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مقدمهء مؤلف
خداي جهانيان را ستايش مي نمايم وگواهي مي دهم كه او
خداي يگانه است ،ومحمد امام و پيشواي پيامبران  ،الگوي
جهانيان و پيشتاز دعوتگران است .سالم ودرود بي پايان خداوند
بر او ،خانواده ،اصحاب وپيروان بر حقش باد.
كتابي را كه پيش رو داريد تشريح تعدادي از احاديث رسول
خدا را در بر دارد و درآن كه سعي شده با روح وجوهر اسالم
پيوند داشته باشد و تركيز بيشتر بر جوانب و نكات تربيتي اي
صورت گرفته است كه امت مسلمه بدان نياز دارد .و در اين راستا
توكل واعتماد ما فقط بر خداوند منّان مي باشد.
ابوعبدالرحمن
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انْ
الشيطَ ِْ
فَ َع َْلْفَِإ َّْنْلَوْْتَفتَ ُْ
از ابو هریره رضی اهلل عنه روایت است که رسول خدا صلی
اهلل عليه وسلم فرمودند :مؤمن قوي از مؤمن ضعيف نزد خدا بهتر با
ارزشتر است ولی در هر یك خير وبرکتی وجود دارد .وتو اي
مسلمان نسبت به آنچه نفعت را در بر دارد حریص باش وبر خدا
توکل نما ،عجز وناتوانی را بخود راه مده و اگر چيزي ناپسند برایت
پيش آمد مگو :اگر چنان می کردم چنين می شد ،بلكه بگو :تقدیر
خداوند چنين بود وخدا هر کاري خواسته باشد انجام می دهد .زیرا
لفظ اگر› دروازه وسوسه هاي شيطانی را باز می کند و آن را
()1
گسترش می دهد.
======================================

(ْ)1اينْحديثْراْامامْمسلمْدرْصحيحْخودْدرْكتابْتقديرِْبب ْالمر ِْبلقوهْ.
ْ 2052ْ /40مشارهْْ 2664چاپْعيسيْاحلليبْ.بهْحتقيقْحممدْفؤادْعبدالباقيْمتوفْ
ْ1375هْ1955ْ/آوردهْاستْ.
وابنْماجهْدرْمقدمهْسننْخودْدرِْببْتقديرْْ31ْ/1مشارهْْ79آوردهْاستْ.
كردهْاندْ.اماابنْماجهْدرْ
ْ
يرهْنقلْ
ْ
امامْمسلمْوابنْماجهْهرْدواينْحديثْراْازْابوهر
كتابْزهدِْببْتوكلْويقنيْْ1395/2مشارهْْ4168رواييتْديگرْمشابهْمهنيْروايتْازْ
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شرح حديث:
امتياز منحصر بفرد شخص مسلمان این است که داراي تمام
خصال نيكو باشد.
زیرا او مؤمن وعالم است .توان وشجاع است .آزاد از تمام قيد
وبند هاي دنياست .صابر بردبار است .امين وسخاوتمنداست.
پاکدامن ،مجاهد ومهربان است .از سرزنش مالمتگران نمی هراسد.
زیرا به این جهت که آزاد است ونسبت به آنچه که منفعت دین
ودنياي او را در بر دارد عالقه مند می باشد .عجز وتنبلی را بخود راه
نداده ،به قضا وقدر الهی راضی است وچشم وگوشش نسبت به
نيرنگهاي شيطان باز می باشد.
حدیثی که در صدد شرح وبيان آن هستيم دعوتی است واضح
وصریح به یكی از خصلتهاي نيكو که همانا قدرت ونيرومندي ميباشد.
وبراي اینكه تصویر دقيقی از این خصلت بدست بياوریم آن را
از جوانب چهارگانه زیر مورد بررسی قرار ميدهيم.
1ـ کدام نوع قدرت در این جا مورد نظراست.
2ـ منزلت قدرت در اسالم.
3ـ فواید قدرت ونمونه هایی از آن در زندگی بزرگان امت.
4ـ راه دستيابی قدرت و نيرومندي.
كدام نوع قدرت مورد نظر است؟

قدرت مورد نظر در این حدیث اعتماد به نفس ،همت عالی

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

ابوهريرهْداردْاماْلفظْحديثْراْچننيْنقلْكردهْ:فانْغلبكْامرْف ُقل:ق َدرْاّللْوماْشاءْ
فعلْ.واايكْواللوْ،فانْاللوْتفتحْعملْالشيطانْْ.امامْحممدْهمْدرْمسندْخودْ366ْ/2
ْ370حديثْراْمانندْابنْماجهْآوردهْاماْگفتهْْ...وماْشاءْصنعْْْ

مشعلهای هدایت برای رهروان راه دعوت

www.eslahonline.net

11

اراده استوار وذکاوت درخشان است .داشتن چنين خصوصياتی
الزمه بدنی سالم می باشد .که از قدیم گفته اند :عقل سالم در بدن
سالم است .اما قدرت جسمانی که با نفس شكست خورده ،همت
وارادۀ پست وضعيف ،عقل وحس ناتوان همراه باشد .مورد تأیيد
وتأکيد حدیث نمی باشد.
چگونه خداوند افرادي با این ویژگيهاي پست را دوست داشته
باشد؟ در حاليكه ما می بينيم بسا افراد و اقوام قوي ونيرومندي بودند
که بر اثر نافرمانی وپشت پازدن به دستورات خداوند واعتماد به
زندگی دنيا مورد غضب وي قرار گرفته ونابود شان گردانيد.
ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ

ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑﮒﭼ
« آیا ندانسته اي که پروردگارت چگونه با قوم عاد رفتار کرد
( وچه بالیی بر سر ایشان آورد) قوم ارم که صاحب قامتهاي بلند
ستون مانند وکاخها وخيمه هاي) ستون دار بودند .کسانی که همانند
ایشان در شهر ها وکشور ها آفریده وپيدا نشده است .وآیا ندانسته
اي که پروردگارت با قوم ثمود چه کرده است؟
همان قومی که صخره هاي عظيم را در وادي القري ( ميان
مدینه وشام ) می بریدند ومی تراشيدند ( ودر دل کوهها خانه ها می
()1

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

(ْْ)1سورهْفجرْْْْ14/6ْ:
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ساختند) ( .وآیا خبر نداري که پروردگارت ) با فرعون چه کرد؟
فرعونی که داراي ميخها بود(.دست و پاي مردم را با مييخها بسته
نموده و تعذیب مينمود) اقوامی که در شهر ها وکشور ها طغيان
وسرکشی کردند .ودر آنجا ها خيلی فساد وتباهی را به راه انداختند،
لذا پروردگار تو تازیانه عذاب را بر سر ایشان فروریخت ( و تازیانه
عذاب را پياپی بر آنان فرو آورد) مسلماً پروردگار تو در کمين
(مردمان ومترصد وناظراعمال ایشان) است.
جايگاه قدرت در اسالم :

قوت ونيروبه معناي که ذکر شد ،جایگاه بلندي در اسالم دارد،
زیرا تنها راه جهاد که قله فرازمند دین است ،مستلزم داشتن قوت
ونيرو می باشد وتا قدرت ونيرو نباشد التزام کامل به اسالم براي فرد
مسلمان ميسر نمی شود وشاید سِّر و رمز اینكه خداوند قوت ونيرو
را به عنوان هدیه وتحفه اي در قبال رو آوردن به دستورات دینی به
قوم هود وعده می دهد ،نيز همين باشد .چنانكه از زبان هود عليه
السالم می گوید:
ﭽﯱﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷﯸﯹ
()1
ﯺﯻﯼﯽﯾﭼ
اي قوم از پروردگار تان آمرزش طلب کنيد وبه سوي او رجوع
نمائيد که اگر چنين کنيد برکتهاي آسمان بر شما فرو می ریزد
وقوت ونيروي شما را افزایش می هد .وبه مسلمانان می گوید:
======================================

(ْْ)1سورهْهودْ:آيهْْْْ52
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ﭽﯘﯙﯚﯛﯜﯝﭼ
وهر اندازه که توان دارید در مقابل دشمن نيرو فراهم کنيد.
از پيامبرصلی اهلل عليه وسلم نقل شده که ایشان از مظاهر
()2
ضعف اسبابی که ناتوانی را ببار می آورد به خدا پناه می برد.
()1

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

(ْ)1سورهْانفالْْ:آيهْْ60
دْدرْ
(ْْ)2اينْعبارتْقسميتْكواتهْازْحديثْطولنْاستْكهْابودا ْودْدرْسننْخ ْو ْ
كتابْمنازِْببْالستعاذهْْ93ْ/2بهْمشارهْْ1555ازْابوسعيدْخدريْْنقلْميْكندْكهْ
دْ.
روزيْرسولْخداْ(ْ)واردْمسجدْشدندْ.يكيْازْمردانْانصارْبنامْابوامامهْرا ْديدن ْ
گفتندْچهْشدهْاستْايْابوامامهْكهْتوْراْدرْغريْوقتْمنازْدرْمسجدْميْبينمْ.گفتْبهْ
علتْهجومْآوردنْغمهاْوقرضْهايْبسيارْجمبورْشدمْبهْمسجدْپناهْآورمْ.رسولْخداْ
رْطرفْ
ْ
فرم ْودندْ:آايْدعاييْبتونياموزمْكهْهرْگاهْآنْراْخبوانْخداوندْمتامْغمهايْتوْراْب
كندْوقرضهايتْراْاداگرداند؟ْابوأمامهْميْگويدْگفتمْ:بليْايْْرسولْخداْآنگاهْپيام ْبصليْ
اّللْعليهْوسلمْگفتْ:هرْصبحْوشامْبگوْ:اللهمْانْأعوذبكْمنْاهلمْواحلْزنْواعوذبكْمنْ
هرْالرجالْابوْامامهْ
العجزْوالكسلْ ْواعوذبكْمنْاجلنبْوالبخلْواعوذبكْمنْغلبةْالدينْوق ْ
ميْگويدْاينْدستورْالعملْراْعمليْكردمْوخداوندْغمهايْمنْراْبرْطرفْوقْرضْهايْمنْ
راْپرداختْكردْْ.
ْدرْمهنيِْببْحديثيْازْحضرتْانسْرضِْبْاينْالفاظْنقلْشدهْاستْ:اللهمْانْ
اعوذبكْمنْالعجزْوالكسلْواجلنبْ،والبخلْ،واهلرمْ،واعوذبكْمنْعذابْالقبْ،واعوذبكْ
منْفتنةْاحملياءْواملماتْ.
ْامامْخباريْمانندْمهنيْحديثْراْدرْصحيحْخودْكتابْجهادْ(ِْببْماْيتع ْوذْمنْ
اجلنبْ.28/4وكتابْالطعمهِْببْاحليسْْ99/7وكتابْالدعوات)ِْببْالتعوذْمنْغلبةْ
الرجال ْوِبب ْالتعوذ ْمن ْفتنه ْاحمليا ْواملمات ْوِبب ْالستعاذه ْمن ْاجلنب ْ ْوالكسلْ
ْ989796/8آوردهْاستْ.
ْامامْمسلمْنيزْدرْصحيحْخودْْكتابْذكرْ،دعاْ،توبهْواستغفارِْببْالتعوذْمنْ
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دراینجا که پيامبر صلی اهلل عليه وسلم می فرماید :مؤمن قوي از
مؤمن ضعيف برتر است ،می خواهد اهتمام وحرص شدید خود را
به قدرت ونيرو نشان دهد.
فوايد قدرت ونمونه هايي از مردان نيرومند تاريخ اسالم

با در نظر گرفتن آنچه گذشت ،قدرت داراي فواید زیادي است
که مهم ترین آن به این ترتيب است.
1ـ جرأت داشتن در امر به معروف ونهی از منكر بدون هيچ
خوف وهراس .چنانكه ابی حازم با عبدالملك بن مروان وعزالدین
بن عبدالسالم با ظاهر بيبرس وابن تيميه باغازان تاتاري و ...بر خورد
کردند.
 2ـ محبت و عالقمندي به جهاد وشتاب بسوي آن وجري
شدن در حمله وتعقيب دشمن ،همانگونه که بالل با اميه بن خلف
وعبداهلل بن مسعود با ابی جهل سردار کفر در روز بدر به مقابله بر
خواستند وهمانطور که حنظله بن عامر ـ غسيل المالئكه ـ در روز
احد شجاعت ودليري خود را از خود تبارز داد.
======================================

العجزْوغريهْْ2079/4مشارهْْ2706اينْحديثْراْازْانسْروايتْكردهْومجلهْمنْشرماْ
عملْ،ومنْشرْماملْيعملْافزونْبرْروايتْخباريْازْمسلمْاستْودرْرواييتْديگرْحديثْ
راْازْزيدْبنْارقمْنقلْكردهْكهْمشارهْآنْْ2722ميِْبشدْْ.
امامْخباريْدرْكتابْجهادِْببْماْتيعوذْمنْاجلنبْْ 28ْ /4وكتابْالْطمعهِْببْ
احليسْْ99/70ودرْكتابْالدعواتِْببْالتعوذْمنْغلبةْالرجالْْ...وِببْالستعاذهْمنْ
اجلنبْوالكسلْْ 97،98ْ،96/8حديثْحصرتْانسْراْاينگونهْآوردهْاست.اهلم ْانْ
اعوذبكْمنْالعجزوالكسلْواجلنبْواهلرمْ.واعوذبكْمنْفتنةْاحملياْ ْواملماتْ.واعوذبكْمنْ
عذابْالقبْ.وامامْترمذيْدرِْببْدعاْآوردهْاستْ(ْصحيحْترمذيْبشرح ْابنْالعربْ
املالكيْْْ)78/31
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3ـ صبر وپایداري در مقابل مشكالت وشكنجه ها در راه
خدا چنانكه مسلمانان صدر اسالم وفرزندان حرکت اسالمی در
مصر ،سوریه ،ودیگر کشورهاي اسالمی در مقابل اذیت وآزار
دشمنان اسالم پایداري و استقامت ورزیدند.
4ـ مواظبت ومحافظت بر شعایر و اساست دینی از قبيل نماز،
زکات ،روزه ،حج ،قرائت قرآن ،ذکر ،دعا ،استغفار وخيرات
صدقات وآمادگی کامل در انجام امور فوق وهمچنين زنده داشتن
شبها وروزها به همانند سلف صالح امت اسالم ،که ایشان ،بدون
احساس خستگی و ماللت ،شب خود را در عبادت و روز خود را
در روزه گرفتن سپري می کردند.
راه كسب قدرت چيست؟
براي قدرتمند شدن باید خود را به صفات ذیل آراسته کرد:
1ـ باید در کردار وگفتار به اندازه اي اخالص داشت که نظر
انسان کامالً از غير خدا منصرف گردد .چنانكه خداوند می فرماید:
ﭽﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ

ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﭼ
بگو اي محمد همانا نمازم  ،روزه ام ،زندگی ومرگم همه براي
خدا است که شریكی ندارد واین دستوري است که او به من داده
ومن اولين کسی هستم که تسليم خدا شده ام.
اگر انسان خود را به خدایش بسپارد خداوند هميشه مددگار او
خواهد بود وهرگز او را تنها نخواهد گذاشت همانند اصحاب کهف
()1

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

(ْْ)1سورهْانعامْْْ163ْ/162ْ:
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آنگاه که تسليم حكم پروردگار شان شدند .خداوند آنها را یاري
کرد ودر مورد آنان چنين گفت:
ﭽ ﯟﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧﯨﯩ
()1
ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﭼ
وبه قلبهاي آنها قوّت بخشيدیم چون گفتند :پروردگار ما خداي
آسمانها وزمين است ما با او کسی را شریك نمی کنيم زیرا اگر
چنين کنيم مرتكب سخن دروغ می شویم.
2ـ رهایی یافتن از هر قدرت ونيرو ،بجز قدرت خداوند و هر
کس به این مرحله برسد تأیيد خداوندي شامل حال او خواهد شد
وشاید راز سخن پيامبرصلی اهلل عليه وسلم که می گوید« :ال حول
وال قوه اال باهلل» را بسيار بگویيد که این جمله از کنز هاي بهشت
()2
است ،همين مسأله باشد.
======================================

(ْْ)1سورهْكهفْْْ14ْ:
نقلْ
(ْْ)2اينْحديثْراْامامْامحدْدرْمسندشِْبْمهنيْالفاظْازْابوهر ْيرهْْ ْ 333/2
كردهْاستْوِبْالفاظيْديگرْدرْمشارهْهايْذيلْآوردهْاستْ:
ْ،145/5ْ ،419ْ ،ْ 403ْ ،400،402ْ /525،4ْ ،520ْ ،309ْ ،298/2
ْ،179ْ،157ْ،156،ْ150/152وبهْمهنيْترتيبْامامْخباريْدرْصحيحْخودْكتابْ
الدعواتِْببْاذاْعلْعقبةْوِببْقولْاحلولْْ102،108ْ101/8ودرْكتابْالقرِْببْ
احلولْْ156155/8ودرْكتابْالتوحيدِْببْوكانْاّللْمسيعاْوبصرياْْ144/9آوردهْاستْ
امامْمسلمْدرْصحيحْخودْحديثْراْدرْكتابْالذكرْوالدعاِْ...ببْاستحبابْحفضْ
الصوتِْبلذكرْْ 2078ْ 1076/4مشارهْْ 4270آوردهْاستْ.ابوداوودْدرْسننْكتابْ
الصلةِْببْفْالستغفارْْ182/2مشارهْْ1528ْ،1526،1527آوردهْاستْترمذيْدرْ
سننْخودْكتابْالدعواتْدرِْببْفْفضلْلحولْْ571ْ570ْ510ْ109/5ْ...مشارهْ
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3ـ باید احساس عجز وناتوانی را بخود راه نداد ،زیرا اعتماد
به نفس را از بين می برد وباز ماندن از هر کار خيري را در پی دارد،
پيامبرصلی اهلل عليه وسلم می فرماید :عجز وناتوانی را به خود راه مده.
4ـ کوشش دربدست آوردن هرآنچه براي انسان مفيد باشد وقوانين
ودستورات خدا بزرگترین نفع را براي انسان به ارمغان می آورد.
()1
ﭽﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﭼ
حكومت چه کسی عاليتر از حكومت خداست در نظر قومی
که به یقين رسيده اند ،واین همان چيزي است که پيامبر توجهات را
بدان معطوف داشته وگفته است بر آنچه منفعت تو را در بر دارد
حریص باش .
 5ـ محافظت بر فرایض وانجام نوافل بسيار از قبيل تهجد،
روزه نفلی وصدقات نافله و ...همانگونه که در حدیث قدسی
خداوند می گوید :بهترین وسيله نزدیكی به من فرایض است وبعد
======================================

ِْ5081ْ،3461ببْماْجاءْفْفضلْالتسبيحْْ1256/2ْ...آوردهْاستْ(.وابنْماجهْ
درْسننْخودْكتابْالدبْدرِْببْماْجاءْفْلْحولْول1256،1257/2ْ.مشارهْ
ْ3636ْ،3852ْ،3824آوردهْاستْ.
مههْاينْحمدثنيْراْازْابْموسيْاشعريْروايتْكردهْاندْغريْازْتْرمذيْكهْازْقيسْبنْ
سعدْبنْعبادهْهمْروايتْكردهْوگفتهْابنْحرملهْنقلْكردهْكهْبوصبي ْدرْكتابْمصباحْ
الزجاجهْفْزوائدْابنْماجهْْ137ْ 135ْ/4درْموردْروايتْابْذرْميْگويدْ:هذاْاسنادْ
صحيحْرجالهْثقاتْ.ودرْموردْروايتْابنْحرملهْميْگويدْْ:
ملْخيرجْابنْماجهْحلازمْبنْحرملهْسويْهذاْاحلديثْوليسْلهْْروايةْفْشيْمنْاخلمسهْ
الصولْ.واسنادْحديثهْفيهْمقالْ.اماْدرْآخرْميْگويدْولهْشاهد ْمن ْحديثْابْهريرهْ
رواهْالرتمذيْوضعفهْْ.
(ْْ)1سورهْمائدهْْْ51ْ:
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از فرائض بنده ام با نوافل به اندازه اي بمن نزدیك می شود که او
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
بخواهد به او می دهم واگر به من پناه گيرد او را پناه می دهم .
6ـ ساده زندگی کردن ودوري از راحت طلبی واسرافكاري
ثروتمندان .زیرا این کار ،صبر وتحمل انسان را در مقابل مشكالت و
دشواري ها بيشتر می سازد.
7ـ مطالعه تاریخ بزرگان گذشته وآگاهی یافتن ازپيمانه صبر
واستقامت آنها در برابر مشكالت و دشواري ها زیرا این کار ،روحيه
احترام ومنزلت آن بزرگواران را در قلب انسان زنده می سازد و در
نتيجه او را در نزدیك شدن واقتداء به آنها کمك و یاري می رساند
واگر به مرتبه آنها نرسد تشبه به آنها نيز خود از امور پسندیده است.
 8ـ بكار بردن فكر واندیشه در شناخت هر چه بيشتر خود
وجهان پيرامون .زیرا این شناخت انسان را به حقيقت خود آگاه
ساخته و اینجاست که دیگر از تكبر و غرور اجتناب می ورزد و راه
رسيدن به کماالت انسانی در پيش می گيرد .خداوند می فرماید:
()2
ﭽﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﭼ
« ودر زمين نشانه هائی است براي باورکنندگان وهمچنين در
وجود خود شما آیا نمی بينيد.
======================================

(ْ)1اينْحديثْراْامامْخباريْدرْصحيحْخودْكتابْالرقاقْبهْالتواضعْْ131ْ/8ازْ
ابْهريرهْروايتْكردهْوامامْامحدْدرْمسندشْْ256/6ازْحضرتْعايشهِْبْالفاظيْديگرْ
آوردهْاستْْْ.
(ْْ)1ذارايتْْْ21ْ،20ْ:
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9ـ طلب علم وحضور در مجالس علمی .زیرا علم عيوب
وراه رهایی از آنها را به انسان معرفی کرده وسبب آرامش ووقار
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
خانه هاي خدا گرد هم جمع شوند ومشغول تالوت وآموختن قرآن
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.
10ـ همراهی با صالحان و نيك مردان ،زیرا انسانی که همنشين
نيكان است اگر فراموش کند وبخواهد کار ناروایی انجام دهد به او
تذکر می دهند واو را در کار هاي خيرو نيك کمك می نمایند
چنانچه پيامبر فرمود :کسی که خداوند صالح او را بخواهد دوست
======================================

(ْْ)2اينْحديثْراْامامْمسلمْازْابْهريرهْدرْصحيحْخودْكتابْالذكرْوالدعاْ...درْ
ِببْفضلْالْجتماعْ2074/4مشارهْْ2699آوردهْاستْْ.
وابوْداودْدرْسننْخودْدرْكتابْالصلةْابوابْالوترِْببْفْثوابْقرائتْالقرآنْ
ْ148/2مشارهْْ1455آوردهْاستْ.
ْوترمذيْدرْسننْخودْدرْابوابْالقراءآتْآوردهْاست(ْصحيحْتْرمذيْبشرحْابنْ
العربْْْ)6411
وهمْدرْ
ْ
ْوابنْماجهْدرْسننْخودْهمْدرِْببْفضلْالعلماءْ 82/1ْ.مشاره ْْ 225
كتابْالدبِْببْفضلْالذكرْْ 1245/2آوردهْكهْموردْاخريِْبْاينْالفاظْاستْ:ماْ
جلس ْقوم ْجملساً ْيذكرون ْاّلل ْفيه ْال ْحفتهم ْامللئكة ْوتغشتهم ْالرمحة ْوتنزلت ْعليهمْ
السكينهْوذكرْهمْاّللْفيمنْعندهْ.
وامامْامحدْدرْمسندْخودْدرْمواردْزيرْآوردهْاستْ447ْ ْ 407/2ْ 252/2ْ.
ْْْ94ْ92ْ49ْْ33/3
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نيكویی به او می دهد که در کار هاي خير مدد کار او باشد ودر
()1
وقت فراموشی به او تذکر دهد.
11ـ دوري از گناهان .زیرا گناه به بدن ودین انسان ضرر می
رسانند .پيامبرصلی اهلل عليه وسلم می فرماید :پنج چيز است که شما
را از شر آن به خدا پناه می دهم .یكی از آنها فحشاء است که در
ميان هر قومی شيوع پيدا کند مرضها ودردهایی را بدنبال دارد که در
()2
ميان اقوام گذشته نبوده است.
12ـ تمرین انواع ورزشی که وسيله تقویت بدن شود مثل
تيراندازي ،شنا ،کشتی گيري ودوش .
توشه دعوتگران ومربيان
دعوتگران ومربيان می توانند نكات زیر را از حدیث برگيرند.
1ـ اهميت دادن به قلب ،عقل وبدن ،تا در انجام وجایب و
======================================

(ْ)1حديثْراْابوداودْدرْسننْخودْكتابْاخلراجِْ...ببْفْاختاذْالوزير ْْ،33ْ /3
ْ،94ْ،92ْ،49آوردهْاستْْْ.
(ْ ْ )2اين ْحديث ْرا ْابن ْماجه ْدر ْكتاب ْسنن ْخود ِْبب ْالعقوِبت ْْ،1332/2
1333مشارهْْ4019ازْحضرتْعبداّللْبنْعمرْنقلْميْكندْكهْگفتْ:رْوزيْرسولْخداْنْزدْ
ماْآمدندْوگفتندْايْمهاجرينْبهْخداْپناهْميْبرمْازْوقيتْكهْبهْپنجْبليْخطرانكْمبتلْشويدْ:
ْ.1درْميانْهرْقوميْفحشاْبقدريْگسرتشْايبدْكهْعلناًْمرتكبْآنْشوندْمرضهايْْواگريْ
وگرسنگيْبرْآهناْمسلطْميْشودْكهْدرْامتهايْگذشتهْسابقهْنداشتهْاستْ.2.موقعيْكهْدرْ
معاملتْخودْانصافْنداشتهِْبشندْوجانبْتقويْراْرعايتْنكنندْبه ْتنگدسيتْ ،قحطيْ
وحكمرااننْستمگرْدچارْميْشوندْ.ْ3.وچونْزكاتْاموالْخودْراْنپْردازندِْبرانْبندْميشودْ
واگرْبهْخاطرْچهارْاپاينْنباشدْاصلًِْبرانْنصيبْآهناْخنواهدْشدْ.4.واگرْعهدْوپيمانْخودْ
اهدْكردْاتْاموالْآهناْْراْ
راِْبْخداْورسولشْبشكنندْخداوندْدمشنانشانْراْبرْآهناْمسلطْخْو ْ
غارتْكنندْ.5.وچونْحاكمانْآهناْازْاجرايْشريعتْخداْسرِْبز ْزنند ْخداوند ْآاننْْراْبهْ
جنگْداخليْمبتلْخواهدْكردْْ.
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مسئوليت هاي محوله قوي و نيرومند گشته ومحبت ،مغفرت
ورضاي خدا را بدست آورند.
2ـ تالش در رهایی از امراض تنبلی وناتوانی ،با یاري جستن
از خداوند وکوشش در بدست آوردن هر آنچه خير ومنفعت انسان
در آن نهفته باشد.
3ـ بستن راه شيطان که اراده ها را سست می کند .انسان
مسلمان نباید در بر خورد با مشكالت دچار وسوسه هاي شيطان
گردیده هميشه در افسوس بر گذشته بسر برد.
بلكه باید همه کارها را به تقدیر خداي مختار وتوانا بداند .اگر
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.
4ـ شفقت ومهربانی نسبت به مسلمانانی که به شعایر دینی
خود پایبند اند ،ولی در دعوت وتبليغ ضعيف اند ،زیراآنها با همه
کوتاهی ها از تمام آنانی که با پيامبرصلی اهلل عليه وسلم در جنگ و
======================================

