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 :حدیث اول

 بالنيات األعمال إنما 

ابر  ب نَ  ُعَمرَ  حفص   أيب املؤمنيَ  أمير  َعن   َطَّ ع ُت : قَاَل   اْل  ر  رَُسوَل  َسمر : َيُقوُل   اّللَّ
ْعَمال   إِنََّما»

َ
ِّ  َوإِنََّما بِانلِّيَّاِت، األ وِِلِ فَهْجَرت ه  إََِل  ََكنَْت  َفَمنْ  ، نََوى َما اْمرِئ   لِك  ِهْجَرت ه  إََِل اهللِ َوَرس 

وِِلِ  وْ  ي ِصيب َها ْنَياِل   ِهْجَرت ه   ََكنَْت  َمنْ وَ  اهللِ َوَرس 
َ
ة   أ

َ
َها اْمَرأ  رواه. «  إََِلْهِ  َهاَجرَ  َما إََِل  فَِهْجَرت ه   َيْنِكح 

ثي إماما َبه   بن املغية بن إبراهیم بن إسماعیل بن حممد اهلل عبد أبو:الُمحدِّ ز   مسلم سياحل وأبو ابلخاري   بَر در
ي   مسلم بن احلجاج بن ما يف انلَّي سابُورري   الُقَشي  یَحی هر  .1الُمَصنََّفةر  الكتب أصح هما ي نر الَّ  َصحر

 معریف راوی:

 عمر بن اْلطاب بن ُنَفیل القريش العدوي، أبوحفص 

  او پنج سال پيش از هجرت مسلمان شد و مسلمان شدنش گشایش و عزیت برای
گوید: خداوند را آشاکرا پرستش نکرديم ریض اهلل عنه ـ یم مسلمانان شد چنانکه ابن مسعود ـ

 عمر مسلمان شدتا اينكه 

 .اولي شخیص است که در اسالم ملقب به امياملؤمني شد 
  او به علت رصاحت، جرأت و شجاعت در زمینٔه حق، توسط رسول اهلل  به فاروق و

 ابوحفص ملقب شده بود.
  دومي خلیفه و جانشي رسول اهلل  در حكومت اسالیم است که ده سال و شش ماه

ايران و مرص و بسیاری از کشورهای ديگر فتح شده و مردمش خالفت کرد و در دوران او، 
 مسلمان شدند.

  از عرشٔه مبرشه ،يعین يکی از ده تین است که رسول اهلل  به آنها در زمان حیاتشان
 وعدٔه بهشت داد.

 .اولي کیس است که در نظام حكومت اسالیم ، تعیي حاکم را به شورا واگذار کرد 

  اش های زیادی را بر خود و خانوادهو در دوران خالفتش سخیتبسیار زاهد و قانع بود
 متحمل شد.

                                                           
 (۱۰۹۱( ، حصیح مسمل )۱حصیح خباری ) -1 
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 گيی در زمینٔه حق و عدالت شهره بود و در خالفتش کیس جرأت سوء استفاده به سخت
 از مقام و منصب را نداشت.

 ۷۳۵   حديث از رسول اهلل .روايت نموده است 

ابولؤلؤ جمویس در مدينٔه منوره و حمراب مسجد هجری قمری با خنجر مسموم  ۳۳سال زیست و در سال  ۳۳
در حجرٔه ام املؤمني  و ابوبکر  به شهادت رسیده و در کنار رسول اهلل  رسول اهلل 

 دفن شد. اعئشه

 لکمات جديد:

 باشدیمشي، ابوحفص: کنیه عمر بن خطاب  احلفص: 

 فقط، حرف حرص و تأکید است.إِنََّما: 

 عبادات است يا همه ترصفاتاکرها، منظور  األعمال:

 ها، قصدهای قل ی است که در هنمام ااجام عبادت يا هر اکری مورد نظر انسان است.نیت انلّيات:

اصل هجرت به معنای رها کردن است و در اينجا مراد انتقال از رسزمي رشک به رسزمي  هجرت:
 اسالم است

 :  شخص ، کساْمرِئ 

 کرد نیت :نََوى

نيا  دنیوی امور آوردن دست به برای :ي صيبها ِل 

 ترمجه حديث:

شنیدم که  روايت است که گفت: از رسول اهلل  از امي مؤمنان ابو حفص عمر بن خطاب 
 ابثو و اجر نیتش اندازه به کردارش از هركس و دارد، بستیگ نیت به کردار و اعمال فرمود: همانا )قبویل(

 و خدا سوی به هجرت اين باشد، بوده پیامرب و خدا برای )مدينه هب( او انتقال و هجرت که کیس پس برد،یم
 کند، ازدواج او با خبواهد زین که خاطر به يا و باشد دنیا مال خاطر به هجرتش هركس و اوست، پیامرب

 .اوست هّمت و قصد همي با برابر او هجرتر  )اهمیت(
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 اهميت حديث:

اند زیرا در موضوع اخالص در بندیگ و عبادت علما اين روايت را مهمرتین حديث معریف کرده
 گوید که مهمرتین اساس دينداری است.سخن یم

اند و امام نووی ـ رمحه اهلل ـ نزی هایشان ذکر کردهآن را در صدر کتاب به همي دیلل ائمٔه بزرگوار
 به پيوی از ديگران اين روايت را اولي حديث کتابش قرار داده است.

اند: يک سوم علم ، در حديث إنما األعمال بانلیات ، مام امحد ـ رمحهما اهلل ـ فرمودهامام شافیع و ا
 وجود دارد.

فرمايد: اين حديث ، يکی از احاديیث است که دين بر حمور یم رمحه اهلل ـ امام ابن رجب حنبیل ـ
 چرخد.آن یم

م است زیرا دين، يا ظاهری نصف اسالگوید: اين حديث ـ إنما األعمال بانلیات ـ یم ابوداود 
 است که همان عمل است و يا باطین که نیت است.

 رشح خمترص حديث:

 کند، زیراخواند و بر اهمیت آن تأکید یماين حديث انسان مسلمان را به اخالص در عبادت فرا یم
ن رد از آهیچ عمیل بدون اخالص پذيرفته نيست و لا هركس به اندازه اخالیص که در بندیگ و عبادت دا

 برد.اجر و ثواب یم

 شود؟در اين حديث  شامل هر عمیل ـ چه اعدت باشد و چه عبادت ـ یم« اعمال»آيا 

ها است، پس معنای آن ای از علما بر اين باورند که منظور عبادتهر دو قول گفته شده است. عده
 شود: هیچ عبادیت ، صحیح، يا معترب يا مقبول نيست مگر با نیت.چني یم

و اگر بنا به قول علمای ديگر ، تمایم اعمال مراد باشد، منظور اين است که انسان بايد در تمایم 
 اش را برای اهلل ثابت کند.اکرها و ترصفاتش اخالص داشته باشد تا بندیگ
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تر باشد، زیرا اهلل بر تمایم اکرهای انسان پاداش نوشته يا کیفر تر و فراگيو شايد اين قول معقول
دهد که بستیگ به نیت دارد و از آاجایی که هجرت به سوی اهلل و رسولش اساس دينداری است رسول اهلل یم
 .آن را مثال زد و اگرنه هر عمیل بايد برای اهلل باشد 

سوی رسول جای آوردن اوامر او است و هجرت بههجرت به سوی اهلل، برای طاعت و بندیگ و به
 ت از ایشان است.، فراگرفنت دين و اطاع اهلل 

و با بركت بودن آن، و اينكه هجرت يکی از  سوی اهلل و رسولش ،و به خاطر عظمت هجرت به
 رود، آن را نام برده و تکرار نمود.بهرتین اکرهای پسنديده در اسالم به شمار یم

د باش همراه داشتهبا تمام مشالکیت که ممکن است به  اما هجرت به قصد رسیدن به متاع دنیوی ،
يعین همي است و « إیل ما هاجر إیله»هیچ پاداش اخروی ندارد و لا به خاطر حتقي هدف و مقصد، فرمود: 

 بس.

فقهاء دربارٔه نیت حبث درازی دارند که اينجا جای ذکرش نيست؛ آچنه که دربارٔه نیت مهم است 
یند که صالح و فساد )درسیت و گوبدانیم اين است که قصد قل ی انسان برای ااجام هر اکری را نیت یم

 تبایه( آن اکر را تعیي کرده و اجر و ثوابش نزی بدان بستیگ دارد.

 اند.به همي دیلل شارع حكیم ، بارها بر اصالح قلب که جای نیت است تأکید فرموده

 ختریج حديث:

لفاظ روايات، اند هرچند ممکن است در ااين حديث را امام خباری و امام مسلم به اتفاق نقل کرده
نزد اين دو امام اختالفایت باشد ویل در معاین یلک حديث اتفاق دارند و لا حديث در رتبٔه باالیی از صحت 

  .1شودگفته یم «متفق علیه»قرار دارد و در اصطالح حمدثي به آن حديث 

مغية بن : شیخ و پيشوای حديث، حممد بن اسماعیل بن ابراهیم بن  اما منظور از امام خباری 
زیست. او در طلب علم حديث سفرهای بسیاری بردزبه خباری است که در قرن سوم هجری در خبارا یم

و  اجلامع الصحیح املسند املخترص من أحاديث رسول اهلل »های فراواین نوشت که کتاب کرده و کتاب
اهل سنت و مجاعت است. ترین کتاب نزد رسآمد آنهاست و موثق« صحیح خباری»مشهور به « سننه وأيامه
  ـه در خبارا که در ازبکستان امروی واقع است، درگذشت.۳۷۳او در سال 

                                                           
 خرجه الش یخان.شود: أ  در صوریت که حصابه متفاوت ابش ند گفته میاند،ریض هللا عنه ـ این حدیث را روایت کردهن خطاب ـزیرا هر دو امام از یک حصابه یعین معر ب -1 
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اما امام ابواحلسي مسلم بن احلجاج نيشابوری از معارصان امام خباری و شاگرد ایشان، نزی يکی 
در  اياتایشان از نظر صحت رو« اجلامع الصحیح»باشد که کتاب ديگر از علمای برجستٔه علم حديث یم

رتبٔه دوم و از نظر نظم و ترتیب در رتبٔه اول قرار دارد. امام مسلم از علمای بارز و مشهور قرن سوم 
  ـه در نيشابور درگذشت.۳۳۲رود و در سال شمار یمبه

ءر  کرتَاب - ابلخاري صحيح] ر  بد 
ءر  بَاب - ال وح  ؛ ح بد  ر

رَماَرةر  کرتَاب - مسلم صحيح] [۲ال وح 
ر  ببَا - اْل  ُ  َصیلَّ  قَو لر  َعلَی هر  اّللَّ

َماُل  إرنََّما وََسلَّمَ  ع 
َ نَّهُ  برانلِّیَّةر  األ 

َ
ُخُل  َوأ وُ  فریهر  يَد  ُهُ  ال َغز  ن   َوَغي  َمالر ؛ ح  مر ع 

َ  [۲۰۹۵األ 

 هایی از حديث:فوايد و برداشت

 هاویژه عبادتاهمیت اخالص در تمایم اکرها ، به -۲

 هاویژه عبادتت در اکرها، بهرضوت و اهمیت اصالح نی -۳

 نیت در درسیت يا نادرسیت اکرها نقش اسایس را دارد. -۳

 پاداش و جمازات اکرهای انسان به نیت او بستیگ دارد. -۴

 ها رشط و ركن اول است.نیت در همٔه عبادت -۷

 توان اعدت را به عبادت تبديل کرد.با نیت یم -۳

 هرت موضوع به شنونده و تفهیم آن.استفاده از مثال برای فهماندن ب -۵

 باشد. ها است که بايد برای اهلل و رسولش هجرت يکی از بهرتین و مهمرتین عبادت -۸

 

** ** ** 
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 حدیث دوم:

 های قيامتاسالم ، ایمان ، احسان و نشانه 

ابر  ب نر  ُعَمرَ  َعن   َطَّ ن دَ  1ََن نُ  بَي نََما قَاَل اْل  ر  رَُسولر  عر م   َذاَت  اّللَّ  َعلَی نَا َطلَعَ  إرذ   يَو 
يدُ  رَُجل   يدُ  اثلِّیَابر  َبیَاضر  َشدر َعرر  َسَوادر  َشدر ثَرُ  َعلَی هر  يَُرى الَ  الشَّ

َ
َفرر  أ فُهُ  َوالَ  السَّ رر نَّا َيع  َحد   مر

َ
 َحیتَّ  أ

نَدَ   انليب إریَل  َجلََس  س 
َ
بَتَی هر  فَأ بَتَی هر  إریَل  ُرک  ی هر  َووََضعَ  ُرک  دُ  يَا َوقَاَل  َذي هر َفخر  ََعَ  َکفَّ   حُمَمَّ

َ
ینر أ ربر   خ 

اَلمر  َعنر  ر  رَُسوُل  َفَقاَل . اْلرس  نْ  اإِلْسالَم  » :  اّللَّ
َ
نْ  تَْشَهدَ  أ

َ
نَّ  اّللَّ   إِلَّ  إَِِلَ  لَ  أ

َ
ًدا وَأ َمَّ ول   ُم  ِ  َرس   اّللَّ

الَةَ  َوت ِقيمَ  ََكةَ، َوت ْؤِتَ  الصَّ ومَ  الزَّ  َسبِيالً. إََِلْهِ   اْسَتَطْعَت  إِنِ  بْلَْيَت ا َوََت جَّ  َرَمَضانَ  َوتَص 

ب نَا قَاَل . َصَدق َت  قَاَل  ُلُ  َلُ  َفَعجر
َ
أ قُهُ  یَس  ینر  قَاَل . َوُیَصدِّ ربر  خ 

َ
يَمانر  َعنر  فَأ نْ »  قَاَل . اْلر

َ
 ت ْؤِمنَ  أ

 ِ ت بِهِ  َوَمالَئَِكتِهِ  بِاّللَّ لِهِ  َوك  ِ  َدرِ بِالْقَ  َوت ْؤِمنَ  اآلِخرِ  َواَْلَْومِ  َور س  هِ  َخْْيِه  َصَدق َت. قَاَل . « َورَشِّ

ینر  قَاَل  ربر  خ 
َ
َسانر  َعنر  فَأ نْ »  قَاَل . اْلرح 

َ
َ  َتْعب دَ  أ نََّك  اّللَّ

َ
نْ  لَمْ  فَإِنْ  تََراه   َكأ  .« يََراكَ  فَإِنَّه   تََراه   تَك 

ینر  قَاَل  ربر  خ 
َ
اَعةر  َعنر  فَأ ْعلَمَ  َعْنَها الَْمْسئ ول   َما»  قَاَل . السَّ

َ
ائِلِ  ِمنَ  بِأ ینر  قَاَل . « السَّ ربر  خ 

َ
 ن  عَ  فَأ

َماَرترَها
َ
نْ »  قَاَل . 2أ

َ
َمة   تَِلَ  أ

َ
نْ  َربََّتَها األ

َ
َراةَ  احلْ َفاةَ  تََرى وَأ اءِ  رََِعءَ  الَْعالَةَ  اْلع   ْْنَيانِ ابْل   ِف  َيَتَطاَول ونَ  الشَّ

مَ  يَا»  قَاَل  ُثمَّ  َملریًّا فَلَبرث ُت  ان َطلََق  ُثمَّ . « تَْدرِي ر  ع 
َ
؟ َمنِ  أ ائِل  ُ  قُل ُت . « السَّ لَمُ  َورَُسوُلُ  اّللَّ ع 

َ
»  قَاَل . أ

مْ  ِجْْبِیل   فَإِنَّه   تَاك 
َ
مْ  أ مْ  ي َعلِّم ك   .3مسلم رواه.« ِديَنك 

 معریف راوی:

 است که در رشح حديث اول به آن پرداخته شد. راوی اين حديث عمر بن خطاب 

 لکمات جديد:

 یل کهدر حا بَيَْنَما:

                                                           
ت و اکرث ( و در حصیح مسمل به این شلک و بدون لکمه  جلوس اس۶۰۳/۱داماد ابراهمی پاشا که در کتاخبانه سلامینیه ترکیه وجود دارد به شامره )مكتبه در نسخه  خطی  -1 

 اندرا اضافه کرده« ُجلُوس  »های چاپیی لکمه  نسخه

یل ضبط ال لفاظ املشالکت»به مهنی صورت )أ مارهتا( در نسخه  ترکیه و حصیح مسمل أ مده است و امام نووی در  -2   از مهنی را أ ورده است اما در بریخ« ابب الإشارت اإ

 داود و نسایئ و دیگران است.أ مده که روایت امحد و ابو « أ ماراهتا»های خطی نسخه

 (۸حصیح مسمل ) -3 
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:  ما، ضمي مجع متلکم  ََنن 

لوس:  هاجملیسنشستمان، هم ج 

: َذاَت   روزی يَْوم 

 آشاکر شد، وارد شد َطلََع:

 دارای بلاس سفید، که داللت بر پایک دارد. اثلَِّياِب: َبَياِض 

َعِر: َسَوادِ   سیاه موی، که داللت بر مرتب بودن رس و وضع انسان است الشَّ

ْكَبتَْيِه:  ویشدو زان ر 

ْيِه:  دو کف دستانش َكفَّ

 دو رانش فَِخَذيِْه:

ِِن: ْخِْبْ
َ
 مرا خرب ده، آاگه ساز أ

 از او تعجب کرديم َِل : َفَعِجْبَنا

: ق ه   پنداردکند، سخنانش را درست یمتصديقش یم ي َصدِّ

نََّك:
َ
 مثل اينكه تو، گویی که تو َكأ

ائِِل:  سؤال کننده السَّ

َماَراتَِها:
َ
 های آننشانهها و عالمت أ

:  به دنیا آورَد، بزايد تَِلَ

: َمة 
َ
 کنزی، خانم ، زن األ

 رسورش، بزرگش َربََّتَها: 

 پا برهنمان احلْ َفاةَ: 

َراةَ:   هاعریان الْع 

 هافقيان، گرسنهالَْعالََة:  
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اءِ: رََِعءَ    هاچوپان گوسفندان، گوسفند چران الشَّ

 نندکبلند و طوالین یم َيَتَطاَول وَن: 

  ساختمان ابْل ْنَْياِن:

 رفت، بيون شد اْنَطلََق:

 :  ماندم. مكث کردم بَلِْثت 

 مدیت َملِيًّا: 

 ترمجه حديث:

روايت است که فرمود: روزی در حایل که ما نزد رسول اهلل  از امياملؤمني عمر بن خطاب 
  د و سیاه، اثری از سفر در او نبوبوديم ناگهان مردی بر ما وارد شد با بلایس بسیار سفید و موی بسیار

رفته و نشست، زانوهایش را به زانوهای  سوی پیامرب شناخت، تا اينكه بهکیس از ما نزی او را نیم
 آَنرضت تکیه داد و دستانش را بر رانش گذاشت و گفت: ای حممد، مرا از اسالم آاگه ساز؟

چ معبود برحیق نيست مگر اهلل و اسالم اين است که گوایه دیه هی»فرمود:  پس رسول اهلل 
اينكه حممد فرستادٔه اهلل است و نماز بپا داری و زاکت ادا کین و رمضان را روزه بگيی و اگر توانسیت حج 

پرسد و سپس گویی. پس ما تعجب کرديم که خود از او یماو گفت: راست یم« جای آوریبیت اهلل را به
 آاگه ساز؟کند. گفت؛ پس مرا از ايمان تصديقش یم

های الیه و پیامربان الیه و روز آخرت اينكه به اهلل و فرشتمان و کتاب»فرمود:  رسول اهلل 
 «ايمان بیاوری و نزی به تقدير خي و رش ايمان داشته بایش

 گویی. سپس گفت: پس مرا از احسان آاگه ساز؟او گفت: راست یم

 ، پس بيینبيین پس اگر او را نیمه گویا او را یماينكه اهلل را چنان عبادت کین ک»فرمود:  پیامرب 
 «. بيند)بداین( او تو را یم

 گفت: مرا از )زمان وقوع( قیامت آاگه ساز؟

تر نيست )يعین من هم مانند تو سؤال شده نسبت به آن، از سؤال کننده آاگه»فرمود:  پیامرب 
 خربم(یب
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 اش آاگه ساز؟گفت: مرا از نشانه

های ْلت و فقي و اينكه زن رسورش را به دنیا بیاورد و اينكه پابرهنه: »فرمود پیامرب 
 «چران در بلند ساخنت ساختمان از يکديگر سبقت بگيندگوسفند

ای عمر آيا سؤال کننده را »به من فرمود:  سپس آن مرد رفت و من مدیت ماندم تا اينكه پیامرب 
او جربئیل بود، آمده بود تا دينتان را به شما ». ایشان فرمود:دانند؟ گفتم: اهلل و رسولش بهرت یم«شناخیت
 «بیاموزد

 ختریج حديث:

 اند،است را امام خباری و امام مسلم روايت فرموده اين حديث که مشهور به حديث جربئیل 
است  ههای معترب ديگر نزی روايت شدهایی مشابه آن در کتابابلته اين لفظ امام مسلم است اما با عبارت

 که عبارتند از:

و امام نسایئ و امام ابن ماجه ، در کتابهایشان مشهور به ُسََن و  امام ترمذی در جامع و امام ابوداود 
 امام امحد در کتابش به نام ُمسند.

يَمانر  کرتَاب - مسلم صحيح] ر
يَمانر  َبیَانر  بَاب - اْل  ر

اَلمر  اْل  رس 
َسانر  َواْل  رح 

يَمانر  َواْل  ر
 - ابلخاري صحيح[ ]۸؛ حلَقَدرر برا واْل 

يَمانر  کرتَاب ر
یَل  ُسَؤالر  بَاب - اْل  ر رب  َّ  جر ُ  َصیلَّ  انلَّيبر يَمانر  َعن   وََسلَّمَ  َعلَی هر  اّللَّ ر

اَلمر  اْل  رس 
َسانر  َواْل  رح 

ل مر  َواْل  ؛ ح وَعر اَعةر جامع ] [۷۹السَّ
يَمانر  کرتَاب - الرتمذي ر

فر  يفر  َجاءَ  َما بَاب - اْل  یَل جر  وَص  ر ِّ  رب  رلنَّيبر ُ  َصیلَّ  ل يَمانَ  وََسلَّمَ  َعلَی هر  اّللَّ ر
اَلَم؛ ح اْل  رس 

 داود أيب سنن[ ]۳۳۲۹َواْل 
نَّةر  کرتَاب -  ابلیت وحتج رمضان وتصوم الزاکة وتؤيت الصالة وتقیم اهلل رسول حممدا وأن اهلل إال هلإ ال أن تشهد أن اْلسالم - الس 

يَمانر  کرتَاب - الْنسايئ سنن] [۴۳۰۷سبیال؛ح إیله استطعت إن ر
هر  اْل  ائرعر اهلل؛  رسول حممدا وأن اهلل إال هلإ ال أن تشهد أن - َورَشَ

َمةر  کرتَاب - ماجه ابن سنن[ ]۴۰۰۹ح  رمضان وصوم الزاکة وإيتاء الصالة وإقام اهلل رسول وأين اهلل إال هلإ ال أن شهادة - ال ُمَقدِّ
نَدُ  - أمحد مسند[ ]۳۳صدقت؛ ح فقال ابلیت وحج ةر  ُمس  ینَ  ال َعرَشَ ر َنَّةر  ال ُمبرَشَّ نَدُ  - براجل  ُلََفاءر  ُمس  ينَ  اْل  در اشر  دتشه أن اْلسالم - الرَّ

 [۳۳۰ال؛ ح سبی إیله استطعت إن ابلیت وحتج رمضان وتصوم الزاکة وتؤيت الصالة وتقیم اهلل رسول حممدا وأن اهلل إال هلإ ال أن

 اهميت حديث:

گوید: اين حديث شامل تمایم وظايف و اعمال آشاکرا و نهان است و تمایم یم  ابن دقیق العید
گيد زیرا علم سنت را در خود مجع کرده است و برای سنت علوم رشیعت بدان بازگشته و از آن شاخه یم

 مانند مادر است همانگونه که فاحته مادر قرآن نامیده شده زیرا تمایم معاین قرآن را در بر دارد.
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 رشح خمترص حديث:

 ترین احاديیث است که در آن اصول یلک دين بیان شده است.ترین و جامعاين حديث يکی از اکمل

گردد همچنانکه بریخ از شود و اصول آن بیان یمدر اين حديث اسالم و ايمان و احسان تعریف یم
 شود.های قیامت نزی مطرح یمنشان

رود جای ديگری به اکر یمد و در اصطالح رشیع يکی بهاسالم و ايمان الزم و ملزوم يکديگرن
ویل اگر هر دو در کنار يکديگر بیان شدند منظور از ايمان اعتقادات و باورهای دروین است و مراد از 

 کند.اسالم اعمال و کردار  ظاهری است که بر ايمان داللت یم

میل دارد و آن تسلیم بودن انسان در در دين و رشیعت اسالم: لکمٔه اسالم معنای زیبا و جالب و اک
يابد که هر کدام قبال اوامر الیه است که با شهادتي آاغز شده و با نماز و روزه و زاکت و حج ادامه یم

 گذارد.حكمت خاص خود را دارد و ثمراتش را در فرد و جامعه به جای یم

در دين اسالم دارای حكمت خایص دهندٔه امور ايماین  ايمان نزی چني است: اصول يا اراکن تشكیل
 دهد.است که سلسلٔه يک باور متاکمل را در ذهن و وجود مسلمان پرورش یم

ايمان به اهلل به عنوان تنها خالق و مالک و اداره کننده و روزی دهنده و فرمانروای دنیا و آخرت، 
 در ادارٔه اکئنات و نزی ايمان به همراه با ايمان به فرشتمان الیه به عنوان رسبازان و جمریان دستورات اهلل

های الیه که در طول تاریخ برش برای راهنمایی و سعادت برشیت نازل شده است و همچني ايمان به کتاب
های برتر و برگزیده برای دریافت پیام الیه و ابالغ آن به برشیت و نزی تمایم پیامربان الیه به عنوان انسان

اند و نزی ايمان به اينكه تقديرجهان به جزئیایت که قرآن و سنت بیان کرده ايمان به جهان آخرت با تمایم
در تمایم اتفاقات تلخ و شيین آن ؛ همٔه اينها مكمل يک رشته باور و اعتقاد است که امر الیه است ،

 کند.ها در دنیا راهنمایی و ارشاد یممسلمان را در برابر تمایم شبهات و پرسش

ابواب اخالق و تقوا است که درجایت دارد و هر کس به قدر و اندازه تقوایش از  احسان نزی بایب از
 شود.مند یمآن بهره
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کس جز اهلل از وقوع آن با خرب نيست، برای همي قیامت نزی يکی از مسائل مهم است که هیچ
ها آاگه سازد و آن های آن پرداخته است تا پيوان خود را از قرب وقوع آنرشیعت اسالم فقط به بیان نشانه

 ها برحذر داشته و به توبه و انابه فرا خبواند.را از ارتکاب منكرات و بدی

 هایی از حديث:فوايد و برداشت

 رهرب بايد متواضعانه در مجع يارانش بنشيند و آنها را نصیحت کند. -۲

 وارد. در برریس شخصیت مرد تازه ذاکوت اميمؤمنان عمر  -۳

 دن جربئیل به شلک انسان برای تسهیل آموزش دين.اماکن در آم -۳

 ادب طلب علم و راعيت حق معلم -۴

 با نام ایشان. جايز بودن خطاب رسول اهلل  -۷

 به هدف آموزش ديگرانفهمد،جايز بودن پرسش از چزیی که شخص یم -۳

 های اسالمبیان اراکن يا پايه -۵

 های ايمانبیان اراکن يا پايه -۸

 های احسانرتبهبیان م -۰

 حرام بودن اداعی آاگیه از غیب – ۲۹

داند و هیچ عی ی در اين ای بايد به رصاحت اعالم کند که نیماعلم در صورت ندانسنت مسئله -۲۲
 نيست و نبايد با ظن و گمان در مسائل دين سخن بگوید.

 داند.یم ـ متعال ـ اينكه هیچ کس از زمان وقوع قیامت آاگه نيست و زمان آن را تنها اهلل -۲۳

 های قیامت.بیان بریخ از نشانه -۲۳

** ** ** 
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 حدیث سوم:

 های اسالمپایه 

يِب  َعنْ 
َ
َمَربن اخلَّطاِب  بْنِ  اهللِ  َعْبدِ  الرَّمْحَنِ  َعْبدِ  أ وَل  َسِمْعت  : قَاَل  ع  ِ  َرس    اّللَّ

ول   نْ  َشَهاَدةِ  ََخْس   ََعَ  اإِلْسالَم   ب ِنَ » :َيق 
َ
نَّ  اّللَّ   إِلَّ  إَِِلَ  لَ  أ

َ
ًدا وَأ َمَّ وِل    ُم  ه  َوَرس  ِ  َوإِقَامِ  ،1َعْبد  الَة  ، الصَّ

ََكةِ  َوإِيَتاءِ   .2ومسلم ابلخاري رواه« . َرَمَضانَ  َوَصْومِ  ، وَحجِّ ابلَْيِت  ، الزَّ

 معریف راوی:

 .راوی اين حديث عبداهلل بن عمر بن خطاب بن نفیل قریش العدوی است 

 ابو عبدالرمحن و يکی از جوانان قرییش بود که در کودیک با پدرش در مكه  او ملقب به
 مسلمان شد و سپس به مدينه هجرت نمود.

 نظر آيد و از مجله چهار صحابٔه اعلم و صاحبشمار یم از علمای برجستٔه عرص صحابه به
 اند.است که به عبادل مشهور شده

  در طلب علم و پايبندی به سنت رسول اهلل ـشخیص فقیه ، زاهد و بسیار با تقوا بود و 
 بسیار  حریص و مشتاق بود. صیل اهلل علیه وآل وسلم ـ

 نمود.بارها حج و عمره به جای آورده و بسیار بذل و خبشش یم 

 ۳۳۳۹ ای که بيش از هزار حديث )روايت کننده 3حديث روايت کرده و از مجله مكرثون
 .رودشمار یمروايت کرده باشد( به

  سالیگ در مكه مكرمه در گذشت. ۸۵هجری و در سن  ۵۳در سال 

 ترمجه حديث:

روايت است که گفت: از  از ابوعبدالرمحن، عبداهلل بن عمر بن خطاب ـ ریض اهلل عنهما ـ
اسالم بر پنج ستون بنا شده است: گوایه بر اينكه هیچ معبود به »فرمود: شنیدم که یم رسول اهلل 

                                                           
 1-  ، ِ »این لفظ حصیح مسمل است و در حصیح خباری به جای َعْبُدُه َوَرُسوُُلُ  أ مده است« َرُسوُل اَّلله

 (۱۳۶۱( و حصیح مسمل )۸حصیح خباری ) -2 

ْر.... َوَأنَس  َوالَْبْحُر ََكلُْخْدِري ِ ...  َوَجاگوید : َوالْمُ س یوطی حصابه  مکرثون را در أ لفیة احلدیث به نظم أ ورده و می -3  وَن ِِف ِرَوایَِة اَلثَْر ... َأبُو ُهَرْیَرَة یَِلیِه اْبُن مُعَ ِِ ِ بِ ْكرِثُ  ر  َوَزْوَجُة النه
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بنده و فرستادٔه اوست و برپا داشنت نماز و پرداخنت زاکت و حج   و اينكه حممد  حیق جز اهلل نيست
 «.خانٔه خدا و روزٔه ماه رمضان

 لکمات جديد:

 :  بنا شده استب ِنَ

: ََعَ   بر پنج. يعین بر پنج ستون يا پايه ََخْس 

 گوایه دادن، منظور باور قل ی و اقرار زباین استَشَهاَدةِ: 

 گيد.هرچه مورد عبادت و پرستش قرار یم معبود،إَِِلَ: 

اَلةر  برپاداشنت. إرقَامر إِقَاِم:   .: يعین برپایی نماز با راعيت آداب و رشوط و اراکن و واجبات آن الصَّ

 دادن، عطا کردن، پرداخت. إِيَتاءِ: 

ََكةِ:  مورد در لغت به معنای پاک نمودن يا رشد و نمو يافنت است که هر دو معنای آن در الزَّ
اصطالحر رشیع آن صادق است زیرا منظور از زاکت رشیع، مایل واجب است که مالک آن بايد از 

 جای آوردن عبادت به مستحقان آن برپدازداندوخته خود به قصد پاک نمودن و بركت در مالش و به

 : در لغت به معنای قصد کردن است و در رشع يعین قصد و روی آوردن به مسجد احلرام َحجِّ
به نیت جبای آوردن عبادیت خمصوص که اراکن و آداب خاص خود را دارد و يکی از اراکن دين اسالم 

 است.

مكرمه قرار دارد  منظور، بیت اهلل يا کعبٔه معظمه است که در مسجد احلرام و در مكهٔ ابلَْيِت: 
 و يکی از شعائر بزرگ دين اسالم است و احرتام آن بر هر مسلماین واجب است.

در لغت به معنای امساک و خودداری است و در رشع يعین خودداری از خوردن و ِم: َصوْ 
 نوشیدن و ساير مبطالت از طلوع فجر تا غروب آفتاب به نیت عبادت.

منظور ماه مبارک رمضان است که روزٔه آن بر هر مسلمان اعقل ، بالغ، مقیم و توانا َرَمَضاَن:  
 واجب است.
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 اهميت حديث:

کند که های دين اسالم را بیان یمترین احاديث است و اصول يا پايهکی از جامعاين حديث ي
 عبارتند از: شهادتي ، نماز ، زاکت ، حج و روزه.

 رشح خمترص حديث:

هر کدام خود دارای رشح و جزئیایت است که حمل ذکر  پنج ركین که در اين حديث بیان شده است
هر مسلمان بايد بداند که تلفظ شهادتي و تکرار آن يعین وارد  های فقه و احاکم است ویلآن در کتاب

 آشاکر نمودن و پذيرفنت اسالم و پايبندی به رشوط آن.شدن به دين اسالم ،

پس شخیص که مسلمان شد حق ندارد رایه جز اسالم را برای زندیگ و ديانت خود انتخاب کند و 
روا نيست و راه بندیگ، رشیعت اسالم است که حممد بن  اين بندیگ جز برای اهلل که تنها معبود برحق است

به عنوان آخرین پیامرب و فرستادٔه اهلل بیان فرموده است و به همي دیلل شهادتي )دو گوایه(  عبداهلل 
 باشند.يک ركن به شمار آمده و اکمل کنندٔه يکديگر یم

کفر بوده و ترک آن به خاطر سسیت  به پا داشنت نماز، دومي پايه و ركن دين است و لا انکار آن
رود و هر مسلمان بايد نمازش را با رغبت و اشتیاق و با راعيت رشوط و آداب آن و تنبیل فسق به شمار یم

 جای آورد.به

آن اکفر  پرداخت زاکت مال و دادن آن به مستحقي نزی ركن سوم اسالم است که انکار کنندهٔ 
شود و هر مسلماین که مالش به حد ن آن خودداری کند فاسق یماست و کیس که به خاطر خبل از داد

 بايد زاکت آن را به مستحقان برپدازد.نصاب برسد با رشوط ویژٔه هر نوع مال ،

حج بیت اهلل نزی يکی ديگر از اراکن دين اسالم است که رشوط و آداب خاص خود را دارد و 
داشته باشد يک بار در عمر واجب است که آن را حج  جای آوردن آن بر هر مسلماین که توانایی آن رابه

 نامند.فریضه يا حج اسالم یم

ها و اراکن دين اسالم است که گرفنت آن بر هر روزٔه ماه مبارک رمضان نزی يکی ديگر از ستون
 بالغ،مقیم و سالم واجب است.مسلمان اعقل،

رند و بر اساس حكمت واالیی فرض اگنه با يکديگر ارتباط مستحكیم داهای پنجتمام اين عبادت
گذارند و لا بر هر مسلماین الزم اند که تأثيات خود را در تربیت فرد و جامعٔه اسالیم به جای یمشده
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است که با شوق و اشتیاق ، آاگیه ، فهم ، اخالص و استمرار بر ااجام آنها، همت گمارد تا بتواند بندیگ خود 
 اش احساس نمايد.ربد و آثار آن را در زندیگرا ثابت کرده و از عبادت لت ب

با اينكه در دين مسائل ديگری وجود دارد که واجب است ویل از آاجایی که موقت يا مرشوط به 
باشند، تنها اين پنج مورد که واجب عیین رشوط ديگری است و بر همٔه مسلمانان واجب نبوده و مداوم نیم

 است. ن دين اسالم بیان شدهها و اراکو هميشیگ است به عنوان ستون

 ختریج حديث:

اند که بیانگر درجٔه باالی اين حديث را امام خباری و امام مسلم با هم در صحیح شان روايت کرده
صحت آن است. همچني امام امحد بن حنبل اين حديث را در مسند، و ترمذی و نسایئ آن را در سَن 

 اند.روايت کرده

يَمانر  کرتَاب - ابلخاري صحيح] ر
ُل  بَاب - اْل  ِّ  قَو  ُ  َصیلَّ  انلَّيبر َ  وََسلَّمَ  َعلَی هر  اّللَّ اَلمُ  بُنر رس 

؛ ح ََعَ  اْل   - مسلم صحيح[]۸ََخ س 
يَمانر  کرتَاب ر

 [۲۳۳۲َخس؛ ح َع اْلسالم بن - اْل 

 هایی از حديث:فوايد و برداشت

دهند و دانسنت آن بر هر فرد یل یمدين اسالم اراکن و اصویل دارد که لکیات و اساس آن را تشك -۲
 مسلماین الزم و واجب است و هیچ مسلماین را در عدم آاگیه نسبت به آن عذری نيست.

 بیان اهمیت اين پنج پايه که اسالم بر آنها بنا شده است -۳

های سودمند برای فهم و درک بهرت آن تشبیه امور معنوی به امور مادی و حیس، يکی از روش -۳
 دباشیم

کس حق ندارد او را اکفر خبواند جای آورد مسلمان است و هیچهر کس اين اصول پنجمانه را به -۴
 مگر به دیلیل قاطع و رصیح از قرآن و سنت.

 ها در اسالمتنوع و گوناگوین عبادت -۷

 های اسالم شهادتي است و پس از آن نماز قرار دارد که رابطهٔ ترین ستون از ستوناولي و مهم -۳
 مستحکم میان بنده و پرورداگرش است

 فهم و اجرای دين اسالم بسیار آسان است. -۵
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 حدیث چهارم:

 مراحل آفرینش انسان و سرانجام او 

ٰنر 
ر  َعب در  َعن  أيبر َعب در الرَّمح  عوُد   ب نر  اّللَّ َثنَا: قَاَل َمس  ر  رَُسوُل  َحدَّ ُق  وَُهوَ   اّللَّ ادر  الصَّ

ُدوُق  َحَدُکم   إرنَّ : » ال َمص 
َ
نر  يفر  َخل ُقهُ  ُُي َمعُ  أ هر  َبط  مِّ

ُ
َبعريَ  أ ر 

َ
ًما أ ث َل  َعلََقةً  يَُکونُ  ُثمَّ  ،1يَو  رَك  مر  ُثمَّ  َذل

َغةً  يَُکونُ  ث َل  ُمض  رَك، مر یهر  َفیَن ُفخُ  2يُر َسُل ال َملَُك  ُثمَّ  َذل وحَ  فر َمرُ  الر  َبعر  َوُیؤ  ر 
َ
، برأ قرهر  برَکت بر  لَکرَمات   ررز 

جَ 
َ
ي  َوَعَملرهر  لرهر َوأ و   وََشقر

َ
ید   أ ي .3َسعر ر هَ  الَ  فََوالَّ ـٰ ُُه؛ إرلَ َحَدُکم   إرنَّ  َغي 

َ
َمُل  أ لر  برَعَملر  یَلَع 

ه 
َ
َنَّةر  أ  َحیتَّ  اجل 

َراع   إرالَّ  َوَبي نََها بَي نَهُ  يَُکونُ  َما برُق  ذر تَاُب  َعلَی هر  فَيَس  َمُل  ال كر لر  برَعَملر  َفیَع 
ه 
َ
ُخلَُها؛َفیَ  انلَّارر  أ  إرنَّ وَ  د 

َحَدُکم  
َ
َمُل  أ لر  برَعَملر  یَلَع 

ه 
َ
َراع   إرالَّ  َوَبي نََها بَي نَهُ  يَُکونُ  َما َحیتَّ  انلَّارر  أ برُق  ذر تَاُب  َعلَی هر  فَيَس   ال كر

َمُل  لر  برَعَملر  َفیَع 
ه 
َ
َنَّةر  أ ُخلَُها اجل   .4ومسلم ابلخاري رواه«.  َفَید 

 معریف راوی:

 د بن اغفل بن حبیب اهلذیل ملقب به ابو عبدالرمحنعبداهلل بن مسعو 

  او يکی از اصحاب بزرگ پیامرب  و از پيشمامان خنستي است که گفته شده ششمي
 مسلمان بوده است.

 نام عقبة بن أیب معیط بود. پس از اسالم يکی از در ابتدا چوپان يکی از ارشاف مكه به
 .شد امرب خدمتاکران مشهور و همراه و صاحب ارسار پی

  دو بار هجرت نمود و در تمایم غزوات با پیامرب .حضور داشت 

  اولي کیس بود که با صدای بلند قرآن را در مكه تالوت نمود و از سوی قریش مورد آزار
 و اذيت قرار گرفت.

                                                           
و  ۱۱۱ص« غریاملعجم الص»ضافه را جز طرباین در اضافه شده است ویل در حصیح خباری و حصیح مسمل وجود ندارد و این ا« نطفه»های خطی اربعنی در بیشرت نسخه -1 

 ، کیس دیگر روایت نکرده است.۶۹۰۱شامره « حدیث ابن اجلعد»بغوی در 

لَْیِه الَْمَلُ »( ـ  به این صورت است: ۱۹۶۶های اربعنی ـ از لم ه نسخه  کتاخبانه  سسن پاشا، به شامره  )در بریخ از نسخه -2 
ِ
لَْیهِ »حصیح مسمل ؛ ویل در «ُُثه یُْرَسُل ا

ِ
وجود « ا

 «ُث یبعث هللا ملکا »ندارد و در حصیح خباری لفظ چننی است: 

(. ـ به نقل از ۱۳/۱۰۹« )رشح النووی بر حصیح مسمل»به صورت مرفوع، خرِب مبتدای حمذوف است، یعین: هو شقي أ و سعید. نگا: « َوَشِقيٌّ َأْو َسِعید   »این خسن :  -3 

 چاپ داراملنهاج ـ
 (.۶۳۱۹( و مسمل )۶۶۹۸خباری ) -4
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  يکی از قاریان مشهور صحابه بود که رسول اهلل  دوست داشت قرائتش را بشنود و
َحبَّ  َمنْ »: توصیه فرمودند که 

َ
نْ  أ

َ
  أ

َ
ْرآنَ  َيْقرَأ ا الْق  نِْزَل، َكَما َغضًّ

 
ه   أ

ْ
مِّ  ابْنِ  قَِراَءةِ  ََعَ  فَلَْيْقرَأ

 
 1«َعْبد   أ

يعین عبداهلل « ابن ام عبد»خواهد قرآن را تازه و همانگونه که نازل شده خبواند به روش هركس یم
 بن مسعود خبواند.

  از رسول اهلل  قل کرده است.حديث ن ۸۴۸بالغ بر 

 در خالفت عثمان  سال  ۳۹هجری در مدينه وفات يافت در حایل که حدود  ۳۳در سال
 سن داشت و در بقیع دفن شد.

 ترمجه حديث: 

برای ما سخن  روايت است که فرمود: رسول اهلل از ابو عبدالرمحن عبداهلل بن مسعود 
هر يک از شما چهل روز در شکم راسیت که آفرینش به»گفت و او راستگوی تصديق شده است: 

شود )به صورت نطفه( و سپس همانند آن )يعین چهل روز( به صورت ْلته خونر مادرش گرد آورده یم
آویزان است و سپس در همان مدت به صورت پاره گوشت است، سپس فرشته به سوی او فرستاده 

اش و مدت شود: به نوشنت روزیدمد و به نوشنت چهار چزی فرمان داده یمشود و در آن، روح یمیم
 عمرش، کردارش و اينكه بدخبت است يا خوشبخت.

پس سوگند به اهلل که هیچ معبود برحیق جز او نيست، يکی از شما کردار اهل بهشت را ااجام 
ماند پس کتابر مقدر بر او پيیش گرفته ای جز يک ذراع نیمدهد تا جایی که میان او و بهشت فاصلهیم

 شود.دهد تا اينكه وارد آن یمجهنم را ااجام یمو عمل اهل 

ای جز يک که میان او و جهنم فاصله دهد تا جاییو يکی از شما کردار اهل جهنم را ااجام یم
رد دهد تا اينكه واماند پس کتاب مقدر بر او پيیش گرفته و عمل اهل بهشت را ااجام یمذراع بایق نیم

 شود.آن یم

 لکمات جديد:

 اش مورد تأيید استتصديق شده، راسیت وق:املصد

: َْمع   شود. منظور آفرینش انسان در رحم است.شود، گرد آورده یممجع کرده یم ُي 

                                                           
 . الباین این روایت را حصیح دانس ته است ۱۶۸ابن ماجه ح -1 
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: ه    خلقت و آفرینش انسان. َخلْق 
 شکم و منظور رحم است که در شکم قرار دارد. َبْطِن:

ْرَبِعيَ 
َ
 جني در رحم است ه از آفرینش و تکاملرحلچهل روز، مدت هر م يَْوًما: أ

  ْلته خون بسته شده و آویزان به ديوارٔه رحم َعلََقًة:
ْضَغًة:  پاره گوشیت که شبیه لقمٔه جویده شده است م 

 همانند آن؛ منظور مدت زمان مشابه است َذلَِك: ِمْثَل 
:  ای که مأمور دمیدن روح در انسان استفرشته الَْملَك 

خ    دمددر آن یم فِيِه: َيْنف 

 روح انسان. جان وَح:الر  

:  شودفرمان داده یم ي ْؤَمر 
 اشنوشنت روزی رِْزقِِه: َكْتِب 
َجلِِه:

َ
 عمرش أ

 کردارش َعَملِِه:
:  بدخبت َشِِقٌّ

 خوشبخت َسِعيٌد:
 يک گز، کمرت از يک مرت ِذَراٌع:

 :  کتاب مقدر، تقدير و رسنوشت الِْكَتاب 

 اهميت حديث:

ضاع و احوال انسان از ابتدای آفرینش و آمدن به اين دنیا تا تمایم او اين حديث دربرگيندهٔ 
 باشد.نهايت اکرش يعین جاودانه ماندن در رسای سعادت يا رسای شقاوت ، یم
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 رشح خمترص حديث:

فرمايد که بايد آن را هميشه مد اين حديث به مبدأ بسیار مهیم در حیات مسلمانان اشاره یم
و آسوده خاطر زندیگ کند، و آن مبدأ يقي و باور به تقدير است که  نظر داشته باشد تا بتواند مطمنئ

امور دنیا با  نقش لکیدی و اسایس در فهم مسائل دنیا دارد زیرا شخص مسلمان معتقد است که همهٔ 
چرخد و همه وابسته به  خواست و مشيئت او هستند و لا تسلیم شدن ارادٔه مطلق خداوند متعال یم

 باشد عي صالح و رستماری است.از کنرتل انسان یم در امری که خارج

 کندباشد و آفرینش او چني مراحیل را یط یمانسان که در اين دنیای پهناور موجودی ناچزی یم
اند او، رزق و روزی ، عمر و عملكردهایش را نوشته بايد يقي داشته باشد که از همان ابتدای آفرینش

 ر علم خداوند متعال آشاکر است.داند ویل دهرچند که خود نیم

هایی به ظاهر، کردار نیک و اکر بهشتیان را ااجام دهند اما در به همي دیلل هرچند انسان
نهايت آچنه خداوند متعال مقدر نموده آشاکر خواهد شد به همي دیلل بايد رسااجام و اعقبت اکر انسان 

و هركس بر هر حالیت بميد به همان حالت زنده  يابدرا ديد و مشاهده کرد که به چه صوریت خاتمه یم
خواهد شد و اين هشداری است برای بداکران تا از اعمال بد خود دست بکشند زیرا اگر بر آن جان 

شوند و برعكس تشوییق است برای نیكواکران تا بر نییک و خویب خود دادند با همان حالت نزی زنده یم
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چدهند و بر همان حالت نزی زنده شوند  استمرار ورزند تا بر همان حالت جان

 «آيدیم تو رساغ به مرگ تا کن پرستش را پرورداگرت و» ٩٩احلجر:  چڎ

بايد  داند پسها را بهرت یمو اينكه نبايد به ظاهر فریفته شد زیرا خداوند باطن و اعقبت انسان
 اعقبت خوب و رسااجام نیک را طلب کرد.

