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آداب نیکی و پیوند 
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 (کتاب ادب)

 باب اول

 نیکی و پیوند خویشاوندی 

شده  كتاب حاضر مجموعه احادیث انتخاب

از سنت نبوی در بخش آداب نیکوکاری و 

پیوند خویشاوندی است که به منظور 

ترین  مفردات، محتوا و مهم»فهم و حفظ 

« رددگ نکاتی که از حدیث برداشت می

 .آوری شده است جمع

پس از تدریس این مبحث  بایدکه   علمياهداف 

 :متحقق گردد

بهترین اعمالی را که در این حدیث  -1

 .بیان شده است ذکر نماید

نظریات علما در خصوص مقصود کلمة  -2

 .افضل را توضیح دهد

تعارض موجود بین این حدیث و  -3

احادیث دیگری که بهترین اعمال 

داشته است را طعام دادن بیان 

 .واضح نماید

معانی کلمات حدیث شریف را توضیح  -4
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 .دهد

ای را که  های تربیتی حقایق و ارزش -5

حدیث شریف به آن اشاره دارد 

 .مشخص کند

 

َوَوصَّیْنَا اْلِْْنسَاَن }: فرماید هللا تعالی می

 [ 8:العنكبوت] {بَِواِلَدْیهِ حُسْنًا

كنیم كه به پدر و  ما به انسان توصیه مي)

 (.درش نیكي كندما

 :متن حدیث

َسأَْلُت النَِّبيَّ َصلَّى اللَّهُ َعلَْيِه َوَسلََّم : عنه قَالَ  اهلل َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َمْسُعْوٍد رضی»
ثُمَّ : قَاَل ثُمَّ َأيٌّ؟ قَالَ . الصَََّلُة َعَلى َوقِْتَها: َأيُّ اْلَعَمِل َأَحبُّ إَِلى اللَِّه عزوجل؟ قَالَ 

، َولَْو : قَالَ . ثُمَّ َأيٌّ؟ قَاَل اْلِجَهاُد ِفي َسبِيِل اللَّهِ : قَالَ . َوالَِدْينِ بِرُّ الْ  ثَِني بِِهنَّ َحدَّ
 1«اْستَ َزْدتُهُ لََزاَدنِي

عنه روایت است که  هللا از عبدهللا بن مسعود رضی)

کدام : پرسیدم وسلم علیه هللا از پیامبر صلی: گفت

دارد؟  ر دوست کار را هللا تعالی از همه بیشت

بعد از آن؟ : گفتم. نماز را در وقتش: فرمود

بعد از : گفتم. نیکی به پدر و مادر: فرمود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .البخاری صحیح -1
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ابن . ]جالله جهاد در راه هللا جل: آن؟ فرمود

وسلم این  علیه هللا پیامبر صلی  :گوید می[ مسعود

در حالی که اگر پرسشم . حدیث را برایم گفتند

 (.داد می دادم، باز هم پاسخ را ادامه می

 :کتاب ادب

ادب عبارت است از : تعریف ادب

پایبندی به مکارم اخالق، یا 

کارگیری گفتار و کردار پسندیده،  به

از جملة . ها یا  توجه و عمل به خوبی

توان از موارد آتی نام  ها می نیکی

احترام به کسانی که از ما : برد

شفقت به کسانی که از ما   تراند، بزرگ

کی به والدین و خوردتراند، نی

 .برقراری پیوند خویشاوندی

بِر عبارت از هر عمل : رتعریف بِِِ 

نیکی است که صاحبش را به بهشت 

صله و پیوند خویشاوندی . برساند

ترین  های متفاوت دارد که پایین درجه

آن، اجتناب از قطع رابطه با 

 .خویشاوندان است

رحم نامی است : فرماید امام قرطبی می
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وندان بدون فرق بین بر همة خویشا

 .محرم و نامحرم

 :شرح حدیث

یکی از )عنه  هللا از عبدهللا بن مسعود رضی

فقهای صحابه است که در غزوة بدر و 

روایت است که ( دیگر غزوات حضور داشت

وسلم  علیه هللا از رسول خدا صلی  :گفت

پرسیدم کدام کار را خداوند بیشتر 

وسلم  علیه هللا دوست دارد؟ رسول هللا صلی

ادای . نماز را در وقتش: فرمودند

نماز در اول وقت آن فضیلت بیشتر 

دارد؛ به دلیل روایت ابوداود و 

عنها  هللا ترمذی و حاکم از ام فروه رضی

  :وسلم فرمودند علیه هللا که رسول هللا صلی

بهترین اعمال نماز در اول وقتش »

عنه  هللا عبدهللا مسعود رضی. «باشد می

فتم ای رسول خدا بعد از گ: گوید می

آن؟ یعنی کدام عمل بعد از ادای نماز 

تر است؟ رسول  داشتنی به اول وقتش دوست

نیکی به «  :وسلم فرمودند علیه هللا هللا صلی
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یعنی برخورد شایسته با آنان « والدین

های که ایشان را مسرور  و انجام کاری

 : فرماید خداوند متعال می. کند می

نَا ا} ْنَساَن ِبَواِلَديِْه ُحْسنًاَوَوصَّي ْ  [ 8:العنكبوت]{ ْْلِ
كنیم كه به پدر و  ما به انسان توصیه مي)

