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 مؤلف مقدمهء 
 خداي جهانيان را ستايش مي نمايم وگواهي مي دهم كه او

، الگوي  پيامبران و پيشواي است، ومحمد امام خداي يگانه
د ود بي پايان خداوندعوتگران است. سالم ودر جهانيان و پيشتاز

 ، اصحاب وپيروان بر حقش باد.بر او، خانواده
دي از احاديث رسول كتابي را كه پيش رو داريد تشريح تعدا

كه سعي شده با روح وجوهر اسالم  و درآن خدا را در بر دارد
اي بر جوانب و نكات تربيتي بيشتر تركيز  و پيوند داشته باشد

 ادر اين راست . ودارد كه امت مسلمه بدان نيازصورت گرفته است 
 توكل واعتماد ما فقط بر خداوند منّان مي باشد.

 بوعبدالرحمنا                                                            
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 الحديث االّول
 

ْقَالَُْْهَري  َرةََْْأِبَْْعنْ 
ِْمنْ ْاّللَِِّْْإَلَْْوَأَحبْ َْخي  رْ ْيْ ل َقوِْاُْمؤ ِمنُْالْ َْوَسلَّمََْْعلَي هِْْاّللََُّْْصلَّىَْرُسولُْْقَالَْ

ِرصْ َْخي  رْ ُْكل ْ َْْوِفْْالضَِّعيفِْْال ُمؤ ِمنِْ َتعَِْْفُعكَْيَ ن ْ َْماْىَعلَْْاح  َْوِإنْ ْع َجزْ ت ََْْوَلِِْْبّللَِّْْنْ َواس 
ءْ َْأَصاَبكَْ َْْلوْ ْتَ ُقلْ َْفَلَْْشي  َْشاءَْْاَومَْْاّللََِّْْقَدرُْْلْ قَُْْلِكنْ وََْْكَذاَوَْْكَذاَْْكانَْْْفَ َعل تَُْْأن ِ

ْالشَّي طَانَِْْعَملَْْتَ ف َتحَُْْلوْ ْفَِإنَّْْفَ َعلَْ
صلی  دارسول خروایت است که  رضی اهلل عنهاز ابو هریره 

از مؤمن ضعيف نزد خدا بهتر با فرمودند: مؤمن قوي اهلل عليه وسلم 
وجود دارد. وتو اي  ر یك خير وبرکتیتر است ولی در هارزش

نچه نفعت را در بر دارد حریص باش وبر خدا مسلمان نسبت به آ
رایت چيزي ناپسند ب را بخود راه مده و اگر عجز وناتوانیتوکل نما، 

بلكه بگو: تقدیر  می کردم چنين می شد، ر چنانپيش آمد مگو: اگ
خداوند چنين بود وخدا هر کاري خواسته باشد انجام می دهد. زیرا 

دروازه وسوسه هاي شيطانی را باز می کند و آن را  ‹لفظ اگر
 (1).گسترش می دهد

====================================== 

ْامامْمسلمْدر1ْ) ْاينْحديثْرا ْتقديرِْبب( ْكتاب وه.ِْبلقْالمرْصحيحْخودْدر
ْبهْحتقيقْحممدْفؤادْعب2664ْمشاره2052ْْْ/40 ْاحلليب. توفْدالباقيْمچاپْعيسي

ْاست.1955ْه/1375ْْ ْآورده
ْتقديرْ ْاست.آ79ْمشاره31ْْْ/1وابنْماجهْدرْمقدمهْسننْخودْدرِْبب ْورده

ْنقلْْ ْابوهريره ْاز ْاماابنْماجهْدرْْامامْمسلمْوابنْماجهْهرْدواينْحديثْرا ْاند. كرده
ْتوكلْويقنيْ ْاز4168ْْمشاره2/1395ْْكتابْزهدِْبب رواييتْديگرْمشابهْمهنيْروايت
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 شرح حديث:
امتياز منحصر بفرد شخص مسلمان این است که داراي تمام 

 خصال نيكو باشد. 
يد قوشجاع است. آزاد از تمام  ا او مؤمن وعالم است. توانزیر

وبند هاي دنياست. صابر بردبار است. امين وسخاوتمنداست. 
. است. از سرزنش مالمتگران نمی هراسدپاکدامن، مجاهد ومهربان 

زیرا به این جهت که آزاد است ونسبت به آنچه که منفعت دین 
 د راهبخو باشد. عجز وتنبلی را ودنياي او را در بر دارد عالقه مند می

نداده، به قضا وقدر الهی راضی است وچشم وگوشش نسبت به 
 نيرنگهاي شيطان باز می باشد.

آن هستيم دعوتی است واضح  در صدد شرح وبيانحدیثی که 
 .باشدقدرت ونيرومندي مي همانا وصریح به یكی از خصلتهاي نيكو که

 ابدست بياوریم آن ر ز این خصلتوبراي اینكه تصویر دقيقی ا
 .ارگانه زیر مورد بررسی قرار ميدهيماز جوانب چه

 مورد نظراست. در این جا ـ کدام نوع قدرت1
 ـ منزلت قدرت در اسالم.2
 در زندگی بزرگان امت. ـ فواید قدرت ونمونه هایی از آن3
 .راه دستيابی قدرت و نيرومندي ـ4

 كدام نوع قدرت مورد نظر است؟ 

ر در این حدیث اعتماد به نفس، همت عالی قدرت مورد نظ
====================================== 

ْكرده:ْفانْغلبكْامرْفُقل:قَدرْاّللْوماْشاءْ ابوهريرهْداردْاماْلفظْحديثْراْچننيْنقل
ْامامْحممدْهمْدرْمسندْخود ْالشيطانْ. ْتفتحْعمل ْاللو 366ْْ/2فعل.ْواايكْواللو،ْفان

370ْْْ ْاماْگفتهْ...ْوماْشاءْصنع ْابنْماجهْآورده مانند ْحديثْرْا
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اراده استوار وذکاوت درخشان است. داشتن چنين خصوصياتی 
عقل سالم در بدن الزمه بدنی سالم می باشد. که از قدیم گفته اند: 

. اما قدرت جسمانی که با نفس شكست خورده، همت است سالم
یيد پست وضعيف، عقل وحس ناتوان همراه باشد. مورد تأ ۀواراد

 وتأکيد حدیث نمی باشد. 
 را دوست داشته ي پستخداوند افرادي با این ویژگيها چگونه

 دندبو ديقوي ونيرومنو اقوام در حاليكه ما می بينيم بسا افراد  ؟باشد
ه بکه بر اثر نافرمانی وپشت پازدن به دستورات خداوند واعتماد 

 .يدگردان غضب وي قرار گرفته ونابود شانزندگی دنيا مورد 

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿچ 

 ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ

  (1) چ گ ک
کرد  چگونه با قوم عاد رفتار آیا ندانسته اي که پروردگارت»  

ند قوم ارم که صاحب قامتهاي بل () وچه بالیی بر سر ایشان آورد
 انندر بودند. کسانی که هم( ستون داستون مانند وکاخها وخيمه هاي

 نستهایشان در شهر ها وکشور ها آفریده وپيدا نشده است. وآیا ندا
 اي که پروردگارت با قوم ثمود چه کرده است؟ 

مان قومی که صخره هاي عظيم را در وادي القري ) ميان ه
می  ند ) ودر دل کوهها خانه هامدینه وشام ( می بریدند ومی تراشيد

====================================== 

سورهْفجر:1ْ)  ْْ )6/14ْْ ْْ
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؟ پروردگارت ( با فرعون چه کردخبر نداري که  ) وآیاساختند(. 
)دست و پاي مردم را با مييخها بسته بود. ميخهافرعونی که داراي 

اقوامی که در شهر ها وکشور ها طغيان  نموده و تعذیب مينمود(
 ،به راه انداختند را وسرکشی کردند. ودر آنجا ها خيلی فساد وتباهی

ر سر ایشان فروریخت ) و تازیانه را ب لذا پروردگار تو تازیانه عذاب
د( مسلماً پروردگار تو در کمين پياپی بر آنان فرو آور را عذاب

 ( است.اعمال ایشانوناظر مردمان ومترصد)
 :جايگاه قدرت در اسالم 

، ردکه ذکر شد، جایگاه بلندي در اسالم دا يمعنا قوت ونيروبه
وت داشتن قم دین است، مستلز فرازمند زیرا تنها راه جهاد که قله

رد فراي بونيرو می باشد وتا قدرت ونيرو نباشد التزام کامل به اسالم 
يرو اینكه خداوند قوت ون و رمز رمسلمان ميسر نمی شود وشاید سِّ

ه نی برا به عنوان هدیه وتحفه اي در قبال رو آوردن به دستورات دی
يه لنيز همين باشد. چنانكه از زبان هود ع ،قوم هود وعده می دهد

 السالم می گوید:
 ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئچ 

  (1) چ ی ی ی ىئ ىئ
 اي قوم از پروردگار تان آمرزش طلب کنيد وبه سوي او رجوع

 تهاي آسمان بر شما فرو می ریزدنمائيد که اگر چنين کنيد برک
 . وبه مسلمانان می گوید:وقوت ونيروي شما را افزایش می هد

====================================== 

52ْْْ(ْْسورهْهود:ْآيه1ْ)
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  (1) چ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇچ 
 د.توان دارید در مقابل دشمن نيرو فراهم کني وهر اندازه که

از مظاهر  ایشان نقل شده که صلی اهلل عليه وسلماز پيامبر
 (2) .به خدا پناه می برداسبابی که ناتوانی را ببار می آورد  ضعف

====================================== 

ْانفالْ:ْآيه1ْ) 60ْ(ْسوره
ْابوداْو2) ْاستْكه ْازْحديثْطولن ْاينْعبارتْقسميتْكواته دْدرْْننْخْوسدْدرْ(ْ

ْالستعاذهْ ْابوسع1555ْبهْمشاره93ْْْ/2كتابْمنازِْبب نقلْميْكندْكهْْْيدْخدرياز
ْبنامْروزيْرسولْخداْ) ْانصار ْازْمردان ْيكي د.ْْديدنْبوامامهْراا(ْواردْمسجدْشدند.

ْتوْراْدرْغريْوقتْمنازْدرْم ْابوامامهْكه ْاي ْاست ْبيْسجدگفتندْچهْشده ْبهْمي نم.ْگفت
ْپناهْ ْبهْمسجد ْبسيارْجمبورْشدم خدْاْ.ْرسولورمآعلتْهجومْآوردنْغمهاْوقرضْهاي

ْبتونياموزمْكهْهرْگاهْآنْراْخبوانْخداونفرمْو ْبامْغمدْمتدند:ْآايْدعايي ْتوْرا رْطرفْْهاي
ْايْْر ْبلي ْابوأمامهْميْگويدْگفتم: ْاداگرداند؟ آْسولكندْوقرضهايتْرا ْپيامْبخدْا صليْنگاه

ْا ْأعوذبكْمن ْان ْاللهم ْبگو: نْنْواعوذبكْمواحلْزْهلماّللْعليهْوسلمْگفت:ْهرْصبحْوشام
ْالدينالعجزْوالكسلْْو ْاجلنبْوالبخلْواعوذبكْمنْغلبة ْالْروقْاعوذبكْمن ْاماهر ْابو مهْجال

ْب عمليْكردمْوخداوندْغمهايْمنْرا ْالعملْرْا ْاينْدستور ضْهايْمنْرفْوقْررْطميْگويد
ْپرداختْكرد.ْ ْرا

ْنقلْشدهْْ ْالفاظ ْاين ْانسْرضِْب ْازْحضرت ْاللهم ْاست:ْادرْمهنيِْببْحديثي ن 
ْالعجزْوالكسلْوا ،ْواعوذبكْالقبْذابعجلنب،ْوالبخل،ْواهلرم،ْواعوذبكْمنْاعوذبكْمن

ْاحملياءْواملمات. ْمنْفتنة
ْكتابْجهادْ)ْْ ْيتعْوبْمِبامامْخباريْمانندْمهنيْحديثْراْدرْصحيحْخود ذْمنْا
ْاحليس4/28ْاجلنبْ ْالطعمهِْبب ْالدعوات(ِْبب7/99ْ.وكتاب التعوذْمنْغلبةْْوكتاب

ْاحمليا ْفتنه ْمن ْالتعوذ ْوِبب ْمْالرجال ْالستعاذه ْوِبب ْاواملمات ْْون الكسلْجلنب
ْاست.98ْ 97 8/96 ْآورده

ْالتعوذْمنْْ ْتوبهْواستغفارِْبب ْكتابْذكر،ْدعا، ْنيزْدرْصحيحْخودْ امامْمسلم

http://www.eslahonline.net/


www.eslahonline.net                 14  مشعلهای هدایت برای رهروان راه دعوت 

می فرماید: مؤمن قوي از  صلی اهلل عليه وسلم که پيامبر دراینجا
مؤمن ضعيف برتر است، می خواهد اهتمام وحرص شدید خود را 

 ه قدرت ونيرو نشان دهد.ب
 تاريخ اسالم فوايد قدرت ونمونه هايي از مردان نيرومند

 قدرت داراي فواید زیادي است ،با در نظر گرفتن آنچه گذشت
 این ترتيب است.ه که مهم ترین آن ب

در امر به معروف ونهی از منكر بدون هيچ  داشتن ـ جرأت1
 مروان وعزالدینچنانكه ابی حازم با عبدالملك بن خوف وهراس. 

بر خورد  و... بن عبدالسالم با ظاهر بيبرس وابن تيميه باغازان تاتاري
 کردند.
وجري  شتاب بسوي آنمحبت و عالقمندي به جهاد و ـ 2

 شدن در حمله وتعقيب دشمن، همانگونه که بالل با اميه بن خلف
ر ببله وعبداهلل بن مسعود با ابی جهل سردار کفر در روز بدر به مقا

ز ئكه ـ در روواستند وهمانطور که حنظله بن عامر ـ غسيل المالخ
 .از خود تبارز داد احد شجاعت ودليري خود را

====================================== 

ْانسْروايتْكردهْومجلهْمنْشرمْا2706ْمشاره4/2079ْْالعجزْوغريهْ ْاز اينْحديثْرا
ْازْمسلْعمل،ْومن ْبرْروايتْخباري ْافزون ْيعمل ْاستْودرْرواييتْديگرْحديثْشرْمامل م

ْنقلْكردهْكهْمشارهْآنْ ْارقم ْبن ْازْزيد ْميِْبشد.2722ْْرا
ْاجلنبْ ْتيعوذْمن ْكتابْجهادِْببْما ْالْطمعهِْببْوكت28ْْ/4امامْخباريْدر اب

ْالرجالْ...70/99ْاحليسْ ْالتعوذْمنْغلبة ْالدعواتِْبب ْالستعْودرْكتاب هْمنْذاوِبب
ْاسحد8/96ْ،97،98ْاجلنبْوالكسلْ ْاينگونهْآورده ْانسْرا ْانْيثْحصرت ت.اهلم 

ْاحملي ْالعجزوالكسلْواجلنبْواهلرم.ْواعوذبكْمنْفتنة نْ.ْواعوذبكْماملماتاْْواعوذبكْمن
ْترمذيْ ْاستْ)ْصحيح ْترمذيْدرِْببْدعاْآورده ْالقب.ْوامام ْاْشرحبعذاب لعربْابن

ْ(31/78ْاملالكيْ
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وپایداري در مقابل مشكالت وشكنجه ها در راه ـ صبر 3
المی در خدا چنانكه مسلمانان صدر اسالم وفرزندان حرکت اس

اسالمی در مقابل اذیت وآزار  ، ودیگر کشورهايمصر، سوریه
 .و استقامت ورزیدند دشمنان اسالم پایداري

 دینی از قبيل نماز، شعایر و اساستـ مواظبت ومحافظت بر 4
زکات، روزه، حج، قرائت قرآن، ذکر، دعا، استغفار وخيرات 

ده داشتن فوق وهمچنين زن دقات وآمادگی کامل در انجام امورص
دون ب ،، که ایشانسلف صالح امت اسالم شبها وروزها به همانند

شب خود را در عبادت و روز خود را احساس خستگی و ماللت، 
 .در روزه گرفتن سپري می کردند
 راه كسب قدرت چيست؟

 صفات ذیل آراسته کرد: خود را به براي قدرتمند شدن باید
 که نظراندازه اي اخالص داشت ه ـ باید در کردار وگفتار ب1

 :ایدخداوند می فرمانسان کامالً از غير خدا منصرف گردد. چنانكه 
 ۋۅ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭچ 

 (1) چ ې ې ې ۉ ۉ ۅ

راي بگو اي محمد همانا نمازم ، روزه ام، زندگی ومرگم همه ب 
خدا است که شریكی ندارد واین دستوري است که او به من داده 

 ومن اولين کسی هستم که تسليم خدا شده ام. 
د هميشه مددگار او انسان خود را به خدایش بسپارد خداون اگر

خواهد بود وهرگز او را تنها نخواهد گذاشت همانند اصحاب کهف 

====================================== 

ْانعام:1ْ) 163ْْْْ/162(ْْسوره
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آنگاه که تسليم حكم پروردگار شان شدند. خداوند آنها را یاري 
 کرد ودر مورد آنان چنين گفت:

 ىى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅچ 

  (1) چ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ ائ ائ
اي ر ما خدپروردگا :م چون گفتندیوبه قلبهاي آنها قوّت بخشيد

 آسمانها وزمين است ما با او کسی را شریك نمی کنيم زیرا اگر
 .نين کنيم مرتكب سخن دروغ می شویمچ

داوند و هر بجز قدرت خ ،قدرت ونيرو ـ رهایی یافتن از هر2
يد خداوندي شامل حال او خواهد شد کس به این مرحله برسد تأی

ال حول »گوید: که می  صلی اهلل عليه وسلموشاید راز سخن پيامبر
ه از کنز هاي بهشت بسيار بگویيد که این جمل را «وال قوه اال باهلل

  (2)باشد. همين مسأله ،است

====================================== 

14ْْْ(ْْسورهْكهف:1ْ)
ْاب2) ْاز ْالفاظ ْامحدْدرْمسندشِْبْمهني ْامام ْاينْحديثْرا نقل2/333ْْْهْوهريْر(ْ

ْاست: ْالفاظيْديگرْدرْمشارهْهايْذيلْآورده ْاستْوِب ْكرده
2/298ْ ،309ْ ،520ْ ،525،4/ْ400،402ْ ،403ْْ ،419ْ ،5/145ْ،
ْكتاب152/150ْ،156ْ،157ْ،179ْ ْامامْخباريْدرْصحيحْخود ْترتيب ،ْوبهْمهني

ْاحلولْالدعواتْ ْاذاْعلْعقبةْوِببْقول ْالقرِْبب102،108ْْْ 8/101ِبب ودرْكتاب
ْاّللْمسيعاْوبصريْا156ْ 8/155احلولْ ْالتوحيدِْببْوكان ْاست9/144ْْودرْكتاب آورده

ْاستحبابْحفضْ ْالذكرْوالدعا ...ِْبب ْكتاب امامْمسلمْدرْصحيحْخودْحديثْراْدر
4/1076ْالصوتِْبلذكرْ ْا4270ْمشاره2078ْْ  ابوداوودْدرْسننْكتابْست.ْآورده

ْالستغفارْ ْترمذيْدْر1526،1527ْ،1528ْمشاره2/182ْْالصلةِْببْف ْاست آورده
ْالدعواتْدرِْببْفْفضلْلحولْ...ْ مشاره571ْْْ 570ْ 510ْ 5/109سننْخودْكتاب
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احساس عجز وناتوانی را بخود راه نداد، زیرا اعتماد باید ـ 3
دارد،  ماندن از هر کار خيري را در پیبه نفس را از بين می برد وباز 

 اید: عجز وناتوانی را به خود راه مده.می فرم صلی اهلل عليه وسلمپيامبر
ن آنچه براي انسان مفيد باشد وقوانيکوشش دربدست آوردن هرـ 4

 دستورات خدا بزرگترین نفع را براي انسان به ارمغان می آورد.و
  (1) چ ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئچ 

حكومت چه کسی عاليتر از حكومت خداست در نظر قومی 
ت را چيزي است که پيامبر توجها واین همان ،یقين رسيده انده که ب

د بدان معطوف داشته وگفته است بر آنچه منفعت تو را در بر دار
 حریص باش .

محافظت بر فرایض وانجام نوافل بسيار از قبيل تهجد، ـ  5
روزه نفلی وصدقات نافله و... همانگونه که در حدیث قدسی 

وبعد  ض استید: بهترین وسيله نزدیكی به من فرایخداوند می گو
====================================== 

ْالتسبيحْ...3461ْ،5081ْْ ْاست.)ْوابنْماجه2/1256ِْْببْماْجاءْفْفضل آورده
ْال ْكتاب ْسننْخود ْدر ْجاءْفْلْحولْول. مشاره2/1256،1257ْدبْدرِْببْما

ْاست.3824ْ،3852ْ،3636ْ ْآورده
ْاندْغريْ ْاشعريْروايتْكرده ْابْموسي ْاز ْاينْحمدثنيْرا ْتْرامهه ْبنْمذيْكهز ْازْقيس

ْبوص ْكه ْنقلْكرده ْابنْحرمله ْبنْعبادهْهمْروايتْكردهْوگفته ْكتْبيسعد ابْمصباحْدر
ْابنْماجه ْابْذر137ْ 135ْْ/4ْالزجاجهْفْزوائد ْاسناْدرْموردْروايت دْميْگويد:ْهذا

ْابنْحرملهْميْگويد:ْ ْثقات.ْودرْموردْروايت ْصحيحْرجاله
ْلهْ ْاحلديثْوليس ْبنْحرملهْسويْهذا ْابنْماجهْحلازم ْاخلمسهْفْشيْوايةْرملْخيرج ْمن

ْاماْدرْآخرْميْگويدْولهْشاهد رهْبْهرياحديثْْمنْالصول.ْواسنادْحديثهْفيهْمقال.
ْالرتمذيْوضعفه.ْ ْرواه

51ْْْ(ْْسورهْمائده:1ْ)
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اندازه اي بمن نزدیك می شود که او ه از فرائض بنده ام با نوافل ب
را دوست می دارم وچون او را دوست گرفتم چشم، گوش، دست 
وپایش می شوم که بوسيله آنها تصرف می کند. اگر از من چيزي 

  (1)او را پناه می دهم . ه او می دهم واگر به من پناه گيردبخواهد ب
سرافكاري ودوري از راحت طلبی وا ردنـ ساده زندگی ک6

 الت ورا در مقابل مشك صبر وتحمل انسان ثروتمندان. زیرا این کار،
 .دشواري ها بيشتر می سازد

 صبر پيمانهمطالعه تاریخ بزرگان گذشته وآگاهی یافتن ازـ 7
 هوحي، رزیرا این کار و دشواري ها واستقامت آنها در برابر مشكالت

در  وزنده می سازد  زرگواران را در قلب انسانآن باحترام ومنزلت 
 اندو یاري می رس واقتداء به آنها کمك نتيجه او را در نزدیك شدن

 .است دیدهواگر به مرتبه آنها نرسد تشبه به آنها نيز خود از امور پسن
بكار بردن فكر واندیشه در شناخت هر چه بيشتر خود ـ  8

 را به حقيقت خود آگاه وجهان پيرامون. زیرا این شناخت انسان
اه ر و اینجاست که دیگر از تكبر و غرور اجتناب می ورزد و ساخته
 . خداوند می فرماید:گيرد پيش می درن به کماالت انسانی رسيد

 (2) چ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ںڻ ں ڱچ 

ر ودر زمين نشانه هائی است براي باورکنندگان وهمچنين د»  
 وجود خود شما آیا نمی بينيد.

====================================== 

ْا1) ْبه ْالرقاق ْامامْخباريْدرْصحيحْخودْكتاب ْاينْحديثْرا از131ْْْ/8عْلتواض(
ْامحدْدرْمسندشْ ْالفاظيْديگرْازْحضرتْعاي6/256ْابْهريرهْروايتْكردهْوامام شهِْب

ْْ ْاست. ْآورده
20ْ،21ْْْ(ْْذارايت:1ْ)
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لس علمی. زیرا علم عيوب ب علم وحضور در مجاطلـ 9 
ی از آنها را به انسان معرفی کرده وسبب آرامش ووقار وراه رهای

انسان می گردد وگذشته از اینها اسم او در جمع فرشتگان بر سر 
زبانها می افتد چنانچه پيامبر می گوید: هر گروهی که در یكی از 

وت وآموختن قرآن خانه هاي خدا گرد هم جمع شوند ومشغول تال
گردند بر آنها آرامش ورحمت فرود می آورد ومالئكه خدا گرد آنها 

 (1)را می گيرند وخداوند در جمع مقربان خود آنها را یاد می کند.
ين ، زیرا انسانی که همنشو نيك مردان ـ همراهی با صالحان10

ی انجام دهد به او گر فراموش کند وبخواهد کار ناروایاست ا نيكان
کمك می نمایند  و نيكذکر می دهند واو را در کار هاي خيرت

وند صالح او را بخواهد دوست چنانچه پيامبر فرمود: کسی که خدا

====================================== 

ْامامْمسلم2ْ) ْاينْحديثْرا ْابْهريرهْدرْصحيحْخودْكتا(ْ ْالذكاز دعا...ْدرْرْوالب
ْالْجتماعْ ْاست.2699ْْمشاره4/2074ِْببْفضل ْآورده

ْالوترِْببْفْ ْابواب ْالصلة ْكتاب ْاقوابْثوابوْداودْدرْسننْخودْدر لقرآنْرائت
ْاست.1455ْمشاره2/148ْْ ْآورده

ْتْرْ ْاست)ْصحيح ْالقراءآتْآورده ْابواب ْاببمذيْوترمذيْدرْسننْخودْدر نْشرح
ْ(64ْ 11العربْ
ْالعلماء.ْْ وهمْدر225ْْْْمشاره1/82ْوابنْماجهْدرْسننْخودْهمْدرِْببْفضل

ْالذكرْ ْالدبِْببْفضل ْاين2/1245ْْكتاب ْاخريِْب ْكهْمورد ْاست:ْمْااآورده لفاظ
ْ ْوتغشتهم ْامللئكة ْحفتهم ْال ْفيه ْاّلل ْيذكرون ْجملسًا ْقوم ْوتنلرمحاجلس ْعليهمْة زلت

ْاّللْفيمنْعنده.ْالسكينهْوذكرْهم
ْاست.ْ ْامحدْدرْمسندْخودْدرْمواردْزيرْآورده 2/252ْوامام  2/407ْْ  447 ْ

3/33ْ ْ49 ْ92 ْ94ْْْ
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او می دهد که در کار هاي خير مدد کار او باشد ودر ه ی بنيكوی
 (1)او تذکر دهد.ه وقت فراموشی ب

به بدن ودین انسان ضرر می  ـ دوري از گناهان. زیرا گناه11
می فرماید: پنج چيز است که شما  صلی اهلل عليه وسلمسانند. پيامبرر

یكی از آنها فحشاء است که در  را از شر آن به خدا پناه می دهم.
ی را بدنبال دارد که در قومی شيوع پيدا کند مرضها ودردهایهر  ميان

  (2)ميان اقوام گذشته نبوده است.
مثل  ن شودی که وسيله تقویت بدـ تمرین انواع ورزش12

 ودوش .گيري تيراندازي، شنا، کشتی 
 توشه دعوتگران ومربيان

 د.دعوتگران ومربيان می توانند نكات زیر را از حدیث برگيرن
ه قلب، عقل وبدن، تا در انجام وجایب و ـ اهميت دادن ب1

====================================== 

ْاخت1) ْاخلراج...ِْببْف ْكتاب ْابوداودْدرْسننْخود ْا(ْحديثْرا ،33ْْ/3ْلوزيراذ
49ْ،92ْ،94ْْ ْاست. ْ،ْآورده

ْالعقوِبت2) ِْبب ْخود ْسنن ْكتاب ْدر ْماجه ْابن ْرا ْحديث ْاين ْ )ْ2/1332ْ،
ْميْكندْكهْگفت:ْرْو4019ْمشاره1333ْ ْنقل ْبنْعمر ْنْزخزيْرسولْازْحضرتْعبداّلل دْدا

ْبه ْازْوقيتْكه ْبرم ْمي ْپناه ْبهْخدا ْمهاجرين ْاي ْمبتلْبليْپنجْماْآمدندْوگفتند ْشويد:ْخطرانك
ْمرتكبْآن1ْ ْبقدريْگسرتشْايبدْكهْعلنًا ْفحشا ْميانْهرْقومي اگريْْورضهايْموندْش.ْدر

ْنداشتهْوگرسنگي ْامتهايْگذشتهْسابقه ْميْشودْكهْدر ْم2.استْبرْآهناْمسلط وقعيْكهْدرْ.
ْبه ْنكنند ْرعايت ْتقويْرا ِْبشندْوجانب ْنداشته ْانصاف قحطيْْدسيت،تنگْمعاملتْخود

ْميْشوند. ْنپْر3ْوحكمرااننْستمگرْدچار ْاموالْخودْرا ْيشودمبندْدازندِْبرانْ.ْوچونْزكات
ْنباشد ْبهْخاطرْچهارْاپاين ْنصيبْآهناْخنواهدْْواگر يمانْخودْواگرْعهدْوپْ.4د.شاصلًِْبران

ْمسلطْخْو ْبرْآهنا ْبشكنندْخداوندْدمشنانشانْرا ْاْراموالْآهناْْردْاتكاهدْْراِْبْخداْورسولش
ْاجرايْشريعتْخداْسرِْبز5غارتْكنند. ْاز ْبهْْرآاننْْخداوندْزنندْ.ْوچونْحاكمانْآهنا ا

ْجنگْداخليْمبتلْخواهدْكرد.ْ
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گشته ومحبت، مغفرت  و نيرومند هاي محوله قوي وليتمسئ
 ورضاي خدا را بدست آورند.

ن تنبلی وناتوانی، با یاري جست در رهایی از امراضتالش  ـ2
از خداوند وکوشش در بدست آوردن هر آنچه خير ومنفعت انسان 

 باشد. نهفته در آن
بستن راه شيطان که اراده ها را سست می کند. انسان ـ 3

مسلمان نباید در بر خورد با مشكالت دچار وسوسه هاي شيطان 
 بسر برد. گردیده هميشه در افسوس بر گذشته

تقدیر خداي مختار وتوانا بداند. اگر به بلكه باید همه کارها را 
چه افسوس بر فوت کار خير اشكالی ندارد چنانچه پيامبر در زمان 
حج فرمودند اي کاش من هم قبالً قربانی خود را نمی آوردم واز 

 (1)اول نيت عمره می کردم.
ر دینی عاینی نسبت به مسلمانانی که به شـ شفقت ومهربا4 

ضعيف اند، زیراآنها با همه ولی در دعوت وتبليغ  اند، خود پایبند
جنگ و  در صلی اهلل عليه وسلمها از تمام آنانی که با پيامبر کوتاهی

====================================== 

ْاين1ْ) ْاستْكهْمسلمْدرْصحيحْخودْك(ْ ْازْحديثْطولن ْاحلقسميت بْجِْبتاب
ْالنيب)ص(ْ ْآورده.147ْمشاره892ْْ 20/886حجة

ْالنيب)صْ ْحجة ْصفة ْب ِْب ْاملناسك ْكتاب ْخود ْسنن ْدر ْابوداود  ْ )20/455 ْ
ْاملناسكِْبْْآورده.1905ْمشاره464ْ ْكتاب ل)ص(ْجةالرسْوحوابنْماجهْدرْسننْخود
ْآورده.3074ْمشاره1027ْْ 1022ْ/20

ْالثيابْْ ف ْالكراهيْه ْاحلجِْبب سننْخودْكتاب ْاست.ْْآورده50/143ْونسائيْدْر
ْاحلاجْْ ْاملناسكِْببْسنة 3/320ْسندْخودْوامحدْدرْم49ْ 45ْْْ/20ودارميْدر

ْاست.ْ ْآورده
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در باطن نسبت به لی و ،ستيزند وبه ظاهر مسلمان ناميده می شوند
د: اسالم ومسلمين کينه دارند بهترند واز اینجاست که پيامبر می فرمای

 ودر هر یك از مؤمنين قوي وضعيف، خيري نهفته است. 
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 الحديث الثاني

 

مََْْيَ تُونَْْأُمَّيِتِْْمنْ ْأَق  َواًماََْلَع َلَمنَّْْقَالَْْأَنَّهَُْْوَسلَّمََْْعلَي هِْْاّللََُّْْصلَّىْالنَّيب َِْْعنْ  ْيَ و 
َعلُْْبِيًضاِِْتَاَمةَِْْجبَالِْْأَم ثَالِِْْبََسنَاتْ ْال ِقيَاَمةِْ ثُورًاَْهبَاءًَْْوَجلََّْْعزَّْْاّللََُّْْهافَ َيج  ْقَالََْْمن  
ُهمْ ْنَُكونََْْلَْْأنْ ْلَنَاَْجلِ ِهمْ ْلَنَاِْصف ُهمْ ْاّللََِّْْرُسولَْْايَْْثَ و َِبنُْ ْأََماْقَالَْْنَ ع َلمَُْْلَْْوََن نُِْْمن  
َوانُُكمْ ْإِن َُّهمْ  ِْإَذاْأَق  َوامْ َْوَلِكن َُّهمْ ُْخُذونََْتْ َْكَماْْاللَّي لِِْْمنْ َْوَيَ ُخُذونَِْْجل َدتُِكمْ َْوِمنْ ِْإخ 
  (1).ان  تَ َهُكوَهاْاّللَِِّْْبََحارِمَِْْخَلو ا

ْ
 حديث دوم

 امت رسول خدا صلی اهلل عليه وسلم فرمودند: یقيناً اقوامی از
با ثواب هاي به انبوهی رشته  خود سراغ دارم که روز قيامت

 دا اعمالبه در گاه خداوند حاضر می شوند، ولی خکوههاي تهامه 
را  آنها گفتند : یا رسول اهللآنان را مانند خاکستر بر باد می دهد. 