 ختریج حديث:

 اند، بنابراين حديث متفق علیه است.يث را امام خباری و مسلم به اتفاق نقل کردهاين حد

ءر  کرتَاب - ابلخاري صحيح] قر  بَد 
َل  یَّةر  بَاب - ال َقَدرر  کرتَاب - مسلم صحيح[ ]۳۳۹۸باب ذکر املالئکة؛ ح – اْل   َکی فر

قر 
ِّ  َخل  َدمر نر  يفر  اْل  هر  َبط  مِّ

ُ
جَ  ررز قرهر  َوكرتَابَةر  أ

َ
؛ح  وََشَقاَوترهر  َوَعَملرهر  لرهر َوأ  [۳۳۴۷وََسَعاَدترهر
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 هایی از حديث:فوايد و برداشت

آيد زیرا در زماین که شمار یماحاديث نبوی به در اين حديث يکی از معجزات علیم -۲
 ار گوید و اينهاهیچگونه وسايل آزمایشمایه امروزی وجود نداشته از مراحل آفرینش انسان سخن یم

 تبارک وتعایل ـ بر پیامربش اهلام کرده است.اهلل ـ 

ل نشده و چون فاقد روح مشود که جني پيش از ماه چهارم ، اکاز اين حديث فهمیده یم -۳
 گيد.است حکم انسان زنده بدان تعلق نیم

شود. سقط رود و احاکم آن بر او جاری یمشمار یمجني پس از ماه چهارم يک انسان زنده به -۳
شود و کفن و دفن شده و بر صد و بدون عذر رشیع جايز نيست و اگر سقط شد غسل داده یمآن با ق

 شود.او نماز خوانده یم

 ها قرار داده تا در آن روح بدمند و نگهبان آنها باشند.خداوند فرشتماین را مسؤول رحم -۴

همه به تقدير وجوب ايمان به قضا و قدر خداوندی و اينكه تمایم اتفاقات، نیک يا بد،  -۷
 پذيردخداوند صورت یم

 از اولي روز زندیگ احوال چهاراگنٔه انسان از روزی و عمل و عمر و بدخبیت يا خوشبخیت، -۳
 شود و اين امر به تقدير عمر معروف است.ن نوشته یماانس

 انسان بايد اسباب روزی را فراهم کند سپس هرچه نصیبش شد رایض باشد. -۵

به خاطر ارتکاب گناه از رمحت اهلل متعال نا امید شود بلكه بايد هميشه به انسان نبايد  -۸
 کرانش امیدوار باشد.رمحت یب

هایش مغرور شودبلكه بايد از جمازات سخت خداوند بهراسد و برتسد انسان نبايد به نییک -۰
 که مبادا کردارش مقبول نباشند.

 ت يا بدخبت.شوند: خوشبخها به دو دسته تقسیم یمانسان -۲۹

 جايز است بر خرب راست سوگند خورد تا بر نفس شنونده تأثي بگذارد. -۲۲

** ** ** 
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 حدیث پنجم:

 نوآوری در دین پذیرفته نيست 

مِّ  َعن  
ُ
َ  أ نري  مر مِّ  الُمؤ 

ُ
رَشةَ  اهللر  َعب در  أ ر  رَُسوُل  قَاَل : قَالَت    اَعئ َدَث  َمن  : » اّللَّ ح 

َ
 يفر  أ

نَا رر م 
َ
ن هُ  لَي َس  َما َهَذا أ  ومسلم. ابلخاري رواه«.  رَدي  َفُهوَ  مر

رُمسلم ررواية   َويف  َل  َمن  : »ل ُرنَا َعلَی هر  لَي َس  َعَمالً  َعمر م 
َ
 «.رَدي  َفُهوَ  أ

 معریف راوی:

 باشد که مادرش أم راوی اين حديث أم املؤمني اعئشٔه صديقه، دخرت ابوبکر صديق یم
 رومان بنت اعمر است.

 تودل شد و از کودیک مسلمان بود ؛سومي همرس رسول اهلل در مكه م  و از مجلٔه امهات
 املؤمني است.

  بعد از خدُيهترین همرسان رسول اهلل ، حمبوب  بود و تنها همرس پیامرب است که
 هنمام ازدواج باکره بود.

  صاحب فرزندی نشد ویل پیامرب لقب او را بنا به پرس خواهرش اسماء، به أم عبداهلل 
 داد

 های ديین همانند احاکم تیمم در شأن او نازل انسان بسیار مباریک بود و بسیاری از آموزه
 شد.

 .از خانوادٔه رشیف و اجیب مكه بود واز علم و ادب و معرفت واالیی برخوردار بود 

  منافقي در دوران حیات پیامرب  به او تهمت ناروا زدند که به داستان افک مشهور
 مباركٔه نور در قرآن کریم اعالم نمود. آيه از سورهٔ  ۲۳خداوند متعال پایک و برائت او را با است و 

 رود که اهل اجتهاد و دارای مقام علیم باالیی بود و از علمای عرص صحابه به شمار یم
 مرجع علیم بسیاری از علمای عرص تابعي بود. فتوی بود و پس از وفات رسول اهلل 

 حديث از رسول اهلل  ۳۳۲۹ده و از مكرثین بو .روايت نموده است 

  سالیگ در مدينه منوره وفات يافته و ابوهریره  ۳۳هجری قمری در سن  ۷۵در رمضان سال
 .بر ایشان نماز خواند و در بقیع دفن شد 
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 ترمجه حديث:

ا چزی هر کس در دين م»فرمود:  روايت است که فرمود: رسول اهلل  از مادر مؤمنان اعئشه 
اين حديث را امام خباری و امام مسلم روايت « ای بیاورد که از آن نباشد، پس آن چزی مردود استتازه

 اند.کرده

هر کس اکری ااجام دهد که دستور ما بر آن نباشد، پس »در روايیت ديگر از امام مسلم آمده است: 
 آن اکر مردود است.

 لکمات جديد:

ْحَدَث:
َ
  نوآوری کند أ

ْمِرنَ 
َ
 دستور ما که منظور همان امر و دستور رشیع و ديین است ا:أ

:  مردود، غي قابل قبول َردٌّ

 ااجام دهد َعِمَل:

 اکری که عبادت باشد َعَمالً:

 اهميت حديث:

يکی از احاديیث است که شایسته است حفظ شود زیرا اصیل  اين حديث به فرمودٔه امام نووی 
 ای از قواعد دين است.است در ابطال همٔه منكرات و قاعده

رود. عالمه ابن شمار یمگوید: اين حديث يکی از اصول و قواعد دين بهیم حافظ ابن حجر 
إنما »گوید: اين حديث اصل عظییم از اصول دين است و همانگونه که حديث نزی یم رجب حنبیل

 ظاهری است. عمالتمایم ا مزیان تمایم اعمال باطین و دروین است اين حديث مزیان« األعمال بانلیات

گوید: اين حديث يکی از قواعد مهم دين است زیرا با رصاحت نزی یم عالمه ابن دقیق العید 
 کند.هر نوآوری و بدعیت در دين را رد یم
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 رشح حديث:

توان فهمید که اسالم دين تسلیم شدن در برابر فرمان و های علما یمبا توجه به اين روايت و گفته
خدا و رسول است و هر کس خبواهد بنا به میل و رغبت خود در آيي و احاکم آن دست بربد يا بنا بر دستور 

 خواستٔه خود عمل کند، از او پذيرفته خنواهد شد بلكه اکرش مردود است.

خواهد تا ايمانشان را بیازمايد و بر اساس درجٔه ايماین زیرا اسالم از پيوانش اطاعت و بندیگ را یم
ها اجر و پاداش دهد و از سویی ديگر آيي و احاکم دين از حتریف هوی پرستان حفظ شده و به مرور به آن

 های ساختیگ به دين اضافه نشده يا بدعیت جايگزین سنت و احاکم دين نشود.زمان تکلیف

در اصل غي مرشوع باشد: مانند کیس که خبواهد با ایستادن در آفتاب يا  حال خواه آن عمل
گوشت، زهد پيشه کرده و عبادت به جای آورد، يا اينكه اصل آن اکر مرشوع است ویل در زمان و  خنوردن

ماکن غي مرشوع آن را ااجام دهد: مانند کیس که خبواهد روز عید را روزه بگيد يا هنمام طلوع و غروب 
 خورشید نماز سنت خبواند.

رود که هرچه به نظرش تمال آن یمپس با توجه به اينكه نفس برشی رسكش و خودرأی است و اح
خوب آمد سیع کند آن را به عنوان دين و عبادت ااجام داده و گمان کند اکر خویب کرده است، اسالم اين 

اکر را ممنوع اعالم نمود؛ زیرا در چني حالیت، اين اکرها ديگر دين خدا نيست بلكه ديین است که برش 
 برای خود اخرتاع کرده است.

سخ و ردی قاطع است به تمایم اهل بدعت که به دستورات رشیعت توجه نکرده و اين حديث پا
ها اخرتاع کنند که هیچ دیلیل بر آن اکر از کتاب کنند با میل و رغبت خود راه و رویش را در عبادتسیع یم

 و سنت وجود ندارد.

 ختریج حديث:

 راين حديث متفق علیه است.اند، بناباين حديث را امام خباری و مسلم به اتفاق نقل کرده

 - مسلم صحيح[ ]۳۳۰۵مردود؛ ح فالصلح جور صلح َع اصطلحوا إذا باب -الصلح  کتاب-ابلخاري  صحيح]
یَةر  کرتَاب ق ضر

َ اَکمر  َنق ضر  بَاب - األ  ح 
َ لَةر  األ  َاطر ؛ ح حُم َدثَاتر  َورَدِّ  ابل  ُمورر

ُ  [۲۵۳۹األ 
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 هایی از حديث:فوايد و برداشت

 باشد ودر دين حرام است حیت اگر با نیت نیكنوآوری  -۲

 عمیل که بر اساس بدعت باشد مردود است -۳

 دين ما اکمل است و هیچ کوچک و بزریگ را فروگذار ننموده و نیازی به امور تکمییل ندارد -۳

 باشدفهم مردم نسبت به دين صحیح یم در زمینهٔ خطری بزرگ  ،هاانتشار بدعت -۴

** ** ** 
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 ششم:حدیث 

 هاپرهيز از شبهه 

يبر َعب در اهللر 
َ
َمانر  َعن  أ ي   ب نر  انل ع  ُت :  قَاَل   بَشر ع  ر  رَُسوَل  َسمر  إرنَّ : »  َيُقوُل   اّللَّ

اََلَل  ََرامَ  َوإرنَّ  َبيِّ   احل  تَبرَهات   َوَبي نَُهَما َبيِّ   احل  لَُمُهنَّ  الَ  1ُمش  نَ  َکثري   َيع  ، مر بَُهاتر  اتَّیَق  َفَمنر  انلَّاسر الش 
  2َفَقد

َ
َأ ترَب  ينرهر  اس  ر هر  دلر ر ضر بَُهاتر  يفر  َوَقعَ  ،َوَمن   وَعر ََرامر  يفر  َوَقعَ  الش  اعر  احل  یَعٰ  اَکلرَّ َل  يَر  ر  َحو  ُك  یَمٰ احل   يُوشر

ن  
َ
َتعَ  أ الَ  فریهر  يَر 

َ
یَمً  َملرك   لرلُکِّ  َوإرنَّ  أ الَ  حر

َ
یَم  َوإرنَّ  أ ر  حر ُمُه؛ اّللَّ الَ  حَمَارر

َ
ََسدر  يفر  َوإرنَّ  أ َغةً  اجل   إرَذا ُمض 

ََسدُ  َصلَحَ  َصلََحت   ، َوإرَذا لُک ُه، اجل  ََسدُ  فََسدَ  فََسَدت  الَ  لُک ُه، اجل 
َ
َ  أ  ابلخاري رواه«.  ال َقل ُب  َویهر

 3ومسلم

 معریف راوی:

  راوی اين حديث، نعمان بن بشي انصاری خزریج است. کنیٔه او ابوعبداهلل بوده و خودش
 اندپدرش بشي، صحابه بوده و

  اولي شخیص است که پس از اسالم آوردن انصار و چهارده ماه پس از هجرت در میان
 آنها متودل شد.

 رفت.شمار یمانساین بزرگوار، خبشنده، شجاع و شاعر بود و از سخنوران مشهور به 

  مدیت قایض دمشق بود و معاویه مي محص وی را اکرگزار کوفه نمود سپس او را ا
 هجری به شهادت رسید. ۳۷کرد تا اينكه در سال 

  حديث از پیامرب  ۲۲۴او .روايت نموده است 

 ترمجه حديث:

 حرام و حالل میان در و است، واضح و روشن حرام همانا و است، آشاکر و روشن حالل همانا
 مردم آن را از بسیاری ، دارد( حرام يا حالل به شباهت ای گونه دار است )بهُشب هه که است اکرهایی

 و است، کرده حفظ را خود ناموس و دين حقیقت در داشت، نگه هاشبهه از را خود که کیس پس دانند،نیم
                                                           

 أ مده که روایت ابوداود و ترمذی و نسایئ است.« أ مور مشتبهات»های خطی: ابشد. در بریخ از نسخهمی« مش بههات»این لفظ مسمل است و لفظ خباری  -1 

ابب »ذکر منوده و در حصیحنی نزی چننی است ویل أ ن را در « فقد»( بدون لفظ ۳۹۹( و در رایض الصاحلنی )۱۶۱۹«)ال ذَكر»امام نووی این حدیث را در کتابش  -2 

 اضافه منوده است.« الإشارت

 ( لفظ متعلق به مسمل است۱۹۰۰(، مسمل )۹۶خباری ) -3 
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 اطراف در را اشلگه که چوپاین مانند افتد؛یم حرام در نکرد(، پرهزی ها آن از )و افتاد هاشبهه در که کیس
! هان اماکن دارد که در آن منطقٔه حفاظت شده چرا کنند، هر حلظه و بردبه چرا یم شده حفاظت ماکنر 

چزیهایی است که حرام  منطقٔه ممنوعٔه اهلل، همانا که باشید آاگه ، دارد حرییم و قُرق شایه، هر که بدانید
 بدن تمام شد، شایسته و اصالح زمان هر که است گوشیت پاره آدیم بدن در که باشید آاگه. نموده است

 وشت،گ پاره آن که بدانید رود،یم تبایه به بدن همهٔ  شد فاسد گوشت(، پاره )آن زمان هر و دد،گریم شایسته
 .است آدیم دل و قلب

 لکمات جديد:

: ٌ   آشاکر، واضح َبيِّ

ْشتَبَِهاٌت: دار و مشلک که تشخیص حالل يا حرام بودنش مجع لکمٔه مشتبه است. يعین امر ُشبهه م 
 مشلک است و آشاکر نيست.

: لَ  نَّ ه   دانندحکم آن را نیم َيْعلَم 

  دوری کند، پرهزی کند اتَََّق:

 
َ
کند برای دينش و ناموسش. دينش را از نقصان و طلب برائت و پایک یم َوِعْرِضِه: ِلِينِهِ  اْستَْْبَأ

 کندناموسش را از طعنه حفظ یم

  چوپان الرَّاِِع:

: ََِمٰ
ْ
 منطقٔه حفاظت شده، قُُرق. احل

 :  نزديک است.ي وِشك 

  در آن چرا کند فِيِه: يَْرَتعَ 

ْضَغًة:   پاره گوشت م 

  اصالح شد. شایسته شد َصلََح:

 تباه شد فََسَد:
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 اهميت حديث:

گوید: اين حديث يکی از اصول مهم رشیعت است. امام ابوداود سيستاین عالمه ابن دقیق العید یم
 از آنها را اين حديث بیان نمود.چرخد و سپس يکی نزی گفته: اسالم بر چهار حديث یم

 رشح خمترصی بر حديث:

توان فهمید که بسیاری از مسائل دين و رشیعت اسالم در وضوح یماین اين روايت بهبا توجه به مع
آساین حالل و حرام را تشخیص دهند ؛ توانند به زمینٔه حالل و حرام واضح و آشاکر است و همٔه مردم یم

ح توان با دیلل قاطع و رصیها و آداب و رسوم و اکرها را یمها و پوشیدینها و نوشیدینزیرا بسیاری از خوردین
 در قرآن و سنت يافت.

ویل در اين میان مسائیل وجود دارد که يا اجتهادی است و يا نیاز به برریس دقیق دارد، چه برای 
در آن مورد برای سالمت و حفظ عموم مردم و حیت برای علماء، لا راعيت جانب تقوا و اجتناب و دوری 
 دين و رشف انسان بسیار مهم است زیرا احتمال حرام بودنش وجود دارد. 

کند ، آن را بر خود حالل دار استفاده یمانساین را که از امور ُشبهه به همي دیلل رسول اهلل 
طقٔه ممنوعه یم چراند و هر اش را پيامون مندهد، را به چوپاین تشبیه نموده که لگهدانسته و ااجامش یم

 حلظه ممکن است در آن منطقه وارد شده و مرتکب اکری حرام شود.

منطقٔه ممنوعٔه اهلل، همان حدود و حمرمات رشیع است که اهلل بنداگنش را از ارتکاب آن برحذر 
ود   تِلَْك  }فرمايد: داشته است چنانکه یم د  هِ  ح  وَها فاََل  اللَـّ ودَ  دَّ َيَتعَ  َوَمن َتْعَتد  د  هِ  ح  ـٰئَِك  اللَـّ ولَ

 
م   فَأ  ه 

وَن{ الِم   الیه احاکم حدود از که کساین و. مكنید جتاوز آن از پس، الیه؛ احاکم حدود است اين » ۳۳۰بقرهالظَّ
 «.ستماکرانند همان آنان کنند، جتاوز

ود   }تِلَْك فرمايد: همچني یم د  هِ  ح   پس! الیه احاکم حدود ستا اين » ۲۸۵بقره َتْقَرب وَها{  فاََل  اللَـّ
 «.نشوید کنزدي بدان[ گناه قصد به زنهار]

س شود و سپو از آاجایی که انگزیٔه گرایش انسان به حرام و اَنرافات با هوی و امیال نفس آاغز یم
شوند، قلب را به فرمانروای بدن تشبیه فرمود تا در اصالح و تزكیٔه آن اعضای بدن در اجرای آن سهیم یم

 اشیم.کوشا ب
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و علت آن نزی چني است که اگر قلب انسان پاک و نیكو باشد همٔه اعضای بدن پاک و نیكو 
 خواهند بود و اگر قلب فاسد و بد بود همٔه اندام فاسد و بد خواهند بود. 

ان ف است تا انسیای زیبا و لطاين ارشاد و راهنمایی نبوی دربارٔه اهمیت اصالح و تزكیه قلب اشاره
 اه بندیگ و فرمانربداری را به خویب یط کند.بتواند ر

 ختریج حديث:

 اند. ائمهٔ اين حديث متفق علیه است که شیخان يعین امام خباری و امام مسلم آن را روايت کرده
 اند.ديگری همانند ابوداود و ابن ماجه و نسایئ و ترمذی و امحد نزی آن را نقل کرده

أخذ  بَاب -املساقاة کرتَاب - مسلم صحيح[ ]۷۳فضل من استربأ دلينه؛ح  باب -اْليمان  کتاب-ابلخاري  صحيح]
 [۲۷۰۰احلالل وترك الشبهات؛ ح

 هایی از حديث:فوايد و برداشت

داری که حالل يا حرام بودن در رشیعت اسالم امور به : حالل آشاکر ، حرام آشاکر و امور شبهه -۲
 شوند.آن واضح نيست تقسیم یم

انسان را به حرام  ،د زیرا شبههرهزی کند تا مبادا در حرام بیافتدار پامور شبهه انسان بايد از -۳
 کشاند.یم

 شوددار سبب مصون ماندن دين و آبروی انسان یمپرهزی از امور شبهه -۳

های قابل مشاهده برای درک بهرت مفاهیم معنوی و عقیل بهره به خویب از مثال پیامرب  -۴
 گرفتیم

 ماه مهم قلب و اينكه ديگر اعضای بدن رسبازان مطیع آن هستند.بیان جاي -۷

 فساد ظاهر دیلیل بر فساد باطن است -۳

** ** ** 
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 حدیث هفتم:

 خيرخواهی در دین 

يبر ُرَقیَّةَ 
َ
و س   َعن  أ

َ
یمر ب نر أ ارريِّ  تَمر نَّ  ادلَّ

َ
ين  : »قَاَل  َّّّ انلَّيبر  أ  لَِمْن؟ ق لَْنا«  انلَِّصيَحة   الِّ

ِ،» قَاَل  وِِلِ، َولِِكَتابِِه، ّلِلَّ ةِ  َولَِرس  ئِمَّ
َ
ْسلِِميَ  َوأل تِِهمْ  الْم   1مسلم رواه«.  وَََعمَّ

 معریف راوی:

 باشد. راوی اين حديث، تمیم بن أوس بن خارجه داری است. کنیٔه او ابو رقّیه یم 

  .در ابتدا نرصاین بود، به مدينه آمد و در سال نهم هجری مسلمان شد 

 ا ساکن مدينه بود پس از شهادت عثمان در ابتد  به رسزمي شام نقل ماکن نموده در
 بیت املقدس اقامت گزید.

 تا خواند و ش یانساین عبادتکار بوده و به اعبد اهل فلسطي مشهور بود. بسیار تهجد یم 
مْ ﴿صبح اين آيه را در نماز تکرار نمود: 

َ
ِينَ  َحِسَب  أ وا اَّلَّ يَِّئاِت  اْجرَتَح  ن السَّ

َ
مْ  أ َْعلَه  ِينَ  َّنَّ  آَمن وا ََكَّلَّ

احِلَاِت  َوَعِمل وا مْ  َسَواءً  الصَّ َْياه  ْم، ُمَّ ونَ  َما َساءَ  َوَمَمات ه  م    ۳۲اجلاثیة  ﴾ََيْك 

 دهیمیم قرار کساین مانند را آنان که اندپنداشته اندشده بد اکرهاى مرتکب که کساین آيا»
 چه باشد؟ يکسان مرگشان و آنها زندیگ[ که طورى به] اندهکرد شایسته اکرهاى و آورده ايمان که
 «کنندیم داورى بد

 .اولي کیس بود که در مسجد چراغ نصب نمود 

  هجده حديث از پیامرب روايت نموده است 

  گوید: قرب او در بیت جربین )اْللیل( در هجری وفات نمود و ابن حبان یم ۴۹در سال
 فلسطي است

 ترمجه حديث:

 و کتابش و اهلل برای: فرمود کیس؟ چه بری گفتیم. است نصیحت )خيخوایه( اش مهه دين
 . عموم آنها و مسلمانان، پيشوايان و اشفرستاده

                                                           
 (۹۹مسمل ) -1 
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 لکمات جديد:

: ين   در اينجا مراد اسالم و ايمان و احسان است الِّ

:  ارادٔه خي و نیک به نصیحت شونده انلَِّصيَحة 

 د قرآن استکتاب اهلل. مرا :لِِكَتابِهِ 

وِِلِ   رسول اهلل. مراد پیامرب اسالم است :لِرَس 

ةِ  ئِمَّ
َ
ْسلِِميَ  أل  پيشوايان مسلمان؛ رهربان ديین و دنیوی )علماء و حاکمان( :الْم 

تِِهمْ   عموم مسلمانان :ََعمَّ

 اهميت حديث:

ع اللکم اين حديث با الفاظ بسیار کوتاه، معاین بسیاری را در خود جا داده است يعین از جوام
 )سخنان کوتاه و پرمعین( است.

 رشح خمترصی بر حديث:

دين را در يک لکمه خالصه نموده و فرمود: دين نصیحت است. يعین با کمال اخالص  پیامرب 
 خي و خویب ديگران را خبواهیم و از بدی و فساد بازداریم.

اش بوسیلٔه اطاعت و یگاين نصیحت )خيخوایه( در حق اهلل متعال يعین: به جای آوردن حق بند
باشد؛ که شامل يکتاپرسیت و اش یمپيوی از دستورات و سیع و تالش برای رسیدن به خوشنودی

 جای آوردن عبادات و عمل به سائر دستورات است.بزرگداشت و حمبت و اخالص و به

الوت آن و ت خيخوایه برای کتاب اهلل: يعین ايمان به قرآن کریم  ، بزرگداشت و احرتام نسبت به
 و تفكر در مفاهیم آن و پذيرفنت و عمل به دستورات نازل شده در آن.

: يعین ايمان به او و احرتام و حمبت و اطاعت از دستورات و خيخوایه برای رسول اهلل 
 احرتایم به ساحت مبارک ایشان.هایش و دفاع از یبآموزه

شود يعین: حمبت و ن و حاکمان مسلمان یمخيخوایه برای پيشوايان مسلمان که شامل علمای دي
هایشان و اطاعت از دستورایت که خمالف فرمان و خدا و رسولش دوسیت با آنها و پذيرفنت پند و موعظه
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نباشد و پيوی از آنها در راه حق و منافع عموم و ياری و هماکری با آنها در راه خي و داع برای موفقیت 
 ناموش و رشفشان.آنها و محايت از جان و مال و 

و ايمان آنها و بد دانسنت گناه و  داریخيخوایه برای عموم مسلمانان: يعین خوشحال شدن از دين
و حمافظت از مال و جان و دفاع از ناموش و  ؛و توجیه و ارشاد آنها به راه حق و اکر درست ؛شانرسپییچ

  و منع آنها از منكر و زشیت.و نرصت و ياریشان در راه حق و دعوتشان به سوی نییک ؛رشف آنها

 از آداب نصیحت در اسالم اين است که:

 از اهل علم و ايمان و خي و صالح ، درخواست نصیحت کنیم 

  اگر از کیس درخواست نصیحت کرديم با کمال اخالص و علم و صداقت ما را راهنمایی
 کند.

 ت سخن و اگر از کیس نصیحت خواستیم و دانستیم که در اکرش خملص و صادق اس
 اش را بپذيریم.نصیحت

 نصیحت بايد با حمبت و لطف و در نهان باشد 

 نصیحت بايد در جهت اصالح و ياری باشد 

رود که شمار یمترین ركن دين بهبا اين اوصاف، نصیحت در اسالم يکی از مهمرتین و اسایس
 حق آن را جانب عمیل و اجرایی دين در زندیگ مسلمان دانست.توان بهیم

 ریج حديث:خت

امام خباری بایب را با اين حديث نامگذاری  اين حديث را امام مسلم روايت کرده است؛ همچني
لر  بَاب»گوید: نموده و یم ِّ  قَو  ُ  َصیلَّ  انلَّيبر ينُ  وََسلَّمَ  َعلَی هر  اّللَّ یَحةُ  ادلِّ ر  انلَّصر َّ ر  ّللر ةر  َولررَُسولر ئرمَّ

َ
يَ  َوألر لرمر م   ال ُمس  ترهر  واََعمَّ

ر  لر وا }إَِذا َتَعایَل  َوقَو  ِ  نََصح  وِِلِ  ّلِلَّ کند و و امام ترمذی در جامع  اين حديث را از ابوهریره روايت یم  «{ َوَرس 
 اند.داود در سَن و امام نسایئ در سَن اين حديث را نقل کردهابو امام امحد در مسند و امام

يَمانر  کرتَاب - مسلم صحيح] ر
نَّ  َبیَانر  باب - اْل 

َ
ينَ  أ یَحُة؛ ح  ادلِّ َدبر  کرتَاب - داود أيب سنن] [۷۷انلَّصر

َ باب يف  – األ 
ِّ  کرتَاب - الرتمذي جامع[ ]۴۰۴۴انلصیحة؛ ح  ادلين إن انلصیحة ادلين إن انلصیحة ادلين إن -انلصیحة  ربر

لَةر  ال  باب ما  –َوالصِّ
َی عَ  کرتَاب - الْنسايئ سنن] [۲۰۳۳؛ حانلَصیحة  جاَء يف نَدُ  - أمحد مسند[ ]۴۲۰۵باب انلَصیَحة لرإلرمام؛ ح  – ةر ابل  یِّيَ  ُمس  امر  - الشَّ
 [۲۳۴۰۰انلصیحة؛ ح  ادلين انلصیحة ادلين
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 فوايد حديث:

 بیان جايماه بزرگ نصیحت و خيخوایه در دين -۲

حمل خيخوایه در دين اين پنج مورد است: اهلل، قرآن، پیامرب، پيشوايان مسلمان، عموم  -۳
 سلمانان.م

 آنوجوب امر به معروف و نیه از منكر و بیان اهمیت  -۳

 دين را نصیحت نامید. گيد زیرا پیامربدين گفتار و کردار را در بریم -۴

 وظیفٔه مؤمن است. احرتام به علمای مسلمان و پرهزی از دشمین با آنها ، -۷

 رود.شمار یمین بهنصیحت ديین زیربنای اعتقادی دارد و لا از اکرهای ايما -۳

** ** ** 
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 حدیث هشتم:

 حرمت شخص مسلمان 

نَّ :  ُعَمرَ  َعنر اب نر 
َ
ر  رَُسوَل  أ ِمْرت  »  : قَاَل   اّللَّ

 
نْ  أ

َ
قَاتَِل  أ

 
ٰ  انلَّاَس  أ وا َحّتَّ نْ  يَْشَهد 

َ
 لَ  أ

نَّ  اّللَّ   إِلَّ  إَِِلَ 
َ
ًدا وَأ َمَّ ول   ُم  ِ، َرس  وا اّللَّ الَةَ  َوی ِقيم  ََكةَ، َوی ْؤت وا،  الصَّ وا َفَعل وا َذلَِك  فَإَِذا الزَّ  ِمنِّ  َعَصم 

مْ  مْ  ِدَماَءه  ْمَوالَه 
َ
مْ  اإِلْسالَمِ  ِِبَقِّ  إِلَّ  وَأ ِ  ََعَ  وَِحَساب ه   1ومسلم ابلخاري رواه«.  تعاَلٰ  اّللَّ

 معریف راوی:

 به رشح حديث سوم مراجعه شود.

 لکمات جديد:

: ِمْرت 
 
 ام. در اينجا يعین اهلل به من فرمان داده استر شدهام، امفرمان يافته أ

قَاتَِل:
 
 جبنگم. از قتال به معنای جنگیدن گرفته شده است. أ

پرستان و اکفران اهل کتاب و غيه. اگر اهل کتاب جزیه را پذيرفتند با آنها مرشاکن و بت انلَّاَس: 
 شود.جنگ نیم

وا:   اند.حفظ کرده و مصون داشته َعَصم 

ْم:ِدمَ   هایشانهایشان. جانخون اَءه 

به خاطر عدم اجرای حیق که اسالم بر آنها واجب کرده مانند روزه و زاکت و حج يا  اإِلْسالَِم: ِِبَقِّ 
 ااجام حدی از حدود مانند قتل نفس که شخص هرچند مسلمان باشد بايد قصاص شود.

مْ  ِ  ََعَ  وَِحَساب ه  سیت دهلایشان به عهدٔه اهلل متعال است زیرا تنها او يعین حساب باطن و را تعاَٰل: اّللَّ
 ها آاگیه دارد.از درون سينه

 

 

                                                           
 (۶۹( ، مسمل )۶۹خباری ) -1 
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 ترمجه حديث:

ام که با مردم جبنگم تا اينكه گوایه دهند هیچ معبود برحیق جز اهلل نيست و اينكه فرمان يافته
ا ها و اموالشان ري کردند خونحممد فرستادٔه اهلل است و نماز را برپا دارند و زاکت را ادا کنند. پس اگر چن

 حق اسالم و حسابشان با اهلل متعال است.اند مگر بهاز من مصون داشته

 اهميت حديث:

باشد زیرا در بر دارندٔه قواعدی مهم از دين اسالم اين حديث يکی از احاديث بسیار مهم یم
ن زاکت به مستحقي آن و حرمت باشد که عبارتند از : شهادتي و برپایی نماز به صورت درست و دادیم

 خون مسلمان و حکم به ظاهر افراد.

 رشح خمترص حديث:

رساند و آن لزوم جهاد با اين روايت با الفاظ مشابیه نقل شده است که يک معین و مفهوم را یم
طن ر باباشد، اما دمرشكي تا پذيرفنت رشیعت اسالم و سپس ااجام دستورات و تعایلم دين در ظاهر امر یم

 حساب اکرشان با اهلل تباركت و تعایل است.

در واقع حكمت از بعثت و وظیفٔه رسالت پیامربان نزی همي است که مردم را از کفر و رشک و 
احلاد به توحید و يکتاپرسیت و فرمانربداری و بندیگ اهلل خبوانند و اين خود دعوت و جهاد و مبارزه با هر 

 ام؛ پس اين فرمان اهلل تعایل است که بايد اجرا شود.فرمود: فرمان يافته ديین است و به همي دیللنوع یب

بايد دانست که در واقع، آاغز دعوت اسالم با سخین آرام و رمحت و دلسوزی و پند و موعظٔه نیک 
َّك  َسبِيلِ  إََِلٰ  }اْدع  است چنانکه اهلل تباركت و تعایل فرمود: 

ِ ِْكَمةِ  َرب
ْ
ََسَنةِ ا َوالَْمْوِعَظةِ  بِاحل م حلْ ِ  وََجاِدلْه  ِِ ب

 الَّ
ْحَسن   ِهَ 

َ
وَ  َربََّك  إِنَّ  أ ْعلَم   ه 

َ
وَ  َسبِيلِهِ  َعن َضلَّ  بَِمن أ ْعلَم   َوه 

َ
ْهَتِديَن{ أ  سخنان با را مردمان . »۲۳۷َنل بِالْم 

 بهرت و روتنیك هرچه یشیوه به ایشان با و فراخوان، پرورداگرت راه به زیبا و نیكو اندرزهای و جبا و استوار
 «.کن گفتگو

های جاهیل برایشان اند و ترک آن اعدتویل از آاجایی که اکرث مردم بر کفر و رشک خو گرفته
ناچار امور به جدال و حبث و در نهايت به درگيی و جنگ خواهد ااجامید و لا فرمود:  سخت است به

بایست با کفر و رشک جهاد شود تا زیرا یميعین تا مرحلٔه قتال و جنگ و درگيی. « أمرت أن أقاتل انلاس»
 از بي رفته و نابود شود.
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را  اگر مردم تسلیم اهلل متعال گشته و يکتاپرست شده و نبوت و رسالت پیامرب اسالم 
پذيرفتند و سپس به نماز و زاکت همت گماشتند و اسالم خود را عمیل کرده و دين را در ظاهر اجرا کردند 

گيند و کیس حق دست درازی به آنها را ندارد مصونیت ديین قرار یم در ظ کرده وجان و مالشان را حف
و ترک دين و نزی انکار يکی از اراکن دين  مگر با حیق از حقوق رشیع مانند قتل عمد يا زنای حمصنه

 مانند روزه و حج.

يعین اخالص يا پذيرد و باطن امر توان فهمید رشیعت اسالم از مردم ظاهر را یماينجاست که یم
ها آاگه است و اوست که پاداش و زیرا اهلل است که به ارسار و نیت، عدم آن را به اهلل متعال واگذار میكند

 کیفر مردم را در آخرت خواهد داد.

 ختریج حديث:

 انداين حديث متفق  علیه است که امام خباری و امام مسلم آن را روايت کرده

ر  کرتَاب - ابلخاري صحيح]
قَاُموا تَابُوا فَإرن   بَاب - يَمانر اْل 

َ
اَلةَ  َوأ اَکةَ  َوآتَو ا الصَّ ؛ ح  فََخل وا الزَّ  - مسلم صحيح[ ]۳۷َسبریلَُهم 

يَمانر  کرتَاب ر
رر  بَاب - اْل 

م 
َ تَالر  األ  ُ  إرالَّ  إرَلَ  اَل  َيُقولُوا َحیتَّ  انلَّاسر  برقر د   اّللَّ ؛ ح  رَُسوُل  حُمَمَّ ر  [۳۷اّللَّ

 ث:فوايد حدي

 باشدیم مصدر قانونگذاری در اسالم فقط اهلل ـ عزوجل ـ -۲

اين حديث را بايد در کنار احاديث ديگر قرار داد تا مفهوم آن اکماًل روشن شود و حجیت برای  -۳
 مبادرت به کشنت مردم به نام کفر و رشک نباشد

 مسلمان شناخته شود بايد شهادتي را به زبان آورد برای اينكه شخیص -۳

ورت به صکیس که شهادتي را به زبان آورد بايد به واجبات ديین نزی پايبند باشد در غي اين -۴
 شودجرم ترک نماز يا ندادن زاکت حماکمه یم

هدف از جنگ با اکفران در دين اسالم، نابودی کفر و رشک و هر نوع احلاد، و هدايت مردم به  -۷
 راه حق است و نه کشنت و نابود کردن مردم

 شودهای مردم پرداخته نیمشود و به درون و نیتدر اسالم بر اساس ظاهر افراد حکم یم -۳



39 
 

کند ویل در آخرت گيد زیرا ظاهراً اسالم را اجرا یممنافق يا ریااکر در مصونیت اسالیم قرار یم -۵
 است. حسابش با اهلل ـ متعال ـ

** ** ** 
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 حدیث نهم:

 گيری در امور دینسخت و نهی از پرسش بسيار و تکلف 

يبر  َعن  
َ
ر   ب نر  الرَّمَحن َعب در  ُهَری َرةَ  أ

ع ُت : قال  َصخ  ر  رَُسوَل  َسمر  َما» : َيُقوُل   اّللَّ
مْ  مْ  َوَما فَاْجَتْنِب وه   َعْنه   َنَهْيت ك  َمْرت ك 

َ
ْهلََك  فَإِنََّما اْسَتَطْعت ْم؛ َما 1ِمْنه   فَاْفَعل وا بِهِ  أ

َ
ِينَ  أ  ِمنْ  اَّلَّ

مْ قَ  ة   ْبلِك  مْ  َمَسائِلِِهمْ  َكْْثَ نْبَِيائِِهمْ  ََعَ  َواْختاِلَف ه 
َ
 2ومسلم ابلخاري رواه«.  أ

 معریف راوی:

 .ابوهریره: عبدالرمحن بن صخر َدویّس ملقب به ابوهریره 

   حديث از پیامرب  ۷۳۵۴بيش از همٔه صحابه حديث از حفظ داشته  و  روايت نموده
 است.

 شد به مدينه آمده و مسلمان شد و بنا بر قول صحیح در غزؤه خیرب  در سایل که خیرب فتح
 حضور داشت. با رسول اهلل 

  ٔايمان آوردن همراه و مالزم رسول اهلل  از حلظه ها بود و خود را وقف علم نمود و شب
 نمودرا با تکرار و حفظ احاديث سرپی یم

 مرب از مجله زاهدان و فقرای صحابه و اهل صّفه بود. پیا  برایش داع نمود تا خداوند
در علم او بركت بیاندازد و حديیث را فراموش نکند همچني داع نمود که خداوند وی را نزد 

 مؤمنان و مؤمنان را نزد وی حمبوب بگرداند.

   سالیگ در مدينه منوره وفات يافته و در بقیع دفن شد. ۵۸هجری و در سن  ۷۵در سال 

 لکمات جديد:

مْ  : َنَهْيت ك   شما را از آن نیه کردم. شما را از آن باز داشتم َعْنه 

 آن را رها کنید. از آن دوری کنید. فَاْجَتْنِب وه :

مْ  َمْرت ك 
َ
 شما را به آن امر کردم بِِه: أ

                                                           
 «.فأ تو منه»أ مده « فافعلوا»رواایت مس ند محیدی، مس ند امحد بن سنبل، ابن سبان به جای این لفظ حصیح مسمل است ، در  -1 

 (۱۶۶۱( حصیح مسمل )۱۶۸۸حصیح خباری ) -2 
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  آن را ااجام دهید. مِْنه  )فأتوا منه(: فَاْفَعل وا

 تا جایی که توانایی داریددر حد توان ، اْسَتَطْعت ْم: َما

هْ 
َ
 نابود کرد هالک کرد، لََك:أ

ة :  بسیاری، زیادی َكْْثَ

 هایی که رضوریت ندارندهایشان، به ویژه پرسشپرسش َمَسائِلِِهْم:

ْم: ه   خمالفت آنها اْختاِلَف 

 ترمجه حديث:

آچنه شما  »شنیدم که فرمود:  روايت است که رسول اهلل  از ابوهریره عبدالرمحن بن صخر 
ام در حد توان ااجام دهید که همانا پيشينیان ام دوری کنید و آچنه را به شما فرمان دادهرا از آن بازداشته

 .«های بسیار و خمالفت با پیامربانشان، هالک کردشما را، پرسش

 اهمیت حديث:

گوید: يکی از قواعد مهم اسالم و از امام نووی در رشح صحیح مسلم دربارٔه اين حديث یم
 گيد.شماری را در بر یمو احاکم یب عطا نموده است داوند به پیامرب سخنان جامیع است که خ

 پس گوید: حديیث بزرگ از قواعد دين و اراکن اسالم است،ابن حجر هیتیم در رشح اربعي یم
 شایسته است آن را حفظ کرده و بدان توجه نمود.

 رشح خمترص حديث:

داشنت تعادل نمايد که برای نگهری سفارش یمامت را به اک در اين حديث پر معین، رسول اهلل 
 در دينداری مهم است چه برای فرد و چه برای جامعه.

ايم را بايد کنار گذاشت و از آنها دست کشید زیرا اين اکرهای زشت و چزیهایی که از آن نیه شده
خوشبخیت همه  امور حتما برای فرد و جامعٔه اسالیم زیانبار است و پرهزی از آن برای حفظ سالمت و

 اهمیت دارد.
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دهد زیرا اش آن را ااجام یمدستورات و فرامي دين، انسان به قدر توان و استطاعت اما در زمینهٔ 
وا﴿فرمايد: اهلل ـ تبارک وتعایل ـ یم هَ  فَاتَّق   خدا از دارید توان در که قدر آن پس» ۲۳تغابن  ﴾اْسَتَطْعت مْ  َما اللَـّ

ه   ي َكلِّف   َل ﴿ فرمايد:و نزی یم« یدکن پرهزیاگری و بهراسید  خداوند» ۳۸۳بقره  ﴾و ْسَعَها إِلَّ  َنْفًسا اللَـّ
و آن هم به اين خاطر است که در باب دستورات، «. کندنیم تکلیف توانائيش یاندازه به جز کس راهیچ

 دهد.ااجام یم نوافل و مستحبات نزی وجود دارد که هر کس به اندازٔه توانش برای کسب اجر و ثواب

ی گيها است و سختو اين رویش مناسب و میانه برای حفظ دينداری در تمایم رشايط و وضعیت
گوناگون و فریض و اختالف بر رس آن با  ،های بسیار و تندروی در دينداری اکماًل مردود است و پرسش

راه برحذر داشته است و از امتش را از اين  ها شده است و پیامرب پیامربان پيشي سبب هالکت ملت
خواهد که تسلیم دستورات باشند زیرای برای حفظ دين بايد تابع و پيو پیامرب بود نه اينكه تنها با آنها یم

 شور و محاسه و هوی و هوس سخن گفت و عمل کرد.

