان

 فهم و درك و اندیشیدن جاي که هستند ها دل این، و دارند جاي ها سینه در ها دل

 فرماید: می متعال، اهللا روند. می شمار به تدبیر و عقل جایگاه ها، دل یعنی باشند؛ می
فَلَمۡ ﴿

َ
ْ  أ  ٱ ِ�  �َِسُ�وا

َ
 ﴾قِلُونَ َ�عۡ  قُلُوبٞ  لَُهمۡ  َ�َتُكونَ  ِض �ۡ�

 داشته باشند که با آن دریابند؟هایی  پردازند تا دل آیا در زمین به گردش نمی 

 فرماید: می آیه این ي ادامه در سپس

 ٱ َ� َ�عۡ  َ�  فَإِ�ََّها﴿
َ
ُدورِ ٱ ِ�  لَِّ� ٱ ُقلُوُب لۡ ٱ َ� َ�عۡ  ِ�نَوَ�ٰ  رُ َ�ٰ بۡ ۡ�   ]  ٤٦:  احلج[  ﴾٤٦ لصُّ

 .گردد میهاست که کور  هاي درون سینه د؛ بلکه دلشو ها، نابینا نمی  راستی چشم به

 گونه همان است! شده نازل مردم کنونی وضعیت ي درباره آیه، این گویا اهللا! سبحان

 داشته وجود پرسش این حال، و گذشته در چون دارد؛ اشاره گذشته مردم وضعیت به که

 مغز؟ در یا است قلب در عقل، محل که
 دچار مسأله این ي درباره دارند، قضایا و مسایل به مادي کامالً نگاهی که کسانی

 روشن و واضح وگرنه، کنند؛ نمی مراجعه پیامبرش و اهللا رهنمود به و اند شده شتباها

 فرماید: می که چنان است. سینه در قلب، جاي و باشد می قلب در عقل، جاي که است

فَلَمۡ ﴿
َ
ْ  أ  ٱ ِ�  �َِسُ�وا

َ
ٓ  قِلُونَ َ�عۡ  قُلُوبٞ  لَُهمۡ  َ�َتُكونَ  ِض �ۡ� وۡ  بَِها

َ
ۖ  َمُعونَ �َسۡ  َءاَذانٞ  أ  بَِها

 ٱ َ� َ�عۡ  َ�  فَإِ�ََّها
َ
ُدورِ ٱ ِ�  لَِّ� ٱ ُقلُوُب لۡ ٱ َ� َ�عۡ  ِ�نَوَ�ٰ  رُ َ�ٰ بۡ ۡ�   ]  ٤٦:  احلج[  ﴾٤٦ لصُّ

هایی که با  هایی داشته باشند که با آن دریابند یا گوش پردازند تا دل آیا در زمین به گردش نمی
 گردد. هاست که کور می هاي درون سینه شود؛ بلکه دل ها، نابینا نمی  راستی چشم آن بشنوند؛ به

 نیز خدا رسول گفتار باشد؛  می قلب در عقل جاي که است روشن کامالً قضیه 

الَ « است: فرموده که چنان کند؛ می تأیید را همین
َ
 َصلَحَ  صلََحت إذا ُمضَغةً  اجلَسدِ  يف و�ِنَّ  أ

  لُكُّه: اجلََسدُ  فَسدَ  فََسَدْت  َو�ِذا لُكُّه، اجلَسدُ 
َ
ُب  َوِ�  الَ أ

ْ
 بدن، در که بدانید« یعنی: ؛»الَقل
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 عضو، آن که بدانید است. آن به وابسته بدن ي همه فساد و صالح که ست گوشتی پاره

 است، گفته سخن اش درباره وضوح به اهللا، کتاب که اي قضیه ي درباره لذا ».است قلب

 آگاه آن از و ست چیزي هر ي آفریننده ،اهللا که آن حال دارید؟ گمانی و فکر چه

 یا گاهددی هر باید پس است! روشن کامالً باره این در نیز  پیامبر گفتار و سنت باشد. می

 زیرِ را آن یا بیندازیم دور ،باشد می پیامبرش سنت یا خدا کالم خالف بر که را سخنی

 باشد می عقل جایگاه قلب، بنابراین نکنیم. آن به توجهی هیچ و نماییم لگدمال پاهایمان

 سوي به را ها آن مغز، و رسد می ما ذهن به که ست هایی خیال و تصورها جايِ مغز، و

 و  دارد قلب براي را منشی حکم مغز، کند. می نهی و امر قلب، گاه آن و فرستد می قلب
 فرماید: می متعال اهللا نیست. بعید این،

نُفِسُ�مۚۡ  َوِ�ٓ ﴿
َ
فََ�  أ

َ
ونَ ُ�بۡ  أ     ]٢١: الذاريات[  ﴾٢١ ِ�ُ

 بینید؟ ست)؛ پس آیا نمی هایی و در وجود خودتان (نیز نشانه

 قلب به بدن، ي همه فساد و صالح که شد اشاره نکته بدین اهللا رسول حدیث در

 فساد و صالح که نداشت معنا دیگر نبود، نهی و امر جاي قلب، اگر لذا دارد. بستگی

 مغز با و است تدبیر و عقل جاي ، دل رو این از باشد. وابسته قلب فساد و صالح به بدن

 تباه نیز تفکر قدرت و عقل شود، مختل مغز اگر زیرا نیست؛ ارتباط بی نیز ذهن یا

 یعنی باشد؛ می دل در تدبیر، قدرت یا عقل که باشیم داشته توجه حال، این با گردد. می

 فرماید: می اهللا که طور همان است. سینه در که قلبی همان

ُدورِ ٱ ِ�  لَِّ� ٱ ُقلُوُب لۡ ٱ َ� عۡ �َ  ِ�نَوَ�ٰ ﴿       ]٤٦:  احلج[  ﴾٤٦ لصُّ
 گردد. هاست که کور می هاي درون سینه بلکه دل

 ».هاست سینه درون که هایی دل« فرمود:
 است آورده را خطاب بن عمر حدیث باب، این در آیاتی ذکر از پس /مؤلف

 شود. می تعریف آن در حسانا و ایمان و اسالم یعنی ما، دین یلامس ترین اساسی که
*** 
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ا گوید: می /مؤلف  مَّ
َ
 األحاديث: وأ

ل: َ�ْن ُعمَر بِن اخلطاب -٦١ وَّ
َ
وٌس ِعْند رسوِل ا�َّ  فاأل

ُ
ُْن ُجل َذات  قال: بَيْنما �َ

ر ال
َ
ث
َ
ْعر، ال يَُرى علْيِه أ ْيَنا رُجٌل َشديُد بياِض اثلِّياب، شديُد سواِد الشَّ

َ
 َطلع َعل

ْ
َفر، يَْوٍم إِذ سَّ

 انلَّيِبِّ 
َ

َس إىِل
َ
حد، حىتَّ َجل

َ
ُه منَّا أ

ُ
ْيه ىلَعَ  وال َ�ْعرِف  ُركَبتْيه، َوَوضع كفَّ

َ
َبتَْيِه إىِل

ْ
ْسَنَد َر�

َ
أ
َ
ف

ِ� عن اإلسالم فقاَل رسوُل ا�َّ  خرِبْ
َ
ُد أ َ : « فِخذيِه وقال: يا �مَّ

َ
ْن ال إهِل

َ
ْن �َْشَهَد أ

َ
اِإلسالُم أ

نَّ 
َ
، وأ  ا�َّ

َّ
ْيَت إِِن  إِال

ْ
اكَة وتُصوَم َرمَضان، وحتُجَّ ابل الََة َوتُؤِ�َ الزَّ ِ َوتُِقيَم الصَّ داً رسوُل ا�َّ ُ�َمَّ

ِْه َسبيالً  ِ� عن اِإليمان. ». اسَتَطعَت إيِلَ ْخرِبْ
َ
أ
َ
ه، قال: ف

ُ
ق ُ و�صدِّ

ُ
هل

َ
ُ �ْسأ

َ
عِجْبنا هل

َ
قال: صَدقت. ف

اَل: 
َ
ِ ومالئِ�َ «ق ْن تُْؤِمن بِا�َّ

َ
هأ ِ ورَشِّ َقَدرِ َخْ�ِه

ْ
وِم اآلِخر، وتُؤِمَن بال

ْ
ُتبِِه وُرُسلِه وايل

ُ
». تِه و�

ِ� عن اِإلْحسان. قال:  ْخرِبْ
َ
َت قال: فأ

ْ
ْم تَُ�ْن تَراُه «قال: صدق

َ
نََّك تَراه. فإِْن ل

َ
�
َ
ْن َ�ْعُبَد ا�َّ ك

َ
أ

اعِة. قال: ». فإِنَُّه يَراكَ  ِ� عن السَّ ْخرِبْ
َ
أ
َ
ائِلَما امل«قال: ف َم ِمن السَّ

َ
ْعل

َ
قال: ». ْسُؤوُل َ�ْنَها بأ

اَل: 
َ
َماراتَِها. ق

َ
ْخرْبِ� َ�ْن أ

َ
أ
َ
اءِ «ف َة راِعَء الشَّ

َ
عال

ْ
ُعراَة ال

ْ
ْن تَرى احُلَفاةَ ال

َ
َمُة ر�ََّتها، وَأ

َ
ْن تَ� األ

َ
أ

ُنيانِ  ون يف ابلْ
ُ
ق، فلبْثُت ملِيًّا، ُ�مَّ قال: ». يَتطاول

َ
 «ُ�مَّ انْطل

َ
ائُِل؟يا ُعمر! أ » تَدرِي مِن السَّ

ْعلُم قال: 
َ
ُ أ

ُ
ُ ورُسوهل ُم�م ِديَنُ�مْ «قلت: ا�َّ

ِّ
تَاُ�ْم يُعل

َ
إِنَُّه ِجرْبِ�ُل أ

َ
 )1( مسلم] [روايت». ف

نشسته بودیم؛ ناگهان مردي  اهللا گوید: نزد رسول می عمر بن خطاب ترجمه:
وارد مجلس شد؛  که لباس بسیار سفیدي پوشیده بود و موهاي بسیار سیاهی داشت،

اي  گونه به شناخت. نزد پیامبر یک از ما، او را نمی آثار سفر بر او نمایان نبود و هیچ
چسباند و دو دستش را روي پاهاي  نشست که زانوهایش را به زانوهاي پیامبر

 »ي اسالم بگو که چیست؟ اي محمد! به من درباره«و گفت:  خویش گذاشت
ین است که گواهی دهی معبود راستینی جز اهللا وجود اسالم، ا«) فرمود: (پیامبر

ي اوست و نماز را برپا داري و زکات دهی و ماه رمضان را  ندارد و محمد، فرستاده
». ي خدا بروي و اگر توانایی و استطاعت داشتی، به حج خانه بگیريروزه 
ود، کند و خ تعجب کردیم که خود، سؤال می ما». درست گفتی«کننده) گفت:  (سؤال

ایمان، این است «فرمود: » چیست؟ ایمان به من بگو که«نماید. پرسید:  تصدیقش می
هایش، و پیامبرانش و روز قیامت (آخرت) و نیز به  که به اهللا، و فرشتگانش، و کتاب

 .8صحیح مسلم، ش:  )1(
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احسان «سؤال کرد:  ».ایمان و باور داشته باشی از سوي اهللا، تقدیر خیر و شر
که اهللا را چنان عبادت کنی که گویا او را  احسان، این است «فرمود: » چیست؟

بینی، پس با یقینِ  چنین عبادتش کنی که گویا او را می توانستی این بینی؛ و اگر نمی می
ي (زمانِ) قیامت خبر  به من درباره«گفت: ». بیند، عبادتش نما که او، تو را می به این

کننده، داناتر  ا) از سؤالخد پرسی (یعنی خود رسول کسی که از او می«فرمود: ». بده
هاي قیامت است)  از نشانه«(فرمود: ». هایش بگو پس به من از نشانه«گفت: ». نیست

بینی که  ها را می هاي نیازمند و چوپان برهنه و پابرهنگان و )1(که کنیز، آقایش را بزاید
 رفت. مدت کننده پس از آن، سؤال». گیرند میدیگر سبقت  سازي بر یک در ساختمان

چه کسی  کننده دانی که سؤال یا میآاي عمر! «فرمود:  زیادي درنگ کردم؛ پیامبر
نزدتان آمد تا دینتان  ئیل بود؛رجب او«دانند. فرمود:  امبرش بهتر میگفتم: اهللا و پی» بود؟

 ».را به شما آموزش دهد
 شرح

ن یا پیش آمد» مفاجئه«که در حدیث آمده، ظرف است و بر » بینما«ي  واژه 
آمده است. » حرف مفاجئه« ،رو پس از آن از این کند؛ اي داللت می ناگهانی مسأله

 خدا گوید: نزد رسول کنید، راوي می ي حدیث مشاهده می طور که در ترجمه [همان
نزد  هر حال، صحابه نشسته بودیم که ناگهان مردي سفیدپوش وارد مجلس شد.] به

ي  همواره در میان اصحاب و خانواده هللا زیرا رسول ؛نشستند می زیاد خدا رسول
کرد؛ حتی  خود حضور داشت. در خانه، از هیچ خدمتی به خانواده دریغ نمی

نمود. و در مسجد نیز  زد و کفش تعمیر می وصله می  دوشید، لباس گوسفندها را می
گذاشت که یک  رفت و نمی بود؛ به عیادت بیمار یا دیدن نزدیکان می با صحابه

نْ «در حدیث آمده است:  )1(
َ
َمةُ  ت�َ  أ

َ
، مفهومش را کثرت نافرمانی فرزندان از /ابن حجر ».ر�َّتَها األ

پندار وي، مفهوم حدیث از این قرار است که دختران به مادرانشان، امر و  است؛ به   مادرانشان دانسته
کنایه این را  /عثیمین طور که در شرح حدیث، مشاهده خواهید کرد، عالمه ابن اما همان ؛کنند نهی می

رسند که حکم رییس  جایی می اي که کنیزانِ زیردست به گونه ها دانسته است؛ به از کثرت اموال و دارایی
ي مفهوم این  کثرت کنیزان و کنیززادگان را به عنوان رأي جمهور علما درباره /یابند. نووي را می

 حدیث، ذکر کرده است. [مترجم]
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بود. مثل  از وقتش ضایع شود؛ بلکه همواره مشغول اطاعت و بندگی اهللا لحظه هم
کنیم!  سادگی، اوقاتمان را ضایع می ما نبود که ارزشی براي وقت خود قایل نیستیم و به

رین ارزش را متبهاترین چیز براي انسان است، اما ک واقعاً عجیب است که وقت، گران
 فرماید: می هد! اهللاد برایش دارد و بهاي اندکی به آن می

﴿ ٰٓ ٓ  إَِذا َح�َّ َحَدُهمُ  ءَ َجا
َ
ۡ ٱ أ ٓ  ٩٩ ِجُعونِ رۡ ٱ َرّبِ  قَاَل  ُت َموۡ ل �ۡ  َلَعّ�ِ

َ
 �ِيَما الِحٗ َ�ٰ  َمُل أ

    ]١٠٠  ،٩٩:  املؤمنون[  ﴾ُتۚ تََر�ۡ 
گوید: اي پروردگارم! مرا بازگردان تا در سرایی  و چون مرگ هر یک از ایشان فرا رسد، می

 نیک را) رها کردم، به انجام اعمال شایسته بپردازم.که (کارهاي 

کند که به دنیا بازگردد و دیگر، وقتش را ضایع  انسان پس از مرگش آرزو می
ام، بهره ببرم؛  گوید: مرا به دنیا بازگردان تا از مال و همسر و سواري و خانه نکند. نمی

ها  نیکی بپردازم که نسبت به آنگوید: مرا به دنیا بازگردان تا به انجام کارهاي  بلکه می
به  ما متأسفانه ام. فرصتی که داشتم، گذشت و از آن، استفاده نکردم. کوتاهی کرده

گذرانیم؛ بلکه گاه وقتمان را در  دهیم و آن را بیهوده می وقتمان بهاي زیادي نمی
طور عموم  کنیم. منظورم، شخصِ خاصی نیست؛ بلکه به سپري می بار زیانکارهاي 

کنند  تر مسلمانان، اوقاتشان را در غفلت و فراموشی یا بازي و سرگرمی، تلف می بیش
گذرانی و  ها به خوش و نسبت به مسایل دینی خود، جدي نیستند. متأسفانه مسلمان

که  حال آن زنند؛ چ توجهی، به دینشان لطمه میاند و بدون هی پروري روي آورده تن
 رداخت.پ همواره به کارهاي مفید می پیامبر

نزدش نشسته بودند که ناگهان مردي سفیدپوش که موهاي بسیار  صحابه
شناخت، وارد مجلس  کس او را نمی سیاهی داشت و آثار سفر بر او نمایان نبود و هیچ

لذا  جاست؛ جا آمده یا اهل فالن بگویند که از فالن شد. مسافر نبود که صحابه
شد. سفرهاي  از سفر، بر رویش دیده نمی عجب کردند؛ زیرا پاکیزه بود و هیچ اثريت

غبار زیادي بر روي رو گرد و  شد و از این آن زمان با شتر یا با پاي پیاده انجام می
شد، مسافر نبود؛  و صحابه اي که وارد مجلس پیامبر اما غریبه نشست؛ مسافر می

ابه، او را یک از صح شد. البته هیچ چون آثار سفر و گرد و غباري بر رویش دیده نمی
بود؛ یکی از  نشست؛ او جبرئیل امین شناخت. جلو رفت و مقابل پیامبر نمی

به  زیرا حامل وحی از سوي اهللا ی، بلکه برترین فرشتگان؛هتگان الترین فرش بزرگ
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دو بار، او را به شکل و  ست که پیامبر ي بزرگی جبرئیل، فرشتهپیامبران بوده است. 
ت: یک بار در زمین و یک بار هم در آسمان. باري در زمین اش دیده اس ي اصلی قیافه

د بال داشت و افق آسمان را گرفته بود.  این شصاو را دید که ش» حراء«در غار 
 خدا بسته بود و رسول ي آسمان را به روي پیامبر ي کرانه ي بزرگ، همه فرشته

 فرماید: می د بال دارد؛ اهللاشصاهللا! ش توانست آسمان را ببیند. سبحان نمی
ۡ ٱ َجاِعلِ ﴿ ْوِ�ٓ  رُُسً�  �َِكةِ َمَ�ٰٓ ل

ُ
جۡ  أ

َ
ثۡ  نَِحةٖ أ ٰ  َ�ٰ مَّ  ]  1: فاطر[  ﴾عَۚ َوُرَ�ٰ  َث َوثَُ�

 گانه و چهارگانه قرار داده است. هاي دوگانه، سه آور و داراي بال ذاتی که فرشتگان را پیام

 .کنند سرعت پرواز می هایی دارند که با آن، به آري! فرشتگان بال
 مشاهده کرد. اهللا متعال »املنت� ةسدر«را در  دومین بار، جبرئیل پیامبر

 فرماید: می

�ٖ  ُذو ٥ ُقَوىٰ لۡ ٱ َشِديدُ  ۥَعلََّمهُ  ٤ يُوَ�ٰ  وَۡ�ٞ  إِ�َّ  ُهوَ  إِنۡ ﴿  َوُهوَ  ٦ َتَوىٰ سۡ ٱفَ  ِمرَّ
 ِ  ٱب

ُ
 ٱ فُقِ ۡ�

َ
�ۡ ٰ ٰ  َدنَا ُ�مَّ  ٧ ۡ�َ وۡ  َسۡ�ِ قَوۡ  قَاَب  فََ�نَ  ٨ َ�َتَد�َّ

َ
دۡ  أ

َ
  ]  ٩ ،٤: النجم[ ﴾٩ َ�ٰ أ

ي) خیلی توانمند، به او آموزش  شود.(فرشته سخنش، چیزي جز وحی نیست که به او نازل می
ي بلند (آسمان)  اي) نیرومند که (فراروي پیامبر) راست ایستاد. و او در کرانه داده است.(فرشته

 تر رسید. ي دو کمان یا نزدیک لهي فاص گاه نزدیک شد و فرود آمد. و به اندازه بود.آن

 از باال فرودآمد و به محمد مصطفی این دیدار در زمین بوده است؛ جبرئیل 
 فرماید: ي این سوره می در ادامه ی را به ایشان ابالغ کرد. اهللاهنزدیک شد و وحی ال

خۡ  لَةً نَزۡ  رََءاهُ  َولََقدۡ ﴿
ُ
ۡ ٱ َرةِ ِسدۡ  ِعندَ  ١٣ َرىٰ أ     ]١٤  ،١٣:  نجمال[  ﴾١٤ ُمنَتَ�ٰ ل

 ».المنتهی سدرة«راستی یک بار دیگر نیز او را دیده است؛ نزد  و به

اش دیده  ي اصلی را به شکل و قیافه دو بار جبرئیل اهللا به هر حال، رسول
توانند خود را به  ان داده است که می متعال، این توانایی را به فرشتگاست. البته اهللا

به شکل یک مرد، وارد  . جبرئیلدرآورندخود  هایی غیر از شکل اصلی شکل
وهایش را اي نشست که زان گونه به شد و مقابل پیامبر و صحابه مجلس پیامبر

بر الفاظی که  به زانوي ایشان چسباند و دستانش را روي پاهاي خویش گذاشت. بنا
 دستانش را روي پاهاي خود اند: جبرئیل مده است، علما گفتهآدر این روایت 

. این، از کمال ادب است که انسان در برابر معلمش گذاشت، نه روي پاهاي پیامبر
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مؤدبانه و با آمادگی کامل بنشیند و به درس استاد و سخنانش گوش بسپارد. 
با » ي اسالم بگو که چیست؟ به من درباره«وارد این جلسه شد و گفت:  جبرئیل
 خدا نشینان، رسول مانند بادیهداد و ایشان را مخاطب قرار ن» خدا! اي رسول«عبارت 

اي « را با عبارت اهللا رسول ،اعراب زیرا نداد؛را با نام ایشان، مورد خطاب قرار 
د، با باره شنیده بودن را در این البته کسانی که رهنمود اهللا ؛زدند صدا می »محمد!

دا! زیرا اهللا گفتند: اي رسول خ زدند؛ بلکه می صدا نمیرا  خدا چنین عبارتی، رسول
 متعال در کتابش فرموده است:

﴿ َّ�  ۡ�َ ْ ۚ ٗض َ�عۡ  ِضُ�مَ�عۡ  ءِ َكُدَ�ٓ  َنُ�مۡ بَيۡ  لرَُّسولِ ٱ ءَ ُدَ�ٓ  َعلُوا     ]٦٣:  النور[  ﴾ا
 دیگر قرار ندهید. صدا زدن پیامبر را همانند صدا زدن یک

صدا  یگر رادکرا آن گونه صدا نزنید که ی بدین معناست که پیامبر ،این آیه
صدا شود که  برداشت مینیز آیه این مفهوم این زنید؛ بلکه ادب را رعایت کنید. از  می

امر و نهی او را مانند فرمان سایر مردم  یا به عبارت دیگر پیامبریا فراخوان زدن 
واه خود، اگر خواسته باشید، از آن اطاعت کنید و اگر میلتان لخقرار ندهید که به د
اطاعت نمایید. لذا این  د؛ خیر، بلکه همواره از امر و نهی پیامبرنباشد، ترکش نمایی

خاطر دوري از علم و دانش و  ها، به نشین گیرد. البته بادیه آیه، هر دو مفهوم را دربرمی
خواستند او را صدا  آمدند و می می به سبب جهل و ناآگاهی، هنگامی که نزد پیامبر

 ».اي محمد!«گفتند:  بزنند، می
ْن «فرمود:  گفت که من بگو: اسالم چیست؟ پیامبر به پیامبر یلجبرئ 

َ
أ

... ِ داً رسوُل ا�َّ نَّ ُ�َمَّ
َ
، وأ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
ْن ال إهِل

َ
یعنی: اسالم، این است که گواهی دهی  ؛»�َْشَهَد أ

تین رکن این، نخس ».ي خداست معبود برحقی جز اهللا وجود ندارد و محمد، فرستاده
یعنی اولین رکن اسالم، این است که با زبان، شهادتین را  باشد؛ اسالم میي  یا پایه

ي  قلب اعتراف کنی که معبود راستینی جز اهللا نیست و محمد فرستاده بگویی و به
ي ربوبیت اوست؛ چون کسی که به سوي اهللا روي  اهللا، فرع یا شاخه. الوهیت اوست

 به ربوبیت او خواند، در حقیقت فریاد می هرا ب کند یا او آورد و یا او را عبادت می می
باشد؛ یعنی در مقام و جایگاه » رب«چون معبود، باید  اقرار و اذعان نموده است؛

ستند، ه رو کسانی که منکر صفات اهللا از این دارد؛پروردگار که صفات کاملی 
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؛ زیرا پرستند را می» هیچ«ی، هزیرا با انکار صفات ال نقص بزرگی در عبودیت دارند؛
رب یا پروردگار باید داراي صفات کامل باشد و معبودي که از صفات کمال 

معبود، باید داراي صفات کامل باشد تا  برخوردار نیست، در حقیقت، هیچ است.
 رو اهللا متعال، فرموده است: از این ي صفات کمالش، عبادت و پرستش شود؛مقتضا به

﴿ ِ  ٱ َوِ�َّ
َ
ٓ سۡ ۡ� ۖ  ُعوهُ دۡ ٱفَ  َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱ ءُ َما     ]١٨٠: األعراف[  ﴾بَِها

 ها بخوانید.ها از آنِ اهللا است. پس او را با این نامو بهترین نام

، هاي نیک اهللا ها عبادت کنید و با توسل به نام یعنی: او را با توسل به این نام
جا، هم دعاي عبادت را  هاي خود را از او درخواست نمایید. دعا، در این خواسته

 ؛عبادت ،[دعا، دو معنا دارد: یکی شود و هم دعاي مسألت یا درخواست را. می شامل
  .]و دیگري، درخواست

ي مقرّب و نه  ، یعنی هیچ معبود برحقی جز اهللا وجود ندارد؛ نه فرشتهإالاهللا �ال
پیامبري مرسل؛ نه خورشید و ماه، و نه سنگ و درختی؛ و نه هیچ ولی، صدیق و 

ي پیامبران، این  ؛ هیچ معبود برحقی جز اهللا یگانه وجود ندارد. همهاهللاإال ال�شهیدي. 
اند؛ اهللا متعال  یا پیام توحیدي را آورده و با همین کلمه، برانگیخته شده  کلمه

 فرماید: می

﴿ ٓ رۡ  َوَما
َ
نَّهُ  هِ إَِ�ۡ  نُوِ�ٓ  إِ�َّ  رَُّسولٍ  مِن لَِك َ�بۡ  مِن نَاَسلۡ أ

َ
ٰ  َ�ٓ  ۥ� ٓ  هَ إَِ� ۠  إِ�َّ نَا

َ
  ﴾٢٥ بُُدونِ �ۡ ٱفَ  �

   ]٢٥: األنبياء[ 
که به او وحی کردیم که هیچ معبود برحقی  و پیش از تو هیچ پیامبري نفرستادیم مگر این

 جز من وجود ندارد؛ پس مرا عبادت و پرستش کنید.

 فرماید: چنین می هم

ةٖ  ُ�ِّ  ِ�  َناَ�َعثۡ  َولََقدۡ ﴿ مَّ
ُ
نِ  رَُّسوً�  أ

َ
ْ �ۡ ٱ أ َ ٱ ُبُدوا ْ جۡ ٱوَ  �َّ ٰ ٱ َتنُِبوا   ]  ٣٦: النحل[ ﴾ُغوَت ل�َّ

در هر امتی، پیامبري (با این پیام) فرستادیم که اهللا را عبادت و پرستش کنید و از معبودان 
 باطل دوري نمایید.

کسی که این کلمه را تصدیق کند و با اذعان و اعتراف قلبی، بر زبان بیاورد و به 
انجام دهد، وارد بهشت خواهد شد؛ یعنی این  مقتضاي ایمانش، کار نیک و شایسته

نيا ال «فرموده است:  رساند. پیامبر کلمه، او را به بهشت می َمن اكَن آِخُر الكِمِه ِمَن ادلُّ
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باشد، وارد  االاهللا الاهل کسی که آخرین سخنش در دنیا«عنی: ی ؛»� إال اهللا َدَخَل اجلَنَّةَ 
 را جزو چنین کسانی بگرداند. ي ما اهللا متعال، همه». شود بهشت می

که  گواهی به این آري؛». ي خداست و گواهی دهی که محمد، فرستاده«فرمود: 
اهللا متعال است، بخش دوم ي  محمد بن عبداهللا هاشمی قریشی عربی، فرستاده

از میان پیامبران،  از آن جهت رود؛ شمار می نخستین رکن اسالم بهبه عنوان  شهادتین
یعنی با  عثت ایشان، سایر ادیان، منسوخ شد؛را ذکر کرد که با ب اهللا تنها محمد رسول
دین یهود و نصارا باطل گردید و دیگر، دینی جز اسالم، پذیرفته  بعثت رسول اهللا
 فرماید: می نخواهد شد؛ اهللا

  ﴾٨٥ ِ�ِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ مِنَ  ِخَرةِ �ٱ ِ�  وَُهوَ  هُ مِنۡ  بََل ُ�قۡ  فَلَن ادِينٗ  مِ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ َ�ۡ�َ  تَغِ يَبۡ  َوَمن﴿
    ]  ٨٥: آل عمران[ 

کاران شود و در آخرت از زیانو هر کس دینی جز اسالم بجوید، هرگز از او پذیرفته نمی
 خواهد بود.

اش  ولی همه شوند؛ ي خود، رنج زیادي متحمل می هاي خودساخته براي عبادت
      شود. فرمود: پذیرفته نمیها  بخشد و از آن بیهوده است و هیچ سودي به آنان نمی

یعنی  ؛»کاران خواهد بود و در آخرت، جزو زیان: «﴾ِ�ِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ ِمنَ  ِخَرةِ �ٱ ِ�  وَُهوَ ﴿
 بینند؛ ط زیان میفق ظاهر در دنیا سودي ببرند، ولی در آخرت ن کسانی حتی اگر بهچنی

دانند،  بن مریم میزیرا دینشان، باطل است. لذا نصارا که امروزه خود را پیرو عیسی 
ها پیکار  بیاید، با آن گاه که آناز آنان بیزار است و  گو هستند و عیسی مسیح دروغ

پذیرد؛  آید و دینی جز اسالم را نمی گونه که در آخر زمان می خواهد کرد؛ همان
ها)   ي نصرانی خوك (غذاي مورد عالقهشکند و  صلیب، یعنی نماد آیین نصارا را می

دارد و  برد و چنین مدعیان دروغینی را به پرداخت جزیه یا مالیات وامی میرا از میان 
 فقط آیین اسالم، مورد قبول اوست.

 محمد، رسول خداست؛ به سوي چه کسانی؟
 فرماید: می طور که اهللا ي مردم. همان به سوي همه

ِيٱ َ�َباَركَ ﴿ َل  �َّ ٰ  قَانَ ُفرۡ لۡ ٱ نَزَّ ِ َ�بۡ  َ�َ    ]  ١: الفرقان[  ﴾١ نَِذيًرا لَِم�َ َ�ٰ لِلۡ  ِ�َُكونَ  ۦِده
 ي جهانیان باشد. دهنده اش نازل کرد تا بیم بس واال و بابرکت است ذاتی که قرآن را بر بنده
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 فرماید: چنین می هم ن برانگیخته شده است. اهللا متعالي جهانیا براي همه یعنی پیامبر

َهاَ�ٰٓ  قُۡل ﴿ ُّ�
َ
ِ ٱ رَُسوُل  إِّ�ِ  �َّاُس ٱ � ِيٱ َ�ِيًعا ُ�مۡ إَِ�ۡ  �َّ َ�ٰ ٱ ُك ُملۡ  ۥَ�ُ  �َّ ٰ لسَّ  تِ َ�

 ٱوَ 
َ
ْ  َٔ َ�  َوُ�ِميُتۖ  ۦيُۡ�ِ  ُهوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�ٰ  َ�ٓ  ِض� �ۡ� ِ  اِمُنوا ِ ٱب  ٱ �َِّ�ِّ ٱ َورَُسوِ�ِ  �َّ

ُ
�ۡ ِّ ِيٱ ّ�ِ َّ� 

ِ  ِمنُ يُؤۡ  ِ ٱب     ]١٥٨: األعراف[  ﴾١٥٨ َتُدونَ َ�هۡ  َلَعلَُّ�مۡ  تَّبُِعوهُ ٱوَ  ۦتِهِ َوَ�َِ�ٰ  �َّ
ي ي شما هستم؛ فرستادهي اهللا به سوي همهراستی که من فرستاده بگو: اي مردم! به

ها و زمین از آنِ اوست؛ هیچ معبود برحقی جز او وجود پروردگاري که فرمانروایی آسمان
امبر اش ایمان بیاورید؛ همان پیمیراند؛ پس به اهللا و فرستادهکند و میندارد؛ زنده می

 اي که به اهللا و سخنانش ایمان دارد؛ و از او پیروي کنید تا هدایت یابید.نخوانده درس

اي که پیام مرا بشنود و  یهودي و نصرانیهر «سوگند خورد و فرمود:  اهللا رسول
 )1(».ام، ایمان نیاورد، دوزخی خواهد بود چه که آورده به آن

ها و سایر کفار،  ها و نصرانی ديي یهو دهیم که همه رو ما گواهی می از این
ها حرام است؛  است. بهشت، بر این اند؛ زیرا این، گواهی و شهادت پیامبر دوزخی

چون دشمنان اهللا و پیامبرانش هستند؛ دشمن ابراهیم، نوح، موسی، عیسی و دشمن 
 و در مسیر هدایت قرار ندارند. ؛ي پیامبران همه

دارد: اقرار به وحدانیت اهللا به عنوان (شهادتین) دو بخش  نخستین رکن اسالم
. این دو بخش، دو شرط و اقرار به رسالت محمد مصطفی ؛یگانه معبود برحق

زیرا  ؛خدا اند؛ یعنی اخالص براي اهللا و پیروي از رسول آورده اساسی عبادت را گرد
لص دین و عبادتش را براي اهللا خا کند، در حقیقت نیت اهللا اقرار میکسی که به وحدا

کس  نماید و از هیچ ، از او پیروي میگرداند و با اذعان به رسالت محمد مصطفی می
و دیگري،  و شرط دارد: یکی اخالص براي اهللا؛لذا عبادت، د کند. جز او پیروي نمی

شمار  هاي اسالم به . و این دو با هم، یکی از ارکان و پایهاهللا اتباع یا پیروي از رسول
در  حیح عبادت. به عبارت دیگر، عبادتگردند: تص ک چیز برمیروند؛ زیرا به ی می

و  ادتین، خالص براي اهللاقابل قبول خواهد بود که به مقتضاي شه صورتی صحیح و
 باشد. خدا مطابق رهنمود و سنت رسول

 .ابوهریره، به روایت 218ر.ك: صحیح مسلم، ش:  )1(
                                           



 الصالحین شرح ریاض   340

لذا بر ما واجب ». ي خداست و گواهی دهی که محمد، فرستاده«فرمود:  پیامبر
 وباشد  ي اهللا می زبان شهادت دهیم که محمد، فرستاده است که با ایمان قلبی، به

ي جهانیان فرستاده است؛  سوي همهعنوان رحمتی به پروردگار جهانیان، او را به 
 فرماید: طور که می همان

﴿ ٓ رۡ  َوَما
َ
  ]  ١٠٧: األنبياء[  ﴾١٠٧ َلِم�َ َ�ٰ ّلِلۡ  ةٗ رَۡ�َ  إِ�َّ  َك َ�ٰ َسلۡ أ

 نفرستادیم.و تو را جز رحمتی براي جهانیان 

، آخرین پیامبر است. چنین باید ایمان و باور داشته باشیم که محمد مصطفی هم
 فرماید: می اهللا

ا﴿ دٌ  َ�نَ  مَّ ٓ  ُ�َمَّ بَا
َ
َحدٖ  �

َ
ِ ٱ رَُّسوَل  ِ�نَوَ�ٰ  رَِّجالُِ�مۡ  ّمِن أ   ﴾نَ  ۧ �َّبِّ�ِ ٱ وََخاَ�مَ  �َّ

  ]  ٤٠ األحزاب:[ 
 ي اهللا و آخرین پیامبر است. یست؛ ولی فرستادهیک از مردان شما ن محمد، پدر هیچ

پس از او، ادعاي پیغمبري کند،  آید و هرکس یامبري، پس از او نمیلذا هیچ پ
 .استگوست و هرکس، پیامبر دروغین را تصدیق نماید، او نیز کافر  دروغکافر و 

کند که از شریعت و سنتش  ، چنین ایجاب میاقرار به رسالت محمد مصطفی
ه جزو دینش نیست، به آن نماییم و در دینش نوآوري نکنیم و چیزهایی را ک پیروي

کنند، در  نوآوري می رو اهل بدعت یا کسانی که در دین پیامبر از این نیفزاییم؛
اند؛ اگرچه ادعا کنند و بگویند که ما،  رسالت ایشان را تأیید و تصدیق نکرده حقیقت
ها، او را به تمام معنا  زیرا اگر آن ؛داریم امی میرا دوست داریم و او را گر اهللا رسول

دستی  پیش گاه و در هیچ کاري، فراروي پیامبر داشتند، هیچ گرامی می دوست و
در  بدعت گرداندند. کردند و چیزي را که جزو دینش نیست، وارد دینش نمی نمی

را  هللا گذار رسول است؛ گویا بدعت خدا جویی بر رسول گیري و عیب واقع، خرده
دین و شریعت گذار،  بدعت ؛ زیراکند به کوتاهی در تکمیل دین و شریعت، متهم می

! بدعت و نوآوري در اهللانیاورده است! پناه بر  خدا آورد که رسول یا آیینی پدید می
بدعت و نوآوري در دین، تکذیب عملیِ این ال بزرگ دیگر نیز دارد؛ دین، یک اشک

 ی است که:لهي ا فرموده
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�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿
َ
    ]٣: دة املائ[  ﴾دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

 امروز دینتان را براي شما  کامل نمودم.

دیگر،  ،دین را کامل کرده، بدین معناست که پس از دین پیامبر که اهللا این
ي ذکر پدید  هایی که اهل بدعت در نحوه ها و بدعت هیچ دینی درست نیست. حرکت

در  گر این حقیقت است که آنان اند، بیان یا افزوده  سبت دادهورده و به دین خدا نآ
 اهللا چنین رسول اند. هم مخالفت نموده و آن را تکذیب کرده واقع، با مفهوم این آیه

از چنین  اهللا که رسول اند که دین را تکمیل نکرده است؛ حال آن را متهم نموده
 اتهامی، مبرّاست.

اي آن ه این است که فرموده اهللا ت رسولمقتضاي شهادت و گواهی به رسال
رسد، تصدیق نماییم و بر اساس عقل و  به ما می بزرگوار را که از طرق صحیح

زیرا اگر فقط بر  مخالفت نکنیم؛ هاي شخصی، با سنت پیامبر تصورات و برداشت
 از هوا و طور کلی سنت او را تأیید کنیم، در حقیقت ها و به عقل خود، فرمودهي  پایه

ایم. کسی  رفتهایم و راه هدایت را در پیش نگ ي نفسانی خویش پیروي نموده خواسته
به ثبوت  در برابر سنتش که صحت آن ایمان دارد، خدا به رسول که به معناي واقعی

کند و  گوید: شنیدم و ایمان آوردم و تصدیق کردم؛ دیگر، چون و چرا نمی رسیده، می
مؤمن  ،کند چون و چرا می در برابر سنت پیامبر. کسی که گوید چنین و چنان نمی

ردي در تعامل با سنت یکرو براي کسانی که چنین رو از این ؛راستین و حقیقی نیست
زیرا عقل قاصر خود را در تعامل با سنت، مالك قرار  ؛دارند، نگرانیم پیامبر

لت ها وجود دارد که به صورت حقیقی، به رسا دهند. این نگرانی براي این می
یعنی در گواهی و ایمانشان، متناسب با شک و تردیدي  ؛اند ایمان نیاورده اهللا رسول

 د دارد.که نسبت به سنت دارند، ضعف و کاستی وجو
اش غلو نکنیم و او را  این است که درباره خدا مقتضاي ایمان به رسالت رسول

مانند کسانی که گمان فراتر از جایگاهی قرار ندهیم که اهللا متعال، به او داده است؛ 
دعا  توانایی رفع مشکالتشان را دارد! حتی سرِ قبر پیامبر خدا کنند رسول می
روي در  این، غلو و زیاده نمایند. کنند و از او، حلّ مشکالتشان را درخواست می می

 خدا اهللا! رسول . سبحانرود شمار می ، بهباشد و شرك به اهللا می خدا شأن رسول
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تواند  پس از مرگش براي خود نیز نمیآن بزرگوار  که خوانند، حال آن د میفریا را به
گرفتار قحط و  کاري بکند. مردم در زمان خالفت امیر مؤمنان، عمر بن خطاب

نرفتند  در مسجدالنبی طلب باران کردند؛ سرِ قبر پیامبر الی شدند؛ صحابهکسخش
د اهللا، شفاعت و سفارش نما که خدا! براي ما دعا کن یا نز و نگفتند که اي رسول

یا اهللا! ما قبالً «دعا کرد و گفت:  برایمان باران نازل کند.! بلکه عمر فاروق
فرمودي؛ حال  باران نازل می کردیم و براي ما ي پیامبرت، درخواست باران می وسیله به

گاه به عباس  آن». کنیم ي عموي پیامبرمان، (عباس) درخواست باران می به وسیله
وفات نموده  اهللا چراکه رسول )1(؛دستور داد که برخیزد و براي نزول باران دعا کند

إَِذا َماَت اْ�ُن آَدَم اْ�َقَطَع «و دیگر، هیچ کاري از او ساخته نیست. خود، فرموده است: 
 ِمْن ثَالث

َّ
ٍم يُنْتََفُع بِِه أو وَ ةٍ َ�َملُُه إِال

ْ
 ِمن َصَدقٍَة َجاِرَ�ٍة أو ِعل

َّ
ُ : إِال

َ
ٍ َصاِلٍح يَْدُعو هل

َ
یعنی:  )2(؛»دل

یا  ي جاري؛ مگر در سه مورد: صدقه شود؛ میرد، عملش قطع می هنگامی که انسان می«
از ». کند یا فرزند صالحی که برایش دعا می ؛برند علمی که دیگران از آن نفع می

اري هیچ کاري ساخته نیست و امکان ندارد که در قبرش، بتواند براي تو ک پیامبر
ت و جایگاهی قرار دهد که اهللا متعال به او لرا فراتر از منز بکند. لذا کسی که پیامبر
بلکه گواهی داده که  را تصدیق نکرده است؛ »هللا �مد رسول«داده، مفهوم و حقیقت 

یا   باشد! زیرا معناي پیامبر، این است که بنده ست که شریک اهللا می محمد، خدایی
شود. هر یک از  گوید و نه پرستش می نه دروغ میهاست و  انسان انسانی همانند سایر

. »أشهد أن ال � إال اهللا وأشهد أنَّ �ّمًدا عبُده ورسوهل«گوید:  ما هر روز در نمازش می
چون  اي هم ي خداست و بنده دهیم که محمد، بنده و فرستاده سان گواهی می بدین

ي اوست، و اهللا متعال،  ر جهانیان و فرستادهي پروردگا باشد که پرورده سایر بندگان می
گوییم  کنند، می غلو می ي پیامبر پروردگار و معبود برحق است. به کسانی که درباره

اید.  را تصدیق نکرده اهللا �مد رسولچنین حقیقت  و هم إالاهللا ال�که شما حقیقت 

از محدث معاصر، » التوسل، أنواعه و أحکامه«). ر.ك: کتاب 3710، 1010صحیح بخاري، ش: ( )1(
 عالمه ناصرالدین آلبانی.

 .، به روایت ابوهریره1631صحیح مسلم، ش:  )2(
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م بر این دو ي اسال ي اسالم است و همه که شهادتین، اساس و پایه خالصه این
ي مفهوم و شروط این دو اصل مهم  باشد. اگر خواسته باشیم درباره عبارت، استوار می

رو نگاهی کلی و  طلبد. از این کشد و زمان زیادي می سخن بگوییم، روزها طول می
کنیم که ما را جزو  اجمالی به شروط شهادتین انداختیم و از اهللا متعال، درخواست می

 باشد. ه عقیده ، گفتار و کردارشان، مطابق شروط شهادتین میکسانی قرار دهد ک
 و اما دومین رکن اسالم:

گفته  »ةصال«دومین رکن اسالم، نماز است؛ در زبان عربی از آن جهت به نماز، 
ي  ي واژه ریشه باشد. چون هم پیوند یا ارتباط بنده با پروردگارش میشود که  می

ایستد، با  ارتباط. هنگامی که انسان به نماز می، یعنی پیوند و »صله«است و  »صله«
بستانی میان  بده کند و در واقع، نماز ز و نیاز میگوید و با او را پروردگارش سخن می
 که ابوهریرهاست رود. در حدیث صحیح آمده  شمار می بنده و پروردگارش به

الَة بَيِْ� َوَ�ْ�َ َ�بِْدي قََسْمُت الصَّ «نقل از اهللا متعال فرمود:  به اهللا گوید: رسول می

ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ﴿ فَإَِذا قَاَل: نِْصَفْ�ِ  َدِ� َ�بِْدي فَ قَاَل  ﴾لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َرّبِ  ِ�َّ  لرَّ�ٱ﴿ :إَِذا قَاَل : مَحِ
َّ َ�بِْدي فَ قَاَل  ﴾لرَِّحيمِ ٱ ْ�َ� يلَعَ

َ
 :ِدي فَإَِذا قَاَل َ�بْ : َ�ََّدِ� قَاَل  ﴾ّ�ِينِ ٱ مِ يَوۡ  لِكِ َ�ٰ ﴿ :إَِذا قَاَل : أ

 ِدنَاهۡ ٱ﴿ :فَإَِذا قَاَل نصَفِ�  َهَذا بَيِْ� َوَ�ْ�َ َ�بِْدي :قَاَل  ﴾َتعِ�ُ �َسۡ  �يَّاكَ  ُبدُ َ�عۡ  إِيَّاكَ ﴿
َ�ٰ ٱ ۡ ٱ َط لّصِ َل  َهَذا ِلَعبِْدي :اهللاُ  قَاَل إىل آِخِره  ﴾َتقِيمَ ُمسۡ ل

َ
من نماز « یعنی: )1(؛»َوِلَعبِْدي َما َسأ

ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ﴿ گوید: . هنگامی که بنده میام دهام دو قسمت کر بنده را میان خود و  َرّبِ  ِ�َّ
گوید:  گاه که بنده می آنستایش کرد. و حمد و ام مرا  بندهفرماید:  اهللا می ﴾لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ

گوید:  میکه بنده  ام مرا ثنا گفت. و زمانی فرماید: بنده اهللا می ﴾لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ﴿

بزرگی یاد کرد. و چون بنده  مرا بهام  فرماید: بنده خداوند می ﴾ّ�ِينِ ٱ مِ يَوۡ  لِكِ َ�ٰ ﴿

ي  ارتباط دوطرفه ،: اینفرماید می )(خداوند ﴾َتعِ�ُ �َسۡ  �يَّاكَ  ُبدُ َ�عۡ  إِيَّاكَ ﴿ گوید: می

َ�ٰ ٱ ِدنَاهۡ ٱ﴿باشد. و وقتی بنده،  میام  بندهمن و  ۡ ٱ َط لّصِ  را تا پایانش ﴾َتِقيمَ ُمسۡ ل

 .598صحیح مسلم، ش:  )1(
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 اش را ي من است و من، خواسته فرماید: این، درخواست بنده خواند، اهللا می می
 ».سازم میبرآورده 

باشد؛  بستان و گفتگو و راز و نیازي، میان انسان و پروردگارش می دقت کنید؛ بده
که با ذاتی راز و نیاز  با اینبا این حال، بسیاري از ما در نماز حضور دل نداریم و 

رود. این،  سو می حواسمان به این سو و آنها آگاه است،  از راز سینهکنیم که  می
به اطالعی و غفلت ماست. لذا باید با حضور دل نماز بخوانیم تا نمازمان،  ي بی نشانه

طور کامل ادا شود.  زیرا نفع نماز در این است که به درد بخورد و از آن نفعی ببریم؛
 خوانیم که: را می ي اهللا ي ما، این فرموده همه

قِمِ ﴿
َ
لَوٰ ٱ َوأ ۖ لصَّ لَوٰ ٱ إِنَّ  ةَ ٓ َفحۡ لۡ ٱ َعنِ  َ�ٰ َ�نۡ  ةَ لصَّ ۡ ٱوَ  ءِ َشا     ]٤٥: العنكبوت[  ﴾ُمنَكرِ ل

 دارد. گمان نماز، از کارهاي زشت و ناپسند باز می و نماز را برپا دار. بی

داند!  خواند و در دلش، بدي را بد و خوبی را خوب نمی چه بسا انسان، نماز می
خواند، ولی قلبش هیچ تکانی  می که در نمازش حضور دل ندارد. نماز ضمن این

ترین رکن و  نماز، بزرگباشد.  فایده است؛ چون نمازش، ناقص می خورد و بی نمی
یا رکن مهمی که پروردگار متعال،   رود؛ پایه شمار می پس از شهادتین به ي اسالم پایه

جا رفته و در  ر واالترین مکانی که بشر به آنطور مستقیم، د آن را بدون واسطه و به
بر آن بزرگوار و بر امتش فرض نمود؛  بهترین شب، یعنی در شب معراج پیامر

. لذا چهار نکته که همان شب به پنج نماز کاهش یافت روز پنجاه نماز در شبانه
 باشد: ي نماز، درخورِ توجه می باره در

ابالغ  طریق فرشته و با واسطه به پیامبراول: حکم نماز، مانند حج و روزه، از 
 طور مستقیم و بدون واسطه، به پیامبر حکم نماز را به نشد؛ بلکه اهللا متعال، خود

 ابالغ فرمود.
جا رسیده، یعنی زمانی که  دوم: حکم نماز در بهترین مکانی که بشر به آن

 در زمین نبود، به ایشان ابالغ شد. پیامبر
، یعنی در یز، نماز در بهترین وقت و بهترین شب پیامبرسوم: از لحاظ زمان ن

زیرا شب معراج، بهترین شب براي  شب معراج فرض گردید؛ نه در وقت دیگریإ
 بود. پیامبر
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فرض نشد؛ بلکه پنجاه نماز،  کمیت یا مقدار نیز فقط یک نماز چهارم: از لحاظ
پسندد و  اش را می بنده که اهللا متعال، نماز ست بر این فرض گردید. و این، دلیلی

اش همواره در نماز و عبادت باشد. البته اهللا متعال، براي هر  دوست دارد که بنده
که تسلیم فرمان اهللا شده و پنجاه وعده نماز  اهللا رسولچیزي سببی قرار داده است؛ 

 اهللا از رسول را دید. موسی گشت، موسی را پذیرفته بود و به زمین بازمی
پنجاه نماز در «پاسخ داد:  اوند، چه چیزي بر امت تو فرض نمود؟ پیامبرپرسید: خد

گفت: امتت، توانایی این را ندارند؛ من، پیش از تو مردم را  موسی )1(».روز شبانه
ام. نزد پروردگارت برو و از او بخواه که مقداري از این نمازها  کرده  آزموده و تجربه

اهللا متعال بازگشت و اهللا متعال، بخشی از نمازها را  نزد اهللا براي امتت بکاهد. رسول
مانده را بیرون از توانایی این امت دانست و  باز هم مقدار باقی کم کرد؛ اما موسی

تري  پیشنهاد کرد که دوباره نزد اهللا بازگردد و تخفیف و کاهش بیش خدا به رسول
آمد کرد و هربار، و رفت  و اهللا چندین بار میان موسی اهللا بخواهد. رسول

به لطف  اهللا متعال روز رسید. نج نماز در شبانهکه به پ بخشی از نمازها کم شد تا این
اما ثواب پنجاه نماز را به این امت  ؛خویش، مقدار نمازها را به پنج وعده کاهش داد

 ها، فرق دارد و بر این امت منت نهاد که نوید داد. این، با ده برابر شدن پاداش نیکی
لذا اداي پنج نماز به  مثابه پنجاه نماز قرار داد. ها به پنج نماز را در عمل، براي آن

شود.  ست که ده برابر می باشد و هر نمازي، یک نیکی ماز میي پنجاه ن معناي اقامه
ي نماز به این امت عنایت شد و جدا از  اي بود که درباره این، لطف خاص و ویژه

باشد؛  گر اهمیت نماز می هاست و بیان ین برابر شدن نیکیي چند لطف االهی در زمینه
پنج  هر حال اهللا وگرنه دیگر، فرقی بین نماز و سایر اعمال نیک وجود نداشت. به

روز بر بندگانش فرض نمود که حتماً باید انجامش دهند؛ آري! باید  نماز را در شبانه
اگر شخصی، موفق شود نیاز کنیم.  باشیم و با او راز و روز، پنج بار با اهللا در شبانه

شود و آن را براي خود  ال میشحپنج بار به مالقات پادشاه برود، خو که در یک روز
داند. این امکان براي هریک از ما وجود دارد که روزانه پنج بار با شاه  یک افتخار می

 ).237، 234)؛ و صحیح مسلم، ش: (6963، 3598، 336صحیح بخاري، ش: ( )1(
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سپاس  ال نباشیم؟! لذا خدا را بر این نعمتشحراز و نیاز کنیم؛ پس چرا خوشاهان، 
 بند باشیم. بگزاریم و به نمازمان پاي

ي شروط،  یعنی نماز را با رعایت همه». و نماز را برپا داري«فرمود:  اهللا رسول
هاي صحت نماز، وقت  ترین شرط درستی ادا کنی. یکی از مهم ارکان و واجبات آن، به

 فرماید: می نماز است؛ زیرا اهللا

لَوٰ ٱ إِنَّ ﴿ ۡ ٱ َ�َ  َ�نَۡت  ةَ لصَّ وۡ  ابٗ كَِ�ٰ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل     ]١٠٣: النساء[  ﴾١٠٣ اقُوتٗ مَّ
 گمان نماز در اوقات مشخص و معینی، بر مؤمنان فرض است. بی

شود؛ پنج وقت براي کسانی که هیچ  گانه در پنج یا سه وقت ادا می نمازهاي پنج
 وقت براي کسانی چنین سه عذري ندارند و سه وقت براي کسانی که معذورند. هم

ها جایز است. وقت نماز ظهر و عصر در  اما جمع کردن، براي آن که معذور نیستند؛
و وقت نماز مغرب و عشاء نیز  ست شرایطی که جمع کردن جایز است، یکی

ست؛ و وقت نماز صبح جداست. یعنی در حالت عذر یا در حالت جایز بودن  یکی
 فرماید: در کتابش می باشد. اهللا جمع، سه وقت می

﴿ 
َ
لَوٰ ٱ قِمِ أ لُوكِ  ةَ لصَّ مۡ ٱ ِ�ُ ۡ ٱ َغَسقِ  إَِ�ٰ  ِس لشَّ  رِ َفجۡ لۡ ٱ َءانَ قُرۡ  إِنَّ  رِ� َفجۡ لۡ ٱ َءانَ َوقُرۡ  لِ �َّ

     ]٧٨: اإلرساء[  ﴾٧٨ اُهودٗ َمشۡ  َ�نَ 
گمان خواندن  از زوال خورشید تا تاریکی شب نماز را برپا دار و نماز صبح را به جاي آور. بی

 گان است.نماز صبح با حضور فرشت

ۡ ٱ َغَسقِ  إَِ�ٰ ﴿؛ بلکه فرمود: »از زوال خورشید تا طلوع آن«نفرمود:  که  ﴾لِ �َّ
ترین فاصله را  ي شب، خورشید بیش باشد. زیرا در نیمه شب می تاریکی شب یا نیمه

ترین زمان  شب، تاریک رو نیمه شب است و از این جا نیمه اي دارد که در آن از نقطه
 ي نماز این قرار است: گانه ي اوقات پنج ن دیدگاه راجح دربارهبنابرای باشد؛ شب می

 نماز صبح از طلوع صبح صادق تا طلوع خورشید.
ي خودش  اندازه ي هر چیزي به نماز ظهر از زوال خورشید تا زمانی که سایه

ویژه در زمستان  زیرا خورشید، به ي زمان زوال؛ یهالبته پس از کم کردن سا شود؛
، اعتبار ي وقت نماز ظهر در محاسبه کند که این سایه ت شمال ایجاد میاي به سم سایه

بلکه باید به سایه نگاه کنیم؛ سایه تا زمانی که کوتاه  شود؛ ندارد و محاسبه نمی
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که سایه، شروع به بزرگ  و بالفاصله پس از اینهنوز زوال خورشید نیست شود،  می
ي وقت ظهر، ابتداي بزرگ  حاسبه. براي مگردد میشدن کرد، زوال خورشید، آغاز 

ي طول آن شد،  اندازه ي آن چیز، به  گذاري کنید؛ زمانی که سایه شدن سایه را عالمت
 شود. یابد و وقت نماز عصر، شروع می وقت نماز ظهر پایان می

تا غروب هنگام ضرورت،  به وقت عصر نیز تا زمان زرد شدن خورشید و
 باشد. خورشید می

شود و تا زمان ناپدیدن شدن شَفَق  وب خورشید شروع میاز غر ،مغرب وقت
ي غروب خورشید تا ناپدیدن شدن سرخیِ مغرب، گاه، یک  قرمز، ادامه دارد؛ فاصله

 باشد و گاه، یک ساعت و سی و دو دقیقه. ساعت و ربع می
ي  باشد. براي محاسبه شب می ء، از پایان وقت مغرب تا نیمهوقت نماز عشا

ش را ا ل عمل کنید که وقت غروب خورشید و وقت طلوعشب بدین شک نیمه
توانید پایان وقت  بسنجید و سپس نصف، یعنی تقسیم بر دو کنید. بدین ترتیب می

شب از  پایانیِ سومِ در ثلث یا یک عشاء را محاسبه نمایید. بر این اساس، اگر خانمی
یست. چون پس اش پاك شود، دیگر، نماز عشاء و مغرب بر او فرض ن عادت ماهیانه

 از پایان وقت، پاك شده است.
آمده که  $حدیثی از عبداهللا بن عمرو بن عاص /در صحیح امام مسلم

وقت نماز عشاء، تا «یعنی:  )1(؛»وقُت العِشاِء إىل نِصِف اللّيل«فرموده است:  اهللا رسول
گر وقت عشاء تا  انوجود ندارد که بی خدا هیچ حدیثی از رسول». شب است نیمه

باشد و  شب می رو قول راجح، این است که وقت عشاء، تا نیمه از این دم باشد؛ پیدهس
دیگر، جدا  زیرا خواندن نماز صبح را از چهار وقت رساند؛ ي قرآن نیز همین را می آیه

 نموده و فرموده است:

قِمِ ﴿
َ
لَوٰ ٱ أ لُوكِ  ةَ لصَّ مۡ ٱ ِ�ُ ۡ ٱ َغَسقِ  إَِ�ٰ  ِس لشَّ  رِ َفجۡ لۡ ٱ َءانَ قُرۡ  إِنَّ  رِ� َفجۡ لۡ ٱ َءانَ َوقُرۡ  لِ �َّ

    ]٧٨: اإلرساء[  ﴾٧٨ اُهودٗ َمشۡ  َ�نَ 
گمان خواندن  از زوال خورشید تا تاریکی شب نماز را برپا دار و نماز صبح را به جاي آور. بی

 نماز صبح با حضور فرشتگان است.

 .612صحیح مسلم، ش:  )1(
                                           



 الصالحین شرح ریاض   348

 اند و در میانشان ه به هم پیوستهچهار نماز (ظهر، عصر، مغرب و عشاء) را ک
اي وجود ندارد، با هم ذکر کرد و نماز صبح را جداگانه؛ زیرا قبل و بعد آن،  فاصله
ف روز از نماز ظهر، نص که چنان به وقت نماز صبح نیست؛ هیچ نمازي، متصل وقت

 ي دوم شب، فاصله است. ي نیمه اندازه فاصله دارد و میان نماز عشاء و صبح، به
؛ اگرچه فقط گردد نمییرفته ، پذباید دانست که نمازِ پیش از وقت

زیرا عبادتی که  ؛، یعنی نخستین تکبیر نماز، قبل از وقت، گفته شوداالحرام ةت�ب�
مثل  ر زمان یا وقت مشخص آن، درست است؛زمان یا وقت مشخصی دارد، فقط د

وز قبل از رمضان، که کسی بخواهد به جاي رمضان، روزِ دیگري، حتی یک ر این
ي اوست. نماز نیز  چنان بر عهده ي رمضان، هم ست که روزهضح اوا روزه بگیرد؛

خاطر عدم آگاهی از وقت، نمازش را  البته اگر وقت نماز را نداند و به است؛چنین  این
شود و باید نماز فرض خود را دوباره  قبل از وقت بخواند، نماز نفل محسوب می

 دارد: حالتاگر بعد از وقت، نماز بخواند، دو بخواند. 
یاد  »عذر به جهل«اطالع باشد که از آن به عنوان  اول: از وقت نماز بی لتحا

. در این حالت، یعنی در صورت عذر به بماندکنیم؛ یا فراموش کند و یا خواب  می
شود، قابل قبول  جهل یا نسیان و یا خواب، نمازي که پس از وقتش خوانده می

که  اطالع باشد تا این وقت نماز، بیاز فرارسیدن  جهل، این است که انسان خواهد بود.
که متوجه شد، نمازش را بخواند و از  وقت نماز پایان یابد. چنین شخصی، همین

نسیان یا فراموشی،  معذور بوده، نمازش درست است. اطالعی جا که به سبب بی آن
که متوجه شود، وقت نماز پایان یابد.  آن این است که انسان مشغول کاري باشد و بی

گونه  . خواب نیز همینن کسی، پس از پایان وقت نیز باید نمازش را بخواندچنی
سنگین  رد هنگام اذان برخیزد؛ اما خوابشخوابد و قصد دا است؛ مثالً شخصی می

که وقت نماز پایان  شود تا این است و با صداي اذان یا صداي زنگ ساعت بیدار نمی
فرموده است:  اهللا زیرا رسول ؛ا بخواندکه بیدار شد، نمازش ر یابد. لذا پس از آن می

اَرَة لََها إِال َذلَِك « يَُصلِّها إَِذا َذَكَرَها، ال َكفَّ
ْ
کسی «یعنی:  )1(؛»َمْن نَاَم َعن َصالٍة أو �َِسيَها فَل

 .684؛ و صحیح مسلم، ش: 597صحیح بخاري، ش:  )1(
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که از نماز، خواب بماند یا آن را فراموش کند، وقتی به یادش آمد، نمازش را بخواند 
 ».نداردي دیگري  و ترك نماز، کفاره

اتفاق  که وقتش پایان یابد، به عمد به تأخیر بیندازد تا این حالت دوم: اگر نماز را به
 باشد و از اهللا و پیامبرش نافرمانی کرده است. کار می علما، گنه

ي اسالم  د، از دایرهعمد به تأخیر بینداز کسی که نماز را بهاند:  برخی از علما گفته
 ست، این است که کافر نیست؛که دیدگاه جمهور علما اما قول صحیح شود؛ خارج می

بعد از پایان  اگر کسی، نماز را ترك کند و سپس البته علما اختالف نظر دارند که آیا
اند؛ چون  وقت، نمازش را بخواند، نمازش درست یا نه؟ برخی، آن را درست دانسته

ا مانند حالت کسی به راه درست، باز آمده است. این دسته از علما، چنین حالتی ر
اما دیدگاه  ؛خواند می وشی، نمازش را پس از وقت آناند که از روي فرام قلمداد کرده

عمد، خارج از وقتش بخواند،  درست بر طبق دالیل، این است که اگر کسی نماز را به
فرموده  اهللا یرا رسولز ؛ اگرچه هزار بار هم نماز بخواند؛نمازش درست نیست.

ْمُرنَا َ�ُهو ردٌّ َمْن عَ «است: 
َ
ه هرکس عملی انجام دهد ک«یعنی:  )1(؛»ِمَل عَمًال لَيَْس َعلَيِْه أ
به عبارت دیگر، عملش باطل و غیر  ».مردود است امر (دین) ما بر آن نیست، عملش

شود و اگر کسی نمازي  باشد. واضح است که عمل باطل، پذیرفته نمی قابل قبول می
مطابق فرمان اهللا و  ج از وقتش بخواند، در حقیقت، خارعمد ترك کرده را که به

 )2(عمل نکرده است. پیامبر
برطرف شد، باید  رود و وقتی عذرش شمار می عذور بهاما کسی که عذر دارد، م

ي عمرش را نماز  نمازش را بخواند. کسی که معذور نیست یا عذري ندارد، اگر همه
عمد ترك کرده، جبران نماید. لذا راهش،  تواند یک نمازي را که به بخواند، باز هم نمی

این است که به سوي اهللا توبه کند و راه راست در پیش بگیرد و کارهاي نیک فراوانی 

 .1718صحیح مسلم، ش: )1(
حزم نیز  این دیدگاه را مطرح و تأیید کرده است؛ ابن »الصالة وحكم تاركها«در کتابش،  /القیم ابن )2(

 یح است.باشد، اما صح همین دیدگاه را دارد. این دیدگاه، گرچه بر خالف دیدگاه جمهور می
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به سوي اهللا توبه کند، اهللا متعال  هر کس«استغفار و طلب آمرزش کند. انجام دهد و 
 ».پذیرد اش را می نیز توبه

 پذیرفته طهارت، بدون نمازي چهی ست. پاکیزگی و طهارت نماز، شرط دومین

ْحَدَث  إذا أَحِدُ�م َصالةَ  اهللاُ  ْقبَُل �َ  ال« است: فرموده پیامبر شود. نمی
َ
  َحىتَّ  أ

َ
أ  )1(؛»َ�تَوَضَّ

 تا پذیرد نمی او از را نمازي هیچ متعال، اهللا شود، وضو بی شما از یکی هرگاه« یعنی:

 اگر بگیریم. وضو ایم، یافته فرمان که شکلی همان به باید لذا ».بگیرد وضو دوباره که آن

 خواب شکم، از باد خروج مدفوع، یا ادرار مثل: وضو ي شکننده عوامل از یکی با کسی

 از: عبارتند وضو فرایض بگیرد. وضو باید گردد، وضو بی شتر، گوشت خوردن یا و
 پا. قوزك دو تا پاها شستن و ر،س مسح آرنج، تا ها دست شستن ورت،ص شستن

 است: داده فرمان اهللا که گونه نهما

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ لَوٰ ٱ إَِ�  ُتمۡ ُ�مۡ  إَِذا ا ْ غۡ ٱفَ  ةِ لصَّ يۡ  وُُجوَهُ�مۡ  ِسلُوا

َ
 إَِ�  ِديَُ�مۡ َو�

ۡ ٱ ْ مۡ ٱوَ  َمَرافِقِ ل رۡ  بُِرُءوِسُ�مۡ  َسُحوا
َ
� َكعۡ لۡ ٱ إَِ�  ُجلَُ�مۡ َوأ     ]٦: دة املائ[  ﴾َبۡ�ِ

ایستید، صورت و دستانتان را تا به نماز میکنید و)  (قصد نماز میامی که اي مؤمنان! هنگ
 آرنج بشویید و سرِتان را مسح کنید و پاهایتان را تا دو قوزك بشویید.

شود و سه عضو دیگر را باید شست؛  لذا یکی از اندام، یعنی سر، مسح می
ینی نیز جزو شوند و دهان و ب ها، جزو سر هستند و مسح می ست: گوش گفتنی

و به شستن  »مضمضه«شوییم؛ به شستن دهان،  ها را مانند صورت می صورتند و آن
 گویند. می »استنشاق«بینی، 

طهارت پس از قضاي حاجت با آب یا سنگ که به آن، استنجا و استجمار 
گویند، ربطی به وضو ندارد؛ اگر انسان قضاي حاجت کند و استنجا نماید و سپس  می

رد و دیگر، نیازي گاه وقت نماز فرارسد، فقط باید وضو بگی شود و آن مشغول کاري
و هر زمان  دهند زیرا استنجا را براي پاك کردن نجاست، انجام می به استنجا نیست؛

که  که نجاست، برطرف شود، نیازي به طهارت یا شستشوي دوباره نیست، مگر آن
 دوباره قضاي حاجت کند.

 .225)؛ و مسلم، ش: 6954، 135صحیح بخاري، ش: ( )1(
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کسی، پس از قضاي حاجت فراموش کرده که  شاید این پرسش مطرح شود که
خودش را خوب و به صورت شرعی، پاك نماید و وضو گرفته است؛ حکمش 

طور که  باشد. زیرا همان چیست؟ دیدگاه صحیح، این است که وضویش، درست می
 گفتم، استنجا، ربطی به وضو ندارد.

ي بدنش را  و همهباید غسل کند  تر، مثل حالت جنابت بزرگ اما در حالت ناپاکیِ
 فرموده است: زیرا اهللا با آب پاك بشوید؛

ْۚ ٱفَ  اُجُنبٗ  ُكنُتمۡ  �ن﴿ ُروا هَّ      ]٦: دة املائ[  ﴾طَّ
 و اگر جنُب بودید، غسل نمایید.

باشد؛ زیرا  مضمضه (شستن دهان) و استنشاق (شستن بینی) در غُسل، واجب می
ن و پاك کردن گونه که شست ؛ هماناند و باید شسته شوند دهان و بینی، جزو صورت

 باشد. واجب می پیشانی، گونه و ریش
کند که  ي بدنتان را با آب بشویید؛ فرقی نمی ست همه براي انجام غسل، کافی 

چنین  شستن بدن را از سر آغاز کنید یا از سینه و یا از پشت یا از پایین بدن. هم
گر، غوطه بزنید و سپس بیرون ست که به نیت غسل در آب استخر یا هرجاي دی کافی

 بیایید.
و  وضو بگیرد غسلپیش از وضوي پیش از غسل، سنت است، نه واجب؛ البته 

ثابت نشده که پس از غسل،  اهللا زیرا از رسول نیازي به وضوي پس از غسل نیست؛
 وضو گرفته باشد.

سی ندارد یا هوا سرد است و امکان گرم کردن آب تردر شرایطی که به آب دس
 فرموده است: باشد، باید تیمم کند؛ زیرا اهللا رایش فراهم نیست یا بیمار میب

رۡ  ُكنُتم �ن﴿ وۡ  َ�ٰٓ مَّ
َ
ٰ  أ وۡ  َسَفرٍ  َ�َ

َ
ٓ  أ َحدٞ  ءَ َجا

َ
ٓ لۡ ٱ ّمِنَ  ّمِنُ�م أ وۡ  �ِِط َغا

َ
 ُتمُ َمسۡ َ�ٰ  أ

ٓ ٱ ْ  فَلَمۡ  ءَ لّنَِسا ٓ  َ�ُِدوا ْ  ءٗ َما ُموا ْ َسحُ مۡ ٱفَ  اَطّيِبٗ  اَصِعيدٗ  َ�َتَيمَّ يۡ  بِوُُجوهُِ�مۡ  وا
َ
 ِديُ�مَو�

    ]٦: دة املائ[  ﴾هُۚ ّمِنۡ 
بیمار یا مسافر بودید یا قضاي حاجت کردید یا با زنان آمیزش نمودید و آبی  که چنانو 

 تیمم کنید؛ بدین ترتیب که صورت و دستانتان را مسح نمایید.پاك نیافتید، با خاك 
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توان به  بیماري یا در سفر، می در حالتمده است، آگونه که در این آیه  همان
در  مم در سفر، زمانی درست است که آبجاي وضو یا غسل، تیمم نمود؛ البته تی

 س نباشد.تردس
او را به  باشد که: پیامبر می اما ترس از سرما؛ دلیلش داستان عمرو بن عاص

یه جنُب فرستاد. وي، در این سر )1(»اي سریه«عنوان فرمانده با تنی چند از اصحاب به 
نماز گردید. وقتی (به مدینه) نزد  پیشاهانش مرکه تیمم کرد، براي ه شد و پس از آن

 ر حالی که جنب بودي، براي یارانتآیا د«به او فرمود: برگشتند،  رسول خدا
یاد آوردم که  ي اهللا را به اي رسول خدا! فرموده هبلعرض کرد: » نماز شدي؟ پیش

 فرموده است:

ْ وٓ ُتلُ َ�قۡ  َوَ� ﴿ نُفَسُ�مۚۡ  ا
َ
َ ٱ إِنَّ  أ     ]٢٩:  النساء[  ﴾٢٩ ارَِحيمٗ  بُِ�مۡ  َ�نَ  �َّ

 درستی که اهللا به شما مهرورز است. و خویشتن را نکشید. به

سپس ادامه داد: من از سرما ترسیدم؛ لذا با خاك پاك تیمم کردم و نماز 
را دوباره  که نمازشرا تأیید کرد و به او نفرمود  کارِ عمرو پیامبر )2(خواندم.
زیرا کسی که نگران بیماري یا ضرر است، حکم کسی را دارد که دچار  ؛بخواند

 ؛ البته بدین شرط که ترس یا نگرانی، قطعی یا غالب باشدبیماري شده و معذور است
بلکه  ضرر خواهد داشت، نباید تیمم کند؛ که آب،بدین گمان صرف تصور یا  و به
آب است و با همان عواملی باطل  زین طهارتیگتیمم، جا طهارت .نمایدغسل باید 

برطرف شود. لذا اگر  گردد؛ و نیز هنگامی که عذر طل میآب بابا شود که طهارت  می
کسی بدین عذر که آبی نیافته، تیمم کرده است و سپس این عذر برطرف شود، یعنی 

اهللا متعال، تیمم با  سی پیدا کند، باید خودش را با آب پاك نماید؛ زیراتربه آب دس

در آن  شود که شخصِ پیامبر گفته می به تحرکات نظامی مسلمانان در زمان رسول اهللا» سریه« )1(
 حضور نداشت.

) و دارقطنی 1/285)، و حاکم در المستدرك (4/203)، و احمد در مسندش (334روایت: ابوداود ( )2(
)، و 137شاهین در ناسخ الحدیث ومنسوخه ( )، و ابن1/225)، و بیهقی در الکبري (1/178در سننش (

). [بحث رجال این روایت را ببینید در شرح ریاض الصالحین 1/239الجوزي در التحقیق ( ابن
 ./) از حافظ2/189) و تعلیق التعلیق (1/150چنین نگا: التلخیص ( )؛ هم1/195(
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زین طهارت کرده است. در حدیثی که اصحاب سنن از یگخاك را در نبود آب، جا
 (براي) وضو خاك پاك«فرموده است:  اند، آمده که پیامبر روایت کرده ابوهریره

و اگر به آب  ؛(یا فرمود: براي) طهارت مسلمان است؛ اگرچه ده سال، آب نیابد
، از آب استفاده (وضو یا غسل) دا بترسد و براي طهارتسی پیدا کند، از ختردس

 )1(».نماید
آمده که  نقل از عمران بن حصین در صحیح بخاري در حدیثی طوالنی به

نماز  اي نشسته و با ایشان که در گوشه پس از پایان نماز، مردي را دید اهللا رسول
» ا ما نماز نخواندي؟چرا ب«علتش را جویا شد و فرمود:  اهللا نخوانده است؛ رسول

با خاك، تیمم کن؛ همین برایت «فرمود: ». ام و آب نیست جنب شده«پاسخ داد: 
به آن شخص، آب داد تا غسل کند و  وقتی به آب دست یافتند، پیامبر». ست کافی

گر این است که  حدیث بیانیعنی: غسل کن. این  )2(؛»روي خودت، آب بریز«فرمود: 
یک قاعده در نزد مردم شده است  ،گردد و این باطل می موقتی آب یافت شود، تیم

؛ اما اگر آب نباشد و عذر برطرف »وقتی آب باشد، تیمم درست نیست« گویند: که می
شود. لذا  ت، باطل نمیزین طهارت آب است و با خروج یا پایان وقیگجا نگردد، تیمم

که تیممش را نشکند، تیمم کند، تا زمانی  اگر مسافري آب نیابد و براي نماز ظهر
ي وضو برایش پیش نیاید، وضویش درست است؛  یک از عوامل شکننده یعنی هیچ

د و نیازي نیست که براي هر نمازي تیمم کند؛ زیرا اگرچه تا نماز عشاء هم طول بکش

)، و احمد در مسندش 1/238)، و عبدالرزاق (322)، و نسائی (124مذي (صحیح لغیره؛ روایت: تر )1(
)، و دارقطنی در سنن خود 1313)، و ابن حبان در صحیحش (175المنذر در األوسط ( )، و ابن5/155(
)، و 210اختالفاتی وجود دارد؛ نگا: التلخیص الحبیر ( . در سندش تا ابوذر)، از ابوذر1/186(

ي این اختالفات را در الفصل  همه ،). خطیب240، 1/51الجوزي ( )، التحقیق ابن1/11(حاتم  ابی علل ابن
دارد که بزار در  چنین شاهدي به روایت ابوهریره ) آورده است. هم950-2/932للوصل المدرج (

) آن را مرسل 8/93مسند خود ذکر کرده است؛ و نیز طبرانی در األوسط و دارقطنی در علل خود (
) آمده، صحیح دانسته است؛ نگا: 1/208( حتفة املحتاجگونه که در  القطان، سندش را آن ت؛ ابندانسته اس
 /) از آلبانی1667) و صحیح الجامع (153اإلرواء (

 .810؛ و مسلم، ش: 344صحیح بخاري، ش:  )2(
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گونه که اهللا  ست؛ همان شود و نوعی طهارت شرعی با پایان وقت، باطل نمی تیمم
 فرماید: می متعال
ْ مۡ ٱفَ ﴿ يۡ  بِوُُجوهُِ�مۡ  َسُحوا

َ
ُ ٱ يُرِ�دُ  َما هُۚ ّمِنۡ  ِديُ�مَو�  َحَرٖج  ّمِنۡ  ُ�مَعلَيۡ  َعَل ِ�َجۡ  �َّ

   ]٦: دة املائ[  ﴾ِ�َُطّهَِرُ�مۡ  يُرِ�دُ  ِ�نَوَ�ٰ 

خواهد حکم دشواري بر شما قرار دهد؛ پس صورت و دستانتان را مسح نمایید. پروردگار نمی
 بدارد.خواهد شما را پاك بلکه می

 اهللا رود و رسول شمار می بیان فرمود که طهارت تیمم، طهارت به آري؛ اهللا
ْدَرَ�تُْه وَُجِعلَْت يِلَ األ«نیز فرموده است: 

َ
يِت أ مَّ

ُ
َما رَُجٍل ِمْن أ ُّ�

َ
رُْض َمْسِجًدا َوَطُهوًرا، فَ�

يَُصلِّ 
ْ
الُة فَل هر جا این بنابر است. گردیدهزمین براي من مسجد و پاك «یعنی:  )1(؛»الصَّ

نماز  ) و کنند جا (اگر آب نبود، تیمم ن   توانند هما می وقت نماز فرارسید، افراد امتم
ن که به هما )2(؛»فَِعنَدُه مسِجُدُه وَطُهوره«در حدیث دیگري آمده است: ». بخوانند

 معناست.
طهارت بدین معناست که باشد؛  طهارت، یکی از شرایط مهم و اساسی نماز می

رفع کنید. لذا هنگام نماز باید بدن و لباس  جاي نماز خودکی را از لباس، بدن و ناپا
 چنین جاي نمازش پاك باشد. بدین دلیل که: نمازگزار و هم

هر ي خود پاك شدند، فرمان داد که  به زنانی که از عادت ماهیانه اهللا رسول -1
سان که آن را  د؛ بدینك کنلباسش پااز خون را براي خواندن نماز، ابتدا ها  یک از آن

 )3(گاه آن را بشوید. د و سپس لباسش را با دستش بساید و آنخود بتراش هاي با ناخن
هایش در پایش بود، براي یارانش امامت داد؛ در   در حالی که کفش اهللا باري رسول

ی هایشان را درآوردند. وقت نیز کفش هایش را درآورد. صحابه اثناي نماز، کفش

 .810؛ و مسلم، ش: 323صحیح بخاري، ش:  )1(
 .نقل از ابوامامه به /انی) از آلب1780صحیح است؛ نگا: صحیح الجامع ( )2(
)، و ترمذي 1396حبان در صحیحش ( )، و ابن275خزیمه در صحیحش ( صحیح است؛ روایت: ابن )3(
)؛ و نسائی در المجتبی 362) و ابوداود (8) و شافعی در مسندش (ص:1/206)، و ابوعوانۀ (138(
، 139، 1/13) و الکبري (125)؛ و بیهقی در بیان من أخطأ علی الشافعی (ص:318)؛ و حمیدي (293(

 صورت مرفوع. ) به چندین طریق از هشام بن عروه از فاطمه بنت منذر از اسماء به244
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هایتان را درآوردید؟ گفتند: دیدیم شما  کفش ها پرسید: چرا اد، از آنسالم د
جبرئیل «هایمان را درآوردیم. فرمود:  رو ما نیز کفش هایتان را درآوردید؛ از این کفش

دهد  این حدیث نیز نشان می )1(».هایم پاك نیست نزدم آمد و به من خبر داد که کفش
 هرگونه نجاستی پاك باشد. باید ازکه لباس یا هر پوشیدنی دیگري 

 نشینی که بادیه ي پاکی جاي نماز نیز دالیلی وجود دارد؛ از جمله این درباره -2
اي از مسجد  جا بودند، در گوشه شد و با وجودي که چند نفر آن وارد مسجد پیامبر

اطالع بودند؛  بی و سلوك درست و شهريها، از رفتار  نشین تر بادیه ادرار کرد. بیش
فرمود:  اهللا بر سرش فریاد زدند تا او را از این کار باز دارند. رسول ر حال، مردمه به
 یعنی کاري به او نداشته باشید. وقتی کارش را تمام کرد، پیامبر». رهایش کنید«

َْوِل «صدایش زد و به او فرمود:  ٍء ِمْن َهَذا ابلْ َمَساِجَد التَْصلُُح ليَِشْ
ْ
قَ َوالإِنَّ َهِذهِ ال

ْ
َذِر  ال

 ِ ِر ا�َّ
ْ
ك ُقْرآنِ  إِ�ََّما ِ�َ ذِلِ

ْ
الةِ َوقَِراَءِة ال چیزهایی مانند ادرار و نجاست «یعنی:  )2(؛»َوالصَّ

ي این مساجد نیست؛ بلکه این مساجد براي ذکر اهللا، نماز و تالوت قرآن  شایسته
خدایا! من و محمد را مشمول رحمت خویش «گفت:  . آن صحرانشین»اند ساخته شده

او را سرزنش  زیرا صحابه ؛»را با ما مشمول این رحمت مگردانگردان و کسی ب
نرمی با او سخن گفت. صحرانشین گمان  مهربانی و به با خدا کردند؛ اما رسول

فرمود:  اهللا رو رسول  از این رحمت، گنجایش همه را نخواهد داشت؛کرد که  می
 ».ي الهی را تنگ و محدود پنداشتی رحمت گسترده«یعنی:  )3(؛»لقد حتّجرَت واسًعا«

)؛ و 2185)؛ و ابن حبان در صحیحش (1017خزیمه در صحیحش ( صحیح است؛ روایت: ابن )1(
) 4/455ألحکام (حزم در ا )؛ ابن732منذر در األوسط ( )؛  ابن3/92)؛ احمد در مسندش (650ابوداود (

) صحیح 461آن را در صحیح الجامع ( /که آلبانی نقل از ابوسعید خدري ) به1/93و المحلی (
 دانسته است.

  .2850صحیح مسلم، ش:  )2(
) و در األم 20)؛ شافعی در مسندش (ص:147)؛ ترمذي (131الجارود ( صحیح است؛ روایت: ابن )3(
عیینۀ از زهري از  ) از طریق ابن2/239احمد در مسندش ( )؛1217)؛ نسائی (380)؛ ابوداود (1/52(

عیینۀ مخالفت کرده و آن را از  به صورت مرفوع. یونس بن یزید ایلی با ابن ابن مسیب از ابوهریره
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دستور داد که سطل آبی بیاورند و روي مکانی که صحرانشین  اهللا هر حال، رسول به
 ادرار کرده بود، بریزند تا زمین، پاك شود.

 $آمده که عبداهللا بن عباس» صحیحین«در رابطه با پاکی بدن، روایتی در  -3
ُ «عبور کرد؛ فرمود:  از کنار دو قبر اهللا رسولکند:  روایت می

َ
بَاِن إنَّهما يل بَاِن َوَما ُ�َعذَّ َعذَّ

ا اآلَخُر فاكن َ�ْميِش بِانلَِّميَمِة بََ�  َحُدُهَما فاكن ال �َْسترَبئ ِمْن ابَلْوِل، وأمَّ
َ
يِف َكِبٍ�، أّما أ

 بزرگی که آن را گناه خاطر آن هم بهشوند،  این دو نفر عذاب می«یعنی:  )1(؛»انلَّاِس 
 کرد و دیگري، در میان مردم ز نمیها، از ادرار خود پرهی ؛ یکی از آندانستند نمی

که انسان باید دقت  ست بر این . پناه بر خدا! این حدیث، دلیلی»نمود چینی می سخن
کنیم کسی در بیابان است  آلوده نشود. فرض ها و نیز سایر نجاست کند که به ادرارش

د ندارد که آن را بشوید؛ آیا باید براي نماز شود و چیزي با خو نجس می و لباسش
 خاطر نجس بودن لباسش تیمم کند؟ به

چنین اگر بدنش، مثالً دست یا پایش یا هر عضو  همپاسخ: خیر؛ نباید تیمم کند. 
نداشته باشد، نیازي به تیمم نیست؛ زیرا دیگري، نجس شود و چیزي براي شستن آن 

رد و اگر امکانش نباشد، باید صبر کرد و نیازي باید آن را از بین ب براي رفع نجاست
که امکان برطرف کردن نجاست فراهم شود. واهللا اعلم. (اهللا، بهتر  به تیمم نیست تا آن

 داند). می
 احکام مسح بر موزه (جوراب) و پانسمان:

و در یک مورد،  چهار رکن دارد: در دو مورد، مسح؛ تر گفتیم که وضو، پیش
 توان شست: توان مسح نمود و هم می ورد دیگر، هم میشستن است و در یک م
کنند که پانسمان شده  صورت را مسح می شود و فقط زمانی صورت، شسته می

باشد. لذا اگر کسی، صورتش را براي حفاظت از نور خورشید، با پوشش یا هر 
بلکه ابتدا باید آن پوشش را  ، درست نیست که صورتش را مسح کند؛چیزي بپوشاند

حبان  )؛ ابن864خزیمۀ ( به صورت مرفوع روایت نموده است؛ نگا: ابن زهري از ابوسلمه از ابوهریره
 بحث سندي این روایت را در اصل کتاب بنگرید.). 882)؛ ابوداود (987(
 .292)؛ و مسلم، ش: 6055، 6052، 1361، 218، 216صحیح بخاري، ش: ( )1(
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ه ضرورت، ایجاب کند. در این ارد و سپس صورتش را بشوید؛ مگر زمانی کبرد
 کند. مسح می ه جاي شستن صورت، روي پوشش صورتشب حالت

د که ضرورت، ایجاب کند. مثل وجو شوند؛ مگر آن دو دست نیز فقط شسته می
باشد یا دستانش را پانسمان آور  برایش زیان صورتی که آب حساسیت در دست، به

اشکالی ندارد  ؛ در این حالتنرسد ها به آن کش پوشیده باشد تا آب تو یا دس کرده
 کش، مسح کند. که بر روي پانسمان یا دست

تر از سایر اندام است. اگر زنی، سرش را  کنیم و طهارتش آسان اما سر را مسح می
؛ حنا کرده باشد، نیازي نیست که براي مسح، حنا را پاك کند یا از روي سرش بردارد

زند تا  ي دیگري به سرش می ي چسبنده مثل محرِم که در حالت احرام، صمغ یا ماده
ي چسبنده را از روي  موهایش پراکنده نشود. او نیز نباید براي مسح، صمغ یا ماده

 سرش پاك کند.
در رابطه با پا، با توجه به شرایط، هم حکم مسح وجود دارد و هم حکم شستن؛ 

م حکم با دو قرائت آمده که هم بر حکمِ مسح و هم بر حکم رو در قرآن کری از این
رۡ ﴿ که چنانکند؛  شستن داللت می

َ
ثابت  »کسره«و » فتحه«با دو قرائت  ﴾ُجَلُ�مۡ َوأ

ْ مۡ ٱوَ ﴿است که:  ي اهللا است. در قرائت کسر، عطف به این فرموده  َسُحوا
در قرائت نصب  ».پاهایتان را مسح کنید«شود که  و بدین مفهوم می ﴾بُِرُءوِسُ�مۡ 

ْ غۡ ٱفَ ﴿ که:  استعطف به این بخش آیه  (فتحه) . در این قرائت، ﴾وُُجوَهُ�مۡ  ِسلُوا
شود که چه  حال، این پرسش مطرح می». پاهایتان را بشویید«این است که  مفهوم آیه
 توانیم پاهایمان را مسح کنیم؟ زمانی می

ا، معموالً از جنس پنبه ه پاسخ: زمانی که انسان، جوراب یا موزه بپوشد. جوراب
اند. به هر حال مسح بر جوراب و  ها، از جنس چرم یا پشم و امثال آن هستند. و موزه
 موزه، جایز است، به چهار شرط:

 ها، پاك باشند؛ لذا اگر از چرم نجسی ساخته شده ها یا موزه که جوراب اول: این
با نجس باشد، نه زیرا چیزي که در اصلش  ها، درست نیست؛ باشند، مسح بر آن

 پاکی باشند، اما با نجاستی خارجیاما اگر از جنس  شود و نه با شستن؛ مسح، پاك می
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اند و بر جوراب یا خو نجس شوند، روشن است که انسان، با چنین وضعیتی نماز نمی
 کشد. شده است، مسح نمی اي که نجس موزه

لذا اگر تیمم  باشد؛ در حالت طهارت با آب پوشیدهباید جوراب یا موزه را دوم: 
زیرا  ها مسح بکشد؛ درست نیست که روي آنکند و سپس موزه یا جوراب بپوشد، 

به صورت و دو کف دست مربوط  ها را پوشیده و تیمم در حالت طهارت تیمم، آن
 شود و هیچ ربطی به پاها ندارد. می

ه: باشد ک می هشعب هبه مغیر اهللا ي رسول این شرط، برگرفته از فرموده 
تُُهَما َطاِهَرَ�ْ�ِ «

ْ
ْدَخل

َ
إِ�ِّ أ

ها را پس از  ها را بیرون نیاور؛ زیرا من، آن آن«یعنی:  ؛»َدْ�ُهَما فَ
 ».ام طهارت و وضو پوشیده

توان بر جوراب یا موزه، مسح نمود؛ نه در  که فقط در هنگام وضو می سوم: این
لذا  آورد و پاها را شست.ها را بیرون  ها یا موزه باید جواب غسل؛ بلکه هنگام غسل

 مسح کند. شهای ها یا موزه تواند بر جوراب در حالت جنابت نمی انسان
ي زمانی مشخصی باشد که شریعت تعیین کرده است؛  چهارم: باید در محدوده

این است که  سؤال اما روز براي مسافر؛ شبانه مقیم و سه روز براي یعنی یک شبانه
 شود؟ یشروع م وقتمسح، از چه  زمانِ

گیرد و مسح  و شدن، وضو میض پس از بی پاسخ: از نخستین باري که انسان
طور مثال: اگر  شود. به حساب نمی پیش از نخستین مسح، جزو زمان مسحلذا  کند؛ می

شنبه ابتدا وضو بگیرد و سپس موزه یا جوراب بپوشد و تا نماز  شخصی صبح روز سه
آید؛ زیرا  مان مسح براي او به حساب نمیزشنبه، جزو  وضو نشود، روز سه عشاء، بی

گیرد و  گاه صبح چهارشنبه وضو می بوده و هنوز مسح نکرده است؛ آن قبل از مسح
کند؛ زمان مسح، براي او از صبح چهارشنبه  هایش مسح می ها یا موزه بر روي جوراب

ک براي مقیم، ی پیامبر«نقل کرده که:  طالب گردد. زیرا علی بن ابی آغاز می
یعنی: براي مسح بر موزه  )1(».روز، تعیین کرد روز و براي مسافر، سه شبانه شبانه

 (جوراب).

 .276صحیح مسلم، ش:  )1(
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داد که در مسافرت، سه  به ما دستور می پیامبر«گوید:  می صفوان بن عسال
نه زمان  ؛نخستین مسح، اعتبار دارد بنابراین». هایمان را درنیاوریم روز موزه شبانه

وضو  وراب (موزه) بیا زمانی که انسان، پس از پوشیدن جپوشیدن جوراب (موزه) ی
کند و  حساب می ساعت 24روز، یعنی  نهاپس از نخستین مسح، یک شب شود. مقیم می

مسح کند و  هنگامی که مقیم است، ساعت. اگر انسان 72یا روز  شبانه مسافر، سه 
کند. به عنوان  به سفر برود، مدت مسح مسافر را محاسبه می پیش از پایان مدت مسح

مثال: اگر پس از وضوي صبحِ امروز، جوراب (موزه) بپوشد و براي نماز ظهر مسح 
روز را حساب کند. و بر عکس، اگر  گاه بعد از ظهر عازم سفر شود، سه شبانه کند، آن

در سفر بود و مسح نمود، سپس مقیم شد، مسح مقیم را حساب نماید؛ زیرا پایان 
ابتدا بر این باور بود که آغاز مدت  /امام احمد نه آغاز آن. مدت مسح، اعتبار دارد،

مسح، اعتبار دارد؛ اما از این دیدگاه برگشت و مبناي محاسبه را پایان مدت مسح 
اش برگردد؛ زیرا به دنبال  دانست. تعجبی ندارد که یک عالم، از قول یا دیدگاه قبلی

رو هر زمان که انسان به  ناز ای ؛حق است و باید از حق و حقیقت، پیروي نمود
ي یک مسأله،  درباره /از آن پیروي کند. گاه از امام احمدحقیقتی پی ببرد، باید 

اي  شود. او، به عنوان یک عالم و امام، در پاره روایت می اهچهار یا پنج تا هفت دیدگ
 کند. در مواردي کند و گاه تصریح نمی اي تصریح می از موارد به رجوع خود از مسأله

جایز نیست که آن  رجوع خود از یک نظریه یا دیدگاه تصریح نموده، دیگر که به
چنین دیدگاهی داشته و سپس از  دیدگاه را به او نسبت دهیم، مگر با این قید که ابتدا

توانیم هر  ها تصریح نکرده، می در مواردي که خود، به رجوع از آن برگشته است. آن
نقل  /هاي زیادي از امام احمد روایات و دیدگاه دو دیدگاه را به او نسبت دهیم.

اي به آثار و روایات داشت.  شده است؛ چون او، اهل نقل و روایت بود و توجه ویژه
رسد که در یک زمان، به  باره به اهل روایت نمی یک روشن است که آثار و روایات، به

حمد نیز . امام ارسندگاهی داشته باشند تا به یک دیدگاه ثابت باش احاطه و آ همه
رسید. یک روز، این حدیث، و  تدریج به او می گونه بود و آثار و روایات، به ینهم

 کرد. روزي دیگر، حدیثی دیگر دریافت می
چنان بر  هر حال، باید بدانیم که هرگاه انسان، مدت مسح را تمام کند و هم به

وضو شد،  یوضو نشود، وضویش درست است و همین که ب طهارت باشد، یعنی بی
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 بیرون بیاورد و پاهایش را بشوید؛ اش را مجدد، باید جوراب یا موزه براي وضوي
چنین اگر در حالی که  ي وضو نیست. هم کننده ولی صرفاً پایان مدت مسح، باطل

شود؛ البته در  هایش را بیرون بیاورد، وضویش باطل نمی ها یا موزه وضو دارد، جوراب
 دد، باید پاهایش را بشوید.چنین حالتی، براي وضوي مج

نماز، استقبال قبله است؛ یعنی نمازگزار باید رو به سوي قبله نماید شرط سومین 
زیرا اهللا متعال، در ابتداي جزء  سوي قبله نکند، نمازش، درست نیست؛و اگر رو به 

 فرماید: دوم قرآن کریم، چند بار بدین کار، دستور داده است؛ می

ۡ ٱ رَ َشطۡ  َهَك وَجۡ  فََوّلِ  َت َخرَجۡ  ُث َحيۡ  َوِمنۡ ﴿ ْ  ُكنُتمۡ  َما ُث وََحيۡ  َراِم� �َۡ ٱ ِجدِ َمسۡ ل  فََولُّوا
     ]١٥٠: البقرة[  ﴾ۥَرهُ َشطۡ  وُُجوَهُ�مۡ 

و هر جا که رفتی، رویت را به سوي مسجدالحرام کن؛ و هر جا بودید، رو به سوي 
 مسجدالحرام نمایید.

 خواند؛ لذا نماز می» المقدس بیت«ي سو مدینه رفته بود، بهبه ابتدا که  پیامبر
همواره چشم به آسمان  گرفت و شام، پیش رویش. او رار میکعبه پشت سرش ق

را با حکم تغییر قبله بفرستد و  ، جبرئیلدوخت و منتظر بود که خداوند می
ي مورد پسندش بود، روي بگرداند.  که قبله» مسجدالحرام«حکم کند که به سوي 

 فرماید: ه اهللا متعال، میگونه ک همان

ٓ ٱ ِ�  ِهَك وَجۡ  َ�َقلَُّب  نََرىٰ  قَدۡ ﴿ َما َنََّك  ءِ� لسَّ ٰ تَرۡ  لَةٗ قِبۡ  فَلَُنَوّ�ِ ۚ َضٮ  رَ َشطۡ  َهَك وَجۡ  فََوّلِ  َها
ۡ ٱ     ]١٤٤: البقرة[  ﴾َراِم� �َۡ ٱ ِجدِ َمسۡ ل

ابراین تو را به هستی). بن بینیم (که در انتظار تغییر قبلههایت را به سوي آسمان میما، نگاه
 کنیم که مورد پسند توست. پس رویت را به سوي مسجدالحرام کن.اي متوجه میسوي قبله

ي پیامبرش را پذیرفت و حکم نمود که مسلمانان،  خواسته بدین ترتیب اهللا
 ته در سه مورد، حکم استقبال قبلهالحرام بگردانند. الب سوي مسجد روي خود را به

 مستثناست:
: زمانی که انسان نتواند به سببی مانند بیماري، رویش را به سوي تمورد نخس

را اهللا شود؛ زی قبله از او برداشته می روي آوردن بهقبله بگرداند؛ در این حالت، حکم 
 فرماید:  می متعال
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ْ ٱفَ ﴿ َ ٱ �َُّقوا     ]١٦:  التغابن[  ﴾ُتمۡ َتَطعۡ سۡ ٱ َما �َّ
 توانید، تقواي اهللا پیشه کنید. تا می

 فرماید: چنین می هم

ُ ٱ يَُ�ّلُِف  َ� ﴿ ۚ ُوسۡ  إِ�َّ  ًساَ�فۡ  �َّ   ]  ٢٨٦: البقرة[  ﴾َعَها
 دهد.ي توانش تکلیف نمیکس را جز به اندازه اهللا، هیچ

وقتی «یعنی:  ؛»إذا أَمرتُُ�م بِأمٍر فأتُوا ِمنُه َما استََطعتم«نیز فرموده است:  پیامبر
 ».ید به آن عمل کنیدتوان به شما دستوري دادم، تا می

تی که از دشمن یا از دوم: هرگاه انسان در حالت ترس باشد، مثل وق ي  مسأله
گریزد، در چنین  اي می هندکند و یا از ترس جانش از آتش یا در اي فرار می درنده

حالتی استقبال قبله، شرط صحت نمازش نیست و به هر سو که بتواند، نماز 
 فرماید: که اهللا متعال، می خواند؛ دلیلش، این است می

وۡ  فَرَِجاً�  ُتمۡ ِخفۡ  فَإِنۡ ﴿
َ
ۖ َبا�ٗ ُركۡ  أ ٓ  ا ِمنُتمۡ  فَإَِذا

َ
ْ ذۡ ٱفَ  أ َ ٱ ُكُروا ا َعلََّمُ�م َكَما �َّ  لَمۡ  مَّ

 ْ     ]٢٣٩: البقرة[  ﴾٢٣٩ لَُمونَ َ�عۡ  تَُ�ونُوا
جاي آورید. و  را بهترسیدید، (باز هم نماز را ترك نکنید) و پیاده یا سواره، نمازها پس اگر می

اهللا چیزهایی به شما آموخت که  که چنانچون احساس امنیت کردید، پس اهللا را یاد کنید؛ 
 دانستید.نمی

ْ ذۡ ٱفَ ﴿بخش پایانی این آیه،  َ ٱ ُكُروا گر این است که  تا آخر، بیان ﴾َعلََّمُ�م َكَما �َّ
که شامل استقبال قبله ترك کند، گناهی بر او نیست  خاطر ترس انسان هر حکمی را به

ي  ي تغابن و آیه سوره 16ي  تر گذشت (آیه اي که پیش چنین دو آیه شود. هم نیز می
که وجوب  ست بر این که بیانش کردم، دلیلی ي بقره) و نیز حدیث پیامبر سوره 286

 هر عملی، به میزان توانایی انسان بستگی دارد.
خواند،  اي که انسان در سفر می لهي سوم: استقبال قبله در نمازهاي ناف مسأله

قطار یا هر کند که با کشتی سفر کند یا با هواپیما و یا با  واجب نیست؛ فرقی نمی
نمازهاي وتر، تهجد (نماز شب) و ضحی و  ر حال سفرد ي دیگري. انسان وسیله

امثال آن را به هر سو که بخواند، درست است. چه خوب است که مسافر نیز مانند 
ي روزانه مثل سنت ظهر،  هاي مؤکده استثناي سنت البته به بخواند؛  هاي نافله ازمقیم، نم
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مغرب و عشاء؛ چون سنت، این است که در مسافرت، ترك شوند. [یعنی چیزي به 
 نام سنت یومیه در مسافرت معنا ندارد.]

، به همان جهتی نماز نماز نفل بخواند خواست در مسافرت اما اگر کسی می
 خدا از رسول» صحیحین«باشد. زیرا این کار در  سو می صورتش به آنبخواند که 

داند،  ست که استقبال قبله، بر کسی که جهت قبله را نمی گفتنیثابت شده است. 
جا که برایش امکان داشت سعی خود را براي یافتن جهت  واجب است؛ اما اگر تا آن

که به سمتی غیر از قبله نماز که نماز خواند، دریافت  کار بست و پس از آن قبله به
خوانده است، دیگر نباید نمازش را تکرار کند. بدین دلیل که وقتی قبله از بیت 

المقدس نماز  به سوي بیت» قباء«در مسجد  المقدس به کعبه تغییر یافت، صحابه
ها خبر داد که اهللا متعال، فرمان تغییر قبله را به  خواندند که شخصی آمد و به آن می

یعنی  کعبه نمودند؛چرخیدند و رو به سوي  کعبه نازل فرموده است؛ صحابه سوي
تر کعبه، پشت سرشان قرار داشت و با شنیدن این حکم، رو به سوي کعبه کردند  پیش

افتاد و چون انکارش نکرد و به  و نمازشان را ادامه دادند. این اتفاق در زمان پیامبر
کارشان، که  ست بر این باره بخوانند، خود، دلیلیها دستور نداد که نمازشان را دو آن

در رابطه با جهت قبله اشتباه کند،  ید بوده است. بنابراین اگر انسانمشروع و مورد تأی
متوجه اشتباهش واجب نیست که نماز را اعاده یا تکرار نماید. البته اگر در اثناي نماز، 

وي خود را به سوي قبله بگرداند. با این که در حالِ نماز است، ر شد، باید بالفاصله
ذکر شد، جزو شرایط صحت نماز  که استقبال قبله، جز در سه موردي که خالصه این

مگر آن که انسان با وجود سعی و تالش براي شناخت قبله دچار اشتباه شود  است؛
 گردد. که در این حالت نیز اشکالی در نمازش وارد نمی

رود و  به مسافرت می کنم؛ وقتی انسان شاره میي مهم ا جا به یک نکته البته این
جهت قبله را  نماز نفل بخواند، باید از میزبانخواهد  شود و می میهمان کسی می

زیرا غرور و تکبر، برخی از مردم را به گناه  ؛و به سوي قبله نماز بخواند بپرسد
ت که شود که شرم کنند و جهت قبله را نپرسند! روشن اس دارد و باعث می وامی

کشند که سؤال کنند تا  . برخی از مردم، خجالت میجاست هچنین شرم و حیایی، ناب
 هند، بگویند؛خوا دانست! چه ضرري دارد؟ بگذار هرچه می دیگران نگویند که نمی
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به خاطر همین غرور  خانه یا میزبان بپرس. برخی بلکه جهت قبله را از صاحب
خیال و تصور خویش، به سمتی غیر از قبله شوند و بنا بر  جا، مرتکب گناه می هناب

 التی باید نمازشان را تکرار کنند؛ یعنی دوباره بخوانند؛خوانند! در چنین ح نماز می
 هر عبادتی که با تکیه بر مبانی شرعیاند که شرعی نیست و  زیرا بر مبنایی عمل کرده

َعِمَل عَمًال لَيَْس  َمنْ «فرموده است:  اهللا باشد. رسول انجام نشود، باطل و مردود می
ْمُرنَا َ�ُهو ردٌّ 

َ
ه امر (دین) ما بر آن نیست، هرکس عملی انجام دهد ک«یعنی:  )1(؛»َعلَيِْه أ
 ».مردود است عملش

فرموده  اهللا بدون نیت، درست نیست؛ زیرا رسول باید بدانیم که هیچ نمازي
ْ�َماُل بِانلِّيَّاِت...«است: 

َ
آیات قرآن ». ها بستگی دارند ل، به نیتاعما«یعنی:  ؛»إِ�ََّما األ

طور  مال است؛ هماندهد که نیت، یکی از شرایط اساسی پذیرش اع کریم نیز نشان می
 فرماید: می در وصف یاران پیامبرش که اهللا متعال

﴿ ٰ عٗ  ُهمۡ تََرٮ دٗ  اُركَّ ِ ٱ ّمِنَ  ٗ� فَۡض  َتُغونَ يَبۡ  اُسجَّ ٰ َورِۡض  �َّ ۖ نٗ َ�    ]  ٢٩: الفتح[  ﴾ا
 جویند. شنودي اهللا را میخبینی؛ در حالی که فضل و  ان را در حال رکوع و سجده میآن

 فرماید: چنین می هم

ٓ بۡ ٱ إِ�َّ  تُنفُِقونَ  َوَما﴿ ِۚ ٱ هِ وَجۡ  ءَ تَِغا     ]٢٧٢: البقرة[  ﴾�َّ
 و فقط به رضاي اهللا انفاق نمایید.

 فرماید: و می

ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ُ�َهاِجرۡ  َوَمن۞﴿  ٱ ِ�  َ�ِدۡ  �َّ
َ
ۚ  �َكثِ�ٗ  اَغمٗ ُمَ�ٰ  ِض �ۡ�  ُرجۡ َ�ۡ  َوَمن َوَسَعٗة

ِ ٱ إَِ�  ُمَهاِجًرا ۦتِهِ بَيۡ  ِمنۢ  ۡ ٱ هُ رِ�ۡ يُدۡ  ُ�مَّ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ جۡ  َوَ�عَ  َ�َقدۡ  ُت َموۡ ل
َ
ِۗ ٱ َ�َ  ۥُرهُ أ َّ�﴾  

  ]  ١٠٠:  النساء[ 
سیار و گشایش در زندگی خواهد هاي ب کسی که در راه اهللا مهاجرت نماید، در زمین پناهگاه 

گاه  ود و آناش به قصد هجرت به سوي اهللا و رسولش بیرون ر یافت. و کسی که از خانه
 با اهللا است. مرگش فرا رسد، پاداش او

 .2985صحیح مسلم، ش )1(
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نماز،  رو یکی از شرایط صحت شرط است؛ از این هر عملیدر  بینیم که نیت، می
 قیقت کار دشواري نیست؛نیت است و بدون نیت، نماز درست نیست. نیت، در ح

کند و  دهد، ابتدا قصد و نیت انجام آن را می زیرا هر انسان عاقلی که کاري انجام می
ست و نه نیازي به این است که نیت  ريالذا نه کارِ دشو پردازد؛ سپس به انجام آن می

است. نیت، همان  بمحل یا جاي نیت، قل قصد خویش را بر زبان بیاورد. چونو 
کرد و به امتش نیز  زبان نیت نمی به اهللا و رسول ست ي درونی یا قلبی ادهقصد و ار

زبان نیت  به یک از صحابه زبان نیت کنند و ثابت نیست که هیچ داد که به دستور نمی
طور که  چون همان جح، بر زبان آوردن نیت، بدعت است؛لذا بنا بر قول را کرده باشد.

زبان نیت کند یا بگوید: نیت  به یک صحابه یچیا ه گفتم، ثابت نشده که پیامبر
 کردم که نماز بخوانم....

گفت:  کرد؛ می ي جالبی تعریف می یکی از دوستان که خدا رحمتش کند، قصه
زبان نیت  ي نماز به چندین سال قبل، شخصی را در مسجدالحرام دیدم که هنگام اقامه

نماز ظهر را پشت سر امام کنم که ادا گردانم چهار رکعت  نیت می«کرد و گفت: 
خواست تکبیر بگوید، به او گفتم:  که می همین»! ا هللا تعالی...مسجد الحرام، خالص

تاریخ از بگو: در فالن روز و فالن «؟ گفتم: »چه مانده«! پرسید: »صبر کن، هنوز مانده«
 تعجب کرد. جاي تعجب هم دارد. ! آن شخص»تر باشد ماه و سال تا سندش محکم

ي خود   خواهد خدا را از قصد و اراده کند، انگار می ت میزبان نی به کسی که
ترین چیزي که به دل انسان  ها و کوچک از راز سینه که اهللا متعال ! حال آنباخبر سازد
ها یا از اوقات  خواهید خداوند را از تعداد رکعت کند، آگاه است. آیا می خطور می

داند.  خود می آورید؟! نیازي نیست؛ اهللا نماز آگاه کنید که نیت را بر زبان می
 نه زبان. بنابراین جاي نیت، قلب است؛

 دانید، نماز بر چند گونه است: نفل مطلق، نفل معین، و نماز فرض. طور که می همان
نمازهاي فرض، عبارتند از: صبح، ظهر، عصر، مغرب، و عشاء. هرگاه که در 

ت که قصد نماز مغرب را ندارید؛ بلکه روید، روشن اس وقت نماز صبح به مسجد می
روید و  آید؛ به مسجد می پیش می پرسشی جا اید. این به نیت اداي نماز صبح رفته

رود که مشغول  گاه از ذهن شما می شوید. آن گویید؛ یعنی وارد نماز می تکبیر می
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نسان ویژه وقتی که ا افتد؛ به خواندن چه نمازي هستید. چنین مواردي، زیاد اتفاق می
 کند. ، عجله میها براي رسیدن به نماز و از دست ندادن رکعت

اید، بدین معناست  که در چنین وقتی در مسجد حاضر شده اشکالی ندارد؛ همین
چون اگر کسی از شما بپرسد که آیا  .اید صد یا نیت اداي نماز وقت را داشتهکه ق

ه؛ فقط گویید: ن ی، میقصد اداي نماز ظهر، یا عصر، یا مغرب و یا عشاء را داشت
 ام. قصد نماز صبح آمده به

لذا نیازي نیست که نیت صبح را کرده باشید؛ درست است که اگر نیت صبح را  
کند که نماز  اي از موارد، انسان فراموش می اما در پاره ؛باشد تر می بکنید، بهتر و کامل

ین حالتی وقت نماز، خود ؛ در چننیت نماید معینی را نمازِتعیین کند؛ یعنی در دل، را 
گویاي این است که انسان، قصد اداي نماز آن وقت را داشته است. بنابراین، تعیین 

 نماز فرض دو حالت دارد:
کند؛ مثالً  طور مشخص، نماز معینی را نیت می به این است که انسانحالت اول، 

 گوید که نیت نماز ظهر را دارد. در دل می
 کند. که انسان ادا می ست ي نمازي کننده ، تعیینوقتحالت دوم، این است که 

نماز  شود. لذا اگر کسی در وقتش ادا میست که  حالت دوم، در رابطه با نمازي
رب، خواب رفته) داشته باشد، مثال از نمازهاي ظهر و عصر و مغ قضایی (از دست

طور  باید براي اداي این نمازهاي قضایی، هر یک را به مانده است؛ در این صورت
 مشخص در دل نیت کند؛ زیرا از وقتش گذشته است.