 (.مادرش نیكي كند

امام احمد و مسلم و ترمذی روایت 

اند که حمنه بنت سفیان بن  نموده

عنه  هللا امیه، مادر سعد بن ابی وقاص رضی

سوگند یاد نمود که تا سعد از دینش 

و برای . گوید خن نمیبر نگردد با وی س

پنداری که پروردگارت،  تو می  :سعد گفت

تو را به نیکی به پدر و مادرت وصیت 

نموده و من مادرت هستم و ترا به این 

بعد از آن آیة . دهم موضوع دستور می

ْنَساَن ِبَواِلَديِْه ُحْسنًا} نَا اْْلِ  .نازل گردید{ َوَوصَّي ْ

 :ادامة آیه از سورة عنکبوت

َجاَهَداَك لُِتْشِرَك ِبي َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم َفََل تُِطْعُهَما إَِليَّ َمْرِجُعُكْم  َوِإنْ } 
 [8:العنكبوت]{ فَأُنَ بُِّئُكْم بَِما ُكنْتُْم تَ ْعَمُلونَ 

تالش كردند [ پدر و مادر]و اگر آن دو ) 

ترین اطالعي  كه براي من شریکی قرار دهي كه كم
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بازگشت . طاعت مكناز آن نداري، از ایشان ا

همة شما به سوي من است و از كارهایي كه 

 (.كنم تان مي اید آگاه كرده

در این آیه برای فرزندان نسبت به 

والدین وصیت و سفارش شده و امر شده 

که از آنان فرمانبرداری شود؛ اگر چه 

کافر باشند؛ مگر این که  به شرک 

چه مادر سعد وی را  چنان -دستور دهند 

که در این صورت واجب است  -داددستور 

 .از والدین نافرمانی صورت گیرد

این آیه دستور مجملی را که در دیگر 

جاها، از جمله در حدیث مذکور در 

ارتباط به نیکی به والدین گفته شده، 

 .کند بیان و تفسیر می

امام بخاری، مسلم، ابوداود و نسایی 

اند  عنه روایت نموده هللا از حضرت علی رضی

 :وسلم فرمودند علیه هللا ه رسول خدا صلیک

 1«الَ طَاَعةَ ِفى َمْعِصَيِة اللَِّه إِنََّما الطَّاَعةُ ِفى اْلَمْعُروفِ »
فرمانبرداری از هیچ کس در حالت نا )

فرمانی خداوند متعال جایز نیست؛ بلکه اطاعت 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .صحیح مسلم -1
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 (.دیگران در امور روا جایز است

امام احمد و حاکم از عمران و حکم بن 

اند  عنهما روایت نموده هللا مر غفاری رضیع

  :وسلم فرمودند هللا علیه که رسول هللا صلی

 1«اَل طَاَعةَ لَِمْخُلوٍق ِفي َمْعِصَيِة الخالق»
فرمانبرداری از هیچ کس در حالت نا )

 (.فرمانی خالق جایز نیست

احسان و نیکی به والدین شامل نیکی 

 گردد؛ چنان چه به دوستان شان نیز می

شاعر عرب . در صحیحین روایت شده است

 : گوید می

 أکرم خليل أبيک حيث لقيته      ولقد عققت أباک إن لم تفعل
دوست پدرت را هر جا مالقات کردی احترام )

اگر چنین نکنی در واقع از پدرت نا . کن

 (.فرمانی کردی

در مورد  عليه اهللرحمةسفیان بن عیینه 

 :فرمودة خداوند

 [ 41:لقمان]{ ِلي َوِلَوالَِدْيكَ  َأِن اْشُكرْ }
هم سپاسگزار من و هم سپاسگزار پدر و )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
آلبانی ضمن تحقیق احادیث مشکات، حدیث  -1

 .مذکور را صحیح گفته است
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 (.  مادرت باش

گانه  کسی که نمازهای پنج»  :فرماید می

را ادا کند در واقع خداوند را 

سپاسگزاری نموده و کسی که بعد از 

نمازها برای والدینش دعا کند، در 

حقیقت پدر و مادرش را سپاسگزاری 

 .«کرده است

عنه در ادامه  هللا عبدهللا بن مسعود رضی

از رسول هللا   :فرماید حدیث می

وسلم پرسیدم بعد از نیکی به  علیه هللا صلی

والدین، کدام عمل نزد خداوند 

تر است؟ رسول هللا  داشتنی دوست

جهاد در راه «  :وسلم فرمودند علیه هللا صلی

 .«خداوند عزوجل

ر از جملة جهاد در راه خدا، جهاد د

راه استقالل و آزادی وطن و محل زندگی 

تواند در آن  جایی که می -باشد  شخص می

تا نسبت  -به عبادت هللا متعالی بپردازد

به خویشتن، فامیل، آبرو و مال خود 

 .احساس امنیت نماید

مقدم کردن نیکی به والدین از جهاد، 
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به دلیل این است که جهاد موقوف به 