 ختریج حديث:

 اند.هاين حديث متفق علیه است که شیخان يعین امام خباری و امام مسلم آن را روايت کرد

ترَصامر  کرتَاب - ابلخاري صحيح] ع  تَابر  االر نَّةر  برال كر باب اْلقتدا بسَن رسول اهلل صیل اهلل علیه وسلم ؛ ح  –َوالس 
قرير  بَاب - ال َفَضائرلر  کرتَاب - مسلم صحيح[]۵۳۸۸ ثَارر  َوتَر كر  انليب تَو  ر  إرک  ا ُسَؤالر وَرةَ  اَل  َعمَّ و   إریَل هر  رَضُ

َ
لر  برهر  لَُّق َيتَعَ  اَل  أ  اَل  َوَما یف  تَک 

 [۲۳۳۵َيَقُع؛ ح

 فوايد حديث:

 اند.حرام نموده و رسولش وجوب ترک هر آچنه اهلل  -۲

 اندبه آن فرمان داده و رسولش وجوب ااجام هر چزیی که اهلل  -۳

 است بر ادای واجب ، مقدمپرهزی از حرام -۳

 و سهولت آن است های مهم رشیعت اسالیم، آساینيکی از ویژیگ -۴

 شوندعذرهای رشیع پذيرفته شده است و سبب سبک شدن واجبات یم -۷

 گيی و تکلف در موضواعتهای مورد نیاز و ترک سختبسنده کردن به پرسش -۳

 مورد و غي واقیع را طرح کنندشایسته نيست مسلمانان سؤاالت یب -۵
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 ده است از مجله خمالفت با پیامربانهای گذشته شپرهزی از اموری که سبب نابودی امت -۸

** ** ** 
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 حدیث دهم:

 حالل خوری سبب استجابت دعا است 

يبر  َعن  
َ
ر  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ُهَری َرَة  أ َ َتَعاََلٰ  إِنَّ » :  اّللَّ  َطيًِّبا، إِلَّ  َيْقَبل   لَ  َطيٌِّب  اّللَّ

َ  َوإِنَّ  َمرَ  اّللَّ
َ
ْؤِمنِيَ  أ َمرَ  بَِما الْم 

َ
ْرَسلِيَ  بِهِ  أ ي َها يَا  :َفَقاَل َتَعاََلٰ  الْم 

َ
ل   أ يَِّباِت  ِمنَ  لک  وا الر س   الطَّ

ي َها يَا: َوقَاَل َتَعایَلٰ  1َصاحِلًا َواْعَمل وا
َ
ِينَ  أ مْ  َما َطيَِّباِت  ِمن لک  وا آَمن وا اَّلَّ  َذَکرَ  ُثمَّ   2َرَزْقَناك 

یُل  الرَُّجَل  َفرَ  يُطر َعَث  السَّ ش 
َ
رَبَ  أ غ 

َ
َماءر  إریَل  يََدي هر  َيُمد   أ َعُمهُ  رَبِّ  يَا رَبِّ  يَا السَّ ُبهُ  َحَرام   َوَمط  َ  َرام  حَ  َوَمرش 

يَ  َحَرام   َوَمل بَُسهُ  ََرامر  وَُغذر ٰ  براحل  ینَّ
َ
تََجاُب  فَأ لرَك؟ یُس  َ  3مسلم رواه ! «.لر

 معریف راوی:

 ؛ رجوع شود به حديث نهم. ابوهریره 

 لکمات جديد:

  پاک َطيٌِّب:

:  طوالین کرد  ي ِطيل 

ْشَعَث:
َ
 ژویلده موی، پریشان موی أ

: ْغَْبَ
َ
 غبار آلود، کیس که غبار رنگ مویش را تغیي داده باشد  أ

د   َماءِ: إََِل  يََديْهِ  َيم   کندهایش را برای داع به سوی آسمان بلند یمدست السَّ

: ه   اشخوردین َمْطَعم 

: ب ه   اشنوشیدین َمْْشَ

: ه   بلاسش، پوشاک او َملْبَس 

ِذَي:   تغذيه شده است غ 

                                                           
 ١1املؤمنون:  -1 

 1٧2البقرة:  -2 

 (۱۹۱۹حصیح مسمل ) -3 
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 ٰ ّنَّ
َ
 از حروف استفهام است. أیّنٰ  پس چگونه و چرا؟ :فَأ

:  استجابت شود. داعیش پذيرفته شود ي ْسَتَجاب 

 ترمجه حديث:

چزیی فرمان داده پذيرد و براسیت که اهلل مؤمنان را به همانهمانا اهلل پاک است و جز پایک را نیم
و  «ها خبورید و نییک ااجام دهیدای پیامربان از پایک»پیامربان را فرمان داده است. اهلل متعال فرموده :  که

 «.هایی که روزیتان کرديم خبوریدايد از پایکای کساین که ايمان آورده»فرموده است: 

یش را به سوی سپس مردی را ياد نمود که سفرش به درازا کشیده و ژویلده موی و غبار آلود دستها
ام اش حراش حرام است و نوشیدینگوید. در حایل که خوردینپرورداگرا یمآسمان بلند کرده و پرورداگرا ،

 است و بلاسش حرام است و با حرام تغذيه شده است پس چگونه داعیش پذيرفته شود؟!

 اهميت حديث:

سالم بر آن بنا شده است و های ااين حديث يکی از احاديث مهیم است که مباین احاکم و قاعده
 باشد.در زمینٔه حالل و حرام اصیل ثابت یم

 رشح خمترص حديث:

اکرهای نیک در دراگه حق تعایل را  پذيرفته شدندر اين حديث رشیف راه  رسول گرایم اسالم 
یب طفرمايد که بايد از کسب و در آمد پاک و حالل باشد زیرا اهلل تبارک و تعایل پاک و چني بیان یم

و به همي دیلل به مؤمني و پیامربان فرمان داده است تا از روزی پاک و حالل ، پذيرداست و تنها پایک را یم
ترین نیازهای انسان در دنیا برای حفظ بقای خویش است ابتدا استفاده کنند و چون خوردن يکی از مهم

ل در ادامٔه روايت، حاکيت مسافری ژویلده و به همي دیل ،آن را بیان نمود ویل مراد هر نوع استفاده است
کند ویل داعیش موی و غبار آلود را بیان فرمود که در حالت فقر و نیاز، دستانش را به آسمان بلند یم

 اش از راه حرام بوده است پس چگونه داعیششود زیرا خوردین و نوشیدین و پوشیدین و تغذيهاستجابت نیم
 مستجاب شود؟

زیرا در دنیا مانع پذيرفته شدن  ه هر مسلمان برای ترک کسب و در آمد حرام،اين اندرزی است ب
 و در آخرت حساب و کیفر سخت الیه را به همراه دارد. ،ت و داعدعبا
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 ختریج حديث:

 روايت کرده است اين حديث را امام مسلم بن حجاج نيشابوری 

اَکةر  کرتَاب - مسلم صحيح]  کرتَاب - الرتمذي جامع][ ۲۹۲۷سب الطیب وتربيتها؛ حباب قبول الصدقة من الك –الزَّ
ير  آنر  َتف سر  [۳۰۸۰باب ومن سورة ابلقرة؛ ح – ال ُقر 

 فوايد حديث:

دهد که ذات و را به طیب وصف نموده و اين نشان یم اهلل  ،در اين حديث رسول اهلل  -۲
 باشد.همه پاک و اکمل و مزنه از هر عیب و نقیص یم  صفات و افعال اهلل 

 پذيردها را یمفرمان به پایک در هر اکری و اينكه اهلل تنها پایک -۳

 شودصدقه و انفاق جز از مال حالل و پاک پذيرفته نیم -۳

 شوداستفاده از حرام سبب عدم پذيرفته شدن داع یم -۴

 های الیه هستندپیامربان نزی همانند مؤمنان ملکف به ااجام فرمان -۷

اول: سفر. دوم: اظهار فروتین  شود چهار چزی است: که سبب پذيرفته شدن داع یمهاییاز حالت -۳
. سوم: بلند کردن دستان هنمام داع. چهارم: ارصار و پافشاری در داع مانند  و نیاز و ذلت در برابر اهلل 

 تکرار يا رب ، يا رب.

** ** ** 
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 حدیث یازدهم:

 تکيه بر یقين و دوری از شک و تردید 

يبر  َعن  
َ
د   أ يبر  ب نر  لعِّ  ب نر  احلََسنر  حُمَمَّ

َ
ب طر  َطالرب   أ انَترهر  اهلل  رسول سر : قَاَل  وَرْي 

ُت  ظ  ن   َحفر ر  رَُسولر  مر  . «يَِریب َك  لَ  َما إََِلٰ  يَِریب َك  َما َدعْ » : اّللَّ

ي   رواه ذر مر ي   وَقاَل  والنَّسايئ الرتِّ  ذر مر يث  : الرتِّ  یح   َحَسن   َحدر  .1َصحر

 معریف راوی:

 طالب پرس فاطمه دخرت رسول اهلل حسن بن َع بن ایب  امي املؤمني، رسور جوانان ،
 باشد.اهل بهشت است که کنیٔه او ابوحممد یم

 در نیمٔه ماه مبارک رمضان سال سوم هجری متودل شد 

  پیامرب ر زاهد گرفت. بسیااو را بسیار دوست داشت و حیت در نماز او را در آغوش یم
 و پرهزیاکر بود و بارها به حج رفت.

  پس از پدرش َع بن ایب طالب  ٔهجری برای  ۴۹مسلمانان گشت و در سال  خلیفه
کنار رفت که آن سال اعم اجلماعة نامیده  حفظ جان مسلمانان به نفع معاویة بن ایب سفیان 

 شد. فضايل او بسیارند.

  ه شهادت رسید و در بقیع به خاک سرپده شد.هجری در اثر مسمومیت ب ۷۹يا  ۴۰در سال 

 لکمات جديد:

  دخرت زاده ، نوه ِسْبِط:

 لگ خوشبوی پیامرب.   َرَْيانَتِِه:

:   خاطر سرپدم. حفظ کردم، به َحِفْظت 

 رها کن. بگذار َدْع:

  اندازدتو را به شک یم يَِریب َك:

                                                           
 (۶۶۸-۸/۶۶۱(، نسایئ در صغری )۶۹۱۸ترمذی ) -1 
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 ترمجه حديث:

روايت است که  و لگ خوشبوی او  رسول اهلل طالب ، نؤه از ابوحممد حسن بن َع بن ایب
اندازد رها کن و آچنه تو را به آچنه تو را به شک یم» خاطر سرپدم که فرمود: به گفت: از رسول اهلل 

 «اندازد بگيشک نیم

 اهميت حديث:

های شیوای نبوی است و ابن حجر هیتیم در اين حديث از جوامع اللکم )سخنان جامع( و حكمت
ای بزرگ از قواعد دين و اصیل در ورع و پرهزیاکری اين حديث قاعده»گوید: ن رشح اين حديث یمپايا

های شک و توهمایت است که بازدارندٔه است که اساس اکر متقي بر آن است و اجات دهنده از تاریکی
 .«باشندنور يقي یم

 رشح خمترص حديث:

و جهل به  علیمزیرا شک و ترديد نشانٔه یبا دربردارد،معاین پرباری ر ،اين حديث بسیار زیبا و کوتاه
موضوع و مسئله است و انسان مسلمان برای ااجام هر اکری بايد درسیت و نادرسیت آن را از نظر رشیع 

پروا و بدون پرسش اکری را ااجام دهد احتمال اينكه اکر ویل کیس که یببداند تا در حرام واقع نشود،
نمای خویب برای زماین است که شخص بر رس دورایه هند هست لا اين حديث راناجايزی از او رس بز

 تر است.قرار دارد که در اين صورت ترک اکری که به آن شک دارد راه احتیاط است و به تقوا نزديک

ها و معامالت و بسیاری از اکرهای روزمره، شخص مسلمان ممکن است در ااجام دادن در عبادت
رديد کند. حال اگر اين اکر يک واجب رشیع و ديین است حتما بايد ااجام بگيد زیرا يا ندادن اکری ت

فرمان خداوند متعال است و بايد اطاعت شود ویل اگر شک داشت که اين اکر گناه است يا نه بايد حتما آن 
د را از شک و ترديرا رها کند زیرا اگر گناه باشد انسان خود را گناهاکر ساخته است و اگر هم گناه نبود خود 

 .تر و برای حفظ دين بهرت استباشد و اين به تقوا نزديکاجات داده است و آسوده خاطر یم

 ختریج حديث:

اين حديث را امام ترمذی در جامع و امام نسایئ در ُسََن  و امام امحد در مسند و امام ابن حبان در 
 اند.صحیح و حاکم در مستدرک روايت کرده
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َفةر  کرتَاب - الرتمذي سنن] یَاَمةر  صر قَائرقر  ال قر  - الْنسايئ سنن] [۳۷۲۸باب ما جاء يف صفة أواين احلوض؛ح  -  َوال َوَرعر  َوالرَّ
َبةر  کرتَاب ر

رش 
َ نَدُ  – أمحد مسند] [۷۵۲۲باب احلث َع ترک الشبهات؛ ح  –األ  لر  ُمس 

ه 
َ
َی تر  أ َوانُ  ابل  ر  ررض  م   اّللَّ َعريَ  َعلَی هر مج 

َ
 ما دع - أ

 [۳۵۸۲۰ریبة؛ ح الكذب وإن طمأنينة الصدق فإن يریبك ال ما إیل يریبك

 فوايد حديث:

 رها کردن شک و ترديد و گرفنت چزیی که در آن ترديد وجود ندارد -۲

 رها کردن امور شک برانگزی سبب آسودیگ خاطر و اجات از پریشاین است -۳

 ها فضیلت پرهزی از شبهه -۳

شود اما شخص تبهاکر در ااجام با حالل حمض آسوده خاطر و آرام نیمشخص مؤمن پرهزیاکر جز  -۴
 شود چه رسد به شبهات.گناه دچار ترديد نیم

 .اش اجرا کندهای مفید را به خاطر سرپده و در زندیگشایسته است که شخص مسلمان سفارش -۷

 طالب فضیلت حسن بن َع بن ایب -۳

** ** ** 
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 حدیث دوازدهم:

 کارهای مفيدمشغوليت به 

يبر  َعن  
َ
ر  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ُهَری َرةَ  أ ْسنِ  ِمنْ »:  اّللَّ ه   الَْمْرءِ  إِْسالَمِ  ح   «َيْعنِيهِ  لَ  َما تَْرك 

ي   رواه حسن حديث ذر مر  .1وغيه الرتِّ 

 معریف راوی:

 همن. رجوع شود به حديث  ابوهریره 

 لکمات جديد:

ْسن:  نییک ، خویب ح 

ْسنِ  ِمنْ  ِ  ح   نشانٔه اکمل بودن اسالم و راستي بودن ايمان شخص الَْمْرءِ: ْسالَمِ إ

: ه   شودرها کردن، شامل گفتار و کردار یم تَْرك 

  به او ربطی ندارد، برایش اهمییت ندارد َيْعنِيِه: لَ 

 ترمجه حديث:

ه از نییک اسالم شخص اين است که آچن»فرمود:  روايت است که رسول اهلل  از ابوهریره 
 «شود را رها کندبه وی مربوط نیم

 اهميت حديث: 

های مهم اخالیق و آداب اسالیم يکی از توصیهباشد که یم اين حديث از سخنان جامع پیامرب 
 کند.را بیان یم

 گوید: اين حديث اصیل بزرگ از اصول ادب است.ابن رجب حنبیل یم

 

                                                           
 (.۶/۰۹۶به صورت مرسل )« موطأ  »( امام مالک در ۶۰۱۳ماجه ) (، ابن۶۶۰( ، ابن سبان )۶۶۱۱ترمذی ) -1 
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 رشح خمترص حديث:

رای ترین چزی ب، معاین فراواین را در خود جای داده است؛ زیرا مهماين حديث با لکمایت بسیار کوتاه
آموزد؛ و لا انسان در مسي تکامل، نیاز به هر مسلمان دين اوست که از طریق آن راه خوشبخیت را یم

 ود.شسازی نفس خویش دارد در غي اينصورت افسار گسیخته شده و از کنرتل خارج یمتزكیه و پاک

های خوب بودن و کمال دينداری شخص اين است که خود را درگي و مشغول به يکی از نشانه
اش باز نکند زیرا در اين حالت او را از اکرهای مهم و با اهمیت زندیگاموری که به وی ربطی ندارد،

 دارد.یم

ست تفاوت باشد بلكه بهرت اابلته اين بدان معین نيست که مسلمان نسبت به ديگران و جامعه یب
 های زندیگ خود برپدازد.ز اکرهایی که به وی ارتبایط ندارد دوری کند تا بتواند به اولویتا

و از آاجایی که هر مسلمان نسبت به سخن يا کردار خویش مسئول و متعهد است الزم است بداند 
 شود. که اين امر شامل هر گفتار يا کرداری یم

 ختریج حديث:

 و امام ابن ماجه در سَن روايت کرده است.اين حديث را امام ترمذی در جامع 

در  کرتَاب - الرتمذي جامع]  کرتَاب - ماجه ابن سنن] [۳۳۲۵فیمن تکلم بکلمة يضحك بها انلاس؛ح باب  –الز ه 
نَتر   [۳۰۵۳باب کف اللسان يف الفتنة؛ ح– ال فر

 فوايد حديث:

ی برای دنیا و آخرت او ندارد شود و سودتشویق انسان به رها کردن اموری که به وی مربوط نیم -۲
 رساندو مشغول شدن به آچنه در دنیا و آخرت به او سود یم

 اش برپدازد و در هر اکری دخالت نکندهای زندیگشخص مسلمان بايد به اولویت -۳

 های اکمل بودن دين انسان دوری از اموری است که برای انسان اهمییت ندارداز نشانه -۳

 ساس کردارشان متفاوت استاسالم اشخاص بر ا -۴

** ** ** 
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 حدیث سيزدهم:

 برادری ایمانی و اسالمی 

يبر  َعن  
َ
نَسر  مَح َزةَ  أ

َ
مر   َمالرك   ب نر  أ ِّ  َعنر  اهللر  رَسولر  َخادر  ي ْؤِمن   لَ »: قَاَل   انلَّيبر

 ٰ ْم َحّتَّ ك  َحد 
َ
ِبَّ  أ ِخيهِ  َي 

َ
ِب   َما أِل  1ومسلم ابلخاري رواه .«نِلَْفِسهِ  َي 

 معریف راوی:

  انس بن مالک بن نرض انصاری خزریج، ابومحزه 

 از سن ده سالیگ به پيشنهاد مادرش ام سلیم به خدمتگزاری رسول  در مدينه متودل شد و
وفات آن حرضت در خدمت ایشان بود، رسول اهلل  مرشف شد و ده سال تمام تا هنمام اهلل 
 نامش را ذا األذني گذاشت. نمود و او را تربیت نموده و با وی شویخ یم 

  رسول اهلل مَّ »و فرمود:  هبرایش داع نمود ْكِْثْ  اللَّه 
َ
ه ، َماَِل   أ ْعَطْيَته   فِيَما َِل   َوَبارِكْ  َوَوَلَ

َ
 2«أ

ای بركت قرار ده؛ و هنموديعین: خداوندا دارایی و فرزندانش را بسیار بگردان و در آچنه به او عطا 
اش فرزند، نوه و نتیجه ۰۸بيش از صد سال زندیگ نمود وگفته شده    به بركت داعی رسول اهلل

 دادرا ديده و زمي کشاورزی او هر سال دوبار ثمر یم

 حديث از پیامرب  ۳۳۸۳آيد که از مجله مكرثین به شمار یم .روايت نموده است 

 مدیت امي و وایل برصه بود و در آاجا نزی وفات نمود 

  ای بود که در برصه از دنیا رفت.يافت و آخرین صحابه هجری وفات ۰۳در سال 

 لکمات جديد:

: لَ   آورد. منظور ايمان اکمل استايمان نیم ي ْؤِمن 

ْم: ك  َحد 
َ
 يکی از شما مسلمانان أ

: ِبَّ  دوست بدارد َي 

ِخيِه:
َ
 اشبرای برادر و خواهر ديین أِل

                                                           
 (۱۹(، حصیح مسمل )۱۶حصیح خباری ) -1 

 متفق علیه -2 
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ِب   َما  اردهمانگونه که برای خودش دوست د نِلَْفِسِه: َي 

 ترمجه حديث:

فرمود:  روايت است که پیامرب  خدمتگزار رسول اهلل  از ابومحزه، انس بن مالک 
پسندد برای برادر مسلمانش نزی شود تا اينكه هرآچنه را برای خود یمايمان يکی از شما اکمل نیم»

 «بپسندد

 اهميت حديث: 

زید امام مالكیٔه حممد عبداهلل بن ایب گوید: امام بزرگوار ابوامام نووی در رشح صحیح مسلم یم
 گيد: سخن پیامرب مغرب در زمان خودش گفته:جمموعٔه آداب نیک از چهار حديث رسچشمه یم

از » و سخنش « آنکه به اهلل و روز واپسي ايمان دارد بايد سخن نیک بگوید يا اينكه خاموش بماند»
به کیس که به  و سخنش « شود را رها کندیمنییک اسالم شخص اين است که آچنه به وی مربوط ن

ايمان يکی از شما اکمل » و سخنش « خشمگي مشو»شلک خمترص او را سفارش نموده و فرمود:
 «. پسندد برای برادر مسلمانش نزی بپسنددشود تا اينكه هرآچنه را برای خود یمنیم

 .2واعد اسالم استای از قگوید: اين حديث قاعدهدر رشح اربعي یم 1و جرداین

 رشح خمترص حديث:

کند که زیربنای اعتقادی دارد و به اين حديث يکی از مبادی و اصول اخالیق اسالم را بیان یم
همي دیلل کیس که با آن خمالفت کند از او نیف کمال ايمان شده تا بداند که ايمان انسان مسلمان جز با 

شود که اين نشانٔه والء و دوسیت ايماین و اش اکمل نیمها برای برادر و خواهر ديیندوست داشنت خویب
 اعتقاد به اهلل و آخرت است.

دهد تا همه در پرتو و اين رابطٔه ايماین است که، اساس متي و حمکم جامعٔه اسالیم را تشكیل یم
حمبت  ينحمبت و دوسیت ديین، برادروار زندیگ کنند و اسباب آسایش و رفاه يکديگر را فراهم کنند؛ و ا

شود پيش سالم بوده و حالشان را دارد، سبب یمديین است که انسان را به ايثار و گذشت حق خود وا یم

                                                           
 ابشد.هـ. یکی از شارحان اربعنی می 1331محمد بن عبد هللا اجلرداين ادلمیاطي الشافعي املتوىف  -1 

 ۸۳الواِف ص -2 
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جویا شده و از اوضاع و احوالشان با خرب شود. برایشان داعی خي کرده و اگر کمیک خبواهند از ایشان دریغ 
 وشبخیت و رستماری آنها را پند دهد.نکند؛ از ناموش و رشف و مال و جان آنها دفاع کرده و برای خ

باشد که با کمال ايمان منافات دارد زیرا شخص حسود همچني اين حديث نیه از حسادت یم
مساوی باشد و چه بسا آرزوی از بي رفنت  با وی يا بوده دوست ندارد کیس از او در خي و خویب برتر

 نعمت ديگری را بکند. 

شود، به وسیلٔه فرمانربداری افزایش يافته و در اثر ن زیاد و کم یمهمچني بیانگر اين است که ايما
 يابد.گناه اکهش یم

 ختریج حديث:

 اند.اين حديث متفق علیه است يعین امام خباری و امام مسلم هر دو آن را روايت کرده

يَمانر  کرتَاب - ابلخاري صحيح] ر
ن   بَاب - اْل  يَمانر  مر ر

ن   اْل 
َ
یهر  ُْيربَّ  أ خر

َ
؛ ح ُْيرب   َما ألر هر سر َف   کرتَاب - مسلم صحيح[ ]۲۳نلر

يَمانر  ر
لر  باب - اْل  یلر نَّ  ََعَ  ادلَّ

َ
ن   أ َصالر  مر يَمانر  خر ر

ن   اْل 
َ
یهر  ُْيربَّ  أ خر

َ
لرمر  ألر هر  ُْيرب   َما ال ُمس  سر َف  ن   نلر ؛ ح مر ر َي 

 [۴۷اْل 

 فوايد حديث:

پسندد برای برادرش نزی ه را برای خود یماکمل بودن ايمان اين است که شخص آچن هایاز نشانه -۲
 داند برای برادرش نزی بد بداند.بپسندد و آچنه را برای خویش بد یم

 تشویق بر حمبت و دوست داشنت خي و نییک برای ديگر مسلمانان -۳

 تقویت رابطٔه ايماین بي مسلمانان -۳

 ر ايماین تفاوت دارندشود و مؤمنان بر اساس کردارشان از نظايمان کم و زیاد یم -۴

از مجله خيخوایه برای برادر مسلمان اين است که اگر کوتایه از او مشاهده کرد يا نقیص در  -۷
 او ديد برای اصالح آن تالش کند

** ** ** 
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 حدیث چهاردهم:

 مسلمان خون حرمت 

ُعود   اب نر  َعن   ر  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َمس  ْسلِم   یء  اْمرِ  َدم   ََيِل   لَ »  اّللَّ َهدُ ] م  ن   یَش 
َ
 إرَلَ  الَ  أ

ُ  إرالَّ  ينِّ  اّللَّ
َ
ر  رَُسوُل  َوأ َفارِق  ا ِلِينِهِ  َواتلَّارِك   بِانلَّْفِس  َوانلَّْفس   الزَّاِن  اثلَّيِّب   ثاَلَث  : بِإِْحَدىٰ  إِلَّ  [اّللَّ  لْم 
  1ومسلم ابلخاري رواه. « لِلَْجَماَعةِ 

 معریف راوی:

 ، رجوع شود به رشح حديث چهارم. عبداهلل بن مسعود

 لکمات جديد:

ْسلِم   اْمِریء   َدم   ََيِل   لَ   حالل نيست  ـ يعین کشنت اوـ رخینت خون مسلمان  :م 

 جز به يکی از سه دیلل ثاَلَث  : بِإِْحَدىٰ  إِلَّ 

 شودشخیص که ازدواج رشیع کرده است و جمرد نيست که شامل زن و مرد یم :اثلَّيِّب  

 زنااکر :اِن الزَّ 

 منظور قصاص قتل است :بِانلَّْفِس  َوانلَّْفس   

 کیس که مرتد شده و از دين خارج شود و منظور از دين، اسالم است :ِلِينِهِ  اتلَّارِك  

َفارِق    کیس که با مرتد شدن گروه مسلمانان را رها کرده است :لِلَْجَماَعةِ  الْم 

 ترمجه حديث:

که گوایه دهد  ]مسلماین فرد خون رخینت »فرمود:  پیامرب  روايت است که از ابن مسعود 
: زیچ سه اين از یيک سبب به مگر شودنیم روا [معبود برحیق جز اهلل نيست و من فرستادٔه اهلل هستم

 «شود جدا مؤمنان مجاعت از کرده، کتر را دينش که کیس و ،قاتل در برابر مقتول و ، متأهل زنااکر

                                                           
ُ وَ  ( در۱۳۱۳(، حصیح مسمل )۳۸۱۸حصیح خباري ) -1  له اَّلله

ِ
َُلَ ا

ِ
لُّ َدُم اْمرٍِئ ُمْسمِلٍ يَْشهَُد َأْن َل ا ِ خباری و مسمل لظفی اضافه وجود دارد به این صورت:  )َل ََيِ  َأین ِ َرُسوُل اَّلله

ْحَدى ثاََلٍث ...( که در نسخه
ِ

له اِب
ِ
 های خطی اربعنی نیستا
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 اهميت حديث:

تا هنمایم که وی  ،ای حمکم در حفاظت از جان مسلمان استث نبوی رشیف قاعدهاين حدي
 فردی کند ویل هنمایم که زندیگشخیص درستاکر بوده و زندیگ فردی يا اجتمایع او آسي ی به جامعه وارد نیم

در  د واو برای زندیگ اجتمایع خطر آفرین باشد به صوریت که دين و اخالق و ناموس امت را به خطر انداز
 میان آنها بدی و گمرایه رواج دهد حق زندیگ را از خود سلب کرده است. 

ترین اين حديث از مجله قواعد مهیم است با مهم»گوید: ابن حجر هیتیم در اهمیت اين حديث یم
كه باشد و اينگر خوین که حالل است و خوین که حالل نيست یمچزیها يعین خون در ارتباط است و بیان

عقل بر حمبت بقای شلک انساین که ر آن مصون ماندن است که از نظر عقیل نزی اينچني است زیرا اصل د
 «در بهرتین صورت آفریده شده ، رسشته است ..

 رشح خمترص حديث:

ند و کبیان یم يعین حفظ حرمت جان مسلمان را اين حديث يکی از ضوابط یلک رشیعت اسالیم
شان حمفوظ و حمرتم است و کیس خصوص مسلمانان جانها و بهنساناينكه اصل بر اين است که همٔه ا

هایی که رشیعت آنها را بیان داشته و علت و حكمت آن حق تعرض و جتاوز به آن را ندارد مگر در حالت
 را آشاکر کرده است.

 توان او را با حکمشود و یمدهد و خونش هدر یماز مواردی که جان انسان حرمتش را از دست یم
 اين سه مورد است که در اين حديث بیان شده است: ،قایض رشع و امر حاکم مسلمان کشت

زنااکری که متأهل رشیع باشد يعین رسما ازدواج کرده و با همرسش همبسرت شده است  مورد اول:
 ثابت و رشع اش با حالل وجود داشته اگر زنا کند و به داليل رشیع برای قایضو چون راه ارضای شهوت

 شود.طیع شود حکم سنگسار او صادر یمق

قاتل در قتل عمد نزی در صورت اثبات آن با داليل رشیع برای قایض رشع و در صورت  مورد دوم:
 درخواست وارثي مقتول به قصاص بايد کشته شود.

بر ارتداد خود ارصار ورزد و با بیان و اتمام  ،مرتدی که با اتمام فرصت جتديد نظر مورد سوم:
 شود.از هم توبه نکند توسط حاکم رشع کشته یمحجت ب
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شود ویل بايد توجه کرد که هایی است که جان انسان مسلمان گرفته یماين سه مورد از مجله حالت
فقط با حتقق رشط رشیع و توسط حاکم مسلمان اين اکر روا و جايز و هیچ فردی از امت اسالیم به 

 .تنهایی حق مبادرت به چني اکری را ندارد

 ختریج حديث:

 انداين حديث را امام خباری و امام مسلم به اتفاق روايت کرده

يَاتر  کرتَاب - ابلخاري صحيح] لر  بَاب - ادلِّ ر  قَو  نَّ  َتَعایَل  اّللَّ
َ
َس  أ َ  برانلَّف سر  انلَّف  ر  َوال َعي  ن َف  برال َعي 

َ ن فر  َواأل 
َ ُذنَ وَ  براأل 

ُ  األ 
ُذنر 

ُ نَّ  براأل  ؛حبرالسِّ  َوالسِّ بريَ  ال َقَساَمةر  کرتَاب - مسلم صحيح []۳۸۵۸نِّ َصاصر  َوال ُمَحارر يَاتر  َوال قر  َدمُ  برهر  ُيبَاحُ  َما بَاب - َوادلِّ
؛ح لرمر  [۲۳۵۳ال ُمس 

 فوايد حديث:

 ویژه کیس که اسالمش را آشاکر کرده استحرمت جان مسلمان به -۲

ها از ديداگه ترین جرمی از زشتحکم متأهیل که زنا کند سنگسار است چرا که زنا يک -۳
 اسالم است

شود مگر اينكه صاحبان اش حالل یمقاتل هرچند که مسلمان باشد با ارتکاب قتل عمد خون -۳
 بها رایض شده و قاتل را عفو کنندبه خونخون 

 شودشخیص که از دين برگردد پس از اتمام حجت و توبه دادن او اگر باز هم نپذيرفت کشته یم -۴

 دين حرمت و احرتام خایص دارد و نبايد آن را به شویخ گرفت -۷

عقد ازدواج دارای اهمیت بسیاری است و چنانکه مرد يا زین با ارتکاب زنا آن را شكسته يا  -۳
 به همرسش خیانت کند جزای سنگي سنگسار در انتظار اوست

 در که امام مسلم شود چنانکه در حديیثاجرای قصاص سبب از بي رفنت گناهان شخص یم -۵
 أصاب ومن »روايت کرده که فرمود:کند که وی از رسول اهلل یم صحیحش از عبادة بن ثابت روايت

 عفا شاء إن اهلل إَل فأمره عليه اهلل فسرته ذلك من شيئا أصاب ومن ِل كفارة فهو به فعوقب ذلك من شيئا
و قتل( شده پس جمازات گشت اين جمازات هركس دچار چزیی از اينها )زنا و دزدی  «عذبه شاء وإن عنه

او خواهد بود و هركس دچار چزیی از اين اکرها شد پس اهلل او را پوشاند، امرش به اهلل وابسته است  کفارهٔ 
 «کندخبشد و اگر خواست عذاب یمکه اگر خواست او را یم
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 اُياد تنفر از اين سه جرم و هشدار نسبت به وقوع آنها -۸

 بر ترس از اهلل متعال و در نظر داشنت او در نهان و آشاکر پيش از اجرای حدود. تربیت جامعه -۰

 باشدحدود در اسالم بازدارنده است و هدف از آن پيشگيی یم -۲۹

** ** ** 
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 حدیث پانزدهم:

 ایمانی هااز ویژگی 

يبر  َعن  
َ
ر  رَُسولر  َعن   ُهَری َرَة  أ ِ  ي ْؤِمن   ََكنَ  َمنْ » : قَاَل  اّللَّ ْل  اآلِخرِ  َواَْلَْومِ  بِاّللَّ  فَلَْيق 

وْ  َخْْيًا
َ
ْت  أ ِ  ي ْؤِمن   ََكنَ  َوَمنْ  َِلَْصم  ِ  ي ْؤِمن   ََكنَ  َوَمنْ  َجاَره   فَلْي ْكرِمْ  اآلِخرِ  َواَْلَْومِ  بِاّللَّ  َواَْلَْومِ  بِاّللَّ
 1ومسلم ابلخاري رواه. «َضْيَفه   فَْلي ْكرِمْ  اآلِخرِ 

 معریف راوی:

 ؛ به حديث نهم مراجعه شود.بن صخر، ابوهریره عبدالرمحن 

 لکمات جديد:

:   منظور در اينجا ايمان اکمل است ي ْؤِمن 

  خوب و نییک َخْْيًا:

ْت:   خاموش بماند، سخن نگوید يَْصم 

 پس گرایم بدارد، اکرام کند :فَلْي ْكرِمْ 

  اشهمسايه :َجارَه  

 مهمانش :َضْيَفه  

 ترمجه حديث:

کیس که به اهلل و روز آخرت ايمان دارد »فرمود:  ايت است که رسول اهلل رواز ابوهریره 
را  اشهمسايهبايد سخن نیک بگوید يا خاموش بماند، و کیس که به اهلل و روز آخرت ايمان دارد بايد 

 «.گرایم بدارد، و کیس که به اهلل و روز آخرت ايمان دارد بايد میهمانش را گرایم بدارد

 

 

                                                           
 ز مسمل است.( و لفظ ا۱۱، حصیح مسمل )(8116حصیح خباري ) -1 
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 اهميت حديث:

گوید: اين حديث از جوامع اللکم است؛ و در رشحش بر صحیح خباری یم ابن حجر عسقالین 
 باشد که اخالق واالی فعیل و قویل را در بر دارد.سه امر یم گوید: اين حديث در برگيندهٔ یم

 هٔ زید امام مالكیگوید: امام بزرگوار ابو حممد عبداهلل بن ایبامام نووی در رشح صحیح مسلم یم
 گيد: سخن پیامرب مغرب در زمان خودش گفته:جمموعٔه آداب نیک از چهار حديث رسچشمه یم

از » و سخنش « آنکه به اهلل و روز واپسي ايمان دارد بايد سخن نیک بگوید يا اينكه خاموش بماند»
که به به کیس  و سخنش « شود را رها کندنییک اسالم شخص اين است که آچنه به وی مربوط نیم

ايمان يکی از شما اکمل » و سخنش « خشمگي مشو»شلک خمترص او را سفارش نموده و فرمود:
 «.پسندد برای برادر مسلمانش نزی بپسنددشود تا اينكه هرآچنه را برای خود یمنیم

 رشح خمترص حديث:

شان مبین بر مسلمانان را با توجه به اصول اعتقادی و باورهای ديین در اين حديث رسول اهلل 
خواهد که اگر واقعا به اهلل و آخرت ايمان دهد و از آنها یماعتقاد به اهلل و روز آخرت مورد خطاب قرار یم

ها و فضايل اخالیق مبادرت ورزند که از مجلٔه آن: دوری از سخن ناروا و احسان و دارند پس به نییک
دوسیت است که اسالم بارها به و انسانوش اخالیق داشت همسايه و مهمان است و اين اکرها نشانٔه خگرایم

 آن سفارش کرده است.

 ختریج حديث:

  شود.اند و لا به آن متفق علیه نزی گفته یماين روايت را امام خباری و امام مسلم به اتفاق نقل کرده

يَمانر  کرتَاب - مسلم صحيح] ر
َثِّ  باب - اْل  َرامر  ََعَ  احل  َارر  إرک  ی   اجل  م تر  َولُُزومر  فر َوالضَّ . بَاب َعن   إرالَّ  الصَّ ر َي 

َثِّ  اْل   ََعَ  احل 
َرامر  َارر  إرک  ی فر  اجل  م تر  َولُُزومر  َوالضَّ ر  َعن   إرالَّ  الصَّ َي 

رَك  َوَكو نر  اْل  ن   لُکِّهر  َذل . ح مر يَمانر ر
َدبر  کرتَاب - ابلخاري صحيح] [۴۵اْل 

َ  بَاب - األ 
نُ  اَکنَ  َمن   مر ر  يُؤ  مر  براّللَّ َو  رر  َوایل  خر

نُ  اَکنَ  َمن   بَاب َجارَُه؛ يُؤ ذر  فاََل  اْل  مر ر  يُؤ  مر  براّللَّ َو  رر  َوایل  خر
 [۳۹۲۸َجارَُه. ح يُؤ ذر  فَاَل  اْل 

 فوايد حديث:

 هاست و به آنها سفارش کرده است.ها و خویباسالم دين نییک-۲

 شود.حساب کردارها رسیدیگ یم روز به ياد آوری آخرت هنمام تشویق و ترساندن، زیرا در آن -۳
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 پيش از به زبان آوردن آن. ،های زبان و تفكر دربارٔه سخنپرهزی از آفت -۳

 حمافظت نمود. يدهای بیهوده نزی باتنها بايد از حرام حفظ کرد بلكه از سخنزبان را نه -۴

 اذيت آنها. تأکید بر حق همسايه و تشویق به نییک با همسايمان و هشدار نسبت به آزار و -۷

و بیان اينكه گرایم داشنت مهمان از آداب اسالیم و  ،تشویق به گرایم داشنت مهمان و نییک به وی -۳
 اخالق پیامربان است و تنها يک اخالق اجتمایع نيست.

** ** ** 
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 حدیث شانزدهم:

 پرهيز از خشم 

يبر  َعن  
َ
نَّ   ُهَری َرةَ  أ

َ
ِّ  قَاَل  رَُجالً  أ رلنَّ یر و   :  ل

َ
ینر أ َراًرا فََردَّدَ .  «َتْغَضْب  لَ »: قَاَل .  صر  ، مر

 1ابلخاري رواه.  «َتْغَضْب  لَ »: قَاَل 

 معریف راوی:

 ؛ به حديث نهم مراجعه شود.عبدالرمحن بن صخر، ابوهریره 

 لکمات جديد:

الً:  بوده است. بوده و گفته شده، جاریة بن قدامه  مردی. گفته شده ابودرداء  رَج 

ْوِصِن 
َ
ه ها را در بر داشتمرا سفارش کن. منظور سفارش و وصییت خمترص است که تمایم نییک :أ

 باشد.

 خشم نگي. يعین از اسباب خشم پرهزی کن و خشمت را عمیل نکن. َتْغَضْب: لَ 

دَ   چند بار درخواستش را تکرار کرد. ِمَراًرا: فََردَّ

 ترمجه حديث:

خشمگي »گفت: نصیحتم کن. فرمود:  ول اهلل روايت است که مردی به رس از ابوهریره 
 «.خشمگي مشو»فرمود:  اش را تکرار کرد. رسول اهلل ؛ پس چند بار خواسته«مشو

 اهميت حديث:

یا و های دنباشد زیرا خویبگوید: اين حديث، حديیث باعظمت است و از جوامع اللکم یمیم جرداین
 آخرت را در خود گرد آورده است. 

 

                                                           
 (.۳۱۱۳حصیح خباری ) -1 
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 حديث: رشح خمترص

اين حديث حاکيت حال يک صحایب است که نامش مشخص نشده است؛ او از رسول اهلل 
کند و رسول اهلل درخواست سفارش و نصیحت یمشناسد و به نزی که اغلب اصحابش را یم

های فرمايد و در برابر درخواستنیازهایشان آاگه است او را به عدم خشم و دوری از عصبانیت سفارش یم
 کند و اين دیلیل است بر اهمیت مطلب.یپ صحایب فقط همي يک توصیه را تکرار یم یپ در

آورد و لا اگر انسان بتواند بر زیرا خشم و غضب مشالکت بسیاری را برای فرد و جامعه به بار یم
زند نفس خویش غلبه کند و از ترصفات ناجبایی که در وقت ناراحیت و خشم و غضب از او رس یم

 ای ااجام داده و هرگز پشیمان خنواهد شد. کند اکر بسیار اعقالنه جلوگيی

گفته است: چهار چزی اگر در کیس باشد، خداوند او را از شیطان حمافظت نموده حسن برصی 
 دارد. کند: آنکه نفس خود را هنمام:  بیم ، امید ، شهوت و خشم نگهو آتش جهنم را بر وی حرام یم

های بزرگ، خشم و غضب الفات خانوادیگ، طالق، قتل و بسیاری از جرميکی از اسباب مهم اخت
 است.

و از مجله قواني و دستورات اسالم برای حفظ امنیت جان و مال و ناموس افراد جامعه، توصیه و 
م تصمیم ویژه در هنماسفارش مكرر به حفظ تعادل عقل است که راه آن دوری از خشم و غضب است به

 اکرها. گيی و يا ااجام

 های درمان خشم و غضب: راه

 تربیت نفس با صرب و شكیبایی و سنجیدن اکر پيش از ااجام آن. -۲

 پناه بردن به اهلل از رش شیطان رانده شده با گفنت: أعوذ باهلل من الشیطان الرجیم -۳

ه فرمود: اند کروايت کرده تغیي حالیت که شخص در آن است. امام امحد و ابوداود از پیامرب  -۳
هراگه يکی از شما خشمگي شد در حایل که ایستاده بود پس بنشيند و اگر خشم او از بي نرفت بايد »

 «خبوابد

سخن نگفنت هنمام خشم: چه بسا اگر شخص خشمگي سخن بگوید طرف مقابل پاسیخ بدهد  -۴
هراگه يکی از شما »عمل کند که فرمود:  که خشم او بيشرت شود پس بايد به سفارش گهربار پیامرب 

 امحد و ترمذی. « خشمگي شد پس خاموش بماند
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گيی برای نفس نکوهیده خشیم است که به خاطر انتقام ناروا و خشمخشم برای اهلل عزوجل: 
های دين باشد پسنديده است چنانکه در حديث صحییح اما خشیم که به خاطر جتاوز به حرمت ،باشد

هرگز برای خویش انتقام اند آمده است که رسول اهلل يت کردهکه امام خباری و امام مسلم روا
 گرفت.شد انتقام یمهای اهلل عزوجل شكسته یمگرفت اما هنمام که حرمتنیم

 ختریج حديث:

اين روايت را امام خباری در صحیح و امام ترمذی در کتابش جامع و امام امحد در کتابش املسند 
 اند.نقل کرده

َدبر  کرتَاب - ابلخاري صحيح]
َ نَدر  بَاقر  - أمحد مسند []۳۲۲۳باب احلذر من الغضب؛ ح – األ  ینَ  ُمس  ر رثر

مسند أيب – ال ُمك 
ِّ  کرتَاب - الرتمذي جامع []۳۵۳۲۲هریرة ریض اهلل عنه؛ ح ربر

لَةر  ال  ر  رَُسولر  َعن   َوالصِّ ُ  َصیلَّ  اّللَّ َ  يفر  َجاءَ  َما بَاب - وََسلَّمَ  َعلَی هر  اّللَّ  ةر َکرث 
؛ح  [۳۹۳۹ال َغَضبر

 فوايد حديث:

 هاااجام نییکبه  اشتیاق فراوان صحابه  -۲

تر ها مشتاق بوده و از شخیص که از او نسبت به دين آاگهشخص مسلمان بايد در شناخت خویب -۳
 است راهنمایی و نصیحت خبواهد

تخاب شد را انشونده مناسب باکننده بايد بهرتین نصیحیت که با حال و روز نصیحتنصیحت -۳
 کند

 شود.پرهزی از خشم و غضب و آثاری که بر آن مرتتب یم -۴

نصیحت کننده نبايد از تکرار نصیحت واهمه داشته باشد و بايد از لکمات خمترص و مناسب  -۷
 استفاده کند.

** ** ** 
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 حدیث هفدهم: 

 فراگير بودن نيکی و احسان

يبر  َعن  
َ
یَلٰ  أ ادر  َيع  و س   ب نر  َشدَّ

َ
ر  رَُسولر  َعن   أ َ  إِنَّ » :قَاَل  اّللَّ  ََعَ  اإِلْحَسانَ  َكَتَب  اّللَّ

 ِّ ، ك  ء  ْحِسن وا َقَتْلت مْ  فَإَِذا ََشْ
َ
ْحِسن وا َذَِبْت مْ  َوإَِذا اْلِقْتلََة ، فَأ

َ
ِْبَةَ  فَأ مْ  َوَْل ِحدَّ  اَّلَّ ك  َحد 

َ
 ه  َشْفَرتَ  أ

ِحْ   1مسلم رواه. «َذبِيَحَته   َولْْي 

 معریف راوی:

 باشد، شّداد بن أوس بن ثابت خزریج، برادرزادٔه حّسان بن ثابت شاعر نامدار اسالم یم
 باشد.اش ابویعیل یمکنیه

  صاحب دانش و بردباری بود.  ابودرداء گوید: همانا اهلل عزوجل به دربارٔه وی یم
دهد؛ و ابا دهد اما دانش نیمدهد و به شخیص بردباری یمدهد اما بردباری نیمشخیص دانش یم

. اسد بن وداعة دربارٔه يعیل شداد بن أوس از کساین است که اهلل به او دانش و بردباری داده است
ت: گفرفت مانند دانه در روغن داغ بود، یمگوید: شداد بن اوس هنمایم که شب به بسرت یماو یم

خواند تا صبح از یمخواست و پیوسته نمخواب را از من گرفته است. سپس بریم ،آتش ا!خداوند
 شد. یم

 ۷۹  حديث از پیامرب .روايت نموده است 

  سالیگ در فلسطي وفات  ۵۷هجری و در سن  ۷۸در شهر محص سكونت گزید ، در سال
 نموده و در بیت املقدس دفن شد.