(ْْ)1اينْقسميتْازْحديثْطولنْاستْكهْمسلمْدرْصحيحْخودْكتابْاحلجِْببْ
حجةْالنيب(ص)ْ892ْ886/20مشارهْْ147آوردهْ.
ْ ْابوداود ْدر ْسنن ْخود ْكتاب ْاملناسك ِْب ْب ْصفة ْحجة ْالنيب(ص) ْْ455/20
464مشارهْْ1905آوردهْ.وابنْماجهْدرْسننْخودْكتابْاملناسكِْبْحجةالرس ْول(ص)ْ
1027ْ1022ْ/20مشارهْْ3074آوردهْ.
ْونسائيْدرْسننْخودْكتابْاحلجِْببْالكراهيهْفْالثيابْْ143/50آوردهْاستْْ.
ْودارميْدرْاملناسكِْببْسنةْاحلاجْْ49ْ ْ45ْ/20وامحدْدرْمسندْخودْْ320/3
آوردهْاستْْ.
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ستيزند وبه ظاهر مسلمان ناميده می شوند ،ولی در باطن نسبت به
اسالم ومسلمين کينه دارند بهترند واز اینجاست که پيامبر می فرماید:
ودر هر یك از مؤمنين قوي وضعيف ،خيري نهفته است.
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الحديث الثاني
يت ْ ََيتُو َْن ْيَوَْمْ
اّللُْ َعلَيِْه ْ َو َسلَّ َْم ْأَنَّْهُ ْقَالَْ ََْلَعلَ َم َّْن ْأَق َو ًاما ِْمنْ ْأ َُّمِ ْ
صلَّى ْ َّْ
َعنْ ْالنِ ِْ
َّيب ْ َ
ِ ِِ
ورا ْقَالَْْ
اّللُ ْ َع َّْز ْ َو َج َّْل ْ َهبَ ًْ
ضا ْفَيَج َعْلُ َها ْ َّْ
ال ْ ِجبَ ِْ
سنَاتْ ْأَمثَ ِْ
ال ْ ِِتَ َامةَْ ْبِي ً
اء ْ َمنثُ ً
القيَ َامْة ِْبَ َ
اّلل ْ ِ
صف ُهمْ ْلَنَا ْ َجلِ ِهمْ ْلَنَا ْأَنْ َْْل ْنَ ُكو َْن ِْمن ُهمْ ْ َوََن ُْن َْْل ْنَعلَ ُْم ْقَالَْ ْأ ََماْ
ثَوَِب ُْن ْ َْاي ْ َر ُسولَْ ْ َِّْ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َّهمْ ْأَق َوامْ ْإِذَاْ
إِنَّ ُهمْ ْإِخ َوانُ ُكمْ ْ َومنْ ْجل َدت ُكمْ ْ َو ََي ُخ ُذو َْن ْمنْ ْاللَّي ِْلَْْك َما ْ َْت ُخ ُذو َْن ْ َولَكن ُ
()1
وها.
َخلَواِِْبَ َحا ِرِْمْ َِّْ
اّللْانَت َه ُك َ
ْ
حديث دوم
رسول خدا صلی اهلل عليه وسلم فرمودند :یقيناً اقوامی از امت
خود سراغ دارم که روز قيامت با ثواب هاي به انبوهی رشته
کوههاي تهامه به در گاه خداوند حاضر می شوند ،ولی خدا اعمال
آنان را مانند خاکستر بر باد می دهد .گفتند  :یا رسول اهلل آنها را
براي ما توصيف کن و آشكار نما تا مبادا ما نادانسته از جملۀ آنها
باشيم ! ایشان فرمودند  :آنها از برادران وخویشاوندان شما مسلمانان
هستند وحتی شبها را همچون شما زنده می دارند ،اما چون تنها
ميشوند حرام وحالل خدا را رعایت نمی کنند.
شرح حديث:
======================================

(ْ 1ْ 2ْ )1حديث ْرا ْابن ْماجه ْدر ْسنن ْخود ْكتاب ْالزهد ِْبب ْْْ :ذكرالذن ْوبْ
ْ1418/2مشارهْ4245آوردهْودرْالفتحْالكبريْفْضمْالزايدةْايلْاجلامعْالصغريْْْ2/3
ْالبانْنيزْحديثْراْدرْجممعْاجلامعْالصغريْ 3/5آوردهْ.مهگيْاينْحديثْراْازْ
حضرتْثوِبنْ(رض)ْروايتْكردهْاندْ.
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سفارش هميشگی اسالم این بوده که انسان خدا را همواره
مراقب اعمال وکردار خود بداند ودر خلوت وتنهایی او را ناظر
ونگهبان تصور کند ،تا حرمت دستورات او را نشكند ودر تكاليف
شرعی خود کوتاهی ننماید واگر احياناً مرتكب خطایی شد وپایش
از حدود خداوند تجاوز کرد ،بداند که خداوند به آنچه از او سرزده
آگاه می باشد .پس از خطاء دست بردارد وتصميم بگيرد تا دوباره
آن اشتباه تكرار نشود .حدیث مورد بحث ما دعوتی است آشكار با
مدنظرداشتن پدیده مراقبت خداوند بر اعمال انسان و با در نظر
داشتن خدا وحياء از او ،چه در تنهایی وخلوت وچه در مالء عام،
وبراي اینكه این حقيقت براي هميشه در اعماق وجود انسان جاي
گيرد پيامبر آن را بصورت داستان بيان داشته وخبر داده که او
بواسطه وحی از حالت گروهی از امت خود اطالع یافته که با
ثوابهایی به انبوهی رشته کوههاي تهامه به ميدان حشر حاضر می
شوند ولی خداوند براي آن همه اعمال صالحه ارزشی نمی دهد
وعلتش هم آن است که آنها دور از چشم مردم و در خلوتگاه ها
حرام وحالل را رعایت نمی کردند وهدف پيامبرصلی اهلل عليه وسلم
از بيان این موضوع این است تا ما از این داستان عبرت و پند بگيریم
وقبل از اینكه کار از کار بگذرد ،بفكر عالج باشيم ودر پرتگاهی که
آنان افتاده اند سقوط نكنيم چنانچه خداوند می فرماید:
()1
« فاعتبروا یا اولی االبصار»
پس عبرت بگيرید اي صاحبان بصيرت.
از آنجا که حاضروناظر دانستن خداوند اساس و بنياد تعهد
======================================

(ْْْ)2حشرْْ2:
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مسلمانان به اسالم را تشكيل می دهد الزم است این مسئله از
دو جهت مهم مورد بررسی دقيق تري واقع گردد.
1ـ وسيله بوجود آورنده آن در وجود انسان چيست؟
2ـ وسيله رشد دهنده آن چيست؟
وسائل بوجود آورنده آن در وجود انسان:

1ـ یقين کامل به اینكه خداوند هر آنچه از انسان سر زند ميداند،
چه در تنهایی باشد وچه در جمع مردم ،چنانچه خداوند می فرماید:
ﭽﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾ
()1
ﭿﭼ
واوست خداي آسمانها وزمين ،کار هاي پنهان وآشكار شما
وآنچه را انجام می دهيد می داند.
هرگاه این باور در اندیشه انسان راسخ شود ،دیگر از خداوند
حياء ميكند که نهی اوتعالی را مرتكب شود و امرش را نادیده بگيرد.
خداوند خود نيز این یقين را از وسائل بوجود آورنده تقوي
دانسته وگفته:
()2
ﭽﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ ﭼ
بدانيد که خداوند هرآنچه را در دل دارید می داند پس (از
مخالفت او) خود را برحذر دارید.
2ـ یقين کامل به اینكه خداوند همه اعمال انسان را می شمارد
وروز قيامت پيش چشمش قرار می دهد ،اگر زشت باشد جزاي
======================================

(ْْ)1النعامْْْ3ْ:
(ْْ)2البقرهْْْ235ْ:
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زشت آن را داده واگر نيكو باشد جزاي نيك آن را خواهد داد.
انسان وقتی که به این حقيقت یقين کند .قبل از مرگ نواقص را بر
طرف می سازد واز گمراهی دست برداشته به راه راست می آید
خداوند می فرمایند:

ﭽﭾﭿ ﮀﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆﮇ

ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ
ﮗﮘﮙﮚﮛﭼ
پس نامه اعمال هر کس مقابلش گذاشته ميشود ،آنگاه مجرمان
را می بينی که آنان از محتویات آن بهراس می افتند ومی گویند:
چگونه اعمالنامه اي است که هيچ کوچك وبزرگی را فرونگذاشته
است وهمه کس اعمال خود را مشاهده می کنند وپروردگارت بر
هيچكس ظلم روا نمی دارد.
()1

وسايل رشد دهنده پديده مراقبت الهي در وجود انسان :

1ـ مواظبت بر طاعات وعبادات خصوصاً نماز هاي فرض
وتهجد ،پرداختن زکات وصدقات نافله ،روزۀ ماه رمضان ،حج
وقرائت قرآن ،ذکر ،دعا واستغفار ،تأمل در آفرینش خود وجهان،
محاسبه ،توبيخ وسرزنش نفس در صورت کوتاهی یا تجاوز از
حدود خدا.
2ـ همراهی با جماعت مسلمانان ودورنشدن از آن .زیرا این
کار راه را بر شيطان می بندد چون شيطان در تنهایی فرصت را
غنيمت دانسته وبه وسوسه وفریب خود می افزاید تا انسان را از راه
خدا منحرف کند ،شاید رمز و راز اینكه پيامبر به جماعت دعوت می
======================================

(ْْ)1الكهفْْْْ49ْ:
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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
افرادي است که تنها واز جماعت مسلمانان دور باشند.
توشه دعوتگران ومربيان :
1ـ ضرورت حاضر وناظر دانستن خداوند در تمام حاالت
وهمه شرایط ،زیرا ،این خصلت بخواست خداوند انسان را از لغزش
و تجاوز از حدود الهی در امان می دارد وبر پایبندي دقيق او به
دستورات خداوند می افزاید چنانچه گذشتگان امت اسالمی سعی
وتالش در بارور نمودن و رشد این خصلت در فرزندان خود در
همان دوران کودکی داشتند .از جنيد  نقل است هنگامی که
خواست دانش آموزان خود را در این مورد امتحان کند گفت:
فردا می خواهيم جهت تفریح از شهر بيرون شویم .الزم است
هر یك از شما مرغی با خود داشته باشد ودر جایی که هيچكس او
را نبيند ذبحش کند وبه خاطر صرف طعام چاشت با خود بياورد.
روز بعدي همگی با مرغهاي ذبح شده حاضر شدند بجز یك نفر که
مرغ خود را زنده آورد .شيخ از وي پرسيد چرا به دستورم عمل
نكردي؟ شاگرد جواب داد :تو شرط گذاشته بودي که مرغ را در
جایی بكشم که هيچكس مرا نبيند ولی من هر جا رفتم یكی با من
بود .در خانه ،بيرون از آن وخالصه کالم هيچ جاي خلوتی نيافتم تا
======================================

(ْْ)1اينْقسميتْازْحديثْترمذيْاستْكهْدرْكتابْالفنتِْببْماْجاء ْفْلزومْ
اجلماعهْآمدهْاستْ(ْصحيحْترمذيْبشرحْابنْالعربْاملالكيْْ9/9امامْامحدْنيزْآنْراْ
خمتصراًْنقلْكردهْاستْ 71070/5ْ.ودرْجائيْديگرْترمذيْآنْراِْب ْاينْالفاظْآْوردهْ
استْ«ْفمنْارادِْببوحةْاجلنةْفليلتزمْاجلماعهْفانْالشيطانْمع ْالواحدْوهو ْمنْالثننيْ
ابعدْْْ26/11/1ْ»...
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وصيت تو را عملی کنم ،شيخ گفت :آنكس که در همه جا با تو
بود که بود؟ جواب داد خدا .آنگاه شيخ او را در آغوش گرفت
وگفت :شاگرد عزیزوفرزند حقيقی من تو هستی ( )1واین گونه باید
خود واهل واوالد خود را تربيت کنيم.
2ـ نقش قصه در تفهيم وتثبيت معانی در ذهن انسان ،این را
نباید فراموش کنيم که انسان بطور فطري به داستان عالقه و
دلبستگی بخصوصی دارد وشاید به همين علت باشد که در قرآن
وسنت داستانهاي زیادي آمده است وخداوند همچنان اهميت این
موضوع را در قرآن بيان داشته طوریكه می فرماید:
()2
ﭽﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭼ
ما داستانهاي پيامبران پيشين را براي تثبيت وتسلی قلب تو بيان
می کنيم .همانا در داستان گذشتگان پند و اندرز بزرگی براي
صاحبان بصيرت وجود دارد.
3ـ لزوم همراهی با جماعت .زیرا جماعت نيرو هاي انسانی را
در کار هاي خير بكار می گيرد وبراي انسان وقتی باقی نمی ماند تا
تنها بمانده و شيطان بر او مسلط شود .وزندگی او را به فساد کشد.
بزرگان دینی به اندازه اي بربودن در جماعت تأکيد کرده اند
که اسالم را بدون جماعت نا کامل می دانند طوریكه از حضرت
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.
======================================

(ْْ)1اينْداستانْراْامامْغزايلْدرْكتابْاحياءْالعلومْْ384ْ/4آوردهْاستْْ.
(ْْ)2هودْْْ120ْ:
(ْْ)1اينْاثرْراْدارميْدرْسننْخودْْ79/1ازْحضرتْعمرْنقلْكردهْاماْمجلهْآخرْ
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4ـ محافظت بر نيكيهائی که انسان انجام می دهد .واز بين
نبردن آن با ارتكاب معاصی و گناهان چون انسانی که اعمال شایسته
خود را با اعمال نا زشت و ناشایسته از بين می برد به ثروتمند بی
عقلی می ماند که مال بسيار خود را در جایی خرج می کند که
بجاي منفعت ضرر دارد وانسان باید بداند که هر چند بيشتر طاعت
خداوند خود را بجاي آورد هدایت و تقواي او بيشتر شامل حالش
می شود چنانچه می گوید:
()1
ﭽﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﭼ
« آنان که راه هدایت را اختيار کردند بر هدایت آنان افزودیم
وبه آنها تقوي ارزانی داشتيم»
()2
ﭽﭤﭥﭦﭧﭨ ﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭼ
وکسی که عمل صالحی انجام دهد بر حسنات او می افزایيم.
همانا خداوند آمرزنده وقدردان است.

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

«ْولْطاعةْالْببيعة»ْراْنياوردهْاستْْ.
(ْ)2حممدْْ17ْ:
(ْْ)3اشوريْْْ23ْ:
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الحديث الثالث
يل ْ َولِلدنيَا ْ َماْ
اّللُْ َعلَيِْه ْ َو َسلَّ َْم ْقَالَْ ْ َما ِْ ْ
صلَّى ْ َّْ
َن ْ َر ُسولَْ ْ َِّْ
« َع ِْن ْاب ِْن ْ َعبَّاسْ ْأ َّْ
اّلل ْ َ
اعةًْ ِْمنْْ
صائِفْ ْفَاستَظَ َّْل ْ َحت َْ
ار ِْ ْ
َمثَلِي ْ َوَمثَ ُْل ْالدنيَا ْإَِّْلَْْك َراكِبْ ْ َس َْ
ت ْ َش َج َرةْ ْ َس َ
ف ْيَومْ ْ َ
احْ َوتَ َرَك َها »(ْ)1
نَ َهارْْ ُْثَّْ َر َْ
حديث سوم
از ابن عباس رضی اهلل عنه روایت است که رسول خدا صلی
اهلل عليه وسلم فرمودند:
نه من به دنيا تعلقی دارم ونه دنيا به من .بخدا قسم مثال من
ودنيا بمسافري شباهت دارد که در روز گرمی سفر می کند ودر راه
ساعتی زیر درختی به استراحت می نشيند سپس آنجا را ترك کرده
به سفر خود ادامه می دهد.
======================================

ايتْكردهْ
ْ
(ْْ)1حديثْراْامامْامحدْدرْمسندْخودْْ301/1ازْعبداّللْبنْعباسْرو
كهْروزيْحضرتْعمرْنزدْرسولْخداْرسيدْومشاهدهْكردْحصرييْكهْرْويْآنْخوابيدهْ
اندْازْدرشيتْبرْبدنْمباركشانْاثرْگذاشتهْاستْ.سپسْگفتْ:چهْخوبْبودْفرشْ
نرمرتيْميْداشتيدْ.رسولْخداْفرمودْ:مايلْوللدنياْْ...اتْآخرْحديثْ.ترمذيْنيزْحديثْ
را ْدر ْسنن ْخود ْ ْابواب ْ ْالزهد ْ ْ ْاز ْعبداّلل ْابن ْمسعود ْروايت ْكرده ْكه ْحضرتْ
پيامب(ص)ْبرْحصرييْدرشيتْخوابيدندْكهْاثرْآنْبرْبدنْمباركشانْظاهرْشدْ.گفتيمْايْ
رسولْخداْايْكاشْفرشْنرمرتيْاختيارْميْكرديدْفرمودندْ:مايلْو ْللدنياْ...اتْآخرْ
اجهْدرْسننْخودْ
ْ
حديثْْ«.صحيحْالرتمذيْبشرحْابنْالعربْاملالكيْْ»22319وابنْم
ايتْ
ِبْعبارتْديگريْحديثْراْرو ْ
ْ
كتابْالزهدِْببْمثلْالدنياْْ1376ْ/2مشارهْْ4109
كردهْاستْ.
ْعلمهْاَلبانْنيزْآنْراْدرْصحيحْاجلامعْالصغريْْ154/5مشارهْْ5545ازْعبداّللْ
بنْعباسْآوردهْاستْْ.
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شرح حديث:
خداوند انسان را آفریده واو را خليفه و جانشين خود بر زمين
مقرر داشت تا به عمران و آبادانی آن بپردازد واز منافعش طبق
دستور وبرنامه اي که برایش تعيين کرده وجهت ابالغ آن پيامبرانی
فرستاده ،ماه ،ستارگان ،کوهها ،درختان ،چهار پایان ،آسمان وزمين،
وآب وهوا را در اختيار او قرار داده واعالم داشت که زندگی وي
در دنيا محدود است وبعد از این زندگی محدود دنيا سراي آخرت
در انتظارش می باشد تا در آنجا پاداش اعمال خوب و جزاي اعمال
بد خود را در یافت کند وروانه بهشت یا دوزخ گردد.
با توجه به موارد باال انسان عاقل باید جاذبه ها و تمام پدیده
هاي که انسان را به سوي دنيا ميالن ميدهد رها سازد وهميشه
آخرت را در نظر داشته باشد ،از هر گفتار وکرداري که او را به
آخرت نزدیك کند از انجام دادن آن دریغ نورزد .واگر الزم باشد .تا
از حق خود در دنيا بهره مند گردد سعی کند به اندازه وطبق دستور
دین خدا باشد .تا کالً به دنيا تكيه نكند وبدان مشغول نگردد وعمل
براي آخرت را به فراموشی نسپارد چنانچه پيامبرصلی اهلل عليه وسلم
فرموده است :عمر دنيا در مقایسه با آخرت ساعتی بيش نيست
وبراي اینكه این حقيقت در نفس انسان مستقر و نهادینه شود آن را
به صورت مثال بيان کرده وگفته نه من به دنيا تعلقی دارم نه دنيا به
من وچگونه می خواهم بدان تعلقی داشته باشم در حالی که من در
دنيا مانند مسافري هستم که در روز بسيار گرمی مسافرت می کند
وخستگی او را مجبور می سازد تا ساعتی در سایه درختی بياساید
وخستگی خود را بر طرف نماید سپس به سفر خود ادامه دهد.

32

مشعلهای هدایت برای رهروان راه دعوت

www.eslahonline.net

پيامبرصلی اهلل عليه وسلم این حقيقت را در قالب مثال
طوري در نفسها جاي داده که دیگر فراموش شدنی نيست واستفاده
از َمثَل سنت خداوندي است چنانكه خود می فرماید:
()1
ﭽﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜﭼ
واین مثلهایی است که براي مردم بيان می کنيم تا بيندیشند
()2
ﭽﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭼ
خداوند مثلها را براي مردم بيان ميكند تا پند پذیرند.
این است مفهوم درست حدیث باال ولی از جایی که ظاهر
حدیث مؤید این امر است که باید دنيا را بطور کلی ترك گفت الزم
است تا از دو جهت ذیل به تفصيل بيشتري در این موضوع بحث شود.
1ـ موضع گيري مسلمانان در قبال دنيا

با رعایت کردن دو شرط براي مسلمان جایز است به هر پيمانه
که بخواهد از دنيا بهره مند گردد.
شرط اول اینكه دنيا را از راه حالل بدست آورد که اسالم این
کار را می پسندد و از آن راضی است .شرط دوم اینكه دنيا در
دست مسلمان باشد نه در قلب او بطوریكه هر وقت دین خدا به مال
او احتياج پيدا کرد آن را در راه رضاي پروردگارش بدون هيچ
دغدغه اي تقدیم کند وتمام آیات واحادیثی که در تمجيد وتحسين
دنيا وارد شده است بر همين اساس استوار است.
خداوند می فرماید:
======================================

(ْ)1سورهْحشرْْْْ21ْ:
(ْ)2سورهْابراهيمْْْْ25ْ:
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ﭽﮑﮒﮓ ﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ
ﮭﮮﮯﮰﮱﭼ
اي اهل ایمان چيز هاي پاکيزه اي که خداوند براي شما حالل
کرده بر خود حرام نكنيد ودر استفاده از آنها از حدود تعيين شده
تجاوز ننمائيد که خداوند متجاوزان را دوست ندارد .وبخورید از
رزق حالل وپاکی که خداوند به شما ارزانی داشته وتقوي خدایی را
پيشه سازید که به آن ایمان دارید.
ومی فرماید:
ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
()2
ﮏ ﮐﮑﮒﭼ
بخورید از رزق حالل وپاکی که خداوند به شما داده وشكر
نعمت خدا را بجا آورید اگر واقعاً شما مخلصانه او را عبادت می کنيد.
وپيامبر صلی اهلل عليه وسلم فرموده :چقدر خوب است مال
نيكو براي بنده نيكو ( )3ونيز فرموده :دنيا متاع است وبهترین متاع آن
()1

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

(ْْْ)1املائدهْْ8788
(ْْ)2النحلْْ114ْ:
(ْْ)3اينْحديثْراْامامْامحدْدرْمسندْخودْ 202ْ 197/40ازْعمروْبنْالعاصْ
روايتْكردهْكهْپيامبْبهْمنْسفارشْكردْ،كهْلباسْوسلحْخودْراْبرگريْونزدمْبياْ.خدمتْ
مباركْرسيدمْدرْحاليكهْوضوءْميْگرفتندْبهْقامتمْنگاهيْعميقْانداختندْسپسْفرمودندْ:
ميْخواهمْتراْبهْامارتْلشكريْروانهْايْجهادْسازمْكهْخداوندْتوْراْساملْنگهْميْداردْ
اهمْدادْ.عمروْميْ
ْ
وغنائمْبسياريْنصيبتْميْسازدْوقسمتْبزرگيْازْغنائمْراْبهْتوْخو
گويدْگفتمْ:ايْرسولْخداْمنْاميانْبهْخاطرْمالْديناْنياوردهْامْوْاميانْتنهاْبهْخاطرْْ
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زن شایسته است )1(.فرمودند دنيا با همه آنچه در آن است نفرین
()2
شده مگر ذکر خدا ومتعلقات آن یا دانشمندان ویا دانش پژوهان.
بسياري از بزرگان گذشته امت اسالمی نيز ثروتمند بودند .ولی
دنيا در دست آنها بود نه در قلبشان بطوریكه در موقع جهاد وقربانی
آنرا فداي دین می کردند ودر بخشش آن بخل نمی ورزیدند.
حضرت ابوبكر صدیقرضی اهلل عنه روزي تمام مال خود را خيرات
کرد وقتی از او پرسيدند براي خانواده ات چه گذاشتی؟ گفت :خدا
ورسولش را  )3(.وحضرت عثمان در یكی از جنگها تمام لشكررا از
======================================

دوستْداشنتْاسلمْوْمهراهيْمشاْآوردهْامْ.آنگاهْرسولْخداْفرمودندْ:ايْعمروْچقدرْ
خوبْاستْمالْنيكوْبرايْمردْصاحلْْ.
(ْْْ)1حديثْراْامامْمسلمْدرْكتابْالرضاعِْببْ:خريْمتاعْالدنياْاملرأة ْالصاحلهْ
ْ1090/2مشارهْْ1467ازْعبداّللْبنْعمروْآوردهْاستْ.
ْوابنْماجهْدرْكتابْنكاحِْببْافضلْالنساءْْ 596ْ /1مشارهِْْ 1855بْعباريتْ
ديگرْآوردهْاستْوامامْامحدْدرْمسندْخودْْ168/2آوردهْودرْالفح ْالكبريْْ116/2
آمدهْاستْ.
(ْْ)2اينْحديثْراْترمذيْدرْكتابْالزهدْ198ْ/9ازْابوهريرهْْروايتْكردهْاستْ.
وابنْماجهْدرْكتابْالزهدِْببْمثلْالدنياْْ 1377/2مشارهْْ 4112آوردهْاستْودرْ
الفتحْالكبريْْ116/2نيزْآمدهْاستْْ.
(ْْ)3اينْحديثْراْعمرْبنْخطابْروايتْكردهْاوْميْگويدْ:پيامبْخداْروزيْدستورْ
دادْاتْمالْخودْراْصدقهْكنيمْآنروزْمنْمالْزايديْداشتمِْبْخودمْگفتمْاگرْروزيْبتوامنْ
ازْابوبكرْصديقْسبقتْجوميْآنروزْمهنيْروزْاستْ.پسْنصفْمالْخودْراْآوردمْپيامبْ
فرمودْ:چقدرْبرايْفرزندانْخودْگذاشيتْگفتمْبهْمهنيْاندازهْ،سپسْابوبكرِْبْمههْدارائيْ
اْگذاشتمْ.
ْ
خودْآمدْپيامبْفرمودْ:چقدرْبرايْفرزندانْخودْگذاشيتْگفتْ:اّللْورسولشْر
گفتمْايْابوبكرْهرگزْازْتوْسبقتْخنواهمْكردْ(.ترمذيْاينْحديثْراْدرِْببْمناقبْ
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مال شخصی خود مجهز وبقدري موجبات رضاي خداي خود را
فراهم کرد که پيامبر فرمود :پس از این هر کاري از عثمانرضی اهلل عنه
سر زند بخشيده است )1(.وحضرت عمر نصف مال خود را خيرات
کرد )2(.وحضرت صهيب در وقت هجرت تمام مال خود را فداکرد تا
بتواند هجرت کند وپيامبر فرمود :صهيب در معامله خود سود زیادي
()3
برد.
2ـ آيات واحاديث ديگردر مذمت دنيا

آیات واحادیث فراوانی غير از حدیث مورد بحث وجود دارد
که انسان را از دنيا واعتماد به آن برحذر می دارد وما بعضی از آنها
را اینجا ذکر می کنيم.
ﭽﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ ﯞﯟ
ﯠﯡﯢﯣ ﯤ ﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫ
ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴﯵ ﯶ ﯷ
()4
ﯸﯹﯺﯻ ﯼﯽﯾﯿﰀﭼ.
محققاً زندگی دنيا مثل آبی است که که از آسمانها فرو فرستادیم
تا با آن باران انواع مختلف گياه زمين را از آنچه انسانها وحيوانات
======================================

ابوبكرْوعمرْآوردهْاستْ.دارميْدرْكتابْزكاتِْببْالرجلْيتصدقْجبميعْماْعندهْ
ْ392ْ،391/1آوردهْاستْْْ.
(ْ )1اين ْحديث ْرا ْامام ْامحد ْدر ْمسند ْخود ْاز ْعبدالرمحن ْبن ْخباب ْاسلميْ
وعبدالرمحنْبنْسحرْبطورْمرفوعْنقلْكردهْاست(ْالفتحْالْرِبنْللساعايتْْْْْ)193/21
(ْْ)2صحبتْدرْاينْموردْقبلًْگذشتْْ.
(ْ)3مراجعهْشودْبهْسريتْپيامبْازْابنْكثريْ224ْ،223/2بهْنقلْازْاينْهشامْْ.
(ْ)4يونسْْْ24ْ:
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ازآن بخورند ،بروید تا آنگاه که زمين به خرمی و سبزي آرایش
یابد ومردمش خود را بر آن قادر ومتصرف پندارند که ناگهان فرمان ما
به شب یا روز در رسد وآنهمه زینت وزیور زمين را دروکند وزمين
چنان خشك شود که گوئی دیروز در آن هيچ چيز نبود.
اینگونه خدا آیاتش را با مثال روشن براي اهل فكر بيان ميكند.

ﭽﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ

ﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﭼ
اي پيامبرصلی اهلل عليه وسلم براي امتت مثال زندگانی دنيا را
بيان کن که همانند آب بارانی است که ما از آسمان نازل کردیم وبا
آن آب درختان ونباتات گوناگون زمين در هم پيچيده وخرم بروید.
سپس صبحگاهی همه در هم شكسته وخشك شود وبدست بادها
زیر وزبر وفانی گرددوخدا بر هر چيز در عالم ،اقتدار کامل دارد.
()1

ﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ ﭾﭿﮀ
ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐﮑﮒﭼ
بدانيد که زندگی دنيا به حقيقت بازیچه اي است طفالنه .ولهو
وعياشی وآرایش وخود ستایی ميان یكدیگر وحرص افزودن مال
وفرزندان است این حقيقت دنياست ودر عالم مثال ،مانند بارانيست
که به موقع ببارد وگياهی در پی آن بروید که دهقان را به شگفت
()2

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

(ْ)1كهفْْْ45ْ:
(ْ)2حديدْْْْ20:
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آرد ،سپس بنگري که زرد وخشك شود وبپوسد ودر عالم
آخرت عذاب سخت جهنم وآمرزش وخشنودي حق است وبدانيد
که دنيا جز متاع فریب وغرور چيزي نيست.
ﭽﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨ
ﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ
()1
ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﭼ
مردم ظاهربين و دنيا پرست را محبت وآرایش شهوات که
عبارت از ميل به زنها وفرزندان وهميانهاي زر وسيم واسبهاي نشانه
دار نيكو وچهار پایان ومزارع وامالك است ،در نظر زیبا ودلفریب
است ليكن اینها همه متاع زندگی فانی دنيا است ونزد خداست همان
منزل بازگشت نيكو.
ﭽﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢﯣﯤﯥ ﯦﯧﯨ
()2
ﯩﯪﭼ
همانا وعده خداوند حق است پس زنهار زندگی دنيا شما را
نفریبد وشيطان به عفو وکرم خداوند شما را مغرورنسازد.
وپيامبرصلی اهلل عليه وسلم نيز می فرماید:
دنيا در مقابل آخرت به اندازه مقدار آبی است که چون انگشت
خود را در آب داخل کنيد با خود بر می دارید )3( .وفرمودند در دنيا
======================================

(ْْ)1آلْعمرانْْ14ْ:
(ْْ)2لقمانْْ33ْ:
(ْْ)1اينْحديثْراْامامْمسلمْدرْصحيحْخودْكتابْْ:اجلنةْوصفةْنعيمهاْواهلهاِْ.ببْ
ترمذيْدرْسننشْ
ْ
فناءْالدنياْوبيانْاحلشرْيومْالقيامةْْ2193ْ/4مشارهْْ2858آوْردهْاستْو
كتابْالزهدْ[ْصحيحْالرتمزيْبشرحْ(ْامامْابنْالعربْاملالكيْْ]ْ199/9آوردهْْ.
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()1

چنان باش که گویا غریب یا مسافر هستی.
ودر حدیث دیگري آمده :اگر دنيا به اندازه بال مگسی ارزش
()2
می داشت خداوند به کفار یك پياله آب هم نمی داد.
آیات واحادیث بسياري در این مورد هست که همه آنها
مذمت دوستی وتعلق گرفتن بدنيا را بيان ميدارد ،بطوریكه خدا
وآخرت به فراموشی سپرده شود ،چنانچه خداوند می فرماید:
ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ
======================================

ْوابنْماجهْدرْسننشْكتابْالزهدِْببْمثلْالدنياْْ1376ْ/2مشارهْْ4108تقريبْاًِْبْ
مهنيْالفاظْآوردهْاستْ.
ْوامامْامحدْدرْمسندشْْ 230ْ،229/4آوردهْاستْودرْالفتحْالكبريْْ300/3
ودرْرايضْالصاحلنيِْببْفضلْالزهدْفْالدنياْصْْ214آمدهْاستْْْ.
(ْ)2اينْحديثْراْخباريْدرْصحيحْخودْكتابْالرقاقِْببْقولْالنيبْ(ص)ْكنْفْ
الدنياْ 110/8ْ...ازْعبداّللْبنْعمرْْروايتْكردهْاستْوترمذيْدر ْسننشْكتاب ْالزهدْ
ِببْماْجاءْفْقصرْالملْآوردهْاستْ.
ْوابنْماجهْدرْسننشْكتابْالزهدِْببْمثلْالدنياْْ1378ْ/2مشارهْْ4114آوردهْ
وعبارتْ:وعدنفسكْمنْاهلْالقبورْراْبرْآنْافزودهْاستْْ.
وامامْامحدْدرْمسندشْْ،132ْ،41ْ،24/2تقريبأِْبْمهنيْالفاظْآوْردهْاستْ.ودرْ
فتحْالكبريْْ333/2ودرْرايضْالصاحلنيِْببْفضلْالزهدْصْْ216آمدهْاستْ.وخباريْ
درْاملقاصدْاحلسنهْصْْ329مشارهْْ847آوردهْاستْْْْ.
(ْ)3حديثْراْترمذيْدرْسننشْكتابْالزهدِْببْماْجاءْفْهوانْالدنياْعليْاّللْ
عزوجلْازْسهلْبنْسعدْآوردهْاستْ.وابنْماجهْدرْسننشْكتابْالزهد ِْببْمثلْالدنياْ
ْ 1377/2مشارهِْْ 410بْلفظيْديگرْآوردهْاستْ.ودرْالفتحْالكبريْْ 37/3ودرْكشفْ
اخلفاءْْ207/2ودرْرايضْالصاحلنيِْببْفضلْالزهدْفْالدنياْصْْ218آمدهْاستْْْ.
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ﭧﭼ
آنانی که اميد مالقات ما را ندارند وبه زندگی دنيا راضی
ومطمئن شدند واز آیات ما غافل گشته اند آنان به سبب اعمال خود
در آتش جا می گيرند.
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
()2
ﭟﭠﭡﭢﭣﭼ
هرکس طالب متاع زودگذر باشد در دنيا هر قدر بخواهد به
هرشخصی که خواسته باشيم ،می دهيم سپس جهنم را نصيب او می
کنيم که نكوهش شده و ومردودشده به آن جا در آید.
توشه دعوتگران ومربيان :
1ـ بر حذر داشتن از اعتماد وتوکل بر دنيا طوري که انسان از
خدا وآخرت غافل شود .زیرا دنيا سراي ماندن نيست ،چنانكه قرآن
از زبان مؤمن قوم فرعون نقل می کند:
3
ﭽﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ ﯣﯤﯥ
اي قوم من بدون شك زندگی دنيا متاعی بيش نيست وآخرت
سراي ابدي است وخداوند به پيامبرش حضرت محمد(ص) می گوید:
ﭽﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﭼ
بگو متاع دنياکم است وآخرت بهتر وپایدارتر براي متقيان است.
ﭽﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﭼ
پس متاع زندگی دنيا در مقابل آخرت خيلی کم است.
()1

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

(ْْ)1يونسْْْ8،7ْ:
(ْ)2اَلسراءْ18ْ:
(ْ)3غافرْ٣٩ْ:
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2ـ صبر واستقامت بر مشكالت زندگی تا وقت مالقات
خدا ،پيامبر در حدیثی به این نكته اشاره کرده آنگاه که خود را به
مسافري شباهت داده که در روز بسيار گرمی به مسافرت می پردازد
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
دهد تا به مقصد رسد .واین گونه مسلمان زحمتهاي ومشقتهاي
زیادي را در زندگی خود تحمل ميكندوگاهی دچار مصيبتها وبالها
می شود در این ميان وظيفه او این است که صبر کند واز خداي
خود کمك بگيرد وهرگاه خسته شد مقدار کمی استراحت کند و
سپس به راه پر مشقت خود ادامه دهدتا به مالقات خداوند نایل آید.
3ـ استفاده زیاد از مثل در دعوت وتبليغ وتربيت ،زیرا موقعی
که انسان از مثل در سخن خود استفاده کند شنوندگان زود خسته
نمی شوند ومعناي سخن را بهتر ميدانند به همين مناسبت خداوند
می فرماید:
ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
1
ﭼ
واین مثالهایی است که براي مردم بيان می کنم که بجز علماء
کسی آنها را درك نمی کند.

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

(ْ)1العنكبوت٤٣ْ:
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الحديث الرابع
قالْرسولْهللاْصليْهللاْعليهْوسلمْ:ماْمنْرجلْيعودْمريضاًْممسياْالْخرجْ
معهْسبعونْالفْملكْيستغفرونْلهْحيتْيصبحْومنْااتهْمصبحاًْخرجْمعهْسبعونْ
()1
الفْملكْيستغفرونْلهْحىتْميسي
حديث چهارم
رسول خدا صلی اهلل عليه وسلم فرمودند :چون کسی شب
هنگام به عيادت مریض برود هفتاد هزار فرشته او را همراهی کرده تا
صبح برایش از خداوند آمرزش طلب می کنند .وکسی که در وقت
صبح مریض را عيادت کند هفتاد هزار فرشته او را همراهی کرده تا
شب براي او طلب آمرزش می نمایند.
======================================

بوداودْدرْسننشْ
ْ
(ْْ)1حديثِْبْاينْعبارتْدرْالفتحْالكبريْ110/3آمدهْاستْوا
كتابْاجلنائرِْببْفضلْالعبادهْْ476ْْ475/3مشارهِْْ3098بْاينْالفاظْآوردهْاستْ.
سبعونْالفْملكْيستغفرونْلهْحيتْيصبحْوكانْلهْخريفْفْاجلنةْْ...يستغفرونْلهْحيتْ
ِ
ميس َيْوكانْلهْخريفْفْاجلنةْوترمذيْدرْسننشْكتابْاجلنائرِْببْماجاءْفْعيادةْاملريضْ
ِبْاينْالفاظْآوردهْ:ماْمنْمسلمْيعودْمسلماًْغدوةْالْصليْعليهْسبعونْالفْملكْحيتْ
ميسيْوانْعادهْعشيةْالْصليْعليهْسبعونْالفْملكْحيتْيصبحْوكانْلهْخريفْفْاجلنةْ
وگفتهْاينْحديثْحسنْوغريبْاستْ.
وابنْماجهْدرْسننشْكتابْاجلنائرِْببْماْجاءْفْثوابْمنْعادْمْريضاًْْْ463ْ/1
ْ 464مشارهِْْ 1442بْالفاظيْديگرْآوردهْاستْوامامْامحدْدرْمسندشْْ،ْ 118/1
ْ121بهْمهنيْمعناْآوردهْاستْ.
علمهْاَلبانْنيزْدرْصحيحْاجلامعْالصغريْْ 166/5مشارهْْ 2293ازْحضرتْعليْ
روايتْكردهْاستْ.وْموقوفْآنراْصحيحْدانستهْاستْْْ.
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شرح حديث:
از آنجا که رسالت فرد مسلمان خير خواهی ،راهنمایی وارشاد
مردم به سوي راه راست خداوند با عزت می باشد .بر وي الزم
است تا وسایل وراه هاي مؤثر در کسب محبت مردم وبه دست
آوردن قلوب آنها را بشناسد ودر این زمينه رعایت آداب اجتماعی
از قبيل عيادت مریض ،جواب عطسه ،خيرخواهی ،قبول دعوت،
گشاده رویی ،کمك به نياز مندان واحوال پرسی مردم بزرگترین تأثير
را در این مورد دارد .حدیث مورد بحث ،ما را به لزوم عيادت
مریض واجروپاداش کسی که این عمل اجتماعی پسندیده را انجام
می دهد ،راهنمایی می کند .ومی گوید اگر کسی در شب به عيادت
مریض برود هفتاد هزار فرشته او را همراهی کرده تا صبح در حق او
دعاي خير می کنند .واگر در صبح مریضی را عيادت کند نيز همين
اجر را دارد.
بهتر است که با هم به احادیثی دیگر در این زمينه گوش
فرادهيم.
پيامبر اکرم صلی اهلل عليه وسلم می فرماید :خداوند در روز
قيامت می گوید :اي فرزند آدم چرا وقتی که مریض شدم مرا عيادت
نكردي؟ انسان جواب می دهد.
پروردگارا چگونه می توانستم تو را عيادت کنم وتو پروردگار
جهانيان هستی خداوند می گوید :آیا ندانستی که فالن بنده ام
مریض شده واو را عيادت نكردي .آیا ندانستی اگر او را عيادت
ميكردي من را در آنجا می یافتی؟
اي فرزند آدم من از تو غذا خواستم وتو ندادي انسان می
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گوید :تو را غذا دهم وتو خداي جهانيان هستی خداوند می
گوید :آیا فالن بنده من از تو غذا نخواست وتو ندادي؟ آیا ندانستی
که اگر به او غذا می دادي عوضش را نزد من می یافتی؟
اي فرزند آدم از تو آب خواستم به من آب ندادي .انسان ميگوید:
چطور می خواستم تو را آب دهم وتو خداي جهانيان هستی؟ خداوند
می گوید فالن بنده من از تو آب خواست وتو به او آب ندادي آیا
()1
ندانستی که اگر به او آب می دادي عوضش را نزدم می یافتی.
ودر حدیثی دیگر پيامبر می فرماید :مریضها را عيادت کنيد،
()2
گرسنگان را غذا بدهيد واسيران را آزاد سازید.
======================================

)ْاينْحديثْراْامامْمسلمْدرْكتابْالبوالصلهْوالدابْفضلْعيادةْاملريضْمشارهْ
ْ
(1
ْ2569ازْابوهريرهْروايتْكردهْاستْ.وامامْامحدْدرْمسندشْْ404/2ازْابوهريرهْچننيْ
روايتْمنودهْكهْپيامبْازْخداوندْنقلْميْفرمايدْكهْخداوندْفْرمودْ:مريض ْشدمْوفرزندْ
آدمْمراْعيادتْنكردْوتشنهْشدمْاماْفرزندْآدمْمراْآبْندادْپيامبْميْفرمايندْگفتمْايْ
پروردگارْآايْتوْهمْمريضْميْشويْفرمودْ:بندهْايْازْبندگامنْدرْْرويْزمني ْمريضْايْ
تشنهْميْشودْاماْكسيْبهْعيادتْاوْمنيْرودْوتشنهْراْآبْمنيْن ْوشاندْدرْصورتيكهْاگرْ
بهْعيادتْبروندْايْتشنهْراْآبْدهندْمزدْخودْراْازْمنْدرْايفتْميْْكنندْْْ.
(ْْ)2حديثْراْخباريْدرْكتابْصحيحْخودْدرْكتابْاجلهادِْببْفكاكْالْسريْازْ
اب ْموسي ِْب ْاين ْالفاظْآوردهْاستْ .فكواْالعانْ،يعينْالسريْواطعمواْاحلائعْ ،وعودْ
واملريضْودرْكتابْنكاحِْببْلزومْاجابتْدعوتْومهمانْعروسيِْبْاينْلفظْآوردهْ:
فكوالعانْواجيبواْالداعيْوعودْواْاملريضْ.ودرِْببْالْطعمهِْبْاينْلفظْ:اطعمواْاجلائعْ
وعودْواْاملريضْووْفكواْالعانْ.ودرْطبِْببْوجوبْعيادةْاملريضْودرْكتابْالْحكامْ
ِببْاصابةْاحلاكمْالدعوةِْبْلفظْ«ْفكواْالعانْواجيبواْالداعيْ.وابوداودْدرْكتابْاجلنائزْ
ِببْالدعاْللمريضْْ...مشارهْْ3105آوردهْاستْودارميْدرْسننشِْببْفكاكْالسريِْبْ
لفظْفكواْالعانْواطعمواْاجلائعْوامامْامحدْدرْمسندْخودْنيزْحديثْراْروايتْكردهْ
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ومی فرماید :وقتی فرد مسلمان از برادر مسلمان خود
عيادت می کند تا هنگام برگشت در خرفه بهشت است .پرسيده شد
()1
که خرفه بهشت چيست؟ فرمودند :بال آن.
توشه دعوتگران و مربيان :
1ـ لزوم عيادت مریض بعنوان رعایت یك عمل اجتماعی
بسيار مهم ،ومد نظر قرار دادن نكات ذیل براي تسهيل هر چه
بيشترکار.
ـ بياد داشتن مقدار اجر وپاداشی که براي فرد مسلمان از موقع
بيرون شدن جهت انجام دادن این مهم تا برگشت حاصل می شود.
ـ بياد داشتن اینكه بدون رعایت این آداب اجتماعی انسان
هرگز موفق به کسب اعتماد مردم وتأثير بر آنها نخواهد شد.
ودر آخر بيان داشتن اینكه عيادت مریض حق مسلم برادر
مسلمان اوست.
چناچه در حدیث آمده :حق مسلمان بر مسلمان پنج چيز
است1 .ـ جواب دادن سالم 2ـ عيادت مریض 3ـ تشييع جنازه 4ـ
()2
قبول دعوت5ـ جواب دادن عطسه.
======================================

استْْْ.
(ْْ)1امامْمسلمْحديثْراْدرْكتابْالبْوالصلةْوالدابِْببْفضلْعيادةْاملريضْازْ
ثوِبنْغلمْرسولْخداِْبْلفظْ:انْاملسلمْاذاْاعادْاخاهْاملسلمْملْيزلْفْخرفةْاجلنةْحيتْ
يرجعْودرْرواييتْديگرْمنْعادْمريضاَْملْيزلْفْخرفهْاجلنةْقيلْاي ْرسول ْاّللْوماْخرفةْ
اجلنة؟ْقالْجناحاْمشارهْْ2568آوردهْاستْ.
ْترمذيْدرْسننْخودْكتابْاجلنائزِْببْماجاءْفْعيادةْاملريضْآْوردهْوامامْامحدْدرْ
مسندْخودِْبْعبارايتْخمتلفْاينْحديثْراْروايتْكردهْاستْ.
ايتْ
(ْ)2خباريْاينْحديثْراْدرْكتابْاجلنائزِْببْ:الْمرِبتباعْاجلنائزْازْابوهريرهْْرو ْ
كردهْاستْ.
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الحديث الخامس
ىتْتُْؤِمنُواْ َوَْلْتُؤِْمنُواْ
اجلَْنَّْةَْ َح َّْ
اّللْصلیْهللاْعليهْوسلمَْْلْتَد ُْخلُو َْنْ ْ
قَالَْْ َر ُسولُْْ َِّْ
ل َْمْبَي نَ ُكمْْ
الس َْ
ىتْ َحتَابواْأ ََوَْلْأ َُدل ُكمْْ َعلَىْ َشيءْْإِ َْذاْفَ َعلْتُ ُم ْ
َح َّْ
شواْ َّ
وهُْ َحتَابَبْتُمْْأَف ُ
حديث پنجم
پيامبر فرمودند :داخل بهشت نمی شوید تا ایمان بياورید.
وایمان شما کامل نمی شود تا نسبت به همدیگر محبت داشته باشيد.
آیا شما را بكاري راهنمایی نكنم که هرگاه آن را انجام دهيد محبت
()1
بين شما بر قرار می شود .سالم را بين خود پخش سازید!
======================================

ْومسلمْدرْكتابْاجلنائزِْببْالنهيْعنْسبْالْمواتِْبْلفظْ:للمؤمنْعليْاملؤمنْ
ستْخصالْآوردهْاستْْ.
ْابنْماجهْنيزْدرْكتابْاجلنائزِْببْماْجاءْفْعيادةْاملريضْوامامْامحدْدرْمسندْ
خودِْبْالفاظْخمتلفيْآوردهْاستْْ.
(ْْ)1اينْحديثْراْمسلمْدرْصحيحْخودْدرْكتابْالميانِْببْ:بيانْانهْلْيدخلْ
اجلنهْالْاملومنونْحديثْمشارهْْ54آوردهْاستْْ.خباريْنيزْدرْالدبْاملفردِْ،ببْْافشاءْ
السلمْحديثْمشارهْْ980ازْابوهريرهْروايتْكردهْاستْ.
ْابوداودْهمْدرْسننْخودْكتابْاَلدبِْببْافشاءْالسلمْحديث ْمشارهْْ5193
تقريباِْبْمهنيْالفاظْآوردهْاستْ.
ابنْماجهْدرْمقدمهْسننْخودِْببْفْالميانْحديثْمشاهْْ ْ68وِببْافشاءْالسلمْبهْ
مشارهْْ3693مانندْابوداوودْروايتْكردهْاستْ.
وامامْامحدْدرْمسندشْدرْچندينْمودرْحديثْراْروايتْكردهْاستْ.
ودرْالفتحْالكبريِْبْلقظْ:والذيْنفسيْبيدهْلتدخلونْاجلنةْحيتْتؤمن ْواْآمدهْاستْ.
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شرح حديث:
این حدیث شامل یكی از آداب اجتماعی ،بزرگ اسالم است
که نقش بسزایی در آفرینش و پيدایش اعتماد ودوستی ميان مردم
دارد وبراي آنان احساس امنيت وآرامش را به ارمغان می آورد .این
ادب بزرگ اسالمی اشاعه ونشر فرهنگ سالم در بين مسلمانان
است؛ تا امنيت شامل حال همه افراد جامعه اسالمی گردد .ووسيله
بزرگی در ایجاد الفت ومحبت باشد .پيامبر بخاطر اینكه مسلمانان را
به اجرا وفرمان برداري هر چه بيشتر این ادب بزرگ اسالمی فرا
خواند به ذکر منافع آن پرداخته وفرموده :داخل شدن در جنت
واستفاده از نعمتهاي آن به ایمان آوردن منوط است وبرخوردارشدن
محبت بدون اشاعه فرهنگ سالم عموميت نمی یابد .بدون شك
کسی که فواید یاد شده در حدیث را بداند امكان ندارد که از
اجراي امر ودستور سالم خود داري کند و پيغمبرصلی اهلل عليه
وسلم چه نيكو گفته اند :که من داراي بيانی مختصر ولی پرمحتوا
()1
هستم.
======================================

امام ْنووي ْدرْدايض ْالصاحلني ْكتاب ْالسلم ِْببْنقل ْالسلمْ ْواَلمر ِْبفشائه ْازْ
ابوهريرهْبهْنقلْازْمسلمْروايتْكردهْاستْ.چنانچهْشيخْعبدالبديعْصقرْدرْخمتاراحلسنْ
والصحيحْحديثْمشارهْْ604ازْابوهريرهْبهْنقلْازْمسلمْآوردهْاستْْ.
(ْ)1اينْحديثْجزئيْازْحديثيْاستْكهْمسلمْدرْصحيحْخودْكتابْاملساجدْ
ومواضعْالصلةْازْابوهريرهِْبْاينْلفظْروايتْكردهْاستْ:نصرتِْبْالرعبْعليْالعدوْ
وأويتيتْجوامعْالكمْ،وبيناْأانْانئمْأتيتِْبفاتيحْخزائنْالرضْفوضعتْفْيديْ.
ْوامامْخباريْدرْكتابْاجلهادِْببْقولْالنيبْصليْاّللْعليهْوسلمْنصرتِْبلرعبْ...
ِبلفظْ:

مشعلهای هدایت برای رهروان راه دعوت

www.eslahonline.net

47

اَيات واحاديثي ديگر در موضوع سالم

ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ
ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﭼ
اي مومنان وارد خانه هایی نشوید که متعلق به شما نباشد،
ومگر بعد از اجازه گرفتن وسالم دادن بر ساکنان آن .این کار براي
شما بهتر است .اميد است شما این دستورات را مد نظر داشته باشيد.
ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ
()2
ﯨﯩﭼ
هر وقت داخل خانه اي شدید بر همدیگر سالم کنيد ،سالم
پربرکت وپاکی که به فرمان خدا مقرر است.
()3
ﭽﯿﰀﰁ ﰂﰃﰄﰅﰆﰇﭼ
و هنگامی که به شما سالم گویند  ،شما سالم نيكوتر از آن،
یا همانندش را پاسخ دهيد.
ﭽﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠﯡﯢﯣﯤﯥ
()4
ﯦﯧﭼ
()1

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

ْبعثتْجبوامعْالكلمْ...ودرْكتابْالتعبريِْببْ:روايْالليلِْبلفظْ.أعطيتْمفاتيحْ
الكلمْْ...ودرِْببْاملفاتيحْفْاليدْودرْكتابْالْعتصامِْببْ:قول ْالنيب ْ(ص)ْبعثتْ
جبوامعْالكمْآوردهْاستْ.
ْوترمذيْدرْصحيحْخودْابوابْالسريِْببْماْجاءْفْالغنيمهِْبلفظْاعطيتْجوامعْ
الكلمْونسائيْدرْسننْكتابْاجلهادِْببْوجوبْاجلهادِْبْعبارتْخب ْاريْآوردهْاستْ.
(ْ)1سورهْالنورْْْْ27ْ:
(ْْ)2سورةْالنورْْ61ْ:
(ْْ)3سورةْالنساءْْ86ْ:
(ْْ)1سورةْالذارايتْْْ25ْ،ْ24ْ:
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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؟
فرمودند :غذا دادن گرسنگان وسالم کردن بر کسی که آن را می
()1
شناسی یا نمی شناسی.
حضرت ابوهریره می فرماید پيامبر فرمودند :وقتی که خداوند
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
است .آدم رفت وفرشتگان را چنين سالم کرد :السالم عليكم
فرشتگان جواب دادند :السالم عليكم ورحمۀ اهلل .در جواب «رحمۀ
()2
اهلل » را افزودند.
======================================

ْستذانْ
(ْْ)2حديثْراْخباريْدرْكتابْالميانِْببْاطعامْالطعامْ ْ...ودرْكتابْال ُ
ِببْالسلمْللمعرفةْوغرياملعرفهْآوردهْاستْ.
ْمسلمْنيزْدرْكتابْالميانِْببْبيانْتفاضلْالْسلمْْ...ازْعبداّللْبنْعمرْروايتْ
منودهْاستْابوداوودْدرْسننْخودْدرْكتابْالدبِْببْافشاءْالسلمْمشارهْْ5194
ونسائيْدرْكتابْالميانِْببْايْالْسلمْخريآوردهْاستْ.
ْابنْماجهْدرْسننْخودْدرْكتابْالْطعمهِْببْاطعامْمشارهْْ3235آوردهْْ.
ْوامامْامحدْدرْمسندْخودِْبلفظْايْالْعمالْخريْآوردهْاستْْ.
(ْْ)3اينْحديثْراْخباريْدرْكتابْالستئذانِْببْبدوْالسلمْازْابوهريرهْ(رض)ْ
چننيْروايتْكردهْاستْ:خداوندْآدمْراْمطابقْصورتْخويشْآفريدْبهْقامتْشصتْ
ذرعْسپسْگفتْ:بروْوبرْآنْمجعْفرشتكانْنشستهْسلمْكنْوجوابْآهناْراْگوشْكنْكهْ
جوابْآهناْسلمْتوْوفرزندانتْاستْ.پسْآدمْآمدْبرْفرشتگانْچننيْسلمْكردْ:السلمْ

مشعلهای هدایت برای رهروان راه دعوت

www.eslahonline.net

49

حضرت براء فرزند عازب می گوید :پيامبر صلی اهلل عليه
وسلم ما را به هفت چيز فرمان دادند1 .ـ عيادت مریض 2ـ تشييع
جنازه 3ـ جواب عطسه 4ـ کمك به ضعيفان  5ـ کمك به مظلومان
6ـ سالم 7ـ کمك به کسی که قسم خورده در انجام آنچه بر آن قسم
()1
یاد کرده.
حضرت عبداهلل فرزند سالم رضی اهلل عنه می فرماید :شنيدم از
رسول خدا که ميگوید :اي مردم سالم را ميان خود پخش کنيد
وگرستگان را غذا دهيد وصله رحم را رعایت کنيد ودر هنگامی که
مردم خوابيده اند نماز بخوانيد وبا اطمينان خاطر وارد جنت شوید.
()2

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

عليكمْ.آهناْجوابْدادندْ:السلمْعليكْورمحةْاّللْوبركاتةْْ
ْامامْمسلمْنيزْحديثْراْدرْكتابْاجلنهْوصفتهِْْ...ببْيدخلْاجلنةْْ...ازْابوهريرهْ
روايتْكردهْاستْْ.
ايتْ
(ْْ)1حديثْراْخباريْدرْكتابْالْستئذانِْببْافشاءْالسلمِْبْمهنيْلفظْرو ْ
كردهْكهْدنبالهْآنْازْاينْقرارْاست!ْْ...وهنيْعنْالشربْفْالفضه ْوهناان ْعنْختتمْ
الذهبْوعنْركوبْاملياثرْوعنْلبسْاحلريرْ،والديباحْ،والقسيْوالستبقْ.
ْعباراتْخمتلفْاينْ
ْمهچننيْدرْكتابْاجلنائرْودرْمظاملْ،نكاحْ،اشربهْ،لباسْوادبِْب ْ
حديثْراْروايتْكردهْاستْ.مسلمْنيزْدرْصحيحْخودْكتابْاللباسْ ْوالْزينهِْببْحترميْ
استعمالْاانءْالذهبْْ ْ...مشارهْْ 2066مانندْخباريْآوردهْاستْ .ترمذيْهمْدرْسننْ
خودْكتابْالدبْونسائيْدرْكتابْاجلنائزِْببْدرْامرِْبتباعْاجلنائرْوِببْابرارْقسمْ
آوردهْاستْ.امامْامحدْنيزْحديثْراْدرْمسندْخودْروايتْكردهْاستْْ.
(ْ)2حديثْراْترمذيْدرْسننْخودْاب ْوابْصفةْالقيامهْذكرْكرده ْاماْمجلهْ ْ:وصلواْ
الرحامْراْذكرْنكردهْاستْ.
ْوابنْماجهْدرْسننْخودْكتابْاقامةْالصلةِْببْجاءْفْقيامْالليلْمشارهْْ1334
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توشه دعوتگران ومربيان
( )1تأکيد بر تعميم و ترویج سالم بين مسلمانان تا به آنها
احساس امنيت وآرامش دست دهد وقلب هاي شان به همدیگر
نزدیك شود .بكار گرفتن موارد ذیل انسان را در انجام این وظيفه
اجتماعی ممد قرار می گيرد.
ـ بياد داشتن مقدار اجروثوابی که از افشاء سالم عاید انسان
ميگردد.
ـ بياد داشتن اینكه سالم وسيله موفق در نزدیك کردن قلبها به
همدیگر است.
ـ بياد داشتن اینكه سالم حق هر مسلمان بر مسلمان دیگر است.
ـ ودر آخر باید انسان بداند که از طرف خدا ورسولش مأمور
است ومؤمنان راستين براي رسيدن به کاميابی چاره اي جز سمع
وطاعت در مقابل دستورات خدا را ندارد.
( )2از روشهاي دعوت وتربيت متذکر شدن منافع وفوایدي
است که در قبال مسئوليتهاي که انسان انجام می دهد بآن دست می
یابد .چون بيان این فوائد ومنافع نفسها را جهت کار وکوشش
هميشگی بسوي هدف به حرکت درمی آورد .زیرا انسان چنانچه
گفته اند بندهُ منفعت ومصلحت خود است.
======================================