ن باشد؛ چو رضایت والدین می

خواستن از والدین در قضیة جهاد  اجازه

از احسان و نیکی به آنان محسوب 

گردد؛ چرا که از جهاد بدون اجازة  می

 .والدین نهی شده است

کند، در  کسی که به والدینش نیکی می

ای که آنان به وی  حقیقت بخشی از نیکی

نماید و احساس  اند را جبران می نموده

ان انجام کند که کار چندانی برای ش می

نداده است؛ بناًء ذکرشدن نیکی به 

والدین قبل از جهاد به خاطر فضیلت 

 .زیاد آن است

رسول : گوید عنه می هللا عبدهللا بن مسعود رضی

گانه  های سه این جواب وسلم علیه هللا خدا صلی

از این سخن . را برایم بیان داشتند

شود که خودش این  بن مسعود دانسته می

رح نموده و جواب آن را ها را مط پرسش

 .شنیده است

دهد  عنه ادامه می هللا عبدهللا بن مسعود رضی

اگر در مورد بهترین اعمال : گوید و می

پرسیدم، حتمًا رسول خدا  بیشتر می
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وسلم مسایل مورد نیاز دیگری  علیه هللا صلی

 .داشتند را  نیز بیان می

قسطالنی در شرح بخاری اشکالی را 

وسلم  علیه هللا ل خدا صلیمطرح کرده که رسو

در کتاب ایمان، بهترین اعمال را 

اند، و  طعام دادن مساکین بیان داشته

ترین  گاهی بهترین اعمال را با دوام

اند و موضوعات مشابه دیگر، و  آن گفته

در این حدیث بهترین اعمال را ادای 

 .نماز در وقتش معرفی نمودند

که جواب   :در حل این اشکال باید گفت

نظر به اختالف  وسلم علیه هللا رسول هللا صلی

کنندگان متفاوت بوده است؛  احوال پرسش

چون ایشان هر گروهی را نظر به 

دادند و یا به  هایش آموزش می نیازمندی

دادند که به  هر کس اموری را تعلیم می

یا . آن عالقه داشته و مناسب حالش بود

این که اختالف موجود در واقع از اختالف 

که پرداختن به  گرفت؛ طوری وقات نشأت میا

بعضی از امور در زمانی مشخص بهتر از 

سایر کارها در همان زمان است؛ لذا 

جهاد در آغاز اسالم از بهترین اعمال 
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گردید؛ چون جهاد وسیلة ادای  محسوب می

. ساز آن بود واجبات و اعمال و زمینه

نصوص زیادی وارد شده که نماز از ادای 

ر است با آن هم در وقت شدت صدقه بهت

مشکالت مستمندان، دادن صدقه از نماز 

 .باشد برتر می

« تفضیل»از باب « افضل»یا این که 

باشد؛ لهذا  می« فضل»نیست بلکه مطلق 

بین این حدیث و حدیثی که ابوهریره 

  .روایت نموده هیچ تعارضی وجود ندارد

َأيُّ اْلَعَمِل أَْفَضُل؟ : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُسِئلَ َعْن أَِبي ُهرَيْ َرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه »
ثُمَّ : ِقيلَ . اْلِجَهاُد ِفي َسبِيِل اللَّهِ : ثُمَّ َماَذا؟ قَالَ : قِيلَ . فَ َقاَل إِيَماٌن بِاللَِّه َوَرُسولِهِ 

ُرورٌ   1.«َماَذا؟ قَاَل َحجٌّ َمب ْ
از : عنه روایت است که هللا از ابو هریره رضي) 

کدام عمل : پرسیده شد وسلم علیه هللا پیامبر صلي

. ایمان به خدا و رسولش: بهتر است؟ فرمودند

جهاد في سبیل : باز کدام؟ فرمودند: گفته شد

حج مبرور : باز کدام؟ فرمودند: گفته شد. هللا

 [(.مقبول]

 :گردد مسایلی که از این حدیث استنباط می

فضیلت ادای نماز در وقتش؛ و اول  -1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .صحیح البخاري -1
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ت از اخیر وقت برتر است؛ هم وق

چنان هر جزء اول از وقت از جزء 

 .بعدی بهتر است تا اخیر وقت

فضیلت نیکی و احسان به والدین و  -2

این که این عمل اجر و مزد 

فراوان دارد؛ لذا در این حدیث 

 .از جهاد مقدم گردیده است

فضیلت جهاد در راه خداوند  -3

جالله؛ هللا متعال در کتاب کریم  جل

  :فرماید می خود

تُ ْؤِمُنوَن . يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َهْل أَُدلُُّكْم َعَلى ِتَجارٍَة تُ ْنِجيُكْم ِمْن َعَذاٍب أَلِيمٍ }
ٌر َلُكْم ِإْن ُكنْتُْم  بِاللَِّه َوَرُسولِِه َوُتَجاِهُدوَن ِفي َسبِيِل اللَِّه بِأَْمَواِلُكْم َوأَنْ ُفِسُكْم َذِلُكْم َخي ْ

يَ ْغِفْر َلُكْم ذُنُوَبُكْم َويُْدِخْلُكْم َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها اْْلَنْ َهاُر َوَمَساِكَن . ونَ تَ ْعَلمُ 
َوُأْخَرى ُتِحبُّونَ َها َنْصٌر ِمَن اللَِّه َوفَ ْتٌح . طَيَِّبًة ِفي َجنَّاِت َعْدٍن ذَِلَك اْلَفْوُز الَْعِظيمُ 

 [41-41:فالص]{ قَرِيٌب َوَبشِِّر اْلُمْؤِمنِينَ 
آیا شما را به تجارت و ! اي مؤمنان)