 لکمات جديد:

 فرض کرده ، واجب نموده است. َكَتَب:

 شودترین شلک نزی احسان گفته یمبهرتین و نیكونیكواکری. به ااجام دادن اکر به  اإِلْحَساَن:

 کشتید َقَتلْت ْم:

                                                           
بَْح أ مده که در اکرث نسخه۱۰۹۹حصیح مسمل ) -1  ُنوا اذله َة أ مده که معنا حالت و رو  است ( اب لفظ فَأَْسس ِ َ ْْ ُنوا اذله های حصیح مسمل اینگونه است و در بریخ از أ اها: فَأَْسس ِ

 (.۱۶/۱۹۱وده است )چنانکه امام نووی رمحه هللا در رشح حصیح مسمل بیان من
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  روش کشنت. :الِْقْتلَةَ 

 ذبح کرديد. رسبریديد :َذَِبْت مْ 

ِْبَةَ   روش ذبح کردن. :اَّلَّ

 بايد تزی کند  :َوَْل ِحدَّ 

 شودچاقو و هرچزیی که با آن ذبح کرده یم :َشْفَرتَه  

ِحْ   بايد راحت نمايد :َولْْي 

 اش را.قرباین :يَحَته  َذبِ 

 ترمجه حديث:

همانا خداوند نیكویی را »فرمود: روايت است که رسول اهلل از ایب يعیل شداد بن اوس 
درباره هرچزی واجب نموده است، پس هراگه کشتید به رویش نیک بکشید و هراگه ذبح کرديد به رویش 

 «کند را راحت نمايدحیواین که ذبح یمو  هکردنیكو ذبح کنید و يکی از شما بايد چاقوی خود را تزی 

 اهميت حديث:

 روش های دين اسالم به بهرتیناين حديث يکی از قواعد مهم دين است و شامل ااجام تمایم آموزه
باشد زیرا احسان و نیكواکری در اکر، يعین ااجام دادن آن بر اساس رشیعت. اکرها يا به زندیگ و مديریت یم

مل يعین ايماین که همان ع باشد.یمواده و بقیه مردم مربوط است يا به آخرتش وابسته انسان نسبت به خان
باشد. پس کیس که برای زندیگ دنیا و آخرتش به نییک تالش کند قل ی است و اسالم که عمل اعضا یم

 پيوزی بزریگ را به دست آورده و در دنیا و آخرت رستمار خواهد شد ان شاء اهلل تعایل.

 رص حديث:رشح خمت

کند که نییک و احسان از ديداگه رشیعت اسالم امری فراگي بوده بیان یم در اين حديث پیامرب 
گيد و شخص مسلمان وظیفه دارد در تمایم امور ديین و دنیوی بر اساس اين فرمان و تمایم امور را در بر یم

سلمان يعین شخص م ا به بهرتین شلک؛ین ااجام اکرهی از معاین احسان يعکيعین نیكواکری قدم بردارد. ي
مل ع روشخواهد ااجام دهد يا به او سرپده شده به بهرتین و زیباترین بايد تالش کند در هر اکری که یم

کرده و از سهل انماری و اهمال پرهزی کند. حیت در برخورد با ساير جانداران نزی راعيت و احسان و نییک 
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نییک است در اين مورد نزی به پيوانش دستور داده که خوب رفتار واجب است و اسالم که دين احسان و 
 دفاع باشد.یبکنند حیت اگر در برابر حیوان 

آوری است ذبح و قرباین شود و نیاز به تذکر و يادو از مجله مسائیل که احسان در آن فراموش یم
م کشنت ديگر نیازی به کند هنماماند و گویا تصور یماست که شخص قصاب يا صیاد از آن اغفل یم

 احسان نيست؛ به همي دیلل تذکر به اين قضیه نشانٔه لطف و توجه اسالم به همٔه جانداران و راعيت همهٔ 
 مصالح و منافع و وجوه خي است.

اکر بردن وسائل ممکن، سهل و آسان است اسالم با حسن نیت و به و از آاجایی که حتقق اين نییک
ها به مصالح خود دست يابند و هم جانداران دهد، تا هم انسانرش نموده و فرمان یمپيوانش را بدان سفا

 از آزار و اذيت در امان باشند.

 ختریج حديث:

نام اجلامع الصحیح اين حديث را امام مسلم بن حجاج نيشابوری خراساین در کتاب مشهورش به
های معترب حديیث مانند ديگر کتاباين حديث همچني در  مشهور به صحیح مسلم روايت کرده است.

 داود ، سَن نسایئ ، سَن ابن ماجه و مسند امحد روايت شده است.جامع ترمذی، سَن ایب

ی در  کرتَاب - مسلم صحيح] بَائرحر  الصَّ َكُ  َوَما َوالَّ ن   يُؤ  َیََوانر  مر رر  بَاب - احل 
م 
َ َسانر  األ  ب حر  برإرح  لر  الَّ

يدر  َوال َقت  َرةر. ف  الشَّ  َوحَت در
يَاتر  کرتَاب - جامع الرتمذي] [۲۰۷۷ح ر  رَُسولر  َعن   ادلِّ ُ  َصیلَّ  اّللَّ  مبس اغزوا باب ما جاء يف انليه عن املثلة ـ – وََسلَّمَ  َعلَی هر  اّللَّ

 اهلل إن - َحايَاالضَّ  کرتَاب - داود أيب سنن[ ]۲۴۹۰تمثلوا؛ ح  وال تغدروا وال تغلوا وال اغزوا کفر من قاتلوا اهلل سبیل ويف اهلل
ر  يفر  ، بَاب يشء ك َع اْلحسان کتب

ن   انلَّيه 
َ
رَبَ  أ ََهائرمُ  تُص  قر  ابل 

ف  ؛ ح  َوالرِّ بریَحةر َحايَا کرتَاب - الْنسايئ سنن[ ]۳۸۲۷برالَّ  إن - الضَّ
رُ   - 222 ص -  الحبة فأحسنوا ذحبتم وإذا القتلة فأحسنوا قتلتم فإذا يشء ك َع اْلحسان کتب اهلل م 

َ َدادر  األ  َرةر  برإرح  ف  ؛ ح الشَّ
بَائرحر  کرتَاب - ماجه ابن سنن] [۴۴۹۷ نُوا َذحَب تُم   إرَذا ،بَاب يشء ك َع اْلحسان کتب وجل عز اهلل إن - الَّ سر ح 

َ
ب َح؛ ح فَأ [ ۳۲۵۹الَّ

نَدُ  - أمحد مسند] یِّيَ  ُمس  امر  [.۲۳۳۳۴القتلة؛ ح  فأحسنوا تلتمق فإذا يشء ك َع اْلحسان کتب وجل عز اهلل إن - الشَّ

 فوايد حديث:

ها است و اهلل تبارک و تعایل ترین مسائل اخالیق و رمز و راز تمام خویباحسان يکی از مهم -۲
 راعيت آن را در همٔه امور به مسلمانان فرمان داده است.

 شلک. ترینترین و آسانعمل شود يعین به رسیعهنمام کشنت واجب است که به بهرتین شلک  -۳
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کردن به حیوانات را  اسالم رمحت و شفقت به حیوان را نزی فراموش نکرده است و بلكه نییک -۳
 صدقه دانسته است.

 نیه از  مثله کردن يعین بریدن بيین و گوش و دست و پای شخص مرده. -۴

 ت.است چرا که احسان را بر هر چزیی واجب نموده اس اين حديث دیلیل بر رمحت اهلل  -۷

** ** ** 
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 حدیث هجدهم:

 اخالقیتقوا و خوش 

یبر  َعن  
َ
ٰنر  َعب در  َوأيبر  ُجناَدةَ  بنر  1بُجن دُ  َذر   أ

ر  رَُسولر  َعن    َجبَل   ب نر  ُمَعاذر  الرَّمح    اّللَّ
َ  اتَّقِ »: قَاَل  ْنَت  َحْيث َما اّللَّ تْبِعِ  ك 

َ
يَِّئةَ  وَأ ََسَنةَ  السَّ َها احلْ ق   َس انلَّا وََخالِقِ  َتْمح 

 رواه. «َحَسن   ِِب ل 
ي   ذر مر يث  : وقال الرتِّ  یح   َحَسن  : الن َسخر  بعض َويفر . َحَسن   َحدر  .2َصحر

 معریف راوی:

باشد. گفته شده ابوذر جندب بن جنادة الغفاری، از بزراگن صحابه و پيشمامان در اسالم یم -1
ند تا اينكه پس از غزؤه خندق نزد رسول پنجمي نفری بود که اسالم آورد سپس نزد قومش رفته و آاجا ما

 بازگشت. اهلل 

 گفتار و ُرک بود و رسول اهلل انساین زاهد و راست دربارٔه وی فرمود: آسمان سايه
 تر و وفادارتر از ابوذر.نیفكند و زمي در بر نگرفت شخیص را راست هلجه

  در خالفت عثمان بن عفان بود و با اختیار  به خاطر زهد و قناعیت که پيشه کرده
 نام ربذه سكین گزیدخویش از مدينه بيون رفت و در آبادی کنار شهر به

 ۳۸۲  حديث از پیامرب روايت کرده است 

  هجری در ربذه وفات يافت و صحایب معروف عبداهلل بن مسعود بر او نماز  ۳۳در سال
 خواند

 معاذ بن جبل بن عمرو األنصاری اْلزريج. -۳

  سالیگ مسلمان شد و در تمایم جهادها با پیامرب  ۲۸در سن در بیعت عقبه و  حارض
 بود

 پس از هجرت و پیمان برادری در مدينه برادر ديین عبداهلل بن مسعود شد 

  به گوایه رسول اهلل 3ترین فرد امت نسبت به حالل و حرام بودآاگه. 

                                                           
 جندب : اب مض جمی : ُجندب. و مض دال و فتح أ ن : جنُدب . جنَدب -1 

 (۱۰۸۱جامع ترمذي ) -2 

ِِت أَبُو بَْكٍر، »روایت منوده و لفظ أ ن چننی است:  ( از انس بن مالک از رسول هللا ۶۱۰۱و۶۱۰۹بنا بر حدییث که ترمذی در جامع ) -3  ِِت ِبأُمه ُُهْ ِِف َأْمِر َأْرَسُم ُأمه َوَأَشدُّ

ُر، َوَأْصَدقُهُْم َسیَاءا ُعثَْماُن، َوَأْعلَُمهُْم اِبلَْحاَلِل َوالَْحَراِم ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل، َوَأفَْرُضهُمْ  ِ مُعَ ٍة َأِمنی  َوَأِمنُی َهِذِه اْلُ اَّلله ، َوِللُک ِ ُأمه ٍٍ ََْع ٌّ ْبُن  ََ ُُهْ ُأ ُُ ِبٍت، َوَأْقَر ََ ِة َأبُو ُعَبیْ  َزیُْد ْبُن  احِ مه  «َدَة ْبُن الَْجره
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  يکی از چهار نفری است که پیامرب و  را بگيیدفرمان داده قرآن را از آنها ف
آنَ  ُخُذوا»فرمايد: یم ن   ال ُقر  َبَعة   مر ر 

َ
ن  : أ ر  َعب در  مر ُعود   ب نر  اّللَّ   َمس 

َ
رم   برهر  َفبََدأ یَل  وََسال يبر  َمو 

َ
َفةَ  أ  ُحَذي 

يَبِّ  َجبَل   ب نر  َوُمَعاذر 
ُ
يعین: )قرآن را از چهار نفر بگيید: از عبداهلل بن مسعود ـ پس « َکع ب   ب نر  َوأ

 و سالم مویل ابوحذيفه و معاذ بن جبل و ایب بن کعب(. برد ـرا نام ابتدا او

  پیامرب عنوان مبلغ دين و قایض رشع به يمن فرستاد.وی را در سال نهم هجری به 

 ۲۷۵  حديث از رسول اهلل .روايت نموده است 

  سالیگ وفات يافت. ۳۵هجری و در سن  ۲۸در طاعون َعمواس شام در سال 

 لکمات جديد:

 تقوی پيشه کن، پروا کن. اتَِّق:

 هر کجا  َحْيث َما:

تْبِِع:
َ
 درنگ ااجام بدهدر یپ آن بیاور. پس از آن یب أ

يَِّئَة:  گناه، بدی السَّ

ََسَنَة:  نییک و خویب احلْ

َها  کندآن را پاک یم :َتْمح 

 رفتار کن  :َخالِقِ 

ل ق:  اخالق خ 

 ترمجه حديث:

 روايت است که رسول اهلل  الرمحن معاذ بن جبل از ابوذر جندب بن جناده و ایب عبد
کند و با مردم با اخالق نیک هركجا بودی تقوی پيشه کن و پس از بدی نییک کن آن را پاک یم»فرمود: 

 «رفتار کن
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 اهميت حديث:

اين حديث شامل سفارش و وصیت بزریگ است که حقوق اهلل متعال و حقوق بنداگن را در بر دارد 
 کند.ها را تضمي یمدنیا و آخرت انسانو خوشبخیت 

 رشح خمترص حديث:

اين حديث بسیار عظیم و پرمعین است و بر يکی از مهمرتین مسائل ديین يعین حق آفریداگر و 
 حق بنداگن تأکید دارد.

ها است و هر ها و بندیگنمايد که اساس تمایم عبادتدر مورد حق اهلل عزوجل تقوی را بیان یم
 دارد. اگربايد آن را راعيت کند. راعيت تقوی رابطٔه انسان را با خالق و معبودش قوی نگه یممسلماین 

مان توان آن را جربان کرد و به هشود ویل با ااجام کردار نیک یمانساین مرتکب گناه شود اين رابطه تيه یم
ت گر را دوسست و بنداگن توبهجا بازگشت و دوباره همان ارتباط را برقرار کرد زیرا خداوند توبه پذير ا

 پذيرد.دارد و کردار نیک آنها را یم

ااجام گناه با تقوی در تضاد نيست بلكه ارصار برگناه و عدم بازگشت و توبه است که ايمان را 
کند. به همي دیلل از صفات متقي و پرهزیاکران اين است که اگر مرتکب ضعیف و تقوی را نابود یم

 کنند.ک ااجام داده و از گناه دست کشیده و توبه یمگنایه شدند اکر نی

ت بر برد و مواظببنابراين نور عبادت و بندیگ و کردار نیک تاریکی گناه و معصیت را از بي یم
ها اشتباهات و ها مانند نماز و روزه و زاکت و حج و جهاد و ذکر اهلل و ديگر عبادتاکرهای نیک و عبادت

 برد جز گناه کبيه که نیاز به توبه دارد.شود را از بي یمدچار آن یمهایی که شخص مؤمن لغزش

ها با يکديگر را قوی نگه داشته و آنها را در باب انسانیت راعيت اخالق و رفتار نیک رابطٔه انسان
 کند.به يکديگر نزديک کرده و مصالح و منافع مشرتكشان را به دست يکديگر فراهم یم

ن بد اخالق وجود ندارد بلكه وی بيشرت شبیه حیواین وحیش و خودخواه است روح انسانیت در انسا
تر خاطر  پیامرب اسالم بارها به اخالق نیک سفارش فرموده و به کیس که خوش اخالقتا انسان، و بدين

 نزديکی به او در آخرت و مژدٔه همنشيین با وی در بهشت را داده است. باشد وعدهٔ 
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فرمايد: راعيت اين دو اصل انسان را در دنیا و آخرت ه نام ابن قیم یميکی از علمای مشهور ب
کند که سعادت آخرت را تضمي کند زیرا يکی رابطٔه انسان با آفریداگرش را اصالح یمخوشبخت یم

 کند.کند که سعادت دنیا را تضمي یمکند و ديگری رابطٔه انسان با خملوقات را درست یمیم

 ختریج حديث:

ديث را امام ابو عيیس حممد بن عيیس ترمذی روايت کرده است، ایشان يکی از حمدثي اين ح
آيد و وی اهل ترمذ يکی از شهرهای شمار یمباشد که از شاگردان امام خباری بهمشهور و بنام قرن سوم یم

 زیسته است. ـه یم222تا  202باشد که در ساهلای خراسان قديم و ازبکستان امروزی یم

 باشد.يکی از شش کتاب معترب حديیث نزد اهل سنت و مجاعت یم« اجلامع الكبي»او به نام  کتاب

ِّ  کرتَاب - الرتمذي جامع] ربر
لَةر  ال  ر  رَُسولر  َعن   َوالصِّ ُ  َصیلَّ  اّللَّ ةر  يفر  َجاءَ  َما بَاب - وََسلَّمَ  َعلَی هر  اّللَّ ؛ ح ُمَعارَشَ  [۲۰۸۵انلَّاسر

 فوايد حديث:

های خي را به آنها توصیه الم بر هدايت و رستماری امت خویش حریص بوده و تمام راهپیامرب اس -۲
 نموده است

 ها وها سفارش اهلل به تمایم انسانها و زمانفرمان به راعيت تقوای الیه در تمایم احوال و ماکن -۳
 باشد.به امتش یم رسول اهلل  توصیهٔ 

 و بايد آن را در هر زمان و ماکن و وضعییت راعيت نمود. تقوی زیربنای تمایم اعمال نیک است -۳

د برند. خداونها را از بي یمها بدیز ارتکاب گناه ، زیرا نییکاتشویق به ااجام اکر نیک پس  -۴
 «بردها را از بي یمها بدیهمانا نییک» 114هود:  چۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  چ متعال فرموده: 

 زیرا از لوازم تقوی ادا کردن حقوق اهلل و حقوق مردم است. تشویق به برخورد نیک با مردم -۷

** ** ** 
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 حدیث نوزدهم:

 در نظر داشتن خداوند عزوجل 

يبر  َعنر 
َ
ِّ  َخل َف  ُکن ُت : قَاَل   َعبَّاس   ب نر  اهللر  َعب در  الَعبَّاسر  أ ًما انلَّيبر  يَا»: َفَقاَل  يَو 

الَم   َك  إِنِّ  غ  َعلِّم 
 
َاَهَك  ََتِْده   اهللَ  اْحَفِظ  ََيَْفْظَك  اهللَ  اْحَفِظ  :لَکَِمات   أ لَْت  إَِذا .َت 

َ
لِ  َسأ

َ
ِ  اهللَ  فَاْسأ  َذاَوإ

نَّ  َواْعلَمْ  . بِاهللِ  فَاْسَتِعنْ  اْسَتَعْنَت 
َ
ةَ  أ مَّ

 
ٰ  اْجَتَمَعْت  لَوِ  األ نْ  ََعَ

َ
ء   َيْنَفع وكَ  أ وكَ  لَمْ  بََِشْ ِ  َيْنَفع  ء   لَّ إ  بََِشْ

ِ وَ  ، لََك  اّللَّ   َكَتَبه   قَدْ  وا نِ إ نْ  ََعَ  اْجَتَمع 
َ
وكَ  أ ء   يَُض   وكَ  لَمْ  بََِشْ  ؛لَْيَك عَ  اّللَّ   َكَتَبه   َقدْ  ء  بَِشْ  إِلَّ  يَُض  

فَِعِت  ْقالَم   ر 
َ
ِت  األ ف   وََجفَّ ح  ي   رواه. « الص  ذر مر يث   :وقال الرتِّ   ير غَ  رواية ويف. 1َصحیح َحَسن   َحدر
يِّ  ذر مر َ  اْحَفِظ »:  الرتِّ  َماَمَك، ََتِْده   اّللَّ

َ
ةِ  ِف  َيْعرِْفَك  الرََّخاءِ  ِف  إََِل اهللِ  َتَعرَّْف  أ دَّ نَّ  َواْعلَمْ  الشِّ

َ
 َما أ

كَ 
َ
ْخَطأ

َ
نْ  لَمْ  أ َصابََك  َوَما َِل ِصْيَبَك  يَك 

َ
نْ  لَمْ  أ نَّ  َواْعلَمْ  ، َِل ْخِطَئَك  يَك 

َ
ْْبِ  َمعَ  انلَّرْصَ  أ نَّ  الصَّ

َ
 وَأ

نَّ  لَْكْرِب ا َمعَ  الَْفَرجَ 
َ
ْسِ  َمعَ  وَأ  .2« ي ْساً  الْع 

 معریف راوی:

 اش ابوالعباس است و پرس عموی عبداهلل بن عباس بن عبداملطلب قرییش هاشیم. کنیه
 باشد.یم پیامرب

 .در حایل که رسول اهلل  سه سال پيش از هجرت به دنیا آمد و به رشک آلوده نشد  در
 .هجرت نمودعباس به مدينه  با برادرش فضل بنغزؤه خندق بود 

  رسول اهلل  : ه   اللَُّهمَّ »برایش چني داع نمود ، يفر  َفقِّ ينر هُ  ادلِّ یَل  وََعلِّم  ور
 
يعین:  3«اتلَّأ

خداوندا او را در دين آاگه گردان و علم تفسي و فهم قرآن را به او بیاموز. به بركت داعی رسول 
 حابه در جمالس همنشي بود.با اينكه عمری نداشت با بزراگن ص اهلل 

  از علما و مفرسان عهد صحابه است و در بسیاری از مسائل دين صاحب رأی و نظر
 است که به حرب األمة و ترمجان القرآن ملقب شد و يکی از عبادٔل مشهور است.

  حديث از پیامرب  ۲۳۳۹از مكرثین در روايت حديث است و .روايت نموده است 

                                                           
 (۶۹۱۳ترمذي ) -1 

 (۶۱۳تر از این. نگا: فتح املبنی )ص( َكمل۱/۶۹۱( و امحد )۳۶۳عبد بن محید در مس ند ) -2 

 ۶۶۰۶مس ند امحد ح  -3 
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 اش را از دست داد و تنها به مسجد طائف سكونت گزید و بينایی در آخر عمرش در شهر
 .رفتیم

  سالیگ و در خالفت عبداهلل بن زبي  ۵۲هجری ، در سن  ۳۸در سال .وفات يافت 

 لکمات جديد:

 اشپشت رس پیامرب سوار بر وسیلٔه سواری :انلَِِّبِّ  َخلَْف 

:  نوجوان غ الَم 

:  هاها، عبارتمجله لَکَِمات 

 جای آور و دينش را نگه داراهلل را به و نیه امرحدود اهلل را بشناس  اهلَل: ْحَفِظ ا

  کنداز تو حفاظت یم ََيَْفْظَك:

َاَهَك:  يایب هرجا که بایشور خود یمروبروی تو. يعین او را همراه و يا َت 

لَْت 
َ
 درخواست کردی، سؤال کردی :َسأ

 ياری و کمک خواسیت :اْسَتَعْنَت 

ةَ  مَّ
 
  همٔه مردم ، خملوقات ديگر :األ

  به تو سود برسانند :َيْنَفع وكَ 

وكَ   به تو زیان برسانند :يَُض  

ْقالَم   ر فَِعِت 
َ
 اندهایی است که تقدير را نوشتهها برداشته شد. منظور قلمقلم :األ

ِت  ف   َجفَّ ح   سته شده اها در آن نوشتدفرتها خشک شد. منظور دفرتهایی است که تقدير آفریده :الص 
 .مانند لوح حمفوظ

  اهلل بشناسان را با ااجام کردار نیک بهخودت را به اهلل نشان بده. خود  :إََِل اهللِ  َتَعرَّْف 

 خویش و راحیت :الرََّخاءِ 

ةِ  دَّ  سخیت و ناخویش :الشِّ
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كَ 
َ
ْخَطأ

َ
  به تو نرسید. نصیبت نشد :أ

َصابََك 
َ
  به تو رسید. نصیبت شد :أ

  گشایش :الَْفَرجَ 

 غم و اندوه و سخیت  :الَْكْرِب 

 ترمجه حديث:

)بر  روايت است که گفت: من روزی پشت رس پیامرب  از ابوالعباس عبداهلل بن عباس 
گه دار ، تو را نآموزم: اهلل را نگهوسیله سواری ایشان( سوار بودم، پس فرمود: ای جوان! لکمایت را به تو یم

بيین. هراگه درخواسیت داشیت از اهلل درخواست کن و هراگه يش رویت یماو را پدار  دارد، اهلل را نگهیم
ياری خواسیت از اهلل ياری خبواه؛ و بدان اگر تمایم آفریداگن گرد آيند تا سودی به تو برسانند، جز آچنه اهلل 

ی که اهلل بر برايت مقدر نموده به تو سودی خنواهند رساند و اگر گرد آيند تا به تو آسي ی برسانند جز به چزی
وايت کرده رترمذی اين را « ها برداشته شده و دفرتها خشک شدتوانند آسي ی برسانند، قلمتو مقدر کرده نیم

 است و گفته: حديیث حسن و صحیح است.

بيین، در آساین خودت دار او را در برابر خویش یماهلل را نگه» در روايیت غي از ترمذی چني آمده: 
شناسد؛ و بدان، آچنه به تو نرسیده قرار نبوده که به تو برسد و آچنه به اسان او تو را در سخیت یمرا به اهلل بشن

تو رسید اماکن نداشته که به تو نرسد. و بدان که ياری خداوند با شكیبایی است و گشایش همراه با سخیت 
 «.است و همراه با سخیت، آساین است

 اهميت حديث:

بزرگ و  تگفته: اين حديث دربرگيندٔه سفارشا« العلوم واحلرَکمجامع »ابن رجب در کتابش 
اند: در اين حديث اندیشیدم پس مرا قواعدی یلک از مهمرتین امور دين است تا جایی که بریخ از علما گفته

خورم از جهل نسبت به اين حديث و فهم اندک عقل از رسم برپد، تأسف یمبه شگفت آورد و نزديک بود 
 معنای آن.
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 رشح خمترص حديث:

دهد. به راهنمایی امت و اُياد نسیل مؤمن و اسوه را نشان یم اهمیت پیامرب مزیان اين حديث 
نمود به همي تالش بسیاری برای کشت عقیدٔه صحیح در دهلای مؤمنان به ویژه جوانان یم رسول اهلل 

این و مفاهیم بزرگ ديین برگزید. را که نوجواین بيش نبود را برای فراگيی اين مع دیلل ابن عباس 
دیلیل بر اين است که بايد نوجوانان را با  اين انتخاب اضافه بر فضیلت، رشف و مزنلت ابن عباس 

 اين مفاهیم ديین آشنا ساخت تا مردان و زنان آيندٔه جامعٔه اسالیم با تقوی و زاهد باشند.

 واجرای دستورات وی و دوری از حمرمات اين حديث به صورت خمترص  در نظر داشنت اهلل بوسیلٔه 
ايمان راستي و راسخ به قدرت و تقدير الیه و بریدن از تمایم خملوقات و روی آوردن خالصانه به اهلل در 

 کند. داع ، درخواست ياری و نرصت اهلل عزوجل را بیان یم

ده است و لا در خالصه ش« احفظ اهلل» اصول تقوی در حفظ و راعيت حق اهلل است که در لکمهٔ 
اند که منظور حفظ حدود و حقوق و اوامر و نوایه الیه است. پاداش و آثار علما گفته« احفظ اهلل»معاین 
 توان يافت که در لکمهٔ نزی بالفاصله در حفظ و راعيت و توفیق و استقامت انسان متیق یم را تقوی

 د که پاداش از جنس عمل است.کنبیان شده است و از طریف ديگر اين را بیان یم« كْيفظ»

دل و جان مؤمن را مملو از آرامش  های نبوی همچني با ترسیخ مفاهیم قضا و قدر ،اين عبارت
دهد که تمایم امور در اختیار اهلل عزوجل بوده و هیچ نيویی هرچند هم کرده و اين باور را در او جای یم

 یچ است.و عظمت اهلل ه قدرتبسیار و بزرگ باشد در برابر 

 ختریج حديث:

 است. کرده روايت ترمذی عيیس بن حممد عيیس ابو امام را حديث اين

َفةر  کرتَاب - الرتمذي جامع] یَاَمةر  صر قَائرقر  ال قر ر  رَُسولر  َعن   َوال َوَرعر  َوالرَّ ُ  َصیلَّ  اّللَّ  حیت أحدکم يؤمن ال - وََسلَّمَ  َعلَی هر  اّللَّ
 نلفسه[ ْيب ما ألخیه ْيب

 حديث:فوايد 

 و مهرباین با کوداکن و تربیت نیكوی آنها تواضع پیامرب  -۲

کند و هركس حدود اهلل را دارد اهلل دين و دينا و آخرتش را حفظ یمهركس حدود اهلل را نگه -۳
 تباه کند از حفاظت اهلل خود را حمروم کرده است.
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 به دست اوست اهلل و تولک بر او چرا که سود و زیان تنها فرمان اعتماد به -۳

 مسلمان هر حاجیت را تنها بايد از اهلل خبواهد. -۴

 نهايت اهلل عزوجل باور به عظمت و قدرت یب -۷

در علم اهلل متعال است که نتیجٔه آن آرامش  یوجوب ايمان به قضا و قدر الیه و اينكه هر چزی -۳
 نفس است.

این که برسانند با اجازه و به خواست تمایم خملوقات حمتاج اهلل عزوجل هستند و هر سود و زی -۵
 باشد.اهلل یم

 برای رسیدن به پيوزی و به دست آوردن ياری خداوند بايد راه صرب و استقامت را پيشه کرد -۸

** ** ** 
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 حدیث بيستم:

 حياء از ایمان است 

يب َعن  
َ
ُعود   أ بَةَ  َمس  رريِّ  اريِّ األنَص  ر وم  عَ  ب نر  ُعق 

 إِنَّ » : رَُسوُل اهللر  قَاَل : قَاَل  ابَلد 
ا ْدَركَ  ِممَّ

َ
ةِ  لََكَمِ  ِمنْ  انلَّاس   أ ولٰ  انل ب وَّ

 
 3ابلخاري رواه.  «ِشْئَت  َما فَاْصَنعْ  2تَْسَتْحِ  لَمْ  إَِذا ،1األ

 معریف راوی:

 اش مشهور است.ابومسعود عقبة بن عمرو انصاری بدری. با کنیه 

 دربارٔه حضور او در غزؤه حضور داشت اما  در حایل که کم سن و سال بود در بیعت عقبه
 اش به بدر به علت سكونت وی در آاجاستبدر اختالف است و نسبت

  مدیت در کوفه زیست و از ياران َع .بود و يک بار وی را بر کوفه گمارد 

 ۳۹۳  حديث از پیامرب .روايت نموده است 

  واخر عمرش به مدينه که در ا گفته شدهو  در کوفه وفات يافتهجری  ۴۹در سال
 بازگشته و همااجا وفات يافته است.

 لکمات جديد:

ْدَركَ 
َ
: أ  انداند و منتقل کردهمردم درک کردند و گرفته انلَّاس 

ةِ  لََكَمِ  ِمنْ   وٰل: انل ب وَّ
 
 اند.هآچنه پیامربان گذشته بر آن اتفاق کرد األ

 اگر، هنمایم که إَِذا:

: لَمْ   حیاء نکردی تَْسَتْحِ

 ااجام بدهفَاْصَنْع: 

 آچنه را خواسیت ِشْئَت: َما

 

                                                           
 و  ۶۱۸۶أ ویل أ مده است. نگا: حصیح خباری ، ح  های خباری بدون لکمه  در بریخ از روایت -1 

 مس ند أ محد تس تح أ مده است. در -2 

 (۳۱۶۹خباری ) -3 
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 ترمجه حديث:

از مجله »فرمود:  روايت است که رسول اهلل  از ابومسعود عقبة بن عمرو انصاری بدری 
 «خوایه بکنیمنداری هرچه رشم سخنان پیامربان پيشي که به مردم رسیده ، اين است که: اگر 

 اهميت حديث:

از اکری يا  و دهلره ناراحیتبه معنای خودداری نفس از ااجام اکرهای زشت و  از آاجایی که حیاء
باشد، پس فراخوان به راعيت حیاء ، فراخوان به خودداری از ترک آن به خاطر نکوهیش که در یپ دارد، یم

 «.ای از ايمان استحیاء شاخه»فرموده است:  هر گناه و بدی است. چنانکه پیامرب  

 ث:رشح خمترص حدي

کند در اين حديث، رسول اهلل  به يکی از صفات اخالیق بسیار پسنديده اشاره داشته و توصیه یم
اند تا جایی که زبانزد همه شده آچنه که مردم آن را در طول تاریخ از پیامربان گذشته گرفته و نقل نموده

د خایک برش است و لا زماین ضمي زندٔه انسانیت در اکبل است؛ و اين صفت، حیاء و رشم است که نشانهٔ 
 چزیی واهمه ندارد. کس و هیچ زند و از هیچکه حیاء از انسان گرفته شود دست به هر اکری یم

ن هم کند. بنابراياند نکوهش یمحیایی نیه شده و کساین که حیاء را کنار گذاشتهاين حديث از یب
 دهند.دعوت به راعيت حیاء یممعنای نیه در آن نهفته است و هم معنای نکوهش که هر دو 

 در روايات بسیار ديگری به حیاء سفارش شده است:

ََياء  »
ْ
ْعَبةٌ  َواحل يَمانِ  مِنَ  ش   ای از ايمان است(.)حیاء شاخه 1«اإْلِ

ََياء  »
ْ
 اش نییک است()حیاء همه 2«لک  ه   َخْْيٌ  احل

ََياء  »
ْ
ِت  َل  احل

ْ
ْْي   إِلَّ  يَأ

 همراه ندارد( چزیی را به)حیاء جز خي و خویب 3«ِِبَ

ََياءَ  فَإِنَّ  َدْعه  »کرد فرمود: و به مردی انصاری که برادرش را به خاطر حیاء نکوهش یم
ْ
 ِمنَ  احل

يَمانِ   )رهایش کن زیرا حیاء از ايمان است( 4«اإْلِ

                                                           
 متفق علیه -1 

 ۱۹حصیح مسمل ح  -2 

 متفق علیه -3 

 متفق علیه  -4 
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د و به دارها باز یمای است که انسان را از ارتکاب گناه و زشیت، آن ترس و دهلرهو منظور از حیاء
 دارد.ااجام اخالق واال و صفات پسنديده وا یم

زیربنای حیاء فطرت انساین و تقوای اهلل است؛ زیرا اگر انساین بر فطرت پاک خود باشد هرگز به 
 حال اگر انسان با تقوی باشد حتماهایی مانند خود نزی حیاء دارد. آورد و از انسانمنكرات اخالیق روی نیم

هد و دشود و در هیچ حالیت حیت در خلوت نزی به خود اجازٔه ااجام اکر ناشایست نیمیم به حیای او افزوده
 ايمان و احسان است. اين رتبه به احسان ارتباط دارد که نشانهٔ 

بايد دانست که منظور از حیاء خجالیت بودن و رشیم که سبب ناتواین انسان در رسیدن به امور 
باشد  در کمال عفت و ادب پرسش او بايد بايد برپسد ویل ،داندین که نیمباشد. انسانیک و خي است ، نیم

 برای احقاق حیق گوایه دهد ویل با انصاف و حقیقت. اينكه بايد و يا

 ختریج حديث:

اين روايت را امام خباری در کتابش اجلامع الصحیح و امام ابوداود سيستاین و ابن ماجه قزویین در 
 اند.ام امحد در کتاب املسند روايت کردهکتابشان به نام سَن و ام

َدبر  کرتَاب - ابلخاري صحيح]
َ ر  لَم   إرَذا بَاب - األ 

تَح  نَع   تَس  ئ َت، ح َما فَاص  َدبر  کرتَاب - داود أيب سنن] [۳۲۳۹شر
َ  لم إذا - األ 

در  کرتَاب - ماجه ابن سنن[ ]۴۵۰۵شئت؛ ح ما فافعل تستح  لم إذا األویل انلبوة الكم من انلاس أدرك مما إنباب احلیاء،  – الز ه 
نَدُ  - أمحد مسند] [ ۴۲۸۳ح ؛شئت  ما فاصنع تستح یِّيَ  ُمس  امر  تستح لم إذا األویل انلبوة الكم من انلاس أدرك مما إن - الشَّ
 [۲۳۳۴۲شئت؛ ح  ما فاصنع

 فوايد حديث:

 یه استهای الحیاء يکی از اخالق واالیی است که مورد اتفاق تمایم رشیعت -۲

دارد و فقدان حیاء صاحبش را در هر بدی وارد حیاء انسان را از ااجام اکرهای ناشایست باز یم -۳
 کندیم

آچنه با چزیی از امور رشیعت در تضاد باشد نامش حیاء نيست زیرا ديین که به حیاء فرمان  -۳
 داده به آن چزی هم فرمان داده پس با يکديگر منافات ندارند.

 داردها باز یمها دعوت کرده و از پسیتديین است که به فضیلتاسالم  -۴

 توان با تقوی و خداشنایس تقویت کردصفت حیاء را یم -۷
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 حدیث بيست و یکم:

 استقامت و پایداری 

يبر  َعن  
َ
یَل  َعمر و ـ أ َرَة ـ :وقر يبر َعم 

َ
یَانَ  أ ر  َعب در  ب نر  ُسف  ِّ  اّللَّ  رَُسوَل  يَا قُل ُت :: قَاَل   اثلََّقفر

ر ؛ اَلمر  يفر  لر  قُل   اّللَّ الً  اْلرس  ُل  الَ  قَو 
َ
أ س 

َ
َحًدا َعن هُ  أ

َ
ََك، أ ِ ، ث مَّ  آَمْنت  : ق ْل » : قَاَل  َغي   رواه «. 1اْسَتِقمْ  بِاّللَّ

 2مسلم
 معریف راوی:

 باشدسفیان بن عبداهلل بن ربیعة اثلقیف الطائیف؛ کنیٔه وی ابوعمرو یم 

 ع نماينداگن طائف به مدينه آمده و مسلمان شد و از بزراگن و در سال نهم همراه با مج
 ارشاف بین ثقیف در طائف بوده است.

  امي مؤمنان عمر بن خطاب هجری امي آاجا بود. ۳۳وی را امي طائف نمود و تا سال 

 .در غزؤه حني رشكت داشت و برادرش عثمان در آاجا به شهادت رسید 

 .سال وفاتش معلوم نيست 

 ات جديد:لکم

 اسالمعقیده و قانون  در زمینهٔ اإِلْسالَِم:  ِف 

 سخینقَْولً: 

ل   لَ 
َ
ْسأ

َ
:  أ  اشدب نداشته تفسي به نیاز که است آشاکر و جامع سخین منظور ؛ ؛دربارٔه آن نرپسمَعْنه 

َحًدا
َ
 کیس را: أ

ِ  آَمْنت    به اهلل ايمان دارم: بِاّللَّ

 شته باشاستقامت کن، پايداری دا: اْسَتِقمْ 

 

                                                           
َتِقمْ »لفظ حصیح مسمل چننی است:  -1  ِ فَاس ْ  «قُْل أ َمنُْت اِبَّلله

 (۶۸مسمل ) -2 
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 ترمجه حديث:

روايت است که گفت: گفتم: ای  از ابوعمرو، و گفته شده: ابو عمرة، سفیان بن عبداهلل ثقیف 
 بگو: به اهلل»از کیس غي از شما نرپسم. فرمود:  آن در مورداسالم سخین به من بگو که  دربارهٔ رسول خدا، 

 «ايمان آوردم، سپس پايداری کن

 يت حديث:اهم

باشد که با وجود کوتاه بودن الفاظ آن دو اصل یم يکی از سخنان جامع رسول اهلل  اين حديث
 ،دانیم که اسالماسایس برای خوشبخیت را در دو لکمه يعین : ايمان و استقامت خالصه کرده است و یم

نربداری و اباشد و يکتاپرسیت بوسیلٔه ايمان به دست آمده و فرميکتاپرسیت اهلل و فرمانربداری از وی یم
 .آيدعبادت خداوند از طریق استقامت و پايداری به دست یم

 رشح خمترص حديث:

اند که معاین اسالم و ايمان را دربر دارد؛ به ترین احاديث دانستهعلما اين حديث را يکی از جامع
 مرب پیا همي سبب هنمایم که صحایب گرایم سفیان بن عبداهلل، دربارٔه اسالم مطل ی اکمل و جامع از

 م و سپس استقامت کن.چني بود: بگو به اهلل ايمان آورد  درخواست نمودند پاسخ پیامرب

ٱ   ٻ  ٻ  چ فرمايد: خداوند متعال در چندين آيه از قرآن کریم بر اين مفهوم تأکید نموده و یم

 چٿ ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ

 بر نفرشتما کردند، ایستادیگ سپس ؛«اهلل است ما پرورداگر: »گفتند که اینکس حقیقت، در»  30فصلت: 
 شاد يدبود يافته وعده که بهشیت به و مباشید، يگغم و مدارید بیم هان،:[ »گویندیم و] آيندیم فرود آنان

األحقاف:  چيئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت     ىت  يت  چ فرمايد: همچني یم«. باشید
 غمگي و نيست آنان بر بییم کردند، ایستادیگ سپس «خداست ما پرورداگر: »گفتند که کساین حمققاً » 13

 «شد خنواهند

فرمود: آناین هستند که هیچ چزی «  ىب  يب »نقل شده است که در تفسي از ابوبکر صديق 
آناین هستند که در نقل شده است که فرمود:  دهند؛ و از عبداهلل بن عباس را با اهلل رشیک قرار نیم

 ادای فرايض استقامت ورزند.
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و جوارح بستیگ دارد. از قلب که حمل ايمان است آاغز شده و ساير اعضا و  ءاستقامت به تمام اعضا
تر است و استقامت تر باشد در ااجام اکرهای نیک نزی قویگيد و هر کس در ايمان قویجوارح را در بر یم

قامت است ها نشانهٔ همي دیلل استقامت انسان در ااجام واجبات و ترک زشیتو پايداری بيشرتی دارد، به 
 قلب او بر ايمان است.

آنکه باشد، یبگوید: استقامت يعین پیمودن راه مستقیم که همان دين استوار یمیم ابن رجب 
ممنوع را در  های ظاهری و باطین و رها کردن اموربه سوی چپ يا راست کج شوی ، همچني ااجام عبادت

 شود.های خوب را شامل یمبر دارد، بنابراين اين وصیت تمایم خصلت

استقامت در دين يعین ادامه دادن راه عبادت و بندیگ تا حد توان و آخرین حلظٔه »توان گفت: پس یم
 «ترديد انسان استصداقت و اخالص در دينداری و نتیجٔه ايمان آاگهانه و یب حیات که نشانهٔ 

 ج حديث:ختری

در  امام امحداين حديث را امام مسلم نيشابوری در صحیح ، ترمذی در جامع، ابن ماجه در سَن و 
 اند.مسند خویش روايت کرده

يَمانر  کرتَاب - مسلم صحيح] ر
عر  باب - اْل  و َصافر  َجامر

َ
؛ ح أ اَلمر رس 

در  کرتَاب - الرتمذي جامع[ ]۳۸اْل  ر  رَُسولر  َعن   الز ه  ُ  َصیلَّ  اّللَّ  اّللَّ
نَتر  کرتَاب - ماجه ابن سنن] [۳۴۲۹باب ما جاء يف حفظ اللسان؛ح – وََسلَّمَ  َعلَی هر  [ ۳۰۵۳باب کف اللسان يف الفتنة؛ح– ال فر

نَدُ  - أمحد مسند] یِّيَ  ُمس   [۲۴۰۰۹حديث سفیان بن عبداهلل اثلقف ریض اهلل عنه؛ح– ال َمكِّ

 فوايد حديث:

 ينشاناشتیاق صحابه در فهم امور د -۲

 باشدپرسش نیكوی سفیان بن عبداهلل بیانگر خردمندی وی یم -۳

اعلم بايد پاسخ مناسب را برای هر پرسیش در نظر داشته باشد تا شنونده از آن استفادٔه اکیف را  -۳
 بربد

های آن و استمرار بر آن الزم شود بلكه عمل به خواستهحقیقت ايمان در اداعی آن خالصه نیم -۴
 است.

ر  آَمن ُت  »و عبادت قل ی « قُل»اين حديث انواع عبادت يعین عبادت زباین  -۷  ،» و عبادت بدین« براّللَّ
م   ُثمَّ  تَقر  را در بر دارد و به همي دیلل از جوامع اللکم است.« اس 
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 برای رسیدن به خوشبخیت بايد تا هنمام مرگ بر ايمان استقامت داشته باشیم. -۳

 توصیه به ايمان و پايداری است ین وصیت،ترترین و اکملجامع -۵

** ** ** 
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 حدیث بيست و دوم:

 به بهشت رسيدنراه  

يبر  َعن  
َ
ن َصارريِّ  اهللر  ب نر َعب در  َجابرر اهللر  َعب در  أ

َ
نَّ  األ

َ
َل  رَُجالً  أ

َ
ر  رَُسوَل  َسأ  اّللَّ

ي َت : 1َفَقاَل 
َ
َرأ

َ
تُوَباتر  یُت لَّ َص  إرَذا أ ُت  ال َمك  لَل ُت  انَ َرَمَض  وَُصم  ح 

َ
اََلَل  َوأ ُت  احل  م  ََرامَ  وََحرَّ زرد   َولَم   احل 

َ
 أ

 ٰ رَك  ََعَ د ُخُل  َشي ئًا َذل
َ
أ
َ
َنَّةَ  أ  2مسلم رواه «.َنَعمْ »: قَاَل ! ؟ اجل 

 معریف راوی:

  جابر بن عبداهلل بن عمرو بن حرام انصاری؛ خودش و پدرش هر دو صحابه
 باشند.یم

 ه بزرگ خزرج در مدينه است.ملقب به ابو عبداهلل و از قبیل 

  بعثت  ۲۳وی همراه با پدرش از مسلمانان بیعت عقبه هستند که در سال
 مسلمان شدند.