هاي مؤکّده،  یا سنت معین، مثل نماز وتر یا سنت صبحهاي  اما در رابطه با نفل
باید نیت با تعیین اسم هریک باشد؛ البته در دل، نه با زبان. به عنوان مثال: اگر 

نیت وتر  اثناي نماز،خواستید نماز وتر را بخوانید، اما نیت وتر نکردید و در  می
هاي معین باید  هاي معین است و نفل زیرا وتر، جزو نفل نمودید، این، درست نیست؛

ی خود، نامشان را هاي معین، در نیت قلب نیت معین داشته باشند؛ یعنی براي اداي نفل
 کنیم. تعیین می

ام طور طبیعی انج به ست و نیت نماز هم براي نوافل مطلق، فقط نیت نماز کافی
گیرد و نیت  وضو می ر است. مثالً شخصی به هنگام چاشتشود و گریزناپذی می
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ست؛ زیرا این نماز، جزو  کند هر چه خدا توفیق دهد، نماز بخواند؛ همین کافی می
 هاي مطلق یا نامعین است. نفل

جا کند، چه حکمی  حال، اگر کسی خواسته باشد در اثناي نماز نیتش را جابه
 کاري ممکن است؟دارد؟ آیا چنین 

عبارت دیگر انتقال نیت از معین به  جایی نیت یا به پاسخ: باید بدانیم که جابه
ي  به عنوان مثال: شخصی مشغول نماز نافلهمعین یا از مطلق به معین، درست نیست. 

لذا سنت آید که سنت صبح را نخوانده است.  یادش می شود؛ در بین نماز به مطلقی می
زیرا نیت  یست؛درست ن گوییم: در این صورت، سنت صبح می د.کن صبح را نیت می

ین، از همان ابتدا که براي اداي نماز مع را از مطلق به معین تغییر داده است؛ حال آن
یعنی قبل از تکبیر. در رابطه با انتقال نیت از معین به معین نیز مثالی  باید نیت نمود؛

آید که نماز ظهر را  ین نماز به یادش میایستد؛ در ب به نماز عصر می زنم: شخصی می
کند. این  جا نماز ظهر را نیت می نخوانده یا آن را بدون وضو خوانده است؛ از همان

است. نماز عصري که هم درست نیست؛ زیرا نیتش را از معین به معین تغییر داده 
، آن را جایی نیتش به ظهر چراکه با انتقال یا جابه باشد؛ درست نمی شروع کرده نیز
 قطع کرده است.

اما انتقال نیت از معین به مطلق، درست است؛ مثالً شخصی، نماز فرض را شروع 
د؛ لذا نیت آورد که قراري دارد و باید سرِ قرارش حاضر شو یاد می کند و سپس به می

اما بدین شرط که وقت نماز فرض، تنگ نباشد و نماز  کند. درست است؛ نفل می
ست ندهد. یعنی دو شرط دارد: یکی، گنجایش وقت و دیگري، از جماعت را نیز از د

تواند نیتش را  دست ندادن جماعت. لذا شخصی که در نماز جماعت حاضر شده، نمی
تنگ  چنین اگر وقت ترك جماعت است. هم اش،  زیرا الزمه ؛به نفل مطلق، تغییر دهد

اه وقت نماز فرض نتقال نیت به نفل مطلق درست نیست؛ زیرا هرگباشد، باز هم ا
جایی نیت، سه  انتقال یا جابه گردد. بنابراین گزینش نمی يجا تنگ شود، وقت دیگري

 حالت دارد:
 ماند. می به معین: در این حالت نماز معین، درست نیست و مطلقاز مطلق 

 شود. از معین به معین: اولی باطل است و دومی، منعقد نمی
 ماند. اش باقی می معین، بر عهدهاز معین به مطلق: درست است و نماز 
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 نیت امامت و نیت اقتدا:

شود که حداقل، یک نفر به  تشکیل می نماز) و مقتدي اعت، از امام (پیشجم
 ست. هرچه جمعیت حاضر در جماعت نماز و یک نفر به عنوان مقتدي عنوان پیش

با نیت اقتدا،  در رابطه تر است. همه تر باشد، نزد پروردگار متعال، بهتر و محبوب بیش
کنید، باید نیت اقتدا به  نظر دارند؛ یعنی وقتی در نماز جماعت شرکت میاتفاق 

ا کسی اید. نیت اقتدا، کارِ زیادي ندارد؛ زیر نمازي را بکنید که به او اقتدا نموده پیش
گوییم: برو  چنین وقتی به کسی می نیت اقتدا دارد. هم رود، در عمل که به مسجد می

 ایم که به او اقتدا کنیم. نماز شو، در حقیقت نیت کرده شجلو یا پی
نماز) اختالف نظر دارند که آیا نیت امامت بر او  (پیشاما علما در رابطه با امام 

 نماز نیت کند؛ اگر دو نفرباید براي امامت  اند: امام است یا خیر؟ برخی گفتهواجب 
 اقتداي این دو از بایستند و او گاه پشت سرش خواند، آن شخصی را ببینند که نماز می

دانند، نماز  واجب می کسانی که نیت امامت را براي اماماطالع باشد، بنا بر دیدگاه  بی
اما بنا بر  نمازشان نیت امامت نکرده است؛ باشد؛ چون پیش ر باطل میاین دو نف

درست دانند، نماز این دو نفر  واجب نمی کسانی که نیت امامت را براي امامدیدگاه 
باشد و دومی، مذهبِ امام مالک  دیدگاه مشهورِ در مذهبِ امام احمد می ولی،ا است.

هاي رمضان،  در یکی از شب اهللا این است که رسول /است. دلیل امام مالک
در  ؛به نماز ایستادند خدا خواند؛ مردم آمدند و پشت سرِ رسول تنهایی نماز می به

 ها امامت، آغاز کرده بود. مالکی ایی و بدون نیتتنه نمازش را به حالی که پیامبر
 خدا شبی نزد رسول $عباس اند که ابن چنین به روایت دیگري استناد کرده هم

نیز  $عباس تنهایی به نماز ایستاد. ابن براي نماز شب برخاست و به خوابید؛ پیامبر
 اقتدا کرد. اهللا برخاست و وضو گرفت و سپس به رسول

در اثناي نماز، نیت امامت کرد  اهللا دوم، شکی نیست که رسول در مورد روایت
هر حال، احتیاط  توان نیت امامت نمود، بحثی نیست. به که در اثناي نماز می و در این

خواهند به کسی اقتدا کنند،  آیند و می اي، این است که وقتی دو نفر می در چنین مسأله
نمازشان باشد و اگر با  ی پذیرفته که پیشابتدا به او خبر دهند؛ اگر سکوت کرد، یعن
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دستش اشاره نمود که پشت سرم نماز نخوانید، پس بهتر است به او اقتدا نکنند و 
 باشد. تر می این، به احتیاط نزدیک

شود؛ آیا حتماً نماز امام و مقتدي باید از یک جنس  سؤال دیگري نیز مطرح می
کسی اقتدا نمود که در حال خواندن نفل  توان براي نماز فرض، به باشد؟ یعنی آیا می
 است و بر عکس؟

نماز فرض  براي نماز نفل به کسی اقتدا کند که در حال اداي پاسخ: اگر انسان
پس از » منا«در » خیف«د در مسج اهللا زیرا یک بار رسول باشد، اشکالی ندارد؛ می

نماز  ا با جماعتچر«اند. از آنان پرسید:  دید که دو نفر نماز نخوانده نماز صبح
احتمال ». ایم نماز خوانده محل بارانداز خوددر  خدا! ما اي رسول«گفتند: » اندید؟نخو

کردند به نماز  بودند که گمان می  دارد بدین گمان در کنار بارهایشان نماز خوانده
به آن دو  اهللا داند، اما رسول اند. خدا می رسند یا دلیل دیگري داشته جماعت نمی

َها لَُكَما نَافِلَةٌ « فرمود: إِ�َّ
تَيْتَُما مَجَاَعة فََصلِّيَا فَ

َ
وقتی «یعنی:  )1(؛»إَذا َصلَّيْتَُما يِف رَِحاِلُكَما ُ�مَّ أ

جماعت نماز  در محل اقامت خود، نماز خواندید و سپس به جماعت آمدید، با
 عتبه عبارت دیگر، نمازي که با جما ».نافله خواهد بود بخوانید که براي شما

اید و تمام  خوانید، براي شما حکم نماز نفل را دارد؛ چراکه نماز فرض را خوانده می
پشت سرِ امامی که در حال خواندن نماز فرض  است. بنابراین، خواندن نماز نفل شده

 است، اشکالی ندارد.
توان براي نماز فرض  مشغول خواندن نماز نفل باشد، آیا می بر عکس؛ اگر امام

رود و هنوز نماز عشایش را نخوانده  ا کرد؟ مثل رمضان؛ انسان به مسجد میبه او اقتد
تواند به نیت نماز  اند. آیا می بیند که نماز تراویح را شروع کرده است؛ مردم را می

عشاء، به امامِ نماز تراویح اقتدا کند یا ابتدا نماز عشاء را بخواند و سپس با جماعت، 
 تراویح بخواند؟

)؛ احمد در مسندش 858)؛ نسائی (1367)؛ دارمی در سننش (19حسن است؛ روایت: ترمذي ( )1(
) و... از طریق 1/363)؛ طحاوي در شرح المعانی (1564حبان ( )؛ ابن1638( مهخزي)؛ ابن 4/160(

طور که در التقریب آمده است،  یعلی بن عطاء از جابر بن یزید األسود از پدرش به صورت مرفوع. همان
 باشد. گو) می جابر، صدوق (راست
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باره اختالف نظر دارند؛ برخی بر این باورند که خواندن نماز  ر اینعلما دپاسخ: 
خوانند، درست نیست؛ زیرا نماز فرض، از نماز نفل برتر  فرض با جماعتی که نفل می

اند:  گفته ي دیگري از علما ز مقتدي از نماز امام، برتر باشد؛ اما عدهاست و نباید نما
روایتی استناد ها به  ل، درست است؛ ایننمازِ نف خواندن نماز فرض پشت سرِ پیش

 خدا نماز عشاء را پشت سرِ رسول آمده است: معاذ بن جبل اند که در آن کرده
داد؛  ان نماز را برایشان امامت میرفت و هم خواند و سپس نزد قوم خویش می می

 یزن کردند. پیامبر براي نماز عشاء به او اقتدا می خواند و قومش یعنی خود نفل می
خبر بوده  از این ماجرا بی او را از این کار منع نکرد. اگر کسی بگوید: شاید پیامبر

گوییم: اگر خبر داشته که هیچ بحثی در آن نیست؛ چون باید بدانیم که  است، می
کند.  بردند که نماز عشاء را طوالنی می را نزد پیامبر شکایت معاذ بن جبل

از تمام ماجرا اطالع داشته است. اگر فرض  ه پیامبررسد ک نظر می بنابراین، چنین به
هیچ اطالعی از این ماجرا نداشته است، باز هم هیچ اشکالی وارد  کنیم که پیامبر

نماز عشاء را  با پیامبر شود؛ زیرا پروردگار متعال که خبر داشت معاذ نمی
گمان  دهد؛ بی میرود و همان نماز را برایشان امامت  خوانَد و سپس نزد قومش می می

جا که اهللا  هیچ چیزي در آسمان و زمین، بر اهللا متعال مخفی و پوشیده نیست. از آن
گر این است که اشکالی  از چنین کاري منع نفرمود، خود، بیان متعال از طریق وحی

هاي  گاه بندگانش را در زمینه هیچ چراکه اهللا وجود نداشته است؛ در کارِ معاذ
 طور قطع کالی در این کار بود، بهمایی رها نکرده است و اگر اشناهدینی، بدون ر

تواند نماز فرض را پشت سرِ کسی  می که انسان شد. نتیجه این ممنوع میصراحت  به
اعتبار  واند و هرگونه قیاسی در برابر نص، بیکه مشغول خواندن نماز نفل است، بخ

یدید و وقتی به مسجد آمدید، نرس اگر در ماه رمضان به نماز عشاء باشد. بنابراین می
ملحق  در چنین حالتی به نیت نماز عشاء به جماعت تراویح خواندند؛ تراویح می مردم

اگر از ابتداي دو رکعت  ها بخوانید. سان نماز عشاي خود را با آن شوید و بدین
سالم داد، دو رکعت بخوانید و  که امام جماعت رسیدید، پس از اینتراویح، به 

سان چهار رکعت عشاء را کامل کنید. اگر به رکعت دوم تراویح رسیدید، پس از  بدین
و سه اید  که امام سالم داد، سه رکعت بخوانید؛ چون با امام، یک رکعت خوانده آن
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، خود به جواز این کار /مانده است. امام احمد رکعت دیگر از نماز عشاي شما
 ف این است.تصریح کرده است؛ اگرچه فتواي مذهبش، بر خال

 که: خالصه این
اداي نماز فرض، پشت سر شخصی که در حال خواندن نماز فرض است، جایز 

 باشد. می
نمازي که مشغول نفل است، اختالف  ي خواندن نماز فرض پشت سر پیش درباره

 نظر وجود دارد.
 جایز است. خواندن نماز نفل با جماعت فرض، اتفاق علما به

این است که آیا حتماً باید  باشد؛ سؤال س نماز میي جن ي سوم درباره مسأله
گونه باشد؟ یعنی نماز ظهر با جماعت ظهر و  نماز امام و مقتدي، یک یا وقتنوبت 

 نماز عصر با جماعت عصر، یا نه؟
ز اند: نما باره نیز اختالف نظر وجود دارد؛ برخی از علما گفته پاسخ: در این

سان باشد؛ یعنی نماز ظهر را فقط باید  یکوقت،  از لحاظ نوبت یاباید  مقتدي و امام
طور سایر نمازهاي  خواند و همین نمازي خواند که نماز ظهر را می پشت سر پیش

 )1(؛»ُجِعَل اِإلَماُم يِلُْؤَ�مَّ بِهِ ِإ�ََّما «فرموده است:  گانه؛ دلیلشان این است که پیامبر پنج
 ».تدا کنندامام براي این تعیین شده که به او اق«یعنی: 

برخی از علما دیدگاه دیگري دارند و یکی بودن نماز امام و مقتدي را از لحاظ 
اند: خواندن نماز عصر، پشت  دانند؛ این دسته از علما گفته نوبت یا وقتش، شرط نمی

طور خواندن نماز ظهر پشت  خواند، جایز است و همین سر کسی که نماز ظهر را می
زیرا این کار، تأثیري بر امامت یا  ؛گانه سایر نمازهاي پنجنماز عصر و نیز  سرِ پیش

با جماعت نفل یا امامی که در حال  ازي ندارد. وقتی خواندن نماز فرضنم پیش
تأثیري بر صحت نماز  باشد، پس اختالف اسم نماز ایز میخواندن نفل است، ج

شود نماز  می که مگر پیش آیدتر است. شاید این پرسش  ندارد؛ و این دیدگاه، صحیح
 خواند؟ چطور ممکن است؟ ظهر را پشت سر کسی خواند که نماز عشاء را می

 .414؛ و صحیح مسلم، ش: 722صحیح بخاري، ش:  )1(
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شود،  اقامه می روي؛ وقتی نماز عشاء به مسجد می بله؛ براي نماز عشاءپاسخ: 
اي. لذا به نیت ظهر، با جماعت  آید که نماز ظهر را بدون وضو خوانده یادت می به

و، نماز ظهر است و نیت امام، نماز عشاء. اشکالی سان، نیت ت عشاء نماز بخوان؛ بدین
َما ِللُكِّ اْمِرٍئ َما «فرموده است:  اهللا هم ندارد؛ زیرا رسول ْ�َماُل بِانلِّيَّاِت، َو�ِ�َّ

َ
إِ�ََّما األ

آورد هر کسی، همان  ها بستگی دارند و دست اعمال به نیت«یعنی:  )1(؛»نََوى
ث مورد استناد مخالفان این دیدگاه را نیز اما حدی ».ست که نیت کرده است چیزي

تَِلُفوا َعلَيهِ «کنیم؛ حدیث، این است:  بررسی می
َ

 )2(؛»إِ�ََّما ُجِعَل اِإلَماُم يِلُْؤَ�مَّ بِِه فال خت
این ». امام براي این تعیین شده که به او اقتدا شود؛ پس با او اختالف نکنید«یعنی: 

باشد  او اختالف نکنید. یعنی بدین مفهوم نمیبا حدیث، بدین معنا نیست که در نیت 
شرح و تفسیر  ،خودزیرا پیامبر نمازتان متفاوت باشد؛ با نیت پیش که نباید نیت شما

ُوا َو�َِذا «فرماید:  در ادامه می که چناناش را بیان نموده است؛  این فرموده َ فََكربِّ فَإَِذا َكربَّ
هنگامی که امام تکبیر گفت، شما نیز تکبیر «یعنی:  ؛»َ�ُعواَسَجَد فَاْسُجُدوا َو�َِذا َرَ�َع فَارْ 

گاه که سجده کرد، شما نیز به سجده بروید و هنگامی که سر از سجده  بگویید؛ و آن
لذا مفهوم حدیث، این است که هر یک از  ».برداشت، شما نیز سر از سجده بردارید
ادیث و یرید. بخشی از احو بر او پیشی نگ اعمال نماز را پس از امام انجام دهید

 ، تفسیر و شرحی بر بخشی دیگر از سخنان اوست.سخنان پیامبر
که: اگر شکل و تعداد  د؛ اینآی از این بحث، موضوع دیگري نیز بیرون می

آید؛ مانند خواندن  یکی باشد، هیچ اشکالی پیش نمی هاي نماز امام و مقتدي رکعت
ین سان است. در ا ا و شکلِ نماز، یکه نماز ظهر با جماعت عصر که تعداد رکعت

اما اگر نماز امام و مقتدي، با هم متفاوت باشد؛  آید؛ حالت، هیچ اشکالی پیش نمی
مثالً نماز مقتدي، دو رکعت باشد و نماز امام، چهار رکعت یا بر عکس؛ و یا نماز 

ه مقتدي، سه رکعتی باشد و نماز امام، چهار رکعتی یا بر عکس؛ در چنین حالتی چ
 باید کرد؟

 .1907یح مسلم، ش: ؛ و صح1صحیح بخاري، ش:  )1(
 .414؛ و صحیح مسلم، ش: 722صحیح بخاري، ش:  )2(
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باشد، اشکالی  امامهاي  ، بیش از تعداد رکعتمقتديهاي  اگر تعداد رکعتپاسخ: 
که نماز  شود؛ همین مسجد می آید؛ مثالً شخصی براي نماز مغرب وارد پیش نمی

آید که نماز عصر را بدون وضو خوانده است. حال  گردد، به یادش می برپا می مغرب
نماز مغرب، اقتدا  به پیش گوییم: به نیت عصر ند. میرا بخواباید ابتدا نماز عصرش 

 تسان چهار رکع یک رکعت دیگر بخوان؛ بدین و وقتی امام، سالم داد، برخیز و کن
 اي و اشکالی هم پیش نیامد. خوانده

هاي مقتدي باشد، در این  هاي امام، بیش از تعداد رکعت اگر تعداد رکعت
به جماعت برسد، باز هم اشکالی  ز آنر مقتدي در رکعت دوم یا پس اصورت، اگ
وارد نماز شود، در این صورت، اشکال  ید؛ اما اگر از اولین رکعت جماعتآ پیش نمی
خواند. در  روید و امام، نماز عشاء را می آید. فرض کنید به مسجد می پیش می

 آید؛ یعنی شما زیاد پیش می کند، چنین حالتی میشرایطی که انسان، بین نمازها جمع 
خواهید نماز مغرب را بخوانید. اگر مردم در دو رکعت پایانی نماز عشاء باشند، به  می

خوانید و وقتی امام  سان دو رکعت با امام می نماز اقتدا کنید؛ بدین نیت مغرب به پیش
سالم داد، برخیزید و یک رکعت دیگر بخوانید. جمعاً سه رکعت شد و اشکالی هم 

 پیش نیامد.
نیز  به امام اقتدا کن و با امام به نیت مغرب ت دوم عشاء بودند،اما اگر در رکع

 اي. سان سه رکعت مغرب را خوانده زیرا بدین سالم بده؛ هیچ اشکالی ندارد؛
گویند: ایرادش در این است که وقتی در  میمعتقدند که ایراد دارد؛  البته برخی

نشیند، شما نیز ناگزیر  می کنی، در رکعت دوم که امام تدا میبه او اق دوم امامرکعت 
بینند که  سان ایراد را در این می که رکعت نخست شماست. و بدین حال آن نشینید؛ می

آیا گوییم: هیچ ایرادي ندارد؛  اید. در پاسخ می شما در رکعت اول، براي تشهد نشسته
مانید و در رکعت دوم به جماعت  میعقب  کعت اولاز ر ،مگر زمانی که در نماز ظهر

آید،  پیش مینشینید، اشکالی  نشیند و شما هم می براي تشهد می شوید و امام لحق میم
سان هستند و هیچ اشکالی در  رکعت اول شماست؟ این دو مسأله، یکدر صورتی که 

 ها وجود ندارد. آن
خواهید نماز مغرب را  روید و می آید که به مسجد می زمانی اشکال پیش می

شما باید خوانند و در رکعت اول هستند.  دم، نماز عشاء را میبینید که مر بخوانید؛ می
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هاي امام از  خوانند؛ یعنی تعداد رکعت ها چهار رکعت می سه رکعت بخوانید و آن
ي رکعت سوم، با امام بلند  تر است؛ اگر پس از سجده هاي شما، بیش تعداد رکعت

، با امام مخالفت شوید که مغرب، سه رکعت است، نه چهار رکعت؛ و اگر بنشینید
 جاست. اید. اشکال، همین کرده

شکل عمل نمایید که  بنشینید و اگر قصد جمع دارید، بدین گوییم: رکعت سوم می
گاه دوباره  وقتی نشستید، نیت جدا شدن کنید و التحیات را بخوانید و سالم دهید؛ آن

 ي نماز عشاء را با امام شریک شوید. مانده برخیزید و باقی
مع برخوردار نیستید، در این حالت در قصد جمع ندارید یا از شرایط ج اما اگر

براي تشهد بنشینید و منتظر بمانید که امام، چهار رکعت را تمام کند و  رکعت سوم،
 فراديتوانید نیت جدایی یا  چنین می گاه با او سالم دهید. هم براي تشهد بنشیند؛ آن

ابوالعباس  االسالم که بیان کردم و شیخکنید و سالم دهید. قول راجح، همین است 
تنهایی نماز را تمام  نیت انفراد (جدا شدن و به نیز همین دیدگاه را دارد. /حرانی

بیش از  تواند در نماز مغرب را انسان نمیجا از روي ضرورت است؛ زی کردن) در این
 سه رکعت بخواند و نشستن در چنین حالتی ضرورتی شرعی و گریزناپذیر است و

 ایرادي ندارد.
نماز را دومین رکن اسالم معرفی کرد. حال باید بدانیم که ارکان و  اهللا رسول

 هاي نماز چیست؟ پایه
توان به  جمله می ارکان نماز بر دو گونه است: قولی (گفتاري) و عملی. از آن

ه، و گرن براي ورود به نماز، اهللا اکبر بگوید انسان یعنی اشاره کرد؛ االحرام ةت�ب�
را فراموش  االحرامةت�ب�گردد. لذا اگر انسان،  منعقد نمی نماز بدون تکبیر آغازین

 طور که گفتم، نماز ست نیست و مطلقاً منعقد نشده است؛ زیرا همانکند، نمازش در
که نماز را به یک نفر  ضمن این شود. پیامبر منعقد نمی االحرام ةت�ب�جز با 

ال«داد، به او فرمود:  آموزش می  ةَ فأسِبغ الوضوء ثّم استَقِبل الَقبلَ  ةِ إذا قمَت إىل الصَّ
خواستی نماز بخوانی، وضوي کاملی بگیر و سپس رو به  هنگامی که می«یعنی:  ؛»ربِّ كَ فَ 

 پیامبر که چنان لذا باید تکبیر گفت؛ هم». گاه تکبیر (اهللا اکبر) بگو سوي قبله کن و آن
 کرد. ز میآغا» اهللا اکبر«همواره نماز را با 
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درست  تحه، نمازاي فاتحه نیز از ارکان نماز است و بدون قرائت ف قرائت سوره
 فرماید: نیست؛ زیرا اهللا متعال، می

ْ قۡ ٱفَ ﴿ َ  َما َرُءوا     ]٢٠: املزمل[  ﴾َءاِن� ُقرۡ لۡ ٱ ِمنَ  تَيَ�َّ
 چه از قرآن میسر باشد، بخوانید. پس آن

َ  َما﴿ابهامی را که در  این، امر است؛ پیامبر وجود دارد، بیان نموده که  ﴾تَيَ�َّ
 بَِفاحِتَِة «فرموده است:  که چنانباشد؛  می» فاتحه«ي  سوره

ْ
ال َصالَة لَِمْن لَْم َ�ْقَرأ

ِكتَاِب 
ْ
». درست نیست ي فاتحه کس، بدون خواندن سوره یچنماز ه«یعنی:  )1(؛»ال

 ِ�يَها بِ «چنین فرموده است:  هم
ُ
ُقْرآِن فَِ�َ ِخَداجٌ لُكُّ َصالٍة ال ُ�ْقَرأ

ْ
مِّ ال

ُ
مِّ الكتاَب أو بِأ

ُ
 )2(؛»أ

به عبارت ». وانده نشود، ناقص استي فاتحه خ سوره هر نمازي که در آن«یعنی: 
یکی از ارکان نماز  ي فاتحه بنابراین، خواندن سوره باشد. ، باطل و نادرست میدیگر

قتدي و یا نمازش را کند که امام باشد یا م ست؛ فرقی نمی براي هر نمازگزاري
باره، عام  زیرا نصوص و دالیل شرعی در این خوانده باشد؛ تنهایی (فرادي) می هب

کرده است. وقتی خداوند و پیامبرش چیزي را باشد و هیچ موردي را مستثنا ن می
اهللا  طور قطع زیرا اگر مستثنایی وجود داشت، به مستثنا نکنند، حکمش عمومیت دارد؛

 فرماید: می طور که اهللا کردند. همان بیان می آن را و پیامبرش

﴿ َ�ۡ      ]٨٩: النحل[  ﴾َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  اَونَزَّ
 گر همه چیز است. و کتاب (قرآن) را بر تو نازل کردیم که بیان

ي  ثابت نشده که وجوب قرائت سوره هیچ حدیث صحیح و صریحی از پیامبر
ه در نمازهاي سرّي و نه در نمازهاي جهري. را از مقتدي، برداشته باشد؛ ن» فاتحه«

ي  در نمازهاي جهري، فقط سورهالبته فرق نمازهاي سري و جهري در این است که 
اما در  دهیم؛ م و سپس ساکت شده، به قرائت امام گوش میخوانی فاتحه را می

خوانیم تا  هاي دیگر قرآن نیز می ي فاتحه، از قسمت نمازهاي سري، عالوه بر سوره

 .بن صامت ةنقل از عباد ، به394؛ و مسلم، ش: 756صحیح بخاري، ش:  )1(
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باره، یک مورد مستثنا در سنت  البته در این تکبیر بگوید و به رکوع برود؛ ،که امام نآ
پیوندد، امام در رکوع  به جماعت می ست که وقتی انسان وجود دارد؛ و آن، زمانی

ي فاتحه بر مقتدي واجب نیست. دلیلش،  است؛ در این حالت، دیگر، قرائت سوره
روایت کرده که این صحابی بزرگوار،  رهابوبکاز  /ست که امام بخاري روایتی

که به صف  سرعت و قبل از این در رکوع بود. لذا به وقتی به مسجد رسید که پیامبر
پس از آن که سالم داد، پرسید؟  گاه وارد صف شد. پیامبر برسد، رکوع کرد و آن

. خدا! من بودم عرض کرد: اي رسول ابوبکره» یک از شما چنین کاري کرد؟ کدام«
ُ ِحرًْصا َوال َ�ُعدْ «فرمود:  تر  ات را به نماز، بیش هخداوند، عالق«یعنی:  )1(؛»َزاَدَك ا�َّ
 ».اما دوباره چنین کاري مکن بگرداند؛

به نماز، او را بر آن داشت  ي وافرِ ابوبکره دریافت که اشتیاق و عالقه پیامبر
اید تا به آن رکعت که با سرعت، حرکت کند و پیش از رسیدن به صف، رکوع نم

اما دوباره چنین  بگرداند؛تر  ات را به نماز، بیش خداوند، عالقه«لذا به او فرمود: برسد. 
ال«فرموده است:  اهللا رسول». کاري مکن الَة فَامُشوا إىل الصَّ تَيْتُُم الصَّ

َ
وََعلَيُْ�ْم ِة ِإَذا أ

ِكينَِة َوالَوقَارِ  آرامی (با حالت راه رفتن) و با  آیید، به وقتی به نماز می«یعنی:  )2(؛»بِالسَّ
 ».سکون و آرامش به نماز بیایید

که رکعتی را که براي رسیدن به دستور نداد  به ابوبکره اهللا هر حال، رسول به
طور  رسید، به به آن رکعت نمی با سرعت حرکت کرده بود، بخواند؛ اگر ابوبکره آن

زیرا امکان نداشت که  رکعت را بخواند؛داد که آن  تور میبه او دس قطع، پیامبر
ر بیندازد و آن را بیان نیاز آن وقت بود، به تأخی بیان یک مسأله را که خدا رسول

داد و در تبلیغ حقایق یا  به عنوان مبلّغ، مطابق نیاز وقت، کارش را انجام می نکند؛ او
که از یک  گفتن به ابوبکره که پیامبر لذا همینکرد.   ها کوتاهی نمی بیان آن

به آن رکعت است؛ اگرچه به  دلیلی بر رسیدنِ ابوبکره اي، خود رکعت بازمانده
برداشته  در چنین حالتی، وجوب قرائت فاتحه ت فاتحه در قیام نرسید. بنابراینقرائ
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شود. و این، علّت موجهی نیز دارد؛ چون قرائت فاتحه در قیام، واجب است و  می
شود و  خاطر پیروي از امام، حکم قیام برداشته می آید، به وقتی چنین حالتی پیش می

هر لذا دلیل و علت،  گردد. سان ذکر واجبِ قیام، یعنی قرائت فاتحه نیز ساقط می بدین
در حال رکوع باشد، باید  بیاید و امامبه نماز  دهند که وقتی کسی دو، نشان می

البته اگر براي رفتن به  ع برود.به رکو بیر احرام را بگوید و بدون قرائتایستاده، تک
دوباره تکبیر بگوید، بهتر است و اگر تکبیر نگفت، اشکالی ندارد و اولین تکبیر،  رکوع
 ست. کافی

ي فاتحه در قیام، واجب است؛ متأسفانه برخی از مردم، پس از  خواندن سوره
د و در همان شون نشینند و با امام بلند نمی خیزد، می که امام براي رکعت دوم برمی آن

ي  خیزند که نصف سوره سان زمانی برمی خوانند؛ بدین ي فاتحه را می سوره حال
اند.  که توانایی قیام یا ایستادن را داشته اند؛ حال آن الت نشسته خواندهحفاتحه را در 

درست نیست؛ زیرا خواندن  شکل ي فاتحه، بدین که قرائت سورهها باید بدانند  این
رو  از این ؛ها توانایی ایستادن را دارند حالت قیام، واجب است و اینتحه در اي ف سوره

 قرائت بخشی از فاتحه در حالت نشسته، درست نیست.
ي فاتحه،  در رکعت اول و دوم، عالوه بر قرائت واجب، یعنی قرائت سوره

هاي دیگر، سنت است و اگر هر از چند گاهی، در نماز عصر و  ها یا آیه خواندن سوره
هاي دیگري نیز بخوانند، اشکالی ندارد.  ها یا آیه ي فاتحه، سوره عالوه بر سوره ظهر،
ي فاتحه را  هاي پس از تشهد اول، فقط سوره اصل، بر این است که در رکعتالبته 

 بخوانند.
قصد  به رکوع، یکی دیگر از ارکان نماز است. رکوع، یعنی خم شدن و کُرنش

بریم و  ایم، سر فرو می ایستاده ر که در برابر اهللایعنی با این استحضا ؛تعظیم اهللا
فرموده است:  اهللا رو رسول شویم تا او را تعظیم نماییم. از این در برابرش خم می

ُموا ِ�يِه الرَّبَّ « ُكوُع َ�َعظِّ ا الرُّ مَّ
َ
ن در رکوع، عظمت و بزرگی پروردگار را بیا«یعنی:  )1(؛»فَأ

زیرا رکوع، تعظیمِ  ؛»ُسبحاَن َر�ِّ العظيم«بگویید:  عبارت دیگر، در رکوع به». کنید
 ، تعظیم زبانی یا گفتاري اهللا متعال»ُسبحاَن َر�ِّ العظيم«عملی پروردگار است و گفتن 
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ر تعظیم شوند و در کنا . بدین ترتیب هر دو تعظیم، در رکوع با هم جمع میباشد می
براي اهللا متعال، تعظیم و کرنش  زیرا فقط ؛گیرند قرار می اصلی، یعنی تعظیم با قلب

هر سه تعظیم، با هم جمع  ست. بنابراین، در رکوع کنیم و این، همان تعظیم قلبی می
 شوند: می

 .یتعظیم قلب -1
 جوارح.با تعظیم  -2
 .یتعظیم زبان -3

 اي خَم شویم که دستانمان به زانوهایمان برسد اندازه رکوع، بهواجب است که در 
م قدر خَ ارد. لذا باید پشت خود را به سمت زمین، آناي ند و کمی خم شدن، فایده

 اي  گونه به مان به زانوهایمان برسد. وضعیت پشت در رکوع، بایدکنیم که دستان
 .نماییمپشتمان را کوژ  نبایدو که در راستاي سر قرار گیرد هموار باشد 

د را باز کنیم و انگشتان خو چنین در حال رکوع، بازوها را از پلوها دور می هم
نماییم و  را تکرار می »ُسبحاَن َر�ِّ العظيم«دهیم و عبارت  نموده، روي زانوها قرار می

وٌس «گوییم:  یا می »اللَّهمَّ اغِفر يِل  كَ اللَّهمَّ ر�َّنا وحِبَمدِ  َك ُسبَحانَ «گوییم:  یا می ُسبُّوٌح قُدُّ
وح ةِ �َ رَبُّ املالئ  .»والرُّ

 فرماید: می است؛ اهللاسجده، یکی دیگر از ارکان نماز 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ رۡ ٱ َءاَمُنوا ْ �ۡ ٱوَ  �وَ  َكُعوا      ]٧٧:  احلج[  ﴾َر�َُّ�مۡ  ُبُدوا

 اي مؤمنان! رکوع و سجده کنید و پروردگارتان را عبادت و پرستش نمایید.

ِمْرُت « است: فرموده پیامبر 
ُ
نْ  أ

َ
ْسُجدَ  أ

َ
ْ�ُظ  َسبَْعةِ  ىلَعَ  أ

َ
َبَْهـةِ  ىلَعَ  ٍم:أ

ْ
َشـارَ  -اجل

َ
 �ِيَـِدهِ  َوأ

نِْفهِ  ىلَعَ 
َ
ََديِْن  -أ ، َوايلْ بَتَْ�ِ

ْ
ك ْطَراِف  َوالرُّ

َ
َقَدَمْ�ِ  َوأ

ْ
 اسـت  شده داده دستور من به« یعنی: )1(؛»ال

 خود بینی به دستش با  و  -پیشانی نمایم: سجده عضو) (هفت بدن استخوان هفت با که

 .»پا انگشتان سر و زانو دو دست، دو -هم) با ینیب و پیشانی (یعنی کرد اشاره
نماز بدون سجده، درست نیست؛ زیرا سجده، یکی از ارکان نماز است. 

گوییم:  . در رکوع می»ُسبحاَن َر�ِّ األىلع«گوید:  نمازگزار، در سجده این عبارت را می

 .بعباس ؛ به نقل از ابن4090لم، ش: ؛ و صحیح مس812صحیح بخاري، ش:  )1(
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ُسبحاَن «گوییم:  ؛ زیرا رکوع، حالت تعظیم را دارد. در سجده می»ُسبحاَن َر�ِّ العظيم«
انسان،  ؛ چراکه سجده، حالت نزول و فرود آمدن از باال به پایین را دارد.»َر�ِّ األىلع

ترین عضو بدن خود، یعنی  نباالترین عضو بدنش، یعنی صورتش را به سمت پایی
دهد و این،  جا قرار می سان صورت و پاهایش را در یک آورد و بدین پایین می پاهایش

ُسبحاَن َر�ِّ «با گفتنِ  بنده، اري در برابر اهللا و تنزیه و ستایش اوست؛کمال خاکس
را که فراتر و واالتر از هر ي خود  پروردگار واال و بلندمرتبه ، در حقیقت»األىلع
ترین عضو بدنم را به  گوید: من، سرم را، گرامی و می کند پاکی یاد می ست، به چیزي

 سایم. ك میبرم و به خا سمت پاهایم پایین می
اللَّهمَّ  َك ُسبَحانَ «تر، تکرار کنید و بگویید:  را سه بار یا بیش »ُسبحاَن َر�ِّ األىلع«

وٌس رَبُّ املالئ«یا بگویید:  »اللَّهمَّ اغِفر يِل  كَ ر�َّنا وحِبَمدِ  وح ةِ �َ ُسبُّوٌح قُدُّ و هر چه  »والرُّ
زیرا  د و چه دنیوي؛نمایید؛ چه دینی باشخواهید، در سجده طلب کنید و دعا  می

مُ «فرموده است:  پیامبر ُكوُع َ�َعظِّ ا الرُّ مَّ
َ
اَعِء  وا ِ�يِه الرَّبَّ فَأ ُجوُد فَاْجَتِهُدوا يِف ادلُّ ا السُّ مَّ

َ
َوأ

ْن �ُْستََجاَب لَُ�مْ 
َ
 دگار را بیان کنید؛ردر رکوع عظمت و بزرگی پرو«یعنی:  )1(؛»َ�َقِمٌن أ

دعایتان که زیرا شایسته است  زیاد دعا نمایید)؛و (اما در سجده در دعا کردن بکوشید 
َعبُْد ِمْن َر�ِِّه وَُهَو َساِجدٌ «چنین فرموده است:  هم ».پذیرفته شود

ْ
قَْرُب َما يَُ�وُن ال

َ
 )2(؛»أ

بنده، زمانی که در حال سجده است، بیش از هر زمانی به پروردگارش نزدیک «یعنی: 
بهشت را خواهید، در سجده دعا کنید؛  یتوانید و هر چه م پس تا می». باشد می

پناه بخواهید؛ علم و دانش سودمند، عمل نیک و ایمان  درخواست نمایید؛ از دوزخ
ي خوب، همسر نیک، فرزند  توانید خانه راسخ و استوار و... را طلب کنید. حتی می

 زیرا خواهید، درخواست نمایید؛ چه که میشایسته، ماشین و خیرِ دنیا و آخرت، هر
 فرماید: می دعا، عبادت است؛ گرچه در رابطه با امور دنیوي باشد. اهللا

سۡ  ُعوِ�ٓ دۡ ٱ َر�ُُّ�مُ  َوقَاَل ﴿
َ
    ]٦٠: غافر[  ﴾لَُ�مۡ  َتِجۡب أ

 و پروردگارتان فرمود: مرا بخوانید تا دعاي شما را بپذیرم.

 .479صحیح مسلم، ش:  )1(
 .482صحیح مسلم، ش:  )2(
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 فرماید: چنین می هم

لََك  �َذا﴿
َ
ِجيُب  قَرِ�ٌبۖ  فَإِّ�ِ  َ�ّ�ِ  ِعَبادِي َس�

ُ
اعِ ٱ َوةَ َدعۡ  أ   ﴾َدَ�نِ�  إَِذا �َّ

  ]  ١٨٦: البقرة[ 
کننده را ي من بپرسند، (بدانند که) من نزدیکم و درخواست دعاو چون بندگانم از تو درباره

 کنم.خواند، اجابت میاه که مرا مینگبدا

هاي طوالنی کنیم و زیاد  در این ایام و روزهاي دشوار، چه خوبست که سجده
ران تجاوزگر را از ظلمشان مگبخواهیم که ست از اهللا متعال زاريالبه و دعا نماییم و با 

بسا  بازدارد و از اجابت دعاهایمان، ناامید نباشیم؛ زیرا اهللا متعال، حکیم است و چه
کند تا  مت خویش، بار اول یا دوم و یا سوم، دعاي بندگانش را اجابت نمیکح به

الحاکمین و  تر، دعا و زاري کنند. اهللا، احکم هللا پی ببرند و بیشتر به نیازشان به ا بیش
طور که  توانیم به حکمتش پی ببریم؛ بلکه باید همان ان است و ما، نمیمربهترین حک
 ایم، زیاد دعا کنیم. فرمان یافته

ابتدا، رویم؛ بدین ترتیب که  که سر از رکوع برداشتیم، به سجده می پس از آن
نباید روي  گذاریم. گاه پیشانی و بینی را بر زمین می دست و آن زانوها و سپس دو

إذا «از این کار نهی فرموده است:  اهللا هاي خود به سجده برویم؛ زیرا رسول دست
َحُدُ�م فال يرَبُك بُُروكَ 

َ
خواهد  هنگامی که می هر یک از شما«یعنی:  )1(؛»ابَلع� سجد أ

 ».روي زمین قرار ندهد سجده کند، مانند شتر، ابتدا دستانش را

)؛ 2/381)؛ احمد در مسندش (1321)؛ دارمی در سنن خود (840روایت: ابوداود ( صحیح است؛ به )1(
)؛ 4/129حزم در المحلی ( )؛ ابن1/390الجوزي در التحقیق( )؛ ابن1/254طحاوي در شرح المعانی (

 الزناد از اعرج لز ابوهریره ) از طریق محمد بن عبداهللا بن حسن از ابی100، 2/99هقی در الکبري (بی
صورت مرفوع. البته این مسأله، هم از لحاظ لغوي و هم از لحاط متن حدیث، درخوِر تأمل و بررسی  به

دستانش را «یعنی: ». ولیضع یدیه ثم رکبتیه«چنین آمده است:  تر است. زیرا در این روایت، هم بیش
قیم که در  چون ابن از آن جهت، این را ذکر نکرده است که هم /شیخ». بگذارد و سپس زانوهایش را

داند و بر این باور است که ابتدا، باید زانوها را بر  جا می زاد المعاد آورده، این بخش را مقلوب یعنی جابه
هم از لحاظ لغوي و هم از لحاظ متن حدیث،  ست: این دیدگاه، ها را. گفتنی زمین گذاشت و سپس دست

ها را بر زمین بگذاریم و سپس  مرجوح است، نه راجح؛ یعنی قول راجح، همان است که ابتدا دست
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خواهد روي زمین بنشیند، ابتدا دستانش را  اید که شتر، وقتی که می حتماً دیده
تشبه به حیوانات، از آن جهت از این کار منع فرمود که  اهللا آورد. رسول پایین می

هر جاي قرآن که انسان به حیوان تشبیه شده  اي نیست. یدهویژه در نماز، کار پسند به
 فرماید: می طور که اهللا باشد؛ همان ر مقام ذم و نکوهش میاست، د

  ِهمۡ َعلَيۡ  ُل تۡ ٱوَ ﴿
َ
ِيٓ ٱ َ�َبأ �ۡ  َهاِمنۡ  �َسلَخَ ٱفَ  تَِناَءاَ�ٰ  هُ َ�ٰ َءاَ�يۡ  �َّ

َ
يۡ ٱ َبَعهُ فَ�  ِمنَ  َفَ�نَ  نُ َ�ٰ لشَّ

خۡ  ۥٓ ِكنَّهُ َوَ�ٰ  بَِها هُ َ�ٰ َنالََرَ�عۡ ِشئۡ  َولَوۡ  ١٧٥ َغاوِ�نَ لۡ ٱ
َ
 ٱ إَِ�  َ�َ أ

َ
ٰ  �ََّبعَ ٱوَ  ِض �ۡ�  ۥَ�َمَثلُهُ  هُۚ َهَوٮ

وۡ  َهۡث يَلۡ  هِ َعلَيۡ  ِمۡل َ�ۡ  إِن بِ َ�ۡ لۡ ٱ َكَمَثلِ 
َ
ٰ  َهث� يَلۡ  هُ كۡ َ�ۡ�ُ  أ ِينَ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ َمَثُل  لَِك �َّ َّ� 

 ْ بُوا      ]١٧٦  ،١٧٥: األعراف[  ﴾تَِناَ�ٰ � َكذَّ
دادیم؛ ولی او از آن جدا شد و  برایشان سرگذشت کسی را بازگو کن که آیاتمان را به او

خواستیم هان قرار گرفت. اگر میمراترتیب در شمار گشیطان بر او دست یافت و بدین
بردیم؛ ولی او به پستی گرایید و از خواهش نفسِ ي این آیات باال میمقامش را به وسیله

باز و ست که اگر به آن حمله کنی، دهانش را  خویش پیروي کرد. مثالش همانند سگی
آورد. این، آورد و اگر او را به حالش واگذاري، بازهم زبانش را بیرون میزبانش را بیرون می

 ست که آیاتمان را تکذیب و انکار نمودند. مثالِ کسانی

 فرماید: چنین می هم

ِينَ ٱ َمَثُل ﴿ َّ�  ْ ِلُوا ٰ �َّوۡ ٱ ُ�ّ سۡ  ُل مِ َ�ۡ  َمارِ ۡ�ِ ٱ َكَمَثلِ  ِملُوَهاَ�ۡ  لَمۡ  ُ�مَّ  ةَ َرٮ
َ
ۢ أ  َس بِئۡ  �ۚ َفاَر

ِينَ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ َمَثُل  َّ�  ْ بُوا ِۚ ٱ تِ َ�ٰ � َكذَّ      ]٥: اجلمعة[  ﴾�َّ
مثال کسانی که به عمل کردن به تورات مکلّف شدند و به آن عمل نکردند، مانند درازگوشی 

ثال کند. مثال مردمانی که آیات اهللا را تکذیب کردند، چه م هایی حمل می است که کتاب
 بدي است!

ِب ييَِقُء ُ�مَّ َ�ُعوُد يِف َ�يْئِهِ «نیز فرموده است:  اهللا رسول
ْ
لَك

ْ
َعائُِد يِف ِهبَِتِه اَكل

ْ
 )1(؛»ال

کند و سپس  ست که استفراغ می گیرد، مانند سگی اش را پس می کسی که هدیه«یعنی: 

ها و سپس زانوها، ذکر و ثابت  اي، ابتدا دست جایی گونه جابه زانوها را؛ زیرا در متن حدیث، بدون هیچ
)» 13/451اللسان («و )» 5/230( النهاية«توجه کنیم که: در ن نکته شده است؛ از لحاظ لغوي نیز بدی

ها و سپس زانوها را روي زمین قرار دهد؛ مثلِ شتر  بدین صورت معنا شده که هنگام سجده، ابتدا دست
 خواهد روي زمین بخوابد. در هنگامی که می

 .بعباس نقل از ابن به 1622؛ و مسلم، ش: 2589صحیح بخاري، ش:  )1(
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ی �َ «روایت شده است که:  خدا چنین از رسول هم». خورد آن را می
َّ

ُم يَوم لَكَّ تَ اذل
کسی که در روز جمعه، «یعنی:  )1(؛»َمثَِل احِلَماِر َ�ِمُل أسَفاًراكَ َواإلماُم َ�ُطُب  ةِ اجلُُمع

حمل را هایی  ست که کتاب کند، مانند درازگوشی م صحبت میهنگام سخنرانی اما به
 ».کند می

و نکوهش  فقط در مقام ذم کنید، تشبیه انسان به حیوان ه میطور که مشاهد همان
که هنگام سجده کردن، مانند شتر  نمازگزار را از این اهللا رو رسول باشد. از این می

بلکه باید ابتدا  ه سمت زمین ببرد، منع فرموده است؛را ب انشعمل کند و ابتدا دست
خورده که برایشان  که عذري داشته باشیم؛ مثل افراد سال زانوها را پایین ببریم، مگر آن

که ابتدا زانوانشان را به سمت زمین، پایین ببرند. لذا اشکالی ندارد که دشوار است 
ي  چنین کسی که بیمار است یا در ناحیه ها را روي زمین بگذارند. هم ابتدا دست

 زانوهایش، دردي دارد و دیگر کسانی که معذورند.
نه گا بر اعضاي هفت اهللا ي رسول و فرموده مطابق حکم اهللا سجده، حتماً باید

چنین  جا سه عضو شد. هم باشد: پیشانی و به تبع آن، بینی؛ و نیز دو کف دست. تا این
در مجموع  که ي نوك انگشتان دو پا؛ عالوه و، بهشود پنج عض دو زانو که جمعاً می

کنیم. لذا  گانه، سجده می بریم و بر اعضاي هفت ما نیز فرمان می گردد. هفت عضو می
ز این اندام را باال بیاوریم. در یک ا ، جایز نیست که هیچتا وقتی که در سجد هستیم

ه ها را دور از هم و با فاصل که آن نه این ه، باید دو پا را به هم بچسبانیم،حالت سجد
ان شکل عادي، روي بت نشده و به هماثحکم خاصی  نگه داریم. در رابطه با زانوها،

ها روي زمین قرار  ها یا شانه شروي گو ها را باید روبه اما دست گذاریم؛ زمین می
ي قرار دادن  ؛ دربارهدهیم و سرِ خود را در میان دو دست، روي زمین بگذاریم

ها ثابت شده است.  مده و هم تا برابر شانهها در حدیث آ ها، هم تا مقابل گوش دست
 که در داریم، مگر آن دهیم و پشت خود را باال نگه می ها را از دو پهلو فاصله می دست

صف جماعت باشیم و بترسیم که باعث اذیت فردي شویم که در کنار ماست. لذا در 
ها یا بازوهاي خود را از پهلوها فاصله دهیم؛ چون  این صورت نیازي نیست که دست

جوزي در  )؛ ابن56)؛ رامهرمزي در أمثال الحدیث (1/230است؛ روایت: احمد در مسندش (ضعیف  )1(
 باشد؛ او، ضعیف است. که در سندش، مجالد بن سعید می بعباس از ابن نقل ) به1/505التحقیق (
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خاطر یک سنت، برادر مسلمان خود را اذیت کنیم. گاه برخی از برادران را  نباید به
ال سجده، پشتشان را خیلی رو در ح نند و از اینخواهند به سنت عمل ک ام که می دیده
طوري که انگار چیزي نمانده دراز بکشند. این، خالف سنت، و بلکه بدعت  کشند؛ می

کنند، عالوه بر  ها می است. سنت، این است که پشتشان را باال نگه دارند. کاري که آن
ی و بینی قرار نکه خالف سنت است، ضرر هم دارد و تمام وزن بدن را روي پیشا این
و آزاردهنده خواهد بود. کننده  خستهتر شود،  کمی طوالنی دهد و اگر سجده می

رو اگر  از این کند؛ است و جسم انسان را اذیت می چنین کاري، خالف سنت بنابراین
کند، به او تذکر دهید که این کار، سنت نیست  شکل سجده می کسی را دیدید که بدین

 یاد دهید.و روش درست را به او 
یاد  را به برتري اهللاو انسان باید در حالت سجده، خشوع داشته باشد و علو 

علو و با صفت ، در حقیقت، اهللا را »ُسبحاَن َر�ِّ األىلع«گویید:  زیرا وقتی می ؛بیاورد
دانید؛ ما  پستی و نزولی پاك می کنید و او را از هرگونه پاکی یاد می اش به برتري

هاي خویش  ي مخلوقات و آفریده ، با ذات خود، برتر و فراتر از همهمعتقدیم که اهللا
 فرماید: طور که می است؛ همان

 ٱ َرّ�َِك  مَ سۡ ٱ َسّبِحِ ﴿
َ
   ]١: األعىل[  ﴾١ ۡ�َ ۡ�

 پاکی یاد کن. ات را به نام پرورگار برتر و بلندمرتبه

ثابت  ز آندر قرآن و سنت، بیش ا صفت علو یا برتري یا باال بودن براي اهللا 
هایش را باالتر از هر  به هنگام دعا، دست ده که محدود و محصور باشد. انسانش

ذکر کرده که بر  برد. اهللا متعال در هفت جاي قرآن ي آسمان باال میچیزي به سو
باالي عرش  عرش قرار گرفته و عرش، واالترین مخلوق پروردگار است و اهللا

 باشد. خویش می
ماز، سکون و آرامش در انجام ارکان نماز است. یعنی انسان، یکی دیگر از ارکان ن

اي  با سکون و آرامش به رکوع و سجده برود و در قیام پس از رکوع و نیز در فاصله
استاد  دوي نماز، سکون و آرامش داشته باشد.  نشیند و در همه که میان دو سجده می

 حدیثی از ابوهریره بزرگ حدیث، یعنی امام بخاري و امام مسلم رحمهمااهللا
سالم  گاه به پیامبر شخصی وارد مسجد شد و نماز خواند و آناند که:  روایت کرده
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و دوباره نماز بخوان؛  برو«جواب سالمش را داد و به او فرمود:  اهللا کرد؛ رسول
رفت و دوباره نماز  آن مردیعنی درست نماز نخواندي. ». چراکه تو نماز نخواندي

 جواب سالمش را داد و باز اهللا آمد و سالم کرد. رسول نزد پیامبر گاه خواند؛ آن
لذا رفت و مثل اول، نماز خواند ». برو و دوباره نماز بخوان؛ تو نماز نخواندي«فرمود: 

بخوان؛ تو برو و نماز «به او فرمود:  آمد و سالم کرد؛ پیامبر و سپس نزد پیامبر
حق فرستاده است،  ند به ذاتی که تو را بهعرض کرد: سوگ آن مرد». نماز نخواندي

 )1(بهتر از این یاد ندارم. به من یاد دهید.
همان ابتدا، کیفیت نماز را به او آموزش نداد؛ بلکه سه بار به او  اهللا رسول

تر، مشتاق علم شود و مثل زمین خشک که  فرمود که برود و نماز بخواند تا بیش
ص، سوگند یاد کرد که بهتر آن شخ که چنان م برود؛باران است، به استقبال عل پذیراي
درخواست کرد که به او آموزش دهند. و  خدا گاه از رسول داند؛ آن نمی از این
فراگیري ي  جا باید به تفاوتی که در نحوه به او آموزش دادند. ایننماز را نیز  پیامبر
چیزي یاد بگیرد،  خواهد کسی که خود طلب دارد و میوجود دارد، توجه کنیم؛  علم

نماید.  ها را بهتر حفظ می کند و آن تر به درس و مواد آموزشی توجه می خیلی بیش
قسم یاد کرد و گفت:  ین مرد نیز، درخورِ تأمل است؛ اوي سوگند خوردن ا نحوه

 ا سوگند...؛ چرا؟خد نگفت به ».حق فرستاده است... سوگند به ذاتی که تو را به«
حق  خدا ي سخنان رسول طور کامل، اعتراف کند که همه هکه ب براي اینپاسخ: 

ال«به او فرمود:  ر حال پیامبره به و حقیقت است.  ؛»فأسِبغ الوضوء ةِ إذا قمَت إىل الصَّ
ُ�ّم «و افزود: ». خواستی نماز بخوانی، وضوي کاملی بگیر هنگامی که می«یعنی: 

گاه تکبیر (اهللا اکبر)  به سوي قبله کن و آنو سپس رو «یعنی:  ؛»ربِّ كَ فَ  ةَ الَقبلَ  ِبْل استَقْ 
ُقْرآنِ «است.  االحرامةت�ب�منظور، همان ». بگو

ْ
َ َمَعَك ِمَن ال  َما تَيرَسَّ

ْ
یعنی:  ؛»ُ�مَّ اقَْرأ

 اهللا در سنت رسول . البته»چه از قرآن یاد داري و برایت میسر است، بخوان آن«
ُ�مَّ اْرَكْع َحىتَّ َ�ْطَمنِئَّ «ب است. ي فاتحه واج وضوح بیان شده که خواندن سوره به

در رکوع، عجله  دیگر به عبارت». سپس با آرامش کامل، رکوع کن«یعنی:  ؛»َراِكًعا

 .397)؛ و مسلم، ش: 6667، 6251، 793، 757صحیح بخاري، ش: ( )1(
                                           



 الصالحین شرح ریاض   384

ُ�مَّ اْرَ�ْع َحىتَّ َ�ْطَمنِئَّ «قرار نباش؛ بلکه رکوعت را با آرامش کامل انجام بده.  نکن و بی
گونه که در  همان ؛»مش کامل، بایستع بردار و با آراسپس سر از رکو«یعنی:  ؛»قَائًِما

رو سنت است که قیامِ پس از رکوع،  رکوع عجله نکردي و آرام و قرار داشتی. از این
 گاه آن« :»ُ�مَّ اْسُجْد َحىتَّ َ�ْطَمنِئَّ َساِجًدا«ي رکوع یا نزدیک به آن، طول بکشد.  اندازه به

 ات را با آرامش جدهعجله نکن و س یعنی در سجده، ؛»با آرامش کامل، سجده کن
ر از سجده بردار و با آرامش سپس س«یعنی:  ؛»ُ�مَّ اْرَ�ْع َحىتَّ َ�ْطَمنِئَّ َجالًِسا«انجام بده. 

ي دوم را مانند  منظور، نشستن میان دو سجده است. پس از آن، سجده». بنشین کامل
و این «یعنی:  ؛»َك لُكَِّهاُ�مَّ اْ�َعْل َذلَِك يِف َصالتِ «ي اول با آرامش کامل انجام بده.  سجده

قیام، رکوع، قیام پس از رکوع،  به عبارت دیگر:». نمازت انجام بدهي  را در همه
ي نمازت، با آرامش  ي دوم را در همه سجده، نشستن در میان دو سجده و سجده

 انجام برسان. کامل به
ه جاست ک ي موضوع مورد بحثمان، این شاهد و دلیل ما از این حدیث درباره

فرمود که:  یا پیش از این به آن شخص» امل...با آرامش ک«؛ یعنی »َحىتَّ َ�ْطَمنِئَّ «فرمود: 
گیریم که نماز بدون آرامش یا نمازي که با  بنابراین، نتیجه می». تو، نماز نخواندي«

ي نماز رعایت شود؛ فرقی  این آرامش باید در همه عجله خوانده شود، نماز نیست.
کوع باشد یا در قیامِ پس از رکوع؛ در سجده باشد یا در نشستن میان کند که در ر نمی

آرامش  علما دو سجده. نمازگزار باید هر یک از ارکان نماز را با آرامش انجام دهد.
باید حداقل  نی رکوعیع ؛اند ي گفتن ذکِر واجب هر رکن، دانسته  اندازه نماز را به

ُسبحاَن َر�ِّ «ي گفتن  اندازه باشد و سجده، به »ُسبحاَن َر�ِّ العظيم«ي گفتن  اندازه به
طول  »ربِّ اغِفر يل«ي گفتنِ  اندازه . نشستن میان دو سجده نیز حداقل باید به»األىلع

 .»احلمد َك لر�َّنا و«ي گفتن  اندزه بکشد؛ قیام پس از رکوع نیز به
؛ زیرا آید، این است که آرامش و سکون، فراتر از این است چه از سنت برمی آن
در رکوع بمانیم، اثري از آرامش در آن دیده  »ُسبحاَن َر�ِّ العظيم«ي گفتن  اندازه اگر به

گاه  ، و آنُسبحاَن َر�ِّ العظيم، اهللا اكربست که بگوییم:  ونه آرامشیگشود. این، چ نمی
ست که گفته شود: این شخص، آرام  اي گونه سر از رکوع برداریم! آرامش و سکون، به



 385  یدگی به اعمال خویش)و رس داوندباب: مراقبت (توجه به خ

کند؟! انسان در برابر  ار دارد. عجیب است که شیطان، چگونه با آدم، بازي میو قر
اي نماز  گونه اما به ؛جوید ایستد و با دعا و ثنا به او تقرب و نزدیکی می می اهللا
کند! اگر در  خواند که انگار دشمن، در تعقیب اوست و دارد از دشمن، فرار می می

با او گفتگو کنیم، براي ما  یم و دو یا چند ساعتن دنیا بایستبرابر یکی از پادشاها
خیلی آسان است؛ حتی ممکن است روي پا بایستیم و هیچ حرکت دیگري نکنیم؛ 

ه ایم یا افتخار کنیم که پادشا شین شدهمنال هم باشیم که با آقاي پادشاه، هشحتازه، خو
ده است، به ما پس چرا در برابر پادشاه راستین که ما را آفری گوید! با ما سخن می

گار در حال فرار هستیم؟! ایستیم که ان کند، طوري می دهد و کمکمان می روزي می
ست که شیطان  شیطان، دشمن انسان است و مؤمن خردمند و پخته، کسی بدون شک

 :فرماید می اهللا گونه که داند؛ همان را دشمن خویش می

يۡ ٱ إِنَّ ﴿ ُِذوهُ ٱفَ  َعُدوّٞ  لَُ�مۡ  نَ َ�ٰ لشَّ َّ�  ۚ� ْ يَدۡ  إِ�ََّما َعُدوًّ ْ  ۥَ�هُ ِحزۡ  ُعوا  ِمنۡ  ِ�َُكونُوا
ۡص 

َ
ِع�ِ ٱ بِ َ�ٰ أ      ]٦: فاطر[  ﴾٦ لسَّ

راستی شیطان، دشمن شماست؛ پس او را دشمن بگیرید. جز این نیست که پیروانش را  به
 خواند تا از دوزخیان باشند. فرامی

و آرامش  سکوني اعمال و اقوال نمازش،  بر انسان واجب است که در همه
 داشته باشد.

 خواند، چیست؟ پرسش: حکم کسی که نماز نمی
یعنی برخی از موارد مؤثر  خواند؛ نمازش را درست و کامل نمی کسی کهپاسخ: 

گیرد،  نماز کامل تعلق می کند، از پاداشی که به ا رعایت نمیدر کامل بودن نماز ر
وع با حفظ سکون و آرامش، به کار نیست. مثالً در رک محروم خواهد بود، اما گنه

تسبیح  رشتجا که بی ست؛ اما از آن کند؛ این، کافی ، بسنده می»ُسبحاَن َر�ِّ العظيم«گفتن 
کلی نماز را ترك کرده است، کافر و  یابد. البته کسی که به ري میمتنکرده، پاداش ک

کند  خارج می ي مسلمانان اسالم و از جرگههم کفري که انسان را از  باشد؛ آن مرتد می
خبر داده که چنین  اهللا رسولو در آخرت نیز در شمارِ مسلمانان نخواهد بود. 
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شخصی، با فرعون، هامان، قارون و ابی بن خَلَف که سران کفر بودند، برانگیخته 
 خواهد شد.

مسلمانان، وظیفه  دار زمامرود و ولی امر یا  شمار می کافر و مرتد به اما در دنیا
ها یا  برگشته به خواندن نماز فرابخواند؛ و اگر نماز نخواند، حکم از دیندارد او را 

اش را سوارِ ماشینی  مرتدها را بر او اجرا کند و او را بکُشد. لذا همانند مرتد، جنازه
اي حفر نمایند و او را زیر خاك  کنند و به مکانی دور از مناطق مسکونی ببرند و چاله

رنج  خانواده و دوستانش نیز از دیدنش را نیازارد وکنند تا بوي تعفنش، دیگران 
خاطر این  آدمی، هیچ حرمت و احترامی ندارد و دفنش، فقط به نبینند؛ چون چنین

کنیم و نه بر  دهیم و نه کفن می است که بویش، دیگران را نیازارد؛ نه او را غسل می
نزدیک مساجد  اش را براي نماز خواندن خوانیم و حتی جنازه اش نماز می جنازه

بریم؛ زیرا کافر و مرتد بوده است. شاید کسی بگوید: این، چه  مسلمانان نمی
 ست. ست؟ این، غیرمنطقی جفایی گویی و ست؟ این، دیگر چه گزافه حرفی

گوییم  همان چیزي را میمهري و جفا؛ بلکه  ست و نه بی گویی گوییم: نه گزافه می
 شود. ران پیامبرش، برداشت میسخنان یا از که از کالم خدا و رسولش و

 ي مشرکان فرموده است: درباره» توبه«ي  اما کالم خدا؛ اهللا متعال، در سوره

ْ  فَإِن﴿ ْ  تَابُوا قَاُموا
َ
لَوٰ ٱ َوأ ْ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ َوَءاتَُوا ٰ فَإِخۡ  ةَ لزَّ     ]١١: التوبة[  ﴾ّ�ِيِن� ٱ ِ�  نُُ�مۡ َ�

 ات دادند، برادران دینی شما هستند.پس اگر توبه کردند و نماز را برپا داشتند و زک

هر  زیرا هر مؤمنی، به کافرند و برادران دینی ما نیستند؛و اگر غیر از این بودند، 
که  ي اسالم، خارج نیست و برادر دینی ماست. با این کار باشد، از دایره اندازه که گنه

ي  نگند، از جرگها هم بجاما اگر دو گروه از مسلمانان، ب با مسلمان کفر است؛جنگیدن 
ُ « فرموده است: اهللا شوند؛ رسول خارج نمی مسلمانان

ُ
سباُب املسلم فسوق وقتاهل

با این ». جنگیدن با او، کفر ناسزاگویی به مسلمان، فسق است و«یعنی:  )1(؛»�فر
جنگد، کافر نیست و برادر دینی ماست؛ زیرا  می حال مسلمانی که با برادر مسلمانش

 ماید:فر اهللا متعال می

 .64ش: )؛ و مسلم، 5584، 46بخاري، ش: ( )1(
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ٓ  �ن﴿ ۡ ٱ ِمنَ  �َِفَتانِ َطا ْ �ۡ ٱ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ۡص  َتَتلُوا
َ
ْ فَأ ۖ بَيۡ  لُِحوا ٰ إِحۡ  َ�َغۡت  فَإِنۢ  َنُهَما  َ�َ  ُهَماَدٮ

 ٱ
ُ
ْ َفَ�ٰ  َرىٰ خۡ ۡ� ٰ  ِ� َ�بۡ  لَِّ� ٱ تُِلوا مۡ  إَِ�ٰٓ  ءَ تَِ�ٓ  َح�َّ

َ
ِۚ ٱ رِ أ ٓ  فَإِن �َّ ۡص  َءۡت فَا

َ
ْ فَأ  َنُهَمابَيۡ  لُِحوا

 ِ قۡ  لِ َعدۡ لۡ ٱب
َ
ْۖ ِسُطوٓ َوأ َ ٱ إِنَّ  ا ۡ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ ۡ ٱ إِ�ََّما ٩ ِسِط�َ ُمقۡ ل ٞ إِخۡ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل ۡص  َوة

َ
ْ فَأ  لُِحوا

َخَو�ۡ  َ�ۡ�َ 
َ
    ]١٠  ،٩: احلجرات[  ﴾ُ�مۚۡ أ

یگر جنگیدند، میانشان صلح برقرار کنید. و اگر یکی از این دو کدو اگر دو گروه از مؤمنان با ی
وز نمود، با گروه تجاوزگر بجنگید تا به حکم اهللا بازگردد. و اگر (به گروه، به گروه دیگر تجا

حکم اهللا) بازگشت، در میانشان به عدالت و انصاف، صلح برقرار کنید و عدالت و دادگري 
ین نیست که مؤمنان با هم برادرند؛ اجز اهللا، دادگران را دوست دارد.  گمان پیشه نمایید. بی

 .ح و آشتی برقرار کنیدپس در میان برادرانتان صل

رو برادران ما هستند؛ اگرچه  اند و از این بینیم که هر دو گروه، مسلمان می
 ست. جنگیدن با مسلمان، گناه بزرگی

توبه نکنند و اعمالی را  گر این است که اگر مشرکان بیان» توبه«ي  سوره 11ي آیه
 که در این آیه آمده، انجام ندهند، برادران ما نیستند.

روایت کرده  در صحیح خود از جابر بن عبداهللا /دلیل سنت؛ امام مسلم اما
ُ�ْفِر والرشِّ «فرموده است:  اهللا که رسول

ْ
الةِ  كِ َ�ْ�َ الرَُّجِل َوَ�ْ�َ ال این  )1(؛»تَْرُك الصَّ

ي هر شخصی با کفر و شرك است و اگر نماز  حدیث، بدین معناست که: نماز، فاصله
اي ندارد؛ یعنی کافر و مشرك شده است.  کفر و شرك فاصله را ترك کند، دیگر، با

گر مرز بین  رساند و بیان که در حدیث تکرار شده است، فاصله را می» بین«ي  واژه
ي ایمان  یا در محدوده انسان در رابطه با نماز،  ؛ بنابراینباشد ایمان با کفر و شرك می

 ي کفر و شرك. گیرد و یا در محدوده قرار می
فرموده  اهللا اند که رسول روایت کرده بن حصیب ةبريداز » سنن«ب اصحا

َالُة َ�َمْن تََرَ�َها َ�َقْد َ�َفرَ «است:  ي بَيْنَنَا َوَ�يْنَُهْم الصَّ ِ
َّ

َعْهُد اذل
ْ
فرقی که میان «یعنی:  )2(؛»ال

 .82صحیح مسلم، ش:  )1(
)؛  و احمد در 1/48)؛ حاکم در المستدرك (1454حبان ( )؛ ابن2621حسن است؛ روایت: ترمذي ( )2(

)؛ و 1520)؛ اللکائی در أصول اإلعتقاد (6/167شیبۀ ( )؛ ابن ابی1079)، و ابن ماجه (5/346مسندش (
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کفر ورزیده  باشد، نماز است؛ هرکس نماز را ترك کند، ما و مشرکان و کافران می
شرکان و کافران، نماز است و به عبارت دیگر، فاصله و مرزِ میان ما و میان م ».است

سلمانان گیرد و جزو م ي مشرکان و کافران قرار می نماز را ترك کند، در جرگه هرکس
 نیست.

باشد؛ اما دیدگاه  ي ترك نماز و حکم آن می درباره این، نص صریح قرآن و سنت
 ي ترك نماز: درباره صحابه

ترك  اصحاب پیامبر«گوید:  ست، می که تابعیِ مشهوري / بن شقیقعبداهللا
 )1(».دانستند هیچ عملی، جز ترك نماز را کفر نمی
و برخی دیگر از اهل علم، اجماع و اتفاق  /امام مشهور، اسحاق بن راهویه

ر حتی اگ اند. نقل کرده )ةالصال (تارکنماز  ي کافر بودن آدمِ بی را درباره نظر صحابه
اند، اما جمهور صحابه،  ترك نماز را کفر نداسته فرض کنیم که برخی از صحابه

 اند. اند، تارِك نماز را کافر دانسته هم آن دسته از ایشان که اهل فتوا بوده آن
 حالبود که بیان کردیم؛  این، دالیلی از کالم خدا و رسولش و سخن صحابه

ال كَ  حظَّ ىف اإلسالِم لَِمن تَرَ ال«فرموده است:  همین بس که عمر بن خطاب  )2(؛»ةالصَّ
در این عبارت،  »ال«حرف  ».اي از اسالم ندارد کسی که نماز را ترك کند، هیچ بهره«

، گیرد؛ بنابراین مفهوم سخن عمر حرف نفی جنس است و کم و زیاد را دربرمی
 نه کم و نه زیاد؛ از اسالم ندارد؛اي  نماز را ترك کند، هیچ بهره شود که هرکس این می

 بلکه کافر است.

از پدرش به صورت  ةبن واقد از عبداهللا بن برید) از طریق حسین 894( ةنصر در تعظیم قدر الصال ابن
 مرفوع.

 ).948( ةنصر در تعظیم قدر الصال )؛ و ابن2757صحیح مقطوع است؛ روایت: ترمذي ( )1(
)، 2/52)، دراقطنی در سنن خود (1528صحیح موقوف؛ روایت: اللکائی در أصول اإلعتقاد ( )2(

) 1/150)؛ عبدالرزاق (7/438در مصنف خود ( شیبه ابی)، ابن 927، 923الصالة ( نصر در تعظیم قدر ابن
. مالک، این روایت از طریق هشام بن عروة از پدرش از سلیمان بن یسار از مسور بن مخرمه از عمر

ره سخن گفته و روایت جمع را با  ) در این2/209را بدون سلیمان نقل کرده و دارقطنی در علل خود (
 ترجیح داده است.
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دنیوي ترك مسایل در دنیا و آخرت در پی دارد؛ ی یمدهاآ پیمسایل و ترك نماز، 
 نماز، عبارتند از:

خوانند؛ اگر قبول نکرد و نماز نخواند،  نماز را به خواندن نماز، فرامی ابتدا بی اول:
ر در این زمینه کوتاهی مسلمانان، واجب است و اگ دار زمامکشتنش بر ولی امر یا 

زیرا هرکس که از اسالم برگردد و  ها سؤال خواهد شد؛ گاه اهللا از آنکنند، در پیش
ند که دوباره مسلمان شود و اگر قبول نکرد، باید او را خواه مرتد شود، ابتدا از او می

َل ِدينَُه فَاْ�تُلُوهُ «فرموده است:  بکشند. پیامبر دینش را  کسهر «یعنی:  )1(؛»َمْن بَدَّ
 ».تغییر داد (و از اسالم برگشت)، او را بکشید

نماز زن بدهند و اگر به او زن دادند، عقد، باطل است و آن  دوم: نباید به آدمِ بی
پناه بر خدا! زیرا نکاح  باشد. زن، برایش حالل نیست و ارتباطشان با هم نامشروع می

 تعال فرموده است:یا ازدواجشان، از اساس نادرست است؛ چراکه اهللا م

ارِ� لۡ ٱ إَِ�  ِجُعوُهنَّ تَرۡ  َفَ�  ٖت ِمَ�ٰ ُمؤۡ  ُتُموُهنَّ َعلِمۡ  فَإِنۡ ﴿ َُّهمۡ  ِحّلٞ  ُهنَّ  َ�  ُكفَّ  ُهمۡ  َوَ�  ل
   ]١٠:  املمتحنة[  ﴾لَُهنَّ  َ�ِلُّونَ 

 ها را باایمان یافتید، آنان را به سوي کافران (و شوهران کافرشان) بازنگردانید؛ نه پس اگر آن
 این زنان بر کافران، حاللند و نه آن کافران بر این زنان حالل هستند.

کس  واهرانش و بر هیچنماز هیچ والیت یا اختیاري بر فرزندان و خ سوم: آدمِ بی
تواند سرپرست یا ولی مسلمان باشد؛ حتی  زیرا کافر است و کافر نمی دیگري ندارد؛

اگر فرض کنیم که کسی ازدواج کند و  درآورد.ازدواج کسی  تواند دخترش را به نمی
تواند  نماز باشد، نمی چنان بی هم ها بگذرد و آن شخص ختر شود و سالصاحب د

شاید کسی  دخترش را به ازدواج کسی درآورد. چون هیچ والیتی بر دخترش ندارد.
نمازند و  ها هستند که بی آید؛ خیلی طور که مشکالت زیادي پیش می بگوید: این
 کار کنیم؟ ! چهدختر دارند
اقدام به ازدواج کند یا  خواستگار، از طریق برادر آن دختردر چنین حالتی پاسخ: 

از طریق عموي دختر و یا از طریق محارم نزدیک وي که بر او داراي حق والیت و 
پدرِ  هر حال ت گردد. بهدر ازدواج رعای ستی هستند تا شرط رضایت ولی دخترسرپر

 .2794ي، ش: صحیح بخار )1(
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یتی بر دخترش ندارد و اگر هزار بار هم دخترش را به عقد گونه وال نماز، هیچ بی
 کسی درآورد، عقدش باطل است.

ي اسالم خارج  دانند که انسان را از دایره ترك نماز را کفري نمی ابرخی از علم
هایی  اي از نصوص و داده ها به پاره نماز، کافر نیست. این رو معتقدند که بی کند؛ از این

 اند که از پنج حال، خارج نیست: ناد کردهاز قرآن و سنت، است
 نماز ن مبنی بر عدم کافر بودن بیاي از این نصوص، ربطی به ادعایشا پاره -1

در  ي نساء منافات دارد. اهللا سوره 48ي  نماز با آیه گویند: تکفیر بی ندارد؛ مثالً می
 فرماید: این آیه می

َ ٱ إِنَّ ﴿ ن فِرُ َ�غۡ  َ�  �َّ
َ
ٰ  ُدونَ  َما ِفرُ َوَ�غۡ  ۦبِهِ  كَ �ُۡ�َ  أ ٓ  لَِمن لَِك َ�   ]  ٤٨:  النساء[  ﴾ءُ �ََشا

آمرزد و جز شرك را براي هر کس که بخواهد  همانا اهللا این را که به او شرك ورزند، نمی
 بخشد. می

گویند: بنابر این آیه، اهللا متعال، جز شرك، هر گناه دیگري از جمله  ها می این
 بخشد. ترك نماز را می

کرده، مشرك است؛  روایت /که مسلم نماز، بنا بر حدیث جابر وییم: بیگ می
باشد  هاي نفسانی خویش می اما تابع هوا و خواسته )1(،کند اگرچه براي بت سجده نمی

 فرموده است: و اهللا

فََرَءيۡ ﴿
َ
َذَ ٱ َمنِ  َت أ ٰ  ۥَههُ إَِ�ٰ  �َّ َضلَّهُ  هُ َهَوٮ

َ
ُ ٱ َوأ َّ�  ٰ     ]٢٣: اجلاثية[  ﴾�ٖ ِعلۡ  َ�َ

اي که معبود خود را هواي نفس خویش قرار داد و اهللا، از روي  کس توجه کرده آیا به آن
 .راهش کرد یابد)، گم دانش خود (که او هدایت نمی

را بپذیریم، باز هم » نساء«ي  سوره  48ي  تازه اگر دیدگاه یا استناد آقایان به آیه 
نماز  گر کافر بودن بی حادیثی که بیانباید توجه داشته باشیم که مفهوم این آیه، با ا

باشد؛ شیخ، تنها  ها، منحصر می که شرك، فقط در سجده کردن براي بت، این نیست /منظور شیخ )1(
به شرك مشهور در نزد عموم مردم اشاره کرده است و گرنه، شرك، انواع گوناگونی دارد؛ از جمله: دعا 

ها یا قربانی کردن براي آنان  نها اعم از پیامبران و دوستان خدا و درخواست کمک از آ و صدا زدن مرده
هایی در  ها و خرافه ها از طریق نذر یا طواف قبرهایشان و.... چنین جهالت و نزدیکی جستن به آن

 گنجد. مفهوم شرك می
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ویژه که این احادیث، صریح است و فقط از مفهوم  باشد، تخصیص یافته است؛ به می
شود و بر کسی پوشیده نیست که داللت تصریح  نماز برداشت نمی ها، کافر بودن بی آن

 باشد. ر مییتاز داللت مفهوم، قو
اند که امکان ندارد در توصیف کسانی  چنین به احادیث مقیدي استناد کرده هم -2

فرموده  اهللا کنند که رسول خوانند؛ مثالً به این حدیث استناد می باشد که نماز نمی
م ىلَعَ انلَّاِر َمن قَاَل ال � إال اهللا يَبَتىِغ بِذل«است:  یعنی:  )1(؛»وَجَه اهللاِ  َك إنَّ اَهللا حرَّ

بخش ». بگوید، بر دوزخ حرام کرده است هللاإالا ال�رضاي او  خداوند، کسی را که به«
ي  ، خود، بازدارنده»وَجَه اهللاِ  َك يَبتَىِغ بِذل«گوید:  جا که می پایانی این روایت، آن

 إالاهللا ال�دارد. زیرا کسی که مخلصانه  ست که انسان را از ترك نماز بازمی مهمی
ه رضایت و در جهت اخالصش، عملی انجام دهد که ب، ناگزیر باید گوید می

ست که با آن، رضایت و  ترین عملی  برسد. روشن است که نماز، بزرگخشنودي اهللا
گر این نکته نیست که  آید. این حدیث، به هیچ عنوان بیان دست می به خشنودي اهللا

زیرا در آن، قیدي مانند کسب رضایت اهللا آمده که انسان  ؛باشد نماز، کافر نمی آدمِ بی
 دارد. زمیرا از ترك نماز با

برخی از احادیث مورد استناد آقایان، مقید به حالت عذر براي ترك نماز  -3
ترك نماز، بنا بر عذري مانند ها  کنند که در آن است؛ یعنی گاه به احادیثی استناد می

که برخی از اصحاب سنن  )2(. مانند حدیث حذیفهعدم شناخت اسالم بوده است

 .از عتبان مالک 1052؛ و مسلم، ش: 407صحیح بخاري، ش:  )1(
) و بزار در مسند خود 587 ،4/520)؛ حاکم در المستدرك (4049صحیح است؛ روایت: ابن ماجه ( )2(
صورت موقوف روایت  اي از ابومالک از ربعی از حذیفه به این حدیث را عده«) و گفته است: 7/259(

چنین  هم». اند و ما سراغ نداریم که کسی، آن را با سند ذکر کرده باشد جز ابوکریب از ابومعاویه کرده
) از طریق ابومعاویه از 1665اد در الفتن ()؛ و نعیم بن حم2028روایت: بیهقی در شعب اإلیمان (

صورت مرفوع. ابومعاویه، همان محمد بن خازم تمیمی  ابومالک اشجعی از ربعی بن حراش از حذیفه به
اند؛ البته در غیر حدیث اعمش اضطراب  ست که نسائی و دیگران، او را ثقه دانسته سعدي ضریر کوفی

ابومعاویه، ضریر در غیر «...خوانیم:  ) در شرح حالش می5/90حجر ( چه در التهذیب ابن دارد. چنان
جزو ثقات «گوید:  یعقوب بن شیبه می». کند ها را خوب، حفظ نمی حدیث اعمش، مضطرب است و آن
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 إالاهللا ال� که شناختشان از اسالم، فقط به گفتند ان روایت کردهي کسانی  درباره
بگویند و چیز  إالاهللا ال� دانند که اسالم، فقط همین را می ي درباره شود و منحصر می

یابند؛ زیرا معذورند  دانند؛ آري، چنین کسانی از دوزخ نجات می دیگري از اسالم نمی
د را داریم که اگر کسی دور این اعتقباشند. ما نیز هم اطالع می و از فرایض اسالم، بی

از شهرها و در جنگل و صحرا زندگی کرده و تنها چیزي که از اسالم به او رسیده 
 بوده و بر همین حال بمیرد، کافر نیست. إالاهللا ال�است، 
است؛ بنا بر قواعد موجود در  »عام«اند که  چنین به احادیثی استناد کرده هم -4

ي  یابد. لذا احادیث عام درباره تخصیص می» خاص«ي  وسیله به» عام«اصول فقه، 
چون  و دیگر احادیث عام، با احادیث دیگري هم إالاهللا ال�ي  بهشتی بودن گوینده

 یابند. نماز، تخصیص می کافر بودن بی
اند که در برابر احادیث صحیح مبنی بر  و نیز به احادیث ضعیفی استناد نموده -5

 هیچ اعتباري ندارند. نماز، کافر بودن بی

حافظ متقنی است که «گفته است: » الثقات«حبان در  ابن». کند و مرجئی است است و گاه تدلیس می
تنهایی روایتش نکرده است.  گفتنی است: ابومعاویه به». ی استي خوبی دارد، اما مرجئی خبیث حافظه
آن را از ابومالک متابعت نموده  و نیز خلف بن )» 15الدعاء («چه محمد بن فضیل در کتابش  چنان

خلیفه  ي ابن شیبه درباره فضیل، صدوق است و عثمان بن ابی )؛ ابن373) (1/400خلیفه در تاریخ بغداد (
متابعت قوي ». باشد، اما به سبب پیري در احادیثش دچار اضطراب شد ثقه می صدوق و«گفته است: 

) ذکر کرده و گفته است: 9241دیگري هم وجود دارد که بوصیري، آن را در مصباح الزجاجۀ (
اسنادش، صحیح است و رجالش، ثقه؛ مسدد در مسند خود از ابوعوانه از ابومالک با سند و متنش، «

نیز در المستدرك از طریق ابوکریب از ابومعاویه، آن را آورده  و بنا بر شرط روایتش کرده و حاکم 
گانه، دیدگاه کسانی را که حدیث را به سبب تفرد  هاي سه این متابعت». مسلم، صحیحش دانسته است

 هایی کند. چون ابومعاویه را به نقلِ روایت اند، رد می ابومعاویه، ضریر مرجئی کوفی، داراي علت دانسته
کنند که بدعتش را تأیید کند. اما باید دانست که ایراد این اتهام به تنهایی کافی نیست. زیرا تا  متهم می

زمانی که در چنین روایاتی، زشتیِ نمایان و غیر قابل توجیهی وجود نداشته باشد و بتوان آن را بر 
که راوي، به کذب متهم نباشد  ویژه زمانی شود؛ به مبناي اصول اهل سنت، تأویل کرد، اشکالی وارد نمی

 شود. ي حفظ و روایتش ضعیف قلمداد نگردد، اصل بر این است که تفردش پذیرفته می یا از ناحیه
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اي براي ادعایشان  کننده ي دلیل بازماندند و نتوانستند دلیل قانع گاه که از اقامه آن
نماز  ، شرك یا کفري را که در احادیث صحیح به بی»نماز، کافر نیست بی«بیاورند که 

» کفر و شرك اصغر  یا کوچک«نسبت داده شده، چنین تأویل کردند که منظور از آن، 
ُ�ْفِر والرشِّ «فرموده است:  اهللا ! رسولاست

ْ
الةِ  كِ َ�ْ�َ الرَُّجِل َوَ�ْ�َ ال این  )1(؛»تَْرُك الصَّ

ي هر شخصی با کفر و شرك است و اگر نماز  حدیث، بدین معناست که: نماز، فاصله
اي ندارد؛ یعنی کافر و مشرك شده است. اما  را ترك کند، دیگر، با کفر و شرك فاصله

، کفر و شرك مورد اشاره در این حدیث را »نماز، کافر است بی«ین باور که مخالفان ا
بدان  $عباس اند که ابن اي از کفري دانسته کفر و شرك کوچک دانسته و آن را نمونه

باید بپرسیم: چرا باید  لفی براي کفر، قایل شده است. حالاشاره نموده و درجات مخت
اصغر یا کوچک آن حمل کنیم؛  ا بر نوعشرك و کفر مورد اشاره در این حدیث ر

که هیچ دلیلی وجود ندارد؟ پس منظور، شرك و کفر حقیقی یا بزرگ است.  آن حال
 میانِگر مرز  رساند و بیان که در حدیث تکرار شده است، فاصله را می» بین«ي  واژه

ي ایمان  ودهباشد؛ بنابراین، انسان در رابطه با نماز، یا در محد با کفر و شرك می ،ایمان
 ي کفر و شرك. گیرد و یا در محدوده قرار می

دلیلی باشد و  در نتیجه، دالیل شرعی، حاکی از آن است که تارِك نماز، کافر می
ثابت  اهللا براي رد این دیدگاه وجود ندارد. وقتی حکمی از کتاب خدا و سنت رسول

شریعت  م که از پیش خودا ما، شارع نیستیي مؤمن باید آن را بپذیرد؛ زیر شد، بنده
ه در کالم خدا و ست ک باشد و شریعت، همان چیزي می بسازیم؛ بلکه شارع، اهللا

گیریم و به آن باور داریم و  دینمان را از کالم خدا و رسولش فرامی رسولش آمده و ما
هر حال باید به احکام  ه مطابق میلِ ما باشد و چه نباشد؛ بهکنیم؛ چ بدان عمل می

 ل نماییم.شرعی عم
 و نیت حسن با اگر آید، می پیش امت میان در که اختالفاتی با بطهرا در ست: گفتنی

 با دیدگاهش که را کسی نباید دیگر باشد، حقیقت به رسیدن براي خالصانه تالش

 و کرده اجتهاد بلکه خیر، بپنداریم؛ همراگ را او یا کنیم سرزنش است، متفاوت ما دیدگاه

 .82صحیح مسلم، ش:  )1(
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َاِ�مُ  َحَ�مَ  إَِذا« است: هفرمود نیز پیامبر
ْ
 وَ  فَاْجتََهدَ  احل

َ
ْخَطأ

َ
ْجرٌ  فَلَهُ  أ

َ
 اْجتََهدَ  َو�نِ  أ

َصاَب 
َ
ْجَرانِ  فَلَهُ  َوأ

َ
 اشتباه دچار حکم صدور در اما ،کند اجتهاد حاکم اگر« یعنی: )1(؛»أ

 پاداش دو نماید، صادر درستی حکمِ و کند اجتهاد اگر و رسد می او به پاداش یک  شود،

 و فکر که این صرف به را مسلمانش برادر که ندارد حق انسان بنابراین، ».رسد می وا به
 با که است سرزش سزاوار کسی بگیرد؛ عیب او بر یا کند زنشسر دارد، دیگري دیدگاه

 کند. می پافشاري نادرستش دیدگاه بر چنان هم و ورزد  می لجاجت دلیل، ي اقامه وجود
 نتیجه بدین و گفتیم سخن نماز، ترك به مربوط حکاما از اي پاره پیرامون تر پیش

 همسر است، نمازخوان که کسی اگر رو این از ؛است مرتد و کافر نماز، بی که رسیدیم

 تا کنند جدا هم از را دو آن که است واجب شود، نماز بی سپس و بگیرد نمازخوانی

 دیگر، یافت، پایان نز ي عده که آن از پس شدند، جدا هم از وقتی بخواند. نماز که آن

 دوباره مرد آن زن، ي عده پایان از پیش راگ اما ندارد؛ وجود مرد براي رجوع امکان

 بر بنا بود، شده تمام زن ي عده اگر ولی کند؛ رجوع تواند می خواند، نماز و شد مسلمان

 علما از برخی شود. می حالل برایش جدید عقد با فقط زن آن علما، جمهور قول

 دوباره د،مر آن اگر و اوست خود با زن اختیار زن، ي عده پایان از پس :اند گفته

 عقد بدون تواند می بخواهد، اگر است؛ زن خود با تصمیم شد، مسلمان و نمازخوان

 همین راجح، قول آمده، سنت در که چه آن بر بنا و بازگردد. مرد آن زندگی به جدیدي

 و مسلمان دوباره زن، ي عده پایان از پیش دمر اگر که است این در عده، ي دهفای است.
 ؛کند رجوع تواند می مرد و نیست خودش با زن اختیار ت،صور این در شود، نمازخوان

 ودخ با اختیار خواند، نماز و بازگشت اسالم به مرد، گاه آن و شد تمام زن ي عده اگر اما

 خیر. یا کند رجوع که باشد می زن
 دبمیر کسی اگر بخواند. نماز نماز، بی آدمِ ي جنازه رب که نیست جایز کس هیچ براي

 و کنیم کفنش یا دهیم غسل را او که نیست جایز ما براي است، بوده نماز بی که بدانیم و
 و است مسلمانان فریفتن کار، این بخوانند؛ نماز او بر تا ببریم مسلمانان سایر نزد را او یا

 است: فرموده پیامبرش به اهللا زیرا باشد. نمی جایز

[این حدیث در همین  .نقل از عمرو بن عاص ، به3240؛ و مسلم، ش: 6805صحیح بخاري، ش:  )1(
 م)]آمده است. (مترج 1865ي  شماره کتاب به
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ٰٓ  تَُصّلِ  َوَ� ﴿ َحدٖ  َ�َ
َ
اَت  ُهمّمِنۡ  أ بَدٗ  مَّ

َ
ٰ  َ�ُقمۡ  َوَ�  ا� َ�َ  ِ�ۡ�َ ِ ْ  إِ�َُّهمۡ  ۦٓۖ ه ِ  َ�َفُروا ِ ٱب َّ�﴾  

   ]  ٨٤: التوبة[ 
 یک از آنان نماز مخوان و بر قبرشان نایست. همانا آنان به اهللا  کفر ورزیدند. ي هیچو بر جنازه

 و کافرند حقیقت در که منافقان بر خواندن زنما از را پیامبرش ال،متع اهللا سان بدین
 بر مسلمانان خواندن نماز مانع کفر، رو این از است؛ فرموده منع کنند، می اسالم راظها

 فرماید: می چنین هم متعال، اهللا باشد. می قبرهایشان سرِ بر ایستادن یا کافران

ِينَ ٱوَ  لِلنَِّ�ِّ  َ�نَ  َما﴿ ْ َمُنوٓ َءا �َّ ن ا
َ
ْ َتغۡ �َسۡ  أ ْ َ�نُوٓ  َولَوۡ  �ِ�َ ُمۡ�ِ لِلۡ  ِفُروا ْوِ�  ا

ُ
 ِمنۢ  َ�ٰ قُرۡ  أ

َ  َما دِ َ�عۡ  �َُّهمۡ  لَُهمۡ  تَبَ�َّ
َ
ۡص  �

َ
    ]١١٣: التوبة[  ﴾١١٣ ِحيمِ �َۡ ٱ ُب َ�ٰ أ

که برایشان روشن شد که آنان  براي پیامبر و مؤمنان روا نیست که براي مشرکان، پس از آن
 د، آمرزش بخواهند؛ هرچند خویشاوند باشند.ان دوزخی

 شک اش درباره که آورند می خواندن نماز براي را کسی ي جنازه که آید می پیش گاه

 بخوانیم؟ نماز او بر آیا کنیم؟ چه حال، ؟خیر یا است بوده نمازخوان آیا که داریم
 که: کنید ادع سان بدین اش جنازه نماز در دارد، اساسی و پایه شک این اگر پاسخ:

 است، بوده مؤمن شخص این اگر خدایا!« یعنی: .»ارمحه و هل فاغِفر مؤمنًا اكن إن اللَّهم«

 یا قید این با شما ترتیب ینبد ».بگردان خویش رحمت مشمول  را او و بیامرز را او

 شرّش از چنین این و اید کرده آمرزش درخواست برایش است، بوده مؤمن که شرط

 نیستید. کار گنه شما دیگر ،بوده نماز بی هم اگر و ودب خواهید درامان
 را کسی اگر و بپرهیزیم نماز بی ِ آدم بر خواندن نماز از جدي طور به باید حال هر به

 ي جنازه بر شریعت حکم به توجه بی یا و کند می انگاري سهل زمینه این در که دیدیم
 شما اهللا که است امید دهیم. تذکر او به جدي طور به خواند، می نماز نماز، بی هاي آدم

 یابید. دست فراوانی پاداش و خیر به سان  بدین و دهد قرار او هدایت ي وسیله را
 زکات و«... فرمود: و برشمرد اسالم ارکان از دیگر یکی را زکات دادن اهللا رسول

 ودهفرم تعیین متعال، پروردگار که بدهی کسانی به را اموالت زکات یعنی  ».دهی...

 »نمو و رشد« و »پاکیزگی« معناي به که باشد می »زکاء« از برگرفته »زکات« ي واژه است.
 زکات ي وسیله به نیز را مالش و دکن می پاك بخل از را خودش دهنده، زکات زیرا است؛

 است: فرموده پیامبرش به اهللا آید. می برکت مالش در یعنی دهد؛ می رشد
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مۡ  ِمنۡ  ُخذۡ ﴿
َ
ٰ أ     ]١٠٣: التوبة[  ﴾بَِها َوتَُزّ�ِيِهم ُ�َطّهِرُُهمۡ  َصَدقَةٗ  لِِهمۡ َ�

 و تزکیه نمایی. وسیله آنان را پاك بخشی از اموالشان را به عنوان زکات بگیر تا بدین

 هاي گروه و افراد به که است مسلمانان اموال در مشخّصی شرعیِ سهمِ زکات،

 اموال در بلکه ندارد؛ وجود اموال ي همه در سهم، این البته رسد؛ می مشخّصی

 شده بیان نیز کریم قرآن در آن از بخشی و کرده بیان را آن اهللا رسول که ست مشخصی

 بخش زکات، دارد. شروطی بلکه نیست؛ واجب زکات اموال، ي همه با رابطه در است.

 رود می شمار به ماسال ارکان از رکنی و کند می ادا را آن که است مسلمان اموال از اندکی

 ي نامه و سازد می پاك فرومایگی و بخل از را خودش آن ي وسیله به دهنده زکات که
 است: فرموده پیامبر که گونه همان گرداند؛ می پاك ها بدي و گناهان از را اعمالش

َدق«  بین از گونه آن را گناهان صدقه،« یعنی: )1(؛»انلَّارَ  املاءُ  يُطِفئُ  ماكَ  ةَ اخلطيئ تُطِفئُ  ةُ الصَّ

 باشد. می صدقه نوع برترین و بهترین زکات، ».کند می خاموش را آتش آب، که برد می

 بهتر کنید، می پرداخت مالتان از که اي صدقه تومان یک از دهید می که زکاتی تومان یک

َّ  َ�َقرََّب  َما« فرماید: می قدسی حدیثی در متعال اهللا زیرا است؛
َ

ءٍ  َ�بِْدي إِيل َحبَّ  �يَِشْ
َ
َّ  أ

َ
 إِيل

ا  او بر که چه آن از تر محبوب و بهتر چیزي هیچ با ام بنده« یعنی: )2(؛»َعلَيْهِ  اْ�رَتَْضُت  ِممَّ

 نماز رکعت یک از فرض، نماز ترکع یک لذا ».شود نمی نزدیک من به ام، کرده فرض

 است. برتر نفل
 به رساندن فایده ي یهما چنین هم گردد. می انسان گناهان بخشش سبب زکات، دادن

 و کند می نیکی ها آن به دیگران، به زکاتش اداي با دهنده زکات زیرا است؛ دیگران
 دارد؛ دوست را ها آن متعال، اهللا که گیرد می قرار نیکوکارانی ي جرگه در سان بدین

 فرماید: می که گونه همان

حۡ ﴿
َ
ْۚ ِسُنوٓ َوأ َ ٱ إِنَّ  ا ۡ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ   ]  ١٩٥: البقرة[  ﴾١٩٥ ِسنِ�َ ُمحۡ ل

 گمان اهللا، نیکوکاران را دوست دارد.و نیکی نمایید؛ بی 

 /) از آلبانی5136صحیح است؛ نگا: صحیح الجامع ( )1(
 .نقل از ابوهریره ، به6021صحیح بخاري، ش:  )2(
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 اموالشان زکات ثروتمندان وقتی زیرا گردد؛ می لیمده و الفت ایجاد باعث زکات،

 ثروتمندان به نسبت فقرا دل در حسادتی و  کینه دیگر، بدهند، نیازمندان و فقیران به را

 ها آن به چیزي و کنند دریغ نیازمندان زا را  اموالشان ثروتمندان اگر اما ؛ماند نمی باقی

 کنند. می پیدا کینه ثروتمندان به نسبت فقرا ندهند،
 زیرا ؛دارد بازمی ثروتمندان اموال به درازي دست و چپاول از را فقرا چنین هم زکات

 و ندبشکَ را ها ارزش که دارد امکان نبیند، ثروتمند از خیري هیچ نیازمند و فقیر آدمِ وقتی
 و خود شکم کردن سیر يبرا و بپردازد دیگران اموال غارت و درازي تدس به

 بزند. دیگري کار هر یا دزدي به دست اش خانواده
 طور همان کند؛ می باز  انسان سوي به را زمین و آسمان برکت ي دروازه زکات، دادن

ماءِ  ِمنَ  الَقطرَ  ُمِنُعوا إال أموالِِهم ةَ ز� قومٌ  منَعَ  َما« است: آمده حدیث در که  یعنی: )1(؛»السَّ

 آسمان باران از که آن گرم کنند، نمی خودداري اموالشان کاتز دادن از قومی، هیچ«

 هاي برکت متعال اهللا بدهند، را اموالشان تزکا مردم اگر بنابراین ».شوند می محروم

 و گیاهان رویش و باران نزول با این و فرماید؛ می نازل سویشان به را زمین و آسمان
 آن منافع دیگر و باران برکت از مردم سان بدین و رسد می انجام به ها دام پروارشدن

 گردند. می مند بهره
 مصرف موارد از یکی زیرا شود؛ می کمک اهللا راه مجاهدان به زکات ي وسیله به

 بدین »توبه« ي سوره 60ي آیه در متعال اهللا که گونه همان خداست؛ راه در جهاد زکات،

ِ ٱ َسبِيلِ  َوِ� ﴿ است: فرموده صریحت نکته َّ�﴾. 
 پولش با تواند می انسان است؛ بردگان کردن آزاد رايب اي وسیله زکات، چنین هم

 .﴾لّرِقَاِب ٱ َوِ� ﴿ است: فرموده متعال اهللا زیرا کند؛ آزاد و خریداري را اي برده
 داد. نجات یشانها بدهی و ها قرض بار زیر از را ها خیلی توان می زکات ي وسیله به

 دارد وجود شما براي امکان این لذا بسیارند. اند، رفته قرض بارِ زیر که محترمی هاي آدم

 سوي از و دهید نجات حالت این از را بدهکاري آدمِ سو یک از خود، اموال زکات با که

)، و مسند 5/62)؛ طبرانی در األوسط (4019ماجه ( )؛ ابن4/583صحیح است؛ روایت: حاکم ( )1(
ی در صحیح الجامع ). آلبان4141؛ نگا: المصباح از بوصیري (عمر ) به نقل از ابن2/391الشامیین (

 ) آن را صحیح دانسته است.7978(
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 فراوانی خیر کاري، چنین در که است روشن برسانید؛ حقش به را حق صاحب دیگر،

 .دارد وجود
 نحوي به که اي مانده درراه مسافران به توان می که است این زکات، فواید دیگر از

 خود ي منطقه و شهر به آن، با که ندارند پولی و اند داده دست از سفر در را خود اموال

 باشند. ثروتمند خود، شهر در اگرچه کرد؛ کمک بازگردند،
 شمار به اسالم ارکان از یکی رو این از و دارد زیادي فواید زکات، که این خالصه

 آیا که دارند نظر اختالف دهد، نمی را اموالش زکات که کسی ي درباره علما رود. می

خیر؟ یا است کافر نماز، بی آدمِ مانند 
 از /مسلم امام که روایتی دلیل به باشد؛ نمی کافر که است این صحیح، دیدگاه

ةٍ  َوال َذَهٍب  َصاِحِب  ِمنْ  َما« است: فرموده اهللا رسول که کرده نقل ابوهریره  ال فِضَّ
َها ِمنَْها يُؤَدِّي   َحقَّ

َّ
ِقيَاَمةِ  يَْوم اَكنَ  إَِذا إِال

ْ
َحْت  ال ُ  ُصفِّ

َ
ْحِ�َ  نَارٍ  ِمنْ  َصَفائِحُ  هل

ُ
 نَارِ  يِف  َعلَيَْها فَأ

�ِ  بََرَدْت  لُكََّما َوَظْهُرهُ  وََجِبينُهُ  َجنْبُهُ  بَِها َ�يُْكَوى َجَهنَّمَ 
ُ
ُ  يَدْت أ

َ
 مَخِْس�َ  ِمْقَدارُهُ  اَكنَ  يَْومٍ  يِف  هل

َف 
ْ
ل
َ
ِعبَادِ  َ�ْ�َ  ُ�ْقىَض  َحىتَّ  َسنَةٍ  أ

ْ
ا َسِبيلَهُ  َ�َ�َى ال   إِمَّ

َ
َنَّةِ  إِىل

ْ
ا اجل   َو�ِمَّ

َ
 هر« یعنی: )1(؛»انلَّارِ  إىِل

 ايه ورق به روزقیامت در اش نقره و طال ندهد، را ها ن آ زکات که اي نقره و طال صاحب

 آن ي وسیله به گاه آن و گردد می گداخته و گرم دوزخ، آتش با و شود می تبدیل آتشین

 این و گردد می داغ دوباره د،شو سرد هرگاه و کنند. می داغ را اش پیشانی و پهلو پشت،

 بندگان، میان که این تا شود می تکرار است، سال هزار پنجاه ي اندازه به که روزي در کار

 حدیث، این از ».کند مشاهده جهنم، سوي به یا بهشت سوي به را راهش و گردد قضاوت

 کافر دهد، نمی را اموالش زکات که کسی یعنی زکات، مانع که شود می برداشت چنین

 که آن حال گردد؛ نمی باز بهشت سوي به برایش راهی هیچ باشد، کافر اگر زیرا نیست؛

 مشاهده دوزخ، سوي به یا بهشت سوي به را راهش گاه آن و« است: آمده حدیث این در

 ».کند می
 دهد، نمی زکات که کسی یعنی زکات، مانع که شده نقل احمد امام از روایتی

 از یکی وقتی و رود می شمار به اسالم هاي پایه و ارکان از یکی زکات زیرا است؛ کافر

 987صحیح مسلم، ش:  )1(
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 که است نای صحیح، قول البته ریزد. می فرو خانه آن شود، خراب اي خانه هاي پایه

 کفر، با و ست بزرگی خطر معرض در اما نیست؛ فرکا ندهد، را مالش زکات هرکس

 ست. شدیدي بسیار هشدار این، و )1(ندارد. زیادي ي فاصله
 مشمول اموال، ي همه که دانست باید پردازیم؛ می زکات مسایل از یکی به اینک

 نیست. زکات برخی، در و است واجب زکات اموال، از برخی در نیستند؛ زکات حکم

 دارند: زکات که اموالی
 یا شمش حالت به چه و باشند پول یا سکه صورت به چه نقره، و طال اول:

 است این مهم، یگر.د شکل هر یا زیورآالت صورت به چه و نقره، و طال از هایی قطعه

 ندبرس زکات نصاب به وقتی البته دارند؛ زکات باشند، که شکلی هر به نقره و طال که

 بگذرد. هم کامل سال ویک
 کسی گرم. پنج و نود و پانصد نقره، نصاب و است، گَرَم پنج و هشتاد طال، نصاب

 سال یک گذشت با و است زکات نصاب صاحب باشد، داشته نقره یا طال مقدار، این که

 زکات باشد، این از رمتک اگر و بدهد را زکاتش باید اش راییدا از مقدار این بر کامل

 او بر زکات باشد، داشته نقره گرم پنجاه و پانصد یا طال گرم هشتاد اگر مثالً د.ندار

 نیست. واجب
 اگر یعنی خیر؟ یا شود می کامل نقره، با طال نصاب آیا که دارند نظر ختالفا علما

 دو، این مجموعِ در آیا نقره، نصاب از نیمی و باشد داشته طال نصاب از نیمی کسی،

 نه؟ یا ستا واجب او بر زکات
 یعنی شود؛ نمی سنجیده هم با نقره و طال مجموع که است این صحیح قول پاسخ:

 گندم، نصاب در که طور همان دارد؛ مشخصی نصاب که ست مستقلی جنس هرکدام،

 گردد. نمی تکمیل گندم با نیز جو نصاب و شود نمی محاسبه جو
 به نقره و طال ارزش بقمطا است،  شده نقره و طال زینیگجا که رایج هاي پول اگر

 هزار پنج و هفتاد کسی اگر مثالً ندارد. زکات گرنه، و دارد زکات برسد، زکات نصاب

 مطابق زیرا نیست؛ واجب زکات او بر رسد، نمی نقره نصاب به چون باشد، داشته تومان

 شود. می محاسبه نقره، ارزش

 دیدگاه جمهور علما نیز همین است. )1(
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 که اندازه هر به آن، مثالا و مروارید انواع و یاقوت ،الماس مثل هانبگرا جواهر اما

 هاي فعالیت و ستد و داد در و داشته تجاري کاربرد که چه آن مگر ندارند؛ زکات باشند،

 که جنسی هر از دارد؛ زکات صورت، این در بگیرد. قرار استفاده مورد انسان، بازرگانی

 باشد.
 حد به که شرطی به البته دارند؛ زکات گوسفند، و گاو و شتر یعنی ها، دام دوم:

 گوسفند، در و رأس سی گاو، در نفر؛ پنج شتر، در نصاب حد رینمتک برسند. نصاب

 یک طبق بر شود، رشتبی هرچه و نیست اموال سایر مانند دام نصاب باشد. می رأس چهل

 صد زکات نیز و گوسفند چهل زکات گردد. می محاسبه نصابش مشخص، ترتیب

 برسد. رأس یک و بیست و دکصی به شانتعداد که آن تا باشد می رأس یک گوسفند،

 زکات نصاب، بر زیاده تعداد در است. گوسفند دو گوسفند، یک و بیست و صد زکات

 و است. گوسفند یک فقط زکاتش، رأس، بیست و دکصی تا رأس چهل  از یعنی نیست؛
 تا رأس یک و دویست زکات و گوسفند؛ دو رأس، دویست تا یک و بیست و صد یک از

 رأس چهار گوسفند، چهارصد زکات و باشد می گوسفند سه رأس، نه و ودن و سیصد

 دارد. مشخّصی ترتیب یعنی باشد. می
 است؛ گوسفند جنس از زکاتش باشد، نفر چهار و بیست از تر کم شترها تعداد وقتی

 از زکاتش باشد، تر بیش یا نفر پنج و بیست شترها تعداد وقتی و گوسفند. پنج یعنی

 خواهد متفاوت زکات، شتر سنّ شترها، تعداد با متناسب البته بود؛ دخواه شتر جنس

 یا سال ي همه و برسند نصاب حد به که است این ها، دام در زکات وجوب شرط بود.

 اگر لذا بدهند. علوفه ها آن به که این نه کنند، استفاده طبیعی هاي چراگاه از آن تر بیش

 اگر یا دارند؛ زکات بگذرانند، چرا به را الس تمام که باشد داشته گوسفند چهل کسی

 یک اگر اما دارند. زکات هم باز کنند، سپري چرا در را ماه هفت یا و سال از ماه هشت

 تعداد اگر چنین هم ندارند. زکات بخورند، علوفه دیگر سالی و بگذرانند چرا به را سال

 .ندارند زکات هم باز باشد، رمتک هستند، چرا در که هایی ماه
 و دارد  نگه تجارت فهد با و  التجاره مال عنوان به را گوسفند کسی اگر ست: گفتنی

 نقره نصاب به که صورتی در باشد، نداشته را تعدادشان شدن زیاد یا پرواربندي قصد

 زکات حال، هر در تجارتی، اموال زیرا باشد؛ گوسفند یک اگرچه دارد؛ زکات برسد،
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 بر ،تر بیش البته شود. می محاسبه نقره، و طال نصاب طابقم اموالی، چنین نصاب و دارند

 است. گران طال، چون باشد؛ می تر ارزان که نقره نصاب طبق
 و جو برنج، گندم، خرما، مانند کشاورزي هاي محصول زکات، اموال نوع سومین

 سیصد یعنی برسند؛ نصاب حد به باید البته رسد؛ می ثمر به زمین از که است آن امثال

 مقدارش ، زکات آوري جمع أمورانم و کرده تعیین خدا رسول که صاعی مطابق اع،ص

 دانند. می را
 زکاتش برسد، نصاب حد به محصولش که باشد داشته خرمایی درخت انسان اگر

 ادا متوسط نوع محصول از را آن زکات که باشد می واجب صاحبش بر و است واجب

 نامرغوب نوع از نباید نیز و باشد محصول نوع ترین مرغوب از که نیست واجب کند؛

 کند. جدا را آن زکات محصول،
 بپردازد؛ محصول فروش از حاصل پول از را زکاتش فروخت، را محصولش اگر

 را محصولش اگر باشد. می عشر نصف یا عشر اموالی، چنین با رابطه در زکات مقدار

 یعنی عشر، باید کند، می آبیاري مخصوص آالت ماشین یا موتور از دهاستفا بدون

 کیلوست، هزار ده محصولش، اگر یعنی بدهد؛ زکات عنوان به را محصولش دهم یک

 ي وسیله به را کشاورزي آب اگر اما بدهد؛ و کند جدا زکات عنوان به لوکی هزار باید
 واجب او بر بیستم یک یعنی عشر، نصف کشد، می بیرون زمین از موتور یا آالت ماشین

 کشاورز حالت، این در زیرا است؛ زکات کیلو، پانصد فقط کیلو، هزار ده در ذال .است

 حکمت و لطف به ذال شود. می متحمل محصوالتش آبیاري براي تري بیش ي هزینه

 دهد. می زکات تري کم مقدارِ متعال پروردگار
 گفته جنسی هر به تجاري کاالي ست؛ تجارتی کاالهاي زکات، اموال نوع چهارمین

 و ظرف پارچه، زمین، و ملک انواعِ مانند کند؛ می تجارت آن با انسان، که شود می
 نقره و طال مانند تجاري کاالهاي در زکات مقدار کاالها. سایر و ماشین ظروف،

 را خود مال زکات مقدار باشید خواسته اگر باشد. می %5/2 یا چهلم یک یعنی عشر، ربع

 اموال زکات مقدار قسمت، خارج کنید، چهل بر متقسی را آن است؛ آسان خیلی بسنجید،

 است. تومان میلیون نیم و دو زکاتش باشد، داشته تومان میلیون صد کسی اگر شماست.
 معرض در همواره چون شود؛ می گفته »عروض« تجاري کاالهاي به عربی زبان در

 گر،دی عبارت به یا ریشه هم معرض، و عروض هاي واژه که بینید می است؛ نابودي
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 باشد، نابودي و زوال معرض در که چیزي هر به عربی زبان در هستند. خانواده هم

 فرماید: می اهللا که طور همان گویند. می »عرض«

�ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ َعَرَض ﴿      ]٩٤:  النساء[  ﴾َيا�ُّ
 .پذیر زندگی دنیا را... االي زوال...ک

 و خرند می کاالیی صبح که است گونه بدین بازرگانان و تجار نزد تجاري، کاالهاي
 و خرید این با بلکه ؛نیست کاال خود از استفاده قصدشان و فروشند می ظهر از بعد

 هستند. درآمد کسبِ پی در فروش،
 زکات زمان وقتی که است شکل بدین تجاري، کاالهاي زکات اداي کیفیت

 را آن قیمت مچهل یک و سنجید می را خود تجاري کاالهاي ي همه ارزش فرارسید،

 سررسید مثالً د؛شو محاسبه باید نیز اید خریده تازگی به که کاالهایی قیمت پردازید؛ می

 قیمت باید است؛ خریده کاالیی »ربیع« ماه در و باشد می »رجب« ماه شخصی، زکات

 را زکاتش و بسنجد زکاتش سررسید در خود تجاري ياکااله سایر با نیز را کاال این

 کاالهاي با ابطهر در گوییم: می است؛ نگذشته سال یک که بگوید سیک شاید کند. جدا

 ي محاسبه زکات، ي زمینه در تجاري کاالهاي مبناي نیست؛ مطرح سال گذشت تجاري،
 و میلیون دو به کاالیی مثالً است. زکات اداي زمان یا سررسید در ها آن ارزش و قیمت
 دو قیمتش شما، تجاري اموال زکات سیدسرر هنگام و اید خریده تومان هزار پانصد

 اداي مبناي را تومان میلیون دو یعنی قیمت، این باید شما حال، باشد. می تومان میلیون

 آن ي افزوده ارزش یا تجاري کاالهاي از حاصل سود به اگر و دهید قرار کاال این زکات

 باشد. می معتبر سرمایه، قیمت ،نبودید مطمئن
 موارد مصرف زکات:

 است: فرموده تعیین را زکات مصرف موارد خویش حکمت به متعال اهللا :پاسخ

ٰ ٱ إِ�ََّما۞﴿ َدَ� ٓ لِلۡ  ُت لصَّ ۡ ٱوَ  ءِ ُفَقَرا ۡ ٱوَ  َهاَعلَيۡ  ِملِ�َ َ�ٰ لۡ ٱوَ  ِك�ِ َمَ�ٰ ل  َوِ�  قُلُوُ�ُهمۡ  ُمَؤلََّفةِ ل
ِ ٱ َسبِيلِ  َوِ�  رِِم�َ َ�ٰ لۡ ٱوَ  لّرِقَابِ ٱ بِيِل� ٱ نِ بۡ ٱوَ  �َّ ِۗ ٱ ّمِنَ  َفرِ�َضةٗ  لسَّ ُ ٱوَ  �َّ  َعلِيمٌ  �َّ

        ]٦٠: التوبة[  ﴾٦٠ َحِكيمٞ 
ست که  ، و کارگزاران زکات و کسانی(مساکین) ، و مستمندان(فقرا)ي نیازمندانزکات، ویژه

بدهکاران و مجاهدانِ کمک به بردگان، و  در راه آزاد کردنجویی شود و نیز  باید از آنان دل
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اي از سوي اهللا (صادر شده) است. و که به عنوان فریضهباشد  میدگان راه اهللا و در راه مان
 اهللا، داناي حکیم است.