اي رهنمود سازم كه شما را از عذاب  معامله

بسیار دردناك دوزخ رها سازد؟ به خدا و 

آورید، و در راه خدا با  پیغمبرش ایمان مي

اگر بدانید . كنید مال و جان تالش و جهاد مي

 .بهتر است[ از هر چیز دیگري]این براي شما 

[ ت را انجام دهید، خدااگر این تجار]

هاي  بخشاید، و شما را به باغ گناهانتان را مي
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ها و  كاخ]گرداند كه از زیر  بهشتي داخل مي

آن جویبارها روان است، و شما را در [ درختان

دهد كه در  هاي خوبي جاي مي منازل و خانه

. اند هاي بهشت جاویدان ماندگار، واقع شده باغ

گذشته از ] .ین استپیروزي و رستگاري بزرگ هم

نعمت دیگري که آن را دوست [ ها این نعمت

دارید، كه پیروزي خدادادي و فتح نزدیكي 

 (.است، و به مؤمنان مژده بده

 مراجع مطالعة شخصی

 ریاض الصالحین؛ امام نووی -1

 ترغیب و ترهیب؛ از منذری -2

های  های عملی در روشنایی حقایق و ارزش فعالیت

 حدیث

ا در وقتش ادا گانه ر نمازهای پنج -1

 .ویژه نماز صبح را به  کند،

با -دوستش را توصیه کند تا  -2

او را به نماز صبح بیدار  -زدن زنگ

کند، و یا خود زنگ مبایل و یا 

 .ساعتش را عیار نماید

اش را به ادای نماز  اهل خانواده -3

 .در وقتش عادت دهد

های والدینش را در حد توان  خواسته -4
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قتی که برآورده سازد، البته تا و

 .خواستة شان گناه نباشد

پدر و مادر خود را مسرور و  -5

 .خوشحال نماید

برای والدین خود دعا نموده، طلب  -6

آمرزش کند، به نام آنها صدقه 

دهد، و بعد وفات به عوض شان حج 

 .نماید

هر صبح ورزش کند؛ و لو به مدت ده  -7

 .دقیقه

مشتاق جهاد در راه خدا باشد و  -8

 .گرداند نیتش را برای جهاد خالص

بار غذای خیلی ناچیز و  هفتة یک -9

 .ساده بخورد

بار و یا ماهی یک مرتبه  هفتة یک  -11

 .باالی بستر خشن بخوابد

دهد، به  در حدی که وقتش اجازه می  -11

 .قدم زدن عادت کند

 :ارزیابی و سنجش شخصی

بهترین اعمالی که در حدیث وارد  -1

 شده آمده است، چیست؟

 چرا ادای نماز در اول وقتش از -2
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 بهترین اعمال است؟

نماز از حقوق خداوند است، علت  -3

ذکر حقوق والدین به تعقیب آن به 

 چه دلیل است؟

حدیث دیگری که نیکی به والدین را  -4

 .سفارش نماید بگویید

حدیثی دیگری که ادای نماز در   -5

 .وقتش را توصیه کند ذکر کنید

مقصود از جهاد در راه هللا چیست؟  -6

 .دانواع جهاد را نام بگیری

 :شود ای که از حدیث دانسته می توجیهات تربیتی

نماز را در وقتش ادا کند، به  -1

 .خصوص نماز صبح را

 .به والدینش نیکی کند -2

نیت جهاد در راه خداوند و آمادگی  -3

روحی، فکری و بدنی برای جهاد را 

 .داشته باشد
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 باب دوم

گرفتن از والدین در رفتن  اجازه

 به جهاد

پس از تدریس این مبحث  اهداف علمي  که باید

 :متحقق گردد

های تربیتی حدیث را  حقایق و ارزش -1

 .استخراج کند

سبب اجازه خواستن از والدین قبل  -2

 .از رفتن به جهاد را توضیح دهد

نوع جهادی را که واجب است قبل از  -3

انجام آن، از والدین اجازه گرفته 

 .بیان دارد  شود

 : متن حدیث

ُأَجاِهُد؟ : قَاَل رَُجٌل لِلنَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ : َعْمرٍو قَالَ  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ »
 1«فَِفيِهَما َفَجاِهدْ : قَالَ . قَاَل َلَك أَبَ َواِن؟ قَاَل نَ َعمْ 

: از عبدهللا بن عمرو روایت است که فرمود)

آیا : وسلم گفت علیه هللا شخصی برای رسول هللا صلی

: وسلم فرمودند علیه هللا بر صلیجهاد بروم؟ پیام

  :بله؛ فرمودند  :آیا پدر و مادر داری؟ گفت

 (.در خدمت آنان جهاد کن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .البخاري صحیح -1
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 :شرح حدیث

عنهما  هللا از عبدهللا بن عمرو بن العاص رضی

عبدهللا و پدرش هر دو از )روایت است 

( باشند وسلم می علیه هللا اصحاب رسول هللا صلی

سطالنی در ق). شخصی گفت: عبدهللا فرمود

نام آن مرد : گوید شرح صحیح بخاری می

گفته نشده و احتمال دارد جاهمه پسر 

 .(عباس باشد

 ؟(آیا جهاد بکنم) «أأجاهد»: یعنی «أجاهد»