   هنمایم که پدرش در  منع کرده بود وحد از رشكت در غزؤه بدر و اُ پدرش وی را
 ای جا نماند.غزؤه احد شهید شد از هیچ غزوه

 از علما و بزراگن صحابه به شمار یم رود 

 ۲۷۴۹  حديث از پیامرب باشدروايت نموده و از مجله مكرثین یم 

 وفات يافت. در آخر زندیگ نابينا شد و آخرین صحابه ای است که در مدينه 

   سالیگ ۰۴و در سن  قمری هجری ۵۸و گفته شده  ۵۵و گفته شده  ۵۴در سال 
 از خواند.و أبان بن عثمان بن عفان امي مدينه در آن زمان بر وی نم وفات يافت

 لکمات جديد:
الً:   ل خزایع استقمردی؛ نام او نعمان بن قو رَج 

يَْت:
َ
َرأ

َ
 همزه برای استفهام است، يعین نظرت چيست أ

                                                           

ه »نعامن بن قوقل ذکر شده است:  کند که در أ ن، انم این خشصرا روایت میامام مسمل رواییت دیگراز جابر  -1  ِِ النُّْعَماُن ْبُن قَْوقٍَل، فََقاَل:  َعْن َجاِبٍر، قَاَل: َأیَت النه

هْیُت الَْمْكُتوبََة... َذا َصل
ِ
، " َأَرَأیَْت ا ِ  « اَی َرُسوَل اَّلله

 (۱۹/۱۸مسمل ) -2 



86 
 

  نمازهای فریضه الَْمْكت وَباِت:

: ْمت    روزه گرفتم ص 

ْحلَلْت  
َ
َالََل: أ  اکرهای حالل را با اعتقاد به حالل بودن ااجام دادم احلْ

ْمت   َ  َحرَّ
ْ
  اکرهای حرام را با اعتقاد به حرام بودنش ترک کردم َراَم:احل

زِْد: لَمْ 
َ
 نیافزودم. اضافه نکردم أ

 ترمجه حديث:

 پرسید روايت است که گفت: مردی از رسول اهلل  از ابوعبداهلل جابر بن عبداهلل انصاری 
ل دانسته و حرام را حرام اگر نمازهای فرض را خبوانم و رمضان را روزه بگيم و حالل را حال گفت: و

 «.بله»فرمود:  شوم؟ پیامرب بدانم و چزیی بر اين نیافزايم، آيا وارد بهشت یم

 اهميت حديث:

ن آ حمور و اسالم بر از جايماه بزریگ برخوردار استگوید: اين حديث جرداین در رشح اربعي یم
و هر يک از اينها يا اجازه داده شده که  ،يا قل ی است و يا بدین ،اکرهای انسانچرخد زیرا جامع است؛یم

باشد پس هنمایم که شخص حالل را حالل دانسته و حرام را حرام حالل است و يا ممنوع شده که حرام یم
 شود.بداند تمایم وظايف دين را ااجام داده و با امنیت وارد بهشت یم

 رشح خمترص حديث:

برای  ها نزد رسول اهلل مسلمان ازهآمدن ت اين حديث رشیف از مجله احاديیث است که 
به آنها پاسخ بنابر مقتضای سؤال و سؤال کننده  ؛ رسول اهلل کندرا بیان یمشان فهمیدن واجبات ديین

 داد.یم

از اراکن دين  مده جای سؤال است، زیرا هر دواينكه در اين حديث نایم از زاکت و حج به میان نیا
رسد که پاسخ رسول اهلل يا کفر است و يا فسق؛ ویل به نظر یم ،روی عمد روند و ترک آن ازشمار یمبه
 به اين صحایب بنا بر حال او بوده است زیرا احتمال دارد که آن صحایب ثرویت نداشته که زاکت بر او

 واجب شود يا با آن به سفر حج برود، پس خود او نزی از اکری که در توانش است يعین نماز و روزه و ااجام
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پرسد و همي برای ادای واجبات در حد توان برای او اکیف است و به همي دیلل حالل و ترک حرام یم
 به وی مژدٔه بهشت دادند.پیامرب 

يا اينكه ااجام اين واجبات به معنای ترک و رها کردن بقیه واجبات ديین نيست و اين مطلب را 
به هر مسلماین که با شهادتي بميد  که رسول اهلل های ديگر فهمید؛ مثال هنمایم توان از روايتیم

 نِ الَْْبَْديْ  َصّلَّ  َمنْ »دهد، مانند اين احاديث: دهد يا بر ااجام بریخ از اکرهای نیک بشارت یممژدٔه بهشت یم
َنَّةَ  َدَخَل 

ْ
 شود(واند وارد بهشت یمخبمتفق علیه )هر کس دو نماز صبح و عرص را « اْل

وا»و حديث:  َ  اتَّق  مْ  اّللَّ مْ  َوَصل وا َربَّك  وا ََخَْسك  وم  مْ  َوص  وا َشْهَرك  د 
َ
مْ  َزََكةَ  وَأ ْمَوالِك 

َ
ِطيع وا أ

َ
مْ  َذا وَأ ْمِرك 

َ
 أ

ل وا مْ  َجنَّةَ  تَْدخ  تان را خبوانید و روزٔه ماه رمضان را های پنجمانه)از اهلل برتسید و نماز 1رواه الرتمذي «َربِّك 
 شوید(را برپدازید و از اميتان اطاعت کنید وارد بهشت پرورداگرتان یم بگيد و زاکت امواتلان

 و نيست بلكه هر مسلماین که اصول آنهاو يا ترک  های ديگربه عبادت اينها به معنای عدم توجه
 َ  م  اراکن دين را خملصانه ااجام دهد حتما به ساير اعمال نیک نزی توفیق خواهد يافت. ویل به هر حال مجلٔه )َول

زرد  
َ
ٰ  أ رَك  ََعَ شايد تا  وان گفت:تشود و اينجاست که یمسؤال بر انگزی یم« افزايمچزیی را بر آن نیم»َشي ئًا(  َذل

مالقات نموده و اين گفتگو پيش آمده هنوز زاکت و حج فرض نبوده  آن زمان که اين صحابه با پیامرب
 است.

سنت حالل و حرام دانسنت حرام است که اين بیان شده، حالل داننکتٔه ديگری که در اين حديث 
 شوند.عمیل و هر دو به يکديگر مربوط یم امر، هم در زمینٔه اعتقادی بسیار مهم است و هم در زمینهٔ 

لا اگر مسلماین سیع کند حالل را با اعتقاد به حالل و جماز بودنش ااجام دهد و حرام و منكرات 
 ايمان راستي اوست که بشارت بهشت را به همراه دارد. کند نشانهٔ رها  ،را با اعتقاد به حرام بودن آن

 ختریج حديث:

 اند.اين حديث را امام مسلم در صحیح و امام امحد در مسند روايت کرده

يَمانر  کرتَاب - مسلم صحيح] ر
نَدر  بَاقر  - أمحد مسند []۲۷/۲۸باب بیان اْليمان الي يدخل به اجلنة؛ ح– اْل   ُمس 

ر  رثر  [۲۴۳۳۵مسند أنس بن مالک؛ – ینَ ال ُمك 

 

                                                           
 یث را حصیح دانس ته استگوید: این حدیث سسن حصیح است وش یخ الباین این حدامام ترمذی می -1 



88 
 

 فوايد حديث:

که خود دیلیل بر اين است که عبادت به خاطر  برای رسیدن به بهشت صحابه  اشتیاق -۲
چني داع نمود:  اشتیاق به بهشت و ترس از جهنم پسنديده است همانگونه که ابراهیم خلیل 

 انلَِّعيمِ  َجنَّةِ  َوَرثَةِ  ِمن َواْجَعلِْن گردان نعمت پر بهشت وارثان از مرا و» ۸۷شعراء» 

 شودهر کس واجبات را ااجام داده و از حرام دوری کند وارد بهشت یم -۳

 ماه مبارک رمضان اهمیت نمازهای فرض و روزهٔ  -۳

 کند.حالل و حرام را خداوند متعال تعیي یم -۴

آنها اموری را درخواست ننموده که خارج ای که از آسان بودن دين اسالم برای پيوانش به گونه -۷
 از توانشان باشد

** ** ** 
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 حدیث بيست و سوم: 

 هاای از نيکیمجموعه

یبر  َعن  
َ
َعرريِّ  م  اعصر  ب نر  ارثر احلَ  َمالرك   أ ش 

َ
ر  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل : األ ور  » : اّللَّ ه   َشْطر   الط 

َْمد   اإِليَمانِ  ِ  َواحلْ   ّلِلَّ
 
ْبَحانَ . انَ الِْميَ  َتْمل ِ  وَس  َْمد   اّللَّ ِ  َواحلْ وْ  - َتْمآلنِ  ّلِلَّ

َ
  أ

 
مَ  َبْيَ  َما - َتْمل  اِت وَ االسَّ

ْرِض 
َ
الَة   َواأل َدقَة   ن ورٌ  َوالصَّ ْْب   ب ْرَهانٌ  َوالصَّ ْرآن   ِضَياءٌ  َوالصَّ ةٌ  َواْلق  جَّ وْ  لََك  ح 

َ
 انلَّاِس  ك    ،َعلَْيَك  أ

و َهافَ  َنْفَسه   َفَبائِعٌ  َيْغد  ْعتِق  وْ  م 
َ
َها أ وبِق   1مسلم رواه. « م 

 معریف راوی:

  ابو مالک حارث بن اعصم اشعری، دربارٔه نام او و نام پدرش اختالف وجود دارد، گفته
 شده: کعب بن مالک. و گفته شده: عبید. و گفته شده: عمرو

  از بزراگن صحابه پیامرب  ها و سوار بر کشیت نزدهمراه با اشعری رود،به شمار یم
 آمد 

  وی به همراه معاذ و ابو عبیده  ٔاحد زخیم شدند در غزوه 

 ۳۵  حديث از پیامرب روايت کرده است 

  در خالفت عمر بن خطاب  هجری قمری در اثر طاعون در گذشت. ۲۸و در سال 

 لکمات جديد:

: ور  ه   گفته بردن اجاست نزی بي پایک و طهارت. به رفع حدث يعین گرفنت وضو و ااجام غسل يا از الط 
 شودیم

:  ، نیمنصف َشْطر 

َْمد   ِ: احلْ  ستایش نمودن اهلل و سپاسگزاری از وی ّلِلَّ
:
 
 کندپر یم َتْمل

 ترازوی الیه که کردار انسان با آن وزن شده و سنجیده یم شود الِْميَاَن:

                                                           
 (۶۶۶مسمل ) -1 
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ْبَحانَ  ِ  س   هاپاک دانسنت اهلل از اکسیت :اّللَّ

الَة   نموده و در  پرفروغز نور است. منظور نوری است که قلب مؤمن را در دنیا نما :ن ورٌ  الصَّ
 سازدهای قیامت راهش را روشن یمتاریکی

 دیلل آشاکر :ب ْرَهانٌ 

 نور بسیار زیاد :ِضَياءٌ 

ةٌ  جَّ   دیلل :ح 

و  کند در تالش است. هنمام صبح حركت یم :َيْغد 

 ضه کنندٔه خویشنت استفروشندٔه نفس خویش است. عر :َنْفَسه   َفَبائِعٌ 

َها ْعتِق   آزاد کنندٔه آن است :م 

َها وبِق   هالک کنندٔه آن است: م 

 ترمجه حديث:

پاکزییگ »فرمود:  روايت است که گفت: رسول اهلل از ابو مالک، حارث بن اعصم اشعری 
ها و احلمدهلل بي آسمانکند و سبحان اهلل و ها( را پر یمنییم از ايمان است و احلمدهلل، ترازو )ترازوی نییک

کنند؛ و نماز نور است و صدقه دیلل آشاکر است و صرب روشنایی است و قرآن يا دیلیل است به زمي را پر یم
يا  کردهيا آن را آزاد  د،نکننفع تو يا علیه تو؛ همٔه مردم صبح در تالشند و نفس خویش را معامله یم

 «سازندهالکش یم

 اهميت حديث:

 ها و اهمیت آنها را بیان کرده است.به صورت خمترص اساس خویباين حديث 

 رشح خمترص حديث:

دهد، ابتدا با بیان اين حديث در مجالیت کوتاه مطالب بسیار مهیم را به مسلمانان آموزش یم
باشد سالمیت جسیم که الزمٔه آن سالمت رویح انسان است اهمیت پایک و طهارت که از مجلٔه آنها وضو یم
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نمايد که بیانگر رضورت توجه بدان است زیرا هر عبادیت مطرح کرده و آن را نییم از ايمان معریف یمرا 
 بايد با بدین پاک و به دور از اجاست ااجام گيد تا مورد قبول واقع شود.

است « سبحان اهلل»و « احلمدهلل»سپس ياد و ذکر اهلل عزوجل بیان شده است و رس آمده همٔه اذاکر 
در بر دارد؛ اگر اين اعرتاف و  را های الیه و پاک دانسنت اهلل از هر اکسیت و نقصو سپاس نعمت که شكر

شكر خالصانه برای اهلل صورت پذيرد مسلماً اجر بسیار بزریگ خواهد داشت و ترازوی الیه را از ثواب پر 
 کند.یم

ده و انسان نماز گزار را در مسي و نماز نور ايمان است که راه بندیگ انسان را به سوی اهلل روشن نمو
 دهد.درست قرار یم

 و صدقه عالمت و دیلل صدق ايمان به اهلل و آخرت است.

فرمانربداری و يا در هنمام مصیبت يا ترک حرام، روشنایی راه است و و صرب و شكیبایی مؤمن در راه 
يد و بدان عمل کند در روز تالش نما برای آموخنت و تالوتش قرآن برای کیس که به آن ايمان آورد و

کند. حال آنکه قرآن علیه کیس که ن است و از او دفاع کرده و برایش شفاعت یماقیامت حجت و بره
بدان کفر ورزیده و از آن دوری کرده يا به دستوراتش عمل نکرده باشد حجت است و در روز قیامت از 

 شود.او شاکيت کرده و باعث عذاب و هالکتش یم

يا خود را با فرمانربداری و بندیگ اند،همٔه مردم در تالش و جنب و جوش است اکر دنیا ،و اينچني 
نفس راه گناه و حرام و بندیگ غي اهلل، شوند و يا با انتخابر سعادتمند یم اهلل از بندیگ ديگران آزاد کرده و

 کنندخود را هالک یم

 ختریج حديث:

ری در صحیح و امام امحد بن حنبل در مسند خویش اين حديث را امام مسلم بن حجاج نيشابو
 اندروايت کرده

َهاَرةر  کرتَاب - مسلم صحيح] لر  بَاب - الطَّ
؛ ح فَض  نَدر  بَاقر  - أمحد مسند]  [۳۳۳ال وُُضوءر ن َصارر  ُمس 

َ  شطر روالطه - األ 
 [۳۳۴۹۲املزیان؛ ح يمأل هلل واحلمد اْليمان

 فوايد حديث:

 پاکزییگ در دين اسالمبیان اهمیت و جايماه  -۲
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 بیان فضیلت ذکر اهلل تبارک و تعایل و ثواب بزرگ آن به ویژه احلمدهلل و سبحان اهلل -۳

 شوداثبات ترازویی که در قیامت اعمال با آن وزن یم -۳

 بیان اهمیت و جايماه نماز و اينكه نماز نور ايمان مسلمان است -۴

ي بودن ايمان شخص است زیرا نفس انسان بر حمبت راست بیان فضیلت صدقه و اينكه نشانهٔ  -۷
 مال رسشته شده پس آنکه با هوای نفسش خمالفت نموده و صدقه داد دیلیل آشاکر بر ايمانش است

 گر راه سعادت برای مؤمن استتشویق به صرب و اينكه روشن -۳

هزی از رها کردن توجه نشان دادن به قرآن تا اينكه حجیت برای انسان شود و پر تشویق برای -۵
 قرآن تا مبادا حجیت علیه شخص شود

تشویق انسان به ااجام هر کردار نییک که شخص را از خواری دنیا و عذاب آخرت رهایی خبشد و  -۸
 برد.هشدار نسبت به کردارهای بد که صاحبش را به سوی جهنم یم

ش راه نیک يا بد را انتخاب کند که انسان دارای اراده و اختیار است و خوداين حديث بیان یم -۰
 کندیم

** ** ** 
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 حدیث بيست و چهارم:

 ّها و لطف خداوند بر بندگانشنعمت 

يبر  َعن  
َ
فاريِّ  َذر   أ ر  َعنر  َرَوىٰ  فریَما  انلَّيبِّ  َعنر   الغر نَّهُ   اّللَّ

َ
 إِّن  يِعَبادِ  يَا»: قَاَل  أ

ْمت   لْمَ  َحرَّ مْ بَ  وََجَعلْت ه   َنْفِس  ََعَ  الظ  ًما ْيَنك  َرَّ وا َفالَ  ُم  مْ  يِعَبادِ  يَا .َتَظالَم   َمنْ  إِلَّ  َضالٌّ  لک  ك 
وِن  َهَدْيت ه   مْ  فَاْسَتْهد  ْهِدك 

َ
مْ  يِعَبادِ  يَا . أ ْطَعْمت ه   َمنْ  إِلَّ  َجائِعٌ  لک  ك 

َ
وِن  أ مْ  فَاْسَتْطِعم  ْطِعْمك 

 
 يَا . أ

مْ  ِعَباِدى وِن  ت ه  َكَسوْ  َمنْ  إِلَّ  ََعر   لک  ك  مْ  فَاْسَتْكس  ك  ْكس 
َ
مْ  يِعَبادِ  يَا . 1أ ِْطئ ونَ  إِنَّك   بِاللَّْيلِ  خت 

نَا َوانلََّهارِ 
َ
ْغِفر   وَأ

َ
ن وَب  أ وِن  ،مَجِيًعا اَّل  ْغِفرْ  فَاْسَتْغِفر 

َ
مْ  أ مْ  يِعَبادِ  يَا .لَك  وا لَنْ  إِنَّك  ِّ  َتْبل غ   يض 

وِن  وا َولَنْ ،  َفَتُض   وِن  َنْفِع  َتْبل غ  نَّ  لَوْ  يِعَبادِ  يَا . َفَتْنَفع 
َ
مْ  أ لَك  وَّ

َ
مْ  أ مْ  َوآِخَرك  مْ وَِجنَّ  َوإِنَْسك   ك 

ْتََقٰ  ََعَ  ََكن وا
َ
ل   َقلِْب  أ

مْ  َواِحد   رَج  لِْك  ِف  َذلَِك  َزادَ  َما ِمْنك  نَّ  لَوْ  يِعَبادِ  يَا.  َشيًْئا م 
َ
مْ  أ لَك  وَّ

َ
 أ

مْ  مْ  َوآِخَرك  مْ  َوإِنَْسك  ْفَجرِ  ََعَ  ََكن وا وَِجنَّك 
َ
ل   َقلِْب  أ

لِْك  ِمنْ  َذلَِك  َنَقَص  َما 2َواِحد   رَج   يَا.  َشيًْئا م 
نَّ  لَوْ  يِعَبادِ 

َ
مْ  أ لَك  وَّ

َ
مْ  أ مْ  َوآِخَرك  مْ  َوإِنَْسك  وا وَِجنَّك  ل وِن  َواِحد   َصِعيد   ِف  قَام 

َ
ْعَطْيت   فََسأ

َ
َّ  فَأ  ك 

تَلَه   إِنَْسان  
َ
ا لَِك ذَ  َنَقَص  َما َمْسأ ص   َكَما إِلَّ  يِعْندِ  ِممَّ ْدِخَل  إَِذا الِْمْخَيط   َيْنق 

 
 إِنََّما يِعَبادِ  يَا . ابْلَْحرَ  أ

مْ  ِهَ  ْعَمال ك 
َ
ْحِصيَها أ

 
مْ  أ مْ  ث مَّ  لَك  َوفِّيك 

 
َ  َفلَْيْحَمدِ  َخْْيًا وََجدَ  َفَمنْ ،  إِيَّاَها أ  َغْْيَ  وََجدَ  َوَمنْ  ،اّللَّ

 3مسلم رواه. « َنْفَسه   إِلَّ  نَّ يَل ومَ  فَالَ  َذلَِك 

 معریف راوی:

 ۲۸؛ رجوع شود به حديث ابوذر غفاری 

 لکمات جديد:

لْمَ    ستم. در اصل يعین قرار دادن چزیی در جای غي مناسب :الظ 
وا فاَلَ    پس به يکديگر ستم نکنید :َتَظالَم 

                                                           
( به کرسه  سنی، هر دو حصیح می -1  ِسُُكْ َْ : به مضه  سنی و کرسه  سنی  و )َأ َُْسُُكْ  ابشدَأ

ٍِ َرُجٍل َواِحٍد منُك( اب اضافه  )منُك( میدر بریخ از نسخه -2   ابشد که در حصیح مسمل وجود ندارد.های اربعنی، )قَلْ

 (۶۹۱۱مسمل ) -3 
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 خرب از دين گمراه. یب :َضالٌّ 

وِن    ايت خبواهیدپس از من هد :فَاْسَتْهد 

 گرسنه  :َجائِعٌ 

ْطَعْمت ه  
َ
  به او غذا دادم : أ

  برهنه و عریان: ََعر  

  او را پوشاندم :َكَسْوت ه  

ِْطئ ونَ    دهیدکنید، گناه و معصیت ااجام یماشتباه یم :خت 

وِن    پس از من درخواست آمرزش کنید :فَاْسَتْغِفر 

وا لَنْ   ریدتوانش را ندا رسید ،نیم : َتْبل غ 

ِّي   آسیب رساندن به من :ض 

ْتََقٰ 
َ
 با تقوا ترین :أ

ْفَجرِ 
َ
 تبهاکرترین، فاجرترین : أ

 يک زمي :َواِحد   َصِعيد  

  سوزن خیایط :الِْمْخَيط  

ْحِصيَها
 
  کنمشمارم آن را، حساب یمیم :أ

مْ  َوفِّيك 
 
  دهمپاداش آن را به صورت اکمل و تمام به شما یم :أ

 پس مالمت و رسزنش نکند :يَل وَمنَّ  فاَلَ 

 ترمجه حديث:

 اند که فرمود:روايت کرده روايت فرمود که ایشان از اهلل  از پیامرب ابوذر  
ام پس به يکديگر ای بنداگنم؛ من ستم را بر خودم حرام کرده و آن را میان شما حرام قرار داده

 ستم نکنید.
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ام پس از من درخواست هدايت هدايت کرده من او را کهيد جز آناای بنداگنم: همٔه شما گمراه
 کنمکنید شما را هدايت یم

ايد جز آنکه من او را غذا دادم پس از من درخواست غذا کنید شما ای بنداگنم: همٔه شما گرسنه
 دهم.را غذا یم

ايد جز آنکه من او را پوشاندم. پس از من درخواست پوشش کنید شما همٔه شما برهنهای بنداگنم: 
 پوشانم.یمرا 

آمرزم، پس از من درخواست کنید و من تمام گناهان را یمای بنداگنم: شما شبانه روز گناه یم
 آمرزم.آمرزش کنید شما را یم

ای بنداگنم: شما توان آسیب رساندن به من را ندارید تا آسي ی به من برسانید و توان نفع رساندن به 
 من را ندارید که نفیع به من برسانید.

تان مانند با تقواترین شخص شما شوند اين ها و جنیانو انسان بنداگنم: اگر از اول تا آخر شما ، ای
 افزايد.امر چزیی بر ملک و هسیت من نیم

تان مانند تبهاکرترین شخص شما شوند اين ها و جنیانای بنداگنم: اگر از اول تا آخرتان و انسان
 اکهد.امر چزیی از ملک و هسیت من نیم

د و از من همه در يک زمي بایستن تانها و جنیانای بنداگنم: اگر از اول تا آخرتان و انسان
کند اش را بدهم اين امر از آچنه نزدم هست چزیی را کم نیمدرخواست کرده و من به هر انسان خواسته

 کندآن مقدار که سوزن اگر در دریا فرو کرده شود کم یمجز 

ت به صور را شمارم و سپس پاداش آنهمان کردارتان است که برايتان باز یم ای بنداگنم: همانا اين
پس هر کس نیک يافت اهلل را سپاس گوید و آنکه غي از آن يافت جز نفسش را  دهم،اکمل به شما یم
 «رسزنش نکند

 اهميت حديث:

ن حديث را هراگه اي در کتابش به نام اذاکر ذکر کرده که ابو ادریس خوالین  امام نووی 
 افتاد. امام امحد بن حنبل نمود به خاطر بزرگداشت و بیان عظمت اين حديث به زانو یمروايت یم

 باشند.؛ زیرا راویان آن همه دمشیق یم«تر از اين حديث ندارنداهل شام حديیث رشیف»گوید: یم
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 رشح خمترص حديث:

کند. در اين روايت یم رورداگر آن را از پ اين روايت يک حديث قدیس است که رسول اهلل 
زیرا ظلم و ستم يعین قرار دادن چزیی در  فرمايد؛حرام بودن ستم و ستمگری را بیان یم حديث خداوند 

و تفاویت ندارد که اين ستم کفر و رشک و احلاد باشد  ،و اين خالف عدل الیه است ؛غي جای اصیل آن
باشد، يا اينكه ستم به نفس خویش باشد که با یم حق اهلل زیرا ستم در  ،ترین انواع ستم استکه بزرگ

گيد و شخص با اين اکر خود را در معرض کیفر و جمازات سخت تعدی و جتاوز و ارتکاب گناه صورت یم
 کند. دهد و خود را مستحق جهنم یمالیه قرار یم

ز شده و با زدن و گرفنت يا اينكه ستم ممکن است در حق هم نواعن باشد که با دشنام و نازسا آاغ
 به اين صورتستم به جانداران ديگر نزی حرام است.  ،يابد اموال به ناحق و جتاوز به جان به ناروا ادامه یم

اين اکر جايز نبوده و از مجلٔه  که مورد و اذيت و آزارشان به آنان ستم روا داردشخص با کشنت یب که
 شود.ستمگری حمسوب یم

ن گفت هر نوع خروج از دستور رشیعت نویع ظلم است که در آخرت بايد توابه طور یلک یم
 حسابش را پس داد و کیفر آن را حتمل نمود.

ترین بهرتین و با ارزش بیان بیكرانش يادآور شده که از لطفبنداگنش را به فضل و  سپس اهلل 
عین تغذيه و بلاس را ياد ها يعین نعمت هدايت که غذای روح است آاغز نموده و سپس نعمت جسم ينعمت
خواهد در همٔه اين موارد و موارد ديگر فقط به او بازگشته و از او شود. خداوند متعال از بنداگنش یمآور یم

و اين مطلب بارها در قرآن و سنت با خبشد ها را یمدرخواست کنند زیرا تنها اوست که اين نعمت
 های خمتلف بیان شده است.عبارت

در اين میان بنداگن مرتکب گناهاین شده که راه جربان آن توبه و بازگشت به شیک نيست که 
سوی اهلل است و بندٔه گناهاکر بايد دست توبه و درخواست آمرزش به سوی اهلل دراز کند که او خبشنده و 

 آمرزنده و مهربان است.

ان چزی را توان سود و زی مانند است و هیچ کس و هیچبايد يقي داشت که اهلل تنها قادر و توانای یب
رساندن به او نيست، و تنها اوست که مالک و صاحب هر سود و زیاین است. پس بايد به سوی اهلل 

 بازگشت و از او درخواست نمود و حاجت خواست.
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اش چزیی را به فرمانروایی و اکری بايد بداند که با عبادت و بندیگهمچنانکه هر انسان عبادت
اکهد؛ نیم واهد کرد همچنانکه گناهاکر با گناه خویش چزیی از ملک و هسیت اهلل ملک اهلل اضافه خن

یه و های الو اين ما هستیم که برای حفظ نعمت نیاز استزیرا اهلل از عبادت و فرمانربداری ما بنداگن یب
 پیمودن راه خوشبخیت به عبادت و ترک گناه نیازمند و حمتاجیم.

ها یه نزی نبايد هیچ شک و ترديدی به خود راه داد چرا که همٔه آفریدهدر فضل و احسان بیكران ال
گيند و اوست که مالک تمایم هسیت و فرمانروای همٔه از خزانٔه لطف و احسان نامتنایه الیه روزی یم

 جهانیان است.

 شود که آچنه در جهان واين مطلب بسیار مهم را به بنداگنش يادآور یم و در نهايت خداوند 
آخرت برداشت خواهند کرد نتیجٔه همان اکرها و عملكردهای دنیای خودشان است که خداوند پاداش 

دهد و در اين زمینه هر کس به خویب دست يافت پس خدایش را شكر ها را بدی یمها را خویب و بدیخویب
مالمت و  کند که او را نعمت هدايت و توفیق خوشبخیت داده است و در غي اينصورت جز خودش را

 رسزنش نکند که انتخاب خود او بوده است.

 ختریج حديث:

اين حديث را امام مسلم در صحیح و امام ترمذی در جامع و امام ابن ماجه در سَن و امام امحد در 
 اند.مسند روايت کرده

ِّ  کرتَاب - مسلم صحيح] ربر
لَةر  ال  َدابر  َوالصِّ یمر  بَاب - َواْل  رر

؛ح حَت  ل مر َفةر  کرتَاب - جامع الرتمذي][ ۳۷۵۵الظ  یَاَمةر  صر  ال قر
قَائرقر  ر  رَُسولر  َعن   َوال َوَرعر  َوالرَّ ُ  َصیلَّ  اّللَّ  کرتَاب - ماجه ابن سنن] [۳۴۰۷باب ما جاء يف صفة أواين احلوض؛ح– وََسلَّمَ  َعلَی هر  اّللَّ

در  نَدُ  - أمحد مسند[ ]۴۳۷۵باب ذکر اتلوبة؛ ح  –الز ه  ن َصارر  ُمس 
َ َ  األ  ُ  رَضر  [۳۹۰۲۹حديث أيب ذر؛ح– َعن ُهم   اّللَّ

 فوايد حديث:

از پرورداگرش روايت نموده که به آنها حديث قدیس گفته بریخ از احاديث را رسول اهلل  -۲
 شودیم

 خداوند ظلم را بر خود حرام نموده و خود را از آن مرباء دانسته و صاحب عدالت اکمل است -۳

 ها حرام کرده است چه به خودشان باشد يا به ديگراننسانخداوند ظلم را برای ا -۳

 ها به اهلل عزوجل نیازمند هستند تمایم آفریده -۴
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 هدايت برترین نعمت پس از وجود است و بايد آن را از اهلل درخواست کرد -۷

خداوند دوست دارد که بنداگنش تمام احتیاجات خود را چه امور ديین و چه دنیوی از او  -۳
 است کنند و اين به خاطر رمحت و لطف بسیار زیاد اهلل استدرخو

 راه پاک شدن از گناهان توبه و درخواست آمرزش از اهلل متعال است -۵

 اهلل مالک و فرمانروای مطلق است و هیچ کس توان رساندن سود يا زیان به او را ندارد -۸

رساند و گناه بنداگن برای ای نیمايدهنیازی اهلل اين است که اطاعت بنداگن او را فاز کمال یب -۰
 وی رضری ندارد.

 نمايدها تشویق یمها و دوری از بدیاهلل متعال در اين حديث بنداگنش را به ااجام نییک -۲۹

آنکه خداوند به وی توفیق نییک دهد خوشبخیت دنیا و آخرت را به دست آورده و آنکه  -۲۲
 بيند آن هنمام که پشیماین سودی ندارد.زیان یم کوتایه کرده و کردار ناشایست ااجام دهد

** ** ** 
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 حدیث بيست و پنجم:

 ها و فضيلت یاد اهللرقابت در نيکی 

يبر  َعن  
َ
ي َضاً  َذر   أ

َ
نَّ  أ

َ
ن   نَاًسا : أ َحابر  مر ص 

َ
ِّ  قَالُوا رَُسولر اهللر  أ رلنَّيبر ؛ رَُسوَل  يَا:ل ر  اّللَّ

ُل  َذَهَب  ه 
َ
ثُورر  أ جُ  ادل 

ُ
،براأل قُونَ  نَُصوُم، َکَما َوَیُصوُمونَ  ،نَُصّلِّ  َکَما يَُصل ونَ  ورر  برُفُضولر  َوَیتََصدَّ

م   رهر َوال م 
َ
َولَيَْس »: َقاَل . أ

َ
مْ  اّللَّ   َجَعَل  َقدْ  أ ق وَن ؟! َما لَك  دَّ لِّ  إِنَّ  تَصَّ ِّ  َصَدقَةً  تَْسبِيَحة   بِك   تَْكبَِْية   َوك 

ِّ  َصَدقَةٌ  ِّ  َدقَةٌ َص  ََتِْميَدة   َوك  ْمرٌ  َصَدقَةٌ  َتْهلِيلَة   َوك 
َ
وِف  وَأ ْنَكر   َعنْ  َوَنْهٌ  َصَدقَةٌ  بِالَْمْعر   َوِف  َصَدقَةٌ  م 

مْ  ب ْضعِ  َحِدك 
َ
ر  رَُسوَل  يَا قَالُوا. «َصَدقَةٌ  أ تر : اّللَّ

 
يَأ

َ
َحُدنَا أ

َ
َوتَهُ  أ یَها َلُ  َوَیُکونُ  َشه  ر   فر ج 

َ
: قَاَل  ؟! أ

ْيت مْ »
َ
َرأ

َ
َكانَ  َحَرام   ِف  َضَعَهاوَ  لَوْ  أ

َ
َالَلِ  ِف  َوَضَعَها إَِذا فََكَذلَِك  !ِوْزٌر؟ َعلَْيهِ  أ ْجرٌ  َِل   ََكنَ  ؛احلْ

َ
 رواه. « أ

 1مسلم

 معریف راوی:

 ۲۸؛ رجوع شود به حديث ابوذر غفاری 

 لکمات جديد:

 مردیم.  نَاًسا:

ْهل  
َ
ث ورِ  أ  ثروتمندان  : ال 

ولِ  ض  ْمَوالِِهْم : بِف 
َ
 های اضافه شاناییدار أ

ق وَن : دَّ  در اصل تتصدقون بوده است. يعین صدقه بدهید تَصَّ

:  سبحان اهلل گفنت تَْسبِيَحة 

 اهلل اکرب گفنت تَْكبَِْية  :

 احلمد هلل گفنت : ََتِْميَدة  

:  الهلإ إال اهلل گفنت َتْهلِيلَة 

                                                           
 (۱۹۹۳مسمل ) -1 
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 همبسرتی  ب ْضِع:

:   لتش را َشْهَوتَه 

 گناه، معصیت وِْزٌر:

 ه حديث:ترمج

ای رسول »به پیامرب گفتند:  ای از ياران رسول اهلل روايت نموده که عده ابوذر غفاری
گيند همانگونه خوانیم، و روزه یمخوانند همانگونه که ما نماز یمخدا، ثروتمندان اجرها را بردند، نماز یم

 دهند. شان صدقه یمهای اضافهگيیم و از داراییکه ما روزه یم

مود: مگر اهلل برای شما آچنه با آن صدقه دهید قرار نداده است؟! همانا هر سبحان اهلل گفنت فر
صدقه است و هر اهلل اکرب گفنت صدقه است و هر احلمدهلل گفنت صدقه است و هر الهلإ إال اهلل گفنت 

ما بسرتی شصدقه است و فرمان به اکر نیک صدقه است و بازداشنت از منكر و زشیت صدقه است و در هم
سازد و در اين اکر برایش اجر صدقه وجود دارد. گفتند: ای رسول خدا، آيا يکی از ما شهوتش را برآورده یم

از راه حالل  که پس اينچني هنمایم کرد گناه نداشت؟است؟ فرمود: آيا اگر آن را از راه حرام برآورده یم
 دهد دارای اجر است.ااجام یم

 اهميت حديث:

گوید: اين حديیث با عظمت است زیرا قواعد ارزشمندی تیم در رشحش بر اربعي یمابن حجر هی
 از قواعد دين را در خود دارد.

 رشح خمترص حديث:

های رشیع يادآور مردم را به اهمیت و فضیلت ذکر و نیایشدر اين حديث رشیف رسول اهلل 
توانستند انفاق كه مانند ثروتمندان نیماز اين شود و اين هنمایم است که تعدادی از فقرای صحابه یم

ها آنان را همرایه در حایل که ثروتمندان مانند فقرا در نماز و روزه و ساير عبادت ،کنند ناراحت بودند
 کردند.یم

راه جربان اين اجر و پاداش و ثواب رسیدن به پاداش صدقه را بیان فرمود که  پس رسول اهلل
ای برای خودتان اجر کسب کنید که رسآمد آنها را اکر نیک و عمل پسنديدهتوانید با هر نوع شما هم یم
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باشند. همچني امر به معروف و نیه از اذاکر رشیع مانند : سبحان اهلل، احلمدهلل، اهلل اکرب و الهلإ إال اهلل یم
ز راه وتش امنكر را نزی صدقه معریف نمودند. و بیان نمودند که حیت شخص مسلمان در برآورده ساخنت شه

شود. در اينجا بود که اين سخن شگفیت حالل يعین همبسرتی با همرس رشیع نزی صاحب اجر و پاداش یم
بریخ را بر انگیخت و پرسیدند: ای رسول خدا: آيا در برآورده ساخنت شهوت نزی برای ما اجر است؟ و پاسخ 

ل اجر و ثواب دارد و اين پاداش تنها به پس از راه حال شنیدند بله زیرا اگر از راه حرام باشد گناه است
شود بلكه ااجام هر اکر حالیل که با نیت بندیگ اهلل و دوری از حرام باشد برآورده ساخنت شهوت حمدود نیم

 باشد.دارای اجر و پاداش یم

 توان فهمید که اسالم دروازٔه نوافل را برای هممانیم ،بسیار ارزشمند پس با توجه به اين فرمایشاتر 
 اش برای آخرت خویش اجر و پاداش اندوخته سازد.گسرتده است تا هر کس بر حسب توان و رغبت

يعین همانگونه که  ،تواند مایل باشد و هم معنویهم یم فهمیم که صدقه ،همچني از اين روايت یم
ست آورد ، با ذکر ها صدقه داده و به ديگران کمک نمود و اجر و پاداش به دتوان با بذل و خبشش دارایییم

 توان همان ثواب را به دست آورد.های مستحب و نافله نزی یمو نیایش و ااجام عبادت

 ختریج حديث:

و ابوداود آن را با لفظی  انداين حديث را امام مسلم در صحیح و امام امحد در مسند روايت کرده
 ديگر روايت کرده است

اَکةر  کرتَاب - مسلم صحيح] نَدُ  - أمحد مسند ] [۲۹۹۳أن اسم الصدقة يقع َع ك نوع من املعروف؛ح باب بیان– الزَّ  ُمس 
ن َصارر 

َ َ  األ  ُ  رَضر ب َواُب  -کتاب األدب  – داود أيب سنن ] [۳۹۰۳۲؛ححديث أيب ذر  – َعن ُهم   اّللَّ
َ
مر  أ  [۷۳۴۳؛ ح انلَّو 

 فوايد حديث:

 هابه ااجام اکرهای نیک و رقابت در خویباشتیاق صحابه  -۲

 گذاردبر اساس مال میان اشخاص تفاوت نیم ،شود و اسالمصدقه تنها به اموال حمدود نیم -۳

 شودتر خواهد شد و درک آن بهرت یماگر علت و سبب هر اکری بیان شود موضوع روشن -۳

 تشویق به ذکر و ياد اهلل  -۴

های ديگری شود بايد عبادتها حمروم هر کس به خاطر عدم توانایی، از ااجام بریخ از عبادت -۷
 که در توان دارد را بيشرت ااجام داده تا آن را جربان کند
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 نیكو از امور حالل اجر و پاداش دارد استفادهٔ  -۳

 تشویق به امر به معروف و نیه از منكر -۵

 های خي که از لطف خداوند متعال استتنوع و فراواین راه -۸

جر و پاداش برای کیس که شهوتش را از راه حالل برآورده ا مرشوعیت قیاس، زیرا پیامرب  -۰
سازد از طریق شباهت آن به گناهاکر شدن کیس که شهوتش را از راه حرام برآورده سازد اثبات نمود و آچنه 

 در اين حديث بیان شده از مجلٔه قیاس معكوس است.

** ** ** 
  



113 
 

 حدیث بيست و ششم:

 های خيرفراوان بودن راه 

یبر  َعن  
َ
ر  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  ُهَری َرةَ  أ الََمٰ  ك   » : اّللَّ َّ  َصَدقَةٌ  َعلَْيهِ  انلَّاِس  ِمنَ  س   ، ك 

ْمس   فِيهِ  َتْطل ع   يَْوم   َل  2ِعي  َوی   َصَدقَةٌ  اِلثْْنَْيِ  َبْيَ  1يْعِدل    الشَّ وْ  َعلَْيَها َفَيْحِمل ه   َدابَّتِهِ  ِف  الرَّج 
َ
 أ

يَِّبة   َوالََْكَِمة   َصَدقَةٌ  َمَتاَعه   ْيَهاَعلَ  َِل   3َفع  يَرْ  لِّ وَ  َصَدقَةٌ  الطَّ ِ  إََِل  ْمِشيَهايَ  4َخْطَوة   بِك  الَة  َصَدقَةٌ  الصَّ
َذىٰ  5ِميط  ی  وَ 

َ
ِریقِ  َعنِ  األ  6ومسلم ابلخاري رواه.  « َصَدقَةٌ  الطَّ

 معریف راوی:

 ؛ رجوع شود به حديث نهم. ابوهریره 

 لکمات جديد:

الََمٰ   های بدن انسانمفصل :س 
 کندطلوع یم :َتْطل ع  

 کندمیان دو نفر عدل و مساوات برقرار یم :اِلثْْنَْيِ  َبْيَ  يْعِدل  

 رساندکند. ياری یمکمک یم : ي ِعي  

 اشوسیلٔه سواری : َدابَّتِهِ 

 کنددرست یم اش راکند، يا اينكه عیب وسیلهاو را برای سوار شدن ياری یم :َعلَْيَها ْحِمل ه  َفيَ 

 اکالیش را : َمَتاَعه  

يَِّبة   الََْكَِمة    شودسخن نیک. شامل هر نوع سخین یم : الطَّ

                                                           
 یعدل: اب مض لم ای فتح لم هر دو حصیح است....« تَْعِدُل بنَْیَ اِلثْننَْیِ  -قَاَل  »لفظ امام خباری است در صیح مسمل أ مده: « یعدل» -1 

 یعنی: اب مض نون ای فتح نون هر دو حصیح است. -2 

 یرفع: اب مض عنی ای فتح عنی هر دو حصیح است. -3 

 به فتح خاء ای مض خاء هر دو حصیح است.خطوة:  -4 

 مییط: اب مض طاء ای فتح طاء هر دو حصیح است. -١ 

( در روایت مسمل افعال به جای ایء اب اتء هستند )تعدل، تعنی ...( چنانکه در نسخه  اربعنی متعلق به مکتبة ۱۹۹۰( و لفظ از خباری است ، مسمل )۶۰۸۰خباری ) -8 

 ونه است. خاصة ش بام سرضموت ، اینگ
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 اگم ، قدم : َخْطَوة  

 کندبرطرف یم کند،دور یم :ي ِميط  

َذىٰ 
َ
 هر چزیی که اسباب اذيت و ناراحیت را فراهم کند. مزاحم، اذيت، : األ

 ترمجه حديث:

فرمود: بر هر مفصیل از انسان صدقه الزم  ست که گفت: رسول اهلل روايت ا از ابوهریره 
کند)اين اکر کند ، شخیص که اصالح و آشیت میان دو نفر اُياد یماست، هر روز که خورشید طلوع یم

يا بار و وسايلش را بر آن کند ،اش ياری یمو کیس را در سوار شدن به وسیله برای او( صدقه است،
دارد صدقه است و مزاحم است و سخن نیكو ، صدقه است و هر اگیم که به سوی نماز بریم گذارد صدقهیم

 کند صدقه است.را از رس راه دور یم

 اهميت حديث:

يکی از اهداف اسالم يکدل کردن و احتاد مسلمانان و تقویت شكوه و اقتدار آنان و پيوزی بر 
آيد و اين حديث رشیف به ی و تکافل به دست نیمدشمنانشان است و اين اهداف جز با هماکری و همیار

 سازد.همي امر يعین هماکری و همیاری میان مسلمانان رهنمون یم

 رشح خمترص حديث:

کند که اکر نیک در اسالم به اکرهای اين حديث اصیل فراگي دربارٔه کردار نیک است و بیان یم
ديده شود اکر نیک و پسنرفاه و آسایش مردم یم فردی خالصه نیم شود بلكه تمایم آچنه باعث خوشبخیت و

 است و مانند صدقه اجر و پاداش دارد.

از مجلٔه اين اکرهای نیک اصالح و سازش میان افرادی است که با يکديگر اختالف دارند و 
اُياد آشیت میان افراد امری است که در قرآن کریم نزی بسیار به آن تأکید شده است. همچني هماکری و 

 اون با مردم در رفع نیازهای مرشوع آنها امری نیک و پسنديده است.تع

ویب و خ سوی سخن نیک هر نویع که باشد از ذکر و داع گرفته تا سالم و پند و نصیحت و دعوت به
دارد تا نمازش را ادا کند نزی بر اجر نیه از بدی همٔه اينها صدقه است. اگیم که انسان به سوی مسجد بر یم

رسند مانند از افزايد و برای او صدقه است. حیت اموری که در ظاهر کوچک به نظر یمانسان یم و پاداش
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رود و چه بسا همي عمل کوچک شخص را وارد بي بردن مزامحیت که در راه مردم است صدقه به شمار یم
 بهشت کند چنانکه در احاديث ديگر به اين امر اشاره شده است. 

آمده بیان شده که دو ركعت  2ابوداود و سَن 1ي حديث که در صحیح مسلمدر روايت ديگری از هم
د دهکند و اين نشان یمبسنده یم های بدن الزم است،هایی که بر مفصلنماز ضیح برای ادا کردن صدقه

 توان با دو ركعت نماز ضیح اين اجر را به دست آورد.که در صورت عدم توانایی بر ااجام اين اکرها یم

گوید: اسالم آئي زندیگ است و لا هر کس نسبت به به هممان یمم با بیان اين نکات مهم اسال
تفاوت باشد  و خي و صالح مردم را در نظر نداشته باشد قطعاً در ايمان و دينداری او نویع اين امور یب

  اش را خوب بشناسد و اجرا کند.خلل و نقص وجود دارد زیرا نتوانسته دين

 يث:ختریج حد

 اند.اين حديث متفق علیه است، يعین امام خباری و امام مسلم آن را از يک صحابه روايت کرده

َهادر  کرتَاب - ابلخاري صحيح] ر
َير  اجل  َخذَ  َمن   بَاب - َوالسِّ

َ
اَکبر  أ اَکةر  کرتَاب - مسلم صحيح[]۳۰۸۰َوََن ورهر؛ح برالرِّ  باب – الزَّ

 [۲۹۹۰املعروف؛ح من نوع ك َع يقع الصدقة اسم أن بیان

 فوايد حديث:

های اهلل است که نیاز به ترین نعمتهای آدم و سالمیت آن از بزرگشلک منظم استخوان -۲
 سپاسگزاری دارد

 های نییکفراوان بودن راه -۳

 شود بلكه هر اکر نییک در اسالم صدقه استصدقه به مال حمدود نیم -۳

 نیکتشویق به مداومت بر نوافل و اکرهای  -۴

 فضیلت صلح و آشیت بي مردم -۷

 دعوت شخص مسلمان برای ياری رساندن به نیازمندان و استحاکم برادری میان مسلمانان -۳

 تشویق به هر سخن نیكویی از مجله ذکر و قرائت قرآن و آموزش و دعوت -۵

                                                           
...» ۱۶۶حصیح مسمل ح -1   «یُْصِبُح عَََل ُك ِ ُساَلَمى ِمْن َأَحِدُُكْ َصَدقَة 

 ۱۶۸۹سنن أ َ داود ح -2 
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 فضیلت اگم برداشنت به سوی مسجد برای ادای نماز مجاعت -۸

 باب آزار و اذيت مردم و سیع در رفاه و آسایش آنهافضیلت از بي بردن اس -۰

** ** ** 
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 حدیث بيست و هفتم: 

 شناخت نيکی و گناه

َعانَ  ب نر  انلَّوَّاسر  َعنر  ِّ  َعنر  َسم  ْسن   الِْْب  » : قَاَل  انلَّيبر  ِف  َحاكَ  َما َواإِلْثم   اخلْ ل قِ  ح 
نْ  َوَكرِْهَت  1َنْفِسَك 

َ
لِعَ  أ  .2مسلم رواه.  « س  انلَّا َعلَْيهِ  َيطَّ

بَد   ب نر  َوابرَصةَ  َوَعن    َتی ُت  : قَاَل  َمع 
َ
ر  رَُسوَل  أ ل   ِجْئَت »: َفَقاَل   اّللَّ

َ
. «؟ الِْْبِّ  َعنِ  تَْسأ

نَّْت  َما الِْْب  : قَلَْبَك  اْسَتْفِت » :قالفَ  َنَعم  : قُلُت 
َ
نَّ إََِلِْه الَقْلب   انلَّْفس   إََِلْهِ  اْطَمأ

َ
 امَ  ْثم  َواإلِ  ، َواْطَمأ

دَ  انلَّْفِس  ِف  َحاكَ  ْدرِ  ِف  َوتََردَّ ْفَتاكَ  َوإِنْ  الصَّ
َ
ْفَتْوكَ  انلَّاس   أ

َ
 نََدي  ُمس   يف ناهُ ی  َروَ  حسن   حديث  . « َوأ

ِّ  حنبل   ب نر  أمحدَ : اْلمامي اررمر َُهَما اهلُل َتَعایَل ـ وادلَّ  .3حسن بإسناد ـ رمَحر

 معریف راوی:

  بن عمرو بن قر  العامری الباليبنّواس بن سمعان بن خال -۲

  خودش و پدرش صحابه هستند، همراه با پدرش نزد پیامرب  آمده و پیامرب  برایش
 هديه نمود پس وی آنها را پذيرفت. هایی را به رسول اهلل داع نمود، کفش

 آورندها به شمار یماز اصحاب صفه بود و در شام سكین گزید و او را از شایم 

 ۲۵  از پیامرب حديث روايت نموده است 

 سال تودل و وفاتش مشخص نيست 

 وابصة بن معبد أسدی، أبو شداد يا أبو قِرصافة -۳

  در سال نهم با ده گروه از قومش بین اسد نزد پیامرب  آمدند پس مسلمان شده و به
 سوی قومش بازگشت

 رفت و قربش در کنار  و کوفه و الرقة نقل ماکن کرد و در الرقة از دنیا 4سپس به اجلزیره
 مسجد جامع رافقه است.