ها ۀ آنبراي ما توصيف کن و آشكار نما تا مبادا ما نادانسته از جمل
ن سلمانامآنها از برادران وخویشاوندان شما ایشان فرمودند : باشيم ! 

ها زنده می دارند، اما چون تن هستند وحتی شبها را همچون شما
 شوند حرام وحالل خدا را رعایت نمی کنند.مي

 شرح حديث:
====================================== 

(1ْ )2ْ  1ْ :ْ ِْبب ْالزهد ْكتاب ْخود ْسنن ْدر ْماجه ْابن ْرا ْحديث بْكرالذنْوْذ 
ْايلْآوردهْودر4245ْْمشاره2/1418ْ ْالزايدة ْالكبريْفْضم ْالصاالفتح 3/2ْْغريْجلامع

ْالصغرياْ ْاجلامع ْدرْجممع ْنيزْحديثْرا ْازْآورده.ْمهگ5/3ْلبان ْاينْحديثْرا ي
ْاند. ْثوِبنْ)رض(ْروايتْكرده ْحضرت
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سفارش هميشگی اسالم این بوده که انسان خدا را همواره 
ی او را ناظر وکردار خود بداند ودر خلوت وتنهایمراقب اعمال 

ونگهبان تصور کند، تا حرمت دستورات او را نشكند ودر تكاليف 
پایش ی شد ورتكب خطایی ننماید واگر احياناً مشرعی خود کوتاه

بداند که خداوند به آنچه از او سرزده کرد،  از حدود خداوند تجاوز
آگاه می باشد. پس از خطاء دست بردارد وتصميم بگيرد تا دوباره 

 آشكار باحدیث مورد بحث ما دعوتی است آن اشتباه تكرار نشود. 
 در نظر و با پدیده مراقبت خداوند بر اعمال انسان مدنظرداشتن

تنهایی وخلوت وچه در مالء عام، چه در  ،داشتن خدا وحياء از او
اعماق وجود انسان جاي وبراي اینكه این حقيقت براي هميشه در 

گيرد پيامبر آن را بصورت داستان بيان داشته وخبر داده که او 
بواسطه وحی از حالت گروهی از امت خود اطالع یافته که با 

هاي تهامه به ميدان حشر حاضر می ثوابهایی به انبوهی رشته کوه
 نمی دهد شوند ولی خداوند براي آن همه اعمال صالحه ارزشی

 و در خلوتگاه ها وعلتش هم آن است که آنها دور از چشم مردم
صلی اهلل عليه وسلم حرام وحالل را رعایت نمی کردند وهدف پيامبر

بگيریم  دو پن این است تا ما از این داستان عبرت از بيان این موضوع
بفكر عالج باشيم ودر پرتگاهی که  ،وقبل از اینكه کار از کار بگذرد

 آنان افتاده اند سقوط نكنيم چنانچه خداوند می فرماید:
 (1)«فاعتبروا یا اولی االبصار»  
 پس عبرت بگيرید اي صاحبان بصيرت. 
تعهد و بنياد  از آنجا که حاضروناظر دانستن خداوند اساس 

====================================== 

2ْْ(ْْْحشر:2)
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له از ن مسئسالم را تشكيل می دهد الزم است ایمسلمانان به ا
 تري واقع گردد. دو جهت مهم مورد بررسی دقيق

 ـ وسيله بوجود آورنده آن در وجود انسان چيست؟ 1 
 ـ وسيله رشد دهنده آن چيست؟ 2 
 :وسائل بوجود آورنده آن در وجود انسان 

، دانديمنسان سر زند اینكه خداوند هر آنچه از اه ـ یقين کامل ب1 
 د: می فرمای خداوند چنانچه ،وچه در جمع مردم باشد یدر تنهای چه

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  چ 

 (1) چڇ  
وآشكار شما  ي آسمانها وزمين، کار هاي پنهانواوست خدا 

 وآنچه را انجام می دهيد می داند.
ند راسخ شود، دیگر از خداوهرگاه این باور در اندیشه انسان 

 گيرد.بکه نهی اوتعالی را مرتكب شود و امرش را نادیده حياء ميكند 
ي خداوند خود نيز این یقين را از وسائل بوجود آورنده تقو 

 دانسته وگفته:
  (2)چک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳڱ    چ 

 بدانيد که خداوند هرآنچه را در دل دارید می داند پس )از
 مخالفت او( خود را برحذر دارید.

انسان را می شمارد  اینكه خداوند همه اعماله یقين کامل بـ 2 
چشمش قرار می دهد، اگر زشت باشد جزاي  وروز قيامت پيش

====================================== 

ْالنعام:1ْ) ْ)3ْْْ
ْالبقره:2ْ) ْ)235ْْْ
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نيك آن را خواهد داد. زشت آن را داده واگر نيكو باشد جزاي 
که به این حقيقت یقين کند. قبل از مرگ نواقص را بر  انسان وقتی

اشته به راه راست می آید طرف می سازد واز گمراهی دست برد
 خداوند می فرمایند:

ڇ  ڇ    ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ 

ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک      ک  کک  گ  گ  گ   گڳ  

 (1) چڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  

مجرمان شود، آنگاه مه اعمال هر کس مقابلش گذاشته ميپس نا 
 ند:گویاز محتویات آن بهراس می افتند ومی  می بينی که آنانرا 

را فرونگذاشته  هيچ کوچك وبزرگی چگونه اعمالنامه اي است که
وهمه کس اعمال خود را مشاهده می کنند وپروردگارت بر  است

 هيچكس ظلم روا نمی دارد.
 : در وجود انسان پديده مراقبت الهي ل رشد دهندهوساي

ـ مواظبت بر طاعات وعبادات خصوصاً نماز هاي فرض 1 
ماه رمضان، حج  ۀات وصدقات نافله، روززک نوتهجد، پرداخت

 ،هانوقرائت قرآن، ذکر، دعا واستغفار، تأمل در آفرینش خود وج
نفس در صورت کوتاهی یا تجاوز از  محاسبه، توبيخ وسرزنش

 حدود خدا.
همراهی با جماعت مسلمانان ودورنشدن از آن. زیرا این ـ 2 

ی فرصت را شيطان می بندد چون شيطان در تنهایکار راه را بر 
ا از راه غنيمت دانسته وبه وسوسه وفریب خود می افزاید تا انسان ر

اینكه پيامبر به جماعت دعوت می  خدا منحرف کند، شاید رمز و راز
====================================== 

ْالكهفْ:1ْ) ْ)49ْْْ
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دهد وبر آن تأکيد دارد همين باشد. پيامبر اسالم می فرمایند: از 
تفرقه بپرهيزید وجماعت را الزم بگيرید چون شيطان هميشه با 

 (1)است که تنها واز جماعت مسلمانان دور باشند.افرادي 
 : توشه دعوتگران ومربيان

ـ ضرورت حاضر وناظر دانستن خداوند در تمام حاالت 1
ش این خصلت بخواست خداوند انسان را از لغز ،وهمه شرایط، زیرا

به  تجاوز از حدود الهی در امان می دارد وبر پایبندي دقيق او و
 اید چنانچه گذشتگان امت اسالمی سعیدستورات خداوند می افز

این خصلت در فرزندان خود در  و رشد در بارور نمودن وتالش
 هنگامی که نقل است اشتند. از جنيد همان دوران کودکی د

 خواست دانش آموزان خود را در این مورد امتحان کند گفت: 
زم است فردا می خواهيم جهت تفریح از شهر بيرون شویم. ال 

س او ی که هيچكز شما مرغی با خود داشته باشد ودر جایهر یك ا
با خود بياورد.  را نبيند ذبحش کند وبه خاطر صرف طعام چاشت

روز بعدي همگی با مرغهاي ذبح شده حاضر شدند بجز یك نفر که 
عمل  يخ از وي پرسيد چرا به دستورمشمرغ خود را زنده آورد. 

ودي که مرغ را در د: تو شرط گذاشته بشاگرد جواب دا ؟نكردي
را نبيند ولی من هر جا رفتم یكی با من جایی بكشم که هيچكس م

بود. در خانه، بيرون از آن وخالصه کالم هيچ جاي خلوتی نيافتم تا 
====================================== 

ْك1) ْاست ْترمذي ْازْحديث ْاينْقسميت ْالفنتِْببْم(ْ ْكتاب ْلْاْجاءهْدر زومْف
ْاملالكيْ ْالعرب ْابن ْبشرح ْترمذي ْاستْ)ْصحيح ْنيزْآنْرْاْا9/9اجلماعهْآمده ْامحد مام

ْاست.ْ ْترمذيْآنْراِْب5/71070ْخمتصرًاْنقلْكرده ْالفاظْآْوْودرْجائيْديگر ردهْاين
ْالشيطانْمع»ْاستْ ْاجلماعهْفان ْاجلنةْفليلتزم ْارادِْببوحة ْالثننيْوحدْوهالواْفمن ْمن
1/11/26ْْْ«ْابعد...
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کنم، شيخ گفت: آنكس که در همه جا با تو  یوصيت تو را عمل
بود که بود؟ جواب داد خدا. آنگاه شيخ او را در آغوش گرفت 

واین گونه باید  (1) عزیزوفرزند حقيقی من تو هستی وگفت: شاگرد
 خود واهل واوالد خود را تربيت کنيم.

 این را نقش قصه در تفهيم وتثبيت معانی در ذهن انسان،ـ 2 
و  به داستان عالقه نباید فراموش کنيم که انسان بطور فطري

بخصوصی دارد وشاید به همين علت باشد که در قرآن  دلبستگی
يت این اهم وخداوند همچنان است انهاي زیادي آمدهوسنت داست

 : موضوع را در قرآن بيان داشته طوریكه می فرماید
  (2) چڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ 
ن و بياتما داستانهاي پيامبران پيشين را براي تثبيت وتسلی قلب  

بزرگی براي  پند و اندرز می کنيم. همانا در داستان گذشتگان
 ان بصيرت وجود دارد.صاحب
ا رـ لزوم همراهی با جماعت. زیرا جماعت نيرو هاي انسانی 3 

 اند تدر کار هاي خير بكار می گيرد وبراي انسان وقتی باقی نمی ما
 . کشد شيطان بر او مسلط شود. وزندگی او را به فساد تنها بمانده و

د جماعت تأکيد کرده ان بودن دراندازه اي بره بزرگان دینی ب 
نا کامل می دانند طوریكه از حضرت  که اسالم را بدون جماعت

عمربن الخطاب نقل شده می فرماید: اسالم بدون جماعت و 
جماعت بدون امارت و رهبري و امارت و رهبري بدون اطاعت و 

  (3).اطاعت بدون بيعت معنی ندارد
====================================== 

ْالعلوم1ْ) ْاحياء ْامامْغزايلْدرْكتاب ْاينْداستانْرا ْاست.384ْْْ/4(ْ ْآورده
120ْْْ(ْْهود:2ْ)
ْاثرْراْدارميْدرْسننْخود1ْ) ْاين ْاماْمجلهْآخر1/79ْْ(ْ ْنقلْكرده ازْحضرتْعمر
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ـ محافظت بر نيكيهائی که انسان انجام می دهد. واز بين 4 
شایسته  گناهان چون انسانی که اعمال ارتكاب معاصی و با نبردن آن

از بين می برد به ثروتمند بی  خود را با اعمال نا زشت و ناشایسته
ی خرج می کند که ماند که مال بسيار خود را در جای عقلی می

بجاي منفعت ضرر دارد وانسان باید بداند که هر چند بيشتر طاعت 
او بيشتر شامل حالش  و تقواي یتخداوند خود را بجاي آورد هدا

 می شود چنانچه می گوید:
  (1) چۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  چ 
ودیم آنان که راه هدایت را اختيار کردند بر هدایت آنان افز» 

 « وبه آنها تقوي ارزانی داشتيم
 (2) چٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ     ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  چ 

يم. هد بر حسنات او می افزایی انجام دکه عمل صالح وکسی 
  همانا خداوند آمرزنده وقدردان است.

====================================== 

ْببيعة»ْ ْال ْاست.ْ«ْولْطاعة ْنياورده ْرا
17ْْ(ْحممد:2ْ)
ْاشوري:3ْ) ْ)23ْْْ
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 الحديث الثالث

 
َْماَْولِلد ن  يَاْيلَْْماْقَالََْْوَسلَّمََْْعلَي هِْْاّللََُّْْصلَّىْاّللََِّْْرُسولََْْأنََّْْعبَّاسْ ْاب نَِْْعنِْ»

َتَظلََّْْصاِئفْ ْيَ و مْ ِْفَْْسارََْْكرَاِكبْ ِْْإلَّْْالد ن  يَاَْوَمَثلَُْْمثَِلي ِْمنْ َْساَعةًَْْشَجَرةْ ْحَت تَْْفَاس 
ْ(1)« َوتَ رََكَهاْرَاحَْْثَّْنَ َهارْ 

 حديث سوم
رسول خدا صلی  روایت است که رضی اهلل عنهاز ابن عباس 

 اهلل عليه وسلم فرمودند:
 ال مننه من به دنيا تعلقی دارم ونه دنيا به من. بخدا قسم مث 

اه می کند ودر رودنيا بمسافري شباهت دارد که در روز گرمی سفر 
 آنجا را ترك کرده ساعتی زیر درختی به استراحت می نشيند سپس

 به سفر خود ادامه می دهد.

====================================== 

ْامحدْدرْمسندْخود1ْ) ْامام ْبن1/301ْْ(ْْحديثْرا باسْروايتْكردهْْعازْعبداّلل
ْنزدْرسولْخداْرسيدْومشاهدهْكردْحصرييْكهْرْو يدهْنْخوابيْآكهْروزيْحضرتْعمر
ْگفت:ْچهْخ ْاست.ْسپس ْگذاشته ْاثر ْبدنْمباركشان ْبر ْازْدرشيت ْودْفرشبوبْاند

ْنيزْحديثْ.ترمذْديثحلدنياْ...ْاتْآخرْنرمرتيْميْداشتيد.ْرسولْخداْفرمود:ْمايلْول ي
ْرواي ْمسعود ْابن ْعبداّلل ْاز ْ  ْ ْالزهد  ْ ْابواب  ْ ْخود ْسنن ْدر ْكرا ْكهت حضرتْْرده
ْبدنْمباركشا ْبر ْاثرْآن ْبرْحصرييْدرشيتْخوابيدندْكه ْايْاهرْشدنْظپيامب)ص( .ْگفتيم

ْكرديدْفرمودند:ْمايلْو ْاختيارْمي ْنرمرتي ْكاشْفرش ْاي .ْاتْآخرْدنيا..للْرسولْخدا
ْاملالكيْ.»ْحديثْ ْالعرب ْابن ْبشرح ْالرتمذي اجهْدرْسننْخودْْوابنْم«22319ْصحيح

ْالدنياْ ْالزهدِْببْمثل يْحديثْراْروايتِْْبْعبارتْديگْر4109ْمشاره1376ْْْ/2كتاب
ْاست. ْكرده

ْاَلبانْنيزْآنْراْدرْصحيحْاجلامعْالصغريْْ ازْعبداّلل5545ْْارهْمش5/154ْعلمه
ْا ْست.ْبنْعباسْآورده
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 شرح حديث:
ين خود بر زم و جانشين خداوند انسان را آفریده واو را خليفه

ق ن بپردازد واز منافعش طبآبادانی آو  عمران مقرر داشت تا به
 رانیده وجهت ابالغ آن پيامبنامه اي که برایش تعيين کروبر دستور

، زمينوماه، ستارگان، کوهها، درختان، چهار پایان، آسمان  ،فرستاده
ي ووآب وهوا را در اختيار او قرار داده واعالم داشت که زندگی 

 در دنيا محدود است وبعد از این زندگی محدود دنيا سراي آخرت
ل اي اعماجز اعمال خوب و انتظارش می باشد تا در آنجا پاداش در

 بد خود را در یافت کند وروانه بهشت یا دوزخ گردد. 
ه پدید و تمام د باال انسان عاقل باید جاذبه هاه به مواربا توج 

رها سازد وهميشه ا ميالن ميدهد نيبه سوي د هاي که انسان را
ه بآخرت را در نظر داشته باشد، از هر گفتار وکرداري که او را 

ا تشد. واگر الزم با .نورزد دریغ م دادن آناز انجا آخرت نزدیك کند
تور طبق دسمند گردد سعی کند به اندازه و خود در دنيا بهره از حق

مل د وعبه دنيا تكيه نكند وبدان مشغول نگرد دین خدا باشد. تا کالً
 لمه وسصلی اهلل عليبراي آخرت را به فراموشی نسپارد چنانچه پيامبر

سه با آخرت ساعتی بيش نيست فرموده است: عمر دنيا در مقای
 را شود آن و نهادینه وبراي اینكه این حقيقت در نفس انسان مستقر

ا به دني به صورت مثال بيان کرده وگفته نه من به دنيا تعلقی دارم نه
ر من وچگونه می خواهم بدان تعلقی داشته باشم در حالی که من د

 افرت می کندهستم که در روز بسيار گرمی مسدنيا مانند مسافري 
د وخستگی او را مجبور می سازد تا ساعتی در سایه درختی بياسای

 وخستگی خود را بر طرف نماید سپس به سفر خود ادامه دهد.
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در قالب مثال  این حقيقت را صلی اهلل عليه وسلمپيامبر 
طوري در نفسها جاي داده که دیگر فراموش شدنی نيست واستفاده 

 چنانكه خود می فرماید:  از مَثَل سنت خداوندي است
 (1)چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  چ 

 دواین مثلهایی است که براي مردم بيان می کنيم تا بيندیشن

 (2)چپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  چ 

 تا پند پذیرند. خداوند مثلها را براي مردم بيان ميكند
ی که ظاهر مفهوم درست حدیث باال ولی از جای این است 

م امر است که باید دنيا را بطور کلی ترك گفت الزحدیث مؤید این 
 است تا از دو جهت ذیل به تفصيل بيشتري در این موضوع بحث شود.

 ـ موضع گيري مسلمانان در قبال دنيا1

ه عایت کردن دو شرط براي مسلمان جایز است به هر پيمانبا ر
 که بخواهد از دنيا بهره مند گردد.

ین اکه اسالم  ه حالل بدست آوردشرط اول اینكه دنيا را از را 
. شرط دوم اینكه دنيا در کار را می پسندد و از آن راضی است

ال دست مسلمان باشد نه در قلب او بطوریكه هر وقت دین خدا به م
او احتياج پيدا کرد آن را در راه رضاي پروردگارش بدون هيچ 

 يندغدغه اي تقدیم کند وتمام آیات واحادیثی که در تمجيد وتحس
 دنيا وارد شده است بر همين اساس استوار است. 

 خداوند می فرماید: 

====================================== 

21ْْْْ(ْسورهْحشر:1ْ)
ْابراهيم:2ْ) 25ْْْْ(ْسوره

http://www.eslahonline.net/


www.eslahonline.net                   مشعلهای هدایت برای رهروان راه دعوت 
33 

ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  چ 

ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ   ھ  ھ  

  (1) چھ  ے  ے  ۓ  ۓ  
ل اي اهل ایمان چيز هاي پاکيزه اي که خداوند براي شما حال 

شده  در استفاده از آنها از حدود تعييننكنيد وکرده بر خود حرام 
ز اتجاوز ننمائيد که خداوند متجاوزان را دوست ندارد. وبخورید 

ا ری د به شما ارزانی داشته وتقوي خدایرزق حالل وپاکی که خداون
 پيشه سازید که به آن ایمان دارید.

 ومی فرماید:  
ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  چ 

  (2) چ ک        ک   ک  گ  
بخورید از رزق حالل وپاکی که خداوند به شما داده وشكر  

 نيد. ی کنعمت خدا را بجا آورید اگر واقعاً شما مخلصانه او را عبادت م
فرموده: چقدر خوب است مال صلی اهلل عليه وسلم وپيامبر  

آن  وبهترین متاعاست  ونيز فرموده: دنيا متاع (3)نيكو براي بنده نيكو 
====================================== 

ْاملائده1ْ) ْْ)88 87ْ
ْالنحل:2ْ) ْ)114ْْ
ْامحدْدرْمسندْخود3) ْامام ْاينْحديثْرا ْالعاص202ْْ 40/197ْ(ْ ْبن ازْعمرو

ْبيا.ْخدمتْ ْبرگريْونزدم ْلباسْوسلحْخودْرا ْبهْمنْسفارشْكرد،ْكه ْپيامب روايتْكردهْكه
ْانداختندْسپسْفرمودند:ْمباركْرسيدمْدرْحاليكهْ ْنگاهيْعميق ْبهْقامتم وضوءْميْگرفتند

ْنگهْميْداردْ ْتوْراْسامل ْايْجهادْسازمْكهْخداوند ْلشكريْروانه ْامارت ْبه ْترا ميْخواهم
ْتوْخواهمْداد.ْعمروْميْْ ْبه ْازْغنائمْرا ْبزرگي ْنصيبتْميْسازدْوقسمت ْبسياري وغنائم

ْبهْخاطرْما ْاميان ْايْرسولْخداْمن ْگفتم: ْْگويد ْبهْخاطر ْتنها ْاميان ْامْو ْنياورده لْدينا
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دنيا با همه آنچه در آن است نفرین  فرمودند (1)ه است.زن شایست
  (2)شده مگر ذکر خدا ومتعلقات آن یا دانشمندان ویا دانش پژوهان.

نيز ثروتمند بودند. ولی بسياري از بزرگان گذشته امت اسالمی  
دنيا در دست آنها بود نه در قلبشان بطوریكه در موقع جهاد وقربانی 

ودر بخشش آن بخل نمی ورزیدند.  آنرا فداي دین می کردند
روزي تمام مال خود را خيرات  رضی اهلل عنهحضرت ابوبكر صدیق

؟ گفت: خدا کرد وقتی از او پرسيدند براي خانواده ات چه گذاشتی
ررا از ت عثمان در یكی از جنگها تمام لشكوحضر (3).ورسولش را 

====================================== 

ْايْعمروْچقدرْ ْام.ْآنگاهْرسولْخداْفرمودند: ْاسلمْوْمهراهيْمشاْآورده دوستْداشنت
ْبرايْمردْصاحل.ْ ْنيكو ْاستْمال ْخوب

ْال1) ْالرضاعِْبب:ْخريْمتاع ْكتاب ْامامْمسلمْدر الصاحلهْْملرأةادنياْ(ْْْحديثْرا
ْبن1467ْمشاره2/1090ْْ ْاست.ْازْعبداّلل ْعمروْآورده

ْالنساءْْ ْافضل ْنكاحِْبب ْكتاب 596ْْْ/1وابنْماجهْدر ِبْعباريت1855ْْمشاره
ْامحدْدرْمسندْخودْ ْاستْوامام ْالفح2/168ْديگرْآورده 2/116ْالكبريْْآوردهْودر

ْاست. ْآمده
ْالزهد2) ْترمذيْدرْكتاب ْاينْحديثْرا ْابوهريره198ْْْ/9(ْ ْاست.ْْراز وايتْكرده

ْكتابْ ْالدنياْوابنْماجهْدر ْاستْودرْآ4112ْمشاره2/1377ْْالزهدِْببْمثل ورده
ْالكبريْ ْاست.2/116ْْالفتح ْنيزْآمده

روزيْدستور3ْ) ْپيامبْخدْا ْاوْميْگويد: ْبنْخطابْروايتْكرده عمر ْاينْحديثْرْا ْ)
ْبتوامنْ ْاگرْروزي دادْاتْمالْخودْراْصدقهْكنيمْآنروزْمنْمالْزايديْداشتمِْبْخودمْگفتم

ْابوبكرْصدي ْپيامبْاز ْنصفْمالْخودْراْآوردم ْپس ْاست. قْسبقتْجوميْآنروزْمهنيْروز
ْابوبكرِْبْمههْدارائيْ ْاندازه،ْسپس ْبهْمهني ْبرايْفرزندانْخودْگذاشيتْگفتم فرمود:ْچقدر
ْاّللْورسولشْراْگذاشتم.ْْ ْبرايْفرزندانْخودْگذاشيتْگفت: ْپيامبْفرمود:ْچقدر خودْآمد

ْتوْسبقتْخن ْاز ْابوبكرْهرگز ْاي ْاينْحديثْراْدرِْببْمناقبْگفتم ْترمذي ْكرد.) واهم
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شخصی خود مجهز وبقدري موجبات رضاي خداي خود را مال 
 رضی اهلل عنهامبر فرمود: پس از این هر کاري از عثمانفراهم کرد که پي

وحضرت عمر نصف مال خود را خيرات  (1)سر زند بخشيده است.
وحضرت صهيب در وقت هجرت تمام مال خود را فداکرد تا  (2)کرد.

بتواند هجرت کند وپيامبر فرمود: صهيب در معامله خود سود زیادي 
  (3)برد.

 ـ آيات واحاديث ديگردر مذمت دنيا2

غير از حدیث مورد بحث وجود دارد  واحادیث فراوانی آیات
نها آاز  که انسان را از دنيا واعتماد به آن برحذر می دارد وما بعضی

 . ذکر می کنيم را اینجا
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ  ۋ  چ 

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې            ى  ى  ائ  ائ  

ېئ    ېئ   ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ 

  (4).چېئ    ىئىئ  ىئ            ی  ی  ی  ی  جئ  
که از آسمانها فرو فرستادیم  مثل آبی است که زندگی دنيا محققاً

 وحيوانات ختلف گياه زمين را از آنچه انسانهاتا با آن باران انواع م

====================================== 

ْعندهْ ْيتصدقْجبميعْما ْالرجل ْكتابْزكاتِْبب ْاست.ْدارميْدر ابوبكرْوعمرْآورده
1/391ْ،392ْْْ ْاست. ْآورده

ْخ1) ْبن ْعبدالرمحن ْاز ْخود ْمسند ْدر ْامحد ْامام ْرا ْحديث ْاين ْا( سلميْباب
ْالْر ْالفتح ْاست) ْنقلْكرده ْبطورْمرفوع ْبنْسحر ْللسوعبدالرمحن 21/193ْْايتْاعِبن ْ)ْ

ْ(ْْصحبتْدرْاينْموردْقبًلْگذشت.2ْ)
ْابنْكثري3) ْاز ْپيامب ْبهْسريت ْاينْهشام.ْنبه2/223ْ،224ْْ(ْمراجعهْشود ْاز ْقل
ْيونس:4ْ) )24ْْْ
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آرایش به خرمی و سبزي  بروید تا آنگاه که زمين ازآن بخورند،
آن قادر ومتصرف پندارند که ناگهان فرمان ما  ومردمش خود را بر یابد

 همه زینت وزیور زمين را دروکند وزميننبه شب یا روز در رسد وآ
 نبود. چيز چنان خشك شود که گوئی دیروز در آن هيچ

 .كنديمثال روشن براي اهل فكر بيان م اینگونه خدا آیاتش را با 
ی  جئ  حئ  مئ    ىئ  يئ    جب  حب  خب  مب  ىب  چ 

 (1) چخت  مت  ىتيت  جث  مث  ىث  يث   حج  مج  جح     يب  جت   حت

ا ر نيامثال زندگانی د تبراي امت صلی اهلل عليه وسلماي پيامبر 
ا م وباز آسمان نازل کردی است که ما آب بارانی که همانند بيان کن

د. آن آب درختان ونباتات گوناگون زمين در هم پيچيده وخرم بروی
ود وبدست بادها سته وخشك شسپس صبحگاهی همه در هم شك

 ارد.اقتدار کامل د ،ر وفانی گرددوخدا بر هر چيز در عالمزیر وزب
ٹ  ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  چ 

ڄ      ڄڄ  ڃ               ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ     ڇ  ڇ  ڇ  

ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  

 (2)چک  ک  گ   

ت بازیچه اي است طفالنه. ولهو قيا به حقيبدانيد که زندگی دن 
ی ميان یكدیگر وحرص افزودن مال د ستایوعياشی وآرایش وخو

مانند بارانيست  است این حقيقت دنياست ودر عالم مثال، وفرزندان
را به شگفت  رد وگياهی در پی آن بروید که دهقانکه به موقع ببا

====================================== 

45ْْْ(ْكهف:1ْ)
20ْْحديد:(2ْ) ْْ
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م آرد، سپس بنگري که زرد وخشك شود وبپوسد ودر عال
آخرت عذاب سخت جهنم وآمرزش وخشنودي حق است وبدانيد 

 که دنيا جز متاع فریب وغرور چيزي نيست.
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ   چ 

ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ   

  (1) چڭ    ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
دنيا پرست را محبت وآرایش شهوات که  و مردم ظاهربين 

 شانهنفرزندان وهميانهاي زر وسيم واسبهاي عبارت از ميل به زنها و
ریب دار نيكو وچهار پایان ومزارع وامالك است، در نظر زیبا ودلف

ان است هماع زندگی فانی دنيا است ونزد خداست ليكن اینها همه مت
 منزل بازگشت نيكو.