 تأمین از که هستند نابرخورداري افراد (مساکین)، مستمندان و (فقرا) نیازمندان

 تومان هزار سیصد ماه در شخصی الًمث عاجزند. زیردستانشان، و خود سال یک نیازهاي

 است. فقیر شخص، این باشد؛ می تومان هزار پانصد اش خانواده رجمخا اما دارد، رآمدد

 هزار چهارصد و میلیون دو سال در که دارد کم ماه، در تومان هزار دویست بنابراین

 یک نیازهاي تأمین براي تومان هزار صد چهار و میلیون دو رو این از شود؛ می تومان

 تعداد اما دارد، درآمد تومان هزار پانصد ماهیانه دیگري، شخص دهیم. می او به سالش

 میلیون شش لذا دارند؛ هزینه تومان میلیون یک ماهیانه و است زیاد اش، خانواده افراد

 دهیم. می او به زکات مال از که آورد می کم سال در تومان
 سالیانه زکات، سررسید زیرا بدهیم؛ او به اش سالیانه نیاز از بیش زکات، مال از نباید

 (مستمند)؟ مسکین یا است نیازمندتر فقیر، که شود می مطرح پرسش این ل،حا است.
 ابتدا متعال، اهللا که جا آن از بندي، اولویت اصل گرفتن نظر در با اند: گفته علما پاسخ:

  نیازمندترند. مساکین، از فقرا لذا است، کرده ذکر را فقیران
 گیرد؛ می تعلق زکات رانکارگزا به که است این زکات، مصرف مورد سومین اما و

 زکات زکات، اهل از که هستند زکات آوري جمع مأموران زکات، کارگزاران از منظور

 کار بدین را آنان که حکومت رییس دهند. می زکات مستحقان به و گیرند می را شانالوما

 روي از نه اند؛ زکات مستحق زیرا باشند؛ ثروتمند اگرچه دهد؛ می را مزدشان گماشته،

 هر ي ماهیانه درآمد مطابق مسلمانان، کاردار یا امر ولی کارشان. مزد عنوان به بلکه یاز،ن

 حقوق و کند کار ها آن از یکی اگر یعنی دهد؛ می را مزدش زکات، کارگزاران از یک

 اموال از حکومت، رییس یا امر ولی باشد، تومان هزار پنجاه و دویست اش، ماهیانه

 از بخواهد حکومت یا دار زمام اگر و دهند می او به تومان ارهز پنجاه و دویست زکات،

 اشکالی بپردازد، را زکات کارگزاران مزد یا حقوق حکومتی، ي بودجه یا المال بیت

 ندارد.
 اند؛ زکات مصرف هاي گزینه از دیگر یکی شود، وییلجد آنان از باید که کسانی

 در تر بیش رغبت ایجاد و دلشان دنآور دست به براي که هستند مسلمانانی تازه منظور،
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 دین اسالم، که دریابند سان بدین تا دنشو می مالی حمایت مسلمانان، و اسالم به ها آن

 است. یگرکدی با ارتباط و صمیمیت ،و ستدو
 شر از را مسلمانان تا بدهیم کسی به را زکات اموال از بخشی توانیم می میان این در

 البته .دارد دشمنی و کینه مسلمانان، به نسبت که کسی به یعنی دهیم؛ نجات شرارتش و

 یا سیادت داراي باید شود، می وییلجد ها آن از که کسانی آیا که دارند نظر اختالف علما

 خیر؟ یا باشند خود اقوام میان در مقامی
 جایگاه یا سیادت از افرادي چنین برخورداري که است این صحیح، دیدگاه پاسخ:

 اسالم به را او تا بدهیم زکات اموال از نیز عادي دفر یک به توانیم می و نیست شرط ،واال

 هزینه زکات اموال از توانیم نمی افرادي، چنین شرارت دفع براي اما ؛کنیم مند عالقه

 از توانیم می و است پذیر امکان افرادي، چنین کیفري و قضایی گیري پی چون م؛کنی

 نماییم. هزینه زکات اموال از که آن بی ،برسیم خود حقوق به ها دادگاه طریق
 و« یعنی: ﴾لّرِقَابِ ٱ َوِ� ﴿ فرمود: زکات، مصرف مورد پنجمین با رابطه در متعال، اهللا

 ».بردگان... کردن آزاد راه در
 اند: کرده ذکر را گزینه یا نوع سه مورد، این در علما

د.کنی آزاد و خریداري اي برده که این -1
.نمایید کمک کند، خریداري آقایش از را خودش اهدخو می که اي برده به -2
 فرار براي که مسلمانی حتی کنید؛ آزاد است، کافران اسارت در که را مسلمانی -3

 اگر و دارد را حکم همین شده، پنهان مسلمانان از اي عده نزد ران،مگست از

 توان می باشد، شتهدا وجود رانمگست به پول پرداخت طریق از او نجات امکان

کرد. هزینه زکات اموال زا

 ».بدهکاران... به کمک براي و« یعنی: ﴾رِِم�َ َ�ٰ لۡ ٱوَ  ﴿ است: فرموده متعال اهللا ششم:
 ناتوان هایش بدهی پرداخت از و رفته قرض بار زیر که گویند می کسی به بدهکار

 مفهوم این در شده، بدهکار عمومی مصلحتی خاطر به که کسی نینچ هم است.

 باشد. داشته را هایی بدهی چنین پرداخت توانایی و بوده ثروتمند خود، چهاگر گنجد؛ می

 اند: دانسته گونه دو بر را بدهکار علما، رو این از
است. بدهکار دیگران، خاطر به که کسی -1

دارد. شخصی بدهی که کسی -2
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 قبیله، دو دادن آشتی براي که زد مثال را شخصی توان می اول، نوع با رابطه در

 شخصِ دارند. کشمکش و نزاع و درگیري هم با قبیله دو یعنی پذیرد؛ می لیما ديتعه

 مبلغی پرداخت به رو این از و کند برقرار آشتی قبیله، دو این میان خواهد می نیکوکاري

 مسایل خاطر به فرد این که است روشن کند. پیدا مهخات غایله تا گردد می متعهد پول

 صلح ایجاد یعنی است؛ بوده درکار عمومی صلحتیم بلکه ؛نرفته قرض بار زیر شخصی،

 قبیله. دو میان در آشتی و
 خود، اگرچه شود؛ می پرداخت زکات مال از شخص، این بدهی اند: گفته علما

 است. شده بدهکار دیگران، طراخ به زیرا باشد؛ ثروتمند
 ده ازاي در سپس دارد؛ پول تومان میلیون پنج و بیست شخصی، مثال: عنوان به

 مبلغ این پرداخت توانایی خود، گرچه کند. می برقرار آشتی قبیله دو میان تومان، میلیون

 را مبلغ این بلکه کند؛ هزینه خود، شخصی پول از که نیست الزم گوییم: می اما دارد، را

 به آشتی و صلح ایجاد یعنی بزرگ، اريک خاطر به چون دهیم. می او به زکات مال از

 دیگر، بسا چه نکنیم، کمک افرادي چنین به اگر و است شده عهدمت مبلغ این پرداخت

 دهد. انجام ارزشمندي و بزرگ کارهاي چنین که نشود حاضر کسی
 در تومان میلیون نیم و یک مبلغ به اي خانه مثالً دارد؛ شخصی بدهی که کسی اما

 سایر ي عهده از اگرچه ندارد. را مبلغ این پرداخت توانِ و است کرده اجاره سال

 زکات مال از را بلغم این لذا است؛ عاجز مبلغ، این پرداخت از اما آید، برمی مخارجش

 رود. می شمار به بدهکار چون کند؛ ادا را اش بدهی تا دهیم می او به
 زیرِ شخص، آن و شود می نابود سوزي آتش مثل دلیلی هر به کسی اموال چنین هم

 ي اندازه به نیز شخصی چنین به است؛ تواننا اش بدهی پرداخت از و رود می قرض بار
 پرداخت را اش بدهی تواند ینم چون دهیم. می زکات مال از دارد، که قرضی یا بدهی

 کند.
 از که است زکات مستحق زمانی دارد، شخصی بدهی که کسی ست: گفتنی

 زکات مستحق داشت، را اش دهیب پرداخت توانایی اگر و باشد عاجز آن، پرداخت

 این، بفرما؛ بگوییم: او به و برویم بستانکار نزد خودمان که است جایز آیا لیو نیست؛

 کنیم؟ زکات نیت و ست، فالنی بدهیِ
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 اش بدهی خود، تا دهیدب بدهکار به را مبلغ عینِ نباید حتماً و است جایز بله؛ پاسخ:

 یا وییمبگ بدهکار به که کند نمی فرقی و ست بدهی و ذمه رفعِ هدف، زیرا پبردازد؛ را

 بازخوانی تر، بیش دقت و تأمل با را زکات مصرف موارد ي آیه است خوب نگوییم.

 نماییم:

ٰ ٱ إِ�ََّما۞﴿ َدَ� ٓ لِلۡ  ُت لصَّ ۡ ٱوَ  ءِ ُفَقَرا ۡ ٱوَ  َهاَعلَيۡ  ِملِ�َ َ�ٰ لۡ ٱوَ  ِك�ِ َمَ�ٰ ل  َوِ�  قُلُوُ�ُهمۡ  ُمَؤلََّفةِ ل
ِ ٱ َسبِيلِ  َوِ�  رِِم�َ َ�ٰ لۡ ٱوَ  لّرِقَابِ ٱ بِيِل� ٱ نِ بۡ ٱوَ  �َّ ِۗ ٱ ّمِنَ  َفرِ�َضةٗ  لسَّ ُ ٱوَ  �َّ  َعلِيمٌ  �َّ

    ]٦٠: التوبة[  ﴾٦٠ َحِكيمٞ 
ست که باید از آنان  نیازمندان، و مستمندان، و کارگزاران زکات و کسانیي  ویژهزکات، 

جویی شود و نیز در راه آزاد کردن بردگان، و کمک به بدهکاران و مجاهدانِ راه اهللا و در  دل
اي از سوي اهللا (صادر شده) است. و اهللا، داناي باشد که به عنوان فریضه اه ماندگان میر

 حکیم است.

ٓ لِلۡ  ﴿ فرمود: ابتدا که بینیم می  مورد سه است؛ نیازمندان آن از زکات، یعنی: ؛﴾ءِ ُفَقَرا

ٓ  ﴿ ي واژه به بعدي،  گاه آن و باشد. می معطوف است، آمده »الم« حرف با که ﴾ءِ ُ�َقَرا

 و است ظرف عربی زبان در ،»ىف« حرف .»للرقاب« نفرمود: ، ﴾لّرِقَابِ ٱ َوِ� ﴿ فرمود:
 و زکات کارگزاران مستمندان، نیازمندان، براي زکات که شود می این آیه، مفهوم
 آمده، »ىف« حرف با که بعدي موارد در اما شود؛ وییلجد آنان از باید که ست کسانی

 و اهللا راه مجاهدانِ بدهکاران، بردگان، به کمک جهت در زکات، که است این آیه مفهوم
 از گروه، چهار این به مستقیم طور به را زکات اگرچه شود؛ می مصرف ماندگان، درراه

 مال چه مثال: طور به شود. هزینه ها راه این در که است این مهم، ندهیم؛ بدهکاران جمله

 چه و بپردازد را خود بدهی ش،خود تا بدهیم بدهکار به مستقیم، طور به را زکات

 است این پرسش، اما کند. نمی فرقی کنیم، اقدام هایش بدهی پرداخت به نسبت خودمان،

 مانخود است؟ بهتر زکات، اموال از بدهکار بدهی پرداخت براي گزینه کدام که

 به نسبت شخصاً تا بدهیم بدهکار شخص به را بدهی مبلغ یا بدهیم را اش بدهی

 نماید؟ اقدام اش بدهی پرداخت
 از پس بدهکار که بودید نگران اگر دارد؛ نیاز تري بیش توضیح به مسأله، این پاسخ

 دهید، می او به که را پولی و نکند اقدام اش بدهی پرداخت به نسبت مبلغ، دریافت
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 حساب تسویه به نسبت خود بلکه ندهید؛ او به را زکات پول صورت این در بخورد،

 و خردمند آدمِ بدهکار، اگر اما .دهید تحویل بستانکار به را آن و اییدنم اقدام اش بدهی
 غالب گمانِ و باشد قرض بار زیر چنان هم که پسندد نمی خود براي و ست اريدندی

 و رود می بستانکارش نزد بالفاصله بدهید، او به را زکات پول اگر که بود این شما،
 زکات عنوان به اش بدهی مبلغ معادل ت،صور این در پس کند، می پرداخت را اش بدهی

 حفظ براي این، و کن. تسویه را هایت بدهی و بگیر را پول این بگویید: و بدهید او به

 فریب که باشیم هوش به باید زکات، اموال تقسیم هنگام به البته است. بهتر آبرویش،

 خود بدهی حساب صورت برخی، که آید می پیش گاه نخوریم! را کاران فریب از برخی

 خود هاي بدي پرداخت به نسبت تا دهید می ها آن به زکات مال از هم شما و آورند می را

 از و آیند می نزدتان حساب صورت همان با باز، و گذرد می سال یک کنند. اقدام

 کردن خالی به فقط ها آدم جور این چون چرا؟ است! نشده کم هیچ ها، آن هاي بدهی

 مهم برایشان حرام، و حالل و کنند می فکر خود ي کیسه ردنک پر و دیگران ي کیسه

 نزد هایشان بدهی پرداخت براي وقتی و آمده پیش زیاد ما براي مواردي چنین نیست.

 لذا است! داده را اش بدهی یا ندارد دهیب ما به که فالنی اند: گفته ایم، رفته بستانکاران

 کسی اگر البته دهیم؛ می کسی چه به را نمالما کاتز که باشیم هوش به و کنیم دقت باید

 کسی به را زکاتش که شد روشن برایش بعدها و خورد فریب حال، این با و کرد دقت

 بینی روشن و گاهیآ و یهال تقواي با کرده سعی که جا آن از نبوده، مستحقش که داده

 ست.ا متعال خداي لطف از این، و شده برداشته گردنش از تکلیف بدهد، را زکاتش
          است: فرموده و نموده تعیین نیز را زکات را مصرف مورد هفتمین متعال، اهللا

ِ ٱ َسبِيلِ  َوِ� ﴿  جهت در یعنی اهللا، راه در زکات، مصرف موارد از یکی بنابراین ؛﴾�َّ

 براي که شود می گفته پیکاري به جهاد، باشد. می اهللا راه مجاهدان به کمک و جهاد

 که ست تعریفی همان این، گردد. می انجام دین سرافرازي و اهللا ي هکلم اعالي

 کسانی ي درباره خدا رسول از زیرا است؛ فرموده بیان جهاد ي درباره اهللا رسول

 یا خود شجاعت دادن نشان براي یا اي قبیله و قومی حس و تعصب روي از که پرسیدند

ِ  لَكَِمةُ  تِلَُكونَ  قَاتََل  َمنْ « فرمود: اهللا رسول جنگند. می خودنمایی و نشان و نام براي  ا�َّ
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يَا ِ�َ 
ْ
ُعل

ْ
 او، بجنگد، اهللا ي هکلم اعالي براي که کسی« یعنی: )1(؛»ا�َّ  َسِبيِل  يِف  َ�ُهوَ  ال

 تر پیش که ست کاملی و جامع سخن این، ».است دهجنگی اهللا راه در و است مجاهد

 گفتیم. سخن اش درباره مفصل طور به
 شود می مطرح پرسش این حال است. جایز جنگ، در ظالم مسلمان شتنک نکته:

 باشند؟ آورده جنگ به اجبار به یا زور به را او اگر حتی که:
 قوم کنار در مسلمانان اگر است: گفته /حرانی بوالعباسا االسالم شیخ :پاسخ

  باشند. مجبور و مسلمان هرچند کرد؛ پیکار و مقابله آنان با باید جنگیدند، »تاتار«
 بود؛ خواهند شهید شوند، کشته اگر باشند، مجبور گویند، می که طور همان واقعاً اگر

 با ظلم، گناه و  کرده مجبور را ها آن که هاست آن شدن کشته مسؤول کسی زیرا

 دروغ و نباشند گو راست هم اگر است. نموده مجبور جنگیدن، به را آنان که ست کسی

 را کارشان ي نتیجه پس اجبار، به نه بجنگند، تاتار قوم کنار در خود اختیار به و بگویند

 بیان در /حرانی ابوالعباس امام اند. آورده خویش سر بر را بال این خودشان، و دیده

 به اجبار به که مسلمانانی تشخیص امکان فرماید: می کسانی چنین با جنگیدن جواز علت

 زیرا ندارد؛ وجود اند، گرفته قرار تاتار قوم کنار در خود رااختی به که آنان و اند آمده جنگ

 مجبور فرد، که این تشخیص رو این از و است قلب اختیار، و اجبار  یا گیري تصمیم جاي

 با حق، از دفاع خاطر به باید صورت، هر در لذا نیست. ممکن آمده، خود اختیار به یا بوده

 بود. خواهد خداوند با حسابش و بجنگیم او
 باشد؛ نمی جایز کُشتنش است، مسلمان که جا آن از شود، اسیر که این فرض هب آري!

 است. جایز کشتنش نبرد، میدان در اما
 )553-544 صص: 28 جلد: جهاد، (کتاب: ،»الفتاوي« در را این /االسالم شیخ

 (ناموس) خانه مال، حفظ براي هرکس که است این ما، دیدگاه حال هر  در و کرده ذکر

 نیست: خارج حال دو از شود، می کشته نشسرزمی یا
 پس ست، اسالمی کشوري کشورش، که شود می کشته و جنگد می خاطر بدین اگر

 و اوست کشور که خاطر بدین اگر و باشد می اسالم خاطر به و خدا راه در پیکارش
 کشته اگر نماید، دفاع نیز کشورش از کند، می دفاع مالش از که گونه همان دخواه می

 .1904)؛ و مسلم، ش: 2599، 120صحیح بخاري، ش: ( )1(
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 که کسی با است: آمده روشنی به اهللا رسول حدیث در زیرا است؛ شهید ،شود

 بود. خواهد دوزخی بکشی، را او اگر و کن پیکار کند، غصب را اموالت خواهد می
ِ ٱ َسبِيلِ  َوِ� ﴿ است: فرموده اهللا که این  را مجاهدان خود به زکات دادن هم ﴾�َّ

 براي سالح خریداري لذا شود. می ها آن ايبر اسلحه خریداري شامل هم و گیرد دربرمی

 محل از را طالب هاي هزینه تأمین چنین هم علما .است جایز زکات، پول از مجاهدان

 باشد؛ تهداش درآمد کسب توانایی خود علم، طالب اگرچه اند؛ دانسته جایز زکات اموال

 زکات لما از توان می لذا کند، می صرف علم کسب در را وقتش که جا آن از اما

 ست گفتنی خداست. راه در جهاد نوعی علم، کسب زیرا داد؛ او به نیازش ي اندازه به

 عبادت در فقط را وقتش یا شود می سو یک عبادت براي که کسی به زکات مال دادن

 خویش هاي هزینه تأمین به تالش، و کار با باید خود بلکه نیست؛ جایز کند، می سپري

 نفر دو اگر بنابراین بریم. می پی عبادت بر معل برتري و یلتفض به رو این از بپردازد.

 را وقتم خواهم می اما دارم، کار و کسب توانایی من گفت: ها آن از یکی و آمدند اننزدم

 و بگذارم، قرآن تالوت و ذکر روزه، نماز، مثل: اعمالی انجام و عبادت براي فقط
 کنیم. می تشویق کار و کسب هب را او و دهیم نمی به چیزي کند، زکات درخواست

 و علم کسب به خواهم می اما دارم، وکار کسب توانایی اگرچه من گوید: می دیگري
 او به توانیم می زکات مال از کند، مالی پشتیبانی یا کمک درخواست و بپردازم؛ دانش

 شود. موفق علم، تحصیل راه در تا کنیم می کمکش باز روي با بلکه بدهیم.
بِيلِ ٱ نِ بۡ ٱوَ ﴿ فرماید: می اهللا زکات؛ مصرف مورد ن،هشتمی اما و  از منظور ؛﴾لسَّ

 به را خود که ندارد چیزي و شده تمام پولش که ست اي مانده درراه مسافر ،»سبیل ابن«

 شهر در است کنمم و نیست مستمندان و فقرا جزو مانده، درراه مسافرِ برساند. شهرش

 زکات، مال از لذا است. شده پول بی سفرش اثناي در فقط و باشد ثروتمند خود،

 دهیم. می او به برساند، شهرش به را خود که اي اندازه به
 مصرف که بدانیم باید .بردیم پی زکات مصرف ي گانه هشت موارد به ترتیب بدین

 ساخت براي زکات مصرف بنابراین، نیست. جایز گانه هشت موارد این در جز زکات،

 جایز و درست خیر، ارهايک دیگر و مدرسه بناي نیز و راه، سازي به و تعمیر مسجد،

 در است. فرموده ذکر »حصر« ي صیغه با را گانه هشت موارد این اهللا زیرا باشد؛ نمی
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 در زکات مصرف موارد یعنی )1(.گویند می حصر حرف ،﴾إِ�ََّما﴿ حرف به عربی زبان

 بود، جایز خیر کارهاي سایر در زکات مصرف گرا و شود می خالصه مورد هشت همین

 ساخت براي گردید. نمی ذکر حصر، حرف با و انحصاري صورت به مورد، هشت این

 کارهاي سایر و خیرین هاي کمک محل از باید مدارس، بناي و ها راه سازي به مساجد،

 نمود. هزینه خیر،
 چهارمین و برشمرد اسالم رکن سومین را زکات جبرئیل پاسخ در اهللا رسول

 فرمود. ذکر »رمضان ماه ي روزه« را اسالم رکن
 گذاري نام که شده گفته دارد. قرار شوال از پیش و شعبان از پس رمضان، ماه

 »رمضان« ماه، این لذا است. بوده گرما شدت در و رمضان ماه با مصادف قمري، هاي ماه
 شدید. گرماي یعنی رمضاء، باشد؛ می »رمضاء« از برگرفته که شد نامیده

 گناهان، اند: گفته و  کرده بیان ماه، این گذاري نام براي دیگري علت چنین هم

 اسم بدین برد، می میان از را هانگنا حرارت ماه، این چون و دارند سوزناکی حرارت

ُ  ُغِفرَ  َواْحتَِسابًا إِيَمانًا َرَمَضانَ  َصامَ  َمنْ « است: فرموده اهللا رسول است؛ شده نامیده
َ

 َما هل

مَ   ثواب و اجر کسب براي و ایمان روي از را رمضان ماه هرکس« یعنی: ؛»َذنِْبهِ  ِمنْ  َ�َقدَّ

 مسلمانان براي ،رمضان ماه حال هر به ».شود می بخشیده اش تهگذش گناهان بگیرد، روزه

 :است فرموده ذکر کتابش در را آن متعال اهللا که ست آشنایی نام و مشخص ماه

ِيٓ ٱ َرَمَضانَ  رُ َشهۡ ﴿ ن �َّ
ُ
     ]١٨٥: البقرة[  ﴾َءانُ ُقرۡ لۡ ٱ �ِيهِ  زَِل أ

 ماه رمضان، ماهی است که در آن قرآن نازل شده است.

 است. فرموده ذکر خود کتاب در را نامش متعال، اهللا که ست ماهی تنها رمضان،

 آن بدون ،مسلمانی هیچ اسالمِ که رود می شمار به اسالم ارکان از یکی رمضان، ي روزه

 دارد: وجود شرایطی شخصی، هر بر روزه وجوب براي تهالب نیست. کامل

کنید،  ي توبه) مشاهده می سوره 60ي  ي موارد مصرف زکات (آیه ي آیه گونه که در ترجمه و همان )1(
نیازمندان، مستمندان  ي که زکات، ویژهایم  ي مفهوم آیه، آورده ایم و در ترجمه ا رعایت کردهاین مفهوم ر

 باشد. [مترجم]. و...، تا پایان آیه، می
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 یافت او در روزه وجوب موانع از یک هیچ باشدو مقیم و توانا عاقل، بالغ، مسلمان،

 روزه کافر، بر و (دیوانه) مجنون نابالغ، یا بچه بر رو این از دارد. شرط شش لذا نشود؛

 نیست: رجخا حال دو از ندارد، روزه توانایی هک کسی نیست. واجب
 درمانی لقاب بیماري مثالً دارد، وجود اش ناتوانی شدن برطرف به امیدي اگر الف:

 که روزهایی تعداد به یافت، بهبود که آن از پس و نگیرد روزه اش بیماري مدت در دارد،

 بدارد. روزه است، نگرفته روزه
 است خورده لسا و پیر مثالً ندارد، وجود اش ناتوانی شدن برطرف به يدامی اگر ب:

 گیرد، نمی روزه که روز هر ازاي به باید نیست، بهبودش به امیدي که دارد اي بیماري یا

 دهد. غذا نیازمند یک به
 سفر در یا مسافر یعنی باشد، مقیم که بود این روزه وجوب شرایط از دیگر یکی

 وزهر سفر در که روزهایی تعداد به باید اما نیست؛ واجب مسافر بر روزه نباشد.

 بگیرد. روزه دارد، نمی
 (عادت حیض حالت در زنان بر روزه یعنی اند. روزه جوبو مانع نفاس، و حیض

 از پس باید البته است؛ ناجایز بلکه نیست؛ واجب زایمان) از (پس نفاس و ماهیانه)

 کنند. جبران را رفته) (ازدست قضایی هاي روزه پاکی،
 باشد؛ می روز سی یا نه و بیست و دارد بستگی ماه هالل رؤیت به رمضان ي روزه

ْ�تُُموهُ  إَِذا« است: فرموده اهللا رسول زیرا
َ
ْ�تُُموهُ  َو�َِذا فَُصوُموا، َرأ

َ
فِْطُروا، َرأ

َ
إِنْ  فَأ

 ُ�مَّ  فَ

 و بگیرید روزه دیدید، را رمضان هالل هرگاه« یعنی: )1(؛»ثَالِ��َ  ةَ العدَّ  أ�ِملُوافَ  َعلَيُْ�مْ 
 روز سی ندیدید، را ماه و بود ابري آسمان اگر و کنید؛ افطار دیدید، را شوال هالل هرگاه

 ماه ندیدید، را ماه آسمان، بودن ابري سبب به رمضان، ماه ابتداي در اگر ».نمایید کامل را

 رؤیت ماه هالل و بود ابري آسمان، ماه، پایان در اگر و کنید حساب روز سی را شعبان

 نمایید. بحسا روز سی را رمضان ماه نشد،
 متعال اهللا که مناسکی انجام قصد به یعنی خداست. ي خانه حج اسالم، رکن پنجمین

 شوید. خدا ي خانه پارهسر فرموده، بیان پیامبرش طریق از یا کتابش طریق از

بدین الفاظ روایت کرده و با الفاظ دیگري نیز در صحیحین  1774ي  شماره بخاري، این حدیث را به )1(
 آمده است.
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 خدا ي خانه حج جزو نیز »عمره« و است اسالم ارکان از یکی خدا ي خانه حج

 دارد: شرط پنج حج، البته است؛ نامیده اصغر حج را عمره  اهللا رسول و رود می شمار به

 این از یکی اگر توانایی. و استطاعت و بودن، آزاد بودن، مسلمان بودن، عاقل بودن، بالغ

 نیست. واجب حج، باشد، ناقص شرایط
 خودش بر نه حج باشد، مالی عجزش، یعنی باشد؛ نداشته مالی توانایی کسی گرا

 ناتوانی رفع به امیدي و باشد نداشته جسمی توانایی اگر اما نایبش؛ بر نه و است واجب

 امیدي و است خورده سال و پیر اگر و بازیابد را اش توانایی تا ماندب منتظر دارد، وجود

 از را او و بگیرد خود براي بینای یا نماینده باید ندارد، وجود اش ناتوانی شدن برطرف به

 دارد، را حج شرایط پدرم پرسید: خدا رسول از زنی زیرا بفرستد؛ حج به خود طرف

 حج او جاي به توانم می آیا دارد؛ نگه شتر روي را خود تواند نمی و است ناتوان و پیر اما

 )1(».آري« فرمود: اهللا رسول کنم؟
 نداشت، جسمی توانایی و بود ضعیف چون اما داشت؛ مالی توانایی پیرمرد، آن

 کن. حج او، جاي به فرمود: زن آن به اهللا رسول
 و کرد تأیید جبرئیل برشمرد. جبرئیل براي را اسالم رکن پنج اهللا رسول

 خود، و پرسد می خود، که کردیم عجبت ما« گوید: می عمر ».گفتی راست« گفت:

 که ست سخنی از اهیآگ معناي به شخص، تصدیق یا تأیید زیرا »!کند می تصدیقش

 گوید: نمی فهمیدم؛ گوید: می پاسخش دریافت زا پس کننده سؤال گرنه، و گوید؛ می

 گفت: اهللا رسول به رو این از دانست؛ می را اسالم کانار جبرئیل گفتی. درست

 »چیست؟ ایمان که بگو من به« پرسید: گاه آن ».گفتی درست«
 عملی اسالم، رو این از جوارح؛ و اندام اسالم، محل و است قلب ایمان، محل

 است. قلب آن، جایگاه که باطنی عملی ایمان، و باشد می نمایان و ظاهري
هیچ شک و اي که  گونه به ؛ایمان، یعنی باور کامل و قطعی انسان به یک چیز

وسط  اور داشته باشد که به خورشیدگونه ب بلکه به آن چیز آن تردیدي به آن راه نیابد؛
خورشید، کند که  پذیرد و اذعان می و بدون هیچ شک و تردیدي می آسمان باور دارد

چه که اهللا به عنوان شریعت، نازل  در آسمان است؛ لذا ایمان، یعنی قبول و پذیرش آن

 .عباس نقل از ابن به 2375: ؛ و مسلم، ش1417بخاري، ش:  )1(
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در  اهللا رسول ی.هچون و چرا به شریعت ال فرموده و اذعان و اعتراف کامل و بی
ْن تُْؤِمنَ « فرمود: پاسخ جبرئیل

َ
وِم اآلخِ  أ

ْ
ِ ومالئَِ�ِته وُ�تُِبِه ورُُسِله وايل ر، وتُؤِمَن بِا�َّ

ه َقَدِر َخْ�ِهِ ورَشِّ
ْ
هایش، و  و کتاب ایمان، این است که به اهللا و فرشتگانش«عنی: ی ؛»بال

پیامبرانش و روز قیامت (آخرت) و نیز به تقدیر خیر و شر از سوي اهللا، ایمان و باور 
ِ « بدین ترتیب، شش رکن ایمان را برشمرد. فرمود:». داشته باشی ْن تُْؤِمن بِا�َّ

َ
یعنی ؛ »أ

زنده، دانا و تواناست؛ پروردگار جهانیان است و هیچ  د وباور داشته که اهللا، وجود دار
پروردگاري جز او وجود ندارد و فرمانروایی مطلق و حمد و ستایش مطلق از آنِ 

باشد و هیچ چیز  ي عبادت می و تنها او، شایسته گردد ي امور به او بازمی اوست و همه
ست که باید بر او توکل و اعتماد  و سزاوار پرستش نیست. او، ذاتیو هیچ کس جز ا

است؛ ي صفات کمال موصوف  به همه و یاري و توفیق، از سوي اوست؛ اونمود 
 یک از صفات مخلوقات ندارد؛ زیرا: شباهتی به هیچ اي که هیچ گونه به

 ]١١: الشور[  ﴾ءٞ َ�ۡ  ۦلِهِ َكِمثۡ  َس لَيۡ ﴿
 ت.هیچ چیزي همانند او نیس

لذا به وجود اهللا، به ربوبیت و الوهیت او و نیز به اسماء و صفاتش ایمان داریم؛ 
ماند.  خ میزوکند، کافر است و براي همیشه در دو هرکس وجود اهللا را انکار 

ي ایمان، این است که  شک کند، کافر است؛ زیرا الزمه چنین هرکس در وجود اهللا هم
دانا، توانا و موجود است و  زنده، باشیم که اهللاتردیدي باور داشته بدون هیچ شک و 

، کسی یا چیزي را در باشد و هرکس شک کند، کافر می هرکس در ربوبیت اهللا
بگوید: اولیا در تدبیر هستی نقشی  ؛ اگر کسیشریکش بسازد، کافر است ربوبیت اهللا
ت؛ زیرا در مدد و کمک بخواهد، کافر اس فریاد بخواند و از آنان ها را به دارند و آن

از انواع عبادت را براي چنین هرکس، یکی  حقیقت، به اهللا، ایمان نیاورده است. هم
یگانه ندانسته و عبادت را تنها  کافر است؛ چون اهللا را در الوهیتانجام دهد،  غیر اهللا

کوه و یا یا براي اهللا، قرار نداده است. لذا هرکس، براي خورشید یا ماه یا درخت و 
سجده کند، کافر است و از  ز پیامبران یا یکی از اولیاي خداه یا براي یکی ابراي فرشت

چنین اگر کسی، از  همورده است. باشد. چون به اهللا، شرك آ خارج میي ایمان،  دایره
شده براي اهللا را انکار  روي تکذیب و انکار و بدون هیچ تأویلی، یکی از صفات ثابت
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شد. مثالً با معناي تکذیب و انکار اهللا و رسولش می کند، کافر است؛ زیرا این کار، به
کند،  بر عرش خود قرار ندارد و یا به آسمان دنیا نزول نمی اگر کسی بگوید که اهللا

کافر است. البته اگر انکارش، برخاسته از تأویل باشد، باید نگریست که آیا تأویلش، 
داشت، آن شخص کافر  ز اجتهاد دارد یا خیر؟ اگرتأویلش جاي اجتهادهیچ محلی ا

ت، خارج شده است. ولی اگر باشد و از منهج اهل سنت و جماع اما فاسق می نیست؛
و کافر است. این، مفهوم  حکمِ انکار و تکذیب را داردجاي اجتهاد نداشت،  تأویلش

 باشد. ایمان به اهللا می
و به  پردازید سان به اهللا ایمان بیاورید، به اطاعت و بندگی او می وقتی بدین

زیرا کسی که  نمایید؛ که نهی فرموده، پرهیز می چه کنید و از آن دستورهایش عمل می
آید و نیز محبت  عظمت و بزرگی اهللا در دلش می قطع ه اهللا ایمان بیاورد، بهدرستی ب به

تر و فراتر از هر محبتی، دوست بدارد و  گیرد و وقتی اهللا را بیش اهللا در دلش قرار می
این است که به  اش اتر از هر تعظیمی باشد، نتیجهتعظیمش کند که فراي  گونه به

 نماید. چه که منع فرموده، دوري می کند و از آن هاي اهللا عمل می فرمان
فراتر و برتر از  اهللاکه  مي ایمان به اهللا، باید باور داشته باشی چنین در زمینه هم

ي مخلوقاتش  از همه هر چیزي، بر باالي عرش خویش است و عرش او، فراتر
سراغ داریم؛ زیرا در روایتی  ست که ما اي ترین مخلوق و آفریده باشد و بلکه بزرگ می

َموات السبع واألرض� السبع بالنِّس«آمده است:  لِقيَت ىف فال قةَحلكَ للكرىس  بةإن السَّ
ُ
 ةأ

 اي هفت آسمان و هفت زمین به نسبت کرسی، مانند حلقه«یعنی:  )1(؛»من األرِض 
ي کوچک، در  واضح است که یک حلقه». هستند که در زمین پهناوري افتاده است

العرش ىلع  و�نَّ فضَل «مقایسه با سرزمینی بزرگ و پهناور، چیزي نیست. و فرمود: 
بزرگی عرش نسبت به کرسی، مانند «. یعنی: »ةِ ىلع هذه احلَلَقَ  كَفضِل الفالة الكريس

رو  قدر بزرگ است! از این ببین؛ عرش چه». باشد بزرگی زمین پهناور به این حلقه می
 اهللا متعال، عرش خود را عظیم و بزرگ، توصیف کرده است:

 

 این حدیث را با توجه به شواهدي که دارد، صحیح دانسته است. /آلبانی )1(
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     ]١٢٩: التوبة[  ﴾١٢٩ َعِظيمِ لۡ ٱ ِش َعرۡ لۡ ٱ َربُّ  وَُهوَ ﴿
 و او، پروردگارِ عرشِ بزرگ است.

 فرماید:  چنین می هم

ۡ ٱ ِش َعرۡ لۡ ٱ ُذو﴿     ]١٥: الربوج[  ﴾١٥ َمِجيدُ ل
 )1(.حب عرش بزرگ استصا

این، همان عرش است که اهللا، روي آن قرار گرفته؛ پس اهللا، فراتر از عرش است 
تر از  خیلی کوچک اما کرسی که باشد؛ ي مخلوقات اهللا می و عرش، فراتر از همه

 : باشد میها و زمین  تر از آسمان ، وسیعاستعرش 

َ�ٰ ٱ ِسيُّهُ ُكرۡ  وَِسعَ ﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
  ]  ٢٥٥: البقرة[  ﴾َض �ۡ�

 ها و زمین را در برگرفته است.کُرسی پروردگار، آسمان

چیز، در   باید باور و ایمان داشته باشیم که اهللا، فراتر از هر چیزي است و همه
تر از آن است که در عقل و فکر  فراتر از و بزرگ . لذا اهللاباشد میبرابر اهللا، ناچیز 

هللا، عاجزند. اگرچه مؤمنان در بهشت، اهللا را ها از درك ا ما بگنجد؛ حتی چشم
 بینند، اما امکان ندارد که حقیقت ذاتش را دریابند: می

 ٱ رُِ�هُ تُدۡ  �َّ ﴿
َ
 ٱ رِكُ يُدۡ  وَُهوَ  رُ َ�ٰ بۡ ۡ�

َ
    ]١٠٣: األنعام[  ﴾رَ َ�ٰ بۡ ۡ�

همه را در  ،کند) و اوکس حقیقت ذاتش را درك نمییابد (و هیچهیچ چشمی او را در نمی
 یابد.می

رو باید ایمانی درخورِ عظمت اهللا داشته  از این لذا شأن اهللا، فراتر از درك ماست؛
 گونه که حق عبادت اوست، عبادتش کنیم. باشیم تا آن
به همه  دانش اهللا ي ایمان به اهللا، این است که باور داشته باشیم که علم و الزمه

داند و از هر اندك و زیادي  ا را میه ها و راز سینه چیز احاطه دارد و او، خیانت چشم
 باشد: ها و زمین است، آگاه می یا بزرگ و کوچکی که در آسمان

 

اند که در این صورت، صفت  را با کسره قرائت کرده» المجید«حمزه، کسائی و مفضّل از عاصم،  )1(
 باشد. [مترجم] می» عرش«
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َ ٱ إِنَّ ﴿  ٱ ِ�  ءٞ َ�ۡ  هِ َعلَيۡ  َ�ٰ َ�ۡ  َ�  �َّ
َ
ٓ ٱ ِ�  َوَ�  ِض �ۡ� َما     ]٥: آل عمران[  ﴾٥ ءِ لسَّ

 ماند.بدون شک هیچ چیزي در آسمان و زمین بر اهللا پنهان نمی

ي  اراده هللا، بر همه چیز تواناست و هرگاهباید باور داشته باشیم که ا چنین هم
آید؛ هرچه  ، پس پدید می»پدید آي«که بگوید:  ست پیدایش چیزي را بکند، فقط کافی

داند. بنگر  تعدادشان را می ها انسان در دنیا بوده و هستند و تنها اهللا که باشد. میلیون
 فرماید: چه می ها انسان نو برانگیخت ي آفرینش درباره متعال اهللاکه 

ا﴿ � َ�ٰ  ٖس َكَنفۡ  إِ�َّ  ُثُ�مۡ َ�عۡ  َوَ�  ُقُ�مۡ َخلۡ  مَّ      ]٢٨: لقامن[  ﴾ِحَدٍة
 آفرینش و برانگیختن شما (براي اهللا) جز همانند آفرینش و برانگیختن یک تن نیست.

رینش و ي آف ي مردم براي اهللا، تنها به اندازه آري! آفرینش و برانگیختن همه
 فرماید: ي برانگیختن می درباره برانگیختن یک تَن است. اهللا

ٞ زَجۡ  ِ�َ  فَإِ�ََّما﴿ ٞ َ�ٰ  َرة ِ  ُهم فَإَِذا ١٣ ِحَدة اهَِرةِ ٱب       ]١٤  ،١٣: النازعات[  ﴾١٤ لسَّ
این بازگشت، تنها با یک بانگ بزرگ است و بس؛ و ناگهان همگی روي زمینِ هموار حاضر 

 شوند. می

کنیم؛  ها را مشاهده می اي از این نشانه ي خود نیز نمونه روزمره در زندگی
گیرد یا به عبارتی، او را  را می خوابد، پروردگار متعال، روح او ن میهنگامی که انسا

 فرماید: گونه که می همان برد؛ در خوابِ مرگ فرومی

ِيٱ وَُهوَ ﴿ َّ�  ٰ ِ  ُ�مَ�َتَوفَّٮ ۡ ٱب       ]٦٠: األنعام[  ﴾لِ �َّ
 برد.هنگام شما را در مرگ خواب فرو می ست که شب و ذاتیو ا

شود، اما  نمیجدا کلی از جسد  به مرگ، گرچه مرگ کاملی نیست و روح خواب
کند که زندگانی و حیات  خیزد، احساس می هنگامی که انسان از خواب برمی

اختیار اي یافته است. پیش از پیدایش امکانات کنونی یا برقی که اکنون در  دوباره
شب، همه جا را  اشت؛ چون وقتی تاریکیتر وجود د این حس، بیشماست، 

کردند و  احساس تاریکی، وحشت، و سکون و آرامش می تر گرفت، مردم بیش فرامی
ها  شد، حس بهتري از تابش آفتاب و نمایان شدن روشنایی روز به آن وقتی صبح می

 ها شب بردند؛ اما امروزه تري می شداد و از رفتنِ شب و آمدنِ روز لذت بی یدست م
 هنگامی که کنیم؛ با این حال یشین را حس نمیمانند روز، روشن است و آن لذت پ
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و کند که دوباره زنده شده و این، از رحمت  خیزد، احساس می برمیاز خواب  انسان
 .ست یهحکمت ال

هان باشد، آن و نیز ایمان داریم که اهللا، شنوا و داناست؛ هرچه بگوییم، اگرچه پن
 فرماید: گونه که اهللا متعال، می شنود. همان را می

مۡ ﴿
َ
نَّا َسُبونَ َ�ۡ  أ

َ
ٰ َوَ�ۡ  ِ�َُّهمۡ  َمعُ �َسۡ  َ�  � يۡ  َورُُسلَُنا بََ�ٰ  ُهم� َوٮ   ﴾٨٠ ُتُبونَ يَ�ۡ  ِهمۡ َ�َ

  ]  ٨٠: الزخرف[ 
شنویم) و  ي؛ (میشنویم؟ آر ها را نمی ما، رازشان و سخناِن درگوشی آنکه کنند  یا گمان می

 نویسند. فرشتگانمان نزدشان (هستند و) می

 فرماید: چنین می هم

َّ ٱ لَمُ َ�عۡ  ۥفَإِنَّهُ ﴿ خۡ  لّ�ِ
َ
    ]٧: طه[  ﴾٧ َ� َوأ

 داند. تر (از آن) را می راستی که او سخن نهان و پنهان به

 هگون هماندارد؛  پنهان می ست که انسان در درونش تر، رازي منظور از سخن پنهان
 فرماید: می اهللا

    ]١٦: ق[  ﴾ۥۖ ُسهُ َ�فۡ  ۦبِهِ  وُِس تُوَسۡ  َما لَمُ َوَ�عۡ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َناَخلَقۡ  َولََقدۡ ﴿
 دانیم. هاي نفس او را می ایم و وسوسه راستی ما، انسان را آفریده و به

هاي درونی انسان، آگاه است؛ اگرچه آن را براي بندگان  از وسوسه یعنی اهللا
را بر روي سنگ سیاه در تاریکی ي سیاه  بیناست و حرکت مورچه اهللا اظهار نکند.

علم، قدرت، شنوایی و بینایی اهللا ایمان آوردي، باید در همه بیند. وقتی به  می شب
مواظب باشی و سعی کنی تنها چیزي بگویی یا کاري انجام دهی که اهللا را  حال

بیند. از  تو را می اهللام دهی، زیرا هرچه بگویی و هر کاري که انجا؛ کند راضی می
ترسی که تو را  ترسی که تو را در کاري ناپسند ببیند یا می رو از پروردگارت می این
ي  ترسی که سخن ناشایستی بگویی یا درباره جا که دستور داده، نبیند؛ آري، می آن
 سان اگر به کمال قدرت اهللا بدین چه که به تو دستور داده است، سکوت نمایی. آن

ا رعایت ادب و بدون کنی؛ البته ب ایمان بیاوري، هرچه بخواهی از او درخواست می
پنداري؛ زیرا هرچیزي  بگذري. دیگر، چیزي را غیرممکن و بعید نمی که از حد این
از فرعون و فرعونیان گریخته بود و هنگامی که  موسیقدرت اهللا، ممکن است.  به
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فرمان داد که عصایش را به دریا بزند؛  ، اهللا متعال به اورسید ي سرخبه دریا
باز شد و  د و دوازده راهاي دریا خشکی و در لحظه عصایش را به دریا زد موسی

اهانش به قدرت اهللا مرو ه . موسیرسید نظر می دریا در این میان، مانند کوهی به
 )1(ه بود.از دریا گذشتند؛ انگار از بیابانی عبور کردند که هیچ آبی به آن نرسید متعال

» دجله«به رود  در جریان فتح ایران وقاص شود: زمانی که سعد بن ابی گفته می
ها را از  ها و قایق ي پل ي شرقی این رود بزرگ گریخته و همه به کرانه ها رسید، ایرانی

با صحابه مشورت کرد.  ها دست نیابند. سعد میان برده بودند تا مسلمانان به آن
ها با  ند که به رود بزنند و از این رود بزرگ عبور کنند؛ آنتصمیم گرفت سرانجام

 با پاي پیاده، از رودخانه گذشتند و هیچ آسیبی به آنان نرسید!ها، شترها و یا  اسب
صورت سطحی هموار و سخت درآورد که سپاهیان  این رودخانه را به چه کسی

که بر هر کاري  گمان اهللا اسالم توانستند از روي آن بگذرند و غرق نشدند؟ بی
» بحرین«و سپاهیانش که عازم  تواناست. چنین ماجرایی براي عالء بن حضرمی

دعا کرد و بدون  بودند نیز پیش آمد. وقتی دریا پیش رویشان قرار گرفت، عالء
 )2(که آسیبی به آنان برسد، از روي آب گذشتند. این

در  اي را که اهللا العاده خارقرو باید مسایل  شمار است؛ از این هاي اهللا، بی نشانه
اند، باور کنیم و آن را  مشاهده کرده بیان نموده و یا مردم کتابش خبر داده یا پیامبرش

 زیرا چنین باوري، در حقیقت، ایمان به قدرت اهللا متعال است. بدانیم؛ جزو ایمان به اهللا

 داد تا نشان صداقتش باشد. عنوان معجزه به موسیهایی بود که اهللا متعال، به  این، یکی از نشانه )1(
ست که اهللا متعال، آن را دلیلی بر پیروي بنده از پیامبران، یا گام نهادن وي در راه  این، جزو کراماتی )2(

باشد و کرامت، به پیروِ پیامبر تعلق دارد. تفاوت کرامت با  ها قرار داده است؛ معجزه، از آنِ پیامبر می آن
در این است که کرامت، بدون اراده یا قصد بنده و نیز بدون سعی و درخواست او روي جادوگري 

ها از  گیرد؛ اما جادوگران و کاهن ها کمک نمی ها و شیطان دهد و بنده، براي روي دادن کرامت، از جن می
 ي اهللا دهند که ویژه ها، کارهایی انجام می گیرند و اغلب، براي نزدیکی به شیطان ها کمک می شیطان

ها و درخواست  ها یا اظهار ترس و خشیت در برابر آن داشت جن باشد؛ کارهایی مثل تعظیم و گرامی می
خواهند، روي دهد! همان سحري که برخی از افراد  ها تا سحري که می کمک از آنان و امید بستن به آن

 پندارند. اي براي جادوگر می نادان، آن را کرامت و حتی معجزه
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بیند و اگر  یاین است که بدانیم اهللا متعال، ما را م ي ایمان به اهللا الزمه
یقین داشته باشیم  بینیم، پس کنیم که گویا او را میتوانستیم اهللا را چنان عبادت  نمی

بینیم  برخی را میاند و  ي مهم غافل از این مسأله بیند. بسیاري از مردم ، ما را میکه او
این، بینند.  اي که گویا اهللا را می گونه کنند، نه به که اهللا را از روي عادت عبادت می

 رود. شمار می نقصی در ایمان و عمل به
اهللا حکم و فرمانروایی را از آن که  ي ایمان به پروردگار، این است  چنین الزمه هم

فرمان، تکوینی باشد یا تشریعی، از آنِ اهللا متعال است و دانا و بزرگ بدانیم. آري؛ 
 فرماید: می که چنانفرمانروایی جز اهللا، وجود ندارد و همه چیز به دست اوست؛ 

ۡ ٱ لَِك َ�ٰ  للَُّهمَّ ٱ قُلِ ﴿ ۡ ٱ ِ� تُؤۡ  كِ ُملۡ ل ٓ  َمن َك ُملۡ ل ۡ ٱ َوتَ�ِعُ  ءُ �ََشا ن َك ُملۡ ل ٓ  ِممَّ  َوتُعِزُّ  ءُ �ََشا
ٓ  َمن ٓ  َمن َوتُِذلُّ  ءُ �ََشا ۖ �ََشا ۖ �َۡ ٱ �َِيِدكَ  ُء ٰ  إِنََّك  ۡ�ُ    ]  ٢٦: آل عمران[ ﴾٢٦ َقِديرٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

بخشی و پادشاهی ! اي مالک الملک! به هر که بخواهی، پادشاهی و حکومت میبگو: یا اهللا
 دهی و هر که را گیري و هر که را بخواهی، عزت میو حکومت را از هر که بخواهی، می

 

 گردانی. خوبی به دست توست و تو، بر همه چیز توانایی.بخواهی، خوار و زبون می

اند و چه بسیار  زیر آمده ت شاهی بهچه بسیار پادشاهانی که به شبی از تخ
اند! چه بسیار قدرتمندانی که خود را بر همه چیره  روزي پادشاه شده هایی که به انسان

روزي خوار و ذلیل گشتند! چرا؟ چون فرمانروایی به دست اهللا  دیدند و به نیم می
و حرام  باشد و تنها اوست که حالل است. حکم شرعی نیز تنها از آنِ اهللا متعال می

دگانش، سزاوار چنین امتیازي یک از آفری فرماید و هیچ کند و تعیین تکلیف می می
بدون دلیلی  یافرمان او  بندگانش را منع کرده که مبادا جز به رو اهللا متعال نیست؛ از این

 فرماید: می که چنانشرعی، چیزي را حالل یا حرام بنامند؛ 

ْ  َوَ� ﴿ ۡ  تَِصُف  لَِما َ�ُقولُوا ل
َ
َفۡ  َحَرامٞ  َذاَوَ�ٰ  لٞ َحَ�ٰ  َذاَ�ٰ  َكِذَب لۡ ٱ ِسنَُتُ�مُ � ِ�ّ ْ وا ُ�َ  َ�َ 

ِ ٱ ِينَ ٱ إِنَّ  َكِذَبۚ لۡ ٱ �َّ ونَ َ�فۡ  �َّ ِ ٱ َ�َ  َ�ُ  قَلِيلٞ  عٞ َمَ�ٰ  ١١٦ لُِحونَ ُ�فۡ  َ�  َكِذَب لۡ ٱ �َّ
ِ�مٞ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ 

َ
    ]١١٧  ،١١٦: النحل[  ﴾١١٧ أ

سان بر اهللا  آید، نگویید که این حالل و این حرام است تا بدین نتان میهایی که بر زبا با دروغ
ي اندکی (در  شوند. بهره بندند، رستگار نمی گمان کسانی که بر اهللا دروغ می دروغ ببندید. بی

 شود) و عذاب دردناکی در پیش دارند. دنیا نصیبشان می
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ي  ه سخن گفتن دربارهست ک اي که بحث ایمان به اهللا، موضوع گسترده نتیجه این
 ست. ي کوتاه کافی اما همین اشاره ؛برد روزها زمان می آن

و به فرشتگانش باور و ایمان داشته «یعنی:  ؛»ومالئَِ�ِته«فرمود:  اهللا رسول
 ».باشی

ها را از نور آفریده و آنان را بر کارهاي  آن اند و اهللا فرشتگان، جزو جهان غیب
اش عمل  به وظیفه ها مطابق فرمان اهللا متعال از آن اي گماشته است و هریک ویژه
 فرماید: ي نگهبانان دوزخ می درباره گونه که اهللا کند؛ همان می

َ ٱ ُصونَ َ�عۡ  �َّ  ِشَدادٞ  ِغَ�ٞظ  �َِكةٌ َمَ�ٰٓ  َهاَعلَيۡ ﴿ َمَرُهمۡ  َمآ  �َّ
َ
 َمُرونَ يُؤۡ  َما َعلُونَ َوَ�فۡ  أ

   ]  ٦: التحريم[  ﴾٦
چه اهللا به آنان دستور داده،  اند که از آن گیري بر آن گماشته شده تفرشتگان خشن و سخ

 دهند. یابند، انجام می کنند و هر چه فرمان می سرپیچی نمی

کنند و از انجام  نمی ها، از هیچ فرمانی سرپیچی خالف انسان بر آري! فرشتگان
ها، گاه از  . انسانها را دارند ي فرمان ناتوان نیستند و توانایی اجراي همه هیچ فرمانی

اما فرشتگان براي اجراي  ؛عاجزند کنند یا از انجامش ها سرپیچی می اجراي فرمان
 ان باشدهاي متعلق به آن ها در رابطه با عبادت اند؛ حال، این فرمان ها آفریده شده فرمان

 هاي خدا. ي امور بندگان و آفریده یا در زمینه
باشد و وحی  ي اهللا، کارگزار وحی می عنوان برترین فرشته به مثالً جبرئیل

ترین کار سودمند براي  رساند؛ او به بزرگ ی را از سوي اهللا به پیامبرانش میهال
ست که سایر فرشتگان از او فرمان  داري ي توانا و امانت بندگان، گماشته شده و فرشته

 مصطفی گونه که محمد باشد. همان می ي اهللا رو برترین فرشته برند و از این می
 برترین پیامبران است:

�ٖ  ُذو ٥ ُقَوىٰ لۡ ٱ َشِديدُ  ۥَعلََّمهُ ﴿ ِ  َوُهوَ  ٦ َتَوىٰ سۡ ٱفَ  ِمرَّ  ٱب
ُ
 ٱ ُفقِ ۡ�

َ
�ۡ ٰ َ�ۡ ٧﴾  

  ]  ٧  ،٥:  النجم[ 
اي) نیرومند که (فراروي پیامبر)  ي) خیلی توانمند، به او آموزش داده است.(فرشته (فرشته

 ند (آسمان) بود.ي بل راست ایستاد. و او در کرانه
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 آموزش داد. اهللا ي توانا، قرآن را به پیامبر ، این فرشتهیعنی: جبرئیل
 فرماید: چنین می هم

�ٍ  ذِي ١٩ َكرِ��ٖ  رَُسولٖ  ُل لََقوۡ  ۥإِنَّهُ ﴿ َطاعٖ  ٢٠ َمِك�ٖ  ِش َعرۡ لۡ ٱ ذِي ِعندَ  قُوَّ  َ�مَّ  مُّ
ِم�ٖ 

َ
   ]٢١  ،١٩: التكوير[  ﴾٢١ أ

 . (هماناست (ي به نام جبرئیل)ي بزرگوار شده توسط) فرستاده ابالغگفتار (یقین قرآن،  به
ها)  جا (در ملکوت آسمان . آنی واالستي) نیرومندي که نزد صاحب عرش داراي مقام فرشته

 مورد اطاعت (فرشتگان، و) امین است.

ـ    نبرخی از فرشتگا  در دنیـا  انبه انجام امور بندگان در رابطه با مسـایل حیـاتی آن
هـا،   که مسؤول باران و گیاهان است. زندگی انسـان  اند؛ مثل میکائیل شده گماشته

، کـارگزار حیـات   ي حیات، یعنی وحی و آب بستگی دارد. جبرئیل به این دو مایه
باشـد.   (آب و گیاهـان) مـی   زمـین ل حیات ئو، مسهاست و میکائیل و زندگانی دل

باشد. صور،  می »صور«ر ل دمیدن دئوکه یکی از حامالن عرش است، مس اسرافیل
زمـین و آسـمان اسـت.     ي میـان  ي فاصله اندازه شکل بزرگی به و کمانی  دایره شاخِ نیم

شنوند که پیش از آن، هرگـز   صداي وحشتناکی می دمد، مردم در آن می وقتی اسرافیل
گـاه دوبـاره در آن    میرنـد. آن  ترسند که می قدري می اند و از شدت این صدا، به نشنیده

خیزنـد و هـر    پـا مـی   گرند، بـه  در حالی که نظاره ي مردم همه ناگهان شود و  ده میدمی
هـایی در رابطـه بـا    گردد. لذا این سه فرشته، بـه کار  روحی به کالبد دنیوي خود بازمی

 هاست؛ میکائیل کارگزار حیات دل اند؛ جبرئیل گماشته شده حیات و زندگانی
گماشته شده که در » صور«به دمیدن در  مسؤول حیات گیاهان و زمین؛ و اسرافیل

رو  از ایـن  شـوند؛  گیرنـد و زنـده مـی    دوباره جان می ها جان انسان پیِ آن، پیکرهاي بی
اهللا متعـال  ، )1(»كَ اللَّهمَّ َوحبمـدِ  َك ُسبَحانَ «در ابتداي نمازهاي شب، به جاي  اهللا رسول

در ابتـداي   کـه  چنـان د؛ کـر  را با ذکر ربوبیتش براي این سه فرشته ثنـا و سـتایش مـی   
ـموات واألرض اعلـَم «گفت:  نمازش می اللَّهمَّ ربَّ جربائيل ومياكئيل و�رسافيل فاطَر السَّ

فيما اكنوا فيه �تلفون اهد� ملا اختُِلَف فيه ِمـن  كَ أنت حت�م ب� عباد ةالغيب والّشهاد

 ./) از آلبانی4667ح است؛ نگا: صحیح الجامع (صحی )1(
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اهللا! اي پروردگـار  یـا  «یعنـی:   )1(؛»من �شاء إىل رصاٍط مسـتقيمٍ  يتهد كاحلقِّ بإذنک إنّ 
ها و زمـین! اي دانـاي نهـان و     ي آسمان جبرئیل و میکائیل و اسرافیل! اي پدیدآورنده

کنی؛ پس مرا به لطـف و   ي اختالفاتشان داوري می آشکار! تو در میان بندگانت درباره
انـد، هـدایت نمـا؛     که در آن اختالف کـرده توفیق خود، به سوي حقیقت و راه راستی 

 ».کنی هرکه را بخواهی، به راه راست هدایت می گمان تو بی
ي  انـد کـه در رأسشـان، فرشـته     ها گماشته شده برخی از فرشتگان بر گرفتن جان

بـا خـود   جانِ مؤمنی را بگیرنـد،   رانی نیز دارد؛ اگر خواسته باشندامکمرگ است و ه
آورند و اگر آن شخص، دوزخی باشد،  براي روح آن شخص می کفن و کافور بهشتی

نشینند و جـانش را از   آورند و کنارش می کفن و کافوري دوزخی و آتشین با خود می
ي مرگ، جـانش   گاه فرشته رسد؛ آن که جانش به گلو می کشند تا آن  کالبدش بیرون می

 دهـد تـا آن را در کفـن و کـافور     مـی  اه خود تحـویلش مرفرشتگان هبه گیرد و  را می
 بگذارند.

 هـا، جسـدش را.   گذارنـد و انسـان   کفن و کافور مـی فرشتگان، روح انسان را در 
 فرماید: می ها چه همه لطف دارد! اهللا به ما انسان خداوند

﴿ ٰٓ ٓ  إَِذا َح�َّ َحَدُ�مُ  ءَ َجا
َ
ۡ ٱ أ تۡ  ُت َموۡ ل   ]  ٦١: األنعام[ ﴾٦١ ُ�َفّرُِطونَ  َ�  وَُهمۡ  رُُسلَُنا هُ تَوَ�َّ

 کنند.گیرند و کوتاهی نمیجانش را میو چون مرگ هر یک از شما فرا رسد، فرستادگان ما 

چنـان قـدرتی بـه     کنند. اهللا متعال، آن یعنی در حفظ جان یا روح او، کوتاهی نمی
هـاي بسـیاري را در شـرق و     تواند در یک زمان، جان ي مرگ داده است که می فرشته

بگیرد. تعجبی هـم نـدارد؛ چـون فرشـتگان بـا مـا        کنار دنیا غرب زمین و در گوشه و
هـا داده کـه از قـدرت     توان و قـدرتی بـه آن   قابل مقایسه نیستند و اهللا متعالها  انانس

را ببینید که اهللا  . داستان سلیمانترند ها، قوي ها از انسان تر است و جن ها بیش جن
 چنین بیان فرموده است: متعال این

 .&نقل از عایشه به 770صحیح مسلم، ش:  )1(
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تِيِ� بَِعۡرِشَها �َ ﴿
ۡ
يُُّ�ۡم يَأ

َ
� ْ َها ٱلَۡملَُؤا ُّ�

َ
� تُوِ� ُمۡسلِِم�َ قَاَل َ�ٰٓ

ۡ
ن يَ�

َ
قَاَل  ٣٨ ۡبَل أ

َقاِمَكۖ   ِعۡفرِ�تٞ  ن َ�ُقوَم ِمن مَّ
َ
۠ َءا�ِيَك بِهِۦ َ�ۡبَل أ نَا

َ
ّنِ � �ّ�ِ َعلَۡيهِ لََقوِيٌّ ّمَِن ٱۡ�ِ

ِم�ٞ 
َ
 ]٣٩-٣٨نمل:ال[   ﴾٣٩ أ

ه ک ي سبا را پیش از آن ) گفت: اى سران و اشراف! کدام یک از شما تخت ملکه (سلیمان
هاي قوي گفت: من آن را پیش  آورد؟ یکى از جن بردار نزدم بیایند، برایم مى مطیع و فرمان

 توانا و امینم.کار، آورم و من، بر انجام این  که از جایت برخیزى، برایت مى از آن

شـام؛   در این تخت در کجا بود؟ آري! این تخـت، در یمـن بـود و سـلیمان    
 ی دیگـر از حاضـران، از ایـن جـن قـوي     ببینیم که یکـ  اما ي یک ماه؛ اندازه مسافتی به

 نیرومندتر است:

ن يَۡرتَدَّ ﴿
َ
۠ َءا�ِيَك بِهِۦ َ�ۡبَل أ نَا

َ
ِي ِعنَدهُۥ ِعۡلٞم ّمَِن ٱۡلِكَ�ِٰب � إَِ�َۡك  قَاَل ٱ�َّ

 ]٤٠نمل:ال[  ﴾َطۡرفَُك 
ورد، ات به هم بخ که پلک دیده کسى که دانشى از کتاب داشت، گفت: من آن را پیش از آن

 آورم. نزدت مى

انـد: ایـن    گفتـه  بالفاصله آن تخت را نزد خویش حاضر دید. علما و سلیمان
دانست و با این اسـم دعـا کـرد و     م اعظم را میشخص که دانشی از کتاب داشت، اس

از  ه شـام بردنـد؛ لـذا فرشـتگان    ي سبا را در یک لحظه، از یمن ب تخت ملکه فرشتگان
هـاي زیـادي در گوشـه و کنـار      نباید تعجب کنیم که انسان رو ترند. از این ها قوي جن

 فرماید: می گیرد؛ اهللا میرند و یک فرشته جانشان را می زمان می طور هم دنیا، به

ٰ  قُۡل ۞﴿ لَُك  ُ�مَ�َتَوفَّٮ ۡ ٱ مَّ ِيٱ تِ َموۡ ل َّ�  َ   ﴾١١ َجُعونَ تُرۡ  َرّ�ُِ�مۡ  إَِ�ٰ  ُ�مَّ  بُِ�مۡ  ُوّ�ِ
  ]  ١١:  السجدة[ 

گیرد و سپس به سوي  ، جانتان را میاست ي مرگ که بر شما گماشته شده شتهبگو: فر
 شوید. پروردگارتان بازگردانده می

ر دهد که جان کسانی را که مرگشـان  به این فرشته دستو آیا امکان دارد که اهللا
گاه از فرمان  امکان ندارد؛ چون فرشتگان هیچ عقط بگوید؟ به» نه«فرارسیده، بگیر و او 

ي چیزهایی را که تـا قیامـت    دستور داد که همه» قلم«به  کنند. اهللا  سرپیچی نمیاهللا
 جان، نوشـت یـا نـه؟    روي خواهد داد، بنویسد؛ چه شد؟ قلم به عنوان یک موجود بی
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آري؛ نوشت. امکان ندارد که کسی از حکم و فرمان اهللا متعـال سـرپیچی کنـد. فقـط     
هـا داده شـد و بایـد     طر اختیـاري کـه بـه آن   خا هم به هاي سرکش، (آن ها و جن انسان
 کنند. گاه از اهللا نافرمانی نمی نمایند و فرشتگان، هیچ گو باشند) سرکشی می پاسخ

نـام دارد.  » مالـک «ان آتش جهنم است کـه  هبپنجمین فرشته، کارگزار دوزخ یا نگ
 فرماید: می اهللا

ْ َونَاَدوۡ ﴿ ٰ  إِنَُّ�م اَل قَ  َر�َُّكۖ  َناَعلَيۡ  ِض ِ�َقۡ  لُِك َ�ٰ َ�ٰ  ا     ]٧٧: الزخرف[  ﴾٧٧ ِكُثونَ �َّ
ان دوزخ! کاش) پروردگارت ما را بکشد. هبزنند: اي مالک! (اي نگ فریاد می(دوزخیان) و 
 گوید: شما (در دوزخ) ماندگارید. ان دوزخ) میهب(نگ

ـ امـا نگ  ؛کنند تا راحت شـوند  دوزخیان درخواست مرگ می ان دوزخ بـه آنـان   هب
 کشید. مانید و عذاب می ر دوزخ میگوید که شما د می

باشد کـه بنـا    ان بهشت میهببریم، کارگزار یا نگ اي که از او نام می ششمین فرشته
 است.» رضوان«ها، نامش  بر برخی از روایت

هـا ایمـان    هر حال، فرشتگانی که نامشان براي ما ذکر شده، با همان نـام، بـه آن   به
هـا و عملـی کـه انجـام      طـور کلـی بـه آن    به، داریم و فرشتگانی که نامشان ذکر نشده

ي آنان بیان شده است، ایمان داریم. آیـا   دهند یا وصفی که در کتاب و سنت درباره می
 شوند؟ اند، دیده می فرشتگان که جزو جهان غیب

هـا   شوند و گاه به صورت ي اصلی خود دیده می پاسخ: آري؛ گاه به شکل و قیافه
را دو بـار بـه شـکلی     جبرئیـل  خـود. پیـامبر   هایی غیر از شکل اصـلی  و شکل

. »املنـت� ةسـدر«اش مشاهده کرد؛ یک بار در زمـین و یـک بـار در آسـمان، در      اصلی
 فرماید: می گونه که اهللا همان

خۡ  لَةً نَزۡ  رََءاهُ  َولََقدۡ ﴿
ُ
ۡ ٱ َرةِ ِسدۡ  ِعندَ  ١٣ َرىٰ أ       ]١٤  ،١٣:  النجم[  ﴾١٤ ُمنَتَ�ٰ ل

 ».المنتهی سدرة«دیگر نیز او را دیده است؛ نزد راستی یک بار  و به

صـد بـال    را چگونه دید؟ او را دید که شـش  جبرئیل دانید که پیامبر آیا می
؛ امـا وقتـی   دانـد  هایش را فقط خدا می ي بال داشت و افق آسمان را گرفته بود. اندازه

 باشد. ده میي افق را گرفته بود، بدین معناست که خیلی بزرگ و گستر همه گویند می
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اش دیـد، گـاه، بـه     ي اصـلی  او را دو بار در شکل و قیافـه  این فرشته که پیامبر
آمـده   طـور کـه در حـدیث عمـر     آمد؛ همان می اهللا صورت یک انسان نزد رسول

نشسته بودند که ناگهان مردي سفیدپوش که موهاي  خدا نزد رسول صحابهاست: 
شـناخت، وارد   کس او را نمـی  مایان نبود و هیچبسیار سیاهی داشت و آثار سفر بر او ن

بر هر کاري تواناست و این توانایی را به فرشـتگان داده اسـت    مجلس شد. اهللا متعال
 ورند.آانسان در  توانند خود را به شکل که می

ها در کتاب خدا و  ي آن ست که نکات مفصلی درباره یهاین، وضعیت فرشتگان ال
ها ایمان داشته باشیم و بدانیم که نیرومنـد و   ي آن به همهسنت رسولش آمده و ما باید 

 به آنان فرمود:» بدر«ي  در غزوه گونه که اهللا توانا هستند؛ همان

﴿ ِ�ّ
َ
ْ  َمَعُ�مۡ  � ِينَ ٱ َ�َثّبُِتوا َّ�  ْۚ لۡ  َءاَمُنوا

ُ
ِينَ ٱ قُلُوبِ  ِ�  ِ� َس� َّ�  ْ  َب لرُّعۡ ٱ َ�َفُروا

ْ ۡ�ِ ٱفَ   ٱ َق فَوۡ  ُ�وا
َ
ْ ۡ�ِ ٱوَ  َناقِ �ۡ ۡ�     ]١٢: األنفال[  ﴾١٢ َ�َنانٖ  ُ�َّ  ُهمۡ ِمنۡ  ُ�وا

اندازم. پس من با شما هستم. پس مؤمنان را استوار بگردانید. در دل کافران ترس می
 ها و پاهایشان را قطع کنید.هایشان را بزنید و دست گردن

کـافري بـه زمـین     جنگیدنـد و گـاه   به مـی فرشتگان در جنگ بدر، در کنار صـحا 
شـد کـه چـه     اما معلـوم نمـی   هاي شمشیر بر پیکرش نمایان بود؛ هافتاد و آثار ضرب می

ي بـدر،   ی بودنـد کـه در غـزوه   لهکسی، او را شمشیر زده است؛ آري؛ این، فرشتگان ا
 به آنان فرمود: زیرا اهللا ؛کشتند زدند و می کافران را شمشیر می

ْ ۡ�ِ ٱفَ ﴿  ٱ َق فَوۡ  ُ�وا
َ
ْ ۡ�ِ ٱوَ  َناقِ �ۡ ۡ� ٰ  ١٢ َ�َنانٖ  ُ�َّ  ُهمۡ نۡ مِ  ُ�وا �َُّهمۡ  لَِك َ�

َ
ْ َشآ بِ� َ ٱ قُّوا َّ� 

َ ٱ �َُشاقِقِ  َوَمن ۥۚ َورَُسوَ�ُ  َ ٱ فَإِنَّ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ   ﴾١٣ عَِقابِ لۡ ٱ َشِديدُ  �َّ
  ]  ١٣  ،١٢: األنفال[ 

 و ها و پاهایشان را قطع کنید. بدان سبب که آنان با اهللاهایشان را بزنید و دستپس گردن
دشمنی نماید، بداند که  اش فرستادهاند؛ و هر کس با اهللا و پیامبرش مخالفت و دشمنی نموده
 مجازات اهللا، سخت و شدید است.

دانیم و هم به فرشتگانی  هر حال، هم به فرشتگانی ایمان داریم که نامشان را می به
و اعمالشان ذکـري   ها طور کلی از عبادت که نامشان در کتاب و سنت ذکر نشده، اما به

رود  شمار می ي ایمان به هگان به میان آمده است؛ ایمان به فرشتگان، یکی از ارکان شش
ان یا بگوید که فرشتگان، همـ  انکار کند یا منکر وجودشان شودفرشتگان را  و هرکس
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ي اسـالم   باشند، کافر است و از دایره نیروهاي شر می ها نیروهاي خیر هستند و شیطان
باشد؛ زیرا اهللا و رسولش و اجماع مسلمانان را انکار کرده اسـت. برخـی از    یخارج م

انـد:   اند. پناه بر خدا! گفتـه  اه شده و وجود فرشتگان را انکار کردهمرنهایت گ مردم، بی
چیزي به نام عالَم فرشتگان وجود ندارد و فرشتگان، همان نیروهاي خیر هستند! اگـر  

یل و برداشت و فهم نادرست بگوینـد، بایـد نادرسـت    ها این سخن را از روي تأو این
 یشان بیان کنیم. و اگـر چنـین سـخنی   بودن این تأویل و بلکه این تحریف دینی را برا

رود و کسـانی کـه چنـین سـخنی      شـمار مـی   برآمده از تأویل نباشد، انکار فرشتگان به
مانان را لهـاي صـریح کتـاب و سـنت و نیـز اجمـاع مسـ        دادهگویند، کافرند. زیرا  می

توانـد جهـان کـاملی     میاند. بدون شک اهللا متعال،  انکار کرده ي وجود فرشتگان درباره
هـا کـه    آن را درك کند؛ ماننـد جـن   ي خود گانه نتواند با حواس پنج  انسانبیافریند که 

بینـیم،   گونه که سایر اشیا را مـی  توانیم آن طور عادي نمی وجود دارند و با این حال، به
 که اهللا متعال، مخلوقات گوناگونی دارد. درك کنیم. خالصه این ها را آن

 ».هایش باور و ایمان داشـته باشـی   و به کتاب«یعنی:  ؛»هِ بِ تُ �ُ وَ «فرمود:  اهللا رسول
بـر  سـت کـه اهللا متعـال،     هـایی  ي کتـاب  نظـور، همـه  ماین، سومین رکن ایمان اسـت.  

 طـور کـه اهللا   اسـت؛ همـان   ی داشـته بپیامبرانش نازل فرموده و هـر پیـامبري، کتـا   
 فرماید: می

ُ ٱ﴿ ِيٓ ٱ �َّ نَزَل  �َّ
َ
ِ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ ۡ ٱوَ  قِّ �َۡ ٱب     ]١٧: الشور[  ﴾ِمَ�انَ ل

 حق و درستی نازل کرد و نیز میزان (معیار عدالت) را. ست که قرآن را به اهللا، ذاتی

 فرماید: چنین می هم 

رۡ  لََقدۡ ﴿
َ
ِ  رُُسلََنا َناَسلۡ أ نَزۡ�َ  تِ ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱب

َ
ۡ ٱوَ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َمَعُهمُ  اَوأ  �َّاُس ٱ ِ�َُقومَ  ِمَ�انَ ل

 ِ     ]٢٥: احلديد[  ﴾ِط� قِسۡ لۡ ٱب
هشان کتاب و معیار عدل نازل مراهاي آشکار فرستادیم و ه راستی پیامبرانمان را با نشانه به

 کردیم تا مردم به عدالت رفتار کنند.

 »تـورات «شناسـیم.   م و برخـی را نمـی  شناسی ها را می البته ما، برخی از این کتاب
سـت کـه بـر     کتـابی » انجیـل «نـازل فرمـود و    ست که اهللا متعال بـر موسـی   کتابی
نیز ذکر شده که گویـا غیـر از    هاي موسی فرستاد. در قرآن صحیفه فرو عیسی
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هـم در قـرآن کـریم، ذکـر      داوود» زبور«و  هاي ابراهیم تورات است؛ صحیفه
   گردیده است.

کتابی که در قرآن ذکر شده، باید بـه آن ایمـان داشـته باشـیم و در رابطـه بـا        هر
هـایی بـر    ایمـان داریـم کـه اهللا متعـال، کتـاب      طـور کلـی   هایی که ذکر نشده، به ابکت

تورات را بر موسی و انجیل را  فرستاده است. لذا ایمان داریم که اهللا پیامبرانش فرو
 السالم نازل کرده اسـت؛  صحیفه بر ابراهیم علیهم دبر عیسی و زبور را بر داوود و چن

همـان  نصـارا در دسـت دارنـد،     برداشت کنیم که انجیلی که امـروزه البته نباید چنین 
هاي کنونی که در  نازل فرموده است؛ زیرا انجیل بر عیسی ست که اهللا متعال کتابی

ت بـرده و  ها و رجال دینی کلیسا، در آن دس دست نصاراست، تحریف شده و کشیش
از  انـد؛  و چیزهایی نیز از آن کـم کـرده  اند؛ چیزهایی بدان افزوده  آن را تحریف نموده

شـده بـر    انجیل وجود دارد؛ در صورتی که انجیل نازل رو امروزه چهار یا پنج نوع این
اري کتـابی را کـه بـر    هـد اما اهللا متعال، خـود حفـظ و نگ   یکی بوده است. عیسی
هـیچ پیـامبري    خـدا  ده گرفته است؛ زیرا پـس از رسـول  نازل کرده، بر عه محمد

هـا نشـان دهـد کـه چـه       آید که درست و نادرست را براي مردم بیان کند و به آن نمی
هاي گذشته از آن جهت، از تحریف، محفوظ  هایی صورت گرفته است. کتاب تحریف

هـاي پیشـین    شده در کتاب هاي انجام شدند و تحریف نماند که پیامبرانی برانگیخته می
دار حفـظ و   است که پروردگار متعـال، خـود عهـده    این، همان رازيکردند.  را بیان می

هـاي آسـمانی    باشد تا مردم بداننـد کـه هرگـاه تحریفـی در کتـاب      اري قرآن میهدنگ
مهم ایـن اسـت    اند که حق را برایشان بیان کنند. صورت گرفته، نیازمند پیامبرانی بوده

ه هر پیامبري نازل شده، ایمان داشته باشیم و آن را از سـوي اهللا  که به اصلِ کتابی که ب
باشـد، همـان    که کتابی را که در دست مدعیان پیـروي از آن پیـامبر مـی    نه این ؛بدانیم

؛ زیـرا بـدون شـک،    فرسـتاده اسـت   کتابی بـدانیم کـه اهللا متعـال بـر آن پیـامبر فـرو      
 یافته است. تحریف

ها  ، این است که معتقد باشیم هر خبري که در آنیههاي ال ي ایمان به کتاب الزمه
چـه در   زیرا آن باشد؛ هاي قرآنی، حق می ي گزارش هطور که هم مده، حق است؛ همانآ

هاي پیامبران آمده، از سوي خداست و هر خبري که از سوي خـدا باشـد، حـق     کتاب
اسـت. البتـه    حق ها، ي احکام این کتاب چنین باید بر این باور باشیم که همه است. هم
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تـا کنـون بـدون تحریـف     ها  ها و محتواي آن این کتابکه آیا  آید این پرسش پیش می
پردازیم که آیـا   اما اینک بدین نکته می تر پاسخ این پرسش را دادیم؛ پیشمانده است؟ 

 است؟ واجبهاي پیشین بر ما  عمل به احکام کتاب
اي مـا ذکـر فرمـوده، عمـل     هـا بـر   به مواردي که اهللا متعال، از ایـن کتـاب   پاسخ:

کنیم؛ البته در صورتی که حکمی برخالف آن در شریعت ما نیامده باشد. به عنـوان   می
 فرماید: چنین بیان می یکی از احکام تورات را در قرآن، این مثال اهللا

ٓ  ِهمۡ َعلَيۡ  َناَوَ�َتبۡ ﴿ نَّ  �ِيَها
َ
ِ  َس �َّفۡ ٱ أ ِ  َعۡ�َ لۡ ٱوَ  ِس �َّفۡ ٱب  ٱوَ  َعۡ�ِ لۡ ٱب

َ
ِ  نَف ۡ�  ٱب

َ
 نِف ۡ�

 ٱوَ 
ُ
ِ  ُذنَ ۡ�  ٱب

ُ
نَّ ٱوَ  ُذنِ ۡ� ِ  لّسِ نِّ ٱب َق  َ�َمن قَِصاٞصۚ  ُروحَ �ُۡ ٱوَ  لّسِ ٞ  َ�ُهوَ  ۦبِهِ  تََصدَّ اَرة ُ  َكفَّ  ۥۚ �َّ

ٓ  ُ�مَ�ۡ  لَّمۡ  َوَمن نَزَل  بَِما
َ
ُ ٱ أ ْوَ�ٰٓ  �َّ

ُ
ٰ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ      ]٤٥: دة املائ[  ﴾٤٥ لُِمونَ ل�َّ

ئیل چنین مقرر نمودیم که (حکم قصاص) بدین ترتیب است که اسراو در تورات براي بنی
جان در برابر جان، چشم در برابر چشم، بینی در برابر بینی، گوش به جاي گوش و دندان به 

کس گذشت نماید، گذشتش ها نیز قصاص دارند. پس هرو زخم شودجاي دندان قصاص می
ه اهللا نازل نموده، حکم نکنند، ي (گناهان) اوست. و کسانی که مطابق احکامی ککفاره
 کارند. ستم

آن را در قرآن نقل فرمود تا ما نیز به ایـن   در تورات آمده بود و اهللا این حکم،
 فرماید: می حکم عمل نماییم؛ زیرا اهللا

ٞ ِعۡ�َ  َقَصِصِهمۡ  ِ�  َ�نَ  لََقدۡ ﴿ ْوِ�  ة
ُ
 ٱ ّ�ِ

َ
    ]١١٠: يوسف[  ﴾بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

 و سرگذشتشان، عبرتی براي خردمندان وجود دارد.ها  راستی در داستان به

 فرماید: چنین می هم

ْوَ�ٰٓ ﴿
ُ
ِينَ ٱ �َِك أ ۖ ٱ َهَدى �َّ ُ َّ�  ٰ     ]٩٠: األنعام[  ﴾َتِدهۡ �ۡ ٱ ُهمُ فَبُِهَدٮ

ي آنان پیروي ایشان (پیامبران)، کسانی هستند که اهللا هدایتشان نموده است؛ پس، از شیوه
 کن.

ته نقـل نمـوده،   هـاي گذشـ   چه از کتاب کند و آن ر نمیچیزي را بیهوده ذک اهللا
که در شریعت ما به حکمی بر خالف آن، تصریح شـده   مگر آن براي ما مشروع است؛

طور که در شریعت ما، برخی  همانرود.  شمار می باشد که در این صورت، ناسخ آن به
 از احکام با برخی دیگر از آیات احکام، منسوخ شده است.
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هـاي   چـه را در کتـاب   نکته توجه داشته باشیم کـه در حـال حاضـر آن   البته بدین 
چنـین   اهللا کنـیم؛ زیـرا رسـول    نه تصدیق و نه تکذیب مـی  غیرمسلمانان وجود دارد،

باشد، تصـدیق کنـیم یـا     داده است و امکان دارد ندانسته چیزي را که باطل میدستور 
چه که  بگوییم: به اهللا و آنبلکه باید  که درست و حق است، تکذیب نماییم؛ چیزي را

ا چیـزي را کـه شـریعت مـ    ، ایمان داریـم. لـذا   است به سوي ما و پیشینیان نازل کرده
امـا اگـر    کنـیم؛  ته، نه تأیید و نه تکذیب میچیزي نگف ي درستی یا نادرستی آن  درباره

شریعت ما به درستی یا نادرسـتی آن تصـریح شـده بـود،     موردي وجود داشت که در 
 کنیم. عمل می ق شریعت خودي آن، مطاب روشن است و دربارهحکمش  پس

گویند:  اسرائیل اشاره کنم؛ می اساس بنی هاي بی اي از روایت خوب است به نمونه
ي زنِ یکی از سپاهیانش شد؛ لذا آن سـرباز را بـه جنـگ فرسـتاد تـا       شیفته داوود

! لـذا خداونـد، دو   شاید کشته شود و بدین ترتیب داوود، به زن آن سرباز دست یابـد 
 فرشته را نزد داوود فرستاد.

» ص«ي  اند که در سـوره  اساس، داستانی را ذکر کرده سپس روایانِ این روایت بی
 آمده است:

مقدمه نزد داوود رفتند؛ او از آنان ترسید. گفتند: نتـرس؛ مـا دو مـدعی     آن دو بی«
حـق   در میـان مـا بـه   (دادخواه) هستیم که یکی از ما بر دیگري ستم کرده است؛ پـس  

هـا گفـت:    مایی نمـا. یکـی از آن  هنداوري کن و ستم روا مدار و ما را به راه راست را
گوید: ایـن یـک    این، برادر من است که نود و نه میش دارد و من، یک میش دارم؛ می

 )1(».میش را نیز به من بسپار؛ و در سخن گفتن بر من چیره شده است
اند: خداوند، ایـن مثـال را بـراي داوود     گفته دروغین پایه و بی راویان این روایت

زش ابیان کرد تا متوجه اشتباهش شود؛ چون داوود نود و نه زن داشت و بـه زن سـرب  
 چشم دوخته بود تا به او دست یابد و صد زن داشته باشد!

یکی از پیامبران  اساس بودن این داستان، روشن است؛ زیرا داوود کذب و بی
اي بزنـد؛ هـیچ    کان ندارد که از روي هوا و هوس، دست به چنین حیلـه ی بود و امهال

هـاي   کند، چه رسد به پیامبري معصوم؟ این داستان، در روایت عاقلی چنین کاري نمی

 .24-23ي ص:  ر.ك: سوره )1(
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ي  اي نـدارد. چـون شایسـته    گوییم: هیچ پایه رو می اسرائیل آمده و از این اساس بنی بی
هـاي   چـه در کتـاب   کـه آن  خالصه این .ي هیچ عاقلی نیست پیامبر خدا و بلکه شایسته

 غیرمسلمانان آمده، بر دو گونه است:
بیان فرمـوده   اهللا ها را اهللا متعال در قرآن کریم یا به زبان رسول اول: برخی از آن

 باشد. است؛ چنین مواردي قابل قبول و صحیح می
الی اند کـه از سـه حالـت، خـ     اسرائیل، خود روایت کرده ست که بنی دوم: مواردي

 نیست:
اسـاس   حالت اول: شریعت ما به دروغ بودن آن، گواهی داده و ما نیز باید بـه بـی  

 بودن آن، معتقد باشیم.
درست بودن آن، شـهادت داده اسـت؛ مـا هـم مطـابق      به  حالت دوم: شریعت ما

 کنیم. شریعت خود، آن را تصدیق می
نشـده   ریححالت سوم: در شریعت ما به درست بودن یا نادرست بـودن آن، تصـ  

ـ   سکوت می است؛ در این صورت ل اطمینـان نیسـتند و در   کنیم؛ زیرا اهل کتـاب، قاب
 هم آمیخته است. به خبرهایشان کذب، تحریف، و کم و زیاد

 ».به پیامبرانش ایمان داشته باشیو «یعنی:  ؛»هِ لِ سُ رُ وَ «فرمود:  اهللا رسول
ـ  آن هایی بودند که اهللا پیامبران، همان انسان رسـان و مبلّـغ    ه عنـوان پیـام  ها را ب

ها  ها مانند سایر انسان به سوي بندگانش فرستاد. آري؛ آن ها و رهنمودهاي خود مانفر
که اهللا متعال، او را بـدون پـدر آفریـد.     پدر و مادر داشتند، جز عیسی فرزند مریم

پیامبرانش را رحمتی بر بندگانش قرار داد تـا بـا بنـدگان خـود      هر حال، خداوند به
 فرماید: طور که می اتمام حجت کند؛ همان

وۡ  إِ�َّآ ۞﴿
َ
ٓ َحيۡ أ ٓ  َك إَِ�ۡ  َنا وۡ  َكَما

َ
ٓ َحيۡ أ ِ َ�عۡ  ِمنۢ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱوَ  نُوحٖ  إَِ�ٰ  َنا وۡ  ۦۚ ِده

َ
ٓ َحيۡ َوأ  إَِ�ٰٓ  َنا

ٰ إِبۡ   ٱوَ  ُقوَب َوَ�عۡ  قَ َ�ٰ �سۡ  ِعيَل َ�ٰ �سۡ  هِيمَ َ�
َ
يُّوَب  وَِعيَ�ٰ  َباطِ سۡ ۡ�

َ
 ُرونَ َوَ�ٰ  َوُ�و�َُس  َو�

 َورُُسٗ�  ُل َ�بۡ  ِمن َك َعلَيۡ  ُهمۡ َ�ٰ قََصۡص  قَدۡ  َورُُسٗ�  ١٦٣ �َزُ�ورٗ  دَ ۥَداوُ  َناَوَءاتَيۡ  َنۚ َ�ٰ وَُسلَيۡ 
ُ ٱ َوَ�َّمَ  َكۚ َعلَيۡ  ُهمۡ ُصۡص َ�قۡ  لَّمۡ  ِ�نَ  رُُّسٗ�  ١٦٤ الِيمٗ تَ�ۡ  ُموَ�ٰ  �َّ بَّ�ِ  ِ�َ�َّ  َوُمنِذرِ�نَ  مُّ

ِ ٱ َ�َ  لِلنَّاِس  يَُ�ونَ  َّ� � ُ ٱ َوَ�نَ  لرُُّسِل� ٱ دَ َ�عۡ  ُحجَّ   ﴾١٦٥ اَحِكيمٗ  َعزِ�ًزا �َّ
  ]  ١٦٥  ،١٦٣:  النساء[ 
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 گونه که به نوح و پیامبران پس از او وحی نمودیم. و به ابراهیم، ما، به تو وحی کردیم؛ همان
هارون و  و یونس، و ایوب،و یعقوب و نوادگانش و به عیسی، و اسحاق،  و اسماعیل، و

تر  سلیمان نیز وحی کردیم. و به داود زبور دادیم. و پیامبرانی (مبعوث کردیم) که پیش
ایم. اهللا چنین پیامبرانی که داستانشان را برایت نگفته ایم و همداستانشان را برایت گفته

خیتم) دهنده (برانگی رسان و بیم واسطه با موسی سخن گفت. پیامبرانی مژدهطور ویژه و بی به
اي در برابر اهللا نداشته باشند. و اهللا، غالبِ تا مردم پس از ارسال پیامبران، عذر و بهانه

 باحکمت است.

و آخرینشـان،   هـا، نـوح   پیامبران زیـادي برانگیختـه شـدند کـه نخسـتین آن     
 فرماید: می بود. دلیلش این است که اهللا محمد

وۡ  إِ�َّآ ۞﴿
َ
ٓ َحيۡ أ ٓ  َك إَِ�ۡ  َنا وۡ  َكَما

َ
ٓ َحيۡ أ ِ َ�عۡ  ِمنۢ  نَ  ۧ �َّبِّ�ِ ٱوَ  نُوحٖ  إَِ�ٰ  َنا     ]  ١٦٣:  النساء[  ﴾ۦِده

 گونه که به نوح و پیامبران پس از او وحی نمودیم. ما، به تو وحی کردیم؛ همان

در حـدیث شـفاعت، آمـده     هاي حـدیث،  و دیگر کتاب» صحیحین«چنین در  هم
گوینـد: تـو، نخسـتین     او مـی  رونـد و بـه   ) مـی نزد نوح(روز قیامت  مردم«است: 

 ».پیامبري هستی که اهللا به سوي اهل زمین فرستاد
ي  باشـد، ایـن فرمـوده    واپسـین پیـامبر مـی    کـه محمـد مصـطفی    و اما دلیل این

 ست که: یهال

ا﴿ دٌ  َ�نَ  مَّ ٓ  ُ�َمَّ بَا
َ
َحدٖ  �

َ
ِ ٱ رَُّسوَل  ِ�نَوَ�ٰ  رَِّجالُِ�مۡ  ّمِن أ   ﴾نَ  ۧ �َّبِّ�ِ ٱ وََخاَ�مَ  �َّ

   ]  ٤٠ األحزاب:[ 
 ي اهللا و آخرین پیامبر است. یک از مردان شما نیست؛ ولی فرستاده محمد، پدر هیچ

مـن، آخـرین   «یعنـی:   )1(؛»أنـا خـاتم انلَّبيـ�«فرموده است:  اهللا چنین رسول هم
هایی کـه   ي پیامبران، در رسالتشان و در پیام ما باید ایمان داشته باشیم که همه ».پیامبرم

اند. بر این اساس، بـه پیـامبرانی    گو بوده اند، صادق و راست ابالغ کرده وي اهللاز س
ن داریـم و  با اسم و نام ذکر شده و نیز به پیامبرانی کـه نامشـان ذکـر نشـده، ایمـا     که 

ها، پیامبري فرستاده است تـا در برابـر اهللا،    براي هر یک از امت معتقدیم که اهللا متعال
 فرماید: طور که می باشند؛ همان اي نداشته عذر و بهانه

 /) از آلبانی7418، 4258، 1773صحیح است؛  نگا: صحیح الجامع ( )1(
                                           



 الصالحین شرح ریاض   432

ةٖ  ُ�ِّ  ِ�  َناَ�َعثۡ  َولََقدۡ ﴿ مَّ
ُ
نِ  رَُّسوً�  أ

َ
ْ �ۡ ٱ أ َ ٱ ُبُدوا ْ جۡ ٱوَ  �َّ ٰ ٱ َتنُِبوا    ]  ٣٦: النحل[ ﴾ُغوَت ل�َّ

در هر امتی پیامبري (با این پیام) فرستادیم که اهللا را عبادت و پرستش کنید و از معبودان 
 باطل دوري نمایید.

 فرماید: ین میچن هم

ةٍ  ّمِنۡ  �ن﴿ مَّ
ُ
     ]٢٤: فاطر[  ﴾٢٤ نَِذيرٞ  �ِيَها َخَ�  إِ�َّ  أ

 اي بوده است. ها هشداردهنده ي امت و در میان همه

هاي پیامبران ایمان داشته باشیم و اگر از راه درسـتی   بر ما واجب است که به پیام
خـرین  آچنـین بایـد از    ر کنیم. همبه ما رسیده باشد، آن را بپذیریم و درستیِ آن را باو

پیـروي از او را بـر مـا فـرض      پیروي نماییم؛ زیرا اهللا متعـال  پیامبر، محمد مصطفی
 نموده است:

َهاَ�ٰٓ  قُۡل ﴿ ُّ�
َ
ِ ٱ رَُسوُل  إِّ�ِ  �َّاُس ٱ � ِيٱ َ�ِيًعا ُ�مۡ إَِ�ۡ  �َّ َ�ٰ ٱ ُك ُملۡ  ۥَ�ُ  �َّ ٰ لسَّ  تِ َ�

 ٱوَ 
َ
ْ  َٔ َ�  َوُ�ِميُتۖ  ۦيُۡ�ِ  وَ هُ  إِ�َّ  هَ إَِ�ٰ  َ�ٓ  ِض� �ۡ� ِ  اِمُنوا ِ ٱب  ٱ �َِّ�ِّ ٱ َورَُسوِ�ِ  �َّ

ُ
�ۡ ِّ ِيٱ ّ�ِ َّ� 

ِ  ِمنُ يُؤۡ  ِ ٱب     ]١٥٨: األعراف[  ﴾١٥٨ َتُدونَ َ�هۡ  َلَعلَُّ�مۡ  تَّبُِعوهُ ٱوَ  ۦتِهِ َوَ�َِ�ٰ  �َّ
ي تادهي شما هستم؛ فرسي اهللا به سوي همهراستی که من فرستاده بگو: اي مردم! به

ها و زمین از آنِ اوست؛ هیچ معبود برحقی جز او وجود پروردگاري که فرمانروایی آسمان
یاورید؛ همان پیامبر اش ایمان بمیراند؛ پس به اهللا و فرستادهکند و میندارد؛ زنده می

 اي که به اهللا و سخنانش ایمان دارد؛ و از او پیروي کنید تا هدایت یابید. نخوانده درس

 فرماید: نین به ما دستور داده که از پیامبرش پیروي کنیم؛ میچ هم

َ ٱ ُ�ِبُّونَ  ُكنُتمۡ  إِن قُۡل ﴿ ُ ٱ ُ�مُ بِبۡ ُ�ۡ  تَّبُِعوِ� ٱفَ  �َّ      ]٣١: آل عمران[  ﴾�َّ
 بگو: اگر اهللا را دوست دارید، از من پیروي کنید تا اهللا شما را دوست بدارد.

کنـیم کـه در شـریعت مـا      هـا پیـروي مـی    ی از آندر رابطه با سایر پیامبران، زمـان 
 اهللا ها تصریح شده باشد؛ بـه عنـوان مثـال رسـول     کرد خاصی از آن پیروي از عمل به

الةِ « فرموده است: َحبُّ الصَّ
َ
َصالُة أىخ َداوَُد، اَكَن َ�نَاُم نِْصَف اللَّيْـِل َوَ�ُقـوُم ثُلُثَـُه، َوَ�نَـاُم  أ

يَامِ  َحبُّ الصِّ
َ
ِ ِصيَاُم َداوَُد، اكَن يَُصوُم يَْوًما َوُ�ْفِطُر يَْوًمـا ُسُدَسُه؛ َوأ  ا�َّ

َ
بهتـرین  «یعنـی:   ؛»إِىل

سـوم شـب را بـه نمـاز      خوابیـد و یـک   شب مـی  است که تا نیمه نماز، نماز داوود
اسـت   ي داوود خوابید. و بهترین روزه، روزه ششم آن را می یک گاه ایستاد و آن می
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داري  زنـده  ایـن حـدیث، از عبـادت و شـب     ».گرفـت  ه مـی که یک روز در میان، روز
ي روزه گرفتنش حکایـت دارد تـا مـا نیـز در ایـن زمینـه از او        و نیز نحوه داوود

 پیروي کنیم.
پیروي از کار مشخصـی از یکـی از پیـامبران دسـتور نـداده       اگر شریعت ما بهآیا 

یعت مـا بـه انجـام آن    ، انجام آن عمل براي ما مشروع است یا حتماً باید در شـر باشد
باره اختالف نظر دارنـد. دیـدگاه صـحیح، ایـن      عمل، تصریح شده باشد؟ علما در این

که در شریعت مـا   مگر آن ان گذشته، براي ما نیز مشروع است؛است که شریعت پیامبر
 به پیامبرش دستور داده است: به خالف آن، حکم شده باشد؛ زیرا اهللا

ْوَ�ٰٓ ﴿
ُ
ِينَ ٱ �َِك أ ۖ ٱ َدىهَ  �َّ ُ َّ�  ٰ     ]٩٠: األنعام[  ﴾َتِدهۡ �ۡ ٱ ُهمُ فَبُِهَدٮ

ي آنان پیروي ایشان (پیامبران)، کسانی هستند که اهللا هدایتشان نموده است؛ پس، از شیوه
 کن.

ي پیامبران پیشین پیروي کنـد.   سان اهللا متعال، به پیامبرش دستور داده که از شیوه بدین
 فرماید: چنین می هم

ٞ ِعۡ�َ  َقَصِصِهمۡ  ِ�  نَ �َ  لََقدۡ ﴿ ْوِ�  ة
ُ
 ٱ ّ�ِ

َ
      ]١١٠: يوسف[  ﴾بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

 ها و سرگذشتشان، عبرتی براي خردمندان وجود دارد. راستی در داستان به

در آن، داستانی طوالنی بـراي مـا    ي یوسف آمده که خداوند این آیه در پایان سوره
نکـات زیـادي در    اهللا رو علما رحمهم نیریم. از ایبیان فرموده است تا از آن، درس بگ

اند؛ مانند ایـن   برگرفته ي احکام شرعی از قبیل قضاوت و دادرسی، از این سوره زمینه
اصل که: صدور حکم باید بر اساس شواهد و قراین موجود باشد؛ و این، برگرفتـه از  

 این آیه است که:

هۡ  ّمِنۡ  َشاهِدٞ  وََشِهدَ ﴿
َ
ٓ أ  ِمنَ  وَُهوَ  فََصَدقَۡت  ُ�ُبلٖ  ِمن قُدَّ  ۥقَِميُصهُ  َ�نَ  إِن لَِها

ٰ لۡ ٱ ٰ ٱ ِمنَ  وَُهوَ  فََكَذبَۡت  ُدبُرٖ  ِمن قُدَّ  ۥقَِميُصهُ  َ�نَ  �ن ٢٦ ِذ�ِ�َ َ�   ﴾٢٧ ِد�ِ�َ ل�َّ
  ]  ٢٧  ،٢٦: يوسف[ 

، است یکی از بستگان زن که حضور داشت، شهادت داد: اگر پیراهن یوسف از جلو پاره شده
گوست. و اگر پیراهنش از پشت پاره شده، زن دروغ  و یوسف دروغ گوید زن راست می

 گوست. گوید و یوسف راست می
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کـاري یـا    اي بـر گنـه   تواند دلیل یا قرینه یعنی: چگونگی پاره شدن پیراهن یوسف، می
ون یک مسأله در سنت وجود دارد، م. علما با توجه به قراینی که پیراگناهی او باشد بی

 کنند. بیان می حکمش را استنباط و
هـاي گذشـته تـا زمـانی کـه در       هر حال دیدگاه راجح این است که شـریعت امـت   به

 ي شرعی دارد. شریعت ما بر خالف آن حکم نشده باشد، براي ما نیز جنبه
هاسـت، دوسـت    ي آن گونه که شایسته ی بر گردن ماست که آنان را آنهحق پیامبران ال

قرار دارنـد؛   در میان نیکان، در باالترین سطح م کهو گرامی بداریم و بر این باور باشی
 فرماید: می طور که اهللا همان

َ ٱ يُِطعِ  َوَمن﴿ ْوَ�ٰٓ  لرَُّسوَل ٱوَ  �َّ
ُ
ِينَ ٱ َمعَ  �َِك َفأ َّ�  ۡ�

َ
ُ ٱ َعمَ �  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ ّمِنَ  ِهمَعلَيۡ  �َّ

يقِ�َ ٱوَ  ّدِ ٓ ٱوَ  لّصِ َهَدا ٰ ٱوَ  ءِ لشُّ ْوَ�ٰٓ  وََحُسنَ  لِِحَ�ۚ ل�َّ
ُ
     ]٦٩:  النساء[  ﴾٦٩ اَر�ِيقٗ  �َِك أ

شین پیامبران، صدیقان، شهدا و صالحان منکنند، ه آنان که از اهللا و پیامبر اطاعت می
 خواهند بود که اهللا به آنان نعمت داده است؛ و چه رفیقان نیکی هستند!

 برشمرد؛ یعنی ایمان بـه » روز آخرت«پنجمین رکن ایمان را ایمان به  اهللا رسول
شـود کـه    یا روز واپسین نامیده مـی » روز آخرت« روز قیامت. روز قیامت از آن جهت

باشـد و پـس از آن، روز دیگـري (بـراي      ی به اعمال بندگان مـی برسآخرین روز حسا
 کند: هر انسانی چهار مرحله را سپري میسی) وجود ندارد. برحسا

لَم بزرخ و یـک  ي در عاا یک مرحله در شکم مادرش، یک مرحله در دنیا، مرحله
رو بـه روز قیامـت،    باشـد. از ایـن   مرحله نیز در روز قیامـت کـه آخـرین مرحلـه مـی     

گـردد   شود. در آن روز جاي هر کسی مشخص می یا روز واپسین گفته می »اآلخر يوم«
ا ها بگرداند و ما ر که در بهشت است یا در دوزخ؛ اهللا متعال من و شما را جزو بهشتی

 پناه دهد. از دوزخ
ي عقایـد اهـل سـنت و     ، کتـاب مختصـري در زمینـه   »ةالواسـطي ةالعقيـد«تاب ک

جاي مانده است و جزو بهتـرین   به /عالمه ابوالعباس حرانیباشد که از  جماعت می
گویی به  رود و از لحاظ محتوا، روشن بودن مطالب و پاسخ شمار می هاي شیخ به کتاب

چـه کـه    هر آن«گوید:  ن کتاب میدر ای /االسالم نظیر است. شیخ مسایل مختلف، کم
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ي مسایلِ پس از مرگ خبـر داده اسـت، در مفهـوم ایمـان بـه آخـرت        درباره پیامبر
 از جمله: آزمون قبر.». گنجد می

نشـانند و از   آیند و او را می سپارند، دو فرشته نزدش می وقتی مرده را به خاك می
اهللا  پیـامبرت کیسـت؟   وو دینت چیست؟پرسند: پروردگارت کیست؟  او سه سؤال می

از  گردانـد.  توحیدي، ثابت و پایدار مـی متعال، در آن هنگام مؤمنان را با سخن استوار 
ي ما را جزو اهل ایمان قرار دهد. مـؤمن در آن هنگـام،    کنم که همه اهللا درخواست می

 گاه از آسمان نـدا  است. آن گوید: پروردگارم اهللا، و دینم اسالم، و پیامبرم، محمد می
هاي  ام، راست گفت؛ پس فرشی از بهشت برایش پهن کنید و از لباس رسد که بنده می

جـا کـه    ! سپس تـا آن ري به سوي بهشت برایش باز نماییدبهشتی، بر او بپوشایند و د
بـوي بهشـت بـه     و از نسیم خـوش  شود کند، قبرش گشاد و فراخ می چشمش کار می

 کند. شاهده مینظیر بهشت را م هاي بی وزد و نعمت سویش می
شنیدم و من هم تکرارش کردم.  گوید: آها! چیزهایی از مردم  فر، میااما منافق یا ک

زبان همان چیزي را گفته که  چیزي براي گفتن ندارد؛ زیرا ایمان به قلبش نرسیده و به
لذا قبرش بر او تنگ خواهـد بـود؛   . که معنایش را بداند آن به گوشش رسیده است! بی

تور داده است در هر نمـازي،  به ما دس اهللا ست که رسول ي بزرگی فتنه این، عذاب و
 )1(؛»أعوُذ باِهللا ِمن عـَذاِب جهـنََّم وِمـن عـذاِب القـرب«به اهللا پناه ببریم و بگوییم:  از آن

 ».برم از عذاب دوزخ و از عذاب قبر، به اهللا پناه می«یعنی: 
رود. نعمت قبر  شمار می آخرت بهلذا ایمان به عذاب یا نعمت قبر، جزو ایمان به 

 ست اند و عذابش از آنِ کسانی ست که سزاوار برخورداري از این نعمت مؤمنانیاز آنِ 
ایـن امـر، در کتـاب و سـنت و اجمـاع اهـل سـنت و         کـه  چناناند؛  که سزاوار عذاب

 فرماید: جماعت، آمده است. اهللا متعال، در کتابش می

ُ ٱ ِزيَ�ۡ  لَِك َكَ�ٰ ﴿ ۡ ٱ �َّ ِينَ ٱ ٣١ ُمتَِّق�َ ل َّ�  ٰ ۡ ٱ ُهمُ َ�َتَوفَّٮ ٰ  َ�ُقولُونَ  َطّيِبِ�َ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل  مٌ َسَ�
ْ دۡ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ        ]٣٢  ،٣١: النحل[  ﴾٣٢ َملُونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  بَِما نَّةَ �َۡ ٱ ُخُلوا

 ي شماره ؛ همین مضمون در صحیح مسلم، بهنقل از ابوهریره ) به926، 924صحیح مسلم، ش: ( )1(
 نیز نقل شده است. از ابن عباس 930
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، گیرند دهد؛ پاکانی که چون فرشتگان، جانشان را می چنین به پرهیزکاران پاداش می اهللا، این
 گویند: سالم و درود بر شما؛ به پاداش کردارتان وارد بهشت شوید. می

در  شود کـه وارد بهشـت شـوید. اهللا    یعنی در هنگام مرگشان، به آنان گفته می
 فرماید: می» واقعه«ي  پایان سوره

﴿ ٓ ا مَّ
َ
ۡ ٱ ِمنَ  َ�نَ  إِن فَأ �ِ�َ ل   ﴾٨٩ نَِعي�ٖ  وََجنَُّت  َحانٞ َوَر�ۡ  حٞ فََروۡ  ٨٨ ُمَقرَّ

  ]  ٨٩  ،٨٨: الواقعة[ 
 هاي پرنعمت (درانتظار اوست). بو و باغ ولی اگر از مقربان باشد، پس آسایش و گیاهان خوش

فرماید که مرگشان نزدیک شده است؛  ي کسانی بیان می این نوید را درباره اهللا
 شوند. ها برخوردار می یعنی در همان روزي که بمیرند، از این نعمت

 فرماید: ي عذاب قبر می درباره اهللا متعال ببینید که اما

ٰ ٱ إِذِ  تََرىٰٓ  َولَوۡ ﴿ ۡ ٱ تِ َ�َمَ�ٰ  ِ�  لُِمونَ ل�َّ ۡ ٱوَ  تِ َموۡ ل ْ بَاِسُطوٓ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل يۡ  ا
َ
خۡ  ِديِهمۡ �

َ
ْ رُِجوٓ أ  ا

نُفَسُ�ُمۖ 
َ
ۡ ٱ َعَذاَب  نَ َزوۡ ُ�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ أ ِ ٱ َ�َ  َ�ُقولُونَ  ُكنُتمۡ  بَِما ُهونِ ل  قِّ �َۡ ٱ َ�ۡ�َ  �َّ

ونَ َتكۡ �َسۡ  ۦتِهِ َءاَ�ٰ  َ�نۡ  َوُ�نُتمۡ      ]٩٣: األنعام[  ﴾٩٣ ِ�ُ
هاي مرگ ببینی و فرشتگان، دستانشان را (به سوي آنان) اران را در سختیمکو چون ست

گفتید و بدان گویند:) جان بِکَنید؛ امروز به سبب سخنان نادرستی که به اهللا میگشوده، (می
 شوید.اي مجازات میکردید، با عذاب خوارکنندهسرکشی میسببب که از تصدیق آیاتش 

شود. به  ها داده نمی ي خوبی به آن دهند؛ چون مژده کافران هنگام مردن، جان نمی
رو حاضر نیستند که جان دهند؛ لذا فرشتگان مرگ  دهند؛ از این ها نوید دوزخ را می آن

کـه   ده، در زمان مرگشـان و همـین  این عذاب خوارکنن». جان بِکَنید«گویند:  به آنان می
 رسد. ها می میرند، به آن می

 فرماید: می ي فرعونیان درباره اهللا

ۚ وََعِشيّٗ  �ُغُدوّٗ  َهاَعلَيۡ  َرُضونَ ُ�عۡ  �َّارُ ٱ﴿ اَعةُ ٱ َ�ُقومُ  مَ َوَ�وۡ  ا دۡ  لسَّ
َ
ْ ِخلُوٓ أ  نَ َعوۡ فِرۡ  َءاَل  ا

َشدَّ 
َ
    ]٤٦: غافر[  ﴾٤٦ َعَذابِ لۡ ٱ أ

شوند و روزي که قیامت برپا  زخ است که صبح و شام بر آن عرضه می(عذابشان) آتش دو
 ترین عذاب بگردانید. رسد:) فرعونیان را وارد سخت گردد، (فرمان می
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این، قبل از برپاشدن قیامـت  ». شوند صبح و شام بر آتش دوزخ عرضه می«فرمود:
رسـد کـه    ن مـی و روزي که قیامت برپا گردد، فرمـا «فرماید:  است؛ چراکه در ادامه می
 ».ترین عذاب بگردانید فرعونیان را وارد سخت

در حیات  البته باید بدانیم که این نعمت و عذاب قبر، جزو عالَم غیب است و ما،
مردگـان  کـردیم، دیگـر،    کنیم و اگر عذاب قبر را احساس می آن را احساس نمی خود

اش را به سمت عـذاب   هه انسان، مردکزیرا امکان ندارد  سپردیم؛ خود را به خاك نمی
 از پاسخ به سؤال قبـر کافران و منافقان، هنگامی که شنود.  وحشتناکی ببرد که آن را می

سـان   زننـد و بـدین   ها مـی  توانند جواب دهند، با گُرزي آهنین، به آن مانند و نمی بازمی
شـنوند!   ي موجـودات زمـین، آن را مـی    دهنـد کـه جـز انسـان، همـه      فریادي سر مـی 

آن را بشنود،  اگر انسان«یعنی:  )1(؛»لَو َسمعها اإل�ساُن لَصعق«فرموده است:  اهللا رسول
لَوال أن تَـَداَ�نُوا دلعـوت اَهللا إن �ُسـِمَعُ�م «ده است: ومچنین فر هم». شود هوش می بی

اگـر بـیمِ آن نبـود کـه مردگـان خـود را دفـن نکنیـد، از اهللا         «یعنـی:   )2(؛»عذاَب القربِ 
خداسـت کـه مـا،     لطـف لذا ایـن  ». قبر را به گوش شما برساندخواستم که عذاب  می

ي غیبـی ایمـان داریـم.     عنـوان یـک مسـأله    کنیم و به آن، به عذاب قبر را احساس نمی
گشت. وقتی  ي رسوایی می چنین اگر عذاب قبر، قابل دیدن یا حس کردن بود، مایه هم

 سید، صـاحب قبـر  ر ن میبه گوشماکردیم و صداي ناله و فریاد  از کنار قبري عبور می
ي نگرانی و ناراحتی خانواده و فرزندانش بود و از  چنین مایه شد. هم پیش ما رسوا می

شـنیدند!   توانستند بخوابند؛ چون همواره صداي ناله و فریاد عزیزشان را می غصه، نمی
ي غیبی و پنهان قرار داده است؛ لذا  اما این، لطف خداست که عذاب قبر را یک مسأله

و گذشـت دو یـا سـه روز، هـیچ      پاري مردهکسید: پس چرا پس از خاادا کسی بگومب
کـه   روشن است؛ بـراي ایـن   شود؟ پاسخش ر قبر مرده، دیده نمیاثري از عذاب در کنا

 ).1291، 1232، 1230بخاري، ش: ( )1(
نیز در  5113ي  شماره به ؛ به همین مضمون از انسنقل از زید بن ثابت ، به5112مسلم، ش:  )2(

 صحیح مسلم، آمده است.
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اي از مـوارد، هرکـه از    هسـت و اهللا متعـال فقـط در پـار     ي غیبی عذاب قبر، یک مسأله
 داند. کس غیب نمی و گرنه، هیچ سازد؛ را بخواهد، از غیب مطلع می بندگانش

از  اهللا : رسولگوید می $که عبداهللا بن عباساست آمده » صحیحین«روایتی در 
ُ «فرمود: نمود و عبور  کنار دو قبر

َ
َحـُدُهَما فـاكن إنَّهما يل

َ
بَاِن يِف َكِبٍ�، أّما أ بَاِن َوَما ُ�َعذَّ َعذَّ

ا اآلَخُر فاك ایـن دو نفـر عـذاب    «یعنـی:   )1(؛»ن َ�ْميِشـ بِانلَِّميَمـةِ ال �َْستَِ�ُه ِمْن ابَلْوِل، وأمَّ
ـ    خاطر گنـاه بزرگـی؛ یکـی از آن    شوند، نه به می کـرد و   ز نمـی هـا، از ادرار خـود پرهی

، پیـامبرش ر ا از عـذاب   اهللا سان بدین». نمود چینی می سخن دیگري، در میان مردم
 شدن دو نفر در قبرهایشان مطلع ساخت.