                                                           
 ابشدلکمه  صدرك میدر روایت دیگری از حصیح مسمل به جای نفسك ، -1 

 (۶۹۹۶/۱۹مسمل ) -2 

 (.۶۹۱۹(، وادلاريم )۱/۶۶۸مس ند امام امحد ) -3 

 اندمیی اجلزیره منطقه ای جغرافیایی در شامل عراق می ابشد که کوه های أ انتویل و رود های دج ه و فرات أ نرا احاطه کردهدر منابع قد -4 
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  ٔگریستاو گفته شده که بسیار یم درباره 

  از پیامرب ۲۲ حديث روايت نموده است 

 لکمات جديد:

:  شودنییک، اسیم که شامل هر نییک و اکر خوب یم الِْْب 

ْسن    اخالق نیكو اخلْ ل ِق: ح 

 گناه و معصیت اإِلْثم  : 

 ر و کراهیت اُياد کردتنیگ و تنف : َحاكَ  

 بد و زشت دانسیت، خوش نداشیت َكرِْهَت :

لَِع :  آاگه شود. بداند َيطَّ

 فتوی بگي برپس، اْسَتْفِت :

نَّْت: 
َ
  آرام گرفت اْطَمأ

َد :  قرار گشت. یبمرتدد شد، تََردَّ

ْفَتاَك :
َ
و ین فتوا دهنداگن به تيع« أفتاک املفتون»در روايت مسند امام امحد آمده به تو فتوا دادند.  أ

 فتوا دادند

 ترمجه حديث:

فرمود: نییک اخالق نیک است و گناه  روايت است که رسول اهلل  از نواس بن سمعان 
امام « آچنزیی است که درونت هراس و اضطراب اُياد کرده و دوست نداشته بایش مردم از آن آاگه شوند

 مسلم آن را روايت کرده است.

ای آمده»آمدم پس فرمود:  روايت است که گفت: نزد رسول اهلل  بد و از وابصة بن مع
ه و نییک چزیی است که نفس به آن اطمینان داشت از قلبت برپس،»؟ گفتم بله. فرمود:« برپیسدربارٔه نییک

قلب با آن آرامش بگيد و گناه چزیی است که در نفس هراس و نگراین اُياد کرده و در سينه ترديد بوجود 
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اين حديث را در مسند امام امحد و امام داریم با سند حسن روايت « ورد هرچند که مردم تو را فتوا دهندآ
 ايم.کرده

 اهميت حديث:

و بلكه از خمترص ترین  گوید: اين حديث از سخنان جامع رسول اهلل ابن حجر هیتیم یم
« اثم»الق پسنديده را در بر دارد و ای است که تمایم اکرهای نیک و اخ)نییک( لکمه« بر»آنهاست زیرا 

کوچک و بزرگش را گرد آورده است و به همي دیلل ای است که تمایم کردارهای بد و زشت،)گناه( لکمه
 اين دو را در مقابل يکديگر ذکر نموده و آنها را متضاد هم دانسته است. پیامرب 

 رشح خمترص حديث:

آموزد که بسیار با گي و جامع را به امت خویش یممطل ی فرا در اين حديث رشیف رسول اهلل 
ها است که رشیعت اسالم پيوانش را به شناخت آنها و ها و بدیاهمیت است و آن اساس و ریشٔه نییک

 خواند.ها فرا یمها و دوری از بدیعمل به مقتضای خویب

یک با ديگران باشد و رفتاری و برخورد نيا همان نییک ممکن است به معنای احسان و خوش« بر»
هایی که اسالم به آن فرمان ممکن است به معنای ااجام همٔه اکرهای نیک و به جای آوردن تمایم عبادت

 داده يا تشویق کرده، باشد.

 همانگونه که آشاکر است معنای اول خاص و معنای دو اعم است و در نصوص قرآن و سنت لکمهٔ 
 با هر دو معین آمده است.« رّ بر »

در اين مجله که همان « رّ بر »مقابلر  نقطهٔ باشد که با توجه به ه در اينجا مهم است اين نکته یمآچن
جای آوردن دویم است يعین ااجام اکرهای خوب و به ،توان به راحیت دانست که مرادباشد یمیم« اثم»

معنای اعم و جامع آن در دستورات الیه ؛ هر چند که معنای اول نزی صادق است زیرا ااجام هر اکر نییک 
 احسان و خورشفتاری است.

ا زیر مرتکب آن شدبدی و گناه و معصیت وجود دارد که در هیچ رشايطی نبايد نییک، در مقابلر 
بلكه نفس سالم و فطرت پاک برش نزی از آن متنفر است  دانندآن را بد یم زشت و نازیباست و نه تنها مردم

ام شاکر ااجآکند همچنانکه انسان پاک فطرت از تنفر و اضطراب یمو قلب انسان با ارتکاب آن احساس 
 هراسد.دادن گناه رشم دارد و از رسوایی و روسیایه گناه در جامعه یم
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دهد که آن اطمینان و ها را نشان یمها و بدیاين حديث به شخص مسلمان مزیان سنجش خویب
يد جهت خمالفت با اصول و نصوص قطیع رشیعت  آرامش قل ی است؛ ویل اين يک قاعدٔه مطلق نيست و نبا

اهل بدعت برای ارتکاب خمالفات رشیع به استفتاء قل ی و اهلامات از آن سوء استفاده کرد چنانکه 
کنند و از طریف ديگر عدم اطمینان عوام در نپذيرفنت احاکیم مانند قرص و مجع نماز نفیس خویش استناد یم

ر فاقد اعتبا یع و احاکیم مانند آن که مبین بر ادٔل ثابت رشیع است،در سفر و افطار روزه با عذر رش
باشد؛ بلكه اين قاعده در جهت راعيت تقوی و جانب احتیاط در احاکم عمیل دين است و شايد مانند یم

دعوت به راعيت تقوا و دوری از شبهات « دع ما يریبك»و حديث « إن احلالل بي وإن احلرام بي»حديث 
 باشد.

 ریج حديث:خت

حديث اول را امام مسلم در صحیح خود روايت نموده است و روايت دوم را امام امحد در مسند و 
ر ای ديگدانند و عدهروايت وابصة بن معبد را عموم حمدثي ضعیف یم اند.اما داریم در سَن روايت کرده

 رسانند.آن را به خاطر طرق ديگر آن به درجٔه حسن یم

ِّ  تَابکر  - مسلم صحيح] ربر
لَةر  ال  َدابر  َوالصِّ نَدُ  - أمحد مسند] [۳۷۷۳باب تفسي الرب واْلثم؛ح – َواْل  یِّيَ  ُمس  امر  – الشَّ

ُیُوعر  کرتَابر  - ادلارم [ ]سَن۲۵۷۴۷؛ححديث وابصة بن معبد األسدی   [۳۷۳۳باب دع ما يریبك إیل ما ال يریبك؛ ح– ابل 

 فوايد حديث:

 فتاری و اخالق نیكو ربیان مزنلت بزرگ خوش -۲

 خداوند متعال بنداگنش را بر شناخت حقیقت و آرامش يافنت نسبت به آن رسشته است -۳

 توان از باطل تشخیص دادرشیعت به صورت یلک واضح و آشاکر است و حق را یم -۳

 تر استدهد آاگهتواند حرام را حالل کند و شخص مؤمن به حقیقت اکری که ااجام یمفتوی نیم -۴

 گيدکند و آرامش را از انسان یمیم یقرارانسان را دچار هراس و یب ،گناه و معصیت -۷

 ترسد و حیا دارد.مؤمن از فاش شدن گناه یم -۳

** ** ** 
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 حدیث بيست و هشتم: 

 شيوا پند و اندرزی

يبر  َعنر 
َ
یح   أ َباضر  اَجر ر  َیةَ  ب نر  ال عر ر  رَُسوُل  َوَعَظنَا: قَاَل  َسارر َظةً   اّللَّ لَت   َمو عر ن َها وَجر  مر

ن َها وََذَرفَت   ال ُقلُوُب  نَّها : َفُقل نَا يَا رَُسوَل اهللر  ال ُعُیوُن ، مر
َ
َظةُ َکأ نَا ، ُموَدِّع   َمو عر و صر

َ
وِصيك  » :قَاَل  فَأ

 
 مْ أ

ِ  بَِتْقَوى ْمعِ  اّللَّ اَعةِ  َوالسَّ ْم  َوإِنْ  َوالطَّ َر َعلَْيك  مَّ
َ
مْ  يَِعْش  نْ مَ  فَإِنَّه   ؛ َعْبدٌ تَأ  اْختاِلَفًا َْيَىفََس  ِمْنك 

مْ  َكثِْيًا ْنَِّّت  َفَعلَْيك  نَّةِ  بِس  وا الَْمْهِديِّيَ  الرَّاِشِدينَ  اخلْ لََفاءِ  وَس   مْ َوإِيَّاك   بِانلََّواِجذِ  َعلَْيَها َعض 
َْدثَاِت  ورِ؛ َوُم  م 

 
َّ  فَإِنَّ  األ ي  والرتِّ   داود أبو رواه. « َضالَلَةٌ  بِْدَعة   ك  ذر يث  :  وقَاَل  مر یح   َحَسن   َحدر  .1َصحر

 معریف راوی:

 عرباض بن ساریه السلیم 

 ای است که اسالم ای مشهور و از پيشمامان است و گفته شده چهارمي صحابهصحابه
 آورده است

  گریستندای بود که بسیار یماز اهل صفه بود و از مجله صحابه 

 دبعدها در محص از رسزمي شام سكونت گزی 

 ۳۲  حديث از پیامرب روايت نموده است 

  هجری در دوران حكومت ابن زبي ۵۷در سال  وفات يافت 

 لکمات جديد:

 پند و اندرز؛ يادآوری عواقب: َمْوِعَظةً 
 ترسید، به هراس آمد : وَِجلَْت 

 اشک رخیت ، گریان شد: َذَرفَْت 

ع   َودِّ  خداحافظی: م 

ْوِصَنا
َ
 ما را سفارش کن :فَأ

                                                           
 ( .۶۳۱۳(، ترمذي )۱۳۹۱ابوداود ) -1 
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ْمعِ  اَعةِ  السَّ  شنیدن و اطاعت کردن :َوالطَّ

َر  مَّ
َ
 امي شد :تَأ

 زندیگ کند: يَِعْش 

مْ   اسم فعل به معنای فعل امر است. يعین: بر شما است، تمسک جویید: َعلَْيك 

گر منظور ابوبکر و عمر و عثمان و جانشينان هدايت يافته و هدايت: الَْمْهِديِّيَ  الرَّاِشِدينَ  اخلْ لََفاءِ 
 ست.ا َع 

وا  حمکم بگيید :َعض 

 های آسیابدندان :انلََّواِجذِ 

مْ   برپهزیید، دوری کنید: إِيَّاك 

َْدثَاِت  ورِ  ُم  م 
 
 امور نو در دين که اصیل در رشیعت ندارند :األ

 ترمجه حديث:

ما را اندرز داد. اندرزی  روايت است که گفت: رسول اهلل  از ابو اجیح عرباض بن ساریه 
ریزان شد پس گفتیم: ای رسول خدا، گویی که اندرز ن هراسان گشته و ديداگن اشککه دهلا از آ

خداحافظی است پس ما را سفارش کن. فرمود: شما را به راعيت تقوای اهلل عزوجل و شنیدن و 
ای بر شما امي شود و قطعاً هر يک از شما زنده کنم حیت اگر بردهفرمانربداری )از ویل امرتان( سفارش یم

ته من و سنت جانشينان رهیاف ست تمسک به سنتر ا پس بر شما ،کندشد اختالفات بسیاری را مشاهده یمبا
 «و هدايتگرم ، آن را حمکم بگيید و از امور نو در دين برحذر باشید که همانا هر بدعیت گمرایه است

 اهميت حديث:

پس از  انسلمانو تمایم م به اصحابش  است که پیامرب  مهم اين حديث شامل وصییت
امتش را به آچنه  خود نموده که در اجرای آن خوشبخیت دنیا و آخرت نهفته است؛ در اين حديث پیامرب

 کند.يعین: چنگ زدن به سنت و دوری از بدعت و گمرایه، سفارش یم ضامن اجات و هدايت آنهاست
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 رشح خمترص حديث:

فرمايد: را روايت کرده و یم یامرب ای بسیار مهم از پماجرای موعظه عرباض بن ساریه 
شود که اين موعظه های ديگر معلوم یمبلیغ و شیوایی ايراد فرمود که از روايت موعظهٔ  روزی پیامرب 

غي از اوقات معروف مانند خطبٔه مجعه و عید  توان فهمید رسول اهلل و لا یم 1بعد از نماز صبح بوده
 توان فهمید اين استفرمود. موضوع ديگری که از اين روايت یمت یمنزی در صورت نیاز اصحاب را نصیح

پند و اندرز خویش را با بالغت و فصاحت باالیی بیان نمودند و چنان همه را حتت تأثي  که رسول اهلل 
 یهای بيشرتاست و لا درخواست توصیه کردند آخرین سخنان پیامرب قرار دادند که احساس یم

وان اين برداشت را نمود که شخص سخرنان و واعظ بايد در حد توانش از روش و اسلویب تنمودند پس یم
استفاده نمايد که بتواند در کمال سادیگ حق مطلب را از نظر اهمیت و ارزش ادا نمايد و اين خود به شیوایی 

 د.وشحلن سخن و انتخاب لکمات و الفاظ مناسب بستیگ دارد که به آن فصاحت و بالغت گفته یم

 توان به اين موارد اشاره کرد:دربارٔه صفات موعظٔه موفق یم

 انتخاب درست موضوع -۲

 شیوایی و بالغت سخن -۳

 کوتاه بودن گفتار و طوالین نکردن سخن -۳

 انتخاب زمان و موقعیت مناسب -۴

خبش دوم سفارش خویش را به آيندٔه امت و راه حل برون رفت از مشالکت و  رسول اهلل 
 فات اختصاص دادند که بسیار با اهمیت استاختال

کنم فرمودند که شما را به تقوا و فرمانربداری از ویل امر )امي و حاکم ( سفارش یم پیامرب 
ای باشد زیرا اختالفات میان امت اسالیم بر رس خالفت و حكومت و ديگر قضايای حیت اگر آن امي برده

اری دآينده بسیار خواهد شد و به همي سبب در مورد امور دولتاجتمایع و حیت استنباط احاکم عمیل در 
و در امور ديین و احاکم تفصییل و جزیئ دين بايد و نظم عمویم جامعٔه اسالیم بايد مطیع امي مسلمانان بود 

                                                           

ِ  » ۱۳۳۰۹مس ند امحد ح -1  ْبَح َذاَت یَْوٍم، ُُثه َأْقبَ  فََقاَل ِعْراَبض  َصَله ِبنَا َرُسوُل اَّلله  «َل عَلَْینَا، فََوَعَظنَا َمْوِعَظةا بَِلیَغةا ... الصُّ
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بازگشت و بدان تمسک جست و از هر نوع بدعت  و سنت خلفای راشدين  به سنت رسول اهلل 
 ها گمرایه است و خيی در آن وجود ندارد.ری کرد زیرا همٔه بدعتو نوآوری در دين دو

کند و اين را در کنار سنت خویش ذکر یم سنت خلفای راشدين  در اينجا رسول اهلل 
 باشد زیرا برگرفته از قرآن و سنت است.بیانگر مصون بودن راه روش آنها از اشتباه یم

عنوان يک ارشاد  اهلام شده و ایشان به به پیامرب  اين حديث در واقع يک معجزٔه الیه است که
نبوی، امتشان را از آن با خرب نموده تا از پیامدهای ناگوار آن برحذر باشند و تاریخ بهرتین گواه بر صدق 

اين حديث است زیرا امت اسالیم پس از مدیت دچار بسیاری از اختالفات داخیل شده است که به توفیق 
اکرثیت مسلمانان که همان اهل  يبندی راستي علما به رهنمودهای پیامرب اسالم خداوند متعال و پا
 باشند.باشند هميشه به حق رهنمون بوده و یمسنت و مجاعت یم

 ختریج حديث:

اين حديث را امام ابو داود سيستاین و امام ابن ماجٔه قزویین در سَن و امام ترمذی در جامع و امام 
 اند.ردهامحد در مسند روايت ک

نَّةر  کرتَاب - داود أيب سنن] ل مر  کرتَاب - الرتمذي جامع[ ] ۴۳۹۵باب يف لزوم السنة؛ ح –الس  ذر  يفر  َجاءَ  َما بَاب - ال عر خ 
َ  األ 

نَّةر  ترنَابر  برالس  ؛ ح َواج  رَدعر
َمةر  کرتَاب - ماجه ابن سنن[ ]۳۳۵۳ابل   مسند[ ]۴۳ي؛ حباب اتباع سنة اْللفاء الراشدين املهدي– ال ُمَقدِّ

نَدُ  - أمحد یِّيَ  ُمس  امر  [۲۳۳۰۴حديث العرباض بن ساریة عن انليب صیل اهلل علیه وسلم ؛ ح– الشَّ

 فوايد حديث:

سخرنان و واعظ بايد در سخنانش از روش و اسلوب شیوایی استفاده کند تا خماطب را حتت تأثي  -۲
 قرار دهد

ز اهلل عزوجل است که معنای آن فرمانربداری از سفارش به تقوا و ترس اترین سفارش،مهم -۳
 باشدخداوند بوسیلٔه اجرای دستوراتش و اجتناب از منهیاتش یم

دهد و اين اختالفات از بوجود آمدن اختالفات فراوان در میان امتش خرب یم پیامرب  -۳
 خرب داده بود اتفاق افتاد. همانگونه پیامرب

 و سنت خلفای راشدين  پايبندی به سنت پیامرب  راه حل مشالکت هنمام اختالف، -۴
 است.
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 بیان فضیلت خلفای راشدين  -۷

 فرمانربدای از امي و حاکم مسلمان واجب است به رشط اينكه به گناه دستور ندهد -۳

پايبندی به سنت بايد با توجه به راه و روش صحابه و گذشتمان صالح باشد چرا که مدعیان  -۵
 ت دچار افراط و تفریط شده و راه اشتباه را انتخاب کنند.سنت نزی ممکن اس

و اصیل در رشیعت ندارد برحذر بود زیرا هر بدعیت بايد از امور جديدی که در دين اُياد شده  -۸
 گمرایه است.

** ** ** 
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 حدیث بيست و نهم:

 راه نجات 

ر  رَُسوَل  يَا قُل ُت  :قَاَل   َجبَل   ب نر  ُمَعاذر  َعن   خ  : اّللَّ
َ
لُنر  برَعَمل   ربر نر أ خر َنَّةَ  يُد  ُدينر  اجل   َوُیبَاعر

نَ  ْلَت  لََقدْ » : قَاَل  ، انلَّارر  مر
َ
ٰ  لَيَِسْيٌ  َوإِنَّه   َعِظيم   َعنْ  َسأ َه   َمنْ  ََعَ َ ا َتْعب د   : َعلَْيهِ  َتَعاََلٰ  اّللَّ   يَسَّ  لَ  ّللَّ

الَةَ  َوت ِقيم   َشيًْئا بِهِ  ت ْْشِك   ََكةَ ا َوت ْؤِت  الصَّ وم   لزَّ لَ » قَاَل  ُثمَّ . « ابْلَْيَت  َوََت ج   َرَمَضانَ  َوتَص 
َ
  أ

َ
ل َك أ ٰ  د   ََعَ

بَْواِب 
َ
َْْيِ  أ ْوم  ؟!  اخلْ نَّةٌ  الصَّ َدقَة   ج  َِطيَئةَ  ت ْطِفئ   َوالصَّ لِ  َوَصالَة   انلَّارَ  الَْماء   ي ْطِفئ   َكَما اخلْ  نْ مِ  الرَّج 

  1چھچ  :  بَلَغَ  َحیتَّ ... چگ  گ   ڳ  ڳ  چ:  تاَلَ  ُثمَّ .  «اللَّْيلِ  َجْوِف 

لَ » قَاَل  ُثمَّ 
َ
ْخِْب كَ  أ

 
ِس  أ

ْ
ْمرِ  بَِرأ

َ
وِدهِ  األ ر  رَُسوَل  يَا بیََل  قُل ُت . «؟َسَناِمهِ  2َوِذْرَوةِ  وََعم   .اّللَّ

س  » قَاَل 
ْ
ْمرِ  َرأ

َ
ه   اإِلْسالَم   األ ود  الَة   وََعم  َهاد   َسَناِمهِ  َوِذْرَوة   الصَّ ِ

ْ
لَ » قَاَل  ُثمَّ . «اْل

َ
ْخِْب كَ  أ

 
 الَكِ بِمِ  أ

ِّهِ  َذلَِك  ر  رَُسوَل  يَا بیََلٰ  قُل ُت . «؟!لک  َخذَ  قَاَل  اّللَّ
َ
َّ  يَا قُل ُت . «َهَذا َعلَْيَك  ك فَّ » قَاَل  ُثمَّ  برلرَسانرهر  فَأ ر  نيَبر  اّللَّ

م   ثَِكلَْتَك » َفَقاَل  ؟!برهر  َنتَلَکَّمُ  برَما لَُمَؤاَخُذونَ  َوإرنَّا
 
ب   َوَهْل  !! َك أ وِهِهمْ  ََعَ  انلَّارِ  ِف  انلَّاَس  يَك   ـ و ج 

وْ 
َ
لِْسْنَتِِهمْ  َحَصائِد   إِلَّ  ـ َمَناِخرِِهمْ  ََعَ  أ

َ
ي   رواه. «؟!أ ذر مر يث  :  وقَاَل  الرتِّ  یح   َحَسن   َحدر  . 3َصحر

 معریف راوی:

 ۲۸؛ رجوع شود به حديث معاذ بن جبل 

 لکمات جديد:

نَّةٌ   سرپ :ج 
 بردکند، از بي یمخاموش یم : ْطِفئ  ت  

 دل، درون. جوف اللیل يعین دل شب : َجْوِف 

                                                           
ا َرَزقْنَاُُهْ یُنِفُقوَن ﴿سوره  جسده را تالوت منود:  ۱۱و  ۱۳یعین أ یه   -1  ا َوِممه ْم َخْوفاا َوَطَمعا ُ ْم َعِن الَْمَضاِجعِ یَْدُعوَن َرُبه ا ُأْخِفيَ 18}تََتَجاىَفٰ ُجنُوُُبُ ِة َأْعنُیٍ  ﴾ فاََل تَْعمَلُ نَْفس  مه ن قُره لَهُم ِم 

 1٧ - 18السجدة: {  َجَزاءا ِبَما ََكنُوا یَْعَملُونَ 

 ذروة به مض ذال ای کرس ذال هر دو حصیح است -2 

 (.۱۳۱۳ترمذي ) -3 
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ود:  ستون و پايه َعم 

شود ویل اين صطالح بيشرت برای اوج و قلٔه بلندای آن. سنام به کوهان شرت گفته یم َسَنامِه: ِذْرَوةِ 
 شودهر چزی استفاده یم

 معیار و مزیان سنجش :ِمالَكِ 

  ثَِكلَْتَك 
 
َك أ ل به در اصعباریت است داعیی که معنای نفرین دارد يعین مادرت به داغت بنشيند. :  م 

هدف وقوع اين امر نيست بلكه برای آاگه کردن و هشدار به شخص يا برای ابراز معنای نفرین است ویل 
 شود.تعجب گفته یم

ب    اندازدیم : يَك 

 بيین : َمَناِخرِ 

 دستاورد برداشت، : َحَصائِد  

 ترمجه حديث:

مرا به اکری خرب ده که به  روايت شده که گفت: گفتم: ای رسول خدا  از معاذ بن جبل 
 برای کیس که اهلل هر آيينه يقیناً از چزی بزریگ پرسیدی و»بهشت وارد کرده و از آتش دور کند. فرمود: 

ش قرار ندیه و نماز برپای اهلل را عبادت کین و هیچ رشیکی برای اينكه برایش آسان کند، آسان است :
های سپس فرمود: آيا تو را به دروازه« داری و زاکت بدیه و روزٔه رمضان بگيی و به حج خانٔه خدا بروی

برد همانگونه که آب آتش را خاموش گناه را از بي یم ،سرپ است و صدقه ،نییک راهنمایی نکنم؟ روزه
[ و] گرددیم جدا خوابماهها از پهلوهایشان »د: سپس تالوت نمو« شخص در دل شب کند، و نمازر یم

 انددنیم کس هیچ. کنندیم انفاق ايمداده روزیشان آچنه از و خوانند،یم طمع و بیم روى از را پرورداگرشان
ده ]سج« ام کرده پنهان آنان براى دادندیم ااجام آچنه[ پاداش] به است ديداگن خبشروشین آچنه از چزی چه
گفتم: بله ای رسول خدا « و قلٔه آن خرب ندهم؟ يا تو را از اساس اکرها و ستونآ»پس فرمود: ؛ س [۲۳-۲۵
 :آيا تو را از معیار »سپس فرمود: «. اساس اکر اسالم است و ستون آن نماز و قلٔه آن جهاد است»، فرمود

اين را »سپس فرمود: ، پس زبان خویش را گرفت  گفتم: بله ای رسول خدا « تمایم اينها با خرب سازم؟!
شویم؟! پس فرمود: بازخواست یمآوریم آيا ما به خاطر آچنه به زبان یم: ای پیامرب خدا،گفتم« نگه دار
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ا ـ در هها ـ يا بيینشان نيست که با صورتمادرت به عزايت بنشيند!! آيا مردم جز به خاطر حمصول زبان»
 ت که مردم را با ذلت به جهنم بربد جز سخنانشان(شوند؟! )يعین آيا چزی ديگری اسآتش انداخته یم

 اهميت حديث:

کند اين حديث در برگيندٔه کردار نییک است که انسان را وارد بهشت نموده و از آتش جهنم دور یم
ها از جهنم و وارد شدنشان به برای اجات انسان پیامربانش را  و اين امری با عظمت است زیرا اهلل 

به معاذ فرمود: دربارٔه چزی  به خاطرش کتاب نازل نموده است و به همي دیلل پیامرب  بهشت فرستاده و
 بزریگ پرسیدی.  

 رشح خمترص حديث:

برای دانسنت اکرهای  ی از صحابمانند بسیار صحابٔه بزرگوار رسول اهلل  معاذ بن جبل 
وارد فراوان است و در اينجا وی کرد و اين حديث يکی از همان مسؤال یم نیک و پسنديده از پیامرب 

 پرسد که وی را وارد بهشت نموده و از آتش جهنم دور کند و اين نشانهٔ درباره عمیل یم از رسول اهلل 
در پاسخ  به حق بودن بهشت و جهنم است. رسول اهلل  ايمان راسخ معاذ و ديگر صحابه 

و آسان  شود؛اش آن را آسان کند آسان یمرای بندهفرمايد: از موضوع بس بزریگ پرسیدی که اگر خداوند بیم
 شدن اکر نیک از توفیق خداوندی است.

سپس راه رسیدن به اين هدف بزرگ را چني بیان فرمود: اينكه اهلل را عبادت نموده و هیچ 
به حج رشیکی برای وی قرار ندهد و نماز را برپا داشته و زاکت را ادا کرده و روزٔه ماه رمضان را بگيد و 

های آن هستند که بدون يکی از آنها دين ناقص خانٔه خدا برود؛ و اينها اراکن دين اسالم و اساس و پايه
شخص مسلمان  که دهد، اعمایلنشان یم های نییک را به معاذ دروازه است. پس از اين رسول اهلل 

ی هااو را در حمکم نگه داشنت پايههایش را جربان کرده و را در راه رسیدن به بهشت ياری نموده و اکسیت
تواند با ااجام آنها درجات دهد. اين اعمال از باب نوافل و مستحبات است و هر مسلماین یماسالم ياری یم

آنها روزٔه سنت  از مجلهٔ  مند سازد که پیامرب های بهشیت بهرهخود را باالتر برده و هرچه بيشرت از نعمت
 را بیان فرمود.و صدقٔه مستحب و نماز شب 

 ،نافله هر روز روزهٔ  روزه سرپ و حمافظی در برابر آتش جهنم است و بنا به فرمودٔه رسول اهلل 
انسان  ها را از اکرنامهٔ کند. صدقه سبب آمرزش گناهان شده و زشیتانسان را هفتاد سال از جهنم دور یم
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نیایش خالصانٔه بنده با اهلل است که بهرتین کند و نماز شب همانگونه که آب آتش را خاموش یمزدايد یم
 برد.زاد برای آخرت بوده و گناهان را از بي یم

ت غذایی و افظ به خاطر اين است که روزه شهوحماز روزه به سرپ و  تعبي زیبای رسول اهلل 
و پرورش  روح روزه دار را پاک نموده های مادی را در بدن کم کرده و در مقابل،خواسته جنیس و ديگر

 شود.دهد و لا با تقوای بيشرتی زندیگ نموده و در آخرت نزی به پاداش اين اکر از جهنم دور نگه داشته یمیم

رساند که گناه همانند همچني تعبي زیبای ایشان در زدودن گناه به خاموش شدن آن ، اين را یم
نماز شب همانند آب به رسعت باعث از  کند و انفاق و صدقات نفل وآتش صاحبش را سوزانده و نابود یم

 بي رفنت گناهان و نزديک شدن انسان به رمحت الیه یم شوند.

آن پرداخت که عبارتند از  به بیان اساس دينداری و ستون و اوج و قلهٔ  سپس رسول اهلل 
بود و برای  اسالم و نماز و جهاد.  اسالم اساس تمایم اعمال است که در اولي وصیت به آن پرداخته شده

تأکید بر آن بازم هم به صورت یلک تکرار شد زیرا تا زماین که شخص مسلمان نشده است کردار نیک او 
انسان با اهلل  نماز را ستون دينداری معریف نمود زیرا رابطهٔ  پذيرفته خنواهد شد. پس از آن رسول اهلل 

نمود زیرا نمايانگر ايثار و از خودگذشتیگ  است؛ سپس جهاد را راه رسیدن به اوج و عظمت دينداری معریف
است و اگر کیس نتواند در راه معبود و آفریداگرش ايثار کند طعم بندیگ و عظمت دين را احساس خنواهد 

 کرد.

معریف نمود که زبان انسان  ها را به معاذ معیار و وسیلٔه سنجش خویب سپس رسول اهلل 
گوییم بازخواست ی پیامرب خدا آيا ما به خاطر آچنه یمکه تعجب کرده بود گفت: ا است. معاذ 

فرمود: مادرت داغدارت شود؛  ـ که در اينجا وقوع داع مراد نيست بلكه برای ابراز  پیامرب شویم؟ یم
هایشان چزی ديگری به رس در آتش است، ـ آيا مردم را جز حمصول زبان تعجب و هوشیار کردن معاذ 

 اندازد.یم

معیار دينداری يا پايبندی  يد به چند چزی مهم توجه کرد: اول اينكه رسول اهلل در اينجا با
دهندٔه نقش زبان در زندیگ ، صالح يا تبایه ها را زبان معریف نموده است و اين نشانانسان به اسالم و خویب

ه انسان است و بباشد. دوم اينكه هر سخین که بر زبان جاری یم شود بیانگر عقیده و فكر و درون آن یم
همي دیلل اسالم به پيوانش سفارش نموده که زبانشان را از هر نوع گناه و لغزش و حیت ياوه گویی و 

 ارزش باز دارند.سخنان یب
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های واالی و ارزش های نیک و اکرهای پسنديدهدر واقع اين حديث گرد آورندٔه بسیاری از راه
راه به سوی بهشت رهسپار گشته و خود را از عذاب آخرت اجات اسالیم است تا مسلمانان با پیمودن اين 

 دهند.

 ختریج حديث:

اين حديث را امام ترمذی در جامع و امام ابن ماجه قزویین در سَن و امام امحد بن حنبل در مسند 
 اند.خویش روايت  کرده

يَمانر  کرتَاب - الرتمذي جامع] ر
َمةر  يفر  َجاءَ  َما بَاب - اْل  اَل  ُحر  نَتر  کرتَاب - ماجه ابن سنن[ ]۳۳۲۳ةر ؛حالصَّ باب کف  – ال فر

نَدُ  - أمحد مسند[ ]۳۰۵۳اللسان يف الفتنة؛ح ن َصارر  ُمس 
َ َ  األ  ُ  رَضر  [۳۲۷۲۹؛ححديث معاذ بن جبل  – َعن ُهم   اّللَّ

 فوايد حديث:

 ری از آتشبرترین چزیی که زساوار است انسان دربارٔه آن آاگه شود اسباب ورود به بهشت و دو -۲
 پيوزی بزریگ به دست آورده استجهنم است زیرا آنکه وارد بهشت شده و از آتش جهنم اجات يابد 

پرستش و عبادت اهلل به خاطر وارد شدن به بهشت و اجات از آتش جهنم امری پسنديده است و  -۳
ت رد سخین نادرسشود خداوند را نبايد به اشتیاق بهشت و ترس از آتش جهنم عبادت کاينكه گفته یم

 است.

 شودراه رسیدن به سعادت در اصل دشوار است ویل با توفیق و ياری خداوند آسان یم -۳

ها و سفارشات ديین تمایم دعوت يکتاپرسیت ركن اول و اساس دينداری است و بايد رسلوحهٔ  -۴
 باشد.

 های اسالم برای خوشبخیتاهمیت اراکن و پايه -۷

کند: صدقه و نزديک یم ترین اعمایل که انسان را به اهلل واجبات مهم پس از ااجام فرايض و -۳
 روزه و نماز شب است زیرا از مجله اعمایل هستند که پنهاین بوده و کیس جز اهلل از آن با خرب نيست.

 بیان فضیلت نماز و جهاد -۵

 ردبیان اهمیت حفظ زبان و گفتار و اينكه سخن نقش بزریگ در رفتار انسان دا -۸
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شخص اعلم در صوریت که بداند توضیح بيشرت الزم است بايد بر پاسخ بیافزايد همانگونه که  -۰
 در اين حديث چني کرد. پیامرب 

** ** ** 
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 ام:حدیث سی

 پایبندی به قوانين شرع 

یبر  َعن  
َ
لَبَةَ  أ ِّ  َثع  َُشینر ثُومر :اْل  ر  رَُسولر  َعن  نارشر   ب نر  ُجر  َ  إِنَّ »: قَاَل  اّللَّ  فََرَض   اّللَّ

وَها فَالَ  فََرائَِض  وًدا وََحدَّ  ت َضيِّع  د  وَها فَالَ  ح  ْشَياءَ  وََحرَّمَ  َتْعَتد 
َ
وَها فَالَ  أ ْشَياءَ  َعنْ  َوَسَكَت  تَْنَْتِهك 

َ
 أ

مْ  رمَْحَةً  نر   رواه حسن حديث.«َعْنَها َتْبَحث وا َفالَ  نِْسَيان   َغْْيَ  لَك  اَرُقط  ُهُ  ادلَّ  .1وَغي 

  راوی:معریف

 أبو ثعلبه ؛ صحابه ،  ستمشهور ا اش ـ ابو ثعلبه ـای که به کنیهجرثوُم بُن نارش  اْلَُشین 

 دربارٔه نام وی و نام پدرش اختالف بسیاری وجود دارد. منسوب به بین ُخَشي است. 

  از کساین است که زیر درخت با رسول اهلل .بیعت نمودند 

 اولي بار هنمایم نزد رسول اهلل   آمد که ایشان در حال جمهز شدن برای غزؤه خیرب بود
سهیم به او عطا از غنیمت در اين غزوه رشكت کرد و  پس اسالم آورده و همراه با رسول اهلل 

 شد.

  رسول اهلل وی را به سوی قومش فرستاد و آنها به دعوت او مسلمان شدند 

 در شام و داَرّیا سكونت گزید 

 یه در ابتدای خالفت معاو  هجری بوده  ۵۷وفات يافت. گفته شده وفات وی در سال
 است. 

 ۴۹  حديث از پیامرب .روايت نموده است 

 لکمات جديد:

  واجب کرده است فََرَض :

وَها:  فاَلَ   اهمیت نباشیدپس آنها را تباه نکنید؛ يکی نسبت به آنها یبت َضيِّع 

:  است مشخص کرده است. حمدودٔه آن را تعیي نموده َحدَّ

وًدا:  د   ای.مرزهایی. حمدوده ح 
                                                           

 (۶۶۶-۶۶/۶۶۱( طرباین در الکبری )۱۹/۱۶(، بیهقی در سنن الکربی )۱/۱۱۹( ، حاُك )۱۸۱-۱/۱۸۶دارقطین ) -1 
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وَها فاَلَ    از آنها جتاوز نکنید.  : َتْعَتد 

  حرام کرده است : َحرَّمَ 

وَها فاَلَ   اش را نشكنید.پس آن را زیر پا نگذارید. حرمت :تَْنَْتِهك 

 سكوت کرده است : َسَكَت 

 فرامویش : نِْسَيان

 . پر یپ آن نباشیدآن را جستجو نکنید َعْنَها: َتْبَحث وا فاَلَ 

 ترمجه حديث:

 همانا اهلل »فرمود:  روايت است که رسول اهلل از ابو ثعلبه خشین ، جرثوم بن نارش 
هایی را تعیي نموده پس از آن جتاوز نکنید و فرائیض را فرض نموده است پس آنها را تباه نکنید و حمدوده

چزیهایی به خاطر رمحت بر  ید )ااجام ندهید( و در بارهٔ چزیهایی را حرام کرده است پس آنها را زیرپا نگذار
 «شما و نه فرامویش، سكوت نموده است پس در یپ آنها نباشید

 اهميت حديث:

ان گوید: هر کس بداين حديث از جوامع اللکم بوده و بسیار خمترص و شیوا است. ابن السمعاین یم
 انده است.عمل کند پاداش به چنگ آورده و از جمازات در امان م

 

 

 رشح خمترص حديث:

علمای حديث در صحیح يا ضعیف بودن اين حديث اختالف نظر دارند و به همي دیلل امام 
به حسن بودن روايت دار قطین اشاره نموده است؛ با اين وجود علما بر صحیح بودن معنا و  نووی 

 پذيرفنت مفاهیم آن اتفاق نظر دارند.

دين و رشیعت اسالیم به چهار دسته يعین فرايض ، حمارم، حدود و  بر اساس اين روايت، اکرها در
 گيد.مسكوت عنه تقسیم شده است که تمام جوانب را در بر یم
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ت توان گفاگر از اختالف نظر اصویل احناف با مجهور در زمینٔه تعریف فرض و واجب بگذریم یم
هر مسلماین الزم است و رسپییچ از آن اش بر که فرض يا واجب اکری است که ااجام آن با وجود رشوط

نییک به روزه، حج،توان به نماز ،شمار آمده و موجب عذاب اخروی خواهد بود و از مجله واجبات یمگناه به
 جهاد، امر به معروف و نیه از منكر اشاره کرد.پدر و مادر، ادای حقوق،

یع، حیت نوافل و مستحبات را نزی در شايد بتوان از باب وجوب یلک، ااجام هر اکر نیک و دستور رش
ز اما منظور ا توان بايد بدان عمل کرد. توجیه نمود بلكه به اندازهٔ اين خبش جا داد زیرا نبايد به آنها یب

باشد که ااجام آن مستوجب لعن و نفرین خدا و حرام، که نقطٔه مقابل فرض يا واجب است، هر اکری یم
وان: تن مرتتب گردد و از انواع آن یمآود يا حد و عقوبت دنیوی يا اخروی بر آن بش دهندهٔ  رسولش بر ااجام

 خیانت را نام برد. و جادوگری، غیبت، تهمت، دروغگوییرسقت، قتل، ارتکاب زنا، ربا، رشب َخر،

مكروهات اشاره کرد که با اينكه  يعین قطٔه مقابل آننتوان مانند مستحبات به در اين مورد نزی یم
عت در نیه و دوری از آن شدیت به خرج نداده است ویل ترک آن را بهرت دانسته است و شخص رشی

مسلمان در حد توان بايد از منهیات الیه دوری کند زیرا استمرار بر آن احتمال واقع شدن در منكر بزرگ 
 آورد.)حرام( را بوجود یم

شخص شده تا مسلمان بتواند حد مرزهای حالل و حرام است که در رشیعت ماما منظور از حدود،
جماز استفاده از اختیارات خود را بداند و به همي دیلل در باب معامالت و ازدواج و طالق و مياث و 

آشاکرا هشدار داده شده که مبادا از اين مرزها جتاوز  پس از بیان حد جماز و حالل،خوایه يا قصاص،خون
 چەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ   چ فرمايد:کنید چنانکه خداوند متعال یم

 جتاوز الیه احاکم حدود از که کساین و. مكنید جتاوز آن از پس، الیه؛ احاکم حدود است اين» 222ابلقرة: 
 «ستماکرانند همان آنان کنند،

باشند که رشیعت اسالیم در اما منظور از امور و مسائیل که دربارٔه آن سكوت شده است، اموری یم
از بیان احاکم متعلق به آن خودداری کرده است، و اين به خاطر فرامویش نبوده چرا  عرص رسول اهلل 

بلكه به خاطر رمحت و دلسوزی نسبت به  که فرمانروای علیم و حكیم بر همه چزی احاطٔه مطلق دارد،
رای يک ملت حمال باشد زیرا به دست آوردن همٔه علوم و معارف در يک زمان و يک حمیط ببنداگنش یم

 است.
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اکرث اين احاکم متعلق به اتفاقایت است که رخ نداده يا چزیهایی که نیازی به بیان حکم آن نبوده 
است و در آن هنمام از مجله فرضیات و احتماالت بوده است و به همي دیلل رشیعت از بیان حکم جزیئ 

در وقت نیاز و به قدر حاجت، علماء و  آنها سكوت کرده و فقط اصول و قواعد را بیان نموده است تا
 دين به جستجو و پژوهش در آن حکم برپدازند. یفقها

جامع و شامل بودن رشیعت اسالم است که توان و صالحیت هميشیگ تمایم اين جزئیات نشانهٔ 
سازی یربه بیان رشیعت پرداخته و از نظریه پردازی و تئو بيین ،بودن را دارا است و از سوی ديگر با واقع

 خودداری کرده است. 

ها در هر انسان توان به صورت خالصه گفت: رشیعت اسالم دين اهلل است که برای همهٔ پس یم
 و ماکین اکربرد دارد. زمان

 ختریج حديث:

اين حديث را دار قطین در کتاب سَن و امام طرباین در کتاب جامع الكبي و امام بیهیق در کتاب 
 اند.کم در کتاب مستدرک روايت کردهسَن کربی و امام حا

الشومة  –باب الالم الف  – املعجم الكبْي للطْبان[ ]۴۳۷۹اهلل عزوجل فرض فرائض ؛ ح –ـ الرضاع  سنن الارقطن]
باب ما حرم َع بن إرسائیل ثم ورد  –کتاب الضحايا  – السنن الكْبی للبيهِق[ ]۷۸۰مكحول عن أيب ثعلبة؛ح –بن جرثوم 

( ۴/۲۲۷إن اهلل حد حدودا .. ؛ ح ) –کتاب األطعمة  – املستدرك َع الصحيحي] [(۲۹/۲۳؛ )سخ برشیعة نبینا حممد علیه الن
] 

 فوايد حديث:

 ای مرتب ارائه دهد.آموزاگر بايد علم را با رویش زیبا و شیوه -۲

وت د، مسكشوند که عبارتند از: فرائض، حمرمات، حدومسائل رشیعت به چهار دسته تقسیم یم -۳
 عنه )چزیهایی که دربارٔه آنها سكوت شده است(

 و»  64مریم:  چمج  جح      مح  جخ  چ فرمايد: ؛ خداوند متعال یم نیف فرامویش از اهلل  -۳
 «است نبوده فراموشاکر هرگز پرورداگرت

 بودهند شود امری ناپسگيی در دين یمموشاکیف و پرسش و پیگيی امور کوچیک که سبب سخت -۴
 و رشیعت از آن نیه کرده است.
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حبث و جستجو روا نيست مگر در حالیت که  در مسائیل که رشیعت دربارٔه آنها سكوت کرده، -۷
 شود تا حکم مناسب را بنانیاز بسیاری به استفاده از آن وجود دارد که در چني حالیت به علما مراجعه یم

 بر شواهد و قرائن رشیع استنباط کنند.