ٴۇ     ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   چ 

 (2)چى  ائ  

 س زنهار زندگی دنيا شما رااست پ همانا وعده خداوند حق
  و وکرم خداوند شما را مغرورنسازد.وشيطان به عف دنفریب

 نيز می فرماید:صلی اهلل عليه وسلم وپيامبر 
اندازه مقدار آبی است که چون انگشت ه مقابل آخرت بدنيا در  

وفرمودند در دنيا  (3)خود را در آب داخل کنيد با خود بر می دارید. 
====================================== 

14ْْ(ْْآلْعمران:1ْ)
ْلقمان:2ْ) ْ)33ْْ
ْامامْمسلمْدرْصحيحْخودْكتابْ:(1ْْ) ا.ِْببْواهلهْعيمهاناجلنةْوصفةْْاينْحديثْرا

ْالقيامةْ ْيوم ْاحلشر ْالدنياْوبيان ْاستْوترمذيْدرْسننشْْآوْر2858ْمشاره2193ْْْ/4فناء ده
ْالزهد ْاملالكيْْكتاب ْالعرب ْابن ْامام ْبشرحْ) ْالرتمزي ْ[ْآورده.9/199ْْ]ْصحيح
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  (1)هستی.یا غریب یا مسافر چنان باش که گو
 مگسی ارزشبال اندازه ه ودر حدیث دیگري آمده: اگر دنيا ب 

  (2)آب هم نمی داد. می داشت خداوند به کفار یك پياله
ا همه آنه مورد هست که آیات واحادیث بسياري در این 

 بطوریكه خدا مذمت دوستی وتعلق گرفتن بدنيا را بيان ميدارد،
 سپرده شود، چنانچه خداوند می فرماید:فراموشی وآخرت به 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  چ 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

====================================== 

ْالدنياْْ ْالزهدِْببْمثل ِبْْتقريبا4108ًْْارهْمش1376ْْ/2وابنْماجهْدرْسننشْكتاب
ْاست. ْالفاظْآورده ْمهني

ْامحدْدرْمسندشْْ ْالك4/229ْ،230ْوامام ْالفتح ْاستْودر 3/300ْبريْآورده
ْالدنياْصْ ْالزهدْف ْالصاحلنيِْببْفضل ْاست.214ْْودرْرايض ْْآمده

ْا2) ْالرقاقِْببْقول ْاينْحديثْراْخباريْدرْصحيحْخودْكتاب فْْص(ْكن)لنيبْ(
ْبنْعمرْْر8/110ْالدنيا...ْ ْاستْوترمذيْدرازْعبداّلل دْالزهْسننشْكتابْوايتْكرده

ْاست. ْالملْآورده ِْببْماْجاءْفْقصر
ْالدنياْْ ْالزهدِْببْمثل آورده4114ْْارهْمش1378ْْ/2وابنْماجهْدرْسننشْكتاب

ْاست.ْ ْافزوده ْبرْآن ْالقبورْرا ْاهل ْوعبارت:ْوعدنفسكْمن
ْامحدْدرْمسندشْ ْالفاظ2/24ْ،41ْ،132وامام ْتقريبأِْبْمهني ْاست.ْودرْآوْرْ، ده

ْالكبريْ ْالزهدْص2/333ْْفتح ْالصاحلنيِْببْفضل ْاست.ْوخباريْآمد216ْودرْرايض ه
ْاحلسنهْصْ ْاملقاصد 847ْْْمشاره329ْْدر ْاست.ْ ْآورده

ْالزهدِْببْماْجاءْفْهوان3ْ) ْكتاب ْترمذيْدرْسننش ّللْااْعليْلدنيا(ْحديثْرا
ْاست.ْوابنْماجهْدرْسننشْكتا ْبنْسعدْآورده ْازْسهل ْالزهدعزوجل لدنياْابْمثلِْبْب

ْالكبري410ْْمشاره2/1377ْْ ْالفتح ْاست.ْودر ْلفظيْديگرْآورده ودرْكشف3/37ِْْب
ص2/207ْْاخلفاءْ ْالدنيْا ْالزهدْف ْالصاحلنيِْببْفضل ْاست.218ْْْودرْرايض ْآمده
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 (1)چٹ  

 ندارند وبه زندگی دنيا راضیآنانی که اميد مالقات ما را 
ود سبب اعمال خه ن شدند واز آیات ما غافل گشته اند آنان بومطمئ

 در آتش جا می گيرند.
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ        ٱ  ٻ چ  

  (2)چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ 
ر باشد در دنيا هر قدر بخواهد به هرکس طالب متاع زودگذ 

پس جهنم را نصيب او می می دهيم س ،که خواسته باشيم هرشخصی
 در آید. جا به آن شده و ومردودشده نكوهش کنيم که

 : توشه دعوتگران ومربيان
ز اانسان که  طورين از اعتماد وتوکل بر دنيا شتـ بر حذر دا1

ن آدنيا سراي ماندن نيست، چنانكه قر زیرا .وآخرت غافل شود خدا
 از زبان مؤمن قوم فرعون نقل می کند: 

 3ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      ۉ  ې  ې  چ 

بدون شك زندگی دنيا متاعی بيش نيست وآخرت اي قوم من  
 ه پيامبرش حضرت محمد)ص( می گوید:سراي ابدي است وخداوند ب

 چ  ۇ  ڭ  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ    ڭ  چ

 ست.ادنياکم است وآخرت بهتر وپایدارتر براي متقيان  بگو متاع 
 چ   گ  ک  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کچ 

 پس متاع زندگی دنيا در مقابل آخرت خيلی کم است. 
====================================== 

ْيونس:1ْ) ْ)8،7ْْْ
ْاَلسراء:2ْ) )18ْ
٣٩ْفر:ْغا(3ْ)
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صبر واستقامت بر مشكالت زندگی تا وقت مالقات ـ 2
ه آنگاه که خود را به به این نكته اشاره کرد یامبر در حدیثخدا، پي

که در روز بسيار گرمی به مسافرت می پردازد  مسافري شباهت داده
وچون خسته می شود براي یك ساعت از سواري خود فرود می آید 
واستراحت می کند سپس با تحمل مشقتهاي سفر به راهش ادامه می 

مسلمان زحمتهاي ومشقتهاي  گونهدهد تا به مقصد رسد. واین 
وگاهی دچار مصيبتها وبالها زیادي را در زندگی خود تحمل ميكند

کند واز خداي  می شود در این ميان وظيفه او این است که صبر
 گاه خسته شد مقدار کمی استراحت کند وخود کمك بگيرد وهر

 سپس به راه پر مشقت خود ادامه دهدتا به مالقات خداوند نایل آید.
 وقعیـ استفاده زیاد از مثل در دعوت وتبليغ وتربيت، زیرا م3 

 که انسان از مثل در سخن خود استفاده کند شنوندگان زود خسته
د مين مناسبت خداونهه ب ميدانند نمی شوند ومعناي سخن را بهتر

 :می فرماید
 ھ  ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ  ڻ چ

1چ
  

 ءجز علماثالهایی است که براي مردم بيان می کنم که بواین م
 کسی آنها را درك نمی کند. 

====================================== 

   ٤٣العنكبوت:ْ(1ْ)
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 الحديث الرابع

 
ْخرجْ قالْرسولْهللاْصليْهللاْعليهْوسلم:ْماْمنْرجلْيعودْمريضاًْممسياْال 

ْيصبحْومنْااتهْمصبحاًْخرجْم عهْسبعونْمعهْسبعونْالفْملكْيستغفرونْلهْحيت 
  (1) ميسيْالفْملكْيستغفرونْلهْحىت

 
 حديث چهارم

عليه وسلم فرمودند: چون کسی شب  رسول خدا صلی اهلل 
ا ترده هفتاد هزار فرشته او را همراهی ک برود مریض ادتبه عي هنگام

. وکسی که در وقت آمرزش طلب می کنند صبح برایش از خداوند
تا  صبح مریض را عيادت کند هفتاد هزار فرشته او را همراهی کرده

 شب براي او طلب آمرزش می نمایند.

====================================== 

ْاينْعبارتْد1) ْالكبري(ْْحديثِْب ْالفتح ْاستْوا3/110ْر بوداودْدرْسننشْْآمده
ْالعبادهْ ْاجلنائرِْببْفضل ْاين3098ْمشاره476ْْْ 3/475ْكتاب ْاست.ِْْب الفاظْآورده

ْاجلنةْ. ْلهْخريفْف ْيصبحْوكان ْلهْحيت ْيستغفرون ْالفْملك ْيستغفرونْسبعون يتْحْهل..
ْاملاجاءْفبْمِبميِسَيْوكانْلهْخريفْفْاجلنةْوترمذيْدرْسننشْكتابْاجلنائرْ ريضْْعيادة

ْاسيهِْبْاينْالفاظْآورده:ْماْمنْمسلمْيعودْمسلماًْغدوةْالْصليْعل لفْملكْحيتْبعون
ْيصبحْوكا ْالفْملكْحيت ْالْصليْعليهْسبعون ْلميسيْوانْعادهْعشية ْاجلنةْْهْخريفن ف

ْاست. ْاينْحديثْحسنْوغريب ْوگفته
ْاجلنائرِْببْماْجاءْف ْ 463ْْ/1يضًاْمْرْثوابْمنْعادْوابنْماجهْدرْسننشْكتاب

464ْْ ْامحدْدرْمسند1442ْمشاره ْاستْوامام ْالفاظيْديگرْآورده ْ،1/118ْشِْب
ْاست.121ْ آورده ْبهْمهنيْمعنْا

ْالصغريْ ازْحضرتْعلي2293ْْمشاره5/166ْْعلمهْاَلبانْنيزْدرْصحيحْاجلامع
صح ْاست.ْوْموقوفْآنرْا ْاستْ.ْيروايتْكرده ْحْدانسته
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 شرح حديث:
د ی وارشالت فرد مسلمان خير خواهی، راهنمایجا که رسااز آن 

بر وي الزم مردم به سوي راه راست خداوند با عزت می باشد. 
دست ه هاي مؤثر در کسب محبت مردم وب ل وراهاست تا وسای

عی آوردن قلوب آنها را بشناسد ودر این زمينه رعایت آداب اجتما
قبول دعوت،  عيادت مریض، جواب عطسه، خيرخواهی،از قبيل 

أثير تپرسی مردم بزرگترین  گشاده رویی، کمك به نياز مندان واحوال
دارد. حدیث مورد بحث، ما را به لزوم عيادت  در این مورد را

پسندیده را انجام مریض واجروپاداش کسی که این عمل اجتماعی 
 ی می کند. ومی گوید اگر کسی در شب به عيادتمی دهد، راهنمای
 ق اواد هزار فرشته او را همراهی کرده تا صبح در حمریض برود هفت

ن دعاي خير می کنند. واگر در صبح مریضی را عيادت کند نيز همي
 اجر را دارد.

با هم به احادیثی دیگر در این زمينه گوش که است  بهتر 
 فرادهيم.

وز رمی فرماید: خداوند در  پيامبر اکرم صلی اهلل عليه وسلم 
دت که مریض شدم مرا عيا رزند آدم چرا وقتیمی گوید: اي ف قيامت

 نكردي؟ انسان جواب می دهد.
گار پروردگارا چگونه می توانستم تو را عيادت کنم وتو پرورد 

 جهانيان هستی خداوند می گوید: آیا ندانستی که فالن بنده ام
 آیا ندانستی اگر او را عيادت مریض شده واو را عيادت نكردي.

 ا می یافتی؟كردي من را در آنجمي
دي انسان می اي فرزند آدم من از تو غذا خواستم وتو ندا 
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تو را غذا دهم وتو خداي جهانيان هستی خداوند می  گوید:
گوید: آیا فالن بنده من از تو غذا نخواست وتو ندادي؟ آیا ندانستی 

 می یافتی؟ که اگر به او غذا می دادي عوضش را نزد من 
گوید: استم به من آب ندادي. انسان ميخواي فرزند آدم از تو آب  

وتو خداي جهانيان هستی؟ خداوند چطور می خواستم تو را آب دهم 
می گوید فالن بنده من از تو آب خواست وتو به او آب ندادي آیا 

 (1).ضش را نزدم می یافتیندانستی که اگر به او آب می دادي عو
ادت کنيد، دیگر پيامبر می فرماید: مریضها را عي یودر حدیث 

 (2)گرسنگان را غذا بدهيد واسيران را آزاد سازید.

====================================== 

ْاينْحديثْْر1) ْالبوالصلهْوالدابْفض( ْامامْمسلمْدرْكتاب ْامللْعياا ريضْمشارهْدة
ْامحدْدرْمسندش2569ْْ ْاست.ْوامام ْابوهريرهْروايتْكرده ْابوهريرهْچنني2/404ْْاز از

ْكهْخداوندْفْر ْنقلْميْفرمايد ْازْخداوند ْپيامب ْكه ْشدمْوفرزندْ:ْمريضمودروايتْمنوده
ْاماْفرزندْ ْنكردْوتشنهْشدم ْپياآدمْمراْعيادت ْنداد ْاييْفرماممبْآدمْمراْآب ْيندْگفتم

ْبندگامنْد ْاز ْاي ْبنده ْتوْهمْمريضْميْشويْفرمود: ْمريضْايْويْزمنيرْْرپروردگارْآاي
ْنْو ْاوْمنيْرودْوتشنهْراْآبْمني ْبهْعيادت ْاماْكسي ْاگرْدْدرْصشانتشنهْميْشود ورتيكه

ْازْمنْدرْايفت آبْدهندْمزدْخودْرا ْتشنهْرْا ْبروندْاي ْْكنند.ْْْميْبهْعيادت
ْاز2ْ) ْالْسري ْاجلهادِْببْفكاك (ْْحديثْراْخباريْدرْكتابْصحيحْخودْدرْكتاب

ْوعودْ ْاحلائع، ْالسريْواطعموا ْيعين ْالعان، ْفكوا ْاست. ْالفاظْآورده ْاين ِْب ْموسي اب
ْلفظْآورده:ْ ْاين ْاجابتْدعوتْومهمانْعروسيِْب ْلزوم ْنكاحِْبب ْكتاب واملريضْودر

ْالد ْاجلائفكوالعانْواجيبوا ْاطعموا ْلفظ: ْاين ْالْطعمهِْب ْاملريض.ْودرِْبب ْعاعيْوعودْوا
ْالْحكامْ ْاملريضْودرْكتاب ْالعان.ْودرْطبِْببْوجوبْعيادة ْاملريضْووْفكوا وعودْوا

ْلفظْ ْالدعوةِْب ْاحلاكم ْاصابة ْاجلنائزْ»ِْبب ْالداعي.ْوابوداودْدرْكتاب ْالعانْواجيبوا فكوا
ْللمريضْ...ْمشارهْ ْالدعا ْالسريِْب3105ِْْبب ْاستْودارميْدرْسننشِْببْفكاك آورده

ْكردهْ ْروايت ْنيزْحديثْرا ْامحدْدرْمسندْخود ْاجلائعْوامام ْالعانْواطعموا لفظْفكوا
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ومی فرماید: وقتی فرد مسلمان از برادر مسلمان خود  
پرسيده شد عيادت می کند تا هنگام برگشت در خرفه بهشت است. 

  (1)خرفه بهشت چيست؟ فرمودند: بال آن. که
 توشه دعوتگران و مربيان :

ایت یك عمل اجتماعی ـ لزوم عيادت مریض بعنوان رع1 
ومد نظر قرار دادن نكات ذیل براي تسهيل هر چه بسيار مهم، 

 بيشترکار.
 موقع که براي فرد مسلمان از ـ بياد داشتن مقدار اجر وپاداشی 

 این مهم تا برگشت حاصل می شود.دادن  بيرون شدن جهت انجام
 ـ بياد داشتن اینكه بدون رعایت این آداب اجتماعی انسان 
 موفق به کسب اعتماد مردم وتأثير بر آنها نخواهد شد. هرگز
ودر آخر بيان داشتن اینكه عيادت مریض حق مسلم برادر  

 مسلمان اوست.
چناچه در حدیث آمده: حق مسلمان بر مسلمان پنج چيز  
ـ 4ـ تشييع جنازه 3ـ عيادت مریض 2جواب دادن سالم  ـ1. است

 (2)ـ جواب دادن عطسه. 5قبول دعوت

====================================== 

ْْ ْاست.
ْالبْوالصلة1) درْكتاب ْامامْمسلمْحديثْرْا ْاعوالدابِْببْفضلْْ(ْ ْازْيادة ملريض

ْاملسلم ْان ْلفظ: ْاملسلمْثوِبنْغلمْرسولْخداِْب ْاخاه ْاعاد ْاجلنيزلْفْملْاذا ةْحيتْْخرفة
رفةْاّللْوماْخْْرسوللْاييرجعْودرْرواييتْديگرْمنْعادْمريضَاْملْيزلْفْخرفهْاجلنةْقي

ْاست.2568ْاجلنة؟ْقالْجناحاْمشارهْ ْآورده
ْاملريْ ْاجلنائزِْببْماجاءْفْعيادة ْامحدْدردهْواضْآْوترمذيْدرْسننْخودْكتاب رْمام

ْاست.ْمسندْخودِْب روايتْكرده ْاينْحديثْرْا ْعبارايتْخمتلف
ْالْمرِبتباع2) ْاجلنائزِْبب: ْاينْحديثْراْدرْكتاب ْااجلنْ(ْخباري ْابوهريرهْائز وايتْْْرز

ْاست. ْكرده
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 يث الخامسالحد

 
ِمُنوات َُْْحىتَّْْةَْنَّاجل َُْْلونَْتَد خَُْْلْْصلیْهللاْعليهْوسلمْاّللََِّْْرُسولُْْقَالَْ ُْنواتُ ؤ مَِْْوَلْْؤ 

ءْ َْعَلىْأَُدل ُكمْ َْأَوَلْْحَتَاب واَْحىتَّْ َنُكمْ ْمَْالسََّلْْأَف ُشواُْتمْ حَتَابَ ب ْ ُْتُموهُْفَ َعلْ ْاِإذََْْشي  ْبَ ي  
 

 حديث پنجم
ید تا ایمان بياورید. پيامبر فرمودند: داخل بهشت نمی شو

باشيد.  وایمان شما کامل نمی شود تا نسبت به همدیگر محبت داشته
محبت  هرگاه آن را انجام دهيد ی نكنم کهآیا شما را بكاري راهنمای

  (1)بين شما بر قرار می شود. سالم را بين خود پخش سازید! 
====================================== 

ْلفظ:ْ ْالْمواتِْب ْالنهيْعنْسب ْاجلنائزِْبب ؤمنْملاللمؤمنْعليْْومسلمْدرْكتاب
ْاستْ. ْستْخصالْآورده

ْاجلناْ ْكتاب ْنيزْدر ْاملريابنْماجه ْامحضْوائزِْببْماْجاءْفْعيادة ْدْدرْمسندمام
ْاست.ْ ْالفاظْخمتلفيْآورده ْخودِْب

ْالميانِْبب:1ْ) ْاينْحديثْراْمسلمْدرْصحيحْخودْدرْكتاب ْاب(ْ يدخلْْنهْليان
ْاملومنونْحديثْمشارهْ ْال ْنيزْدر54ْْاجلنه ْاستْ.ْخباري ْاملفرد،ِْببْْاآورده فشاءْالدب

ْاست.980ْالسلمْحديثْمشارهْ ْابوهريرهْروايتْكرده ْاز
ْالسلمْحديثْ ْافشاء ْاَلدبِْبب ْكتاب 5193ْرهْمشاْابوداودْهمْدرْسننْخود

ْاست. ْالفاظْآورده ْتقريباِْبْمهني
ْالميانْحديثْمشاهْ ْبهْْو68ْابنْماجهْدرْمقدمهْسننْخودِْببْف ْالسلم ْافشاء ِبب

ْاست.3693ْمشارهْ ْابوداوودْروايتْكرده ْمانند
ْامحد ْاسْوامام روايتْكرده ْت.درْمسندشْدرْچندينْمودرْحديثْرْا

ْاجلنة ْبيدهْلتدخلون ْنفسي ْلقظ:ْوالذي ْالكبريِْب ْالفتح ْاستتؤمنْوْحيتْودر آمده ْ.ْا
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 شرح حديث:
است اعی، بزرگ اسالم این حدیث شامل یكی از آداب اجتم 

مردم  ميان اعتماد ودوستی ی در آفرینش و پيدایشکه نقش بسزای
دارد وبراي آنان احساس امنيت وآرامش را به ارمغان می آورد. این 
ادب بزرگ اسالمی اشاعه ونشر فرهنگ سالم در بين مسلمانان 

ووسيله افراد جامعه اسالمی گردد.  منيت شامل حال همهتا ااست؛ 
محبت باشد. پيامبر بخاطر اینكه مسلمانان را بزرگی در ایجاد الفت و

به اجرا وفرمان برداري هر چه بيشتر این ادب بزرگ اسالمی فرا 
داخل شدن در جنت خواند به ذکر منافع آن پرداخته وفرموده: 

 شدنوبرخورداربه ایمان آوردن منوط است  واستفاده از نعمتهاي آن
د. بدون شك محبت بدون اشاعه فرهنگ سالم عموميت نمی یاب

 از کسی که فواید یاد شده در حدیث را بداند امكان ندارد که
و پيغمبرصلی اهلل عليه  اجراي امر ودستور سالم خود داري کند

: که من داراي بيانی مختصر ولی پرمحتوا وسلم چه نيكو گفته اند
 (1)هستم.

====================================== 

ْْو ْالسلم ْنقل ِْبب ْالسلم ْكتاب ْالصاحلني ْدرْدايض ْنووي ِْبفشاَلمامام ْازْر ائه
ْاست.ْچنانچهْشيخْعبدالبد ْازْمسلمْروايتْكرده ْنقل ْبه تاراحلسنْخمقرْدرْصعْيابوهريره

ْاس604ْوالصحيحْحديثْمشارهْ ْازْمسلمْآورده ْنقل ْبه ْابوهريره ْت.ْاز
ْاملساجد1ْ) ْكتاب ْكهْمسلمْدرْصحيحْخود ْاست ْازْحديثي ْاينْحديثْجزئي )

ْالعدوْ ْالرعبْعلي ْنصرتِْب ْاست: ْلفظْروايتْكرده ْاين ْابوهريرهِْب ْاز ْالصلة ومواضع
ْأانْان ْالكم،ْوبينا ْيدي.وأويتيتْجوامع ْالرضْفوضعتْف ْأتيتِْبفاتيحْخزائن ْئم

ْاّللْعليهْ ْالنيبْصلي ْاجلهادِْببْقول ْنصرتوسلْوامامْخباريْدرْكتاب ِْبلرعب...ْم
ِْبلفظ:
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 اَيات واحاديثي ديگر در موضوع سالم

ېئ   وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  چ 

 (1) چىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   

، اي مومنان وارد خانه هایی نشوید که متعلق به شما نباشد 
ي برا بر ساکنان آن. این کار مگر بعد از اجازه گرفتن وسالم دادنو

 .اشيدشما بهتر است. اميد است شما این دستورات را مد نظر داشته ب
 ې ې ې ې ۉ  ۉ ۅ ۅ ۋ  ۋ ٴۇ چ

 (2) چ ىى
وقت داخل خانه اي شدید بر همدیگر سالم کنيد، سالم  هر 

 پربرکت وپاکی که به فرمان خدا مقرر است.
 (3) چی  جئ  حئ         مئ   ىئ  يئ  جب   حبخب  چ 

 از آن، نيكوتر سالم، شما  گویند سالمهنگامی که به شما  و
 .را پاسخ دهيد انندشهم یا

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  چ 

 (4) چ  ې  ې

====================================== 

ْالليلْْ ْرواي ْالتعبريِْبب: ْكتاب ْودر ْالكلم... ْأعطيلفظِببعثتْجبوامع تْمفاتيحْ.
ْالْعتصامِْب ْكتاب ْاليدْودر ْاملفاتيحْف ْبعثتْْالنيبْولقب:ْالكلمْ...ْودرِْبب )ص(

ْاست. ْالكمْآورده ْجبوامع
ْالغنيمهِْبْ ْالسريِْببْماْجاءْف ْابواب جوامعْْاعطيتْلفظوترمذيْدرْصحيحْخود

ْا ْاجلهادِْببْوجوب ْاست.يْآورداْرجلهادِْبْعبارتْخبالكلمْونسائيْدرْسننْكتاب ْه
ْالنور:1ْ) 27ْْ(ْسوره ْْ
ْالنور:2ْ) 61ْْ(ْْسورة
ْالنساء:3ْ) 86ْْ(ْْسورة
ْالذارايت:1ْ) 24ْْ،25ْْْ(ْْسورة

http://www.eslahonline.net/


www.eslahonline.net                 48  مشعلهای هدایت برای رهروان راه دعوت 

آیا خبر مهمانان بزرگوار ابراهيم به تو رسيده است؟ در آن  
 زمانی که بر او وارد شدند وگفتند: سالم. گفت: سالم بر شما.

حضرت عبداهلل فرزند عمرو بن العاص می گوید: مردي از  
 ؟رسول خدا پرسيد کدام بخش از دستورات اسالم از همه بهتر است

وسالم کردن بر کسی که آن را می فرمودند: غذا دادن گرسنگان 
  (1)شناسی یا نمی شناسی.

که خداوند  می فرماید پيامبر فرمودند: وقتی حضرت ابوهریره 
آدم را خلق کرد گفت: برو بر آن جماعت مالئكه سالم کن وجواب 
را خوب گوش کن زیرا جواب آنها هدیه وسالم تو وفرزندان تو 

کرد: السالم عليكم  ين سالماست. آدم رفت وفرشتگان را چن
رحمۀ »جواب دادند: السالم عليكم ورحمۀ اهلل. در جواب  فرشتگان

  (2)را افزودند.« اهلل 

====================================== 

ْالطعام...2ْ) ْاطعام ْالميانِْبب ْكتاب ْكتْو(ْْحديثْراْخباريْدر ْالدر ُْستذانْاب
ْاست. ْللمعرفةْوغرياملعرفهْآورده ْالسلم ِْبب

ْاْ ْالْسلمْ... ْتفاضل ْبيان ْالميانِْبب ْنيزْدرْكتاب تْنْعمرْروايبداّللْزْعبمسلم
ْابوداوودْدرْسننْخودْد ْاست ْالسلمنوده ْافشاء ْالدبِْبب ْكتاب 5194ْارهْمشمْر

ْاست. ْالْسلمْخريآورده ْاي ْالميانِْبب ْونسائيْدرْكتاب
ْاطعامْمشارهْْ ْالْطعمهِْبب ْآورده.3235ْْابنْماجهْدرْسننْخودْدرْكتاب
ْاستْ ْالْعمالْخريْآورده ْاي ْامحدْدرْمسندْخودِْبلفظ ْ.ْوامام
ْالستئ3) ْكتاب ْاينْحديثْراْخباريْدر ْابوهريرهْ)رض(ْ(ْ ْاز ْالسلم ْبدو ذانِْبب

ْبهْقامتْشصتْ ْاست:ْخداوندْآدمْراْمطابقْصورتْخويشْآفريد چننيْروايتْكرده
ْنشستهْسلمْكنْوجوابْآهناْراْگوشْكنْكهْ ْبروْوبرْآنْمجعْفرشتكان ذرعْسپسْگفت:
ْالسلمْ ْبرْفرشتگانْچننيْسلمْكرد: ْپسْآدمْآمد ْاست. ْتوْوفرزندانت جوابْآهناْسلم
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صلی اهلل عليه  ب می گوید: پيامبرزحضرت براء فرزند عا 
 عـ تشيي2ـ عيادت مریض 1ما را به هفت چيز فرمان دادند.   وسلم

ـ کمك به مظلومان  5ـ کمك به ضعيفان 4ـ جواب عطسه 3جنازه 
ـ کمك به کسی که قسم خورده در انجام آنچه بر آن قسم 7م ـ سال6

  (1)یاد کرده.
: شنيدم از ی فرمایدم رضی اهلل عنهحضرت عبداهلل فرزند سالم  

گوید: اي مردم سالم را ميان خود پخش کنيد رسول خدا که مي
وگرستگان را غذا دهيد وصله رحم را رعایت کنيد ودر هنگامی که 

وبا اطمينان خاطر وارد جنت شوید. مردم خوابيده اند نماز بخوانيد 
(2)  

====================================== 

ْاّللْوبركاتةْ ْالسلمْعليكْورمحة ْعليكم.ْآهناْجوابْدادند:
ْيدخلْ ْاجلنهْوصفتهْ...ِْبب ْنيزْحديثْراْدرْكتاب ْابوهريرهْنةْ...اجلْامامْمسلم ْاز

ْاست.ْ ْروايتْكرده
ْالسلم1ْ) ْافشاء ْالْستئذانِْبب ْكتاب روايتْْْْلفظْمهنيِب(ْْحديثْراْخباريْدر

ْاس ْاينْقرار ْاز ْكهْدنبالهْآن ْالكرده ْالشربْف ْعنْختتمْوهناانْفضهت!ْ...ْوهنيْعن
ْاحلرير،ْوالديباح،ْوالقسيْوا ْلبس ْاملياثرْوعن ْتبق.لسالذهبْوعنْركوب

ْلباسْواْ ْاشربه، ْنكاح، ْاجلنائرْودرْمظامل، ْاْعباْردبِْبمهچننيْدرْكتاب ينْاتْخمتلف
ْاللباسْْو ْكتاب ْنيزْدرْصحيحْخود ْاست.ْمسلم بْحترميْينهِْبالْزحديثْراْروايتْكرده

ْالذهبْ...ْ ْاانء ْاست.2066ْارهْمشْاستعمال رمذيْهمْدرْسننْتْمانندْخباريْآورده
ْاجل ْامرِْبتباع ْاجلنائزِْببْدر ْكتاب ْالدبْونسائيْدر ْكتاب ْابرارْقسمئرْوِبناخود ْب
ْاس درْمسندْخودْروايتْكرده ْنيزْحديثْرْا ْامحد ْامام ْاست. ْت.ْآورده

ْابْو2) ْترمذيْدرْسننْخود ْالقيامهْذكرْكرده(ْحديثْرا صلوْاْوله:ْمجاماْْابْصفة
ْاست. ْنكرده ذكر ْالرحامْرْا

ْالليلْمشارهْْ ْالصلةِْببْجاءْفْقيام ْاقامة ْكتاب 1334ْوابنْماجهْدرْسننْخود
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 توشه دعوتگران ومربيان
ها سالم بين مسلمانان تا به آن ( تأکيد بر تعميم و ترویج1)

شان به همدیگر احساس امنيت وآرامش دست دهد وقلب هاي 
فه م این وظينزدیك شود. بكار گرفتن موارد ذیل انسان را در انجا

 .اجتماعی ممد قرار می گيرد
سان ی که از افشاء سالم عاید اناجروثواب اد داشتن مقدارـ بي 

  ميگردد.
به  ـ بياد داشتن اینكه سالم وسيله موفق در نزدیك کردن قلبها

 همدیگر است.
 ت.ـ بياد داشتن اینكه سالم حق هر مسلمان بر مسلمان دیگر اس

آخر باید انسان بداند که از طرف خدا ورسولش مأمور ـ ودر 
استين براي رسيدن به کاميابی چاره اي جز سمع است ومؤمنان ر

 ندارد.وطاعت در مقابل دستورات خدا را 
منافع وفوایدي ( از روشهاي دعوت وتربيت متذکر شدن 2) 

ی موليتهاي که انسان انجام می دهد بآن دست است که در قبال مسئ
یابد. چون بيان این فوائد ومنافع نفسها را جهت کار وکوشش 

هدف به حرکت درمی آورد. زیرا انسان چنانچه  هميشگی بسوي
 گفته اند بندهُ منفعت ومصلحت خود است.

====================================== 

ْاطعامْمشارهْ ْاطعمهِْبب ْاطعام3251ْْودر ْالطعمهِْببْف ودارميْدرْسننْخودْكتاب
ْاست. ْالرمحنْ...ْآورده ْاعبدوا ْبلفظ: ْالطعام

ْاستْْو ْنقلْكرده ْامحدْدرْمسندْخودْمانندْروايتْدارمي ْاوامام ْادر لكبريْهمْلفتح
ْاست.ْْ ْواردْشده
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 الحديث السادس

ْ
ْيَذ ُكرُْْقَ َعدَْْثَّْمَجَاَعةْ ِْفْْال َغَداةَْْىَصلََّْمنْ ْمََْوَسلََّْعلَي هِْْاّللََُّْْصلَّىْاّللََِّْْرُسولُْْقَالَْ

َعت ََْْصلَّىْثَّْالشَّم سُْْتَط ُلعََْْحىتَّْْاّللََّْ ِْرَك  رِْْْهَُْلَْْنتْ َكاْْني  َرةْ َْحجَّةْ َْكَأج  ْقَالَْْالَْقََْْوُعم 
ْمَّةْ اتَْْةْ اَتمَّْْةْ اَتمََّْْوَسلَّمََْْعلَي هِْْاّللََُّْْصلَّىْاّللََِّْْرُسولُْ

ْ
 حديث ششم

کسی که نماز صبح فرموده اند:  صلی اهلل عليه وسلمرسول اهلل 
ا طلوع خورشيد ت نشسته را با جماعت اداء کند سپس در جاي خود

دو رکعت نماز بخواند  ذکر خدا باشد، پس از طلوع آفتاب مشغول
 (1).به دست می آورد عمره کامل را حج و اجر یك

 شرح حديث:
ی کم وضعيف است ولی با ه تنهاینيرو وتوان فرد مسلمان ب

کمك گرفتن از نيرو وتوان خداوند قوت می گيرد. به همين جهت 
نفس ه محاسبه هایی از زندگی خود را ب الزم است انسان ساعت

ومناجات با پروردگار وتجدید عهد با او اختصاص دهد. در همين 
توصيه می کند اگر کسی نماز صبح  صلی اهلل عليه وسلمراستا پيامبر

====================================== 

ْيستحبْم1) ْالصلةِْببْماْذكرْمما ْترمذيْدرْكتاب ْاجل(ْحديثْرا ْ.لوس..ن
ْْ ْمشاره ْحديث583ْبه ْهذا ْوگفته: ْكرده ْروايت ْمالك ْبن ْانس ْغريبْْاز حسن

ْترمذ ْترمذيْميْگويد: ْاينْحديثْراْحسنْدانستهمباركفوريْشارح ْْاي رْسندْدگرْچهْ.
ْاماْحديث ْاست ْترديد ْاوْجاي ْتعديل ْابوخللْهستْكهْدر اردْْاهديْدشْوْاينْحديث

ْتييدْميْكند.رْاكهْصحتْآنْ

http://www.eslahonline.net/


www.eslahonline.net                 52  مشعلهای هدایت برای رهروان راه دعوت 

را با جماعت بگذارد سپس در جایگاه خود تا بر آمدن خورشيد 
به ذکر خدا مشغول شود آن وقت دو رکعت نماز اشراق بخواند، 

عمره کامل بجا ابر کسی خواهد بود که یك حج وو براجر وثواب ا
 آورد.