عبدهللا :  در روایت دیگر آمده است که

: عنهما گفت هللا پسر عمرو بن العاص رضی

وسلم  علیه هللا مردی نزد رسول خدا صلی

فتن به جهاد را آمده و اجازة ر

وسلم  علیه هللا رسول هللا صلی  خواست،

آیا پدر و مادر داری؟ و در : فرمودند

وسلم در  علیه هللا روایت دیگری رسول هللا صلی

آیا پدر و   :کنند فرمودند پاسخ سؤال

رسول هللا   بلی،  :اند؟ گفت مادرت زنده

در خدمت آنان   :وسلم فرمودند علیه هللا صلی

عنی اگر پدر و مادرت ی. جهاد کن

اند، به نیکی و احسان به آنها  زنده

نهایت تالش کن؛ چون این نیکی به  بی

والدین به منزلة جهاد در مقابل دشمن 
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 .باشد می

کند به آن چه حدیث  این حدیث داللت می

ذیل به روایت امام احمد از ابی سعید 

 :گوید ابو سعید می. داللت دارد

ُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن الَْيَمِن فَ َقاَل لَُه َرُسوُل َهاَجَر رَُجٌل إَِلى رَ »
اللَِّه َصلَّى اللَّهُ َعلَْيِه َوَسلََّم َهَجْرَت الشِّْرَك َوَلِكنَّهُ اْلِجَهاُد َهْل بِالَْيَمِن أَبَ َواَك قَاَل نَ َعْم 

ُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ارِْجْع إَِلى أَبَ َوْيَك قَاَل أَِذنَا َلَك قَاَل اَل فَ َقاَل لَُه َرُسو 
 1«فَاْستَْأِذنْ ُهَما فَِإْن فَ َعََل َوِإالَّ فَِبرَُّهَما

مردی از اهل یمن نزد رسول هللا )

: وسلم هجرت کرد، رسول خدا فرمودند علیه هللا صلی

شرک را ترک کردی اما جهاد باقی است؛ آیا 

بله؛   :به یمن بودند؟ گفت پدر و مادرت

: آیا برای تو اجازه دادند؟ گفت: فرمودند

برگرد : وسلم فرمودند علیه هللا نه؛ رسول هللا صلی

نزد پدر و مادرت و از آنها اجازه بخواه، 

اگر برایت اجازه دادند بسیار خوب، و اگر 

 (.اجازه ندادند پس به آنها نیکی کن

که اجازة والدین به خاطری ضرور است 

در جهاد احتمال قتل و قطع اعضای بدن 

شخص وجود دارد و تحمل این وضعیت برای 

والدین سخت است؛ لذا حدیث داللت بر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .11661 ةأحمد؛ شمار مسند -1
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این دارد که نیکی به والدین از جهاد 

مقدم است و فرزند باید به اجازة 

 .والدین به جهاد برود

 مراجع مطالعة شخص

 .ریاض الصالحین؛ از نووی -1

 .ذریترغیب و ترهیب؛ از من -2

های  های عملی در روشنایی حقایق و ارزش فعالیت

 حدیث

روایتی را بنویسد که عالقمندی یک  -1

جوان مسلمان را به جهاد بیان 

کند، در حالی که او یگانه  می

باشد، و  فرزند پدر و مادر خود می

دچار کشمکش دورنی است که آیا از 

والدین خود اطاعت کند، یا برای 

 .جهاد بیرون شود؟

کی از فقها دعوت شود تا حاالتی از ی -2

خواستن از والدین واجب  را که اجازه

است و حاالتی را که واجب نیست، 

 .توضیح دهد

در محضر همة نمازگزاران حکایت  -3

سعد بن ابی وقاص با مادرش را 
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 .بیان دارد

 :و سنجش شخصی ارزیابی

ای را که  های تربیتی حقایق و ارزش -1

 دارد چیست؟ حدیث بیان می

ام حاالت واجب است که مجاهد در کد -2

 از والدین خود اجازه بخواهد؟

نخواستن از والدین  چه وقت اجازه -3

 جواز دارد؟

آیا فرمانبرداری از والدین در  -4

 همة حاالت واجب است؟

های اسالمی در حالت کافر  رهنمایی -5

بودن و گنهکار بودن پدر و مادر 

 چیست؟

 :شود ای که از حدیث دانسته می توجیهات تربیتی

خواستن از پدر و مادر  اجازه -1

زمانی واجب است که جهاد فرض 

 .کفایه باشد

در جهاد فرض عین، کسی حق  -2

 .خواستن را ندارد اجازه

باید با والدین نیکی و برخورد  -3

خوب شود، اگر چه گنهکار و کافر 
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 .هم باشند
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 باب سوم

پدر و  دادن اجتناب از دشنام

 مادر

ریس این مبحث که باید پس از تد ای اهداف علمي

 :متحقق گردد

ای را که  های تربیتی حقایق و ارزش -1

شود برداشت  از حدیث دانسته می

 .نماید

ای را که حدیث به آن  گناه کبیره -2

 .اشاره کرده است بیان دارد

اهمیت سد ذرایع برای مبتال نشدن به  -3

 .گناه کبیره را توضیح دهد

 : متن حدیث

عنهَما قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  اهلل یعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرٍو رض»
َوَسلََّم ِإنَّ ِمْن َأْكَبِر اْلَكبَائِِر َأْن يَ ْلَعَن الرَُّجُل َوالَِديِْه قِيَل يَا َرُسوَل اللَِّه وََكْيَف يَ ْلَعُن 