دو  داشته باشیم و بدانیم که در قبر به فتنه و عذاب قبر، ایمان که باید خالصه این
 چیست و پیامبرت کیست؟ پرسند: پروردگارت کیست؟ دینت ته، سه سؤال میفرش

دهـد، جـزو ایمـان بـه آخـرت و روز       چه که در روز قیامت روي می ایمان به آن
دم از قبرهایشان شود، مر دمیده می» صور«قیامت است؛ هنگامی که براي دومین بار در 

ایستند کـه لُخـت و    در حالی می در برابر اهللا، پروردگار جهانیانشوند و  برانگیخته می
ند و زبانشان، از وحشـت روز  ا پابرهنه هستند و هیچ لباسی به تن ندارند و ختنه نشده

طور کـه   گردند؛ همان گونه برانگیخته می بند آمده است! حتی پیامبران نیز همین قیامت
 فرماید: می اهللا

  َكَما﴿
ۡ
ٓ بََد� َل  نَا وَّ

َ
    ]١٠٤: األنبياء[  ﴾ۥنُّعِيُدهُ  قٖ َخلۡ  أ

 کنیم. طور که نخستین آفرینش را آغاز نمودیم، دوباره آن را تکرار می همان

آید و  نشده به دنیا می برهنه و ختنه گونه که انسان، از شکم مادرش مانیعنی ه
ز قیامت نیز از درون زمین به همین شکل خارج دنیا با خود ندارد، رو ازهیچ چیزي 

ها، مرد و زن، کوچک و بزرگ، و مسلمان و  خواهد شد؛ در آن هنگام انسان
اند!  نشده ایستند که لخت، پابرهنه و ختنه در حالی می غیرمسلمان، همه در برابر اهللا

شغولند که قدر از وحشت روز قیامت به خود م زیرا آن کنند؛ یگر نگاه نمیدکاما به ی

 .439)؛ و مسلم، ش: 5595، 5592، 211، 209صحیح بخاري، ش: ( )1(
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؛ چه بسا زن و مردي در کنار هم باشند، افتند یگر نمیکددیگر به فکر نگاه کردن به ی
 فرماید: می طور که اهللا کنند! همان اما به هم نگاه نمی

ٓ  فَإَِذا﴿ ٓ ٱ َءتِ َجا ا ةُ لصَّ ۡ ٱ يَفِرُّ  مَ يَوۡ  ٣٣ خَّ ِخيهِ  ِمنۡ  ءُ َمرۡ ل
َ
ّمِهِ  ٣٤ أ

ُ
�ِيهِ  ۦَوأ

َ
 ٣٥ َوأ

  َم�ِذٖ يَوۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  ِريٖٕ مۡ ٱ لُِ�ِّ  ٣٦ َوَ�نِيهِ  ۦِحَبتِهِ َوَ�ٰ 
ۡ
  ]  ٣٧  ،٣٣:  عبس[  ﴾٣٧ نِيهِ ُ�غۡ  نٞ َشأ

کند،  یپس هنگامی که آن بانگ مهیب و هولناك سر رسد، روزي که آدمی از برادرش فرار م
و نیز از همسر و فرزندانش. در آن روز هر کسی گرفتاري و کاري  گریزد؛ و از مادر و پدر می

 کند. ارد که او را به خود مشغول مید

در روز قیامت، زمین را مانند  بر اساس ایمان به آخرت، معتقدیم که خداوند
اما در  ک کروي شکل است؛زمین، این سازد. شده، پهن و گسترده می دباغیپوست 

 فرماید: می شود؛ اهللا روز قیامت، پهن و گسترده می

ٓ ٱ إَِذا﴿ َما ۡت ٱ ءُ لسَّ ذِنَۡت وَ  ١ �َشقَّ
َ
ۡت  لَِرّ�َِها أ  ٱ �َذا ٢ وَُحقَّ

َ
ۡت  ُض �ۡ�   ﴾٣ ُمدَّ

  ]  ٣  ،١: االنشقاق[ 
هنگامی که آسمان بشکافد و به فرمان پروردگارش گوش بسپارد و سزاوار (این 

 برداري) است. و هنگامی که زمین، کشیده و گسترده شود. فرمان

شود و  پهن و گسترده می شکافد، می مت که آسمانیعنی زمین تنها در روز قیا
یچ کوه و درخت یا گردد که ه اي صاف و هموار می گونه شده، به مانند پوست دباغی

سان میدانی صاف قرار  شود و اهللا متعال آن را به روي آن دیده نمی دره و ساختمانی
 خورد. اي در آن به چشم نمی گونه پستی و بلندي دهد که هیچ می

 در هـا  آسـمان  و شـوند  مـی  برانگیختـه  شـد،  بیـان  تر پیش که شکلی همان به مردم

 سـرِمردم  بـاالي  خورشـید،  و پیچاند می خود راست دست در را آن اهللا و پیچد می هم

 ي انـدازه  بـه  توانـد  مـی  میل یک دارد؛ فاصله آنان از »میل« یک ي اندازه به و گیرد می قرار
 خیلـی  مـردم  بـه  حـال،  رهـ  در فرسـنگ.  سوم کی ي اندازه به یا باشد »کش سرمه چوب«

 خواهنـد  درامان روز آن گرماي از مردم، از برخی مباوری این بر ما ولی گردد؛ می نزدیک

 ي سـایه  جز روز آن و دهد می جاي اش سایه زیر در را ها آن اهللا که کسانی همان بود؛
 و بـرده  نـام  را آنـان  اهللا رسـول  کـه  ندگروه هفت ها، آن ندارد. وجود اي سایه هیچ او،

ُ  يُِظلُُّهمُ  َسبَْعةٌ « است: فرموده َعـاِدُل، اِإلَمامُ  ِظلُُّه: إِال ِظلَّ  ال يَْومَ  ِظلِّهِ  يِف  ا�َّ
ْ
  وََشـابٌّ  ال

َ
 يِف  �ََشـأ
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بُهُ  َورَُجٌل  َر�ِِّه، ِعبَاَدةِ 
ْ
َمَساِجِد، ُمَعلٌَّق  قَل

ْ
َابَّا َورَُجالنِ  بِال

َ
ِ  يِف  حت قَـا َعلَيْهِ  اْجتََمَعا ا�َّ  َعلَيْـِه، َوَ�َفرَّ

ةٌ  َدَ�تْهُ   َورَُجٌل 
َ
َخاُف  إِ�ِّ  َ�َقاَل: ومََجَاٍل، َمنِْصٍب  َذاُت  اْمَرأ

َ
، أ َ َق  َورَُجٌل  ا�َّ ْخَفاها ةٍ بَِصَدقَ  تََصدَّ

َ
 فَأ

ُ  َ�ْعلَمَ  ال َحىتَّ 
ُ

َ  َذَكرَ  َورَُجٌل  يَِمينُُه، ُ�نِْفُق  َما ِشَماهل ـ  )1(؛»َ�يْنَاهُ  َ�َفاَضْت  َخايِلًا، ا�َّ  در اهللا« ی:یعن

 خـود  ي سـایه  زیـر  در را گروه هفت ،ندارد وجود او ي سایه جز اي سایه هیچ که روزي

 ؛اسـت  یافتـه  رشـد  اهللا، بنـدگیِ  و اطاعت در که جوانی عادل؛ فرمانرواي  دهد: می جاي
 بـا  اهللا خشنودي خاطر به فقط که  مسلمانی دو باشد؛ بسته دل مسجد به همواره که کسی

 شـوند؛  مـی  جدا دیگر یک از یا آیند می هم گرد اساس، همین بر و ندباش یگردوستکدی

 من بگوید: و نپذیرد او ولی ،بخواند خود سوي به را او مقام صاحب و زیبا زنی که کسی

 که نداند چپش دست که دهد صدقه اي گونه به راستش دست با که کسی ؛ترسم می اهللا از

 چشـمانش  از و کنـد  یـاد  را اهللا تنهـایی  در که کسی و دهد؛ می صدقه چه تشراس دست

 ».دشو سرازیر اشک
 بود: خواهند درامان قیامت روز عذاب و گرما از گروه، هفت لذا

 رفتـار  عـدالت  بـه  نششـهروندا  میان در که فرمانروایی یعنی عادل؛ فرمانرواي اول:

 رأس ایـن،  و شـود  حکـم  اهللا، شـریعت  مطـابق  که یابد می تحقق زمانی عدالت کند. می

 :فرماید می اهللا زیرا باشد؛ می اهللا محبوب که رود می شمار به عدالت

َ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  
ۡ
ِ  ُمرُ يَأ   ]  ٩٠: النحل[  ﴾نِ َ�ٰ حۡ ۡ�ِ ٱوَ  لِ َعدۡ لۡ ٱب

 دهد. همانا اهللا به عدل و احسان، فرمان می

 رعایت را عدالت د،نکن عمل اهللا حکمِ مطابق مردمش میان در که فرمانروایی هر لذا

 فرماید: می اهللا زیرا باشد؛ می کافر بلکه است؛ هنکرد

ٓ  ُ�مَ�ۡ  لَّمۡ  َوَمن﴿ نَزَل  بَِما
َ
ُ ٱ أ ْوَ�ٰٓ  �َّ

ُ
ٰ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ      ]٤٤: دة املائ[  ﴾٤٤ فُِرونَ َ�

 کسانی که مطابق احکامی که اهللا نازل نموده است، حکم نکنند، کافرند.

 چنـین  دانسته و باشد مخالف یهال شریعت با که کند وضع قوانینی حاکمی اگر لذا

 کـافر  گـذرم،  نمی قانون از من که بگوید و بگرداند روي ریعت،ش از و دهد انجام کاري

 .1712)؛ و مسلم، ش: 6308، 1334، 220(بخاري، ش: صحیح  )1(
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 رسـالت  بـه  و کنـد  ذکـر  را اهللا و بگزارد حج بگیرد، روزه ،بخواند نماز اگرچه باشد؛ می

 ماند. خواهد دوزخ در همیشه براي و است کافر حال، این با دهد؛ گواهی اهللا رسول
 را او کردن برکنار توانایی که شرایطی در مسلمان ملت بر شخصی نچنی انیمرحک

 میـان  در حـاکم  یـا  فرمانروا که است این لت،عدا شاخص ترین مهم .نیست جایز دارند،

 بـا  و بدانـد  برابـر  را ثروتمنـد  و فقیـر  بایـد  چنین هم کند. حکم اهللا شریعت مطابق مردم

 آري! نگـذارد؛  دیگران و خود نزدیکان میان فرقی و کند ررفتا سان یک دشمن، و دوست

 کـافر  یکی نفر، دو اگر اند: گفته علما نماید. رفتار سان یک دشمن، و دوست با باید حتی

 از نـاحق  بـه  کـه  است حرام قاضی بر بروند، قاضی نزد دادرسی براي مسلمان، دیگري و

 و دهـد  تـرجیح  غیرمسـلمان  بر ينحو به را او تش،قضاو در یا کند داري جانب مسلمان،
 هـم  بـا  و شـوند  مـی  قضـاوت  مجلس دوار هم با دو هر شود. قایل برایش خاصی امتیاز

 سـخن  بـاز  ي چهـره  بـا  مسلمان با که این نه گوید؛ می سخن دو هر با قاضی و نشینند می

 چنـین  نبایـد  خیـر؛  بزند! حرف او با وییشرتر و اخم با یا نگوید سخن کافر، با و بگوید

 و اند گرفته قرار قضاوت مقام در غیرمسلمان، و مسلمان اینک چون باشد. داشته فتارير
 مسـلمان  ماننـد  عنوان هیچ به کافر، اگرچه شود؛ حکم عدالت به و برابر ،میانشان در باید

 نیست:

َ�َنجۡ ﴿
َ
ۡ ٱ َعُل أ ۡ ٱكَ  لِِم�َ ُمسۡ ل   ﴾٣٦ ُكُمونَ َ�ۡ  َف َكيۡ  َلُ�مۡ  َما ٣٥ رِِم�َ ُمجۡ ل

  ]  ٣٦  ،٣٥: القلم[ 
دهیم؟ شما را چه شده است؟ چگونه حکم  پس آیا مسلمانان را مانند مجرمان قرار می

 کنید؟ می

 یا کیفري قوانین فرمانروا یا حاکم که است این لت،عدا شرایط از یکی

 در و فرزندانش، بر حتی کند؛ اجرا است، نموده فرض خداوند که را هایی مجازات

 ترین عادل و عدالت الگوي اهللا رسول باشد. نداشته آمیزي تبعیض رفتار زمنیه این

 دستش که داد دستور خدا رسول وقتی کرد؛ سرقت »مخزوم بنی« از زنی بود؛ فرمانروا

 ایشان از و رفت خدا رسول نزد زن، این نزدیکان درخواست به اسامه کنند، قطع را

 آیا« فرمود: اسامه به اهللا رسول نکنند؛ اجرا را حکم این که نمود درخواست

 انی سخنر مردم براي و برخاست گاه آن »کنی؟ می سفارش خدا قانون و حکم ي درباره
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 جهت آن از ئیل)،ااسر (بنی شما از پیش هاي امت« فرمود: اهللا، ثناي و حمد از پس نمود؛

 رها ار او کرد، می دزدي ها آن میان در داري نام و مشهور فرد وقتی که رسیدند هالکت به

 سپس ».نمودند می قطع را دستش شد، می سرقت مرتکب ضعیفی فرد هرگاه و کردند می

قَْت  �مد بنت فَاِطَمة أنَّ  لَوْ « داد: ادامه و کرد یاد سوگند  اگر« یعنی: )1(؛»يََدَها لََقَطْعُت  رَسَ

 باد! رسولش بر اهللا سالم و درود ».کنم می قطع حتماً را دستش کند، دزدي فاطمه دخترم،

 برترین دختر بهشت، هلا زنان بانوي و سرور زنان، برترین خدا، رسول دختر فاطمه،

 فرمود: ببینید، کند! می قطع را دستش اهللا رسول پدرش کند، دزدي اگر خدا؛ ي بنده

 یعنی کنند! قطع را دستش که دهم می دستور نگفت: ».کنم می قطع حتماً را دستش«

 ي پایه بر زمین، و آسمان نظام که ست عدالتی همان این، م.کن می اجرا را حکم این خودم
 بر را کسانی که است این حاکم، یا فرمانروا عدالت هاي نشانه از یکی شود. می حفظ آن

 هم یعنی هستند؛ کارآمد و دارند دینی شایستگی که گمارد می ها مسؤولیت و ها پست

 ارکان آیند. برمی شود، می داده ها آن به که کاري و مسؤولیت ي عهده از هم و دارند امانت

 فرماید: می اهللا تخصص. و تعهد، است: چیز دو مسؤول، هر نیاز مورد هاي پایه و

 ٱ َقوِيُّ لۡ ٱ َت َجرۡ  ٔۡ َ� سۡ ٱ َمنِ  َخۡ�َ  إِنَّ ﴿
َ
    ]٢٦: القصص[  ﴾٢٦ ِم�ُ ۡ�

 دار است. کنی، شخص توانا و امانت بهترین کسی که استخدام می

 رماید:ف می چنین هم

َقاِمَكۖ  قَاَل ِعۡفرِ�تٞ ﴿ ن َ�ُقوَم ِمن مَّ
َ
۠ َءا�ِيَك بِهِۦ َ�ۡبَل أ نَا

َ
ّنِ � �ّ�ِ َعلَۡيهِ ّمَِن ٱۡ�ِ

ِم�ٞ 
َ
 ]٣٩-٣٨[نمل:  ﴾٣٩ لََقوِيٌّ أ

که از جایت برخیزى، برایت  را پیش از آن ملکه سباهاي قوي گفت: من، تخت  یکى از جن
 ر، توانا و امینم.آورم و من، بر انجام این کا مى

 بر را دار امانت و توانا افراد تنها فرمانروا، یا حاکم که کند می ایجاب چنین عدالت

 با اگر یعنی نیست؛ عادل دیگر، باشد، این جز گرا و بگمارد عمومی هاي پست و کارها

 شایستگی که کند واگذار کسانی به را ها مسؤولیت و ها پست شایسته افراد وجود

 رود. نمی شمار به عادلی فرمانرواي و اکمح ندارند،

 )3197، 3196)؛ و مسلم، ش: (6290، 3965، 3453صحیح بخاري، ش: ( )1(
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 متعال اهللا که برشمرد کسانی رأس در را عادل فرمانرواي اهللا رسول حال، هر به

 او ي سایه جز اي سایه که روزي دهد؛ می جاي خود ي سایه زیر را ها آن قیامت، روز

 توفیق هب هرکس و است دشوار بسیار مردم، میان در عدالت رعایت زیرا ؛ندارد وجود

 نیکی و خیر به خود هم کند، پیشه عدالت و برسد فرمانروایی مقام به خداوند

 زیادي نفع آن، از پس حتی و حکومتش زمان در مردم، هم و یابد می دست فراوانی

 است. بوده نیکی سرمشق و الگو زیرا برند؛ می
 پانزده بین ي فاصله شود؛ سپري اهللا، بندگی و عبادت در اش جوانی که جوانی دوم:

 خاص ايه گرایش و ها اندیشه جوان، نامند. می جوانی دوران را سالگی سی تا سالگی

 با و نشده پخته و است خام هنوز چون ماند؛ نمی ثابت چیز یک روي و دارد را خود

 دستور جنگ، در اهللا رسول رو این از شود؛ می چیزي هر جذب عاطفه، و ساساح

 چه زیرا بگذارند؛ زنده را ها جوان و بکشند را دشمن ي دهورلخسا ویانگججن که داد می

 مقتضاي به جوان شدند. می مسلمان کردند، می عرضه ها جوان به را اسالم که هنگامی بسا

 از و دارد را خودش خاص اخالق و رفتار و ها گرایش ها، سلیقه ها، عالقه خود جوانی

 که بود خواهد کسانی جزو کند، سپري اهللا ندگیب و عبادت در را اش جوانی اگر رو این

 یعنی خدا، اطاعت دهد. می جاي خود ي سایه زیر را ها آن قیامت روز در متعال اهللا

 یهال هینوا و اوامر لذا است. داده قرار ممنوع که چه آن از پرهیز و دستورهایش اجراي
 تحصیل هرا در که جوانی پس شود. می میسر علم کسب با تنها این، و شناخت باید را

 که چه آن از و کند می عمل یهال فرمان به که ست اي شایسته جوان دارد، برمی گام علم

 نماید. می دوري کرده، نهی
 آیا اما دارد. دوست را مساجد یعنی است؛ بسته دل مساجد به که شخصی سوم:

 و نماز کثرت و عبادت خود یا است عبادت هاي مکان حدیث، این در مساجد از منظور
 جده؟س

 و است بسته دل مساجد به شخصی کند؛ نمی فرقی و دارد وجود احتمال دو هر
 الذ .ست بعدي نماز منتظرِ نمازي، هر از پس و باشد می نماز حالِ در و مسجد در همواره

 و ؛»کن راحت نماز با مرا !خدایا« گوید: می یکی بدانیم: را سخن دو این فرق باید
 از انسان، و است خوب اولی »!کن راحت نماز، از مرا خدایا!« گوید: می دیگري
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 دومی، اما دهد. قرار او قلبی آرامش ي مایه را نماز که کند می درخواست خداوند

 کند! راحت نماز، از را او که خواهد می خدا از و داند می دشوار و سخت را نماز
 گرد ساس،ا همین بر و دارند دوست را یگرکدی اهللا خاطر به که شخصی دو چهارم:

 خاطر به فقط یگرکدی با ها آن دوستی یعنی شوند؛ می جدا یگرکدی از یا آیند می هم

 با مالی ارتباط نه و ندخویش و قوم هم با نه ندارد؛ گريدی دلیل و باشد می اهللا

 که دارد دوست سبب بدان را دیگري هریک، و نددوست هم با فقط بلکه دارند؛ یگرد یک

 که ست راهی به سر آدمِ که کند می مشاهده و بیند می اهللا بردار فرمان و گزار عبادت را او

 دوست او با رو این از نماید؛ می زندگی و حرکت شریعت، مسیر و راست راه در

 نسبت هم یعنی باشد؛ هم خویش و قوم آدم، دوست که ندارد اشکالی البته شود. می

 دوست را یگرکدی ایمانی، هاي ارزش خاطر به هم و باشند داشته هم با خویشاوندي

 با دینی پیوند و ارتباط خاطر به و شوند می دوست هم با اهللا خاطر به دو، این بدارند.

 هم با اهللا خاطر به اند، زنده تا است. عبادت خود این، هستند؛ برادر دو مانند دیگر، یک

 چنین متعال، اهللا کند؛ نمی جدا هم از را آنان مرگ، جز چیزي و دارند اي دوستانه ارتباط

 جاي خود ي سایه زیر دارد،ن وجود او ي سایه جز اي سایه که قیامت روز در را افرادي

 بود؛ خواهد پابرجا درمیانشان نیز قیامت روز در دوستی، و محبت این و دهد می

 فرماید: می اهللا که طور همان

 ٱ﴿
َ
�ۡ ٓ ۡ ٱ إِ�َّ  َعُدوٌّ  ٍض ِ�َعۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ  َم�ِذِۢ يَوۡ  ءُ ِخ�َّ   ]  ٦٧: الزخرف[  ﴾٦٧ ُمتَّقِ�َ ل

 یگرند، جز پرهیزکاران.کددوستان، در آن روز دشمن ی

 سوي به را او اجتماعی، جایگاه داراي یا مقام صاحب و زیبا زنی که مردي پنجم:

 ترسم. می اهللا از من، بگوید: او و بخواند خود
 داراي که مردي از ،دارد جایگاهی و نام و نیست پایین طبقات از که زیبا زنی

 باخبر کس هیچ و نیست کس هیچ که خالی جایی در ست، جنسی و جسمی توانایی

 آدم نیز مرد این و است فراهم شرایط،  کند؛ می زشت کار و زنا درخواست شود، نمی

 گوید: می مرد، این اما ؛باشد نداشته زنان به شهوتی و میل که نیست ضعیفی یا توان کم

 خداست. ترس دارد، می باز زشت کار این از را او که چیزي تنها رسم.ت می اهللا از من

 زنی هم و دارد جنسی میل و توانایی مرد، خود هم است؛ فراهم شرایط ي همه ببینید؛

 و قوي مانع یک اما دارند؛ نیز خلوتی جاي و است داده قرار اختیارش در را خودش زیبا
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 از خدا. ترس یعنی دارد؛ می باز کردن زنا از را او مرد، آن براي موجود شرایط از تر بزرگ

 تو، که نگفت یا ندارم؛ ها زن به میلی من، نگفت: ».ترسم می خدا از من،« گوید: می رو این

 را ما و جاست این کسی، که نگفت چنین هم هستی. جامعه پایین طبقات از یا زشتی

 که قیامت روز متعال اهللا ».ترسم یم اهللا از ن،م« گفت: و ترسید خدا از بلکه خیر، بیند؛ می

 دهد. می جاي خود ي سایه زیر را شخص این ندارد، وجود او ي سایه جز اي سایه
 یعقوب پسر یوسف ببینیم. پیامبر یوسف در توانیم می را خداترسی این ي نمونه

 زیرا شود؛ می محسوب او عموي ،اسماعیل السالم. علیهم ابراهیم بن اسحاق پسر

 ها عرب پدرِ یعنی ابوالعرب، اسماعیل، و بود او (پدربزرگ) جد ابراهیم، بن اسحاق

 از گذشته زن این شد. یوسف ي اختهلبد و عاشق مصر، عزیز زنِ رود. می شمار به

 به را درها ي همه درباریان، و مردم چشم از دور بود؛ زیبا زنی داشت، که واالیی جایگاه

 َت َهيۡ ﴿ گفت: و خواند خود سوي به را یوسف گاه آن و بست یوسف و خود روي
 زن آن قصد بشري، طبیعت اقتضاي به و بود جوان یوسف ».بیا پیش« یعنی: ، ﴾لََك 

 آن زشت ي خواسته و افتاد دلش در اهللا ترس و دید را پروردگارش برهان اما کرد؛

 بر را دانزن یوسف اما کرد؛ تهدید زندان به را او مصر، عزیز زنِ لذا نپذیرفت. را زن

 گفت: و داد ترجیح زشت، کار این

جۡ ٱ َرّبِ  قَاَل ﴿ َحبُّ  نُ لّسِ
َ
ا إَِ�َّ  أ ۡص  َدُهنَّ َكيۡ  َ�ّ�ِ  ۡف تَۡ�ِ  ��َّ  هِ� إَِ�ۡ  ُعونَِ�ٓ يَدۡ  ِممَّ

َ
 ُب أ

ُ�ن ِهنَّ إَِ�ۡ 
َ
ۚ َكيۡ  هُ َ�نۡ  فََ�ََف  ۥَر�ُّهُ  ۥَ�ُ  َتَجاَب سۡ ٱفَ  ٣٣ ِهلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ ّمِنَ  َوأ  ۥنَّهُ إِ  َدُهنَّ

ِميعُ ٱ ُهوَ  ْ  َما دِ َ�عۡ  ّمِنۢ  لَُهم بََدا ُ�مَّ  ٣٤ َعلِيمُ لۡ ٱ لسَّ ُوا
َ
ٰ  ۥُجُننَّهُ َليَسۡ  تِ َ�ٰ �ٱ َرأ  ِح�ٖ  َح�َّ

    ]٣٥  ،٣٣: يوسف[  ﴾٣٥
سوي  ست که این زنان مرا به تر از چیزي (یوسف) گفت: اي پروردگارم! زندان برایم محبوب

سان از  یابم و بدین را از من دور نکنی، به آنان تمایل می خوانند و اگر مکرشان آن فرامی
شوم. پروردگارش، دعایش را پذیرفت و مکر زنان را از او دور کرد. همانا اهللا  جاهالن می

ها(ي پاکی یوسف) تصمیم گرفتند او را تا مدتی  گاه پس از دیدن نشانه شنواي داناست. آن
 زندانی کنند.

 فراهم وجود با و شد زندانی او، از ترس و هللا خاطر به یوسف سان بدین

 کرد. خودداري زنا از و ترسید خدا از و دید را پروردگارش برهان شرایط، بودن
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 که نداند چپش دست که دهد صدقه اي گونه به راستش دست با که کسی ششم:

 کس هیچ کند سعی انسان که است اخالص کمال این، دهد. می صدقه چه راستش دست

 خدایش و او بین فقط عملش، که باشد این خواهان بلکه نشود؛ باخبر نیکش مالاع از

 او به که کسی بر اش صدقه با تا دهد می صدقه مردم چشم از دور سان بدین و بماند

 بر منتی خود دیگران، چشم پیش در دادن صدقه زیرا نگذارد؛ یتمن دهد، می صدقه

 که اي گونه به ،دده می مخفیانه و پنهانی را اش صدقه لذا رود. می شمار به گیرنده صدقه

 بود، امکانش اگر یعنی است؛ داده صدقه چه راستش ستد که داند نمی چپش دست

 دهد. می صدقه راستش دست که نفهمد نیز چپش دست که داد می صدقه طوري

 قیامت روز در را شخصی چنین تعال،م اهللا است؛ مخلص نهایت بی شخصی، چنین نای

 دهد. می جاي خود ي سایه زیر
 آشکار که شرایطی در اما است؛ بهتر پنهانی، ي صدقه که نیست شکی بنابراین،

 از باشد. می ربهت و افضل ،آن نمودن آشکار شود، دیگران ویقتش باعث صدقه کردن

 برتري .است ستوده دهند، می صدقه آشکار و نهان در که را کسانی متعال اهللا رو این

 اظهار نفع اگر دارد: حالت سه و است آن در که دارد بستگی صلحتیم یا نفع به صدقه،

 صدقه کردن پنهان نفع اگر و دهیم صدقه آشکارا و علنی هک است بهتر باشد، تر بیش آن

 این در باشد، سان یک دو هر نفع اگر و است افضل پنهانی ي صدقه پس باشد، تر بیش

 است. افضل و بهتر پنهانی، ي صدقه نیز صورت
 با یعنی ؛شود سرازیر چشمانش از اشک و کند یاد را اهللا تنهایی در که کسی تم:هف

 پیش ریا یا خودنمایی ي شائبه که نباشد نزد کس هیچ و کند ذکر را اهللا خود، قلب و زبان

 لذا باشد. تهی و خالی آن، به وابستگی و دنیا از دلش و داشته بستگی دل اهللا به بلکه آید؛

 آورد، می یاد به را پروردگار بزرگی و عظمت و کند می خدا ذکر نزبا و دل با وقتی

 جزو شخصی، چنین شود. می سرازیر چشمانش از اشک و گردد می اهللا مشتاق

 گیرند. می جاي اهللا، ي سایه زیر در قیامت روز که ست کسانی
 که ابدی می توفیق گاه و کند می پیدا را گانه هفت اعمال این از یکی توفیق انسان، گاه

 دارد وجود امکانش دهد؛ انجام را اعمال این ي همه یا شش یا و پنج یا چهار یا سه یا دو

 طور همان شود؛ برخوردار توفیق همه این از انسان، که آید نمی پیش هم اشکالی هیچ و

ْهلِ  ِمنْ  اَكنَ  َ�َمنْ « دارد؛ دروازه چندین بهشت، است: آمده اهللا رسول حدیث در که
َ
 أ
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ال الِة، بَاِب  ِمنْ  ُديِعَ  ةِ الصَّ ْهِل  ِمنْ  اَكنَ  َوَمنْ  الصَّ
َ
َدقَةِ  أ َدقَِة، بَاِب  ِمنْ  ُديِعَ  الصَّ  اَكنَ  َوَمنْ  الصَّ

ْهِل  ِمنْ 
َ
َهادِ  أ ِ

ْ
َهاِد، بَاِب  ِمنْ  ُديِعَ  اجل ِ

ْ
ْهِل  ِمنْ  اَكنَ  َوَمنْ  اجل

َ
يَامِ  أ �َّانِ  بَاِب  ِمنْ  ُديِعَ  الصِّ  )1(؛»الرَّ

 ي دروازه از باشد، صدقه اهل هرکس و نماز؛ ي دروازه از باشد، ازنم اهل هرکس« یعنی:
 از را او باشد، روزه اهل هرکس، و جهاد ي دروازه از باشد، جهاد اهل هرکس و صدقه

 خدا! رسول اي« پرسید: ابوبکر ».زنند می صدا بهشت) سوي (به »ریان« ي دروازه

 از را او که هست کسی آیا اما ؛نیست سخت بزنند، صدا دروازه یک از را کسی که این

رُْجو َ�َعمْ « فرمود: اهللا رسول »بزنند؟ صدا ها دروازه ي همه
َ
نْ  َوأ

َ
 یعنی: ؛»ِمنُْهمْ  تَُ�ونَ  أ

 و جهاد صدقه، نماز، اهل ابوبکر زیرا ؛»باشی ها آن از یکی تو، که دوارمامی و آري،«
 در را ما و باد راضی او از اهللا گرفت. می سهمی نیک کارهاي این ي همه از و بود روزه

 دهد. جاي او کنار در بهشت،
 مردم به »میل« یک ي اندازه به خورشید که است این رستاخیز، هاي نشانه از یکی

 جاي اهللا ي سایه زیر در قیامت، روز که را گروهی هفت حدیث شود؛ می نزدیک

 گمان مردم از برخی کنم. یادآوري را اي نکته دارم دوست اینک دادم. توضیح گیرند، می

 فقط که ست نادرستی گمان این، باشد؛ می اهللا ي سایه سایه، این از منظور که کنند می

 تابش ي نتیجه سایه، و هستند زمین روي مردم، زیرا دارند؛ پنداري چنین ناآگاه افراد

 پروردگار ي سایه منظور، که کنیم فرض چنین اگر باشد. می سرشان باالي خورشید

 غیرممکن و محال این، و باشد اهللا از باالتر باید خورشید، لزوماً باشد، می متعال

 از منظور پس است. فراتر و واالتر مطلق طور به ها، جهت ي همه از اهللا زیرا است؛

 چیست؟ آمده، حدیث این در که اهللا ي سایه
 که کسانی تا آفریند می قیامت روز را آن اهللا که ست اي سایه منظور، پاسخ:

 عنوان به سایه، این از حدیث، در سبب بدان و بگیرند جاي سایه این زیرِ سزاوارند،

 متعال، خداي از فقط روز، آن در اي سایه چنین پدیدآوردن که شده یاد »اهللا ي سایه«

 هیچ و ندارد وجود ساختمانی و بلندي و پستی هیچ روز آن در زیرا است؛ ساخته

 همان تنها، و بروند اش سایه زیر مردم که نیست چتري چهی و شود نمی پیدا بانی سایه

 آفریند. می بندگانش از برخی براي را آن ،اهللا قیامت روز که دارد وجود اي سایه

 .نقل از ابوهریره ، به1705؛ و مسلم، 1764صحیح بخاري، ش:  )1(
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 در که را اعمالی ي کارنامه هرکس و شود می توزیع قیامت، روز در اعمال هاي نامه

 یکی اند؛ شده گماشته انسانی ره بر فرشته دو زیرا کند؛ می دریافت است، داده انجام ادنی

 فرماید: می اهللا که گونه همان چپش. سمت در دیگري، و راستش سمت در
قۡ  نُ َوَ�ۡ ﴿

َ
ۡ ٱ لِ َحبۡ  ِمنۡ  هِ إَِ�ۡ  َرُب أ ۡ ٱ َ�َتلَ�َّ  إِذۡ  ١٦ َورِ�دِ ل  وََعنِ  ِم�ِ ۡ�َ ٱ َعنِ  ُمَتلَّقَِيانِ ل

َمالِ ٱ ا ١٧ قَعِيدٞ  لّشِ يۡ  إِ�َّ  لٍ قَوۡ  ِمن فُِظ يَلۡ  مَّ    ]١٨  ،١٦: ق[  ﴾١٨ َعتِيدٞ  َر�ِيٌب  هِ َ�َ

ي نشسته در راست و چپ  گاه که دو فرشته تریم. آن و ما از رگ گردن به انسان، نزدیک
نویسند. انسان) هیچ سخنی بر زبان  کنند (و می هایش را) دریافت می ها و بدي (آدمی، نیکی

 حضور دارد. انی (براي نوشتن آن)هبکه نزدش، نگ آورد مگر آن نمی

سخنی را که دهد یا هر  ي بزرگوار، هر عملی را که انسان انجام می این دو فرشته
؛ نویسند گذرد، نمی چه را که در دل انسان می اما آن کنند؛ گوید، ثبت می می

ْ�ُفَسَها، َما«فرموده است:  اهللا رسول
َ
ثَْت بِِه أ ا َحدَّ يِت َ�مَّ مَّ

ُ
َاَوَز َعن أ

َ
َ جت لَْم َ�ْعَمْل بِِه  ِإنَّ ا�َّ

ْو تََ�لَّمْ 
َ
گذرد، تا زمانی که  هاي امت من می هایی که در دل از وسوسه اهللا«یعنی:  )1(؛»أ

 ».اند، درگذشته است آن را عملی نکرده یا بر زبان نیاورده
نشسته است، گفتار و کردار نیک او را ثبت  اي که در سمت راست انسان فرشته

ي  همه نویسد. این دو فرشته د او را میگفتار و کردار بي سمت چپ،  کند و فرشته می
روز ي اعمال هر کسی در  نامه نویسند و اند، می مأمور شده اعمالی را که به نوشتن آن

 فرماید: شود؛ همان طور که اهللا متعال می ویخته میبر گردنش آ رستاخیز

ۡ  نٍ إِ�َ�ٰ  َوُ�َّ ﴿ ل
َ
     ]١٣: اإلرساء[  ﴾ۦۖ ُ�ُنقِهِ  ِ�  ۥ�َِرهُ َ�ٰٓ  هُ َ�ٰ َزمۡ �

 ایم. و کردار هر انسانی را به گردنش آویخته

 گویند: گاه به او می آورند؛ آن ي اعمال هر انسانی را بیرون می روز قیامت، نامه 

 قۡ ٱ﴿
ۡ
    ]١٤: اإلرساء[  ﴾١٤ اَحِسيبٗ  َك َعلَيۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ ِسَك بَِنفۡ  َكَ�ٰ  َبَك كَِ�ٰ  َرأ
 رس کافی هستی. دت بر خویشتن به عنوان حسابات را بخوان؛ امروز خو کارنامه

گردد. برخی از  هرچه دارد، برایش روشن میخواند و  ي اعمالش را می سپس نامه
کنند و برخی دیگر، به  ي خود را به دست راست خویش دریافت می مردم، کارنامه

 .نقل از ابوهریره ، به4864صحیح بخاري، ش:  )1(
                                           



 449  یدگی به اعمال خویش)و رس داوندباب: مراقبت (توجه به خ

ي ما را جزو  که همهخواهم  می عاجزانه اهللادست چپ و از پشت سرشان. از 
نمایند. کسی  ي اعماشان را به دست راست خود دریافت می قرار دهد که نامه کسانی
بیایید و «گوید:  کند، به مردم می ي اعمالش را به دست راستش دریافت می که نامه

بدین ترتیب به سبب لطفی که خدا در حقش کرده است، ». ي اعمالم را بخوانید نامه
اما کسی که  دهد؛ را به مردم نشان میي اعماش  شود که نامه قدري شادمان می به

کند، از شدت غم و اندوه  ي اعمالش را به دست چپ خویش دریافت می نامه
 گوید: می

وَت  لَمۡ  تَِ� لَيۡ َ�ٰ ﴿
ُ
  ]  ٢٥: احلاقة[  ﴾٢٥ بَِيهۡ كَِ�ٰ  أ

 !دادند ي اعمالم را به من نمی اي کاش نامه

به  اشته باشیم که اهللارستاخیز، باید باور دروز بر اساس ایمان به آخرت و 
 فرماید: طور که می کند؛ همان حساب مردم رسیدگی می

تَيۡ  َدلٍ َخرۡ  ّمِنۡ  َحبَّةٖ  َقاَل ِمثۡ  َ�نَ  �ن﴿
َ
ۗ  َنا�   ]  ٤٧: األنبياء[  ﴾٤٧ ِسبِ�َ َ�ٰ  بَِنا َوَ�َ�ٰ  بَِها

و همین  آوریم. ي خردلی هم باشد، باز هم آن را (به حساب) می سنگ دانه و اگر عملی هم
 رسیم. بس که ما حساب

 فرماید: چنین می هم اهللا

ا﴿ مَّ
َ
وِ�َ  َمنۡ  فَأ

ُ
  ﴾٨ ��َِس�ٗ  اِحَسا�ٗ  ُ�َاَسُب  َف فََسوۡ  ٧ ۦ�َِيِمينِهِ  ۥَبهُ كَِ�ٰ  أ

    ]  ٨  ،٧: االنشقاق[ 
ي اعمالش را به دست راست خویش دریافت کند، به حسابی آسان (آن هم  اما کسی که نامه

 شود. ي اعمالش به او) محاسبه می فقط با عرضه

گونه که در این آیه تصریح شده است، حساب مؤمن، حساب آسانی  همان
خواند و او را  اش را نزد خویش می سان که اهللا متعال، بنده خواهد بود؛ بدین

ن گناهت را گیرد که آیا فالن گناه و فال پوشاند و دور از چشم مردم، از او اقرار می می
فرماید:  به او می گاه اهللا کند. آن به یکایک گناهانش اعتراف می ري؟ و بندهیاد دا به
َْومَ « ْغِفُرَها لََك ايلْ

َ
نَا أ

َ
ْ�يَا َوأ ُ�َها َعلَيَْك يِف ادلُّ در دنیا گناهانت را «یعنی:  ؛»إ�ِّ قد َسرَتْ

عال، ایم و اهللا مت چه همه گناه کرده ».آمرزم پوشاندم و امروز گناهانت را برایت می
 طف خدا نسبت به مؤمنان خواهد بود؛ اما خداوندلهمه را پوشانیده است! این 
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ها  شاهدان در انظار عمومی برضد این که چنانگرداند؛  کافران را رسوا و خوار می
 گویند: دهند و می گواهی می

ِينَ ٱ ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ ﴿ َّ�  ْ ٰ  َكَذبُوا َ�  َرّ�ِِهمۚۡ  َ�َ
َ
ِ ٱ َنةُ َلعۡ  � ٰ ٱ َ�َ  �َّ     ]١٨: هود[  ﴾١٨ لِِم�َ ل�َّ

ها همان کسانی هستند که بر پروردگارشان دروغ بستند. آگاه باشید که لعنت و نفرین  این
 کاران است. اهللا بر ستم

در بحث ایمان به آخرت، بر ما واجب است که به حوض پیامبرمان، محمد 
روند  کنارش می نمؤمناروز قیامت، ایمان داشته باشیم؛ همان حوضی که  مصطفی

است که آبش » کوثر«ي این حوض، نهر  نوشند. منبع آب یا سرچشمه می آبِ آن و از
باشد که به  ، نام نهري در بهشت می»کوثر«ریزد.  از طریق دو ناودان به این حوض می

ٓ ﴿فرماید:  می طور که اهللا اختصاص دارد؛ همان اهللا رسول ا �ۡ  إِ�َّ
َ
 ثَرَ َكوۡ لۡ ٱ َك َ�ٰ َطيۡ أ

 .»به تو کوثر را عطا کردیم ما«یعنی:   ]١: الكوثر[ ﴾١
ر از عسل، و ت سفیدتر از شیر، شیرینفرموده که در توصیف آبِ کوثر  پیامبر

در آن، و  ي مسافت یک ماه، طول و عرض دارد هانداز به بوتر از مشک است و خوش
آسمان  مانند ستارگان ه در درخشندگی، زیبایی و فراوانیست ک هاي سیمینی ظرف

 )1(شود. هرگز تشنه نمی جرعه از این آب بنوشد، پس از آن هستند و هرکس یک
خدایا! ما را جزو کسانی نوشند.  مؤمنان این امت، روز قیامت از آبِ این حوض می

ایمان نیاورند، از این  البته کسانی که به پیامبر نوشند. بگردان که از آب کوثر می
آن را  این حوض که خداوند نند از آبِ آن بنوشند.توا شوند و نمی رانده می حوض

شود،  هایی که به پیامبران داده می قرار داده، در میان حوض اهللا مخصوص رسول
امتش از آن ترین حوض است؛ هر پیامبري، حوضی خواهد داشت که مؤمنان  بزرگ

امت،  زیرا این رسد؛ نمی اما حوض هیچ پیامبري به حوض پیامبر اسالم نوشند؛ می
ي  باید از همه رو حوض پیامبر دهند و از این دوسوم جمعیت بهشت را تشکیل می

 تر باشد. تر و گسترده ها، بزرگ حوض

و سایر محدثان از تعداد زیادي از  این اوصاف در چندین حدیث که شیخین (بخاري و مسلم) )1(
 اند، آمده و به حد تواتر رسیده است. روایت کرده صحابه
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م، ایمان به از دیگر مواردي که در بحث آخرت، باید به آن ایمان داشته باشی 
نصب  بهشت، بر روي دوزخ ي راه که در میانه ست ، نام پلی»صراط« است.» صراط«

باشد و سرعت عبور مردم از روي  تر و از شمشیر، تیزتر می ه است و از مو، باریکشد
پل «از روي  ن، به اعمالشان بستگی دارد؛ هرکس به سوي اعمال نیک بشتابد،آ

در انجام اعمال نیک درنگ نماید، آهسته از  کند و هرکس سرعت عبور می به» راطص
ر هم بیامیزد و خداوند متعال او را را دروي پل خواهد گذشت؛ هرکس که نیک و بد 

 !اهللاخواهد افتاد. پناه بر  نبخشد، در آتش دوزخ
از هم زدن،  متفاوت است؛ برخی به یک چشم به هر حال، سرعت عبور مردم به

اي، مثل باد و بعضی، مانند  کنند؛ عده گذرند و برخی مانند برق عبور می روي پل می
آهسته و آرام بر روي  ،اي کنند. عده بور میاسب تیزپا؛ برخی نیز همانند شتر ع

گذرند و برخی دیگر، چهار دست و پا و افتان و  شان از روي پل صراط مییپاها
 افتند. کنند. بعضی نیز در دوزخ می خیزان عبور می

کنند و کافران از روي این پل  فقط مؤمنان از روي این پل عبور میست:  گفتنی
رانند. واهللا اعلم.  سوي دوزخ می شر، آنان را بهگذرند؛ زیرا در صحراي مح نمی

خواهند از روي پل  هنگامی که می ي ما را از آتش دوزخ مصون بدارد. خداوند، همه
یگر کددارند تا تقاص ی ها را در میان بهشت و دوزخ نگه می کنند، آن صراط عبور می

. این قصاص یا شود انجام می ست که در میدان حشر را پس دهند؛ این غیر از قصاصی
 یگرکدهایشان از کینه و دشمنی نسبت به ی تقاص پس دادن، براي این است که دل

طور کامل  گردد تا در بهترین حالت و بدون کینه، وارد بهشت شوند. لذا وقتی بهپاك 
بهشت، به  خدا یابند که وارد بهشت گردند. پیش از ورد رسول پاك شدند، اجازه می

خود براي بهشتیان  ،اهللا رو رسول از این شود؛ کس باز نمی اش براي هیچ دروازه
در  اهللا طور که رسول هرچه زودتر وارد بهشت شوند؛ همانکند که  سفارش می

رسی به اعمالشان شروع  حساب کند که زودتر براي مردم شفاعت میمیدان حشر 
دو شفاعت، ها و غم و اندوه رستاخیز رهایی یابند. این  گردد تا زودتر، از سختی

گردد،  نخستین کسی که وارد بهشت می است. بنابراین خدا ي رسول ویژه
 شوند؛ متی هستند که وارد بهشت مینیز اولین ا اهللا است و امت رسول اهللا رسول

رانند و هر ملت و گروهی که وارد  گروه به سوي دوزخ می ها را گروه اما دوزخی
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دیگر  کنند و از یک لعنت و نفرین می وعان دوزخی خود رامنگردند، ه دوزخ می
هاي  بینند که دروازه رسند، می جویند. پناه بر خدا! هنگامی که به دوزخ می بیزاري می

که وارد دوزخ شدند، براي  نوبت وارد دوزخ شوند. پس از آن دوزخ باز است تا به
 فرماید: می طور که اهللا همان که هیچ پایانی ندارد؛ مانند؛ ماندنی همیشه در آن می

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  ْ ْ  َ�َفُروا ُ ٱ يَُ�نِ  لَمۡ  َوَظلَُموا  إِ�َّ  ١٦٨ َطرِ�ًقا ِدَ�ُهمۡ ِ�َهۡ  َوَ�  لَُهمۡ  فِرَ ِ�َغۡ  �َّ
ٓ  ِ�ِينَ َ�ٰ  َجَهنَّمَ  َطرِ�قَ  بَدٗ  �ِيَها

َ
ٰ  َوَ�نَ  �ۚ � ِ ٱ َ�َ  لَِك َ�   ﴾١٦٩ ��َِس�ٗ  �َّ

  ]  ١٦٩  ،١٦٨:  النساء[ 
بر آن نیست که کافران و ظالمان را بیامرزد و آنان را به راه راست هدایت کند.  اهللا، همانا

کشاند که جاودانه در آن خواهند ماند. و این کار، بر اهللا آسان (آنان را) تنها به راه دوزخ می
 است.

 فرماید: چنین می هم

َ ٱ إِنَّ ﴿ ٰ لۡ ٱ لََعنَ  �َّ َعدَّ  فِرِ�نَ َ�
َ
ٓ  ِ�ِينَ َ�ٰ  ٦٤ َسِعً�ا لَُهمۡ  َوأ بَدٗ  �ِيَها

َ
 اَو�ِّٗ  َ�ُِدونَ  �َّ  �ۖ �

ٓ لَيۡ َ�ٰ  َ�ُقولُونَ  �َّارِ ٱ ِ�  وُُجوُهُهمۡ  ُ�َقلَُّب  مَ يَوۡ  ٦٥ �نَِص�ٗ  َوَ�  َطعۡ  تََنا
َ
َ ٱ َناأ َطعۡ  �َّ

َ
 َناَوأ

ْ  ٦٦ لرَُّسوَ�۠ ٱ ٓ  َوَقالُوا ٓ  َر�ََّنا ا َطعۡ  إِ�َّ
َ
ٓ  َساَدَ�َنا َناأ ا َضلُّ  َءنَاَوُ�َ�َ

َ
بِيَ�۠ ٱ ونَافَأ  َر�ََّنآ  ٦٧ لسَّ

    ]٦٨  ،٦٤ األحزاب:[  ﴾٦٨ �َكبِ�ٗ  انٗ لَعۡ  ُهمۡ َعنۡ لۡ ٱوَ  َعَذابِ لۡ ٱ ِمنَ  َفۡ�ِ ِضعۡ  َءاتِِهمۡ 
گمان اهللا، کافران را لعنت کرده و برایشان آتش سوزانی آماده نموده است. براي همیشه  بی

هایشان در آتش گردانیده  ي که چهرهیابند. روز مانند؛ هیچ دوست و یاوري نمی در آن می
گویند: پروردگارا! ما از  کردیم! و می گویند: اي کاش از اهللا و پیامبر اطاعت می شود، می می

اه کردند. پروردگارا! آنان را دو چندان عذاب مرسران و بزرگانمان اطاعت کردیم؛ پس ما را گ
 بده و آنان را سخت لعنت کن.

 فرماید: و نیز می

َ ٱ ِص َ�عۡ  َوَمن﴿ ٓ  ِ�ِينَ َ�ٰ  َجَهنَّمَ  نَارَ  ۥَ�ُ  فَإِنَّ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ بًَدا �ِيَها
َ
  ]  ٢٣: اجلن[  ﴾٢٣ �

گمان آتش دوزخ در انتظار اوست و  نافرمانی کند، پس بی اش فرستادهو هرکس از اهللا و 
 مانند. چنین کسانی جاودانه و براي همیشه در دوزخ می

مانند و  است که دوزخیان براي همیشه در دوزخ می گر این این سه آیه، بیان
یان نیز در بهشت تطور که بهش باره اعتبار ندارد. همان کس در این دیگر، سخن هیچ

 فرموده است:» هود«ي  در سوره اند. شاید کسی اعتراض کند که اهللا جاودانه
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ا﴿ مَّ
َ
ِينَ ٱ فَأ َّ�  ْ  َداَمتِ  َما �ِيَها ِ�ِينَ َ�ٰ  ١٠٦ وََشِهيقٌ  زَ�ِ�ٞ  �ِيَها لَُهمۡ  �َّارِ ٱ فَِ�  َشُقوا

َ�ٰ ٱ ٰ لسَّ  ٱوَ  ُت َ�
َ
ٓ  َما إِ�َّ  ُض �ۡ� الٞ  َر�ََّك  إِنَّ  َر�َُّكۚ  ءَ َشا ا۞ ١٠٧ يُرِ�دُ  لَِّما َ�عَّ مَّ

َ
ِينَ ٱ َوأ َّ� 

 ْ َ�ٰ ٱ َداَمِت  َما �ِيَها ِ�ِينَ َ�ٰ  نَّةِ �َۡ ٱ فَِ�  ُسعُِدوا ٰ لسَّ  ٱوَ  ُت َ�
َ
ٓ  َما إِ�َّ  ُض �ۡ�  َر�َُّكۖ  ءَ َشا

 ٓ     ]١٠٨  ،١٠٦: هود[  ﴾١٠٨ ُذوذٖ َ�ۡ  َ�ۡ�َ  ءً َ�َطا
ها و زمین  دهند. تا آسمان بخت در دوزخ خواهند بود و در آن ناله و فریاد سر می افراد تیره

گارت هر مانند؛ مگر مدتی که پروردگارت بخواهد. همانا پرورد ست، جاودانه در دوزخ می باقی
ست،  ها و زمین باقی خت و سعادتمند، تا آسمانشبولی افراد خو هد؛د چه بخواهد، انجام می
مانند؛ مگر مدتی که پروردگارت بخواهد. و این، عطا و بخششی  جاودانه در بهشت می

 ست. ناگسستنی

اهل بهشت، از عطا و بخششی «آري! شاید کسی اعتراض کند که فرمود: 
وزخیان بیان نمود که: ي د ما دربارها ؛»ناپذیر برخوردار خواهند شد ایانناگسستنی و پ

بدین معنا  ي اهللا لذا شاید این فرموده». دهد هرچه بخواهد، انجام می پروردگارت«
 یابد؟ باشد که عذاب دوزخیان، سرانجام پایان می

ده که وقتی بهشتیان از طور نیست؛ بلکه اهللا متعال بیان فرمو این گوییم: پاسخ: می
یابد. سپس این نکته  ها پایان نمی شوند، دیگر، این نعمت یی برخوردار مههاي ال نعمت

هرچه بخواهد،  کند و اهللا عدالت حکم می ي دوزخیان، به درباره را بیان نموده که اهللا
تأخیر بیندازد و وقتی اهللا  تواند حکمش را تغییر دهد یا به دهد و هیچ چیز نمی انجام می

 ست. قطعی شد دوزخ شوند، حکمحکم کند که وار ي دوزخیان متعال درباره
پردازیم؛  به ششمین رکن ایمان می کي ایمان به آخرت، سخن گفتیم و این درباره

ه«فرمود:  اهللا رسول َقَدِر َخْ�ِهِ ورَشِّ
ْ
و به تقدیر نیک و بد از سوي «یعنی:  ؛»وتُؤِمَن بال

 ».اهللا، ایمان داشته باشی
زند یا مقدر  رقم می ا روز قیامتت ست که اهللا منظور از تقدیر، هر آن چیزي

پرسید: پروردگارا! ». بنویس«را آفرید و به او دستور داد: » قلم«فرماید. اهللا متعال،  می
بدین ترتیب به امر اهللا، هرچه تا ». چه را روي خواهد داد هرآن«چه بنویسم؟ فرمود: 

صیب انسان باشد، چه ن رو آن از این وي خواهد داد، ثبت و مقدر گردید؛ر روز قیامت
این را به  اهللارسد.  چه نصیب یا قسمتش نباشد، به او نمی رسد و آن به او می

 رتی کلی و بدون شرح و تفصیل در کتابش بیان نموده و فرموده است:صو
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لَمۡ ﴿
َ
نَّ  لَمۡ َ�عۡ  �

َ
َ ٱ أ ٓ ٱ ِ�  َما لَمُ َ�عۡ  �َّ َما  ٱوَ  ءِ لسَّ

َ
ٰ  إِنَّ  ِض� �ۡ� ٰ  إِنَّ  ٍب� كَِ�ٰ  ِ�  لَِك َ�  َ�َ  لَِك َ�

ِ ٱ      ]٧٠:  احلج[  ﴾٧٠ �َِس�ٞ  �َّ
 و (ثبت کتابی در همه داند؟ می است، زمین و  آسمان در که را چیزهایی ي همه اهللا که دانی نمی آیا

 باشد. می آسان اهللا بر امر این گمان بی است. محفوظ)
 فرماید: و می 

﴿ ٓ َصاَب  َما
َ
ِصيَبةٖ  ِمن أ  ٱ ِ�  مُّ

َ
نُفِسُ�مۡ  ِ�ٓ  َوَ�  ِض �ۡ�

َ
ن لِ َ�بۡ  ّمِن بٖ كَِ�ٰ  ِ�  إِ�َّ  أ

َ
 أ

 َ�َّۡ� ۚٓ َها
َ
ٰ  إِنَّ  أ ِ ٱ َ�َ  لَِك َ�     ]٢٢: احلديد[  ﴾٢٢ �َِس�ٞ  �َّ

که پدیدش بیاوریم،  رسد، مگر پیش از آن هایتان (به شما) نمی هیچ مصیبتی در زمین و جان
 سان است.گمان این امر، بر اهللا آ در کتابی ثبت شده است. بی

ها و  را پیش از آفرینش زمین و قبل از آفرینش انسانهر مصیبتی آري! اهللا متعال، 
ها و  ، پنجاه هزار سال قبل از آفرینش آسمانمصیبتحتی پیش از آفرینش خود آن 
ی، چهار مرحله دارد که باید به لهایمان به تقدیر ا زمین، ثبت و مقدر کرده است.

 بیاوریم: ي این مراحل ایمان همه
به همه چیز داناست و اهللا  باید ایمان و باور داشته باشیم که اهللا ي اول: مرحله
 فرماید: گونه که می بیان نموده است؛ همان نکته را در بسیاري از آیات قرآن متعال، این

ْ لَُموٓ ِ�َعۡ ﴿ نَّ  ا
َ
َ ٱ أ َّ�  ٰ نَّ  قَِديرٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

َ
َ ٱ َوأ َحاَط  قَدۡ  �َّ

َ
ۢ ِعلۡ  ءٍ َ�ۡ  بُِ�ّلِ  أ   ﴾١٢ �َم

  ]  ١٢:  الطالق[ 
 راستی علم اهللا، همه چیز را در برگرفته است. تا بدانید که اهللا بر همه چیز تواناست و (بدانید) که به

 فرماید: و می
ٓ َ�عۡ  َ�  بِ َغيۡ لۡ ٱ َمَفاتِحُ  ۥوَِعنَدهُ ۞﴿ ِ لۡ ٱ ِ�  َما لَمُ َوَ�عۡ  ُهَوۚ  إِ�َّ  لَُمَها  ُقُط �َسۡ  َوَما رِ� حۡ ۡ�َ ٱوَ  َ�ّ

 ٱ تِ ُظلَُ�ٰ  ِ�  َحبَّةٖ  َوَ�  لَُمَهاَ�عۡ  إِ�َّ  َوَرقَةٍ  ِمن
َ
 ِ�  إِ�َّ  يَا�ٍِس  َوَ�  بٖ َرطۡ  َوَ�  ِض �ۡ�

بِ�ٖ  بٖ كَِ�ٰ      ]٥٩: األنعام[  ﴾٥٩ مُّ
چه در خشکی  و دریاست،  هاي غیب نزد اوست و کسی جز او از آن آگاه نیست. به آنو کلید

هاي اي در تاریکیداند و هیچ دانهکه آن را می افتد مگر آن. و هیچ برگی نمیآگاه است
 که در کتابی روشن ثبت شده است. زمین، و هیچ تَر و خشکی نیست مگر آن

 دار هر ي دوم: این است که ایمان داشته باشیم که اهللا متعال، اندازه و مق مرحله
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ا پنجاه هزار سال پیش از آفرینش تعیین کرده و آن ر چیزي را تا برپاشدن قیامت
ها و زمین ثبت نموده است. هر چیزي که تا روز قیامت پدید آید، نوشته و  آسمان

هاي تقدیر، بسته  ثبت شده و پیدایش آن، قلم خورده و دواتش خشکیده و پرونده
رسد. لذا اگر  چه قسمت نباشد، نمی رسد و آن شده است؛ لذا هرچه نصیب باشد، می

اش  کردم، نتیجه تو رسید که انتظارش را نداشتی، نگو اگر چنین و چنان میچیزي به 
گونه  و باید همان چه به تو رسیده، قسمت و مقدر بوده شد؛ زیرا آن چنین و چنان می

نی از آن توا که اهللا برایت رقم زده است، به تو برسد و هر کاري که انجام دهی، نمی
رگونی و دهد و هیچ دگ که او تعیین کرده، روي میگونه  همان یهفرار کنی و تقدیر ال

ست که اهللا، مقدر فرموده است. شاید  زیرا امري قطعی تغییري در آن نخواهد بود؛
ُ «کسی بگوید: مگر در حدیث نیامده است که: 

َ
 هل

َ
ُ يِف ِرْزقِِه َوُ�نَْسأ

َ
ْن يُبَْسَط هل

َ
َمْن أَحبَّ أ

يَِصْل رمَِحَهُ 
ْ
ثَِرهِ، فَل

َ
 طوالنی و عمرشاش، زیاد  خواهد روزي کسی که می«یعنی:  )1(؛»يِف أ

 ؟»رتباطش با خویشانش را رعایت کندي رحم یا ا ، پس صلهشود
براي چنین طور آمده است؛ اما باید توجه داشت که  ؛ در حدیث همینآريپاسخ: 

در  ؛کند اش را برقرار  پیوند خویشاوندياست که و مقدر شده رقم خورده  ،کسی
ارتباطش  تقدیر اهللا رو این شخص، به یابد و از این برکت می شوزي و عمرر نتیجه

ود و این ش زیاد و عمرش، طوالنی می اش کند و روزي ا خویشاونش حفظ میرا ب
از آن جهت، با  اهللا اما رسول ؛دهد مطابق تقدیر االهی روي میطور قطعی  بهاتفاق، 

یان فرمود که تشویقی براي ما باشد تا ، این نکته را ب»دوست دارد... هرکس«عبارت: 
 توجه کنیم. تر ي رحم و پیوند خویشاوندي  بیش به صله

سرنوشت ثبت شده است، » لوح محفوظ«چه که در  عالوه بر آن :ست گفتنی
 گردد: میو فیصله در مراحل دیگري نیز ثبت و ضبط  انسان و امور مختلف،

اي که بر  گذرد، فرشته می ماه در شکم مادر خویش است و چهار زمانی که جنین
دمد و فرمان  شود و روح را در او می گماشته شده، به سویش فرستاده می ها رحم

چنین روایت  . هم نقل از انس بن مالک به 4639؛ و مسلم، ش: 1925صحیح است؛ بخاري، ش:  )1(
 .نقل از ابوهریره به 4638، و مسلم ش: 5526بخاري، ش: 
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 رقم خورده ت یا شقاوتی را که براي این جنینیابد که رزق، اجل، عمل و سعاد می
» لوح محفوظ«ست که در  ثبت و ضبط، غیر از ثبت و ضبطیند. این ، ثبت کاست

و در رابطه با سرنوشت انسان در طول عمر اوست؛ لذا علما، آن را  انجام شده است
انسان در طول یت و سرنوشت عوضاند که در رابطه با   سرنوشت زندگانی نامیده

حرکت  درشود. پس از گذشت چهار ماه یا صد و بیست روز، ما ثبت می اش زندگی
که  ت؛ حال آنکند؛ زیرا روح یا جان، وارد پیکر جنین شده اس جنین را حس می

 جان بود. گوشت بی تر فقط یک پاره پیش
بار. و این، فیصله و ثبت امور  شود؛ یعنی هر سال یک کتابت دیگري نیز انجام می

هایی  ها و پدیدهادیدي رو همه باشد. اهللا متعال در شب قدر می »قدر«در شب   سالیانه
 فرماید: طور که می ند؛ همانز آید، رقم می افتد یا پدید می اتفاق می را که در آن سال

﴿ ٓ ا نَزلۡ  إِ�َّ
َ
َ�ٰ  لَةٖ َ�ۡ  ِ�  هُ َ�ٰ أ مۡ  ُ�ُّ  َرُق ُ�فۡ  �ِيَها ٣ ُمنِذرِ�نَ  ُكنَّا إِنَّا َرَ�ٍة� مُّ

َ
  ﴾٤ َحِكي�ٍ  رٍ أ

  ]  ٤  ،٣: الدخان[ 
ایم؛ همانا ما، هشداردهنده  راستی ما، آن را در شبی پربرکت و خجسته نازل کرده ... به
 گردد. ر آن شب هر کار استواري فیصله و مقرّر میایم. د بوده

در آن شب، مقدر  نیز همین است که امور مختلف» قدر«گذاري شب  علت نام
 گردد. می

به تقدیر: این است که باور و ایمان داشته باشیم که همه  ایمانِ ي  سومین مرحله
و خواست او نیست. چیز به اراده و مشیت اهللا متعال است و هیچ چیز، خارج از اراده 

اختصاص دارد، مثل:  کند که این امر در رابطه با مسایلی باشد که به اهللا فرقی نمی
چون نماز  یا در رابطه با مسایلی هم ؛نازل کردن باران، زنده کردن مردگان و امثال آن

ال ي اهللا متع ها، به حکم و اراده ي این دانند؛ همه می ن باشد که مردمو روزه و امثال آ
 فرماید: طور که می است؛ همان

ٓ  لَِمن﴿ ن ِمنُ�مۡ  ءَ َشا
َ
ٓ  َوَما ٢٨ َتِقيمَ �َسۡ  أ ٓ  ُءونَ �ََشا ن إِ�َّ

َ
ٓ  أ ُ ٱ ءَ �ََشا  لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َربُّ  �َّ

  ]  ٢٩  ،٢٨: التكوير[  ﴾٢٩
کس از شما که بخواهد راه مستقیم در پیش گیرد. و شما  ست) براي آن (قرآن، پندي

 که اهللا، پروردگار جهانیان بخواهد و اراده کند. خواهید مگر آن یم را) نمی(پیمودن راه مستق
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 فرماید: و می

ٓ  َولَوۡ ﴿ ُ ٱ ءَ َشا ِينَ ٱ َتَتَل �ۡ ٱ َما �َّ ٓ  َما دِ َ�عۡ  ّمِنۢ  ِدهِمَ�عۡ  ِمنۢ  �َّ  ِ�نِ َوَ�ٰ  ُت ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱ ُهمُ َء�ۡ َجا
ْ خۡ ٱ نۡ  ُهمفَِمنۡ  َتلَُفوا ن ُهمَوِمنۡ  َءاَمنَ  مَّ ۚ َ�فَ  مَّ ٓ  َولَوۡ  َر ُ ٱ ءَ َشا ْ �ۡ ٱ َما �َّ َ ٱ ِ�نَّ َوَ�ٰ  َتَتلُوا َّ� 

    ]٢٥٣: البقرة[  ﴾٢٥٣ يُرِ�دُ  َما َعُل َ�فۡ 
خواست، کسانی که پس از پیامبران آمدند، با وجود دالیل روشنی که برایشان و اگر اهللا می

 ، کفر ورزیدند. و اگر اهللاو برخیجنگیدند؛ اما برخی از آنان، ایمان آوردند آمده بود، با هم نمی
 رساند.اما اهللا هر چه بخواهد، به انجام می ؛جنگیدند با هم نمی ،خواست می

شود و  ي او انجام می اراده ي اعمال ما، به سان اهللا متعال، بیان فرمود که همه بدین
یابد. آري، هر چیزي  تحقق می ي اهللا ي ما، تنها به خواتست و اراده خواست و اراده

چه که او نخواهد، در قلمرو پادشاهی و  دهد و آن ي اهللا روي می ه ارادهب
هرچه «رو مسلمانان اجماع و اتفاق نظر دارند که:  از این آید؛ اش پدید نمی فرمانروایی

 ».شود چه او نخواهد، نمی شود و آن خدا بخواهد، همان می
ز، مخلوق و به این است که همه چی اعتقادو اما چهارمین مرحله: باور و 

 فرماید: می که چنانباشد؛   متعال میي اهللا آفریده

ُ ٱ﴿ ٰ  وَُهوَ  ءٖ� َ�ۡ  ُ�ِّ  لِقُ َ�ٰ  �َّ     ]٦٢: الزمر[  ﴾٦٢ َو�ِيلٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ
 باشد. ان و ناظر بر همه چیز میهباهللا، آفریدگار همه چیز هست و او نگ

 فرماید: و می

رَ  ءٖ َ�ۡ  ُ�َّ  وََخلَقَ ﴿     ]٢: الفرقان[  ﴾٢ �ِديرٗ َ�قۡ  ۥهُ َ�َقدَّ
حکمت خویش) رعایت  و هر چیزى را آفریده و اندازه و تناسب شایسته و دقیق آن را (به

 نموده است.

ي خداست و  دهد، مخلوق خداست. انسان، آفریده هر اتفاقی که روي می بنابراین
طاب به را خ سخن ابراهیم اهللا که چنانباشد.  عمل او نیز مخلوق خدا می

 قومش، چنین بیان فرموده است که:

ُ ٱوَ ﴿   ]  ٩٦:  الصافات[  ﴾٩٦ َملُونَ َ�عۡ  َوَما َخلََقُ�مۡ  �َّ
 اهللا، شما و کردارتان را آفریده است.
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آن عمل را انجام  اگرچه بنده ؛رود شمار می به لذا کردار بنده، مخلوق اهللا
یعنی  گردد؛ و بنده، مرتکبش میآفریند  یاین اعمال را م دهد، نه اهللا؛ خداوند می

 شود و ارتکاب یا انجام دادنش به بنده. خلقت عمل به اهللا نسبت داده می
چه که جزو  البته آن باشد؛ می ي اهللا افتد، مخلوق و آفریده هرچه اتفاق می

اش  و فرستاده  بندهبر صفات خداست، مخلوق نیست؛ مثالً قرآن که اهللا متعال، آن را 
زیرا کالم خداست و کالم خدا، یکی از  است، مخلوق نیست؛ کردهنازل  محمد

 یک از صفات اهللا، مخلوق نیست. ست و هیچ یلهصفات ا
ها ایمان داشته باشیم و  ي ایمان به تقدیر بود که باید به آن ها مراحل چهارگانه این

 ایم. ی ایمان نیاوردههگرنه، به تقدیر ال
 که باشد باور این بر انسان وقتی زیرا دارد؛ یاديز فواید سرنوشت، و تقدیر به ایمان

 برسد، او به مصیبتی اگر لذا یابد؛ می آرامش دهد، می روي اهللا ي اراده به چیز همه

 خدا شکر برسد، او به نعمتی یا خوشی اگر و داند. می خدا سوي از را آن و کند می صبر

 َعَجباً « است: فرموده هللا رسول که چنان خداست. سوي از این، گوید: می و کند می

ُمْؤِمِن  ألْمرِ 
ْ
ْمَرهُ  إِنَّ  ال

َ
ُ  لُكَّهُ  أ

َ
  ألَِحدٍ  َذلَِك  َولَيَْس  َخْ�، هل

َّ
ُمْؤِمن: إِال

ْ
َصاَ�تْهُ  إِنْ  لل

َ
اءُ  أ  فاََكنَ  َشَكرَ  رَسَّ

، َخْ�اً 
َ

َصاَ�تْهُ  َو�ِنْ  هل
َ
اءُ  أ ُ  خْ�اً  فاََكنَ  َصرَبَ  رَضَّ

َ
 ي همه که مؤمن حال از شگفتا« یعنی: )1(؛»هل

 ي مسأله اگر ندارد: ضعیو چنین مؤمن جز کسی و است خیر او براي ،احوالش و اوضاع
 صبر برسد، او به ناگواري ي مسأله و زیان اگر و کند می شکر برسد، او به خوشایندي

 ».اوست خیرِ به این، و نماید؛ می
 رو این از و باشد یم اهللا ي اراده و قضا به چیز همه که دارد ایمان مؤمن، زیرا

 سوي از رسیده، او به چه آن که داند می چون است. خاطر آسوده و راحت همواره

 متعال اهللا سوي از گشایشی منتظر و کند می صبر باشد، زیانی یا مصیبت اگر خداست؛

 اگر و نماید. برطرف را مشکلش تا کند می زاري او ويس به و برد می پناه اهللا به و اندم می

 و توان با یده،رس او به چه آن که داند می و کند می خدا شکر برسد، او به نعمتی یا خوشی
 است. بوده اهللا سوي از بلکه نبوده؛ خودش تدبیر

 .صهیبنقل از  به 5318صحیح مسلم، ش:  )1(
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َقَدرِ  وتُؤِمنَ « فرمود: اهللا رسول
ْ
ه َخْ�ِهِ  بال  سوي از بد و نیک تقدیر به و« یعنی: ؛»ورَشِّ

 سود آن از انسان که ست چیزي آن هر یک،ن تقدیر از منظور ».باشی داشته ایمان اهللا،

 نیک فرزندان و همسر داشتن سالمتی، پاك، و فراوان مال سودمند، دانش مثل برد؛ می

 و همسر نداشتن و بیماري، فقر، جهل، مثل چیزهایی بد، تقدیر یا شر از منظور و....
 از ها این ي مهه حال، هر به باشد. می ناگوار انسان، براي که ست مواردي چنین و فرزند

 رقم خویش حکمت به را بد و نیک متعال، اهللا و بد چه و نیک چه است؛ متعال اهللا سوي

 فرماید: می که چنان زند؛ می

ِ  لُوُ�مَوَ�بۡ ﴿ ِّ ٱب ۖ فِتۡ  ۡ�ِ �َۡ ٱوَ  ل�َّ     ]٣٥: األنبياء[  ﴾٣٥ َجُعونَ تُرۡ  َنا�َ�ۡ  َنٗة
 شوید. سوي ما بازگردانده می آزماییم و به و شما را براي آزمایش با انواع نیک و بد می

 رقم را بد تقدیر بداند، بدي و ناگوار امر در را مصلحت و حکمت متعال، اهللا اگر

 زیرا دارد؛ وجود آن در زیادي هاي مصلحت و منافع قطع طور به چون زند؛ می

 فرماید: می

ِ لۡ ٱ ِ�  َفَسادُ لۡ ٱ َظَهرَ ﴿   َكَسَبۡت  بَِما رِ حۡ ۡ�َ ٱوَ  َ�ّ
َ
ِيٱ َض َ�عۡ  ِ�ُِذيَقُهم �َّاِس ٱ ِدييۡ � َّ� 

 ْ   ]  ٤١: الروم[  ﴾٤١ ِجُعونَ يَرۡ  لََعلَُّهمۡ  َعِملُوا
اند، در دریا و خشکی، فساد و تباهی پدیدار گشته است  به سبب کارهایی که مردم انجام داده

 گردند. بازتا (پروردگار) سزاي بخشی از اعمالشان را به آنان بچشاند؛ باشد که (به سوي حق) 

 اهللا سوي از بد و نیک تقدیر به دبای که پیامبر ي فرموده این آیا بگوید: کسی شاید

ُّ « که: نیست تعارض در اش فرموده این با داشت، ایمان َْك  لَيَْس  الرشَّ
َ

 و شر« یعنی: )1(؛»إِيل
 ».شود نمی داده نسبت تو به بدي،

 ندارد. وجود خدواند الافع در عنوان هیچ به محض، شرّ قطع طور به پاسخ:

 و ضراح حال در نه نیست؛ آن در خیري هیچ که ست شرّي و بدي محض، شرّ از منظور
 زیرا باشد؛ داشته وجود متعال خداوند الافع در شري چنین که است محال آینده. در نه

 و بد اي عده براي اگر یا و دارد نیکی پایان حتماً کند، می مقدر متعال اهللا که شري یا بدي
 متعال اهللا مثالً است؛ آن در خیري یا باشد می ودمندس دیگر برخی براي است، ناگوار

 .نقل از علی به 771صحیح مسلم، ش:  )1(
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 اما رود؛ می میان از کشتزارها از بسیاري آن، ي نتیجه در که کند می نازل فراوانی باران

 نفع آن از مردم زا بسیاري و است مفید زیرزمینی هاي آب ي ذخیره براي لیک طور به

 و خوب  دیگر، برخی براي اما داشته؛ زیان یا بوده بد اي، عده براي گرچها لذا برند. می
 بد. دیگر، سوي از و باشد می خوب سو، یک از یعنی است؛ بوده مفید

 خورد، می رقم انسان براي اهللا سوي از که بدي تقدیر که بدانیم باید این، بر عالوه

 پاداشی و اجر به کند، صبر اشپاد و اجر نیت به انسان اگر زیرا است؛ خیر حقیقت در

 است. تر بیش رسیده، او به که زیانی و ضرر از مراتب به که یابد می دست
 و کرد صبر او ولی شد؛ قطع گزار عبادت بانویی دست یا انگشت شود: می گفته

 داد: پاسخ گویی؟! می الحمدهللا تو و شده طور این انگشتت گفتند: او به گفت. خدا شکر

 .»برد یادم از را صبر تلخی اجرش، نیِشیری و حالوت«
 هیچ اهللا، لِافعا در که ست حقیقتی بدي، یا شر که باشیم داشته توجه باید چنین هم

 فرماید: می اهللا )1(اوست. مفعول در فقط و ندارد جایی

ُعوذُ  قُۡل ﴿
َ
    ]٢  ،١: الفلق[  ﴾٢ َخلَقَ  َما َ�ِّ  ِمن ١ َفلَقِ لۡ ٱ بَِرّبِ  أ

 چه آفریده است. برم، از شرّ آن دم پناه مى ار سپیدهبگو: به پروردگ

 برم. آفریده است، به او پناه می ارت دیگر، از شرّي که اهللا متعالبه عب
کنند کـه بایـد    مایی میهنفرض کنید یکی از نزدیکان شما بیمار است و شما را را

ون شـک داغ  کنید. بـد  اغش میاو را داغ کنید تا خوب شود؛ شما نیز براي بهبود او، د
بلکه براي بیمار، خوب است. چـون   کردن، دردناك است؛ اما این کار شما، بد نیست؛

کـه امـور    طـور ایـن فعـل اهللا    همـین کنیـد.   شما به امید خوب شدن او، داغش می
بـد و نـاگوار   ظاهر  بهآورد، بد نیست؛ گرچه این امور پدیدآمده،  ناخوشایندي پدید می

بینیم، بدین معنا نیست که در کارهاي خداوند نیز، شر و بدي هایی که در دنیا میها و شرارتبدي )1(
وجود دارد. باید به تفاوت فعل با مفعول توجه کنیم و بدانیم که آفرینش بدي، به معناي انجام دادن بدي 

، نه به کسی که بدي را به عنوان گردد شود که مرتکب بدي مینسبت داده می نیست. زیرا شر، به کسی
 توانیم بدي یا شري را جزو صفات خداوندیک آزمون، آفریده است. بنابراین به هیچ عنوان نمی

طور که در ذات و صفاتش، از هر عیبی پاك و منزه است، در  ن محسوب کنیم؛ چراکه اهللا متعال، هما
 باشد. [مترجم]. لش نیز، از هر نقصی پاك میاقوال و افعا
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 د. شاید کسی بپرسد: پـس چـرا اهللا  نفراوانی در پی دار خیر کهچرا ؛دنرس نظر می به
 فرموده است:

﴿ ٓ ا َصابََك  مَّ
َ
ِۖ ٱ فَِمنَ  َحَسَنةٖ  ِمنۡ  أ َّ�  ٓ َصابََك  َوَما

َ
  ﴾ِسَكۚ �َّفۡ  َفِمن َسّيَِئةٖ  ِمن أ

  ]  ٧٩:  النساء[ 
ه تو فضل او) است و هر چه بدي ب رسد، از سوي اهللا (و به چه از نعمت و خوبی به تو می آن
 رسد، از سوي خود توست. می

رسد، لطف و  می انسانپاسخ: مفهوم این آیه، این است که خوبی یا نعمتی که به 
رسد، گرچه از سوي  هایی که به انسان می باشد و بدي اش می منت اهللا نسبت به بنده

اهللا که چنانباشد.  انسان، بانی و سبب آن می خدا مقدر شده است، اما خود 
 ید:فرما می

﴿ ٓ َ�ٰ  َوَما
َ
ِصيَبةٖ  ّمِن َبُ�مأ يۡ  َكَسَبۡت  َفبَِما مُّ

َ
ْ َوَ�عۡ  ِديُ�مۡ �   ﴾٣٠ َكثِ�ٖ  َعن ُفوا

 ]٣٠: الشور  [  
ورد خود شماست. و اهللا از آ ست که دست هر مصیبتی که به شما برسد، به سبب گناهانی

 گذرد. بسیاري (از گناهان) در می

ي اهللا متعال است؛ چه نیک باشد و  رادهدهد، به ا که هرچه روي می خالصه این
 چه بد.

ي شر،  باشد؛ اما درباره روشن است که خیر و نیکی، از سوي اهللا متعال می
ت؛ سندارد و فقط در مفعول او گوییم: شر و بدي، هیچ جایی در فعل خداوند می

که چه  خاطر داشته باشیم چنین باید این نکته را هم به و فعل با مفعول، فرق دارد. هم
، خیر فراوانی وجود رسد به انجام می ي اهللا اراده بسا در امور بد یا ناخوشایندي که به
 مثالً نزول بارانِزده و چه در رابطه با دیگران.  دارد؛ چه در رابطه با شخصِ مصیبت

طور  زیاد، گرچه ممکن است زراعت زیادي را از میان ببرد و براي کشاورزان، به
رو  ها دارد؛ از این طور عمومی نفع زیادي براي انسان ه باشد، اما بهداشت  مقطعی زیان

 اي، بد است و براي برخی دیگر، خوب. براي عده
زیرا  ک جهت بد است و از سوي دیگر، خوب؛گوییم: براي یک نفر، از ی یا می

اش و شناخت  اي براي پایداري تواند زمینه رسد، می بدي یا مصیبتی که به انسان می
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براي او خوب  سان ی باشد تا بیش از پیش، قدر نعمت بداند و بدینههاي ال نعمت
 است و پایان نیکی دارد.

چیست؟ » احسان«پرسید که  خدا از رسول گوید: جبرئیل می عمر
اهللا را «یعنی:  ؛»كَ تراُه فإن لم تَُ�ن تراه فإنَُّه يرا َك أن تَعبَُد اَهللا ك�نَّ «فرمود:  اهللا رسول

چنین عبادتش کنی که  توانستی این بینی؛ و اگر نمی دت کنی که گویا او را میچنان عبا
 ».بیند، عبادتش نما که او، تو را می بینی، پس با یقین به این گویا او را می

باشد. البته در  (بدي کردن) می» اسائه«ي  و متضاد واژه ؛احسان، یعنی نیکی کردن
ترین یا بهترین شکل انجام دهد.  به کاملجا بدین معناست که انسان، عملش را  این

احسان، این است که اهللا را «مفهوم احسان را بیان کرد و فرمود:  ، خوداهللا رسول
بینی و اگر این برایت ممکن بود، با یقین به  چنان عبادت نمایی که انگار او را می

طور  عبادت کند. به را با بیم و امید یعنی اهللا». بیند، عبادتش کن که او، تو را می این
قطع، عبادتی که از روي امید و رغبت است، از عبادتی که از روي ترس و هراس 

ي اول، عبادت  عبادت، دو درجه دارد؛ درجه تر است. بنابراین د، بهتر و کاملباش می
البته این دو درجه، هر دو  ي دوم، عبادت ترس و هراس؛ و درجه رغبت و امید است؛
 باشد. تر و بهتر می ي اول، کامل ت؛ گرچه درجهبزرگ و باارزش اس
 اهللا رسول ».خبر بده قیامت زمان ي به من درباره«گفت:  سپس جبرئیل

باره  یعنی من در این ؛»کننده داناتر نیست پرسی، از سؤال کسی که از او می«فرمود: 
دانی،  نمیطور که تو اي جبرئیل! زمان برپا شدن قیامت را  دانم. همان بیش از تو نمی

آوران  هر دو فرستادگان و پیام ،م. جبرئیل و محمد مصطفیا اطالع من نیز از آن بی
آوري از  آوري از جنس فرشتگان و دیگري، پیام بزرگوار اهللا متعال هستند؛ یکی پیام

جبرئیل، در  روند. شمار می ان خداوند متعال بهآور ترین پیام بشر و البته برگزیده سجن
 در میان پیامبران بشري. با این حال، هر دو از زمان وقوع و محمد ؛نمیان فرشتگا

ست که برپا  زیرا دانش زمان قیامت، فقط نزد ذاتی کنند؛ اطالعی می قیامت، اظهار بی
این نکته  گونه که اهللا باشد. همان به دست اوست و او، اهللا متعال می کردن قیامت

 فرماید: می که نچنابیان فرموده است؛ در چندین آیه را 
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اَعةِ ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ �َۡ�  ﴿ يَّانَ  لسَّ
َ
ٰ ُمرۡ  �  ]  ١٨٧: األعراف[  ﴾َهاَسٮ

دهد؟ بگو: علمش تنها نزد پروردگار پرسند که چه زمانی روي میي قیامت میاز تو درباره
 من است.

 فرماید: و می 

اَعةِ� ٱ َعنِ  �َّاُس ٱ لَُك  َٔ �َۡ� ﴿ ِۚ ٱ ِعندَ  ُمَهاِعلۡ  إِ�ََّما قُۡل  لسَّ     ]٦٣ األحزاب:[  ﴾�َّ
 پرسند. بگو: علمش تنها نزد اهللا است. ي رستاخیز می مردم از تو درباره

گوست؛ زمان  داند، دروغ ادعا کند که زمان برپاشدن قیامت را می لذا هرکس
ی هآوران ال و جبرئیل که برترین پیام اهللا که رسول داند، حال آن قیامت را از کجا می

طور که  هایی دارد؛ همان نشانه خبر بودند؟ البته قیامت قیامت بیاز زمان وقوع  هستند،
 فرماید: می اهللا

اَعةَ ٱ إِ�َّ  يَنُظُرونَ  َ�َهۡل ﴿ ن لسَّ
َ
  أ

ۡ
ۖ َ�غۡ  �َِيُهمتَأ ٓ  َ�َقدۡ  َتٗة ۡ�َ  ءَ َجا

َ
ۚ أ      ]١٨:  حممد[  ﴾اُطَها
هایش فرا  بیاید؛ همانا نشانه گویا تنها منتظر این هستند که رستاخیز، ناگهان به سراغشان

 رسیده است.

داند،  خبر داد که زمان قیامت را نمی به جبرئیل خدا رو وقتی رسول از این
خواست  خدا یعنی از رسول هاي قیامت، سؤال کرد؛ ي نشانه ارهدرب جبرئیل

 «فرمود:  اهللا گر نزدیک شدن قیامت است، بیان کند. رسول را که بیان هایی نشانه
َ
ْن أ

ُنيانِ 
ْ

اِء يتَطاولُون يف ابل عالََة راِعَء الشَّ
ْ
ُعراَة ال

ْ
ْن تَرى احلَُفاَة ال

َ
َمُة ر�َّتَها، َوأ

َ
از «( ؛ یعنی:»تَ� األ
هاي نیازمند و  برهنه و پابرهنگان و را بزاید سرورشهاي قیامت است) که کنیز،  نشانه

 ».گیرند می دیگر سبقت سازي بر یک بینی که در ساختمان ها را می چوپان
رسند  ، بدین معناست که کنیزانِ زیردستی، به جایی می»را بزاید سرورشکنیز، «

رانند؛ و این، کنایه از کثرت اموال و  یابند و بر دیگران، حکم می که ریاست می
 )1(هاست. دارایی

نْ «در حدیث آمده است:  )1(
َ
َمةُ  ت�َ  أ

َ
مفهومش را کثرت نافرمانی فرزندان از  /ابن حجر». ر�َّتَها األ

پندار وي، مفهوم حدیث از این قرار است که دختران به مادرانشان امر و نهی  است؛ به   مادرانشان دانسته
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ع«: خدا ي قیامت از زبان رسول و اما دومین نشانه
ْ
ُعراَة ال

ْ
ْن تَرى احلَُفاَة ال

َ
الََة َوأ

ُنيانِ 
ْ

اِء يتَطاولُون يف ابل ها را  هاي نیازمند و چوپان برهنه و پابرهنگان و«؛ یعنی: »راِعَء الشَّ
دیگر: چنین  به عبارت ».گیرند دیگر سبقت می سازي بر یک بینی که در ساختمان می

به داشتن ساختمان و تجمالت دنیوي، افتخار شوند که  قدر ثروتمند می آن کسانی
گیرند، دو جنبه دارد:  دیگر سبقت می بر یک سازي که در ساختمان لذا این نند.ک می

هاي  و دیگري معنایی است؛ منظور از حسی، این است که ساختمان ؛یکی، حسی
خاطر ثروت  ي معنایی آن، این است که به سازند و منظور از جنبه بزرگ و بلندي می

 کنند. می هایشان را با انواع تجمالت آراسته زیادشان، خانه
اند. سپس  ها را ذکر کرده هاي دیگري نیز دارد که علما آن البته قیامت، نشانه

از  خدا گاه رسول جا ماندند؛ آن ادي آنمدت زی رفت و صحابه جبرئیل
اهللا و «گفت:  عمر» کننده چه کسی بود؟ دانی که سؤال آیا می«پرسید:  عمر

رئیل بود؛ نزدتان آمد تا دینتان را به شما او، جب«فرمود: ». دانند پیامبرش بهتر می
 ».آموزش دهد

 کنیم: اي از نکاتی که از این حدیث برداشت می پاره
ها؛  قصد ارزیابی وضعیت درسی و علمی آن طرح سؤال براي شاگردان به

 سؤال کرد. از عمر اهللا طور که رسول همان
اهللا و پیامبرش بهتر : «یابیم که گفتن این عبارت اشکالی ندارد که چنین درمی هم

زیرا علوم  ؛»دانند اهللا، سپس پیامبرش بهتر می«و الزم نیست که بگوییم: » دانند می
رو  ست و از این یهرسد، از سوي اهللا و جزو علم و دانش ال می شرعی که به پیامبر

 فرماید: می طور که اهللا گفتن این عبارت، اشکالی ندارد. همان
�َُّهمۡ  َولَوۡ ﴿

َ
ْ رَ  � ٓ  ُضوا ٰ  َما ُ ٱ ُهمُ َءاتَٮ    ]٥٩: التوبة[  ﴾ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ

 شدند.اند، خشنود میچه اهللا و پیامبرش به ایشان داده و برایشان بهتر بود اگر به آن

ي مفهوم این  کنیزان و کنیززادگان را به عنوان رأي جمهور علما درباره، کثرت /کنند. نووي می
 حدیث، ذکر کرده است. [مترجم]
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چه که اهللا و  آن«نفرمود: اهللا، سپس پیامبرش. منظور از ». اهللا و پیامبرش«فرمود: 
، ست و رهنمودهاي پیامبر هاي شرعی داده، مسایل و »اند پیامبرش به ایشان داده

اهللا و «م: ست. لذا در رابطه با مسایل شرعی، جایز است که بگویی یههاي ال جزو داده
ي رسول،  ي اهللا و واژه یعنی نیازي نیست که بین لفظ جالله ؛»دانند رسولش بهتر می

کار ببریم.  را به» سپس«ي  اما در مسایل تکوینی، باید واژه را بگوییم؛» سپس«ي  کلمه
زیرا شخصی به  ؛»هرچه خدا و رسولش بخواهند«ییم: مثالً درست نیست که بگو

ا، بل «فرمود:  اهللا رسول». چه خدا و شما بخواهید آن«گفت:  پیامبر أجعلت� ِهللا ندًّ
شریک ساختی؟ بلکه هرچه اهللا یگانه  آیا مرا با اهللا«یعنی:  )1(؛»ما شاء اهللا وحده

 ».بخواهد
نیم، این است که وقتی ک برداشت می ي دیگري که از حدیث عمر تهنک
داند، در واقع براي آموزش به دیگران  کند که آن را می پرسشی مطرح می کننده سؤال

 زیرا مردم سؤالی را که جبرئیل ؛رود شمار می است و معلم یا آموزگارشان به
 دانستند و بدین ترتیب نفع داد، یاد نداشتند و نمی خدا پرسید یا پاسخی که رسول

آموز،  رو یکی از علما گفته است: دانش از این زیادي از این پرسش و پاسخ بردند؛
مسایل مهمی  کند، باید گاه ي یک عالم شرکت می ري که در جلسهگشو و پژوهشجدان

تا حاضران در جلسه، نفع ببرند و  داند، در قالب پرسش مطرح کند را که خود می
ها فراهم  ها یاد داده یا زمینه را براي فراگیري آن ي مهمی را به آن کتهسان، ن بدین

 نموده است.

)، احمد در 5/340شیبه در مصنف خود ( )، ابن ابی3/217حسن لغیره؛ روایت بیهقی در الکبري ( )1(
ي از یزید بن ) از طریق الجلح کند12/244)؛ طبرانی در المعجم الکبیر (283، 224، 1/214مسند (

هایی وجود دارد و احادیث منکَر زیادي روایت  عباس. در روایات اجلح، ضعف و اشکال اصم از ابن
زبیر از  ) آن را از ابی2/240حاتم ( شود: نگا: العلل ابن ابی نموده و گاه، در روایتش دچار اضطراب می

جیح داده است. اما یزید بن اصم، را تر $روایت کرده و آن را منکر دانسته و روایت ابن عباس جابر
 هر حال، هرچه باشد، روایت حذیفه، شاهدي بر این روایت است.  ثقه است؛ به
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یابیم که پرسش و پاسخ،  بریم و در می چنین به برکت علم و دانش، پی می هم
 اهللا طور که رسول دهنده. همان و هم براي پاسخ گر پرسشنفع زیادي دارد؛ هم براي 

 ».آموزش دهد تا دینتان را به شما«...فرمود: 
ي دین را در  ست که همه که این حدیث، حدیث بزرگ و مهمی یابیم و نیز درمی

خواست دینتان را به شما  جبرئیل بود که می«فرمود:  اهللا رو رسول خود دارد؛ از این
ست. اصول  شامل اصول اعتقادي و اصول عملی چراکه این حدیث، ؛»دآموزش ده

ي  گانه اي ایمان است و اصول عملی، همان ارکان پنجه اعتقادي، همان ارکان و پایه
 باشد. اسالم می

*** 

عْن  $اثلَّا�: عن أيب َذرٍّ ُجْنُدِب بِْن ُجَنادَة ، وأيب عْبِد الرَّمْحِن ُمعاِذ بِْن جبل -٦٢
 ِ سنَة َ�ْمُحَها«قال:  رسوِل ا�َّ

ْ
يَِّئَة احل تْبِِع السَّ

َ
ْنَت وأ

ُ
َ َحْيُثَما ك ٍق اتَِّق ا�َّ

ُ
، وَخالِق انلَّاَس خبُل

 )1(].[ترمذي، روایتش کرده و آن را حسن دانسته است .»َحَسٍن 
گویند:  می $ابوذر، جندب بن جناده و ابوعبدالرحمن، معاذ بن جبل ترجمه:

و پس از هر بدي، نیکی نما  سازهرجا که بودي، تقواي اهللا پیشه «فرمود:  اهللا رسول
 ».با مردم، با اخالق نیکو برخورد و رفتار کن تا آن بدي را از میان ببرد و

 شرح
در این  اهللا خود نیز آورده است؛ رسول» اربعین«این حدیث را در  /مؤلف

 فرماید: حدیث سه رهنمود یا سفارش مهم بیان می
چه  تقوا، یعنی اجتناب از آن». هرجا که بودي، تقواي اهللا پیشه کن« رهنمود اول:

چه که به آن دستور داده است؛ لذا تقوا، این است که  ام دادن آنکه اهللا نهی کرده و انج
انجام دهی و براي  اهللا ی را خالصانه و مطابق سنت و رهنمود رسولهفرمان ال

هیز نمایی. مثالً چه را که نهی نموده، ترك کنی و از آن پر ، آنبرداري از اهللا فرمان
بر تو واجب کرده، انجام دهی و  ترین رکن اسالم را پس از شهادتین که اهللا بزرگ

لذا کسی  ترین شکل بخوانی؛ رکان و واجباتش به کاملا ي شرایط و نمازت را با همه

 .855؛ و نیز الروض النضیر، ش: 97، ش: /صحیح الجامع الصغیر، از آلبانی )1(
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 ی پیشه نکرده است؛هکند، تقواي الکه شرایط یا واجبات و یا ارکان نماز را رعایت ن
چه که در انجامش کوتاهی کرده، ناقص  بلکه خداترسی و تقوایش، متناسب با آن

زکات است، محاسبه  ي اموالت را که در آن است که همهتقوا در زکات، این  است.
زکات اموالت را  دور از بخل و تأخیر هو ب و با طیب خاطر و میل دورنی خویش کنی

 چنین نکند، پرهیزکار و خداترس نیست. و هرکسبدهی؛ 
ي یا کار اي، از بیهوده طور که دستور یافته تقوا در روزه، این است که همان

چینی و دیگر کارهاي  کارهاي لغو، دشنام گفتن، کشمکش و سر و صدا، غیبت، سخن
در حقیقت، به معناي دوري  کند، دوري کنی؛ چون روزه ناقص میزشت که روزه را 

 حرام نموده است. ست که اهللا از کارهایی
 شرعی خود را براي اطاعت از اهللا و شکل باید سایر وظایف به همین

انجام دهی و از  اري از دستورهایش، مخلصانه و با پیروي از رسول گرامیبرد فرمان
 ، بپرهیزي.است چه که اهللا متعال، نهی فرموده آن

 ؛»تا آن بدي را محو و نابود نمایدپس از هر کار بدي، نیکی کن « رهنمود دوم:
باید  ر بديهایی که پس از هر کا ز نیکیبرد. یکی ا ها را از میان می ها، بدي زیرا نیکی

انجام دهی، این است که به سوي اهللا توبه کنی؛ زیرا توبه، یکی از برترین 
 فرماید: می هاست. اهللا نیکی

َ ٱ إِنَّ ﴿ ٰ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ ۡ ٱ َوُ�ِحبُّ  �ِ�َ �َّ�َّ     ]٢٢٢: البقرة[  ﴾٢٢٢ ُمَتَطّهِرِ�نَ ل
 همانا اهللا، توبه کنندگان و جویندگان پاکی را دوست دارد.

 فرماید: و می

ْ َوتُوُ�وٓ ﴿ ِ ٱ إَِ�  ا يُّهَ  َ�ِيًعا �َّ
َ
ۡ ٱ �       ]٣١:  النور[  ﴾٣١ لُِحونَ ُ�فۡ  لََعلَُّ�مۡ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل

 سوي اهللا توبه کنید تا رستگار شوید. و اي مؤمنان! همه به

طور که  همان باشد؛ ها و گناهان انسان می ي بدي کارهاي نیک و شایسته، کفاره
 َرَمَضاَن «وده است: فرم اهللا رسول

َ
ُْمَعِة َوَرَمَضاُن إِىل

ْ
 اجل

َ
ُْمَعُة إِىل

ْ
َْمُس َواجل

ْ
لََواُت اخل الصَّ

اركَ  َكبَائِر ةٌ فَّ
ْ
ي  گانه و نماز جمعه تا جمعه نمازهاي پنج«یعنی:  ؛»لَِما بَيْنَُهنَّ َما اْجتُنِبَِت ال

ها  در میان آن ست که ي گناهانی دیگر و نیز رمضان تا رمضان بعدي، هر یک کفاره
چنین فرموده  هم». پرهیز کندها  که باید از آناز گناهان بزرگ  البته غیرشود؛  انجام می
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اَرةٌ «است:  ُعْمَرِة َكفَّ
ْ
 ال

َ
ُعْمَرُة إِىل

ْ
ي  ي بعد، کفاره هر عمره تا عمره«یعنی:  )1(؛»لَِما بينَهما ال
 برند. ها را از میان می ا، بديه لذا نیکی ».شود دو انجام می  ست که در میان آن گناهانی

 ».رفتار کن با مردم با اخالق نیک« رهنمود سوم:
باشد و رهنمود سوم،  دو رهنمود اول در رابطه با تعامل انسان با خالق می

یعنی باید با مردم با رفتار و  ؛خُلقی با مردم است ي حسن معاشرت و خوش درباره
رویی،  نماییم و این با گشادهد اخالقی شایسته، نه نکوهیده و زشت، برخور

 هاي نیک، میسر است. رفتارها و منش دیگرو  زبانی یا خوش کالمی گویی، نیک راست
 اهللا رسول که چناني فضیلت اخالق نیک وجود دارد؛  هاي فراوانی درباره روایت

تر  انی کاملایمان مؤمن«یعنی:  )2(؛»يمانًا أحَسنُهم ُخلًُقاإِ أ�مُل الُمؤِمنَ� «فرموده است: 
خبر داده است که  اهللا چنین رسول هم». است که اخالقشان، نیکوتر باشد

ترین و سزاوارترین مردم به ایشان در روز قیامت، کسانی هستند که  نزدیک
 ترند. اخالق خوش

لذا اخالق نیک به عنوان یک ارزش و منش خوب در جامعه، انسان را محبوب 
اخالق در روز قیامت  ی دارد که دارد که آدمِ خوشگرداند و پاداش بزرگ دیگران می

را  خدا چه خوب است که همگی ما این سه رهنمود رسولیابد.  به آن دست می
 رعایت کنیم.

*** 

َف انلَّيِبِّ «قال:  $عبَّاساثلَّالث: عن ابِن  -٦٣
ْ
ْنُت َخل

ُ
قال:  ك

َ
 ف

ً
 «يْوما

ِّ
يَا ُغالُم إِ�

 َ مَك لَكَِمات: اْحَفِظ ا�َّ
ِّ
عل

ُ
، َو�َِذا أ ل ا�َّ

َ
اْسأ

َ
َت ف

ْ
ل
َ
َاَهك، إَِذا َسأ

ُ
ِْدهُ جت

َ
َ جت  َ�َْفْظَك اْحَفِظ ا�َّ

 .344صحیح مسلم، ش: )1(
) و حاکم 4176، 479ش () و ابن حبان در صحیح1162صحیح لغیره؛ روایت ترمذي در الجامع ( )2(

) و 2/472، 2/250) و احمد در مسند (6/165شیبه در مصنف خود ( ) و ابن ابی1/43در المستدرك (
نصر در  )، و ابن7981، 27و بیهقی در شعب اإلیمان (» زوائد الهیثمی) «848حارث در مسند خود (

. سند این روایت، ه از ابوهریره) و دیگران از طریق محمد بن عمرو از ابوسلم452( ةتعظیم قدر الصال
 جا گنجایش ذکرش نیست. حسن است و طرق و شواهد دیگري نیز دارد که این
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َّ
ْم َ�ْنفُعوَك إِال

َ
ْن يْنفُعوَك �يِْشء، ل

َ
و اجَتمعْت ىلَعَ أ

َ
َة ل مَّ

ُ
نَّ األ

َ
م: أ

َ
، واعل اْسَتِعْن بِا�َّ

َ
اْسَتَعْنَت ف

ك، و�ِِن ا
َ
ُ ل َتَبُه ا�َّ

َ
د ك

َ
ٍء ق َتَبُه �يَِشْ

َ
ٍء قد ك  �يََشْ

َّ
وَك إِال ْم يرَُضُّ

َ
ء، ل وك �يَِشْ ْن يرَُضُّ

َ
ْجَتَمُعوا ىلَعَ أ

ُحُف  ِت الصُّ الم، وَجفَّ
ْ
[ترمذي، روایتش کرده و آن را حسن  ».ا�َّ علْيك، ُرفَِعِت األق
 )1(صحیح دانسته است.]

ِمذي:  ْ َماَمك، �َ «و� رواية غ�ِ الرتِّ
َ
ِْدُه أ

َ
َ جت َك احفَظ ا�َّ

ْ
ِ يف الرََّخاءِ يعرِف  ا�َّ

َ
 إىِل

ْ
َعرَّف

ْم 
َ
َصابََك لْم يَُ�ن يِلُْخِطَئَك واْعل

َ
ْم يَُ�ْن يِلُصيَبك، َوَما أ

َ
َك ل

َ
ْخَطأ

َ
ّن َما أ

َ
ْم أ

َ
دةِ، واْعل يف الشِّ

ُعرِس �رُْساً 
ْ
نَّ َمَع ال

َ
ْرب، وأ

َ
ك

ْ
َفَرَج َمَع ال

ْ
نَّ ال

َ
رْب، وأ  ».أّن انلَّرْصَ َمَع الصَّ

 اهللا گوید: روزي (سوار بر اسب) پشت سر رسول می $عباس ابن ترجمه:
آموزم: شریعت اهللا را پاس بدار تا  پسر جان! چند سخن به تو می«نشسته بودم؛ فرمود: 

؛ شریعت اهللا را حفظ کن تا او را در برابر خویش بیابی. هرگاه، چیزي تو را حفظ کند
واستی، از اهللا درخواست کمک کن و خواستی، از اهللا بخواه و هرگاه کمک و یاري خ

چه را  توانند؛ مگر آن جمع شوند تا نفعی به تو برسانند، نمی ي مردم بدان که اگر همه
ي مردم جمع شوند تا زیانی به تو برسانند،  که اهللا، برایت مقدر کرده است. و اگر همه

 ها ي قلم وسیله ر بهر نوشتن تقدیکاتوانند مگر زیانی که اهللا برایت رقم زده است.  نمی
 .»ها، خشک شده است پایان یافته و نامه

شریعت اهللا را پاس بدار تا او را در برابر «در روایتی غیر از ترمذي آمده است: 
 ها د داشته باش تا تو را در سختییا به ش و راحتیخویش بیابی؛ خدا را در آسای

در نشده، امکان ندارد که به چه برایت مق بشناسد (و تو را یاري کند). و بدان که آن
یقین  ت که به تو نرسد. به، ممکن نیساست چه که برایت مقدر شده تو برسد و آن

با تحمل رنج و سختی؛ و در  گشایش،ست و  با صبر و شکیبایی پیروزي و موفقیت
 ».ست کنار هر سختی، آسانی

 شرح
اسب یا مرکب، بودم؛ یعنی: سوار بر  خدا گوید: پشت سر رسول می عباس ابن

پسر جان! شریعت اهللا را پاس بدار «فرمود:  اهللا نشسته بودم. رسول پشت سر پیامبر

المصابیح، ش:  ة؛ وي در مشکا243اهللا، ش:  )، صحیح الترمذي از آلبانی رحمه7957صحیح الجامع ( )1(
 .318-316ح:  السنة،، این حدیث را صحیح دانسته است. و 5302
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که ابن » پسر جان«فرمود:  $عباس از آن جهت به ابن پیامبر». تا تو را حفظ کند...
 بالغ، تازه اهللا به هنگام وفات رسول $عباس سن و سال بود. ابن عباس نوجوانی کم

خطاب » پسر جان«تر از آن بود. لذا او را با عبارت  یا شانزده ساله و یا کمیعنی پانزده 
َ َ�َْفْظَك «قرار داد و فرمود:  ست؛ یعنی  . این، سخن و رهنمود بسیار بزرگی»اْحَفِظ ا�َّ

ی و دوري از نواهی او، پاس بدار. فراگیري بخشی هشریعت اهللا را با اجراي دستورهاي ال
، و نیز فراخواندن به سوي ها و معامالت انجام عبادتبراي ینی از علوم و معارف د

ست. لذا این معنا که خدا را  یهگنجد و جزو حفظ شریعت ال ، در این مفهوم میاهللا
زیرا اهللا  باشد؛ داشت شریعت اهللا می و پاس حفظ کن، درست نیست و منظور، حفظ

 فرماید: می کس نیاز ندارد. اهللا متعال، به هیچ

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ  إِن ا وا َ ٱ تَنُ�ُ     ]٧:  حممد[  ﴾ُ�مۡ يَنُ�ۡ  �َّ

 کند. اي مؤمنان! اگر (دین) اهللا را یاري کنید، (اهللا) شما را یاري می

دین اوست؛ به  رساندن اهللا، یاري نید که در این آیه، منظور از یاري کردنِبی می 
 فرماید: ي دیگري می در آیه که چنانت. نیاز اس از همه، بی زیرا اهللا

﴿ ٰ ٓ  َولَوۡ  لَِكۖ َ� ُ ٱ ءُ �ََشا   ]  ٤:  حممد[  ﴾ُهمۡ ِمنۡ  نَتَ�َ َ�  �َّ
 گرفت. خواست، خود از آنان انتقام می و اگر اهللا می

 توانند از عذاب اهللا فرار کنند یا او را درمانده نمایند: طور قطع، کافران نمی به

ُ ٱ َ�نَ  َوَما﴿ َ�ٰ ٱ ِ�  ءٖ َ�ۡ  ِمن ۥِجَزهُ عۡ ِ�ُ  �َّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَ�  تِ َ�
َ
    ]٤٤: فاطر[  ﴾ِض� �ۡ�

 ها و نه در زمین اهللا را درمانده نکرده است. و هیچ چیز نه در آسمان

 َْفْظَك «لذا عبارت�َ َ دین و شریعت  گر این است که هرچه انسان ، بیان»اْحَفِظ ا�َّ
دهد. حال  نیز او را در حفظ و امان خویش قرار می ی را پاس بدارد، اهللا متعالهال

 کند، چیست؟ که اهللا، او را حفظ می ببینیم منظور از این
را که از همه  و مال و خانواده، و دین چنین شخصجان  پاسخ: یعنی خداوند

ها مصون  روي ها و کج هیمراي گ کند و انسان را از همه تر است، حفظ می چیز مهم
شود؛  هرچه راه هدایت را در پیش بگیرد، بر هدایتش افزوده می نسان؛ زیرا ادارد می
 فرماید: می اهللا
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ِينَ ٱوَ ﴿ ْ َتَدوۡ هۡ ٱ �َّ ٰ  ىُهدٗ  َزاَدُهمۡ  ا ٰ َ�قۡ  ُهمۡ َوَءاتَٮ     ]١٧:  حممد[  ﴾١٧ ُهمۡ َوٮ
و آنان که هدایت یافتند، (اهللا) بر هدایتشان افزود و پرهیزکاري و تقوایشان را به آنان 

 بخشید.