 :احاديثي در بيان فضيلت اين وقت 
پيامبر فرمودند: کسی که در جایگاه خود بعد از نماز صبح  

آنگاه دو بنشيند وتا وقت نماز اشراق به ذکر خدا مشغول باشد 
رکعت نماز بخواند گناهانش بخشيده می شود اگر چه از کفهاي 

 (1)شتر باشد.دریا هم بي
گوید: پيامبر چون نماز صبح را می خواند جابر فرزند سمره مي 

 (2)تا خورشيد کامال طلوع می کرد از جاي خود تكان نمی خورد.
کسی که نماز صبح را آبی امامه می گوید: پيامبر )ص( فرمود:  

خود نشسته تا هنگام برآمدن کند سپس در جاي  با جماعت ادا
دو رکعت نماز بخواند مزد شغول گردد آن وقت به ذکر خدا م آفتاب

 (3)را دریافت کرده است. حج وعمره

====================================== 

ْبهْمشاره1ْ) ْالضحي ْابوداودْدرِْببْصلة ْامامْآْو1287ْ(ْْحديثْرا ردهْمهچنني
ْنقلْكرده.ْ ْامحدْدرْمسندشْآنْرا

ْاينْحديثْرا2) ْاجللوسْ..ْ(ْ ْاملساجدِْببْفضل ْاست.مسلمْدرْكتاب ْ.ْآورده
ْالرجلْجيلسْمرتبعاْ ْالدبْف آورده4850ْْارهْهْمشبوابوداودْدرْسننْخودْدرْكتاب

ْاست.
ْا ْاللهوِببْقعود ْالصلةْونسائيْدرْكتاب ْاستْآمْ...ْلماترمذيْدرْسننْكتاب ورده

ْامحدْهمِْبْعبارِتايْخمتلف درْمسندْخْوْامام ْاسحديثْرْا ْت.دْآورده
ْبهْمشاْْ(3) ْترغيبْوترهيب ْاينْحديثْراْدرْكتاب ْاينْآ6ْرهْامامْمنذري وردهْوگفته

ْاست.ْ طبانِْبسندْخوبْروايتْكرده ْحديثْرْا
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 توشه دعوتگران ومربيان
تی که از نماز صبح تا طلوع در فرص کردنـ اهميت ذکر1 
 ا کاربه شرطی که انسان خسته نباشد ی در اختيار انسان است. آفتاب

اري یاین کار فرضی نداشته باشد. در نظر گرفتن نكات ذیل او را در 
 می کند.

 او قات براي نسبت به دیگر ـ دانستن این مطلب که این وقت 
صحت وسالمت انسان مفيدتر است. کافی است انسان در این وقت 

 .هوایی را تنفس کند که با بدیها وگناهان بشر مخلوط نشده است
ـ دانستن این مطلب که این وقت چنانكه در حدیث آمده  

اق بين مخلوقات است. هر کس به اندازه است وقت تقسيم ارز
 تالش از آن بهره مند می شود.

قت ـ دانستن مقدار اجر ومزدي که در قبال زنده داشتن این و 
 نصيب انسان می شود.

ار به یاد داشتن اینكه بزرگان امت اسالمی سعی وتالش بسيـ  
زیز عبدالدر استفاده کردن از این وقت داشته اند. چنانچه از عمر بن ع

نقل است که او هميشه این وقت را با عبادت می گذارند واگر 
در حال گردش در صحن خانه  روزي خواب بر او غلبه می کرد

می گفت: چگونه این چشم می خوابد در حالی که نمی داند  اش،
 که جایگاه او بهشت است یا دوزخ. 

ـ اهميت نماز اشراق چنانچه در حدیث آمده است این نماز  
 يامبر صلی اهلل عليه وسلمه نعمتهاي خدا بحساب می آید. پشكران

ميفرماید: هر صبح بر هر یك از مفصلهاي بدن انسان صدقه اي 
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واجب می شود والزم نيست صدقه حتماً پول یا غذا باشد بلكه 
اعمالی از قبيل سالم، امربه معروف ونهی از منكر، پاك سازي راهها 

ساب می آید. ودو رکعت نماز وهمخوابی با همسر هر یك صدقه بح
 اشراق جاي همه این اعمال را می گيرد.
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 الحديث السابع

ْ
ع تُْْقَالَُْْهَري  َرةََْْأِبَْْعنْ  ْأَوَّلَِْْإنَّْْيَ ُقولَُْْسلَّمَْوََْْعلَي هِّْْللَُّْاَْصلَّىْاّللََِّْْرُسولَْْمسَِ

َْفَماْقَالََْْعَرفَ َهاف َْْنَِعَمهَُْْعرَّفَهُْف َْْبِهِْْيتَْفَأُُْْتش ِهدَْاسْ ْرَُجلْ َْعلَي هِْْال ِقيَاَمةِْْيَ و مَْْيُ ق َضىْالنَّاسِْ
َِْلَنْ ْقَاتَ ل تَْْنَّكََْوَلكِْْب تََْكذَْْْقَالَْْتُْاس ُتش ِهدْ َْحىتَِّْْفيكَْْقَاتَ ل تُْْقَالَِْْفيَهاَْعِمل تَْ

ِههِْوََْْعَلىَْفُسِحبَْْبِهِْْأُِمرَْْثَِّْقيلَْْفَ َقدْ َْجِريءْ ْيُ َقالَْ ْتَ َعلَّمَُْْجلْ َورَْْالنَّارِِْْفِْْقيَْأُلْ ْىتَّْحَْْج 
ْقَالَِْْفيَهاَْعِمل تََْْفَماْقَالََْْعَرفَ َهاف ََْْعَمهُِْنْْفَهُْفَ َعرَّْْبِهِْْفَُأيتَْْال ُقر آنََْْوقَ رَأََْْوَعلََّمهُْْال ِعل مَْ

تُهُْْال ِعل مَْْتَ َعلَّم تُْ ْلِيُ َقالَْْال ِعل مَْْتَْتَ َعلَّمْ َْوَلِكنَّكََْْكَذب تَْْْلَْقَاُْقر آنَْالْ ِْفيكََْْوقَ رَأ تَُْْوَعلَّم 
َْحىتَِّْْههَِْوجْ َْعَلىَْفُسِحبَْْهِِْبْْأُِمرَْْثَّْلَِْقيَْقدْ ف َْْقَاِرئْ ُْهوَْْلِيُ َقالَْْال ُقر آنََْْوقَ رَأ تََْْعاملْ 
ْفَ َعرََّفهُْْبِهُِْْأيتَْفَُْْكلِ هِْْْال َمالِْْفَِْأص نَاْنْ مِْْاهَُْوَأع طََْْعلَي هِْْاّللََُّْْوسَّعََْْورَُجلْ ْالنَّارِِْْفْْأُل ِقيَْ

َفقََْْأنْ ْبْ حتَُِْْسِبيلْ ْنْ مِْْتُْتَ رَكْ ْامَْْقَالَِْْفيَهاَْعِمل تََْْفَماْقَالَْْفَ َعَرفَ َهاَْمهُْنِعَْ ِْإلَّْْيَهافِْْيُ ن  
ْبِهِِْْمرَُْأْْثَِّْقيلَْْفَ َقدْ َْجَوادْ ْوَْهَُْْقالَْلِي ُْْتَْفَ َعلْ َْوَلِكنَّكََْْكَذب تَْْْقَالََْْلكَِْْفيَهاْأَن  َفق تُْ

ِههَِْْعَلىَْفُسِحبَْ ْْْالنَّارِِْْفْْأُل ِقيَْْثََّْوج 
ْ

 حديث هفتم
رسول خدا )ص( فرمودند: اولين نفري که روز قيامت مورد 
محاسبه قرار می گيرد مردي است که در راه خدا شهيد شده است. 
او را می آورند ونعمتهاي خدا را برایش یاد آوري می کنند. او نيز 

ند می گوید: . خداواستفاده کرده است اقرار می کند که از آن نعمتها
براي شكر این نعمتها چه کرده اي می گوید: در راه تو جهاد کردم 

خداوند می گوید: دروغ می گویی بلكه تو جهاد  تا شهيد شدم
کردي تا مردم بگویند او شجاع وبا جرئت است. آنها نيز گفتند. 
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. ومردي او را در دوزخ اندازند سپس دستور داده می شود تا
آموخته وآن را به مردم تعليم داده، نعمتهاي خدا دیگر که علم وقرآن 

باوگوشزد می شود او نيز آنها را بياد می آورد خداوند می گوید: 
شكر این نعمتها را چگونه بجا آوردي؟ می گوید: علم آموختم وآن 
را تعليم دادم وبخاطر تو قرآن خواندم خداوند می گوید: دروغ می 

عالم است وقرآن خواندي تا فالن  گویی بلكه علم آموختی تا بگویند
قاري است واین نيز گفته شد. پس دستور داده می شود  فالن بگویند

 .انداخته شود تا در جهنم
به او ارزانی داشته  ومرد دیگري که خداوند زندگی مرفه 

ع مال وثروت دنيا در اختيار او گذاشته، نعمتهاي خدا باو یاد اوانو
کند خداوند می گوید: در قبال این  آوري می شود او نيز اقرار می

هاي خير که انفاق  نعمتها چه کردي می گوید: هيچ راهی از راه
کردن در آن را دوست داشتی نگذاشتم مگر اینكه در آن راه براي 
رضاي تو انفاق نمودم خداوند می گوید دروغ می گویی بلكه این 

د. پس کار را کردي تا گفته شود سخاوتمند است واین هم گفته ش
 (1)دستور داده می شود تا در جهنم انداخته شود.

 
 شرح حديث:

====================================== 

ْلل1) ْالْمارهِْببْ:ْمنْقاتل ْاينْحديثْراْمسلمْدرْكتاب 1905ْ..ْمشارهْ.رايءْ(ْ
ْاجلهادِْبب: ْابوهريرهْروايتْكرده.ْونسائيْدرْكتاب ْنْجريْآوردهالْفليقلمنْقاتلْْاز

ْنيزْدرْمسندْخودْآنْراْروايتْكرده.ْشيخْعبدالبديع ْامحد ْاحلسنْرْدرْخمصقْوامام تار
ْاينْحديث2626ْْوالصحيحْمشارهْ ْامامهْروايتْكردهْوگفته ْاب ْاست.ْوايتْخباريْراز

ْنيزْواردْشده.ْ ْاحاديثْقدسي ْاينْحديثْدرْمشار

http://www.eslahonline.net/


www.eslahonline.net                   مشعلهای هدایت برای رهروان راه دعوت 
57 

تعيين نمی شود بلكه با  نارزش اعمال با کثرت وبزرگی آ 
مورد ارزشيابی قرار  اخالص ومطابقت با روش الهی معيار، دو
 خداوند در آیه آخر سوره کهف می فرماید: گيرد،مي

  چ   حخ    مخ  جس  حس  مح  جخجح    مج    حج  يث   يت  جث            مث    ىث چ

 ١١٠لكهف: ا                                                                   

وکسی که خواهان مالقات پروردگارش است. باید عمل 
 شایسته انجام دهد ودر عبادت او احدي را شریك نسازد.

 ا مهربنابر این اصل، چه بسيار اعمال بزرگی که خداوند بر آنه 
بازگشت می زند وارزشی براي آنها قائل نمی شود، چون یا از 
عنصر اخالص تهی است یا مطابق روش مورد تأیيد خداوند انجام 

که مورد قبول خداوند قرار  کمی است نگرفته، وچه بسا اعمال
 گرفته وصاحبانشان مورد تعریف وتأیيد خداوند گشته ورضایت او

خالص ومطابقت با روش را جلب نمایند. زیرا از دو عنصر ا
ز خداوندي برخوردار بوده اند. حدیثی که اینك مورد بحث ماست ا

ت سه گروه از مردم صحبت می کندکه با وجود ثب و سرانجام عاقبت
د اعمال بزرگی در نامه اعمال آنها باز هم روانه جهنم می گردن

ل هيچكس بداد آنها نمی رسد زیرا هدف آنها از انجام این اعماو
 رضایت مردم بوده است.جلب 
گروه اول: افرادي که از صحت وعافيت برخوردار بوده اند  

والزم بود تا با جانفشانی در راه خداوند این نعمت را سپاس گویند 
ولی شيطان راهی دیگر به آنها نشان داد وآنها هم حرف او را 
پذیرفتند. بلی آنها در ميدان جنگ حاضر شدند وسخاوتمندانه جان 

خود را فدا کردند ودر این راه هدفی جز اینكه مردم آنها را  شيرین
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پهلوانان جنگاور بنامند وباین طریق شهره آفاق گردند ونامی نيكو 
کسب نمایند نداشتند. ولی این اسم وآوازه به چه کار می آید در 

که خداوند نيات آنها را ضبط می کند ودر روز قيامت با  صورتی
محكمه محاسبه قرار می دهد. خداوند دقت وشدت آنها را مورد 

عدالت وقضاوت را در روز قيامت باز می کند ونعمت خود را به 
در قبال این نعمتها چه این گروه یاد آوري نموده آنگاه می پرسد: 

کردید؟ آنها چون حقيقت را در می یابند وخود را بی یار ویاور می 
وانمود کنند که بينند می خواهند کرده خود را توجيه کنند وچنين 
خداوند آنها را کارهایشان فقط براي رضاي خدا بوده آنجاست که 

رسوا می کند ومی گوید: دورغ می گویيد بلكه شما جنگيدید 
وکشته شدید تا مردم به شما لقب شجاع بدهند وآنها نيز این لقب را 
به شما دادند واینك همانها گواه هستند پس هيچ راهی نمانده مگر 

ذلت وحقارت داخل جهنم شوید. پس دستور خداوند صادر  اینكه با
 .انداخته شوندمی گردد تا در جهنم 

زي گروه دوم: افرادي هستند که خداوند آنها را به علم اندو 
وآموزش آن بين مردم وقرائت وفهم آن واستنباط احكام مفتخر 

ا رساخته ومناسب بود آنها براي شكرگزاري این نعمت هدف از علم 
را  خدا قرار می دادند ولی شيطان آنها را فریب داد تا علم رضاي

 راه براي ریاء وکسب جاه ومقام در بين مردم بكار برند وآنها نيز
ا هی وسوسه شيطان را پيمودند. غافل از اینكه خداوند همه چيز حت

كار آشوفرداي قيامت حقيقت اعمال آنها را  قلبی آنها را می شمارد
گاه خداوند حاضر می شوند حقایق فراموش می سازد وچون در در

 شده یادشان می آید چنانچه خداوند می گوید: 
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   چ 

 47،48ْْمر:ْالز ٻ  پ  پ  پ  پ            ڀ   ڀ  ڀ  

آن را نمی کردند واز جانب خداوند چيزهایی که هيچ گمان  
 كار می گردد وآنچه را موردزشت آنها آش ظاهر می شود و اعمال

 «تمسخر قرار می دادند براي آنها محقق می شود. 
 خداوند از علمی که به آنها ارزانی داشته سوال می کند که 

ان آنها به گمچقدر به آن عمل کردند ودر چه هدفی بكار برده اند؟ 
روغ با دروغ می توانند از عذاب خداوند فرار کنند دست به د اینكه
دیم ویند: علم آموختيم وبدیگران آموزش دادیم وقرآن خوانمی گ زده

د: فقط براي رضاي تو. پس خداوند مشت آنها را باز ميكند ومی گوی
با وانجام دادند مردم  و خشنودي آنها این کار را براي جلب رضایت

وع مردم گواه بر صدق این موض ل آمده اند واینكین مقصود خود نای
ی وندامت جز سكوت همراه با رسوایت چاره اي ند. آن وقهست

 ندارند پس خداوند دستور می دهد تا در آتش درآیند.
گروه سوم: افرادي هستند که خداوند انواع و اقسام مال را در  

اختيار آنها قرار داده ودنيا با اشاره وقدرت آنها حرکت می کند. وبر آنها 
رضاي خدا  بود که در قبال این نعمت بزرگ آن را در راه خير جهت

ا خندید تا آن را براي اسم انفاق کنند ولی دنيا با زرق وبرق خود بر آنه
وچون این زندگی دنيا به پایان رسيد وبا خود خرج نمایند  وآوازه

خداي خود روبرو گشتند خداوند آنها را مورد سؤال قرار داد که در 
ج قبال مالی که به شما ارزانی داشتم چه کردید و در چه هدفی خر

نمودید؟ آنها جواب می دهند که در همه راههائی که تو دوست داشتی 
خرجش کردیم وهدف ما هم از این انفاق رضاي تو بود ولی خداوند 
آنها را تكذیب می کند، می گوید: بلكه آنها این کار را کرده اند تا به 

http://www.eslahonline.net/


www.eslahonline.net                 60  مشعلهای هدایت برای رهروان راه دعوت 

آنها سخاوتمند گفته شود وهمچنين هم شد، واینك مردم گواه 
 ور می دهد تا در آتش جهنم سرنگون شوند.هستند. سپس دست

و به همين گونه آنها به جزاي عملكردهاي زشت خود می 
 وغير از خدا هيچ یاوري نمی یابند.رسند 
ین ذیل تر شدن موضوع عناو در اینجا الزم است جهت روشن 

 .را مورد بحث قرار دهيم
 ـ حقيقت ریاء چيست؟ 
 ـ ضررهاي ریاء کدام است؟  
 عللی که انسان را به ریاء مبتالمی سازدـ اسباب و 
 آیات واحادیثی در مذمت ریاءـ  
 ـ عالمتها ونشانه هاي ریاء 
 ی از ریاءـ اسباب رهای 
 : ـ حقيقت رياء1

 ف از انجام هر عمل نيكو جلباما حقيقت ریاء آن است که هد
اه اميد دست یافتن به نام نيك، شهرت وجه ب باشد و مردم خشنودي

 باشد.ت گرفته صورومقام 
 : فت وضرر هاي رياءـ آ2

بنابر آنچه گذشت ریاء یك خصلت بسيار مضر ومهلك است.  
 قرار زیر است.حساب می آید ومفاسد شرك زیرا شرك ب

شرك ظلم بزرگ است. چنانچه قرآن از قول لقمان چنين ـ 1 
فرزندش گفت: به حكایت می کند: لقمان در وقت نصيحت کردن 

 شرك نورز که همانا شرك ظلمی بزرگ است.اي فرزند به خدا 
 است. چنانچه قرآن می گوید: ـ افتراء وگمراهی بزرگی2 
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  (1)چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ   ۇ  چ 
 ل گردد، گناه بزرگی را مرتكبوهر که براي خدا شریكی قای 

 . شده است
 ومی فرماید: 

  (2) چگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  چ 
 ت.به راستی بسی گمراه گشته اس قرار دهد، که براي خدا شریكهر 

 ـ اعمال را از بين می برد چنانچه خداوند می فرماید:3 
 (3) چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ               ۇ  ۇ  چ 

 هدر می رفت. داگر شرك می ورزیدند: هر آنچه می کردن 
  (4) ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  چ 
ی شود واز زیانكاران اگر شرك ورزي کردارت هيچ ونابود م 

 خواهی بود.
ا می شود. همانگونه که خداوند ـ سبب ترس ودلهره قلبه4 

 فرماید:مي
ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ    ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  چ 

  (5) چڦ  ڄ   ڄڄ    
خت. از آنرو که در دلهاي کافران رعب وهراس خواهيم اندا 

 به آن برهانیخدا ساخته اند که خداوند دليل و چيز هایی را شریك
====================================== 

ْنساء:1ْ) 48ْْْ(ْْسوره
ْنساء:ْ(ْْسوْر2) 116ْْْه
ْانعام:3ْ) 88ْْ(ْْسوره
65ْْ(ْْسورهْزمر:4ْ)
151ْْ(ْْسورهْآلْعمران:1ْ)
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 فرونفرستاده است.
  (1)  چڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ   ک  ک    کک  چ 
 گمان خداوند شرك ورزیدن به خود را نمی آمرزد وپائين بی 

 تر از آن را از هر کس که بخواهد می بخشد.
 راه جنت را می بندد وراه جهنم را می گشاید.ـ 6 

  (2) چڍ  ڍ  ڌڌ     چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     چ
را بر  بيگمان هر کس شریكی براي خدا قرار دهد. خدا جنت 

 او حرام کرده است وجایگاه او آتش است. 
 : ـ اسباب وعللي كه انسان را به رياء مبتالء مي سازد3

عالقه به ستایش مردم، شهرت طلبی وکسب تعریف  (1)
 وتمجيد مردم.

 پرهيز از مذمت وخورده گيري مردم. (2)

 ه آنچه در دست مردم است.اميد ب (3)

 دليل این مدعا احادیث زیر است.  
كی از روستائيان روایت می کند که ی رضی اهلل عنهابوموسی  

سوال کرد. مردي بخاطر  از پيامبر خدا صلی اهلل عليه وسلم
منظور جاه ومقام ومردي براي اسم ه احساسات قومی ومردي ب

شود.  وآوازه می جنگند. کدام یك جهاد در راه خدا محسوب می
ه فرمودند: کسی که براي اعالء دین خدا ب صلی اهلل عليه وسلمپيامبر

 (3)جنگد در راه خدا است.

====================================== 

ْنساء:2ْ) 116ْْْ(ْْسوره
72ْْْ(ْْسورهْمائده:3ْ)
ْتوحيدْوعلمِْبْعبارِتاي1ْ) ْكتابْمخس،ْجهاد، ْامامْخباريْدر ْاينْحديثْرا ْ )

ْب ْنزديك ْالفاظي ْالْمارهِْب ْاست.ْوامامْمسلمْدرْكتاب هْعبارتْخباريْذكرْْخمتلفيْآورده
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می  در حدیث دیگري رسول خدا صلی اهلل عليه وسلم 
فرمایند: کسی که از جنگيدن هدفی جز زانوبند شتري را نداشته 

 (1)باشد فقط به همان هدف می رسد. 
دیث اول دليل سبب اول از چنانچه مالحظه می فرمایيد ح 

 اسباب ریاء وحدیث دوم دليل سبب دوم از اسباب ریاء است. وآن
بخش از حدیث که می فرماید: هر آنكس که از جنگيدن هدفی جز 
بدست آوردن زانوبند شتري نداشته باشد فقط به همان دست می 

 یابد. دليل سبب سوم ریاء می باشد.
 ـ احاديثي در مذمت رياء4

ز حادیث بسيار در مذمت ریاء آمده است که ماقسمتی اآیات وا 
ا ينه رزم ننك پاره اي از احادیث دیگر در ایآن را قبالً بيان کردیم وای

 ذکر می کنيم.
می فرمایند: کسی که ریاء کاري  صلی اهلل عليه وسلمپيامبر 

  (2)وشهرت طلبی نماید خداوند او را بدنام می گرداند. 
مایند: بيشترین ترس من بر شما از شرك همچنين پيامبر می فر 

؟ فرمودند ریاء اصغر است. گفتند: شرك اصغر چيست اي رسول خدا
روز قيامت چون بندگان جزاء داده می شوند خداوند به ریاکاران 

====================================== 

ْنسائيْوابنْماجهْحديثْراْدرْكتابْ ْامام ْترمذي، ْامام ْابوداود، ْامام ْاست.ْمهچنني كرده
ْاست.ْ روايتْكرده ْنيزْدرْمسندْخودْحديثْرْا ْامحد ْامام ْاند، ْاجلهادْآورده

ْالصامتْدرْكتاب2ْ) ْبن ْازْعبادة ْنسائي ْامام ْاينْحديثْرا نيزْدرْْْدارميهادْْوج(ْ
ْامحدْهمْدرْمسندْآنْْرْْكتابْجهادْروايت ْامام ْاند،ْچنانچه ْذكرده ْاست.ْكرْكردْا ْه

ْترمذيْواما1) ْامامْخباريْوامامْمسلمْوامام ْاينْحديثْرا ْابن(ْ ْامحدْماجهْم ْوامام
ْاند.ْ ْروايتْكرده
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می گوید: بروید پيش افرادي که در دنيا بخاطر آنها ریاء می 
  (1)کردید وجزاي خود را از آنها در یافت نمائيد. 

در حدیثی دیگر رسول خدا می فرمایند: خداوند می فرماید:  
کسی که کاري بخاطر من انجام دهد ودیگري را هم با من شریك 
سازد من از آن بيزارم وتمام آن را به آن دیگري می دهم زیرا من از 

  (2)همه کس از شریك بی نياز تر هستم. 
 : نشانه ها وعالمتهاي رياء ـ 5

 ریاء به قرار زیر است: بعضی از نشانه هاي 
فرد ریاء کار در تنهایی تنبل ولی در جمع مردم چاالك  ـ1

 وبانشاط است.
ـ اگر کارش مورد تعریف وستایش مردم قرار گيرد آن را 2

ار زیاد انجام می دهد. ولی اگر مورد خورده گيري ومذمت مردم قر
 گيرد کم انجام می دهد.

هایی می گوید: ریاء کار عالمت رضی اهلل عنهحضرت علی  
ی ونشاط در جمع است. جمله تنبلی در وقت تنهایدارد که از آن 

ش مورد تأیيد وستایش مردم قرار گيرد به کثرت لموموقعی که ع
انجامش می دهد وچون مورد مذمت قرار گيرد در انجام دادن آن 

  (3)کوتاهی می کند. 
 : ي از رياءـ وسائل رهاي6

فتن از ریاء کمك ن در رهائی یادانستن نكات ذیل به انسا 
====================================== 

ْاس2) ْلبيدْروايتْكرده ْازْحممودبن ْامحد ْامام ْاينْحديثْرا )ْْ ْت.
ْابْهريرهْروايتْكرد3) ْاز ْبنْماجه ْاست.ْ(ْحديثْرا ْه
ْاست.1ْ) ْاحياءْذكرْكرده ْامامْغزايلْدر ْاينْمطلبْرا ْ)ْ
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 كند.مي
ـ اینكه بداند خداوند بر تمام حاالت او آگاه است حتی 1 

ر ابوذ ا بهآنچه را در دل پنهان می دارد نيز می داند. چناچه پيامبر خد
 چنين وصيت می کند که اي اباذر کارت را بخوبی انجام ده زیرا

 ناقدش بسيار بينا است.
ت دامه دهد بزودي حقيقاینكه بداند اگر به ریاء کاري اـ 2 

کارش در جلو خالئق در روز قيامت آشكار خواهد شد ورسوایی 
 او در پی خواهد داشت.

گز ریاء کاري می کند هر ـ وبداند افرادي که او بخاطر شان3 
 .او نخواهند رساند وعذابی را از او دور نخواهند کرده نفعی ب
 هد.باد می دـ وبداند که ریاء عمل را باطل ساخته آن را بر 4 
ي ـ وبداند که ریاء انسان را از بهشت محروم می کند وبرا5 

 هميشه گرفتار آتش می سازد.
 : توشه دعوتگران ومربيان

 در می یابيم که:  مذکور از حدیث 
ند ـ دوري از ریاء چه کم باشد یا بسيار الزم است. تا خداو1

نجات رستگاري وکاميابی را در دنيا قرین اعمال ما بگرداند و
شت ما عطا کند وبا رضایت ما را وارد بهه وپيروزي را در آخرت ب

 گرداند. خصوصاً از ریاء در جهاد، نشر علم وانفاق پرهيز جدي
 ضرورت است.

ـ فيصله وقضاوت در روز قيامت بسيار دقيق خواهد بود 2 
 چنانچه خداوند می فرماید:
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ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ    چ 

 (1)چ

ار خداوند همگان را زنده می گرداند وآنان را از ککه  روزي 
 هایی که کرده اند آگاه می سازد، کار هایی که ایشان آنها را

 فراموش کرده اند ولی خداوند آنها را شمارش کرده است.
  (2) چڳ  ڳ   ڳ  ڱ      چ 
 وپروردگار تو بر کسی ظلم نمی کند. 
 

====================================== 

6ْْْ(ْجمادله:1ْ)
49ْْ(ْكهف:2ْ)
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 الحديث الثامن

 

َْهَذاْات َُّقواْالنَّاسُْْأَي  َهاْفَ َقالَْْيَ و مْ َْذاتََْْوَسلَّمََْْعلَي هِْْاّللََُّْْصلَّىْاّللََِّْْرُسولَُْْخطَبَ نَا
َفىْفَِإنَّهُْْالشِ ر كَْ َْوُهوَْْنَ تَِّقيهِْْوََكي فَْْيَ ُقولََْْأنْ ْاّللََُّْْشاءََْْمنْ ْلَهُْْفَ َقالَْْالنَّم لَِْْدبِيبِِْْمنْ َْأخ 
َفى ْنُش ِركََْْأنْ ِْمنْ ِْبكَْْنَ ُعوذُِْْإانَّْْاللَُّهمَّْْقُولُواْقَالَْْاّللَِّْْولََْرسُْْايَْْالنَّم لَِْْدبِيبِِْْمنْ َْأخ 

ئًاِْبكَْ تَ غ ِفُركَْْنَ ع َلُمهَُْْشي    (1)ْنَ ع َلمَُْْلِْْلَماَْونَس 

ْ
 حديث هشتم

و  خطبه اي ایراد نموده صلی اهلل عليه وسلمروزي رسول اهلل 
فرمودند : اي مردم خود را از شرك نگهدارید، زیرا نفوذ شرك 

ا رآواز پاي مورچه می باشد . کسی گفت : چگونه خود  مخفی تر از
از شر آن نجات دهيم در حاليكه مخفی تر از آواز پاي مورچه 

شرك  بتو ميباشد ؟ فرمودند : بگویيد : پروردگارا من از اینكه دانسته
زش آمو ورزم بتو پناه می برم واگر ندانسته مبتال به شرك شوم از تو

 می طلبم
 شرح حديث:

ي دارد تا مسلمان عبادت خود را فقط برا زیادتأکيد  اسالم 
و خداي یگانه انجام دهد تا خداوند هميشه همراه ومؤید ویاور ا

 باشد چنانچه خداوند می فرماید:
====================================== 

ْاستْوامام1ْ) ْاينْحديثِْبْمهنيْعبارتْدرْفتحْكبريْآمده ْنا(ْ مسندْآنْْيزْدرمحد
ْبهْمش ْالصغري ْاجلامع ْاستْوعلمهْآلبانْدرْصحيح زْحضرتْا3625ْْارهراْذكرْمنوده

ْاست.ْْابوبكرْروايتْكرده
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  (1)چی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   چ 
بی گمان خدا همراه کسانی است که تقوي پيشه کنند وبا  

 کسانی است که نيكوکار باشند. 
 (2) چ  ھ ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ  ڻ چ
 آنان کسانی که براي ما به تالش ایستند ودر راه ما جهاد کنند 

 را در راههاي منتهی به خود رهنمود می گردانيم وقطعا خدا با
 نيكوکاران است.

به همين علت است که می بينيم خداوند با هر نوع شرك  
 می نماید.ومظاهر آن مخالفت می کند وآن را ظلم بزرگ قلمداد 

  (3) چڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  چ 
 همانا شرك ظلم بزرگی است. 