ودرْاطعمهِْببْاطعامْمشارهْْ3251ودارميْدرْسننْخودْكتابْالطعمهِْببْفْاطعامْ
الطعامْبلفظْ:اعبدواْالرمحنْْ...آوردهْاستْ.
وامامْامحدْدرْمسندْخودْمانندْروايتْدارميْنقلْكردهْاستْ ْودرْالفتحْالكبريْهمْ
واردْشدهْاستْْْ.
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الحديث السادس
ْ
ِ
اّللْصلَّىْ َّْ ِ
اعةْْ ُْثَّْقَ َع َْدْيَذُك ُْرْ
صْلَّىْالغَ َداةَِْْ ْ
فْ َمجَ َ
اّللُْ َعلَيْهْ َو َسْلَّ َْمْ َمنْْ َ
قَالَْْ َر ُسولُْْ َّْ َ
ىت ْتَطلُ َْع ْ َّ
نيَْْكانَتْ ْْلَْهَُْْكأَج ِْر ْ َح َّجةْ ْ َو ُعم َرةْ ْْقَالَْ ْقَالَْْ
صلَّى ْ َرك َعَتْ ِْ
الشم ُْ
اّللَ ْ َح َّْ
َّْ
س ْ ُْثَّ ْ َ
اّللُْ َعلَيِْهْ َو َسلَّ َْمْ َاتَّْمةْْ َاتَّْمةْْ َْات َّمةْْ
صلَّىْ َّْ
َر ُسولُْْ َِّْ
اّللْ َ
ْ
حديث ششم
رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم فرموده اند :کسی که نماز صبح
را با جماعت اداء کند سپس در جاي خود نشسته تا طلوع خورشيد
مشغول ذکر خدا باشد ،پس از طلوع آفتاب دو رکعت نماز بخواند
()1
اجر یك حج و عمره کامل را به دست می آورد.
شرح حديث:
نيرو وتوان فرد مسلمان به تنهایی کم وضعيف است ولی با
کمك گرفتن از نيرو وتوان خداوند قوت می گيرد .به همين جهت
الزم است انسان ساعت هایی از زندگی خود را به محاسبه نفس
ومناجات با پروردگار وتجدید عهد با او اختصاص دهد .در همين
راستا پيامبرصلی اهلل عليه وسلم توصيه می کند اگر کسی نماز صبح
======================================

(ْ)1حديثْراْترمذيْدرْكتابْالصلةِْببْماْذكرْمماْيستحبْمنْاجللوسْ...
ْبه ْمشاره ْْ 583از ْانس ْبن ْمالك ْروايت ْكرده ْوگفتهْ :هذا ْحديث ْحسن ْغريبْ
مباركفوريْشارحْترمذيْميْگويدْ:ترمذيْاينْحديثْراْحسنْدانستهْْ.اگرْچهْدرْسندْ
اردْ
اينْحديثْابوخللْهستْكهْدرْتعديلْاوْجايْترديدْاستْاماْحديثْش ْواهديْد ْ
كهْصحتْآنْراْتييدْميْكندْ.
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را با جماعت بگذارد سپس در جایگاه خود تا بر آمدن خورشيد
به ذکر خدا مشغول شود آن وقت دو رکعت نماز اشراق بخواند،
اجر وثواب او برابر کسی خواهد بود که یك حج وعمره کامل بجا
آورد.
احاديثي در بيان فضيلت اين وقت :
پيامبر فرمودند :کسی که در جایگاه خود بعد از نماز صبح
بنشيند وتا وقت نماز اشراق به ذکر خدا مشغول باشد آنگاه دو
رکعت نماز بخواند گناهانش بخشيده می شود اگر چه از کفهاي
()1
دریا هم بيشتر باشد.
جابر فرزند سمره ميگوید :پيامبر چون نماز صبح را می خواند
()2
تا خورشيد کامال طلوع می کرد از جاي خود تكان نمی خورد.
آبی امامه می گوید :پيامبر (ص) فرمود :کسی که نماز صبح را
با جماعت ادا کند سپس در جاي خود نشسته تا هنگام برآمدن
آفتاب به ذکر خدا مشغول گردد آن وقت دو رکعت نماز بخواند مزد
()3
حج وعمره را دریافت کرده است.
======================================

(ْْ)1حديثْراْابوداودْدرِْببْصلةْالضحيْبهْمشارهْْ1287آْوردهْمهچننيْامامْ
امحدْدرْمسندشْآنْراْنقلْكردهْْ.
(ْْ)2اينْحديثْراْمسلمْدرْكتابْاملساجدِْببْفضلْاجللوسْْ...آوردهْاستْ.
وابوداودْدرْسننْخودْدرْكتابْالدبْفْالرجلْجيلسْمرتبعاْبهْمشارهْْ4850آوردهْ
استْ.
ترمذيْدرْسننْكتابْالصلةْونسائيْدرْكتابْاللهوِببْقعودْالمامْْ...آوردهْاستْ
امامْامحدْهمِْبْعبارِتايْخمتلفْحديثْراْدرْمسندْخ ْودْآوردهْاستْ.
(ْْ)3امامْمنذريْاينْحديثْراْدرْكتابْترغيبْوترهيبْبهْمشارهْْ6آوردهْوگفتهْاينْ
حديثْراْطبانِْبسندْخوبْروايتْكردهْاستْْ.
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توشه دعوتگران ومربيان
1ـ اهميت ذکرکردن در فرصتی که از نماز صبح تا طلوع
آفتاب در اختيار انسان است .به شرطی که انسان خسته نباشد یا کار
فرضی نداشته باشد .در نظر گرفتن نكات ذیل او را در این کار یاري
می کند.
ـ دانستن این مطلب که این وقت نسبت به دیگر او قات براي
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
است وقت تقسيم ارزاق بين مخلوقات است .هر کس به اندازه
تالش از آن بهره مند می شود.
ـ دانستن مقدار اجر ومزدي که در قبال زنده داشتن این وقت
نصيب انسان می شود.
ـ به یاد داشتن اینكه بزرگان امت اسالمی سعی وتالش بسيار
در استفاده کردن از این وقت داشته اند .چنانچه از عمر بن عبدالعزیز
نقل است که او هميشه این وقت را با عبادت می گذارند واگر
روزي خواب بر او غلبه می کرد در حال گردش در صحن خانه
اش ،می گفت :چگونه این چشم می خوابد در حالی که نمی داند
که جایگاه او بهشت است یا دوزخ.
ـ اهميت نماز اشراق چنانچه در حدیث آمده است این نماز
شكرانه نعمتهاي خدا بحساب می آید .پيامبر صلی اهلل عليه وسلم
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
وهمخوابی با همسر هر یك صدقه بحساب می آید .ودو رکعت نماز
اشراق جاي همه این اعمال را می گيرد.
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الحديث السابع
ْ
ّللُ ْ َعلَيِْه ْ َْو َسلَّ َْم ْيَ ُقولُْ ْإِ َّْن ْأ ََّولَْْ
صلَّى ْا َّْ
ت ْ َر ُسولَْ ْ َِّْ
َب ْ ُه َري َرةَْ ْقَالَْ ْ َِمسع ُْ
َعنْ ْأِ ْ
اّلل ْ َ
يتَْبِِْهْفَْ َع َّرفَْهُْنَِع َمْهُْفَْ َع َرفَ َها ْقَالَْْفَ َماْ
ضىْيَوَْم ْال ِقيَ َامِْة ْ َعلَيِْهْ َر ُجلْْاسْتُش ِه َْد ْفَْأُِ ْ
الن ِْ
َّاسْيُق َ
ت َِْلَنْْ
َّك ْقَاتَل َْ
َكن َْ
ت ْ َول ِْ
ت ْقَالََْْْك َْذب َْ
ىت ْاستُش ِهدْ ُْ
يك ْ َح َّْ
ت ْ ِف َْ
ت ْفِ َيها ْقَالَْ ْقَاتَل ُْ
َع ِمل َْ
ي َقالَْْج ِريءْْفَ َقدْْقِ ْ ِ ِِ
فْالنَّا ِْرْ َوَْر ُجلْْتَ َعلَّ َْمْ
ىتْأُلْ ِق َْيِْ ْ
بْ َعلَىَْْوج ِهِْهْ َْح َّْ
س ِح َْ
ُ َ
يلْ ُْثَّْأُم َْرْبْهْفَ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ت ْف َيها ْقَالَْْ
ُيتَ ْبْه ْفَ َعَّْرفَْهُ ْْن َع َمْهُ ْفَْ َع َرفَ َها ْقَالَْ ْفَ َما ْ َعمل َْ
ال ِعل َْم ْ َو َعل َمْهُ ْ َوقَ َرْأَ ْال ُقرآ َْن ْفَأِ ْ
تْول ِ
تْال ِعل َْمْلُِي َقالَْْ
َّكْتَ َعلَّمْ َْ
َكن َْ
تْفِ َْ
تْال ِعل َْمْ َو َعلَّمتُْهُْ َوقَ َرأ ُْ
تَ َعلَّم ُْ
يكْالْ ُقرآ َْنْقَالََْْْك َذب َْ َ
ِ
ِ
ِ ِِ
ىتْ
ب ْ َعلَى ْ َوجْ ِهِْه ْ َح َّْ
س ِح َْ
َع ِْامل ْ َوقَ َرأ َْ
ت ْال ُقرآ َْن ْلُي َقالَْ ْ ُه َْو ْقَا ِرئْ ْفَْ َقدْ ْقي َْل ْ ُْثَّْأُم َْر ْْبْه ْفَ ُ
ُيتَْبِِْه ْفَ َع َّرفَْهُْ
الُْْكلِ ِْه ْْفَأِ ْ
ف ْال َم ِْ
اّللُْ َعلَي ِْه ْ َوأَع ْطَ ْاهُ ِْْمنْ ْأَصنَا ِْ
ف ْالنَّا ِْر ْ َوَر ُجلْ ْ َو َّس َْع ْ َّْ
أُل ِق َْي ِْ ْ
تِْْمنْْ َسبِيلْْ ُِْحتبْْأَنْْيُن َف َْقِْْف َيهاْإَِّْلْ
تْفِ َيهاْقَالَْْ َْماْتَ َركْ ُْ
نَِْع َمْهُْفَ َع َرفَ َهاْقَالَْْفَ َماْ َع ِمل َْ
ت ْول ِ
يل ْ ُْثَّْْأُِم َْر ْبِِْهْ
ت ْلُِيْ َقالَْ ْ ُْه َْو ْ َج َوادْ ْفَ َقدْ ْ ِق َْ
َّك ْفَ َعلْ َْ
َكن َْ
ت ْفِ َيها ْل َْ
أَن َفق ُْ
َك ْقَالََْْْك َذب َْ َ
فْالنَّا ِْرْْْ
بْ َعلَىْ َوج ِهِْهْ ُْثَّْأُل ِق َْيِْ ْ
س ِح َْ
فَ ُ
ْ
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
اقرار می کند که از آن نعمتها استفاده کرده است .خداوند می گوید:
براي شكر این نعمتها چه کرده اي می گوید :در راه تو جهاد کردم
تا شهيد شدم خداوند می گوید :دروغ می گویی بلكه تو جهاد
کردي تا مردم بگویند او شجاع وبا جرئت است .آنها نيز گفتند.
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سپس دستور داده می شود تا او را در دوزخ اندازند .ومردي
دیگر که علم وقرآن آموخته وآن را به مردم تعليم داده ،نعمتهاي خدا
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
گویی بلكه علم آموختی تا بگویند فالن عالم است وقرآن خواندي تا
بگویند فالن قاري است واین نيز گفته شد .پس دستور داده می شود
تا در جهنم انداخته شود.
ومرد دیگري که خداوند زندگی مرفه به او ارزانی داشته
وانواع مال وثروت دنيا در اختيار او گذاشته ،نعمتهاي خدا باو یاد
آوري می شود او نيز اقرار می کند خداوند می گوید :در قبال این
نعمتها چه کردي می گوید :هيچ راهی از راه هاي خير که انفاق
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
کار را کردي تا گفته شود سخاوتمند است واین هم گفته شد .پس
()1
دستور داده می شود تا در جهنم انداخته شود.
شرح حديث:
======================================

(ْْ)1اينْحديثْراْمسلمْدرْكتابْالْمارهِْببْْ:منْقاتلْللرايءْْ...مشارهْْ1905
ازْابوهريرهْروايتْكردهْ.ونسائيْدرْكتابْاجلهادِْببْ:منْقاتلْليقالْفلنْجريْآوردهْ
وامامْامحدْنيزْدرْمسندْخودْآنْراْروايتْكردهْ.شيخْعبدالبديعْصقرْدرْخمتارْاحلسنْ
والصحيحْمشارهْْ2626ازْابْامامهْروايتْكردهْوگفتهْاينْحديثْْروايتْخباريْاستْ.
اينْحديثْدرْمشارْاحاديثْقدسيْنيزْواردْشدهْْ.
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ارزش اعمال با کثرت وبزرگی آن تعيين نمی شود بلكه با
دو معيار ،اخالص ومطابقت با روش الهی مورد ارزشيابی قرار
ميگيرد ،خداوند در آیه آخر سوره کهف می فرماید:
ﭽﰐﰑ ﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚﰛﰜﰝﭼ
الكهف١١٠ :

وکسی که خواهان مالقات پروردگارش است .باید عمل
شایسته انجام دهد ودر عبادت او احدي را شریك نسازد.
بنابر این اصل ،چه بسيار اعمال بزرگی که خداوند بر آنها مهر
بازگشت می زند وارزشی براي آنها قائل نمی شود ،چون یا از
عنصر اخالص تهی است یا مطابق روش مورد تأیيد خداوند انجام
نگرفته ،وچه بسا اعمال کمی است که مورد قبول خداوند قرار
گرفته وصاحبانشان مورد تعریف وتأیيد خداوند گشته ورضایت او
را جلب نمایند .زیرا از دو عنصر اخالص ومطابقت با روش
خداوندي برخوردار بوده اند .حدیثی که اینك مورد بحث ماست از
عاقبت و سرانجام سه گروه از مردم صحبت می کندکه با وجود ثبت
اعمال بزرگی در نامه اعمال آنها باز هم روانه جهنم می گردند
وهيچكس بداد آنها نمی رسد زیرا هدف آنها از انجام این اعمال
جلب رضایت مردم بوده است.
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
شيرین خود را فدا کردند ودر این راه هدفی جز اینكه مردم آنها را
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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
صورتی که خداوند نيات آنها را ضبط می کند ودر روز قيامت با
دقت وشدت آنها را مورد محاسبه قرار می دهد .خداوند محكمه
عدالت وقضاوت را در روز قيامت باز می کند ونعمت خود را به
این گروه یاد آوري نموده آنگاه می پرسد :در قبال این نعمتها چه
کردید؟ آنها چون حقيقت را در می یابند وخود را بی یار ویاور می
بينند می خواهند کرده خود را توجيه کنند وچنين وانمود کنند که
کارهایشان فقط براي رضاي خدا بوده آنجاست که خداوند آنها را
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
اینكه با ذلت وحقارت داخل جهنم شوید .پس دستور خداوند صادر
می گردد تا در جهنم انداخته شوند.
گروه دوم :افرادي هستند که خداوند آنها را به علم اندوزي
وآموزش آن بين مردم وقرائت وفهم آن واستنباط احكام مفتخر
ساخته ومناسب بود آنها براي شكرگزاري این نعمت هدف از علم را
رضاي خدا قرار می دادند ولی شيطان آنها را فریب داد تا علم را
براي ریاء وکسب جاه ومقام در بين مردم بكار برند وآنها نيز راه
شيطان را پيمودند .غافل از اینكه خداوند همه چيز حتی وسوسه ها
قلبی آنها را می شمارد وفرداي قيامت حقيقت اعمال آنها را آشكار
می سازد وچون در درگاه خداوند حاضر می شوند حقایق فراموش
شده یادشان می آید چنانچه خداوند می گوید:
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ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜ الزمرْْ47،48ْ:
واز جانب خداوند چيزهایی که هيچ گمان آن را نمی کردند
ظاهر می شود و اعمال زشت آنها آشكار می گردد وآنچه را مورد
تمسخر قرار می دادند براي آنها محقق می شود» .
خداوند از علمی که به آنها ارزانی داشته سوال می کند که
چقدر به آن عمل کردند ودر چه هدفی بكار برده اند؟ آنها به گمان
اینكه با دروغ می توانند از عذاب خداوند فرار کنند دست به دروغ
زده می گویند :علم آموختيم وبدیگران آموزش دادیم وقرآن خواندیم
فقط براي رضاي تو .پس خداوند مشت آنها را باز ميكند ومی گوید:
آنها این کار را براي جلب رضایت و خشنودي مردم انجام دادند وبا
ین مقصود خود نایل آمده اند واینك مردم گواه بر صدق این موضوع
هستند .آن وقت چاره اي جز سكوت همراه با رسوایی وندامت
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
بود که در قبال این نعمت بزرگ آن را در راه خير جهت رضاي خدا
انفاق کنند ولی دنيا با زرق وبرق خود بر آنها خندید تا آن را براي اسم
وآوازه خود خرج نمایند وچون این زندگی دنيا به پایان رسيد وبا
خداي خود روبرو گشتند خداوند آنها را مورد سؤال قرار داد که در
قبال مالی که به شما ارزانی داشتم چه کردید و در چه هدفی خرج
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

60

مشعلهای هدایت برای رهروان راه دعوت

www.eslahonline.net

آنها سخاوتمند گفته شود وهمچنين هم شد ،واینك مردم گواه
هستند .سپس دستور می دهد تا در آتش جهنم سرنگون شوند.
و به همين گونه آنها به جزاي عملكردهاي زشت خود می
رسند وغير از خدا هيچ یاوري نمی یابند.
در اینجا الزم است جهت روشن تر شدن موضوع عناوین ذیل
را مورد بحث قرار دهيم.
ـ حقيقت ریاء چيست؟
ـ ضررهاي ریاء کدام است؟
ـ اسباب وعللی که انسان را به ریاء مبتالمی سازد
ـ آیات واحادیثی در مذمت ریاء
ـ عالمتها ونشانه هاي ریاء
ـ اسباب رهایی از ریاء
1ـ حقيقت رياء :

اما حقيقت ریاء آن است که هدف از انجام هر عمل نيكو جلب
خشنودي مردم باشد و به اميد دست یافتن به نام نيك ،شهرت وجاه
ومقام صورت گرفته باشد.
2ـ آفت وضرر هاي رياء :

بنابر آنچه گذشت ریاء یك خصلت بسيار مضر ومهلك است.
زیرا شرك بحساب می آید ومفاسد شرك قرار زیر است.
1ـ شرك ظلم بزرگ است .چنانچه قرآن از قول لقمان چنين
حكایت می کند :لقمان در وقت نصيحت کردن به فرزندش گفت:
اي فرزند به خدا شرك نورز که همانا شرك ظلمی بزرگ است.
2ـ افتراء وگمراهی بزرگی است .چنانچه قرآن می گوید:
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ﭽﮰﮱﯓﯔﯕﯖ ﯗﯘﭼ
وهر که براي خدا شریكی قایل گردد ،گناه بزرگی را مرتكب
شده است .
ومی فرماید:
()2
ﭽﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﭼ
هرکه براي خدا شریك قرار دهد ،به راستی بسی گمراه گشته است.
3ـ اعمال را از بين می برد چنانچه خداوند می فرماید:
()3
ﭽﮰﮱﯓﯔﯕﯖ ﯗﯘﭼ
اگر شرك می ورزیدند :هر آنچه می کردند هدر می رفت.
()4
ﭽﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ
اگر شرك ورزي کردارت هيچ ونابود می شود واز زیانكاران
خواهی بود.
4ـ سبب ترس ودلهره قلبها می شود .همانگونه که خداوند
ميفرماید:
ﭽﭦ ﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬ ﭭﭮ ﭯﭰ
()5
ﭱﭲﭳﭴ ﭼ
در دلهاي کافران رعب وهراس خواهيم انداخت .از آنرو که
چيز هایی را شریك خدا ساخته اند که خداوند دليل وبرهانی به آن
()1

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

(ْْ)1سورهْنساءْْْ48ْ:
)ْْسورهْنساءْْْ116ْ:
(ْ 2
(ْْ)3سورهْانعامْْ88ْ:
(ْْ)4سورهْزمرْْ65ْ:
(ْْ)1سورهْآلْعمرانْْ151ْ:
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فرونفرستاده است.
()1
ﭽﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﭼ
بی گمان خداوند شرك ورزیدن به خود را نمی آمرزد وپائين
تر از آن را از هر کس که بخواهد می بخشد.
6ـ راه جنت را می بندد وراه جهنم را می گشاید.
()2
ﭽﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ ﭼ
بيگمان هر کس شریكی براي خدا قرار دهد .خدا جنت را بر
او حرام کرده است وجایگاه او آتش است.
3ـ اسباب وعللي كه انسان را به رياء مبتالء مي سازد :

( )1عالقه به ستایش مردم ،شهرت طلبی وکسب تعریف
وتمجيد مردم.
( )2پرهيز از مذمت وخورده گيري مردم.
( )3اميد به آنچه در دست مردم است.
دليل این مدعا احادیث زیر است.
ابوموسی رضی اهلل عنه روایت می کند که یكی از روستائيان
از پيامبر خدا صلی اهلل عليه وسلم سوال کرد .مردي بخاطر
احساسات قومی ومردي به منظور جاه ومقام ومردي براي اسم
وآوازه می جنگند .کدام یك جهاد در راه خدا محسوب می شود.
پيامبرصلی اهلل عليه وسلم فرمودند :کسی که براي اعالء دین خدا به
()3
جنگد در راه خدا است.
======================================

(ْْ)2سورهْنساءْْْ116ْ:
(ْْ)3سورهْمائدهْْْ72ْ:
(ْْ)1اينْحديثْراْامامْخباريْدرْكتابْمخسْ،جهادْ،توحيدْوعلمِْبْعبارِتايْ
هْعبارتْخباريْذكرْ
ْ
خمتلفيْآوردهْاستْ.وامامْمسلمْدرْكتابْالْمارهِْبْالفاظيْنزديكْب
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در حدیث دیگري رسول خدا صلی اهلل عليه وسلم می
فرمایند :کسی که از جنگيدن هدفی جز زانوبند شتري را نداشته
()1
باشد فقط به همان هدف می رسد.
چنانچه مالحظه می فرمایيد حدیث اول دليل سبب اول از
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.
4ـ احاديثي در مذمت رياء

آیات واحادیث بسيار در مذمت ریاء آمده است که ماقسمتی از
آن را قبالً بيان کردیم واینك پاره اي از احادیث دیگر در این زمينه را
ذکر می کنيم.
پيامبرصلی اهلل عليه وسلم می فرمایند :کسی که ریاء کاري
()2
وشهرت طلبی نماید خداوند او را بدنام می گرداند.
همچنين پيامبر می فرمایند :بيشترین ترس من بر شما از شرك
اصغر است .گفتند :شرك اصغر چيست اي رسول خدا؟ فرمودند ریاء
روز قيامت چون بندگان جزاء داده می شوند خداوند به ریاکاران
======================================

كردهْاستْ.مهچننيْامامْابوداودْ،امامْترمذيْ،امامْنسائيْوابنْماجهْحديثْراْدرْكتابْ
اجلهادْآوردهْاندْ،امامْامحدْنيزْدرْمسندْخودْحديثْراْروايتْكردهْاستْْ.
نيزْدرْ
(ْْ)2اينْحديثْراْامامْنسائيْازْعبادةْبنْالصامتْدرْكتابْجهادْ ْودارميْ ْ
اْذكرْكردهْاستْْ.
كردهْاندْ،چنانچهْامامْامحدْهمْدرْمسندْآنْر ْ
ْ
كتابْجهادْروايتْْ
(ْْ)1اينْحديثْراْامامْخباريْوامامْمسلمْوامامْترمذيْوامامْابنْماجهْوامامْامحدْ
روايتْكردهْاندْْ.
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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.
 5ـ نشانه ها وعالمتهاي رياء :

بعضی از نشانه هاي ریاء به قرار زیر است:
1ـ فرد ریاء کار در تنهایی تنبل ولی در جمع مردم چاالك
وبانشاط است.
2ـ اگر کارش مورد تعریف وستایش مردم قرار گيرد آن را
زیاد انجام می دهد .ولی اگر مورد خورده گيري ومذمت مردم قرار
گيرد کم انجام می دهد.
حضرت علی رضی اهلل عنه می گوید :ریاء کار عالمتهایی
دارد که از آن جمله تنبلی در وقت تنهایی ونشاط در جمع است.
وموقعی که عملش مورد تأیيد وستایش مردم قرار گيرد به کثرت
انجامش می دهد وچون مورد مذمت قرار گيرد در انجام دادن آن
()3
کوتاهی می کند.
6ـ وسائل رهايي از رياء :

دانستن نكات ذیل به انسان در رهائی یافتن از ریاء کمك

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

(ْ)2اينْحديثْراْامامْامحدْازْحممودبنْلبيدْروايتْكردهْاستْْْ.
(ْ)3حديثْراْبنْماجهْازْابْهريرهْروايتْكردهْاستْْ.
(ْْ)1اينْمطلبْراْامامْغزايلْدرْاحياءْذكرْكردهْاستْْ.
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ميكند.
1ـ اینكه بداند خداوند بر تمام حاالت او آگاه است حتی
آنچه را در دل پنهان می دارد نيز می داند .چناچه پيامبر خدا به ابوذر
چنين وصيت می کند که اي اباذر کارت را بخوبی انجام ده زیرا
ناقدش بسيار بينا است.
2ـ اینكه بداند اگر به ریاء کاري ادامه دهد بزودي حقيقت
کارش در جلو خالئق در روز قيامت آشكار خواهد شد ورسوایی
او در پی خواهد داشت.
3ـ وبداند افرادي که او بخاطر شان ریاء کاري می کند هرگز
نفعی به او نخواهند رساند وعذابی را از او دور نخواهند کرد.
4ـ وبداند که ریاء عمل را باطل ساخته آن را بر باد می دهد.
5ـ وبداند که ریاء انسان را از بهشت محروم می کند وبراي
هميشه گرفتار آتش می سازد.
توشه دعوتگران ومربيان :
از حدیث مذکور در می یابيم که:
1ـ دوري از ریاء چه کم باشد یا بسيار الزم است .تا خداوند
رستگاري وکاميابی را در دنيا قرین اعمال ما بگرداند ونجات
وپيروزي را در آخرت به ما عطا کند وبا رضایت ما را وارد بهشت
گرداند .خصوصاً از ریاء در جهاد ،نشر علم وانفاق پرهيز جدي
ضرورت است.
2ـ فيصله وقضاوت در روز قيامت بسيار دقيق خواهد بود
چنانچه خداوند می فرماید:
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ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ

()1

روزي که خداوند همگان را زنده می گرداند وآنان را از کار
هایی که کرده اند آگاه می سازد ،کار هایی که ایشان آنها را
فراموش کرده اند ولی خداوند آنها را شمارش کرده است.
()2
ﭽﮗﮘﮙﮚ ﭼ
وپروردگار تو بر کسی ظلم نمی کند.