** ** ** 
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 حدیث سی و یکم:

 فضيلت زهد 

يبر  َعن  
َ
لر  الَعبَّاسر  أ

يِّ  َسع د   ب نر  َسه  در اعر ِّ  َجاَء رَُجل  إریَل : قَاَل   السَّ  يَا: َفَقاَل  انلَّيبر
ر  رَُسوَل  ٰ  ُدلَّنر  اّللَّ ل تُهُ  إرَذا َعَمل   ََعَ َ  َعمر َحبَّنر

َ
ُ  أ َ  اّللَّ َحبَّنر

َ
ْنَيا ِف  اْزَهدْ »:  َفَقاَل  انلَّاُس ، َوأ ِ  ال   1بََّك َي 

ِبََّك  انلَّاِس  ِعْندَ  فِيَما َواْزَهدْ  اّللَّ   ُهُ  َماَجه   ابنُ  رواه حسن حديث. «انلَّاس   2َي   .3َحَسنَة   بأسانیدَ  وَغي 

 معریف راوی:

  سهل بن سعد بن مالک ساعدی خزریج انصاری ؛ در ابتدا نامش َحزن بود و رسول اهلل
 ي داد.نام او را به َسهل تغی 

  در زمان وفات پیامرب ۲۷ ،عمر بسیاری کرد تا اينكه حجاج را دریافت و  سال داشت
 ای است که در مدينه وفات يافته است.گفته شده آخرین صحابه

 ۲۸۸  حديث از پیامرب .روايت نموده است 

  سالیگ وفات يافت ۲۹۹هجری در سن  ۰۲هجری و گفته شده  ۸۸در سال 

 لکمات جديد:

لَّ   من را راهنمایی کن ِن:د 

َحبَِّن:
َ
 من را دوست بدارد أ

زهد پيشه کن. زهد يعین رها کردن يک چزی به خاطر کوچک دانسنت آن يا ترس از حساب  اْزَهْد:
 و جمازات 

 ترمجه حديث:

آمده و  روايت است که گفت: مردی نزد پیامرب  از ابو العباس، سهل بن سعد ساعدی 
اهلل مرا دوست بدارد و مردم مرا  را به اکری راهنمایی کن که هراگه ااجامش دهم،م گفت: ای رسول خدا،

                                                           
بَُّك  -1   به مض ابء نزی حصیح است.َُيِ

بَُّك به مض ابء نزی حصیح است. -2   َُيِ

 (۳/۱۰۶( ، طرباین در الکبری )۳۱۶قضاعی در مس ند الشهاب ) ( ،۱/۶۱۶( ، حاُك )۱۱۹۶ابن ماجه ) -3 
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دارد، و به آچنه نزد مردم است اهلل تو را دوست یم ،در دنیا زهد پيشه کن»دوست داشته باشند. فرمود: 
 «دارندمردم تو را دوست یم ،نداشته باش چشیم

 اهميت حديث:

است که اویل زهد پيشه کردن در دنیا  رشات بزرگ پیامرب اين حديث شامل دو سفارش از سفا
است که سبب به دست آوردن خوشنودی خداوند است و دوم عدم طمع به آچنه در دستان مردم است که 

ه همي کند و بآخرت انسان را تضمي یم خوشبخیت دنیا و ،که اين دوبب به دست آوردن حمبت آنها است س
تیم دربارٔه اين حديث گفته است: اين حديث يکی از چهار حديیث است که دیلل است که ابن حجر هی

 «.کنداسالم بر اساس آن حركت یم

 رشح خمترص حديث:
ارزش معریف نموده و دنیا دوستان و دنیا پرستان را ذم و های زائل آن را یبقرآن کریم بارها دنیا و خویش

األَع:  چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پٱ  چ  فرمايد:نکوهش کرده است. خداوند متعال یم
«. است پايدارتر و نیكوتر آخرت[ جهان] آنکه با  گزینید؛یم بر را دنیا زندیگ[ شما] یلکن» ۲۵و 16

 خدا و خواهیدیم را دنیا متاع شما» 62األنفال: چ ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئچ همچني فرموده: 
 26الرعد:  چەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ   ۇئ   ى   ى  ائ  ائ چ . همچني فرموده است: «خواهدیم را آخرت

سیاری و ب« نيست[ ناچزی] اىبهره جز آخرت[ برابر] در دنیا زندیگ و اند،شده شاد دنیا زندیگ به[ آنان یل]و »
ها را از فتنه و فساد در آن از آيات مشابه که به وصف حقیقت دنیا پراداخته و سیع بر آن دارد تا انسان

 .مثبت و مفید و خداپسندانه نه تنها نیه نشده بلكه بدان سفارش شده استاما استفاده  ؛بازدارد

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  چ خوانیم: در قرآن کریم یم

[  نزی] و آورده، پديد بنداگنش براى خدا که را زیورهایی: »بگو» 32األعراف: چ ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ
 ايمان که است کساین براى دنیا زندیگ در[ نعمتها] اين: »بگو «گردانیده؟ حرام کیس چه را پاکزیه روزیهاى

 چک  گ    گ  گ   گ  ڳ چ خوانیم: همچني یم« باشدیم آنان خاّص [ نزی] قیامت روز و اندآورده

 .«شوند شاد بايد[ مؤمنان] که خداست رمحت و فضل به: »بگو» ٨٥يونس: 

گویند يعین: ترک آچنه در آخرت بدان نیازی نيست و ه علما یمبه همي دیلل زهد واقیع چنانک
 باشد.تقوی و ورع است و عالمت حمبت اهلل و آخرت یم اين نشانهٔ 
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آورد و انسان با آسودیگ و آرامش بيشرتی به عبادت و زهد نسبت به دنیا حمبت اهلل را به بار یمزیرا 
که طالب دنیا هميشه مشغول دنیا بوده و از ياد اهلل و  کند در حایلبندیگ روی آروده و آخرت را طلب یم

 ماند.آخرت اغفل یم

از اعریف پرسیدند: آن کدام دنیاست که مورد ذم و نکوهش قرار گرفته تا اعقل از آن دوری کند؟ 
آيد نکوهیده است و هر آچنه برای آخرت است پاسخ داد: هر چزیی در دنیا به خاطر دنیا به دست یم

 يست.نکوهیده ن

اند که کمرتین آن دوری از به رشح و بیان آن پرداختهزهد دارای مرات ی است که عرفاء و علماء
 باشد.ها است و واالترین آن اغفل نشدن از آخرت در به دست آوردن دنیا یمحرام

به دست آوردن حمبت مردم بیان شده که بسیار آسان است و تنها با عدم  در خبش دوم حديث راهر 
آيد زیرا کیس که چني قانع و سپاسگزار باشد حتما داشت به دارایی مردم اين امر به دست یمو چشمطمع 

 و همه او را دوست خواهند داشت. گيدديگران قرار یم مورد عالقهٔ 

های میان مردم نایش از ها ، اختالفات و بگو مگوو کدورت دهد که تمایم کینهواقعیت نشان یم
اين حرص و طمع را  يددنیا است و به همي دیلل برای به دست آوردن حمبت مردم با ها بهحرص و طمع

های ديگران چشیم نداشت و اين راه سالمت دل و کنار گذاشت و تنها به حق خود اکتفا کرد به داشته
 و حفظ جان و مال و ناموس و عزت است. ،آسودیگ خاطر

ای، نزد آنها عزیز و با دست ديگران ندوختهمادایم که چشم به »گوید: یم امام حسن برصی 
 «.دارنداحرتایم و مردم تو را گرایم یم

کرد؟ پاسخ داد: مردم به به عریب از اهل برصه گفتند: حسن برصی چگونه اهل برصه را رهربی یم
 نیاز بود.دنیاشان یباز اش نیازمند بودند در حایل که او علم

 ختریج حديث:

در سَن و حاکم در املستدرك و قضایع در مسند الشهاب و طرباین در  اين حديث را ابن ماجه
 اند و شیخ أبلاین اين حديث را صحیح دانسته است.املعجم الكبي روايت کرده

در  کرتَاب - ماجه ابن سنن] ازهد يف  –کتاب الرقاق  – املستدرك َع الصحيحي] [۴۲۹۳باب الزهد يف ادلنیا؛ح– الز ه 
 [۷۰۵۳ح من اسمه سهل ؛ – باب السي –املعجم الكبْي للطْبان ] [۳۴۳جزء اثلالث؛ ح –مسند الشهاب ] [۴/۳۲۳ادلنیا؛
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 فوايد حديث:

 به فهم مسائل مفیدی که خوشبخیت دنیا و آخرت را در بر داشته باشد اشتیاق صحابه  -۲

ه شود حمبت اهلل را از زهد در دنیا، حمب اهلل نسبت به بنده را در بر دارد و آنکه به دنیا وابست -۳
 دهد چرا که دنیا را بر فرمان اهلل عزوجل مقدم داشته استدست یم

های مردم ، حمبت آنها را جلب داشت نسبت به داراییعدم چشمرضايت به روزی حالل و  -۳
 کندیم

ده يو امری پسندرا به دست آورد اشاکیل ندارد  مردمحمبت  تا تالش کند از راه حاللاگر انسان  -۴
 است

** ** ** 
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 حدیث سی و دوم:

 نهی از ضرر رساندن 

يبر  َعن  
َ
ید   أ در  َسعر نَان   ب نر  َمالركر  ب نر  َسع  رريِّ  سر

ُد  نَّ   اْل 
َ
ر  رَُسوَل  أ رَ  لَ »: قَاَل   اّللَّ  َضَ

  .«ِضَارَ  َولَ 

نر   ماَجه   ابنُ  رواه حسن   حديث اَرُقط  نَداً، وغيُُهما وادلَّ  املوطأ يف  مالك   ورواه ُمس 
َویٰ  ُطُرق   ول. سعید أبا فأسقط ُمر َسالً    انليب عن أبیه عن ْيىي بن عمرو عن ُمر َسالً   َيق 
 .1َبعض  بر  بعُضها

 معریف راوی:

  ، اش مشهور است و از اصحاب بزرگوار با کنیهابو سعید سعد بن مالک بن سنان خدری
 باشند.و بافضیلت است که خودش و پدرش صحابه یم

  ٔخندق با رسول اهلل  پدرش در غزؤه احد وفات يافت اما  خودش اولي بار در غزوه 
 حد کم سن و سال بوداُ  رشكت داشت زیرا در غزوهٔ 

  غزوه هممام با پیامرب  ۲۳در ترین اصحاب بودحضور داشت و يکی از فقیه 

 ۲۲۵۹  حديث از پیامرب باشدروايت نموده و از مكرثین یم 

 سالیگ وفات يافته و در بقیع دفن شد. ۵۴ر سن روز مجعه د 

 لکمات جديد:

ر:  آسیب ، زیان رساندن َضَ

 دانند ویلرضر هم معین یم ها آن را با لکمهٔ زیان رساندن به ديگری به قصد تالیف ؛  بریخِضَاَر: 
ه خود یان رساندن بصحیح آن است که تفاویت بي آن دو وجود دارد زیرا رضر با صیغه جمرد يعین اقدام به ز

از باب تفاعل است يعین مقابله با رضر و رساندن زیان به ديگری است . و گفته « رضار»يا ديگری آمده و 
شده رضر ممکن است بدون قصد باشد ویل رضار همراه با قصد است و گفته شده که رضر چزیی است که 

                                                           
 (۶/۱۱۹( ، موطأ  )۶/۱۱( ، دارقطین )۶۶۱۹ابن ماجه ) -1 
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که خودت سودی بربی به طرف مقابل زیان بری و رضار يعین یب آنبيند و تو سود یمطرف مقابل زیان یم
 . یم رساین

 ترمجه حديث:

زیان » فرمود:  روايت است که رسول اهلل  از ابو سعید، سعد بن مالک بن سنان خدری 
 «رساندن )به خود و ديگری( و آسیب زدن به ديگری برای انتقام روا نيست

 اهميت حديث:

 چرخدیم گرد آنرده که فقه بر ابوداود اين حديث را يکی از احاديیث بر شم

 رشح خمترص حديث:

اند که موضوع مهیم را تأکید علما اين حديث را يکی از قواعد مهم دين و رشیعت اسالم دانسته
کند و آن اينكه رضر و زیان نبايد باشد و به همي دیلل نه تنها رضر رساندن به ديگران حرام است بلكه یم

 است.رضر رساندن به خود نزی حرام 

ن آ ریزی کرده است که از مجلهٔ دين اسالم برای خوشبخیت و آسایش انسان، قواني مهیم را پايه
جان و  حرمت حریم شخیص ديگران و راعيت حقوق آنهاست و لا هیچ کس حق ندارد به ناحق به مال ،

 ناموس ديگری تعدی کند همچنانکه در مورد خویش نزی چني حیق را ندارد.

 ين قاعده، هر نوع رضری بايد برطرف شود و بسیاری از معامالت بنا به همي قاعدهٔ بر اساس ا
بنا بر اين حديث وضع شده « الرضر يزال»اند زیرا رضر و زیان در آنها آشاکر است و قاعدٔه فقیه حرام شده

 است.

م بزند و حق ندارد از راه نامرشوع دست به انتقا اگر کیس مورد تعدی ديگری واقع شد،همچني 
 شود(.)رضر بوسیلٔه رضر دفع نیم« الرضر ال يزال بالرضر»ای معروف وجود دارد که در اين مورد قاعده

صدها فروع فقیه و مسائل جزیئ از همي حديث رشیف برداشت شده است و حقیقتاً اين حديث 
 يکی از قواعد مهم رشیعت اسالم است.
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 ختریج حديث:

و حاکم در املستدرك و  ،َن از عبادة بن صامت و ابن عباس اين حديث را ابن ماجه در س
و امام مالک در املوطأ اين روايت را به صورت  ؛اندروايت کرده  دارقطین در سَن از ابو سعید خدری

 مرسل يعین بدون ذکر نام صحایب روايت کرده است.

اَکمر  کرتَاب - ماجه ابن سنن] ح 
َ کتاب  -املستدرك َع الصحيحي[ ]۳۳۴۹جباره ؛حباب من بین يف حقه ما يرض  – األ 

موطأ ] [۳۹۳۹ح: ۳/۵۵الرضر وال رضار؛ –کتاب ابلیوع  – سنن الارقطن[ ]۳/۳۰باب احلجر َع ابلالغي بالسفه ؛  –احلجر 
 [۳۸۰۷ح۳/۵۴۷القضاء يف املرفق؛ –کتاب األقضیة  –برواية أيب مصعب الزهري  مالك

 فوايد حديث:

 ها استگر کمال رشیعت اسالم و توجه به منافع انساناين حديث بیان -۲

 حرام بودن زیان رساندن به ديگران و نیه از ستمگری -۳

 مقابله با رضر از راه رضر حرام است بلكه بايد از راه رشیع رضر از بي برده شود -۳

 وظايیف که خداوند برای بنداگنش مشخص نموده به زیان آنها نيست -۴

د الفت و حمبت و برادری میان مسلمانان؛ چرا که اين اکر از لوازم دفع رضر و دعوت به اُيا -۷
 زیان است

 ها را تضمي کرده استقواني اسالم، سالمیت و امنیت اجتمایع انسان -۳

** ** ** 
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 حدیث سی و سوم: 

 قضاوت در اسالم

نَّ   َعبَّاس   اب نر  َعنر 
َ
ر  رَُسوَل  أ مْ  انلَّاس   ي ْعَطى لَوْ » :قَاَل  اّللَّ َعٰ  بَِدْعَواه   رَِجاٌل  لَدَّ

ْمَواَل 
َ
مْ  َقْوم   أ ِِع  ََعَ  ابْلَيَِّنة   ـِٰكنِ لَ  َوِدَماَءه  دَّ ٰ  َواَْلَِمي   الْم  نَْكرَ  َمنْ  ََعَ

َ
 رواه حسن حديث .«أ

ُهُ  ابَلی َهقر    .1الصحیحي يف وبعضه ، هكذا وَغي 

 معریف راوی:

 نوزدهمرییش هاشیم؛ رجوع شود به حديث عبداهلل بن عباس بن عبداملطلب ق

 لکمات جديد:

  شودداده یم ي ْعَطى:

ْم:  شانشان، درخواستاداعی َدْعَواه 

: َعٰ  دانستنمود، برای خودش مباح یمکرد، درخواست یماداع یم ادَّ

ْم:   هایشانهایشان، جانخون ِدَماَءه 

:  دیلل، گواه ابْلَيَِّنة 

ِِع: دَّ  علیه کیس، شایکاداع کننده  الْم 

 سوگند، قسم :اَْلَِمي  

نَْكرَ 
َ
یٰع علیه. :أ   انکار کرد، حق ديگری علیه خود را انکار نمود. ُمدَّ

 ترمجه حديث:

                                                           
 (۹۹۸۶( و حصیح ابن سبان )۱۱۱۱حصیح مسمل )( و ۱۹۹۶( و نگا: حصیح البخاری )۱۹/۶۹۶البیهقي ) -1 
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اگر به مردم بر اساس اداعیشان داده »فرمود:  روايت است که رسول اهلل از ابن عباس 
کردند، ویل کیس که اداع دارد بايد دیلل آورد و های قویم را اداع یمها و جانشد، قطعاً افرادی دارایییم

 «.کند بايد سوگند خبوردآنکه انکار یم

 اهميت حديث:

ای بزرگ از قواعد احاکم رشیعت است و ابن دقیق : اين حديث قاعدهگویدیم امام نووی 
 .استترین مرجع هنمام کشمكش و دشمین گوید: اين حديث اصیل از اصول احاکم و بزرگیم العید 

 رشح خمترص حديث:

کند که در حل و فصل اختالفات میان اين حديث يکی از اصول قضاوت در اسالم را بیان یم
بسیار رضوری است و به همي دیلل علماء اين حديث را يکی از اصول و قواعد مهم قضاوت مردم 

 دانند.یم

یع نهايت دقت را به خرج داده نظیم و مراقبت از امنیت اجتمااسالم برای اعری بودن جامعه از یب
از جلمه اينكه: در مورد هر شخیص اصل بر برائت ذمه است يعین هر انساین پاک از هر نوع اتهام و  است،

جرم است مگر آنکه خالف آن ثابت شود و لا بر مدیع مال و جان مردم الزم است که در حمرض قایض و 
وشن يا قرینه و حجیت پيش کند و در غي اينصورت حاکم و مسؤولي امنيیت و قضایی گواه و دیلل ر

اداعیش مردود است و شخص متهم اگر به پایک و برائت خود اطمینان دارد بايد در حمرض قایض سوگند ياد 
 گنایه خود را ثابت کند.کرده و یب

کند و ديگر به سوگند مدیع علیه اگر مدیع دیلیل روشن و آشاکر آورد قایض به نفع او حکم یم
 ها را ياد کند.ترین سوگندکند حیت اگر غلیظتوجیه نیم

دارد  و لا قایض بايد جزئیات قضاوت  بستیگ به دعوی و قضیهٔ  ،اما تعداد شاهد يا نوع گواه و دیلل
 را اکمال بداند و بر انواع آن اطالع اکیف داشته باشد.

ست سوگند ياد کند مستحب خوااز آداب سوگند خوردن اين است که هراگه شخص مدیع علیه یم
 است که قایض پيش از سوگند وی را پند و اندرز داده و از سوگند دروغ برتساند.

همچي بايد توجه داشت که قایض نبايد بر اساس علم خودش قضاوت کند بلكه بايد به داليل و 
اين است که از های آشاکر توجه نمايد حیت اگر خمالف با چزیی بود که از آن آاگه است و حكمتش حجت
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توان ظلم و ستم به مردم و جمازات آنها  ظلم و فساد جلوگيی شود و قایض با اداعی آاگیه از حقیقت امر،
بر اساس ظن و گمان را نداشته باشد. همچني برای اين است که امر قضاوت از شک و شبهه به دور بوده و 

 قایض به جانبداری متهم نشود.

آن توجه کرد اين است که حکم قایض، حالل را حرام و يا حرام را حرام ه بايد به کنکتٔه ديگری 
داند قایض به اشتباه به نفع او قضاوت نموده بايد از آن چزی برپهزید چرا که با حکم کند و کیس که یمنیم

ِخيهِ  ِِبَقِّ  َِل   قََضْيت   َفَمنْ  »فرموده است:  رسول اهلل ؛قایض ناحق به حق مبدل خنواهد شد 
َ
 بَِقْوِِلِ  َشيًْئا أ

ْقَطع   فَإِنََّما
َ
ْذَها فاََل  انلَّارِ، مِنَ  قِْطَعةً  َِل   أ خ 

ْ
اش پس هر کس که حق برادرش را بر اساس گفته) 1متفق علیه « يَأ

 ام و نبايد آن را برگيد(از آتش را به او داده ایپارهبه او دادم در واقع 

 ختریج حديث:

ده است و امام ابن حجر در کتابش به نام سَن روايت کر  یقاين روايت را امام ابوبکر بیه
داند. اصل اين حديث با لفظ ديگری در صحیح خباری و صحیح را با اين سند حسن یم آن  عسقالین

 شود.مسلم وجود دارد بنابراين حديث مقبول است و بدان عمل یم

[ ۴۵۲۷ح ۲۹/۳۷۳ة َع املدع وایلمي َع من أنکر؛ باب ابلين – کتاب ادلعوی وابلينات – غْي للبيهِقصالسنن ال]
ير  کرتَاب - ابلخاري صحيح] آنر  َتف سر َرانَ  آلر  ُسوَرةُ  - ال ُقر  م  باب إن الين یشرتون بعهد اهلل وأيمانهم ثمنا قلیال أوئلك – عر

یَةر  کرتَاب - مسلم صحيح[ ]۴۷۷۳الخالق هلم ؛ح ق ضر
َ ير  بَاب - األ  َمر

؛ح یَع ال ُمدَّ  ََعَ  ایل   [۲۵۲۲َعلَی هر

 فوايد حديث:

 ها و جان مردم آمده استرشیعت اسالیم برای محايت از دارایی -۲

شود ویل اگر حجت و گواه در اختیار داشته باشد اداعی بدون دیلل ارزیش ندارد و پذيرفته نیم -۳
 کندقایض بر اساس آن حکم یم

 ايد دیلل بیاورد.اگر مدیع علیه ، اتهام را نپذيرفت شخص مدیع ب -۳

در صورت نبودن شاهد و حجت برای مدیع يا پذيرفته نشدن داليل وی ، مدیع علیه بايد برای  -۴
 خود سوگند خبورد. تربئهٔ 

                                                           
 (۱۱۱۱( حصیح مسمل )۶۳۸۹حصیح البخاری ) -1 
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ها را بر اساس بزرگداشت اهلل و در نظر گرفنت وی تربیت کرده است و به دين اسالم ، انسان -۷
 پذيرد.همي دیلل سوگند مدیع علیه را یم

به داليل آشاکر عمل هنمام صادر کردن حکم و قضاوت میان اشخاص در رشیعت اسالیم  -۳
 شودشود و به گمان هر چند هم قوی باشد عمل نیمیم

 اصل اين است که انسان از هر تهمیت پاک است مگر اينكه خالف آن با دیلل ثابت شود -۵

** ** ** 
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 حدیث سی و چهارم:

 تغيير منکر 

يبر  َعن  
َ
ی أ رريِّ  د  َسعر

ع ُت : قَاَل  اْلُد  ر  رَُسوَل  َسمر ىٰ  َمنْ »: َيُقوُل  اّللَّ
َ
مْ  َرأ ْنَكًرا ِمْنك   م 

ْه   ْضَعف   َوَذلَِك  فَبَِقْلبِهِ  يَْسَتِطعْ  لَمْ  فَإِنْ ،  فَبِلَِسانِهِ  يَْسَتِطعْ  لَمْ  فَإِنْ  بَِيِدهِ ، فَلْي َغْيِّ
َ
 رواه. «َمانِ اإِلي أ

 .1مسلم

 معریف راوی:

 یس و دومد سعد بن مالک بن سنان خدری؛ رجوع شود به حديث ابو سعی

 لکمات جديد:

ْنَكًرا  شودبه هر ترک واجب يا ااجام گنایه منكر گفته یم :م 

ْه     پس بايد آن را تغیي دهد :فَلْي َغْيِّ

  ، اش، به صورت عمیلدستبوسیلهٔ  :بَِيِدهِ 

  با زبانش، يعین با سخن انکار کند :بِلَِسانِهِ 

 ِ  با دلش. يعین در دلش آن را نپسندد و بدان رایض نباشد :َقلْبِهِ ب

ْضَعف  
َ
  ترینترین، ضعیفسست :أ

 ترمجه حديث:

هر يک از شما »فرمود: شنیدم که یم روايت که گفت: از رسول اهلل از ابو سعید خدری 
آن را بد نتوانست با دلش )پس اگر نتوانست با زبانش پس اگر  منكری ديد بايد با دستش آن را تغیي دهد،

 «بداند( و اين سست ترین )درجٔه( ايمان است

 

                                                           
 (۱۰حصیح مسمل ) -1 
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 اهميت حديث:

 اين زمینه،ظیفٔه مسلمان در وامر به معروف و نیه از منكر و  ای مهم در زمینهٔ اين حديث قاعده
 باشد.یم

 رشح خمترص حديث:

يد آن را بداند و اين حديث يکی از مهمرتین احاديث دراصول دعوت است که هر مسلماین با
 راعيت کند تا بتواند در ااجام امر به معروف و نیه از منكر درست عمل کند.

در اين حديث انکار منكر و باز داشنت از ارتکاب آن و سیع در برطرف ساخنت آن از مجلٔه ايمان 
صدد کند که با ضميی بیدار در دانسته شده است و مؤمن را صاحب همت و غيت اسالیم معریف یم

گيد تا بتواند درست عمل کند و به جای آيد ویل توان و موقعیت خود را نزی در نظر یماصالح جامعه بر یم
ها را شناخت و به اصطالح علماء ها و موقعیتاصالح، فساد نکند. به همي دیلل بايد به خویب جايماه

 شخص دعوتگر بايد از فقه دعوت آاگه باشد.

منكر را رشط  کند و شناخت و مشاهدهٔ هر مسلماین معریف یم وظیفهٔ  انکار منكر را پیامرب 
اقدام برای انکار آن دانسته است تا مبادا اکر به جتسس در امور مردم بکشد و هدف بايد تنها اصالح 

 جامعه باشد. 

همچني نبايد در انکار منكر و بدی درنگ کرد تا ارتکاب و مشاهدٔه آن اعدت نشود. مراحل 
شود و اگر منكر در اين حديث سه چزی است که از انکار منكر با دست و اماکنات الزم رشوع یم انکار

ص آيد تا شخچني اماکین وجود نداشت با انکار زباین در صدد بیان اين منكر و نیه او از ااجام آن بر یم
ش آن را ناپسند بداند تا و  اگر اين اماکن را نداشت در دل خودبه خود آيد و بداند که اکرش ناپسند است 

ها سبب نشود خودش نزی به مرور زمان مرتکب آن حداقل خود را از ااجام آن حمافظت نموده و حمبت زشیت
 شود.

را به اکر برده است، « أضعف اْليمان»برای آخرین مرحلٔه انکار، عبارت  قطعا اينكه پیامرب 
تفاوت باشد و تنها مصلحت نسبت به جامعه یب ای است و آن اينكه مسلمان نبايدبیانگر مفهوم ویژه

اش است و لا و خانواده شبلكه اصالح جامعه الزمٔه خوشبخیت و صالح خود ،خویش را در نظر بگيد
 گيی از بصيت و حكمت و درايت.بايد در انکار منكر همت گمارد ویل با بهره
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 ی اين رشوط باشد:امر کننده به معروف و نیه کننده از منكر بايد حداقل دارا

 معروف و منكر را خوب بشناسد. -۲

هایش وجود دارد و نمايان است را انکار کند و در صدد منكری که آشاکر است و يا نشانه -۳
 جتسس و تفحص در احوال مردم بر نیايد.

 حكمت و ادب انکار را بداند و با شیؤه مناسب اقدام نمايد -۴

 خاص خود عمل نمايد. و با هر کس به شیوهٔ جايماه هر شخص را تشخیص دهد  -۷

 توان و موقعیت خود را در نظر بگيد. -۳

منكر و رسوا کردن  پيش از هر چزی اخالص و رضايت حق را در نظر بگيد و قصد افشاء -۵
 ديگران را نداشته باشد.

 ختریج حديث:

ود و امام نسایئ و امام ابن اين حديث را امام مسلم در صحیح و امام ترمذی در جامع و امام ابودا
 اند. ماجه در سَن و امام امحد در مسند روايت کرده

يَمانر  کرتَاب - مسلم صحيح]  ر
ر  أن َبیَانر  باب - اْل 

ن   ال ُمن َكرر  َعن   انلَّيه  يَمانر  مر ر
نَّ  اْل 

َ
يَمانَ  َوأ ر

یدُ  اْل   جامع][ ۴۰َوَین ُقُص؛ح يَزر
نَتر  کرتَاب - الرتمذي ر  ولر رَسُ  َعن   ال فر ُ  َصیلَّ  اّللَّ یرير  يفر  َجاءَ  َما بَاب - وََسلَّمَ  َعلَی هر  اّللَّ َدر  ال ُمن َكرر  َتغ 

و   برایل 
َ
و   براللَِّسانر  أ

َ
؛حبرا أ بر

[ ۳۲۵۳ل َقل 
اَلةر  کرتَاب - داود أيب سنن] يَمانر  کرتَاب - الْنسايئ سنن[ ]۲۲۴۹باب اْلطبة يوم العید؛ ح– الصَّ ر

هر  اْل  ائرعر ب تفاضل أهل با– َورَشَ
اَلةر  إرقَاَمةر  کرتَاب - ماجه ابن سنن[ ]۷۹۹۸اْليمان ؛ ح نَّةر  الصَّ یَها َوالس   - أمحد مسند[ ]۲۳۵۷باب ما جاء يف صالة العیدين؛ ح – فر

نَدر  بَاقر  ینَ  ُمس  ر رثر  [۲۲۴۳۳و۲۲۲۳۳و۲۲۲۹۹و۲۲۹۳۸و۲۹۰۳۷و۲۹۳۸۰؛ ح مسند أيب سعید اْلدری  – ال ُمك 

 فوايد حديث:

 ان واجب بودن امر به معروف ونیه از منكر در حد توانایی شخصبی -۲

 امر به معروف و نیه از منكر نشانٔه ايمان است -۳

 تمایم مسلمانان بايد نسبت به برادران و خواهران خویش و افراد جامعه مسئویلت پذير باشند -۳

 استتر مردم از نظر ايمان متفاوت هستند؛ ايمان بریخ قوی و بریخ ضعیف -۴

 کند.شان ملکف یمدين اسالم افراد را بر اساس توانایی -۷
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 حدیث سی و پنجم:

 برادری اسالمی و حقوق مسلمان 

یبر  َعن  
َ
ر  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ُهَری َرَة  أ وا لَ :» اّللَّ وا َولَ  ََتَاَسد  وا َولَ  َتَناَجش   َتَباَغض 

وا، َولَ  مْ  يَبِعْ  َولَ  تََدابَر  ك  ٰ  َبْعض  ون وا َبْعض   َبْيعِ  ََعَ ِ  ِعَبادَ  َوك  ْسلِم  . إِْخَوانًا اّللَّ و الْم  خ 
َ
ْسلِمِ  أ  لَ  الْم 

ه   ِل   ولَ يَْكِذب ه   َولَ  َيْظلِم  َنا اتلَّْقَوىٰ . ََيِْقر ه   َولَ  1ََيْذ  ه  ـٰ يُ . «َه ررهر  إریَل  َویُشر
َرار   ثاََلَث  َصد   ِِبَْسِب » 2مر

ِّ  اْمِریء  ِمنَ  نْ  الْشَّ
َ
َخاه   ََيِْقرَ  أ

َ
ْسلِمَ  أ ْسلِمِ  ، ك    الْم  ْسلِمِ  ََعَ  الْم  ه   َحَرامٌ  الْم  ه   َوَماِل    َدم   رواه.  «َوِعْرض 

 3مسلم

 معریف راوی:

 ؛ رجوع شود به حديث نهم. ابوهریره 

 لکمات جديد:

وا لَ  از  آرزوی به يکديگر حسد نورزید. نسبت به يکديگر رشک نربید. حسادت يعین :ََتَاَسد 
 بي رفنت نعمیت که ديگری در اختیار دارد

وا لَ  اجش در لغت به معنای فریب ، حتریک و باال بردن است و در رشع يعین: باال بردن  :َتَناَجش 
قیمت چزیی که شخص قصد خرید آن را ندارد و اين اکر را برای فریب و حتریک ديگری برای خرید آن 

 دهد.ااجام یم

و لَ  از يکديگر خشمگي و غضبناک نشوید. منظور خشیم است که به خاطر هوای  :اَتَباَغض 
هتک حرمت و مقدسات ديین است در مواردی نفس و دنیا باشد اما خشم و غض ی که به خاطر حق و 

 شود.واجب نزی یم

وا لَ   به يکديگر پشت نکنید. از يکديگر رویگردان نشوید :تََدابَر 

 معامله کند نفروشد، نبايد :يَبِعْ  لَ 

                                                           
 اعراب گذاری کرده است« ابب الإشارات»وجود ندارد ویل مؤلف أ ن را در « ول یکذبه»در حصیح مسمل  -1 

اتثال»های خطی ثالث مرار أ مده است و ویل در حصیح مسمل در نسخه -2   است.« ث مر 

 (۶۹۳۱حصیح مسمل ) -3 
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مْ  يَبِعْ  لَ  ك  ٰ  َبْعض  : َبْيعِ  ََعَ بریخ از شما بر معاملٔه بریخ ديگر معامله نکند مانند اينكه به  َبْعض 
 فروشم.تری به تو یمشخیص که اکالیی خریده بگوید اين معامله را فسخ کن من به قیمت ارزان

ِل    لَ   کنداو را خوار و ذیلل نیم :ََيْذ 

 کندشمارد، حتقيش نیماو را حقي و کوچک نیم :ََيِْقر ه   لَ 

 کنداشاره یم :ي ِشْي  

 سه بار :ِمَرار   ثاَلََث 

 اکیف است :ِِبَْسِب 

 ترمجه حديث:

به يکديگر حسد نورزید و »فرمود:  روايت است که گفت: رسول اهلل  از ابوهریره 
 بر معاملهٔ  شت نکنید و بریخيکديگر را فریب ندهید و از يکديگر خشم نگيید و به يکديگر پ

 وار باشید. ند و بنداگن اهلل و برادربریخ ديگر معامله نک

گوید و کند و به وی دروغ نیمنیمش مسلمان برادر مسلمان است، به او ستم نکرده و خوار
برای شخص از بدی همي بس که »اش اشاره نموده. و سه بار به سينه« کند. تقوا اينجاستحتقيش نیم

 «ادر مسلمانش را خوار بشمارد. خون و دارایی و ناموس هر مسلمان بر مسلمان ديگر حرام استبر

 اهميت حديث:

نفع اين حديث بزرگ و فوايدش گوید: چقدر اين حديث یم در کتابش اذاکر دربارهٔ  امام نووی 
 بسیار است.

کند، اهداف اشاره یم گوید: حديیث پر فايده است که به تمایم مبادی ویم ابن حجر هیتیم 
حاکم تمایم ا بلكه اگر در معنای اين حديث تفكر شده و هدفش دانسته شود لفظ و مفهوم آن در برگيندهٔ 

 باشد.اسالم است و همچني به شلک مستقیم و غي مستقیم شامل تمایم آداب یم
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 رشح خمترص حديث:

برای جامعٔه اسالیم ترسیم کرده و اين حديث اصول اخالیق و روابط اجتمایع بسیار مهیم را 
 نمايد.مسلمانان را به راعيت آن دعوت و سفارش یم

زیبای مردم نسبت به يکديگر که باعث کینه و نفرت و کدورت بعیض از برخوردها و اخالقیات نا
بي افراد جامعه یم شود شديداً مورد نکوهش قرار گرفته است مانند: حسد ورزیدن که به معنای آرزوی 

وال نعمت ديگران است همچني اجش که نویع فریب است و شخص با فروشنده توافق کرده و برای ز
تر از حد معمول جلوه دهد خودش را خریدار نشان داده و قیمت اکال آنکه اکالی او را رواج داده و گران
صل یع خیانت آشاکر به اتا ديگران را بفریبد که اين اکر نزی نو ،کندرا باالتر از ارزش واقیع آن اعالم یم

های برادرانه و پشت کردن به يکديگر مورد تفاویت به نصیحتبرادری اسالیم است. همچني یب
های خمتلف ممنوع شده تا کم فرویش و شیوه از راهمعاملٔه ديگری برهم زدن نکوهش است. همچنانکه 

 اين اکر روابط نیک مسلمانان يک جامعه را از بي نربد. 

 به هر مسلمان است. برادری صادقانه ندای پیامرب اسالم  ت به بندیگ اهلل در سايهٔ بلكه دعو

حتقي مسلمان به هر شیوه و اسلویب که باشد مردود است زیرا کیس از تقوای ديگری که در قلب 
کننده  تر و با تقواتر از حتقياوست خرب ندارد، چه بسا انسان حتقي شده در جامعه، نزد اهلل بسیار حمبوب

باشد؛ در نتیجه حتقي و کوچک شمردن ديگران نویع رش و فساد تلیق شده است که همي اکر برای زیر 
 سؤال بردن صاحبش در مزیان اخالق اسالیم اکیف است.

اش در جامعه اسالیم بايد از طرف موسامسلمان حرمت و احرتام خایص دارد و لا جان و مال و ن
واهد معین خفوظ باشد تا برادری اسالیم معین پیدا کند و در غي اين صورت یبمسلمانان مصون و حم همهٔ 
 بود.

 ختریج حديث:

 اند.مام امحد در مسند روايت کردهاين حديث را امام مسلم در صحیح و ا

ِّ  کرتَاب - مسلم صحيح]  ربر
لَةر  ال  َدابر  َوالصِّ یمر  بَاب - َواْل  رر

لرمر  ُظل مر  حَت  ر  ال ُمس  لر ترَقاررهر  وََخذ  هر  َواح  هر  وََدمر ر ضر ر  وَعر [ ۳۷۳۴؛حَوَمالر
نَدر  بَاقر  - أمحد مسند] ینَ  ُمس  ر رثر   [۵۳۵۹ح عنه؛ اهلل ریض هریرة أيب مسند– ال ُمك 
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 فوايد حديث:

و هر آچنه در رابطٔه برادری خلیل اُياد کند و سبب  خیانت در معامالت ،حرام بودن حسادت  -۲
 کینه و دشمین شود

  از خشم و غضب در باطلنیه -۳

 نیه از ظلم و ستم و حتقي و دروغ گفنت به برادر مسلمان -۳

بیان خطرناک بودن حقي شمردن مسلمان و برتر دانسنت خود بر او و اينكه اين امر از بدترین  -۴
 ها است.ترین بدیگناهان و زشت

ڇ    چ فرموده:  مانگونه که اهلل ها تقوا و پرهزیاکری است هوسیلٔه سنجش برتری میان انسان -۷

 13احلجرات: چ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

 توان آن را دریافت.حمل تقوی قلب است و از ظاهر اشخاص نیم -۳

 حرام بودن جتاوز به جان و مال و ناموس مسلمانان -۵

** ** ** 
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 حدیث سی و ششم: 

 فضيلت یاری مسلمان و آموختن دانش

يبر  َعن  
َ
َس  َمنْ »: قَاَل   يبِّ انلَّ  َعنر  ُهَری َرةَ  أ ْؤِمن   َعنْ  َنفَّ ْرَبةً  م  َرِب  ِمنْ  ك  ْنَيا ك  َس  ال   َنفَّ

ْرَبةً  َعْنه   اّللَّ   َرِب  ِمنْ  ك  َ  َوَمنْ  ،اْلِقَياَمةِ  يَْومِ  ك  ْعِس   ََعَ  يَسَّ َ ،  م  ْنَيا ِف  َعلَْيهِ  اّللَّ   يَسَّ   ةِ َواآلِخرَ  ال 
ْسلًِما َسرَتَ  َوَمنْ  ْنَيا ِف  اّللَّ   َسرَتَه   م    َعْونِ  ِف  الَْعْبد   ََكنَ  َما الَْعْبدِ  َعْونِ  ِف  َواّللَّ   ؛ َواآلِخَرةِ  ال 

َ
 ، ِخيهِ أ

َل  ِعلًْما فِيهِ  يَلَْتِمس   َطِریًقا َسلََك  َوَمنْ  َنَّةِ  إََِل  َطِریًقا بِهِ  َِل   اّللَّ   َسهَّ
ْ
 ْيت  بَ  ِف  قَْومٌ  اْجَتَمعَ  َوَما ، اْل

ِ  وِت ب ي   ِمنْ  ِ  كَِتاَب  َيْتل ونَ  اّللَّ ونَه   اّللَّ مْ  َویََتَداَرس  ِكيَنة   َعلَْيِهم   نََزلَْت  إِلَّ  بَيَْنه  م   السَّ  لرَّمْحَة  ا َوَغِشيَْته 
م   ْته  م   الَْمالَئَِكة   وََحفَّ   َوَمنْ  .ِعْنَده   فِيَمنْ  اّللَّ   َوَذَكَره 

َ
أ عْ  لَمْ  َعَمل ه   بِهِ  َبطَّ  مسلم رواه. « ه  نََسب   بِهِ  ي ْسِ

 .1اللفظ بهذا

 معریف راوی:

 ؛ رجوع شود به حديث نهم. ابوهریره 

 لکمات جديد:

َس   دور کند، رفع کند :َنفَّ

ْرَبةً   مصیبت، سخیت بزریگ که همراه با غم و اندوه است :ك 

 َ   آسان کند :يَسَّ

ْعِس    ش را ندارداکیس که در سخیت است مانند بدهاکری که توان پرداخت بدهاکری :م 

 پوشاند، پرده پویش کرد :َسرَتَ 

 ياری :َعْونِ 

 پیمود :َسلََك 

 کنددر یپ به دست آوردن باشد، طلب یم :يَلَْتِمس  

                                                           
 (۶۳۰۰مسمل ) -1 
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َل    آسان کرد :َسهَّ

  به سبب آن :بِهِ 

ونَه    دهندخوانند و به همديگر آموزش یمبا يکديگر آن را یم :َيَتَداَرس 

ِكيَنة    آرامش :السَّ

م     پوشاندگيد، یمآنها را فرا یم :َغِشيَْته 

م   ْته   گيدکند، آنها را در بر یمآنها را احاطه یم :َحفَّ

م     کنداهلل آنها را ياد یم :اّللَّ   َذَكَره 

 
َ
أ  عقب انداخت :َبطَّ

 بردبه پيش نیم :ي ْسِعْ  لَمْ 

 ترمجه حديث:

از مشالکت مؤمین را در کیس که مشیلک »فرمود:  روايت است که رسول اهلل  از ابوهریره 
گشايد، و کیس که بر تنگدسیت آسان گرفت، اهلل در دنیا دنیا گشود، اهلل مشیلک از مشالکت آخرت او را یم

. و اهلل پوشاندمسلماین را در دنیا پوشاند، اهلل او را در دنیا و آخرت یم گيد و کیس کهو آخرت بر او آسان یم
و کیس که برای به دست آوردن دانیش که او در حال ياری برادرش است  کند تا زمایناش را ياری یمبنده

های اهلل ای از خانهسازد. و هیچ گرویه در خانهرایه را پیمود، اهلل رایه به سوی بهشت را برایش هموار یم
شوند مگر اينكه آرامش بر آنها فرود آمده و رمحت آنها را برای تالوت و آموزش به يکديگر مجع نیم

د و کیس برکنند و اهلل نام آنها را در میان کساین که نزدش هستند یمراگرفته و فرشتمان آنها را احاطه یمف
 «.اندازداش او را به پيش نیمکه کردارش او را به عقب انداخت نسب

 اهميت حديث:

گوید: حديیث با عظمت است که انواع علوم و قواعد و در رشح صحیح مسلم یمامام نووی 
 اب را در بر دارد.آد
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 رشح خمترص حديث:

ها و الفاظ ديگری نزی نقل شده است که به تعاون و هماکری اين حديث رشیف با عبارت
های يکديگر تشویق و ترغیب کرده و رابطه مسلمانان در امور و اکرهای روزمره و رفع نیازمندی

 سازد.مسلمانان را با ساير نیازمندان جامعه قوی و مستحکم یم

ها و مشالکت بسیاری از افراد جامعه اسالیم را بايد مؤمناین حل کنند که به ها و مصیبتسخیت
های های ديگران، بايد سخیتآخرت اعتقاد دارند و به پاداش الیه امیدوارند و به همي دیلل در رفع سخیت

  کیس يا آسان گرفنتآخرت را تصور کرد که هركس در فكر رفع آن است. همچني بايد آسان نمودن مشلک
 بر او را با ساير مشالکت دنیا و آخرت مقایسه کرد که هميشه در صدد آسان کردن آن هستیم.

اش ضعیف است بايد پوشش و اعفیت دنیا و آخرت را به در پوشاندن مسلماین برهنه که توان مایل
 ياد داشت که هركس در یپ آن است

ع ياری و کمک رساندن مسلمان به برادرش از سوی اهلل ـ همچني بايد يقي داشته باشیم که هر نو
 پاسخ خنواهد ماند بلكه اهلل او را در اکرهایش ياری خواهد کرد.یب تبارک وتعایل ـ

تمام اين موارد از نوع )اجلزاء من جنس العمل( است يعین پاداش هر اکری از جنس همان اکر 
 کین.است و هرچه بکاری همان درو یم

برد که چه زیبا و ساده بنای تعاون و هماکری توان به عظمت نظام اجتمایع اسالم یپیماز اينجا 
 افراد جامعه اسالیم را ترسیم نموده است.

همچني نبايد علم و دانش که راهنمای انسان به سوی تمام اين اکرهای نیک است را فراموش کنیم 
 و به همي دیلل رسول اهلل  و علم داشتچرا که پيش از ااجام هر اکری بايد نسبت به آن آاگیه 

 هموار برایش را بهشت سوی به رایه اهلل پیمود، را رایه دانیش آوردن دست به برای که کیس» فرموده: 
و از آاجایی که قرآن رسچشمٔه هر علم سودمندی است ، خواندن و آموزش و گفتگو پيامون آن از « سازدیم

و هیچ گرویه در » کند: فوايد چهاراگنٔه آن را چني بیان یم هلل بهرتین جمالس علم است که رسول ا
شوند مگر اينكه آرامش بر آنها فرود های اهلل برای تالوت و آموزش به يکديگر مجع نیمای از خانهخانه

دش نزکنند و اهلل نام آنها را در میان کساین که آمده و رمحت آنها را فراگرفته و فرشتمان آنها را احاطه یم
رای آيد و اصل و نسب بو رسیدن به اين فضايل تنها با تالش و کوشش شخص به دست یم« بردهستند یم

 ت.کنند هیچ سودی خنواهد داشکساین که سسیت و تنبیل را پيشه کرده و در ااجام اکرهای نیک تالش نیم
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 ختریج حديث:

 اند.هاين حديث را امام مسلم و امام امحد و امام ترمذی روايت کرد

رر  کرتَاب - مسلم صحيح]
ک  اَعءر  الِّ َبةر  َوادل  َفارر  َواتلَّو  ترغ  س  لر  بَاب - َواالر

ترَماعر  فَض  ج  آنر  تراَلَوةر  ََعَ  االر رر  وَََعَ  ال ُقر 
ک   [۳۳۰۰؛حالِّ

نَدر  بَاقر  - أمحد مسند] ینَ  ُمس  ر رثر ُُدودر  کرتَاب - يالرتمذ جامع[ ]۵۳۵۰ح عنه؛ اهلل ریض هریرة أيب مسند - ال ُمك  ر  رَُسولر  َعن   احل   اّللَّ
ُ  َصیلَّ  ر  يفر  َجاءَ  َما باب - وََسلَّمَ  َعلَی هر  اّللَّ

رت  ؛ح ََعَ  السَّ لرمر  [۲۴۳۷ال ُمس 

 فوايد حديث:

نظام اجتمایع اسالم ، ساده، فراگي و گسرتده است به طوری که تمایم جوانب حیات انساین را  -۲
 گيد.در بر یم

های مسلمانان در حد اماکن از مجله دانش و مال و نصیحت يا بر آورده ساخنت نیازفضیلت  -۳
 راهنمایی به نییک و ياری يا داعی پنهاین برای آنها

پاداش هر اکر از جنس همان اکر است و کیس که مشیلک را از مسلماین برطرف کند پاداش  -۳
 اکرش برطرف شدن مشلک خودش است.