گمراه  تر اهی و ضاللت را در پیش بگیرد، بیشمرچنین انسان هرچه گ هم
  نَّ اإل�ساَن إذا أذنََب َصاَر يفإ«در حدیثی آمده است:  که چنان شود؛ می

ْ
 ةٌ تَ ِبِه نُ�ْ قَل

ي سیاهی در دلش  کند، نقطه هرگاه انسان گناه می«یعنی:  )1(؛»َسوداء فإن تاَب ُ�ِيَت
اگر دوباره گناه کند، ». رود به نماید، این نقطه از میان میشود که اگر تو ایجاد می

و با تکرار گناه، این نقطه در دل پدید   گردد میي سیاه دیگري در قلبش ایجاد  نقطه
شود. پس اگر شریعت  دلی و شقاوت بر دل زده می که سرانجام، مهر تیره آید تا این می

ي شما را در حفظ خویش قرار  خانواده جان و مال و ی را پاس بدارید، اهللا متعالهال
 دهد. می

ر تا او را در برابر خویش شریعت اهللا را پاس بدا«فرمود:  اهللا گاه رسول آن
چه که نهی کرده است، دوري  یعنی اگر به دستورهاي اهللا عمل کنی و از آن ؛»بیابی

عناي به م ي رسول خدا نمایی، او را در برابر خویش خواهی یافت؛ این فرموده
ی، هاش توضیح دادم. به هر حال با حفظ دین ال تر درباره ست که پیش همان عبارتی

سوي خیر و نیکی، رهنمون  سان تو را به یابی؛ بدین را در مقابل خویش می خداوند
کند؛ به ویژه اگر در راستاي حفظ و   شود و هر بدي و امر ناگواري را از تو دور می می
 زیرا اگر انسان از اهللا کمک و یاري بجوید از او یاري بجویی؛ دین اهللا، تنهااري هدنگ

ا براي او کافی باشد، ست و کسی که خد اهللا، براي او کافی یقین و بر او توکل کند، به
 فرماید: می کس نخواهد بود. اهللا محتاج هیچ پس از اهللا،

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ُ ٱ ُبَك َحسۡ  �َِّ�ُّ ٱ � َبَعَك ٱ َوَمنِ  �َّ ۡ ٱ ِمنَ  �َّ      ]٦٤: األنفال[  ﴾٦٤ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

 ست. اند، کافی اي پیامبر! اهللا براي تو و براي مؤمنانی که از تو پیروى کرده

، این روایت را با این الفاظ، به هنوان سخن میمون بن مهران، نقل کرده ولياءاأل يةحلر ابونعیم د )1(
 207)؛ البته اصل حدیث با الفاظی غیر از این در صحیح مسلم، ش: 4/89( ولياءاأل يةحلاست؛ نگا: 
 آمده است.
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 فرماید: و می

ْ يُِر�ُدوٓ  �ن﴿ ن ا
َ
ۚ ٱ َبَك َحسۡ  فَإِنَّ  َدُعوكَ َ�ۡ  أ ُ      ]٦٢: األنفال[  ﴾�َّ

 ست. کافی و اگر بخواهند تو را فریب دهند، بدان که اهللا برایت

رو  از این ؛رسد پشتیبان انسان باشد، دیگر، هیچ گزندي به انسان نمی وقتی اهللا
 ».شریعت اهللا را پاس بدار تا او را در برابر خویش بیابی«فرمود:  اهللا رسول

 خواستی، یاري و کمک هرگاه و بخواه اهللا از خواستی، چیزي هرگاه« افزود: سپس

 خداوند، هاي آفریده و ها مخلوق از یک هیچ بر نییع ».کن کمک درخواست اهللا از

 دعا به دست ندارد، وثروتی مال هیچ که نیازمند و فقیر آدمِ مثال: عنوان به مکن. اعتماد

 گمانش که جا آن از گاه آن و فرما. عطا روزي و رزق من به اهللا! یا گوید: می و دارد برمی

 که نیست معلوم کند، دراز مردم پیش نیاز دست اگر اما رسدإ می اش روزي ندارد، را

نْ « است: آمده حدیث در رو این از ندهند؛ یا بدهند او به چیزي
َ
ُخذَ  أل

ْ
َحُدُ�مْ  يَأ

َ
 َحبْلَهُ  أ

ُ  َخْ�ًا نَ اَك لَ  يَِبيَعهُ  ُ�مَّ  َ�يَْحتَِطَب 
َ

  ِمنْ  هل
َ
ْ�َطو انلَّاَس  �َسأَل  نْ أ

َ
وْ  هُ أ

َ
 هریک اگر« یعنی: )1(؛»هُ وَمنَعَ  أ

 بهتر شبرای کند، معاش امرار هیزم شفرو و آوري جمع با و دارد بر را مانشریس شما از

 بدهند او به چیزي که نیست معلوم و کند؛ دراز مردم پیش گدایی دست که این از است

 یا« ».بده روزي من به خدایا!« بگو: و بخواه اهللا از خواستی، می چیزي اگر لذا .»ندهند یا

 اهللا سوي به دعاهایی، چنین با و ».بگردان نیاز بی خود، یرغ از مرا خویش فضل به اهللا!
 هیچ از و »کن کمک درخواست اهللا از خواستی، می کمک هرگاه« چنین هم بیاور. روي

 ناگزیر که سختی شرایط در البته باشی. نیازمند سخت که آن مگر مخواه؛ کمک نسانی،ا

 و باشد اهللا به اعتمادت و لتوک ي همه بگذاري، درمیان کسی با را نیازت شوي، می
 بگذار. میان در است، ساخته او از کاري که کسی با را مشکلت وسیله، یک عنوان به فقط

 خدا، غیر پیش در نیاز تدس کردن دراز که بریم می پی نکته بدین جمله، دو این از

 یا باشد کوچکی چیز براي خدا، غیر پیش در نیاز عرض لذا است؛ تعارض در توحید با

 برایت کمکی بخواهد، اگر متعال اهللا بسا چه است. مکروه و ناپسند بزرگ، نیازي براي

 یکی دست به را تو و نماید برطرف است، خارج همه توان از که را مشکلی و کند فراهم

 .نقل از ابوهریره به 1377صحیح بخاري، ش:  )1(
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 به که دارد آن بر را او و رساند یاري کرده، مسخّر تو براي که هایش آفریده یا بندگان از

 یعنی اصلی، مسبب که نیست جایز برایت عنوان هیچ به حال، ینا با کند. کمک تو

 شاهد نادان، و جاهل افراد از برخی سوي از امروزه که چیزي مانند ببري. یاد از را اهللا

 را کافران این برخی، اند، آمده حکومتشان کمک به کافران چون که سان بدین هستیم؛ آن

 که کند نمی فرقی هستند؛ دشمنشان کفار، ینا که دانند نمی گویا و کنند می تقدیس

 نه. یا کنند کمکشان
 نیست جایز کس هیچ براي و دارند دشمنی شما با قیامت روز تا ها این حال، هر به

 از گاه متأسفانه و نماید؛ دعا برایشان یا و برخیزد ها آن یاري به یا کند دوستی آنان با که

 (که فالنی و فالنی براي حاضریم ما گویند: می که شنویم می نادان افراد این از برخی

 کفار این نام به را فرزندانشان ،برخی حتی !اهللا بر پناه کنیم! فشانی جان است) کافر

 کرد، نمی مسخّر برایشان را نکافرا متعال، اهللا اگر که بدانند باید ها این کنند! می گذاري نام

 و است متعال اهللا ضرردهنده، و دهنده نفع ببرند. پیش از کاري هیچ توانستند نمی خود
َ  إِنَّ « است: آمده حدیثی در کردند؛ کمک شما به که نمود مسخّر را کفار این او، َُؤ�ِّدُ  ا�َّ

َ
 يل

ينَ  هذا َفاِجرِ  بِالرَُّجِل  ادلِّ
ْ
 یاري نیز فاجر شخص با را دین این خداوند،« یعنی: ؛»ال

 مسخّر ما براي را کافران که ببریم یاد از را خدا لطف این نباید گاه هیچ لذا ».رساند می

 که دیدیم را کسی وقتی نماییم. آگاه نکته این از نیز را مردم عموم که ماست بر و فرمود

 باید کردند، کمک ما به که بودند ها همین گوید: می و دارد اعتماد و تکیه کافران، این به

 واهللا رود. می شمار به توحید در خلل و نقص کردي، روي چنین که کنیم یادآوري او به

 اعلم.
 برسانند، تو به نفعی تا شوند جمع مردم ي همه اگر که بدان « فرمود: اهللا رسول

 به مردم سوي از نفعی اگر لذا ».است کرده مقدر برایت اهللا که را چه آن مگر توانند؛ مین

 است. کرده مقدر تو براي ار آن اهللا زیرا ؛است بوده متعال اهللا سوي از که نبدا رسید، تو

 برسانند؛ تو به نفعی هیچ توانند نمی شوند، جمع مردم ي همه اگر که نفرمود اهللا رسول

 ».است کرده مقدر برایت اهللا که را چه آن مگر توانند، نمی« فرمود:
 ي همه اما کنند؛ می کمک هم به و رسانند می نفع دیگر یک به مردم شک، بدون

 لطف همه، از اول لذا است. زده رقم انسان براي که ست تقدیري و اهللا خواست به ها این
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 یا و کند نیکی تو به یا برساند نفعی تو به تا نموده مسخّر  را کسی که است متعال خداي

 نماید. برطرف را مشکلت
 که زیانی مگر ؛توانند نمی برسانند، انسان به زیانی تا شوند جمع همه اگر برعکس،

 به همواره انسان که است این ایمانی، چنین ي الزمه است. کرده مقدر برایش اهللا

 چون نیاورد؛ روي او جز کس هیچ به و کند توکل او بر و باشد وابسته پروردگارش

 زیانی مگر توانند؛ نمی برسانند، او به زیانی تا شوند جمع ها آفریده ي همه اگر که داند می

 اهللا پشتیبانی و حمایت به و خداست به میدشا لذا است. زده رقم برایش اهللا که
 بر هرچند ندارد؛ او غیر از اي واهمه و ترس و اندیشد نمی خدا غیر به و دوزد می چشم

 نگاه امت این گذشتگان به که هنگامی رو این از شوند؛ ارچهکپی و جمع ، او ضد

 و دشمنان نیرنگ د،ان کرده توکل و اعتماد متعال، اهللا به هرگاه که بینیم می کنیم، می
است: نرسانده آنان به زیانی هیچ حسودان، حسادت 

ْ تَۡص  �ن﴿ وا ُ�ِ  ْ ۗ  ًٔ َشۡ�  ُدُهمۡ َكيۡ  يَُ�ُُّ�مۡ  َ�  َوَ�تَُّقوا َ ٱ إِنَّ  ا  ُ�ِيٞط  َمُلونَ َ�عۡ  بَِما �َّ
  ]  ١٢٠: آل عمران[  ﴾١٢٠

چه  رساند. همانا اهللا به آن اگر شکیبایی و تقوا پیشه کنید، مکرشان هیچ زیانی به شما نمی
 دهند، احاطه دارد. انجام می

ِت  األقْالم، ُرفَِعِت « فرمود: اهللا رسول سپس ُحُف  وَجفَّ  نوشتن کار« یعنی: ؛»الصُّ

 بازنگري دیگر، و »است شده خشک ها، نامه دوات و یافته پایان ها، قلم ي وسیله به تقدیر

 تو به که نیست ممکن شده، مقدر برایت چه آن« رو این از نیست؛ کار در اي مراجعه و

 امکان است، نشده مقدر برایت چه آن« فرماید: می حدیث همین در که طور همان ».نرسد

 ».برسد تو به که ندارد
ست و موفقیت با تحمل  با صبر و شکیبایی یقین پیروزي، به«فرمود:  اهللا رسول

ی یقین و باور راسخ داشته باش یعن ؛»ست سختی؛ و در کنار هر سختی، آسانی رنج و
آید و اگر شکیبایی نمودي و مطابق حکم  دست می که پیروزي با صبر و شکیبایی، به

هاي پیروزي را فراهم کردي و بدان عمل نمودي، بدان که اهللا متعال، تو را  اهللا، زمینه
ت و جا به معناي پایداري بر اطاعت اهللا و دوري از معصی کند. صبر در این یاري می

ست که از  هاي سختی نافرمانی او و نیز به معناي استقامت در برابر مشکالت و آزمون
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زیرا دشمن از هر سو به انسان ضربه  خورد؛ رقم می براي انسان العتطرف خداوند م
دهد که توان رویارویی با دشمن را ندارد  زند و گاه، این احساس به آدم دست می می

اما  نماید؛ کند. گاه جهاد را آغاز می جهاد را ترك می شود و و خسته و درمانده می
ه ادام دیگر،شود و  زند و درمانده می رسد، جا می هایی به او می سختیکه  همین
اما از سوي دشمن، رنج و سختی زیادي  دهد؛ دهد؛ برخی از اوقات ادامه می نمی
 د:فرمای می بیند؛ لذا بر او واجب است که پایداري نماید. اهللا می

    ]١٤٠: آل عمران[  ﴾ۥۚ لُهُ ّمِثۡ  حٞ قَرۡ  مَ َقوۡ لۡ ٱ َمسَّ  َ�َقدۡ  حٞ قَرۡ  ُ�مۡ َسسۡ َ�مۡ  إِن﴿
 اگر (در جنگ احد) به شما آسیبی رسید، به کافران نیز چنین آسیبی رسید. 

 فرماید: و می

ْ  َوَ� ﴿ ٓ بۡ ٱ ِ�  تَِهُنوا ْ  إِن ِم� َقوۡ لۡ ٱ ءِ تَِغا   تَُ�ونُوا
ۡ
 يَ  فَإِ�َُّهمۡ  لَُمونَ تَ�

ۡ
  َكَما لَُمونَ �

ۡ
 لَُموَنۖ تَ�

ِ ٱ ِمنَ  ُجونَ َوتَرۡ  ُ ٱ َوَ�نَ  ُجوَنۗ يَرۡ  َ�  َما �َّ     ]١٠٤:  النساء[  ﴾١٠٤ َحِكيًما َعلِيًما �َّ
و در تعقیب و جستجوي دشمن سستی نکنید. اگر شما (هنگام رویارویی با دشمن) متحمل 

کشند؛ ولی شما از اهللا امیدي دارید  می شوید، آنان نیز همانند شما درد و رنج درد و رنج می
 ها ندارند. و اهللا داناي حکیم است. که آن

 ر جهاد را ادامه دهد، اهللا متعالو مسی لذا اگر انسان شکیبایی کند و پایداري نماید
 رساند. کند و به پیروزي می او را یاري می

هرچه  ».ست و گشایش، با تحمل رنج و سختی: «چنین فرمود هم اهللا رسول
در کتابش  زیرا اهللا ؛گردد تر می تر و شدیدتر شود، گشایش، نزدیک ها بیش سختی

 فرماید: می

�ِض� ﴿
َ
وَٓء َوَ�ۡجَعلُُ�ۡم ُخلََفآَء ٱۡ� ن ُ�ِيُب ٱلُۡمۡضَطرَّ إَِذا َدَ�هُ َوَ�ۡ�ِشُف ٱلسُّ مَّ

َ
أ

 
َ
ِۚ َقلِيٗ�  َ�ٰهٞ ءِ أ َع ٱ�َّ ُروَن مَّ ا تََذكَّ  ]٦٢:نملال[   ﴾٦٢ مَّ

کند  گاه که او را بخواند، اجابت می آیا (معبودان باطل بهترند یا) ذاتی که دعاي درمانده را آن
گرداند؟  دیگر) در زمین می نماید و شما را جانشین (یک و سختی و گرفتاري را برطرف می

 پذیرید. آیا معبود برحقی جز اهللا وجود دارد؟ اندك پند می

یابد، منتظر گشایشی از سوي اهللا متعال  تري می ششدت بی ها لذا وقتی که سختی
 باش.
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آري! پس از هر سختی، ». ست و در کنار هر سختی، آسانی«فرمود:  اهللا رسول
و  ؛ست: یک آسانی، پیش از سختی در دو سوي سختی، آسانیآسانی خواهد بود و 

 فرماید: ، پس از سختی؛ اهللا متعال میآن یکی

ُ  ُعۡ�ِ لۡ ٱ َمعَ  فَإِنَّ ﴿     ]٦  ،٥: الرشح[  ﴾٦ ��ُۡ�ٗ  ُعۡ�ِ لۡ ٱ َمعَ  إِنَّ  ٥ اۡ�ً �
 ست. شک در کنار دشواري، آسانی ست. بی گمان در کنار دشواري، آسانی پس بی

 ».شود اي بر دو آسانی، غالب نمی هیچ سختی«گوید:  می $عباس ابن
سه یاد داشته باشد و به این  سزاوار است که انسان، این حدیث را همواره به

 عمل کند. $به پسرعمویش، عبداهللا بن عباس رهنمود سودمند پیامبر
*** 

�َس -٦٤
َ
ْ�ُينُِ�ْم ِمَن «قال:  الرَّابع: عْن أ

َ
دقُّ يف أ

َ
ْ�َماالً ِ�َ أ

َ
وَن أ

ُ
َْعمل

َ
إِنَُّ�ْم تل

 ِ َها ىلَعَ َ�ْهِد رسوِل ا�َّ نَّا َ�ْعدُّ
ُ
َعر، ك ُمِو�قاِت  الشَّ

ْ
 )1([روايت خباري]». ِمَن ال

در نظر شما از مو، دهید که  کارهایی انجام می شما«گفته است:  انس ترجمه:
آن را در زمان  ولی ما -؛باشد اهمیت می ر شما ناچیز و بییعنی در نظ -تر است. باریک
 ».آوردیم شمار می به جزو گناهان نابودکننده خدا رسول

َاِمس: َ�ْن أيب هرْ�َرةَ  -٦٥
ْ

ِ «قال:  عن انليبِّ  اخل ةُ ا�َّ  َ�َغاُر، وََ�ْ�َ
َ

َ َ�َعاىل إِنَّ ا�َّ
ْيهِ 

َ
ُ َعل َمْرُء َما َحرََّم ا�َّ

ْ
يِتَ ال

ْ
، أْن يَأ

َ
 )2([متفق عليه]». َ�َعاىل

ورزد و  عال غیرت میهمانا اهللا مت«فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:
 ».رام کرده استبر او ح ست که بنده مرتکب کاري شود که اهللا این، زمانی

 شرح
نود سال زنده بود.  خدا عمر زیادي کرد و پس از رسول انس بن مالک

ها در رابطه با مسایلی که در زمان  وضعیت مردم در زمان او تغییر نمود و برخی از آن
کردند؛ مانند نماز جماعت که در  داراي اهمیت فراوان بود، کوتاهی می صحابه

اما  کردند؛ معذور در جماعت، شرکت نمی ن و افراد، فقط منافقادوران صحابه

 .6492صحیح بخاري، ش:  )1(
 .2761؛ و صحیح مسلم، ش: 5223حیح بخاري، ش: ص )2(
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نسبت به این امر  ، مردماهللا در دوران رسول رد صحابهیکتدریج بر خالف رو به
کنند تا  مهم کوتاهی نمودند و متأسفانه در دوران ما در رابطه با خود نماز سستی می

خوانند  د و گاه نمیخوانن خوانند یا گاه می چه رسد به نماز جماعت؛ برخی نماز نمی
مسایل  این اعمال، از نظر برخی از مردم ي اندازند. همه تأخیر می را از وقتش به یا نماز

، جزو گناهان و صحابه خدا اما در دوران رسول ست؛ کوچک و ناچیزي
 رفت. شمار می کننده به هالك

حسوب جزو گناهان نابودکننده م نیز در دوران پیامبریا فریب تقلب و خیانت 
هرکس تقلب کند، «یعنی:  )1(؛»َمن َغشَّ فَلَيَس ِم�ِّ «فرموده است:  اهللا شد؛ رسول می

کاري در  این زمان را ببین که تقلب، فریب مردمِ». نیست -پیرو منیعنی  -از من
حتی برخی  ؛دانند تر می رداري را از خیلی از مسایل، ناچیزتر و کوچکهبمعامله و کال

از کسی که تقلب  اهللا که رسول پندارند؛ حال آن زرنگی در معامله میها، این را  از آن
 !اهللاکند، اظهار بیزاري نموده است! پناه بر  یا خیانت می

آن را در شمارِ گناهان نابودکننده  ست که صحابه دروغ نیز جزو مسایلی
ند و دان اهمیت می اي عادي و بی از مردم، دروغ را مسأله اما بسیاري ؛دانستند می
فرموده  اهللا رسولدر صورتی که گویند و هیچ پروایی ندارند؛  سادگی دروغ می به

ی ال« است: َْكِذُب وَ�تحرَّ اباً ِذب َحىتَّ يُ�ْ كَ ال يَزاُل الرَُّجُل يلَ ِ َكذَّ یعنی:  )2(؛»تََب ِعنَْد ا�َّ
، به که نزد اهللا کند تا این گوید و به دروغ گفتن عادت می همواره دروغ می شخص«

 ».شود گو نوشته می عنوان کذاب و دروغ
دروغ  گوید یا به یل خیلی مهم، مانند حق مردم دروغ میاو گاه در رابطه با مس

مردم و اثبات دروغ  لِشود که مالِ او نیست و حتی براي خوردن ما مدعی چیزي می
سان  ینخورد؛ پناه بر خدا! بد کشاند و سوگند دروغ می ها را به دادگاه می خود، آن

هر حال مسایلی  به ها خشمگین است. شود که هنگام مرگ، خدا از آن جزو کسانی می
عوض  دانستند؛ ولی مردم نابودکننده میها را جزو گناهان  آن وجود دارد که صحابه

 .نقل از ابوهریره به 101صحیح مسلم، ش:  )1(
 .نقل از عبداهللا بن مسعود به 2607صحیح مسلم، ش:  )2(
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ر باشد، یتدانند. هرچه ایمانِ انسان قو اهمیت می اند و این مسایل را ناچیز و بی شده
تر شود، در دلش گناه و  ضعیف داند و هرچه ایمان انسان می بزرگگناه و معصیت را 

پندارد؛ لذا نسبت به وظایف  شمارد و آن را عادي و ناچیز می  معصیت را کوچک می
 ایمان است. کند و هیچ پروایی ندارد؛ چراکه سست شرعی خود، سستی و تنبلی می

ورزد و این،  یرت میغ همانا اهللا متعال«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره
 ».ست که بنده، مرتکب کاري شود که اهللا، بر او حرام کرده است زمانی

اما همانند غیرت  باشد؛ می ، یک صفت حقیقی و ثابت براي اهللا»غیرت«صفت 
کمت خویش، برخی از چیزها را بر ح به تر است. خداوند متعال بلکه بزرگ ما نیست؛

واجب فرموده،  ها را که بر آن چه ده است؛ آنبندگانش واجب و برخی را حرام نمو
چه را که بر آنان حرام کرده، به  هاست و آن ي آن و حال و آینده به نفع دین و دنیا

مرتکب عملی شود که اهللا  و وقتی انسان هاست ي آن نیا، و حال و آیندهدضررِ دین و 
آدم چگونه مرتکب گناه آید. واقعاً  غیرت می بر او حرام کرده است، پروردگار متعال به

مصلحت خود او، بر او حرام کرده است، حال  بهآن را  شود که اهللا و معصیتی می
داند که  که می رساند؟! بنده با آن که ارتکاب معصیت، هیچ زیانی به اهللا نمی آن

کند،  پروردگار متعال، حکیم و مهربان است و اگر چیزي را بر بندگانش حرام می
ز نیست؛ بلکه به مصلح ها یا براي محروم کردنشان از آن چی آنخاطر بخل به  به

آید که چگونه  لذا اهللا به غیرت می آورد! خودشان است، باز هم به حرام روي می
 شود؛ می اش با درك این قضیه، باز هم مرتکب معصیت و نافرمانی از اهللا بنده

ْن يَْزِ�َ «فرموده است:  اهللا ویژه در رابطه با گناه زنا. رسول به
َ
ِ أ ْ�َ�ُ ِمَن ا�َّ

َ
َحٍد أ

َ
َما ِمْن أ

َمتُهُ 
َ
ْو تَْزِ�َ أ

َ
مرتکب زنا  -مرد باشد یا زن -هرگاه یکی از بندگان اهللا«یعنی:  ؛»َ�بُْدُه أ

زیرا بدکاري و زنا، روش خیلی پست  ؛»آید غیرت نمی به ي اهللا اندازه کس به شود، هیچ
هاي آن را بر بندگانش حرام  ي زمینه ال، زنا و همهرو اهللا متع ست؛ از این و ناپسندي

 فرماید: می گونه که هماننموده است؛ 

ْ َ�قۡ  َوَ� ﴿ ۖ ٱ َرُ�وا ٰ  َ�نَ  ۥإِنَّهُ  لّزَِ�ٰٓ ٓ  ِحَشةٗ َ�     ]٣٢: اإلرساء[  ﴾٣٢ َسبِيٗ�  ءَ وََسا
 ست. گمان زنا، کار بسیار زشت و راه بد و ناپسندي و به زنا نزدیک نشوید؛ بی
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تر و شدیدتر از سایر  شود، بیش اش مرتکب می به گناه زنا که بنده اهللاغیرت 
چون لواط  لذا روشن است که از گناهی هم ؛دهند ست که بندگانش انجام می گناهانی

آید؛ زیرا این گناه، از زنا نیز  بازي، بیش از هر گناه دیگري به غیرت می جنس یا هم
آن را بدتر از زنا قرار داده و سخن لوط  باشد و اهللا متعال و ناپسندتر میبدتر 
 چنین بیان فرموده است که: به قومش را این پیامبر

  ۦٓ ِمهِ لَِقوۡ  قَاَل  إِذۡ  َولُوًطا﴿
ۡ
تَ�

َ
َحدٖ  ِمنۡ  بَِها َسَبَقُ�م َما ِحَشةَ َ�ٰ لۡ ٱ تُونَ �

َ
 لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ ّمِنَ  أ

   ]  ٨٠: األعراف[  ﴾٨٠
 ک از جهانیان پیش از شما انجام نداده است؟ی شوید که هیچآیا مرتکب کار زشتی می

ي  و درباره ؛ ﴾ِحَشةَ َ�ٰ لۡ ٱ﴿آورد: » الف و الم«را با » فاحشه«ي  در این آیه، واژه
ٰ ﴿»: الف و الم«زنا، بدون  کند؛ یعنی لواط، عین  و این دو با هم فرق می ﴾ِحَشةَ�

 باشد. ند میترین کار ناپسند است و زنا، یکی از کارهاي ناپس بدکاري یا بزرگ
آید؛  خواري نیز به غیرت می از سایر کارهاي حرام مثل دزدي و شراب اهللا متعال

 ورزد. تر غیرت می تر باشد، اهللا متعال بیش البته هر چه زیان و زشتی گناه بیش
کند و روش اهل سنت و  را براي اهللا متعال ثابت می» غیرت«این حدیث، صفت 

هاي صفات، این است که صفات  ر احادیث یا آیهي این حدیث و سای جماعت درباره
دانند؛ از  باشد، برایش ثابت می می ي اهللا گونه که شایسته ها را آن شده در آن ثابت
آید، اما غیرتش مانند غیرت مخلوق نیست؛ و اهللا  غیرت می گویند: اهللا، به رو می این

، داراي صفات اش مانند شادي مخلوق نیست؛ اهللا گردد، ولی شادي شادمان می
ش یها و هیچ همانندي و شباهتی به صفات آفریده ستي او ست که شایسته کاملی
 ندارد.

*** 

اِدس: َ�ْن أيب ُهرْ�َرةَ  -٦٦ نَُّه سِمع انلَّيِبَّ  السَّ
َ
�  :ًة ِمْن بَِ� إرِْسائيل: «َ�ُقول

َ
الَث

َ
إِنَّ ث

ْن يَبْتَ 
َ
ُ أ َراَد ا�َّ

َ
ْ�َ�، أ

َ
َرع، وأ

ْ
ق
َ
بَْرص، وأ

َ
ٍء أ يُّ يَشْ

َ
قال: أ

َ
بَْرَص ف

َ
 األ

َ
ىت

َ
اك، فأ

َ
ِْهْم َمل لَيُهْم َ�َبعث إيِلَ

َذرِ� انلَّاس، َ�َمَسحُه 
َ
ْد ق

َ
ي ق

َّ
ٌ َحَسن، و�ُْذَهُب ع�ِّ اذل ْوٌن حسٌن، وَِج�ْ

َ
ْك؟ قال: ل حبُّ إيِلَ

َ
أ

 ْ
َ

َحبُّ إيِل
َ
اِل أ

ْ
يُّ امل

َ
أ
َ
 َحسنا. قال: ف

ً
ْونا

َ
ْعِطَي ل

ُ
ََقُر فَذَهب عنُه قذرهُ وَأ اَل ابلْ

َ
ْو ق

َ
ك؟ قال: اِإلبُل أ

َك �ِيها.
َ
ُ ل قال: باَرك ا�َّ

َ
ًة ُعرَشاء، ف

َ
ْعِطَي نَاق

ُ
 َشكَّ الرَّاوِي فأ
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ي 
َّ

ْك؟ قال: َشْعٌر حسن، و�ْذهُب ع�ِّ َهَذا اذل حب إيِلَ
َ
ٍء أ يُّ يَشْ

َ
قال: أ

َ
رَع ف

ْ
ق
َ
 األ

َ
ىت

َ
فأ

ْعِطَي َشعراً 
ُ
مسحُه عْنه. أ

َ
ِذَر� انلَّاس، ف

َ
َقر،  ق ْك؟ قال: ابلْ حبُّ إيِلَ

َ
َمال. أ

ْ
يُّ ال

َ
أ
َ
حسنا. قال ف

َك �ِيَها.
َ
ُ ل ِعطَي بقرةً حاِمال، وقال: بَاَرَك ا�َّ

ُ
 فأ

برِْصَ انلَّاَس 
ُ
أ
َ
َّ برََصي ف ُ إيِلَ ْن يُردَّ ا�َّ

َ
ْك؟ قال: أ َحبُّ إيِلَ

َ
ٍء أ يُّ يَشْ

َ
قال: أ

َ
ْ�َ� ف

َ
 األ

َ
ىت

َ
أ
َ
ف

 ُ َردَّ ا�َّ
َ
ْعِطَي َشاةً وادِلاً  َ�َمَسَحُه ف

ُ
أ
َ
غنُم ف

ْ
َحبُّ إيِْلك؟ قال: ال

َ
َماِل أ

ْ
يُّ ال

َ
أ
َ
ِْه برَصَه. قال: ف إيِلَ

نْتجَ 
َ
أ
َ
َغَنم.  ف

ْ
َهَذا َواٍد ِمَن ال

َ
ََقر، َول َهَذا َواٍد ِمَن ابلْ

َ
َ َهذا، فاَكَن لَِهَذا َواٍد ِمَن اِإلبِل، ول

َّ
 هَذاِن َوودل

برص يف صو
ْ
 األ

َ
َِباُل يف ُ�مَّ إِنَُّه أىت

ْ
قال: رَُجٌل ِمْسكٌ� قِد انَقطعْت يِبَ احل

َ
َرتِِه َوَهْيئتِه، ف

 َ ْ�ِ
ْ

ََسن، واجل ْوَن احلْ
َّ
ْ�َطاَك الل

َ
ي أ

َّ
َك بِاذل

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
ِ ُ�مَّ بِك، أ  با�َّ

َّ
َْوَم إِال  يِلَ ايلْ

َ
ال بَالغ

َ
َسَفرِي، ف

ُغ بِِه يف سَفرِي، فقا
َّ
تبل

َ
َمال، بَعِ�اً أ

ْ
ََسن، وال ْم احلْ

َ
ل
َ
ُك أ

ُ
ْعرف

َ
 أ

ِّ
�

َ
�
َ
ثِ�ٌة. فقال: ك

َ
ل: احلُقوُق ك

ُت َهذا املاَل اَكبراً َ�ْن اكبِر، 
ْ
، فقال: إِنَّما َورث ْ�َطاَك ا�َّ

َ
أ
َ
ق�ا، ف

َ
بْرَص َ�ْقُذُرَك انلَّاس، ف

َ
تَُ�ْن أ

ْنت.
ُ
ُ إىِل َما ك َك ا�َّ َص�َّ

َ
 ف

ً
ْنَت اَكِذبا

ُ
 فقال: إِْن ك

َرع يف صور
ْ
ق
َ
 األ

َ
ىت

َ
ا، وأ ْيه ِمْثَل َماردَّ َهذَّ

َ
اَل هلَذا، َوَردَّ َعل

َ
ُ ِمْثَل ما ق تِه وهيئَتِه، َ�َقاَل هلَ

ْنت.
ُ
َصّ�ََك اُهللا إيَِل َماك

َ
 ف

ً
ْنَت اَكِذبا

ُ
قال: إِْن ك

َ
 ف

َِباُل 
ْ

ْ�َ� يف ُصورتِِه وَهْيئَتِه، فقال: رَُجٌل ِمْسكٌ� واْ�ُن َسبِيٍل اْ�َقَطَعْت يِبَ احل
َ
 األ

َ
ىت

َ
وأ

ُغ 
َّ
َ�َبل

َ
ْيَك برَصَك َشاةً أ

َ
ي َردَّ َعل

َّ
َك باذل

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
ِ ُ�مَّ بِك، أ  بِا�َّ

َّ
 يِلَ ايَلْوَم إِال

َ
ال بَالغ

َ
بَِها يف َسَفرِي، ف

ِ ما  َوا�َّ
َ
ُخْذ َما ِشْئَت َودْع َما ِشْئَت ف

َ
َّ برَصي، ف ُ إيِلَ َردَّ ا�َّ

َ
ْ�َ� ف

َ
ْنُت أ

ُ
ْد ك

َ
يف َسَفرِي؟ فقال: ق

ْجهَ 
َ
ُ أ َما اْ�ُتلِيُتْم َ�َقْد ريَض ا�َّ إِ�َّ

َ
َك ف

َ
ْمِسْك مال

َ
ِ عزَّ وجل. فقال: أ َخْذتَُه �َّ

َ
َْوَم �يِْشٍء أ ُدَك ايلْ

 )1([متفق عليه]». عنك، َوَسَخَط ىلَعَ َصاِحَبْيَك 
سه نفر در «شنیدم که فرمود:  اهللا گوید: از رسول می ابوهریره ترجمه:

ل بود و سومی پیس داشت و دیگري، کچ ها بیماريِ ی از آناسرائیل بودند که یک بنی
سوي آنان فرستاد.  هب اي ها را بیازماید. پس فرشته اراده کرد که آن نابینا؛ اهللا متعال

نزد تو چیست؟ گفت: رنگ زیبا و  ترین چیز فرشته نزد پیس آمد و گفت: محبوب
مردم از من شده باعث نفرت و دوري که و برطرف شدن این عیب پوست زیبا، 

زیبایی به  اش برطرف شد و رنگ و پوست دستی بر او کشید و بیماري فرشته است.
ترین مال نزد تو چیست؟ گفت: شتر یا  فرشته پرسید: محبوب او عطا گردید. سپس

 .2964؛ و صحیح مسلم، ش: 3464صحیح بخاري، ش:  )1(
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اهللا و گفت:  به او دادشتري آبستن،  باره شک کرده است.)  پس گاو. (راوي، در این
 دهد. ترکبرایت ب در آن
ترین چیز نزد تو چیست؟ گفت:  ل آمد و گفت: محبوبچفرشته نزد مرد کَ پسس

دستی بر  نفرت مردم از من، شده است. فرشتهو رفع این عیب که باعث موي زیبا 
 گاه طرف شد و مویی زیبا به او عطا گردید. آناش بر سرش کشید. در نتیجه کچلی

ت: گاو. پس گاوي آبستن به او تر است؟ گف مال نزد تو محبوبین فرشته پرسید: کدام
 برکت دهد.برایت  اهللا در آنعطا کرد و گفت: 

که  ترین چیز نزد تو چیست؟ گفت: این بنزد نابینا آمد و گفت: محبو سرانجام
را به من بازگرداند تا مردم را ببینم. فرشته دستی بر چشمانش کشید و  ام بینایی اهللا

ترین مال نزد تو  گاه فرشته پرسید: محبوب د. آنگردانیاش را به او باز ییخداوند، بینا
گاو  آن شتر و پس گوسفندي آبستن به او عطا کرد. سپس چیست؟ گفت: گوسفند.

و  ؛که نفر اول، صاحب یک دره پر از شتراي  گونه به ؛وگوسفند، زاد و ولد کردند
 شد. یک دره پر از گوسفندصاحب و سومی،  ؛اویک دره پر از گصاحب دومی، 

نزد اولی رفت و گفت: فقیر و مسافري غریب و  پیس آدمِفرشته به شکل  سپس
امیدم به توست تا  اهللاز  ام و چیزي ندارم که به مقصد برسم. امروز، پس مانده درراه

ذاتی که به تو خاطر همان  هبخواهم  از تو میبه مقصد برسم. به من کمک کنی که 
 ي وسیله هتا ب به من بدهیشتري  ،است عنایت کرده رنگ و پوست زیبا و مال فراوان

و  -ي من است و حقوق زیادي بر عهدهمرد گفت: تعهدات  آن به مقصد برسم. آن
آیا تو همان فرد پیس  شناسم؛ فرشته گفت: گویا تو را می .-ک کنممتوانم به تو ک نمی

رد؟ همه چیز به تو عنایت ک و اهللا متعالو فقیر نیستی که مردم از تو متنفر بودند 
ام. فرشته گفت: اگر دروغ  ارث برده گفت: این اموال را پشت به پشت از نیاکانم به

 گرداند.یت اول برعگویی، خداوند تو را به همان وض می
رفت و سخنانی را که  به کچلی، نزد دومین نفر به شکل فرد مبتال ،فرشته گاه آن

ی داده بود. فرشته اول د که پاسخی را دا همان او،گفته بود، به او نیز گفت.  یبه اول
 گرداند.وضعیت اول برتو را به  اهللاگویی،  گفت: اگر دروغ می

و رفت و گفت: مردي مسکین و به شکل همان مرد نابینا نزد ا ،فرشته سپس
امیدم به توست بعد از خدا،  ،امروز چیزي ندارم که به مقصد برسم.و  مسافري غریبم
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را به تو  ات بیناییکه ذاتی خاطر همان  هم. ببه مقصد برسکه به من کمک کنی تا 
 نابینا بودم؛ برگرداند، گوسفندي به من بده تا با آن به مقصد برسم. آن مرد گفت: من

خواهی، بگذار.  خواهی، بردار و هرچه می یچه مهر. ام را به من بازگردانید اهللا، بینایی
، از تو دریغ نخواهم کرد. اهللاخاطر رضاي  هببرداري، هرچه  که امروزسوگند به اهللا 

از تو خشنود و از ؛ اهللا، ار. شما مورد آزمایش قرار گرفتیدد فرشته گفت: مالت را نگه
 .دوستانت، ناراض شد

 شرح
اسرائیل را از  داستان سه نفر از بنی روایتی نقل کرده که ابوهریره /مؤلف

 کند. حکایت می خدا زبان رسول
، برادر اسماعیل است؛ موسی، هارون، راهیمبن اب )1(اسرائیل، همان اسحاق

ها  هستند. اسماعیل که پدر عرب اسرائیل، از نسل اسحاق ي بنی عیسی و همه
ها،  اسرائیل و عرب رو بنی باشد؛ از این می رود، برادر اسحاق شمار می به

اسرائیل، نقل شده است  ي بنی هاي زیادي درباره روایت دیگر هستند. عموزادگان یک
 باشد: بر سه نوع میو 

 چه در قرآن آمده است. اول: آن
 چه در سنت صحیح آمده است. دوم: آن
 شود. اسرائیل نقل می چه از علما و پارسایان بنی سوم: آن

هاي اول و دوم، هیچ شکی نیست که درست است و در پذیرش  ي گزینه درباره
ي  ي قرآن در آیه مثل حکایت مورد اشاره ؛ها هیچ شک و تردیدي وجود ندارد آن

 ي بقره: سوره 246

یل، همان اسحاق الصالحین، آمده است که اسرائ ي شنیداري شرح ریاض ي چاپی و نسخه در نسخه )1(
ي  است، نه اسحاق. ر.ك: سوره که نزد اهل علم، مشهور است که اسرائیل، یعقوب حال آن؛ باشد می
اسرائیل  گوید: اهللا متعال، بنی ي بقره، می سوره 40ي  اهللا در تفسیر آیه کثیر رحمه . ابن93ي عمران، آیه آل

راي تشویق و برانگیختن آنان، نام پدرشان دهد و ب فرمان می را به پذیرش اسالم و پیروي از محمد
 .کند را که همان یعقوب پیامبر است، ذکر می اسرائیل
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لَمۡ ﴿
َ
ۡ ٱ إَِ�  تَرَ  � ٰٓ إِسۡ  بَِ�ٓ  ِمنۢ  َمَ�ِ ل ْ  إِذۡ  ُموَ�ٰٓ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ  ءِيَل َ� َُّهمُ  ِ�َِ�ّٖ  قَالُوا  َ�َا َعۡث �ۡ ٱ ل

ِۖ ٱ َسبِيلِ  ِ�  تِۡل نَُّ�ٰ  َملِٗ�  �َّ  قَِتاُل لۡ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  ُكتَِب  إِن ُتمۡ َعَسيۡ  َهۡل  قَاَل  �َّ
َ
ْۖ تَُ�ٰ  �  تِلُوا

 ْ ٓ  َوَما قَالُوا �َّ  َ�َا
َ
ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  تَِل نَُ�ٰ  �     ]٢٤٦: البقرة[  ﴾�َّ

کردند و) به پیامبرشان آیا آن گروه از بنی اسرائیل را ندیدي که پس از موسی (زندگی می
 گفتند: فرماندهی برایمان انتخاب کن تا در راه اهللا بجنگیم.

 روایت کرده است. از پیامبر بوهریرهیا همانند همین حدیث که ا
اسرائیل روایت شده، خود بر سه  چه از علما و پارسایان بنی اما نوع سوم، یعنی آن

 نوع است:
رو  چه که شریعت به نادرستی یا بطالن آن، گواهی داده است و از این اول: آن

تفسیرهاي قرآن، زیادي در برخی از » اسرائیلیات«هایی را بپذیریم.  نباید چنین روایت
در تعارض قرار دارد و شریعت،  هاي شریعت ها و داده که با آموزهشود  مشاهده می

 ها را باطل و نادرست دانسته است. آن
ها گواهی داده است؛ چنین  به درست بودن آن هایی که شریعت دوم: روایت

اسرائیل  هایی از بنی باشد؛ زیرا اگرچه خبرها یا گزارش هایی قابل قبول می روایت
 ها را تأیید کرده، لذا قابل قبول است. آن جا که شریعت، درستیِ است، اما از آن

ایی را ه اند و نه رد. چنین روایت هایی که در شریعت، نه تأیید شده سوم: روایت
است نادرست  ها را تصدیق کنیم، ممکن اگر آنزیرا  کنیم و نه رد؛ نه تصدیق می

اگر تکذیب کنیم،  چنین ایم. هم هاي باطل را تصدیق نموده روایت باشند و ما، ندانسته
رو چنین  ها را رد نماییم. از این امکان دارد که درست باشند و ما، ندانسته آن

کنیم و نه رد؛ البته اشکالی ندارد که در ترغیب و ترهیب،  هایی را نه تصدیق می روایت
هایی استفاده  از چنین روایتکننده یا ترساننده هستند،  یعنی در مواردي که تشویق

 )1(نماییم.
اسرائیل اشاره  ي سه نفر از بنی ی دربارههدر این حدیث، به آزمون ال اهللا رسول

بیماري پوستی داشت، یعنی  ها می نمایانی داشتند؛ یکی از آنکرده که بیماري جس

بدان اشاره کرد؛  /البته نقل اسرائیلیات در ترغیب و ترهیب نیز شرایطی دارد که عالمه عثیمین )1(
 ببینید. (مترجم). /توانید در اإلعتصام شاطبی تفصیل این را می
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ا مورد ها ر اهللا متعال اراده کرد که آنپیس بود؛ دیگري کچل بود و سومی، نابینا. 
آزماید تا  اش را هرگونه که بخواهد، می آزمایش قرار دهد. پروردگار متعال، بنده

صبري؟ یا اگر نعمتی به او  کند یا بی اش در مصیبت صبر می مشخص شود که آیا بنده
 شود؟ آورد یا غافل و فریفته می جا می برسد، شکر خدا را به

ها رفت  د. فرشته نزد یکایک آنها فرستا یکی از فرشتگانش را به سوي آن اهللا
ها پرسید که بیش از همه، چه دوست دارند؟ ابتدا نزد پیس رفت و این سؤال  و از آن

ه باعث زنگ زیبا و پوست زیبا و برطرف شدن این عیب ک«را از او پرسید. پاسخ داد: 
زیرا براي انسان، خیلی مهم است که عیبی ظاهري  ؛»نفرت مردم از من شده است

دستی  کند. فرشته سان، دور یا متنفر میم را از انهایی که مرد ویژه عیب ه باشد؛ بهنداشت
اش برطرف شد و رنگ و پوست زیبایی  بر او کشید؛ در نتیجه پیسی یا بیماري پوستی

پاسخ داد: » ترین مال، نزدت چیست؟ محبوب«به او عطا گردید. فرشته از او پرسید: 
زیرا خواهیم دید که به کچل،  ؛»شتر«رسد که گفته بود:  نظر می هچنین ب». شتر یا گاو«

شود. به هر حال، شتري آبستن به او داد و برایش دعا کرد که  گاوي آبستن عطا می
سان، عیب بدنی او و فقرش از  برکت دهد. بدین شتر خداوند، براي او در این ماده

 و فرشته برایش دعاي برکت کرد. میان رفت
گفت:  »ترین مال، نزد تو چیست؟ محبوب«ز او پرسید: سپس نزد کچل رفت و ا

دستی بر  هفرشت». موي زیبا و رفع این عیب که باعث نفرت مردم، از من شده است«
ترین  سرش کشید و موي زیبایی به او عطا شد. و وقتی از او سؤال کرد که محبوب

گاه فرشته  آن و گاو آبستنی به او عطا گردید.». گاو«مال نزد تو چیست، پاسخ داد: 
 برایش دعاي برکت کرد.

پاسخ داد: » بیش از همه، چه دوست داري؟«فرشته نزد نابینا رفت و از او پرسید: 
دقت کنید که نابینا ». ام را به مردم بازگرداند تا بتوانم مردم را ببیینم که اهللا، بینایی این«

اشته باشد تا بتواند چه گفت. تنها چیزي که او خواست، این بود که چشمان بینایی د
درخواست کردند؛  ؛ اما پیس و کچل، بیش از نیازشانها مردم را ببیند ي آن وسیله به

و کچل نیز درخواست موي زیبا نمود. و ». پوستی زیبا و رنگی زیبا«پیس گفت: 
ها بود؛ اما تنها  ي این دو، فراتر از برطرف شدن بیماري یا عیب ظاهري آن خواسته

گاه فرشته از او پرسید:  ا درخواست کرد، دو چشم بینا بود. آنچیزي که نابین
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اوست ي زهد  این هم نشانه». گوسفند«پاسخ داد: » ترین مال، نزد تو چیست؟ محبوب«
و  بهاتر کمچون گوسفند، در مقایسه با گاو و شتر،  که درخواست شتر یا گاو نکرد؛

 اي برکت کرد.تر است؛ فرشته، گوسفندي به او داد و برایش دع کوچک
گاوِ دومی و گوسفند سومی، برکت داد  و هر یک از  اهللا متعال، در شترِ اولی و

 اي از مالی گردید که به او عطا شد. ها، صاحب دره آن
من، «و پیس، نزد اولی رفت و به او گفت:  سپس این فرشته، به شکل آدمِ فقیر

ه مقصد برسم. امروز، اول به فقیر و مسافر غریبی هستم که خرجِ سفرم را ندارم تا ب
سان  بدین». کمک اهللا، سپس به کمک تو امیدوارم که خودم را به مقصد برسانم

خاطر ذاتی که  خواهم به از تو می«خودش را سخت نیازمند، معرفی کرد و به او گفت: 
ي آن، به مقصد  وسیله پوست زیبا و مال به تو عطا کرده، یک شتر به من بدهی تا به

اي از شتر داشت، بخل ورزید و گفت: تعهدات و  که دره با آن اما آن شخص». برسم
خواهد کمکی به او  ند که نمیسان به او فهما حقوق زیادي بر گردن من است. بدین

تر بود؟ او، فقیر و مسافر غریبی بود که هیچ چیزي  اما چه کسی از او مستحق بکند؛
 براي رسیدن به مقصد نداشت!

ي  بهانه آورد و به او کمک نکرد. فرشته، گذشته شخصِ نوکیسه با این حال، این
شناسم؛ آیا تو، همان فرد  گویا من، تو را می«او را برایش یادآوري کرد و به او گفت: 

پیس و فقیر نیستی که مردم از تو متنفر بودند و خداوند، به تو مال و پوست و رنگ 
ها را  این«را انکار کرد و گفت:  یهال پناه برخدا! آن شخص نعمت» زیبا عطا کرد؟

، گویی اگر دروغ می«فرشته به او گفت: ». ام ارث برده کان خود، بهاپشت به پشت از نی
یعنی مثل اول، پیس و فقیر شوي. چنین  ؛»خداوند، تو را به همان حال اول برگرداند

شته، به رشته را پذیرفت؛ زیرا اگرچه دعاي فررسد که اهللا متعال، دعاي ف نظر می به
گفت، دعاي  جا که آن فرد دروغ می مشروط بود، اما از آن آن شخصگو بودن  دروغ

 مشروط فرشته، پذیرفته شد.
سپس فرشته نزد کچل رفت و به همان شکل، درخواست کمک کرد؛ اما همان 

، تو را گویی، خداوند اگر دروغ می«پاسخی را شنید که اولی، گفته بود. لذا دعا کرد: 
 ».اول برگرداندبه وضعیت 
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من، «پاسخ داد:   را به او یادآوري نمود. نابیناگاه نزد نابینا رفت و نعمت اهللا آن
ام را به من بازگردانید؛ من، فقیر بودم و اهللا به من مال و ثروت  نابینا بودم و اهللا، بینایی

ز خواهی، بگذار. به اهللا سوگند که امرو خواهی، بردار و هرچه می بخشید. هرچه می
قدر  ببینید که چه». خاطر اهللا، از تو دریغ نخواهم کرد هرچه گوسفند برداري، به

مالَت را «کرد! فرشته به او گفت:  ی، اعتراف میهگزار بود و به لطف و نعمت ال سپاس
دار؛ شما مورد آزمایش قرار گرفتید. اهللا از تو راضی شد و از دوستانت،  براي خود نگه

به او گفت:  دهد که همه، از این ماجرا باخبر بودند که فرشته این، نشان می». ناراض
لذا مالش برایش ماند و نعمت بینایی را که ». ناخشنود گردید خداوند، از دوستانت«

رسد که آن دو نفر، دوباره فقیر و  نظر می اهللا به او داده بود، از دست نداد؛ اما چنین به
 ناك شدند. عیب

هاي حفظ و افزایش آن است؛  ر نعمت، یکی از زمینهگیریم که شک لذا نتیجه می
 فرماید: می گونه که اهللا همان

ذَّنَ  �ذۡ ﴿
َ
زِ�َدنَُّ�ۡمۖ  ُ�مۡ َشَكرۡ  لَ�ِن َر�ُُّ�مۡ  تَأ

َ
 لََشِديدٞ  َعَذاِ�  إِنَّ  ُ�مۡ َ�َفرۡ  َولَ�ِن َ�

    ]٧: ابراهيم[ ﴾٧
گزاري نمایید، حتماً نعمتم را بر  سپاس یاد آورید) که پروردگارتان وعده داد: اگر و زمانی (را به

 گمان عذابم سخت و شدید است. افزایم و اگر ناسپاسی کنید، بی شما می

باشد؛ از  می هاي اهللا ها و نشانه اي از آیه داستان این سه نفر، دلیلی بر پاره
 جمله:

نور  ها را از اند که اهللا متعال آن اثبات وجود فرشتگان؛ فرشتگان، جزو عالَم غیب
و به  بخشیدههاي خود، قدرت و توان زیادي به آنان  آفریده و براي اجراي فرمان

ي  کنند و همه گاه از فرمان اهللا سرپیچی نمی ها، اراده و تصمیمی داده است که هیچ آن
 دهند. انجام می شود، دستورهایی را که به آنان داده می

ها  ي انسان ل و قیافهکیابیم که گاه فرشتگان، خود را به ش چنین درمی هم
 نزد این سه نفر آمد. اي به شکل انسان فرشتهبه فرمان اهللا،  که چنان آورند؛ درمی

ي شخص  بریم که گاه، فرشتگان خود را به شکل و قیافه و بدین نکته نیز پی می
ي قبلی هریک از  طور که این فرشته، بار دوم با شکل و قیافه آورند؛ همان  معینی درمی

 نفر، نزدشان رفت. این سه
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ي مشخصی، براي  یابیم که اشکالی ندارد که انسان، با شکل و قیافه چنین درمی هم
ي یک آدمِ نیازمند و  این فرشته، با شکل و قیافه که چنانآزمایش یک نفر اقدام کند؛ 

بیمار یا مسافري غریب، به سراغ هر یک از این سه نفر رفت تا دلشان به حالش 
گاه بیمار  دانیم، فرشتگان هیچ جا که ما می داند، اما تا آن ر میبسوزد؛ خدا بهت

آورد تا بندگانش را  ها را به صورت افراد بیمار درمی اهللا متعال، آن شوند؛ ولی گاه نمی
 بیازماید.

، عیبِ پیس، کچل و نابینا با دست کشیدن استاین روایت آمده در طور که  همان
اش فقط  ند، براي تحقق ارادهاي ک  اراده  متعالبرطرف شد؛ زیرا هرگاه اهللافرشته، 

شود که اهللا خواسته است. اگر اهللا  ست که بگوید: بشو؛ پس همان چیزي می کافی
اما فرشته و دست کشیدن  کرد؛ برطرف می ها را از آن عیبِ هریکخواست،  متعال می

 ها قرار داد. براي آزمایش آن یاو را وسیله یا سبب
اندازد و  انسان برکت میاهللا متعال، در مال  آید که گاه ن برمیز این حدیث چنیا

دست  به ي زیادي از آن ول و نتیجهیابد و محص مال انسان، افزایش می در نتیجه
یکی از این سه نفر، صاحب یک دره شتر شد و دیگري به یک دره  که چنانآید؛  می

گردید. و این، از پر از گاو دست یافت و سومی، صاحب یک دره پر از گوسفند 
 بود. برکت خداوند

رسانی به  ی و نفعههاي ال ها در شکرگزاري نعمت یابیم که انسان چنین درمی هم
تري به آنان داده شد،  که مال و ثروت بیش اند؛ پیش و کچل، با آن دیگران، متفاوت

همه ثروت را پشت به پشت، از پدران  ی را انکار کردند و گفتند که اینهنعمت ال
ها  به آن تر فقیر بودند و اهللا متعال پیش گفتند؛ چون اند. اما دروغ می ارث برده خود به

اما نابینا، شکر خدا نمود و به لطف و احسان پروردگار اعتراف  طا کرد؛مال و ثروت ع
رهنمون شد؛  داد و او را به راه راست و درست رو اهللا متعال، توفیفش کرد و از این

 خواهد، بگذارد. خواهد، بردارد و هرچه می ه داد که هرچه میلذا به فرشته اجاز
شود و  براي اهللا متعال ثابت می» خشم«و » خشنودي«از این حدیث، دو صفت 

ها را جزو صفات  ست که باید آن یابیم که این دو صفت، جزو صفاتی سان درمی بدین
ن دو صفت، وصف شده براي پروردگارمان بدانیم؛ زیرا خداوند، خود را با ای ثابت
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ي توبه، صفت رضایت یا خشنودي را  سوره 100ي  نموده است؛ در قرآن کریم، آیه
 کند: ثابت می براي اهللا

ُ ٱ رَِّ�َ ﴿ ْ  ُهمۡ َ�نۡ  �َّ   ﴾هُۚ َ�نۡ  َورَُضوا

 ها نیز اهللا خشنودند. ها راضی است و آن اهللا، از آن

 خوانیم که: چنین در اثبات صفت خشم در قرآن کریم می هم

ن﴿
َ
ُ ٱ َسِخَط  أ ونَ َ�ٰ  ُهمۡ  َعَذابِ لۡ ٱ َوِ�  ِهمۡ َعلَيۡ  �َّ     ]٨٠: دة املائ[  ﴾٨٠ ِ�ُ

 برند.سان)  که اهللا بر آنان خشم گرفت و آنان براي همیشه در عذاب به سر می(بدین

 فرماید: چنین می هم

ُ ٱ وََغِضَب ﴿     ]٩٣:  النساء[  ﴾ۥَولََعَنهُ  هِ َعلَيۡ  �َّ
 خشم گرفته، و او را از رحمتش دور نموده است.و اهللا بر او 

شده براي اهللا را قبول  اهل سنت و جماعت، این صفات و دیگر صفات ثابت
ها براي اهللا متعال، ثابت  دارند و بر این باورند که این صفات، به صورت حقیقی آن

گونه  همان ؛ها، هیچ همانندي و شباهتی ندارد ها و آفریده است؛ اما با صفات مخلوق
 ها نیست. یک از مخلوق ، شبیه هیچکه ذات اهللا

اسرائیل  انگیزي در میان بنی هاي عجیب و شگفت گر وجود نشانه این حدیث، بیان
ها  بیان کند تا از آنها را براي ما  اي از آن را بر آن داشته که پاره اهللا که رسول است 

که وارد غار شدند و مثل همین حدیث یا داستان آن سه نفري  درس بگیریم؛
ه اعمال نیکشان، از که با توسل ب ي غار را بر روي آنان بست تا این اي دهانه صخره

 درخواست نجات کردند. خداوند متعال
از  ئیل را براي ما بیان فرموده است؛اسرا هاي پندآموز بنی داستان آري! پیامبر

هاي  اگر انسان، شکر نعمترو ما باید از این حدیث، عبرت بگیریم و بدانیم که  این
ق اموالش را بدهد، این، ی را ادا کند و به فضل و لطف اهللا، اعتراف نماید و حقوهال

 باشد. اي براي حفظ و برکت اموالش می وسیله خود
*** 
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ْوٍس  -٦٧
َ
اِد بْن أ ابِع: َ�ْن أيب َ�ْعَ� َشدَّ يِّس َمْن َداَن «قال:  عن انليب السَّ

َ
الك

ِ األما� َ�ْفَسه، َوَعِمَل  ْ�َبَع َ�ْفَسه َهواَها، وتَم�َّ ىلَعَ ا�َّ
َ
َعاِجُز َمْن أ

ْ
ْوت، َوال

ْ
 ».ملِا َ�ْعَد امل

 )1(دانسته است.] حسن[ترمذي، روایتش کرده و آن را 
ست  زیرك، کسی«فرمود:  گوید: پیامبر می ابویعلی، شداد بن اوسترجمه: 

(براي آخرت)، کار نماید؛ و ناتوان، که خویشتن را محاسبه کند و براي پس از مرگ 
ها و آرزوهاي نفسانی خویش، پیروي کند و امید و آرزوي  ست که از خواسته کسی

 ».جا به خداوند داشته باشد هاساس و ناب بی
 شرح

آمده است و به آدم زیرك و دوراندیشی گفته  »الَكيِّس«ي  در حدیث، واژه
هاي شب و روز را از  یک از لحظه یچداند و ه شود که هر فرصتی را غنیمت می می

اعمالش را وارسی ، بدین معناست که »کند خویشتن را محاسبه می«دهد.  دست نمی
چه که منع  چه را که دستور یافته، انجام داده یا از آن کند که آیا آن نماید و نگاه می می

در صورت  کوتاهی کرده، ا اگر ببیند که در انجام دستورهاشده، پرهیز کرده است؟ لذ
است، از آن دست  شدهکند و اگر دریابد که مرتکب عمل حرامی  امکان جبرانش می

 کند. شود و توبه و استغفار می دارد و پشیمان می برمی
یعنی براي آخرت خویش، سعی و تالش  ؛»کند براي بعد از مرگ، کار می«فرمود: 

کار کند.  ي آخرت خوددیشی انسان است که برانماید و این، از خردمندي و دوران می
ست که دنیا را به سوي آخرت، پشت  ذريهگچون دنیا، محلِ گذر است و انسان، ر

گذارد؛ لذا اگر کوتاهی نماید و روزها سپري شود و او، وقتش را ضایع کند یا  سر می
 که نفعی براي آخرتش ندارد، زیرك و دوراندیش نیست. نمایددر کارهایی سپري 

چه که از آن نهی شده، کوتاهی  ی یا دوري از آنهستورهاي السان در انجام د بدین
نماید و با این حال، امید و آرزو  هاي نفسانی خویش پیروي می کند و از خواسته می

کند و  هاي درونی خویش پیروي می د؛ از هواي نفس و خواستهودارد که رستگار ش
کند و  کرد. امروز و فردا میمرزنده و مهربان است؛ بعداً توبه خواهم آاهللا، گوید:  می

 ./؛ از آلبانی4305؛ و ضعیف الجامع الصغیر، ش: 930ماجه، ش:  : ضعیف ابنضعیف است؛ نگا )1(
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وهاي تر که شدم، آدمِ خوبی خواهم شد. و بدین ترتیب با آرز گوید: بزرگ می
بسا فرصت توبه  شود و چه نهد، غافل می فرارویش می اساسی که شیطان دروغین و بی

 یابد. نمی
دارد  هاست و انسان را بر آن می این حدیث، تشویقی بر غنیمت شمردن فرصت

ي وقتش را در جهت کسب رضایت و  صتی را از دست ندهد و همهکه هیچ فر
اساس را کنار بگذارد و  کار گیرد و تنبلی و سستی و آرزوهاي بی به خشنودي اهللا

 طور که حسن بصري رساند. همان بداند که آرزوهاي دروغین، هیچ نفعی به او نمی
گیرد و  ه در قلب جاي میست ک ایمان، به آرزو و ادعا نیست؛ ایمان، چیزي«گوید:  می

 )1(».نماید اعمال نیک، تصدیقش می
لذا باید هر فرصتی را غنیمت بدانیم و آن را براي تقرب و نزدیکی به اهللا متعال، 

کار بندیم تا هنگامی که به سوي اهللا  ها، به انجام کارهاي نیک و دوري از بدي در
ي ما  کنم که همه ال درخواست میرویم، بهترین وضعیت را داشته باشیم. از اهللا متع می

 را به ذکر و شکر و عبادتش، توفیق دهد.
*** 

ُه : « قال: قاَل رسوُل ا�َّ  اثلَّاِمن: َ�ْن أيب ُهَرْ�َرةَ  -٦٨ 
ُ
َمْرءِ تَْرك

ْ
ِمْن ُحْسِن إِْسالِم ال

 )2(اند.] ترمذي و دیگران، روایتش کرده کهست  حسنی [حدیث ».َماالَ َ�ْعنِيهِ 
سالم از نیکی و زیبایی ا«فرمود:  اهللا گوید: رسول می بوهریرها ترجمه:

 ».اي برایش ندارد ست که فایده اي شخص، ترك کارهاي بیهوده

تَهُ «قال:  َعِن انلَّيِبِّ  اتلَّاسع: َ�ْن ُ�َمرَ  -٦٩
َ
ُل الرَُّجُل فيَم رَضَب اْمرَأ

َ
 ».ال �ُْسأ

 )3([روایت ابو داود و....]
شود که چرا  مرد، بازخواست نمی«فرمود:  پیامبرد: گوی می عمرترجمه: 

 ».زنش را زده است

 ) با سند ضعیف و مبهم.1565مبارك در الزهد ( روایت ابن )1(
 .3211، ش: /صحیح ابن ماجه، از آلبانی )2(
 /، از آلبانی2034؛ و إرواء الغلیل، ش: 6350ضعیف است؛ نگا: ضعیف الجامع، ش:  )3(
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باطنی ؛ تسلیم شدن در برابر اهللا بنده، یعنی تسلیم شدن ظاهري و باطنی اسالم

ي درستی داشته باشد  درونی بنده در برابر اهللا متعال، بدین معناست که بنده، عقیدهیا 
چه که ایمان به آن واجب است و  ي آن ه به همهسان ک و قلبش را اصالح نماید؛ بدین

 آمد، ایمان داشته باشد. تر، در حدیث جبرئیل پیش
اما تسلیم شدن ظاهري بنده، این است که کردار ظاهري او، نیک باشد؛ مثل 

دهد.  آورد یا اعمالی که با اندام و جوارح خویش انجام می سخنانی که بر زبان می
ها، بلندقامت و  و برخی از آن است  متفاوتي مردم، با هم  شکل و قیافهگونه که  همان

اند و  فهقیا اند و برخی، الغر؛ بعضی، زیبا و خوش اي چاق قد هستند؛ عده برخی کوتاه
از نظر کیفیت مسلمان بودنشان نیز گوناگون هستند.  اي هم زشت، به همین شکل عده

 فرماید: در کتابش می اهللا که چنان

نۡ  ِمنُ�م َتوِي�َسۡ  َ� ﴿ نَفقَ  مَّ
َ
ٰ  حِ َفتۡ لۡ ٱ لِ َ�بۡ  ِمن أ ۚ َوَ� ْوَ�ٰٓ  َتَل

ُ
�ۡ  �َِك أ

َ
 ّمِنَ  َدرََجةٗ  َظمُ أ

ِينَ ٱ َّ�  ْ نَفُقوا
َ
ٰ  دُ َ�عۡ  ِمنۢ  أ ْۚ َوَ� ُ ٱ وََعدَ  َوُ�ّٗ  َتلُوا � سۡ �ُۡ ٱ �َّ   ]  ١٠: احلديد[  ﴾َ�ٰ

سان دیگران  جنگیدند، همآن دسته از شما که پیش از فتح (مکه) انفاق کردند و (در راه اهللا) 
تر است.  نیستند؛ (بلکه اجر و پاداش) کسانی که پس از فتح، انفاق نمودند و جنگیدند، بزرگ

 و اهللا به هر یک (از این دو گروه) بهشت را وعده داده است.

جا که مردم در اسالم و درجه یا چگونگی مسلمان بودنشان گوناگون و  از آن
افزاید، این  می ي که بر زیبایی و نیکی اسالم شخصدمتفاوت هستند، یکی از موار

ی براي او ندارد، ترك کند. عنف خرتاي را که در دنیا و آ رهاي بیهودهاست که کا
انسان مسلمان، در صورتی که خواهان زیبا کردن یا نیکو نمودن اسالم خود باشد، 

ي کاري شک و تردید  باید کارهاي بیهوده را کنار بگذارد. به عنوان مثال: اگر درباره
شما مفید است،  داشتید که آن را انجام دهید یا خیر، نگاه کنید؛ اگر براي دین و دنیاي

 و گرنه، آن را انجام ندهید. آن را انجام دهید؛
چنین دخالت در کارهاي مردم یا سرَك کشیدن در کارهایشان، کار  هم
در کارهاي  ه بسیاري از مردممتأسفانه امروز ست و باید از آن دوري کرد. اي بیهوده

ورند و حتی با آبروي آسر از کارشان درکشند و دوست دارند  سرَك می دیگران
کنند و  شود که دو نفر با هم صحبت می کنند! گاه مشاهده می دیگران بازي می
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گویند! و  کند تا بشنود که چه می دیگري، قدم به قدم خودش را به آن دو نزدیک می
اده است و دوست کار و عالف ایست بینی که شخصی، بی گذري و می گاه از جایی می

گوید: از کجا  کند و می خود شروع می ها دارد در کار مردم فضولی کند؛ بعضی وقت
که کارهایی انجام  به تو چه گفت؟ تو، به او چه گفتی؟ خالصه این فالنیآیی؟  می
فایده است. لذا باید  بی گوید که هیچ ربطی به او ندارد و دهد یا سخنانی می می

فایده است، رها کنیم؛ و این، از خوبیِ اسالم ماست که  کارهایی را که برایمان بی
 آسایش خودمان را در پی خواهد داشت.

کند، راحت  پردازد و در کار دیگران فضولی نمی کسی که فقط به کارهاي خود می
ها و  حرف گیرِ اره پیکند و همو است؛ اما کسی که در کارهاي دیگران فضولی می

اند، هم خودش را خسته و  اند یا چه گفته کارهاي مردم است تا ببیند که چه کرده
خیر و نیکی زیادي از دست  کند و نماید و هم وقتش را بیهوده ضایع می رنجور می

 دست بیاورد. اي به که هیچ فایده آن بی دهد؛ می
چیزي باش که به تو نفع  لذا به خود مشغول شو و به خود بیندیش و در پی

مسلمانی   رساند و کارهاي بیهوده را ترك کن؛ چون از خوبی و زیبایی اسالم هیچ می
 نیست که به دنبال کارهاي بیهوده باشد.

ن در الك خودشان پردازند و سرشا هایی که به کارهاي مفید می بینیم آدم می
گیري  هاي چشم فقیتقلبی و جسمی دارند و به نتایج و مو هست، آرامش فکري و

 یابند. دست می
ود را فراروي ما ست و این رهنم ، سخن جامع و کاملیاهللا ي رسول این فرموده

 را داشتیم، بررسی کنیم و ببینیم آنقصد انجام کاري یا قصد ترك  نهد که هرگاه می
اگر کارِ مفیدي نبود، رهایش کن و خودت را  که کدام گزینه براي ما مفید است؛

نما. اگر کار مفیدي بود، انجامش بده و متناسب با ارزشی که دارد، به آن راحت 
ست که  ك، کسیزیر«گونه که در حدیث قبل آمده بود،  مشغول شو. لذا همان

 ».کار نماید ویشتن را محاسبه کند و براي آخرتخ
*** 



 
 

 

 باب: تقوا -6

ي آن، از  وسیله به باشد؛ یعنی هر آن چیزي که انسان می» وقایه«تقوا، برگرفته از 
کند،  حفظ می یهکه انسان را در برابر عذاب الچه  ماند. آن مصون می عذاب اهللا

ست که نهی فرموده؛ این، همان  و دوري از اموري یهپرداختن به دستورهاي ال
 کند. حفظ می ست که انسان را از عذاب اهللا چیزي

شود؛  ذکر می» نیکی«ي  در کنار واژهیا پرهیزکاري، تقوا  باید دانست که گاه
 فرماید: می طور که اهللا همان

﴿ ْ ِ لۡ ٱ َ�َ  َوَ�َعاَونُوا   ]  ٢: دة املائ[  ﴾َوىٰ �َّقۡ ٱوَ  ِ�ّ
 اري نمایید.مکیگر بر نیکی و پرهیزکاري هکدو با ی

به  شود، نیکی ذکر می» نیکی«ي  واژه گردد. لذا وقتی که با تنهایی ذکر می و گاه، به
ه که اهللا چ و پرهیزکاري، به معناي دوري از آن ست یهورهاي المعناي انجام دست

گردد،  تنهایی ذکر می اما در مواردي که تقوا (پرهیزکاري) به متعال، منع فرموده است؛
اهللا هی و هم دوري از نواهی پروردگار. لگیرد؛ هم انجام دستورهاي ا هر دو را دربرمی

 دیگر آنِ پرهیزکاران است؛ به عبارتمتعال در کتابش بیان فرموده که بهشت، از 
از  ي پرهیزکاران قرار دهد؛ ا در جرگهي ما ر همه اند. اهللا متعال هیزکاران، بهشتیپر

هی و رهایی از لو کسب اجر و پاداش ا برداري از اهللا رو انسان باید براي فرمان این
 ويیه در باب تقوا ذکر کرده است؛ چند آ /عذابش، تقوا پیشه سازد. مؤلف

 فرماید: گوید: اهللا متعال می می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱ َءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا     ]١٠٢: آل عمران[  ﴾ۦُ�َقاتِهِ  َحقَّ  �َّ

 گونه که حقِّ تقواي اهللا است، تقوا پیشه کنید. اي مؤمنان! آن

 فرماید: و می

ْ ٱفَ ﴿ َ ٱ �َُّقوا     ]١٦:  التغابن[  ﴾ُتمۡ َتَطعۡ سۡ ٱ َما �َّ
 توانید، تقواي اهللا پیشه سازید. تا می



 الصالحین شرح ریاض   494

 فرماید: چنین می هم

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱ َءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا َّ�  ْ     ]٧٠ األحزاب:[  ﴾٧٠ اَسِديدٗ  ٗ� قَوۡ  َوقُولُوا

 پیشه کنید و سخن استوار بگویید. اهللاي مؤمنان! تقواي 

 فرماید: می هد؛ اهللاد هاي زیادي به تقوا و پرهیزکاري فرمان می آیه

َ ٱ َ�تَّقِ  َوَمن﴿ ُ  َعلَ�ۡ  �َّ   ﴾تَِسُبۚ َ�ۡ  َ�  ُث َحيۡ  ِمنۡ  هُ زُقۡ َوَ�رۡ  ٢ ارَجٗ َ�ۡ  ۥ�َّ
  ]  ٣  ،٢:  الطالق[ 

رفتی (از مشکالت) برایش فراهم  حل و) برون و هر کس تقواي اهللا پیشه کند، (اهللا، راه 
 دهد. د، روزي میجا که گمانش را ندار کند و به او از آن می

 فرماید: و می

ْ  إِن﴿ َ ٱ َ�تَُّقوا  لَُ�ۡمۗ  ِفرۡ َوَ�غۡ  اتُِ�مۡ  َٔ َسّ�ِ  َعنُ�مۡ  َوُ�َ�ّفِرۡ  اقَا�ٗ فُرۡ  لَُّ�مۡ  َعلَ�ۡ  �َّ
ُ ٱوَ      ]٢٩: األنفال[  ﴾٢٩ َعِظيمِ لۡ ٱ لِ َفۡض لۡ ٱ ُذو �َّ

گناهانتان را از شما دهد و پیشه کنید، به شما قدرت تشخیص حق از باطل می اهللاگر تقواي 
 بخشد؛ اهللا، صاحبِ فضل و بخشش بزرگ است.زداید و شما را میمی

 شرح
گونه  دهد که آن عمران، به مؤمنان دستور می ي آل سوره 102ي  اهللا متعال در آیه

، به ي تغابن سوره 16ي  با ذکر آیه /ست، تقوا پیشه کنند؛ مؤلف یهکه حق تقواي ال
 فرماید: شاره کرده است. اهللا در این آیه میهی امفهوم حق تقواي ال

ْ ٱفَ ﴿ َ ٱ �َُّقوا     ]١٦:  التغابن[  ﴾ُتمۡ َتَطعۡ سۡ ٱ َما �َّ
 توانید، تقواي اهللا پیشه سازید. تا می

؛ حق تقواي ﴾ۦُ�َقاتِهِ  َحقَّ ﴿فرماید:  باشد که می می ي اهللا تفسیر فرموده ،و این
کس بیش از  زیرا اهللا متعال به هیچ ه کنید؛توانید، تقوا پیش که تا میهی، این است ال

باید توجه داشت که این آیه، به معناي تنبلی و سستی در دهد.  توانش تکلیف نمی
توان، تقوا و پرهیزکاري رساند که باید در حد  ي تقوا نیست؛ بلکه این را می زمینه

چ توان یر و هیکار بگ توان داري، براي تقوا و پرهیزکاري بهدر یعنی هرچه  پیشه کرد؛
ه از دهد ک به انسان، تکلیفی نمی کنار مگذار. البته اهللا و نیرویی را در این زمینه

 توانش خارج باشد.
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طور  نتواند به ر انسانکنیم که اگ ي تغابن، چنین برداشت می سوره 16ي  از آیه
در هی را اجرا کند، باید تا حدي که ترین شکل حکم و فرمان ال به کاملکامل و یا 

 به عمران بن حصین اهللا رسول که چنانتوان اوست، به انجام فرمان اهللا بپردازد. 
إِْن لَْم �َْستَِطْع َ�َعَ� َجنٍْب «فرمود: 

إِْن لَْم �َْستَِطْع َ�َقاِعًدا، فَ
ایستاده، «یعنی:  )1(؛»َصلِّ قَائًِما، فَ

هم نتوانستی، بر پهلو و اگر نشسته  اگر نتوانستی، نشسته نماز بخوان؛ و ؛نماز بخوان
ي نماز خواندن را بر  ترتیب نحوه اهللا سان رسول بدین». (خوابیده) نماز بخوان

 حسب توانایی، بیان فرمود.
عذر داشت  گونه است؛ مانند روزه که اگر کسی سایر دستورهاي شرعی نیز همین

اد روزهاي از اندازد و به تعد تأخیر می آن را بهروزه بگیرد،  و نتوانست در ماه مضان
 فرماید: می گیرد؛ اهللا رفته، در سایر ایام روزه می دست

وۡ  َمِر�ًضا َ�نَ  َوَمن﴿
َ
ٰ  أ ٞ  َسَفرٖ  َ�َ ة يَّا�ٍ  ّمِنۡ  فَعِدَّ

َ
�  ۗ َخَر

ُ
    ]١٨٥: البقرة[  ﴾أ

 شده در سایر ایام روزه بدارد. و هرکس مریض یا مسافر باشد، باید به تعداد روزهاي فوت

 فرماید: یي حج م درباره و

﴿ ِ     ]٩٧: آل عمران[  ﴾َسبِيٗ�ۚ  هِ إَِ�ۡ  َتَطاعَ سۡ ٱ َمنِ  ِت يۡ ۡ�َ ٱ ِحجُّ  �َّاِس ٱ َ�َ  َوِ�َّ
 جا را دارد، واجب است. حج این خانه براي اهللا بر کسی که توانایی رفتن به آن

اما اگر  ي خدا را ندارد، واجب نیست؛ خانه یعنی حج بر کسی که توانایی رفتن به
انایی مالی داشته باشد، بر او واجب است که کسی را به جاي خود، به حج و عمره تو

و  هر حال، تقوا و سایر دستورهاي شرعی، به توانایی انسان بستگی دارد بفرستد. به
هی را نداشته باشد، باید به هاي ال نجام یک یا بخشی از فرماناگر کسی توانایی ا

هی یا نین اگر کسی به چیزي از نواهی الچ رد. همدستورهایی بپردازد که توانش را دا
چه که اهللا متعال منع کرده است، نیاز شدید و گریزناپذیري پیدا کند، براي او جایز  آن

است که در حد رفع ضرورت گریزناپذیرش از آن چیز حرام، استفاده کند؛ زیرا 
 فرماید: می اهللا

 

 .نقل از عمران بن حصین به 1050ش:  صحیح بخاري، )1(
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َل  َوقَدۡ ﴿ ا َلُ�م فَصَّ    ]١١٩: األنعام[  ﴾هِ إَِ�ۡ  ُ�مۡ ُطرِرۡ ۡض ٱ َما إِ�َّ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َحرَّمَ  مَّ
که به  چه را که بر شما حرام کرده، بیان نموده است؛ مگر این در حالی که پروردگار، آن 

 (خوردن) آن ناچار شوید.

به خوردن گوشت مردار یا گوشت خوك یا گوشت االغ اهلی و دیگر  اگر انسان
ي  اندازه ده است، ناچار شود، برایش جایز است که بهچیزهایی که اهللا متعال حرام کر
 رفع نیاز شدیدش، از آن بخورد.

 فرماید: می اهللا

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱ َءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا َّ�  ْ عۡ  لَُ�مۡ  لِحۡ يُۡص  ٧٠ اَسِديدٗ  ٗ� قَوۡ  َوقُولُوا

َ
 لَُ�مۡ َ�ٰ أ

    ]٧١  ،٧٠ األحزاب:[  ﴾ُذنُوَ�ُ�ۡمۗ  لَُ�مۡ  فِرۡ َوَ�غۡ 
پیشه کنید و سخن استوار بگویید تا اهللا اعمالتان را براي شما اصالح  اهللاي مؤمنان! تقواي 

 .نماید و گناهانتان را بیامرزد

تر  اهللا متعال به دو امر مهم دستور داد: تقوا و گفتن سخن استوار (درست). پیش
ت و شامل هر اما سخن استوار، همان سخن درست اس ؛ي تقوا سخن گفتیم درباره

گردد؛ مانند ذکر اهللا یا سخنی که در جهت کسب علم باشد یا امر  سخن سودمندي می
ي آن،  وسیله به آمیزي که انسان ر سخن نیک و محبتبه معروف و نهی از منکر یا ه

باره سخن جامعی فرموده  در این اهللا کند. رسول دوستی و محبت مردم را جلب می
هرکس به اهللا «یعنی:  )1(؛»تصمُ ُقل خً�ا أو يِلَ فليَ  رِ اآلخِ  ايلومِ وَ  باهللاِ  نُ ؤمِ يُ  نَ اكَ َمن «است: 

در برابرش، سخن ». سکوت کند ،و آخرت ایمان دارد، باید سخن نیک بگوید و گرنه
کند که موضوع یا  جا یا اشتباه؛ فرقی نمی هنادرست قرار دارد؛ یعنی هر سخن ناب

محل گفتنش. دشنام و ناسزا، غیبت،  محتواي آن، اشتباه و نادرست باشد یا
ست که اصل و محتواي درستی ندارد؛ اما گاه،  چینی و امثال آن، جزو سخنانی خنس

شود؛  یجا و در محلش گفته نم ي درستی دارد، ولی به اي از سخنان، اصل و ریشه پاره
گردد. زیرا هر  میناما در جاي نامناسبی مطرح  یعنی خود آن سخن، نیک است؛

؛ و نیز روایت: نقل از ابوهریره به 68)؛ و مسلم، ش: 5994، 5673، 5559صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .نقل از ابوشریح خزاعی به 3255، و مسلم، ش: 5670بخاري، ش: 
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در جایش گفته نشود، سخن  رو اگر حرف یا سخنی ارد و از اینمکانی د حرفی
عنوان مثال اگر کسی را در  باشد. به استوار و درستی نیست؛ گرچه در اصل، حرام نمی

جایی از این کار باز دارید که مناسب حال ارتکاب کار ناپسندي ببینید و او را در 
ن کار منع کنید، سخن استوار و درست نیست یا با الفاظ تند و شدیدي او را از ای

 اید. نگفته
تقوا و پرهیزکاري پیشه کند و سخن درست و استوار بگوید، به دو  اگر انسان

 یابد: ي بزرگ دست می فایده

عۡ  لَُ�مۡ  لِحۡ يُۡص ﴿
َ
    ]٧١ األحزاب:[  ﴾ُذنُوَ�ُ�مۡ  لَُ�مۡ  فِرۡ َوَ�غۡ  لَُ�مۡ َ�ٰ أ

 الح نماید و گناهانتان را بیامرزد.... تا اهللا اعمالتان را براي شما اص

و گرداند  اعمال انسان را نیک و درست می آمد تقوا، این است که اهللا متعال پی 
آیه چنین برداشت  از ایندارد.  راآمد  پیهمین نیک نیز سخن  آمرزد. گناهانش را می

سزاوار این است و سخن نیک و درست نگوید،  پرهیزکار نباشد شود که هرکس می
پروردگار متعال، اعمالش را اصالح نکند و گناهانش را نیامرزد. اهللا متعال  که
 فرماید: می

َ ٱ َ�تَّقِ  َوَمن﴿ ُ  َعلَ�ۡ  �َّ   ﴾تَِسُب َ�ۡ  َ�  ُث َحيۡ  ِمنۡ  هُ زُقۡ َوَ�رۡ  ٢ ارَجٗ َ�ۡ  ۥ�َّ
  ]  ٣  ،٢:  الطالق[ 

مشکالت) برایش فراهم رفتی (از  حل و) برون و هر کس تقواي اهللا پیشه کند، (اهللا، راه 
 دهد. جا که گمانش را ندارد، روزي می کند و به او از آن می

چه که اهللا متعال نهی کرده  هی عمل کند و از آنیعنی کسی که به دستورهاي ال
ي تنگناها فرارویش قرار  رفتی از همه راه حل یا برون است، دوري نماید، اهللا

دچار مشکلی شود یا در تنگنا قرار گیرد، به لطف رو اگر آدم پرهیزکار،  دهد؛ از این می
یابد؛ فرقی  پروردگار از مشکل یا تنگنایی که در آن قرار گرفته است، رهایی می

کند که مشکلش، معیشتی باشد یا مالی یا در رابطه با فرزندانش و یا در رابطه با  نمی
ن و مطمئن شک نکمسایل اجتماعی وي. اگر پرهیزکار باشی و دچار مشکلی شوي، 

دهد؛ زیرا این، سخن  از این مشکل، فراروي تو قرار میرفتی  اهللا متعال، برونباش که 
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اش،  اي کند و بالفاصله اراده اراده ست که فقط کافیاست یا نوید پروردگار متعال 
 یابد. تحقق می

ها قرار داده  رفتی از مشکالت، فراروي آن برون چه بسیار پرهیزکارانی که اهللا
؛ مانند آن سه نفري که در غار گرفتار شدند. همان سه نفري که براي گذراندن است

ي غار را بست و چون  شب وارد غاري شدند و سنگ بزرگی سرازیر شد و دهانه
ها با  ، هریک از آننکردندپیدا  ار بزنند و راهی براي بیرون آمدننتوانستند آن را کن

 بود، دست به دعا برداشت و از خداوندتوسل به عمل صالح و نیکی که انجام داده 
 ي غار کنار رفت. کمکشان کرد و سنگ، از دهانه کمک خواست و اهللا

 فرماید: می هاي زیادي از این دست، وجود دارد؛ اهللا ها و مثال نمونه

  ]  ٣:  الطالق[  ﴾تَِسُب َ�ۡ  َ�  ُث َحيۡ  ِمنۡ  هُ زُقۡ َوَ�رۡ ﴿
 دهد. ، روزي میجا که گمانش را ندارد و به او از آن

ست که اگر تقوا پیشه  هاي تقوا و پرهیزکاريآمد پی این هم یکی دیگر از فواید و
 دهد. جا که گمانش را ندارید، به شما روزي می کنید، پروردگار متعال از آن

رداري یا ربا و بی از راه حرام، مثل تقلب و کالهبه عنوان مثال اگر درآمد کس
حل و  راه کار حرام را ترك کند، اهللا متعالاین  خداخاطر  ل آن باشد و بهامثا

دهد که گمانش  جا به او روزي می گذارد و از آن رفتی از مشکالت فراروي او می برون
گاه عجله نکن و اگر مدتی تأخیر شد، گمان مبر که مشکلت  البته هیچرا ندارد. 

و اندکی گشایش یا  آزماید اش را می برطرف نخواهد شد. گاه پروردگار متعال، بنده
اندازد تا بنده را امتحان کند که آیا دوباره به سوي گناه و  تأخیر می پاداش خود را به

اگر مشغول داد و ستد ربوي و حرام بودي و  گردد یا خیر؟ بنابراین یت باز میمعص
ي حرام و  به دنبال نصیحت و پند و اندرز یکی از بندگان خیرخواه خدا، ربا و معامله

هیچ درآمدي نداشتی، ناامید  رعی را ترك کردي و یک ماه یا دو ماه گذشت وغیرش
نشو و نگو: رزقی که گمانش را ندارم، کجاست؟ بلکه صبر کن و به وعده و نوید 
پروردگار مطمئن باش و شک به خود راه نده که خیلی زود، گشایشی در زندگی 

 «. در حدیثی آمده است: خویش خواهی دید
َ
ْل، َ�ُقوُل: �ُْستََجاُب أل َحِدُ�ْم َما لَْم ُ�ُعجِّ
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شود تا  دعاهاي شما پذیرفته می«یعنی:  ؛»َدَعوُْت ُ�مَّ َدَعوُْت ُ�مَّ َدَعوُْت فَلَْم �ُْستََجْب يِل 
 ».، اما دعایم قبول نشدمزمانی که عجله نکنید و نگویید که بارها دعا کرد

ترك نما و منتظر گشایش و چه را که اهللا بر تو حرام نموده است،  صبر کن و آن
 کنی که از کجا به تو خواهد رسید. اهللا رزقی باش که تصورش را هم نمی

 فرماید: می

ْ  إِن﴿ َ ٱ َ�تَُّقوا  لَُ�ۡمۗ  ِفرۡ َوَ�غۡ  اتُِ�مۡ  َٔ َسّ�ِ  َعنُ�مۡ  َوُ�َ�ّفِرۡ  اقَا�ٗ فُرۡ  لَُّ�مۡ  َعلَ�ۡ  �َّ
ُ ٱوَ       ]٢٩ :األنفال[  ﴾٢٩ َعِظيمِ لۡ ٱ لِ َفۡض لۡ ٱ ُذو �َّ

دهد و گناهانتان را از شما پیشه کنید، به شما قدرت تشخیص حق از باطل می اهللاگر تقواي 
 بخشد؛ اهللا، صاحبِ فضل و بخشش بزرگ است.زداید و شما را میمی

 بزرگ تقوا و پرهیزکاري اشاره شده است:آمد  پیدر این آیه به سه 
حق از  خداوند، به شما قدرت تشخیص : ﴾اقَا�ٗ فُرۡ  لَُّ�مۡ  َعلَ�ۡ ﴿اول: آمد  پی

علم و دانش تشخیص دهید.  توانید نفع و ضرر خود را ن میسا دهد و بدین باطل می
اي که اهللا متعال، علومی را به روي انسان پرهیزکار  گونه گنجد؛ به نیز در این مفهوم می

ي افزایش اي برا گشاید. تقوا و پرهیزکاري، زمینه گشاید که به روي دیگران نمی می
از  که چنانکند.  ي انسان را تقویت می باشد و حافظه هدایت و دانش انسان می

 نقل شده است که: /شافعی
 يـالَمَعاِص  كِ إىل تر فأرَشَدِ�   يــوُت إىل و�يٍع سوَء حفظكَ شَ 

 و نـور اِهللا ال يُؤتـاُه عـايص  وقـال اعلَـم بـأنَّ العـلَم نــورٌ 
مایی اهنشکایت کردم؛ پس مرا به ترك گناهان ر» وکیع«ي خود به  از ضعف حافظه«

 ».شود کار، از نور الهی برخوردار نمی ست و آدمِ گنه کرد و گفت: بدان که علم، نوري
حق و باطل را از هم، بهتر تر شود،  بیش بدون شک، هرچه علم و دانش انسان

یز در این فهم و شناخت ن کند. و سود و زیانش را بهتر درك می دهد تشخیص می
اش، افزایش  و نتیجه نماید میگنجد؛ زیرا تقوا، فهم و درك انسان را تقویت  مفهوم می

ها توانایی  کنند؛ یکی از آن اي را حفظ می علم و دانش است. مانند دو نفر که آیه
تواند بر طبق فهم و  استنباط و برداشت سه نکته را از این آیه دارد و دیگري، می
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تري از این آیه، استنباط و   ه او داده است، نکات و احکام بیشدرکی که خداوند ب
 برد. لذا تقوا و پرهیزکاري، درك و فهم انسان را باال می ؛برداشت نماید

چنان  آن گنجد و اهللا متعال به آدمِ پرهیزکار می فراست و زیرکی هم در این معنا
گوست یا  راستکه  فهمد می مقابلش و با دیدن طرف سادگی دهد که به فراستی می

 برد؛ حتی گاه به شخصیت او پی میست یا آدمِ بدي.  گو، آدمِ خوب و نیکوکاري دروغ
که با او معاشرت و نشست و برخاست نداشته است و این را فقط از روي  حال آن

 یابد که اهللا متعال به وي داده است. فراستی درمی
تنها جاي دارد؛  ن معناشود نیز در ای ران داده میکراماتی که به پرهیزکا

 اي بسیاري از صحابه و تابعینرمانند کراماتی که ب یابند؛ پرهیزکاران، کرامت می
؛ ناگهان باالي منبر بود در مدینه، روزي مر بن خطابعکه  گونه همانحاصل شد. 

سار�ة اجلبل، يا  �ةيا سار«گوید:  حاضران جلسه از او شنیدند که در اثناي سخنرانی، می
اش،  الي خطبه هزند و چگونه در الب ! لذا تعجب کردند که چه کسی را صدا می»لاجلب

به عراق  بن زنَیم سارية لشکري را که به فرماندهی گوید؟! اهللا چنین سخنی می
را با چشمان خود دید و  لشکر ساریه نشان داد؛ گویا عمر رفته بود، به عمر

را صدا  اش، ساریه ده است. لذا فرماندهها را محاصره کر ند که دشمن، آمشاهده کر
نیز این فرمان را در عراق شنید و  زد و به او دستور که به سمت کوه برود. ساریه

 به سوي کوه رفت.
ي تقوا و پرهیزکاري  ي کرامات اولیا، نتیجه این، یکی از نتایج تقواست؛ زیرا همه

 .هاست آن
به پرهیزکاران،  این است که اهللامدها و نتایج تقوا، آ به هر حال، یکی از پی

توانند خیلی از چیزها را از هم تشخیص  کند که با آن، می عطا می قدرت تشخیص
 گردد. دهند و این، فقط براي پرهیزکاران حاصل می

. »زداید و گناهانتان را از شما می«: ﴾اتُِ�مۡ  َٔ َسّ�ِ  َعنُ�مۡ  َوُ�َ�ّفِرۡ ﴿مد دوم: آ پی
شود؛ یعنی اعمال نیک،  ي اعمال نیک و شایسته انجام می زدودن گناهان، به وسیله

َْمُس «فرموده است:  اهللا رسول که چناني گناهان انسان است.  کفاره
ْ
لََواُت اخل الصَّ
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 َرَمَضاَن 
َ

ُْمَعِة َوَرَمَضاُن إِىل
ْ
 اجل

َ
ُْمَعُة إِىل

ْ
اركَ َواجل َكَبائِر ةٌ فَّ

ْ
نی: یع )1(؛»لَِما بَيْنَُهنَّ َما اْجُتنِبَِت ال

ي دیگر و نیز رمضان تا رمضان بعدي، هر  گانه و نماز جمعه تا جمعه نمازهاي پنج«
شرطی که از گناهان  شود؛ البته به ها انجام می ست که در میان آن ي گناهانی یک کفاره

اَرةٌ «چنین فرموده است:  هم». بزرگ پرهیز کند ُعْمَرِة َكفَّ
ْ
 ال

َ
ُعْمَرُة إِىل

ْ
یعنی:  )2(؛»لَِما بينَهما ال

لذا ». شود دو انجام می  ست که در میان آن ي گناهانی ي بعد، کفاره هر عمره تا عمره«
هی تقواي ال و این، بدین معناست که اگر انسانبرند؛  ها را از میان می ها، بدي نیکی

 اهللا متعال، با آنگردد که  اي موفق می پیشه کند، به انجام اعمال نیک و شایسته
 زداید. و میگناهانش را از ا

به شما  ؛ یعنی اهللا متعال»بخشد و شما را می«: ﴾لَُ�مۡ  فِرۡ َوَ�غۡ ﴿مد سوم: آ پی
اش  نسبت به بنده کند و این، خود فضل و لطف اهللا توفیق توبه و استغفار عطا می

 باشد. می
چارگی بنده است که مرتکب گناه و معصیت شود و چنین گمان  و این، از بی

 فرماید: می دهد، گناه و معصیت نیست! پناه بر خدا! اهللا می چه انجام کند که آن

ِ  نُنَّبُِئُ�م َهۡل  قُۡل ﴿  ٱب
َ
عۡ  َ�ِ�نَ خۡ ۡ�

َ
ِينَ ٱ ١٠٣ ً� َ�ٰ أ �ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  ُيُهمۡ َسعۡ  َضلَّ  �َّ  َيا�ُّ

�َُّهمۡ  َسُبونَ َ�ۡ  وَُهمۡ 
َ
    ]١٠٤  ،١٠٣: الكهف[  ﴾١٠٤ ًعاُصنۡ  ِسُنونَ ُ�ۡ  �

کارترین مردم در کردار آگاه کنیم؟ آنان که تالششان در زندگی دنیا ا را به زیانبگو: آیا شم
 دهند.کنند کار نیکی انجام میتباه گشت و با این حال گمان می

دارند؛ زیرا گناه و معصیت در  مردم، دست از گناه و معصیت برنمیاز بسیاري 
و معصیت بر آنان دشوار اند و ترك گناه  خو گرفتهنظرشان، آراسته شده و با آن 

دست از گناه دهد که  اما اگر پرهیزکار باشند، اهللا متعال به آنان توفیق می است؛
اش،  بخشیده شوند؛ گاه اهللا متعال به سبب تقوا و پرهیزکاري بنده سان بردارند تا بدین

. ي گناهانِ اوست بنده، کفاره بخشد. به عبارت دیگر تقوا و پرهیزکاري او را می
به اهل  اهللا«و امتیازي برخوردار شدند:  از چنین فضیلت »بدر«طور که اهل  نهما

 .نقل از ابوهریره ) به344، 343صحیح مسلم، ش: ( )1(
 .نقل از ابوهریره به 2403مسلم، ش:  ؛ و1650صحیح بخاري، ش:  )2(
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خواهید، بکنید؛ همانا من، شما را  بدر نظر کرده و فرموده است: هرکاري که می
یعنی هر گناهی که از آنان سر بزند، پاداش بزرگی که به سبب حضور  )1(؛»ام بخشیده

 رود. شمار می آن به ي اند، کفاره دست آورده در جنگ بدر به
ُ ٱوَ ﴿فرمود:  ؛ »اهللا، صاحب فضل و بخشش بزرگ است: «﴾َعِظيمِ لۡ ٱ لِ َفۡض لۡ ٱ ُذو �َّ

چنین صفتی  کند. وقتی اهللا متعال برابري نمی فضل و بخششی که هیچ چیزي با آن
فضل و بخشش را از او طلب کن و این، با تقوا و بازگشت به سوي او،  دارد، پس
 باشد. میسر می

*** 
ا األحاديث:  وأمَّ

ُل:  -٧٠ يِب ُهَرْ�َرةَ فاألوَّ
َ
اَل: قال:  َ�ْن أ

َ
َرُم انلَّاِس؟ ق

ْ
�

َ
�ِيَل: يَا َرُسْوَل اهللا، َمْن أ

ْ�َقاُهمْ «
َ
اَل: ». أ

َ
َك، ق

ُ
ل
َ
يَْس َ�ْن َهَذا �َْسأ

َ
وا: ل

ُ
ِ «َ�َقال ِ، ابِْن نيَِبِّ ا�َّ ِ، اْ�ُن نيَِبِّ ا�َّ ، َ�ُيوُسُف نيَِبُّ ا�َّ
 ِ اَل: ». ابِْن َخلِيِل ا�َّ

َ
َك، ق

ُ
ل
َ
يَْس َ�ْن َهَذا �َْسأ

َ
وا: ل

ُ
ال

َ
وِ� «ق

ُ
ل
َ
َعَرِب �َْسأ

ْ
؟ ِخَياُرُهْم َ�َعْن َمَعاِدِن ال

َاِهلِيَِّة ِخَياُرُهْم يِف االْسالِم إَِذا َ�ُقُهوا
ْ

 )2([متفق عليه] ».يِف اجل
ترین  خدا! گرامی لپرسیدند: اي رسو ید: از پیامبرگو می ابوهریره ترجمه:

 فتند: سؤال ما، این نیست. پیامبرگ ».پرهیزکارترین آنان«ت؟ فرمود: کیس مردم
». فرزند خلیل خداپیامبر خدا خدا فرزند  پیامبرفرزند  و خداپیامبر یوسف، «فرمود: 

پرسید.  ها می اصل و نسب عربي  دربارهپس «گفتند: سؤال ما، این نیست. فرمود: 
البته  ؛بهترین مردم بودند، در اسالم نیز بهترین مردم هستند لیتکه در جاه آنان

 ».دینی داشته باشند و دانش شناختشرطی که  به
 شرح

 ؛»ها پرهیزکارترین آن«کیست؟ فرمود:  ترین مردم پرسیدند: گرامی اهللا از رسول
 ي اهللا کامالً مطابق فرموده اهللا پاسخ رسولتر باشد.  یعنی کسی که تقوایش، بیش

 متعال است که:

 .طالب نقل از علی بن ابی به 4550)؛ و مسلم، ش: 5789، 3939،4511، 3684بخاري، ش: ( )1(
 ).2526، 2378؛ و صحیح مسلم، ش: (3353صحیح بخاري، ش:  )2(
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�ۡ  إِنَّ ﴿
َ
ِ ٱ ِعندَ  َرَمُ�مۡ أ َّ�  ۡ�

َ
� ٰ     ]١٣: احلجرات[  ﴾ُ�مۡ َقٮ

 ترین شما نزد اهللا، باتقواترین شماست. گمان گرامی بی

مال و به ها و یا  ست و مقام آنخداوند متعال به اصل و نسب بندگانش یا به پ
نزد اهللا، با  ترین مردم گرامی نگرد. لذا ان میکند؛ بلکه به کردارش نگاه نمی شانجمال

هاي ظاهري و باطنی گرامی  ن را با کرامترو پرهیزکارا هاست و از این تقواترین آن
ترین بندگانش هستند. این، تشویقی بر تقوا  ترین و گرامی ها برگزیده زیرا آن دارد؛ می

 وندتر باشد، نزد خدا دهد که هرچه تقواي انسان بیش ست و نشان می و پرهیزکاري
ترین  ي گرامی واستند دربارهخ ، این نبود و نمیتر است. البته سؤال صحابه گرامی

در پاسخشان،  اهللا بپرسند. لذا عرض کردند: سؤال ما، این نیست. رسول مردم نزد اهللا
ترین  یدهي پیامبران بود، برگز یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم را که از سالله

 برشمرد.ها  ترین انسان و گرامی
ي اصل و  پس درباره«فرمود:  گفتند: سؤال ما، این نیست. پیامبر صحابه
در اسالم نیز بهترین  بهترین مردم بودند، که در جاهلیت پرسید؛ آنان ها می نسب عرب

مثالً مشهور است ». شرطی که شناخت و دانش دینی داشته باشند البته به مردم هستند؛
شمار  هستند؛ لذا در اسالم نیز بهترین مردم به ي قریش یفههاشم، بهترین طا که بنی

شرطی که دانش دینی داشته باشند و احکام شرعی را بیاموزند. لذا  روند، البته به می
روند؛ اگرچه اصل و نسبشان از همه  شمار نمی اگر فقیه و عالم نباشند، بهترین مردم به

 .استبهتر 
 یابد؛ ن، با اصل و نسب خویش شرافت میکه انسا اینست بر  این حدیث، دلیلی

 که چنانتأثیر دارد؛  داشته باشد. بدون شک، اصل و نسب البته اگر فهم و دانش دینی
به عنوان  هاشم، بهترین مردم بودند و اصل و نسب بهتر و باالتري داشتند. پیامبر بنی

 هاشم بود: ي اهللا، از بنی ترین بنده برگزیده

ُ ٱ﴿ عۡ  �َّ
َ
    ]١٢٤: األنعام[  ﴾ۥرَِساَ�َهُ  َعُل َ�ۡ  ُث يۡ حَ  لَمُ أ

 داند رسالتش را به چه کسی بدهد.اهللا، خود می

از این نسل نبود و در میان  آدم نبودند، پیامبر برترین نسل بنی هاشم اگر بنی
جاست  ي تقوا و پرهیزکاري، آن شد. شاهد این حدیث درباره هاشم، برانگیخته نمی بنی
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لذا اگر ». هاست ترین مردم) پرهیزکارترین آن گرامی«(فرمود:  اهللا که رسول
که خواهی که نزد اهللا، گرامی و داراي منزلت و جایگاه واالیی باشی، تقوا پیشه کن  می

تر است. از اهللا  گرامی تر باشد، نزد اهللا بیش هرچه، تقوا و پرهیزکاري انسان
 قرار دهد. ي ما را جزو پرهیزکاران م که همهکن درخواست می

*** 

ُْدرِيِّ  -٧١
ْ

ٌة، و�نَّ «قال:  عن انليبِّ  اثلَّاِ�: َ�ْن أيب َسعيٍد اخل َوٌة خرِضَ
ْ
نْيا ُحل إنَّ ادلُّ

َل فِْتنةِ  وَّ
َ
إِنَّ أ

َ
ْ�َيا وا�َُّقوا النَِّساءِ. ف اتَّقوا ادلُّ

َ
ون. ف

ُ
ْيَف َ�ْعَمل

َ
َ ُمْسَتْخلُِفُ�ْم �ِيَها فيْنُظر ك  ا�َّ

ائي  )1([روايت مسلم]». َل اَكنَْت يف النَساءبَِ� إرْسَ
، شیرین و سبز دنیا«فرمود:  گوید: پیامبر می ابوسعید خدري  ترجمه:

کند که  اه میدهد و نگ در زمین قرار می است؛ و اهللا، شما را نسل به نسل فریب) (دل
(و   تنهنخستین ف ي زنان بپرهیزید که و فتنه ي دنیا پس، از فتنه کردارتان چگونه است؛

 ».ي زنان بود اسرائیل، درباره سرآغاز انحراف) بنی
 شرح

به تقوا فرمان داده  حقیقت و وضعیت دنیادر این حدیث، پس از بیان  اهللا رسول
إنَّ «فرمود:  اهللا ده است. رسولآور این حدیث را در باب تقوا /رو مؤلف و از این

ةٌ  َوٌة خرِضَ
ْ
نْيا ُحل  به عبارت دیگر: دنیا». فریب) است ن و سبز (دلدنیا، شیری« :یعنی ؛»ادلُّ

باشد. چیزي که شیرین و زیبا  زیبا و فریبنده می ؛ و در نگاهشدر مذاق انسان، شیرین
شود و  طالبش می گاه، نفس انسان کند و آن جلب می باشد، ابتدا نگاه انسان را به خود

رود و دوست  یوقتی چشم و دل، هر دو طالب چیزي شوند، هوش از سرِ انسان م
دنیاي شیرین و فریبنده ي  لذا انسان، فریفته )2(دارد هرطور که شده به آن دست یابد.

 . پیامبرگیرد ي فکر و ذهنش را می همه گردد و دنیا ور می غوطه در دنیا شود و می
دهد و به  ها را نسل به نسل، در زمین قرار می ما انسان بیان فرمود که خداوند

 .2742صحیح مسلم، ش:  )1(
 نظم درآورده است: خوبی، به گوي، این را به شاعرِ پارسی )2(

 که هرچه دیده بیند، دل کند یاد  دست دیده و دل، هر دو فریادز
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آیا به اطاعت و بندگی او  کند که چگونه کرداري داریم؛ اه میگرد و نگن اعمال ما می
چه را که به ما دستور  کنیم و آن هاي نفسانی دوري می پردازیم و از امیال و خواسته می

ي دنیا  بر عکس، فریفته خوریم یا نه؛ و فریب دنیا را نمی دهیم داده است، انجام می
یعنی  ؛»ي دنیا بپرهیزید پس، از فتنه: «مودفر اهللا رو رسول شویم. از این می

چه که شما را نهی کرده است،  دستورهایی را که اهللا به شما داده، اجرا کنید و از آن
طور که اهللا متعال  دوري نمایید و شیرینی و خرمی دنیا، شما را نفریبد. همان

 فرماید: می

نَُّ�مُ  فََ� ﴿ �ۡ ٱ ةُ َيوٰ �َۡ ٱ َ�ُغرَّ نَُّ�م�َ  َوَ�  َيا�ُّ ِ  ُغرَّ ِ ٱب     ]٣٣: لقامن[  ﴾٣٣ َغُرورُ لۡ ٱ �َّ
 پس زندگانی دنیا، شما را نفریبد و (شیطانِ) فریبنده، شما را نسبت به اهللا فریب ندهد.

ي  پرهیز یا دوري از فتنه». ي زنان بپرهیزید از فتنه«فرمود:  اهللا گاه رسول آن
دارد و زن نسبت به شوهرش  هست ک يا شیاري نسبت به مکر و حیلهوزنان، شامل ه

فرمود:  اهللا لذا رسول هاست؛ هاي آن گري ایر زنان و فتنهپرهیز از سبه معناي نیز 
ي  اسرائیل درباره یعنی سرآغاز انحراف بنی». اسرائیل، در زنان بود ي بنی نخستین فتنه«

رو  از این اهی کشاندند؛مراه شدند و دیگران را به گمرسان که گ زنان بود؛ بدین
اند  زن تمرکز کردهروي موضوع  بینیم که امروزه ان دینمان را میدشمنان خود و دشمن

با بیگانگان و مردان  اش نشینی و به خودآرایی و اظهار زینت زن و نیز اختالط و هم
ها از  سان انسان کنند و بدین نامحرم و مشارکت شغلی و کاري زنان با مردان تأکید می

تنها به شکم و زیر شکم اند که  شده و مانند چارپایانی گشته هاي اخالقی تهی شزار
ي دست مردان  و بازیچه  ! امروزه زنان، به صورت عروسکاهللاندیشند؛ پناه بر  می

ي فکر و خیال مردم را به خود مشغول کرده  هایی که همه اند؛ مانند شکلَک درآمده
ي آرایشی را  کدامین مادهاست که چگونه آن را بیارایند و چگونه زیبایش کنند! 

ي فکر و خیال مردم، این شده که مو، پوست،  که همه برایش بیاورند؟! خالصه این
 عروسکیو او را به شکلِ  صورت و دیگر اندام زن را چگونه آرایش یا نقاشی کنند

 .نخواهد بودبراي زن مهم  عبادت و تربیت فرزندان و دیگر،ورند! آپالستیکی در
خواهند زن را وارد  نان دین و شریعت و دشمنان زندگی، میدشمنانمان، دشم

ه را اي شغلی را از مردها بگیرند و عرصه مشاغل و کارهاي مردانه کنند تا  موقعیت
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و سرگردانِ کوچه و بازار کنند؛  کار سان جوانان را بی ها تنگ نمایند و بدین بر آن
زیرا جوانی،  ؛دنبال داردمدهاي ناگواري به آ کاري جوانان، پی روشن است که بی

 روند. شمار می به هاي بزرگ ناهنجاريکاري و ثروت، سه عنصر مهم در پیدایش  بی
گمارند تا هم جوانان  ا را به کارهاي مردانه میه زنند و زن ها را کنار می ها، جوان آن

 ؟افتد چه اتفاقی می وقت دانید که آن را به هرزگی و فساد بکشانند و هم زنان را. می
بند و باري  چنین فساد و بی هایی مثل اختالط مرد و زن و هم آري! ناهنجاري

شود؛ زناي چشم، زناي دست، زناي زبان  آید و زنا و فساد اخالقی، زیاد می پدید می
شغل مشترکی داشته باشند، ممکن است که هر  . وقتی زن و مرد بیگانهو فساد جنسی

 اري، روي دهد.هاي رفت یک از این گناهان و ناهنجاري
 گرکدیبا ی اصالح در کشورهایی که زن و مرد مشاغل مشترکی دارند و به

شتغال زن، او را از خانه و چنین ا بند و باري، زیاد است. هم کارند، فساد و بی هم
 اش، سست شدن بنیاد خانواده خواهد بود. خانوارهایی کند و نتیجه غافل می همسرش

اري از هدکند، براي انجام کارهاي خانه و یا نگ کار می بیرون از خانه که زن خانواده
خاطر در برخی از  کار یا پرستاري استخدام کنند. به همین ناگزیرند خدمت فرزندانشان

کار خانگی به  به عنوان خدمت ی، زنانی را از مناطق مختلف دنیاکشورهاي اسالم
خلق و  م نیستند وکاران، مسلمان ه آورند و بسیاري از این خدمت کشور خود می

عجیب است! زنانمان را به کارها و فاسدي دارند!  اخالق خوي کامالً متفاوت، و گاه
کنند!  ها کار می شوند و زن کار می بی گماریم و در نتیجه، مردها انه میمشاغل مرد

مدش، چیزي جز سست شدن و حتی نابودي بنیاد خانواده نخواهد بود؛ چون آ پی
کار یا پرستارش را با  کند که فقط خدمت در حالی سپري میکودك، سنّ رشدش را 

برد و  ها را از یاد می ندارد و آنبیند و گویا پدر و مادري  مییا در کنار خویش، خود 
شوند و  تباه می ها الدینش ندارد. بنابراین، خانهبستگی و تعلق خاطري به و هیچ دل
آید که فقط  مدهاي ناگواري پدید میآ ها و پی پاشند و ناهنجاري ها از هم می خانواده
 ي آن، آگاه است. ، به حد و اندازهخداوند

ي جنس زن است؛ آري!  درباره رد دشمنان ما و پیروانشانیکو رو  دسیسهاین، 
نزدشان درس  چون ؛کنند درمیان ما مسلمانان، کسانی هستند که از دشمنان ما پیروي می

ها را شستشوي  گویم که این اند؛ نمی آلوده شده اه هاي زشت آن اند و به اندیشه هخواند
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و پندارهاي پلید  ها را با باورها هاي این اند، بلکه به نظر من، افکار و اندیشه مغزي داده
گویند: این پندارها، هیچ تعارضی با عقاید و  اند. گاه می آلوده کرده و ضد دینی خویش
چنین باورهایی، با اصل و اساس دین و به اعتقاد ما،  که حال آن ؛باورهاي دینی ندارد

باورهاي دینی، در تعارض است و مخالفت با عقیده، فقط شرك به خدا یا انکار خدا 
آورد و  زیرا ارزشِ انسان را پایین می ؛کند گناهانی، عقیده را نابود می نیست؛ بلکه چنین

و عبادت ندارد و عقیده گرداند؛ چون دیگر، هیچ توجهی به  می چارپایانتراز  او را هم
بستگی دارد. در حدیث صحیح آمده  دل یا و زیور و زینت دنیا و به زنانفقط به دن

رَضَّ ىلَعَ الرَِّجاِل ِمَن النَِّساءِ «است: 
َ
ُت َ�ْعِدي فِتْنًَة أ

ْ
پس از من، «یعنی:  )1(؛»َما تََر�

 ».ي زنان است ماند، فتنه اي که براي مردان برجاي می بارترین فتنه زیان
واجب است که در برابر چنین باورهاي نادرستی بایستیم  رو بر ما مسلمانان از این

در میان ما، کسانی هستند که زیرا  ؛مخالفت کنیم هر مناسبتی، با آن و در همه جا و در
کنند؛ خداوند، تعدادشان را زیاد  چنین اهداف و باورهاي شوم و پلیدي را دنبال می

دانند که اگر سرزمین وحی و  ها، خوب می شان نرساند. آنفاهداها را به  نکند و آن
ي  به موفقیت بزرگی در زمینهگاه مسلمانان را به فساد و تباهی بکشانند،  اه و قبلههگپنا

ي مسلمانان به سرزمین وحی  اند. نگاه همه ي امت اسالمی دست یافته تباه کردن همه
حیا اگر در سرزمین وحی، کنند؛ لذا  نگاه می  شده است و با دید خاصی به آن دوخته
اعم از پیر و جوان  ي ما از میان برود، باید با دین و حیا وداع کرد؛ پس بر همهو دین 
هاي ضد  واجب است که در برابر این اندیشه آموز و و دانششجسال، عالم و دان و میان

بخوانیم تا  رادینی بایستیم و همه را به خیزش و ایستادگی در برابر چنین باورهایی ف
ي ما را نسوزاند. خداي متعال، نیرنگ  آتش این فتنه، به خرمن امت نیفتد و همه

ها را از رسیدن به اهدافشان باز  بازان را به خودشان باز گرداند و آن گران و دسیسه فتنه
ها را  ي آن پا دارد تا آتش فتنه اي را در برابرشان به دارد و مردان نیک و شایسته

 یقین اهللا، بخشنده و بزرگوار است. نند. بهخاموش ک
*** 

 .2741؛ و صحیح مسلم، ش: 5096صحیح بخاري، ش:  )1(
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نَّ انلَّيِبَّ  اثلالث: َ�ْن ابِْن َمْسُعودٍ  -٧٢
َ
ُهَدى «اَكَن َ�ُقول:   أ

ْ
َك ال

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
 أ

ِّ
ُهمَّ إِ�

َّ
الل

ِغَ� 
ْ
 وال

َ
عفاف

ْ
 )1([روايت مسلم]». َواتلُّىَق َوال

یا اهللا! من، هدایت «کرد:  همواره دعا می گوید: پیامبر می مسعود ابن ترجمه:
 ».کنم نیازي را از تو درخواست می و تقوا، عفت و پاکی از حرام و بی

 شرح
درخواست هدایت، تقوا، عفت و پاکی ازحرام  کرد و از اهللا دعا می اهللا رسول

 نمود. نیازي می و بی
 ،نیز مانند سایر مردم ست. پیامبر جا به معناي علم و آگاهی در اینهدایت 

 :به او فرموده است زیرا اهللا ؛ی بودهد رهنمود النیازمن

ِ  َجۡل َ�عۡ  َوَ� ﴿ ن لِ َ�بۡ  مِن َءانِ ُقرۡ لۡ ٱب
َ
  ﴾١١٤ امٗ ِعلۡ  ِ� زِدۡ  رَّّبِ  َوقُل ۥۖ يُهُ وَحۡ  َك إَِ�ۡ  َ�ٰٓ ُ�قۡ  أ

  ]  ١١٤: طه[ 
که وحی قرآن بر تو پایان یابد، در تالوتش شتاب مکن و بگو: اي پروردگارم! بر  پیش از آن
 دانشم بیفزا.