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

(ْ)1جمادلهْْْ6ْ:
(ْ)2كهفْْ49ْ:
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الحديث الثامن
َّاسْاتَّ ُقواْ َه َذاْ
اتْيَومْْفَ َقالَْْأَي َهاْالن ُْ
اّللُْ َعلَيِْهْ َو َسلَّ َْمْذَ َْ
صلَّىْ َّْ
َخطََبنَاْ َر ُسولُْْ َِّْ
اّللْ َ
ِ
فْنَت َِّق ِْيهْ َو ُه َْوْ
اّللُْأَنْْيَ ُقولَْْ َوَكي َْ
اءْ َّْ
يبْالنَّم ِْلْفَ َقالَْْلَْهُْ َمنْْ َش َْ
الشر َْكْفَِإنَّْهُْأَخ َفىِْمنْْ َدبِ ِْ
ك ِْمنْ ْأَنْ ْنُش ِر َْكْ
اّلل ْقَالَْ ْقُولُوا ْاللَّ ُه َّْم ْإِانَّْ ْنَ ُعوْذُ ْبِ َْ
يب ْالنَّم ِْل ْ َْاي ْ َر ُْسولَْ ْ َِّْ
أَخ َفى ِْمنْ ْ َدبِ ِْ
()1
كْ َشيئًاْنَعلَ ُمْهُْ َونَسَتغ ِف ُر َْكْلِ َماَْْلْنَعلَ ُْمْ
بِ َْ
ْ
حديث هشتم
روزي رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم خطبه اي ایراد نموده و
فرمودند  :اي مردم خود را از شرك نگهدارید ،زیرا نفوذ شرك
مخفی تر از آواز پاي مورچه می باشد  .کسی گفت  :چگونه خود را
از شر آن نجات دهيم در حاليكه مخفی تر از آواز پاي مورچه
ميباشد ؟ فرمودند  :بگویيد  :پروردگارا من از اینكه دانسته بتو شرك
ورزم بتو پناه می برم واگر ندانسته مبتال به شرك شوم از تو آموزش
می طلبم
شرح حديث:
اسالم تأکيد زیاد دارد تا مسلمان عبادت خود را فقط براي
خداي یگانه انجام دهد تا خداوند هميشه همراه ومؤید ویاور او
باشد چنانچه خداوند می فرماید:
======================================

(ْْ)1اينْحديثِْبْمهنيْعبارتْدرْفتحْكبريْآمدهْاستْوامامْامحدْنيزْدرْمسندْآنْ
راْذكرْمنودهْاستْوعلمهْآلبانْدرْصحيحْاجلامعْالصغريْبهْمشارهْْ3625ازْحضرتْ
ابوبكرْروايتْكردهْاستْْ.
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ﭽﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﭼ
بی گمان خدا همراه کسانی است که تقوي پيشه کنند وبا
کسانی است که نيكوکار باشند.
()2
ﭽﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﭼ
کسانی که براي ما به تالش ایستند ودر راه ما جهاد کنند آنان
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
ومظاهر آن مخالفت می کند وآن را ظلم بزرگ قلمداد می نماید.
()3
ﭽﭱﭲﭳﭴﭵﭼ
همانا شرك ظلم بزرگی است.
()4
ﭽﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﭼ
اگر شرك ورزي کردارت هيچ ونابود می شود واز ریاکاران
خواهی بود.
()5
ﭽﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﭼ
وهر کس براي خدا شریك بگيرد به راستی بسی گمراه گشته
است.
()1
ﭽﮰﮱﯓﯔﯕﯖ ﯗﯘﭼ
()1

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

(ْْ)1سورهَْنلْْْ128ْ:
(ْْ)2سورهْعنكبوتْْْ69ْ:
(ْْ)3لقمانْْْْ13ْ:
(ْ)4سورهْزمرْْ65ْْ:
(ْ)5سورهْنساءْْْ116ْ:
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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
براي انسان دارد زیرا مردم بر اثر غفلت وکوچك شمردن آن از دیگر
انواع شرك بيشتر به آن مبتال می شوند.
حدیث مورد بحث ما دعوتی آشكار به بيرون آمدن از نوع
شرکی است که مخفيانه به قلبها سرایت می کند وآن را به فساد می
کشد ومانند دزدي که در وقت خواب به خانه اي وارد می شود
وکاالي آن را غارت می کند .رهایی از دام این نوع شرك با پناه
بردن به خدا وخواندن این دعا حاصل می شود.
كْ َشيْئًاْنَْعلَ ُمْهُْ َْونَسَتغ ِف ُر َْكْلِ َماَْْلْنَعلَ ُْم »
كِْمنْْأَنْْنُش ِر َْكْْبِ َْ
«ْاللَّ ُه َّْمْإِانَّْْنَ ُعوْذُْبِ َْ
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.
1ـ مفهوم ومعني شرك پوشيده واشكال مختلف آن :

شرك پوشيده عبارت از این است که انسان بعد از انجام
مخلصانه کاري براي خدا .فریفته نيكوکاري خود شود وخواسته
باشد بوسيله آن بهره اي از متاع دنيا را بدست آورد .این شرك که
در اصطالح فقه اسالمی معروف به شرك اصغر است اشكال
مختلفی دارد که از آن جمله است.
1ـ اینكه انسان کار را فقط بخاطر خدا انجام دهد ولی موقعی
======================================

(ْ)1سورهْنساءْْ48ْ:
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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 قلب ًا
ناپسند نداند ،حتی ممكن است خودش نيز به نوعی مردم را بر
کارش آگاه سازد آنهم با یك اشاره یا اظهار خستگی ورنگ صورت
یا با آهسته صحبت کردن ونشان دادن خشكی لبها وآثار اشكهاي
چشم یا خميازه کشيدن هاي پی در پی که هر یك از اینها نمایانگر
عبادت مخصوص از جمله نماز تهجد است.
2ـ یا اینكه انسان کاري را خالصانه براي خدا انجام دهد
ونخواسته باشد کسی از آن آگاهی حاصل کند ولی انتظارداشته
باشد که مردم در وقت روبرو شدن با او بروي سالم کنند وبا گشاده
رویی او را مورد احترام وتعریف وتمجيد قرار دهند ودر خرید
وفروش رعایت حال او را بنمایند ودر مجالس او را در جایگاه
مخصوص بنشانند .و ...واگر مردم در این کارها کوتاهی کنند قلب ًا
ناراحت شود .گویا او می خواهد عمل خالصانه خود را با احترام
متقابل مردم عوض کند .حضرت علی رضی اهلل عنه در این مورد
ميفرماید :خداوند در روز قيامت براي قاریان وحافظان قرآن ميگوید
آیا در معامالت براي شما تخفيف ویژه داده نمی شد؟ آیا مردم بر
شما سالم نمی کردند؟ آیا نياز هایتان برآورده نمی شد؟
2ـ احاديثي در مذمت وبيان خطر شرك اصغر :

شرك اصغر همانگونه که بيان شد نكوهيده وناپسند است واین
احتمال وجود دارد که اعمال صالحه انسان را از بين ببرد .احادیث
بسياري در این زمينه وارد شده که مورد بحث ما یكی از آنها است
وبراي توضيح بيشتر چند حدیثی دیگر نيز در اینجا ذکر می کنيم.

مشعلهای هدایت برای رهروان راه دعوت

www.eslahonline.net

71

1ـ خطرناکترین شرك براي شما به نظر من شرك اصغر
است.
گفتند شرك اصغر چيست اي رسول خدا؟ فرمودند :ریا.
خداوند روز قيامت چون بين مردم فيصله کند به ریاکاران می گوید:
بروید وببينيد آیا نزد افرادي که به خاطر آنها ریاکاري می کردید
مزدي خواهيد یافت.
()1
2ـ فرمودند :کمترین مقدار از ریاء شرك است.
3ـ فرمودند :از ریاء وشهوت پوشيده از هر چيز دیگر بر شما
()2
می ترسم .
توشه دعوتگران ومربيان :
1ـ لزوم رهایی از همه اشكال ریا چه بزرگ وچه پيدا وچه
پنهان چون همه انواع آن شرك بحساب می آید وشرك اعمال را از
بين می برد وآنرا بی خاصيت می سازد ورهائی از ریاء با پناه بردن
به خدا وخواندن دعائی که در حدیث ذکر شد حاصل می شود.
2ـ فضيلت پناه جستن به خدا .زیرا پناه جستن به خدا انسان
را از تنگناها وناراحتيها نجات می دهد وسنگري محكم براي بندگان
در مقابل مكر شيطان است.

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

(ْْ)1اينْحديثْقسميتْازْحديثيْدرْالفتحْالكبريْازْابنْعمرْومعاذْاستْْ.
(ْْ)2اينْحديثْراْامامْامحدْازْشدادبنْاوسِْبْالفاظيْديگرْروايتْكردهْاستْْ.
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الحديث التاسع
وسْ
اّللُ ْيَوَْم ْال ِقيَ َامِْة ْ َعلَى ُْْرءُ ِْ
يع ْأَنْ ْيَُن ِْف َذْهُ ْ َد َْع ْاهُ ْ َّْ
َمنَْْْكظَ َْم ْغَيظًا ْ َو ُه َْو ْيَستَ ِط ُْ
اخلََلئِِْقْ َح َّْ ِ
اءْ
َيْاحلُوِْرْ َش َْ
فْأ ِْ
ريْهُِْ ْ
ىتْ ُخيَ َ
ْ
حديث نهم
کسی که خشم خود را فرونشاند در حالی که توان اجراي آنرا
داشته باشد خداوند در حضور تمام مخلوقات او را می طلبد تا هر
یك از حور العين را خواسته باشد انتخاب کند وبه هر اندازه که
()1
خواسته باشد به ازدواج او در می آورد.
شرح حديث:
خداوند انسان را از روح ،عقل وجسم خلق کرده است وحكمت
او خواسته تا جسم در خدمت روح باشد تا انسان بتواند تكاليف خود
را انجام دهد.
به همين جهت جسم را بگونه اي آفریده که انسان تا وقتی در
روي زمين است .صالحيت خدمت روح را داشته باشد .وبر همين
اساس دو نيروي مهم در آن بوجود آورده است.
1ـ نيروي شهوت :که وظيفه آن جلب مصالح ومنافع جسم
======================================

ايتْ
فْاندكيْرو ْ
(ْْ)1اينْحديثْراْابوداودْازْسهلْبنْمعاذْواوْازْپدرشِْبْاختل ْ
كردهْ.ترمذيْهمْدرْسننْخودْومهچننيْابنْماجهْدرْسننشْوامامْامحدْدرْمسندْآوردهْ
استْوعلمهْآلبانْدرْصحيحْاجلامعْالصغريْبهْمشارهْْ6394ازْمعاذْبنْانسْنقلْكردهْ
استْْْ.

مشعلهای هدایت برای رهروان راه دعوت

است.

www.eslahonline.net

73

2ـ نيروي خشم :که وظيفه آن دفع ضررها ومفاسد مهلك از
جسم است.
اعضاء وجوارح دیگر بدن در خدمت این دو نيرو است وعقل
به عنوان مستشار ونصيحتگر روح به حساب می آید .تا اگر این دو
نيرو منحرف واز حد خود بيرون روند به روح دستور می دهد تا
موضع قاطع در قبال انحراف آنها اتخاذ کند تا انسان توازن وتكامل
خود را از دست ندهد .ولی بعضی وقتها ممكن است به دالیل
مختلف مانعی بر سر راه عقل عارض شود تا نتواند وظيفه خود را
اداء کند .اینجاست که ضرورت وجود بر نامه اي که راه را بنمایاند
وحق را از باطل جدا کند احساس می شود که بهترین راه حل در بر
نامه اسالم دیده می شود .گویا وظيفه اسالم حفظ توازن وتعادل
جوانب مختلف انسان است تا شخصيتش راست گشته دچار خلل
وکجی نگردد.
حدیث مورد بحث ما نيز فراخوانی است به کنترل یكی از این
دو نيرو آگاه که بدون دليل موجه از حد اعتدال خود بيرون شود.
بلی حدیث می خواهد تا از شدت خشم در موارد انتقام جویی
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
در یافت می دارد وآن پاداش این است که در حضور تمام
موجودات به او اختيار داده می شود تا به ميل وعالقه خود حوریان
جنتی را به عنوان همسران هميشگی خود در جنت برین انتخاب
کند .اکنون براي روشن تر شدن موضوع الزم است بدانيم فروبردن
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خشم یعنی چه؟ ودر اسالم چه جایگاهی دارد؟
1ـ فرو بردن خشم :

فرو بردن خشم آن است که انسان خشم خود را کنترل کند واز
اجراي آن به خاطر ترس از خداوند منصرف شود .به عبارت دیگر:
صرف نظر از انتقام آن هم فقط به خاطر رضاي خدا که اگر ترك
انتقام به علت عدم توانایی باشد ویا بخاطر خدا نباشد انسان از اجر آن
محروم می شود .زیرا در این صورت فرو بردن خشم به خاطر عجز یا
ریاء بوده وریاء در هر کاري که داخل شود عالوه بر آنكه صاحبش
را از ثواب کار محروم می گرداند گناهكار نيز می سازد.
2ـ جايگاه آن در اسالم :

فرو بردن وکنترل خشم در اسالم از جایگاه ویژه اي برخوردار
است وبه اندازه اي مورد پسند خدا می باشد که آن را از نشانه هاي
پرهيرگاران قرار داده می فرماید:
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ

ﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭼ
وبه سوي آمرزش پروردگار تان وجنتی بشتابيد وبر همدیگر
پيشی گيرید که پهناي آن آسمانها وزمين است وبراي پرهيزگاران
تهيّه دیده شده است.
ومی فرماید :کسانی که در حال خوشی وناخوشی وثروتمندي
وتنگدستی به احسان وبذل وبخشش می پردازد وخشم خود را
()1

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

(ْْْ)1آلْعمرانْْ134ْْ132ْ:
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فرومی خورند واز مردم گذشت می کنند .وخدا نيكوکاران را
دوست می دارد.
ﭽﮱﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚﯛ
()1
ﯜﯝﯞﭼ
وبندگان رحمان کسانی هستند که آرام روي زمين راه می
روند وزمانی که نادانان ایشان را مورد خطاب قرار می دهند .از آنان
روي می گردانند وبه ترك ایشان سالم می گویند.
وبرترین آفریده اش (حضرت محمد صلی اهلل عليه وسلم) را
چنين دستور می دهد.
()2
ﭽﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭼ
گذشت داشته باش وآسانگيري کن وبه کار نيك دستور بده
واز نادانان چشم پوشی کن.
()3
ﭽﯓﯔﯕﯖﭼ
پس گذشت زیبایی داشته باش.
فرو بردن خشم را از کار هاي بزرگ به حساب می آورد.
()4
ﭽﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﭼ
کسی که شكيبایی کند ودر گذرد این کار او از زمره کارهایی
است که باید بر آن عزم را جزم کرد وبر آن ماندگار شد.
پيامبر خدا صلی اهلل عليه وسلم انسان نيرومند کسی را می داند
======================================

(ْْْ)1فرقانْْ63ْ:
(ْْ)2اعرفْْْ199ْ:
(ْْ)3حجرْْْ185ْ:
(ْْ)4شوريْْْ43ْ:
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که هنگام خشم بتواند خود را کنترل کند ودر حدیثی چنين می
فرماید :پهلوان کسی نيست که حریف خود را مغلوب سازد )1(.بلكه
پهلوان نيرومند کسی است که در حين خشم خود را کنترول نماید.
و همچنان می فرماید :فروبردن خشم بزرگترین اجر را در پی خود
دارد .در حدیث دیگري می فرماید :انسان مسلمان جرعه اي بهتر از
()2
خشم آنهم به خاطر خدا فرو نبرده است.
توشه دعوتگران ومربيان :
نكته قابل توجه در این حدیث فضيلت فرو بردن خشم است.
زیرا انسان با فرو بردن خشم بر نفس خود غلبه می کند وکيد شيطان
را خنثی می کند ووحدت صف مؤمنان را حفظ می نماید .پس الزم
است آنچه که انسان را در مسير این وظيفه یاري می کند بيان گردد
وما هم اکنون برخی از آنها را یاد آوري می کنيم.
1ـ بياد داشتن پاداش اخروي آن .زیرا دانستن این مطلب آتش
غضب را خاموش می کند وجلو انتقام جویی انسان را می گيرد.
2ـ ترس از عذاب خدا .باید شخص خشمگين با خود فكر
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
بگيرد .بنابر این من به گذشت نيازمند تر هستم .این یاد آوري هيجان
======================================

(ْْ)1اينْحديثْراْامامْخباريْامامْمسلمْ،امامْمالكْوامامْامحدْمهگيْازْابوهريرهْ
روايتْكردهْاندْْ.
(ْ)2اينْحديثْراْابنْماجهْازْابنْعمرْدرْسننْخودْبهْمشارهْْ4189روايتْكردهْ
استْ ْوامامْامحدْهمْدرْمسندشْآنراْاوردهْاستْ.
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خشم را فرو می نشاند.
3ـ یاد آوردن عواقب زشت خشم در دنيا .از جمله دشمنی
وروگردانی انسانها از یكدیگر وپراکندگی مسلمانان که سبب می
شود دشمن بر سر زمين آنها غلبه کند ومردم ومنطقه اجدادي آنها را
به فساد کشاند.
4ـ بياد آوردن هيأت زشتی که انسان در موقع خشم بخود می
گيرد .زیرا او در این وقت به حيوان درنده اي می ماند .ودر مقابل
در نظر گرفتن قيافه پيامبر گونه وعالمانه شخص بردبار وحليم.
تردیدي نيست که اگر ذرّه اي عقل در وجود انسان باقی باشد ظاهر
شخص دوم را انتخاب می کند.
5ـ به یاد آوردن علت خشم که همان شيطان است .چون آن
وقت است که انسان می کوشد با او به جهاد بر خيزد تا از حزب او
نگردد که به فرموده خداوند حزب شيطان در زیانند.
6ـ پناه بردن به خدا از شر شيطان رجيم همراه با تغيير حالت
با این معنی که اگر ایستاده باشد بنشيند واگر نشسته باشد دراز بكشد
وبسوي وضو ونماز بشتابد .سليمان بن صرد می گوید :با پيامبر
نشسته بودیم ودو مرد در نزدیكی ما همدیگر را دشنام می دادند.
یكی از آنها از شدت غضب صورتش سرخ شده ورگهایش بر آمده
بود .پيامبرصلی اهلل عليه وسلم فرمودند :من کلمه اي می دانم که اگر
آن شخص آنرا بگوید خشم او از بين می رود وآن کلمه اعوذ باهلل
من الشيطان الرجيم است .حاضران به او خبر دادند که پيامبرصلی اهلل
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عليه وسلم تو را به تعوذ خواندن امر می کند.
روایت شده که هر وقت حضرت عائشه ناراحت می شد
پيامبر خدا بينی او را می گرفتند ومی فرمودند بگو:
ن ِْمنْْ
يب ْ َوأ َِجرِ ْ
ظ ْقَلِ ْ
يب ْ َوأَذ ِهبْ ْغَي َْ
يل ْذَنِ ْ
َّيب ْاغ ِفرْ ِْ ْ
ب ْ ُحمَ َّمدْ ْالنِ ِْ
« اللَّ ُه َّْم ْ َر َّْ
مِ
نتْ َماْأَحَييَتنَا » (ْ )2
تْال ِف َ ِْ
ض َّل ِْ
ُ
اي پروردگار محمد گناهم را ببخش وخشمم را دور کن واز
فتنه ها تا زنده ميداریم نجاتم ده.
وفرمود رسول خدا صلی اهلل عليه وسلم :متوجه باشيد خشم
شعله اي است در قلب ،آیا نمی بينيد که چهرهء شخص خشمگين
سرخ می شود ورگهاي او ورم می کند .پس کسی که دچار خشم
شد باید صورت خود را بر زمين گذارد )3( .شاید مقصود پيامبر
صلی اهلل عليه وسلم از گذاشتن صورت بر زمين سجده باشد تا با
گذشتن عزیزترین عضو بر پست ترین جا ،یعنی خاك ،غرور وتكبر
نفس شكسته شود.
ابوهریره رضی اهلل عنه فرمود :رسول خدا در موقع خشم اگر
ایستاده بود می نشست واگر نشسته بود بر پهلو می خوابيد تا خشم
فرو بنشيند .نكته اي دیگر که از حدیث برداشت می شود تأکيد بر
تربيت بوسيله تشویق وجائزه است زیرا نفس انسان فطرت ًا به نعمت
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
======================================

(ْ)1اينْحديثْراْخباريْ،مسلمْ،ابوداودْ،ترمذيْدرْكتاهبايشانْآوْردهْاندْْ.
(ْْْ)2اينْحديثْدرْالفتحْالكبريْآمدهْاستْ.
(ْ)3اينْحديثْقسميتْازْحديثْاستْكهْترمذيْوْامحدْآنراْروايتْكردهْاندْْ.
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الحديث العاشر
ِ ِ
اّللْر ِ
لْ
اّللُْ َعلَيِْْهْ َو َسلَّ َْمْإِذَاُْْْكنتُمْْثََلثَْةًْفََْ
صْلَّىْ َّْ
اّللُْ َعنْهُْقَالَْْالْنَِّ ْ
ض َْيْ َّْ
يبْ َ
عنْْ َعب ْدْ َّْ َ
اسْْأَج َْلْأَنْْ ُْي ِزنَْهُْ.
ىتْ َختتَِلطُواْ ِِبلْنَّ ِْ
اجىْ َر ُج َل ِْنْ ُدو َْنْاْل َخ ِْرْ َح َّْ
يََتنَ َ
حديث دهم
از عبداهلل بن مسعود رضی اهلل عنه روایت است که رسول خدا
صلی اهلل عليه وسلم فرمودند :هر گاه سه نفر با هم بودید ،دو نفر تنها
از نفر سوم سر گوشی (نجوي) نكنند تا در جمع مردم در آیند ،زیرا
()1
این کار فرد سوم را ناراحت می کند.
شرح حديث:
هدف اسالم وحدت کلمه همبستگی هر چه بيشترميان
مسلمانان است .تا نيرومند گردند وخاري در چشم دشمنان خود
باشند .به این منظور با تمام انگيزه ها وعوامل جدایی وتفرقه شدید ًا
جنگيده وآن را مذمت کرده است .به همين علت گمان هاي بی مورد،
======================================

()1اينْحديثْراْامامْمسلمْدرْكتابْالسلمْازْابنْعمروْابنْمسع ْودْروايتْكردهْ
استْ.وترمذيْدرْسننْخودْازْابنْعمرْوابْهريرهْوابنْعباسْنقلْْكْردهْوگفتهْ:هذاْ
حديثْحسنْصحيحْ.
ْسيوطيْدرْاجلامعْالصغريْحديثْراْنقلْكردهْوامامْامحدْدرْمسندْخودْوامامْخباريْ
ومسلمْوترمذيْوابنْماجهْمهگيْازْعبداّللْبنْمسعودْروايتْكردهْاندْ.وصحتْحديثْ
اثبتْشدهْاستْْ.
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جاسوسی ،غيبت ،حسد وبغض وکينه را حرام نموده .قرآن می
فرماید:

ﭽﭑﭒﭓﭔﭕ ﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ

ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭼ
اي کسانی که ایمان آورده اید از بسياري از گمان ها بپرهيزید
که برخی از گمان ها گناه است وجاسوسی وپرده دري نكنيد ویكی
از دیگري غيبت ننماید :آیا هيچ یك از شما دوست دارد که گوشت
برادر خود را بخورد؟ یقين همه شما از خوردن گوشت خود مرده
متنفرید واز خدا بترسيد بی گمان خداوند بس توبه پذیر ومهربان
است.
حدیث مورد بحث ما از مسلمانان می خواهد تا از خصلت
ناپسندي دست بكشند که اصرار ورزیدن بر آن گمان هاي دروغين
واوهام باطل را در ميان شان پخش می سازد وبر اثر آن به تفرقه
واختالف دچار می شوند.
این حدیث ر گوشی دو نفر یا بيشتر را با هم وکنار گذاشتن
یكی از همراهان را منع می کند چون امكان دارد آن فرد فكر کند
دوستان وهمراهان نقشه قتل او را طرح می کنند یا به خاطر تحقيرش
او را شریك صحبت خود نمی سازند پس غمگين می شود واز
جماعت کناره گيري ميكند واین چيزي است که اسالم آنرا رد
میکند .در اینجا الزم است براي روشنتر شدن موضوع معنی در
()1

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

(ْ)1حجراتْْْْ12ْ:
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گوشی وموضع اسالم را نسبت به آن بازگو کنيم وبا آیات
واحادیث در این زمينه مسأله را روشن سازیم.
1ـ معني سرگوشي وموضع اسالم نسبت به آن :

سرگوشی عبارت است از گفتگوي خصوصی واسالم آنرا
بعنوان یكی از ضروریات زندگی بشر جایز شمرده ،زیرا مردم نياز
دارند مسائل خصوصی خود را بدور از چشم وگوش شایعه پردازان
ومفسدان مورد بحث وگفتگو قرار دهند .ولی اسالم بگونه اي این
امر را تجویز کرده تا عواطف واحساسات مردم رعایت شود .وتفرقه
واختالفی بوجود نياید .بنابراین سفارش نموده موقعی که سه نفر
بودید دو نفر با هم جدا از نفر سومی سرگوشی(نجوي) نكند بلكه
باید صبر کند تا چهار نفر شوند ودو به دو با هم صحبت نمایند .زیرا
امكان دارد شيطان فرد سوم را با وسوسه هاي خبيث خود غمگين
سازد وبگوید :اینها می خواهند ترا بكشند ویا تحقير ومسخره نمایند.
ال
بزرگان گذشته ما کامالً این وصيت اسالم را رعایت می کردند .مث ً
عبداهلل فرزند عمررضی اهلل عنه با مردي صحبت می کرد که فرد
سومی نزدشان آمد .عبداهلل صحبت را قطع کرد ونفر چهارمی را
صدا کرد تا با شخص تازه وارد صحبت کند بعد به گفتگوي خود
ادامه داد.
آيات واحاديث ديگر در اين مورد
از جمله آیاتی که در مورد گفتگوي خصوصی (نجوي) آمده
است آیه  9و  10سوره مجادله است:
ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖﯗ
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ﯘﯙ ﯚﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠ ﯡﯢﯣﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ
ﯳﯴﯵﭼ
اي مؤمنان هنگامی که به نجوا پرداختيد ،براي انجام گناه و
دشمنی و تعدي ونافرمانی از پيغمبر به نجوا نپردازید وبلكه در باره
نيكی وپرهيزگاري نجوا کنيد واز خدائی بترسيد که در پيشگاه او
گرد آورده می شوید .نجوا تنها از ناحيه اهریمن است ومی خواهد
مؤمنان را غمگين واندوهناك سازد اما هيچ زمانی نمی تواند زیانی
براي ایشان برساند مگر اینكه اجازه خدا در ميان باشد .پس مؤمنان
باید به خدا توکل کنند وبس.
وپيامبر صلی اهلل عليه وسلم می فرماید :دو نفر تان جداي از
نفر سوم در گوشی صحبت نكند زیرا این کار مؤمن را اذیت می
کند وخدا اذیت مؤمن را دوست ندارد.
توشه دعوتگران ومربيان :
1ـ گفتگوي خصوصی دو نفر وکنار گذاشتن نفر سوم در
جمع سه نفري حرام است .تا موقعی که نفر چهارمی پيدا شود وبا
نفر سوم مشغول صحبت شود یا همگی به جمع مردم بپيوندند .واین
مسئله به خاطر این است که گمانهاي بد و وسوسه هاي باطل
شخص سوم را بازیچه خود قرار ندهد وسبب تفرقه واختالف نشود.
2ـ تأکيد وعالقه اسالم به برچيدن تمام اسباب تفرقه واختالف
تا مسلمانان امتی نيرومند گردند ودشمنان از آنها بترسند وبرایشان
حساب باز کنند.
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3ـ رعایت عواطف واحساسات مردم در اسالم .وراستی
چرا اسالم چنين نباشد در حالی که قانون خداوند است واو خود
می فرماید:
()1
ﭽﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﭼ
آیا چه کسی براي افراد معتقد بهتر از خدا حكم می کند.