 .برندویژه کساین که در سخیت و مشالکت به رس یممسلمانان به گيی برفضیلت آسان -۴

 تشویق به پوشاندن عیب ديگران -۷

 فضیلت فراگيی علم و دانش و اينكه اين عمل يکی از اسباب وارد شدن به بهشت است. -۳

 آموزش قرآن کریم بهرتین راه کسب و انتشار علم است و جمالس آن بهرتین جمالس علیم است. -۵

 رسانداصل و نسب بدون کردار نیک نزد اهلل متعال ارزیش ندارد و سودی به صاحبش نیم -۸

** ** ** 
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 حدیث سی و هفتم:

 هاها و بدینوشته شدن نيکی 

ر  رَُسولر  َعن    َعبَّاس   اب نر  َعنر  ور  فریَما  اّللَّ َ  إِنَّ » : ـ قَاَل  ایَلٰ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ تَ ـ  َربِّهر  َعن   ييَر  َعاََلٰ تَ  اّللَّ
ََسَناِت  َكَتَب  يَِّئاِت  احلْ َ  ث مَّ  ، َوالسَّ  َنةً َحَس  ِعْنَده   اّللَّ   َكَتَبَها َيْعَمْلَها َفلَمْ  ِِبََسَنة   َهمّ  َفَمنْ  .َذلَِك  َبيَّ
ْضَعاف   إََِلٰ  ْعف  ِض  َئةِ مِ  َسْبعِ  إََِل  َحَسَنات   َعْْشَ  ِعْنَده   اّللَّ   َكَتَبَها َفَعِملََها ابِهَ  َهمَّ  إِنْ وَ  ، ََكِملَةً 

َ
 أ

ِ  . َكثَِْية    ّللَّ  ا َكَتَبَها َفَعِملََها بَِها َهمَّ  إِنْ وَ  ، ََكِملَةً  َحَسَنةً  ِعْنَده   اّللَّ   َكَتَبَها َيْعَمْلَها فَلَمْ  بَِسيَِّئة   َهمَّ  نْ َوإ
 .1احلروف بهذه ماهر ی  صحیحَ  يف ومسلم ابلخاري رواهُ . «َواِحَدةً  َسيَِّئةً 

ْر  َقَنا اهلل  َوإِيَّاَك إََِلٰ ِعَظمِ فَاْنظ  ِِخ َوفَّ
َ
لَْفاَظ. 2يَا أ

َ
ِذهِ األ ـٰ ْل َه مَّ

َ
 ل ْطِف اهللِ َتَعاََلٰ ، َوتَأ

ةِ الِْعتَِناءِ بَِها« ََكِملَةً »َوقَْوِل  :  إَِشاَرٌة إََل الِْعتَِناءِ بَِها.« ِعْنَده  »َوقَْوِل   :   . لِلتَّْوكِيِد َوِشدَّ

ِِ َهمَّ بَِها ث مَّ تََرَكَها: َوقَاَل ِف ال
يَِّئِة الَّ َدَها بِـ )ََكِملًَة( ، َوإِْن َعِملََها « َكَتَبَها اهلل  ِعْنَده  َحَسَنًة ََكِملَةً »سَّ كَّ

َ
فَأ

ْدَها بِـ )ََكِملًَة(. ،3.. َكَتَبَها اهلل  َسيَِّئًة َواِحَدةً  َد َتْقلِيلََها بـِ)َواِحَدةً( َولَم ي َؤكِّ كَّ
َ
 فأ

ْبحانَه   ، س  َْمد  َوالِْمنَّة  ِ احلْ َّ . لِلََفِ ِِْص َثَناًء َعلَْيِه، َوبِاهللِ اتلَّْوفِيق   لَ َن 

 معریف راوی:

 .نوزدهم؛ رجوع شود به حديث   هاشیم قرییش عبداملطلب بن عباس بن عبداهلل

 لکمات جديد:

 است. نوشت. در اينجا منظور نوشته شدن کردار انسان توسط فرشتمان َكَتَب:

ََسَناِت:  هاها و خویبنییک احلْ

يَِّئاِت:  هاگناهان و بدی السَّ

: َ  آشاکر کرد. جزئیاتش را بیان کرد َبيَّ

                                                           
 (۱۶۱( ، مسمل )۳۱۰۱البخاري ) -1 

هَقين هللُا  »های اربعنی در بریخ از نسخه -2  هقَنَا هللُا  »به جای « َوف  ذکر شده است.« ِعَظِم  »به جای « عظمی»أ مده و « َوف

ئَ »ها چننی است: دربریخ ازنسخه -3   «ةا َواِحَدةا کََتَبهَا َسی ِ
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 قصد کرد. اراده کرد َهّم:

: : چند برابر ِضْعف  َعاف  ض 
َ
 برابر. أ

 ترمجه حديث:

تبارك  کند که ایشان از پرورداگرش ـروايت یمروايت است از رسول اهلل  ابن عباس  
ها را نوشته است )مشخص نموده است( ها و بدیهمانا اهلل ـ متعال ـ نییک» وتعایل ـ نقل کرده که فرمود: 

سپس آن را توضیح داد: پس کیس که قصد اکر نییک کند و آن را ااجام ندهد، اهلل آن )قصد نیک( را نزد 
هد، اهلل آن را نزد خویش ده نییک تا نویسد و اگر قصد آن را کرده و ااجامش دخویش يک نییک اکمل یم

 نویسد. هفتصد برابر و يا بيشرت یم

نویسد و اگر قصد واگر قصد اکر بدی کند و آن را ااجام ندهد اهلل آن را يک نییک اکمل برایش یم
 « نویسدااجام آن را کرده و ااجامش دهد خداوند آن را يک بدی یم

اهلل ما و شما را توفیق دهد ـ به بزریگ لطف اهلل متعال پس ای برادرم ـ »گوید: یم امام نووی 
 )نزد او( که اشاره به توجه به آن دارد.« عنده»بنگر و در اين الفاظ تفكر کن. به سنخنش 

 آمده است.که برای تأکید و توجه بسیار به آن « اکملة»و سخنش:

ن َدهُ  اهللُ  تَبََهاکَ  »و دربارٔه بدی که قصدش را کرده سپس رهایش نموده است فرموده:  لَ  َحَسنَةً  عر « ةً اَکمر
نویسد که اندک بودن تأکید نموده است ، و اگر آن را ااجام دهد اهلل برایش يک بدی یم« اکملة»که آن را با 

آن را تأکید ننموده است. پس ستایش و منت از آن اهلل است، « اکملة»بیان نموده و با « واحدة»آن را با لکمه 
 کنیم و توفیق از جانب اهلل است.است و او را به ستاییش حمدود نیمپاک و مزنه 

 اهميت حديث:

اين حديث قدیس شامل مژدٔه بسیار بزرگ است که انسان را به لطف فراگي و رمحت گسرتدٔه اهلل 
ام ااج سازد. درون انسان نور امید را شعله ور ساخته و او را بهکه همه چزی را در بر گرفته است، امیداور یم

 کند.اکرها با در نظر گرفنت اهلل و علم و قدرت و چيیگ و عدالت و لطف او تشویق یم
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 رشح خمترص حديث:

رشیف لطف و رمحت بیكران الیه و کرم و احسان حق تعایل را به بنداگنش  قدیس در اين حديث
شود و به او عطا یمدهد ده نییک ای که هر عمل نییک که شخص مؤمن ااجام یمبیان شده است به گونه

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ  خداوند برای هر کس که خبواهد بيشرت یم دهد چنانکه فرموده: 

. و 261ابلقرة:  چڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑک  ک  ک     ک  گگ  گ  گ  ڳ  
 باشد.چند برابر شدن پاداش بستیگ به نیكو بودن اسالم و اخالص شخص یم

ها اينگونه نيست و خداوند با لطف و خبشش خویش بدی را تنها يک بدی د بدیویل در مور
شود. مثال گناه در تر یمنویسد اما اگیه گناهان بر اساس رشف زمان و ماکن يا ااجام دهندٔه آن بزرگیم
ه یت کهمچني گناه از بریخ از بنداگن اهلل به خاطر قرب و شناختر است و های حرام يا در حرم بزرگماه

 اينگونه بوده است. تر است چنانکه برای زنان پیامرب نسبت به اهلل دارند بزرگ

پاداش و اجر به خاطر قصد و  های خداوند که در اين حديث بیان شده،از ديگر لطف و مهرباین
رادٔه ا آنکه شخص آن اکر نیک را ااجام دهد در حایل که قصد اکر بد اينگونه نيست و تنها بااراده است یب

شود شود تا زماین که آن را ااجام دهد و آنماه تنها يک گناه برایش نوشته یمآن برای شخص گنایه نوشته نیم
از   شود چنانکه ابوهریرهو اگر اين ترک گناه به خاطر اهلل باشد شخص صاحب اجر و پاداش یم

ُ  َيُقوُل »کند که فرمود: روايت یم  رسول اهلل رَ  إرَذا: اّللَّ
َ
ي ادَ أ ن   َعب در

َ
َمَل  أ تُبُوَها فاََل  َسيِّئَةً  َيع   یتَّ حَ  َعلَی هر  تَک 

َملََها، لََها فَإرن   َيع  تُبُوَها َعمر ث لرَها، فَاک  ن   تََرَكَها َوإرن   برمر ، مر ّلر ج 
َ
تُبُوَها أ َرادَ  َوإرَذا َحَسنًَة، َلُ  فَاک 

َ
ن   أ

َ
َمَل  أ  لَم  فَ  َحَسنَةً  َيع 

َمل َها، تُبُ  َيع  لََها فَإرن   َحَسنًَة، َلُ  وَهافَاک  تُبُوَها َعمر ر  َلُ  فَاک  رَها برَعرش  ثَال م 
َ
ائَةر  َسب عر  إریَل  أ ع ف   مر يعین: خداوند متعال  1«ضر

ام اراده کرد اکری بدی ااجام دهد آن را ننویسید تا اينكه ااجامش دهد پس اگر فرمايد: هنمایم که بندهیم
برایش بنویسید و اگر آن را به خاطر من ترک کرد برایش يک نییک بنویسید و آن را ااجام داد همانند آن را 

هنمایم که خواست اکر نییک ااجام دهد و آن را ااجام نداد برایش يک نییک بنویسید پس اگر آن را ااجام داد 
 برایش ده تا هفتصد برابر بنویسید.

را با حديث  ن عباس دهد که حديث ابترجیح یم  به همي دیلل است که قایض عیاض
مقید کرد يعین اگر ترک بدی به خاطر اهلل باشد پاداش دارد و در غي اينصورت پادایش  ابوهریره 

 ندارد.

                                                           
 ۱۹۹۱حصیح خباری ح -1 
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گوید: احتمال دارد کیس که به خاطر رضای خدا اکر بد را ترک نکرده نییک او با یم ابن حجر 
چرا که گفتیم ترک گناه يعین دست کشیدن از  کیس که به خاطر اهلل اين اکر را ااجام داده متفاوت باشد

بدی و دست کشیدن از بدی خي است و همچني احتمال دارد که هر کس ارادٔه گناه کند سپس آن را 
 شود.باشد پاداشش چند برابر یم ترک کند فقط يک نییک دارد پس اگر به خاطر ترس از پرورداگر 

کند توان ااجام گناه را داشته باشد سپس آن را ک یماگر شخیص که گناه را تر گوید:یم خطایب 
ته نامند که قدرت ااجام اکر را داششود زیرا زماین انسان را ترک کننده یمترک کند برایش نییک نوشته یم

 باشد.

وای بر کیس »:  است و چه زیبا گفته ابن مسعود  اينها همه بیانگر لطف بزرگ اهلل بر انسان
د از شوهایش که تنها يک گناه برایش ثبت یميعین کیس که بدی« هایش چيه شودهایش بر دهکه يک

 شود بيشرت شود.برابر نوشته یم هایش که دهخویب

 ختریج حديث:

  اند، بنابراين حديث متفق علیه است.اين حديث را امام خباری و مسلم به اتفاق نقل کرده

قَاقر  کرتَاب - ابلخاري صحيح] ََسنَة   َهمَّ  ن  مَ  بَاب - الرِّ و   حبر
َ
؛ح أ رَسيِّئَة  يَمانر  کرتَاب - مسلم صحيح] [۳۴۰۲ب ر

 هم من - اْل 
  [۲۳۲حسنة؛ح ل کتبت يعملها فلم حبسنة

 فوايد حديث:

 نویسند.فرشتمان اعمال قل ی انسان را نزی یم -۲

و  برابر نمودهها را چند لطف و رمحت الیه بسیار زیاد است و از مجله رمحتش اين است که نییک -۳
 کندها را افزون نیمبدی

 تشویق به ااجام اکرهای نیک و ترساند از اکرهای بد و ناشایست -۳

شخص مسلمان بايد هميشه نیت اکرهای نیک در دل داشته باشد چه بسا اجر و پاداش آن  -۴
 برایش نوشته شود.

** ** ** 
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 حدیث سی و هشتم:

  پرهيز از دشمنی با دوستان اهلل 

يبر  َعن  
َ
ر  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل   ُهَری َرةَ  أ َ  إِنَّ » :  اّللَّ  َفَقدْ  َوَِلًّا ِل  ََعَدىٰ  َمنْ :  قَاَل  َتَعاََلٰ  اّللَّ

َْرِب  آَذْنت ه   َحبَّ  ء  بَِشْ  يَعْبدِ  إَِلَّ  َتَقرََّب  َوَما ، بِاحلْ
َ
ا إَِلَّ  أ  يَعْبدِ  يََزال   َوَما ، َعلَْيهِ  اْفرَتَْضت   ِممَّ

ٰ  بِانلََّوافِلِ  إََِلَّ  َقرَّب  َيتَ  ِحبَّه   َحّتَّ
 
ْحَبْبت ه   فَإَِذا ، أ

َ
ْنت   أ ِ  َسْمَعه   ك  ِ  َوَبرَصَه   ، بِهِ  يَْسَمع   ياَّلَّ  ، بِهِ  ي ْبرِص   ياَّلَّ

ِِ  َویََده  
ش   الَّ ِِ  َورِْجلَه   بَِها َيْبط 

لَِن  َوإِنْ  ، بَِها َيْمِش  الَّ
َ
ْعَطْيت ه   َسأ

َ
ِعيَذنَّه   اْسَتَعاَذِن  َولَِئِ  ، 1أ

 
.  « أل

 2ابلخاري رواه

 معریف راوی:

 ؛ رجوع شود به حديث نهم. ابوهریره 

 لکمات جديد:

 دشمین کرد، به دشمین گرفت ََعَدٰى:

دوست، حمبوب. منظور مؤمین است که نسبت به اهلل شناخت داشته باشد و همواره خداوند را  َوَِلًّا:
 هایش خملص باشد.وا کرده و در عبادتدر نظر گرفته ، از اهلل پر

َْرِب: آَذْنت ه    کنم.علیه او اعالم جنگ یم بِاحلْ

 خود را نزديک کند َتَقرََّب:

 امبر او فرض کرده :َعلَْيهِ  اْفرَتَْضت  

 پیوسته، هميشه :يََزال   َما

 آچنه افزون بر فرايض ااجام شود :انلََّوافِلِ 

ش    دکنآورد. ترصف یمدست یم :َيْبط 

                                                           
 های خطی اربعنی اینگونه است ویل در حصیح خباری اب این لفظ أ مده: ُلْعِطَینههُ در نسخه -1 

 (۳۹۹۶خباری ) -2 
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 از من درخواست پناه کند :اْسَتَعاَذِن 

 ترمجه حديث:

همانا اهلل متعال فرمود: هر کس با دوست »فرمود: روايت است که رسول اهلل از ابوهریره 
تر از فرايض باشد به من ام با چزیی که نزدم حمبوبکنم ، و بندهمن دشمین ورزد علیه او اعالم نربد یم

ه او را شود تا جایی کها و مستحبات( به من نزديک یمم پیوسته با نوافل )سنتانزديک نشده است، و بنده
ه با شنود و بينایی او کشوم که بوسیلٔه آن یماو یم شنواییدارم پس هنمایم که او را دوست داشتم دوست یم

کند به او عطا  رود و اگر از من درخواستدارد و پایش که با آن راه یمبيند و دستش که با آن بریمآن یم
 «.دهمقطعا او را پناه یم خبواهدکنم و اگر از من پناه یم

 اهميت حديث:

شامل فوايد بسیار و منافع ارزشمندی است برای « من اعدی ل ویلاً »گوید: حديث یم شواکین 
 کیس که به خویب آن را بفهمد و آنگونه که شایسته است در آن بیاندیشد.

 رشح خمترص حديث:

يث در اثبات واليت الیه بر بنداگن و بیان وصف اویلاء و دوستان واقیع اهلل است و از اين حد
آاجایی که اویلاء واقیع حمبوبان حق تعایل و مورد لطف و عنايت ویژٔه او هستند لا با هر نوع دشمین ، اذيت 

نكه با نتقام سخت حق و آزار و يا هر نوع اهانیت با آنها از طرف حق تعایل اعالم جنگ شده است يعین اي
 تعایل روبرو خواهد بود.

ااجام  برای رسیدن به اين جايماه بلند بايد رضايت و خوشنودی اهلل را به دست آورد و اهلل 
ای نمايد تا نشانهترین راه برای رسیدن به خوشنودی خود اعالم یمفرايض و واجبات را بهرتین و حمبوب

 واليت اهلل نموده و مردم را بفریبد.دوسیت و  ین و ملحدی نتواند اداعديباشد بر اویلاء واقیع، و هر یب

بنابراين بهرتین راه و تنها راه آاغز برای رسیدن به اين مقام ااجام واجبات و تکایلف رشیع است، 
 رسد و دوستدار واقیع ال هميشه با ااجام بيشرتابلته با ااجام نوافل و ساير مستحبات اين راه به تکامل یم

کند خود را به حق تعایل نزديک نمايد و موجبات رضای او را حاصل کرده و به لطف و عنايت نوافل سیع یم
 خاص او نايل گردد.
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 جایی تا دشویم نزديک من به( مستحبات و هاسنت) نوافل با پیوسته امبنده »و به همي دیلل فرمود:  
 او يناییب و شنودیم آن بوسیلهٔ  که شومیم او شنوایی داشتم دوست را او که هنمایم پس دارمیم دوست را او که
 و به مفهویم ديگر اهلل شنوایی و«  رودیم راه آن با که پایش و داردبریم آن با که دستش و بيندیم آن با که

 دارد و تنها در جهت رضای حق از آن استفاده خواهد کرد.بينایی و ساير اعضای او را از اَنراف نگه یم

ين همان معیت و همرایه خاص حق تعایل با اویلاء خویش است کساین که سیع در کسب رضای ا
  ی  جئچ خوانیم: گرداند. در آيه کریمه یماند و حق تعایل نزی آنها را نرصت داده و موفق و مؤید یماو کرده

. و شیک نيست که اين نوع معیت و همرایه يک 12٥انلحل:  چحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   
شود و اگر نه اهلل متعال در هر زمان و ماکن معیت و همرایه ویژه است که شامل با تقوايان و نیكواکران یم

 شاهد و حارض است و هیچ چزی از علم او پوشیده نيست.

 ختریج حديث:

 اين حديث را امام خباری در صحیح روايت کرده است.

قَاقر  کرتَاب - ابلخاري صحيح] نَتر  کرتَاب - ماجه ابن سنن] [۳۷۹۳باب اتلواضع؛ح– الرِّ  وإن رشك الریاء یسي إن - ال فر
 [۳۰۸۰باملحاربة؛ح اهلل بارز فقد ویلا هلل اعدى من

 فوايد حديث:

 ترین و زیباترین حديث در وصف اویلاء استاين حديث، رشیف -۲

با اهلل  خطر دشمین با اویلاء خداوند و اينكه هر نوع هتک حرمت مؤمن اعالم جنگ و دشمین -۳
 است

 پذيردواليت و دوسیت اهلل عزوجل بوسیلٔه ادای فرايض و ااجام نوافل صورت یم -۳

اداعی اينكه واليت و تقرب به اهلل عزوجل از رایه جز فرمانربدای و عبادیت که در رشع  -۴
 آيد، اداعیی باطل استمشخص شده به دست یم

سازد ویل به رشط استمرار و مداومت را حمقق یم حمبت اهلل ااجام نوافل بعد از ادای فرايض ، -۷
 بر آن
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حمبوب شدن بنده نزد اهلل، رباین شدن بنده و پذيرفته شدن داعهای وی و مستجاب  نتیجهٔ  -۳
 ادلعوه شدن است
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 حدیث سی و نهم:

 های امت محمد از ویژگی

نَّ   َعبَّاس   اب نر  َعنر 
َ
ر  رَُسوَل  أ َ  إِنَّ »: قَاَل   اّللَّ ِِ  َعنْ  ِل  ََتَاَوزَ  اّللَّ مَّ

 
  :أ

َ
ََطأ

ْ
 اخل

وا َوَما َوالْنِّْسَيانَ  ُ وغَ  وابلی َهقر   ماَجه   نُ اب   رواهُ  حسن حديث. «َعلَْيهِ  اْست ْكرِه   .1امَ هُ ي 

 معریف راوی:

 ؛ رجوع شود به حديث نوزدهم. هاشیم  قرییش عبداملطلب بن عباس بن عبداهلل

 لکمات جديد:

 و خبشید درگذشت ََتَاَوَز:

:
َ
ََطأ  اشتباه ، اکری که عمدی نباشد اخلْ

 فرامویش الْنِّْسَياَن:

وا َما  آچنه از روی اجبار ااجام شود َعلَْيِه: اْست ْكرِه 

 ترمجه حديث:

من از امتم : اشتباه و به خاطر همانا اهلل »فرمود:  روايت است که رسول اهلل از ابن عباس 
 «را خبشیده است دباشمویش و آچنه بر آن اجبار شده فرا

 اهميت حديث:

گوید: اين حديث شامل فوايد و امور مهیم است که اگر آنها را در رشح اربعي یم امام نووی 
 .شود که گنجایش اين کتاب را نداردتأیلیف یمگرد آوری کنم 

 

 

                                                           
 (۶/۱۰۸( حاُك )۱۶۱۰( ابن سبان )۱/۶۹۳( ، بیهقی )۶۹۱۹ابن ماجه ) -1 
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 رشح خمترص حديث:

ان آن را از روی اين حديث دربارٔه خبشش و گذشت اهلل متعال نسبت به گناهاین است که انس
دهد که ابلته استثناء هم دارد ویل اکرث تکایلف رشیع در اين باب ناداین يا فرامویش و يا اجبار ااجام یم

 گنجد و انساین که قصد بدی نداشته باشد ان شاء اهلل در قیامت مؤاخذه خنواهد شد.یم

ااعت نموده است اگر اکری از ابلته از آاجایی که اسالم مصالح و حقوق افراد و حقوق جامعه را مر
کیس رس زند که حق ديگری در آن باشد حتما مورد حساب و مؤاخذه و جمازات دنیوی قرار خواهد گرفت 

 دزدی و قتل. مانند عمل زنا،

، رمحت الیه و لطف بیكران وی چني اقتضاء کرده است که در ویل در مورد واجبات و تکایلف
ې  ې  ې  ى    چ باشد که و و خبشش قرار دهد که مفهوم اين آيه یماش را مورد عفاين سه مورد بنده

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  چ و آيه مباركٔه  2٥6ابلقرة:  چى  ائ  ائەئ  

 106انلحل:  چڈ  

در عموم خطاب رشیع مسلمان در صورت اشتباه يا فرامویش و اجبار ديگران مورد  بنابراين،
 گيد مگر اينكه حق ديگری بدان تعلق داشته باشد.یمبازخواست رشیع قرار ن

 ختریج حديث:

 را در مشاکة ناند و شیخ نارص ادلين ابلاین آاين حديث را امام ابن ماجه و بیهیق روايت کرده
 املصابیح صحیح دانسته است.

 –کتاب الوصايا  – َقالسنن الكْبی للبيه] [204٨باب طالق املكره وانلایس؛ح –کتاب الطالق  – سنن ابن ماجه]
 [۵/۳۷۳ مجاع ابواب إتیان املرأة؛

 فوايد حديث:

 کران الیه نسبت به بنداگنشلطف و رمحت یب -۲

ارتکاب حمرمات از روی ناداین يا فرامویش و اجبار گنایه ندارد ویل در جایی که متعلق به حق  -۳
 ديگری باشد جمازات دارد

 هامتبیان رشف و برتری اين امت بر ديگر ا -۳
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 کندترک واجبات در حالت جهل و فرامویش و اجبار گنایه ندارد ویل قضای آن را ساقط نیم -۴

** ** ** 
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 حدیث چهلم:

 ها پيش از فرا رسيدن وفاتغنيمت شمردن لحظه 

َخذَ : قَاَل   ُعَمرَ  اب نر  َعنر 
َ
ر  رَُسوُل  أ يبر   اّللَّ نْ »: َفَقاَل  برَمن كر ْنَيا ِف  ك  نََّك  ال 

َ
 َكأ

وْ  ، َغِریٌب 
َ
 . « َسبِيل   ََعبِر   أ

َسی َت  إرَذا: َيُقوُل   ُعَمرَ  اب نُ  َواَکنَ   م 
َ
رر  فَالَ  أ بَاحَ  تَن تَظر َت  َوإرَذا ، الصَّ بَح  ص 

َ
رر  َفالَ  أ  تَن تَظر

ن   وَُخذ   ، ال َمَساءَ  ترَك  مر حَّ َك  صر رَمَرضر ن   ، ل ترَك  َحیَاترَك  َومر رَمو   .1ابلخاري   رواه.  ل

 وی:معریف را

 ؛ رجوع شود به حديث سوم. خطاب  بن عمر بن عبداهلل

 لکمات جديد:

َخذَ 
َ
 گرفت :أ

 ام راشانه :َمْنِكِِب 

نْ   باش :ك 

نََّك 
َ
 مثل اينكه، گویی که :َكأ

 رهگذر، مسافر : َسبِيل   ََعبِر  

ْمَسْيَت  إَِذا
َ
نیمٔه اول شب  شود و تاهنمایم که وارد بعد از ظهر شدی. مساء از زوال خورشید آاغز یم :أ

 ادامه دارد

ْصَبْحَت  إَِذا 
َ
هنمایم که وارد صبح شدی. صبح از نیمه دوم شب آاغز شده تا هنمام زوال خورشید  :أ

 ادامه دارد

 

 

                                                           
 (۳۱۱۳خباری ) -1 
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 ترمجه حديث:

در دنیا چنان »ام را گرفته و فرمود: شانهروايت است که گفت: رسول اهلل از ابن عمر 
 «.يا رهگذری باش که گویی غریبه

هنمایم که شب کردی منتظر صبح مباش و هنمایم که صبح کردی »گفت: یم ن عمر و اب
 . «ات برای مرگت )توشه( برگيات و از زندیگات برای بیماریمنتظر شب نباش و از سالمیت

 اهميت حديث:

را که باشد. چترین اندرزها و اساس دل نبسنت به دنیا یمانواع نییک و يکی از مهم اين در برگيندهٔ 
شایسته نيست شخص مؤمن دنیا را وطن و حمل آرامش خویش قرار داده و به آن اطمینان کند بلكه بايد در 

 دنیا همانند مسافری باشد که برای رسیدن به مقصد برنامه ریزی کند.

 رشح خمترص حديث:

آن است زهد و قناعت در دنیا و متاع  دربارهٔ  اين حديث يکی از رهنمودهای مهم رسول اهلل 
که عدم آن يعین دلبستیگ و عالقٔه شديد به دنیا انسان را از ياد آخرت اغفل و در ااجام عبادات سست 

 کند.یم

ڱ   ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ      ہ   ہھ  ھ  ھ  چفرمايد: خداوند متعال یم

 132 – 131: طه چھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ڭ     ڭ   ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ      ۅ

تشبیه زیبایی که در اين حديث آمده است بیانگر ديداگه واقیع اسالم به دنیا است که شخص 
ه آن وابسته بوده و آن را مزنل جاودان و دائیم خویش بپندارد و تمام تالشش را برای آن به مسلمان نبايد ب
د همانند غریب و مسافری باشد که ای که از آخرت و خدمت به خلق باز بماند. بلكه باياکر برد به گونه

خواهد به ديار ديگری برود در نتیچه هرچه را مفید و مهم بارش را هميشه برای سفر آماده کرده  و یم
 ماند.دارد و از سي به سوی مقصدش اغفل نیمببیند بر یم

ه خویب عمیل را ببينیم که اين پند رسول اهلل بنگریم یم نامٔه عبداهلل بن عمر اگر در زندیگ
نموده و با وجود علم بسیار و جايماه باالیی که داشت هرگز به دنیا  دل نبست و با اينكه پرس خلیفه 

مسلمانان و امي مؤمنان بود يک حلظه نزی آرزوی حكمراین و ریاست نکرد و در کمال سادیگ زیست و 
 بحص که هنمایم و مباش صبح منتظر کردی شب که هنمایم»فرمود: مند زندیگ کرد و یمبسیار سخاوت
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و اين  «برگي( توشه) مرگت برای اتزندیگ از و اتبیماری برای اتسالمیت از و نباش شب منتظر کردی
رساند که هميشه آمادٔه پرگشودن به سوی حق تعایل بود و هرگز به اين دنیا دل بیداری و تقوای او را یم

 نبسته بود.

بسیار به دنیا از مهمرتین اسباب سسیت و تنبیل در ااجام واجبات  و به طور یلک دلبستیگ و عالقهٔ 
 .رشیع است که اسالم آن را نکوهیده است

 ختریج حديث:

اين حديث را امام خباری در صحیح روايت کرده است. امام امحد در مسند و امام ترمذی در جامع 
 اندو امام ابن ماجه در سَن نزی آن را روايت کرده

قَاقر  کرتَاب - يابلخار صحيح]  صیل اهلل علیه وسلم کن يف ادلنیا کأنك غریب أو اعبر باب قول انليب– الرِّ
در  کرتَاب - الرتمذي جامع] [6416؛حسبیل ر  رَُسولر  َعن   الز ه  ُ  َصیلَّ  اّللَّ ؛ح قررَصر  يفر  َجاءَ  َما بَاب - وََسلَّمَ  َعلَی هر  اّللَّ َملر

َ  سنن] [۳۳۳۳األ 
در ا کرتَاب - ماجه ابن نَدُ  - أمحد مسند] [۴۲۲۴سبیل؛ح اعبر کأنك أو غریب کأنك ادلنیا يف کن - لز ه  ینَ  ُمس  ر رثر نَ  ال ُمك   مر

َحابَةر     [۴۵۷۹سبیل؛ ح اعبر أو غریب کأنك ادلنیا يف کن مسند عبد اهلل بن عمر بن اْلطاب ـ ریض اهلل عنه ـ – الصَّ

 فوايد حديث:

 صیحت صادقانه استهای تربیت در اسالم نيکی از راه -۲

تشویق به احساس غربت در اين زندیگ تا مؤمن با ااجام اکرهای نیک خود را برای آخرت آماده  -۳
 کرده و دلبستٔه دنیا نشود

 ايمان راستي به آخرت است قناعت و زهد در دنیا نشانهٔ  -۳

گيد پيش از آنکه  انسان بايد از زندیگ دنیا برای ااجام عبادت و فرمانربداری از اهلل بهره -۴
 فرصت را از دست بدهد.

 کنندحرص و آرزوهای دراز دو اعمیل هستند که عمر انسان را تباه یم -۷

که نشانٔه ايمان صادقانه و مزنلت واالی  از نصیحت رسول اهلل  تأثي پذيری ابن عمر  -۳
 اين صحایب بزرگوار است

** ** ** 
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 حدیث چهل و یکم:

 بر پيروی کردن از پيام 

د   َعن   يبر حُمَمَّ
َ
رر  ب نر  اهللر  َعب در  أ  ي ْؤِمن   ل»:  اهللر  رَُسوُل  قَاَل :  قَاَل  ،  اصر العَ  ب نر  وَعم 

مْ  ك  َحد 
َ
ٰ  أ ونَ  َحّتَّ  . «بِهِ  ِجْئت   لَِما اً َتَبع َهواه   يَك 

ةر  کتاب يف ی ناهُ َروَ  حیح  َص  حديث    صحیح بإسناد 1احلُجَّ

 معریف راوی:

 عاص القریش السهیمالمرو بن عبد اهلل بن ع  

 باشند و او پيش از پدرش اسالم آورد. نامش اعیص او و پدرش هر دو صحایب یم
 آن را تغیي داد. بود پس پیامرب 

 باشد . شخیص بسیار زاهد بود؛ روزها یم 2از علمای صحابه و يکی از عبادل
اجازٔه  نمود. از رسول اهلل الوت یمشد و بسیار قرآن تها به قیام مشغول یمگرفت و شبروزه یم

 به وی اجازٔه نوشنت داد نوشنت حديث نمود و رسول اهلل 

 .همراه با پدرش عمرو بن العاص در فتح شام رشكت داشت 

 ۵۹۹  حديث از رسول اهلل روايت نموده است 

  هجری وفات يافت. ۳۷و گفته شده   ۳۳در آخر عمرش نابينا شد و در سال 

 لکمات جديد:

: ل  آورد. منظور نیف کمال ايمان استايمان نیم ي ْؤِمن 

 ها و تمايالتخواسته َهواه :

 پيو و مطیع َتَبعاً: 

                                                           
عقیده  اهل سنت و حدیث است که به اهل بدعت و صاسبان  ( کتایب در زمینه  ۱۰۹تأ لیف امام ابو الفتح نرص بن ابراهمی مقدیس )ت « ةاحلجة عَل اترك املََحج  »کتاب  -1 

 (۶/۶۰۶« )جامع العلوم واحلُك»دهد. نگا: عقاید اندرست پاخس می

لعاص ـ رتند از: عبدهللا بن معر، عبدهللا بن عباس، عبدهللا بن زبری و عبدهللا بن معرو بن اشود و أ اها عبالقیب است که بر چهار حصابه که انمشان عبدهللا بود اطالق می -2 

اها زنده ماندند گوید زیرا ابن مسعود زودتر وفات ایفت ویل أ  ریض هللا عنهم ـ . به امام امحد گفته شد پس عبدهللا بن مسعود چه؟ گفت: او از عبادُل نیست. حافظ بیهقی می

 شد: این خسن عبادُل ، ای فعلشان ای مذهٍ أ اها است.کردند گفته میردم حمتاج علمشان شدند و هنگامی که بر چزیی اتفاق میات اینکه م
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 ام. منظور دستورات دين و رشیعت اسالم استبه آچنه آورده بِِه: ِجْئت   لَِما

 ترمجه حديث:

ايمان »رمود: ف روايت است که گفت: رسول اهلل از ابو حممد عبداهلل بن عمرو بن اعص 
 «.امهایش تابع آن چزیی باشد که آوردهآورد يکی از شما تا اينكه خواستهنیم

 اهميت حديث:

يعین تسلیم بودن در برابر رشیعت و  ،های ايمان راستيترین نشانهيکی از مهم بیان اين حديث
 .باشدیم ها و امیال شخیص در برابر دستورات دينکنار زدن خواسته

 حديث: رشح خمترص

است بر هر کس واجب است تا عمل خود را بر کتاب و  گفتهدر رشح اين حديث  امام نووی 
پيوی  هوای نفس خویش را کنار بگذارد و از رشیعت حممد  سنت عرضه کند و در صورت خمالفت ،

پ  ڀ  ڀ    ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پچ فرمايد: ای از قرآن است که یمنمايد و اين مشابه آيه

 36األحزاب:  چڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  

و رسولش ، امر و نظری داشته باشد چرا که بنابراين شایسته نيست کیس در مقابل فرمان اهلل 
ې  ى     چ فرموده:  ها و رویگرداین از حق است. چنانکه اهلل پيوی از هوای نفس منشأ گناهان و بدعت

ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ         ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ     ىئ  ی  ی  ی   ى 

 ٨0القصص:  چی  جئ   

ی نفس هوا ها متمايز ساخته تابع و بردهٔ همچني شایسته نيست انساین که خداوند او را از ديگر آفریده
 خویش باشد.

رسد مگر به کمال ايمان نیمگوید: معنای حديث آن است که هیچ انساین یم ابن رجب حنبیل 
باشد، همٔه اوامر و نوایه و غي آن، و هر  های رسول اهلل اش تابع حمبت و دوسیتاينكه حمبت و دوسیت

 چه دستور داده است را دوست بدارد و هرچه را که نیه فرموده زشت بپندارد.

ۅ  ۅ       ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ چ فرمايد:و در همي معین آيات قرآن نازل شده است که یم

 6٨النساء:  چۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ   
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نُ  اَل »روايت شده که فرمود: همچني در صحیح خباری و صحیح مسلم از رسول اهلل  مر  يُؤ 
، َحُدُکم 

َ
ُکونَ  َحیتَّ  أ

َ
َحبَّ  أ

َ
، إریَل هر  أ ن  هر، مر هر، َودَلر ر َعريَ  َوانلَّاسر  َوَوادلر مج 

َ
 1علیه متفق« أ

باشد که عموما برای یم« هوی»ای که ممکن است در اين حديث مشلک به نظر برسد لکمٔه نکته
ها تابع رسول اهلل شود پس چگونه مؤمن در اين نوع گرایشگرایش به خالف و اَنراف استفاده یم

فاده شده است.های خوب نزی استاند که در زبان عریب از اين لکمه در خواستهباشد. علما پاسخ داده 
فهوی رسول اهلل »گوید: در مورد اسيان بدر یم در داستان مشورت رسول اهلل  چنانکه عمر

يعین: پس رسول اهلل  2«ما قال ابوبکر و لم يهو ما قلت  و آچنه من  پسنديدآچنه ابوبکر گفت را
 .پسنديدگفتم را ن

 ختریج حديث:

مام بیهیق در املدخل إیل سَن الكربی و امام ابن ایب ا اين حديث را امام منذری در رشح السنة و
 اند ویل اکرثامام ابن رجب در جامع العلوم و امام تربیزی در مشاکة املصابیح نقل کرده اعصم در السنة و

 اندحمققي آن را ضعیف دانسته

]السنة البن  [۳۹۰نلص؛حباب ما يذکر من ذم الرأی وتکلف القیاس یف موضع ا –املدخل إیل سَن الكربی للبیهیق ]
  [۲۷باب ما ُيب أن يکون هوی املرء تبعا ملا جاء به انليب صیل اهلل علیه وسلم ؛ح –أیب اعصم 

 فوايد حديث:

 که نشانٔه ايمان است وجوب تسلیم بودن در برابر فرمان اهلل متعال و پیامربش  -۲

 نه نیف مطلق آنمنظور از نیف ايمان در چني احاديیث نیف کمال ايمان است  -۳

رشیع را ترجیح  در حالت تعارض بي خواستٔه نفس و خواستٔه رشیعت مؤمن واقیع خواستهٔ  -۳
 دهدیم

 هشدار نسبت به پيوی کردن از هوای نفس -۴

** ** ** 

                                                           
 ۱۹حصیح مسمل ح ۱۹حصیح خباری ح -1 

 ۱۱۳۳حصیح مسمل ح -2 
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 حدیث چهل و دوم: 

 و خطر شرک وسعت آمرزش خداوند 

نَس   َعن  
َ
ُت : قَاَل   أ ع  ر  رَُسوَل  َسمر  َما إِنََّك  آَدمَ  اْبنَ  يَا :اَلٰ عَ تَ  اّللَّ   قَاَل »: َيُقوُل   اّللَّ

ٰ  لََك  َغَفْرت   َورََجْوتَِن  َدَعْوتَِن  بَاِل. َولَ  َك ِمنْ  ََكنَ  َما ََعَ
 
ن وب َك  بَلََغْت  لَوْ  آَدمَ  اْبنَ  يَا أ  َعَنانَ  ذ 

َماءِ  تَيَْتِن  لَوْ  إِنََّك  آَدمَ  اْبنَ  يَا .لََك  َغَفْرت   اْسَتْغَفْرتَِن  ث مَّ  السَّ
َ
َراِب  أ ْرِض  بِق 

َ
 لَ  يتَِن لَقِ  ث مَّ  َخَطايَا األ

تَيْت َك  َشيًْئا يِب  ت ْْشِك  
َ
َرابَِها أل ي   رواه. «َمْغِفَرةً  بِق  ذر مر  1حسن حديث: وقال الرتِّ 

 معریف راوی:

 .سزیدهم؛ رجوع شود به حديث  انس بن مالک بن نرض انصاری خزریج

 لکمات جديد:

 تا هنمایم که مرا داع کین، مادایم که از من درخواست کینِن: َدَعْوتَ  َما

 به عفو و رمحتم امیدوار بایش ،به من امید داشته بایش رََجْوتَِن:

بَاِل: لَ 
 
 بایک ندارم أ

 اوج، باال َعَنان:

 پری آن، به اندازهٔ  ق َراِب:

 ترمجه حديث:

اهلل ـ متعال ـ فرمود: »فرمود: که یمشنیدم  روايت است که گفت: از رسول اهلل  از انس 
 آمرزم و بایک ندارم.ای فرزند آدم، تا هنمایم که مرا خبواین و به من امیدوار بایش .. هر چه کرده بایش یم

ای فرزند آدم، اگر گناهانت به بلندای آسمان برسد سپس از من درخواست آمرزش کین تو را 
 آمرزم.یم

                                                           
 (۶۹۱۹ترمذی ) -1 
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به پری زمي نزدم بیایی سپس در حایل به ديدارم آیی که هیچ رشیک  ای فرزند آدم، اگر با گناهاین
 «کنمنیاورده بایش ، به اندازٔه همان گناهان آمرزش بر تو پيش یم

 اهميت حديث:

گر بودن خداوند متعال و بیانگر خطر بزرگ رشک اين حديث اصیل مهم در بیان صفت آمرزش
 باشدیم

 رشح خمترص حديث:

از احاديث قدیس ، و خاتمٔه اين کتاب مبارک است. امید انسان را به  اين حديث يکی ديگر
ها کند که خود يکی از اسباب افزایش ايمان تقوی و ااجام خویبکران الیه زیاد یمگذشت و رمحت یب

است، زیرا اگر انساین يقي داشته باشد که چني پرورداگر پر لطف و بزرگواری دارد هرگز از دراگهش 
 اين حديث را خاتمٔه اين کتاب مبارک قرار داده است. اهد شد و به همي دیلل امام نووی مأيوس خنو

دهد : ای بین آدم ـ و اين خطاب رباین شامل هر انساین است و او را به راه بازگشت ندا یم اهلل 
 ان که هر که بایشخواین و در دل امیدواری، بدخواند ـ تا زماین که مرا به قصد عفو و خبشش فرا یمفرا یم

و هرچه کرده بایش تو را خواهم خبشید و هیچ بایک از حجم گناهانت ندارم؛ و اين مشابه آئه کریمه است 
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          چکه فرمود: 

   ٨3الزمر:  چۆ          ۈ

ها هم رسیده باشد ویل مرا برای عفو و خبشش بطل ی تو را به اوج آسمانای بین آدم اگر گناهانت 
امت ای  و در قیخواهم خبشید. ای بین آدم اگر گناهانت دنیا را پركرده باشد بدان که اگر يکتاپرست مرده

بنابراين يکتاپرسیت اساس مغفرت و آمرزش  مرا با ايمان و توحید مالقات کین تو را خواهم خبشید.
 ند متعال است و يکتاپرست واقیع رسااجامش بهشت جاودان است.خداو

ای را به لطف و بزرگواری و حرمت حق تعایل امیدوار کرده و همه را به اين ندای رباین هر بنده
 خواند.سوی خود فرا یم

جالب است بدانیم که امام نووی کتابش را با حديث مشهور إنما األعمال بانلیات آاغز و با اين به 
پايان رساند تا بگوید که انسان بايد در ابتدای ااجام هر اکری نیتش را خالص کند و در پايان نزی از کوتایه 

 هایش توبه نموده و استغفار کند تا آن عبادت مورد قبول حق تعایل واقع شود. و اکسیت
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اشد که انسان هایی که امام نووی اين حديث را خاتمٔه کتابش قرار داده اين بشايد  يکی از علت
در پايان اکرش بايد به رمحت و خبشش اهلل امیدوار باشد و از گذشتمان نقل شده که در هنمام سالمیت و 

شادایب بیم و ترسشان بر امید آنها اغلب بود، اما به هنمام وفات و در پايان زندیگ امیدشان بر ترسشان غلبه 
 يافت.یم

 ختریج حديث:

 اند.امع و امام داریم در سَن و امام امحد در مسند روايت کردهاين حديث را امام ترمذی در ج

َعَواتر  کرتَاب - الرتمذي جامع]  - أمحد مسند[ ]۳۷۴۹هلم؛ح ویغفر يذنبون خلقا اهلل ْللق تذنبون أنکم لوال - ادلَّ
نَدُ  ن َصارر  ُمس 

َ َ  األ  ُ  رَضر باب إذا  –ومن کتاب الرقاق  –]سَن ادلاریم  [20260حديث أيب ذر الغفاري ریض اهلل عنه؛ ح – َعن ُهم   اّللَّ
 [۳۵۸۸تقرب العبد إیل اهلل؛ ح

 فوايد حديث:

 گسرتدیگ و عظمت رمحت و آمرزش خداوند نسبت به بنداگنش -۲

 فضیلت استغفار و توبه و اينكه اهلل دوست دارد گناهاکران توبه کنند تا آنها را ببخشد -۳

 خبشد. )به جز حق انلاس(با توبه یم اهلل هر گنایه را هر چند بزرگ باشد -۳

 ترین گناه رشک استهشدار نسبت به رشیک قرار دادن برای اهلل و بیان اينكه بزرگ -۴

 اگر انسان بر يکتاپرسیت بميد امید به عفو و خبشش اهلل برای او بسیار است. -۷

 شود.بیان اينكه شخص مسلمان با ااجام گناه اکفر نیم -۳

** ** ** 
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