 چنین فرموده است: هم

ِ ٱ ُل فَۡض  َوَ�نَ  لَمُۚ َ�عۡ  تَُ�ن لَمۡ  َما وََعلََّمَك ﴿    ] ١١٣:  النساء[  ﴾١١٣ اَعِظيمٗ  َك َعلَيۡ  �َّ
 دانستی، به تو آموخت. و فضل پروردگار بر تو، بزرگ است. چه را نمی وآن

و  عال، درخواست هدایترو از اهللا مت از این به علم و دانش نیاز داشت؛ پیامبر
 نمود. راهنمایی می

تنهایی ذکر شود، هم به معناي علم و دانش و هم به معناي  هرگاه، هدایت به
رهنمون شدن به سوي حق و حقیقت است و هرگاه دلیلی وجود داشته باشد که 

زیرا  ؛گردد مفهوم رهنمون شدن به سوي حق را برساند، به علم و دانش نیز معنا می
هایی که به هم ربط داده  ها یا واژه زبان عربی بر این است که عبارت اصل، در

در این حدیث، » هدایت«ي  اي دارند. لذا واژه شوند، مفاهیم مستقل و جداگانه می

 .2721صحیح مسلم، ش:  )1(
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ابی به سوي هیچه که پس از آن، آمده و توفیق و ر معناي خاص خودش را دارد و آن
 دارد.رساند، معناي دیگري  هر یک از این موارد را می

پس از درخواست، علم و رهنمون شدن به سوي حق، تقوا و  اهللا رسول
خواست که به او توفیق تقوا و  یعنی از خداوند ؛پرهیزکاري را مسألت نمود

زیرا کلید همه چیز به  و او را به سوي تقوا، رهنمون شود؛پرهیزکاري عنایت کند 
گردد و به چیزي دست  بود میاي به خودش واگذار شود، نا دست خداست و اگر بنده

توفیقش دهد و به او تقوا و پرهیزکاري عطا نماید، در  یابد؛ اما اگر خداوند نمی
 گیرد. مسیر مستقیم تقوا قرار می

عفت، پاك ماندن از هر نوع از درخواست عفت نمود؛ منظور  اهللا گاه رسول آن
ربط عفت به تقوا، از اگر عفت را پاکی از یک چیز مشخص بدانیم،  پسست.  حرامی

 باشد. معنا می هاي مترادف یا هم نوع ربط خاص به عام است؛ و گرنه، از نوع ربط واژه
بر او حرام کرده است،  عفت، بدین معناست که انسان از هر چیزي که اهللا

 دوري نماید.
کس جز  نزد هیچ نیازي از خلق خداست تا انسان بی ،»اغن«و اما منظور از 

 ظهار نیاز نکند.پروردگارش ا
نیازي از خلق برخوردار شود، عزت  به توفیق اهللا متعال، از نعمت بی اگر انسان

زیرا بردن حاجت به  ؛دهد یابد و به ذلت و خواري در برابر مخلوق تن نمی  نفس می
از  نزد مخلوق و التماس از خلق خدا، چیزي جز خفت و خواري نیست و التماس

در دعایش،  اهللا طور که رسول همان ست؛ یبزرگ ادتخدا، عزت و سرافرازي و عب
 نیازي از خَلق خدا را درخواست نمود. بی

ابی به سوي حق و نیز هی، علم و راقتدا کنیم و از خداوند لذا باید به پیامبر
خلق را درخواست نیازي از  چنین بی و هم ها حرام ي همهتقوا و عفت و پاکی از 

مالک هیچ نفع و ضرري براي خویش  دهد که پیامبر نشان می نماییم. این حدیث
 نبوده و نفع و ضرر، فقط به دست خداست.

ست که براي جلب منافع و دفع  این، خود دلیلی بر باطل بودن پندارِ کسانی
مانند برخی از افراد  ؛بستگی دارند امید و دل ررها، به اولیا و بندگان نیک خداض

زنند که  خوانند یا کسانی را صدا می فریاد می ن را بهایشا ،جاهل که کنار قبر پیامبر
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اهی شده و مردچار انحراف و گ ها در دینشان پندارند. این ا اولیاي خدا میها ر آن
خوانند، مالک  فریاد می ها، آنان را به زیرا کسانی که این ؛اند شان را از دست دادهلعق

 امبرش فرموده است:به پی هیچ نفع و ضرري براي خود نیز نیستند. اهللا

ٓ  قُل﴿ قُوُل  �َّ
َ
ٓ  ِعنِدي لَُ�مۡ  أ ِ ٱ �ِنُ َخَزا عۡ  َوَ�ٓ  �َّ

َ
قُوُل  َوَ�ٓ  َب َغيۡ لۡ ٱ لَمُ أ

َ
 إِّ�ِ  َلُ�مۡ  أ

    ]٥٠: األنعام[  ﴾َملٌَكۖ 
-دانم و به شما نمیهاي اهللا نزد من است. و من، غیب نمیها و خزانهگویم گنجبگو: نمی

 ام.گویم که من فرشته

 است: فرموده و

ٓ  قُل﴿ مۡ  �َّ
َ
ا َوَ�  اعٗ َ�فۡ  ِ� ِ�َفۡ  لُِك أ ٓ  َما إِ�َّ  َ�ًّ ۚ ٱ ءَ َشا ُ     ]١٨٨: األعراف[  ﴾�َّ

 چه اهللا بخواهد. بگو: من براي خودم مالک هیچ نفع و ضرري نیستم، مگر آن

 است: فرموده چنین هم

مۡ  َ�ٓ  إِّ�ِ  قُۡل ﴿
َ
ِ ٱ ِمنَ  ُ�َِ�ِ�  لَن إِّ�ِ  قُۡل  ٢١ ارََشدٗ  َوَ�  �َ�ّٗ  لَُ�مۡ  لُِك أ َحدٞ  �َّ

َ
 َولَنۡ  أ

ِجدَ 
َ
    ]٢٢  ،٢١: اجلن[  ﴾٢٢ َتَحًداُملۡ  ۦُدونِهِ  ِمن أ

تواند مرا از عذاب  کس نمی بگو: من، مالک هیچ زیان و یا هدایتی بري شما نیستم. بگو: هیچ
 یابم. اهی جز او نمیگهاهللا پناه دهد و هرگز پنا

نزلت داشته باشد، باز هم مآبرو و  قدر که نزد اهللا ههرچ انسانباید دانست که 
فریاد بخوانند؛ بلکه بندگان نیک  جز اهللا، بهي این نیست که او را  سزاوار و شایسته

 کنند؛ خوانند، اظهار بیزاري می میفریاد  ها را به جاي اهللا به خدا، خود از کسانی که آن
اي که  کند که آیا تو به مردم گفته واست میاو را بازخ که خدواند مانند عیسی

 فرماید: می تو و مادرت را جز اهللا، معبود قرار دهند؟ اهللا

ُ ٱ قَاَل  �ذۡ ﴿ نَت  َ�مَ َمرۡ  نَ �ۡ ٱ عِيَ� َ�ٰ  �َّ
َ
ُِذوِ� ٱ لِلنَّاِس  َت قُلۡ  َءأ َّ�  َ ِ�ّ

ُ
ٰ  َوأ  ِمن َهۡ�ِ إَِ�

ِۖ ٱ ُدونِ  نۡ  ِ�ٓ  يَُ�ونُ  َما َنَك َ�ٰ ُسبۡ  قَاَل  �َّ
َ
ُقوَل  أ

َ
�  ِ�  َس لَيۡ  َما أ     ]١١٦: دة املائ[  ﴾ِ�َّقٍ

اي عیسی پسر مریم! آیا تو به مردم گفتی که جز اهللا، من و «فرماید: و هنگامی که اهللا می
تو پاك و منزهی؛ من حق ندارم چیزي بگویم که «گوید: » مادرم را معبود قرار دهید؟

 ام نیست.شایسته

 دهد: پاسخ می کس دیگر. لذا عیسی دارد و نه هیچچنین حقی ن نه عیسی
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عۡ  َوَ�ٓ  ِ� َ�فۡ  ِ�  َما لَمُ َ�عۡ  ۥۚ َتهُ َعلِمۡ  َ�َقدۡ  ۥُتهُ قُلۡ  ُكنُت  إِن﴿
َ
 إِنََّك  ِسَكۚ َ�فۡ  ِ�  َما لَمُ أ

نَت 
َ
ٰ  أ ٓ  إِ�َّ  لَُهمۡ  ُت قُلۡ  َما ١١٦ ُغُيوبِ لۡ ٱ مُ َع�َّ َمرۡ  َما

َ
نِ  ۦٓ بِهِ  تَِ� أ

َ
ْ �ۡ ٱ أ َ ٱ ُبُدوا  َرّ�ِ  �َّ

    ]١١٧  ،١١٦: دة املائ[  ﴾َوَر�َُّ�مۚۡ 
چه در درون من است، آگاهی و  اگر چنین سخنی گفته باشم، تو خود از آن آگاهی. تو از آن

دانی. راستی تو، تمام اسرار و امور غیب را می من از اسراري که نزد توست، آگاهی ندارم. به
که اهللا را که پروردگار من و  تم؛ اینچیزي جز دستوري که به من دادي، به آنان نگف

 شماست، پرستش نمایید.

سرِ قبر که  اهل در مناطق مختلف جهان اسالمبرخی از افراد ج که عملِ نتیجه این
خوانند و  فریاد می ها را به و آن ، اولیاي خدا هستندروند که به گمانشان کسانی می

که کسانی که در این  ست؛ حال آنا خردي و انحراف دینی کنند، نوعی بی جا دعا می آن
 جانی هستند که هیچ کاري از آنان ساخته نیست. اند، مردگان بی قبرها خفته

*** 

يُقول:  رسوَل ا�َّ  قال: سمعُت  الرَّابع: َ�ْن أيب َطر�ٍف عِديِّ بِْن حاتٍم الطايِئِّ  -٧٣
يَ «

ْ
ل
َ
ِ ِمْنها ف ى أتىَق �َّ

َ
َف ىلَعَ يِم� ُ�مَّ َرأ

َ
ِت اتلَّْقَوىَمْن َحل

ْ
 )1([روايت مسلم]». أ

شنیدم که  اهللا گوید: از رسول می ابوطریف، عدي بن حاتم طایی ترجمه:
تر ببیند، همان  ی نزدیکهسوگندي یاد کند و خالف آن را به تقواي ال هرکس«فرمود: 

 ».تر است کاري را انجام دهد که به تقوا نزدیک
 شرح

ها یا  به معناي سوگند خوردن به یکی از نامآمده و » یمین«ي  در حدیث، واژه
 باشد؛ سوگند خوردن به نام غیر خدا، جایز نیست؛ نه به نام پیامبر می صفات اهللا

فرموده  اهللا زیرا رسول یک از بندگان خدا؛ نه به نام هیچ و و نه به نام جبرئیل
ْو يِلَْصمُ «است: 

َ
ِ أ يَْحِلْف بِا�َّ

ْ
خواهد سوگند  کسی که می«یعنی:  )2(؛»ْت َمْن اَكَن َحاِلًفا فَل

َمن َحلََف «چنین فرموده است:  هم». یاد کند، به نام اهللا سوگند بخورد یا سکوت نماید

 .1651صحیح مسلم، ش:  )1(
 .عمر نقل از ابن به 3105)؛ و مسلم، ش: 6155، 5643، 2482بخاري، ش: ( )2(
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سوگند یاد کند، کفر یا  کسی که به نام غیراهللا«یعنی:  )1(؛»كَ بَِغِ� اِهللا َ�َقد �َفَر أو أرشَ 
 ».شرك ورزیده است

بر او  ي سوگند کار است و کفاره بخورد، گنه کسی که به نام غیر اهللا سوگند
 اهللا بدین دلیل که رسول باشد؛ شود؛ چون سوگندش از اساس، باطل می واجب نمی

هرکس عملی انجام «یعنی:  )2(؛»َمن َعِمَل َ�َمًال لَيَس َعلَيِه أمُرنا َ�ُهُو رَدٌّ «فرموده است: 
 ».مردود است ه امر (دین) ما بر آن نیست، عملشدهد ک

 بنا بر قول برخی از مفسران، خوب نیست که آدم، زیاد سوگند بخورد؛ این،
 ي اهللا متعال است که: مفهوم فرموده

ْ َفُظوٓ حۡ ٱوَ ﴿ يۡ  ا
َ
    ]٨٩: دة املائ[  ﴾َنُ�مۡ َ�ٰ �

 و سوگندهایتان را پاس بدارید.

سوگند نخورید و اگر  اند که زیاد بدین مفهوم دانسته برخی از مفسران، این آیه را
ي مهم دست  بگویید تا به دو فایده» شاء اهللا ان« ند یاد کردید، حتماً به دنبال آنسوگ
 یابید:

 اید، برایتان میسر گردد. چه برایش سوگند خورده که: آن این اول
 شود. اي بر شما واجب نمی که: اگر سوگند خود را بشکنید، کفاره این دومو 

سوگند  اي در آینده در رابطه با مسأله که کفاره دارد، این است که انسانسوگندي 
اي که در گذشته انجام شده، کفاره ندارد؛ اما  ي مسأله یاد کند؛ و سوگند خوردن درباره

گو باشد، نه  در سوگندش راست که چنانکار است و  سوگند بخورد، گنه دروغ اگر به
را انجام  اي. به عنوان مثال: کسی بگوید که فالن کار گناهی بر اوست و نه کفاره

 ام. نداده
اما اگر راست گفته باشد،  ندارد؛ چه راست بگوید و چه دروغ؛ در این حالت، کفاره

 کار است؛ اگرچه کفاره ندارد. گناهی هم بر او نخواهد بود و اگر دروغ بگوید، گنه

)؛ ابوعوانه 4/330)؛ حاکم در المستدرك (4358؛ ابن حبان ()1535صحیح است؛ روایت: ترمذي ( )1(
) از طریق حسن بن عبیداهللا از سعد 2/125)؛ احمد در مسندش (3251) و ابوداود (5967در مسندش (

 .عمر بن عبیده از ابن
 2985صحیح مسلم، ش )2(
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 باشد؛ مثالً می در آینده است که اي مسأله سوگندي که کفاره دارد، در رابطه با
. اگر آن خورد و بگوید که به خدا سوگند فالن کار را انجام نخواهم دادکسی سوگند ب

شود؛ اما اگر آن کار را انجام ندهد،  بر او واجب می ي سوگند کار را انجام دهد، کفاره
ست. البته آیا  به قوت خود باقی ؛ چون سوگندشي قسم بر او واجب نیست کفاره

که سوگندش را نگه  ش را بشکند یا اینبهتر است که آن کار را انجام دهد و سوگند
 دارد و آن کار را انجام ندهد؟

روشنی داده و بیان فرموده که اگر  در این حدیث، پاسخ این پرسش را به پیامبر
تر یافتی، همان کاري را  نزدیک خالف سوگندت را به تقوا سوگند خوردي و سپس

 ت را ادا کن.ي سوگند تر است و کفاره نزدیک انجام بده که به تقوا
گویم، تقوا چنین  سخن نمی د که به خدا قسم، با فالن مسلمانلذا اگر کسی بگوی

کند که با او سخن بگوید؛ زیرا قهر کردن با مسلمان، حرام است؛ لذا با برادر  حکم می
 ي سوگندش را بدهد. مسلمانش، سخن بگوید و کفاره

ن خویشاوندم نخواهم رفت؛ چنین اگر بگویید که به خدا سوگند، به دیدن فال هم
ست  ي رحم و پیوند خویشاوندي گوییم: مالقات خویشاوند، جزو صله باره می در این
باشد. لذا با خویشاوند خویش، ارتباط داشته  واجب می ي رحم دانید که صله و می

َمْن َحلََف ىلَعَ «فرموده است:  اهللا زیرا رسول ؛ي سوگندت را ادا کن باش و کفاره
ى َ�ْ�ََها  يَِم�ٍ 

َ
ْر َ�ْن يَِميِنهِ َخْ�ًا ِمنَْها فَ فََرأ يَُ�فِّ

ْ
ی ُهَو َخ�ٌ  ل ِ

َّ
ِت اذل

ْ
َأ

ْ
 هرکس«یعنی:  )1(؛»َويل

و  نمایدي سوگندش را ادا  سوگندي یاد کند و سپس خالف آن را بهتر ببیند، کفاره
 ».همان کاري را انجام دهد که بهتر است

که در گذشته، انجام شده و پایان یافته ي کار یا چیزي  سوگند خوردن درباره
خارج نیست؛ کسی که سوگند  ؛ البته چنین سوگندي، از دو حالتاست، کفاره ندارد

 کار است. گوید و گنه کار نیست، یا دروغ می گوید و گنه خورد، راست می می
ر خواهد بود؛ لذا اگ ست که در آینده اي سوگندي کفاره دارد که در رابطه با مسأله

آن را انجام دهد،  فالن کار را انجام نخواهد داد، اما ی سوگند یاد کند که در آیندهکس

 .نقل از ابوهریره به 3114صحیح مسلم، ش:  )1(
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گفته  »ءاهللاشا ان«که هنگام قسم خوردن،  شود؛ مگر آن ي سوگند بر او واجب می کفاره
 گردد. اگر سوگندش را بشکند، کفاره بر او واجب نمی باشد که در این صورت

*** 

مَ  -٧٤
ُ
َاِمس: عْن أيب أ

ْ
اِهِ�ِّ اخل

ْ
 قال: َسِمْعُت رسوَل ا�َّ  اَمَة ُصَديَّ بِْن َعْجالَن ابل

قال: 
َ
وَداع ف

ْ
ِة ال وا زَ�ةَ «َ�ُْطُب يف َحجَّ دُّ

َ
ْسُ�م، وُصوُموا َشْهَر�م، وأ وا مخَ

ُّ
، وَصل ا�َُّقوا ا�َّ

وا َجنََّة َر�ُِّ�مْ 
ُ
َمَراَءُ�م، تَْدُخل

ُ
ِطيُعوا أ

َ
ْمَوالُِ�م، وَأ

َ
این حدیث را در پایان  [ترمذي، ».أ

 )1(روایت کرده و آن را حسن صحیح دانسته است.] الصالةکتاب 
که در حج  اهللا گوید: از رسول می جالن باهلی، صدي بن عهابوامامترجمه: 

گانه را  تقواي اهللا پیشه کنید، نمازهاي پنج«خواند، شنیدم که فرمود:  خطبه می وداع
بگیرید، زکات اموالتان را ادا نمایید و از امیران و بخوانید، ماه رمضان را روزه 
 ».به بهشت پروردگارتان وارد شویدکارداران خود، اطاعت کنید تا 

 شرح
هاي ثابت و  بر دو گونه بود؛ سخنرانی اهللا هاي رسول ها یا سخنرانی خطبه

 کرد. خاصی ایراد می ضرورتهاي اتفاقی و غیرثابتی که بنا بر  مشخص، و سخنرانی
در هر  باشند که پیامبر ثابت می هاي سخنرانیهاي جمعه و عیدها، از نوع  خطبه

ي نماز  ي خطبه درباره اهللا . علما رحمهمفرمود ایراد میبراي مردم،  جمعه و در هر عیدي
سبب اختالفشان،  نظر دارند که از کدامین نوع است؛ کسوف (خورشیدگرفتگی) اختالف

اتفاق افتاد و وقتی  زمان پیامبر یک بار در فقط که خورشیدگرفتگیاین است 
این را از نوع اول، یعنی  . برخی از علماکردنماز خواند، براي مردم سخنرانی  اهللا رسول

مشروع  اند: اصل بر این است که هر عملی که پیامبر هاي ثابت دانسته و گفته سخنرانی
 روي نداد، ي در زمان ایشاندیگر جا که خورشیدگرفتگی قرار داده، ثابت است و از آن

یا سخنرانی ایشان در ي نماز کسوف را ترك کرده  خطبه توان دلیل گرفت که پیامبر نمی
هاي اتفاقی  چنین مناسبتی اتفاقی بوده است. برخی دیگر از علما، این خطبه را جزو خطبه

ثابت هاي  ي نماز کسوف، جزو خطبه تر، این است که خطبه دانند. صحیح یا عارضی می

 .867، ش: /از آلبانی ةالصحيح ةسلسللا؛ و 109صحیح الجامع، ش:  )1(
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وقتی نماز کسوف خواند، برخیزد و براي مردم سخنرانی  باشد و سنت است که انسان می
 ی بترساند.هها را از عذاب ال ، آناهللا کند و مانند رسول

توان به  شود، می هاي غیرثابت یا عارضی که به هنگام ضرورت ایراد می از خطبه
بریره، کنیزي بود که ایراد نمود؛  »بریره« مالکانبراي  اي اشاره کرد که پیامبر خطبه
مالکان بریره، ماجرا از این قرار بود که او را خرید و در راه خدا آزاد کرد.  &عایشه

او (یعنی  )1(»والء«بفروشند که  &فقط در صورتی حاضر بودند که بریره را به عایشه
قبول نکرد و  این شرط را &ها باشد. عایشه ، از آنِ آن)ماند اموالی که پس از مرگش می

َواْشرَتِيِط ُخِذيَها «به او فرمود:  اهللا در میان گذاشت. رسول خدا موضوع را با رسول
َوالءَ 

ْ
ي حق والي او  او را خریداري و آزاد کن و شرطشان را درباره«یعنی:  ؛»لَُهْم ال
که: ها خبر داد  برخاست و براي مردم سخنرانی نمود و به آن اهللا گاه رسول آن». بپذیر

ْ�تََق «
َ
َوالُء لَِمْن أ

ْ
 ».کند ست که (برده را) آزاد می حق والء، از آنِ کسی«یعنی:  )2(؛»ال

اي اشاره کرد  توان به خطبه می هاي اتفاقی و غیرثابت پیامبر چنین از خطبه هم
مخزوم، کاالهایی را  ایراد فرمود؛ زنی از بنی ها حدود و مجازاتي اجراي  که درباره

 اهللا شد. رسول یعنی مرتکب سرقت می کرد؛ گرفت و سپس انکارش می عاریت می به
دستور داد که دستش را قطع کنند. قریش از بابت آبروي خود، نگران شدند و از 

سفارش کند تا این حکم را لغو  درخواست کردند که نزد پیامبر مه بن زیدااس
و قانون خدا، سفارش ي حکم  آیا درباره«فرمود:  به اسامه اهللا رسولنماید. 

هاي پیش از  امت«انی نمود و فرمود:  گاه برخاست و براي مردم سخنر آن» کنی؟ می
داري در  اسرئیل)، از آن جهت به هالکت رسیدند که وقتی فرد مشهور و نام شما (بنی
مرتکب سرقت  کردند و هرگاه فرد ضعیفی کرد، او را رها می ها دزدي می میان آن

 )3(».نمودند ا قطع میشد، دستش ر می

ها، پیش از  ماند و عرب ي آزادشده از او برجا می والء، همان اموالی بود که پس از مرگ برده )1(
 دانستند. (مترجم) ، عادت داشتند که آن را از آن خود یا وارثان خویش میاهللا فرمان رسول

 .1504صحیح مسلم، ش:  )2(
 ).3197، 3196)؛ و مسلم، ش: (6290، 3453، 3216صحیح بخاري، ش: ( )3(
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سخنرانی کرد و مردم را  اع، در روز عرفه و روز عید قرباندر حج ود اهللا رسول
 هاي ثابت پیامبر ي عید قربان، جزو خطبه ي عرفه و خطبه پند و اندرز داد؛ خطبه

براي  ، در این ایامخدا باشد و براي سرپرست حج، سنت است که مانند رسول می
 .مردم سخنرانی کند

یادآوري نمود، این بود که  در سخنرانی حج وداع اهللا مواردي که رسول ي از جمله
 فرماید: می طور که اهللا همان». اي مردم! تقواي پروردگارتان را پیشه نمایید«فرمود: 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ْ ٱ �َّاُس ٱ �     ]١:  النساء[  ﴾َر�َُّ�مُ  �َُّقوا

 ایید.اي مردم! تقواي پروردگارتان را پیشه نم

ي مردم دستور داد که تقواي پروردگاري را پیشه کنند که  به همه اهللا رسول
هاي  ها را براي پذیرش پیام هاي گوناگونی به آنان داده و آن ها را آفریده و نعمت آن

 خویش آماده ساخته است.
(و  بر پیامبرش نمازهایی که اهللا ؛»گانه را بخوانید ازهاي پنجو نم«و فرمود: 

 او) فرض نموده است. امت
یعنی زکات  ؛»زکات اموالتان را ادا کنید«و » و ماه رمضان را روزه بگیرید«فرمود: 

 اند، بدهید و بخل نورزید. اموال خود را به کسانی که مستحق زکات
این حکم، شامل امیران و  ؛»اطاعت کنیدو از امیران خود، «در ادامه افزود: 

باید در  شود. لذا شهروندان حکومت می ئیسر، یعنی اي و حکومتی فرمانداران منطقه
امیران، در جهت  چارچوب اطاعت از اهللا، از امیران خود اطاعت کنند و اطاعت از

به نافرمانی از خدا دستور دهند یا  نافرمانی از خدا جایز نیست؛ هرچند امیران
از ؛ زیرا اطاعت از مخلوق، بر اطاعت باشد حکمشان بر خالف حکم خداوند

 مقدم نیست. اهللا متعال فرموده است: خالق
َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�

َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ  ا ِطيُعوا

َ
َ ٱ أ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱ َوأ

ُ
 ٱ َوأ

َ
  ﴾ِمنُ�مۡ  رِ مۡ ۡ�

 ]  ٥٩:  النساء[ 
اي مؤمنان! از اهللا اطاعت کنید و از پیامبر فرمان ببرید و نیز از صاحبان امرتان 

 ري نمایید).بردا (فرمان

مور را به اطاعت از اهللا و بینید، اطاعت از امیران و صاحبان ا طور که می همان
میران، تابع اطاعت از خدا و دهد که اطاعت از ا ربط داد و این، نشان می رسولش
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که اطاعت از  حال آن اي نیست؛ اعت مستقل و جداگانهو اط رسول اوست
رو  برشمرد و از این طاعت از خداوندطور مستقل، همانند ا را به خدا رسول

 اهللا مانند اطاعت از اهللا متعال، واجب است؛ زیرا رسول اهللا اطاعت از رسول
اما سایر کارداران و  ی جز در جهت رضایت و خشنودي اهللا صادر نکرده است؛فرمان

ز رضاي خدا نیست. لذا اطاعت ا کنند که مورد هایی صادر می صاحبان امور، گاه فرمان
کس جایز  فقط در راستاي اطاعت از اهللا و رسولش، واجب است و براي هیچ ها آن

 خویش، در مواردي که نافرمانی از خداوند داران زمامنیست که از امیران و 
شمار  نی بهها، دین یا حکم دی دعا که فرمان آناباشد، نافرمانی کند یا نباید با این  نمی
خی از افراد ناآگاه، قوانینی را که از سوي حکام صادر زیرا بر رود، سرکشی نماید؛ نمی
 گویند که ما کنند و می شود و هیچ تعارضی هم با دین و شریعت ندارد، رد می می

ها نیستیم؛ چون جزو قوانین شرعی یا دینی نیستند و در کتاب خدا  ملزم به رعایت آن
 و سنت رسولش وجود ندارند.

برداري از چنین قوانینی در  هاست؛ زیرا فرمان آناین، برخاسته از جهل و ناآگاهی 
ي نساء. در احادیث  سوره 59ي  وجود دارد. مانند آیه کتاب خدا و سنت پیامبر

فرموده  اهللا زیادي هم بدین نکته تأکید شده است؛ مانند همین حدیث که رسول
ها  از آناگر ادعا کنیم که فقط در مواردي  ».و از امیران خود، اطاعت کنید«است: 

اند، دیگر نیازي به ذکر  دستور داده طور صریح کنیم که خدا و رسولش به اطاعت می
جب است؛ چه وا ؛ زیرا اطاعت از اهللا و رسولشبرداري از امیران نبود اطاعت و فرمان

 اهللا به آن دستور دهند و چه دستور ندهند. مسایلی که رسول امیران و حکام مسلمان
ست که باید بدان توجه کنیم و فرمان  رمود، جزو مسایل مهمیسفارش ف در حج وداع

 ي هر یک از این موارد، اجرا نماییم. را درباره اهللا رسول
*** 
 





 
 

 

 باب: یقین و توکل -7

 فرماید: اهللا متعال می

ا﴿ ۡ ٱ رََءا َولَمَّ  ٱ ِمُنونَ ُمؤۡ ل
َ
ْ  َزاَب حۡ ۡ� ُ ٱ وََعَدنَا َما َذاَ�ٰ  قَالُوا ُ ٱ َصَدَق وَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ� 

ٓ  َزاَدُهمۡ  َوَما ۥۚ َورَُسوُ�ُ      ]٢٢ األحزاب:[  ﴾٢٢ الِيمٗ َو�َسۡ  انٗ إِيَ�ٰ  إِ�َّ
ست که اهللا و  اي لشکرهاي کفر را دیدند، گفتند: این، همان وعده گاه که مؤمنان و آن

ایمان و  اند. و این ماجرا فقط بر راست گفتهاش  فرستادهاند و اهللا و  به ما داده اش فرستاده
 برداري آنان افزود. فرمان
 

ِينَ ٱ﴿ ْ  قَدۡ  �َّاَس ٱ إِنَّ  �َّاُس ٱ لَُهمُ  قَاَل  �َّ  انٗ إِيَ�ٰ  َفَزاَدُهمۡ  ُهمۡ َشوۡ خۡ ٱفَ  َلُ�مۡ  َ�َُعوا
 ْ ُ ٱ بَُناَحسۡ  َوقَالُوا ۡ ٱ مَ َونِعۡ  �َّ ْ ٱفَ  ١٧٣ َو�ِيُل ل ِ ٱ ّمِنَ  َمةٖ بِنِعۡ  نَقلَُبوا  ُهمۡ َسسۡ َ�مۡ  لَّمۡ  لٖ َوفَۡض  �َّ

ْ ٱوَ  ءٞ ُسوٓ  َبُعوا ٰ رِۡض  �َّ ِۗ ٱ نَ َ� ُ ٱوَ  �َّ    ] ١٧٤  ،١٧٣: آل عمران[  ﴾١٧٤ َعِظي�ٍ  لٍ فَۡض  ُذو �َّ
اند.  همان کسانی که مردم به آنان گفتند: از دشمنان بترسید که براي نبرد با شما گرد آمده

ست.  ارسازيست و چه نیک ک ما کافی نشان افزود و گفتند: اهللا براياین سخن بر ایما
مؤمنان، به نعمت و فضل اهللا بازگشتند؛ هیچ آسیبی به آنان نرسید و در پی رضایت اهللا 

 ست. کرانی برآمدند. و اهللا، داراي فضل بزرگ و بی
 

﴿ ۡ ِيٱ َ�ِّ لۡ ٱ َ�َ  َوتََو�َّ       ]٥٨: الفرقان[  ﴾َ�ُموُت  َ�  �َّ
 میرد. اى توکل کن که هرگز نمى زنده و بر پروردگار همیشه

 

ِ ٱ َوَ�َ ﴿ ِ فَلۡ  �َّ ۡ ٱ َيَتَو�َّ     ]١١: ابراهيم[  ﴾١١ ِمُنونَ ُمؤۡ ل
 و مؤمنان باید بر اهللا توکل کنند.

 

ۡ  َت َعَزمۡ  فَإَِذا﴿ ِۚ ٱ َ�َ  َ�َتَو�َّ     ]١٥٩: آل عمران[  ﴾�َّ
 و چون تصمیمت را گرفتی، بر اهللا توکل کن.
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 فرماید: هللا متعال میي توکل وجود دارد؛ ا آیات فراوانی درباره

ۡ  َوَمن﴿ ِ ٱ َ�َ  َ�َتَو�َّ   ]  ٣:  الطالق[  ﴾ۥٓۚ ُبهُ َحسۡ  َ�ُهوَ  �َّ
 ست. و هر کس بر اهللا توکل کند، اهللا برایش کافی

 

ۡ ٱ إِ�ََّما﴿ ِينَ ٱ ِمُنونَ ُمؤۡ ل ُ ٱ ُذكِرَ  إَِذا �َّ  ۥُتهُ َءاَ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  تُلَِيۡت  �َذا قُلُوُ�ُهمۡ  وَِجَلۡت  �َّ
ٰ  انٗ إِيَ�ٰ  ُهمۡ اَد�ۡ زَ  ُونَ  َرّ�ِِهمۡ  َوَ�َ       ]٢: األنفال[  ﴾٢ َ�َتَو�َّ

گردد و هنگامی که هایشان ترسان میمؤمنان، تنها کسانی هستند که چون اهللا یاد شود، دل
 کنند.یابد و بر پروردگارشان توکل میمی افزایشآیاتش بر آنان تالوت گردد، ایمانشان 

 در فضیلت توکل وجود دارد. هاي فراوانی آیه
 شرح

ها و  یقین و توکل را با هم ذکر کرده است؛ زیرا توکل، یکی از ثمره /مؤلف
ن است؛ رود. یقین، همان قوت ایمان و پایداري بر آ شمار می هاي یقین به نتیجه

اند، با چشم مشاهده  چه را که اهللا و رسولش خبر داده آن اي که گویا انسان گونه به
ست که شک و تردید به هیچ وجه به آن راه  راسخیپس یقین، ایمان محکم و . کند می

بیند. یقین  اند، پیش روي خود می یابد و گویا غیبی را که خدا و رسولش گفته نمی
مدها و نتایج بزرگی در پی دارد که توکل بر آ ي ایمان است و پی واالترین درجه

در  ،ن معناست که انسان در ظاهر و باطنشهاست. توکل بر اهللا، بدی ، یکی از آناهللا
 براي جلب منفعت و دفع ضرر و زیان، به پروردگارش اعتماد کند: ها ي حالت همه

ۡ  َوَمن﴿ ِ ٱ َ�َ  َ�َتَو�َّ     ]٣:  الطالق[  ﴾ۥٓ ُبهُ َحسۡ  َ�ُهوَ  �َّ
 ست. و هر کس بر اهللا توکل کند، اهللا برایش کافی

یابد و  دست می هدفش در دنیا و آخرت و توکل، به انسان با وجود یقین
چه که اهللا و  زیرا به آن ؛کند خاطر است و با آرامش و سعادت زندگی می آسوده

 توکل کرده است. اند، یقین دارد و بر اهللا گفته پیامبرش
 باره ذکر کرده است؛ از جمله: هایی را در این ، آیه/فسپس مؤل
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ا﴿ ۡ ٱ رََءا َولَمَّ  ٱ ِمُنونَ ُمؤۡ ل
َ
ْ  َزاَب حۡ ۡ� ُ ٱ وََعَدنَا َما َذاَ�ٰ  قَالُوا ُ ٱ َوَصَدَق  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ� 

ٓ  َزاَدُهمۡ  َوَما ۥۚ َورَُسوُ�ُ      ]٢٢ األحزاب:[  ﴾٢٢ الِيمٗ َو�َسۡ  انٗ إِيَ�ٰ  إِ�َّ
ست که اهللا و  اي گاه که مؤمنان لشکرهاي کفر را دیدند، گفتند: این، همان وعده و آن

اند. و این ماجرا فقط بر ایمان و  راست گفته اش فرستادهاند و اهللا و  دهبه ما دا اش فرستاده
 برداري آنان افزود. فرمان

احزاب یا لشکرهاي کفر، چندین دسته از قبایل مختلف عرب بودند که براي 
گرد هم آمدند و شمارشان به ده هزار نفر از قریش  اهللا با رسولو رویارویی جنگ 

بجنگند و به خیال  و مدینه را محاصره کردند تا با پیامبررسید  و سایر قبایل می
پیش  در این غزوه، بحران بزرگی براي اصحاب پیامبرره کنند. کسخود، کارش را ی

 فرماید: باره می آمد که اهللا متعال، در این

 ٱ َزاَغِت  �ذۡ ﴿
َ
ِ  َوَ�ُظنُّونَ  َناِجرَ �َۡ ٱ ُقلُوُب لۡ ٱ َوَ�لََغتِ  رُ َ�ٰ بۡ ۡ� ِ ٱب ۠ ٱ �َّ ُنونَا  ١٠ لظُّ

ۡ ٱ ُتِ�َ �ۡ ٱ ُهَنالَِك  ۡ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل ْ َوُزل ۡ  ِزلُوا   ]  ١١  ،١٠ األحزاب:[  ﴾١١ اَشِديدٗ  َزاٗ� زِل
هاي  ها به گلو رسید و گمان ها (از ترس و نگرانی) خیره شد و جان هنگام که چشم  و آن

 ان سختی خوردند.جا بود که مؤمنان آزمایش شدند و تک بردید. آن گوناگونی به اهللا می

ي هر دو دسته  درباره در این وضعیت بحرانی، دو دسته شدند که اهللا مردم
 سخن گفته و فرموده است:

ۡ ٱ َ�ُقوُل  �ذۡ ﴿ ِينَ ٱوَ  فُِقونَ ُمَ�ٰ ل َرٞض  قُلُو�ِِهم ِ�  �َّ ا مَّ ُ ٱ وََعَدنَا مَّ  إِ�َّ  ۥٓ َورَُسوُ�ُ  �َّ
    ]١٢ األحزاب:[  ﴾١٢ �ُغُرورٗ 
هاي  جز وعده اش فرستادهاهللا و «گفتند:  (را به یاد آورید) که منافقان و بیماردالن می و زمانی

 ».اند دروغین به ما نداده

کنند، اما از درون و باطن  یظاهر ادعاي ایمان م کسانی هستند که به منافقان
ها در آن  ناقص است. این الن، مسلمانانی هستند که یقینشانو بیمارد ؛کافرند خویش

گفتند: چگونه محمد ادعا  ؛هاي اهللا و پیامبرش را دروغ پنداشتند رایط بحرانی، وعدهش
کند که کسري (پادشاهی ایران)، قیصر یا سزار (پادشاهی روم) و نیز صنعا  می

ي قبایل عرب  در محاصره که اینک خود (حکومت یمن)، فتح خواهد شد، حال آن
 قرار دارد؟!
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 ها فرموده است: ي آن درباره هللا متعالوم، مؤمنانی بودند که اگروه د
ا﴿ ۡ ٱ رََءا َولَمَّ  ٱ ِمُنونَ ُمؤۡ ل

َ
ْ  َزاَب حۡ ۡ� ُ ٱ وََعَدنَا َما َذاَ�ٰ  قَالُوا ُ ٱ َوَصَدَق  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ� 

ٓ  َزاَدُهمۡ  َوَما ۥۚ َورَُسوُ�ُ    ]  ٢٢ األحزاب:[  ﴾٢٢ الِيمٗ َو�َسۡ  انٗ إِيَ�ٰ  إِ�َّ
ست که اهللا و  اي اي کفر را دیدند، گفتند: این، همان وعدهلشکره گاه که مؤمنان و آن

اند. و این ماجرا فقط بر ایمان و  راست گفته اش فرستادهاند و اهللا و  به ما داده اش فرستاده
 برداري آنان افزود. فرمان

هنگامی که لشکرهاي  قدر با هم تفاوت دارند! مؤمنان هببین که این دو گروه، چ
خت و بحرانی را دیدند، دریافتند و باور داشتند که پیروزي و کفر و آن شرایط س

این، همان  وجود دارد و گفتند: گشایشی در پسِ این همه سختی و شرایط بحرانی
اند و ما  اند و خدا و پیامبرش، راست گفته ست که خدا و پیامبرش به ما داده نویدي

 طور هم شد. رد؛ و همینپیروز خواهیم شد و قیصر و کسري و یمن را فتح خواهیم ک
ست که اهللا و  اي این، همان وعده«جاست که گفتند:  شاهد موضوع، همین

ها، استوار و پابرجا  در سختی انسان این، نهایت یقین است که». اند رسولش به ما داده
کسی که یقین و توکلش  یدي به خود راه ندهد؛ اما بر عکس،باشد و شک و ترد

کند.  نشینی می آورد و عقب ها و مشکالت، کم می سختیمعموالً در ضعیف باشد، 
 فرماید: می گونه که اهللا همان

َ ٱ بُدُ َ�عۡ  َمن �َّاِس ٱ َومِنَ ﴿ َّ�  ٰ َصابَهُ  فَإِنۡ  ٖف� َحرۡ  َ�َ
َ
نَّ طۡ ٱ َخۡ�ٌ  ۥأ

َ
َصاَ�تۡ  �نۡ  ۦۖ بِهِ  َمأ

َ
 هُ أ

ٰ  نَقلََب ٱ نَةٌ فِتۡ  �ۡ ٱ َخِ�َ  ۦِههِ وَجۡ  َ�َ ۚ خِ �ٱوَ  يَا�ُّ ٰ  َرةَ ۡ ٱ انُ ۡ�َ �ُۡ ٱ ُهوَ  لَِك َ�    ﴾١١ ُمبِ�ُ ل
   ]  ١١: احلج[ 

اگر خیري به آنان برسد،  کنند؛ ه و با شک و دودلی عبادت میو برخی از مردم اهللا را در حاشی
شوند؛ در دنیا و آخرت زیان  ردان مییگیابند و اگر بالیی به آنان برسد، رو به آن آرامش می

 زیان آشکار است.بینند. این، همان  می

خاطرند  کنند، آسوده آرامش زندگی میعافیت و تا زمانی که در  بسیاري از مردم
شوند و گاه از دین بر  ردان مییگآید، رو ها پیش می که مشکلی در زندگی آن همینو 
ها رقم زده است،  روند و به اهللا و تقدیري که براي آن گردند و تا حد کفر، پیش می می

گویند؛ پناه بر خدا!  ی، به خدا بد میهند و با اظهار نارضایتی از تقدیر الکن اعتراض می
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که دچار مشکلی  اند و همین زیرا اصالً هیچ سختی و مشکلی را تجربه نکرده
 گردند. ردان مییگشوند، رو می

 دلش یا میل آنِ گر این است که انسان باید از انحراف و کجیِ چنین آیاتی، بیان
و نگران باشد و همواره از خدا درخواست پایداري و ایستادگی به باطل، بترسد 

است و ها در میان دو انگشت از انگشتان پروردگار رحمان  ي آدم نماید؛ زیرا دلِ همه
سازد؛ اگر بخواهد، آن را راست  هرگونه که بخواهد، دل انسان را دگرگون می اهللا
 اند.گرد سازد و اگر اراده کند، آن را کج و منحرف می می

ي  هاي همه کنیم که دل هاست، درخواست می ي دل کننده از اهللا متعال که دگرگون
 عنایت کند. یداري بر دینشما را بر اطاعتش استوار بسازد و به ما استقامت و پا

 ذکر کرده است: /اي که مؤلف و اما دومین آیه

ِينَ ٱ﴿ ْ  قَدۡ  �َّاَس ٱ إِنَّ  �َّاُس ٱ لَُهمُ  قَاَل  �َّ  انٗ إِيَ�ٰ  َفَزاَدُهمۡ  ُهمۡ َشوۡ خۡ ٱفَ  َلُ�مۡ  َ�َُعوا
 ْ ُ ٱ بَُناَحسۡ  َوقَالُوا ۡ ٱ مَ َونِعۡ  �َّ     ]١٧٣: آل عمران[  ﴾١٧٣ َو�ِيُل ل

اند.  همان کسانی که مردم به آنان گفتند: از دشمنان بترسید که براي نبرد با شما گرد آمده
 ست. ست و چه نیک کارسازي این سخن، بر ایمانشان افزود و گفتند: اهللا براي ما کافی

ها زخمی  تعدادي از آن» احد«نازل شد که در جنگ  ي صحابه این آیه درباره
ها خبر رسید که  اي نیز به شهادت رسیدند. پس از جنگ احد، به آن شدند و عده

ابوسفیان قصد دارد دوباره به آنان حمله کند و مردم را بدین منظور بسیج کرده است. 
ها نیز فراخوان اهللا و  رانش را به رویارویی با سپاه قریش فراخواند و آنیا اهللا رسول

ها مجروح شده و هفتاد  هم در شرایطی که تعدادي از آن پیامبرش را لبیک گفتند؛ آن
نفر نیز شهید شده بودند و هنوز مصیبت سنگین احد، تازه بود. با این حال، فرمان 

 فرماید: می خدا و پیامبرش را پذیرفتند. اهللا

ِينَ ٱ﴿ ْ سۡ ٱ �َّ ِ  َتَجابُوا ٓ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ  لرَُّسولِ ٱوَ  ِ�َّ َصاَ�ُهمُ  َما
َ
ۚ َقرۡ لۡ ٱ أ ِينَ  ُح حۡ  لِ�َّ

َ
ْ أ  ُهمۡ ِمنۡ  َسُنوا

ْ �ََّقوۡ ٱوَ  جۡ  ا
َ
ِينَ ٱ ١٧٢ َعِظيمٌ  رٌ أ ْ  قَدۡ  �َّاَس ٱ إِنَّ  �َّاُس ٱ لَُهمُ  قَاَل  �َّ   ﴾لَُ�مۡ  َ�َُعوا

   ]  ١٧٣  ،١٧٢: آل عمران[ 
هاي بسیار، دعوت اهللا و پیامبر را پاسخ گفتند؛ آن  آنان که پس از رسیدن جراحات و آسیب

 همان  ، پاداش بزرگی (در پیش) دارند؛دسته از ایشان که نیکوکاري و تقوا پیشه نمودند
 

 اند. براي نبرد با شما گرد آمده دشمنانکسانی که مردم به آنان گفتند: 
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اند که دوباره  اند، تصمیم گرفته قریش که زنده مانده ابوسفیان و دیگر سران :یعنی
جز این  اما خواست خداوند ره کنند؛کسبیایند و کارش را ی به جنگ پیامبر

 را به سرانجام برساند. اهللا خواست که نورش را کامل بگرداند و دعوت رسول نمی
صمیم مشرکان، ها گفتند که باید از این ت رساندند و به آن این خبر را به صحابه

تري  شدت بیش ها ا این سخن، بر ایمان صحابه افزود؛ زیرا هرچه سختیبترسید؛ ام
چون باور و ایمان دارد که موفقیت و پیروزي با  ؛شود تر می بیابد، ایمان مؤمن نیز بیش

. لذا این سخن، بر ست ست و به دنبال هر سختی و مشکلی، گشایشی صبر و شکیبایی
ُ ٱ بَُناَحسۡ ﴿گفتند: ایمانشان افزود و  ۡ ٱ مَ َونِعۡ  �َّ ست و  اهللا، براي ما کافی«یعنی:  ﴾َو�ِيُل ل
کند که از او یاري بخواهد؛ اهللا  کسی را یاري می البته اهللا». ست چه نیک کارسازي

به  ترین بخشندگان است و وقتی انسان در مسایل و مشکالت خود متعال، بخشنده
کند؛ اما انسان در بسیاري از  اش را یاري و کمک می دهروي بیاورد، او نیز بن سوي اهللا
تکیه و اعتماد  جه به مسایل معنوي، به امور ماديشود و بدون تو ردان مییگموارد رو

 کند. می
 فرماید: اهللا متعال می

ْ ٱفَ ﴿ ِ ٱ ّمِنَ  َمةٖ بِنِعۡ  نَقلَُبوا     ]١٧٤: آل عمران[  ﴾ءٞ ُسوٓ  ُهمۡ َسسۡ َ�مۡ  لَّمۡ  لٖ َوَفۡض  �َّ
 منان، به نعمت و فضل اهللا بازگشتند؛ هیچ آسیبی به آنان نرسید.مؤ

بازگشتند؛ اما از مدینه به مسیر مکه  به قصد رویارویی با ابوسفیان صحابه
لذا هیچ جنگی رخ نداد و براي  به مکه برگشته بودند؛ هانشمراابوسفیان و ه

 فرماید: یپاداش جهاد و این فضیلت بزرگ ثبت شد که اهللا متعال م صحابه

ْ ٱفَ ﴿ ِ ٱ ّمِنَ  َمةٖ بِنِعۡ  نَقلَُبوا ْ ٱوَ  ءٞ ُسوٓ  ُهمۡ َسسۡ َ�مۡ  لَّمۡ  لٖ َوَفۡض  �َّ َبُعوا ٰ رِۡض  �َّ ِۗ ٱ نَ َ� ُ ٱوَ  �َّ  ُذو �َّ
    ]١٧٤: آل عمران[  ﴾١٧٤ َعِظي�ٍ  لٍ فَۡض 

مؤمنان، به نعمت و فضل اهللا بازگشتند؛ هیچ آسیبی به آنان نرسید و در پی رضایت اهللا 
 ست. کرانی دند. و اهللا، داراي فضل بزرگ و بیبرآم

 فرماید: می اهللا متعال در ادامه
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ٰ  إِ�ََّما﴿ يۡ ٱ لُِ�مُ َ� وۡ  ُ�َّوُِف  نُ َ�ٰ لشَّ
َ
ٓ أ ؤۡ  ُكنُتم إِن وََخافُونِ  َ�َافُوُهمۡ  َفَ�  ۥَءهُ ِ�َا  ِمنِ�َ مُّ

    ]  ١٧٥: آل عمران[  ﴾١٧٥
از آنان نترسید و تنها از من  ،ترساند؛ پس یاین فقط شیطان است که شما را از دوستانش م 

 ید.ا بترسید، اگر به راستی مؤمن

ي  گوید: مواظب باش که درباره آید و به او می من میؤشیطان به سراغ مآري؛ 
کند یا با تو چنین و چنان  فالنی، صحبتی نکنی؛ چون ممکن است تو را زندانی

 فرماید: زیرا اهللا متعال می یطان بترسد؛ندارد که مؤمن، از دوستان ش اما امکان نماید؛

ْ تِلُوٓ فََ�ٰ ﴿ وۡ  ا
َ
ٓ أ يۡ ٱ ءَ ِ�َا يۡ ٱ دَ َكيۡ  إِنَّ  ِن� َ�ٰ لشَّ     ]٧٦:  النساء[  ﴾٧٦ َضِعيًفا َ�نَ  نِ َ�ٰ لشَّ

 پس با دوستان شیطان پیکار نمایید؛ همانا نیرنگ شیطان ضعیف است.

در ابراین، انسان نباید البته نیرنگ شیطان در برابر حق و حقیقت، ضعیف است. بن
باید  چنین راه خدا از هیچ سرزنشی بترسد و تنها باید خوف خدا در دلش باشد. هم

هی حرکت کند و اگر رهنمود اهللا را در پیش بگیرد، از در مسیر هدایت و رهنمود ال
 فرماید: اهللا متعال می کس نخواهد ترسید. هیچ

﴿ ۡ ِيٱ َ�ِّ لۡ ٱ َ�َ  َوتََو�َّ     ]٥٨: الفرقان[  ﴾ُموُت �َ  َ�  �َّ
 میرد. اى توکل کن که هرگز نمى زنده و بر پروردگار همیشه

 زیرا ؛توکل کن اهللا مور و کارهاي بزرگ و کوچک خود، بري ا در همهیعنی 
شوي؛ یکی از  کند، هرگز به انجام آن موفق نمیناگر اهللا متعال کاري را برایت میسر 
انبوهی از مسایل و مشکالت، تو ویژه زمانی که  هاسباب موفقیت، توکل بر خداست؛ ب

 اه و فریادرسی جز اهللاهگزیاد شود. هیچ پنا ها گرفتار و نگران کند و گرفتاريرا 
 د و توکل کن تا تو را کفایت کند.نداري؛ پس بر او اعتما

ِيٱ﴿فرمود:  که  ست بر این این، دلیلی ؛»میرد ذاتی که نمی«یعنی:  ﴾َ�ُموُت  َ�  �َّ
 میرد و از مردن، پاك و منزه است:  هرگز نمی اهللا

 ﴾٢٧ َرامِ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  لِ َ�ٰ �َۡ ٱ ُذو َرّ�َِك  هُ وَجۡ  َ�ٰ َوَ�بۡ  ٢٦ فَانٖ  َهاَعلَيۡ  َمنۡ  ُ�ُّ ﴿
   ]  ٢٧  ،٢٦: الرمحن[  

ي کسانی که روي زمین هستند، فناپذیرند و ذات پروردگارت، صاحب شکوه و بخشش،  همه
 ماند. باقی می
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بدان راه ندارد، هرگز  هیچ نقصیکامل است و  آن جهت که حیاتشاز  اهللا
کس  هست و هیچ و آخر ؛ست که اول بود و هیچ نبود اي زنده میرد؛ او، همیشه نمی

 گیرد: خوابد و او را چرت نمی گاه نمی کامل است، هیچ نیست. و چون حیاتش

ُ ٱ﴿ َّ�  ٓ�َ  ٰ ۚ َقيُّولۡ ٱ َ�ُّ لۡ ٱ ُهوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�   َ�  ُم
ۡ
    ]٢٥٥: البقرة[  ﴾مٞ نَوۡ  َوَ�  ِسَنةٞ  ۥُخُذهُ تَأ

ست که اداره و تدبیر تمام هستی را  ايزنده اهللا؛ هیچ معبود برحقی جز او وجود ندارد؛ همیشه
 گیرد و نه خواب. در دست دارد و او را هرگز نه چرت می

 ؛خوابد گاه نمی هیچ میرند؛ اما پروردگار متعال خوابند و می می ها ها و جن انسان
شوند و  چون خسته می ؛نیاز دارند ها به خواب نیاز است و انسان بی زیرا از خواب،

انسان، نیرویش را براي کار  شود که کند و باعث می خواب، خستگی را برطرف می
 باز یابد. کردن

 فرماید: اهللا متعال می

ۡ  َوَمن﴿ ِ ٱ َ�َ  َ�َتَو�َّ      ]٣:  الطالق[  ﴾ۥٓۚ ُبهُ َحسۡ  َ�ُهوَ  �َّ
 ست. و هر کس بر اهللا توکل کند، اهللا برایش کافی

گرداند و تو را کفایت  نیاز می تو را از همه چیز بی پس اگر بر اهللا توکل کنی،
را به  تو کند؛ اما اگر بر غیر خدا توکل نمایی یا به غیر او دل ببندي، خداوند می

شوي و  یب، موفق نمیتاي و بدین تر دهاعتماد کر د که به آنگذار میهمان چیزي وا
 یابد. هایت تحقق نمی خواسته
 فرماید: می اهللا

ۡ ٱ إِ�ََّما﴿ ِينَ ٱ ِمُنونَ ُمؤۡ ل ُ ٱ ُذكِرَ  إَِذا �َّ  ۥُتهُ َءاَ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  تُلَِيۡت  �َذا قُلُوُ�ُهمۡ  وَِجَلۡت  �َّ
ٰ  انٗ إِيَ�ٰ  ُهمۡ َزاَد�ۡ  ُونَ  َرّ�ِِهمۡ  َوَ�َ      ]٢: األنفال[  ﴾٢ َ�َتَو�َّ

گردد و هنگامی که هایشان ترسان میمؤمنان، تنها کسانی هستند که چون اهللا یاد شود، دل
 کنند.یابد و بر پروردگارشان توکل میافزایش میآیاتش بر آنان تالوت گردد، ایمانشان 

ُ ٱ ُذكِرَ  إَِذا﴿  یعنی زمانی که عظمت، بزرگی، جالل و قدرت و شکوه اهللا ﴾�َّ
گردد. برخی  لرزد و انسان، متأثر و دگرگون می شود و می ها ترسان می ذکر گردد، دل

اي که مردم به  گونه شدند؛ به هایی، بیمار می از سلف صالح با شنیدن چنین آیه
هاي خوف بر ما تالوت  هاي ما، سخت شده و وقتی آیه رفتند. اما دل دیدنشان می
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مگر کسی که اهللا متعال بر  گیریم؛ یم و پند نمیشو دگرگون نمیگردد، هیچ متأثر و  می
 هایمان را نرم بگرداند. بخواهیم که دل او رحم کند. از خداوند

گردد. هنگامی که به برخی از  ست که وقتی یاد اهللا شود، ترسان می مؤمن، کسی
چه در دستشان بود، به زمین  لرزیدند و آن ، می»از خدا بترس«شد:  سلف گفته می

را  یعنی هنگامی که کالم اهللا ﴾انٗ إِيَ�ٰ  ُهمۡ َزاَد�ۡ  ۥُتهُ َءاَ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  تُلَِيۡت  �َذا﴿اد. افت می
 شود. زیرا: ها افزوده می شنوند، بر ایمان آن می

از گذشته و آینده خبر داده است، تصدیق  امور غیبی و پنهانی را که اهللا -1
 کنند. می

 کنند. ه دستور داده است، اجرا میچه را ک پذیرند و آن ی را میهاحکام ال -2
چه  و دوري از آن برداري از اهللا یابد و با فرمان سان ایمانشان، افزایش می بدین

ترسند و بر ایمان  جویند و از او می که نهی کرده است، به او تقرب و نزدیکی می
مان شما ی را شنیدید یا تالوت کردید و بر ایهشود. لذا هرگاه کالم ال ها افزوده می آن

 ؛ اما اگر از شنیدن یا تالوت قرآنهاي توفیق است افزوده شد، این، خود یکی از نشانه
کنید؛ منظورم، این نیست که به پزشک شوید، باید خود را درمان  ون نمیمتأثر و دگرگ

این است که دل یا بیمارستان مراجعه کنید یا قرص و دارو مصرف نمایید. منظورم، 
د و پند نگیرد، قلب سخت رَفایده نب زیرا قلبی که از تالوت قرآن خود را مداوا کنید؛

 خود طبیب خویش هستی؛ نزد کسی نرو؛ست که باید مداوایش نمود. تو،  و بیماري
 افزایش یافته و بیش از پیش که ایمانتشدي بلکه قرآن بخوان و اگر متوجه 

ت بلقکه  باید پیش از آن نه؛ و گراي، مبارکت باد که تو، مؤمنی شده بردار اهللا فرمان
رگ دل، با حیات و زندگانی نیست. م وقتی دل بمیرد،بمیرد، به مداواي آن بپردازي؛ 

ن، زنده و برانگیخته پس از مرد کند. پیکر انسان مرگ جسد یا پیکر انسان فرق می
 گیرد. اما دل که مرد، دیگر مرده است و پند نمی شود؛ می

﴿ ٰ ُونَ َ�َتوَ  َرّ�ِِهمۡ  َوَ�َ  ي کارهایشان را فقط به مالک و مدبر خویش یعنی: همه ﴾�َّ
ست که  اي گونه ، نه به کسی جز او. ساختار این جمله در زبان عربی، بهسپارند می

رساند و بدین معناست که تنها بر پروردگارشان، توکل  اختصاص و حصر را می
توکل  کسی چون خود ؛ زیرا اگر بر کسی جز اهللا توکل کنی، در حقیقت برکنند می

گونه که خودت به فکر خویش و منفعت خود هستی، به تو و منفعت  او، آناي و  کرده
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در ادامه  توکل نما. اهللا پس در امور دینی و دنیوي خود، بر اهللا ؛اندیشد تو نمی
 فرماید: می

ِينَ ٱ﴿ لَوٰ ٱ يُقِيُمونَ  �َّ ا ةَ لصَّ     ]٣: نفالاأل[  ﴾٣ يُنفُِقونَ  ُهمۡ َ�ٰ َرزَقۡ  َوِممَّ
 کنند.ایم، انفاق میچه به ایشان داده دارند و از آنآنان که نماز را بر پا می

طور  ن، بهآدارند و نمازشان را با رعایت واجبات، شرایط و ارکان  نماز را برپا می
زیرا در زمان  ؛خوانند کنند و آن را سرِ وقت و با جماعت و در مسجد، می کامل ادا می

مگر افراد منافق یا کسانی که معذور  کردند؛ شرکت میه در نماز جماعت ، همپیامبر
مگر منافقان یا  ؛خواندیم نماز می خدا با رسول گوید: همه می مسعود بودند. ابن

به  ه بر دو نفرتوانست راه برود، با تکی کسانی که بیمار بودند؛ حتی کسی که نمی
یعنی هیچ چیز، آنان را از حضور  گرفت. آمد و در صف جماعت قرار می مسجد می

اما متأسفانه امروزه بسیاري از مردم، تنبلی  داشت، حتی بیماري؛ ر مسجد باز نمید
ن را در نماز صبح با سایر راروند. اگر تعداد نمازگزا تر به مسجد می کنند و کم می

بینید که فرق زیادي وجود دارد؛ چون نماز صبح، تنبلی  نمازها مقایسه کنید، می
 دهند. کنند و به جماعت صبح، اهمیت نمی می

ا﴿ و مطابق فرمان او،  طر رضاي اهللااخ یعنی اموالشان را به ﴾يُنفُِقونَ  ُهمۡ َ�ٰ َرزَقۡ  َوِممَّ
 فرماید: کنند. و در ادامه می انفاق می در جاي مناسب

ْوَ�ٰٓ ﴿
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك أ ۚ َحقّٗ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل َُّهمۡ  ا ٞ َمغۡ وَ  َرّ�ِِهمۡ  ِعندَ  ٌت َدَرَ�ٰ  ل   ﴾٤ َكرِ�مٞ  قٞ َورِزۡ  ِفَرة

  ]  ٤: األنفال[ 
چنین کسانی به راستی مؤمن هستند و نزد پروردگارشان از درجاتی باال و آمرزش و روزي 

 نیک و فراوان برخوردارند.

ي ما را به لطف بزرگواري خویش، در  از اهللا متعال درخواست می کنیم که همه
 مان او، بخشنده و بزرگوار است.گ ي چنین کسانی قرار دهد. بی جرگه

ا األحاديث:  وأمَّ
ل: َعن ابْن َ�بَّاٍس  -٧٥ األوَّ

َ
رَأيُْت  ُعرَضْت : « قال: قال رسوُل ا�َّ  $ف

َ
 يلعَّ األَمم، ف

واٌد انلَّيِبَّ َومَعه الرُّهْيُط وانلَّيِبَّ وَمعُه الرَُّجل َوالرَُّجالن، َوانلَّيِبَّ وليَْس َمعُه أحٌد إذ ُرفَِع ىِل س
ِقيَل ىِل: هذا موىس وقومه ول�ن انظر إىل األفق فإذا سواد 

َ
يِت، ف مَّ

ُ
ُهْم أ َّ�

َ
عظيٌم فظننُت �
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ُتك، ومَعُهْم سْبُعوَن  مَّ
ُ
عظيم فقيل ىل انظر إىل األفق اآلخر فإذا سواد عظيم فقيل يل: َهذه أ

َنَّة بَِغْ�ِ ِحَساٍب وال َعَذاٍب  وَن اجلْ
ُ
 يَْدُخل

ً
فا

ْ
ل
َ
َخاض انلَّاُس يف ُ�مَّ �َ ». أ

َ
، ف

َ
َدَخَل مْ�ِهل

َ
َهض ف

يَن َصِحُبوا 
َّ

ُهْم اذل
َّ
َعل

َ
ل
َ
نََّة بَِغْ�ِ حساٍب َوال عذاب، َ�َقاَل بْعضُهم: ف

ْ
ون اجل

ُ
يَن يْدُخل

َّ
َِك اذل

َ
وئل

ُ
أ

وا با�َّ شي رسول ا�َّ 
ُ
� ْم �رُْشِ

َ
ل
َ
وا يف اإلْسالم، ف يَن ُودِلُ

َّ
ُهْم اذل

َّ
لَعل

َ
ال بْعضُهم: ف

َ
روا وق

َ
 وَذك

ً
ئا

ْيهْم رسول ا�َّ 
َ
خرَج َعل

َ
قال:  أْشياء ف

َ
ُوضوَن �ِيه؟«ف

َ
ي خت

َّ
قال: » َما اذل

َ
وهُ ف أْخرَبُ

َ
ُهْم «ف

ونَ 
ُ ُون، َوىلَعَ ر�ِّهْم يَتو�َّ ون، َوالَ َ�َتط�َّ

ُ
وَن، َوال �َْسرَتْق

ُ
ِيَن ال يرق

َّ
شُة بُن ُ�ِْصن ». اذل فَقاَم ُعاكَّ

قال: اْدُع ا�َّ أنْ 
َ
قال:  ف

َ
� ِمْنُهم، ف

َ
قال: اْدُع ا�َّ أْن ». أنْت ِمْنُهمْ «�َْعل

َ
ام رَُجٌل آَخُر ف

َ
ُ�مَّ ق

ِ� ِمْنُهْم فقال: 
َ
َشةُ «َ�َْعل  )1([متفق عليه] ».َسَبَقَك بَِها ُعاكَّ

 ؛شدند داده نشان من به ها امت« فرمود: اهللا رسول گوید: می $عباس ابن ترجمه:
 نفر دو یا یک که کردم شاهدهم پیامبري و بودند او با نفر ده از تر کم که دیدم پیامبري

 من به بزرگی گروه که این تا نبود او با کس هیچ که دیدم پیامبري و بودند هشمراه

 قومش و موسی ،ها این شد: گفته من به هستند. من امت که کردم گمان گردید. عرضه

 را دیگر افق شد: گفته من به دیدم. بوهیان جمعیت و کردم نگاه کن. نگاه افق به هستند؛

 که توست امت این، گفتند: من به کردم؛ مشاهده انبوهی جمعیت نیز افق سوي آن بنگر.

 اهللا رسول سپس ».شوند می بهشت وارد عذاب، و ابسح بدون ها آن از نفر هزار هفتاد
 عذاب و حساب بدون که کسانی ي ارهدرب مردم گاه آن رفت. اش خانه به و برخاست

 اصحاب ها، آن شاید گفتند: می برخی پرداختند. گفتگو و بحث به شوند، می بهشت وارد

 اسالم دوران در که باشند کسانی ها، آن شاید گفتند: می دیگر برخی و باشند. اهللا رسول

 و آمد بیرون اش خانه از اهللا رسول اند. نورزیده شرك اهللا به گاه هیچ و اند شده متولد
 با را خود بگومگوي موضوع لذا »دارید؟ مگو بگو موضوعی، چه ي درباره« پرسید:

 و کنند ینم »مد« که هستند کسانی ،ها آن« فرمود: گذاشتند. میان در خدا رسول
 ».کنند می توکل پروردگارشان بر و گیرند نمی فال نمایند، نمی (دم) تعویذ درخواست

گوید: سزاوار بود که  می /. شیخ آلبانی220؛ و صحیح مسلم، ش: 5705صحیح بخاري، ش:  )1(
نقل کرده،  /باشد؛ چون در روایتی که بخاري می /کرد که این، لفظ مسلم یادآوري می /مؤلف

ها را داغ  خواهند که آن از کسی نمی«یعنی: آمده است؛ » الیکتوون«نیامده و به جاي آن، » الیرقون«
 لفظ مسلم، از لحاظ سند و متن، شاذ است.». کند
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 باشم. ها آن جزو من، که واهیدبخ اهللا از گفت: و برخاست حصنم بن عکاشه

 بخواهید خدا از« : وگفت برخاست دیگر مردي ».هستی ها آن جزو تو،« فرمود: پیامبر

 ».گرفت پیشی تو بر زمینه این در عکاشه« فرمود: ».باشم ها آن جزو نیز من که
 شرح

 آورده را بزرگ حدیث این توکل، و یقین ي درباره آیه چند ذکر از پس /مؤلف

 اند. شده داده نشان او به پیامبرانشان، و گذشته هاي امت دهد: می خبر پیامبر هک است

 »رَُهيط« ي واژه حدیث، متن در ».بودند او با نفر ده از تر کم که دیدم پیامبري« فرماید: می
 و« فرماید: می ادامه در باشند. نفر ده تا سه بین که شود می گفته گروهی به و آمده

 با کس هیچ که دیدم پیامبري و بودند اهشمره نفر دو یا یک که کردم مشاهده پیامبري

 ».نبود او
 اند؛ نکرده پیروي پیامبرانشان از گذشته، هاي امت ي همه که رسد می نظر به چنین

 که اند بوده پیامبرانی و است نپذیرفته را دعوتشان کس، هیچ که اند بوده پیامبرانی بلکه

 دو یا یک فقط پیامبران، از برخی چنین هم بودند. آورده یمانا ها آن به نفر ده از تر کم

 اما فراخواند؛ اهللا سوي به را امتش سال پنجاه و دهصنُ نوح اند. داشته پیرو نفر،

 فرماید: می اهللا آوردند؛ ایمان او به اندکی ي عده

﴿ ٓ     ]٤٠: هود[  ﴾قَلِيلٞ  إِ�َّ  ۥٓ َمَعهُ  َءاَمنَ  َوَما
 ایمان نیاوردند. هشمراو جز اندکی ه

 فرماید: می نوح زبان از متعال، خداي

ْ َجَعلُوٓ  لَُهمۡ  فِرَ ِ�َغۡ  ُ�ُهمۡ َدَعوۡ  ُ�ََّما �ّ�ِ ﴿ َ�ٰ  ا
َ
ْ َشوۡ َتغۡ سۡ ٱوَ  َءاَذانِِهمۡ  ِ�ٓ  بَِعُهمۡ أ  �َِياَ�ُهمۡ  ا

 ْ وا ُّ�َ
َ
ْ َتكۡ سۡ ٱوَ  َوأ وا     ]٧: نوح[  ﴾٧ �َبارٗ تِكۡ سۡ ٱ َ�ُ

و  قرار دادندهایشان  م تا آنان را بیامرزي، انگشتانشان را در گوشو هرگاه که دعوتشان داد
 شدت سرکشی کردند. هایشان را بر خود پیچیدند و (بر کفرشان) پافشاري نمودند و به لباس

 نمودند. می مسخره را او گذشتند، می نوح کنار از که بار هر
 امت که کردم گمان د.گردی عرضه من به بزرگی گروه که این تا« افزود: اهللا رسول

 پیروان شمار زیرا ؛»هستند قومش و موسی ،ها این شد: گفته من به هستند. من
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 را آن اهللا که »تورات« و است تر بیش همه از اسرائیل، بنی پیامبران میان در موسی

 رود. می شمار به اسرئیل بنی آسمانی کتاب ترین اصلی کرده، نازل موسی بر
 جمعیت و کردم نگاه کن. نگاه افق به شد: گفته من به سپس« :افزود اهللا رسول

 انبوهی جمعیت نیز افق سوي آن بنگر. را دیگر افق شد: گفته من به دیدم. انبوهی

 از زیرا دارد؛ پیامبران ي همه میان در را پیروان ترین بیش پیامبر ».کردم... مشاهده

 سوي دو امتش، رو این از و کنند یم پیروي او از مردم قیامت، تا شده مبعوث که زمانی

 بهشت وارد عذاب، و حساب بدون ها آن از نفر هزار هفتاد« فرمود: بودند. گرفته را افق

 روایتی در دهد. قرار پیامبر امت از دسته این ي جرگه در را ما خداوند ».شوند می

 زیادي جمعیت هچ که ببینید بود. خواهد نیز دیگر نفر یک ها، این از یک هر با که آمده

 شوند! می بهشت وارد عذاب و حساب بدون ،اهللا رسول امت از
 که کسانی ي درباره مردم گاه آن رفت. اش خانه به و برخاست اهللا رسول سپس«

 برخی پرداختند. گفتگو و بحث به شوند، می بهشت وارد عذاب و حساب بدون

 ها، آن شاید گفتند: می دیگر خیبر و باشند. اهللا رسول اصحاب ها، آن شاید گفتند: می

 اند. نورزیده شرك اهللا به گاه هیچ و اند شده متولد اسالم دوران در که باشند کسانی

 لذا دارید؟ مگوبگو موضوعی، چه ي درباره پرسید: و آمد بیرون اش خانه از اهللا رسول

ِ  ُهمْ « فرمود: ».گذاشتند میان در خدا رسول با را خود بگومگوي موضوع
َّ

 ال ينَ اذل
قُون، َوال يرقُوَن، ُون، َوالَ  �َْسرَتْ ونَ  ر�ِّهمْ  وىلََعَ  َ�تَط�َّ

ُ  باشد می /مسلم امام لفظ این، .»يتَو�َّ

 ».کنند نمی دم« یعنی: ؛»يرقُونَ  ال« است: آمده آن در که
 امام هم ار حدیث این یعنی ؛»علیه متفق« گوید: می روایت این پایان در /مؤلف

 و باشد می مسلم امام لفظ این، که آن حال ؛اند کرده روایت مسلم ماما هم، و بخاري
 صحیح ،»اليرقُونَ «  عبارت زیرا ؛کرد می بیان را نکته این /مؤلف که بود شایسته

 درست این، کنند؛ نمی دم و دخوانن نمی دعا بیماران بر که است این مفهومش نیست.

 بیماران، بر کردن دم و دعا خواندن و کرد می »دم« بیماران، بر اهللا رسول زیرا نیست؛

 ورود هاي زمینه از یکی کاري، چنین ترك که دارد امکان چگونه و ست اي پسندیده کار

 باشد؟ عذاب و حساب بدون هم آن بهشت، به
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 همان صحیح، و ندارد اعتبار و ست نادرستی و )1(شاذ لفظ لفظ، این حال، هر به

ينَ  ُهمُ « که: است ِ
َّ

قُوَن،�َسْ  ال اذل ُوَن، َوال رَتْ ونَ  َر�ِِّهمْ  وىلََعَ  يَْ�تَُووَن، َوال َ�تََط�َّ
ُ  یعنی: ؛»َ�تََو�َّ

 که هنگامی (و گیرند، نمی فال کنند، نمی (دم) تعویذ درخواست که هستند کسانی ها، آن«

 توکل پروردگارشان بر و کند داغ را ها آن که خواهند نمی کسی) از شوند، می بیمار

 و« فرمود: که جاست این موضوع، شاهد شد. ذکر که دارند ویژگی چهار لذا ».دنماین می
 بر چون کند؛ دم ها آن بر که خواهند نمی کسی از لذا ».کنند می توکل دگارشانرپرو بر

 به چون ؛ست خواري و خفت نوعی دیگران، از خواستن کمک و کنند می توکل اهللا

 با اما کند، دم نخواهد شخص خود که رددا امکان و خداست غیر از التماس نحوي،

 بیمار اما کند؛ دم و بخواند است ممکن حتی و کند پیدا رودربایستی تقاضاکننده، اصرار

 شود. دراز کننده، دم سوي به اتهام انگشت سان  بدین و نیابد بهبود
 که است این شوند، می بهشت وارد حساب بدون که کسانی هاي ویژگی گردی از

 ینوع کردن، داغ زیرا کند؛  داغ را ها آن که خواهند نمی کسی از شوند، می ربیما وقتی
 کاري چنین شدید، ضرورت به جز نباید و رود می شمار  به آتش ي وسیله به شکنجه

 داد. انجام
 پرنده ي وسیله به جاهلیت دوران در ها عرب گیرند. ینم فال چیزي هیچ به چنین هم

 شوم را کار آن و زدند می بد فال کرد، می پرواز چپ سمت هب پرنده اگر گرفتند. می فال

 جلو به اگر اما گشت؛ برمی و کرد می پرواز پرنده اگر طور همین و دانستند می بدشگون یا

 و است حرام گرفتن، فال گرفتند. می نیک فال به را آن کرد، می پرواز راست سمت یا
 فال آن، امثال و تسبیح و قرآن ها، ماه روزها، مثل چیزي با که  نیست جایز کس هیچ براي

گوید: شاذ، این است که راوي معتبر، حدیثی را نقل کند که بر خالف حدیث سایر  می /شافعی )1(
نقل کرده  ها، راویان معتبر (ثقه) باشد. حافظ ابویعلی قزوینی نیز همین تعریف را از تعدادي از حجازي

ست که فقط یک سند دارد؛ چه راوي ثقه، روایتش  است. حفاظ حدیث، بر این باورند که شاذ، حدیثی
کند و چه راوي غیرثقه که در این صورت، روایتش قابل احتجاج نیست و روایت شاذ راوي غیر ثقه رد 

ري، براي تقویت ، حدیثی را که یک راوي ثقه، روایت کند و حدیث دیگ/شود. حاکم نیشابوري می
ترین  هاي این تعریف را بررسی کرده است. لذا صحیح صالح، اشکال آن نباشد، شاذ دانسته است. ابن

 گفته است. [مترجم] /ي حدیث شاذ، همان است که امام شافعی تعریف درباره
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 بدشگون را »شوال« ماه در کردن ازدواج اسالم، از پیش هاي عرب مثالً بگیرد.

 ماه در اهللا رسول ،&عایشه ي فرموده به که ست حالی در این، اهللا! سبحان دانستند. می

 چگونه پس ود.ب خدا رسول همسر ترین ب محبو &عایشه و کرد ازدواج او با شوال

 ندارد! خوبی سرانجام ازدواجش کند، می ازدواج شوال ماه در که کسی
 مانند چهارشنبه، روز که آن حال دانستند؛ می بدشگون را چهارشنبه روز چنین هم

 که را افرادي سیماي یا ها چهره از برخی هم، اي عده .است هفته ایام سایر

 باز را اش زهامغ شخصی که آمد می پیش گاه حتی پنداشتند. می ونبدشگ پسندیدند، نمی

 خبري درآمد، از امروز گفت: می بود، لوچ یا کور خریدارش نخستین اگر اما کرد، می

 نیست!
 رود، می شمار به کوچک یا اصغر شرك که این از گذشته بدشگونی، یا زدن بد فال

 آن که چیزي هر دیدن با انسان که شود می باعث و دارد دنبال به هم پشیمانی و سوساف

 این و باشد خدا بر انسان توکل و اعتماد اگر اما ؛شود ناراحت داند، می بدشگون را

 داشت. خواهد سعادتمندي و آرام زندگی و شود می راحت کند، رها را ها خرافه
 اهللا به چیز، همه در و حال همه در یعنی ؛»کنند می توکل پروردگارشان بر و« فرمود:

 است: فرموده کتابش در زیرا کنند؛ نمی اعتماد و تکیه او، رغی به و نمایند می اعتماد

ۡ  َوَمن﴿ ِ ٱ َ�َ  َ�َتَو�َّ      ]٣:  الطالق[  ﴾ۥٓۚ ُبهُ َحسۡ  َ�ُهوَ  �َّ
 ست. و هر کس بر اهللا توکل کند، اهللا برایش کافی

 شود. می نیاز بی چیز همه از باشد، کافی او براي اهللا که کسی
 بهشت وارد عذاب، و حساب بدون که ست کسانی ايه ویژگی گر بیان حدیث، این

 شوند. می
 مرا خداوند، که کن دعا خدا! رسول اي گفت: و برخاست محصن بن عکاشه

 بگرداند. ها آن جزو
 تو،« فرمود: او به اهللا رسول شتافت؛ نیکی و خیر سوي به چگونه که او بر آفرین

 بدون  محصن بن عکاشه که یمده می گواهی اینک ما رو این از ».هستی ها آن جزو

 تو،« فرمود: و داد او به را نوید این پیامبر زیرا ؛شود می بهشت وارد عذاب، و حساب

 ».هستی ها آن جزو
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 بگرداند. ها آن جزو مرا که بخواه خداوند از گفت: و برخاست دیگري شخصِ

 سان دینب و ».گرفت پیشی تو بر زمینه این در عکاشه« فرمود: پاسخش در پیامبر

 بر عکاشه« فرمود: بلکه ؛نیستی ها آن جزو تو، نفرمود: کرد. رد را اش خواسته زیبایی، به

 برخی دارند؛ نظر اختالف پاسخی چنین علت یا چرایی ي ربارهد علما ».گرفت پیشی تو

 ؛شود نمی بهشت وارد منافق، و است منافق شخص، این که دانست می پیامبر اند: گفته
 باشد. نداشته عذابی و حساب هیچ که نای به رسد چه

 ي دروازه که داد پاسخی چنین جهت، آن از خدا رسول اند: گفته علما از برخی
 یا فضیلت چنین سزاوار را خود هرکس، و نشود باز ادعاهایی یا ها خواسته چنین

 .شد خواهد بهشت وارد عذاب و حساب بدون که نداند تیازيام
 آن براي خدا رسول که داشته وجود دلیلی قطع، طور به هک دانیم می ما حال، هر به

 رد یا پاسخ اهمیت و ارزش به اهللا رسول پاسخ ي نحوه از اما ؛است نکرده دعا شخص

 آن و »گرفت پیشی تو بر زمینه این در عکاشه« فرمود: اهللا رسول زیرا ؛بریم می پی زیبا

 نکرد. دار جریحه و ناراحت را شخص
 المثل ضرب صورت به و شده زد زبان ها، عرب میان در پیامبر پاسخ این حتی

 گویند: می او به اند، کرده تقاضا او از پیش که کند می تقاضا چیزي کسی، وقتی که درآمده

َشةُ  بَِها َسبََقَك «  ».گرفت پیشی تو بر زمینه این در عکاشه« یعنی: ؛»ُعاكَّ
 (جادو) سحر یا اند زده چشم را شخصی پرسند: می و کنند می مطرح پرسشی برخی

 دعاهاي تا بخواهد کسی از که دارد نیاز شدت به و است گرفته جن ار او یا و اند کرده

 دم او بر که بخواهد او از و برود کسی نزد اگر آیا کند؛ دم او بر یا بخواند او بر را شرعی

 ود؟ش بهشت وارد عذاب و حساب بدون که بود دنخواه آن مستحق دیگر، نماید،
 بر توکلش باید و آید برمی چنین حدیث ظاهر از آري؛ گویند: می علما از برخی

 بخواهد. عافیت ،خداوند از و کند پیشه صبر و باشد خدا
 دچار که آن از پیش که ست کسی ي درباره این، اند: گفته علما از دیگري ي عده

 که بخوان من بر اییدع گوید: می و کند می (تعویذ) دم درخواست شود، مشکالتی چنین

 یرد.نگ مرا جن، یا نشوم جادو و سحر دچار یا نکند کار من بر چشمی هیچ
 فضیلت این از کنند، می داغ که کسانی آیا که است این سؤال، کردن؛ داغ موضوع یا

 شوند؟ می محروم
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 که خواهند نمی کسی از« یعنی: ؛»يَ�تَوون وال« فرمود: اهللا رسول زیرا ؛خیر پاسخ:

 را معاذ بن سعد دست رگ اهللا رسول بلکه ؛کنند نمی داغ نگفت: ».کند داغ را ها آن

 همان دید؛ آسیب دستش رگ ي ناحیه از احزاب ي غزوه در معاذ بن سعد کرد. داغ

 داغ را رگ این اهللا رسول آید. درمی پاي از زود خیلی انسان شود، پاره اگر که رگی

 و حساب بدون که ست کسی نخستین پیامبر که آن حال شد؛ قطع ریزي خون و کرد
 کسانی طور همین و رندنیکوکا کنند، می داغ که کسانی لذا شود. می بهشت وارد عذاب،

 که ست کسانی ي درباره سخن حدیث، این در خوانند؛ می را شرعی دعاهاي مردم بر که

 کند. داغ را اه آن که خواهند نمی کسی از چنین هم و کنند نمی (تعویذ) دم درخواست
*** 

نَّ رسوَل  $اثلَّاِ�: َ�ْن ابْن عبَّاس -٧٦
َ
 أ

ً
ِ  أيْضا ْمُت «اكَن يُقول:  ا�َّ

َ
َك أْسل

َ
ُهم ل

َّ
الل

 
َّ
 إال

َ
تِك، ال إهل همَّ أُعوُذ بِِعزَّ

َّ
َك أَ�ْبت، و�َِك خاَصْمت. الل

َ
ت، و�يل

ْ و�َِك آمْنت، وعليَك تَو�َّ
يحُّ ا

ْ
ِ� أنْت ال

َّ
ُس يُموتُونَ أنَْت أْن تُِضل

ْ
ِنُّ َواِإل�

ْ
ي ال تُموت، َواجل

َّ
این، لفظ  ؛[متفق علیه .»ذل

 )1(ذکر  کرده است.] شد و بخاري، آن را به صورت مختصربا مسلم می
 تو به شدم، تو تسلیم اهللا! یا« کرد: می دعا اهللا رسول گوید: می $عباس ابن ترجمه:

 مقابله دشمنان با تو، کمک به و وردمآ روي تو سوي به کردم، توکل تو بر آوردم، ایمان

 مرا مبادا که برم می پناه تو عزت به نیست، تو جز راستینی معبود هیچ اهللا! یا نمودم.

 ».میرند می ها انسان و ها جن و میري نمی هرگز که هستی اي زنده همیشه تو، کنی؛ اهمرگ

 قال: $ثلَّالِث: عن ابِْن َ�بَّاسا -٧٧
ً
ُ ٱ بَُناَحسۡ ﴿ أيضا ۡ ٱ مَ َونِعۡ  �َّ َها  ﴾َو�ِيُل ل

َ
ال

َ
ق

دٌ  إبْراِهيمُ  ىِق يف انلَّار، َوقالَها ُ�مَّ
ْ
ل
ُ
وا: حَ� أ

ُ
ال

َ
ْ  قَدۡ  �َّاَس ٱ إِنَّ ﴿ حِ�َ ق  لَُ�مۡ  َ�َُعوا

ْ  انٗ إِيَ�ٰ  فََزاَدُهمۡ  ُهمۡ َشوۡ خۡ ٱفَ  ُ ٱ بَُناَحسۡ  َوقَالُوا ۡ ٱ مَ َونِعۡ  �َّ  )2([روايت خبارى]  ﴾َو�ِيُل ل
ْول إبْراِهيمَ «قال:  $هل عن ابِْن َ�بَّاٍس  و� رواية

َ
يِق يف انلَّارِ:  اَكَن آِخَر ق

ْ
ِحَ� أل

َو�ِيُل «
ْ
ُ َونِعَم ال  ».حْسيب ا�َّ

 .2717؛ و صحیح مسلم، ش: 7383صحیح بخاري، ش:  )1(
 .4563صحیح بخاري، ش:  )2(
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   گفت: انداختند، آتش در را ابراهیم که هنگامی گوید: می $عباس ابن ترجمه:

ُ ٱ بَُناَحسۡ ﴿ ۡ ٱ مَ َونِعۡ  �َّ  دشمنان از گفتند: یارانش) (و محمد به که هنگامی و ﴾َو�ِيُل ل

 بَُناَحسۡ ﴿گفتند: و افزود ایمانشان بر سخن این ،اند شده جمع شما با نبرد براي که بترسید
ُ ٱ ۡ ٱ مَ َونِعۡ  �َّ  ».است کارساز بهترین او، و ست کافی ما براي اهللا،« یعنی: ﴾َو�ِيُل ل

 که یهنگام گوید: می $عباس ابن که است آمده بخاري، از دیگري روایت در

ُ  حْسيب« که: بود این سخنش، آخرین انداختند، آتش در را ابراهیم َو�ِيُل  َونِعمَ  ا�َّ
ْ
 ؛»ال

 ».است کارساز بهترین او، و ست کافی من براي اهللا« یعنی:
 شرح

 اهللا هستند. اهللا خلیلِ دو هر ،والسالم ةعليهماالصال محمد و ابراهیم

 فرماید: می

َذَ ٱوَ ﴿ ُ ٱ �َّ ٰ إِبۡ  �َّ     ]١٢٥:  النساء[  ﴾١٢٥ َخلِيٗ�  هِيمَ َ�
 ابراهیم را به دوستی برگزید. ،اهللا

ََذِ�  قد اهللاَ  إنَّ « است: فرموده اهللا رسول ذَ  كما خليالً  اختَّ
َّ

 )1(؛»َخليالً  إبراهيمَ  اخت

 ».است برگزیده دوستی به نیز مرا گرفته، دوستی به را ابراهیم که طور همان اهللا« یعنی:

 را دوستی و محبت ترین بیش که شود می گفته اي ویژه و خاصی بسیار دوست به خلیل،

 گاه اند. رسیده دوستی از مقام این به والسالم ةعليهماالصال محمد و ابراهیم تنها و دارد

 موسی، و اهللا حبیب محمد اهللا، خلیل ابراهیم گویند: می مردم از برخی که شنویم می

 دارد وجود اشکال این نامد، می »اهللا حبيب« را اهللا سولر که کسی سخنِ در اهللا. کلیم

 اگر لذا باشد. می باالتر حبیب مقام از خلیل، مقام یعنی است؛ تر بلیغ محبت، از خُلّت که

 حق به نسبت کاستی یا نقص نوعی آن در ؛»اهللا خليل« نه بدانیم، اهللا حبیب را اهللا رسول

 و نیکوکاران مؤمنان، برخوردارند؛ مقامی چنین از ها خیلی زیرا ؛دارد وجود اهللا رسول
 و خاص دوست اما دارد. دوست را ها آن اهللا، و هستند خدا دوستان همه عادل، افراد
 که است این درست، لذا هستند؛ ،والسالم ةعليهامالصال محمد و ابراهیم فقط اهللا، ي ویژه

 .به نقل از جندب 827، ش: صحیح مسلم )1(
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 هنگامی اهللا که این ضمن اهللا. یمکل موسی، و اهللا خلیل محمد اهللا، خلیل ابراهیم بگوییم:

 گفت. سخن مستقیم، طور به و واسطه بدون او با برد، آسمان هفت باالي را محمد که
ُ ٱ بَُناَحسۡ ﴿ انداختند، آتش در را ابراهیم که هنگامی ۡ ٱ مَ َونِعۡ  �َّ  گفت.  ﴾َو�ِيُل ل

 شریک، بی و کتای اهللا تعباد به را قومش زیرا انداختند؛ آتش در را ابراهیم آري؛

 ابراهیم روزي نمودند. پافشاري شرك و کفر بر و نکردند قبول قومش اما فراخواند؛

 و سور از وقتی کرد. تکه تکه را ها آن و شکست را بزرگ بت جز هایشان، بت ي همه
 گرفتند تصمیم لذا است؛ آمده معبودانشان سرِ بر چه هک دیدند بازگشتند، خویش جشن

 کنیم؟ چه ابراهیم، با حال گفتند: کنند. زاتمجا را ابراهیم

﴿ ْ وٓ ٱوَ  َحّرِقُوهُ  قَالُوا ْ نُ�ُ ٰ  ُكنُتمۡ  إِن َءالَِهَتُ�مۡ  ا     ]٦٨: األنبياء[  ﴾٦٨ عِلِ�َ َ�
 خواهید کاري بکنید، او را بسوزانید و معبودانتان را یاري دهید. گفتند: اگر می

 آتش شود: می گفته ختند.اندا آن در را ابراهیم و برافروختند بزرگی آتش

 ابراهیم که شدند ناگزیر و شوند نزدیک آن به توانستند نمی که بود بزرگ اي اندازه به

ُ  حْسيب« گفت: انداختند، آتش در را او وقتی بیندازند. آتش در منجنیق با دور، از را  ا�َّ

َو�ِيُل  َونِعمَ 
ْ
 اتفاقی چه ».است ازکارس بهترین او، و ست کافی من براي اهللا« یعنی: .»ال

 فرماید: می اهللا افتاد؟

ٰٓ  ًماَوَسَ�ٰ  ادٗ بَرۡ  ُكوِ�  َنارُ َ�ٰ  َناقُلۡ ﴿ ٰ إِبۡ  َ�َ      ]٦٩: األنبياء[  ﴾٦٩ هِيمَ َ�
 گفتیم: اي آتش! بر ابراهیم سرد و سالمت باش.

 زیرا ؛شود هالك ابراهیم که اي گونه به نه باش، سالمت داغ؛ یا گرم نه باش، سرد

 و سرد ابراهیم بر که داد دستور تشآ به خداوند و است سوزان و اغد آتش،
 شد. هم طور همین و باشد سالمت

 آتش به متعال خداوند وقتی که اند آورده اسرائیل بنی از نقل به مفسران از برخی

 شد. خاموش دنیا هاي آتش ي همه باشد، سالمت و دسر ،ابراهیم بر که داد دستور
 که داد قرار خطاب را آتشی همان اهللا زیرا ؛نیست درستی روایت این،

 چنین گویند: می نحو علماي و عربی زبان کارشناسان انداختند. آن در را ابراهیم

 شود؛  نمی یآتش هر شامل خطاب، که رساند می را این ساختار، و ترکیب این با خطابی
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 سایر رو این از و دانداختن آن در را ابراهیم که ست آتشی متوجه فقط خطاب بلکه

 نشد. خاموش دنیا هاي آتش
 داد دستور شود، سرد ابراهیم بر که نمود امر آتش، به که این دنبال به متعال اهللا

 باشد، سرد که داد می نفرما فقط اگر اند: گفته علما رو این از ؛باشد نیز سالمت او بر که

 اهللا از چیز همه زیرا رد؛ک می هالك را ابراهیم که شد می سرد اي اندازه به آتش

 فرماید: می متعال خداي که ببینید کند. می برداري فرمان

ٓ ٱ إَِ�  َتَوىٰٓ سۡ ٱ ُ�مَّ ﴿ َما   لََها َ�َقاَل  ُدَخانٞ  َوِ�َ  ءِ لسَّ
َ
وۡ  �ً َطوۡ  تَِيائۡ ٱ ِض �َولِۡ�

َ
ٓ  اهٗ َكرۡ  أ  قَاَ�َا

تَيۡ 
َ
ٓ  َنا�      ]١١: فصلت[  ﴾١١ �ِعِ�َ َطا

ن که به صورت دود بود، پرداخت؛ به آسمان و زمین فرمود: خواسته سپس به آفرینش آسما
 برداریم. خواه آمدیم و فرمان یا ناخواسته (براي اجراي فرمانم، پیش) آیید. گفتند: به دل

ُ ٱ بَُناَحسۡ ﴿ نیز مصطفی محمد خلیل، دومین ۡ ٱ مَ َونِعۡ  �َّ  اهللا رسول گفت.  ﴾َو�ِيُل ل
 براي دوباره مردم، شد: گفته ها آن به بازگشتند، احد ي هغزو از که آن از پس صحابه و

 اما کنند؛ تمام را کارتان و نمایند حمله مدینه به خواهند می و اند شده جمع شما با نبرد

ُ ٱ بَُناَحسۡ ﴿ گفتند: یارانش و پیامبر ۡ ٱ مَ َونِعۡ  �َّ  او و ست کافی ما براي اهللا« یعنی:  ﴾َو�ِيُل ل

 فرماید: می اهللا ».است کارساز بهترین

ْ ٱفَ ﴿ ِ ٱ ّمِنَ  َمةٖ بِنِعۡ  نَقلَُبوا ْ ٱوَ  ءٞ ُسوٓ  ُهمۡ َسسۡ َ�مۡ  لَّمۡ  لٖ َوَفۡض  �َّ َبُعوا ٰ رِۡض  �َّ ِۗ ٱ نَ َ� ُ ٱوَ  �َّ  ُذو �َّ
    ]١٧٤: آل عمران[  ﴾١٧٤ َعِظي�ٍ  لٍ فَۡض 

 مؤمنان، به نعمت و فضل اهللا بازگشتند؛ هیچ آسیبی به آنان نرسید و در پی رضایت اهللا
 ست. کرانی برآمدند. و اهللا، داراي فضل بزرگ و بی

ُ ٱ بَُناَحسۡ ﴿ بگوید: دشمنانش با رویارویی هنگام انسان که است پسندیده  مَ َونِعۡ  �َّ
ۡ ٱ  ابراهیم که گونه همان دارد؛ می مصون دشمنانش شرّ از را او متعال، خداي لذا ؛ ﴾َو�ِيُل ل

 نمود. محافظت و کفایت را والسالم ةعليهماالصال محمد و
*** 
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ئِدُ�ُهْم ِمْثُل أفئدة : « عن انلَّيبِّ  الرَّابع: َعن أيب ُهَرْ�رةَ  -٧٨
ْ
َواٌم أف

ْ
َنََّة أق يَْدُخُل اجلْ

 ِ�ْ
 )1([روايت مسلم]». الطَّ

 که شوند می بهشت وارد مردمانی« فرمود: پیامبر گوید: می ابوهریره ترجمه:

 ».است پرندگان هاي دل مانند هایشان دل
 کنند. می توکل خداوند بر که هستند کسانی منظور، که شده گفته گوید: می /[نووی

 اند.] نازک دل ها، آن که شده گفته چنین هم

َاِمس: عْن َجابِرٍ  -٧٩
ْ

نَُّه َغَزا َمَع انلَّيِبِّ  اخل
َ
�  َّ�َفل رسول ا

َ
ا � مَّ

َ
ل
َ
ٍْد ف

َ
َفل  قَِبَل �

َ
�

ةُ 
َ
قائِل

ْ
ِ  َمعُهم، فأْدر�ْتُهُم ال َل رسوُل ا�َّ عَضاه، َ�َ�َ

ْ
ثِ�ِ ال

َ
وَن  يف واٍد ك

ُّ
َق انلَّاُس �ْستظل وَ�َفرَّ

ِ  بالشجر، ونََزَل رسوُل ا�َّ  َق بَِها سْيَفه، ونِْمَنا نْومًة، فإذا رسوُل ا�َّ
َّ
َْت سُمَرٍة، َ�َعل

َ
 حت

نَا نَائِم، فاْستيَقظُت َوُهو يف إنَّ َهَذا اْخرَتََط «يْدعونَا، و�َِذا ِعْنَدهُ أْعرايِبٌّ فقال: 
َ
َّ سْييف وأ يلَعَ

 
ً
الثا

َ
ت: ا�َّ ث

ْ
ل
ُ
؟ ق ًتا، قال: َمْن َ�ْمَنُعَك م�ِّ

ْ
س». يِدهِ َصل

َ
ْم يُعاقِْبُه وََجل

َ
 )2( ]عليه متفق[ .َول

اَل جابِر
َ
ِ  و� رواية: ق نَّا مع رسول ا�ِّ

ُ
بذاِت الرِّقاع، فإَذا أتينا ىلع َشجرٍة  : ك

َناَها لرسول ا�َّ ظليلة ت
ْ
ُمرْشِ�ِ�، وسيف رسول ا�َّ  ر�

ْ
جاء رُجٌل من ال

َ
ٌق  ف

َّ
ُمَعل

ِ�؟ قال: 
ُ
َاف

َ
جرةِ ، فاْخرتطُه فقال: خت ؟ قال:  .»ال«بالشَّ  ».ا�َّ «قال: فَمْن يْمَنُعَك ِم�ِّ

؟ قال:  :و� رواية أيب ب�ٍر اِإلسماعي� يف صحيِحه: قال ُ «مْن يْمنُعَك ِم�ِّ قال:  .»ا�َّ
ْيُف ِمْن يِده، فأخذ رَسول ا�َّ  قال:  فسَقَط السَّ

َ
ْيَف ف ؟«السَّ قال: ُ�ن » مْن يمنُعَك ِم�ِّ

َ
ف

قال: 
َ
؟«َخْ�َ آِخذ، ف  رسوُل ا�َّ

ِّ
، و��  إال ا�َّ

َ
قال: ال، ولِك�ِّ أاعِهُدك أن ال » �َشهُد أْن ال إهل

 
َ
وَن مع قوم يقاتلونك، ف

ُ
ك، وال أ�

َ
اتِل

َ
أىت أصحابَه فقال: ِجئتُ�ْم ِمْن ِعنِد أق

َ
خ�َّ سبِيله، ف

 خ�ِ انلَّاس.
 »نجد« ي منطقه به جهاد، براي خدا رسول با که است روایت جابر از ترجمه:

 گرماي شدت در و روز نیم .بود اهانشمره و خدا رسول با نیز تبازگش در و رفت

 مردم و کرد اتراق جا آن پیامبر ود.ب خاردار درختان از پر که رسیدند سرزمینی به ظهر

 دار، سایه و پربرگ درختی زیر اهللا رسول رفتند. درختان هاي سایه زیر و شدند پراکنده

 .2840صحیح مسلم، ش:  )1(
 .843؛ و صحیح مسلم، ش: 2910صحیح بخاري، ش:  )2(
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 ناگهان خوابیدیم؛ اندکی آویخت. درخت به را شمشیرش و پرداخت استراحت به

 اهللا رسول بود. نزدش صحرانشینی زند. می صدا را ما اهللا رسول که شدیم متوجه
 و شدم بیدار پس کشید. بیرون نیام از را شمشیرم مرد این که بودم خوابیده من« فرمود:

 من از را تو کسی چه گفت: من به است؛ گرفته دست در را برهنه شمشیر که دیدم

 نشست. و نکرد تامجاز را او پیامبر ».اهللا گفتم: بار سه دهد؟ می نجات
 با »الرقاع ذات« ي غزوه در گوید: می جابر که است آمده دیگر، روایتی در

 .گذاشتیم اهللا رسول براي را آن و رسیدیم داري سایه درخت به بودیم؛ اهللا رسول
 و کشید بیرون نیام از را آن و آمد مشرکی که بود آویخته درخت به اهللا رسول شمشیر

 نجات من از را تو کسی، چه گفت: ».نه« فرمود: ترسی؟ می من از آیا گفت: )پیامبر (به

 ».اهللا« فرمود: پیامبر دهد؟ می
 افتاد. صحرانشین دست از شمشیر ... است: آمده اسماعیلی ابوبکر صحیح در

 من از گفت: »دهد؟ می نجات من از را تو کسی، چه« فرمود: و برداشت را آن پیامبر

 و داردن وجود اهللا جز برحقی معبود که دهی می گواهی آیا« فرمود: اهللا رسول بگذر.
 کسانی با و نجنگم تو با گاه هیچ که دهم می قول اما نه؛ گفت: »هستم؟ اهللا ي فرستاده من،

 دوستانش پیش وي کرد. رها را او خدا رسول لذا نکنم. اهیمره جنگند، می تو با که

 آیم. می شما پیشِ شخص، بهترین نزد از گفت: و رفت

وَن ىلع «يُقوُل:  �َّ قال: سمْعُت رسوَل ا الساِدس: عْن عمرَ  -٨٠ ْو �نَّ�م تتو�َّ
َ
ل
 وتُروُح بَِطانًا

ً
ْ�، َ�ْغُدو مِخاصا ما يرُزُق الطَّ

َ
ِِه لرَزقُ�م ك ِ حقَّ تَو�ُّ [ترمذي، روایتش  ».ا�َّ

 )1(کرده و آن را حسن دانسته است.]
 که گونه آن اگر« : :فرمود می که شنیدم خدا رسول از گوید: می عمر ترجمه:

 روزي پرندگان به که گونه آن رساند؛ می را شما روزيِ کنید، وکلت اهللا بر شاید و باید

 روز پایان در و کنند می ترك خالی شکمِ با و گرسنه را هایشان النه روز، ابتداي دهد. می

 ».گردند بازمی سیر شکم با
 

 .5254؛ و صحیح الجامع، ش :310، ش: /، از آلبانیةالصحيح ةسلسلال )1(
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 شرح
 ارد،مو دیگر و روزي کسب در که است این متعال، اهللا بر شایسته و حقیقی توکل

 مانند را شما روزيِ متعال اهللا صورت، این در کنید. اعتماد اهللا به کامل طور به

 آسمان در بدهد؛ ذاغ و دانه ها آن به که ندارند کسی پرندگان زیرا ؛دهد می پرندگان

 سیر شکم با ورند،آ می دست به را خود زيرو که گذاري و گشت از پس و کنند می پرواز

 گردند. می باز هایشان النه به
 گرسنه، شکم با روز ابتداي یعنی: است؛ آمده »مِخاصاً  َ�ْغُدو« عبارت حدیث، متن در

 که باشد می »ة�مص« ي واژه ي خانواده هم ،»مِخاصاً « ي واژه کنند. می ترك را هایشان النه

 فرماید: می اهللا که طور همان ست. گرسنگی معناي به

ثۡ  ُمَتَجانِٖف  ۡ�َ �َ  َمَصةٍ َ�ۡ  ِ�  ُطرَّ ۡض ٱ َ�َمنِ ﴿ ِ َ ٱ فَإِنَّ  �ٖ ّ�ِ   ﴾٣ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ
  ]  ٣: دة املائ[ 

پس هرکس بدون رغبت به گناه، در حال گرسنگی شدید، (به خوردن محرّمات) ناگزیر شود، 
 ي مهرورز است.بداند که اهللا آمرزنده

 شکمشان در يچیز که کنند می ترك حالی در را هایشان النه روز ابتداي پرندگان

 به سیر و پر شکم با روز، پایان در و دارند. اعتماد و توکل پروردگارشان به چون نیست؛

 که: یابیم می در لذا گردند. بازمی هایشان النه
 نماید. اعتماد او به باشد، می اهللا به اعتماد و توکل حق که گونه آن باید انسان اوالً:

 اي پرنده حتی خداست؛ با اش روزي که آن مگر ت،نیس زمین در اي جنبنده هیچ یاً:ثان

 او به و دارد می نگه آسمان در را او متعال، پروردگار تنها و کند می پرواز آسمان در که

 دهد. می روزي
 خداست؛ با فیل، تا گرفته مورچه از دارد، وجود زمین در که اي جنبنده هر روزيِ

 فرماید: می اهللا که طور همان

 ٱ ِ�  بَّةٖ آدَ  ِمن َوَما۞﴿
َ
ِ ٱ َ�َ  إِ�َّ  ِض �ۡ� ۚ َتوۡ َوُمسۡ  َتَقرََّهاُمسۡ  لَمُ َوَ�عۡ  ُ�َهارِزۡ  �َّ  ُ�ّٞ  َدَ�َها

بِ�ٖ  بٖ كَِ�ٰ  ِ�      ]٦: هود[  ﴾٦ مُّ
اش با اهللا است و او، محل ماندن و انتقال  که روزي مگر آن ،اي در زمین نیست هیچ جنبنده
 ر کتابی آشکار، (ثبت) است.د  داند. همه اي را می هر جنبنده
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 ؛برد می سر به شدیدي اهیمرگ در است، بدگمان پروردگارش به نسبت که کسی
 زندگی تر، کم فرزند« گویند: می و دهند می سر خانواده تنظیم براي امروز که شعاري مثل

 را خودش روزيِ رزندي،ف هر گویند. می دروغ که سوگند عرش دگارپرور به .»بهتر

 پس خداست. با اش روزي که آن مگر ،نیست زمین در اي جنبنده هیچ چون ؛دارد

 به را روزي هاي دروازه که اوست و باشد می اهللا با فرزندانت روزي که نکن فراموش

 به بدي گمان مردم تر بیش اما بدهی؛ را فرزندانت ي نفقه و خرج ات گشاید می تو روي

 ي کرانه و دوردست به و کنند می گاهن ظاهري و اديم امور به و دارند پروردگارشان
 رسان روزي اهللا که اند برده یاد از گویا و کنند نمی توجه اهللا قدرت به و نگرند نمی آسمان

 ها بچه هرچه که است همین صحیح، باور باشد. زیاد فرزندان، تعداد که هرچند است؛

 یابد. می افزایش و گردد می تر بیش ات روزي شوند، تر بیش
 بر شایسته و حقیقی توکل کنار در انسان که یابیم می در حدیث این از چنین هم

 توکل ادعاي که کسی و کند استفاده روزي، کسب هاي زمینه و اسباب از باید ،اهللا

 کارگیري به با که ست کسی متوکل، است. اشتباه در گذارد، می کنار را اسباب و کند می

 پرندگان به که طور همان« فرمود: اهللا رسول رو این از ؛نماید می توکل اهللا بر باباس

 خالی شکم با روز ابتداي در پرندگان رساند. می را شما روزيِ دهد، می روزي

 روزي دنبال به و کنند می ترك را هایشان النه ؛آري ».کنند می ترك را هایشان النه

 طور به وقتی ذال ؛»برکت خدا از حرکت، تو از« مانند. نمی خود هاي النه در روند؛ می

 و کشاورزي مانند روزي کسب شرعیِ اسباب از باید کردي، توکل متعال اهللا بر شایسته
 یابی. دست حالل روزي به تا کنی استفاده تجارت،
 شناسند. می را او ،اهللا هاي آفریده دیگر و پرندگان که یابیم درمی حدیث این از

 فرماید: می اهللا که طور همان

َ�ٰ ٱ َ�ُ  �َُسّبِحُ ﴿ ٰ لسَّ بۡ ٱ ُت َ�  ٱوَ  عُ لسَّ
َ
ۚ  َوَمن ُض �ۡ�  �َُسّبِحُ  إِ�َّ  ءٍ َ�ۡ  ّمِن �ن �ِيِهنَّ

ِ ِ�َمۡ      ]٤٤: اإلرساء[  ﴾ۦِده
کنند و هیچ  هاست، او را به پاکی یاد می چه در آن گانه و زمین و آن هاي هفت آسمان

 د.ستای که پروردگار را به پاکی و بزرگی می مگر آن ،موجودي نیست

 ها آن ستایش ما ولی کنند؛ می یاد پاکی به را اهللا ین،زم و ها آسمان موجودات ي همه

 فهمیم: نمی را
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    ]٤٤: اإلرساء[  ﴾بِيَحُهمۡ �َسۡ  َقُهونَ َ�فۡ  �َّ  ِ�نَوَ�ٰ ﴿
 یابید. ولی شما ستایش و تسبیحشان را درنمی

 فرماید: می اهللا

لَمۡ ﴿
َ
نَّ  تَرَ  �

َ
َ ٱ أ َ�ٰ ٱ ِ�  َمن � � �َّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَمن تِ َ�

َ
مۡ ٱوَ  ِض �ۡ�  َقَمرُ لۡ ٱوَ  ُس لشَّ

َجرُ ٱوَ  َباُل �ِۡ ٱوَ  �ُُّجومُ ٱوَ  ٓ ٱوَ  لشَّ َوا  َعَذاُبۗ لۡ ٱ هِ َعلَيۡ  َحقَّ  َوَ�ثِ�ٌ  �َّاِس� ٱ ّمِنَ  َوَ�ثِ�ٞ  بُّ �َّ
ُ ٱ يُِهنِ  َوَمن كۡ  ِمن ۥَ�ُ  َ�َما �َّ َ ٱ إِنَّ  رٍِ�� مُّ ٓ  امَ  َعُل َ�فۡ  �َّ     ]١٨:  احلج[  ﴾١٨ ۩ءُ �ََشا

ها و زمین هستند و نیز خورشید و ماه و ستارگان و  ي کسانی که در آسمان دانی همه آیا نمی
کنند و بسیاري هم سزاوار  ها و درختان و چارپایان و بسیاري از مردم براي اهللا سجده می کوه

ت که او را گرامی بدارد. عذاب هستند. و هر کس که اهللا خوارش نماید، دیگر کسی نیس
 دهد. گمان اهللا هر چه بخواهد، انجام می بی

 که نهادي و فطرت بر بنا و شناسند می را رشانپروردگا پرندگان، بنابراین

 شوند می رهنمون خود نیازهاي و منافع سوي به است، سرشته آن بر را ها آن خداوند

 روال، این و گردند می باز هایشان النه به سیر شکم با و کنند می کسب را خود روزيِ و

 فراهم را ها آن روزيِ و دهد می روزي پرندگان به ،اهللا سان بدین و دارد ادامه روز هر

 سازد. می
 بدون و کنند می کوچ دور جاهاي به پرندگان چگونه که بنگرید را یهال حکمت

 آفرینش مخلوقی، هر به اهللا زیرا ؛گردند می باز خود اصلی جاي به دوباره ،اشتباهی هیچ

 است. شده رهنمون نیازهایش سوي به را او گاه آن و بخشیده اي ویژه
*** 

رباءِ بِْن اعزٍِب  -٨١
ْ
ابِع: عن أيب ِعَمارَة ال الن إَذا : « قال: قال رسوُل ا�َّ  $السَّ

ُ
يا ف

ْهُت وْجِ�  ْك، ووجَّ ْمُت نْفيس إيلَ
َ
همَّ أْسل

َّ
 فَِراِشَك َ�ُقل: الل

َ
وْ�َت إىِل

َ
وَّْضُت أمري أ

َ
ْك، وف  إيِلَ

ْك، آَمْنُت   إيلَ
َّ
 وال مْنىج ِمْنَك إال

َ
ْك، ال ملَجأ َبة ورْهبًة إيلَ

ْ
ْك. ر� ُت ظْهرِي إيلَ

ْ
أ

ْ
ْك، وأجل إيِلَ

ِفْطَرةِ، 
ْ
تَِك ِمتَّ ىلَعَ ال

َ
ْل إِنََّك إْن ِمتَّ ِمْن يلَ

َ
ي أْرسلت، ف

َّ
َت، و�نبيِّك اذل

ْ
ي أنَْزل

َّ
بِِ�َتابَِك اذل

 )1([متفق عليه]». بْحَت أَصْبَت خْ�اً و�ْن أْص 

 .2710)؛ و صحیح مسلم، ش: 7488، 6313صحیح بخاري، در چندین جا؛ از جمله: ( )1(
                                           



 الصالحین شرح ریاض   544

ربَاء
ْ
حيح� عن ال إَذا أَ�ْيَت : « قال: قال يل رسول ا�َّ  و� رواية يف الصَّ

اَل 
َ
ر �ْوَه ُ�مَّ ق

َ
ل: وَذك

ُ
َك األْ�َمِن وق الَةِ، ُ�مَّ اْضَطِجْع ىلَعَ ِشقِّ  ُوُضوَءَك للصَّ

ْ
أ مضجَعَك َ�َتَوضَّ

ُهنَّ آخَر ما �َ 
ْ
 ».ُقوُل َواْجَعل

 فالنی! اي« فرمود: من به اهللا رسول گوید: می $عازب بن براء ابوعماره، ترجمه:

ْك، نْفيس أْسلَْمُت  اللَّهمَّ « بگو: را دعا این رفتی، وابتتخرخ به که هنگامی
َ

ْهُت  إيل  ووجَّ

ْك، وْجِ� 
َ

ْك، أمري وفَوَّْضُت  إِيل
َ

ُت  إِيل
ْ
أ
ْ
ْك. ظْهِري وأجل

َ
ْ  ورْهبةً  رْ�بَة إيل

َ
  ال ك،إيل

َ
 وال ملَجأ

  ِمنَْك  منىْج
َّ
ْك، إال

َ
ي بِِ�تَابَِك  آَمنُْت  إيل

َّ
َت، اذل

ْ
ي و�نبيِّك أنَْزل

َّ
 شب آن در اگر .»أرْسلت اذل

 دنیا از (و رساندي صبح به را شب اگر و اي رفته دنیا از (ایمان) فطرت بر بمیري،

 ».اي یافته دست نیافراو نیکی به نرفتی)،
 روي تو سوي به و نمودم تو تسلیم را خود امید، و مبی با هللا!ا یا« دعا: ي ترجمه[

 هیچ تو برابر در کردم)؛ توکل تو (به آوردم پناه تو به و سپردم تو به را کارهایم آوردم؛

 به و اي فرموده نازل که کتابی به ندارد. وجود خودت جز نجاتی، جاي و اههگپنا

 ]».دارم ایمان اي، فرستاده که پیامبري
 من به اهللا رسول گوید: می براء که است آمده صحیحین در دیگر، وایتیر در

 و بگیر وضو نماز، وضوي همانند بروي، وابتتخرخ به خواستی می که هنگامی« فرمود:
 ذکر تر پیش که دعایی همان ـ بخوان را دعا این و بخواب خود، راست پهلوي بر سپس

 ».بده قرار خویش سخن آخرین را آن و ـ شد
 رحش

 که است کرده ذکر توکل، و یقین باب در را $عازب بن براء حدیث /مؤلف

 که بخواند را دعا این رفت، وابشتخرخ به وقتی که نمود سفارش براء به اهللا رسول

 است. شده اشاره باطن، و ظاهر در او بر توکل و اعتماد و اهللا به کارها سپردن به آن در

 کار، این چون بخوابد؛ راست پهلوي بر که نمود ارشسف براء به چنین هم اهللا رسول

 براي و دانند می مفیدتر بدن، براي را راست پهلوي بر خوابیدن نیز پزشکان و است بهتر

 است. مؤثرتر و بهتر چپ، لويهپ بر خوابیدن از درستی، تن حفظ
 هک هنگامی گویند: می اند، گرفته خو شبانه عبادت به که کسانی از برخی چنین هم

 پهلوي بر خوابیدن هنگام زیرا ؛شود می بیدار سادگی به خوابد، می راست پهلوي بر انسان
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 انسان خواب که راست پهلوي بر خوابیدن عکس بر خوابد؛ می نیز انسان قلب چپ

 در انسان قلب چون برخیزد؛ خواب از سادگی به یا سرعت به تواند می و شود نمی سنگین

 رود. نمی فرو سنگین خواب
 را دعا این که کرد سفارش براء به اهللا رسول که شده ذکر حدیث این رد

 گفته خواب، از پیش هم دیگري اذکار اگرچه دهد؛ قرار خواب، از قبل سخنش آخرین

 اکبر؛ اهللا بار چهار و سی و دهللا،الحم بار سه و سی اهللا، سبحان بار سه و سی مثل ؛شود می

 دعا این براء به اهللا رسول سفارش مطابق که است این گر بیان ،براء حدیث اما

 گوید. می خواب از پیش انسان، که باشد سخنی آخرین باید
 گفت: و کرد تکرار اهللا رسول نزد را دعا این یادگیري، قصد به عازب بن براء 

ي بِِ�تَابَِك  آَمنُْت «
َّ

َت، اذل
ْ
ِ  أنَْزل ي َك و�ِرَُسول

َّ
 و�نبيِّك بگو:« فرمود: اهللا رسول .»أرْسلَت  اذل

ي
َّ

ِ  :نگو ،أرْسلت اذل ي َك و�ِرَُسول
َّ

 ».أرْسلَت  اذل
 این در نبی و رسول يها تفاوت از یکی اند: گفته علما اما ست، یکی معنا گرچه

 نبی، اما فرشتگان؛ میان از هم و شود می برانگیخته ها انسان میان از هم رسول، که است

 فرماید: می اهللا گردد. می مبعوث ها انسان میان از فقط

�ٍ  ذِي ١٩ َكرِ��ٖ  رَُسولٖ  ُل لََقوۡ  ۥإِنَّهُ ﴿   ﴾٢٠ َمِك�ٖ  ِش َعرۡ لۡ ٱ ذِي ِعندَ  قُوَّ
    ]٢٠  ،١٩: التكوير[ 

ي)  اي بزرگوار است، (جبرئیل، فرشته شده توسط) فرستاده یقین قرآن، گفتار (ابالغ ... به
 ست. نیرومندي که نزد صاحب عرش، داراي مقام واالیی

 و هاست انسان جنس از فقط نبی اما باشد؛ نیز فرشتگان جنس از تواند می رسول لذا
ِ « گفت: می دعا در اگر ي َك و�ِرَُسول

َّ
 ي شایسته (فرستاده)، رسول لفظ ،»أرْسلَت  اذل

 محمد ي ویژه دعا، این در (پیامبر) نبی ي واژه اما بود؛ نیز جبرئیل چون اي فرشته

 باشد. می
 داللت اما است؛ التزام داللت نوع از رسول، ي واژه معنایی تلدال دیگر، سوي از

 است. تر قوي التزام داللت از مطابقت، داللت و باشد می مطابقت نبی، ي واژه معنایی
 و ؛»سپردم تو به را کارهایم« گوید: می که جاست آن حدیث، این در موضوع شاهد

 وجود خودت جز نجاتی، ايج و اهگاهپن هیچ تو برابر در« گوید: می که جا آن نیز
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 این بر و کند واگذار اهللا به را کارهایش ي همه انسان که است این توکل، زیرا ؛»ندارد

 از فقط و ندارد دوجو خودش جز نجاتی، جاي و اههگپنا هیچ اهللا برابر در که باشد باور

 باشد، ردهک اراده ناگواري امر کسی براي متعال اهللا اگر چراکه کند؛ نجات درخواست اهللا

 کس هیچ نماید، اراده انسان براي خوشایندي امر اگر و شود مانعش تواند نمی کس هیچ

 بر خوابیدن از قبل انسان که است شایسته لذا دارد. زبا را احسانش و لطف تواند نمی

 دهد. قرار سخنش واپسین را آن و بگوید را دعا این راستش، پهلوي
*** 

يق، عبِد ا�َّ بِن عثماَن بِن اعِمِر بِن ُ�َمَر بن كعب اثلَّاِمن: عْن أيب بَ�ْ  -٨٢ دِّ ٍر الصِّ
ُقَريِشِّ اتلَّْيِ�ِّ 

ْ
ؤيِّ بِْن اَغلِب ال

ُ
ْعِب بْن ل

َ
َة بِْن ك ُه  بن سعد بِْن َ�ْيِم بْن ُمرَّ مَّ

ُ
وُهو وأبُوهُ وَأ

َغارِ وُهْم ىلَع  صحابَةٌ 
ْ
ُن يف ال

َ
َداِم الُمرْشِ�َِ� و�

ْ
 رؤوسنا فقلُت: يا قال: نظرُت إىل أق

دمْيِه ألبرَصنا فقال: 
َ
َت ق

َ
نَّ أَحَدهْم نَظَر حت

َ
ْو أ

َ
ِ ل ُ «رسوَل ا�َّ نِْ� ا�َّ

ْ
َما َظنُّك يا أبا ب�ٍر باث

 )1(]عليه [متفق .»ثالِث�ُْهما
 بن سعد بن کعب بن )2(وعمر بن عامر بن عثمان بن عبداهللا صدیق، ابوبکر ترجمه:

 از مادرش و پدر و خود که تَیمی قریشی غالب بن لُؤَي بن کعب بن مره بن تَیم

 را مشرکان پاهاي بودیم، غار در پیامبر و من که هنگامی گوید: می پیامبرند، اصحاب

 نگاه پایین به ها آن از یکی اگر خدا! رسول اي گفتم: بودند. ایستاده سرمان باالي که دیدم

 خداست، ها آن سومین که نفر دو ي درباره کر!ابوب اي« فرمود: بیند. می را ما حتماً کند،

 »؟داري گمانی چه
 شرح

 به یاآ یعنی »پنداري؟ می چه ،هاست آن سومین اهللا، که نفر دو ي درباره ابوبکر! اي«

 برساند؟ ها آن به آسیبی تواند می کسی تو نظر

 .2381؛ و صحیح مسلم، ش: 3653صحیح بخاري، ش:  )1(
حجر  باشد؛ اما در متن، عامر بن عمر ثبت شده است. نگا: اإلصابۀ از ابن صحیح، عامر بن عمرو می )2(
 خدا در پشت ششم، یعنی در مره بن کعب، به نسب رسول )؛ نسب ابوبکر صدیق145، 4/144(

 رسد. [مترجم] می
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 آن از زیرا کرد؛ می هجرت مدینه به مکه از پیامبر که داد روي زمانی ماجرا، این

 به مشرکان پذیرفتند، را دعوتش مردم و ساخت آشکار را شتودع اهللا رسول که زمان

 به کردارشان و گفتار با و کردند تنگ او بر را عرصه و برخاستند دعوتش و او با مقابله

 مدینه به مکه از که داد فرمان پیامبر به متعال اهللا رو این از ؛پرداختند آزارش و اذیت

 جز کسی و کرد هجرت مدینه به مکه از بعثت، از پس سال سیزده لذا نماید. هجرت

 نبود. اهشمره ماهنرا یک و کار خدمت و  صدیق ابوبکر
 اي جایزه یافتند، اطالع صدیق ابوبکر و پیامبر خروج از مشرکان که هنگامی

 را ها آن ي مرده یا زنده هرکس که کردند اعالم و نمودند ینتعی دو آن گیري دست براي

 براي شتر صد گیرد؛ می جایزه شتر صد یک نفر، هر مقابل در دهد، قریش تحویل

 .ابوبکر یريتگدس براي شتر صد و پیامبر یريتگدس
 در ها آن یافتن براي و شدند بسیج صدیق ابوبکر و پیامبر یريتگدس براي مردم

 به که این تا داختندپر جستجو به رسید، می ذهنشان به که هرجا و غارها ها، دره ها، کوه

 تا شدند پنهان آن در شب سه ابوبکر و پیامبر که غاري همان رسیدند؛ »ثور« غار

 کند. فروکش جستجو، آتش
 حتماً کند، نگاه پایین به مشرکان از یکی اگر کرد: عرض خدا رسول به ابوبکر

 گمانی چه داست،خ ها آن سومین که نفر دو ي درباره« فرمود: اهللا رسول بیند. می را ما

 فرمود: صدیق ابوبکر به پیامبر که است مدهآ خدا کتاب در »داري؟

َ ٱ إِنَّ  َزنۡ َ�ۡ  َ� ﴿ َّ�  ۖ    ]٤٠: التوبة[  ﴾َمَعَنا
 اندوهگین مباش؛ همانا اهللا با ماست.