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

(ْْ)1مائدهْْْ50ْ:
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الحديث الحادي عشر
الر ُج ُْلْ
صلَّىْا َّْ
َعنْْثَوَِب َْنْقَالَْْقَالَْْ َر ُسولُْْ َِّْ
ض ُْلْ ِدينَارْْيُنْ ِف ُقْهُْ َّ
ّللُْ َعْلَيِْهْ َْو َسلَّ َْمْْأَف َ
اّللْ َ
اّلل ْ َوِدينَارْ ْيُن ِف ُق ْهُْ
يل ْ َِّْ
ف ْ َسبِ ِْ
الر ُج ُْل ْ َْعلَى ْ َداْبَّتِِْه ِْ ْ
ِدينَارْ ْيُن ِف ُقْهُ ْ َعلَى ْ ِعيَالِِْه ْ َوِدينَارْ ْيُنْ ِف ُْقْهُ ْ َّْ
اّللْ
يلْ َِّْ
فْ َسبِ ِْ
َعلَىْأَص َحابِِْهِْ ْ
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
دوستان وهمراهانش در جهاد خرج می کند.
شرح حديث:
اسالم به مال وثروت به عنوان پایه واساس زندگی می نگرد.
به همين منظور براي جلوگيري از به هدر رفتن آن ،راه هاي مختلفی
جهت انفاق آن در نظر گرفته وبعضی از این راه ها را بر بعضی دیگر
برتري داده که حدیث مورد بحث ما سه راه از بهترین راه هاي انفاق
را در بر دارد.
راه اول :انفاق بر زیردستان وخویشاوندان نزدیك مانند زن،
فرزند ،والدین ،خادم وامثال اینهاست .زیرا با انفاق بر اینها نياز
======================================

(ْْ)1اينْحديثْراْامامْمسلمْدرْكتابْالزكاةْبهْمشارهْْ 994ازْحضرتْثوِبنْْ
روايتْكردهْاستْوامامْنوويْبهْنقلْازْمسلمْدرْرايضْالصاحلنيْآوردهْاستْْ.
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هایشان بر طرف می گردد واز تلف شدن آنها جلوگيري صورت
می گيرد ودر اداي اوامر خدا نيرومند می گردند.
راه دوم :انفاق بر سواري ووسيله نقليه تا صاحبش ودیگران را
در راه خدا حمل کند .چون انفاق بر سواري به آن قوت وقدرت می
بخشد تا راه خدا را استوار تر بپيماید ودر نتيجه پرچم اسالم در
جهان باهتراز در آید.
راه سوم :انفاق بر همراهان ودوستان راه جهاد ودعوت زیرا
این کار آنها را در رفع نيازمندي هایشان کمك می کند وآنان به
یاري و تقویت صفوف مسلمانان ادامه می دهند.
احاديثي ديگر در اين زمينه :
اوالً :احادیثی در بيان فضيلت انفاق بر اهل خانواده.
1ـ حضرت ابوهریره می گوید :رسول خدا صلی اهلل عليه
وسلم فرمودند :از ميان پول هایی که در راه خدا خرج می کنی یا
در آزاد کردن برده اي یا کمك به بينوایی یا بر خانواده ات به
مصرف می رسانی .بزرگترین پاداش به همان پولی تعلق می گيرد
()1
که بر خانواده ات خرج کنی.
2ـ پيامبر اکرم صلی اهلل عليه وسلم به سعدبن ابی وقاص می
گفتند :تو هرگز چيزي را جهت رضاي خدا خرج نمی کنی مگر
اینكه جزاي نيكوي آن را می بينی حتی آنچه در دهان همسرت می
======================================

(ْْ)1اينْحديثْراْامامْمسلمْدرْكتابْالزكاةْبهْمشارهْْ ْ995وامامْامحدْدرْمسندْ
خودِْبْمهنيْالفاظْروايتْكردهْودرْالفتحْالكبريْنيزْآمدهْاستْْ.
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()1

گذاري.
3ـ ابی مسعود بدري رضی اهلل عنهاز پيامبر صلی اهلل عليه
وسلم نقل می کند که ایشان می فرمودند :چون انسان در انفاق بر
خانواده اش رضایت وخشنودي اهلل تعالی وثواب او را اراده کند
()2
خرج کردن او صدقه به حساب می آید.
4ـ عبداهلل فرزند عمرو العاص رضی اهلل عنه گفت که پيامبر
صلی اهلل عليه وسلم فرمودند :براي اینكه انسان گناهكار بحساب آید
()3
کافی است که سبب تلف شدن زیردستان خود گردد.
ثانياً :فضيلت انفاق بر وسيله نقليه در راه خدا.
1ـ سهل بن حنظليه می گوید :رسول خدا فرمودند :خير
وبرکت تا روز قيامت در پيشانی اسپ ثبت شده وصاحبان آن
هميشه مورد کمك حق قرار می گيرند وکسی که اسپی را در راه
خدا نگهداري کند و خوردنی اش را بدهد مانند کسی است که
()4
هميشه به انفاق کردن مشغول است.
ابوهریره رضی اهلل عنه از پيامبر صلی اهلل عليه وسلم شنيده
است که ایشان می فرمودند :کسی که بخاطر ایمان به خدا وتصدیق
وعدهاش اسبی را در راه او نگهداري کند آذوقه ،خوراك وپس
======================================

(ْ)2اينْحديثْراْامامْخباريْومسلمْوْمالكْدرْجاهايْخمتلفيْروايتْكردهْاندْْْ.
(ْْ)1اينْحديثْراْامامْخباريْومسلمْدرْصحيحْخباريْومسلمْ ْوامامْنسائيْ ْودارميْ
درْسننْوامامْامحدْدرْمسندشْآوردهْاندْْ.
(ْْ)2اينْحديثْراْامامْمسلمْ،ابوداودْوامامْامحدْروايتْكْردهْاندْ.عبارتْمسلمْ
چننيْاستْ:كفيِْبملرءْامثاًْانْيبسْعمنْميلكْقوتهْْ.
(ْ)3اينْحديثْراِْبْاينْالفاظْدرْجائيْديگرْنيافتمْْْْ.
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افكنده اش در ميزان اعمالش در آخرت به حساب می آید.
ثالثاً :احادیثی در فضيلت انفاق بر همراهان جهادي.
1ـ ابی سعد گفت که رسول خدا صلی اهلل عليه وسلم فرمودند:
هر مسلمانی که برهنه اي را لباس بپوشاند خداوند از لباس هاي جنت
او را می پوشاند .وهر مسلمانی که مسلمان گرسنه اي را سير کند.
خداوند از ميوه هاي جنت او را می خوراند .وهر مسلمانی که تشنه
()2
اي را آب دهد خداوند از رحيق مختوم او را سير آب می کند.
2ـ حميد الطویل می گوید :جمعی از دوستان انس بن مالك
به عيادتش رفتند .انس گفت :اي کنيز از مهمانان پذیرایی کن اگر با
تكه نانی باشد که من از رسول خدا صلی اهلل عليه وسلم شنيدم که
()3
می فرمود :محاسن اخالق از اعمال بهشت است.
3ـ حمزه فرزند صهيب می گوید :پدرم غذا هایی بسيار به
مردم می داد .حضرت عمر گفت :اي صهيب تو با این کارت
اسراف می کنی .صهيب گفت :من از پيامبر صلی اهلل عليه وسلم
شنيدم که می گفت :بهترین شما کسی است که مردم را طعام دهد
وسالم را جواب گوید )4(.علت کار من این حدیث است.
4ـ حضرت علی می گوید :براي من از اینكه به بازار بروم
وبردگانی را خریداري کرده آزاد نمایم .بهتر است تا گروهی از
======================================

(ْْ)4اينْحديثْراْامامْخباريْونسائيْوامامْامحدْروايتْكردهْاندْْ.
(ْ)1اينْحديثْراْامامْابوداودْ،ترمذيْوامحدْروايتْكردهْاندْْْ..
(ْْ)2اينْحديثْدرْالفتحْالكبريْآمدهْاستْْ.
(ْْ)3اينْحديثْراْامامْامحدْدرْمسندشْروايتْكردهْاستْْ.
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()1

دوستان خود را غذا دهم.

توشه دعوتگران ومربيان
1ـ توجه اسالم به مال و هراساندن از خرج کردن آن ،مگر در
راه هاي مفيد زیرا مال شاهرگ اصلی زندگی محسوب می شود.
2ـ انفاق بر اهل خانواده بهترین راهی است که مسلمان مالش
را صرف کند زیرا این کار از تلف شدن آنها جلوگيري می کند ودر
عبادت نيرومندشان می سازد.
3ـ انفاق بر مرکر سواري که انسان را در ادامه دادن جهاد در
راه خدا کمك می کند از بهترین راههاي مصرف کردن مال بحساب
می آید.
4ـ انفاق بر یاران ودوستان که قانون خدا را محكم واستوار
گرفته اند از بهترین راههاي انفاق شمرده می شود .زیرا این کار قلبها
را بهم نزدیك وصفوف مسلمانان را قوي ومحكم می کند بگونه اي
که طوفانهاي شدید تأثيري بر آنان ندارد.

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

(ْ)4مهنيْحديثْراْخباريْدرْالدبْاملفردْنقلْكردهْْ.

90

مشعلهای هدایت برای رهروان راه دعوت

www.eslahonline.net

الحديث الثاني عشر
نيْ
يتْلِل ُمتَ َحابِ َْ
قالْرسولْهللاْصلیْهللاْعليهْوسلمْ:قالْهللاْتعايلَ ْ:ح َّقتْْ َحمَبَِّ ْ
اّللْ َعلَىْ
فْ َِّْ
فْ َوال ُمتَ َحابو َْنِْ ْ
ينِْ َّْ
يتْلِل ُمَت َزا ِوِر َْ
فْ َو َح َّقتْْ َحمَبَِّ ْ
نيِْ َّْ
يتْلِل ُمَتبَ ِاذلِ َْ
فْ َو َح َّقتْْ َحمَبَِّ ْ
ِ َّْ
()1
َمنَابَِْرِْمنْْنُورْْيغبطهمِْبكاهنمْالنبيونْوالصديقونْوالشهداء.
ْ
حديث دوازدهم
رسول خدا فرمود :خداوند فرموده است :محبت من براي
افرادي که همدیگر را به خاطر من دوست می دارند وافرادي که صله
رحم را رعایت می کنند وبه خاطر من خير خواه همدیگر هستند
وهمچنين کسانی که به همدیگر بخشش می نمایند واجب است.
افرادي که به خاطر من دوستی می کنند بر منبر هایی از نور می نشينند
که پيامبران وصدیقان وشهداء بر منزلت آنها رشك می برند.
شرح حديث:
 )1خداوند از ازل دانسته که امكان ندارد قوانين او در زمين
پياده شود وبر نامه اش بر برنامه هاي دیگر برتري یابد مگر به
وسيلهء برخی از مردم که احكام ودستوراتش را در ميان خود انجام
دهند سپس به بقيه مردم برسانند و عليه مكر وتالش مخالفان جهاد
======================================

(ْ)1اينْحديثْراْامامْامحدْوامامْمالكْازْمعاذبنْجبلِْبْاينْلفظْروايتْكردهْاندْ:
وجبتْحمبيتْللمتحابنيْفْواملتجالسنيْفْ.واملتزاورينْفْواملتباذلنيْفْْ.
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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.
وبا توضيح منزلت رفيع آن در اسالم مردم را به مسابقه در این
ميادین تشویق و ترغيب می نماید.
1ـ دوستی با یكدیگر به خاطر خدا.
2ـ حفظ پيوند خویشاوندي به خاطر خدا.
3ـ خير خواهی ونصيحت دیگران به خاطر خدا.
4ـ بذل وبخشش بر یكدیگر به خاطر خدا.
اینك احادیثی در هر یك از این موارد تقدیم می گردد.
اوالً :احاديثي در فضيلت دوستي با يكديگر به خاطر خدا

 )1حضرت انس رضی اهلل عنه از پيامبر صلی اهلل عليه وسلم
روایت می کند که فرمودند سه چيز است که اگر در وجود شخصی
پيدا شود شيرینی ایمان را می چشد:
اول اینكه خدا ورسولش براي او از هر کس وهر چيز دیگر
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.
 )2حضرت ابوهریره رضی اهلل عنه از پيامبر خدا صلی اهلل عليه
======================================

(ْْْ)1اينْحديثْراْامامْخباريْ،امامْمسلمْ،ترمذيْ،نسائيْ،ابنْماجهْوامامْامحدْ
روايتْكردهْاندْ.
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وسلم نقل می کند که فرمودند :هفت نفر را خداوند در روزي که
جز سایه عرش او سایه اي نباشد در سایه عرش خود جاي می دهد.
 .1امام عادل  .2جوانی که در عبادت خدا بزرگ شده .3
مردي که دل داده مساجد است  .4دو نفر به خاطر خدا همدیگر را
دوست دارند ومالقات وجدائی آنها فقط بخاطر خداست.
 .5مردي که زن زیبائی او را به فحشا دعوت کند ولی او
بگوید من از خدا می ترسم.
 .6مردي که چنان انفاق کند که دست چپش از آنچه دست
راستش می دهد خبرنشود.
()1
 .7مردي که در تنهایی به خاطر خدا گریه کند.
 )3همچنين ابوهریره می گوید که پيامبر خداصلی اهلل عليه
وسلم فرمود :خداوند در روز قيامت می گوید :کجایند آنانی که
بخاطر من با همدیگر دوستی کردند .امروز که هيچ سایه بانی نيست
()2
آنان را در سایه عرش خود جاي می دهم.
ثانياً :احاديثي در فضيلت رعايت پيوند خويشاوندي

1ـ حضرت ابوهریره رضی اهلل عنه از پيامبر رضی اهلل عنه نقل
می کند که فرمودند :مردي خواست به زیارت دوست وبرادر خود
برود خدا فرشته اي را بر سر راهش فرستاد .چون آن فرد بر فرشته
گذر کرد فرشته گفت :به کجا می روي گفت :می خواهم به دیدار
======================================

(ْْ)1اينْحديثْراْامامْخباريْ،مسلمْ،ترمذيْ،نسائيْ،مالكْ ْوامامْامحدْْروايتْكردهْ
اندْْ.
(ْ)2اينْحديثْراْامامْمسلمْ،دارميْ،مالكْوامامْامحدْروايتْْكردهْاندْْْ.
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برادرم در این قریه بروم گفت :آیا از او قرض یا طلبی داري؟
گفت :نه .تنها علت سفر من این است که او را بخاطر خدا دوست
دارم .آنگاه فرشته گفت :من هم فرستاده خدا هستم آمده ام تا به تو
بگویم همانگونه که تو او را دوست می داري خداوند هم تو را
()1
دوست دارد.
2ـ همچنين ابوهریره رضی اهلل عنه می گوید که پيامبر خدا
صلی اهلل عليه وسلم فرمودند :کسی که مریضی یا برادري را بخاطر
خدا زیارت کند از جانب خدا به او گفته می شود :نيكو گشتی وقدم
()2
هایت نيز نيكو گشت ودر سراي جنت جاي گرفتی.
3ـ حضرت انس رضی اهلل عنه می گوید :که حضرت ابوبكر
رضی اهلل عنه به حضرت عمر رضی اهلل عنه گفت :بيا تا به مالقات ام
ایمن برویم چنانچه پيامبر صلی اهلل عليه وسلم قبل از وفاتش او را
مالقات می کرد .چون نزد او رفتند ،گریه کرد .گفتند :چرا گریه می
کنی؟ آیا نمی دانی آنچه نزد خدا است براي پيامبر از هر چيز بهتر
است؟ گفت :گریه بخاطر عدم آگاهی از این موضوع نيست بلكه گریه
من بخاطر انقطاع وحی است .این گفته ام ایمن حضرت ابوبكر وعمر
()3
را نيز به گریه انداخت.

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

(ْْ)1اينْحديثْراْامامْمسلمْوامامْامحدْروايتْكردهْاندْْ.
(ْْ)2اينْحديثْراْترمذيْ،ابنْماجهْوامامْامحدْروايتْكردهْاندْْ.
(ْْ)3امامْمسلمْوابنْماجهْاينْحديثْراْروايتْكردهْاندْْ.
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ثالثاً :احاديثي در فضيلت خيرخواهي به خاطر خدا.

1ـ تميم فرزند اوس رضی اهلل عنه از پيامبر خدا صلی اهلل عليه
وسلم نقل می کند که فرمودند :همه دین خير خواهی است گفتيم:
براي چه کسی؟ فرمودند :براي خدا وکتاب ورسولش وبراي خلفاء
()1
مسلمين وعموم آنها.
2ـ علقمه از رسول خدا صلی اهلل عليه وسلم نقل می کند که
فرمودند :چرا اقوامی همسایه هاي خود را فقه وعلم نمی آموزند
وآنها را نصيحت وامر به معروف ونهی از منكر نمی کنند وچرا
اقوامی از همسایه هاي خود علم وفقه را نمی آموزند ونصيحت آنها
را نمی شنوند .به خدا قسم باید اقوامی این مسائل را به همسایه هاي
خود بياموزند واقوامی از همسایه هاي خود این مسائل را یاد بگيرند
واگر نه بزودي آنها را تنبيه خواهم کرد .سپس از منبر پائين آمدند
مردم از همدیگر پرسيدند منظور پيامبر صلی اهلل عليه وسلم چه
کسانی بود .بعضيها گفتند هدف پيامبر صلی اهلل عليه وسلم اشعریها
بود که قومی دانا وفقيه هستند وهمسایه هاي روستایی ونادان دارند.
چون خبر به اشعریها رسيد پيش رسول خدا صلی اهلل عليه
وسلم آمدند وگفتند :علت چه بود که اقوامی را به نيكی یاد کردید
وما را به بدي .پيامبر دوباره گفته هاي خود را ( )2تكرار کرد .اشعریها
گفتند :اي رسول خدا آیا دیگران را نصيحت کنيم؟ براي بار سوم
پيامبر گفته هاي خود را تكرار کردند .آنگاه اشعریها گفتند :براي ما
======================================

ايتْ
(ْْ)1اينْحديثْراْامامْمسلمْ،ابوداودْ،ترمذيْ،نسائيْ،دارميْوامامْامحدْرو ْ
كردهْاندْْ.
(ْْْ)2امامْمسلمْوابنْماجهْاينْحديثْراْروايتْكردهْاندْ.
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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
این آیه را تالوت کرد :کافران از بنی اسرائيل بر زبان داود وعيسی
فرزند مریم نفرین شدند زیرا نافرمانی وتجاوز می کردند وهمدیگر
()1
را از کار هاي زشتی که انجام می دادند منع نمی کردند.
در مورد چهارم یعنی بذل وبخشش در راه خدا در حدیث
گذشته به اندازه کافی توضيح دادیم که نياز به تكرار آن نيست.
توشه دعوتگران ومربيان
 )1ضرورت دوستی ،رعایت پيوند خویشاوندي ،نصيحت،
خير خواهی ،بذل وبخشش با همدیگر براي رضاي خدا .زیرا این
امور صف مسلمانان را قوت ووحدت می بخشد وقلبهاي آنها را
بهم نزدیك می کند که خود بهترین وضروري ترین مسأله براي
مسلمانان است.
رعایت موارد ذیل ما را در اجراي این فرامين یاري می کند.
1ـ به یاد داشتن اینكه هر یك از این موارد محبت ورضاي
خدا را بدنبال دارد.
2ـ بياد داشتن اینكه هر یك از این موارد پيوستگی ووحدت
مسلمانان را حفظ می کند ودر بين آنها الفت ایجاد می نماید تا
مسلمانان خار چشم دشمنان گردند وعظمت از دست رفته خود را
======================================

استْكهْخباريْ،
(ْ)1اينْحديثْراْطبانْروايتْكردهْودرْسندشْبكريبنْمعروف ْ ْ
امحدْوابنْعديْاوْراْتئيدْكردهْاندْْْ.
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باز یابند.
3ـ اطالع از تاریخ گذشتگان صالح امت اسالمی وروش
زندگی آنها خصوصاً در موارد مذکور تا انسان را در اقتداء به آنها
یاري کند.
 )2عالقه پيامبر صلی اهلل عليه وسلم به اینكه بهتر است انسان
در اجتماع مسلمانان زندگی کند تا منفعت وتأثيري بر دیگران داشته
باشد .زیرا انسان در تنهائی هر چند صالح وپرهيزگار باشد خير او
محدود به خود اوست چون بقول معروف از یك دست صدا
برنخيزد .خدا به حضرت علی خير دهد که می گوید :آلودگی
اجتماع از پاکی فرد بهتر است .خدا عبداهلل بن مبارك را جزا دهد
که فرمودند :اگر جماعت نمی بود ما هيچ راهی را پيش نمی بردیم
وضعيف ما خوراك قوي می شد.
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الحديث الثالث عشر
ْ
قالْرسولْهللاْصليْعليهْوسلمْ :ماْمنْذنبْأجدرْانْيعجْلْهللا ْتعايلْ
لصاحبه ْالعقوبه ْف ْالدنيا ْما ْيدخره ْله ْف ْالخرة ْمن ْقطيعة ْالرحم ْْواخليانةْ
والكذبْ.وانْأعجلْالطاعةْثواِبْلصلةْالرحمْ.حيتْانْاهلْالبيتْليكونواْفجْرةْ.
فتنمواْامواهلمْويكثرْعددهمْأذاْتواصلواْ.
حديث سيزدهم
رسول خدا صلی اهلل عليه وسلم فرمودند :هيچ گناهی که
خداوند عقوبت آنرا در دنيا قبل از آخرت نازل کند مناسب تر از
قطع پيوند خویشاوندي وخيانت ودروغ نيست .وهيچ طاعتی که
خداوند جزاي آنرا در دنيا قبل از آخرت بدهد از حفظ پيوند
خویشاوندي مناسب تر نيست حتی امكان دارد یك خانواده فاسد بر
اثر رعایت این دستور از برکات خدا در جان ومالشان بر خوردار
()1
گردند.
شرح حديث:
واقعيت زندگی بشر بر این مسأله تأکيد دارد انسان تا وقتی
امنيت جانی ومالی وحقوقی نداشته باشد برایش ممكن نخواهد بود
======================================

(ْ )1ابوداودْاينْحديثْراْازْابْبكرةْاينْگونهْروايتْكردهْ:ماْمنْذنب ْاجدْرأنْ
يعجلْاّللْتعايلْلصاحبهْالعقوبةْفْالدنياْماْيدخرلهْفْالْخرةْمثلْالبغيْوقطيعةْالرحمْ.
ريِْبْعبارايتْ
ْ
ْامامْخباريْدرْالدبْاملفردْوعلمهْاَلبانْهمْدرْصحيحْاجلامعْالصغ
نزديكْبهْعبارتْابوْداودْحديثْراْازْابْبكرهْروايتْكردهْاندْ.
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وظایف خود را بخوبی انجام دهد .همچنين این واقعيت مسلم
است که اهداف متعالی وبزرگ را انسان با کوشش هاي انفرادي
نمی تواند بدست آورد بلكه باید به صورت دسته جمعی با قلب
هاي متحد ودست هاي بهم گره خورده به این اهداف نایل آید.
اسالم مبادي ودستوراتی دارد که موضع آن را در قبال این دو
واقعيت آشكار می کند وصحت آنرا تأکيد می نماید .از آن جمله
دستوراتی در زمينه رعایت پيوند خویشاوندي ،امانتداري
وراستگویی است .زیرا نتيجه صله رحم بهم پيوستگی وانسجام گروه
وقبيله است .که این خود یكی از اسباب بزرگ وحدت جماعت
مسلمانان است .وصداقت وامانت نيز امنيت جانی ،مالی وحقوقی
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
تصویري دقيق از عاقبت کوتاهی در این مسایل را به دست می
دهد .چنانچه ،با دقت نتيجه رعایت پيوند خویشاوندي را در دنيا
نشان می دهد .حدیث بيان می کند که گناه قطع صله رحم خيانت
ودروغ مناسب ترین گناهانی است که خداوند عالوه بر عذاب
آخرت در دنيا هر چه زودتر صاحبانش را عقوبت می کند .چنانچه
رعایت صله رحم بهترین طاعتی است که انسان ثوابش را در دنيا در
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.
اوالً :معني ومفهوم صلۀ رحم در حديث وچگونگي رعايت آن
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رحم در اصل به معنی جایی است که جنين در آنجا قرار
دارد و جایگاهش شكم مادر است  ،چنانچه خداوند می گوید.
ﭽ ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅﮆ
()1
ﮇﮈﮉﮊﭼ
خدا می داند که هر زنی چه چيز حمل می کند ومی داند که
رحمها از چه چيزي می کاهند وبر چه چيز می افزایند وهر چيز در
نزد او به مقدار وميزان است.
()2
ﭽﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﭼ
ما جنين هایی را که بخواهيم تا زمان خود در رحمها نگاه
ميداریم.
()3
ﭽﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﭼ
آگاهی از فرا رسيدن قيامت ویژه خد است واو است که باران
را می باراند و ميداند از آنچه در رحمهاست.
ولی اکنون گاهی بر همه خویشاوندانی اطالق می شود که
انسان از راه نسب با آنها پيوند می خورد وگاهی بر کسانی بكار برده
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
قلبها وپيوند دادن آن بگونه اي که مسلمانان مانند یك جسم باشند
که اگر یكی از اعضاي آن مریض شود اعضاي دیگر خواب به
چشم راه نمی دهند موافقت دارد .وهمچنين این حدیث پيامبر که در
======================================

(ْْْ)1سورهْرعدْ8ْ:
(ْْْ)2سورهْحجْ5:
(ْ)3لقمانْْْ34ْ:
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باره اهل مصر گفت :آنها از حقوق اهل ذمه وخویشاوندي بر
خوردارند ( )1واین گفته پيامبر رضی اهلل عنه که بهترین کار نيكو آن
است که انسان با دوستان پدرش رابطه دوستی را حفظ کند ( )2معنی
اول را تأیيد می کند اما چه وقت انسان صله رحم را رعایت کرده؟
پيوند خویشاوندي ازبكاربرد امور ذیل تحقق می پذیرد:
این مسأله با در نظر گرفتن موقعيت ،زمان ،مكان وافراد
صورتهاي مختلفی بخود می گيرد ،مثالً اگر انسان در ميان
خویشاوندان است با هدیه دادن صله رحم را رعایت می کند واگر
مالی نداشت یا آنها احتياج نداشتند با زیارت آنها ومشارکت در کار
هاي آنها در صورت نياز این وظيفه را انجام می دهد ولی اگر از
خویشاوندان خود دور است با ارسال نامه وتليفون می تواند این
وظيفه را انجام دهد ولی اگر به مالقات برود بهتر است این از حقوق
عموم خویشاوندان است اما پدر حقوق بخصوصی دارد که در آنجا
ذکر می شود.
1ـ در صورت احتياج باید او را غذا داد.
2ـ در صورت نياز باید به او لباس داد.
3ـ درصورت احتياج به خدمت باید او را خدمت کرد.
4ـ چون پدر او را بطلبد حاضر به خدمت باشد.
5ـ موقعی که به او درکار ثواب وجائزي دستور داد ،اطاعت کند.
6ـ بانرمی وآرامی با او سخن بگوید.
======================================

(ْْ)1اينْحديثْراْامامْمسلمْوامامْامحدْروايتْكردهْاندْْ.
ايتْكردهْ
(ْْ)2اينْحديثْجزئيْازْحديثْعبداّللْبنْعمرْاستْكهْامامْمسلمْْرو ْ
مهچننيْابوداودْوترمذيْوامامْامحدْروايتْكردهْْاستْْ.
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7ـ او را به نام صدا نكند بلكه بگوید پدرم.
8ـ او را دشنام ندهد یا سبب دشنام دادن او نگردد.
9ـ پيش از وي راه نرود وقبل از او ننشيند.
10ـ هر چه براي خود می پسندد براي او نيز بپسندد وهرچه براي
خود ناپسند می داند براي او نيز ناپسند بدارد.
11ـ براي او طلب مغفرت ورحمت کند چنانچه براي خود می
طلبد.
12ـ دوستان وافرادي را که به جز از راه پدر امكان پيوند با آنها
نيست اکرام کند.
ثانياً :آيات واحاديثي در مورد گناه قطع پيوند خويشاوندي

1ـ خداوند می فرماید:
ﭽﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ
()1
ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ ﯝﯞﯟ ﯠﭼ
واما کسانی که پيمان خدا را می شكنند که با ایشان بسته
است ،وپيوندي را می گسالنند که خدا به حفظ ونگهداشت آن
دستور داده است ودر روي زمين به فساد وتباهی می پردازند نفرین
بهرهء ایشان است وپایان بد جهان از آنان است.
2ـ ودر حدیثی پيامبرصلی اهلل عليه وسلم می فرماید :قاطع
رحم داخل بهشت نمی شود ( )2ومی فرماید :رحم به عرش معلق
است ومی گوید :کسی که من را وصل کند خدا او را با خود پيوند
======================================

(ْْْ)1سورهْرعدْ25ْ:
(ْْ)1اينْحديثْراْخباريْ،ابوداودْ،ترمذيْوامامْامحدْروايتْْكردهْاستْْ.
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می دهد وکسی که من را قطع کند خدا با او قطع رابطه می کند.
( )1ودر حدیث دیگر می فرماید :چون خداوند از آفریدن مخلوقات
فارغ شد رحم بلند شد وگفت :اینجا جاي پناه جوینده به تو از قطع
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
کند با او قطع رابطه کنم .رحم گفت :بلی آنگاه خداوند فرمود :این
از آن تو .در اینجا پيامبر فرمود :اگر می خواهيد این آیه را بخوانيد:
ﭽ ﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈ
()2
ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﭼ
آیا اگر روگردان شوید جز این انتظار دارید که در زمين فساد
کنيد وپيوند خویشاوندي ميان خویش را بگسليد؟
آنان کسانی اند که خداوند ایشان را نفرین واز رحمت خویش
بدور داشته است .لذا گوشهایشان را کر وچشمانشان را کور کرده
است.
ثالثاً :آيات واحاديثي در مورد گناه خيانت

ﭽﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﭼ
همانا خداوند خائنان را دوست ندارد.
()4
ﭽﰄﰅﰆﰇﰈ ﰉﰊﰋﭼ
مسلماً خداوند خيانت پيشگان کافر را دوست نمی دارد.
()3