  (4) چۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  چ 
اگر شرك ورزي کردارت هيچ ونابود می شود واز ریاکاران  

 خواهی بود.
  (5) چگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  چ 
بگيرد به راستی بسی گمراه گشته  وهر کس براي خدا شریك 
 است.

 (1) چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ   ۇ  چ 

====================================== 

128ْْْ(ْْسورهَْنل:1ْ)
69ْْْ(ْْسورهْعنكبوت:2ْ)
ْلقمان:3ْ) ْ)13ْْْْ
65ْْسورهْزمر:ْْ(4ْ)
ْنساءْ:5ْ) 116ْْ(ْسوره
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وهر که براي خدا شریكی قائل شود گناه بزرگی را  
 مرتكب شده است.

در حقيقت شرك از نوع پوشيده وکوچك بيشترین خطر را  
یگر دبراي انسان دارد زیرا مردم بر اثر غفلت وکوچك شمردن آن از 

 انواع شرك بيشتر به آن مبتال می شوند.
ث ما دعوتی آشكار به بيرون آمدن از نوع حدیث مورد بح 

می  به قلبها سرایت می کند وآن را به فسادشرکی است که مخفيانه 
کشد ومانند دزدي که در وقت خواب به خانه اي وارد می شود 

اه وکاالي آن را غارت می کند. رهایی از دام این نوع شرك با پن
 بردن به خدا وخواندن این دعا حاصل می شود.

تَ غ ِفُركَْوَْْع َلُمهُْن َْْئًاَشي ْ ْكَِْبْْنُش ِركََْْأنْ ِْمنْ ِْبكَْْنَ ُعوذُِْْإانَّْْلَُّهمَّْالْ»  « نَ ع َلمَُْْلِْْلَماْنَس 
 شاید مناسب باشد در مورد زیر بيشتر بحث کنيم. 
 ـ مفهوم ومعنی شرك پوشيده واشكال مختلف آن. 
 ـ آیات واحادیثی در مذمت ورهایی از شرك. 
 : پوشيده واشكال مختلف آن ـ مفهوم ومعني شرك1

شرك پوشيده عبارت از این است که انسان بعد از انجام  
مخلصانه کاري براي خدا. فریفته نيكوکاري خود شود وخواسته 

ك که بوسيله آن بهره اي از متاع دنيا را بدست آورد. این شرباشد 
در اصطالح فقه اسالمی معروف به شرك اصغر است اشكال 

 از آن جمله است. مختلفی دارد که
اینكه انسان کار را فقط بخاطر خدا انجام دهد ولی موقعی ـ 1 

====================================== 

ْنساء:1ْ) 48ْْ(ْسوره
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که مردم بر کارش آگاهی یابند خوشحال شود واحساس راحتی 
وشادمانی کند. بعضی اوقات لذت شادمانی ناشی از این امور را قلباً 
ناپسند نداند، حتی ممكن است خودش نيز به نوعی مردم را بر 

زد آنهم با یك اشاره یا اظهار خستگی ورنگ صورت کارش آگاه سا
یا با آهسته صحبت کردن ونشان دادن خشكی لبها وآثار اشكهاي 

از اینها نمایانگر  چشم یا خميازه کشيدن هاي پی در پی که هر یك
 مخصوص از جمله نماز تهجد است. عبادت
 ـ یا اینكه انسان کاري را خالصانه براي خدا انجام دهد2 

داشته ته باشد کسی از آن آگاهی حاصل کند ولی انتظارونخواس
 شادهباشد که مردم در وقت روبرو شدن با او بروي سالم کنند وبا گ

رویی او را مورد احترام وتعریف وتمجيد قرار دهند ودر خرید 
وفروش رعایت حال او را بنمایند ودر مجالس او را در جایگاه 

لباً ین کارها کوتاهی کنند قمردم در امخصوص بنشانند. و... واگر 
م ناراحت شود. گویا او می خواهد عمل خالصانه خود را با احترا

در این مورد  ض کند. حضرت علی رضی اهلل عنهمتقابل مردم عو
د گویيامت براي قاریان وحافظان قرآن مفرماید: خداوند در روز قيمي

ر بدم آیا در معامالت براي شما تخفيف ویژه داده نمی شد؟ آیا مر
 شما سالم نمی کردند؟ آیا نياز هایتان برآورده نمی شد؟ 

 : ـ احاديثي در مذمت وبيان خطر شرك اصغر2

ن شرك اصغر همانگونه که بيان شد نكوهيده وناپسند است وای 
ادیث انسان را از بين ببرد. احاحتمال وجود دارد که اعمال صالحه 

ست اما یكی از آنها بسياري در این زمينه وارد شده که مورد بحث 
 م.دیگر نيز در اینجا ذکر می کني یوبراي توضيح بيشتر چند حدیث
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ـ خطرناکترین شرك براي شما به نظر من شرك اصغر 1 
 است.
گفتند شرك اصغر چيست اي رسول خدا؟ فرمودند: ریا.  

 وید:خداوند روز قيامت چون بين مردم فيصله کند به ریاکاران می گ
 ردیدکنزد افرادي که به خاطر آنها ریاکاري می  بروید وببينيد آیا

 مزدي خواهيد یافت.
 (1)فرمودند: کمترین مقدار از ریاء شرك است. ـ 2 
ـ فرمودند: از ریاء وشهوت پوشيده از هر چيز دیگر بر شما 3 

 (2)می ترسم .
 : توشه دعوتگران ومربيان

لزوم رهایی از همه اشكال ریا چه بزرگ وچه پيدا وچه ـ 1 
 پنهان چون همه انواع آن شرك بحساب می آید وشرك اعمال را از

ن برد بين می برد وآنرا بی خاصيت می سازد ورهائی از ریاء با پناه
 به خدا وخواندن دعائی که در حدیث ذکر شد حاصل می شود.

ان فضيلت پناه جستن به خدا. زیرا پناه جستن به خدا انسـ 2 
 دگانمی دهد وسنگري محكم براي بن را از تنگناها وناراحتيها نجات

 در مقابل مكر شيطان است.

====================================== 

ْابنْعمر1) ْاز ْالكبري ْالفتح ْازْحديثيْدر ْاينْحديثْقسميت ْاستومعاْ(ْ ْ.ْذ
ْالفاظيْديگر2) ْاوسِْب ْازْشدادبن ْامحد ْامام ْاينْحديثْرا ْاست.ْتْكردروايْ(ْ ْه
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 الحديث التاسع

 

َتِطيعَُْْوُهوَْْغَي ظًاَْكظَمََْْْمنْ  ُْءوسِْرَُْْعَلىْال ِقيَاَمةِْْيَ و مَْْاّللَُّْْاهَُْدعََْْذهُْيُ نَ ف َِْْأنْ َْيس 
ََلئِقِْ َهَُْْحىتَّْْاخل  ُورَِْْأي ِِْْفْْخُيريِ  َْشاءَْْاحل 
ْ

 حديث نهم
خود را فرونشاند در حالی که توان اجراي آنرا کسی که خشم 

او را می طلبد تا هر  ه باشد خداوند در حضور تمام مخلوقاتداشت
هر اندازه که ه یك از حور العين را خواسته باشد انتخاب کند وب

 (1)خواسته باشد به ازدواج او در می آورد.
 شرح حديث:

وحكمت  خداوند انسان را از روح، عقل وجسم خلق کرده است
ود او خواسته تا جسم در خدمت روح باشد تا انسان بتواند تكاليف خ

 را انجام دهد.
ر دبه همين جهت جسم را بگونه اي آفریده که انسان تا وقتی  

روي زمين است. صالحيت خدمت روح را داشته باشد. وبر همين 
 اساس دو نيروي مهم در آن بوجود آورده است.

ه آن جلب مصالح ومنافع جسم وي شهوت: که وظيفرـ ني1 
====================================== 

ْپ1) ْاز ْبنْمعاذْواو ْازْسهل ْابوداود ْاينْحديثْرا ْا(ْ ْانْدختلدرشِْب كيْروايتْْف
ْاْكرده. ْابنْماجهْدرْسننشْوامام ندْآوردهْدرْمسْمحدترمذيْهمْدرْسننْخودْومهچنني

ْبهْمشارهْ ْالصغري ْاجلامع ْنقلْكردهْازْم6394ْاستْوعلمهْآلبانْدرْصحيح ْانس ْبن عاذ
ْْ ْاست.
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 است.
که وظيفه آن دفع ضررها ومفاسد مهلك از ـ نيروي خشم: 2 

 . جسم است
اعضاء وجوارح دیگر بدن در خدمت این دو نيرو است وعقل  

و دحساب می آید. تا اگر این ه عنوان مستشار ونصيحتگر روح به ب
تا  روح دستور می دهده نيرو منحرف واز حد خود بيرون روند ب

ل تكامموضع قاطع در قبال انحراف آنها اتخاذ کند تا انسان توازن و
 ولی بعضی وقتها ممكن است به دالیلخود را از دست ندهد. 
ا شود تا نتواند وظيفه خود ر عقل عارض مختلف مانعی بر سر راه

د ایاناداء کند. اینجاست که ضرورت وجود بر نامه اي که راه را بنم
ر با کند احساس می شود که بهترین راه حل در وحق را از باطل جد

ل گویا وظيفه اسالم حفظ توازن وتعادنامه اسالم دیده می شود. 
جوانب مختلف انسان است تا شخصيتش راست گشته دچار خلل 

 وکجی نگردد.
حدیث مورد بحث ما نيز فراخوانی است به کنترل یكی از این  

عتدال خود بيرون شود. دو نيرو آگاه که بدون دليل موجه از حد ا
ی ا از شدت خشم در موارد انتقام جویبلی حدیث می خواهد ت

وحقوق شخصی بكاهد وراه کاستن آن نيز بياد آوردن اجر ومزدي 
است که انسان در قبال فرو بردن خشم با وجود قدرت بر اجراء آن 

تمام در یافت می دارد وآن پاداش این است که در حضور 
ا به ميل وعالقه خود حوریان يار داده می شود تموجودات به او اخت

به عنوان همسران هميشگی خود در جنت برین انتخاب را  جنتی
تر شدن موضوع الزم است بدانيم فروبردن  براي روشن کند. اکنون
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 خشم یعنی چه؟ ودر اسالم چه جایگاهی دارد؟ 
 : ـ فرو بردن خشم1
 کنترل کند وازرا  خود انسان خشمفرو بردن خشم آن است که  
ز خداوند منصرف شود. به عبارت دیگر: خاطر ترس اه آن ب اجراي

صرف نظر از انتقام آن هم فقط به خاطر رضاي خدا که اگر ترك 
 نآ ز اجراویا بخاطر خدا نباشد انسان علت عدم توانایی باشد ه انتقام ب

 خاطر عجز یاه فرو بردن خشم ب محروم می شود. زیرا در این صورت
 شداخل شود عالوه بر آنكه صاحبکه ء بوده وریاء در هر کاري ریا
 .نيز می سازدد گناهكار اناز ثواب کار محروم می گرد را

 : ـ جايگاه آن در اسالم2
دار فرو بردن وکنترل خشم در اسالم از جایگاه ویژه اي برخور 

ه هاي باشد که آن را از نشاناندازه اي مورد پسند خدا می ه است وب
 قرار داده می فرماید: گارانپرهير

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

  (1) چٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
یگر بشتابيد وبر همد به سوي آمرزش پروردگار تان وجنتیو 

ن وبراي پرهيزگارا ید که پهناي آن آسمانها وزمين استپيشی گير
 تهيّه دیده شده است.

فرماید: کسانی که در حال خوشی وناخوشی وثروتمندي  ومی 
وتنگدستی به احسان وبذل وبخشش می پردازد وخشم خود را 

====================================== 

134ْْْ 132ْعمران:ْْ(ْْْآل1)
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فرومی خورند واز مردم گذشت می کنند. وخدا نيكوکاران را 
 دوست می دارد.

ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ  ۇ             ۇ ۆ ۆ ۈ چ 

  (1) چۈ ٴۇ ۋ 
ين راه می که آرام روي زم هستند وبندگان رحمان کسانی 

ان ز آناروند وزمانی که نادانان ایشان را مورد خطاب قرار می دهند. 
 می گویند.  سالم روي می گردانند وبه ترك ایشان

را  )حضرت محمد صلی اهلل عليه وسلم( وبرترین آفریده اش 
 چنين دستور می دهد.

  (2) چڄ ڃ   ڃ  ڃ ڃ چ چ چ چ 
نيك دستور بده گذشت داشته باش وآسانگيري کن وبه کار  

 واز نادانان چشم پوشی کن.
 (3) چڭ ڭ ڭ ڭ  چ
 پس گذشت زیبایی داشته باش. 

 فرو بردن خشم را از کار هاي بزرگ به حساب می آورد.
 (4) چىئ ىئ ىئ  ی ی ی  ی جئ  حئ چ 

یی کسی که شكيبایی کند ودر گذرد این کار او از زمره کارها 
 ماندگار شد.است که باید بر آن عزم را جزم کرد وبر آن 

می داند  را انسان نيرومند کسی صلی اهلل عليه وسلم پيامبر خدا 
====================================== 

63ْْ(ْْْفرقان:1ْ)
ْاعرف:2ْ) ْ)199ْْْ
185ْْْ(ْْحجر:3ْ)
43ْْْ(ْْشوري:4ْ)
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که هنگام خشم بتواند خود را کنترل کند ودر حدیثی چنين می 
بلكه  (1)فرماید: پهلوان کسی نيست که حریف خود را مغلوب سازد.

پهلوان نيرومند کسی است که در حين خشم خود را کنترول نماید. 
فرماید: فروبردن خشم بزرگترین اجر را در پی خود و همچنان می 

در حدیث دیگري می فرماید: انسان مسلمان جرعه اي بهتر از دارد. 
  (2)خشم آنهم به خاطر خدا فرو نبرده است.

 
 : توشه دعوتگران ومربيان

نكته قابل توجه در این حدیث فضيلت فرو بردن خشم است. 
يطان خود غلبه می کند وکيد شزیرا انسان با فرو بردن خشم بر نفس 

را خنثی می کند ووحدت صف مؤمنان را حفظ می نماید. پس الزم 
ردد گاست آنچه که انسان را در مسير این وظيفه یاري می کند بيان 

 وما هم اکنون برخی از آنها را یاد آوري می کنيم.
تش بياد داشتن پاداش اخروي آن. زیرا دانستن این مطلب آ ـ1 

 موش می کند وجلو انتقام جویی انسان را می گيرد.غضب را خا
ترس از عذاب خدا. باید شخص خشمگين با خود فكر ـ 2 

کند که خدا بر من از من بر این فرد توانا تر است واگر من به 
مقتضی خشم خود عمل کنم شاید خداوند روز قيامت بر من خشم 

هيجان  اد آوريبگيرد. بنابر این من به گذشت نيازمند تر هستم. این ی
====================================== 

ْامامْمالكْوامام1ْ) ْامامْمسلم، ْامامْخباري ْاينْحديثْرا ْامحدْمها(ْ ْابوهريرهْگي ز
ْاند.ْ ْروايتْكرده

ْبهْمشاره2) ْابنْعمرْدرْسننْخود ْاز ْابنْماجه ْاينْحديثْرا روايتْكرده4189ْْْ(
ْاست.استْْو ْاورده ْامحدْهمْدرْمسندشْآنرا ْامام
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 خشم را فرو می نشاند.
ـ یاد آوردن عواقب زشت خشم در دنيا. از جمله دشمنی 3 

 وروگردانی انسانها از یكدیگر وپراکندگی مسلمانان که سبب می
ا ها رشود دشمن بر سر زمين آنها غلبه کند ومردم ومنطقه اجدادي آن

 به فساد کشاند.
 موقع خشم بخود می بياد آوردن هيأت زشتی که انسان درـ 4 

 قابلمگيرد. زیرا او در این وقت به حيوان درنده اي می ماند. ودر 
. نظر گرفتن قيافه پيامبر گونه وعالمانه شخص بردبار وحليمدر 

اهر تردیدي نيست که اگر ذرّه اي عقل در وجود انسان باقی باشد ظ
 شخص دوم را انتخاب می کند.

شيطان است. چون آن  ـ به یاد آوردن علت خشم که همان5 
او  وقت است که انسان می کوشد با او به جهاد بر خيزد تا از حزب

 نگردد که به فرموده خداوند حزب شيطان در زیانند. 
ـ پناه بردن به خدا از شر شيطان رجيم همراه با تغيير حالت 6 

با این معنی که اگر ایستاده باشد بنشيند واگر نشسته باشد دراز بكشد 
وضو ونماز بشتابد. سليمان بن صرد می گوید: با پيامبر وبسوي 

همدیگر را دشنام می دادند. نشسته بودیم ودو مرد در نزدیكی ما 
یكی از آنها از شدت غضب صورتش سرخ شده ورگهایش بر آمده 

فرمودند: من کلمه اي می دانم که اگر  صلی اهلل عليه وسلمبود. پيامبر
بين می رود وآن کلمه اعوذ باهلل آن شخص آنرا بگوید خشم او از 

صلی اهلل من الشيطان الرجيم است. حاضران به او خبر دادند که پيامبر
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  (1)تو را به تعوذ خواندن امر می کند.  عليه وسلم
روایت شده که هر وقت حضرت عائشه ناراحت می شد  

 پيامبر خدا بينی او را می گرفتند ومی فرمودند بگو: 
ِْمنْ َْوَأِجر ِنْْقَ ل يبْْغَي ظََْْوأَذ ِهبْ َْذن يبْْيلْْاغ ِفرْ ْالنَّيب ِْْحُمَمَّدْ َْربَّْْاللَُّهمَّْ»  

تِْ تَ نَاَْماْال ِفنَتُِْْمِضلَّ يَ ي   ْ (2)«  َأح 
واز اي پروردگار محمد گناهم را ببخش وخشمم را دور کن  
 نجاتم ده.تا زنده ميداریم  فتنه ها
توجه باشيد خشم وفرمود رسول خدا صلی اهلل عليه وسلم: م 

خشمگين  شعله اي است در قلب، آیا نمی بينيد که چهرهء شخص
می کند. پس کسی که دچار خشم  سرخ می شود ورگهاي او ورم

 شاید مقصود پيامبر (3)شد باید صورت خود را بر زمين گذارد. 
از گذاشتن صورت بر زمين سجده باشد تا با  صلی اهلل عليه وسلم

ترین جا، یعنی خاك، غرور وتكبر ت ر پسگذشتن عزیزترین عضو ب
 نفس شكسته شود.

فرمود: رسول خدا در موقع خشم اگر  رضی اهلل عنهابوهریره  
ایستاده بود می نشست واگر نشسته بود بر پهلو می خوابيد تا خشم 

داشت می شود تأکيد بر برفرو بنشيند. نكته اي دیگر که از حدیث 
تًا به نعمت ان فطرزه است زیرا نفس انستربيت بوسيله تشویق وجائ

وراحتی تمایل دارد واز سختی ومشقت گریزان است. پس چون مزد 
همراه با رضایت وبهشت خدا به او داده می شود از هر چيز که 

====================================== 

ْترمذيْدرْكتاهبايش(1ْ) ْابوداود، خباري،ْمسلم، ْانانْآوْراينْحديثْرْا ْد.ْده
ْاست.2) ْالكبريْآمده ْالفتح ْاينْحديثْدر ْْ)ْ
روا(3ْ) ْامحدْآنرْا ْترمذيْو ْاستْكه ْازْحديث ْانديتْكرداينْحديثْقسميت ْ.ْه

http://www.eslahonline.net/


www.eslahonline.net                   مشعلهای هدایت برای رهروان راه دعوت 
79 

 سبب دوري از این نعمتها بشود خود داري می کند. 
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 الحديث العاشر

 

ُتمْ كُِْْْإَذاَْوَسلَّمَْْهَِْعلَيْ ْاّللَُّْْىَصلَّْيبْ النَّْقَالََْْعن هُْْاّللََُّْْرِضيَْْاّللََِّْْعب دِْْنْ ع َْفَلَْْثَلثَةًْْن  
َخرُِْْدونَْْرَُجَلنِْْيَ تَ نَاَجى ْ.زِنَهُُْيْ َْأنْ ْج لََْأْْاسِِِْبلنَّْخَت َتِلطُواَْحىتَّْْاْل 
 

 حديث دهم
 رسول خداروایت است که  رضی اهلل عنهاز عبداهلل بن مسعود 

 د، دو نفر تنهاسه نفر با هم بودی فرمودند: هر گاه صلی اهلل عليه وسلم
ر گوشی )نجوي( نكنند تا در جمع مردم در آیند، زیرا ساز نفر سوم 

 (1)این کار فرد سوم را ناراحت می کند.
 

 شرح حديث:
 ميانهر چه بيشتر همبستگیهدف اسالم وحدت کلمه  

مسلمانان است. تا نيرومند گردند وخاري در چشم دشمنان خود 
ی وتفرقه شدیداً زه ها وعوامل جدایور با تمام انگيبه این منظباشند. 

هاي بی مورد،  جنگيده وآن را مذمت کرده است. به همين علت گمان
====================================== 

ْالسل1) ْامامْمسلمْدرْكتاب ْابن(اينْحديثْرا ْابنْعمرو ْاز يتْكردهْدْروامسعْوْم
ْنقل ْابنْعمرْوابْهريرهْوابنْعباس ْاز ته:ْهذْادهْوگفكْرْْاست.ْوترمذيْدرْسننْخود

ْحديثْحسنْصحيح.
ْامحدْدرْْ ْنقلْكردهْوامام ْالصغريْحديثْرا ْاجلامع امْخباريْودْوامخسندْمسيوطيْدر

ْبنْمسعودْروايتْك ْازْعبداّلل حديثْْ.ْوصحتنداردهْومسلمْوترمذيْوابنْماجهْمهگي
ْاست.ْ ْاثبتْشده
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جاسوسی، غيبت، حسد وبغض وکينه را حرام نموده. قرآن می 
 فرماید:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ      پ پ پ                پ ڀ ڀڀ  ڀ  ٺ ٺ چ 

ٺ ٺ  ٿٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ 

  (1) چڦڦ ڦ  ڦ ڄ  ڄ ڄ 
يزید ها بپره اي کسانی که ایمان آورده اید از بسياري از گمان 

 ها گناه است وجاسوسی وپرده دري نكنيد ویكی که برخی از گمان
ت از دیگري غيبت ننماید: آیا هيچ یك از شما دوست دارد که گوش

از خوردن گوشت خود مرده  یقين همه شمابرادر خود را بخورد؟ 
ان مان خداوند بس توبه پذیر ومهرببی گ واز خدا بترسيدمتنفرید 

 است.
حدیث مورد بحث ما از مسلمانان می خواهد تا از خصلت  

هاي دروغين  ناپسندي دست بكشند که اصرار ورزیدن بر آن گمان
قه شان پخش می سازد وبر اثر آن به تفر واوهام باطل را در ميان

 واختالف دچار می شوند.
را با هم وکنار گذاشتن  این حدیث ر گوشی دو نفر یا بيشتر 

یكی از همراهان را منع می کند چون امكان دارد آن فرد فكر کند 
خاطر تحقيرش ه یا ب ان وهمراهان نقشه قتل او را طرح می کننددوست

می شود واز  او را شریك صحبت خود نمی سازند پس غمگين
كند واین چيزي است که اسالم آنرا رد جماعت کناره گيري مي

اینجا الزم است براي روشنتر شدن موضوع معنی در  کند. درمی

====================================== 

12ْْْْ(ْحجرات:1ْ)
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با آیات گوشی وموضع اسالم را نسبت به آن بازگو کنيم و
 له را روشن سازیم.واحادیث در این زمينه مسأ

 
 :گوشي وموضع اسالم نسبت به آن رسـ معني 1

گوشی عبارت است از گفتگوي خصوصی واسالم آنرا سر
از جایز شمرده، زیرا مردم ني بعنوان یكی از ضروریات زندگی بشر

دارند مسائل خصوصی خود را بدور از چشم وگوش شایعه پردازان 
 اي این ومفسدان مورد بحث وگفتگو قرار دهند. ولی اسالم بگونه

قه تا عواطف واحساسات مردم رعایت شود. وتفرامر را تجویز کرده 
ر نفه سه واختالفی بوجود نياید. بنابراین سفارش نموده موقعی ک

ه گوشی)نجوي( نكند بلكبودید دو نفر با هم جدا از نفر سومی سر
یرا د. زباید صبر کند تا چهار نفر شوند ودو به دو با هم صحبت نماین

امكان دارد شيطان فرد سوم را با وسوسه هاي خبيث خود غمگين 
د. مایننسازد وبگوید: اینها می خواهند ترا بكشند ویا تحقير ومسخره 

مثالً  ته ما کامالً این وصيت اسالم را رعایت می کردند.بزرگان گذش
 با مردي صحبت می کرد که فرد رضی اهلل عنهفرزند عمرعبداهلل 

سومی نزدشان آمد. عبداهلل صحبت را قطع کرد ونفر چهارمی را 
خود صدا کرد تا با شخص تازه وارد صحبت کند بعد به گفتگوي 

 ادامه داد.
 

 آيات واحاديث ديگر در اين مورد
مله آیاتی که در مورد گفتگوي خصوصی )نجوي( آمده از ج
 سوره مجادله است: 10و  9است آیه 

ھ ے ے ۓ    ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ چ 
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ۇ ۆ    ۆ  ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅ       ۅ ۉ ۉ ې    ې 

ې ې ى ى ائ ائ ەئ  ەئ    وئ وئۇئ ۇئ ۆئ 

  چۆئ ۈئ ۈئ 
 ه واي مؤمنان هنگامی که به نجوا پرداختيد، براي انجام گنا 

ره ر بادرمانی از پيغمبر به نجوا نپردازید وبلكه وناف دشمنی و تعدي
و انيكی وپرهيزگاري نجوا کنيد واز خدائی بترسيد که در پيشگاه 

هد نجوا تنها از ناحيه اهریمن است ومی خواگرد آورده می شوید. 
 یانیغمگين واندوهناك سازد اما هيچ زمانی نمی تواند ز را مؤمنان

 منانپس مؤازه خدا در ميان باشد. یشان برساند مگر اینكه اجراي اب
 باید به خدا توکل کنند وبس. 

ي از می فرماید: دو نفر تان جدا صلی اهلل عليه وسلم وپيامبر 
نفر سوم در گوشی صحبت نكند زیرا این کار مؤمن را اذیت می 

 اذیت مؤمن را دوست ندارد. کند وخدا
 

 : توشه دعوتگران ومربيان
وکنار گذاشتن نفر سوم در ـ گفتگوي خصوصی دو نفر 1 

ا جمع سه نفري حرام است. تا موقعی که نفر چهارمی پيدا شود وب
ن نفر سوم مشغول صحبت شود یا همگی به جمع مردم بپيوندند. وای

مسئله به خاطر این است که گمانهاي بد و وسوسه هاي باطل 
 شخص سوم را بازیچه خود قرار ندهد وسبب تفرقه واختالف نشود.

تالف کيد وعالقه اسالم به برچيدن تمام اسباب تفرقه واختأـ 2 
ان رایشتا مسلمانان امتی نيرومند گردند ودشمنان از آنها بترسند وب

 حساب باز کنند.
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رعایت عواطف واحساسات مردم در اسالم. وراستی ـ 3 
چرا اسالم چنين نباشد در حالی که قانون خداوند است واو خود 

 می فرماید:
  (1) چخب مب ىب   مئ ىئ يئ جب حبچ 
 آیا چه کسی براي افراد معتقد بهتر از خدا حكم می کند.  

====================================== 

50ْْْ(ْْمائده:1ْ)
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 الحديث الحادي عشر

 

ْالرَُّجلُِْْفُقهُْيُ نْ ِْدينَارْ ْف َضلَُْأَْْسلَّمَْوَْْي هَِْعلَّْْللَُّْاَْصلَّىْاّللََِّْْرُسولُْْقَالَْْقَالَْْثَ و َِبنََْْعنْ 
ْيُ ن ِفُقهَُْْوِدينَارْ ْاّللََِّْْسبِيلِِْْفِْْتهَِْدابََّْلىعَُْْجلُْالرَّْهُِْفقُْيُ نْ َْوِدينَارْ ِْعيَالِهَِْْعَلىْيُ ن ِفُقهُِْْدينَارْ 
ْاّللََِّْْسبِيلِِْْفَْْأص َحابِهَِْْعَلى

 
 حديث يازدهم

رسول خدا فرمودند: بهترین پولی که انسان خرج می کند  
پولی است که بر اهل خانواده اش ویا بر سواریش در راه خدا ویا بر 

 (1)در جهاد خرج می کند. دوستان وهمراهانش
 

 شرح حديث:
 می نگرد. اسالم به مال وثروت به عنوان پایه واساس زندگی 

لفی هاي مخت ، راهآن براي جلوگيري از به هدر رفتنبه همين منظور 
 دیگر ها را بر بعضی ر گرفته وبعضی از این راهجهت انفاق آن در نظ

 نفاقهاي ا ترین راهبرتري داده که حدیث مورد بحث ما سه راه از به
 را در بر دارد.

راه اول: انفاق بر زیردستان وخویشاوندان نزدیك مانند زن، 
فرزند، والدین، خادم وامثال اینهاست. زیرا با انفاق بر اینها نياز 

====================================== 

ْبهْمشاره1ْ) ْالزكاة ْكتاب ْامامْمسلمْدر ْاينْحديثْرا ْثوِبنْْا994(ْ ْزْحضرت
ْالصاحلنيْ ْازْمسلمْدرْرايض ْنقل ْبه ْنووي ْاستْوامام ْاست.وردآروايتْكرده ْْه
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واز تلف شدن آنها جلوگيري صورت  هایشان بر طرف می گردد
 خدا نيرومند می گردند. اداي اوامر ودر می گيرد

ن را وم: انفاق بر سواري ووسيله نقليه تا صاحبش ودیگراراه د 
ی در راه خدا حمل کند. چون انفاق بر سواري به آن قوت وقدرت م

 م دربخشد تا راه خدا را استوار تر بپيماید ودر نتيجه پرچم اسال
 جهان باهتراز در آید. 

ا راه سوم: انفاق بر همراهان ودوستان راه جهاد ودعوت زیر 
ه بهایشان کمك می کند وآنان  آنها را در رفع نيازمندياین کار 

  مسلمانان ادامه می دهند. و تقویت صفوف یاري
 

 :احاديثي ديگر در اين زمينه 
 اوالً: احادیثی در بيان فضيلت انفاق بر اهل خانواده. 
صلی اهلل عليه  ـ حضرت ابوهریره می گوید: رسول خدا1 
که در راه خدا خرج می کنی یا هایی  فرمودند: از ميان پول وسلم

به ی یا بر خانواده ات یدر آزاد کردن برده اي یا کمك به بينوا
پولی تعلق می گيرد همان مصرف می رسانی. بزرگترین پاداش به 

 (1)که بر خانواده ات خرج کنی.
به سعدبن ابی وقاص می  صلی اهلل عليه وسلم ـ پيامبر اکرم2 

نی مگر گفتند: تو هرگز چيزي را جهت رضاي خدا خرج نمی ک
اینكه جزاي نيكوي آن را می بينی حتی آنچه در دهان همسرت می 

====================================== 

ْبهْمش1) ْالزكاة ْكتاب ْامامْمسلمْدر ْاينْحديثْرا ْامحدْدرْمسندْْو995ْارهْ(ْ امام
ْاست ْنيزْآمده ْالكبري ْالفتح ْالفاظْروايتْكردهْودر ْ.ْخودِْبْمهني
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  (1)گذاري.
صلی اهلل عليه  از پيامبررضی اهلل عنهـ ابی مسعود بدري 3 
چون انسان در انفاق بر  ایشان می فرمودند: نقل می کند که وسلم

وثواب او را اراده کند  وخشنودي اهلل تعالی خانواده اش رضایت
 (2)حساب می آید.خرج کردن او صدقه به 

 گفت که پيامبر رضی اهلل عنهـ عبداهلل فرزند عمرو العاص 4 
فرمودند: براي اینكه انسان گناهكار بحساب آید  صلی اهلل عليه وسلم

 (3)کافی است که سبب تلف شدن زیردستان خود گردد.
 ثانياً: فضيلت انفاق بر وسيله نقليه در راه خدا.  
رمودند: خير ـ سهل بن حنظليه می گوید: رسول خدا ف1 

ثبت شده وصاحبان آن  پوبرکت تا روز قيامت در پيشانی اس
را در راه ی پهميشه مورد کمك حق قرار می گيرند وکسی که اس

اش را بدهد مانند کسی است که  خدا نگهداري کند و خوردنی
 (4)هميشه به انفاق کردن مشغول است.