 افتاد؟ اتفاقی چه یابد؟ دست آنان بر توانست کسی آیا اما
 و نبیند ها آن کسی که بود خداوندي ي هاراد زیرا نیافت؛ دست ها آن بر کس هیچ

 خالف بر تواند نمی کس هیچ و گردد نمی یهال عطاي و بخشش از مانع چیز، هیچ

 تواند نمی کس هیچ بدارد، اش گرامی اهللا که هرکس و برساند؛ کسی به نفعی اهللا ي اراده

 گرامی و عزیز را او تواند نمی کس هیچ بگرداند، زبونش اهللا که هرکس و کند خوار را او

 بسازد:
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ۡ ٱ لَِك َ�ٰ  للَُّهمَّ ٱ قُلِ ﴿ ۡ ٱ ِ� تُؤۡ  كِ ُملۡ ل ٓ  َمن َك ُملۡ ل ۡ ٱ َوتَ�ِعُ  ءُ �ََشا ن َك ُملۡ ل ٓ  ِممَّ  َوتُعِزُّ  ءُ �ََشا
ٓ  َمن ٓ  َمن َوتُِذلُّ  ءُ �ََشا ۖ �ََشا ۖ �َۡ ٱ �َِيِدكَ  ُء ٰ  إِنََّك  ۡ�ُ   ﴾٢٦ َقِديرٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

  ]  ٢٦: آل عمران[ 
بخشی و پادشاهی اهللا! اي مالک الملک! به هر که بخواهی، پادشاهی و حکومت می بگو: یا

دهی و هر که را گیري و هر که را بخواهی، عزت میو حکومت را از هر که بخواهی، می
 گردانی. خوبی به دست توست و تو، بر همه چیز توانایی.بخواهی، خوار و زبون می

 که دهد می نشان و باشد می پروردگارش بر مبرپیا توکل کمال گر بیان ماجرا این

 موضوع شاهد ین،هم سپرد. او به را کارش و نمود اعتماد و توکل اهللا بر خدا رسول

 چنین هم است. کرده ذکر توکل و یقین باب در را حدیث این /مؤلف که است توکل

 از اي ارهپ در نیست. صحیح غار، ي دهانه بر عنکبوت تنیدن داستان که یابیم درمی

 و بود غار ي دهانه بر درخت، یک و کبوتر عنکبوت، تار که آمده تاریخی هاي کتاب
 که درخت این ي شاخه روي کبوتر گفتند: رسیدند، غار ي دهانه به مشرکان که هنگامی

 روایت ، این است. تنیده غار ي دهانه بر عنکبوت و نشسته است، غار ي دهانه بر

 ابوبکر و پیامبر دیدن از مشرکان مانع که چه آن یراز ست؛ نادرستی و اساس بی

 جزو که بود غیبی امدادي و معنوي اموري بلکه نبود؛ مادي اموري شد، صدیق

 دیگر بسیاري حال شامل که طور همان گردید؛ دو آن حال شامل و ست یهال هاي نشانه

 گردد. می نیز خدا نیک بندگان از
 صدیق ابوبکر غارش، یار و یامبرپ دیدن از را مشرکان چشمان اهللا

 بازداشت.
*** 

مِّ  َ�نْ  اتلَّاِسع: -٨٣
ُ
مِّ  الُمؤِمنِ�َ  أ

ُ
َمَة، أ

َ
َميَّةَ  أيب بْنُت  ِهْندُ  واسُمَها سل

ُ
 ُحَذيْفةَ  أ

ِ، �سم« قال: بيْتِهِ  ِمنْ  َخرجَ  إَذا اكنَ  انليبَّ  أنّ  &املخزومية ُت  ا�َّ
ْ ِ، ىلَعَ  تو�َّ ُهمَّ  ا�َّ

َّ
  الل

ِّ
 إِ�

ِضلَّ  أنْ  بَِك  أعوذُ 
َ
َضل، أو أ

ُ
وْ  أ

َ
زِلَّ  أ

َ
زل، أوْ  أ

ُ
م، أوْ  أظلِمَ  أوْ  أ

َ
ظل

ُ
ْجَهَل  أوْ  أ

َ
َّ  ُ�َهَل  أو أ  [حدیث ».يلَعَ
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 این اند. کرده روایتش صحیح سندهاي با دیگران، و ترمذي و داود ابو که ست صحیحی

 )1(باشد.] می صحیح حسن گوید: ترمذي و است ابوداود لفظ
 ي حذیفه ابوامیه دختر هند نامش، که &سلمه ام مؤمنان، مادر ترجمه:

 را دعا این برود، بیرون اش خانه از خواست می پیامبر هرگاه گوید: می ست، مخزومی

، �سم« گفت: می ِ ُت  ا�َّ
ْ ، ىلَعَ  تو�َّ ِ ِضلَّ  أنْ  بَِك  أعوذُ  إِ�ِّ  اللَُّهمَّ  ا�َّ

َ
َضل، أو أ

ُ
وْ  أ

َ
ِزلَّ  أ

َ
زل، أوْ  أ

ُ
 وْ أ أ

ظلَم، أوْ  أظِلمَ 
ُ
ْجَهَل  أوْ  أ

َ
َّ  ُ�َهَل  أو أ  که این از اهللا! یا کردم. توکل اهللا بر اهللا؛  نام به« یعنی: ؛»يلَعَ

 از و نمایند، لغزش و خطا دچار مرا یا کنم خطا که این از و کنند، اهمرگ مرا یا شوم هامرگ

 کار یا دهم انجام اي هجاهالن کار که این از یا ،شود ستم من به یا کنم ستم که این

 ».برم می پناه تو به ،گردد انجام من حق در اي جاهالنه
 شرح

، �سم« فرمود: که جاست این ،شاهد ِ ُت  ا�َّ
ْ ِ  ىلَعَ  تو�َّ  هنگام باید که یابیم درمی لذا ؛»ا�َّ

 و اهللا بر توکل جمله از ارزشمندي مفاهیم حاوي که را ذکر این خانه، از رفتن بیرون
 رود، می بیرون اش خانه از انسان که هنگامی زیرا بیاوریم؛ زبان بر اوست، به بردن پناه

 گوید: می لذا باشد. می عقرب و مار گزیدن مانند هایی آسیب و خطر معرض در تر بیش

ُت  باِهللا، اعتََصمُت  بِاِهللا، آَمنُت «  .»اهللاِ  ىلَعَ  تََو�َّ
ِضلَّ  أنْ  بَِك  أعوذُ  إِ�ِّ  ُهمَّ اللَّ « است: آمده منزل از خروج هنگام دعاي در

َ
 یعنی: ؛»أ

َضلَّ  أو« ،»شوم اهمرگ خود، که این از برم می پناه تو به پروردگارا!«
ُ
 مرا کسی که این یا ؛»أ

 کند. اهمرگ
وْ «

َ
ِزلَّ  أ

َ
َزل أوْ « کنم؛ خطا که این یا »أ

ُ
ظِلمَ  أوْ « بکشاند. لغزش و خطا به مرا کسی یا »أ

َ
 »أ

ظلَم أوْ « کنم ستم کسی به یا
ُ
ْجَهَل  أوْ « شود. ستم من، به یا »أ

َ
 انجام اي نابخردانه کار یا »أ

 ة؛ آلبانی در مشکا3134، ش: /ماجه از آلبانی ؛ و صحیح ابن4709صحیح الجامع، ش:  )1(
ي سند  درباره /. به توضیح عالمه آلبانی2442ي:  المصابیح، آن را صحیح دانسته است، حدیث شماره

 ي همین کتاب مراجعه کنید. این روایت در مقدمه
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َّ  ُ�َهَل  أو« دهم  تعدي من، به و دهد انجام اي جاهالنه کار من به نسبت کسی یا و »يلَعَ

 نماید.
 پناه مفهوم به  که را دعا این اش خانه از رفتن بیرون هنگام انسان که است پسندیده

 بخواند. باشد، یم اهللا به بردن
*** 

َعارِش: -٨٤
ْ
ِ  رسوُل  قال: قال: أ�ٍس  عنْ  ال اَل  َمنْ « : ا�َّ

َ
 بيْتِِه: ِمنْ  َخَرج إذا يعِ�  ق

ِ  �ِْسم ُت  ا�َّ
ْ ، ىلَعَ  تو�َّ وةَ  وال حْوَل  وال ا�َّ

ُ
  ق

َّ
، إال ِفيت ُهديَت  :هلُ  يقاُل  بِا�َّ

ُ
 وتنىحَّ  ُو�ِيَت، و َو�

ْيَطانُ  عنه  حسن را حدیث این ترمذي، .و.. نسائی و ترمذي داود، ابو ایت[رو ».الشَّ

 )1(است.] دانسته
يف «زاد أبو داود: 

ُ
ْد ُهِدَي َو�

َ
ْيَطاَن لَِشْيطاٍن آخر: كْيَف لك بِرُجٍل ق فيقول: يْعِ� الشَّ

 ؟»َوُوِ� 
 اش) خانه از رفتن بیرون (هنگام هرکس« فرمود: اهللا رسول گوید: می انس ترجمه:

ِ  �ِْسم :بگوید ُت  ا�َّ
ْ ، ىلَعَ  تو�َّ   قُوةَ  وال حْوَل  وال ا�َّ

َّ
 گفته او به فرشتگان) سوي (از ،بِا�َّ  إال

 ».گردد می دور او از شیطان و شدي حفاظت و کفایت، ایت،هد شود: می
 چگونه گوید: می دیگري شیطان به شیطان« است: وردهآ این بر افزون ابوداود،

 »است؟ شده حفاظت و کفایت هدایت، که دهی فریب را کسی توانی می
*** 

حُدُهما وَ�نَ  انليبِّ  عْهدِ  ىلَعَ  أخوانِ  اَكن قال: أ�ٍَس  َوعنْ  -٨٥
َ
يِت  أ

ْ
 واآلَخرُ  انليبِّ  يأ

َشاَك  �رَْتِف،
َ
  ف

ُ
ُمْحرَتِف

ْ
َك « فقال: للنيبِّ  أَخاهُ  ال

َّ
عل

َ
 بنا صحیح سند با [ترمذي، ».بِهِ  تُْرَزُق  ل

 )2(است.] کرده روایتش مسلم، شرط بر

 .2724صحیح ترمذي، ش:  )1(
) گفته است: سندش، 5308بیح (ش: المصا ة؛ و در مشکا1912، ش: /صحیح الترمذي، از آلبانی )2(

 نیکوست.
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 نزد ها، آن از یکی که بودند پیامبر دوران در برادر دو گوید: می انس ترجمه:

 کرد شکایت برادرش از و آمد پیامبر نزد دومی کرد. می کار دیگري و آمد می پیامبر

 ».یابی می روزي او برکت به نیز تو بسا چه« فرمود: اهللا رسول کند. نمی کار که
*** 

 





 
 

 

 باب: استقامت  -8

 فرماید: می متعال اهللا

ٓ  َتقِمۡ سۡ ٱفَ ﴿ ِمرۡ  َكَما
ُ
    ]١١٢: هود[  ﴾َت أ

 اي، استقامت و ایستادگی کن. فرمان یافته که چنان پس هم

 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  ْ ُ ٱ َر�َُّنا قَالُوا ْ َتَ�ٰ سۡ ٱ ُ�مَّ  �َّ ُل  ُموا ۡ ٱ ِهمُ َعلَيۡ  تَتََ�َّ �َّ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل
َ
�  ْ  َوَ�  َ�َافُوا

 ۡ�َ ْ ۡ  َزنُوا �
َ
ْ َو� وا ُ�ِ  ِ وۡ  نُ َ�ۡ  ٣٠ تُوَعُدونَ  ُكنُتمۡ  لَِّ� ٱ نَّةِ �َۡ ٱب

َ
ٓ أ �ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  ؤُُ�مۡ ِ�َا  َيا�ُّ

نُفُسُ�مۡ  َتِ�ٓ �َشۡ  َما �ِيَها َوَلُ�مۡ  ِخَرةِ� �ٱ َوِ� 
َ
ُعونَ  َما �ِيَها َولَُ�مۡ  أ  نُُزٗ�  ٣١ تَدَّ

    ]٣٢  ،٣٠: فصلت[  ﴾٣٢ رَِّحي�ٖ  َ�ُفورٖ  ّمِنۡ 
همانا کسانی که گفتند: پروردگارمان، اهللا است و سپس (بر توحید) استقامت ورزیدند، 

گویند:) نترسید و اندوهگین نباشید و  شوند (و می فرشتگان (هنگام مرگ) بر آنان نازل می
و در آخرت  شدید. ما در دنیا دوستان شما بودیم شما را به بهشتی مژده باد که وعده داده می

جا هر چه دلتان بخواهد، دارید و هر چه درخواست کنید، برایتان  نیز یاران شما هستیم؛ و آن
 کشی از سوي پروردگار آمرزنده و مهرورز (است). ها) پذیرایی و پیش فراهم است. (این

 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  ْ ُ ٱ َر�َُّنا قَالُوا ْ َتَ�ٰ سۡ ٱ ُ�مَّ  �َّ  ١٣ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َفَ�  ُموا
ْوَ�ٰٓ 

ُ
ۡص  �َِك أ

َ
ٓ  �ِيَها ِ�ِينَ َ�ٰ  نَّةِ �َۡ ٱ ُب َ�ٰ أ ۢ َجَزا ْ  بَِما َء   ﴾١٤ َمُلونَ َ�عۡ  َ�نُوا

   ]  ١٤  ،١٣: حقافاأل[ 
و استقامت نمودند، نه ترس و هراسی بر » پروردگار ما، اهللا است«گمان کسانی که گفتند:  بی

اي که  اند و به پاس اعمال شایسته شوند. چنین کسانی، بهشتی می آنان است و نه اندوهگین
 اند. دادند، در آن جاودانه انجام می
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ایستادگی و  شبدین معناست که انسان مطابق فرمان اهللا متعال بر شریعت استقامت

باره  تعدادي آیه در این /پایداري نماید و اخالص، بر آن مقدم است. سپس مؤلف
 فرماید: می خطاب به پیامبر که اهللا است؛ از جمله اینذکر کرده 

ٓ  َتقِمۡ سۡ ٱفَ ﴿ ِمرۡ  َكَما
ُ
   ]١١٢: هود[      ﴾َت أ

 اي، استقامت و ایستادگی کن. فرمان یافته که چنان پس هم

ي  خطاب، ویژه و امت اوست و فقط در مواردي جا خطاب، متوجه پیامبر این
و گرنه،  ؛به ایشان وجود داشته باشد است که دلیلی براي اختصاص آن پیامبر

 خدا ي رسول گردد. از مواردي که خطاب، ویژه و امتش می خطاب، متوجه پیامبر
 فرماید: می به پیامبر را مثال زد که اهللا» شرح«ي  توان سوره است، می

لَمۡ ﴿
َ
ِيٓ ٱ ٢ َركَ وِزۡ  َعنَك  َناَوَوَضعۡ  ١ َركَ َصدۡ  لََك  حۡ �َۡ�َ  � نَقَض  �َّ

َ
  ﴾٣ َركَ هۡ ظَ  أ

  ]  ٣  ،١: الرشح[ 
ات را برایت نگشودیم؟ و بار سنگینت را از تو برداشتیم؛ همان باري که بر پشت تو  آیا سینه

 کرد. سنگینی می

 به پیامبرش که: ي اهللا یا مانند این فرموده

ۡ ٱ ّمِنَ  اعٗ َسبۡ  َك َ�ٰ َءاَ�يۡ  َولََقدۡ ﴿      ]٨٧: جراحل[  ﴾٨٧ َعِظيمَ لۡ ٱ َءانَ ُقرۡ لۡ ٱوَ  َمَثاِ� ل
شود و (نیز) قرآن بزرگ را به تو  ي فاتحه) را که (در نماز) تکرار می ي (سوره و هفت آیه

 دادیم.

است،  اهللا ي رسول ویژه اي وجود نداشته باشد که خطاب انهاما اگر دلیل یا نش
 112ي  بنا بر این قاعده، آیه باشد؛ خطاب، متوجه او و امتش می صورت  در این

ٓ  َتقِمۡ سۡ ٱفَ ﴿ود ي ه سوره ِمرۡ  َكَما
ُ
از  و امت اوست؛ عام، و خطاب به پیامبر  ﴾َت أ

ی استقامت و پایداري کنند و هرو بر همگان واجب است که بر دین و شریعت ال  این
و چیزي بدان ی را تغییر ندهند هاستقامت و راستی پیشه نمایند؛ بدین معنا که دین ال

 فرماید: ي دیگري می در آیه ا اهللاکم نکنند. لذ نیفزایند و یا از آن

ٓ  َتقِمۡ سۡ ٱوَ ﴿ ِمرۡ  َكَما
ُ
هۡ  تَتَّبِعۡ  َوَ�  َتۖ أ

َ
ٓ أ     ]  ١٥: الشور[  ﴾َءُهۡمۖ َوا

 .هاي نفسانی آنان پیروي مکن اي، استقامت نما؛ و از خواسته فرمان یافته که چنانو 
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 إِنَّ ﴿اشاره کرده است:  ي فصلت سوره 32تا  30هاي  به آیه /سپس مؤلف
ِينَ ٱ َّ�  ْ ُ ٱ َر�َُّنا قَالُوا ْ َتَ�ٰ سۡ ٱ ُ�مَّ  �َّ  .﴾… ُموا

ُ ٱ َر�َُّنا﴿ خالصانه او را  و مدبرِ امور ما، اهللا است و ماگفتند: آفریدگار، مالک  ﴾�َّ
ْ َتَ�ٰ سۡ ٱ ُ�مَّ ﴿کنیم و به یگانگی او ایمان داریم.  عبادت می و سپس بر گفتارشان،  ﴾ُموا

باشند، پا داشتند. کسانی که این دو ویژگی را داشته  را به پایداري نمودند و شریعتش
ویژه در هنگام مرگ چنین  در هر وضعیت ترسناکی به فرشتگان، یکی پس از دیگري

�َّ ﴿گویند:  شوند و به آنان می ها نازل می کسانی، بر آن
َ
�  ْ ْ َ�ۡ  َوَ�  َ�َافُوا یعنی  ﴾َزنُوا

و نگران مسایل  اتفاقی خواهد افتادید، چه چه پیش رو دار نترسید که در آینده و آن
ۡ ﴿ي خود نباشید. بلکه  گذشته �

َ
ْ َو� وا ُ�ِ  ِ شما را به بهشتی  ﴾تُوَعُدونَ  ُكنُتمۡ  لَِّ� ٱ نَّةِ �َۡ ٱب

ست که شادي و  مژده، همان خبر خوشیشد.  مژده باد که نویدش به شما داده می
مژده بهشت داده شود، از سرور انسان را در پی دارد و بدون شک، کسی که به او 

ي ما را بهشتی  گنجد. از اهللا متعال بخواهیم که همه الی در پوست خود نمیشحخو
اهللا متعال است و بر دین  ند و به یاد داشته باشیم که هرکس بگوید: پروردگارمبگردا

 پایداري و استقامت کند، بهشتی خواهد بود. اهللا
وۡ  نُ َ�ۡ ﴿: دهند که فرشتگان به چنین کسانی نوید می

َ
ٓ أ �ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  ؤُُ�مۡ ِ�َا  َوِ�  َيا�ُّ

ما، در دنیا دوستان شما بودیم و در آخرت نیز یاران شما «گویند:  ها می به آن ﴾ِخَرةِ� �ٱ
گویند: پروردگار ما، اهللا است و  آري! فرشتگان، دوستان کسانی هستند که می». هستیم

کنند. فرشتگان، یاور چنین کسانی در  امت میی استقهگاه بر دین و شریعت ال آن
کنند و در آخرت نیز هنگام برانگیخته  ها هستند و به آن ها کمک می زندگی دنیوي آن

ب پس دادن، در کنارشان هستند و آنان را در شرایط سخت و ترسناك اسح شدن و
 دهند که: ها نوید می کنند و به آن اهی میمره

ِيٱ ُمُ�مُ يَوۡ  َذاَ�ٰ ﴿   ]  ١٠٣: األنبياء[  ﴾١٠٣ تُوَعُدونَ  ُكنُتمۡ  �َّ
 دادند. اش را به شما می ست که وعده این، همان روزي

 َتِ�ٓ �َشۡ  َما �ِيَها َولَُ�مۡ ﴿گویند:  ها می ، فرشتگان به آني اهللا به فرموده
نُفُسُ�مۡ 

َ
ُعونَ  َما �ِيَها َولَُ�مۡ  أ هرچه بخواهید، دارید و  و در آخرت«یعنی:   ﴾تَدَّ
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و این، در بهشت خواهد بود؛ زیرا ». هرچه درخواست کنید، براي شما فراهم است
 ؛فراهم است در بهشت پرنعمتدلِ بهشتیان بخواهد،  بخشی که هاي لذت انواع نعمت

 شوند؛ چراکه اهللا هاي دیگري نیز برخوردار می بلکه فراتر از این، از نعمت
 فرماید: می

ا لَُهم﴿ ٓ  مَّ �ۡ  ا�ِيهَ  ُءونَ �ََشا   ]  ٣٥: ق[  ﴾٣٥ َمزِ�دٞ  َناَوَ�َ
 نزد ماست. تري هاي بیش باشد و نعمت راهم میجا هر چه بخواهند، براي آنان ف آن

براي  یعنی: بهشت، پذیرایی و ضیافتی از سوي اهللا ﴾رَِّحي�ٖ  َ�ُفورٖ  ّمِنۡ  نُُزٗ� ﴿
انشان را کشی از سوي پروردگار آمرزنده و مهربان که گناه یشهاست؛ هدیه و پ آن

ست  بخشیده و به لطف و مهر خویش، بر درجاتشان، افزوده است. این، پاداش کسانی
 کنند. گویند: پروردگار ما، اهللا است و سپس استقامت می که می

یابیم که  بریم و درمی پی می ت استقامت و پایداري بر دین اهللاسان به اهمی بدین
ی بپرهیزد هتغییر و دگرگونی در شریعت الثابت و استوار باشد و از ایجاد انسان باید 

ی، غلو و هلذا کسانی که در دین و شریعت ال ؛و چیزي بدان نیفزاید یا از آن، کم نکند
بر  دهند، در حقیقت ا آن را تغییر مینمایند و ی کنند یا از آن غفلت می روي می زیاده

چنین ایجاب  قامت؛ زیرا استاند دین و شریعت پروردگار، استقامت و پایداري نکرده
توازن و راستی را رعایت کند تا استوار و پایدار ي موارد،  کند که انسان در همه می

 باشد.
*** 

ِ  ـ وََ�ْن أيب عمرو، وقيل أيب عْمرة ُسْفياَن بِن عبد ا�َّ  ٨٦ ت: يا رسول ا�َّ
ْ
ل
ُ
قال: ق

حداً غْ�ك. قا
َ
ُل عْنه أ

َ
ْسأ

َ
والً ال أ

َ
ْل يِل يف اِإلسالِم ق

ُ
ِ: ُ�مَّ اْسَتِقمْ «ل: ق ل: آَمْنُت با�َّ

ُ
[روايت  ».ق

 )1(مسلم]
خدا!  گوید: گفتم: اي رسول می وعمره، سفیان بن عبداهللابابوعمرو یا ا ترجمه:

بگو: به «ي اسالم سخنی به من بگو که غیر از تو، از کسی دیگر نپرسم. فرمود:  درباره
 ».اهللا ایمان آوردم، سپس استقامت کن

 .38صحیح مسلم، ش:  )1(
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بگو که  ي اسالم سخنی به من درباره«گفت:  اهللا به رسول ن بن عبداهللاسفیا

به پرسیدن از کسی  ؛ یعنی: سخن واضح و جامعی که دیگر»غیر از تو از کسی نپرسم
منظور، فقط  ».بگو: ایمان آوردم، سپس استقامت کن«به او فرمود:  پیامبرنیاز نباشد. 

کنند که به اهللا و  ؛ چون برخی از مردم ادعا مینیست زبان آوردن آن ادعاي ایمان یا بر
 ایمان ندارند. منظور، این است که در کنار ایمانِ اند، اما در حیقیت آخرت ایمان آورده

 قلب زبان ایمان بیاورد و به ی بهیعن ست؛ زبانی یا ادعاي ایمان، ایمان قلبی نیز ضروري
زیرا  ؛تردید به آن، راه نیابداي راسخ باشد که شک و  گونه تصدیق کند و باورش به

تنهایی کافی نیست؛ بلکه باید با دل و زبان، یعنی  و یا ایمان زبانی، به ن قلبیفقط ایما
 با هر دو باشد.

َها «فرمود:  خواند، می هنگامی که مردم را به اسالم فرامی اهللا رو رسول از این يَا ��ُّ
یید تا رستگار بگو االاهللا الاهلاي مردم! «یعنی:  )1(؛»انلَّاُس قُولُوا ال � إال اهللا تُفِلُحوا

 قلب، تصدیق کنید. زبان این کلمه را بگویید و به یعنی به ؛»شوید
این، شامل ایمان به ». بگو: به اهللا ایمان آوردم«فرمود:  به سفیان اهللا رسول
ها و صفاتش و نیز ایمان به احکام و  و اسم و ایمان به ربوبیت وجود اهللا

که  آمده است. پس از این شود که از سوي اهللا ي چیزهایی می هاي او و همه رمودهف
استقامت نما و از آن منحرف نشو و  ها ایمان آوردي، بر دین و شریعت اهللا به این

)؛ حاکم در 6562)؛ ابن حبان در صحیحش (159صحیح است؛ روایت: ابن خزیمه در صحیحش ( )1(
)؛ اللکائی در 186)؛ دارقطنی در سنن خود (10879، 363)؛ بیهقی در الکبري (2/668المستدرك (

) از طریق یزید بن زیاد بن 1164ایت مروازي در زوائد الزهد ()؛ و نیز رو1413أصول اإلعتقاد (
چنین روایت: احمد در  که سندش، صحیح است. هم الجعد از جامع بن شداد از طارق محاربی ابی

)، ابن معین در تاریخش (تاریخ الدروي) 964عاصم فی اآلحاد و المثانی ( )، ابن ابی3/492مسند (
را  گوید: پیامبر الرحمن بن ابی الزناد از پدرش از ربیعه بن عباد که میاز طریق عبد 1116ي  شماره به

کند. سند این روایت، ضعیف  فرمود:... و سپس همین حدیث را نقل می دیدم که می» مجاز ذي«در بازار 
). حدیث، طرق 2/469باشد. نگا: اإلصابه از حافظ ابن حجر ( الزناد می است و سبب ضعفش، ابن ابی

  دارد. دیگري هم

                                           



 الصالحین شرح ریاض   558

؛ نمااستقامت و پایداري  چیزي به آن نیفزا یا چیزي از آن کم نکن. بر شهادتین
 باش. اهللا یرو رسولو پ ي مخلص اهللا سان که بنده بدین

این رهنمود  ندي کن.یببه نماز، زکات، روزه و حج و دیگر دستورهاي دینی پا
دهد که جایگاه استقامت و پایداري، پس  نشان می به سفیان بن عبداهللا خدا رسول

ي  این است که بر پایهاست و شرط قبول شدن کارهاي نیک و شایسته،  از ایمان
خراب، و یا  باشد، اما باطنش دار ظاهري انسان، نیک و شایستهلذا اگر کر ایمان باشد؛

نفعی به او  باور دورنی نداشته باشد، کردارش سر برد و در شک و تردید به
ها و  شرط پذیرش عبادت ترین اهللا ایمان به اهللا را اساسی رساند. علما رحمهم نمی

شود، باید به وجود  که عمل نیک کسی قبول یعنی براي این ؛اند دانسته اعمال نیک
 ي چیزیهایی که از سوي او آمده است، ایمان داشته باشد. و همه اهللا

باید هر عملی را با این احساس  شود که انسان دیث چنین برداشت میاز این ح
زیرا  رساند؛ به انجام می مطابق فرمان اهللاتوفیق اهللا و  انجام دهد که آن را براي اهللا، به

تواند بر دینیش استقامت  تنها به یاري و توفیق اوست که می پس از ایمان به اهللا
کند. لذا سه نکته شد: عمل را خالصانه براي اهللا انجام دهد؛ توفیق عمل را از سوي 

شود  برداشت می و این، از رهنمود اهللاهللا بداند و مطابق شریعت اهللا، عمل کند. 
 که:

َ�ٰ ٱ ِدنَاهۡ ٱ ٥ َتِع�ُ �َسۡ  �يَّاكَ  ُبدُ َ�عۡ  إِيَّاكَ ﴿ ۡ ٱ َط لّصِ     ]٦  ،٥: الفاحتة[  ﴾٦ َتقِيمَ ُمسۡ ل
جوییم. ما را به راه راست، هدایت پرستیم و تنها از تو یاري می(پروردگارا!) تنها تو را می

 فرما.

 عالوه بر داشتن ایمان، دو شرط اساسی دارد: لذا هر عملی
 که خالص براي اهللا باشد. اول این

 طابق فرمان و شریعت اهللا، انجام شود.که م و دوم این
 رساند. می ست که انسان را به اهللا یهر از راه راست، همان شریعت الرو منظو از این

*** 
 



 559  باب: استقامت

ْن : « قال: قال رسول ا�َّ  وعْن أيب ُهرْ�رة -٨٧
َ
نَّه ل

َ
ُموا �

َ
ُدوا، واْعل ارُِ�وا وسدِّ

َ
ق

الوا: وال أنْت». يْنُجو أحٌد مْنُ�ْم بعملهِ 
َ
؟ قال:  ق نَا إال أْن يَتَغمَّد� ا�َّ «يَا رُسوَل ا�َّ

َ
وال أ

 )1([روايت مسلم]». برمَْحٍة مْنه َوفْضٍل 
روي را در  راست و میانه راه«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

عمل  در ازايیک از شما  کار و استوار باشید و بدانید که هیچ پیش بگیرید و درست
من نیز (نجات «! فرمود: ؟خدا گفتند: حتی شما اي رسول». یابد جات نمیخویش ن

 ».ضل و رحمت اهللا، شامل حالم شودکه ف یابم) مگر این نمی
برداری از الله  بندی بر اطاعت و فرمان اند: استقامت به معنای پای علما گفته[نووی: 

ی   ی نظم و سامان در همه  ی کارهای نیک و مایه ها، استقامت را شامل همه متعال است. آن
 ]اند. امور دانسته

 شرح
 د باید بر راه راست و شریعت اهللاتوان تا می دهد که انسان این حدیث، نشان می

روي را در پیش بگیرید  راه راست و میانه«فرمود:  اهللا جا که رسول استقامت کند؛ آن
کنید که فرمان یعنی سعی کنید در مسیري حرکت  ؛»کار و استوار باشید و درست

اما  ؛توانید، اعمالتان را درست انجام دهید اید و تالش شما بر این باشد که تا می یافته
لُكُّ «فرموده است:  کند. پیامبر ار باشد، باز هم خطا میقدر که پرهیزگ انسان هر چه

ابُونَ  اِ�َ� اتلَّوَّ َطَّ
ْ
اٌء، وََخْ�ُ اخل خطاکارند و بهترین  ها انساني  همه«یعنی:  )2(؛»بَِ� آَدَم َخطَّ

 .2816؛ و صحیح مسلم، ش: 5673صحیح بخاري، ش:  )1(
ي  ) از زید بن الحباب از علی بن مسعده7/62شیبه ( ) و ابن ابی3/198روایت احمد در مسند ( )2(

)، و ترمذي در 4251)، ابن ماجه در سنن خود (4/272. حاکم در المستدرك (باهلی از قتاده از انس
) و عبد بن حمید 2922) و ابویعلی در مسند خود (1366ی در مسندش ()، و رویان2499سنن خویش (
اند. و سندش، ضعیف  ) از طریق زید روایتش کرده7272)، و دارمی در سنن خود (1197در مسندش (

شدت  اند، اما بخاري، او را به است؛ زیرا اگرچه ابن معین و برخی دیگر، علی بن مسعده را تحسین کرده
آن را فقط از «دانسته و گفته است: » غریب«ترمذي، این حدیث را ». فیه نظر«است: جرح کرده و گفته 

)، 4515حاکم، سندش را صحیح دانسته و آلبانی در صحیح الجامع (». شناسیم طریق علی بن مسعده می
شیبه،  ، خود در تحقیقش بر کتاب اإلیمان از ابن ابی/قلمداد کرده است. و آلبانی» حسن«آن را 
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َهَب «چنین فرموده است:  هم». کنند خطاکاران، کسانی هستند که توبه می َ لَْو لَْم تُْذنِبُوا ذلَ
اگر گناه نکنید، «یعنی:  )1(؛»َ�يَْغِفُر لَُهمْ  جلَاَء بَِقوٍم يُْذنِبُوَن فَيَْستَْغِفُروَن اهللاُ�مَّ اهللا بُِ�ْم 

گاه  آورد که گناه کنند و درخواست آمرزش نمایند؛ آن می جاي شما کسانی را به اهللا
روي  وظیفه دارد که در حد توان خود، راه راست و میانه نلذا انسا ».آمرزد ها را می آن

 را در پیش بگیرد و سعی کند که اعمالش درست و استوار باشد.
ت نجا(از آتش دوزخ) عمل خود،  در برابرکس  و بدانید که هیچ«سپس فرمود: 

ي شکر و سپاس  اي نیست که از عهده زیرا هیچ عملی در حد و اندازه ؛»یابد نمی
 برآید: اهللا

 »ي شکرش بِدر آید ز عهدهک  از دست و زبـان که برآیـد«
خود  من نیز (در مقابل عمل«فرمود: » حتی شما؟«پرسیدند:  خدا از رسول

هر  لذا انسان ».لم شودکه فضل و رحمت اهللا، شامل حا یابم) مگر این نجات نمی
عمل  در ازايجایگاهی که داشته باشد، حتی به عنوان دوست و ولی خدا، باز هم 

که اگر اهللا متعال بر او منت  اهللا یابد؛ حتی رسول خود از آتش دوزخ نجات نمی
 یافت. بخشید، نجات نمی گذاشت و او را نمی نمی

هاي کتاب و سنت نشان  ها و آموزه شود که داده البته این پرسش مطرح می
دهد که عمل نیک و شایسته، باعث رهایی از آتش دوزخ و ورود به بهشت  نمی
 فرماید: می باشد؟ مثالً اهللا می

وۡ  َذَكرٍ  ّمِن الِحٗ َ�ٰ  َعِمَل  َمنۡ ﴿
َ
نَ�ٰ  أ

ُ
ۖ  ةٗ َحَيوٰ  ۥيِيَنَّهُ َفلَُنحۡ  ِمنٞ ُمؤۡ  وَُهوَ  أ  َطّيَِبٗة

جۡ  زَِ�نَُّهمۡ َوَ�َجۡ 
َ
  رَُهمأ

َ
ْ  َما َسنِ حۡ بِأ     ]٩٧: النحل[  ﴾٩٧ َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا

بخشیم و به آنان مطابق  اي می به هر مؤمن نیکوکاري اعم از مرد و زن زندگی نیک و پاکیزه
 دهیم. بهترین کردارشان پاداش می

را به سبب علی بن مسعده، معلَّل دانسته است. لذا روشن » القلب يف واإليامنية اإلسالم عالن«حدیث 
نیست که چرا، این حدیث را حسن برشمرده است و بنده، به هیچ دلیلی دست نیافتم که این حدیث را تا 

باشد؛ هرچند  باال ببرد. بنابراین اگر دلیلی داشته باشد، حسن است؛ و گرنه، ضعیف می» حسن«ي  درجه
 معنا، ثابت است.

 .نقل از ابوهریره به 4936صحیح مسلم، ش:  )1(
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تر گذشت،  یه و حدیثی که پیشمیان مفهوم این آ یمتوان س چگونه میپ
 بندي کنیم؟ جمع

خود وارد بهشت کس در برابر عمل  دیث، این است که هیچ: مفهوم حپاسخ
باشد و نه عوض یا چیزي که با  بلکه عمل نیک، سبب ورود به بهشت می شود؛ نمی

سان به بهشت سبب ورود ان ی، برابري کند. بدون شک، عمل نیکهبهشت و پاداش ال
 بهشت با رهایی از دوزخ و ورود بهاما چیزي نیست که  و نجاتش از دوزخ است؛

که عمل نیک، تنها چیزي نیست که انسان را وارد بهشت  برابر باشد. ضمن این
ترین عامل ورود انسان به بهشت و رهایی از  ی، اصلیهکند؛ بلکه فضل و رحمت ال می

 دوزخ است.
یابیم که اعمال انسان هر چه نیک و زیاد باشد، باز هم نباید  از این حدیث درمی
اعمال نیک انسان در مقایسه با حق اهللا متعال بر او، د؛ زیرا بدان فریفته و مغرور شو

 چیزي نیست.
بخواهد که فضل و  بریم که انسان باید همواره از اهللا و نیز بدین نکته پی می

خدایا! فضل و رحمت خویش را شامل «رحمتش را شامل حالش بگرداند و دعا کند: 
 ».حالم بگردان

اشتیاق وافري به دانستن و کسب علم و  ابهیابیم که صح عالوه بر این، درمی
تري  خواستند که توضیح بیش خدا با طرح سؤال، از رسول که چنانآگاهی داشتند؛ 

یابد،  در برابر عملش نجات نمی کس این موضوع عمومی و کلی که هیچبدهد که آیا 
ان نیز در پاسخشان بی اهللا شود یا خیر؟ رسول نیز می خدا شامل حال خود رسول

 گردد. فرمود که این قاعده، شامل حال خودش نیز می
از   بیشدهد که آن بزرگواران  نشان می اندکی تأمل و تدبر در زندگی صحابه

اي را که در امور دینی و دنیوي  مسأله هري مردم مشتاق کسب علم بودند و  همه
 کردند. دنبال میخویش به آن نیاز داشتند، 

*** 





 
 

 

و  ؛هاي خداوندي آفرینش و آفریده تباب: تفکر در عظم -9
انگیز قیامت و خودسازي و  هاي وحشت ناپایداري دنیا و سختی

 پرورش آن بر استقامتتهذیب نفس و 

 فرماید: اهللا متعال می

ٓ  قُۡل ۞﴿ َما ِعُظُ�م إِ�َّ
َ
ٰ  أ ن ِحَدةٍ� بَِ�

َ
ْ  أ ِ  َ�ُقوُموا ْۚ  ُ�مَّ  َدىٰ َوفَُ�ٰ  َ�ٰ َمثۡ  ِ�َّ ُروا   ﴾َ�َتَفكَّ

  ]  ٤٦: سبا[ 
دور از تعصب) و به تنهایی (و  هدهم که دوتا دوتا (و با هم و ب بگو: تنها شما را یک اندرز می

 گاه بیندیشید. با تفکر و بازبینی در خویشتن) براي اهللا برخیزید و آن

 

َ�ٰ ٱ قِ َخلۡ  ِ�  إِنَّ ﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ۡ ٱ ِف تَِ�ٰ خۡ ٱوَ  ِض �ۡ�   تٖ َ�ٰ � �ََّهارِ ٱوَ  لِ �َّ

ُ
 ٱ ْوِ� ّ�ِ

َ
 بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

ِينَ ٱ ١٩٠ َ ٱ ُكُرونَ يَذۡ  �َّ ٰ  اَوُ�ُعودٗ  امٗ قَِ�ٰ  �َّ ُرونَ  ُجُنو�ِِهمۡ  َوَ�َ  قِ َخلۡ  ِ�  َوَ�َتَفكَّ
َ�ٰ ٱ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
  ]  ١٩٠،١٩١: آل عمران[ ﴾َنَك َ�ٰ ُسبۡ  ِطٗ� َ�ٰ  َذاَ�ٰ  َت َخَلقۡ  َما َر�ََّنا ِض �ۡ�

هایی براي خردمندان وجود  و گردش شب و روز، نشانه ها و زمین همانا در آفرینش آسمان
کنند و  اند، اهللا را یاد می دارد. کسانی که ایستاده و نشسته و یا در حالی که بر پهلوها آرمیده

گویند:) اي پروردگار ما! این را بیهوده  اندیشند (و می ها و زمین می در آفرینش آسمان
 اي؛ تو پاکی. نیافریده
 

فََ� ﴿
َ
ٓ ٱ �َ�  ١٧ ُخلَِقۡت  َف َكيۡ  بِلِ ۡ�ِ ٱ إَِ�  ُرونَ يَنظُ  أ َما  �َ�  ١٨ ُرفَِعۡت  َف َكيۡ  ءِ لسَّ

 ٱ �َ�  ١٩ نُِصَبۡت  َف َكيۡ  َبالِ �ِۡ ٱ
َ
ٓ  َفَذّكِرۡ  ٢٠ ُسِطَحۡت  َف َكيۡ  ِض �ۡ� َما نَت  إِ�َّ

َ
 ُمَذّكِرٞ  أ

    ]٢١  ،١٧: الغاشية[  ﴾٢١
شده؟ و به آسمان که چگونه برافراشته شده است؟ و نگرند که چگونه آفریده  آیا به شتر نمی

اند؟ و به زمین که چگونه گسترده  ها که چگونه در جاي خود نصب و استوار گشته به کوه
 اي. شده است؟ پس (اي محمد!) پند بده که تو، فقط پنددهنده

 



 الصالحین شرح ریاض   564

فَلَمۡ ﴿
َ
ْ  أ  ٱ ِ�  �َِسُ�وا

َ
ْ  ِض �ۡ�     ]١٠:  حممد[  ﴾َ�َينُظُروا

 اند تا بنگرند... ن به سر و گردش نپرداختهآیا در زمی

توان به  باره وجود دارد؛ و نیز احادیثی که از آن جمله می هاي زیادي در این آیه
زیرك، «یعنی:  )1(؛»الَكيِّس َمْن َداَن َ�ْفَسه«تر ذکر شد:  حدیثی اشاره کرد که پیش

 ».که خود را محاسبه کند ست کسی
 شرح

کار گیرد تا به  اي به ي خود را در مسأله کر و اندیشهتفکر، این است که انسان ف
ها را به  نتیجه برسد. اهللا متعال در کتابش به تفکر و اندیشیدن دستور داده و انسان

و خرد خویش را براي رسیدن به اهداف واال   اندیشیدن تشویق کرده است تا اندیشه
ٓ  قُۡل ﴿فرماید:  می کار گیرند. اهللا و ایمان و یقین، به َما ِعُظُ�م إِ�َّ

َ
ٰ  أ یعنی: اي  ﴾ِحَدةٍ� بَِ�

دهم و تنها چیزي که شما  ي مردم بگو: شما را فقط به یک چیز پند می محمد! به همه
چه  خواهید به نتیجه برسید و از آن کنم، این است که اگر می را به آن موعظه می

 د، به اطاعت اهللای طور که فرمان یافته ترسید، رهایی یابید، پس مخلصانه و همان می
ن﴿ گاه بیندیشید: بپردازید و آن

َ
ْ  أ ِ  َ�ُقوُموا ْۚ  ُ�مَّ  َدىٰ َوفَُ�ٰ  َ�ٰ َمثۡ  ِ�َّ ُروا  ﴾َ�َتَفكَّ

 رسید. اید که به نتیجه می نظیري عمل کرده ، به پند بیاگر چنین کنید
خاطر اهللا  کنیم که انسان باید هنگامی که کاري به از این آیه چنین برداشت می

کرد خود بیندیشد و دقت کند که آیا آن کار را درست انجام  دهد، در عمل م میانجا
روي کرده است؟ باید تفکر کند که آیا عملش نتایجی  داده است و یا کوتاهی یا زیاده

ي نفس، در پی داشته است یا خیر؟ نباید مانند کسانی باشیم که  مثل پاکی دل و تزکیه
؛ بلکه توجه کنیم که دهند بدون تفکر انجام می کارهاي نیکشان را از روي عادت و

دهیم، چیست و چه تأثیري بر قلب و استقامت  وردمان از عبادتی که انجام میآ دست
خوانیم، چیست؟ اهللا متعال  ي نمازي که می ما داشته است؟ به عنوان مثال، نتیجه

 فرماید: می
 

 همین کتاب. 67ي  ضعیف است؛ نک: حدیث شماره )1(
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ْ سۡ ٱوَ ﴿ ِ  َتِعيُنوا ۡ�ِ ٱب لَوٰ ٱوَ  لصَّ ِ� لصَّ  ]  ٤٥: ةالبقر[  ﴾ة
 ي شکیبایی و نماز یاري بگیرید.و به وسیله

 فرماید: و می

قِمِ ﴿
َ
لَوٰ ٱ َوأ ۖ لصَّ لَوٰ ٱ إِنَّ  ةَ ٓ َفحۡ لۡ ٱ َعنِ  َ�ٰ َ�نۡ  ةَ لصَّ ۡ ٱوَ  ءِ َشا     ]٤٥: العنكبوت[  ﴾ُمنَكرِ� ل

 دارد. گمان نماز، از کارهاي زشت و ناپسند باز می و نماز را برپا دار. بی

تري براي انجام  خوانیم، نیرو و توان بیش وقتی نماز میحال بیندیشیم که آیا 
 کند؟ کنیم؛ به عبارت دیگر ببینیم که آیا نمازمان به ما کمک می کارهاي نیک پیدا می

 در ها آن نیروي و توان به اندکی ي عده نماز فقط که است این واقعیت، نهمتأسفا

 اهللا رسول ي درباره که آن حال کند؛ می کمک ها آن به یا افزاید یم نیک کارهاي انجام
 )1(».آورد می روي نماز به شد، می مشکلی دچار هرگاه« اند: گفته

 فرماید: می چنین هم متعال، اهللا
قِمِ ﴿

َ
لَوٰ ٱ َوأ ۖ لصَّ لَوٰ ٱ إِنَّ  ةَ ٓ َفحۡ لۡ ٱ َعنِ  َ�ٰ َ�نۡ  ةَ لصَّ ۡ ٱوَ  ءِ َشا    ]٤٥:العنكبوت[  ﴾�ۗ ُمنَكرِ ل

 دارد. از کارهاي زشت و ناپسند باز میگمان نماز،  و نماز را برپا دار. بی

احساس بدي  ودخوانیم، در دل و درون خ نمازمان را ببینیم که آیا وقتی نماز می
 کنیم یا نه؟ نسبت به کارهاي زشت و ناپسند پیدا می

از اموال  فرمان اهللا یا عبادت بزرگی مانند زکات؛ یعنی همان مالی که انسان به
دستور داده است، هزینه شود. اهللا متعال  اردي که اهللا متعالکند تا در مو زکات جدا می

 فرموده است: به پیامبرش

مۡ  ِمنۡ  ُخذۡ ﴿
َ
ٰ أ   ]  ١٠٣: التوبة[  ﴾بَِها َوتَُزّ�ِيِهم ُ�َطّهِرُُهمۡ  َصَدقَةٗ  لِِهمۡ َ�

 وسیله آنان را پاك و تزکیه نمایی بخشی از اموالشان را به عنوان زکات بگیر تا بدین

 آیا تو را از اخالق زشت و گناهانی، نگاه کن که ده اموالت را می وقتی زکات
زکات اموالشان را  گردد؟ بسیاري از مردم یپاك م ات سازد یا ثروت و دارایی پاك می

) این روایت را حسن دانسته 4703؛ و صحیح الجامع ش:(1171داود، ش:  صحیح أبی /آلبانی )1(
 است؛ البته بدین الفاظ: (کان إذا حزبه أمر صلی).
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اي را پرداخت نمایند و  خواهند جریمه دهند که گویا می اي می گونه میلی و به با بی
 سازد. و بلکه خودشان را پاك میکنند که این کار، اموال  اصالً احساس نمی

ع اعمال نیکش را با تدبر و تفکر انجام دهد، نف ست که اگر انسان این، پند بزرگی
شود. از اهللا متعال بخواهیم که اعمال و  بهتر می اش برد و وضعیت درونی زیادي می

 وضعیت درونی ما را نیک بگرداند.
 که: را ذکر کرده است ي اهللا این فرموده /سپس مؤلف

َ�ٰ ٱ قِ َخلۡ  ِ�  إِنَّ ﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ۡ ٱ ِف تَِ�ٰ خۡ ٱوَ  ِض �ۡ� ْوِ�  تٖ َ�ٰ � �ََّهارِ ٱوَ  لِ �َّ

ُ
 ٱ ّ�ِ

َ
 بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

ِينَ ٱ ١٩٠ َ ٱ ُكُرونَ يَذۡ  �َّ ٰ  اَوُ�ُعودٗ  امٗ قَِ�ٰ  �َّ     ]١٩١  ،١٩٠: آل عمران[  ﴾ُجُنو�ِِهمۡ  َوَ�َ
هایی براي  شب و روز، نشانه و اختالف دشها و زمین و گر همانا در آفرینش آسمان

اند، اهللا  کسانی که ایستاده و نشسته و یا در حالی که بر پهلوها آرمیده خردمندان وجود دارد؛
 کنند. را یاد می

 اهللا است که رسول» عمران آل«ي  ي پایانی سوره این، نخستین آیه از ده آیه
هنگامی  ست که انساناند. لذا چه خوبخو ها را می خاستن براي نماز شب، آن هنگام بر

 عمران را بخواند. ي آل ي پایانی سوره خیزد، ده آیه که براي نماز شب برمی
ها  هایی در آن ها و زمین را بزرگ و باعظمت آفریده و ویژگی آسمان اهللا متعال

هستند و نیز  هاي خداوند اي از نشانه نهاده که درخورِ تفکر است. ستارگان، نشانه
ي  ها و در همه طور درختان، دریاها و رودها. در هر یک از این ه و خورشید و همینما

گر  هایی وجود دارد که بیان ها و زمین آفریده است، نشانه چیزهایی که اهللا در آسمان
از هفت  . اهللاي کمالِ قدرت، رحمت و حکمت اوست دهنده و نشان یگانگی اهللا

زیرا هفت آسمان، وجود دارد و این نکته، در آسمان و یک زمین نام برده است؛ 
 فرماید: می هاي قرآن آمده است. اهللا تعدادي از آیه

ُ ٱ﴿ ِيٱ �َّ ٰ َسَ�ٰ  عَ َسبۡ  َخلَقَ  �َّ      ]١٢:  الطالق[  ﴾تٖ َ�
 اهللا، ذاتی است که هفت آسمان را آفرید.

 فرماید: و می

َ�ٰ ٱ رَّبُّ  َمن قُۡل ﴿ ٰ لسَّ بۡ ٱ تِ َ�  ] ٨٦:  املؤمنون[  ﴾٨٦ َعِظيمِ لۡ ٱ ِش َعرۡ لۡ ٱ َوَربُّ  عِ لسَّ
 گانه و پروردگار عرش بزرگ، کیست؟ هاي هفت بگو: پروردگار آسمان
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ر، منظوزیرا  ؛(زمین) به صورت مفرد آمده است» ارض«ي  در قرآن کریم، واژه
ي طالق  در سوره گیرد. اهللا گانه را دربرمی هاي هفت جنس زمین است که زمین

 فرماید: می که چنانفرموده که هفت زمین وجود دارد؛  بدین نکته اشاره

ُ ٱ﴿ ِيٱ �َّ ٰ َسَ�ٰ  عَ َسبۡ  َخلَقَ  �َّ  ٱ َوِمنَ  تٖ َ�
َ
ۖ ِمثۡ  ِض �ۡ�     ]١٢:  الطالق[  ﴾لَُهنَّ

 ها را خلق کرد. ست که هفت آسمان را آفرید و از زمین نیز همانند آن اهللا، ذاتی

زمین، همانند آفرینش و بزرگی چون آفرینش و بزرگی  آفرید؛یعنی هفت زمین 
ها از  ها، در تعداد است. آسمان ها نیست و منظور، همانند بودن زمین و آسمان آسمان

سان است. در سنت نیز به  ها و زمین، یک ترند و فقط تعداد آسمان زمین، خیلی بزرگ
ا ِمَن َمِن اقتََطَع ِشربً «فرموده است:  اهللا رسول که چنانهفت زمین، تصریح شده است؛ 

قَُه يَوَم الِقيَامَ  کسی که یک وجب از زمین «یعنی:  )1(؛»ِمن َسبِع أرض�َ  ةِ األرِض ُظلًما ُطوِّ
همین یک وجب از هفت زمین، به دور گردنش ناحق تصاحب کند، روز قیامت  را به

 ».شود پیچیده می
ٰ خۡ ٱوَ ﴿ ۡ ٱ ِف تَِ�  ».و در اختالف شب و روز...« :﴾�ََّهارِ ٱوَ  لِ �َّ

 هاي گوناگونی با هم اختالف دارند: و روز از جنبهشب 
 فرماید: می گونه که اهللا : شب، تاریک است و روز، روشن؛ همانیکم

ۡ ٱ َناوََجَعلۡ ﴿ �  �ََّهارَ ٱوَ  َل �َّ ٓ َ�َمَحوۡ  َءايَتَۡ�ِ ۡ ٱ َءايَةَ  نَا ٓ وََجَعلۡ  لِ �َّ ةٗ ُمبۡ  �ََّهارِ ٱ َءايَةَ  َنا َ�ِ﴾  
  ]  ١٢: اإلرساء[ 

ي  نور (تاریک) نمودیم و نشانه ي شب را بی روز را دو نشانه قرار دادیم؛ پس نشانه و شب و
 روز را روشن ساختیم.

تر است و گاه،  ها طوالنی دوم: طول شب و روز نیز با هم اختالف دارد؛ گاه شب
 فرماید: می طور که اهللا شب و روز با هم برابرند. همان ؛ و گاهروزها

ۡ ٱ يُولِجُ ﴿ ۡ ٱ ِ�  �ََّهارَ ٱ َوُ�ولِجُ  �ََّهارِ ٱ ِ�  َل �َّ   ]  ٦١:  احلج[  ﴾لِ �َّ
 افزاید. کاهد و در شب می افزاید و از روز می کاهد و در روز می از شب می

 اختالف شب و روز از لحاظ سرما و گرما.سوم: 

 .نقل از سعید بن زید ، به3032مسلم، ش:  صحیح )1(
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شود  الی میکسخش ها از لحاظ نزوالت آسمانی که گاه چهارم: تفاوت ایام و سال
 خیز. پرباران و حاصل و گاه سالی

سان که  پنجم: تفاوت در حالت و وضعیت انسان از لحاظ جنگ و صلح؛ بدین
 فرماید: می نیست. اهللا اوبه کامِ  گار، گاه به کام انسان است و گاهروز

 ٱ َك َوتِلۡ ﴿
َ
   ] ١٤٠: آل عمران[  ﴾�َّاِس ٱ َ�ۡ�َ  نَُداوِلَُها يَّامُ ۡ�

 می گردانیم. و ما، روزگار را در میان مردم،

هایی از قدرت و حکمت  کسی که در تفاوت شب و روز بیندیشد، به نشانه
 دارد. شگفت وامی اي را به برد که هر عقل و اندیشه پی می اهللا

ْوِ�  تٖ َ�ٰ �﴿فرمود: 
ُ
 ٱ ّ�ِ

َ
هاي آشکاري بر یگانگی اهللا و کمال  یعنی نشانه ؛﴾بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

البته براي خردمندان. عقل، اصل و  ت؛رحمت اوسقدرت، حکمت، عزت، دانش و 
ست. البته باید ببینیم  سان پوستی توخالی به خرد ي انسان است و انسانِ بی ایهم درون

 که منظور از عقل چیست؟ آیا عقل، همان هوش و حافظه است؟
هایی هستند  زیرا آدم با عقل تفاوت دارد؛ یا هوش و حافظه خ: خیر. زیرکیپاس

زند. لذا  ها سر می واري از آن زیادي دارند، اما رفتارهاي دیوانهي  که هوش و حافظه
دهد و ممکن  ی قرار میرفتار انسان را در جهت درستست که  عقل، همان نیرویی

ظه در البته وقتی عقل و حاف ؛ي زیادي نداشته باشد هوش یا حافظه است که شخص
بنابراین، ر شده است. از نعمت بسیار بزرگی برخوردا کنار هم قرار گیرند، انسان

اي قوي داشته باشد، اما چندان عاقل نباشد و عکس این  حافظه ممکن است کسی
 حالت نیز وجود دارد.

 فرماید: می طور که اهللا کافران اگرچه حافظه دارند، اما عاقل نیستند؛ همان

ٓ ٱ َ�َّ  إِنَّ ۞﴿ َوا ِ ٱ ِعندَ  ّبِ �َّ مُّ ٱ �َّ ِينَ ٱ مُ �ۡ ۡ�ُ ٱ لصُّ   ]  ٢٢: األنفال[  ﴾٢٢ قِلُونَ َ�عۡ  َ�  �َّ
بینند و عقلشان را به شنوند و نمیراستی بدترین جنبندگان، افرادي هستند که حق را نمی به

 اندازند.کار نمی

ل هر انسانی که تعادل رفتاري نداشته باشد یا کارهاي درستی انجام ندهد، عاق
کسانی هستند که در آفرینش عاقالن و خردمندان،  نیست؛ بلکه به تعبیر قرآن کریم

ی نگاه ههاي ال به نشانه ي عبرت و تفکر اندیشند و با دیده ها و زمین می آسمان
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ها  ها، عاقل و خردمندند؛ پس مشتاق تفکر و اندیشیدن در آفرینش آسمان کنند. این می
 و زمین باش.

ِينَ ٱ﴿هاي خردمندان را بیان نموده است:  ویژگی سپس اهللا َ ٱ ونَ ُكرُ يَذۡ  �َّ َّ� 
ٰ  اَوُ�ُعودٗ  امٗ قَِ�ٰ  کسانی که ایستاده و نشسته و یا در حالتی که بر «یعنی:  ﴾ُجُنو�ِِهمۡ  َوَ�َ

اهللا  ذکرِبه در همه حال،  به عبارت دیگر:». کنند را یاد می اند، اهللا پهلوها آرمیده
 .مشغولند

و در هر زمانی که انسان پیوسته  ذکرِ اهللا بر دو نوع است: نوع مطلق؛ یعنی این
ام و پرداختن  پیر شده منعرض کرد:  خدا را ذکر کند. شخصی به رسول خداوند
مایی کنید. هنی، برایم امکان ندارد؛ لذا مرا رااسالم ي اعمال پسندیدهي  به همه
 ».زبانت همواره به ذکر و یاد اهللا، تر و تازه (مشغول) باشد«فرمود:  اهللا رسول

کرد.  ي لحظات و اوقات خویش، اهللا را یاد می در همه برگوید: پیام می &عایشه
 لذا ذکر مطلق، تعداد معینی ندارد و به خود انسان و شادابی و میل او بستگی دارد.

د، تعداد معین یا زمان معینی دارد؛ مانند اذکار اما دومین نوع ذکر، یعنی ذکر مقی
ز، اذکار ورود به منزل یا خروج از رکوع، سجده و...) یا اذکار پس از نمااذکار نماز (

براي بندگانش مشروع  اري و دیگر اذکاري که اهللا متعالآن، اذکار سوار شدن بر سو
 هاي گوناگون، او را یاد کنند. نموده است تا همواره و به مناسبت

که  یا همانند اذکار پیش از خواب یا اذکار هنگام برخاستن از خواب؛ خالصه این
در هر  تواند اذکاري، این امکان را براي بندگانش فراهم کرده که میبا چنین  اهللا

 اند، او را ذکر نمایند. حالتی، ایستاده یا نشسته و یا در حالی که بر پهلوهایشان آرمیده
 ست: ذکر، دو حالت دارد: گفتنی

ست که فقط  ست و ذکر ناقص، ذکري ذکري که با قلب و زبان باشد، ذکر کاملی
با ما رفتار کند؛ چون  با عفو و لطف خویش اشد و دل، غافل است. اهللاب با زبان می

رود و  کنند، دلشان این و آن سو می بینیم که وقتی ذکر می تر مردم را می امروزه، بیش
؛ یابند اما در هر حالت، پاداش می ان مشغول است؛به مغازه، ماشین و کسب و کارش

براي  قلبی اهللاو یاد باشد. گاه فقط ذکر  ست که با زبان و دل ولی ذکر کامل، ذکري
سان که انسان با تفکر و اندیشیدن در خویشتن و سیر در  انسان، مفیدتر است؛ بدین
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یابد. لذا اهللا  ، به خیر و نیکی فراوانی دست میهاي تکوینی و تشریعی اهللا نشانه
 هاي خردمندان فرموده است: متعال در بیان ویژگی

ُرونَ ﴿ َ�ٰ ٱ قِ َخلۡ  ِ�  َوَ�َتَفكَّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
  ﴾ِطٗ� َ�ٰ  َذاَ�ٰ  َت َخلَقۡ  َما َر�ََّنا ِض �ۡ�

  ]  ١٩١: آل عمران[ 
 اي. گویند:) اي پروردگار ما! این را بیهوده نیافریده اندیشند (و می ها و زمین می و در آفرینش آسمان

اند.  ده شدهاندیشند که چرا و چگونه آفری ها و زمین می آري! در آفرینش آسمان 
 طور قطع و به» اي ها را بیهوده نیافریده پروردگارا! این«گویند:  گاه با دل و زبان می آن

خاطر  ر متعال بهاي بوده است که پروردگا ها و زمین با هدف پسندیده آفرینش آسمان
ها و زمین، بیهوده نبوده است تا  شود. آفرینش آسمان ستایش می این هدف پسندیده،

هاي دنیا بهره  بخورند و بیاشامند و از لذت یی پدید آیند و مانند چارپایانها انسان
 فرماید: می اند؛ اهللا ها براي هدف بسیار بزرگی آفریده شده ي این ببرند؛ همه

    ]٥٦: الذاريات[  ﴾٥٦ ُبُدونِ ِ�َعۡ  إِ�َّ  �َس ۡ�ِ ٱوَ  نَّ �ِۡ ٱ ُت َخلَقۡ  َوَما﴿
 این آفریدم که مرا عبادت و پرستش نمایند. ها را تنها براي ها و جن و انسان

بیهوده بوده است،  ها و زمین آفرینش آسمان کنند لذا کسانی که گمان می
 فرماید: اهللا متعال می اند؛ دوزخی

ٓ ٱ َناَخلَقۡ  َوَما﴿ َما  ٱوَ  ءَ لسَّ
َ
ٰ  ِطٗ�ۚ َ�ٰ  َنُهَمابَيۡ  َوَما َض �ۡ� ِينَ ٱ َظنُّ  لَِك َ� َّ�  ْۚ  لٞ فََو�ۡ  َ�َفُروا

 ِ ِينَ ّل َّ�  ْ     ]٢٧:  ص[  ﴾٢٧ �َّارِ ٱ ِمنَ  َ�َفُروا
ایم. این، پندار کافران  هاست، باطل و بیهوده نیافریده چه را که میان آن و آسمان و زمین و آن

 است. پس واي به حال کافران از آتش (دوزخ)!

را بیهوده و بدون هدف آفریده است، این دنیا  اهللا متعال گمان کند که لذا هرکس 
شوند و منزلشان  و برانگیخته و بازخواست می میرند ها ناگزیر می باشد. انسان افر میک

اهللا  ي سومی، وجود ندارد. در آخرت، سراي بهشت یا دوزخ خواهد بود و خانه
در پناه خویش قرار ي ما را جزو اهل بهشت بگرداند و ما را از دوزخ،  همهمتعال، 

پروردگارا! تو از «یعنی:  ﴾�َّارِ ٱ َعَذاَب  فَقَِنا َك نَ َ�ٰ ُسبۡ ﴿گویند:  می دهد. خردمندان
پس ما را از عذاب دوزخ  بیافرینی، پاك و منزهی؛ ها و زمین را بیهوده که آسمان این

 ».محافظت بفرما
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خواهند  و توصیف و ثناي او با صفات کمال، از او می سان با ستایش اهللا بدین
نجات از عذاب دوزخ، به دو شکل است:  محافظت کند. ها را از عذاب دوزخ که آن

انسان را از گناه و نافرمانی، مصون بدارد؛ زیرا گناه و نافرمانی،  که اهللا یکی این
 کشاند. انسان را به دوزخ می

بازگشت به سوي خود را عنایت  که اهللا متعال به انسان توفیق توبه و و دوم، این
ي توبه، باز  اما دروازه معصیت نشود؛کند؛ زیرا محال است که انسان مرتکب گناه و 

 فرماید: می است. اهللا

ِينَ ٱ عَِبادِيَ َ�ٰ  قُۡل ﴿ َّ�  َ�ۡ
َ
ْ أ ٰٓ  فُوا نُفِسِهمۡ  َ�َ

َ
ْ َ�قۡ  َ�  أ ِۚ ٱ ةِ رَّۡ�َ  ِمن َنُطوا َ ٱ إِنَّ  �َّ  فِرُ َ�غۡ  �َّ

نُوَب ٱ ُّ�  ۚ     ]٥٣: الزمر[  ﴾َ�ِيًعا
اید! از رحمت اهللا  ناهان به خویشتن ستم کردهروي در گ بگو: اي بندگان من که با زیاده

 آمرزد. ي گناهان را می گمان اهللا، همه ناامید نباشید. بی

قدر که گناه کرده باشی، اگر توبه کنی و به سوي اهللا برگردي، اهللا متعال  ههرچ
الناس باشد، یا  اي، در رابطه با حق اما اگر گناهی که مرتکب شده ؛پذیرد ات را می توبه

که  فرض این ولی به ز او بخواهی که تو را حالل نماید؛ید حقش را ادا کنی و یا ابا
وانی حقش را ادا کنی، سی نداشته باشی و یا نتترصاحب حق را نشناسی یا به او دس

ات صادق باشی،  از تو زیاد باشد، در صورتی که در نیت خود یا توبه مثالً طلبش
 سازد. کند و او را راضی می خص را ادا میروز قیامت از طرف تو، حق آن ش اهللا

 ی را ذکر کرده است که:هي ال ، این فرموده/مؤلف

فََ� ﴿
َ
ٓ ٱ �َ�  ١٧ ُخلَِقۡت  َف َكيۡ  بِلِ ۡ�ِ ٱ إَِ�  يَنُظُرونَ  أ َما  �َ�  ١٨ ُرفَِعۡت  َف َكيۡ  ءِ لسَّ

 ٱ �َ�  ١٩ نُِصَبۡت  َف َكيۡ  َبالِ �ِۡ ٱ
َ
ٓ  ّكِرۡ فَذَ  ٢٠ ُسِطَحۡت  َف َكيۡ  ِض �ۡ� َما نَت  إِ�َّ

َ
 أ

    ]٢١  ،١٧: الغاشية[  ﴾٢١ُمَذّكِرٞ 
نگرند که چگونه آفریده شده؟ و به آسمان که چگونه برافراشته شده است؟ و  آیا به شتر نمی

اند؟ و به زمین که چگونه گسترده  ها که چگونه در جاي خود نصب و استوار گشته به کوه
 اي. و، فقط پنددهندهشده است؟ پس (اي محمد!) پند بده که ت
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ي  ، براي تشویق است تا به این چهار نشانه»نگرند آیا نمی«که فرمود:  این
تواند  پیکر بزرگی به شتر داده که می اهللاخداوندي نگاه کنند و در آن بیندیشند. 

 فرماید: می طور که اهللا بارهاي سنگین را تحمل کند. همان

�ۡ  ِمُل َوَ�ۡ ﴿
َ
ْ  لَّمۡ  َ�ٖ بَ  إَِ�ٰ  َقالَُ�مۡ �  ٱ �ِِشقِّ  إِ�َّ  لِغِيهِ َ�ٰ  تَُ�ونُوا

َ
    ]٧: النحل[  ﴾نُفِس ۡ�

کنند که تنها با رنج و سختی فراوان به  و چارپایان، بارهاي سنگینتان را به شهري حمل می
 رسید. آن می

ها رام کرده است  اي براي ما انسان گونه اهللا متعال، شتر را با آن جسم بزرگش به
، خواهد یمکه سارش را بگیرد و او را به هر جا تواند اف پسربچه هم میکه حتی یک 

هنگام سوار شدن بر شتر (یا هر سواري دیگر)  ببرد؛ لذا پسندیده است که انسان
 بگوید:

ِيٱ نَ َ�ٰ ُسبۡ ﴿ رَ  �َّ ٓ  ١٣ رِ�ِ�َ ُمقۡ  ۥَ�ُ  ُكنَّا َوَما َذاَ�ٰ  َ�َا َسخَّ   ﴾١٤ نَ لَُمنَقلِبُو َر�ِّنَا إَِ�ٰ  ��َّا
  ]  ١٤  ،١٣: الزخرف[ 

رام تسخیر (رام و مسخّرِ ساخته، پاك و منزه است؛ و ما، توانایی  براي ما ذاتی که این را
 را نداشتیم. )کردن آن

ها  تسخیر انسان ها را به و آناهللا متعال، چارپایان را براي بندگانش رام کرده 
شوند و از پوست،  ها سوار می د، بر آنکنن تغذیه می  اي که از آن گونه درآورده است؛ به

و اجناس و کاالهاي گوناگونی  برند هاي زیادي می ها استفاده پشم، مو و کُرك آن
 سازند. می

ٓ ٱ �َ� ﴿چنین فرموده است:  هم َما و آیا به آسمان «یعنی:  ﴾ُرفَِعۡت  َف َكيۡ  ءِ لسَّ
 زرگ و باعظمت رااین آسمان ب اهللا» نگرند که چگونه برافراشته شده است؟ نمی

ها.  هاي آن بگذرد؛ حتی جن تواند از کرانه نمی کس اي برافراشته که هیچ گونه به
 ي خودشان که پروردگار متعال در قرآن کریم بیان کرده است: گفته به

نَّا﴿
َ
مۡ  عِدَ َمَ�ٰ  َهامِنۡ  ُعدُ َ�قۡ  ُكنَّا َو�    ﴾٩ ارََّصدٗ  اِشَها�ٗ  ۥَ�ُ  َ�ِدۡ  نَ �ٱ تَِمعِ �َسۡ  َ�َمن ِع� لِلسَّ

    ]٩: اجلن[ 
نشستیم و هر  هایی از آسمان براي استراق سمع و شنیدن (اخبار آسمان) می و ما در بخش

 یابد. کس که اینک به استراق سمع بپردازد، براي خویش شهابی آماده می
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 فرماید: می اهللا

ٓ ٱ َناوََجَعلۡ ﴿ َما ۡ  افٗ َسقۡ  ءَ لسَّ ۖ ُفوظٗ �َّ   ]  ٣٢: األنبياء[  ﴾ا
 و آسمان را سقف محفوظی قرار دادیم.

 هایی که دیده شوند، برافراشته است: ها را بدن ستون اهللا متعال، این آسمان

ُ ٱ﴿ ِيٱ �َّ َ�ٰ ٱ َرَ�عَ  �َّ ٰ لسَّ ۖ تََروۡ  َ�َمدٖ  بَِغۡ�ِ  تِ َ�   ]  ٢: الرعد[  ﴾َ�َها
 هایی که ببینید، برافراشت. ها را بدون ستون ست که آسمان ذاتی اهللا،

 اند؛ پس پند بگیرید. بینید که بدون ستون، برافراشته ها را می ی آسمانیعن
هاي بزرگی مانند  ها وجود دارد؛ نشانه در آسمان هاي زیادي از قدرت اهللا نشانه

شمار  به هاي بزرگی از قدرت اهللا ها و زمین، نشانه اخترها و ستارگان درمیان آسمان
 روند. می

ها نگاه  و آیا به کوه«یعنی:  ﴾نُِصَبۡت  َف َكيۡ  َبالِ �ِۡ ٱ �َ� ﴿و فرموده است: 
قدري بزرگ و  به ها کوه »اند؟ کنند که چگونه در جاي خود، نصب و استوار گشته نمی

جمع شوند،  با تمام توان و نیروي خود یههاي ال ي آفریده استوارند که اگر همه
الت سنگین و بزرگ آ امروزه با وجود این همه ماشین گردند. ها نمی ان کوهمسه

بینیم که کَندن یک بخش کوچک از کوه، چه همه زحمت دارد! لذا باید  حفاري، می
ها را در جاي خود، نصب و  آن هاي استوار بیندیشیم که چگونه اهللا در این کوه

استوار نموده است؛ زیرا منافع  با حکمت خویش ها را اهللا، آن استوار ساخته است!
 فرماید: می وجود دارد؛ اهللا ها زیادي در این کوه

لۡ ﴿
َ
 ٱ ِ�  َ�ٰ َو�

َ
ن ِ�َ َرَ�ٰ  ِض �ۡ�

َ
    ]١٠: لقامن[  ﴾بُِ�مۡ  تَِميدَ  أ

 هاي استواري قرار داد تا زمین، شما را نلرزاند. و در زمین کوه

، زمین همانند کشتی که ساخت هاي استوار آرام نمی زمین را با این کوه اگر اهللا
سدي در برابر تندبادها  همانندها  خورد. کوه شود، تکان می جا می جابه بر روي آب

ابر سرماي شدیدي هستند که از قطب به سوي روند و نیز مانعی در بر شمار می به
هاي گرم هوا نیز نقش مانع را  یابد و در برابر جریان جریان می سایر مناطق زمین

اند،  هاجاي گرفته پایه ها یا کوه هایی که در دل کوه ها و معدن البته گیاهان، درهدارند. 



 الصالحین شرح ریاض   574

 َبالِ �ِۡ ٱ �َ� ﴿فرموده است:  رو اهللا از این ؛روند شمار می به هاي قدرت اهللا نشانه
 .﴾نُِصَبۡت  َف َكيۡ 

 ٱ �َ� ﴿ فرماید: در ادامه می
َ
و آیا به زمین «یعنی:  ﴾ُسِطَحۡت  َف َكيۡ  ِض �ۡ�

تسخیر  مین را هموار نموده و بهز اهللا» نگرند که چگونه گسترده شده است؟ نمی
قدر نرم نکرده که نتوانند بر روي آن راه بروند و  بندگانش درآورده و آن را آن

بلکه زمین  وانند چیزي از آن استخراج نمایند؛ي سخت نگردانیده است که نت اندازه به
 استفاده کنند. قرار داده است تا بتوانند از آن را هموار، سست و گسترده

کشیدگی دارد؛  البته مقداري به سمت شمال و جنوب کُرَوي شکل است؛زمین، 
 هواپیما شوید و بدون تغییر مسیر رو اگر سوار از این شکل است.  یعنی تقریبا بیضی

حرکت  رسید که از آن اي می به سمت مغرب حرکت کنید، سرانجام به همان منطقه
 فرماید: می ه اهللایکی از دالیل کروي بودن زمین، این است کاید.  کرده

ٓ ٱ إَِذا﴿ َما ۡت ٱ ءُ لسَّ ذِنَۡت  ١ �َشقَّ
َ
ۡت  لَِرّ�َِها َوأ  ٱ �َذا ٢ وَُحقَّ

َ
ۡت  ُض �ۡ�   ﴾٣ ُمدَّ

    ]  ٣  ،١: االنشقاق[ 
هنگامی که آسمان بشکافد و به فرمان پروردگارش گوش بسپارد و سزاوار (این 

 ده شود.برداري) است. و هنگامی که زمین، کشیده و گستر فرمان

پهن و کشیده نیست؛  شود و اینک قیامت، پهن و کشیده میروز  یعنی زمین در
کروي آن، با رسد و چون پهناور است، انحناي  نظر می صورت یک سطح به بلکه به

 چشم، قابل درك نیست.
ما را به تدبر در این امور چهارگانه فراخوانده و به ما دستور  هر حال اهللا به

گریم تا به قدرت، ها و زمین با چشم بصیرت بن شتر، آسمان، کوه داده است که به
 ی پی ببریم.همت العلم، رحمت و حک

 ی را ذکر کرده است که: هي ال این فرموده /سپس مؤلف
فَلَمۡ ﴿

َ
ْ  أ  ٱ ِ�  �َِسُ�وا

َ
ْ  ِض �ۡ�  اند تا بنگرند... آیا در زمین به سر و گردش نپرداخته ﴾َ�َينُظُروا

زیرا این عبارت  نیاورده است؛ آیه را تا پایان آن /ینید، مؤلفب طور که می همان
کند  ها بندگانش را تشویق می در آن در چندین آیه از قرآن کریم آمده است که اهللا

تا در زمین به سیر و گردش بپردازند و بنگرند که سرانجام گذشتگانشان چگونه بوده 
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 بینیم که اهللا می» محمد«ي  ورهس 10ي  طور مثال، این عبارت را در آیه به است.
 فرماید: می

فَلَمۡ ﴿
َ
ْ  أ  ٱ ِ�  �َِسُ�وا

َ
ْ  ِض �ۡ� ٰ  َ�نَ  َف َكيۡ  َ�َينُظُروا ِينَ ٱ قَِبةُ َ� رَ  لِِهۡمۖ َ�بۡ  ِمن �َّ ُ ٱ َدمَّ َّ� 

ٰ َولِلۡ  ِهۡمۖ َعلَيۡ  مۡ  فِرِ�نَ َ�
َ
    ]١٠:  حممد[  ﴾١٠ لَُهاَ�ٰ أ

تا بنگرند که سرانجام پیشینیانشان چگونه بوده اند  آیا در زمین به سیر و گردش نپرداخته
 است؛ اهللا، آنان را در هم کوبید؛ و کافران همانندش را خواهند داشت.

به سیر و گردش در زمین دستور داده است؛ سیر در زمین،  سان اهللا متعال بدین
 باشد: بر دو نوع می

 سیر با قدم. -1
 و سیر با قلب. -2

یا هواپیما  یاده یا سوار بر چارپا یا ماشینپاي پ سیر با قدم، این است که انسان با
و دیگر وسایل سفر، به سیر و سیاحت در زمین بپردازد و نگاه کند که کافران چه 

 اند. سرنوشتی داشته
 ها و سرنوشت پیشینیان است. و اما سیر با قلب، با تدبر و تفکر در داستان

هی از سرنوشت ترین و سودمندترین کتاب براي آگا ترین، راست صحیح
 فرماید: گونه که اهللا می باشد؛ همان می گذشتگان، کتاب اهللا

ٞ ِعۡ�َ  َقَصِصِهمۡ  ِ�  َ�نَ  لََقدۡ ﴿ ْوِ�  ة
ُ
 ٱ ّ�ِ

َ
    ]١١٠: يوسف[  ﴾ِب� َ�ٰ لۡ ۡ�

 ها و سرگذشتشان، عبرتی براي خردمندان وجود دارد. راستی در داستان به

یا  شته است که پیامبران را تکذیبگذهاي اقوام  قرآن کریم، آکنده از داستان
 ؛ها را بیان فرموده است گروه  اند و اهللا متعال سرگذشت هر یک از این تصدیق کرده
ي  پردازد، بخوانیم و درباره هایی را که به ذکر سرگذشت پیشینیان می لذا باید آیه

دست وجو کنیم تا به آگاهی کافی در این زمینه  مطالعه و پرس ی و مفاهیم آنمعان
هاي صحیحی کسب کنیم که  ي روایت تري درباره چنین باید اطالعات بیش . همیابیم

زیرا احادیث  هاي گذشته آمده است؛ اقوام و امت ي درباره اهللا در سنت رسول
ترین و سودمندترین  زیادي در این باره وجود دارد و احادیث صحیح نیز جزو راست

 رود. شمار می گان بهمنابع براي کسب آگاهی از سرنوشت گذشت
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هاي  ها و روایت  یکی دیگر از منابعی که در این زمینه وجود دارد، کتاب
اساس و  هاي تاریخی، بی ترِ کتاب ست که باید از نقل آن بپرهیزیم؛ زیرا بیش تاریخی

تر موارد،  اي دارند؛ بلکه در بیش پایه بدون سند هستند یا سندهاي نادرست و بی
هاي  ي روایت باید درباره اند. لذا ها افتاده و نقل شده بر سرِ زبان هایی هستند که قصه

مورد بررسی قرار دهیم و  ها را با نگاهی دقیق و عالمانه نهوش باشیم و آ به تاریخی
 هاي تاریخی، بر سه دسته هستند: یاد داشته باشیم که گزارش به

داده است؛ واجب  ها گواهی هایی که شریعت ما به نادرستی آن نوع اول: گزارش
ها را براي مردم بیان  اساس بودن آن هایی را رد کنیم یا بی است که چنین گزارش

 به آگاهی الزم در این زمینه برسند.نماییم تا 
ها را  که باید آن باشد ست که مورد تأیید کتاب و سنت می هایی نوع دوم: گزارش

 بپذیریم.
اند؛ لذا این دسته  یا ردشان نکرده هایی که کتاب و سنت، تأیید زارشنوع سوم: گ

زیرا هیچ سند  ؛پذیریم هاي تاریخی را نه رد می کنیم و نه می ها یا روایت از گزارش
که به صحت و هاي گذشته وجود ندارد  معتبري میان ما و امتمتصل و روایی 

ها و  شود، پی ببریم. مانند گزارش ها روایت می ي آن چه که درباره درستی آن
 کنیم. پذیریم و نه رد می هاي اسرائیلی (اسرائلیات) که نه می روایت

تر ذکر شد؛ همین حدیث  حدیثی اشاره کرده است که پیش به /سپس مؤلف
َعاِجُز َمْن  الَكيُِّس «فرموده است:  اهللا که رسول

ْ
َمْن َداَن َ�ْفَسه، وََعِمَل مِلا َ�ْعَد املْوْت، َوال

ْ�بََع َ�ْفَسه َهواَها، وتَم�َّ 
َ
ِ األما�أ ست که خویشتن را  زیرك، کسی«یعنی:  )1(؛» ىلَعَ ا�َّ

ست که از  کار نماید؛ و ناتوان، کسی ند و براي پس از مرگ (براي آخرت)محاسبه ک
جا  هاساس و ناب پیروي کند و امید و آرزوي بی ها و آرزوهاي نفسانی خویش خواسته

 ».به خداوند داشته باشد
داند و  شود که هر فرصتی را غنیمت می شی گفته میبه آدم  دوراندی زیرك

در  کند که نماید و نگاه می ؛ یعنی اعمالش را وارسی می»کند خویشتن را محاسبه می«
ین عمل حرام شده است؟ کدام ی کوتاهی کرده یا مرتکبهدستور الانجام کدامین 

 ./؛ از آلبانی4305؛ و ضعیف الجامع الصغیر، ش: 930ماجه، ش:  ضعیف است؛ نگا: ضعیف ابن )1(
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را ترك کرده یک از اعمال حرام  ی را انجام داده و کدامهرهاي الیک از دستو کدام
 پردازد. گاه به اصالح خویشتن می است؟ آن

دهد و هرچه  د، انجام میست که هرچه دلش بخواه اما عاجز و ناتوان، کسی
 کند که مطابق شریعت باشد یا نه. دهد و برایش فرقی نمی میلش نباشد، انجام نمی

هیچ  کنند و هاي نفسانی خویش پیروي می ها از خواسته امروزه بسیاري از آدم
ها را هدایت  پروایی ندارد که با کتاب و سنت، مخالفت نمایند. اهللا متعال، ما و آن

 کند.
جا به خداوند داشته  هاساس و ناب و امید و آرزوي بی«فرمود:  خدا سپس رسول

گوید: آمرزیده  دهد، همواره می که کار نیکی انجام می آدمِ عاجز بدون این». باشد
دهم و کارهاي  ام را انجام می شوم و دستورهاي دینی کار می تخواهم شد یا بعداً درس

گوید: خدا، مرا هدایت کند. و هرگاه نصیحتش کنی،  کنم یا می زشت را ترك می
ي  گوید که نشانه گوید: از خدا برایم درخواست هدایت کن یا سخنان دیگري می می

راندیشی عمل ست که با جدیت و دو ت. اما آدم زیرك، کسیتوانی اوسعجز و نا
و در ی توانمند است هنماید و در انجام دستورهاي ال کند و خویشتن را محاسبه می می

نقل از همسر  به در کتاب خود ؛ و گرنه، اهللاباشد می دار پرهیز از نواهی، خویشتن
 فرماید: عزیز مصر، چنین می

﴿ ٓ بَّرِئُ  َوَما
ُ
� َ�فۡ  � ۢ  َس �َّفۡ ٱ إِنَّ  ِ�ٓ اَرةُ مَّ

َ
�َ  ِ ٓ  رَِحمَ  َما إِ�َّ  ءِ وٓ لسُّ ٱب   ]  ٥٢: يوسف[  ﴾َرّ�ِ

پیوسته به کارهاي بد و ناپسند فرمان  راستی نفس انسان بهکنم.  و من، خودم را تبرئه نمی
 که پروردگارم رحم نماید. دهد، مگر آن می

ي ما را مشمول رحمتش بگرداند و به ما توفیق ذکر و شکرش را  همه اهللا
 نیکی عبادت کنیم. اري نماید تا او را بهعنایت کند و ما را ی

*** 





 
 

 

که باید  باب: تعجیل در انجام کارهاي نیک و تشویق به این -10
هاي نیک را هرچه زودتر و با جدیت و بدون دودلی عملی  تصمیم

 ساخت

 فرماید: اهللا متعال می

ْ سۡ ٱفَ ﴿   ]  ١٤٨: البقرة[  ﴾ِت� َ�ٰ يۡ �َۡ ٱ تَبُِقوا
 دیگر سبقت بگیرید.پس در کارهاي نیک بر یک

 فرماید: و می

ْ وََسارُِعوٓ ﴿ ّ�ُِ�مۡ  ّمِن فَِر�ٖ َمغۡ  إَِ�ٰ  ا َ�ٰ ٱ ُضَهاَعرۡ  وََجنَّةٍ  رَّ ٰ لسَّ  ٱوَ  ُت َ�
َ
ۡت  ُض �ۡ� ِعدَّ

ُ
 أ

  ]  ١٣٣: آل عمران[  ﴾١٣٣ ُمتَّقِ�َ لِلۡ 
ها و زمین  به سوي آمرزش پروردگارتان و بهشتی بشتابید که پهنایش به گستردگی آسمان

 باشد و براي پرهیزکاران آماده شده است. می

 شرح
تعجیل در انجام کارهاي نیک و «، بابی بدین عنوان گشوده است: /مؤلف

هاي نیک را هرچه زودتر و با جدیت و بدون دودلی  که باید تصمیم تشویق به این
 ».عملی ساخت

 گیرد: این عنوان، دو امر اساسی را در برمی
 نجام کارهاي نیک.اول: تعجیل یا شتافتن در ا

گیرد، باید بدون دودلی آن را هرچه  که هرگاه انسان تصمیم خوبی می و دوم: این
 زودتر عملی بسازد.

ها درنگ  مبادرت به انجام کارهاي نیک، بدین معناست که انسان در انجام آن
ها  هایی که در انجام نیکی نکند و سستی و تنبلی به خود راه ندهد؛ چه بسیار انسان

اند! از  سان خیر و نیکی زیادي را از دست داده اند و بدین نگ کرده یا تنبلی نمودهدر
عيِف «فرموده است:  رو پیامبر این الُمؤمُن الَقويُّ خٌ� وأحبُّ إىل اِهللا ِمن املؤمِن الضَّ
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ّ خ�، احرِص ىلع ما ينَفعُ 
و  مؤمنِ توانمند«یعنی:  )1(؛»واستَِعن باِهللا والتَعِجز َك و� لُكٍ

ست؛  تر است و در هر دو، خیر و نیکی قوي نزد اهللا، از مؤمن ضعیف، بهتر و محبوب
 ».مشتاق چیزي باش که به نفع توست و از اهللا کمک بخواه و عاجز و درمانده نشو

ها درنگ نکند؛ کارهایی  لذا انسان باید به سوي کارهاي نیک بشتابد و درانجام آن
ي رحم و دیگر کارهاي  یکی به پدر و مادر، صلهمانند: نماز، صدقه، حج، روزه، ن

 ها شتافت. نیکی که باید به سوي آن
دهد و دیگر،  کند و فرصت را از دست می ها درنگ می گاه، انسان در انجام نیکی

تواند به سبب بیماري یا مردن و دیگر عوامل بازدارنده، به انجام آن کار نیک  نمی
ْل «فرموده است:  بپردازد. در حدیثی آمده که پیامبر يَتََعجَّ

ْ
َجَّ فَل

ْ
َراَد أَحُدُ�م احل

َ
إذا أ

َاَجةُ 
ْ
اِحلََة َوَ�ْعرُِض احل َمِر�ُض َوتَِضلُّ الرَّ

ْ
إِنَُّه قَْد َ�ْمَرُض ال

هرگاه کسی از شما «یعنی:  )2(؛»فَ
اش گم گردد  قصد اداي حج کرد، تعجیل کند؛ زیرا ممکن است بیمار شود یا سواري

به عبارت دیگر: ممکن ». ي شدید پیش آید (و نتواند به حج برودو ضرورت و نیاز
اي پیش آید که از اداي حج (یا هر کار نیک دیگري) باز بماند. لذا در  است مسأله
 ها درنگ نکنید. انجام نیکی

ْ سۡ ٱفَ ﴿فرماید:  می این آیه را ذکر کرده است که اهللا /سپس مؤلف  تَبُِقوا
تر از این  این، بلیغ». دیگر سبقت بگیرید رهاي نیک بر یکدر کا«یعنی:  ﴾ِت� َ�ٰ يۡ �َۡ ٱ

دهد که سعی کنید در انجام  است که به سوي کارهاي نیک بشتابید؛ بلکه دستور می
که انسان سعی کند خودش  گام و جلوتر از سایر مردم باشید. مانند این ها، پیش نیکی

َخْ�ُ ُصُفوِف «وده است: فرم هاي اول نماز جماعت برساند؛ زیرا پیامبر را به صف

 .4816صحیح مسلم، ش:  )1(
) 3/179. بوصیري در الزوائد (عباس نقل از ابن ) به2883حسن لغیره است؛ روایت: ابن ماجه ( )2(

ي  البته این حدیث، طرق دیگري دارد که آن را به مرتبه». ، اشکالی وجود دارددر سندش«گفته است: 
 ةحسن دانسته است و نیز در المشکا ) آن را1522داود ( در صحیح ابی /رساند. آلبانی حسن می

 ).990) و اإلرواء (990(

                                           



 581  ...و کین يدر انجام کارها لیتعج باب:

لَُها وَّ
َ
َها أ َها آِخُرَها وََخْ�ُ ُصُفوِف النَِّساِء آِخُرَها َورَشُّ لَُها َورَشُّ وَّ

َ
بهترین «یعنی:  )1(.»الرَِّجاِل أ

ها، صف آخر؛ و بهترین  هاي مردان، صف نخست است و بدترین صف آن صف
اي را  عده چنین پیامبر مه». باشد و بدترینش، صف اول صف زنان، صف آخر می

رو  اند؛ از این هاي اول حاضر نشده اند و در صف دید که در انتهاي مسجد نشسته
ّخُروَن َحىّت يُؤَّخَرُهُم اهللا«فرمود: 

َ
برخی همواره (در «یعنی:  )2(؛»َال يََزاُل قَْوٌم َ�تَأ

لذا ». اندازد ها را  (از رحمتش) عقب می که اهللا، آن ایستند تا این هاي) عقب می صف
 ها بشتابید. هر فرصتی را غنیمت بدانید و به سوي نیکی

 فرماید:  می اهللا

ْ وََسارُِعوٓ ﴿ ّ�ُِ�مۡ  ّمِن فَِر�ٖ َمغۡ  إَِ�ٰ  ا َ�ٰ ٱ ُضَهاَعرۡ  وََجنَّةٍ  رَّ ٰ لسَّ  ٱوَ  ُت َ�
َ
ۡت  ُض �ۡ� ِعدَّ

ُ
 أ

  ]  ١٣٣: آل عمران[  ﴾١٣٣ ُمتَّقِ�َ لِلۡ 
ها و زمین  هشتی بشتابید که پهنایش به گستردگی آسمانبه سوي آمرزش پروردگارتان و ب

 باشد و براي پرهیزکاران آماده شده است. می

ی، بدین معناست که انسان به سوي هشتافتن به سوي مغفرت و آمرزش ال
 »أستغفر اهللا«گردد؛ مانند استغفار: گفتن  کارهایی بشتابد که باعث آمرزش گناهان می

؛ و نیز باید به سوي کارهایی مانند وضو »كَ اللّهم إّ� أستغفر«یا  »ا� اغفر يل«یا: 
ي آمرزش گناهان  گانه، نماز جمعه و رمضان بشتابد که مایه گرفتن، نمازهاي پنج

هشت  )3(خواند، گیرد و دعاي پایان وضو را می است؛ زیرا هنگامی که انسان وضو می
واهد، وارد بهشت خواهد شد. شود و از هر کدام که بخ ي بهشت برایش باز می دروازه

ریزد؛ لذا وضو  از آب وضو، گناهانش از اندام و اعضاي او می  چنین با هر قطره هم
ي  گانه هم کفاره رود. نمازهاي پنج شمار می گرفتن، یکی از اسباب آمرزش گناهان به

ا گردد و نیز نماز جمعه ت ي میان نمازها مرتکب می گناهانی هستند که انسان در فاصله

 .نقل از ابوهریره ، به664صحیح مسلم، ش:  )1(
 .ابوسعید خدرينقل از  ، به662صحیح مسلم، ش:  )2(
من التوابني  يا عبده ورسوله، اللهم اجعلنأشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أنَّ حممدً دعاي وضو:  )3(

 .من املتطهرين يواجعلن
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ست که  ي گناهانی چنین رمضان تا رمضان بعدي، هر یک کفاره ي دیگر و هم جمعه
شرطی که انسان، از گناهان بزرگ پرهیز کند. لذا  شود؛ البته به ها انجام می در میان آن

 انسان باید به سوي کارهایی بشتابد که باعث آمرزش گناهان است.
ه سوي بهشتی بشتابید که پهنایش ب«ی در این آیه، این است که هدومین فرمان ال
ست؛ یعنی  یهو این، با انجام دستورهاي ال». باشد ها و زمین می به گستردگی آسمان

باید براي رسیدن به بهشت کار نمود و عملی که براي رسیدن به بهشت مفید است، 

َ�ٰ ٱ ُضَهاَعرۡ  وََجنَّةٍ ﴿فرماید:  می باشد. اهللا کار نیکو و شایسته می ٰ لسَّ  ٱوَ  ُت َ�
َ
و  ﴾ُض �ۡ�

ها و زمین  کند که پهنایش به گستردگی آسمان سان وصف بهشت را بیان می بدین
داند.  می اش را فقط اهللا باشد و اندازه گر عظمت و بزرگی بهشت می است. این، بیان

رساند، به سوي این بهشت بزرگ  لذا با انجام کارهاي نیکی که تو را بهشت می

ۡت ﴿فرماید:  می گاه اهللا بشتاب. آن ِعدَّ
ُ
بهشت براي پرهیزکاران، «یعنی:  ﴾ُمتَّقِ�َ لِلۡ  أ

باشد؛  می و کسی که بهشت را براي پرهیزکاران آماده کرده، اهللا». آماده شده است
ْت، «طور که در حدیث قدسی آمده است:  همان

َ
احِلَِ� َما ال َ�ْ�ٌ َرأ ْعَدْدُت ِلِعبَاِدي الصَّ

َ
أ

ُذٌن َسِمَعْت،
ُ
ِب �رََشٍ  َوال أ

ْ
هایی (در  براي بندگان نیکم نعمت«یعنی:  )1(؛»َوال َخَطَر ىلَعَ قَل

ام که هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی نشنیده و به قلب هیچ  بهشت) فراهم کرده
حال ببینیم که پرهیزکاران چه کسانی هستند یا چه ». انسانی خطور نکرده است

 فرماید: می هایی دارند؟ اهللا ویژگی

ِ ٱ﴿ ٓ ٱ ِ�  يُنفُِقونَ  ينَ �َّ ا َّ ٓ ٱوَ  ءِ ل�َّ ا َّ ٰ لۡ ٱوَ  ءِ ل�َّ  �َّاِس� ٱ َعنِ  َعا�ِ�َ لۡ ٱوَ  َظ َغيۡ لۡ ٱ ِظِم�َ َ�
ُ ٱوَ  ۡ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ ِينَ ٱوَ  ١٣٤ ِسنِ�َ ُمحۡ ل ْ  إَِذا �َّ ٰ  َ�َعلُوا وۡ  ِحَشةً َ�

َ
ْ َظلَُموٓ  أ نُفَسُهمۡ  ا

َ
ْ  أ َ ٱ َذَكُروا َّ� 

ْ َتغۡ سۡ ٱفَ  نُو�ِِهمۡ  َفُروا نُوَب ٱ فِرُ َ�غۡ  َمنوَ  ِ�ُ ُ ٱ إِ�َّ  �ُّ ْ  َولَمۡ  �َّ وا ٰ  يُِ�ُّ ْ  َما َ�َ  وَُهمۡ  َ�َعلُوا
ْوَ�ٰٓ  ١٣٥ لَُمونَ َ�عۡ 

ُ
ٓ  �َِك أ غۡ  ؤُُهمَجَزا ٞ مَّ ّ�ِِهمۡ  ّمِن فَِرة ٰ  رَّ  ٱ تَِهاَ�ۡ  ِمن رِيَ�ۡ  تٞ وََج�َّ

َ
 رُ َ�ٰ نۡ ۡ�

ۚ  ِ�ِينَ َ�ٰ  جۡ  مَ َونِعۡ  �ِيَها
َ
    ]١٣٦  ،١٣٤: آل عمران[  ﴾١٣٦ ِملِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ رُ أ

نقل از  ) به5052، 5051، 5050) و صحیح مسلم (6944، 4407، 4406، 3005صحیح بخاري ( )1(
 .ابوهریره
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خورند و از خطاي  کنند و خشمشان را فرو می دستی انفاق می ري و تنگگنکسانی که در توا
نمایند. و اهللا، نیکوکاران را دوست دارد. و آنان که چون کار زشتی انجام  مردم گذشت می

و  -خواهند. می کنند و براي گناهشان آمرزش دهند یا بر خویشتن ستم نمایند، اهللا را یاد می
دهند. پاداش  و آگاهانه به گناه کردن ادامه نمی -بخشد؟ چه کسی جز اهللا، گناهان را می

ست که فرودستش جویبارها روان است و آنان  هایی چنین کسانی، آمرزش پروردگارشان و باغ
 مانند. و پاداش نیکوکاران، چه خوب است! جاودانه در آن می

جا که بتوانند،  دستی، تا آن گري و تنگ د که در توانلذا پرهیزکاران کسانی هستن
کنند. اهللا متعال، گرچه در این آیه مقدار بذل و بخشش را بیان  بذل و بخشش می
 فرماید: که می هاي دیگري مقدارش را بیان نموده است؛ چنان نفرموده، اما در آیه

    ]٢١٩: بقرةال[  ﴾َوۗ َعفۡ لۡ ٱ قُلِ  يُنفُِقوَنۖ  َماَذا لُونََك  َٔ َو�َۡ� ﴿
 پرسند: چه چیزي انفاق کنند؟ بگو: مازاد نیازشان را.و از تو می

 فرماید: چنین می هم

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ٓ ْ  إَِذا نَفُقوا
َ
ْ �ُۡ�ِ  لَمۡ  أ ْ َ�قۡ  َولَمۡ  فُوا وا ٰ  َ�ۡ�َ  َوَ�نَ  ُ�ُ   ]  ٦٧: الفرقان[ ﴾٦٧ اقََوامٗ  لَِك َ�

همواره   ورزند؛ و انفاقشان نمایند و بخل نمى ىروى نم کنند، زیاده و آنان که چون انفاق مى
 میان این دو حالت، در حد اعتدال است.