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

(ْْ)2اينْحديثْراْامامْمسلمْازْحضرتْعائشهْروايتْكردهْاستْْ.
(ْْ)3اينْحديثْراْخباريْ،مسلمْوامامْامحدْروايتْكردهْاستْ.
(ْْ)4انفالْْ58ْ:
(ْْ)1حجْْ38ْ:

مشعلهای هدایت برای رهروان راه دعوت

www.eslahonline.net

103

ﭽﭡﭢﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩﭼ
همانا خداوند دوست ندارد کسی را که خيانت پيشه وگناهكار
باشد.
پيامبر می فرماید :نشانهء منافق سه چيز است .چون سخن
بگوید دروغ ميگوید وچون وعده دهد خالف می کند وچون امانتی
()2
به او داده شود خيانتش می کند.
()1

رابعاً  :احاديثي در مورد گناه دروغ

ـ پيامبرصلی اهلل عليه وسلم می فرماید :همانا راستگویی به
نيكی ونيكی به جنت راهنمایی می کند وشخص بر اثر راست گفتن
زیاد ،نزد خدا صدیق می شود .ودروغ انسان را به سوي کار هاي
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
خواهد بود تا از آن دست بكشد وآن چهار چيز به قرار ذیل هستند
.1چون امانتی به او داده شود خيانت می کند  .2چون صحبت کند
دورغ می گوید  .3چون مخاصمه کند فحش گویی می کند  4چون
======================================

(ْْ)2نساءْْ107ْ:
(ْْ)3اينْحديثْراْخباريْازْابْهريرهْومسلمْ،ترمذي،نسائيْ ْوامامْامحدْرْوايتْكردهْ
استْْ.
(ْْْ)4اينْحديثْراْخباريْازْعبداّللْبنْمسعودْوامامْمسلمْ،ابوداودْ،تْرمذيْوامامْ
امحدْروايتْكردهْاستْ.
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()1

توشه دعوتگران ومربيان
1ـ ضرورت دوري گزیدن از همه گناهان خصوصاً قطع صله
رحم وخيانت ودروغ زیرا این گناهان عالوه بر عذاب آخرت
زندگی را فاسد وتنگ می کنند وسبب اضطراب وپریشانی خاطر می
شود .چنانچه خداوند می فرماید:
ﭽﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
ﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶﭷ
2
ﭸﭹﭺﭼ
خداوند مردمان شهري را مثل می زند که در امن وامان بسر
می بردند واز هر طرف روزیشان بگونه فراوان به سویشان سرازیر
می شد اما آنان کفران نعمت کردند وخداوند به خاطر کاري که
انجام دادند ،گرسنگی وهراس را بدیشان چشانيد.
2ـ صله رحم سبب رشد مال وکثرت فرزندان می شود حتی
اگر اهل خانواده فاسد باشند همچنين فواید دیگري مثل برکت در
عمر وکسب ثنا را نيز در بر دارد که این مطلب در احادیث دیگر
آمده است.
3ـ عظمت اسالم .چون آداب وقوانينی دارد که امنيت جانی
ومالی وحقوقی انسان را تضمين می کند وبه وحدت وانسجام
======================================

(ْ ْ )1اين ْحديث ْرا ْخباري ْاز ْعبداّلل ْبن ْحممود ْروايت ْكرده ْچنانچه ْامام ْمسلمْ
وابوداودْترمذيْونسائيْوامامْامحدْهمْاينْحديثْراْروايتْكردهْاندْْ.
(ْ)2النحلْْ112ْ:
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الحديث الرابع عشر

ْ
َن ْْقَطَْرةًْ ِْمنْْ
اّلل ْصلیْهللاْعليهْوسلم ْْقَالَْ ْْلَوْ ْأ َّْ
َن ْ َر ُسولَْ ْ َِّْ
َعنْ ْاب ِْن ْ َعبَّاسْ ْأ َّْ
فِِْبَنْْيَ ُكو ُْنْ
ش ُهمْْفَ َكي َْ
ومْقُ ِط َرتِْْ ْ
الزق ِْ
َّ
س َدتْْ َعلَىْْأَه ِْلْالدنيَاَْْم َعايِ َ
فْ َدا ِْرْالدنيَاََْلَف َ
طََع َام ْهُ
حديث چهاردهم
از ابن عباس رضی اهلل عنه روایت است که رسول خدا
فرمودند :اگر یك قطره از زقوم بر زمين بيفتد زندگی انسان ها را به
تباهی خواهد کشيد ،پس حال کسانی که زقوم غذاي هميشگی آنها
(1
است چه خواهد بود.
شرح حديث:
انگيزه کار خير از یك فرد تا فرد دیگر متفاوت است .بعضی
کار خير را به خاطر دوست داشتن خير وفضيلت انجام می دهند
وعده اي بخاطر عالقه به ثواب ومنفعت انجامش می دهند .چنانچه
برخی دیگر به سبب ترس از عذاب وعاقبت زشت آن انجامش می
دهند وبهر اندازه که انگيزه یك کار در انسان قوي باشد توجه او به
انجام آن بيشتر می شود وعكس این مسأله هم درست است .حدیثی
======================================

(ْْ)1اينْحديثْراْترمذيْدرْسننشْازْابنْعباسِْبْاينْعبارتْروايتْكردهْاستْ:
تنْإلْوانتمْمسلمون»ْفقالْرسولْ
انْالنيبْ(ص)ْقرأهذاْالَيهْ«ْاتقواّللْحقْتفاتهْ،ولْمتو َّْ
اّللْ:لوانْقطرةْمنْالزقومْقطرتْفْدارالدنياْلفسدتْعليْاهلْالدنياْمعايشهمْ،فكيفْ
ِبنْتكونْطعامه»ْْ.سپسْگفتهْ:هذاْحديثْحسنْصحيحْْ.
ْمهچننيْابنْماجهْ،امامْامحد،وعلمهْآلبانْاينْحديثْراْْروايتْْكردهْاندْ.
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که هم اکنون مورد بحث ماست کسانی را که با انگيزه ترس از
عذاب به انجام اعمال خير مبادرت می ورزند دعوت می کند تا قبل
از اینكه بر آنها نازل شود ومجبور به خوردن زقوم گردند دست از
کار هاي زشت و بد بكشند وبه کار هاي نيكو روبپردازند .واینگونه
چهره زشت زقوم را ترسيم می کند که اگر یك قطره از آن بر روي
زمين بچكد خشك وترآنرا تباه خواهد کرد وزندگی مردم را بر روي
زمين ناممكن خواهد ساخت.
در اینجا الزم است ،اوالً آیاتی در وصف زقوم بياوریم سپس
به تفسير آن بپردازیم.
اوالً :آياتي در مورد زقوم

خداوند می فرماید:

ﭽﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖﯗﯘﯙﭼ.
آیا آن که بهشتيان را با آن پذیرایی می کند بهتر است ،یا
درخت زقوم .ما آن را مایه رنج ومحنت ستمگران قرار داده ایم.
زقوم درختی است که در ته دوزخ می روید .شكوفه وميوه آن انگار
سرهاي شياطين است .دوزخيان از آن می خورند وشكمها را پر
وآکنده می سازند .سپس آب داغ وکثيف وآلوده اي بر آن می
نوشند .آنگاه به دوزخ بر می گردند.
()1

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

(ْْ)1صافاتْْْ68ْْ62ْ:
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ﭽﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
()1
ﭷﭸﭹﭺﭼ.
قطعاً درخت زقوم ،خوراك گناهكاران است .همچون فلز
گداخته در شكمها می جوشد ،جوشش همچون آب گرم وداغ.

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦ ﭧﭨ ﭩﭪﭫ
2

ﭬﭭﭮﭼ

سپس شما اي گمراهان تكذیب کننده قطعاً از درخت زقوم
خواهيد خورد وشكمها را از آن پر خواهيد کرد و سپس آب گرم
خواهيد نوشيد وهمچون نوشيدن شترانی که مبتال به بيماري تشنگی
شده اند .این وسيله پذیرایی از ایشان در روز جزا است.
ثانياً :تفسير زقوم

بزرگان گذشته با توجه به آیات باال زقوم را به درختی تفسير
نموده اند که از قعر جهنم می روید وشاخه هایش به طبقات مختلف
آن می رسد وبه گونه اي جهنم آنرا گرم می کند که مانند مس
گداخته می جوشد .وبا وجود این اهل جهنم آنرا به همدیگر تعارف
می کنند وبعد از خوردن آن مانند شتران تشنه از آب گرم جهنم می
نوشند ولی هرگز سيراب نمی شوند.
======================================

(ْْْ)1دخانْْ46ْْ43ْ:
(ْ)2الواقعهْْ56ْ-51ْ:
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توشه دعوتگران ومربيان
1ـ لزوم پيروي از قوانين خداوند یا انجام طاعات وپرهيز از
گناهان قبل از آمدن روزي که هيچ کوششی در آن نتيجه نمی دهد
وقبل از آنكه زقوم غذاي هميشگی وآب گرم جهنم نوشيدنی دایمی
گردد.
2ـ سختی وبزرگی عذاب آخرت آنقدر است که چشم مانند
آنرا ندیده ،وگوش هم نشنيده وقلب حساب آنرا نكرده .وبراي درك
این مطلب کافی است صفت زقوم آنگونه که حدیث آمده از نظر
گذرانده شود.
3ـ تسلی قلب اهل حق .زیرا هر چند اهل باطل در شكنجه
وآزار اهل حق بكوشند بجایی نخواهند رسيد وشكنجه آنها در قبال
عذابی که در انتظار شان است ناچيز خواهد بود.
4ـ فروگذار نكردن نقش عقوبت ومجازات در تربيت اسالمی.
زیرا بسياري از مردم تا ترسانده نشوند کار خير ونيكو انجام نمی
دهند پس اکتفاء بر تشویق کار درستی نخواهد بود.
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الحديث الخامس عشر
ْ
اّلل ْصلیْهللا ْعليهْوسلم ْ َمنْ ْلَ ِزَْمْ
اّلل ْب ِْن ْ َعبَّاسْ ْقَالَْ ْقَالَْ ْ َر ُس ْولُْ ْ َِّْ
َعنْ ْ َعب ِْد ْ َِّْ
اّللْلَْهُِْمنُْْْك ِْلْ َهمْ ْفَْرجا ْوِْمنُْْْْك ِْلْ ِ
ث َْْلْ
ضيقْْ َْخم َر ًجاْ َوَرَزقَْهُِْْمنْْ َحي ُْ
ِالستِغ َف َْ
ار ْ َج َع َْلْ َُّْ
ًَ َ
بْ
َيتَ ِس ُْ
ْ
حديث پانزدهم
کسی که هميشه از خداوند طلب آمرزش کند .خداوند او را
از همه غمها وتنگناها بيرون می آورد واز جایی که گمانش را نمی
()1
برد به او رزق وروزي می دهد.
شرح حديث:
خداوند انسان را آفرید وتكاليفی بر دوش او گذاشت واو را
آگاه کرد که تا تقوي را توشه خود نسازد در انجام تكاليف خود
موفق نخواهد شد وبراي حصول تقوي نماز ،زکات ،روزه ،حج،
تالوت قرآن ،ذکر ،دعا ،استغفار ودیگر شعائر عبادي را مقرر کرد.
======================================

(ْْْ)1اينْحديثْراْابنْماجهِْبْمهنيْالفاظْدرِْببْالستغفارْآْوردهْاستْوابوداودْ
حديثْراْازْابنْعباسِْبْتفاوتْچندْلفظْآوردهْكهْدرْسندشْحكمْبنْمصعبْوجودْ
داردْوابوحامتْاوْراْجمهولْوابنْحبانْضعيفشْخواندهْوگفتهْ:لْيتابعْعليْحديثهْ.مهچننيْ
ايتْ
امامْامحدْدرْمسندشْوامامْنوويْدرْرايضْالصاحلنيْازْابنْعباسْاينْحديثْراْرو ْ
كردهْاندْ.
ْومنذريْدرْالرتغيبْوالنزهيبْازْعباسْنقلْكردهْاستْ.
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حدیث مورد بحث ما به یكی از این موارد یعنی استغفار توجه
دارد .زیرا استغفار غم ها وسختی ها را از بين می برد ودرهاي غير
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:

ﭽﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ ﯹ
()1
ﯺﯻﯼﯽﯾﭼ
اي قوم من! از پروردگارتان آمرزش بطلبيد وبه سوي او برگردید
تا آسمان را بر شما ریزنده وبارنده کند ونيروئی بر نيرویتان بيفزاید.
وبه نقل از حضرت نوح عليه السالم خطاب به قومش می
فرماید:
ﭽﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝ ﭞﭟﭼ
وبدیشان گفته ام :از پروردگار خویش طلب آمرزش کنيد که
او بسيار آمرزنده است .خدا از آسمان بارانهاي پرخير وبرکت را
پياپی می باراند وبا اعطاء دارائی وفرزندان شما را کمك می کند
ویاري ميدهد وباغهاي سر سبز وفراوان بهره شما می سازد ورودبار
هاي پر آب در اختيارتان می گذارد.
()2

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

(ْْ)1هودْْْ52ْ:
(ْ)2نوحْْْْ12ْ10ْ:
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ﭽﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
()1
ﯗﯘﯙ ﯚﯛﯜﯝﭼ.
واینكه از پروردگارتان طلب آمرزش کنيد وبه سوي او بر
گردید که خداوند شما را تا دم مرگ به طرز نيكویی بهره مند ميسازد
وبه هر صاحب فضيلت واحسانی ،فضيلت واحسانش را می دهد.

ﭽﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱﭲﭳ ﭴ ﭵﭶ

ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂ
ﮃﮄﭼ
وکسانی که چون دچار گناه شدند یا برخویشتن ستم کردند
بياد خدا می افتند وآمرزش گناهانشان را خواستار می شوند وبجز
خدا کيست که گناهان را بيامرزد؟ وبا علم وآگاهی بر چيزي که
انجام داده اند پافشاري نمی کنند.
پيامبر اکرم صلی اهلل عليه وسلم نيز می فرماید :بخدا قسم من
()3
هر روز بيش از هفتاد مرتبه از خداوند آمرزش می طلبم.
حضرت عبداهلل فرزند حضرت عمر می گوید :ما در یك
مجلس صد مرتبه از پيامبرصلی اهلل عليه وسلم این کلمات را می
شنيدیم.
()4
ْ«ْربْاغفريلْوتبْعليْانكْانتْالتوابْالرحيمْ».
()2

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

(ْ)1هودْْْْ3ْ:
(ْ)2آلْعمرانْْْ135ْ:
(ْْْ)3اينْحديثْراْخباريْازْابوهريرهْوابنْماجهْوامامْامحدْروايتْكْردهْاندْ.
(ْْ)1اينْحديثْراْابوداودْ،ترمذيْ،ابنْماجهْوامامْامحدْرْوايتْكردهْاستْْ.
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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
ْ«ْأستغفرهللاْالذيْلْالهْالْهوْاحليْالقيومْواتوبْاليهْ»
گناهان او بخشيده می شود اگر چه از جنگ فرار کرده باشد.
پيامبر قبل از وفاتش این کلمات را بسيار تكرار می کردند :سبحان
اهلل وبحمده استغفراهلل واتوب اليه ،پاك است خدا واو را ستایش می
گویم واز او آمرزش می طلبم وبسوي او رجوع می کنم.
توشه دعوتگران ومربيان
1ـ محافظت بر استغفار :همانگونه که انسان بر دیگر مسائل
ضروري زندگی محافظت می کند موارد زیر انسان را در محافظت
بر استغفار کمك می کند.
ا) بياد داشتن نقش استغفار در تهذیب وتزکيه نفس
ب) بياد داشتن اینكه استغفار در رهائی از غمها ومشكالت
زندگی مؤثر است.
ج) بياد داشتن اینكه استغفار سبب کثرت رزق ،مال وفرزند
می شود.
هـ) بياد داشتن اینكه استغفار سبب برکت عمر می شود.
2ـ واقع گرایی اسالم :چون اسالم به انسان به دیده فرشته اي
که اصالً گناه نكند نمی نگرد .بلكه او را موجودي می داند که گاهی
راه صواب وزمانی راه خطا می رود ودواء خطاء را استغفار قرار
======================================

(ْْ)2اينْحديثْراْابوداودْوترمذيْروايتْكردهْاندْْ.
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داده است .چنانكه پيامبرصلی اهلل عليه وسلم می فرماید :قسم به
ذاتی که جان من در قبضه قدرت اوست اگر شما گناه نمی کردید
خداوند شما را از صفحه هستی می برد وافرادي می آورد که گناه
کنند پس از خدا آمرزش طلب نمایند وخداوند آنها را بيامرزد.
3ـ اهميت جنبه روحی انسان در اسالم وتشریع آنچه روح را
تغذیه وتقویت می کند .بر خالف مكتب هاي فكري که ساخته
وپرداخته دست بشر است وهم اکنون بر آنان حكم می رانند .زیرا
در این مكاتب روح به فراموشی سپرده شده وکسی براي آن حساب
باز نمی کند .در نتيجه زندگی بشر به جنگلی پر از حيوانات وحشی
ودرنده می ماند که صاحبان قدرت و ثروت مستضعفين را می
خورند.
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الحديث السادس عشر
اّللُْ َعلَيِْهْ َو َْسلَّ َْمْقَالَْْإِ َّْنْال َعب َْدْلََيْتَ َكلَّ ُْمْ ِِبل َكلِ َم ِْةْ
صلَّىْ َّْ
َبْ ُه َري َرةَْْ َعنْْالنِ ِْ
َعنْْأِ ْ
َّيبْ َ
اّللُِْْهبَاْ َد َر َجاتْْ َوإِ َّْنْال َعب َْدْْلََيتَ َكلَّ ُْمْ ِِبل َكِل َمِْةِْمنْْ
اّللَْْلْيُل ِقيْ َهلَاْ َِْبًْلْيَرفَ ُْعْهُْ َّْ
انْ َِّْ
ِمنْْ ِرض َو ِْ
فْ َج َهْنَّ َْمْ
اّللَْْلْيُل ِقيْ َهلَاْ َِبًْلْيَه ِويِْهبَاِْ ْ
طْ َِّْ
َس َخ ِْ
حديث شانزدهم
رسول خدا صلی اهلل عليه وسلم می فرماید :همانا انسان بعضی
اوقات کلمه اي در جهت رضاي خدا می گوید وچندان اهميتی به
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:
چون انسان به قانون خدا پایبند شود وکامالً بنده وفرمانبردار
خدا گردد خداوند از او راضی می شود ودوستش می دارد ،واین
وقتی است که در کار هاي خير او را موفق می گرداند واز خطا در
گفتار وکردار حفظش می کند وبسا او قات بر اثر کار خيري که
انسان انجام می دهد وبدان اهميتی نمی دهد خداوند درجات زیادي
به منزلت او می افزاید.
======================================

()1اينْحديثْراْخباريْوامامْنوويْوشيخْعبدالبديعْصقرْدرْخمتارْاحلسنْ ْوالصحيحْ
مهگيْازْابوهريرهْروايتْكردهْاندْ.
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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
جهنم فرو می برد.
حدیث مورد بحث ما گواه همين مطلب است چون پيامبرصلی
اهلل عليه وسلم در این حدیث بيان می کند که بنده اي که خداوند از
او ناراضی است بی یار ویاور می باشد وهميشه مورد مؤاخذه
خداست باندازه اي که احياناً کلمه اي در جهت ناخشنودي خدا می
زند واهميتی به آن نمی دهد وبه عاقبتش فكر نمی کند ولی همان
کلمه سبب افتادن او در طبقه هاي پایين جهنم می شود واینگونه
خداوند از سر تقصير وکوتاهی بنده صالح خود می گذرد وبر کار
هاي خير هر چند کوچك باشد او را مزد بزرگ می دهد وبنده
ناشایسته و غيرصالح را به اندازه اي تحت تعقيب ومجازات قرار می
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

ﭽﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲﭼ
انسان هيچ سخنی را بر زبان نمی راند مگر اینكه فرشته اي
مراقب وآماده ( براي نگارش ) آن سخن است.
()1

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

(ْْ)1قْْْ18ْ:
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ﭽ ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘﭙ ﭚ ﭛ
()1
ﭜﭝﭞﭟﭠﭼ.
مسلم ًا مؤمنان پيروز ورستگارند کسانی که در نماز شان
خشوع وخضوع دارند واز کردار بيهوده وگفتار یاوه روي گردانند.
()2
ﮋﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕﮖﮗﮊ.
آنانی که بر باطل گواهی نمی دهند وهنگامی که کار هاي یاوه
وسخنان پوچی را ببينند وبشنوند بزرگوارانه از آن می گذرند.
ﮋﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ

ﮊﮋﮌﮍﮎﮊ
وهنگامی که سخن بيهوده بشنوند از آن روي می گردانند ومی
گویند اعمال ما از آن ما ،واعمال شما از آن شماست .وداع باشما باد
ما خواهان ( همنشينی با ) نادانان نيستيم.
ـ حضرت ابوهریره از پيامبر صلی اهلل عليه وسلم روایت می
کنند که فرمود :کسی که به خدا وروز آخرت ایمان داشته باشد باید
()4
یا سخن نيكو بگوید یا ساکت شود.
ـ ابی موسيرضی اهلل عنه می گوید :به رسول خدا گفتم کدام
مسلمان از همه برتر است .فرمود :کسی که مسلمانان دیگر از دست
()5
وزبانش در امان باشند.
()3

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

(ْْ)1مؤمنونْْْ3ْْ1ْ:
(ْْْ)2فرقانْْ72ْ:
(ْ)3قصصْْْْ55ْ:
(ْ)4قسميتْازْحديثْابوهريرهْاستْكهْخباريْ،مسلمْ،ابوداودْ ،ترمذيْ،ابنْماجهْ
وامحدْروايتْكردهْاندْْْ.
(ْ)5اينْحديثْراْمسلمْ،ابوداودْ،ترمذيْ،نسائيْوامامْامحدْْروايتْكردهْاندْ.
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ـ ابوهریره رضی اهلل عليه وسلم می گوید :از پيامبر شنيدم
که می گفت :انسان بعضی اوقات بدون توجه سخنی می گوید که
()1
او را به اندازه مسافت بين مشرق ومغرب در آتش فرو می برد.
ـ بالل ابن حارث می گوید :رسول خدا فرمود :انسان بعضی
او قات سخنی در جهت رضاي خدا می گوید وفكر نمی کند به
جابی برسد ،ولی خداوند به سبب آن تا روز قيامت از او خشنود می
شود وبعضی او قات کلمه اي در جهت ناخشنودي خدا می گوید
وفكر نمی کند بجایی برسد ولی خداوند بر اثر آن کلمه تا روز
()2
قيامت از او ناراحت می شود.
ـ عقبه بن عامررضی اهلل عنه می گوید :گفتم یا رسول اهلل
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
اعضاء بدن انسان زبانش را به تقواي خدا دعوت می دهند ومی
گویند خير وشر ما بدست توست اگر راستی ودرستی را برگزینی ما
هم راست ودرست خواهيم بود واگر کجی اختيار کنی ما هم
()4
منحرف خواهيم شد.
توشه دعوتگران ومربيان
1ـ حرص بر کسب رضا ومحبت خداوند ،زیرا بعد از آن
توفيق خداوند هميشه قرین انسان خواهد بود وخداوند راههاي خير
======================================

(ْْ)1اينْحديثْراْمسلمْوامامْامحدْروايتْكردهْاندْْ.
(ْْ)2اينْحديثْراْترمذيْْ،ابنْماجهْومالكْنقلْكردهْاندْْ.
(ْْْ)3اينْحديثْراْترمذيْوامحدْروايتْكردهْاندْ.
(ْْْ)4اينْحديثْراْهمْامامْامحدْوترمذيْروايتْكردهْاندْ.

مشعلهای هدایت برای رهروان راه دعوت

www.eslahonline.net

119

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.
2ـ ضرورت دوراندیشی قبل از سخن گفتن .زیرا امكان دارد
از سخنانی باشد که ناخشنودي خداوند را فراهم آورد وباعث افتادن
در آتش جهنم شود.
3ـ محافظت وکنترول زبان مگر از کار هاي خير ورعایت
موارد ذیل انسان را در این کار کمك می کند.
ـ به یاد داشتن اینكه حفظ زبان عالمت درستی ایمان وقوت
یقين انسان است.
ـ به یاد داشتن اینكه حفظ زبان سبب وارد شدن در بهشت
ودست یافتن به نعمتهاي هميشگی خداوند است.
ـ به یاد داشتن اینكه ممكن است یك کلمه ناسنجيده گذشته
از آنكه انسان را به جهنم اندازد سبب تباهی ونابودي قوم وقبيله اش
گردد.
ـ به یاد داشتن اینكه سخن گفتن زیاد بدون آنكه مصلحتی آنرا
ایجاب کند ،قلب را سخت می کند ودورترین مردم از خدا کسانی
هستند که قلبشان سخت می باشد.
ـ به یاد داشتن اینكه راستی ودرستی دیگر اعضاء بدن وابسته
راستی و درستی زبان است.
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الحديث السابع عشر
َّةْ
اد ُْنَْْْك َم َعا ِد ِْن ْالِْفضِْ
َّاس ْ َم َع ِْ
قال ْرسول ْهللا ْصلی ْهللا ْعليه ْو ْسلم ْْ :الن ُْ
َو َّ
اح ْ ُجنُودْ ْ ُجمَنَّ َدةْْ
لِْم ْإِذَا ْفَ ُق ُهوا ْ َواَلَرَْو ُْ
ف ْا ِْلس َْ
ف ْاجلَ ِاهلِيَِّْة ْ ِخيَ ُارُهمْ ِْ ْ
ب ْ ِْخيَ ُارُهمْ ِْ ْ
الذ َه ِْ
فْ
فْ َوَماْتَنَا َك َْرِْمن َْهاْاخَتْلَ َْ
فِْمن َهاْائ َتلَ َْ
فَ َماْتَ َع َار َْ
ْ
حديث هفدهم
رسول خدا می فرماید :مردم همچون معادن طال ونقره مختلف
ومتفاوت هستند بهترین آنها در جاهليت بهترینشان در اسالم است به
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
همدیگر را نشناسند در جهان واقع از هم جدا می شوند.
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
دین را بياموزند ،تا فقه آنها را به تواضع والفت ورابطه دوستانه
======================================

بارتْكمعادنْ
(ْْ)1اينْحديثْراْامامْمسلمْازْابوهريرهْروايتْكردهْاستْ ْوجبايْع ْ
الذهبْوالفضهْعبارتْكمعادنْالفضهْوالذهبْراْآوردهْاستْْ.
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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
دقيقاً بيان می کند ،زیرا پيامبر اکرم(ص) در این حدیث می گوید:
عده اي از مردم آباء واجداد بزرگی دارند که به آنها افتخار می کنند
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
افتخارات محروم اند همتشان خوابيده واراده شان مرده است.
همچنين پيامبرصلی اهلل عليه وسلم توضيح می دهد که انسانها
حتی بعد از اسالم نيز می توانند افتخارات گذشته خود را حفظ
کنند .به شرط اینكه فقه ودانش الزم را کسب کنند تا این افتخارات
سبب غرور وتكبر بر دیگر مسلمانان نكردد بلكه آنان را به تواضع،
الفت ودوستی بخواند.
آيات واحاديثي در فضيلت دانش دين

ﮋﯦﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲ
ﯳﯴﯵﯶ ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ
ﯾﮊ
مؤمنان را نمی سزد که همگی بيرون بروند .باید که از هر قوم
وقبيله اي ،عده اي بروند تا به تعليمات اسالمی آشنا گردند وهنگامی
که به سوي قوم وقبيله خود برگشتند آنان را بترسانند تا از اعمال و
اخالق ناپسندیده خود داري کنند.
()1

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

(ْْ)1توبهْْ122ْ:
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ﮋ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
()1
ﯿﰀﮊ
بگو آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند برابر
ویكسانند.

ﮋﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﮊ

()2

خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده اند وبهره از علم
دارند در جات بزرگی می بخشد.
()3
ﮋﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﮊ
تنها بندگان دانا ودانشمند ،از خدا ،ترس آميخته با تعظيم
دارند.
ﮋ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
()4
ﯯﯰ ﮊ
فرزانگی را به هر کس که بخواهد می دهد وبه هر کس که
فرزانگی داده شود بی گمان خير فراوانی بدو داده شده است.
پيامبرصلی اهلل عليه وسلم می فرماید « :خدا خير هر کس را
بخواهد او را فقيه ودانا می گرداند»( )5و« حسد روانيست مگر در دو
چيز :در مردي که خدا به او ثروتی داده واو شب وروز آن را در
امور خير مصرف می کند ومردي که خداوند بينش وحكمت به او
======================================

(ْ)1زمرْْْْ9ْ:
(ْْ)2جمادلهْْ11ْ:
(ْْْ)3فاطرْ28:
(ْْ)4بقرهْْ269ْ:
(ْْ)5اينْحديثْراْخباريْ،مسلمْ،ترمذيْ،ابنْماجهْودارمي وْامحدْروايتْْكردهْاندْْ.
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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:
ﮋﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
()2
ﮃﮊ
ونعمت خدا را بر خود بياد آورید آن گاه که دشمنانی بودید
وخدا ميان دلهایتان پيوند داد پس برادرانی شدید.
ﮋﭟﭠ ﭡﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
()3
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﮊ
خدا در ميان آنان الفت ایجاد نمود به گونه اي که اگر همه آنچه
در زمين است مصرف می کردي نمی توانستی ميان دلهایشان اُنس
واُلفت بر قرار سازي ،ولی خداوند ميانشان انس والفت انداخت.
پيامبرصلی اهلل عليه وسلم می فرماید :فرد مؤمن دوستدار
ودوست داشتنی است و کسی که با دیگران الفت نمی گيرد
()4
ودیگران نمی توانند با او انس بگيرند خيري نيست.
ـ ومی فرماید :سه چيز در هر کس باشد حالوت ومزه ایمان
را چشيده است .اینكه خدا ورسولش از همه براي او محبوبتر باشند
======================================

(ْْْ)1اينْحديثْراْخباريْ،مسلمْ،ترمذيْ،ابنْماجهْوامامْامحدْرْوايتْكردهْاندْ.
(ْْْ)2آلْعمرانْْ103ْ:
(ْْ)3انفالْْ63ْ:
(ْْ)4اينْحديثْراْامامْامحدْدرْمسندشْروايتْكردهْاندْْ.

124

مشعلهای هدایت برای رهروان راه دعوت

www.eslahonline.net

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
شهداء هستند ،اما پيامبران وشهيدان در روز قيامت به قرب ومنزلت
آنها در نزد خدا رشك می برند ،یك اعرابی از ميان مردم بر خاست
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
شد وسيمایش درخشيد وفرمود :آنها از گروهها وقبائل مختلف مردم
هستند که با هم خویشاوندي نسبی وسببی نداشته اند ،ولی بخاطر خدا
همدیگر را دوست گرفته اند وبر این اساس اطراف همدیگر جمع
شدند .خداوند آنها را در قيامت بر منبر هایی از نور می نشاند وچهره
ها ولباسهایشان را نورانی می کند .مردمان دیگر در روز قيامت
ناراحت می شوند ومی ترسند ولی آنها نه ناراحت می شوند ونه
()1
ميترسند .آنها به حق اولياء خدا هستند که هيچ ترس وغمی ندارند.
توشه دعوتگران ومربيان
ـ اهميت بينش اسالمی وفهم دین خداوند عزوجل .چون فقط با
این وسيله مسلمان می تواند راه را بر شيطان ببندد وخود را از لغزشها
در امان دارد واز هر اخالق ورفتار زشت وپستی دوري گزیند.
2ـ بينش ودرك اسالم صفت وویژگی اجتناب ناپذیر فرد
مسلمان است تا اسرار وویژگيهاي بر نامه الهی را با آن تشخيص
======================================

(ْْ)1بهْروايتْامامْامحدْْ.
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دهد واین بينش وفهم صحيح اسالم براي او الزم است .پس
وظيفه او فقط در حفظ مسائل اسالمی وانباشتن آن در مغز خالصه
نمی شود بلكه بایستی پایبندي دقيق به اسالم ،بيداري اسالمی،
بيدارخوابی ،گرسنگی ،پرهيز از شبهات وحتی پرهيز از پاره اي
مباحات که منافی عرف است را نيز بر این معلومات بيفزاید « هر
کس به آنچه می داند عمل کند ،خداوند دانش آنچه را نمی داند به
او ارزانی می کند».
3ـ الفت ومحبت مؤمنان دليل بر اعتدال فطرت وخلوص باطن
است چنانچه خشم ،قطع رابطه وجنگ وجدل دليل بدطينتی ،شيطنت
وخباثت درون است.
4ـ وسيله بيداري نسل نو یاد آوري مجد وعظمت سلف
صالح است.
 5ـ اسالم مجد وعظمت وشكوه گذشتگان را رد نمی کند
بلكه آن را ارج نهاده ومورد تأئيد قرار می دهد ،بشرطی که با بينش
همراه باشد که آن را از انحراف وکژي مصون بدارد.
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الحديث الثامن عشر
طْ
اّللُْ َْعلَيِْهْ َو َسلَّ َْمْال ُمؤِم ُْنْالَّ ِذيْ ُخيَالِ ُْ
صْلَّىْ َّْ
َعنْْاب ِْنْ ُع َم َْرْقَالَْْقَالَْْ َر ُسولُْْ َِّْ
اّللْ َ
بْ
َّاس َْْوَْل ْيَصِ ُْ
ط ْالن َْ
ب ْ َعلَى ْأَذَ ُاهمْ ْأَعظَ ُْم ْأَج ًرا ِْْمنْ ْال ُْمؤِم ِْن ْالَّ ِذي َْْل ْ ُخيَالِ ُْ
َّاس ْ َويَصِ ُْ
الن َْ
َعلَىْأَذَ ُاهمْْ
حديث هژدهم
رسول خدا فرمودند :آن کس که در ميان مردم می ماند واذیت
وآزار آنها را تحمل می نماید از کسی که گوشه نشينی ودوري از
()1
مردم اختيار نموده ومشكالت جامعه را تحمل نمی کند بهتر است.
شرح حديث:
سير زندگی ما انسانها ثابت کرده که انسان به تنهائی قادر به
برآوردن همه خواسته ها ونياز هایش نيست .یك مثال ساده در این
زمينه ،همين قرص نان با حجم کوچكش است که بعد از زحمت
دهها بلكه صدها نفر وهمكاري آنها در آماده نمودن وعرضه آن به
======================================

ايتْكردهْْوابنْماجهْ
(ْْ)1ترمذيْاينْحديثْراْدرْكتابْالقيامةِْبْاختلفْاندكيْْرو ْ
آنْراْازْابنْعمرْچننيْنقلْمنودهْ:قالْ:قالْرسولْاّللْصليْعليهْ ْوسلمْاملؤمنْالذيْ
لناسْولْيصبْعليْ
خيالطْالناسْويصبْعليْاذاهمْاعظمْاجراْمنْاملؤمنْالذيْلْخيالطْا ْ
اذاهمْ.
ْامامْامحدْهمْدرْمسندشْوسيوطيْدرْاجلامعْالصغريْحديثْراْْروايتْْكردهْاندْ
وسيوطيْازْابنْعمرْبهْروايتْامحدْ،خباريْ،ترمذيْ،وابنْماجهْحديثْراْرْوايتْكردهْ.
مهچننيْشيخْعبدالبديعْصقرْدرْخمتارْاحلسنْوالصحيحْازْامامْامحدْْروايتْكردهْاستْْ.
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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
آوردن مشرف به مرگ خواهد شد .وقتی انسان در چنين مسئله ساده
اي نمی تواند به تنهائی کاري از پيش برد ،چگونه می تواند تكاليفی
که از جانب پروردگارش به او محول شده به تنهایی انجام دهد.
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
ﮋﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﮊ.
پس در این صورت تنها خدا را بپرست واز جمله سپاسگزاران
باش.
واینكه دیگران را با حكمت واندرز نيكو بسوي خدا بخواند تا
با عناصر خوب ،صالح ،جانفدا ،جان برکف ونمونه جماعت مسلمان
رو به ازدیاد گذارد.
واینكه با کفار ومنافقين وآنانی که مانع راه خدا می شوند ومی
خواهند آن را به بيراهه بكشند جهاد کند تا پرچم خدا همواره در سر
تا سر جهان برافراشته ودر اهتزار باشد .خداوند می فرماید:
ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ
()2
ﭚﭛﭜﭝﭞﮊ.
اي پيغمبر با کافران ومنافقان جهاد وپيكار کن وبر آنان سخت
بگير .جایگاه شان دوزخ است وچه بد سرنوشت وچه زشت
======================================

(ْ)1زمرْ66ْ:
(ْْ)2توبهْْ.73ْ:
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جایگاهی است.
همه این تكاليف انسان را بر آن می دارد تا حتماً با مردم زندگی
کند که او را در رسيدن به اهدافش یاري رسانند وتأیيدش کنند واین
موضوعی است که حدیث مورد بحث ما به آن پرداخته است.
پيامبرصلی اهلل عليه وسلم در این حدیث خبر می دهد :کسی
که با مردم زندگی کند وبا مصائب و مشكالتی که از سوي آنان
برایش می رسد آن را تحمل می کند نسبت به کسی که براي رهایی
از مشكالت جامعه به گوشه نشينی رو می آورد از اجر ومزد بيشتري
بر خوردار می شود.
آيات واحاديثي در فضيلت زندگي با مردم

خداوند می فرماید:
()1
ﮋﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ ﮊ.
در راه نيكی وپرهيزگاري همدیگر را یاري وپشتيبانی نمایيد
وهمدیگر را در راه تجاوز وستمكاري یاري وپشتيبانی نكنيد.
ـ پيامبر اکرم صلی اهلل عليه وسلم می فرماید :آیا بهترین
مردمان را به شما معرفی نكنم؟ مردي که جلو اسپش را در راه خدا
بدست گرفته است .آیا آنكه درجه پائين تري دارد به شما معرفی
نكنم؟ مردي که با چند گوسفند در گوشه اي زندگی می کند
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
======================================

(ْْ)1مائدهْْ2ْ:
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()1

انفاق نمی کند.
ـ از پيامبر صلی اهلل عليه وسلم سؤال شد چه کسی از همه بر
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.
ـ روایت شده مردي به گوشه نشينی عالقه داشت .از پيامبر در
این مورد سؤال کرد پيامبر فرمود :این کار را نكن که ماندن یكی از
شما در راه خدا بر تر از  70سال عبادت او در خانه اش است .آیا
نمی خواهيد خداوند شما را بيامرزد ووارد بهشت نماید؟ .پس در
()3
راه او جهاد کنيد.
احاديثي در باره گوشه نشيني وموضع علماء در قبال آن

روش دیگري هم وجود دارد که انسان را به گوشه نشينی
ودوري از مردم ترغيب می دهد.
پيامبر صلی اهلل عليه وسلم می فرماید :همانا خداوند بنده اي
()4
پرهيزگار بی نياز گم نام را دوست دارد.
ومی فرماید :بزودي بهترین مال مسلمان گوسفندانی خواهد
======================================

(ْْْ)1اينْحديثْراْترمذيْدرْفضائلْجهادْ.سنائيْدرْكتابْالزكاتْ .دارميْدرْ
جهادْومالكْدرْموطاْروايتْكردهْاندْ.
(ْ)2اينْحديثْراْخباريْازْابْسعيدْحذريْومسلمْ،نسائيْ،ابنْماجهْ ْوامامْامحدْدرْ
مسندشْروايتْكردهْاندْْْ.
قسميتْازحديثيْاستْكهْترمذيْدركتابْفضائلْجهادْآْوردهْاستْ.
ْ
(ْ)3اينْحديثْ
(ْْ)1اينْحديثْراْامامْمسلمْوامامْامحدْروايتْكردهْاندْْ.
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بود که آنها را در دامنه کوهها وچراگاه هاي دور دست بچراند
()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
خدا مشغول باشد )2(.در واقع این فرد از بهترین انسانهاست پيامبر
صلی اهلل عليه وسلم می فرماید :زبانت را کنترول کن ودر خانه ات
بنشين وبر گناهت گریه کن
بر این اساس علماء اختالف کرده اند که آیا گوشه نشينی
وعزلت بهتر است یا زندگی اجتماعی وهم زیستی با مردم؟ عده اي
بر این باورند که گوشه نشينی بهتر است وبه احادیثی که در آخر
ذکر شد استدالل می کنند .ولی جمهور علماء زندگی اجتماعی
وزیستن با مردم را بهتر می دانند ،البته به شروط ذیل:
1ـ حفظ دین از فتنه ها
2ـ ضرر نرساندن به مردم
3ـ صبر وبردباري در مقابل مشكالت زندگی جمعی با مردم
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
وتالش تشویق می نماید ونصوصی که به عزلت و گوشه نشينی
======================================

(ْ)2اينْحديثْراْخباريْ،نسائيْ،وابوداودْ،ابنْماجهْ،مالكْ ْوامامْامحدْْروايتْكردهْ
استْْْ.
(ْْ)3اينْحديثْراْامامْمسلمْازْابوهريرهْنقلْكردهْ.ابنْماجهْهمْدرْمسندشْآوردهْ
استْْ.
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دعوت می دهد مخصوص زمان جنگ وفتنه یا افرادي که مردم
از آنها در امان نيستند ونمی توانند آنها را تحمل کنند می دانند من
هم به نظریه دوم مایل هستم .انبياء صلوات اهلل عليهم و اکثر صحابه،
تابعين وزهاد براي کسب فضيلت همزیستی با مردم در ميان آنان
بسر می بردند ودر کار هاي اجتماعی مثل جمعه ،جماعات ،نماز
جنازه ،مراسم شادي ،امر به معروف ونهی از منكر ،جهاد ومشوره
شرکت می کردند.
توشه دعوتگران ومربيان
1ـ ضرورت اختالط با مردم وپایبندي به جماعت به شرطی
که باعث آسيب پذیري و رسيدن ضرر در دین ،جان ،ناموس ،مال
ویا نسل نگردد .چه ضرر از طرف او باشد یا از طرف دیگري .موارد
ذیل انسان را در زندگی کردن با مردم وتحمل مشكالت جامعه
کمك می کند.
الف :شناخت فوائد ومنافعی که در اثر اختالط وپایبندي به
جماعت عاید انسان می شود.
ب :زندگی در جامعه فرمان خدا ورسول خدا وروش سلف
صالح است .پس انسان مسلمان چاره اي جز گردن نهادن واقتداء به
آنها ندارد.
2ـ آموزش وپرورش نفس بر صبر وشكيبایی در برابر آزار
هاي مردم.
قرآن کریم از قول لقمان به فرزندش چنين می گوید:
ﮋﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
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ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﮊ
اي پسر عزیزم! نماز را چنانكه الزم است بخوان وبه کار نيك
دستور بده واز کار بد نهی کن ودر برابر مصائبی که به تو رسد
شكيبا باش اینها از کار هاي مهمّی است که باید بر آن عزم را جزم
کرد وثبات ورزید.
3ـ جواز عزلت ودوري گزینی از مردم در زمان ازدیاد فتنه
وگسترش شر وفساد وعدم توانایی بر اصالح وخوف بر دین ونفس.
()1

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

(ْْ)1لقمانْْ17ْ:
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الحديث التاسع عشر
ْ
فْ
قالْرسولْاّلل ْصليْاّللْعليهْوسلمْ:يُؤتَى ْ ِِب َّلر ُْج ِْل ْيَْوَْم ْال ِقيَ َامِْة ْفَيُل َقى ِْ ْ
ورِْْهبَاَْْك َماْيَ ُدْوُْرْاحلِ َما ُْرْ ِِب َّلر َحىْفَيَجْتَ ِم ُْعْإِلَيِْهْأَه ُْلْالنَّا ِْرْ
ابْبَطنِِْهْفَيَ ُد ُْ
النَّا ِْرْفََتن َدلِ ُْقْأَقتَ ُْ
وفْ َوتَن َْهىْ َعنْْال ُمن َك ِْرْفََْي ُقولُْْبَلَىْقَدْْ
َكْأََْملْتَ ُكنْْ َت ُم ُْرْ ِِبل َْمع ُر ِْ
فََي ُقولُو َْنْ َْايْفَُل ُْنْ َماْل َْ
وفْ َوَْلْآتِ ِْيهْ َوأَن َهىْ َعنْْال ُمنْ َك ِْرْ َْوآتِ ِْيهْ
آم ُْرْ ِِبل َمع ُر ِْ
ُكن ُْ
تْ ُ
ْ
حديث نوزدهم
رسول خدا صلی اهلل عليه وسلم فرمود :مردي را روز قيامت
می آورند ودر آتش می افكنند پس روده هاي او بيرون می آید وبه
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
معروفی را که به آن امر می کردم انجام نمی دادم واز منكري که
()1
نهی می نمودم اجتناب نمی ورزیدم.
شرح حديث:
مردي به دعوتگر به دید انسانی می نگرند که نفس او در
کنترولش قرار دارد واو در راه رسيدن به خدا مجاهده کرده تا جایی
======================================

(ْ)1اينْحديثْراْامامْخباريْ،امامْمسلمْ،وامامْامحدْازْاسامهْبنْزيدْروايتْكردهْ
اندْوامامْنوويْهمْدرْرايضْالصاحلنيْآوردهْاستْْْ.
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براي شيطان باقی نگذاشته وشيطان هيچ تسلطی بر او ندارد ،بلكه
فراتر از این دیگر نفس او جاي پائی در خودش ندارد .بنابراین می
بينيم که مردم از رفتار واعمال او چندین برابر گفته هایش متأثر می
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
کند .بلكه باید رفتارش آئينه تمام نماي گفتارش باشد وگر نه مردم
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
دقيق وواضحی از سرانجام گروهی از دعوتگران است که بدون
رفتار خوب وپسندیده عطش گفتن بر آنها حاکم گشته است .مسير
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
کنند اعصابشان مختل می شود وتمام مفصلهایشان باز شده روده
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
در دنيا امر به معروف ونهی از منكر می کردید .آنها جواب می دهند
درست است ،شما را امر به معروف ونهی از منكر می کردیم ،حال
آنكه خود مان را از خير محروم می کردیم ،چون خود مان معروفی
را که به آن امر می کردیم انجام نمی دادیم وبدتر از این از انجام
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منكري که از آن شما را باز می داشتيم ،ابایی نداشتيم .بدین
ترتيب در محضر مردم رسوا می شوند وجزاي توهين بی شرمانه
خود به بر نامه ودستورات خدا را می چشند.
آيات واحاديثي در مورد كسيكه گفتارش با كردارش مخالف است:

خداوند عزوجل می فرماید:
ﮋﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
()1
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮊ
اى مؤمنان ! چرا چيزى را می گویيد که خود عمل نمی
کنيد ؟ نزد خدا به شدت موجب خشم است که چيزى را بگویيد
که خود عمل نمی کنيد
ﮋﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ
()2
ﮮﮯﮊ
آیا مردم را به نيكوکاري فرمان می دهيد وخود را فراموش می
کنيد در حاليكه شما کتاب می خوانيد ،آیا نمی فهميد؟
« وبه نقل از حضرت شعيب می فرماید :وما ارید اخالفكم الی
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
چه کسانی هستند؟ گفتند اینها سخنرانان امت تو هستند که مردم را
======================================

(ْْ)1صفْْ3،2ْ:
(ْ)2بقرهْْْ44ْ:
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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
از اهل جهنم سر می کشند ومی پرسند چرا به جهنم افتادید؟ بخدا
قسم ما که فقط بعلت پيروي از گفته هاي شما وارد بهشت شدیم.
آنها می گویند ما به شما می گفتيم ولی خود به گفته هایمان عمل
()2
نمی کردیم.
توشه دعوتگران ومربيان
1ـ نكته مهمی که از این حدیث در یافت می کنيم .اینكه
مسلمانان عموماً ودعوتگران خصوصاً باید سعی کنند گفته هاي آنها
مطابق اعمالشان باشد واگر نه خود گمراه می شوند ودیگران را هم
بگمراهی می کشانند وعالوه بر بار سنگين گناهان خود گناهان
دیگران را بگردن خود می اندازند ورعایت دستور العملهاي زیر
انسان را در این زمينه کمك می نماید.
الف :بياد داشتن عذابی که در پی گفتار هاي بدون عمل
چنانچه در حدیث آمده گریبانگير انسان می گردد.
ب :بياد داشتن اینكه روزي پرده از کار او برداشته می شود
ودر جلوي همه مردم رسوا می گردد.
======================================

(ْ)1اينْحديثْراْامامْامحدْازْانسْروايتْكردهْاستْْْ.
(ْ)2اينْحديثْدرْالفتحْالكبريْازْوليدبنْعقبهْروايتْشدهْاستْْْ.
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2ـ انسان مسلمان باید به مقتضی آنچه به او می رسد عمل
کند اگر چه کسی که این مسائل را به او رسانده است عامل به گفته
هاي خود نباشد .زیرا هر کس مسئول کار خود است .چنانچه
خداوند می فرماید:
()1
ﮋﰅ ﰆﰇﰈ ﰉﰊﮊ
هر کسی در برابر کار هایی که کرده است گروگان می شود.
ومی فرماید:
()2
ﮋﯟﯠﯡﯢﯣﯤ ﮊ
هيچ گناهكاري بار گناه دیگري را به دوش نمی کشد.
ومی فرماید:
()3
ﮋﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﮊ
واینكه براي انسان پاداش وبهره اي نيست جز آنچه خود کرده
است وبراي آن تالش نموده است.
3ـ الزم است انسان بقدر توان آتش جهنم را از خود دور کند
اگر چه با خيرات کردن قطعه اي خرما باشد .زیرا عذاب جهنم
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.

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

(ْْ)1مدثرْ38ْ:
(ْ)2فاطرْْْ18ْ:
(ْ)3جنمْْ39ْ:
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الحديث العشرون
اْلميَا ُْنْقَالَْْ
اّللُْ َعلَيِْْهْ َو َسلَّ َْمْ َماْ ِْ
صْلَّىْ َّْ
لْ َسأَلَْْ َر ُسولَْْا َِّْ
َنْ َر ُج ًْ
َبْأ َُم َامْةَْأ َّْ
َعنْْأِ ْ
ّللْ َ
اّللْفَ َماْ ِ
اْل ْثُْقَالَْْ
تُْْمؤِمنْْقَالَْْ َْايْ َر ُسولَْْ َِّْ
كْفَْأَن َْ
كْ َسيَِئ تُ َْ
اءت َْ
كْ َح َسَنتُ َْ
إِذَاْ َس َّرت َْ
كْ َو َس َ
كْ َشيءْْفَ َدع ْهُْ
فْنَف ِس َْ
اكِْ ْ
إِذَاْ َح َْ
حديث بيستم
ابی امامه رضی اهلل عنه می گوید :مردي از رسول خدا صلی
اهلل عليه وسلم پرسيد .ایمان چيست؟ فرمودند :هر وقت از انجام کار
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:
ویژگی فردي که در ایمان خود صادق وکامل باشد این است
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
======================================

(ْْ)1اينْحديثْازْمناويْدرْفيضْالقديرْازْابْامامهْوعمرْبهْنقل ْازْطبانْدرْ
معجمْونسائيْدرْسننْوامحدْدرْمسندْآوردهْوگفتهْهيثميْدرِْبره ْرْوايتْط ْبانْگفتهْ
رجالهْرجالْالصحيحْ.ودرْموردْروايتْنسائيْگفتهْ:قالْالعراقيْ :صحيحْعليْشْرطْ
الشيخنيْ.ودرِْبرهْروايتْامحدْازْقولْعراقيْگفتهْ:حديثْصحيحْعبدالبديعْصقرْهمْ
حديثْراْدرْخمتارْاحلسنْوالصحيحْبهْروايتْابْامامهْازْامامْامحدْنقلْكردهْاستْْ.
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نماید واز کار هاي زشت که او را از خدا دور کند احساس تنفر
وناراحتی می کند ،وبدینوسيله هميشه آرامش خاطر او با کار هاي
خير است وکار هاي زشت وگناه آرامش قلب او را بهم می زند .در
نتيجه او نيز از آن روگردان می شود .حدیثی که هم اکنون مورد
بحث ماست با لطافت خاصی این حقيقت را توضيح می دهد ،زیرا
پيامبر اکرم صلی اهلل عليه وسلم در جواب مردي که از معنی ایمان
سؤال کرد فرمودند :مؤمن کامل وصادق کسی است که از انجام کار
هاي شایسته بقدریخوشحال شود که او را به ادامه دادن چنين کار
هایی بخواند واز انجام کار هاي زشت بقدري ناراحت شود که فوراً
از کرده خود پشيمان شود وتوبه کنان به سوي پروردگار خود
بشتابد ،چنانچه در جواب همين سائل فرمودند :گناه آن است که
سبب تردید واضطراب نفس گردد .اگر چنين حالتی پيش آمد وظيفه
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
ﮋﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﮊ
پس بدو گناه وتقوا را الهام کرده است.
()2
ﮋﮠﮡ ﮢ.
وراه خير وشر را بدو نمایاندیم.
======================================

(ْْْ)1مشسْ8ْ:
(ْْ)2بلدْْ10ْ:
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ﮋﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ ﯺﮊ.
ما راه را به او نشان دادیم چه او سپاسگزار باشد یا بسيار
ناسپاس.
()1

ﮋﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵﭶ

ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂ
ﮃﮄﮊ
وکسانی که چون دچار گناه شدند یا بر خویشتن ستم کردند
بياد خدا می افتند وآمرزش گناهانشان را خواستار می شوند.ـ وبه
جز خدا کيست که گناهان را بيامرزد؟ وبا علم وآگاهی بر چيزي که
انجام داده اند پافشاري نمی کنند.
وپيامبر صلی اهلل عليه وسلم می فرمایند :مؤمن گناهان خود را
بر فراز کوهی می بيند ومی ترسد مبادا بر سرش فرود آید ولی فاجر
گناه خود را همانند مگسی می بيند که بر بينی او نشسته وبا یك
اشاره دست ،خود را از شر آن نجات می دهد ومی فرماید :نيكی
عبارت است از خوش خلقی وگناه آن است که سبب اضطراب
وناراحتی قلب گردد واز اطالع حاصل کردن مردم بر آن ناراحت
شوي.
ابولبابه انصاري که یكی از اصحاب رسول خداست موقعی که
راز رسول خدا را به یهود بنی قریظه گفت فوراً متوجه شد که
گناهی بس بزرگ انجام داده پس قسم خورد تا خداوند توبه اش را
()2

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

(ْ)1انسانْْْ3ْ:
(ْ)2آلْعمرانْْْ135ْ:
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قبول نكند هيچ چيزي نخورد وبه مسجد مدینه رفت وخود را به
یگی از ستونهاي آن بست ومدت نه روز به همين حالت ماند وبه
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
باز نمی کنم مگر اینكه رسول خدا به دستش باز نماید پس رسول
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
خداوند آنها را براي انجام طاعت وعبادت موفق ساخته وبعد از این
به تالش خود در زمينه کار هاي خير ادامه می دادند ولی چون
عملی زشت از آنها سر می زد غمگين می شدند وزمين با تمام
گستردگيش بر آنها تنگ می شد وآزرده خاطر می گشتند ویكسره از
آب وغذا وسایر لذتها وبهره هاي حسی دست می کشيدند و سعی
وتالش بی وقفه اي را براي از بين بردن آثار گناه انجام می دادند وتا
احساس نمی کردند که به حالت اوليه برگشته وپروردگار خود را
خوشنود ساخته اند از سعی وتالش دست نمی کشيدند.
توشه دعوتگران ومربيان
1ـ یك نكته قابل توجه در حدیث این است که مؤمن کامل
وصادق از انجام کار هاي خير خوشحال شده واین خوشحالی سبب
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

142

مشعلهای هدایت برای رهروان راه دعوت

www.eslahonline.net

پروردگار خود می شتابد .اما باید توجه داشت که اگر این
خوشحالی به قدري باشد که غرور وعجب به او دست دهد وتكبر
ورزد ویا از عمل باز ایستد سر تا پاضرر کرده واگر این غم
وناراحتی سبب نااميدي از رحمت خدا گردد گمراه گشته وبه کفر
نزدیك شده است زیرا خداوند می فرماید چه کسی جز ظالمان از
رحمت پروردگارشان نااميد می شوند ومی فرماید :همانا نااميد نمی
شود از رحمت خدا مگر کافران.
2ـ نكته دوم قابل استفاده در حدیث این است که اسالم
مصادر ووسایلی را براي حفظ احترام بر نامه خداوند بگونه اي در
اختيار دارد که در هيچ مكتب ومذهب دیگري یافت نمی شود که
فطرت یكی از این وسائل است .فطرتی که حق را از باطل تشخيص
می دهد وبين خير وشر ونيكی وگناه جدائی می افكند با اولی
احساس اطمينان وراحتی می کند وبا دومی پریشان خاطر می شود
باید دانست که این وظيفه وکار فطرتی است که اعتدال خود را
حفظ کرده باشد ومنحرف نگشته واگر نه مهر غفلت ونادانی بر آن
زده خواهد شد ونيكی وبدي در نزدش برابر خواهد گشت.
این بود آخرین حدیث جزء اول کتاب وبخواست خداوند
جزء دوم بدنبال خواهد آمد اولين حدیث آن این است :کسی که به
اندازه یك وجب از جماعت مسلمانان جدا شود بدون شك از دایره
اسالم بيرون می شود.