شنيده م صلی اهلل عليه وسلاز پيامبر  ابوهریره رضی اهلل عنه 
می فرمودند: کسی که بخاطر ایمان به خدا وتصدیق ایشان  است که

وعدهاش اسبی را در راه او نگهداري کند آذوقه، خوراك وپس 

====================================== 

ْامامْخباريْومسلمْوْمالكْدرْجاهايْخمتلفي2) ْاينْحديثْرا ْاند.ْْتْكردروايْ( ْه
ْامامْخباريْومسلمْدرْصحيحْخباريْومسلمْْو1) ْاينْحديثْرا دارميْْوسائيْنامامْ(ْ

ْامحدْدرْ ْاند.ْدرْسننْوامام ْمسندشْآورده
ْكْر2) ْامحدْروايت ْابوداودْوامام ْامامْمسلم، ْاينْحديثْرا ْان(ْ ارتْمسلمْد.ْعبده

ْانْيبسْعمنْميلكْقوته.ْ ْچننيْاست:ْكفيِْبملرءْامثًا
(3ْْ ْنيافتم.ْ ْالفاظْدرْجائيْديگر ْاين ِب ْاينْحديثْرْا )ْ
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 (1)افكنده اش در ميزان اعمالش در آخرت به حساب می آید.
 ثالثاً: احادیثی در فضيلت انفاق بر همراهان جهادي.

 عليه وسلم فرمودند: ـ ابی سعد گفت که رسول خدا صلی اهلل1
هاي جنت  بپوشاند خداوند از لباس لباس هر مسلمانی که برهنه اي را

سير کند. او را می پوشاند. وهر مسلمانی که مسلمان گرسنه اي را 
او را می خوراند. وهر مسلمانی که تشنه  خداوند از ميوه هاي جنت

 (2).می کنداي را آب دهد خداوند از رحيق مختوم او را سير آب 
ـ حميد الطویل می گوید: جمعی از دوستان انس بن مالك 2 

به عيادتش رفتند. انس گفت: اي کنيز از مهمانان پذیرایی کن اگر با 
که  شنيدمصلی اهلل عليه وسلم تكه نانی باشد که من از رسول خدا 

  (3)می فرمود: محاسن اخالق از اعمال بهشت است.
ی بسيار به رم غذا هایفرزند صهيب می گوید: پدـ حمزه 3 

مردم می داد. حضرت عمر گفت: اي صهيب تو با این کارت 
 صلی اهلل عليه وسلم اسراف می کنی. صهيب گفت: من از پيامبر

شنيدم که می گفت: بهترین شما کسی است که مردم را طعام دهد 
 علت کار من این حدیث است. (4)وسالم را جواب گوید.

ي من از اینكه به بازار بروم ـ حضرت علی می گوید: برا4 
وبردگانی را خریداري کرده آزاد نمایم. بهتر است تا گروهی از 

====================================== 

ْامحدْروايتْكرد4) ْامامْخباريْونسائيْوامام ْاينْحديثْرا ْاند(ْ ْ.ْه
ْان1) ْترمذيْوامحدْروايتْكرده ْابوداود، ْامام ْاينْحديثْرا )ْْ ْد..
ْاست.2ْ) ْالكبريْآمده ْالفتح ْاينْحديثْدر ْ)ْ
ْاست.3ْ) ْامحدْدرْمسندشْروايتْكرده ْامام ْاينْحديثْرا ْ)ْ
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  (1)دوستان خود را غذا دهم.
 

 توشه دعوتگران ومربيان
ر مگر د ،از خرج کردن آن مال و هراساندنتوجه اسالم به ـ 1 

 هاي مفيد زیرا مال شاهرگ اصلی زندگی محسوب می شود. راه
لش ر اهل خانواده بهترین راهی است که مسلمان ماـ انفاق ب2 

در را صرف کند زیرا این کار از تلف شدن آنها جلوگيري می کند و
 ت نيرومندشان می سازد.دعبا

د در سواري که انسان را در ادامه دادن جها انفاق بر مرکرـ 3 
راه خدا کمك می کند از بهترین راههاي مصرف کردن مال بحساب 

 می آید.
ار انفاق بر یاران ودوستان که قانون خدا را محكم واستوـ 4 

لبها ار قکگرفته اند از بهترین راههاي انفاق شمرده می شود. زیرا این 
 را بهم نزدیك وصفوف مسلمانان را قوي ومحكم می کند بگونه اي

 که طوفانهاي شدید تأثيري بر آنان ندارد. 
 
  
 
 

====================================== 

ْنقلْكرده.4ْ) ْاملفرد ْالدب خباريْدر ْ(ْمهنيْحديثْرْا
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 الحديث الثاني عشر

 
ْلِل ُمَتَحابِ نيَْْحَمَبَّيِتَْْحقَّتْ قالْهللاْتعايل:ْْ:صلیْهللاْعليهْوسلمقالْرسولْهللاْ

َْعَلىْاّللَِِّْْفَْْوال ُمَتَحاب ونَِْْفَّْْلِل ُمتَ زَاوِرِينَْْحَمَبَّيِتَْْوَحقَّتْ ِْفَّْْلِل ُمتَ َباِذِلنيَْْحَمَبَّيِتَْْوَحقَّتْ ِْفَّْ
 (1) يغبطهمِْبكاهنمْالنبيونْوالصديقونْوالشهداء.ْنُورْ ِْمنْ َْمنَابِرَْ

ْ
 حديث دوازدهم

رسول خدا فرمود: خداوند فرموده است: محبت من براي  
له افرادي که همدیگر را به خاطر من دوست می دارند وافرادي که ص

رحم را رعایت می کنند وبه خاطر من خير خواه همدیگر هستند 
وهمچنين کسانی که به همدیگر بخشش می نمایند واجب است. 

نند نشي ی می کنند بر منبر هایی از نور میافرادي که به خاطر من دوست
 که پيامبران وصدیقان وشهداء بر منزلت آنها رشك می برند.

 
 شرح حديث:

 ه امكان ندارد قوانين او در زمينخداوند از ازل دانسته ک (1
پياده شود وبر نامه اش بر برنامه هاي دیگر برتري یابد مگر به 

را در ميان خود انجام  وسيلهء برخی از مردم که احكام ودستوراتش
عليه مكر وتالش مخالفان جهاد  هند سپس به بقيه مردم برسانند ود

====================================== 

ْازْمعاذبنْج1) ْامحدْوامامْمالك ْامام ْاينْحديثْرا ْاي( ْلفبلِْب ْاندظْروان :ْيتْكرده
ْللمتحابنيْفْواملتجالسنيْف.ْواملتزاورينْفْوامل ْ.ْفاذلنيْتبوجبتْحمبيت
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نمایند. بدین وسيله خداوند پاره اي از احكام را به هدف توحيد 
کلمه وبهم پيوستگی قلوب وجماعت مسلمانان در نظر گرفته است. 
حدیث مورد بحث ما چهار خصلت از این خصلتها را بيان می کند. 

با توضيح منزلت رفيع آن در اسالم مردم را به مسابقه در این و
  می نماید.و ترغيب  ميادین تشویق

 به خاطر خدا. ـ دوستی با یكدیگر1 
 ـ حفظ پيوند خویشاوندي به خاطر خدا.2 
 ـ خير خواهی ونصيحت دیگران به خاطر خدا.3 
 به خاطر خدا. ـ بذل وبخشش بر یكدیگر4 
 یك از این موارد تقدیم می گردد. اینك احادیثی در هر 

 
 اوالً: احاديثي در فضيلت دوستي با يكديگر به خاطر خدا

 صلی اهلل عليه وسلم رضی اهلل عنه از پيامبر ( حضرت انس1
روایت می کند که فرمودند سه چيز است که اگر در وجود شخصی 

 می چشد: نی ایمان رایپيدا شود شير

از هر کس وهر چيز دیگر  اول اینكه خدا ورسولش براي او 
 .دوست داشته باشد

دوم اینكه دوستی او با افراد فقط براي خدا باشد. سوم اینكه  
 (1)برگشت به کفر براي او همچون افتادن در آتش ناپسند باشد.

رضی اهلل عنه از پيامبر خدا صلی اهلل عليه  ( حضرت ابوهریره2 

====================================== 

ْنسائي،1ْ) ْترمذي، ْامامْمسلم، ْامامْخباري، ْاينْحديثْرا ْامحدْجهْوابنْماا(ْْ مام
ْاند. ْروايتْكرده
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وند در روزي که نقل می کند که فرمودند: هفت نفر را خداوسلم 
 جز سایه عرش او سایه اي نباشد در سایه عرش خود جاي می دهد.

. 3. جوانی که در عبادت خدا بزرگ شده 2. امام عادل 1
ا . دو نفر به خاطر خدا همدیگر ر4مردي که دل داده مساجد است 

 دوست دارند ومالقات وجدائی آنها فقط بخاطر خداست. 
به فحشا دعوت کند ولی او  . مردي که زن زیبائی او را5 

 بگوید من از خدا می ترسم. 
. مردي که چنان انفاق کند که دست چپش از آنچه دست 6 

 راستش می دهد خبرنشود.
 (1)ی به خاطر خدا گریه کند.. مردي که در تنهای7 
صلی اهلل عليه ( همچنين ابوهریره می گوید که پيامبر خدا3 
آنانی که فرمود: خداوند در روز قيامت می گوید: کجایند  وسلم

بخاطر من با همدیگر دوستی کردند. امروز که هيچ سایه بانی نيست 
  (2)آنان را در سایه عرش خود جاي می دهم.

 
 نديند خويشاوثانياً: احاديثي در فضيلت رعايت پيو

نقل  رضی اهلل عنهرضی اهلل عنه از پيامبر  حضرت ابوهریرهـ 1 
ود می کند که فرمودند: مردي خواست به زیارت دوست وبرادر خ

برود خدا فرشته اي را بر سر راهش فرستاد. چون آن فرد بر فرشته 
اهم به دیدار گذر کرد فرشته گفت: به کجا می روي گفت: می خو

====================================== 

ْنسائي،ْمالكْْو1) ْترمذي، ْامامْخباري،ْمسلم، ْاينْحديثْرا وايتْكردهْدْْرمحاامامْ(ْ
ْاند.ْ

ْامحدْروايت2) ْامامْمسلم،ْدارمي،ْمالكْوامام ْاينْحديثْرا ْْْاند.ْكردهْْ(
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 ؟بروم گفت: آیا از او قرض یا طلبی داري برادرم در این قریه
تنها علت سفر من این است که او را بخاطر خدا دوست  .گفت: نه

من هم فرستاده خدا هستم آمده ام تا به تو دارم. آنگاه فرشته گفت: 
را دوست می داري خداوند هم تو را  بگویم همانگونه که تو او

  (1)دوست دارد.
می گوید که پيامبر خدا  رضی اهلل عنه ـ همچنين ابوهریره2 

فرمودند: کسی که مریضی یا برادري را بخاطر صلی اهلل عليه وسلم 
 و گفته می شود: نيكو گشتی وقدمخدا زیارت کند از جانب خدا به ا

 (2)جاي گرفتی. تهایت نيز نيكو گشت ودر سراي جن
 می گوید: که حضرت ابوبكر رضی اهلل عنه ـ حضرت انس3 

گفت: بيا تا به مالقات ام  رضی اهلل عنه به حضرت عمر رضی اهلل عنه
قبل از وفاتش او را  صلی اهلل عليه وسلم ایمن برویم چنانچه پيامبر

فتند: چرا گریه می مالقات می کرد. چون نزد او رفتند، گریه کرد. گ
کنی؟ آیا نمی دانی آنچه نزد خدا است براي پيامبر از هر چيز بهتر 

گفت: گریه بخاطر عدم آگاهی از این موضوع نيست بلكه گریه است؟ 
من بخاطر انقطاع وحی است. این گفته ام ایمن حضرت ابوبكر وعمر 

 (3)را نيز به گریه انداخت.
 
 

 
====================================== 

ْاند.1ْ) ْامحدْروايتْكرده ْامامْمسلمْوامام ْاينْحديثْرا ْ)ْ
ْامحدْروايتْكرده2ْ) ْابنْماجهْوامام ْترمذي، ْاينْحديثْرا ْند.ْا(ْ
ْاند.3ْ) روايتْكرده ْاينْحديثْرْا ْامامْمسلمْوابنْماجه ْ)ْ
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 هي به خاطر خدا.احاديثي در فضيلت خيرخوا ثالثاً: 

صلی اهلل عليه خدا  از پيامبر رضی اهلل عنهـ تميم فرزند اوس 1 
نقل می کند که فرمودند: همه دین خير خواهی است گفتيم:  وسلم

براي چه کسی؟ فرمودند: براي خدا وکتاب ورسولش وبراي خلفاء 
  (1)مسلمين وعموم آنها. 

 هنقل می کند ک صلی اهلل عليه وسلم ـ علقمه از رسول خدا2 
د فرمودند: چرا اقوامی همسایه هاي خود را فقه وعلم نمی آموزن

وآنها را نصيحت وامر به معروف ونهی از منكر نمی کنند وچرا 
نها نمی آموزند ونصيحت آاقوامی از همسایه هاي خود علم وفقه را 

اي ایه هباید اقوامی این مسائل را به همسرا نمی شنوند. به خدا قسم 
د گيرنبامی از همسایه هاي خود این مسائل را یاد خود بياموزند واقو

د آمدن سپس از منبر پائينواگر نه بزودي آنها را تنبيه خواهم کرد. 
 چه صلی اهلل عليه وسلممردم از همدیگر پرسيدند منظور پيامبر 

ا ریهاشع صلی اهلل عليه وسلم کسانی بود. بعضيها گفتند هدف پيامبر
 د.ارنی ونادان دهاي روستای د وهمسایهبود که قومی دانا وفقيه هستن

صلی اهلل عليه چون خبر به اشعریها رسيد پيش رسول خدا  
آمدند وگفتند: علت چه بود که اقوامی را به نيكی یاد کردید  وسلم

تكرار کرد. اشعریها  (2)وما را به بدي. پيامبر دوباره گفته هاي خود را 
براي بار سوم  کنيم؟ول خدا آیا دیگران را نصيحت گفتند: اي رس

 براي ماپيامبر گفته هاي خود را تكرار کردند. آنگاه اشعریها گفتند: 
====================================== 

ْنسائي،ْدارم1) ْترمذي، ْابوداود، ْامامْمسلم، ْاينْحديثْرا ْامحيْوام(ْ دْروايتْْام
ْاند.ْ ْكرده

ْاند.2) روايتْكرده ْاينْحديثْرْا ْامامْمسلمْوابنْماجه ْْ)ْ
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یك سال مهلت بده رسول خدا آنها را مهلت داد. آنها در مدت 
یك سال مشغول آموزش همسایه هاي خود شدند. آنگاه پيامبر خدا 

ی سز بنی اسرائيل بر زبان داود وعياین آیه را تالوت کرد: کافران ا
فرزند مریم نفرین شدند زیرا نافرمانی وتجاوز می کردند وهمدیگر 

 (1)نمی کردند. ر هاي زشتی که انجام می دادند منعرا از کا
در مورد چهارم یعنی بذل وبخشش در راه خدا در حدیث  

 .آن نيست ی توضيح دادیم که نياز به تكرارگذشته به اندازه کاف
 

 توشه دعوتگران ومربيان
نصيحت،  ،رعایت پيوند خویشاوندي ،( ضرورت دوستی1 

بذل وبخشش با همدیگر براي رضاي خدا. زیرا این خير خواهی، 
امور صف مسلمانان را قوت ووحدت می بخشد وقلبهاي آنها را 

له براي ند که خود بهترین وضروري ترین مسأبهم نزدیك می ک
 مسلمانان است.

 د.ین فرامين یاري می کنرعایت موارد ذیل ما را در اجراي ا 
ـ به یاد داشتن اینكه هر یك از این موارد محبت ورضاي 1 

 خدا را بدنبال دارد.
ـ بياد داشتن اینكه هر یك از این موارد پيوستگی ووحدت 2 

مسلمانان را حفظ می کند ودر بين آنها الفت ایجاد می نماید تا 
خود را  وعظمت از دست رفته مسلمانان خار چشم دشمنان گردند

====================================== 

ْبكريبنْمعروف1) ْاينْحديثْراْطبانْروايتْكردهْودرْسندش ري،ْهْخباكاستْْْ(
ْْ ْاند. تئيدْكرده ْاوْرْا ْامحدْوابنْعدي
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 باز یابند.
ـ اطالع از تاریخ گذشتگان صالح امت اسالمی وروش 3 

ها ه آنتا انسان را در اقتداء ب صوصاً در موارد مذکوردگی آنها خزن
 یاري کند.

ان انس ( عالقه پيامبر صلی اهلل عليه وسلم به اینكه بهتر است2 
 اشتهددر اجتماع مسلمانان زندگی کند تا منفعت وتأثيري بر دیگران 

 ر اوباشد. زیرا انسان در تنهائی هر چند صالح وپرهيزگار باشد خي
از یك دست صدا محدود به خود اوست چون بقول معروف 

. خدا به حضرت علی خير دهد که می گوید: آلودگی برنخيزد
 دهد اجتماع از پاکی فرد بهتر است. خدا عبداهلل بن مبارك را جزا

یم ما هيچ راهی را پيش نمی برد که فرمودند: اگر جماعت نمی بود
 وضعيف ما خوراك قوي می شد. 
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 الحديث الثالث عشر

ْ
ْمنْذنبْأجدرْانْيعجْ ْقالْرسولْهللاْصليْعليهْوسلم: ايلْْتعلْهللاما

ْقطي ْمن ْالخرة ْف ْله ْيد خره ْما ْالدنيا ْف ْالعقوبه ْلصاحبه ْاعة اخليانةْْولرحم
ة.ْيكونواْفجْربيتْلالْحيتْان ْاهلْوالكذب.ْوان ْأعجلْالطاعةْثواِبْلصلةْالرحم.

ْفتنمواْامواهلمْويكثرْعددهمْأذاْتواصلوا.
 

 حديث سيزدهم
فرمودند: هيچ گناهی که  صلی اهلل عليه وسلمرسول خدا  

تر از  خداوند عقوبت آنرا در دنيا قبل از آخرت نازل کند مناسب
عتی که قطع پيوند خویشاوندي وخيانت ودروغ نيست. وهيچ طا

قبل از آخرت بدهد از حفظ پيوند  آنرا در دنيا خداوند جزاي
تر نيست حتی امكان دارد یك خانواده فاسد بر  خویشاوندي مناسب

اثر رعایت این دستور از برکات خدا در جان ومالشان بر خوردار 
  (1)گردند.

 شرح حديث:
له تأکيد دارد انسان تا وقتی واقعيت زندگی بشر بر این مسأ 

اشد برایش ممكن نخواهد بود ب امنيت جانی ومالی وحقوقی نداشته
====================================== 

ْاينْگونهْروايتْكردهابودْ(1) ْبكرة ْاب ْاز ْاينْحديثْرا اجدْرأنْْنْذنب:ْماْماود
ْالْ ْيدخرلهْف ْالدنياْما ْالعقوبةْف ْلصاحبه ْتعايل ْاّلل ْالبمرةْخيعجل ْاثل ْلرحم.غيْوقطيعة

ْالصغجلامامامْخباريْدرْالدبْاملفردْوعلمهْاَلبانْهمْدرْصحيحْاْ ايتْريِْبْعباْرع
ْابوْداودْ ْبهْعبارت ْاندنزديك ْبكرهْروايتْكرده ْاب ْاز ْ.حديثْرا
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ف خود را بخوبی انجام دهد. همچنين این واقعيت مسلم وظای
هاي انفرادي  الی وبزرگ را انسان با کوششعاست که اهداف مت

 صورت دسته جمعی با قلبه نمی تواند بدست آورد بلكه باید ب
ل آید. ره خورده به این اهداف نایهاي بهم گ هاي متحد ودست

ودستوراتی دارد که موضع آن را در قبال این دو اسالم مبادي 
واقعيت آشكار می کند وصحت آنرا تأکيد می نماید. از آن جمله 

ند خویشاوندي، امانتداري دستوراتی در زمينه رعایت پيو
ی است. زیرا نتيجه صله رحم بهم پيوستگی وانسجام گروه وراستگوی

جماعت  وقبيله است. که این خود یكی از اسباب بزرگ وحدت
وصداقت وامانت نيز امنيت جانی، مالی وحقوقی مسلمانان است. 

انسان را در بر دارد وسبب می شود انسان وظایف خود را بخوبی 
انجام دهد. حدیثی که هم اکنون در صدد شرح وتوضيح آن هستيم 

ل را به دست می دقيق از عاقبت کوتاهی در این مسایتصویري 
رعایت پيوند خویشاوندي را در دنيا دهد. چنانچه، با دقت نتيجه 

نشان می دهد. حدیث بيان می کند که گناه قطع صله رحم خيانت 
ترین گناهانی است که خداوند عالوه بر عذاب  ودروغ مناسب

. چنانچه آخرت در دنيا هر چه زودتر صاحبانش را عقوبت می کند
در رعایت صله رحم بهترین طاعتی است که انسان ثوابش را در دنيا 

یافت نماید حتی امكان دارد خانواده اي فاسد باشند ولی با رعایت 
 این امر مهم خداوند در مال ونسل آنها برکت دهد.

 اینجا مناسب است در موارد ذیل صحبت کنيم. 
 

 رحم در حديث وچگونگي رعايت آن ۀاوالً: معني ومفهوم صل
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در آنجا قرار ی است که جنين ی جایرحم در اصل به معن 
 ، چنانچه خداوند می گوید.رد و جایگاهش شكم مادر است دا

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ    ڍ ڌڌ ڎ چ 

 (1) چڎ ڈ ڈ  ژ 
خدا می داند که هر زنی چه چيز حمل می کند ومی داند که  

ر درحمها از چه چيزي می کاهند وبر چه چيز می افزایند وهر چيز 
 نزد او به مقدار وميزان است.

 (2) چہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ے  چ 
 يم تا زمان خود در رحمها نگاهی را که بخواهنين هایما ج 

 داریم.مي
  (3) چائ ەئ ەئ   وئ وئ ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ چ 
ن است که بارا است واو گاهی از فرا رسيدن قيامت ویژه خدآ 

 از آنچه در رحمهاست. را می باراند و ميداند
گاهی بر همه خویشاوندانی اطالق می شود که  ولی اکنون 

 وند می خورد وگاهی بر کسانی بكار بردهن از راه نسب با آنها پيانسا
می شود که ازدواج با آنها حرام است اما آنچه منظور حدیث است 
معناي اول می باشد. زیرا این معنی با برنامه اسالم در نزدیك کردن 

د یك جسم باشند قلبها وپيوند دادن آن بگونه اي که مسلمانان مانن
خواب به  اعضاي دیگرآن مریض شود  ضاياعکه اگر یكی از 

وهمچنين این حدیث پيامبر که در چشم راه نمی دهند موافقت دارد. 
====================================== 

8ْ(ْْْسورهْرعد:1ْ)
5ْ(ْْْسورهْحج:2)
ْلقمان:3ْ) )34ْْْ
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باره اهل مصر گفت: آنها از حقوق اهل ذمه وخویشاوندي بر 
که بهترین کار نيكو آن  رضی اهلل عنهواین گفته پيامبر  (1)خوردارند 

معنی  (2)است که انسان با دوستان پدرش رابطه دوستی را حفظ کند 
 اول را تأیيد می کند اما چه وقت انسان صله رحم را رعایت کرده؟

 پيوند خویشاوندي ازبكاربرد امور ذیل تحقق می پذیرد:
له با در نظر گرفتن موقعيت، زمان، مكان وافراد مسأاین  

صورتهاي مختلفی بخود می گيرد، مثالً اگر انسان در ميان 
 رحم را رعایت می کند واگرخویشاوندان است با هدیه دادن صله 

ر ر کادمالی نداشت یا آنها احتياج نداشتند با زیارت آنها ومشارکت 
ز اهاي آنها در صورت نياز این وظيفه را انجام می دهد ولی اگر 

 اند اینن می تووفيخویشاوندان خود دور است با ارسال نامه وتل
ق حقو این ازاگر به مالقات برود بهتر است  وظيفه را انجام دهد ولی

نجا اما پدر حقوق بخصوصی دارد که در آعموم خویشاوندان است 
 ذکر می شود.

 در صورت احتياج باید او را غذا داد.ـ 1 
 ـ در صورت نياز باید به او لباس داد.2 
 ياج به خدمت باید او را خدمت کرد.تـ درصورت اح3 
 ـ چون پدر او را بطلبد حاضر به خدمت باشد.4 
 د.اطاعت کن ،کار ثواب وجائزي دستور دادکه به او در ـ موقعی5 
 ـ بانرمی وآرامی با او سخن بگوید.6 

====================================== 

ْاند.1ْ) ْامحدْروايتْكرده ْامامْمسلمْوامام ْاينْحديثْرا ْ)ْ
ْامامْم2) ْاستْكه ْبنْعمر ْازْحديثْعبداّلل ْاينْحديثْجزئي ردهْكوايتْْسلمْْر(ْ

ْْ ْامحدْروايتْكرده ْابوداودْوترمذيْوامام ْاست.ْمهچنني
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 ـ او را به نام صدا نكند بلكه بگوید پدرم.7 
 ـ او را دشنام ندهد یا سبب دشنام دادن او نگردد.8 
 راه نرود وقبل از او ننشيند. پيش از ويـ 9 
اي چه برنيز بپسندد وهرمی پسندد براي او ـ هر چه براي خود 10 

 خود ناپسند می داند براي او نيز ناپسند بدارد.
چه براي خود می نـ براي او طلب مغفرت ورحمت کند چنا11 

 طلبد.
ا ا آنهبدوستان وافرادي را که به جز از راه پدر امكان پيوند ـ 12 

 نيست اکرام کند.
 دي ثانياً: آيات واحاديثي در مورد گناه قطع پيوند خويشاون

 ـ خداوند می فرماید:1
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ چ 

  (1) چڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ     ٴۇ ۋ ۋ     ۅ 
بسته واما کسانی که پيمان خدا را می شكنند که با ایشان  

است، وپيوندي را می گسالنند که خدا به حفظ ونگهداشت آن 
رین دستور داده است ودر روي زمين به فساد وتباهی می پردازند نف

 بهرهء ایشان است وپایان بد جهان از آنان است.
می فرماید: قاطع  صلی اهلل عليه وسلمودر حدیثی پيامبرـ 2 

ومی فرماید: رحم به عرش معلق  (2)رحم داخل بهشت نمی شود 
است ومی گوید: کسی که من را وصل کند خدا او را با خود پيوند 

====================================== 

25ْ(ْْْسورهْرعد:1ْ)
ْامحدْروايت1) ْترمذيْوامام ْابوداود، خباري، ْاينْحديثْرْا ْْاست.ْكردهْْ(ْ
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ع رابطه می کند. می دهد وکسی که من را قطع کند خدا با او قط
ودر حدیث دیگر می فرماید: چون خداوند از آفریدن مخلوقات  (1)

اینجا جاي پناه جوینده به تو از قطع فارغ شد رحم بلند شد وگفت: 
رحم است خداوند فرمود: بلی آیا راضی می شوي که هر کس تو را 
وصل کند من هم رابطه ام را با او حفظ کنم وهر کس تو را قطع 

بلی آنگاه خداوند فرمود: این او قطع رابطه کنم. رحم گفت: کند با 
 از آن تو. در اینجا پيامبر فرمود: اگر می خواهيد این آیه را بخوانيد:

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ 

  (2)  چڈ ژ ژ ڑ  ڑ   ک ک ک 
ساد فآیا اگر روگردان شوید جز این انتظار دارید که در زمين  

 ان خویش را بگسليد؟ کنيد وپيوند خویشاوندي مي
ش آنان کسانی اند که خداوند ایشان را نفرین واز رحمت خوی 

ه بدور داشته است. لذا گوشهایشان را کر وچشمانشان را کور کرد
 است.

 ثالثاً: آيات واحاديثي در مورد گناه خيانت

  (3) چہ ہ ہ ہ ھ ھ  ھ چ 
 همانا خداوند خائنان را دوست ندارد.

  (4) چىب يب   جت         يئ جب حب خب مب       چ 
 مسلماً خداوند خيانت پيشگان کافر را دوست نمی دارد.

====================================== 

ْاست2) ْازْحضرتْعائشهْروايتْكرده ْامامْمسلم ْاينْحديثْرا ْ)ْ.ْ
ْاست.3) ْامحدْروايتْكرده خباري،ْمسلمْوامام ْاينْحديثْرْا ْ)ْ
ْانفال:4ْ) ْ)58ْْ
38ْْ(ْْحج:1ْ)
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  (1) چٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ               ٹ ٹ ٹ چ 
ر همانا خداوند دوست ندارد کسی را که خيانت پيشه وگناهكا 
 باشد. 
چيز است. چون سخن  پيامبر می فرماید: نشانهء منافق سه 

دهد خالف می کند وچون امانتی گوید وچون وعده بگوید دروغ مي
  (2)به او داده شود خيانتش می کند. 

 
 : احاديثي در مورد گناه دروغ رابعاً

می فرماید: همانا راستگویی به  صلی اهلل عليه وسلمـ پيامبر 
نيكی ونيكی به جنت راهنمایی می کند وشخص بر اثر راست گفتن 

سوي کار هاي  زیاد، نزد خدا صدیق می شود. ودروغ انسان را به
زشت می کشد وکار هاي زشت به آتش وشخص بر اثر دروغگویی 

  (3)زیاد، نزد خدا کذّاب می شود.
ـ چهار خصلت است که اگر در وجود کسی باشد منافق  

خالص خواهد بود واگر یكی از آنها در وجود او باشد به نفاق آلوده 
 یل هستندخواهد بود تا از آن دست بكشد وآن چهار چيز به قرار ذ

. چون صحبت کند 2 .چون امانتی به او داده شود خيانت می کند1
چون  4. چون مخاصمه کند فحش گویی می کند 3 دورغ می گوید

====================================== 

ْنساء:2ْ) ْ)107ْْ
ْترمذي،نسائيْ(3ْْ) ْابْهريرهْومسلم، ْاز ْامحْواينْحديثْراْخباري ايتْكردهْدْرْوامام

ْاست.ْ
ْبنْمسعودْوامامْمسلم،4) ْازْعبداّلل ْاينْحديثْراْخباري ْتْرْ(ْْ ْيْوامامذمابوداود،

ْاست. ْامحدْروايتْكرده
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  (1)عهد کند پيمان شكند. 
 