 1«بُّ أَبَاهُ َوَيُسبُّ أُمَّهُ الرَُّجُل َوالَِديِْه قَاَل َيُسبُّ الرَُّجُل أَبَا الرَُّجِل فَ َيسُ 
عنهما روایت است  هللا از عبد هللا بن عمرو رضي)

از جملة : وسلم فرمودند علیه رسول هللا صلي: که

ترین گناهان کبیره این است که شخص پدر و  بزرگ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
این حدیث را مسلم، . البخاري صحیح -1

 .اند ابوداود و ترمذی نیز روایت نموده



 
25 

یا رسول هللا : گفته شد. مادر خود را لعنت کند

شود که شخص پدر و مادر خود را لعنت  چگونه مي

دهد  پدر شخص دیگری را دشنام مي: ند؟ فرمودندک

دهد، و یا مادر  و او نیز پدرش را دشنام مي

دهد، او نیز در عوض مادرش را  کسي را دشنام مي

 (.دهد دشنام مي

 :شرح حدیث

این لفظ صحیح « ِإنَّ ِمْن َأْكَبِر اْلَكبَائِِر َأْن يَ ْلَعَن الرَُّجُل َوالَِديْهِ »

 :مسلم آمده است بخاری است و در صحیح
یکی از گناهان کبیره ) «من الکبائر شتم الرجل والديه»

 (.این است که شخص والدین خود را دشنام دهد

گر این است که  لفظ بخاری بیان

گناهان کبیره همه یکسان نیستند، 

بلکه برخی از آنها از بعضی دیگر 

جمهور علما به همین . تراند بزرگ

دادن  دشنامفرستادن و   و لعنت. نظراند

ترین گناهان  به خاطری از بزرگ

اند که نوعی از عقوق والدین به  کبیره

آیند و این خود بدی است در  حساب می

ای که والدین در حق فرزند  مقابل نیکی

توجهی به  اند و بی خود انجام داده

 .حقوق شان
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شود  یا رسول هللا چگونه مي: گفته شد)

که شخص پدر و مادر خود را لعنت 

کننده این موضوع را بعید  سؤال( ند؟ک

دانست که کسی پدر و مادرش را دشنام 

دهد؛ چون طبیعت سالم این را بر 

وسلم جواب  علیه هللا رسول هللا صلی. تابد نمی

اگر چه فرزند به صورت : دادند که

دهد،  مستقیم والدین خود را دشنام نمی

گردد؛  اما احیانًا سبب دشنام آنان می

که پدر شخصی را دشنام  به این صورت

دهد، و او نیز پدرش را دشنام  مي

دهد و یا مادر کسي را دشنام مي  مي

دهد و او در عوض مادرش را دشنام 

 ( دهد مي

وقتی سبب لعنت و دشنام پدر و مادر 

ترین گناهان کبیره به  شدن از بزرگ 

شمار آید، پس لعنت و دشنام مستقیم 

ن حافظ اب. آنان گناه بیشتری دارد

ابن بطال   :گوید حجر در فتح الباری می

این حدیث دلیل است بر   :گفته است

 .بودن سد ذرایع مقبول

 : شود آن چه از حدیث برداشت می
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هر عملی که منجر به حرامی شود، آن 

عمل نیز حرام است؛ اگر چه شخص قصد 

اصل . انجام آن حرام را نداشته باشد

این حدیث را آیة قرآنی به این صورت 

 .دارد بیان می

{ َواَل َتُسبُّوا الَِّذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه فَ َيُسبُّوا اللََّه َعْدًوا بِغَْيِر ِعْلمٍ } 
 [418:اْلنعام]

هایي كه  به معبودها و بت![ اي مؤمنان)]

پرستند دشنام ندهید تا  جز خدا مي مشركان به

تجاوزكارانه و [ مبادا خشمگین شوند و]آنان 

 (.جالله را دشنام دهند نه، هللا جلجاهال

امام ماوردی از این آیه استنباط 

نموده که فروش ابریشم برای کسی که 

پوشد و فروش انگور  ثابت است آن را می

سازد  برای کسی که آن را شراب می

های این  در مورد داللت. ممنوع است

حدیث، شیخ ابو محمد بن ابی حمزه 

 : فرماید می

بر بزرگی حقوق این حدیث دلیلی  -1

 .والدین است

بنا بر مفاد این حدیث اگر کسی  -2

پدر شخصی را دشنام دهد، برای 
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طرف مقابل جواز دارد که دشنام 

ها  دهد یا ندهد؛ اما غالبًا انسان

ای  پاسخ دشنام فرد را به اندازه

 .دهند که او گفته است می

این حدیث داللت دارد بر این که  -3

ز شاگرد باید موارد مشکل را ا

چون در )استاد خود پرسان کند؛ 

حدیث گفته شده است که ای رسول 

خدا چگونه یک انسان والدینش را 

 (.دهد دشنام می

از این حدیث موجودیت گناهان  -4

 .گردد کبیره نیز ثابت می

از حدیث مذکور این مطلب نیز  -5

از ( اصل)شود که عمومًا  دانسته می

برتر است هر چند ممکن ( فرع خود)