روي؛ بلکه مازاد نیازشان را بذل  یعنی در انفاقشان، نه بخل وجود دارد و نه زیاده
 کنند. و بخشش می

ٰ لۡ ٱوَ ﴿ هاي پرهیزکاران فرموده است: در بیان ویژگی و «یعنی:  ﴾َظ َغيۡ لۡ ٱ ِظِم�َ َ�
زنند  و در حالت عصبانیت دست به انتقام نمی» خورند نی که خشمشان را فرو میکسا

 اهللا ورزند. رسول  و با وجودي که فروبردن خشم، دشوار است، صبر و شکیبایی می
َغَضِب «فرموده است: 

ْ
ي يْمِلُك نَفَسُه ِعنْد ال

َّ
ا الشديُد اذل َعِة إِنمَّ  )1(؛»لَيَْس الشديُد بالرصُّ

ست  آوردش) را به زمین بزند؛ پهلوان، کسی ان، کسی نیست که رقیب (همپهلو«یعنی: 
اي  گونه انسان، در حالت خشم و عصبانیت، به». که هنگام خشم، خودش را کنترل کند

آید و  هاي گردنش باال می گردد و رگ شود که چشمانش سرخ می برافروخته می

 ).4724، 4723مسلم، ش: (؛ و صحیح  5649صحیح بخاري، ش:  )1(
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و خشمش را فرو ببرد، این،  داري نماید دوست دارد انتقام بگیرد؛ اما اگر خویشتن
 یکی از اسباب ورود به بهشت است.

اندازد؛ اما  ست که شیطان در دل انسان می باید دانست که خشم، اخگر آتشی
به ما آموزش داده است که چگونه این آتش را خاموش کنیم: باید در  اهللا رسول

لذا هنگامی که انسان،  شده به اهللا پناه ببریم. هنگام خشم و عصبانیت، از شیطان رانده
أعوذ «کند که خشمش بر او چیره خواهد شد، باید بگوید:  شود و فکر می عصبانی می

؛ اگر ایستاده است، بنشیند و اگر نشسته است، دراز بکشد. »باهللا ِمن الشيطان الرجيم
کند. لذا رهنمود  چنین وضو بگیرد؛ زیرا وضو، آتش خشم را خاموش می هم

آلود،  کار گیر تا خشمت فروکشد. رفتار خشم هنگام خشم، به را در اهللا رسول
افتد که انسان در حالِ عصبانیت،  اي جز پشیمانی نخواهد داشت؛ بسیار اتفاق می نتیجه

بسا  ست که دیگر، بازگشتی ندارد. چه دهد و گاه آخرین طالقی همسرش را طالق می
افتد  اند یا بشکند. گاه اتفاق میانسان به هنگام خشم، مالش را نابود کند؛ آن را بسوز

زند و حتی ممکن است فرزندش  که پدر در شدت عصبانیت، فرزندش را کتک می
خورند،  کسانی را که خشمشان را فرو می رو اهللا زیر کتک زخمی شود! از این

ٰ لۡ ٱوَ ﴿ ستوده و فرموده است: و کسانی که خشمشان را فرو «یعنی:  ﴾َظ َغيۡ لۡ ٱ ِظِم�َ َ�
 فرماید: در ادامه می». خورند می

 نمایند. و از خطاي مردم، گذشت می  ﴾�َّاِس� ٱ َعنِ  َعا�ِ�َ لۡ ٱوَ ﴿

بخشند و از خطایشان  کنند، آنان را می ها بدي می یعنی: هنگامی که مردم به آن
راستی کسی که عفو و گذشت پیشه کند، اجرش با خداست. اهللا متعال  گذرند. به می

از عفو و گذشت سخن گفته است؛ اما در جاي دیگري، عفو  طور مطلق، در این آیه به
 و گذشت را توضیح داده و فرموده است:

ۡص  َ�َفا َ�َمنۡ ﴿
َ
جۡ  لَحَ َوأ

َ
ِۚ ٱ َ�َ  ۥُرهُ فَأ َّ�﴾  ]٤٠: الشور[   

 هر کس گذشت نماید و اصالح کند، پاداش او با اهللا است.

باشد؛ به عنوان اش اصالح  یعنی عفو و گذشت، زمانی خوب است که نتیجه
باشد  ست که به شرارت مشهور می کند، آدم شروري مثال: شخصی که به شما بدي می
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شود. در چنین حالتی، بهتر است که او را  تر می و اگر او را ببخشید، شرارتش بیش
آمدي منفی  قصد اصالح از او بگیرید؛ ولی اگر بخشیدن، پی نبخشید؛ بلکه حقتان را به

سی که به شما بدي کرده است، آدم بد و شروري نیست، در این نداشته باشد یا ک
هاي رانندگی که امروزه  حالت بهتر است که عفو و گذشت پیشه کنید؛ مثل تصادف

کنند؛ این،  ي مقصر، عجله می ي راننده زیاد شده است؛ برخی از مردم در محاکمه
ست  آزاري ، آدمِ مردم خوب نیست؛ بلکه بهتر است بررسی کنید و ببینید که اگر راننده

کند و معموال  با سرعت غیرمطمئن رانندگی  که قوانین رانندگی را رعایت نمی
ي  طور کامل از او بگیرید؛ اما اگر راننده نماید، به او رحم نکنید و حقتان را به می

اي رخ داده،  کند و حاال چنین حادثه ست که قوانین رانندگی را رعایت می خداترسی
 فرماید: می که او را ببخشید و از حق خود بگذرید؛ زیرا اهللابهتر است 

ۡص  َ�َفا َ�َمنۡ ﴿
َ
جۡ  لَحَ َوأ

َ
ِۚ ٱ َ�َ  ۥُرهُ فَأ َّ�﴾  ]٤٠: الشور  [  

 هر کس گذشت نماید و اصالح کند، پاداش او با اهللا است.

 آمد مثبتی در پی داشته باشد. لذا باید دقت کرد که بخشیدن خطاي دیگران، پی
 فرماید: هاي پرهیزکاران، می پس از بیان ویژگی اهللا

ُ ٱوَ ﴿ ۡ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ     ]١٣٤: آل عمران[  ﴾١٣٤ ِسنِ�َ ُمحۡ ل
 و اهللا، نیکوکاران را دوست دارد.

ست و هر مؤمنی دوست دارد که  ي هر انسانی ، خواستهدوستی و محبت اهللا
 فرماید: می او را دوست داشته باشد.  اهللا اهللا

َ ٱ ُ�ِبُّونَ  ُكنُتمۡ  نإِ  قُۡل ﴿ ُ ٱ ُ�مُ بِبۡ ُ�ۡ  تَّبُِعوِ� ٱفَ  �َّ     ]٣١: آل عمران[  ﴾�َّ
 بگو: اگر اهللا را دوست دارید، از من پیروي کنید تا اهللا شما را دوست بدارد.

نگفت که براي اثبات ادعاي خود مبنی بر محبت اهللا، از من پیروي کنید؛ بلکه 
انسان را  که اهللا ؛ زیرا این»ا اهللا، شما را دوست بدارداز من پیروي کنید ت«فرمود: 

یابد.  ست که انسان بدان دست می ترین مقامی دوست داشته باشد، واالترین و باارزش
 ي ما را جزو دوستانش بگرداند. اهللا متعال همه

 فرماید: می
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ُ ٱوَ ﴿ ۡ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ     ]١٣٤: آل عمران[  ﴾١٣٤ ِسنِ�َ ُمحۡ ل
 وکاران را دوست دارد.و اهللا، نیک

، و احسان و نیکوکاري، دو جنبه دارد: یکی احسان در عبادت و بندگی اهللا
 دیگري، احسان و نیکوکاري به بندگان اهللا.

أن تَعبَُد اَهللا «ي احسان پرسید، فرمود:  که درباره در پاسخ جبرئیل اهللا رسول
اهللا را چنان عبادت کنی که گویا او «یعنی:  )1(؛»ك�نََّك تراُه فإن لم تَُ�ن تراه فإنَُّه يراكَ 

بینی، پس با  چنین عبادتش کنی که گویا او را می توانستی این بینی؛ و اگر نمی را می
به عبارت دیگر: احسان در عبادت، این ». بیند، عبادتش نما که او تو را می یقین به این

بینی   که گویا او را میاي عبادت کنی  گونه است که پروردگارت را با حضور دل و به
تر از  بیند، با بیم و امید عبادتش کن و این، پایین که او، تو را می و گرنه، با یقین به این

 ي اول قرار دارد. مرحله
 ي اول، این است که اهللا را با اشتیاق و میل و رغبت عبادت کنی. پس مرحله

 تش بپردازي.ي دوم، این است که با بیم و خوف و خشیت به عباد و مرحله
و اما احسان و نیکوکاري به بندگان اهللا، این است که با بهترین گفتار و رفتار، با 

ها برخورد کنی و به بهترین شکل به آنان بذل و بخشش نمایی و از اذیت و آزار  آن
 فرماید: می آنان بپرهیزي. اهللا

ْ  بَِتِحيَّةٖ  ُحّيِيُتم �َذا﴿ حۡ  فََحيُّوا
َ
ٓ ِمنۡ  َسنَ بِأ وۡ  َها

َ
ٓ  أ     ]٨٦:  النساء[  ﴾ُردُّوَها

 گویند، بهتر یا همانند آن پاسخ دهید. و هنگامی که به شما سالم می

گونه  دهید، الاقل همان گویند، پاسخ نمی یعنی اگر بهتر از سالمی که به شما می
اند: اگر  رو بسیاري از علما گفته اند، پاسخ دهید؛ از این که به شما سالم گفته

السالم علي�م «گفت، در جوابش بگو:  »السالم علي�م ورمحة اهللا«نده کن سالم
دستور داده که  را اضافه کنید؛ زیرا اهللا »و�ر�ته«؛ یعنی بهتر است »ورمحة اهللا و�ر�ته

همانند سالمی که گفته است، پاسخ «بهتر از آن پاسخ دهید و سپس فرمود: یا 

) و نیز روایت 11، 10و صحیح مسلم، ش: ( نقل از ابوهریره ) به4404، 48صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .نقل از عمر بن خطاب ) به9ي ( شماره مسلم در صحیحش به
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گوید، شما  روشن به شما سالم می هنگامی که شخصی، با صداي واضح و». بگویید
ها  نیز با صداي واضح و روشن پاسخ سالمش را بدهید. برخی از مردم، وقتی به آن

سختی آن را  دهند که آدم به اي می گونه کنی، جوابت را از درون بینی و به سالم می
وقت  شنود؛ این، درست نیست که با صداي رسا و واضح به تو سالم کنند و آن می

 ست. یهشان را از درون بینی بدهی؛ این، بر خالف رهنمود الجواب
و اما احسان در رفتار، مانند کمک کردن به مردم در کارهایشان؛ هر کمکی که به 

اي؛ چه کمک مالی باشد و چه به او هدیه  کسی بکنی، در حقیقت به او احسان نموده
کوکاري به دیگران ها، همه احسان و نی بدهی یا به او بذل و بخشش نمایی. این

 روند. شمار می به
یکی از انواع احسان و نیکوکاري به دیگران، این است که وقتی برادر مسلمانت 

شود، به او تذکر دهی و او را از آن کار باز داري؛ این،  را دیدي که مرتکب گناه می
به برادرت کمک کن؛ چه ظالم باشد و «فرمود:  احسان بزرگی در حق اوست. پیامبر

خدا! کمک کردن به مظلوم که روشن است؛ اما به ظالم  گفتند: اي رسول». چه مظلوم
که  لذا همین». سان که او را از ظلم و ستم باز دارید بدین«چگونه کمک کنیم؟ فرمود: 
رود.  شمار می دارید، نوعی احسان و نیکی در حقش به او را از ظلم و ستم بازمی

 همواره این آیه را به یاد داشته باشیم که: که در تعامل با مردم، خالصه این

ُ ٱوَ ﴿ ۡ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ     ]١٣٤: آل عمران[  ﴾١٣٤ ِسنِ�َ ُمحۡ ل
 و اهللا، نیکوکاران را دوست دارد.

 توانیم به دیگران نیکی کنیم. جا که می و با توجه به این آیه، تا آن
 براي پرهیزکاران برشمرده است: و اما ویژگی دیگري که اهللا

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ  إَِذا �َّ ٰ  َ�َعلُوا وۡ  ِحَشةً َ�
َ
ْ َظلَُموٓ  أ نُفَسُهمۡ  ا

َ
ْ  أ َ ٱ َذَكُروا ْ َتغۡ سۡ ٱفَ  �َّ نُو�ِِهمۡ  َفُروا ُ�ِ﴾  

   ]  ١٣٥: آل عمران[ 
کنند و براي  و آنان که چون کار زشتی انجام دهند یا بر خویشتن ستم نمایند، اهللا را یاد می

 خواهند. گناهشان آمرزش می

خواري و  انی که مرتکب گناهان بزرگ و ناپسندي مانند زنا یا شرابکس :یعنی
کنند،  تر بر خویشتن ستم می شوند یا با ارتکاب گناهان کوچک قتل و امثال آن می
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پذیري او را یاد  آورند و رحمت و توبه یاد می عظمت و بزرگی اهللا و مجازاتش را به
 کنند: از دو جهت یاد می را گردند؛ یعنی اهللا کنند و به سویش بازمی می

ترسند و شرمنده و  آورند و می یاد می که عظمت و مجازاتش را به اول: این
 کنند. شوند و درخواست آمرزش می زده می خجالت

رو توبه و  آورند و از این یاد می پذیري او را به هی و توبهدوم: رحمت ال

ْ ﴿فرمود:  نمایند. لذا اهللا درخواست مغفرت می َ ٱ َذَكُروا ْ َتغۡ سۡ ٱفَ  �َّ نُو�ِِهمۡ  َفُروا ؛ ﴾ِ�ُ
بهترین عبارتی که ». خواهند کنند و براي گناهانشان آمرزش می اهللا را یاد می«یعنی: 

کند، عبارت ذیل است که  ي آن، استغفار و درخواست آمرزش می وسیله انسان به
 باشد: یا بهترین استغفار می »سيد االستغفار« اهللا ي رسول فرموده به

نَا ىلَعَ َ�ْهِدَك َوَوْعِدَك َما «
َ
نَا َ�ْبُدَك وَأ

َ
ْقَتِ� وَأ

َ
نَْت َخل

َ
 أ

َّ
َ إِال نَْت َر�ِّ ال إهِلَ

َ
ُهمَّ أ

َّ
الل

إِنَّهُ 
َ
ِفْر يِل ف

ْ
اغ

َ
بُوُء بَِذنيِْب ف

َ
َّ وَأ َك بِنِْعَمتَِك يلَعَ

َ
بُوُء ل

َ
ُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ َما َصَنْعُت أ

َ
 ال اْسَتَطْعُت أ

نَْت  َ�ْغِفرُ 
َ
 أ

َّ
نُوَب إِال  ».اذلُّ

نُوَب ٱ فِرُ َ�غۡ  َوَمن﴿فرماید:  می اهللا ُ ٱ إِ�َّ  �ُّ و چه کسی جز اهللا، «، یعنی: ﴾�َّ
ي  آمرزد. اگر همه گناهان را می به عبارت دیگر، تنها اهللا» بخشد؟ گناهانش را می

ک گناه تو را ها و فرشتگان جمع شوند تا ی ي جن ها از ابتدا تا انتها، و همه انسان
بخشد. لذا براي خود و برادرانمان  گناهان را می توانند؛ زیرا تنها اهللا ببخشند، نمی

کنیم؛ اما آمرزش به دست ما  که در ایمان بر ما پیشی گرفتند، درخواست آمرزش می
 فرماید: چنین می هم آمرزد. اهللا گناهان را می نیست و فقط اهللا

ْ  َولَمۡ ﴿ وا ٰ  يُِ�ُّ ْ  َما َ�َ       ]١٣٥: آل عمران[  ﴾١٣٥ لَُمونَ َ�عۡ  وَُهمۡ  َ�َعلُوا
 دهند. و آگاهانه به گناه کردن، ادامه نمی

دانند که فالن عمل، گناه و معصیت است، به گناه کردن و  آري! در حالی که می
به  یابیم که اگر انسان بداند و گناه کند، گناهش دهند؛ لذا درمی نافرمانی از اهللا ادامه نمی

رو بسیاري از علما بر این باورند که اصرار بر گناه صغیره،  تر است؛ از این مراتب بزرگ
شود که آن گناه کوچک، گناهی بزرگ قلمداد گردد؛ مثل تراشیدن ریش که  باعث می

تراشند  بینیم که ریش خود را می شوند و می امروزه بسیاري از افراد ناآگاه مرتکبش می
آمد  که خیلی زشت و ناپسند است؛ زیرا پی پندارند؛ حال آن ایی میو آن را جمال و زیب
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باشد. گرچه این کار، گناه  هیچ معصیتی، خیر نیست؛ بلکه بسیار زشت و ناپسند می
کنند و به تراشیدن ریش ادامه  ها بر آن پافشاري می جا که این صغیره است؛ اما از آن

دهند و هر روز  پروا این کار را انجام می یرود؛ زیرا ب شمار می دهند، گناه بزرگی به می
روند و نگاه  خواهند از خانه به بازار یا محل کارشان بروند، جلوي آینه می که می

کنند که اگر مویی ببینند، آن را بتراشند. بدون شک، این کار، نافرمانی از  می
هان رود که انسان با ارتکاب این معصیت، به گنا است و بیم آن می خدا رسول
 تر دچار شود. بزرگ

 این نوید را به پرهیزکاران داده است که: اهللا

ْوَ�ٰٓ ﴿
ُ
ٓ  �َِك أ غۡ  ؤُُهمَجَزا ٞ مَّ ّ�ِِهمۡ  ّمِن ِفَرة ٰ  رَّ  ٱ تَِهاَ�ۡ  ِمن رِيَ�ۡ  تٞ وََج�َّ

َ
 ِ�ِينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ�

 ۚ جۡ  مَ َونِعۡ  �ِيَها
َ
    ]١٣٦: آل عمران[  ﴾١٣٦ ِملِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ رُ أ

ست که فرودستش جویبارها روان  هایی ی، آمرزش پروردگارشان و باغپاداش چنین کسان
 مانند. و پاداش نیکوکاران، چه خوب است! است و آنان جاودانه در آن می

پروردگارا! ما را جزو نیکوکاران بگردان و بهشت را پاداش اعمال نیکمان قرار 
 بده، یا رب العالمین!

*** 
ا األحاديث:  وأمَّ

ل: �َ  -٨٨ ِ  ْن أيب هر�رةفاألوَّ باِدروا باألْعماِل فَِتًنا كقَطِع «قال:  أن رسوَل ا�َّ
ُمْظلِم يُصبُح الرَُّجُل ُمؤمًنا و�ُْميِس اكفرا، و�ُميِس ُمْؤمًنا و�ُصبُح اكفرا، يبيع دينه 

ْ
يِل ال

َّ
الل

نْيا  [روايت مسلم] )1(».بَعَرٍض من ادلُّ
به سوي کارهاي نیک بشتابید : «فرمود اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

سان که شخص، صبح مسلمان  هایی مانند شب تاریک پدید خواهد آمد. بدین که فتنه
است و غروب، کافر؛ و شب ایمان دارد و صبح، کافر است و دینش را در برابر کاالي 

 ».فروشد ناچیز دنیا می
 

 .118صحیح مسلم، ش:  )1(
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 شرح
باِدروا «است:  فرموده اهللا نقل کرده که رسول حدیثی از ابوهریره /مؤلف

کار نیک و شایسته، به هر عملی گفته ». به سوي کارهاي نیک بشتابید«؛ یعنی »باألْعمالِ 
باشد؛ یعنی عمل صالح  اهللا شود که خالص براي اهللا و مطابق سنت و رهنمود رسول می

و این، تطبیق عملی  اهللا بر دو اصل استوار است: اخالص براي اهللا و پیروي از رسول
رو اگرچه  باشد؛ لذا هر عملی که خالص نباشد، نیک و شایسته نیست؛ از این ین میشهادت

اي  قصد ریا و خودنمایی باشد، عمل شایسته ست، اما اگر به نماز خواندن عمل نیکی
هاي نماز را رعایت  ي شرایط، ارکان، واجبات و سنت شود؛ حتی اگر همه محسوب نمی

نماید؛ اما قابل قبول نیست؛ زیرا با ریا و شرك، آمیخته خوبی ادا  ظاهر، آن را به کند و به
پذیرد.  شده است و هرکس غیر اهللا را با اهللا شریک سازد، اهللا متعال عملش را نمی

ِك، َمن َعِمَل  إّن اهللاَ «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره �ء َعِن الرشِّ َ قال: أنا أغ� الرشُّ
رَشَك ِ�يه َمىِعَ 

َ
 َ�َمًال أ

ْ
اهللا فرموده است: من بر خالف «یعنی:  )1(؛»هُ كَ تُه َورِشْ َغ�ِي تََر�

نیازم؛ هرکس عملی انجام دهد و جز مرا در آن عمل  طور مطلق از شرك بی شریکان، به
 ».گذارم  آمیزش) وامی شریکم سازد، او را با شرکش (عمل شرك

آن  اهللا ه رسولچنین اگر انسان اخالص داشته باشد، اما عملی انجام دهد ک هم
را مشروع قرار نداده است و به عبارت دیگر، در دین بدعت و نوآوري کند، عملش 

شود؛ اگرچه آن را با اخالص انجام دهد و از خشوع گریه کند و اشک  پذیرفته نمی
راهی برشمرده و  بدعت و نوآوري در دین را ضاللت و گم اهللا بریزد؛ زیرا رسول
هر عمل «یعنی:  )2(؛»�دثٍة بدعٌة و�َّ بدعٍة ضاللةٌ  فإنَّ لُكَّ «فرموده است: 

 ».ست اهیمراي، بدعت است و هر بدعتی، گ خودساخته
فرمود: به سوي کارهاي نیک بشتابید. کار نیک به هر عملی گفته  اهللا رسول

هایی مانند  فتنه«شود که خالص براي اهللا و مطابق شریعت باشد.  سپس فرمود:  می
گیرد و  هایی که مانند شب تاریک، همه جا را می فتنه». خواهد آمد شب تاریک پدید

 .5300صحیح مسلم، ش: )1(
 ).4369، 2549صحیح است؛ نک: صحیح الجامع ( )2(
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ي ما را از  شود. اهللا متعال، همه داند به کدامین سو برود و سرگردان می انسان نمی
 ها درامان بدارد. فتنه

هاي گوناگونی وجود دارد؛ گاه به صورت شبهات و پندارهاي نادرست  فتنه
اي  شوند. هر فتنه شهوت و امیال نفسانی پدیدار میاساس هستند و گاه در قالب  وبی

رود؛ مانند باورهاي نادرست برخی  شمار می که مبتنی بر جهل و نادانی باشد، شبهه به
ی نیست؛ هها که هیچ اصل و اساسی در دین ندارد و مطابق شریعت ال از بدعتی

ی هدر شریعت ال اند که هیچ جایی ها و اعمالی پدید آورده که اهل بدعت دیدگاه چنان
شود و به یک شبهه از  ها و شبهاتی فریفته می ندارد و چه بسا انسان به چنین بدعت

 گردد. راه حق، منحرف می
اي در رابطه با  توان به برخی از معامالت اشاره کرد که هیچ شبهه در این زمینه می

حرف، هاي من نادرستی آن، در دل پاك و سالم از انحراف وجود ندارد و فقط دل
که حرام بودن  بینیم با آن رو می کنند؛ از این انگاري می نسبت به چنین معامالتی سهل

اي از چنین معامالتی پرهیز  برخی از معامالت واضح و روشن است، باز هم عده
هایشان نشسته و کردار بدشان در  کنند و دلیلش، این است که زنگار گناه بر دل نمی

ها  ي این درباره پندارند. اهللا ل زشت و حرام را نیک مینظرشان، آراسته شده و اعما
 فرموده است:

ِ  نُنَّبُِئُ�م َهۡل  قُۡل ﴿  ٱب
َ
عۡ  َ�ِ�نَ خۡ ۡ�

َ
ِينَ ٱ ١٠٣ ً� َ�ٰ أ �ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  ُيُهمۡ َسعۡ  َضلَّ  �َّ  َيا�ُّ

�َُّهمۡ  َسُبونَ َ�ۡ  وَُهمۡ 
َ
    ]١٠٤  ،١٠٣: الكهف[  ﴾١٠٤ ًعاُصنۡ  ِسُنونَ ُ�ۡ  �

کارترین مردم در کردار آگاه کنیم؟ آنان که تالششان در زندگی دنیا : آیا شما را به زیانبگو
 دهند.کنند کار نیکی انجام میتباه گشت و با این حال گمان می

شوند و گاه به  ها، گاه به صورت شبهات و پندارهاي نادرست پدیدار می فتنه
داند که عملی که  انسان می هاي نفسانی. در حالت دوم، صورت امیال و خواسته

اش، او را به انجام آن عمل  شود، حرام است؛ اما نفس و امیال درونی مرتکب می
عمل واجب  داند که فالن گردد یا می پروا مرتکب حرام می رو بی دارد و از این وامی

خواند و او نیز  هاي نفسانی، او را به سوي تنبلی و سستی فرامی است، اما خواسته
ست. آري! یکی از  ي شهوت و امیال نفسانی کند. این، فتنه ی را ترك میهلواجب ا
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ترین و  بازي و زناست. پناه بر اهللا! این، بزرگ جنس هاي نفسانی، هم ترین فتنه بزرگ
ُت َ�ْعِدي فِتْنًَة «فرموده است:  اهللا باشد؛ رسول ي این امت می بارترین فتنه زیان

ْ
َما تََر�

رَضَّ ىلَعَ الرِّ 
َ
اي که براي مردان  بارترین فتنه پس از من، زیان«یعنی:  )1(؛»َجاِل ِمَن النَِّساءِ أ

إرسائيل  ب� نةو�نَّ أول فت«چنین فرموده است:  هم». ي زنان است ماند، فتنه برجاي می
خاطر زنان  اسرائیل پدید آمد، به اي که در بنی نخستین فتنه«یعنی:  )2(؛»النساء اكنت يف

هاي گوناگون به  ها و نام شوند که به شیوه ي ما پیدا می انی در جامعهاینک کس». بود
خوانند و براي رسیدن به اهداف شوم خویش، در  سوي پستی و فرومایگی فرامی

ها ندارد و از این  کنند که هیچ ربطی به ادعاهاي آن هایی فعالیت می ها و پوشش قالب
مایند تا زن، حجاب و پوشش شرعی ن ي ابزاري می ها، فقط استفاده ها و پوشش نام

هاي اجتماعی، در کنار مردان به کار  خود را کنار بزند و در قالب مشارکت در فعالیت
کنند،  ترتیب فتنه و بالیی که بدخواهان جامعه دنبال می و فعالیت بپردازد و بدین

 دسیسه و نیرنگشان را به خودشان بازگرداند. تحقق یابد. اهللا
اسرائیل پدید آمد، در رابطه با زنان بود؛ و  اي که در بنی ترین فتنه نخستین و بزرگ

کوشند تا کرامت زن را از میان  اي با تمام وجود و در کمال گستاخی می اینک عده
ي دست این و آن  هایی قرار دهند که بازیچه رند و جنس زن را در حد صورتکبب

او بهره ببرند و هر دم و ساعت باشد و فاسقان و فرومایگان هرطور که بخواهند، از 
ي االهی و با  که میلشان باشد، به صورتش نگاه کنند! پناه بر اهللا! اما به حول و قوه

چنان  ها به اهداف شوم خود نخواهند رسید و زن مسلمان، هم دعاي مسلمانان، این
 به او بخشیده است، حفظ خواهد کرد. کرامت و جایگاه واالي خود را که اهللا

آید،  هایی که مانند شب تاریک پدید می ما را از فتنه اهللا ر حال، رسولبه ه
برحذر داشته است؛ در آن هنگام، انسان، صبح مؤمن است و شب، کافر! در یک روز 

ي ما  همه گردد! پناه بر خدا! صبح، ایمان دارد و شب، کافر است. اهللا از اسالم برمی
يَِبيُع دينَه «فرمود:  اهللا گونه است؟ رسول نرا در پناه خویش قرار دهد؛ اما چرا ای

 .نقل از اسامه بن زید به 4923؛ و صحیح مسلم، ش: 4706صحیح بخاري، ش:  )1(
 نقل از ابوسعید خدري به 4925صحیح مسلم، ش:  )2(
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نْيا ي  همه». فروشد دینش را در برابر کاالي ناچیز دنیا می«که  ؛ براي این»بَعَرٍض من ادلُّ
ست؛ چه مال و ثروت باشد و چه  پذیر و فانی هاي دنیا، در معرض زوال و پایان لذت

 رماید:ف می پست و مقام و چه ریاست و زن و امثال آن. اهللا

�ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ َعَرَض  َتُغونَ تَبۡ ﴿ ِ ٱ فَعِندَ  َيا�ُّ ٞ  َمَغانِمُ  �َّ     ]٩٤:  النساء[  ﴾َكثَِ�ة
ارزش دنیا (مؤمنی را بکشید) و بدانید غنایم فراوانی  تا (مبادا) براي به دست آوردن کاالي بی

 نزد اهللا است.

ان هستند و صبح کافر کسانی که صبح ایمان دارند و شب، کافرند یا شب باایم
ي ما  همه فروشند. خداوند شوند، دینشان را در برابر کاالي ناچیز و فانی دنیا می می

ها به اهللا پناه ببرید و بهتر از همه، این است که  را از فتنه محافظت کند. همواره از فتنه
ُهمَّ إِ�ِّ اللَّ «در پایان آخرین تشهد، این دعا را بخوانید که:  مطابق رهنمود پیامبر

َمَماِت، َوِمْن فِتْنَِة 
ْ
َمْحيَا َوال

ْ
، َوِمْن فِتْنَِة ال َقرْبِ

ْ
ُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب َجَهنََّم َوِمْن َعَذاِب ال

َ
أ

الِ  جَّ َمِسيِح ادلَّ
ْ
ي زندگی و  یا اهللا! از عذاب دوزخ، عذاب قبر، از فتنه«یعنی:  )1(؛»ال

 ».رمب ي دجال به تو پناه می مرگ، و از فتنه
 اهللا متعال، ما را در زندگی دنیا و آخرت با سخن استوار، پایدار بگرداند.

*** 

ارِِث  -٨٩
ْ

َوَعَة ب�رِس الس� املهملِة وفتحها ُعقبَة بِن احل قال:  اثلَّا�: عْن أيب رِسْ
يُت وراَء انلَّيبِّ 

َّ
  َصل

َ
ى رِق  َ�َتَخطَّ

ً
اَم ُمرْساع

َ
م ُ�مَّ ق

َّ
عرْص، فسل

ْ
اَب انلَّاِس إىل بعض باملِدينِة ال

ُحَجِر �سائِه، َ�َفزَع انلَّاس من رسَعته، فخرج َعليهم، فرأى ��َُّهْم قْد َعِجبوا مْن رُسْعتِه، 
 من ترْبٍ عنَدنا، فكرِْهُت أن �بَسِ�، فأمْرُت بقْسمتِه«قال: 

ً
 )2([روايت خباري]». ذكرت شيئا

يِت ترِباً «و� رواية هل: 
ْ

ْفُت يف ابل
َّ
بَيَِّتهكْنُت خل

ُ
دقِة ، فكرِْهُت أْن أ  ».من الصَّ

 گوید: نماز عصر را در مدینه، پشت سر پیامبر می عقبه بن حارث ترجمه:
هاي  خواندم. پس از سالم دادن (و پایان نماز) با شتاب برخاست و از روي شانه

 اهللا ي یکی از همسران خود رفت. مردم از شتاب رسول مردم، عبور کرد و به خانه

 .نقل از ابوهریره به 588صحیح مسلم، ش: )1(
  851صحیح بخاري، ش:  )2(
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زده و نگران شدند. اندکی بعد، نزد مردم برگشت و دید که از تعجیل او،  فتشگ
ي ماست و  به یادم آمد که مقداري طال (نقره) در خانه«اند. فرمود:  زده شده شگفت

 ».دوست نداشتم که مرا به خود مشغول سازد؛ لذا دستور دادم آن را تقسیم کنند
اي از طالي صدقه، در خانه  قطعه«در روایت دیگري آمده است که فرمود: 

 ».گذاشته بودم و دوست نداشتم که آن را شب در خانه نگه دارم
 شرح

گوید: روزي نماز عصر  نقل کرده که می روایتی از عقبه بن حارث /مؤلف
پس از پایان نماز برخاست و با شتاب، از  خواند. پیامبر اهللا را پشت سر رسول

ي یکی از همسرانش رفت و پس از  رد و به خانههاي نمازگزاران عبور ک روي شانه
اند که چرا با عجله به  اندکی، از خانه بیرون آمد و مشاهده کرد که مردم تعجب کرده

به یادم آمد «ها بیان کرد و فرمود:  اش را براي آن دلیل عجله خانه رفته است؟ پیامبر
دوست نداشتم که مرا « که باید آن را تقسیم کنم و» ي ماست که مقداري طال در خانه

گر این  این حدیث، بیان». به خود مشغول سازد؛ لذا دستور دادم که آن را تقسیم کنند
است که باید در انجام کارهاي نیک، شتاب کرد و درنگ، درست نیست؛ زیرا انسان 

داند و شاید مرگش فرارسد و نتواند آن کار نیک را انجام دهد. لذا انسان باید  نمی
انشاط باشد و براي آخرت خود کار کند و سستی و تنبلی به خود راه ندهد. زیرك و ب

گونه که براي کارهاي دنیایش، زرنگ است و هر فرصتی را غنیمت  آري! انسان همان
 فرماید: می تر باشد. اهللا داند، باید براي آخرت خود نیز زیرك و بلکه زرنگ می

�ۡ ٱ ةَ َيوٰ �َۡ ٱ ثُِرونَ تُؤۡ  بَۡل ﴿ �ۡ  َخۡ�ٞ  ِخَرةُ �ٱوَ  ١٦ َيا�ُّ
َ
ُحِف ٱ لَِ�  َذاَ�ٰ  إِنَّ  ١٧ َ�ٰٓ َو�  لصُّ

 ٱ
ُ
ٰ إِبۡ  ُصُحِف  ١٨ وَ�ٰ ۡ�       ]١٩  ،١٦: األعىل[  ﴾١٩ َوُموَ�ٰ  هِيمَ َ�

که آخرت، بهتر و پایدارتر است. این رهنمود،  آن دهید؛ حال ولی شما زندگی دنیا را ترجیح می
 هاي ابراهیم و موسی. حیفههاي نخستین نیز بود؛ ص در صحیفه

بیش از همه براي انجام کارهاي  اهللا دهد که رسول نشان می روایت عقبه
کرد و مانند دیگران نیازمند انجام کارهاي نیک و شایسته بود؛ از  نیک، شتاب می

، از »شود کس در برابر عمل خود وارد بهشت نمی هیچ«رو خود، زمانی که فرمود:  این
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ُ «فرمود: » خدا؟ تی شما اي رسولح«او پرسیدند:  نَا إال أْن يتََغمَّد� ا�َّ
َ
 )1(؛»برمَْحته وال أ

 ».که رحمت اهللا، شامل حالم شود یابم) مگر این و من نیز (نجات نمی«یعنی: 
بریم که پس از پایان نماز، عبور کردن از  از این حدیث، بدین نکته نیز پی می

؛ زیرا برخی از مردم پس از نماز، کار دارند و هاي نمازگزاران، جایز است روي شانه
هاي مردم، (براي  نشینند؛ البته پیش از نماز، عبور کردن از روي شانه سرِ جایشان نمی

شود. باري  هاي جلو) جایز نیست؛ زیرا باعث اذیت و آزار مردم می رفتن به صف
ها  از روي شانه در روز جمعه، در حال ایراد خطبه بود؛ شخصی را دید که اهللا رسول

بنشین که باعث «اش را قطع کرد و به آن شخص فرمود:  خطبه اهللا گذشت. رسول می
 ».اذیت و آزار دیگران شدي

باشد  ها می نیز مانند سایر انسان اهللا گر این است که رسول بیان حدیث عقبه
، چیزي آید طور که از این حدیث برمی گردد؛ زیرا همان و دچار نسیان و فراموشی می

تر  یاد داشت، فراموش کرد؛ لذا از باب اولی، نسبت به چیزي که پیش تر به را که پیش
 به او فرموده است: خبر است و علم غیب ندارد. اهللا اطالع بوده، بی از آن بی

ٓ  قُل﴿ قُوُل  �َّ
َ
ٓ  ِعنِدي لَُ�مۡ  أ ِ ٱ �ِنُ َخَزا عۡ  َوَ�ٓ  �َّ

َ
قُوُل  َوَ�ٓ  َب َغيۡ لۡ ٱ لَمُ أ

َ
 إِّ�ِ  َلُ�مۡ  أ

    ]٥٠: األنعام[  ﴾َملٌَكۖ 
دانم و به شما هاي اهللا نزد من است. و من، غیب نمیها و خزانهگویم گنجبگو: نمی

 ام.گویم که من فرشته نمی

ست که در کارها و مشکالتشان به  این، ردي صریح و قاطع در برابر کسانی
یقین چنین کسانی دشمنان  خوانند. به فریاد می برند و او را به پناه می پیامبر
خواست که  ها می زنده بود، از آن هستند، نه دوستان او؛ زیرا اگر پیامبر اهللا رسول

ها  کرد؛ زیرا آن ها را مجازات می رسید و آن توبه کنند؛ و گرنه، به حسابشان می
فریاد بخواند؛ نه  را به مشرکند. به هیچ عنوان جایز نیست که انسان، کسی جز اهللا

براي حمایت و پشتیبانی از توحید و  اهللا ي مقرب و نه پیامبري مرسل. رسول فرشته
دانست و چه  آمده است. او، غیب نمی اجراي درست و دقیق عبادت و بندگی اهللا

و  ) به نقل از ابوهریره5037، 5036)؛ و مسلم، ش: (5241، 5982صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .&نقل از عایشه به 5986چنین روایت بخاري، ش:  هم
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کرد و به خوردن و آشامیدن و  دانست، فراموش می بسا چیزهایی را که از قبل می
که هنگام رویارویی با  نیاز داشت؛ چنان پوشیدن لباس و محافظت در برابر دشمنان

مانند سایر  ، لباس رزم (زره) پوشیده بود تا آسیبی نبیند. پیامبر»احد«دشمنان در 
به  رو اهللا هاي بشري، مستثنا نیست؛ از این ها و محدودیت هاست و از ویژگی انسان

 او فرموده است:

ٓ  قُل﴿ قُوُل  �َّ
َ
ٓ  ِعنِدي لَُ�مۡ  أ ِ ٱ �ِنُ َخَزا عۡ  َوَ�ٓ  �َّ

َ
قُوُل  َوَ�ٓ  َب َغيۡ لۡ ٱ لَمُ أ

َ
 إِّ�ِ  َلُ�مۡ  أ

    ]٥٠: األنعام[  ﴾َملٌَكۖ 
دانم و به شما هاي اهللا نزد من است. و من، غیب نمیها و خزانهگویم گنجبگو: نمی

 ام.گویم که من فرشته نمی

سان وصف شده که بشري مانند شماست؛ و این،  در قرآن کریم بدین پیامبر
باشد و فقط کافی بود که بگوید: او، بشر است؛ یعنی اگر  رخور توجه و تدبر مید

یافتیم  گفت که من، انسان یا بشر هستم، خود کافی بود؛ زیرا از طریق قیاس درمی می
هاست؛ اما فرمود: مانند شما هستم و هیچ تفاوت یا امتیازي  که او، مانند سایر انسان

 شود: ست که بر من نازل می با شما، وحیی بر شما ندارم و تنها تفاوت من

ٓ  قُۡل ﴿ َما ۠  إِ�َّ نَا
َ
ٓ  إَِ�َّ  يُوَ�ٰٓ  لُُ�مۡ ّمِثۡ  �ََ�ٞ  � َما َّ�

َ
�  ٰ     ]١١٠: الكهف[  ﴾ِحٞدۖ َ�ٰ  هٞ إَِ�ٰ  ُهُ�مۡ إَِ�

شود که بگو: جز این نیست که من نیز بشري همانند شما هستم و به من وحی می
 ت.پروردگارتان یگانه معبود برحق اس

است و اگر انسان براي اداي آن درنگ   گر اهمیت واالي اداي امانت این حدیث، بیان
؛ »فكرِْهُت أن �بَسِ� «فرمود:  اهللا کند، چه بسا از اداي آن باز بماند؛ چنان که رسول

 و در تقسیم آن، درنگ کنم.» دوست نداشتم که مرا به خود مشغول کند«یعنی: 
اش عجله کند؛  ونه است و انسان باید براي اداي بدهیگ دین یا بدهی نیز، همین

کار) به او فرصت دهد؛ و گرنه، باید براي اداي آن،  که صاحب دین (بستان مگر این
ي حج از کسی که  اند: فریضه شتاب نماید. حتی برخی از علما رحمهم اهللا گفته

ي  ا مسألهاش را پرداخت کند؛ زیر که بدهی گردد تا آن بدهکار است، ساقط می
آوردند تا  اي می عادت داشت که وقتی جنازه بدهکاري، داراي اهمیت است. پیامبر

و اگر پاسخ، منفی بود، جلو » آیا بدهکار است؟«پرسید:  بر آن نماز بخواند، می
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گفتند که بدهکار است، خود بر او نماز  خواند؛ اما اگر می رفت و بر او نماز می می
ي یکی از انصار را آوردند تا بر او نماز بخواند.  بار جنازهکه یک  خواند. چنان نمی

گفتند: آري؛ سه دینار » آیا بدهکار است؟«گاه پرسید:  چند قدمی جلو رفت؛ آن
بر «به عقب برگشت و فرمود:  خدا بدهکار بوده و ادا نکرده است. لذا رسول

بر  اهللا ي حاضران عوض شد که چرا رسول رنگ چهره». رفیقتان نماز بخوانید
اش را  خدا! بدهی جلو رفت و عرض کرد: اي رسول رفیقشان نماز نخواند؟ ابوقتاده

 )1(ي آن شخص، نماز خواند. جلو رفت و بر جنازه اهللا پردازم. لذا رسول من می
متأسفانه امروزه خیلی از افراد بدهکار، با وجودي که توانایی پرداخت بدهی 

فرموده است:  اهللا که رسول کنند؛ حال آن أخیر میخود را دارند، در پرداخت آن، ت
مٌ «

ْ
َغِ�ِّ ُظل

ْ
 ».اش، ظلم است تأخیر نمودن ثروتمند براي اداي بدهی«یعنی:  )2(؛»َمْطُل ال

شود که بر گردن انسان است؛ مانند: وام یا  اي می دین، شامل هرگونه بدهی
باشد.  ي انسان می ر عهدهي ماشین و هر بدهی دیگري که ب ي منزل، کرایه قرض، کرایه

 و باید بالفاصله براي پرداخت آن، اقدام کرد.
که تعیین وکیل یا نماینده براي تقسیم اموالی که  ست بر این این حدیث، دلیلی

فرمود:  اهللا که رسول باشد؛ چنان قسمت کردن آن بر انسان واجب است، جایز می
ي اموري که  ماینده یا وکیل در همهلذا تعیین ن». دستور دادم که آن را تقسیم کنند«

امکان اخذ نماینده وجود دارد، جایز است؛ مانند تعیین نایب یا نماینده براي اداي 
حج و پرداخت زکات، و اداي حقوق مردم در داد و ستدها، یا رهن و دیگر 

 هاي شرعی. معامله
اي نیک کنیم، این است که نباید در کاره اي که از این حدیث برداشت می نتیجه

درنگ یا سستی کرد؛ بنابراین به سوي کارهاي نیک بشتابید و بدانید که اگر سستی به 
کنید؛ اما اگر همت خود را باال بگیرد و  خود راه دهید، به تنبلی و سستی عادت می

گیري درست  کار شوید و در انجام کارهاي نیک درنگ نکنید، به تصمیم زود، دست به

 .نقل از ابوهریره ، به3040)؛ و مسلم، ش: 4952، 2133صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .نقل از ابوهریره به 2924) و مسلم، ش: 2225، 2126، 2125صحیح بخاري، ش: ( )2(
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کنم که  از اهللا متعال درخواست مینمایید.  ي استوار عادت می هنگام عزم و اراده و به
 ي ما را به ذکر و شکر و عبادتش، توفیق دهد. همه

*** 

نَا؟  قال: قال رجٌل للنَّيبِّ  اثلَّالث: عن جابر -٩٠
َ
تلُت فأيَن أ

ُ
ُحٍد: أرأيَت إْن ق

ُ
يوَم أ

نَّةِ «قال: 
ْ

ىق تَمراٍت �ُ ». يف اجل
ْ
تِ  نَّ يف يَِده، ُ�مَّ فأل

ُ
 )1(َل. [متفٌق عليه]قاتل حىتَّ ق

پرسید: اگر کشته  گوید: روز جنگ احد، شخصی از پیامبر می جابر ترجمه:
آن مرد خرماهایی را که در دست ». در بهشت«فرمود:  شوم، کجا خواهم بود؟ پیامبر

 داشت، انداخت و جنگید تا به شهادت رسید.
 شرح

رده که مردي، در روز جنگ احد از و پدرش نقل ک روایتی از جابر /مؤلف
 اهللا سؤال کرد: اگر امروز بجنگم و کشته شوم، جایم کجاست؟ رسول پیامبر

آن مرد خرماهایی را که در دست داشت، انداخت و ». در بهشت خواهی بود«فرمود: 
 به جنگ پرداخت تا به شهادت رسید.

دهد  ت و نشان میبه سوي کارهاي نیک اس گر شتافتن صحابه این حدیث، بیان
کردند و چون چنین وضعیتی  که آن بزرگواران، در انجام کارهاي نیک درنگ نمی

 داشتند، به عزت دنیا و آخرت دست یافتند.
 پس از سخنرانی براي مردم، نزد زنان صحابه اهللا در یکی از عیدها، رسول

ها،  تشویق نمود. زنها را به صدقه دادن در راه اهللا  رفت و برایشان سخنرانی کرد و آن
انداختند که  می آوردند و در دامان بالل ها و انگشترهاي خود را بیرون می گوشواره

دهد. زنان صحابه، در صدقه  ها را به پیامبر آوري صدقات بود تا آن مشغول جمع
 دادن درنگ نکردند و زیورآالت خود را در راه اهللا صدقه دادند.

ی کنیم که هرکس در راه اهللا کشته شود، چنین برداشت م از حدیث جابر
ست؛ اما پیکار چه کسی در راه خداست؟ پیکار کسی در راه خداست که براي  بهشتی
جنگد؛ نه از روي شجاعت یا تعصب یا براي  و سرافرازي دین می اهللاه ي کلماعالي 
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هاي  ریا و خودنمایی. لذا کسانی که از روي حس قومی و نژادي و با انگیزه
شوند، شهید  جنگند و کشته می خاطر وابستگی به نژاد عربی می ونالیستی مثالً بهناسی

 هایی، در راه اهللا نیست. روند؛ زیرا جنگیدن با چنین انگیزه شمار نمی به
کشاند و کشته  چنین کسی که شجاعتش او را به پیکار و میدان نبرد می هم

دوست دارد ویژگی یا صفتی را که  رود؛ زیرا انسان معموالً شمار نمی شود، شهید به می
با آن شهرت یافته است، به اثبات برساند. آري؛ اگر کسی از روي شجاعت کشته 

 شود، پیکار و کشته شدنش راه اهللا نیست.
کند؛ او نیز  طور کسی که براي ریا و خودنمایی، با دشمنان کافر پیکار می همین

 اهللا ود، شهید نیست؛ زیرا از رسولرود و اگر کشته ش شمار نمی مجاهد راه اهللا به
جنگد: شجاعت،  ها می ي شخصی پرسیدند که بر اساس یکی از این انگیزه درباره

َمْن قاتََل «یک مجاهد راه خداست؟ فرمود:  تعصب و خودنمایی؛ سؤال کردند که کدام
 ِ يَا فُهَو يف َسِبيِل ا�َّ

ْ
ُعل

ْ
ِ ِ� ال   اهللا ي  هکلم کسی که براي اعالي«یعنی:  )1(؛»تِلَُكون لكِمُة ا�َّ

 

 ».و سرافرازي دین او بجنگد، مجاهد راه اهللا است
به شناختن مسایل مهم  ي اشتیاق فراوان صحابه دهنده نشان حدیث جابر

 ي پیکارش در راه اهللا ي نتیجه درباره اهللا که این شخص، از رسول است؛ چنان
دادند و مسایل  فرصتی را از دست نمیبود که هیچ  سؤال کرد. این، عادت صحابه

ي  سان از لحاظ علمی و عملی، استفاده پرسیدند و بدین می اهللا گوناگون را از رسول
ي علم، منت بزرگی بر عالم دین نهاده که اگر با  بردند. اهللا متعال به وسیله زیادي می

ي  هاه شود، خود نعمت و منت دیگري از سوي اهللا متعال است. هممرعمل، ه
پرسیدند تا بدان عمل  می چنین بودند و احکام شرعی را از پیامبر این صحابه

ي احکام شرعی  ردي که امروزه، عموم مردم دارند و اگر دربارهیککنند. بر خالف رو
نمایند؛ گویا تنها  گذرند و بدان عمل نمی توجهی از کنار آن می کنند، با بی سؤال می

هاست و به  لم دنبال دارند، شناختن برخی از دیدگاههدفی که از پرسیدن یا کسب ع

نقل از  ) به3526، 3525، 3524) ؛ مسلم، ش: (6904، 2894، 599، 120ري، ش: (صحیح بخا )1(
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ست؛ زیرا اگر انسان  کنند. این، در حقیقت، زیان بزرگی ي تئوري آن بسنده می جنبه
 که بداند و عمل نکند. نداند و عمل نکند، بهتر است از این

کنند که پیکارشان،  جنگند و ادعا می اي می شود که عده گاه، این پرسش مطرح می
توانیم او را  ها کشته شود، می اطر اسالم و دفاع از آن است؛ آیا اگر کسی از آنخ به

 شهید بنامیم؟
 توانیم شهادت دهیم که او، شهید است؛ زیرا پیامبر ست و ما نمی پاسخ، منفی

ِ «فرموده است:  ْعلَُم بَِمْن يُْ�لَُم يِف سَ  -َما ِمن ملكوٍم يُ�لَُم يِف َسِبيِل ا�َّ
َ
ُ أ   -ِبيِلهِ َوا�َّ

َّ
إِال

ِمْسِك 
ْ
�ُح ِر�ُح ال ِم َوالرِّ ِقيَاَمِة وَُجرُحه يَثَعُب دًما اللَّْوُن لَْوُن ادلَّ

ْ
کسی که «یعنی: )1(؛»َجاَء يَْوَم ال

 -گردد داند که چه کسی در راه او زخمی می و اهللا بهتر می -شود در راه اهللا زخمی 
ریزد؛ رنگش، به رنگ  ش خون میشود که از زخم روز قیامت در حالی برانگیخته می

اهللا «فرموده است:  اهللا بینیم که رسول می». خون و بویش، بوي مشک خواهد بود
نشان  ي پیامبر این فرموده». گردد داند که چه کسی در راه او زخمی می بهتر می

دهد که این مسأله، به نیت شخص بستگی دارد که براي ما معلوم نیست و فقط  می
هایش  در یکی از سخنرانی داند. عمر بن خطاب اي را می هر رزمندهنیت  اهللا

که  گویید: فالنی، شهید است؛ فالنی، شهید است. حال آن فرمود: اي مردم! شما می
شاید شتر یا مرکبش را از غنایمی که در جنگ دزدیده است، بار کرده باشد. لذا چنین 

 یا کشته شود، شهید است.نگویید؛ بلکه بگویید: هرکس در راه اهللا بمیرد 
به  که پیامبر بنابراین در رابطه با شخص معینی نگویید که شهید است؛ مگر این

هر کس «شهید بودن او گواهی داده باشد. لذا به همین گفتار عمومی بسنده کنید که 
ي افراد معین، بگویید که امیدواریم جزو  و درباره» در راه اهللا کشته شود، شهید است

 هاي دیگري به همین مضمون بگویید. اشد یا عبارتشهدا ب
*** 

ِ، أيُّ  قال: جاَء رجٌل إىل انلَّيبِّ  الرابع: عن أيب ُهر�رةَ  -٩١ فقال: يا رسوَل ا�َّ
دقِة أْعظُم أْجرا؟ قال:  غ�، وال «الصَّ

ْ
ُمُل ال

ْ
فقَر، وتأ

ْ
ْىش ال َق وأنْت صحيٌح َشحيٌح ختَ أْن تََصدَّ
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ْد اكن لُفالنٍ ُ�ْمِهْل حىتَّ إذا ب
َ
َذا، وق

َ
لت: لُفالٍن كذا ولفالٍن ك

ُ
ُقوَم. ق

ُ
ل

ْ
غِت احل

َ
[متفق ». ل

 )1(عليه]
خدا!  آمد و پرسید: اي رسول گوید: شخصی نزد پیامبر می ابوهریره ترجمه:

اي که آن را در حالی  صدقه«تري دارد؟ فرمود:  کدامین صدقه، اجر و پاداش بیش
مندي و  و نسبت به مال و ثروت، حریص و عالقه درستی بدهی که خود، سالم و تن

قدر در صدقه دادن درنگ  که آن ترسی و به مال و ثروت، امیدواري؛ نه این از فقر می
گاه بگویی: این، مال فالنی باشد و آن، از آنِ فالنی.  کنی تا جانت به گلو برسد و آن

 ».در حالی که آن مال، دیگر، از آنِ وارثان توست
 شرح

این حدیث را در باب تعجیل براي انجام کارهاي نیک آورده است که  /مؤلف
گیرد، نباید در انجامش درنگ کند. آن  وقتی انسان، براي انجام کار نیکی تصمیم می

کننده، نوع و کمیت  پرسید: کدامین صدقه، بهتر است؟ منظور سؤال اهللا مرد از رسول
ت بپرسد که در چه حالت یا چه زمانی، خواس ي صدقه نبود؛ بلکه می یا مقدار و اندازه

اي که آن را  صدقه«فرمود:  تري دارد؟ پیامبر صدقه دادن، بهتر است و پاداش بیش
درستی و نسبت به مال و ثروت، حریص و  در حالی بدهی که خود، سالم و تن

تري به  ي بیش درست است، عالقه ؛ زیرا انسان زمانی که سالم و تن»مند هستی عالقه
رو نگرانِ فقر است که مبادا  باشد و از این و ثروت دارد و به زندگی، امیدوار میمال 

بستگی ندارد و صدقه دادن برایش  فقیر شود؛ اما زمانی که بیمار است، به دنیا دل
 باشد. تر می آسان

غ�«در این روایت، آمده است: 
ْ
ُمُل ال

ْ
فقَر، وتأ

ْ
ْىش ال ترسی و  از فقر می«؛ یعنی: »ختَ

فقرَ «در روایت دیگري آمده است: ». ل و ثروت، امیدواريبه ما
ْ
ْىش ال قاء َوختَ

ْ
ُمُل ابل

ْ
؛ »تأ

درستی، به زندگی و طول عمر، امیدوار هستی؛ زیرا  یعنی: بدان سبب که سالم و تن
که ممکن است به صورت  پندارد؛ حال آن درست، مرگ را از خود دور می آدِم تن

داند و اگر بمیرد، مرگش،  ه مرگش را نزدیک میناگهانی بمیرد. بر خالف بیمار ک
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فقرَ «ناگهانی نیست. فرمود: 
ْ
ْىش ال ؛ یعنی: چون به زندگی، امیدواري و فکر می »َوختَ

کند، زیاد  کنی که عمر طوالنی خواهی کرد، نگرانِ فقر هستی. انسانی که تصور می
اش تمام شود یا  ترسد؛ زیرا نگران است که شاید دارایی عمر خواهد کرد، از فقر می

درست  دهد که سالم و تن اي که انسان در حالی می اوضاع، دگرگون گردد. لذا صدقه
 باشد. زیادي دارد، بهترین صدقه می است و به مال و ثروت عالقه

لُُقوَم، قُلت: «. یعنی در صدقه دادن، درنگ نکن؛ »وال ُ�ْمِهْل «
ْ
حىتَّ إذا بلَغِت احل

رسد و یقین  ؛ یعنی وقتی که جانت به گلو می»، وقَْد اكن لُفالنٍ لُفالٍن كذا ولفالٍن َكَذا
کنی که مرگت، فرارسیده است و باید دنیا را ترك کنی، بگویی: این، از آنِ فالنی  می

باشد و آن، مالِ فالنی؛ در حالی که آن مال، دیگر از آنِ وارثان توست. هنگامی که 
 ماند. رسد و هیچ مالی براي او باقی نمی میرد، هرچه دارد، به وارثانش می انسان می

اي که  یابیم که باید پیش از فرارسیدن مرگ صدقه دهیم و صدقه بنابراین درمی
اي دارد که  تري نسبت به صدقه دهد، به مراتب اجر و پاداش کم انسان در بالین مرگ می

 ند است.م بسته و عالقه دهد که به مال و ثروتش، دل درستی یا زمانی می در حال تن
البته باید دانست که سخن یا وصیت انسان در بالین مرگ، تا زمانی اعتبار دارد 

 اهللا باشد؛ زیرا رسول اعتبار می هوش باشد و گرنه، سخن و وصیتش بی که انسان، به
لُُقوَم، قُلت: لُفالٍن كذا ولفالٍن َكَذا، وقَْد اكن لُفالنٍ «فرموده است: 

ْ
؛ »حىتَّ إذا بلَغِت احل

کنی که مرگت، فرارسیده است و  رسد و یقین می نی: وقتی که جانت به گلو مییع
باید دنیا را ترك کنی، بگویی: این، از آنِ فالنی باشد و آن، مالِ فالنی؛ در حالی که آن 

 مال، دیگر از آنِ وارثان توست.
شود و به باال  دهد که جان انسان، از پایین بدنش جدا می این حدیث نشان می

طور کامل از بدن  گاه جان انسان به رسد و آن که به اندام باالي بدن می رود تا آن می
لُُقومَ «فرمود:  اهللا رو رسول گردد؛ از این جدا می

ْ
تا وقتی «؛ یعنی: »حىتَّ إذا بلَغِت احل

 فرماید: می گونه که اهللا همان». رسد... که جان، به گلو می

نُتمۡ  ٨٣ ُقومَ لۡ �ُۡ ٱ بَلََغتِ  إَِذا َ�ٓ فَلَوۡ ﴿
َ
   ]٨٤  ،٨٣: الواقعة[  ﴾٨٤ تَنُظُرونَ  ِحيَن�ِذٖ  َوأ

 گر هستید. هنگام نظاره رسد و شما در آن گاه که جانِ (انسان) به حلقوم (گلوگاه) می پس آن
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رود و به گلوگاه  که روح در بدن باال می میرند تا این ابتدا اندام پایین انسان می
ي ما را  گیرد. اهللا متعال، عاقبت همه ، جان انسان را میي مرگ گاه فرشته رسد و آن می

 نیک و سعادتمند بگرداند.
*** 

نَّ رسوَل  اخلامس: عن أ�س -٩٢
َ
حٍد فَقاَل:  ا�َّ  أ

ُ
 يوم أ

ً
خَذ سْيفا

َ
ُخُذ م�ِّ «أ

ْ
َمْن يأ

اَل: » َهذا؟
َ
نا. ق

َ
نا أ

َ
ساٍن منهْم يُقول: أ

ْ
يِديُهم، لُكُّ إ�

َ
ُخذُ «فبسُطوا أ

َ
ْحجِم » هُ حبِقه؟فمْن يأ

َ
أ
َ
ف

بُو دجانة
َ
قوم، فقال أ

ْ
ُمرْشِ�َ�.ال

ْ
َخذهُ فَفلق بِِه َهام ال

َ
ه، فأ نا آُخذه حبقِّ

َ
[روايت  : أ

 )1(مسلم]
در روز احد، شمشیري به دست گرفت و  اهللا گوید: رسول می انس ترجمه:

ند و همه دست خود را دراز کرد» گیرد؟ چه کسی این شمشیر را از من می«فرمود: 
حق آن از من  چه کسی آن را به«فرمود:  گفت: من، من. پیامبر ها می هر یک از آن

گفت: من آن را  مردم توقف کردند؛ اما ابودجانه» گیرد (تا حقش را ادا کند)؟ می
گاه آن را گرفت و با آن، سرهاي مشرکان را  کنم. آن گیرم و حقش را ادا می می

 شکافت.
 خرشه است.] [نام ابودجانه، سماک بن

 شرح
روایت کرده است که به یکی از  حدیثی از انس بن مالک /مؤلف

هاي  کند. جنگ احد، یکی از غزوه ماجراهایی که در جنگ احد اتفاق افتاد، اشاره می
، کوهی در »احد«در آن، حضور داشت. کوه  اهللا ست که شخص رسول بزرگی

کشته شدن تعدادي از سران  و» بدر«نزدیکی مدینه است. شکست مشرکان در جنگ 
عیار بر ضد  و بزرگانشان در بدر، آنان را بر آن داشت که براي انتقام، جنگی تمام

به سوي مدینه حرکت کردند.  قصد جنگ با پیامبر ترتیب دهند؛ لذا به پیامبر
اي تشکیل داد تا پیرامون این  رسید، جلسه زمانی که خبر سپاه قریش به پیامبر

یزنی و مشورت با یارانش بپردازد. برخی از یارانش، مشورت دادند که موضوع به را
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گفتند:  می ها بجنگیم. این دسته از صحابه در مدینه بمانیم و در درون مدینه با آن
ها را  ها آن توانیم از روي بام شدند، می اگر مشرکان به مدینه حمله کردند و وارد مدینه 

ویژه جوانان و کسانی که از افتخار حضور در  هدف بگیریم. تعدادي از صحابه، به
نبرد بدر بازمانده بودند، مشورت دادند که به سوي مشرکان حرکت کنیم و در بیرون 

گاه نزد یارانش  اش رفت و لباس رزم پوشید. آن به خانه مدینه با آنان بجنگیم. پیامبر
هم قرار گرفتند. رویاروي » احد«بازگشت و فرمان حرکت را صادر کرد. دو لشکر در 

باش داد و صفوف لشکرش را به بهترین شکل آراست و پنجاه  فرمان آماده پیامبر
سپرد و به  ها را به عبداهللا بن جبیر نفر از تیراندازان ماهر را برگزید و فرماندهی آن

، یعنی کوه تیراندازان شهرت یافت، »الرماة جبل«آنان دستور داد در مکانی که بعدها به 
چه در حالت شکست باشیم و چه در حالت پیروزي، «ها فرمود:  ر شوند و به آنمستق

ي جنگ زده شد و جنگ، آغاز گردید؛ مشرکان شکست  جرقه». سرِ جایتان بمانید
آوري غنایم شدند. هنگامی که  خوردند و پا به فرار گذاشتند و مسلمانان مشغول جمع

دیگر گفتند: براي گرفتن  د، به یکتیراندازان پیروزي دوستانشان را مشاهده کردن
را به آنان  ي تیراندازان، فرمان پیامبر آوري آن پایین برویم. فرمانده غنیمت و جمع

یادآوري کرد که نباید تحت هیچ شرایطی، گردنه را ترك کنند؛ اما آنان گمان کردند 
ها  از آنکه کار تمام شده است؛ زیرا دیدند که مشرکان گریختند و فقط تعداد اندکی 

 اند؛ لذا گردنه را ترك کردند. مانده
سوارکاران قریش، فرصت را از دست ندادند و با عبور از این گردنه، مسلمانان را 

ور شدند و همان اتفاقی افتاد  گیر کردند و به میان مسلمانان حمله از پشت سر غافل
ن، از جمله شیر خدا که پروردگار توانا و حکیم، مقدر کرده بود؛ هفتاد تن از مسلمانا

 به شهادت رسیدند. ، عموي پیامبرو رسولش، حمزه بن عبدالمطلب
پس از این مصیبت بزرگی که به مسلمانان رسید، به خود آمدند و گفتند: چرا 

ها سربازان  با ماست و ما، سپاهیان اهللا هستیم و آن اهللا شکست بخوریم؟ رسول
 فرماید: می هاست؟ اهللا شیطان هستند و شیطان، با آن
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﴿ ٓ ا َولَمَّ
َ
َ�ٰ  أ

َ
ِصيَبةٞ  ُ�مَبتۡ أ َصبۡ  قَدۡ  مُّ

َ
ٰ  ُتمۡ قُلۡ  َهاَليۡ ّمِثۡ  ُتمأ َّ�

َ
 ِعندِ  ِمنۡ  ُهوَ  قُۡل  َذ�ۖ َ�ٰ  �

نُفِسُ�ۡمۗ 
َ
    ]١٦٥: آل عمران[  ﴾أ
چرا هنگامی که در (جنگ احد) تلفاتی به شما وارد شد که خودتان دو برابرش را (در جنگ  

ي  د کرده بودید، گفتید: این آسیب از کجا به ما رسید؟ بگو: از ناحیهبدر) به دشمن وار
 خودتان بود.

 طور که اهللا شما، خود باعث این تلفات بودید؛ زیرا سرپیچی کردید. همان
 فرماید: می

﴿ ٰٓ  ٱ ِ�  ُتمۡ زَ�ۡ َوتََ�ٰ  ُتمۡ فَِشلۡ  إَِذا َح�َّ
َ
ٓ  دِ َ�عۡ  ّمِنۢ  ُتموََعَصيۡ  رِ مۡ ۡ� ٰ  َما َرٮ

َ
  ﴾ُ�ِبُّونَۚ  امَّ  ُ�مأ

   ]  ١٥٢: آل عمران[ 
هاي  که سستی کردید و به کشمکش پرداختید و پس از آن، نافرمانی نمودید که نشانه تا آن

 پیروزي را که مورد پسندتان بود، به شما نشان داد.

ها ناگوار بود، اما  در نتیجه، این تلفات ناگوار به شما وارد شد؛ اگرچه این اتفاق
ذکر فرموده و » عمران آل«ي  در سوره هاي بزرگی بود که اهللا متبرآمده از حک

خوبی  هاي بزرگ این غزوه، به ي حمکت درباره» زاد المعاد«در  /القیم حافظ ابن
 ام. جا ندیده هاي دقیقی را هیچ سخن گفته است و بنده، چنین تحلیل

چه کسی، «شمشیري برداشت و فرمود: » احد«ي  در عزوه اهللا هر حال، رسول به
همه، دستان خود را دراز کردند تا شمشیر را بگیرند و » گیرد؟ این شمشیر را از من می

گیرد تا  چه کسی، آن را از من می«فرمود:  گفت: من، من. پیامبر ها می هر یک از آن
ترسیند که شاید  جا بود که همه، پا پس کشیدند؛ چون می آن» حقش را ادا کند؟

 کنند؛ زیرا حق شمشیر، زیاد بود و باید به قولی که به پیامبر نتوانند حقش را ادا
کننده بود که شاید از اداي حقش  ها نگران کردند و این، براي آن دادند، عمل می می

گیرم و  توفیق داد که بگوید: من، آن را می به ابودجانه عاجز باشند؛ اما اهللا
و با آن، جنگید و سرهاي مشرکان را  راستی حقش را ادا کرد کنم. و به حقش را ادا می

 شکافت.
قدم شود و درنگ نکند و  یابیم که انسان باید براي کارهاي نیک، پیش لذا درمی

کمک بخواهد و بداند که اگر از اهللا متعال درخواست کمک کند  بدین منظور از اهللا
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کمکش  طور قطع اهللا و به او حسن ظن داشته و به کمکش امیدوار باشد، به
 فرماید. می

پندارند و از  دهند، بزرگ و زیاد می گاه، برخی از مردم عبادتی را که انجام می
ایستند؛ اما انسان باید از اهللا کمک بخواهد و توکلش بر او  رو از عبادت باز می این

درخواست توفیق کنی و بر او توکل نمایی و به کاري بپردازي که  باشد. اگر از اهللا
یابی و اهللا متعال، تو را  مطمئن باش که به خیر و نیکی، دست می مورد پسند اوست،

 طور که فرموده است: دهد. همان یاري می

ۡ  َوَمن﴿ ِ ٱ َ�َ  َ�َتَو�َّ     ]٣:  الطالق[  ﴾ۥٓۚ ُبهُ َحسۡ  َ�ُهوَ  �َّ
 ست. و هر کس بر اهللا توکل کند، اهللا برایش کافی

که  باشد؛ چنان امتش می ي به همه اهللا گر توجه رسول بیان حدیث انس
شمشیر را به یکی از یارانش، اختصاص نداد؛ بلکه این فرصت را به همه داد که هر 

رو  ها که خواسته باشد، شمشیر را تحویل بگیرد و حق را ادا کند. از این یک از آن
ردش یکداري و تبعیض بپرهیزد و رو هرکس که مقام و مسؤولیتی دارد، باید از جانب

کند؛ زیرا  داري می ي نباشد که دیگران گمان کنند که از افراد مشخصی جانبا گونه به
آمد تبعیض در میان افراد و قشرهاي جامعه، پیدایش اختالف و چنددستگی  پی

خواهد بود و این تأثیر بدي در جامعه دارد؛ البته اگر سبب برتري دادن فرد یا افرادي 
که دیگران از آن نابرخوردارند، اشکالی  هایی باشد ها و ویژگی بر دیگران، توانایی

ندارد؛ اما باید دلیل این امتیاز یا برتري را براي همه بیان کرد تا بدبینی یا اعتراضی 
 پیش نیاید.

*** 

�س بن مالٍك  -٩٣
َ
تَيَْنا أ

َ
�ْ�ِ بِن عديِّ قال: أ ادس: عن الزُّ ىق  السَّ

ْ
فَشكْونا إيلِه ما نل

اِج. فقال:  َجَّ ي بْعده رَشٌ منه حىتَّ تلَقوا ر�َُّ�مْ اْصرِب «من احلْ
َّ

 واذل
َّ
يت زماٌن إال

ْ
». وا فإِنَّه ال يأ

 )1(. [روايت خباري]سمعُته مْن نبيُِّ�مْ 

 .7068صحیح بخاري، ش:  )1(
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رفتیم و از رفتاري که  گوید: نزد انس بن مالک زبیر بن عدي می ترجمه:
ه صبر کنید؛ زیرا هر زمانی ک«فرمود:  کرد، شکایت کردیم. انس حجاج با ما می

که پروردگارتان را  آید، زمان بعدي، بدتر خواهد بود و این رویه ادامه دارد تا آن می
 شنیدم. این را از پیامبرتان». مالقات کنید

 شرح
اي دیگر نزد انس بن  از زبیر بن عدي روایت کرده است که او و عده /مؤلف

سال  90با عمري طوالنی کرد و تقری رفتند. انس اهللا زار رسولتگ، خدممالک
هاي زیادي پدید آمد. مردم  اش، فتنه پس از هجرت نبوي زنده بود و در طول زندگی

رفتند تا از ظلم و ستم حجاج بن یوسف ثقفی شکایت کنند؛  نزد انس بن مالک
ریزي و قتل  امیه بود و به ستم و خون حجاج، یکی از امیران و کارگزاران خلفاي بنی

ست که مکه را  و خودکامه بود. حجاج، همان کسی رمگو کشتار، شهرت داشت و ست
محاصره کرد و کعبه را با منجنیق هدف  $گیري و کشتن عبداهللا بن زبیر براي دست

کرد. از  که کعبه یا بخشی از آن، ویران شد. وي، ستم زیادي به مردم می قرار داد تا این
صبر «ها فرمود:  به آن رفتند. انس رو مردم براي شکایت نزد انس بن مالک این

این صحابی بزرگوار، مردم را به صبر و شکیبایی در برابر ستمِ حاکمان ». کنید
ست  ران بر مردم، ظلم و ستمیمگفراخواند؛ زیرا یکی از دالیل سیطره و چیرگی ست

 فرماید: می گونه که اهللا که در میان خود مردم رواج دارد؛ همان

ٰ ٱ َض َ�عۡ  نَُوّ�ِ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿ ْ  بَِما �ضَۢ َ�عۡ  لِِم�َ ل�َّ      ]١٢٩: األنعام[  ﴾١٢٩ ِسُبونَ يَ�ۡ  َ�نُوا
 کنیم.کاران را بر برخی دیگر به سبب کردارشان مسلّط می چنین برخی از ستماین

وقتی شاهد ظلم و ستم حاکمان بودي و دیدي که به جان و مال مردم تعرض 
نمایند، در وضعیت مردم  تراشی می مانع ها و دعوت به سوي اهللا کتتد یا میان آن می

 و شهروندان آن جامعه بیندیش و خواهی دید که ریشه و خاستگاه این مصیبت، خود
ري را بر گماند و اهللا متعال، حاکمان ست مردم هستند؛ زیرا از راه حق، منحرف شده

گونه  ها مسلط کرده است. حدیث نیست؛ اما سخن بزرگان است که حاکم شما، آن آن
شود که به یکی از شاهان اموي خبر رسید که پشت  گفته میکه خود، هستید.  است

رو  کنم عبدالملک بن مروان بوده است؛ از این گویند؛ گمان می سرش سخنانی می
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خواهید که ما براي  مردم و بزرگانشان را جمع کرد و گفت: اي مردم! گویا شما می
خواهید که ما براي شما،  ت: اگر میشما، مثل ابوبکر و عمر باشیم؟ گفتند: آري. گف

 همانند ابوبکر و عمر باشیم، شما براي ما مثل مردم و شهروندان ابوبکر و عمر باشید!
ها  یعنی مردم، بر دین حاکمان خود هستند و اگر ظلمی از سوي حکومت

یکی از خوارج نزد علی  رد خود مردم دارد.یکگیرد، ریشه در رفتار و رو صورت می
کردند،  رفت و پرسید: اي علی! چرا مردم از ابوبکر و عمر اطاعت می البط بن ابی

که شهروندان ابوبکر و عمر،  براي این«پاسخ داد:  کنند؟ علی ولی از تو اطاعت نمی
 ».من و امثال من بودیم؛ اما شهروندان من، تو و امثال تو هستند

وظیفه است و انسان صبر و شکیبایی، یک ». صبر کنید«فرمود:  بنابراین، انس
باید صبور و شکیبا باشد و هر سختی و رنجی، گشایشی دارد؛ نباید گمان کنیم که 

آیند و به صورت  اره پدید میکبی ها به شوند. گاه بدي سادگی حل می مشکالت، به
رسند، اما ماندگار نیستند؛ لذا باید صبر کنیم و مسایل و مشکالت را با  ناگهانی سر می
 فرماید: می و حوصله، حل و فصل نماییم. اهللاحکمت و صبر 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ۡص ٱ َءاَمنُوا وا ُ�ِ  ْ ْ  وََصابُِروا ْ ٱوَ  َوَرابُِطوا َ ٱ �َُّقوا    ﴾٢٠٠ لُِحونَ ُ�فۡ  لََعلَُّ�مۡ  �َّ

     ]٢٠٠: آل عمران[ 
تقواي اهللا پیشه اي مؤمنان! شکیبایی کنید و پایداري نمایید و براي جهاد آماده باشید و  

 سازید تا رستگار شوید.

اگر خواهان رستگاري هستید، راهش همان است که در این آیه، ذکر شده است: 
شکیبایی کنید، پایداري نمایید، پیوسته به دنبال کار نیک باشید (که جهاد، در رأس «

 ».ی پیشه سازیدهآن است)، و تقواي ال
آید، زمان بعدي، بدتر خواهد  میهر زمانی که «فرمود:  سپس انس بن مالک

این را از پیامبرتان، ». که پروردگارتان را مالقات کنید بود و این رویه ادامه دارد تا آن
آید، زمان بعدي، بدتر  هر زمانی که می«فرموده است:  شنیدم؛ یعنی پیامبر محمد

یت دینی، که وضع از جمله این». که پروردگارتان را مالقات کنید خواهد بود تا آن
اي  بدتر خواهد شد؛ البته بدتر شدن اوضاع، مطلق نیست. به عبارت دیگر: اگر در پاره

شود. البته هرچه رفاه و  گردد، در مواردي هم اوضاع بهتر می از موارد، اوضاع بدتر می
طلبی،  یابد. آسایش ها نیز افزایش می ها و بدي شود، شرارت تر می آسایش عمومی بیش
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اندیشد، به  کشاند؛ زیرا وقتی انسان به آسایش جسمی خود می نابودي میانسان را به 
شود که جسم  ي فکر و خیالش، این می کند و همه تر فکر می آرامش قلبی خویش کم

پوسد، در رفاه و آسایش  گردد و می خاکی خود را که سرانجام، خوراك مار و مور می
تر کسی  ها آمده و کم بر سرِ انسانست که امروزه  قرار دهد. این، همان بالي بزرگی

شود که از خانه و کاخ و ماشین و فرش و خورد و خوراکش حرف نزند.  دیده می
هاي مالی  خوانند، هدفی جز رسیدن به موقعیت حتی برخی از کسانی که درس می

اند و دنیا و  اند که براي هدف بزرگی آفریده شده ها از یاد برده ندارند. گویا انسان
 هاي آن، فقط یک وسیله است؛ نه هدف. نعمت

گونه استفاده  گوید: انسان باید از مال و ثروتش آن می /عالمه ابوالعباس حرانی
گیرد یا از دستشویی براي قضاي حاجت  کند که از االغ براي سوار شدن، کار می

 نماید. استفاده می
اند؛ پس  درك کردهکنند، حقیقت مال دنیا را  ها که از مالشان استفاده می آري! آن

ي هدف و  ي فکر و خیالت را به خود مشغول نسازد و دنیا، همه مال و ثروت، همه
 مقصدت نباشد.

ي دنیا به سوي مردم گشوده شود و نگاه مردم  گوییم: هرچه دروازه رو می از این
فرموده  کنند. پیامبر ي آخرت، زیان می به سوي دنیا برود، به همان نسبت درباره

ْ�َيا «است:  ْن ُ�ْفتََح َعلَيُْ�ُم ادلُّ
َ
َخىَش َعلَيُْ�ْم أ

َ
َما أ ْخىَش َعلَيُْ�ْم َو��َّ

َ
َفْقَر أ

ْ
ِ َما ال َوا�َّ

ْهلََكتُْهمْ 
َ
من براي شما «یعنی:  )1(؛»َ�تَنَافَُسوَها َكَما َ�نَافَسَها َمن قبلَُ�م َ�تُْهِلَكُ�ْم َكَما أ

ي دنیا به روي شما گشوده  رسم که دروازهت از بابت فقر نگران نیستم؛ بلکه از این می
شود و مانند گذشتگان که بر سر دنیا با هم رقابت کردند، شما نیز به رقابت با 

گونه که آنان را به هالکت کشاند، شما را نیز به هالکت  دیگر بپردازید و دنیا همان یک
 ».برساند

ست که امروزه  درست فرموده است؛ دنیا و دنیاطلبی، همان چیزي اهللا رسول
ها براي  مردم را به هالکت و نابودي رسانیده و کارشان به جایی رسیده که گویا آن

سان به چیزي مشغول  ها خلق نشده است! و بدین اند و دنیا، براي آن دنیا آفریده شده
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اند،  ها آفریده شده و هدفی را که خودشان براي آن خلق شده اند که براي آن گشته
ي ما را از این  روزي و بدبختی نیست. اهللا، همه د. این، چیزي جز تیرهان فراموش کرده

 بال مصون بدارد.
این حدیث، دلیلی بر وجوب صبر و شکیبایی در برابر ظلم و جور حاکمان 

رسد که ما و حاکمان در برابر شاه شاهان و فرمانرواي  است؛ زیرا روزي فرا می
ان خواهیم بود و اگر به ما ستم کسرابر و یایستیم و همه با هم ب می راستین، اهللا

طور نیست که  ها شکایت کنیم. این ی از آنهتوانیم در دادگاه عدل ال کرده باشند، می
ران، مانند گرد و غبار، از میان برود و مورد رسیدگی قرار نگیرد؛ مگظلم و جور ست

گیرند و همه در  اران، میمکاي را از ست دیده هرگز! روز قیامت، حق هر مظلوم و ستم
ایستند تا در میانشان، به عدالت داوري شود. پس، صبر کن و منتظر  می برابر اهللا

ست  خاطر شوي. انتظار گشایش، عبادتی گشایشی از سوي اهللا باش تا آرام و آسوده
فرموده است:  اهللا ي آن به اهللا متعال، نزدیکی بجویی؛ رسول وسیله توانی به که می

ُعرِس �رُْساً واْعلَْم أّن «
ْ
نَّ َمَع ال

َ
َكْرب، وأ

ْ
َفَرَج َمَع ال

ْ
نَّ ال

َ
رْب، وأ و «یعنی:  )1(؛»انلَّرْصَ َمَع الصَّ

ست و گشایش، با تحمل رنج و سختی؛  بدان که پیروزي و موفقیت با صبر و شکیبایی
 ».ست و در کنار هر سختی، آسانی

وضاع بدتر این حدیث، هشداري نسبت به این است که با گذشت روزگار، ا
 )2(؛»َمْن يَِعْش ِمنُْ�ْم فََس�ى اْخِتالفاً كِث�ا«روزي به یارانش فرمود:  شود. پیامبر می

گمان ». هاي زیادي خواهد بود هرکس از شما زنده بماند، شاهد اختالف«یعنی: 
هاي  رمان نسبت به پیشینیان، شاهد اختالفات و نابسامانیمتکنم به نسبت عمرِ ک می

ها قبل هنگام  کرد که سال ایم. یکی از افراد قابل اعتماد برایم تعریف می ودهتري ب بیش
اذان صبح، صف اول این مسجد (مسجد جامع عنیزه) آکنده از نمازگزارانی بود که 

داران اینک کجا هستند؟ خیلی  زنده آمدند؛ اما این شب جا می براي نماز شب به این
طور که  مردم، مثل پرندگان بود؛ هماناند! اوضاع، عوض شده. قبالً توکل  کم

 ).6806صحیح است؛ نک: صحیح الجامع ( )1(
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ْ�ِ َ�ْغُدو مِخاصاً وتُروُح بَِطانًااكَ «فرموده است:  اهللا رسول
پرندگان  مانند«یعنی:  )1(؛»لطَّ

کنند و در پایان روز،  هایشان را گرسنه و با شکم خالی ترك می که ابتداي روز، النه
کردند و از اهللا روزي  عا میمردم در گذشته، بامداد د ».گردند با شکم سیر بازمی

نمودند؛ اما  ، روزي خود را دریافت میبستگی به اهللا خواستند و با امید و دل می
تر مردم از دعا و درخواست روزي، غافلند و به غیر اهللا، امید و اعتماد  اینک بیش

 شود که بدان وابسته است. دارند. و هرکس به چیزي واگذار می
به سوي او  ي اخیر، بسیاري از جوانان به توفیق اهللاها الحمدهللا که در سال

هاي  تر جوانان به سوي دین و ارزش اند و روز به روز، شاهد بازگشت بیش بازگشته
کنم که بر توفیق جوانان بیفزاید. وقتی  دینی هستیم و از اهللا متعال درخواست می

گیري  وت چشمکنیم، شاهد تفا هاي گذشته را با چند سال اخیر مقایسه می سال
شد، اما الحمدهللا که امروزه  ر جوانی در مسجد دیده میمتهستیم. بیست سال قبل، ک

ست و  یهشوند، جوان هستند. این، لطف ال تر کسانی که در مسجد حاضر می بیش
کند. شک نکنید که وقتی مردم نیک و شایسته شوند،  انسان را به آینده امیدوار می
کیشان  ي هم اگزیرند خود را اصالح کنند. ما براي همهحاکمان و مسؤوالنشان نیز ن

ي خود در تمام نقاط جهان که به توفیق اهللا متعال بر راه راست  نیک و شایسته
حاکمانشان را اصالح  کنیم که اهللا اند، از صمیم قلب آرزو می استقامت کرده

ان خوبی خواهید دهیم که صبر کنید؛ سرانجام، حاکم بگرداند و به برادرانمان نوید می
 داشت؛ زیرا اگر مردم اصالح شوند، حاکمانشان نیز ناگزیرند خود را اصالح کنند.

*** 

ابع: عن أيب هر�رة -٩٤ نَّ رسول ا�َّ  السَّ
َ
، هل «قال:  أ

ً
ْعمال سبعا

َ
بادروا باأل

 
ً
و هرما

َ
 ُمفِسداً، أ

ً
ْو مرضا

َ
، أ

ً
ْو غٌ� ُمْطغيا

َ
، أ

ً
 فقراً ُمنسيا

َّ
وِ  تَنَتظروَن إال

َ
 ُ�هزاً أ

ً
و موتا

َ
ُمْفنداً أ

مر
َ
ْد� وأ

َ
اعُة أ اعة فالسَّ وِ السَّ

َ
ال فرشُّ اَغئب يُنَتظر، أ جَّ  )2(».ادلَّ
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پیش از فرارسیدن هفت چیز، «فرمود:  اهللا رسول«گوید:  می ابوهریره ترجمه:
به سوي اعمال نیک بشتابید؛ آیا جز این هفت مورد، انتظار یا توقع دیگري دارید؟ 

اي که  کننده، یا پیري گر، یا بیماري و مرضی تباه آور، یا ثروتی طغیان ري نسیانفق
شود، یا مرگی ناگهانی، یا دجال که بدترین غایب مورد انتظار  باعث زوال عقل می

 ».باشد تر می تر و تلخ است یا رستاخیز که سخت
 شرح

نیک  به تعجیل در کارهاي اهللا تر چندین حدیث بیان شد که رسول پیش
در این حدیث به هفت مورد اشاره فرموده که انسان  سفارش نموده است؛ پیامبر
ْعمال «ها به انجام کارهاي نیک بپردازد. فرمود:  باید پیش از فرارسیدن آن

َ
بادروا باأل

رسد؛ از جمله: فقر.  گانه، به انسان می ؛ یعنی سرانجام، یکی از این موارد هفت»سبًعا
به او مال و ثروت  طه با رزق و روزي، دو حالت دارد: گاه، اهللانسان همیشه در راب

رساند و او را از خانه و خانواده برخوردار  بخشد و او را به پست و مقامی می می
گرداند؛ اگر انسان، در این حالت  نیاز می  سان او را ثروتمند و بی سازد و بدین می

گردد و از  متکبر و مغرور میگذارد و  خودبین شود، سر به طغیان و سرکشی می
 فرماید: می گونه که اهللا کند. همان عبادت اهللا متعال، سرپیچی می

﴿ ٓ ن ٦ َ�ٰٓ َ�َطۡ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ إِنَّ  َ�َّ
َ
    ]٧  ،٦: العلق[  ﴾٧ َ�ٰٓ َتغۡ سۡ ٱ رََّءاهُ  أ

 د.بین نیاز می نهد. هنگامی که خود را بی حقا که انسان (عجیب است و) سر به طغیان می

دهد که هر مقام و ثروتی که داشته باشی،  به انسان هشدار می گاه اهللا آن
 گردي: سرانجام به سوي اهللا بازمی

    ]٨: العلق[  ﴾٨ َ�ٰٓ لرُّجۡ ٱ َرّ�َِك  إَِ�ٰ  إِنَّ ﴿
 یقین بازگشت، به سوي پروردگار توست. به

برخی از ست؛  هاي فساد و سرکشی نیازي، یکی از اسباب و خاستگاه ثروت و بی
هاي  هستند و آدم ها تا زمانی که فقیرند و ثروتی ندارند، همواره متوجه اهللا انسان

بخشد، سر به طغیان  ها می که اهللا متعال ثروتی به آن رسند؛ اما همین نظر می فروتنی به
 شوند. گذارند و مغرور و متکبر می می
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یزها را از یاد ببرد. شود انسان، خیلی چ و اما حالت دوم، فقر است که باعث می
سان  دارد و بدین دستی، انسان را به تالش و تکاپو براي کسب روزي وا می فقر و تنگ

آور و فقري که باعث از یاد  رو ثروت طغیان ماند؛ از این انسان از کارهاي مهم، بازمی
 اش بر بنده شود، هر دو براي انسان، بد است. بنابراین اگر اهللا بردن امور مهم می

آور، مصون بدارد و  دستی نسیان آور و فقر و تنگ منت بگذارد و او را از ثروت طغیان
انسان وضعیت متوسطی داشته باشد و از عبادت اهللا متعال غافل نشود، این، از 

 بختی اوست. سعادت و خوش
بختی، به مال و ثروت نیست؛ زیرا مال و ثروت، گاه، انسان را  سعادت و خوش 

 ی بیندیش که:هي ال دارد. لذا در این فرموده کشی وا میبه طغیان و سر

وۡ  َذَكرٍ  ّمِن الِحٗ َ�ٰ  َعِمَل  َمنۡ ﴿
َ
نَ�ٰ  أ

ُ
ۖ  ةٗ َحَيوٰ  ۥيِيَنَّهُ َفلَُنحۡ  ِمنٞ ُمؤۡ  وَُهوَ  أ  َطّيَِبٗة

جۡ  زَِ�نَُّهمۡ َوَ�َجۡ 
َ
حۡ  رَُهمأ

َ
ْ  َما َسنِ بِأ     ]٩٧: النحل[  ﴾٩٧ َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا

بخشیم و به آنان مطابق  اي می اري اعم از مرد و زن زندگی نیک و پاکیزهبه هر مؤمن نیکوک
 دهیم. بهترین کردارشان پاداش می

؛ چه ثروتمند باشد و چه »بخشیم اي به او می زندگی نیک و پاکیزه«فرماید:  می
ِمن  إنَّ ِمن ِعباِدي َمن لَو أغنيتُُه ألفَسَدُه الغ� ، و�نَّ «فقیر. در حدیث قدسی آمده است: 
در میان بندگانم، کسانی هستند که اگر «یعنی:  )1(؛»عبادي َمن لَو أفقرتُُه ألفسَدُه الفقرُ 

کشاند؛ و  نیازي، آنان را به فساد و تباهی می ها را ثروتمند سازم، ثروت و بی آن
ي فساد و  دستی مایه  ها را فقیر بگردانم، فقر و تنگ بندگانی هم هستند که اگر آن

 ».گردد می تباهی آنان
اي  آري! واقعیت این است که براي برخی از مردم، فقر بهتر است و براي عده

آور است و ثروتی که  نسبت به فقري که نسیان اهللا ري؛ اما رسولنگهم، ثروت و توا
 شود، هشدار داده است. باعث طغیان و سرکشی می
ْو مرضاً ُمفِسدا«و اما سومین هشدار: 

َ
سان را نابسامان و تباه ؛ بیماري، وضعیت ان»أ

باشد؛ اما  درست است، سرحال و شاداب می گرداند. انسان هنگامی که سالم و تن می
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کند و فقط  گردد و احساس خفگی می حال یا بدحال می شود، بی هنگامی که بیمار می
ي  ماند و حال و حوصله اندیشد و از سایر کارها بازمی به خود و سالمتی خویش می

 دارد؛ چون رنجور و بیمار است.کس را ن هیچ
هاي  درست نیست و همواره در معرض بیماري انسان، همیشه سالم و تن

درست و  خیزند، تن هایی که وقتی از خواب برمی گوناگون قرار دارد. چه بسیار انسان
که بخوابند،  افتند یا قبل از این روز، در بستر بیماري می سالمند؛ اما بعد از ظهر همان

خواهند از خواب برخیزند، احساس کسالت و بیماري  ؛ ولی هنگامی که میسالمند
که بیمار  کنند. لذا انسان باید نسبت به سالمتی خود، هوشیار باشد و پیش از آن می

 شود، به کارهاي نیک و شایسته بپردازد.
و هرماً ُمْفِنًدا«چهارم: 

َ
انسان ». شود اي که باعث زوال عقل می پیري«؛ یعنی: »أ

گردد و گاه به  تر می حافظه گذرد، کم گذارد و عمري از او می رچه پا به سن میه
حدي از پیري و فرتوتی  به ي اهللا شود و به فرموده فراموشی و زوال عقل، دچار می

بسا از خردمندترین مردم بوده، اما  برد. چه دانسته است، از یاد می رسد که هرچه می می
تر شده است. چون توان درك  ها و بلکه بچه مانند بچه حال که پیر و فرتوت گردیده،

باشد؛ اما آدم پیر و فرتوت که دچار زوال عقل یا فراموشی شده،  بچه، پایین می
ها  هاي زیادي کسب یا تجربه نموده و حاال آن دورانی را پشت سر گذاشته که دانستنی

بینیم که  رو می ؛ از اینباشد تر و دشوارتر می را از یاد برده است! و این، خیلی سخت
ها، نزدیکان و  اند، بیش از بچه وردگان فرتوتی که دچار فراموشی شدهلخبسیاري از سا

 برد. پناه می از این حالت به اهللا کنند. پیامبر ي خود را اذیت می خانواده
ي ما را از چنین وضعیتی مصون بدارد؛ زیرا پیري  از اهللا متعال بخواهیم که همه

ي رنج و اذیت خود انسان است و هم دیگران  فراموشی و زوال عقل، هم مایه توأم با
ترین و عزیزترین فرد انسان، در آن  اندازد و چه بسا نزدیک را به رنج و زحمت می

کند که آدم، هرچه زودتر بمیرد و اگر بر زبان نیاورد، چه بسا به زبانِ  زمان آرزو می
 حال، چنین آرزویی نماید.

انسان، ». گیرکننده مرگ ناگهانی و غافل«؛ یعنی: »موتاً ُ�هزاً «جمین هشدار: و اما پن
گاه بلند  رود و هیچ واب میتخمیرد. گاه براي خوابیدن به رخ بدون هشدار قبلی می
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رود و گاه در حال راه رفتن  شود و گاه روي صندلی کارش نشسته و از دنیا می نمی
 شود؛ پیامبر میرد، اعمالش قطع می که می رسد. انسان همین است که مرگش فرامی

ْو «فرموده است: 
َ
 ِمْن َصَدقٍَة َجاِرَ�ٍة أ

َّ
 ِمْن ثََالثٍَة إِال

َّ
إَِذا َماَت اِإل�َْساُن اْ�َقَطَع َ�نُْه َ�َملُُه إِال

 ُ
َ

ٍ َصاِلٍح يَْدُعو هل
َ

ْو َودل
َ
ٍم يُنْتََفُع بِِه أ

ْ
اش میرد، پاد هنگامی که انسان می«یعنی:  )1(؛»ِعل

ي جاري، یا علم و دانش سودمندي که  گردد؛ مگر از سه عمل: صدقه اعمالش قطع می
 ».کند اي که برایش دعا می شود، یا فرزند شایسته از آن استفاده می

 گیر کند، به سوي کارهاي نیک بشتاب. که مرگت فرارسد و تو را غافل لذا پیش از آن
ال فرشُّ اَغئب يُنتَظر«ششم:  جَّ ِو ادلَّ

َ
یا دجال که بدترین غایب مورد «؛ یعنی: »أ
ست که در آخر زمان ظهور  گو، و کسی ، یعنی بسیار دروغ»دجال». «انتظار است

ي بزرگش، چهل روز در  نماید. دجال با آن فتنه کند و ادعاي ربوبیت و خدایی می می
وز سوم، ماند. روز اول، برابر با یک سال است؛ روز دوم، برابر با یک ماه و ر زمین می

 ست؛ اما اهللا کند و سایر روزهایش، همانند روزهاي عادي با یک هفته برابري می
که دجال به آسمان دستور  کس نداده است؛ چنان دهد که به هیچ هایی به او می توانایی

دهد که زمین بروید،  بارد. دستور می دهد که ببارد و به فرمانش از آسمان، باران می می
کند که زمین بخشکد و بارانی از آسمان نازل نشود  یابد. یا امر می یو فرمانش تحقق م

گردد. بوستان و آتشی با اوست؛ بوستان یا بهشتی که  سان همه جا خشک می و بدین
 با خود دارد، در حقیقت دوزخ است؛ و برعکس، آتشی که با اوست، بهشت است.

ي انگور، برآمده  گوي کذاب، لوچ و نابیناست و چشمش مانند دانه این دروغ
؛ (ك، ف، ر) و هر مؤمنی »کافر«باشد و میان دو چشمش نوشته شده است:  می
توانند  سواد؛ اما منافقان و کافران، نمی تواند آن را بخواند؛ چه باسواد باشد و چه بی می

ي کافر را که در میان چشمان دجال نوشته شده است، بخوانند؛ اگرچه باسواد  کلمه
 ست. یههاي ال کی از نشانهباشند. این، ی
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فرستد تا رویاروي دجال بایستد و بدین  را به زمین می عیسی بن مریم اهللا
طور که در برخی از احادیث آمده  آید و همان از آسمان، پایین می ترتیب عیسی

 کشد. دهد و می جنگد و او را شکست می اي از فلسطین، با او می است، در ناحیه
ي  ست که ظهور خواهد کرد؛ زیرا فتنه دترین غایبیهر حال، دجال ب به
ُعوُذ «گوییم:  کنیم و می ي نمازهایمان دعا می رو در همه ست؛ از این بزرگی

َ
اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

َمِسي
ْ
َمَماِت، َوِمْن فِتْنَِة ال

ْ
َمْحيَا َوال

ْ
، َوِمْن فِتْنَِة ال َقرْبِ

ْ
ِح بَِك ِمْن َعَذاِب َجَهنََّم َوِمْن َعَذاِب ال

الِ  جَّ ي زندگی و مرگ، و از  یا اهللا! از عذاب دوزخ، عذاب قبر، از فتنه«یعنی:  )1(؛»ادلَّ
 ».برم ي دجال به تو پناه می فتنه

در زندگی   ترین فتنه طور خاص ذکر کرد که بزرگ ي دجال را به از آن جهت، فتنه
 رود. شمار می بشریت به

اعة«هفتم:  ِو السَّ
َ
میرند. و  ت که وقتی فرارسد، همه می؛ یعنی برپا شدن قیام»أ

 فرماید: می گونه که اهللا باشد؛ همان تر می تر و تلخ رستاخیز (قیامت) سخت

اَعةُ ٱ بَلِ ﴿ اَعةُ ٱوَ  ِعُدُهمۡ َموۡ  لسَّ دۡ  لسَّ
َ
َمرُّ  َ�ٰ أ

َ
    ]٤٦: القمر[  ﴾٤٦ َوأ

 باشد. تر می تر و تلخ گاه آنان است و رستاخیز، سخت بلکه رستاخیز، وعده

گانه هشدار داده و به ما فرمان داده است که  نسبت به این امور هفت یامبرپ
ها، به سوي کارهاي نیک بشتابیم؛ لذا اي برادر  پیش از فرا رسیدن هر یک از این

که فرصت از دست برود، به انجام کارهاي نیک بپرداز؛ اینک  مسلمان! پیش از آن
که توان و نیرویی براي انجام کار نیک  رسد شاداب و توانمند هستی؛ اما روزي فرامی

نداري. پس بشتاب و خود را به نیکوکاري عادت بده و وقتی به نیکی کردن عادت 
توانی به انجام کارهاي نیک بپردازي؛ ولی اگر خود را به سستی و  سادگی می کنی، به

است از اهللا متعال درخومانی.  تنبلی عادت دهی، از پرداختن به کارهاي نیک بازمی
 ي ما را به ذکر و شکر و عبادتش، توفیق دهد. کنم که همه می

*** 
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نَّ رسوَل ا�َّ  -٩٥
َ
رُجالً ُ�بُّ ا�َّ  ألعِط�َّ هِذهِ الرايةَ «قال يوم خْيرب:  اثلامن: عنه أ

 يومئٍذ فتساوْرُت لَها قال عمر». ورُسوهل، يفَتح ا�َّ ىلَعَ يديهِ 
َّ
حبْبت اِإلمارة إال

َ
: ما أ

ْدىع لَها، فداع رسول ا�َّ ر
ُ
ْن أ

َ
ْ�َطاه إِيَّاها، وقاَل:  يلَع بن أيب طالب َجاَء أ

َ
امش وال «فأ

َتفْت حىتَّ يَفتح ا�َّ عليَك 
ْ
، ». تل تفْت، فرصخ: يا رسول ا�َّ

ْ
، ُ�مَّ وقف ولم يل

ً
سار يلعٌّ شيئا

َ
ف

قاتل انلَّاس؟ قال: 
ُ
نْ «ىلع ماَذا أ

َ
ُهْم حىتَّ �ْشهدوا أ

ْ
،  قاتل داً رسول ا�َّ نَّ ُ�مَّ

َ
، وأ  ا�َّ

َّ
ال � إال

 ِ ها، وِحساُ�ُهْم ىلع ا�َّ  حبَقِّ
َّ
موالُهْم إال

َ
إِذا فعلوا ذلك فقْد منعوا مْنك دماَءُهْم وأ

َ
[روايت ». ف

 )1(مسلم]
این پرچم را به «روز خیبر فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

و پیامبرش را دوست دارد و اهللا، فتح خیبر را به دست او  مردي خواهم داد که اهللا
گاه دوست نداشتم که به امارات و فرماندهی  گوید: هیچ می عمر». رقم خواهد زد

برسم، جز روز خیبر که خودم را باال گرفتم تا بلکه مرا بدین منظور صدا بزنند. 
برو و «داد و فرمود:  را فراخواند و پرچم را به او طالب علی بن ابی اهللا رسول

حرکت کرد و مقداري جلو رفت؛  علی». روي برنگردان تا اهللا، تو را پیروز بگرداند
خدا! بر سرِ  که روي بگرداند، با صداي بلند پرسید: اي رسول گاه ایستاد و بدون این آن

د با آنان پیکار کن تا گواهی دهند که معبو«فرمود:  ها بجنگم؟ پیامبر چه چیزي با آن
ي اوست. اگر شهادت دادند، جان و  راستینی جز اهللا وجود ندارد و محمد، فرستاده

 ».مالشان درامان است؛ مگر به حق آن و حسابشان با خداست
 شرح

این «روز خیبر فرمود:  اهللا نقل کرده است که رسول از ابوهریره /مؤلف
و در روایتی ». داردپرچم را به دست مردي خواهم داد که اهللا و پیامبرش را دوست 

 ».و اهللا و پیامبرش، او را دوست دارند«آمده است: 
ها و مزارعی از آنِ  روي داد؛ خیبر، قلعه» خیبر«ي  روز خیبر، یعنی روزي که غزوه

طور  صد میلی شمال غربی مدینه قرار داشت و همان ي یک یهودیان بود که در فاصله
فتح شد. مطابق قراردادي که میان  برهاي سیرت آمده است، توسط پیام که در کتاب

و یهودیان خیبر بسته شد، یهودیان به کار کشاورزي در خیبر ادامه دادند و  پیامبر
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جا از آنِ مسلمانان بود و این رویه تا خالفت عمر  نیمی از محصوالت کشاورزي آن
 ها را به شام تبعید کرد. آن که عمر ادامه داشت تا این بن خطاب
این پرچم را به دست مردي خواهم داد که اهللا و پیامبرش را «فرمود:  پیامبر

در گذشته، درفش یا پرچم لشکر به دست فرمانده بود تا سربازان یا ». دوست دارد
مشخص نکرد که پرچم را به چه  اهللا رزمندگان، به دنبال او حرکت کند. رسول

گوید:  می بن خطاب کسی خواهد داد؛ یعنی نام آن شخص را بیان نفرمود. عمر
که  گاه آرزوي امارت و فرماندهی نکردم، جز روز خیبر که خودم را به امید این هیچ

آن شب را  مرا ببیند و پرچم را به من بدهد، باال گرفتم. هر یک از صحابه پیامبر
پرچم را به دست او بدهد. صبح که شد،  در این آرزو سپري کرد که پیامبر

خبر دادند که  را صدا زد. به پیامبر طالب  یش علی بن ابیپسرعمو اهللا رسول
را به حضور خواست و از آب دهان  علی اهللا کند. رسول درد می چشم علی

بالفاصله بهبود یافت؛ انگار هیچ دردي نداشته  خویش به چشمانش مالید؛ علی
داد و  را به علی پرچم گاه پیامبر یقین اهللا متعال بر هر کاري تواناست. آن است. به

مطابق فرمان  علی». که اهللا، تو را پیروز گردانَد برو و برنگرد تا آن«به او فرمود: 
که روي بگرداند، با  به راه افتاد و مقداري که جلو رفت، ایستاد و بدون این پیامبر

روي برنگرداند؛ زیرا  ها بجنگم؟ علی صداي بلند پرسید: بر سر چه چیزي با آن
 ».و روي برنگردان«به او فرموده بود:  پیامبر

با آنان پیکار کن تا شهادت دهند که معبود برحقی جز اهللا «فرمود:  اهللا رسول
ي بسیار  این، کلمه». ي اوست وجود ندارد و گواهی دهند که محمد فرستاده

ها و زمین، مزیت و برتري دارد. انسان با گفتن این کلمه، از  ست که بر آسمان بزرگی
 ي اسالم است. شود. لذا شهادتین، دروازه کفر وارد اسالم می

اگر شهادت دادند، جان و مالشان درامان است؛ مگر «فرمود:  اهللا گاه رسول آن
ها جنگید و جان و مالشان  ؛ یعنی دیگر نباید با آن»به حق آن و حسابشان با خداست

. زیرا این، فقط »اهللا إال �ال«حق آن. یعنی مگر در برابر حقوق  در امان است؛ مگر به
زبان بگوید؛ بلکه شروطی دارد که باید  یک جمله یا عبارتی نیست که انسان، آن را به

، کلید اهللا إال ال�طور کامل رعایت شود. از یکی از سلف صالح پرسیدند: مگر  به
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ست؛ زیرا هر  بهشت نیست؟ پاسخ داد: آري؛ کلید بهشت است؛ اما عمل نیز ضروري
 لیدي باید دندانه داشته باشد.ک

خدا رحمتش کند که درست گفته است؛ هر کلیدي به دندانه نیاز دارد و کلید 
، »مگر به حق آن«...فرمود:  اهللا که رسول کند؛ لذا این بدون دندانه درب را باز نمی

ي اسالم خارج  را از دایره الاهللاإ �الي  شود که گوینده ي مواردي می شامل همه
شود  گوید، اما مرتکب اعمال کفرآمیزي می می الاهللا الاهلبسا کسی  کند؛ یعنی چه می

 رساند. گردد و این کلمه، سودي به او نمی که باعث خروجش از اسالم می
دیدي، ظاهرشان، شما را به  ها را می گفتند و اگر آن می الاهللاإ �المنافقان  

ها نزد  ر است! آنیتان، از همه قوکردید که ایمانش داشت و گمان می شگفت وامی
. سه تأکید در این »لََرُسول اهللا َك نَّ ��شهد «گفتند:  آمدند و به ایشان می می پیامبر

کردند و  . لذا ادعا می»اهللا لََرسول«در  »الم«و حرف  »أنّ «، »�شهد«عبارت وجود دارد: 
ي خدا هستی؛ ولی  ستادهیقین، تو فر طور قطع، و به دهیم که به گفتند: ما، گواهی می می

 ها آگاه است، فرمود: پروردگار متعال که از راز سینه

ُ ٱوَ ﴿ ُ ٱوَ  ۥلََرُسوُ�ُ  إِنََّك  لَمُ َ�عۡ  �َّ ۡ ٱ إِنَّ  َهدُ �َشۡ  �َّ ٰ  فِقِ�َ ُمَ�ٰ ل    ]  ١: املنافقون[ ﴾١ ِذبُونَ لََ�
 ویند.غگافقان، درودهد که من ي او هستی. و اهللا، گواهی می داند که تو فرستاده و اهللا می

ها  گواهی منافقان را که از سرِ ایمان نبود، رد کرد و گواهی داد که آن لذا اهللا
ویند. بنابراین، جان و مال کسی که غگدهند، درو در ادعایشان که چنین شهادتی می

بگوید، فقط بنا بر ضوابط و شرایط این کلمه، در امان است؛ زیرا  الاهللا الاهل
 ».مگر به حق آن«...مود: فر اهللا رسول

از اداي زکات امتناع ورزیدند؛ ابوبکر  اهللا ها پس از وفات رسول اي از عرب عده
باره با او سخن گفتند  ها شد. برخی از صحابه در این ي جنگیدن با آن آماده صدیق

 گویند، بجنگی؟ ابوبکر می الاهللا الاهلخواهی با کسانی که  و پرسیدند: چگونه می
جنگم؛  به اهللا سوگند، با کسی که میان نماز و زکات فرق بگذارد، می«داد:  پاسخ

و ». فرموده است: مگر به حق و حقوق آن باشد و پیامبر چراکه زکات، حق مال می
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بدین ترتیب با کسانی که حق اسالم را در اموالشان رعایت نکردند و از اداي زکات 
 شد. امتناع ورزیدند، جنگید و الحمدهللا پیروز

که از  بگوید، جان و مالش درامان است؛ مگر آن الاهللا الاهلکه هرکس  نتیجه این
رو علما  اداي حقوق این کلمه یا رعایت ضوابط و شرایط آن، امتناع نماید؛ از این

اند: اگر مردم یک منطقه یا آبادي، اذان و اقامه را ترك کنند، اگرچه  اهللا گفته رحمهم
که اذان و اقامه  ها جنگید و کشتنشان جایز است تا آن د با آنکافر نیستند، اما بای

بگویند. روشن است که اذان و اقامه، جزو ارکان اسالم نیست؛ اما جزو حقوق اسالم 
ها و کشتنشان واجب است؛  چنین اگر نماز عید را ترك کنند، پیکار با آن باشد. هم می

شد. لذا باید با آنان جنگید تا نماز عید با گانه نمی اگرچه نماز عید، مانند نمازهاي پنج
را برپا کنند. نماز عید، فرض کفایه یا نزد برخی از علما، سنت است؛ یا بنا بر قول 

باشد  جاست که پیکار با چنین کسانی، جایز می باشد. سخن این راجح، فرض عین می
ه تصریح نمود بدین نکت اهللا رو رسول تا به شعایر ظاهري دین، اذعان نمایند؛ از این

که با گفتن شهادتین، جان و مال انسان در امان خواهد بود؛ مگر در برابر حق و 
 حقوق اسالم.

شود که براي انسان جایز است که بدون  چنین برداشت می از حدیث ابوهریره
، بگوید که در آینده، چنین خواهم کرد؛ البته خبر دادن از عزم و »شاءاهللا ان«گفتن 

طور قاطعانه بگوید که  که انسان به ی براي انجام کاري در آینده، با ایني درون اراده
کار را انجام دهد، متفاوت است. در حالت اول که انسان از عزم و  خواهد فالن می

نگوید؛ اما هنگامی که  »شاءاهللا ان«دهد، اشکالی ندارد که  ي درونی خود خبر می اراده
 فرماید: می باشد. اهللا »شاءاهللا ان«باید با قید  خواهم این کار را بکنم، گوید: می می

ٰ  فَاِعلٞ  إِّ�ِ  ءٍ لَِشاْيۡ  َ�ُقولَنَّ  َوَ� ﴿ ٓ  ٢٣ َغًدا لَِك َ� ن إِ�َّ
َ
ٓ  أ ۚ ٱ ءَ �ََشا ُ   ]  ٢٤ ،٢٣: الكهف[ ﴾�َّ

 که (بگویی:) اگر اهللا بخواهد. گاه نگو که من فردا این کار را خواهم کرد، مگر اینو هیچ

که فردا فرا برسد، بمیري یا اگر زنده  و نیست و چه بسا قبل از اینفردا، دست ت
بمانی، موانعی پیش بیاید که نتوانی آن کار را انجام دهی یا شاید اهللا متعال، تو را از 

گیرد فردا یا بعد از  آید که انسان تصمیم می انجام آن کار، منصرف کند. زیاد پیش می
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ها، گاه  شود. صحرانشین ا از تصمیمش منصرف میظهر همان روز کاري انجام دهد، ام
هاست؛ به صحرانشینی گفتند:  دهند که برآمده از فطرت و نهاد آن پاسخی می

گر راه است؛ پشگل شتر،  ها، بیان پروردگارت را چگونه شناختی؟ پاسخ داد: آثار قدم
اراي جا بوده است؛ آسمان، برج و بارو دارد و زمین، د دهد که شتري آن نشان می

ي  ها، نشانه باشد؛ آیا این ست و دریا، مواج و پرتالطم می ها و پستی و بلندي دره
 وجود پروردگار شنوا و بینا نیست؟

کند که عظمت هستی،  سواد، با فطرت خود استدالل می اهللا اکبر؛ صحرانشینی بی
 کند. ست که آن را آفریده و اداره می گر وجود خالق و آفریدگاري بیان

سان  رانشین دیگري پرسیدند: پروردگارت را چگونه شناختی؟ گفت: بدیناز صح
تواند آن را عملی کند.  گیرد، اما بدون سبب یا دلیل مشخصی نمی که آدم تصمیمی می

کند؟ آري، همان  شود یا آن را نقض می چه کسی، مانع عملی شدن این تصمیم می
 .اندازد؛ اهللا اي را در دل انسان می ذاتی که چنین تصمیم و اراده

ي درونی خود  از عزم و اراده »شاءاهللا نإ«لذا اشکالی ندارد که انسان بدون گفتن 
گوید، باید  در آینده خبر دهد؛ اما وقتی که قاطعانه از انجام کاري در آینده سخن می

 بگوید. چون آینده، از آنِ اهللا متعال است. »شاءاهللا نإ«
*** 
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