 توشه دعوتگران ومربيان
ـ ضرورت دوري گزیدن از همه گناهان خصوصاً قطع صله 1 

بر عذاب آخرت غ زیرا این گناهان عالوه ورحم وخيانت ودر
زندگی را فاسد وتنگ می کنند وسبب اضطراب وپریشانی خاطر می 

 شود. چنانچه خداوند می فرماید: 
ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  چ 

ڤ ڤ      ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ     ڄ ڃ ڃ 

  2 چڃ ڃ چ 
 خداوند مردمان شهري را مثل می زند که در امن وامان بسر 

ر فراوان به سویشان سرازیمی بردند واز هر طرف روزیشان بگونه 
می شد اما آنان کفران نعمت کردند وخداوند به خاطر کاري که 

 انجام دادند، گرسنگی وهراس را بدیشان چشانيد. 
ـ صله رحم سبب رشد مال وکثرت فرزندان می شود حتی 2 

ر دیگري مثل برکت د دانواده فاسد باشند همچنين فوایاگر اهل خ
 دیگر ادیثحادر  این مطلب ر دارد کهدر ب عمر وکسب ثنا را نيز

 . است آمده
ـ عظمت اسالم. چون آداب وقوانينی دارد که امنيت جانی 3

ومالی وحقوقی انسان را تضمين می کند وبه وحدت وانسجام 
====================================== 

ْچ1) ْكرده ْروايت ْحممود ْبن ْعبداّلل ْاز ْخباري ْرا ْحديث ْاين ْ مسلمْْامامْنانچه(
روايتْكردهوابوداودْ ْاينْحديثْرْا ْامحدْهم ْ.ْاندْترمذيْونسائيْوامام

112ْالنحلْ:ْْ(2)
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 مسلمين قوت می بخشد.
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ْ
 الحديث الرابع عشر

ْ
ِْمنْ ْةًْط رَْقََْْأنَّْْوْ َلْْالَْقَْْليهْوسلمعصلیْهللاْْاّللََِّْْرُسولََْْأنََّْْعبَّاسْ ْاب نَِْْعنْ 

ْيَُكونُِْْبَنْ َْفَكي فََْْعاِيَشُهمْ مَْْلد ن  يَااْه لَِْأَْْعَلىََْلَف َسَدتْ ْالد ن  يَاَْدارِِْْفْْقُِطَرتْ ْالزَّق ومِْ
 طََعاَمهُْ

 حديث چهاردهم
رسول خدا  روایت است که رضی اهلل عنهاز ابن عباس 

فرمودند: اگر یك قطره از زقوم بر زمين بيفتد زندگی انسان ها را به 
واهد کشيد، پس حال کسانی که زقوم غذاي هميشگی آنها تباهی خ

 1)است چه خواهد بود.
 شرح حديث:

انگيزه کار خير از یك فرد تا فرد دیگر متفاوت است. بعضی  
خاطر دوست داشتن خير وفضيلت انجام می دهند ه کار خير را ب

وعده اي بخاطر عالقه به ثواب ومنفعت انجامش می دهند. چنانچه 
به سبب ترس از عذاب وعاقبت زشت آن انجامش می  برخی دیگر

دهند وبهر اندازه که انگيزه یك کار در انسان قوي باشد توجه او به 
. حدیثی است له هم درستمسأانجام آن بيشتر می شود وعكس این 

====================================== 

ْاينْعبارت1) ْابنْعباسِْب ْاز ْترمذيْدرْسننش ْاينْحديثْرا ْاست:ْتْكردروايْ(ْ ه
الْرسولْفق«ْمسلمونْوانتمْْإلاتقواّللْحقْتفاته،ْولْمتوتنَّْ»ْانْالنيبْ)ص(ْقرأهذاْالَيهْ

ْلوان ْقطرةْمنْالزق ْاهاّلل: ْاومْقطرتْفْدارالدنياْلفسدتْعلي فْعايشهم،ْفكيملدنياْل
ْتكونْطعامه حديثْحسنْصحيح.ْ«ْ.ِْبن ْسپسْگفته:ْهذْا

ْرْ ْاينْحديثْرْا ْامحد،وعلمهْآلبان ْامام ْابنْماجه، ْند.اكردهْْْوايتمهچنني
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که هم اکنون مورد بحث ماست کسانی را که با انگيزه ترس از 
د دعوت می کند تا قبل می ورزنعذاب به انجام اعمال خير مبادرت 

قوم گردند دست از از اینكه بر آنها نازل شود ومجبور به خوردن ز
واینگونه . کار هاي زشت و بد بكشند وبه کار هاي نيكو روبپردازند

چهره زشت زقوم را ترسيم می کند که اگر یك قطره از آن بر روي 
وي زمين بچكد خشك وترآنرا تباه خواهد کرد وزندگی مردم را بر ر

 زمين ناممكن خواهد ساخت.
پس در اینجا الزم است، اوالً آیاتی در وصف زقوم بياوریم س 

 به تفسير آن بپردازیم. 
  اوالً: آياتي در مورد زقوم

 خداوند می فرماید: 
ڑ ڑ  ک ک ک  ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ چ 

ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ           ڻ ڻ  ڻ ۀ 

ۀ   ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ے ے ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ 

 (1).چۇ    ۇ  ۆ  ڭ 
ا یآیا آن که بهشتيان را با آن پذیرایی می کند بهتر است،  

 م.ما آن را مایه رنج ومحنت ستمگران قرار داده ای درخت زقوم.
ار د. شكوفه وميوه آن انگزقوم درختی است که در ته دوزخ می روی

شياطين است. دوزخيان از آن می خورند وشكمها را پر  سرهاي
سپس آب داغ وکثيف وآلوده اي بر آن می زند. وآکنده می سا

 نوشند. آنگاه به دوزخ بر می گردند.

====================================== 

68ْْْْ 62ْ(ْْصافات:1ْ)
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 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ  ڦ      ڦ ڤ ڤ چ

  (1).چ چ ڃ       ڃ ڃ
قطعاً درخت زقوم، خوراك گناهكاران است. همچون فلز 

  گداخته در شكمها می جوشد، جوشش همچون آب گرم وداغ.
ڀ  ڀ           ڀ   ڀ       ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ   پ  چ 

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

2چڤ  ڤ  ڦ  
 

سپس شما اي گمراهان تكذیب کننده قطعاً از درخت زقوم 
و سپس آب گرم  خواهيد خورد وشكمها را از آن پر خواهيد کرد

گی نوشيد وهمچون نوشيدن شترانی که مبتال به بيماري تشن خواهيد
 د. این وسيله پذیرایی از ایشان در روز جزا است.شده ان
  

 ثانياً: تفسير زقوم

فسير بزرگان گذشته با توجه به آیات باال زقوم را به درختی ت 
لف که از قعر جهنم می روید وشاخه هایش به طبقات مختنموده اند 

آن می رسد وبه گونه اي جهنم آنرا گرم می کند که مانند مس 
رف با وجود این اهل جهنم آنرا به همدیگر تعاوگداخته می جوشد. 

می  می کنند وبعد از خوردن آن مانند شتران تشنه از آب گرم جهنم
 نوشند ولی هرگز سيراب نمی شوند.

 

====================================== 

46ْْْ 43ْ(ْْْدخان:1ْ)
56ْْ-51الواقعهْ:ْ(2ْ)
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 توشه دعوتگران ومربيان
از  ـ لزوم پيروي از قوانين خداوند یا انجام طاعات وپرهيز1 

 نتيجه نمی دهدگناهان قبل از آمدن روزي که هيچ کوششی در آن 
 ي هميشگی وآب گرم جهنم نوشيدنی دایمیوقبل از آنكه زقوم غذا

 گردد.
سختی وبزرگی عذاب آخرت آنقدر است که چشم مانند ـ 2 

رك آنرا ندیده، وگوش هم نشنيده وقلب حساب آنرا نكرده. وبراي د
آنگونه که حدیث آمده از نظر این مطلب کافی است صفت زقوم 

 گذرانده شود.
ر شكنجه تسلی قلب اهل حق. زیرا هر چند اهل باطل دـ 3 

ال ی نخواهند رسيد وشكنجه آنها در قبوآزار اهل حق بكوشند بجای
 عذابی که در انتظار شان است ناچيز خواهد بود.

فروگذار نكردن نقش عقوبت ومجازات در تربيت اسالمی. ـ 4 
می نجام زیرا بسياري از مردم تا ترسانده نشوند کار خير ونيكو ان

 دهند پس اکتفاء بر تشویق کار درستی نخواهد بود.
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 الحديث الخامس عشر

ْ
ْلَزِمََْْمنْ ْلمْعليهْوسصلیْهللاْاّللَِّْْلَُْرُسْوْقَالَْْقَالََْْعبَّاسْ ْب نِْْاّللََِّْْعب دَِْْعنْ 
ِتغ َفارَْ َْلَْْحي ثُْْنْ مَِْْورَزَقَهَُْْرًجاخَمْ ِْضيقْ ْل ِْكُْْْنْ َومَِْْرًجاف ََْْهم ْ ُْكل ِِْْْمنْ ْلَهُْْاّللََُّْْجَعلَْْاِلس 

َْي َتِسبُْ
ْ

 حديث پانزدهم
کسی که هميشه از خداوند طلب آمرزش کند. خداوند او را  

ی که گمانش را نمی ا وتنگناها بيرون می آورد واز جایاز همه غمه
 (1)برد به او رزق وروزي می دهد.

 
 شرح حديث:

آفرید وتكاليفی بر دوش او گذاشت واو را خداوند انسان را  
ه تا تقوي را توشه خود نسازد در انجام تكاليف خود آگاه کرد ک

تقوي نماز، زکات، روزه، حج،  موفق نخواهد شد وبراي حصول
قرآن، ذکر، دعا، استغفار ودیگر شعائر عبادي را مقرر کرد.  تالوت

====================================== 

ْاينْحديثْرا1) ْالستغفْ(ْْ ْالفاظْدرِْبب ْاارْآْوابنْماجهِْبْمهني ْستْوابوداودرده
ْكهْدرْسندشْحكمْ ْلفظْآورده ْتفاوتْچند ْابنْعباسِْب ْاز ودْصعبْوجنْمبحديثْرا

ْاوْراْجمهولْوابنْحبانْضعيفشْخواندهْوگفته:ْل چننيْيْحديثه.ْمهابعْعليتْداردْوابوحامت
ْالصا ْنوويْدرْرايض ْامحدْدرْمسندشْوامام ْابنْعباسامام ْاز راْروايتْْْنْحديثايْحلني

ْاند. ْكرده
ْاست.ْ ْنقلْكرده ْازْعباس ْالرتغيبْوالنزهيب ْومنذريْدر

http://www.eslahonline.net/


www.eslahonline.net                   مشعلهای هدایت برای رهروان راه دعوت 
111 

نی استغفار توجه حدیث مورد بحث ما به یكی از این موارد یع
بين می برد ودرهاي غير  ها را از ها وسختی ار غمدارد. زیرا استغف

مترقبه روزي را می گشاید. وسبب پاکی وصفاي زندگی مسلمان از 
 بدیها وگناهان می شود.

 
 آيات واحاديثي ديگر در اين زمينه: 

 ـ خداوند گفتگوي هود با قومش را چنين نقل می کند: 
ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ  چ 

(1) چىئ  ىئ  ی  ی    ی  
 

ردید پروردگارتان آمرزش بطلبيد وبه سوي او برگ اي قوم من! از 
 اید.يفزبتا آسمان را بر شما ریزنده وبارنده کند ونيروئی بر نيرویتان 

وبه نقل از حضرت نوح عليه السالم خطاب به قومش می  
 فرماید:

ٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ی  ی   ی  ی       جئ           حئ  مئ   چ 

(2) چٺ  ٺ       ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ          ڀ  ڀ  ڀ
 

وبدیشان گفته ام: از پروردگار خویش طلب آمرزش کنيد که  
ا راو بسيار آمرزنده است. خدا از آسمان بارانهاي پرخير وبرکت 

ند کپياپی می باراند وبا اعطاء دارائی وفرزندان شما را کمك می 
بار ان بهره شما می سازد ورودودهد وباغهاي سر سبز وفراویاري مي
 آب در اختيارتان می گذارد.هاي پر 

====================================== 

52ْْْ(ْْهود:1ْ)
ْنوح:2ْ) )10ْ12ْْْْ
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ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ 

(1).چۇ  ۇ   ۆ         ۆ  ۈ  ۈٴۇ  
 

واینكه از پروردگارتان طلب آمرزش کنيد وبه سوي او بر  
سازد بهره مند ميی شما را تا دم مرگ به طرز نيكویگردید که خداوند 

 ا می دهد.وبه هر صاحب فضيلت واحسانی، فضيلت واحسانش ر
ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    چ 

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  

  (2) چڍ  ڌ  
چون دچار گناه شدند یا برخویشتن ستم کردند وکسانی که  

ز وبج ش گناهانشان را خواستار می شوندفتند وآمرزبياد خدا می ا
 ی بر چيزي کهخدا کيست که گناهان را بيامرزد؟ وبا علم وآگاه

 انجام داده اند پافشاري نمی کنند.
نيز می فرماید: بخدا قسم من  پيامبر اکرم صلی اهلل عليه وسلم 

 (3)هر روز بيش از هفتاد مرتبه از خداوند آمرزش می طلبم.
حضرت عبداهلل فرزند حضرت عمر می گوید: ما در یك  

 ت را میاین کلما صلی اهلل عليه وسلممجلس صد مرتبه از پيامبر
 شنيدیم.

 (4) «.ربْاغفريلْوتبْعليْانكْانتْالتوابْالرحيمْ»ْْ

====================================== 

3ْْ(ْهود:1ْ) ْْ
135ْْْ(ْآلْعمران:2ْ)
ْامح3) ْابوهريرهْوابنْماجهْوامام ْاز خباري ْاينْحديثْرْا ْاند.يتْكْردْروا(ْْ ْده
ْابود1) ْاينْحديثْرا ْامحدْرْو(ْ ْابنْماجهْوامام ْترمذي، ْاايتْكاود، ْست.ْرده
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پروردگارا گناهم را ببخش وتوبه ام را بپذیر که تو بسيار  
 مهربان وتوبه پذیر هستی وپيامبر می فرماید: کسی که بگوید:

  (1)«ستغفرهللاْالذيْلْالهْالْهوْاحليْالقيومْواتوبْاليهْأ»ْْ
. می شود اگر چه از جنگ فرار کرده باشد گناهان او بخشيده 

 بحانپيامبر قبل از وفاتش این کلمات را بسيار تكرار می کردند: س
ی مایش اهلل وبحمده استغفراهلل واتوب اليه، پاك است خدا واو را ست

 گویم واز او آمرزش می طلبم وبسوي او رجوع می کنم. 
 

 توشه دعوتگران ومربيان
ل همانگونه که انسان بر دیگر مسائ ـ محافظت بر استغفار:1 

محافظت می کند موارد زیر انسان را در محافظت ضروري زندگی 
 بر استغفار کمك می کند.

 ( بياد داشتن نقش استغفار در تهذیب وتزکيه نفس ا 
 ( بياد داشتن اینكه استغفار در رهائی از غمها ومشكالتب 

 زندگی مؤثر است.
 ر سبب کثرت رزق، مال وفرزندبياد داشتن اینكه استغفا( ج 

  می شود.
 ( بياد داشتن اینكه استغفار سبب برکت عمر می شود. هـ 
ـ واقع گرایی اسالم: چون اسالم به انسان به دیده فرشته اي 2 

که اصالً گناه نكند نمی نگرد. بلكه او را موجودي می داند که گاهی 
تغفار قرار راه صواب وزمانی راه خطا می رود ودواء خطاء را اس

====================================== 

ْاند.2ْ) ْابوداودْوترمذيْروايتْكرده ْاينْحديثْرا ْ)ْ
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می فرماید: قسم به  صلی اهلل عليه وسلمداده است. چنانكه پيامبر
ذاتی که جان من در قبضه قدرت اوست اگر شما گناه نمی کردید 

وافرادي می آورد که گناه خداوند شما را از صفحه هستی می برد 
 کنند پس از خدا آمرزش طلب نمایند وخداوند آنها را بيامرزد. 

 ه روحی انسان در اسالم وتشریع آنچه روح راـ اهميت جنب3 
که ساخته  یه وتقویت می کند. بر خالف مكتب هاي فكريتغذ

ا وپرداخته دست بشر است وهم اکنون بر آنان حكم می رانند. زیر
در این مكاتب روح به فراموشی سپرده شده وکسی براي آن حساب 

شی وانات وحباز نمی کند. در نتيجه زندگی بشر به جنگلی پر از حي
مستضعفين را می  و ثروت ودرنده می ماند که صاحبان قدرت

 خورند. 
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 الحديث السادس عشر

 

ِِْبل َكِلَمةَِْْتَكلَّمُْلَي َْْال َعب دَِْْإنَّْْقَالَْْلَّمََْوسََْْعلَي هِْْاّللََُّْْصلَّىْالنَّيب َِْْعنْ ُْهَري  َرةََْْأِبَْْعنْ 
ِْمنْ ِِْبل َكِلَمةِْْيَ َتَكلَّمَُْلْْال َعب دََْْوِإنََّْْدرََجاتْ ْاهبَِْْاّللَُّْْهُْيَ ر فَ عًُْْلِْبَْْهَلَاْيُ ل ِقيَْلْْاّللَِِّْْرض َوانِِْْمنْ 

ِويَِْبًلْْهَلَاْيُ ل ِقيَْلْْاّللََِّْْسَخطِْ ْمََْجَهنَِّْفْْهِبَاْيَ ه 
 

 حديث شانزدهم
می فرماید: همانا انسان بعضی  صلی اهلل عليه وسلمرسول خدا  

ان اهميتی به اوقات کلمه اي در جهت رضاي خدا می گوید وچند
آن نمی دهد. خداوند به سبب همان کلمه به او درجه هاي بسياري 
می دهد وبعضی اوقات کلمه اي در جهت ناخشنودي خداوند می 
زند وبه آن اهميتی نمی دهد ولی خداوند به سبب آن او را در جهنم 

 (1)سرنگون می کند.
 شرح حديث:

 برداربنده وفرمانچون انسان به قانون خدا پایبند شود وکامالً  
خدا گردد خداوند از او راضی می شود ودوستش می دارد، واین 

ر د ير او را موفق می گرداند واز خطااست که در کار هاي خ یوقت
گفتار وکردار حفظش می کند وبسا او قات بر اثر کار خيري که 

دي انسان انجام می دهد وبدان اهميتی نمی دهد خداوند درجات زیا
 می افزاید.و به منزلت ا

====================================== 

ْنوويْوشيخْعبدالبديعْصقرْدرْخم1) خباريْوامام الصحيحْْوحلسنْاتارْ(اينْحديثْرْا
ْاند. ْابوهريرهْروايتْكرده ْاز ْمهگي
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اما چون انسان بر قوانين خدا تمرد کند واز عبادتش سر باز  
زند، خداوند او را دشمن می گيرد وبر او خشم می کند وچون بر او 
خشم گرفت در همه کار ها ومشكالت او را تنها می گذارد وبر اثر 
کاري بسيار کوچك که بدان اهميت نمی داد. او را چندین طبقه در 

 می برد.جهنم فرو 
صلی حدیث مورد بحث ما گواه همين مطلب است چون پيامبر 

ز اوند در این حدیث بيان می کند که بنده اي که خدا اهلل عليه وسلم
او ناراضی است بی یار ویاور می باشد وهميشه مورد مؤاخذه 

ی مخداست باندازه اي که احياناً کلمه اي در جهت ناخشنودي خدا 
ن دهد وبه عاقبتش فكر نمی کند ولی هما زند واهميتی به آن نمی

ه کلمه سبب افتادن او در طبقه هاي پایين جهنم می شود واینگون
وبر کار  بنده صالح خود می گذرد وکوتاهی خداوند از سر تقصير

را مزد بزرگ می دهد وبنده هاي خير هر چند کوچك باشد او 
می  ت قراراندازه اي تحت تعقيب ومجازاه را ب ناشایسته و غيرصالح

دهد که حتی کار هاي بسيار کوچك او را به شمار می آورد وبه 
 سبب آن او را در جهنم می اندازد.

 
 آيات واحاديثي در فضيلت سكوت وحفظ زبان 

(1) چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ 
 

ي انسان هيچ سخنی را بر زبان نمی راند مگر اینكه فرشته ا 
 ( آن سخن است.مراقب وآماده ) براي نگارش 

====================================== 

18ْْْ(ْْق:1ْ)
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  چ 

(1).چڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  
 

که در نماز شان  مسلمًا مؤمنان پيروز ورستگارند کسانی 
 .گردانند خشوع وخضوع دارند واز کردار بيهوده وگفتار یاوه روي

  (2).ژک  ک  ک    ک   گ  گ  گ      گ  ڳ  ڳ  ژ 
اوه نمی دهند وهنگامی که کار هاي یآنانی که بر باطل گواهی  

 وسخنان پوچی را ببينند وبشنوند بزرگوارانه از آن می گذرند.
ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ 

(3) ژژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  
 

ی بشنوند از آن روي می گردانند وم سخن بيهوده وهنگامی که 
اد ب ماباش داعگویند اعمال ما از آن ما، واعمال شما از آن شماست. و

 ما خواهان ) همنشينی با ( نادانان نيستيم.
روایت می  ـ حضرت ابوهریره از پيامبر صلی اهلل عليه وسلم 

کنند که فرمود: کسی که به خدا وروز آخرت ایمان داشته باشد باید 
 (4)یا سخن نيكو بگوید یا ساکت شود.

می گوید: به رسول خدا گفتم کدام  رضی اهلل عنهـ ابی موسي 
از همه برتر است. فرمود: کسی که مسلمانان دیگر از دست مسلمان 

 (5)وزبانش در امان باشند.

====================================== 

3ْْْْ 1ْ(ْْمؤمنون:1ْ)
72ْْ(ْْْفرقان:2ْ)
55ْْ(ْقصص:3ْ) ْْ
ْابوداود،4) ْاستْكهْخباري،ْمسلم، ْابوهريره ْازْحديث ْابنْْ(ْقسميت هْجامترمذي،

ْْ ْاند. ْوامحدْروايتْكرده
ْاينْحديث5ْ) ْنسائي( ْترمذي، ْابوداود، مسلم، ْامحدْْرْرْا ْاوايتْكوامام ْند.رده
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می گوید: از پيامبر شنيدم  رضی اهلل عليه وسلم ـ ابوهریره 
سخنی می گوید که که می گفت: انسان بعضی اوقات بدون توجه 

 (1)اندازه مسافت بين مشرق ومغرب در آتش فرو می برد.ه او را ب
ن حارث می گوید: رسول خدا فرمود: انسان بعضی ـ بالل اب 

خدا می گوید وفكر نمی کند به  او قات سخنی در جهت رضاي
ی برسد، ولی خداوند به سبب آن تا روز قيامت از او خشنود می جاب

شود وبعضی او قات کلمه اي در جهت ناخشنودي خدا می گوید 
تا روز ه ی برسد ولی خداوند بر اثر آن کلمنمی کند بجایوفكر 
 (2)از او ناراحت می شود. قيامت
می گوید: گفتم یا رسول اهلل  رضی اهلل عنهـ عقبه بن عامر 

نجات در چيست؟ فرمود: زبانت را کنترول کن ودر خانه ات درنگ 
 (3)کن وبر خطاء خود گریه کن.

ـ ابوسعيد خدري از پيامبر نقل می کند که فرمودند: هر صبح  
ي خدا دعوت می دهند ومی اعضاء بدن انسان زبانش را به تقوا

گزینی ما بر را گویند خير وشر ما بدست توست اگر راستی ودرستی
هم راست ودرست خواهيم بود واگر کجی اختيار کنی ما هم 

 (4)منحرف خواهيم شد.
 توشه دعوتگران ومربيان

ـ حرص بر کسب رضا ومحبت خداوند، زیرا بعد از آن 1 
د بود وخداوند راههاي خير توفيق خداوند هميشه قرین انسان خواه

====================================== 

ْاند.1ْ) ْامحدْروايتْكرده مسلمْوامام ْاينْحديثْرْا ْ)ْ
ْترمذيْ،2) ْاينْحديثْرا ْاند.ْْ(ْ ْنقلْكرده ْابنْماجهْومالك
ْاند.3) ْترمذيْوامحدْروايتْكرده ْاينْحديثْرا ْْ)ْ
ْاند.4) ْامحدْوترمذيْروايتْكرده ْامام هم ْاينْحديثْرْا ْْ)ْ
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را به او نشان خواهد داد واز خطاها واشتباهات او گذشت 
خواهد کرد وراه بدست آوردن محبت خدا تعهد به بر نامه وقانون 

 خداوند وطاعت وعبادت ودوري از گناهان است.
ـ ضرورت دوراندیشی قبل از سخن گفتن. زیرا امكان دارد 2 

تادن خداوند را فراهم آورد وباعث افاز سخنانی باشد که ناخشنودي 
 در آتش جهنم شود.

ل زبان مگر از کار هاي خير ورعایت وـ محافظت وکنتر3 
 موارد ذیل انسان را در این کار کمك می کند.

 ـ به یاد داشتن اینكه حفظ زبان عالمت درستی ایمان وقوت 
 یقين انسان است.

در بهشت  ـ به یاد داشتن اینكه حفظ زبان سبب وارد شدن 
 ودست یافتن به نعمتهاي هميشگی خداوند است.

 به یاد داشتن اینكه ممكن است یك کلمه ناسنجيده گذشتهـ  
اش  بيلهسان را به جهنم اندازد سبب تباهی ونابودي قوم وقناز آنكه ا

 گردد.
نرا آـ به یاد داشتن اینكه سخن گفتن زیاد بدون آنكه مصلحتی  

کند ودورترین مردم از خدا کسانی  ایجاب کند، قلب را سخت می
 هستند که قلبشان سخت می باشد. 

ته وابس ـ به یاد داشتن اینكه راستی ودرستی دیگر اعضاء بدن 
 . راستی و درستی زبان است
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 الحديث السابع عشر

 

ْ :ْ ْسلم ْو ْعليه ْهللا ْصلی ْهللا ْرسول ْضَّةِْال فِِْْدنَِْمَعاكَْْْنَُْمَعادِْْالنَّاسُْقال
َاِهِليَّةِِْْفْْيَارُُهمْ خَِْْوالذََّهبِْ َر وَْْفَ ُقُهواِْإَذاْمِْْل ِس َلْاِْفِْْخيَارُُهمْ ْاجل  ْجُمَنََّدةْ ُْجُنودْ ْاحَُْواَل 

َهاْتَ َعاَرفََْْفَما ت َْْاِمن  هَْْتَ نَاَكرََْْوَماْائ  تَ َلفَِْْمن   َْلفَْاخ 
ْ

 حديث هفدهم
رسول خدا می فرماید: مردم همچون معادن طال ونقره مختلف  

به بهترین آنها در جاهليت بهترینشان در اسالم است  ومتفاوت هستند
شرط آنكه آشنایی کافی با دین حاصل کند. وارواح بشر بسان 
لشكریانی مختلف است هر انسانی انسان دیگر را در عالم ارواح 
بشناسد در عالم مادي با او دوست می شود واگر در عالم ارواح 

 (1)ا می شوند.همدیگر را نشناسند در جهان واقع از هم جد
 

 شرح حديث:
اسالم معتقد است که به یاد آوردن مفاخر وتاریخ با عظمت  

پدران واجداد گذشته سالح نيرومند ومؤثري جهت بيدار کردن 
همت مردم است از این رو مفاخر وامتيازات مردم را به فراموشی 
نمی سپارد. بلكه قدر ومنزلت آن را حفظ می کند به شرط اینكه فقه 

را بياموزند، تا فقه آنها را به تواضع والفت ورابطه دوستانه دین 
====================================== 

ْاستْْو1) ْابوهريرهْروايتْكرده ْاز ْامامْمسلم ْاينْحديثْرا معادنْكبارتْْعجبايْ(ْ
ْاست. آورده ْالفضهْوالذهبْرْا ْْالذهبْوالفضهْعبارتْكمعادن
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بكشاند وافتخار به گذشتگان سبب برتري جویی وقطع رابطه با 
دیگران نشود. حدیثی که هم اکنون در جلوي ماست این مسئله را 

زیرا پيامبر اکرم)ص( در این حدیث می گوید: دقيقاً بيان می کند، 
د بزرگی دارند که به آنها افتخار می کنند عده اي از مردم آباء واجدا

ورابطه آنها با آن افتخارات گذشته همتشان را بيدار وارادهء شان را 
به حرکت وامی دارد. وآنان را آماده هر نوع جان فشانی می کند 
خصوصاً در مواقع سخت وبحرانی ولی بعضی از مردم چون از این 

 ده شان مرده است.ان خوابيده واراافتخارات محروم اند همتش
نها توضيح می دهد که انسا صلی اهلل عليه وسلمهمچنين پيامبر 

 حتی بعد از اسالم نيز می توانند افتخارات گذشته خود را حفظ
ت خاراکنند. به شرط اینكه فقه ودانش الزم را کسب کنند تا این افت

 اضع،سبب غرور وتكبر بر دیگر مسلمانان نكردد بلكه آنان را به تو
 فت ودوستی بخواند.ال

 آيات واحاديثي در فضيلت دانش دين 

ې  ې  ى            ى  ائ   ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ           ۇئ  ۆئ  ژ 

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   ی  

(1) ژی   
 

قوم  که همگی بيرون بروند. باید که از هر می سزدنمؤمنان را  
می هنگاوسالمی آشنا گردند وقبيله اي، عده اي بروند تا به تعليمات ا

ل و عمااز ا که به سوي قوم وقبيله خود برگشتند آنان را بترسانند تا
 خود داري کنند. اخالق ناپسندیده

====================================== 

ْتوبه:1ْ) ْ)122ْْ
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ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئىئ  ی    ی       ی    ژ

  (1) ژی  جئ  
ر بگو آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند براب 

 ویكسانند.
 (2) ژحت  خت  مت  ىت    يتجث  مث     مب  ىب  يب  جتژ 

لم خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده اند وبهره از ع 
 دارند در جات بزرگی می بخشد.

 (3) ژۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې     ژ
يم تنها بندگان دانا ودانشمند، از خدا، ترس آميخته با تعظ 
 دارند.

ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ    وئ    ىې  ې  ې  ېژ 

 (4)  ژ     ۇئوئ
فرزانگی را به هر کس که بخواهد می دهد وبه هر کس که  

 گمان خير فراوانی بدو داده شده است. فرزانگی داده شود بی
خدا خير هر کس را » می فرماید:  صلی اهلل عليه وسلمپيامبر 

حسد روانيست مگر در دو » و (5)«بخواهد او را فقيه ودانا می گرداند
آن را در  چيز: در مردي که خدا به او ثروتی داده واو شب وروز

امور خير مصرف می کند ومردي که خداوند بينش وحكمت به او 
====================================== 

9ْْ(ْزمر:1ْ) ْْ
11ْْ(ْْجمادله:2ْ)
28ْ(ْْْفاطر:3)
ْبقره:4ْ) ْ)269ْْ
خباري،5) ْاينْحديثْرْا ْابنْماجهْودارميْْ( ْترمذي، ْاند.ْْْدْروايتامحْو مسلم، ْكرده
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ارزانی داشته واو از این رهگذر قضاوت می کند ومردم را 
 (1)آموزش می دهد.

 
 آيات واحاديثي در فضيلت محبت براي خدا

 خداوند می فرماید: 
ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ژ 

 (2) ژڍ  
ید گاه که دشمنانی بود بر خود بياد آورید آن مت خدا راونع 

 وخدا ميان دلهایتان پيوند داد پس برادرانی شدید.
ٺ  ٺ     ٺٿ  ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ 

 (3) ژڤ   ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  
ه ه آنچخدا در ميان آنان الفت ایجاد نمود به گونه اي که اگر هم 

ي نمی توانستی ميان دلهایشان اُنس در زمين است مصرف می کرد
 فت بر قرار سازي، ولی خداوند ميانشان انس والفت انداخت.لواُ

مؤمن دوستدار می فرماید: فرد  صلی اهلل عليه وسلمپيامبر 
کسی که با دیگران الفت نمی گيرد  ودوست داشتنی است و

 (4)ودیگران نمی توانند با او انس بگيرند خيري نيست.
کس باشد حالوت ومزه ایمان ـ ومی فرماید: سه چيز در هر  

را چشيده است. اینكه خدا ورسولش از همه براي او محبوبتر باشند 
====================================== 

ْامح1) ْابنْماجهْوامام ْترمذي، خباري،ْمسلم، ْاينْحديثْرْا ْاند.ايتْكدْرْو(ْْ ْرده
103ْْ(ْْْآلْعمران:2ْ)
63ْْانفال:ْ(3ْْ)
ْاند.4ْ) ْامحدْدرْمسندشْروايتْكرده ْامام ْاينْحديثْرا ْ)ْ
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ودوستی او با اطرافيان فقط براي خدا باشد وبرگشتن به کفر 
 همچون افتادن در آتش برایش ناپسند باشد.