از ( فرع)ضی از صفات است در بع

 .برتری داشته باشد( اصل خود)

هر چند فرزند به صفات نیکو و  -6

ای آراسته باشد که پدر  برازنده

وی از آن محروم است، باز هم 

رین ت نافرمانی پدر از بزرگ

 .گناهان کبیره محسوب می گردد
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 مراجع مطالعة شخص

 .صحیح البخاری و صحیح مسلم -1

 .ریاض الصالحین -2

های  عملی در روشنایی حقایق و ارزشهای  فعالیت

 حدیث

برای عموم مردم از اهمیت نیکی  -1

داد  به والدین و اجتناب از دشنام

 .شان صحبت کند

مقاالتی در خصوص چگونگی ضرر رساندن  -2

که یا از روی . به والدین  بنویسد

شود، یا از روی  حسن نیت انجام می

 .نادانی

روایتی را بنویسد که یک جوان  -3

شدیدی که با پدر و   بتباوجود مح

مادرش داشت، آنان را اذیت 

این به سبب آن بود که در . کرد می

های عجوالنة  گیری تصرفات و تصمیم

خود، پدر و مادرش را به حرج 

 .انداخت می

ممکن است این روایت را به   -4

 .نمایشنامه یا فیلمی تبدیل نماید

ممکن است بر اساس این روایت،  -5
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را برای  فیلم کارتونی ساخته آن

 .اطفال نمایش دهد

 :ارزیابی و سنجش شخصی

یک مثل مشهور است که راه دوزخ  -1

. های نیک وابسته است به نیت

رابطة این مثل با حدیث شریف 

 چیست؟

آیا نیکی به والدین منحصر به  -2

دادن، و اطاعت از  عدم دشنام

 اوامر شان است؟

این حدیث شریف ما را به چه چیز  -3

 کند؟ رهنمایی می

 :شود ای که از حدیث دانسته می هات تربیتیتوجی

تمام راهایی را که منجر به اذیت  -1

شود ببندیم، هر چند  والدین می

قصد آزار و اذیت آنان را نداشته 

 .باشیم

دارای سرشت سلیم، پدر و  انسان -2

 .دهد مادر خود را دشنام نمی
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 باب چهارم

اجابت دعای کسی که به والدینش 

 کند نیکی می

که باید پس از تدریس این مبحث  ای ياهداف علم

 :متحقق گردد

ای را که  های تربیتی حقایق و ارزش -1

شود برداشت  از حدیث دانسته می

 .نماید

بیان دارد که اخالص برای خداوند  -2

مشکالت دنیوی انسان مؤمن را 

 .کند برطرف می

واضح سازد که ترس از خدا، انسان  -3

 .دارد را از گناه باز می

و اخروی نیکی به  های دنیوی برکت -4

 .والدین را بیان دارد

 :متن حدیث

: عنهما قال اهلل وعن أبي َعْبد الرَّْحَمن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر ْبِن اْلخطَّاِب، رضی»
َلُكْم »: َسِمْعُت رسول اهلل َصّلى اهللُ َعلَْيِه وَسلَّم يَ ُقولُ  ْن َكاَن قَ ب ْ اْنطََلَق ثَلَثَةُ نفر ِممَّ

ْت َعلَْيِهْم َحتَّى آَوا ُهُم اْلمبِيُت إَِلى غَاٍر فََدَخُلوُه، فاْنَحَدَرْت َصْخرٌة ِمَن اْلجبِل َفَسدَّ
 .إِنَّهُ ال يُ ْنِجيُكْم ِمْن الصَّْخَرِة ِإالَّ َأْن تَْدُعوا اهلل تعالى بصالح أَْعَمالُكم: اْلغَاَر، فَ َقالُوا
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ْيَخاِن َكبِيران، وُكْنُت الَ أَغِبُق قْبلَهما َأْهَلً اللَُّهمَّ َكاَن ِلي أَبَواِن شَ : قال رجٌل ِمنُهم
َوال ماالً فنَأى بي طََلُب الشَّجِر يَ ْوماً فَلْم أُرِْح َعلَْيهَما َحتَّى نَاَما َفَحلْبت َلُهَما غُبوَقهَما 

َلُهَما َأْهًَل أَ  ْو َماالً، فَ لَبِْثُت فَ َوَجْدتُ ُهَما نَائِمْين، َفَكرِْهت َأْن أُوقظَهَما َوَأْن أَْغِبَق قَ ب ْ
َيُة يَ َتضاَغْوَن ِعْنَد َقَدمى  َواْلَقَدُح َعَلى يَِدى أَنْ َتِظُر اْستِيَقاظَُهما َحتَّى بَ َرَق اْلَفْجُر َوالصِّب ْ

اللَُّهمَّ ِإْن ُكْنُت فَ َعْلُت َذِلَك ابِْتغَاَء َوْجِهَك فَ َفرِّْج َعنَّا َما . فَاْستَ ْيقظَا َفَشربَا غَُبوقَ ُهَما
 . ْحُن ِفيِه ِمْن َهِذِه الصَّْخَرة ، فانْ َفَرَجْت َشيْئاً ال َيْسَتطيُعوَن اْلُخُروَج ِمْنهنَ 