ـ ومی فرماید: خداوند بندگانی دارد که نه پيامبرند ونه جزء  
امبران وشهيدان در روز قيامت به قرب ومنزلت هداء هستند، اما پيش

یك اعرابی از ميان مردم بر خاست آنها در نزد خدا رشك می برند، 
وگفت: یا رسول خدا بگو آنها چگونه افرادي هستند تا ما هم کار 
هاي آنها را انجام دهيم، پيامبر از این سؤال مرد روستایی خوشحال 

گروهها وقبائل مختلف مردم  شد وسيمایش درخشيد وفرمود: آنها از
ولی بخاطر خدا هستند که با هم خویشاوندي نسبی وسببی نداشته اند، 

همدیگر را دوست گرفته اند وبر این اساس اطراف همدیگر جمع 
 اند وچهرهی از نور می نشبر منبر های شدند. خداوند آنها را در قيامت

روز قيامت ولباسهایشان را نورانی می کند. مردمان دیگر در ها 
ی آنها نه ناراحت می شوند ونه ناراحت می شوند ومی ترسند ول

  (1)ترسند. آنها به حق اولياء خدا هستند که هيچ ترس وغمی ندارند.مي
 

 توشه دعوتگران ومربيان
 ـ اهميت بينش اسالمی وفهم دین خداوند عزوجل. چون فقط با 

شها غزلوخود را از  این وسيله مسلمان می تواند راه را بر شيطان ببندد
 در امان دارد واز هر اخالق ورفتار زشت وپستی دوري گزیند.

ـ بينش ودرك اسالم صفت وویژگی اجتناب ناپذیر فرد 2 
مسلمان است تا اسرار وویژگيهاي بر نامه الهی را با آن تشخيص 

====================================== 

ْامحد.1ْ) ْامام ْبهْروايت ْ)ْ
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دهد واین بينش وفهم صحيح اسالم براي او الزم است. پس 
ل اسالمی وانباشتن آن در مغز خالصه وظيفه او فقط در حفظ مسائ

نمی شود بلكه بایستی پایبندي دقيق به اسالم، بيداري اسالمی، 
بيدارخوابی، گرسنگی، پرهيز از شبهات وحتی پرهيز از پاره اي 

هر » مباحات که منافی عرف است را نيز بر این معلومات بيفزاید 
نمی داند به کس به آنچه می داند عمل کند، خداوند دانش آنچه را 

 «.او ارزانی می کند
ـ الفت ومحبت مؤمنان دليل بر اعتدال فطرت وخلوص باطن 3 

است چنانچه خشم، قطع رابطه وجنگ وجدل دليل بدطينتی، شيطنت 
 وخباثت درون است.

ـ وسيله بيداري نسل نو یاد آوري مجد وعظمت سلف 4 
 صالح است.

می کند گذشتگان را رد نـ اسالم مجد وعظمت وشكوه  5 
 ا بينشبآن را ارج نهاده ومورد تأئيد قرار می دهد، بشرطی که  بلكه 

 همراه باشد که آن را از انحراف وکژي مصون بدارد.
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 الحديث الثامن عشر

 

ْخُيَاِلطُْْالَِّذيْال ُمؤ ِمنَُْْوَسلَّمَْْلَي هِْعَْْاّللَُّْْىَصلَّْاّللََِّْْرُسولُْْقَالَْْقَالَُْْعَمرَْْاب نَِْْعنْ 
رًاَْأع ظَمُْْأََذاُهمْ َْعَلىَْوَيص ِبُْْالنَّاسَْ َْيص ِبَُْْلْوَْْالنَّاسَْْخُيَاِلطَُْْلْْالَِّذيْؤ ِمنِْال مُْْنْ مَِْْأج 
ْأََذاُهمْ َْعَلى

 
 دهمژحديث ه

رسول خدا فرمودند: آن کس که در ميان مردم می ماند واذیت  
ودوري از وآزار آنها را تحمل می نماید از کسی که گوشه نشينی 

 (1)جامعه را تحمل نمی کند بهتر است.ومشكالت  تيار نمودهاخ مردم
 

 شرح حديث:
سير زندگی ما انسانها ثابت کرده که انسان به تنهائی قادر به 

یك مثال ساده در این برآوردن همه خواسته ها ونياز هایش نيست. 
زمينه، همين قرص نان با حجم کوچكش است که بعد از زحمت 

كاري آنها در آماده نمودن وعرضه آن به دهها بلكه صدها نفر وهم
====================================== 

ْاندكي1ْ) ْاختلف ْالقيامةِْب ْاينْحديثْراْدرْكتاب ْترمذي ابنْماجهْردهْْوكوايتْْْر(ْ
ْاّللْصليْعل ْنقلْمنوده:ْقال:ْقالْرسول ْابنْعمرْچنني ْاز ْاملْويهْآنْرا ْالذيْسلم ؤمن

ْالناسْ ْالذيْلْخيخيالط ْاملؤمن ْاجراْمن ْاعظم ْاذاهم ْيصبْعليلناسْْواالطْويصبْعلي ْل
ْاذاهم.
ْالصغريْحديثْراْْ ْاجلامع ْامحدْهمْدرْمسندشْوسيوطيْدر ندْاكردهْْْوايتْرامام

ْترمذي،ْوابنْماجهْح ْامحد،ْخباري، ْبهْروايت ْابنْعمر ْاز ايتْكرده.ْراْرْوْديثوسيوطي
ْامحْمهچننيْشيخْعبدالبديعْصقرْدرْخمتار ْامام ْاز ْاست.ْوايتْكْردْاحلسنْوالصحيح ْرده
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انسان می رسد وکسی که ادعا کند به تنهایی قادر به بدست 
آوردن همين قرص نان کوچك وکم ارزش هست. قبل از بدست 

وقتی انسان در چنين مسئله ساده  آوردن مشرف به مرگ خواهد شد.
ليفی اي نمی تواند به تنهائی کاري از پيش برد، چگونه می تواند تكا

ی انجام دهد. ه تنهایاو محول شده به که از جانب پروردگارش ب
تكاليفی از قبيل پياده نمودن دین در زندگی فردي جهت تربيت 
شخصيت اسالمی که جامع تمام صفات نيكو وپاك از تمام صفات 

 شر باشد تا توفيقات ومدد خداوند به سراغش بياید.
 (1).ژۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ژ 
سپاسگزاران  جملهخدا را بپرست واز این صورت تنها پس در  
 باش. 
تا  واینكه دیگران را با حكمت واندرز نيكو بسوي خدا بخواند 

 صالح، جانفدا، جان برکف ونمونه جماعت مسلمانبا عناصر خوب، 
 رو به ازدیاد گذارد.

ی ند ومواینكه با کفار ومنافقين وآنانی که مانع راه خدا می شو 
ر سدر  را به بيراهه بكشند جهاد کند تا پرچم خدا همواره خواهند آن

 تا سر جهان برافراشته ودر اهتزار باشد. خداوند می فرماید: 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ   پ  ژ 

 (2).ژڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
اي پيغمبر با کافران ومنافقان جهاد وپيكار کن وبر آنان سخت  

وچه زشت شان دوزخ است وچه بد سرنوشت  بگير. جایگاه

====================================== 

66ْ(ْزمر:1ْ)
ْتوبه:2ْ) ْ)73ْ.ْ
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 جایگاهی است.
دگی زن مبر آن می دارد تا حتماً با مرد همه این تكاليف انسان را 

این وکند که او را در رسيدن به اهدافش یاري رسانند وتأیيدش کنند 
 موضوعی است که حدیث مورد بحث ما به آن پرداخته است.

 در این حدیث خبر می دهد: کسی صلی اهلل عليه وسلمپيامبر 
مصائب و مشكالتی که از سوي آنان  ردم زندگی کند وباکه با م

ی می کند نسبت به کسی که براي رهای تحمل برایش می رسد آن را
تري از مشكالت جامعه به گوشه نشينی رو می آورد از اجر ومزد بيش

 بر خوردار می شود.
 

 آيات واحاديثي در فضيلت زندگي با مردم

 خداوند می فرماید: 
 ( 1).ژۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ژ 

يد در راه نيكی وپرهيزگاري همدیگر را یاري وپشتيبانی نمای 
 وهمدیگر را در راه تجاوز وستمكاري یاري وپشتيبانی نكنيد.

پيامبر اکرم صلی اهلل عليه وسلم می فرماید: آیا بهترین ـ  
 را در راه خدا جلو اسپشمردمان را به شما معرفی نكنم؟ مردي که 

بدست گرفته است. آیا آنكه درجه پائين تري دارد به شما معرفی 
مردي که با چند گوسفند در گوشه اي زندگی می کند نكنم؟ 

ووجوهات شرعی خود را پرداخت می نماید. آیا بدترین مردم را به 
شما معرفی نكنم؟ مردي که با نام خدا سؤال می کند ولی با نام او 

====================================== 

2ْْ(ْْمائده:1ْ)
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 (1)انفاق نمی کند.
سؤال شد چه کسی از همه بر يامبر صلی اهلل عليه وسلم از پـ  

تر است؟ فرمودند: مؤمنی که با جان ومال خود در راه خدا جهاد 
کند. پرسيدند بعد از او چه کسی؟ فرمودند: مؤمنی که در ميان 

  (2)کوهی خدا را عبادت کند ومردم از شرش در امانند.
ت. از پيامبر در ـ روایت شده مردي به گوشه نشينی عالقه داش 

این مورد سؤال کرد پيامبر فرمود: این کار را نكن که ماندن یكی از 
آیا سال عبادت او در خانه اش است.  70شما در راه خدا بر تر از 

. پس در ؟مایدوند شما را بيامرزد ووارد بهشت ننمی خواهيد خدا
 (3)راه او جهاد کنيد.

 
 ء در قبال آن احاديثي در باره گوشه نشيني وموضع علما

روش دیگري هم وجود دارد که انسان را به گوشه نشينی 
 ودوري از مردم ترغيب می دهد.

می فرماید: همانا خداوند بنده اي صلی اهلل عليه وسلم پيامبر  
 (4)نياز گم نام را دوست دارد.پرهيزگار بی 

ومی فرماید: بزودي بهترین مال مسلمان گوسفندانی خواهد  
====================================== 

ْال1) ْكتاب ْترمذيْدرْفضائلْجهاد.ْسنائيْدر ْاينْحديثْرا دارميْدرْْزكات.(ْْ
ْاند. ْجهادْومالكْدرْموطاْروايتْكرده

ْاب2) ْنسائي، ْابْسعيدْحذريْومسلم، ْاز خباري ْاينْحديثْرْا ْامحدْدرْامهْْونْماج( ام
ْْ ْاند. ْمسندشْروايتْكرده

ْاينْحديث3) ْاْزْ( ْترمذيْدركتابْفضائلْجهاقسميت ْاستْكه ْاسدْآْوحديثي ْت.رده
ْاند.1ْ) ْامحدْروايتْكرده ْامامْمسلمْوامام ْاينْحديثْرا ْ)ْ
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دور دست بچراند  را در دامنه کوهها وچراگاه هايکه آنها بود 
 (1)واز این رهگذر دینش را از فتنه حفظ نماید.

ـ بهترین راههاي کسب مردم کسب شخصی است که با  
گوسفندانش در یكی از دره ها ویا کنار رود خانه اي سكونت نماید 
ونماز خود را بر پا دارد، زکاتش را بدهد وتا لحظه مرگ به عبادت 

در واقع این فرد از بهترین انسانهاست پيامبر  (2)دا مشغول باشد.خ
ل کن ودر خانه ات ومی فرماید: زبانت را کنترصلی اهلل عليه وسلم 

 بنشين وبر گناهت گریه کن
بر این اساس علماء اختالف کرده اند که آیا گوشه نشينی  

 يوعزلت بهتر است یا زندگی اجتماعی وهم زیستی با مردم؟ عده ا
خر بر این باورند که گوشه نشينی بهتر است وبه احادیثی که در آ

ذکر شد استدالل می کنند. ولی جمهور علماء زندگی اجتماعی 
 ذیل: هتر می دانند، البته به شروطوزیستن با مردم را ب

 ـ حفظ دین از فتنه ها1 
 ـ ضرر نرساندن به مردم2 
 با مردم مشكالت زندگی جمعیـ صبر وبردباري در مقابل 3 
وبه این منظور ابتدا به احادیثی که نخست بيان شد استدالل  

می کنند که برتري اختالط با مردم را بيان می کند وآنان را به کار 
 و گوشه نشينی وتالش تشویق می نماید ونصوصی که به عزلت

====================================== 

ْابنْماجه،ْمالك2ْ) ْنسائي،ْوابوداود، ْاينْحديثْراْخباري، وايتْكردهْمحدْْراامامْْو(
ْْ ْاست.

ْاينْحد3) ْابنْما(ْ ْنقلْكرده. ْابوهريره ْاز ْامامْمسلم سندشْآوردهْدرْمْجهْهميثْرا
ْاست.ْ
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مخصوص زمان جنگ وفتنه یا افرادي که مردم دعوت می دهد 
می توانند آنها را تحمل کنند می دانند من از آنها در امان نيستند ون

صحابه،  م. انبياء صلوات اهلل عليهم و اکثرهم به نظریه دوم مایل هست
تابعين وزهاد براي کسب فضيلت همزیستی با مردم در ميان آنان 
بسر می بردند ودر کار هاي اجتماعی مثل جمعه، جماعات، نماز 

ز منكر، جهاد ومشوره جنازه، مراسم شادي، امر به معروف ونهی ا
 شرکت می کردند.

 
 توشه دعوتگران ومربيان

شرطی ه ـ ضرورت اختالط با مردم وپایبندي به جماعت ب1 
در دین، جان، ناموس، مال  باعث آسيب پذیري و رسيدن ضرر که

ارد ویا نسل نگردد. چه ضرر از طرف او باشد یا از طرف دیگري. مو
دم وتحمل مشكالت جامعه ذیل انسان را در زندگی کردن با مر

 کمك می کند.
ه الف: شناخت فوائد ومنافعی که در اثر اختالط وپایبندي ب 

 جماعت عاید انسان می شود.
در جامعه فرمان خدا ورسول خدا وروش سلف  دگینزب:  

ه بمسلمان چاره اي جز گردن نهادن واقتداء صالح است. پس انسان 
 آنها ندارد.

ی در برابر آزار بر وشكيبایص ـ آموزش وپرورش نفس بر2 
 هاي مردم.

 قرآن کریم از قول لقمان به فرزندش چنين می گوید: 
ې  ې                 ې  ې   ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  ژ 
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 (1) ژوئۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ     ۈئ  ۈئ    ېئ  
يك نبخوان وبه کار  ي پسر عزیزم! نماز را چنانكه الزم استا 

د ی کن ودر برابر مصائبی که به تو رسدستور بده واز کار بد نه
م ا جزشكيبا باش اینها از کار هاي مهمّی است که باید بر آن عزم ر

 کرد وثبات ورزید.
فتنه ـ جواز عزلت ودوري گزینی از مردم در زمان ازدیاد 3 

 ی بر اصالح وخوف بر دین ونفس. وگسترش شر وفساد وعدم توانای

====================================== 

ْلقمان:1ْ) ْ)17ْْ
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 الحديث التاسع عشر

ْ
َتىْصليْاّللْعليهْوسلم:ْقالْرسولْاّلل ِْفْْفَ يُل َقىْل ِقيَاَمةِْاْو مَْيَ ْْلِِِْبلرَّجُْْيُ ؤ 

َماْرُْيَُدْوَْكَماْْاهبَِْْفَ َيُدورُْْبَط ِنهِْْأَق  تَابُْْفَ تَ ن َدِلقُْْالنَّارِْ تَِِْْبلرََّحىْرُْاحلِ  ْالنَّارَِْْأه لُْْإِلَي هِِْْمعُْفَ َيج 
َْْقدْ ْبَ َلىْيَ ُقولُْف َْْال ُمن َكرَِْْعنْ ْىَوتَ ن  هَْْع ُروفِِِْبل مََْْت ُمرَُْْتُكنْ ْأملَْ َْلكََْْماُْفَلنُْْايَْْفَ يَ ُقولُونَْ

ْآتِيهِْوََْْكرِْال ُمنْ َْعنْ َْوأَن  َهىْآتِيهَِْْوَلِِْْبل َمع ُروفِْْآُمرُُْْكن تُْ
ْ

 حديث نوزدهم
رسول خدا صلی اهلل عليه وسلم فرمود: مردي را روز قيامت  

و بيرون می آید وبه می آورند ودر آتش می افكنند پس روده هاي ا
دورش می پيچد واو همانند خر آسياب بدور خود می چرخد. اهل 
جهنم دورش را می گيرند ومی پرسند: آقاي فالن. آیا تو نبودي که 
امر به معروف ونهی از منكر می کردي؟ می گوید: بلی من بودم ولی 

كري که معروفی را که به آن امر می کردم انجام نمی دادم واز من
  (1).می نمودم اجتناب نمی ورزیدم نهی

 
 شرح حديث:

مردي به دعوتگر به دید انسانی می نگرند که نفس او در 
لش قرار دارد واو در راه رسيدن به خدا مجاهده کرده تا جایی وکنتر

====================================== 

ْاس1) ْاز ْامحد ْامامْمسلم،ْوامام ْامامْخباري، ْاينْحديثْرا ْب( ْروايتْكردهْنْزيدامه
ْْ ْاست. ْالصاحلنيْآورده ْنوويْهمْدرْرايض ْاندْوامام
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تسلطی بر او ندارد، بلكه براي شيطان باقی نگذاشته وشيطان هيچ 
ش ندارد. بنابراین می فراتر از این دیگر نفس او جاي پائی در خود

أثر می بينيم که مردم از رفتار واعمال او چندین برابر گفته هایش مت
شوند. از اینجا الزم است دعوتگر در کار هایی که انجام می دهد 
واعمالی که از آنها باز می آید دقت، راستی وامانت کامل را رعایت 

وگر نه مردم کند. بلكه باید رفتارش آئينه تمام نماي گفتارش باشد 
گفتار او را فراموش وبه رفتارش اقتداء می کنند ویا خود را به 
فراموشی می زنند گویی که گفته هایش را هر گز نشنيده اند. 
آنجاست که دعوتگر عالوه بر بار خود بار دیگران را نيز باید به 
دوش کشد. حدیثی که هم اکنون در صدد بيان آن هستيم تصویر 

رانجام گروهی از دعوتگران است که بدون دقيق وواضحی از س
مسير رفتار خوب وپسندیده عطش گفتن بر آنها حاکم گشته است. 

اینها در روز قيامت بدست نگهبان جهنم است که آنها را در زنجير 
کشيده در آتش می اندازد واز شدت ترس آنچه می بينند ولمس می 

شده روده  کنند اعصابشان مختل می شود وتمام مفصلهایشان باز
هایش از شكمشان بيرون می ریزد ومانند خر آسياب به دور خود 
می چرخند ودر اینجاست که دوزخيان دورشان جمع می شوند وبا 
تعجب از آنها می پرسند: اي قوم، چرا شما را این جا آورده اند؟ 
شما که علماء وپيشوایان ما بودید چه گناهی انجام داده اید؟ ما را 

. آنها جواب می دهند به معروف ونهی از منكر می کردیدر در دنيا ام
، حال معروف ونهی از منكر می کردیم ر بهدرست است، شما را ام

نكه خود مان را از خير محروم می کردیم، چون خود مان معروفی آ
این از انجام را که به آن امر می کردیم انجام نمی دادیم وبدتر از 
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داشتيم، ابایی نداشتيم. بدین  از آن شما را باز میمنكري که 
مردم رسوا می شوند وجزاي توهين بی شرمانه  ترتيب در محضر

 خود به بر نامه ودستورات خدا را می چشند. 
 

 :مخالف است كردارشبا  گفتارشآيات واحاديثي در مورد كسيكه 

 خداوند عزوجل می فرماید: 
ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ    ۀ  ہ  ژ 

 (1) ژہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  
گویيد که خود عمل نمی  ! چرا چيزى را می  اى مؤمنان

؟ نزد خدا به شدت موجب خشم است که چيزى را بگویيد  کنيد 
  کنيد که خود عمل نمی 

ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ژ  

 (2) ژے  ے   
می  آیا مردم را به نيكوکاري فرمان می دهيد وخود را فراموش 
 در حاليكه شما کتاب می خوانيد، آیا نمی فهميد؟کنيد 

لی وبه نقل از حضرت شعيب می فرماید: وما ارید اخالفكم ا»  
 «.ما آنها کم عنه

پيامبر اکرم صلی اهلل عليه وسلم می فرمایند: شب معراج گذرم  
به جماعتی افتاد که لبهاي آنها با قيچی قطع می شد. پرسيدم اینها 

تند اینها سخنرانان امت تو هستند که مردم را چه کسانی هستند؟ گف

====================================== 

3،2ْْ(ْْصف:1ْ)
ْبقره:2ْ) )44ْْْ
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به معروف وکار هاي شایسته دعوت می کردند ولی خود را 
بدست فراموشی می سپردند آنان کتاب خدا را تالوت می کردند اما 

 (1)گوئی عقل نداشتند.
ـ ودر حدیثی دیگر می فرمایند: عده اي از بهشتيان بر جمعی  

پرسند چرا به جهنم افتادید؟ بخدا از اهل جهنم سر می کشند ومی 
قسم ما که فقط بعلت پيروي از گفته هاي شما وارد بهشت شدیم. 

گفته هایمان عمل آنها می گویند ما به شما می گفتيم ولی خود به 
  (2)نمی کردیم.

 
 توشه دعوتگران ومربيان

ـ نكته مهمی که از این حدیث در یافت می کنيم. اینكه 1
نها آعوتگران خصوصاً باید سعی کنند گفته هاي مسلمانان عموماً ود

هم  مطابق اعمالشان باشد واگر نه خود گمراه می شوند ودیگران را
گناهان خود گناهان بگمراهی می کشانند وعالوه بر بار سنگين 

 دیگران را بگردن خود می اندازند ورعایت دستور العملهاي زیر
 انسان را در این زمينه کمك می نماید.

: بياد داشتن عذابی که در پی گفتار هاي بدون عمل الف 
 چنانچه در حدیث آمده گریبانگير انسان می گردد.

د رداشته می شوب: بياد داشتن اینكه روزي پرده از کار او ب 
 رسوا می گردد. ودر جلوي همه مردم

====================================== 

ْاينْحديثْرا1) )ْْْ ْاست. ْانسْروايتْكرده ْاز ْامحد ْامام
ْا2) ْازْوليدبنْعقبهْروايتْشده ْالكبري ْالفتح ْاينْحديثْدر )ْْ ْست.
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ـ انسان مسلمان باید به مقتضی آنچه به او می رسد عمل 2 
سائل را به او رسانده است عامل به گفته کند اگر چه کسی که این م

هاي خود نباشد. زیرا هر کس مسئول کار خود است. چنانچه 
 خداوند می فرماید:

  (1) ژجب         حب  خب  مب            ىب  يب  ژ 
 هر کسی در برابر کار هایی که کرده است گروگان می شود. 
 ومی فرماید: 

 (2) ژۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉې     ژ 
 كاري بار گناه دیگري را به دوش نمی کشد.هيچ گناه 
 ومی فرماید: 

  (3) ژمئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب  مب  ژ 
ده واینكه براي انسان پاداش وبهره اي نيست جز آنچه خود کر 

 است وبراي آن تالش نموده است.
د ـ الزم است انسان بقدر توان آتش جهنم را از خود دور کن3

باشد. زیرا عذاب جهنم  اگر چه با خيرات کردن قطعه اي خرما
بقدري سخت وشدید است که رگها وبند هاي بدن جهنميان را قطع 

 می کند وروده ها را به زشتی از شكم آنها خارج می سازد.
 

====================================== 

38ْ(ْْمدثر:1ْ)
18ْْْ(ْفاطر:2ْ)
39ْْ(ْجنم:3ْ)
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 الحديث العشرون

 

ْقَالَْْميَانُْاْل َِْْماَْوَسلَّمَْْهَِْعلَيْ ْاّللَُّْْىَصلَّّْللَِّْاَْرُسولََْْسَألَْْرَُجًلَْْأنَّْْأَُماَمةََْْأِبَْْعنْ 
ْقَالَْْاْل ِث َُْْفَماْاّللََِّْْرُسولَْْايَْْقَالَْْؤ ِمنْ مُْْن تَْفَأََْْسي ِئَ ُتكََْْوَساَءت كََْْحَسنَ ُتكََْْسرَّت كَِْْإَذا
ءْ ْنَ ف ِسكَِْْفَْْحاكَِْْإَذا َْفَدع هَُْْشي 

 
 حديث بيستم

می گوید: مردي از رسول خدا صلی  رضی اهلل عنهابی امامه  
مودند: هر وقت از انجام کار اهلل عليه وسلم پرسيد. ایمان چيست؟ فر

هاي نيكو احساس خوشحالی کردي واز کار هاي زشت تنفر داشتی 
مؤمن هستی. سائل پرسيد: پس گناه چيست؟ پيامبر فرمودند: چون 
کاري سبب تشویش وکدورت قلب تو گشت از آن صرف نظر کن 

  (1)که گناه است.
 شرح حديث:

اشد این است ویژگی فردي که در ایمان خود صادق وکامل ب 
که از احساس ایمانی دقيقی بر خوردار می باشد که از کار هائی که 
او را به خدا نزدیك کند با خوشحالی وانشراح قلب استقبال می 

====================================== 

ْامامهْوعمر1ْ) ْاب ْاز ْالقدير ْازْمناويْدرْفيض ْاينْحديث ْنقلب(ْ بانْدرْازْطْه
ْگفتهْايتْطْبرْوْتهْهيثميْدرِْبرهمعجمْونسائيْدرْسننْوامحدْدرْمسندْآوردهْوگف ان

ْالعراقي: ْقال ْگفته: ْنسائي ْودرْموردْروايت ْالصحيح. ْطصحيحْعليْشْرْرجالهْرجال
ْازْقولْعراقيْگفته:ْحديثْصحيحْ ْامحد قرْهمْصلبديعْبداعالشيخني.ْودرِْبرهْروايت

ْامامْ ْاز ْامامه ْاب ْبهْروايت ْاحلسنْوالصحيح درْخمتار ْاسنقلْكْمحداحديثْرْا ْت.ْرده
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نماید واز کار هاي زشت که او را از خدا دور کند احساس تنفر 
وبدینوسيله هميشه آرامش خاطر او با کار هاي وناراحتی می کند، 

ار هاي زشت وگناه آرامش قلب او را بهم می زند. در خير است وک
نتيجه او نيز از آن روگردان می شود. حدیثی که هم اکنون مورد 

ضيح می دهد، زیرا بحث ماست با لطافت خاصی این حقيقت را تو
در جواب مردي که از معنی ایمان  پيامبر اکرم صلی اهلل عليه وسلم

کسی است که از انجام کار مؤمن کامل وصادق  سؤال کرد فرمودند:
او را به ادامه دادن چنين کار هاي شایسته بقدریخوشحال شود که 

ی بخواند واز انجام کار هاي زشت بقدري ناراحت شود که فوراً های
از کرده خود پشيمان شود وتوبه کنان به سوي پروردگار خود 

چنانچه در جواب همين سائل فرمودند: گناه آن است که بشتابد، 
ب تردید واضطراب نفس گردد. اگر چنين حالتی پيش آمد وظيفه سب

فرد مسلمان است که بطور کلی از آن دوري گزیند تا با اطمينان 
 وآرامش خاطر زندگی بسر برد.

 آيات واحاديثي در همين موضوع

 خداوند می فرماید: 
 (1) ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژ 
 پس بدو گناه وتقوا را الهام کرده است. 

 (2).  ڻ   ڻ     ڻژ 
 وراه خير وشر را بدو نمایاندیم.  

====================================== 

8ْ(ْْْمشس:1ْ)
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  (1).ژۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ           ىئ   ژ 
يار چه او سپاسگزار باشد یا بس ما راه را به او نشان دادیم 

 ناسپاس.
ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ژ 

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  

 (2) ژڍ  ڌ  
انی که چون دچار گناه شدند یا بر خویشتن ستم کردند وکس 

به وبياد خدا می افتند وآمرزش گناهانشان را خواستار می شوند.ـ 
که  جز خدا کيست که گناهان را بيامرزد؟ وبا علم وآگاهی بر چيزي

 انجام داده اند پافشاري نمی کنند.
د را ومی فرمایند: مؤمن گناهان خصلی اهلل عليه وسلم وپيامبر  

اجر فبر فراز کوهی می بيند ومی ترسد مبادا بر سرش فرود آید ولی 
ك یگناه خود را همانند مگسی می بيند که بر بينی او نشسته وبا 

اشاره دست، خود را از شر آن نجات می دهد ومی فرماید: نيكی 
عبارت است از خوش خلقی وگناه آن است که سبب اضطراب 

ع حاصل کردن مردم بر آن ناراحت وناراحتی قلب گردد واز اطال
 شوي.

ابولبابه انصاري که یكی از اصحاب رسول خداست موقعی که 
ه گفت فوراً متوجه شد که راز رسول خدا را به یهود بنی قریظ

گناهی بس بزرگ انجام داده پس قسم خورد تا خداوند توبه اش را 

====================================== 

ْانسان:1ْ) )3ْْْ
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نخورد وبه مسجد مدینه رفت وخود را به  يقبول نكند هيچ چيز
ه یگی از ستونهاي آن بست ومدت نه روز به همين حالت ماند وب

اندازه به سختی افتاد که بی هوش می شد تا خداوند توبه اش را 
پذیرفت وآیاتی نازل کرد ومردم آمدند تا این مژده را به او بشارت 
دهند وخواستند بند او را باز کنند ولی او گفت: به خدا قسم خود را 

ینكه رسول خدا به دستش باز نماید پس رسول باز نمی کنم مگر ا
خدا آمدند وبند را از دستش باز کردند. وتمام سلف صالح این گونه 
چون به کار خير توفيق می یافتند خوشحال می شدند ونفسهاي آنها 
می درخشيد وقلبشان اطمينان حاصل می کرد زیرا می دیدند 

اخته وبعد از این خداوند آنها را براي انجام طاعت وعبادت موفق س
خير ادامه می دادند ولی چون  خود در زمينه کار هاي تالش به

زشت از آنها سر می زد غمگين می شدند وزمين با تمام  عملی
گستردگيش بر آنها تنگ می شد وآزرده خاطر می گشتند ویكسره از 
آب وغذا وسایر لذتها وبهره هاي حسی دست می کشيدند و سعی 

را براي از بين بردن آثار گناه انجام می دادند وتا وتالش بی وقفه اي 
احساس نمی کردند که به حالت اوليه برگشته وپروردگار خود را 

 خوشنود ساخته اند از سعی وتالش دست نمی کشيدند.
 

 توشه دعوتگران ومربيان
ـ یك نكته قابل توجه در حدیث این است که مؤمن کامل 1 

حال شده واین خوشحالی سبب وصادق از انجام کار هاي خير خوش
انجام هر چه بيشتر اینگونه اعمال می شود ولی بر انجام گناه وکار 
هاي شر غمگين می شود ودر نتيجه با پشيمانی وتوبه به سوي 
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پروردگار خود می شتابد. اما باید توجه داشت که اگر این 
خوشحالی به قدري باشد که غرور وعجب به او دست دهد وتكبر 

از عمل باز ایستد سر تا پاضرر کرده واگر این غم  ورزد ویا
وناراحتی سبب نااميدي از رحمت خدا گردد گمراه گشته وبه کفر 

ظالمان از  نزدیك شده است زیرا خداوند می فرماید چه کسی جز
رحمت پروردگارشان نااميد می شوند ومی فرماید: همانا نااميد نمی 

 شود از رحمت خدا مگر کافران.
ه دوم قابل استفاده در حدیث این است که اسالم ـ نكت2 

در  مصادر ووسایلی را براي حفظ احترام بر نامه خداوند بگونه اي
اختيار دارد که در هيچ مكتب ومذهب دیگري یافت نمی شود که 

تشخيص  فطرت یكی از این وسائل است. فطرتی که حق را از باطل
افكند با اولی می دهد وبين خير وشر ونيكی وگناه جدائی می 

احساس اطمينان وراحتی می کند وبا دومی پریشان خاطر می شود 
وکار فطرتی است که اعتدال خود را باید دانست که این وظيفه 

ن حفظ کرده باشد ومنحرف نگشته واگر نه مهر غفلت ونادانی بر آ
 زده خواهد شد ونيكی وبدي در نزدش برابر خواهد گشت.

اول کتاب وبخواست خداوند  این بود آخرین حدیث جزء 
ه جزء دوم بدنبال خواهد آمد اولين حدیث آن این است: کسی که ب

ره از دایاندازه یك وجب از جماعت مسلمانان جدا شود بدون شك 
 .بيرون می شوداسالم 
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