: وفي رواية« اللَُّهمَّ إِنَُّه َكانْت ِلَي ابْ َنُة عمٍّ كانْت َأَحبَّ النَّاِس إَِليَّ : قال اآلخر
ْدتُ َها َعَلى نَ ْفسَها فَاْمتَ نَ َعْت ِمنِّى ُكْنُت أُِحب َُّها َكَأشد َما يُحبُّ الرَِّجاُل النَِّساء، فَأَرَ »

نِيَن َفَجاءَتِْنى فَأَْعطَْيتُِها ِعْشريَن َوِمائََة ِدينَاٍر َعَلى َأْن  ْت بَِها َسَنٌة ِمَن السِّ َحتَّى أَلَمَّ
َها ا قَ َعْدُت فَ َلمَّ »: وفي رواية« ُتَخلَِّى بَ يِْنى َوبَ ْيَن نَ ْفِسَها فَفَعَلت، َحتَّى ِإَذا َقَدْرُت َعلَي ْ

َها، قَالت َها َوِهَى َأَحبُّ  :بَ ْيَن رِْجلي ْ اتَِّق اهلل وال تَ ُفضَّ اْلخاَتَم ِإالَّ ِبَحقِّه، فاْنَصَرْفُت َعن ْ
َهَب الَّذي أَْعطَيتُ َها، اللَُّهمَّ ِإْن ُكْنُت فَ ْعلُت ذَِلَك ابْتِغَاَء َوْجِهَك  النَّاِس إِليَّ َوترْكُت الذَّ

َهافاف ُْرْج َعنَّا  َر أَن َُّهْم ال َيْسَتِطيُعوَن اْلُخُروَج ِمن ْ  .َما َنْحُن ِفيه، فانَفَرَجِت الصَّْخَرةُ غَي ْ
َر رَُجٍل َواِحٍد : وقَاَل الثَّاِلث اللَُّهمَّ إِنِّي اْستَْأَجْرُت ُأجرَاَء َوأَْعطَيْتُهْم َأْجَرُهْم غَي ْ

موال فجائنى بعد حين فقال تَ َرَك الَّذي لَّه وذهب فثمَّرت أجره حتى كثرت منه اْل
ِمَن اِْلِبِل َوالْبَ َقِر َوالْغََنم : ُكلُّ َما تَ َرى مْن َأْجِرك: يا عبد اهلل أَدِّ إَِليَّ َأْجرِي، فَ ُقْلت

اَل َأْستَ ْهزُي بك، فََأَخَذُه ُكلَّهُ : يا عَْبَد اللَِّه ال َتْستْهزْي بي، فَ ُقْلت: َوالرَّقِيق فقال
ُرْك ِمْنه َشْيئا، اللَُّهمَّ ِإْن ُكْنُت فَ َعْلُت ذَِلَك ابْتغَاَء َوْجِهَك فافْ ُرْج َعنَّا فاْستاقَُه فَ َلْم  يَ ت ْ

 1«َما َنْحُن فِيه، فَانْ َفَرَجِت الصَّْخَرةُ فخَرُجوا يَْمُشونَ 
از ابو عبد الرحمن عبد هللا بن عمر )

از آن حضرت : عنهما روایت است که فرمود هللا رضي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .به نقل از ریاض الصالحین .علیه متفق   -1
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قبل از شما : فرمود وسلم شنیدم که مي علیه هللا صلي

سه تن بودند، که به سفر رفتند و براي 

کردن شب وارد غاري شدند، ناگهان صخرة  سپري

بزرگي از کوه سرازیر گردیده و آستانة غار 

بسته شد، سپس آنان گفتند، هیچ چیزي شما را 

از این صخره نجات نخواهد داد، مگر این که 

تان،  کت اعمال نیکاز خدا بخواهید که به بر

 .شما را نجات دهد

بار خدایا من پدر : مردي از میان شان گفت

و مادري داشتم که پیر و فرتوت بودند و قبل 

یک از اعضاي خانواده و  از ایشان هیچ

کردم، روزي در  خدمتگاران را سیرآب نمي

جستجوي درختی دور رفتم و زماني بازگشتم که 

حصة شیرشان  آن دو به خواب رفته بودند، من

را دوشیدم، چون دیدم که آنها به خواب 

اند، روا ندانستم که آنها را از خواب  رفته

بیدار کنم و یا یکي از اعضاي خانواده و 

خدمتگزارانم را شیر بنوشانم، من همچنان صبر 

کردم که آنها بیدار شوند، و قدح هم در دستم 

اي که صبح دمید، در حالي که  بود تا لحظه

پس . کردند م در پیش پایم جزع و فزع ميکودکان

آنها از خواب بیدار شده و حصة شیر خود را 
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خدایا اگر این کار را به خاطر . نوشیدند

مشکل )رضای تو کردم، ما را از این مشکل 

پس صخره کمي دور شد به شکلي . نجات ده( صخره

 . توانستند که از آن برآمده نمي

اشتم که خدایا، دختر عمویي د: دیگري گفت

ترین مردم در نزدم بود، و در روایتي  محبوب

ای که مردان  من با باالترین درجه: آمده که

دارند، او را دوست داشتم، و  زنان را دوست مي

خواستم با وي هم بستر شوم، ولي او امتناع 

ورزید، تا این که سالي فرا رسید که قحطي 

بود، وي خود نزدم آمد، من به وي یکصد و 

ینار دادم که خود را در اختیارم بیست د

بگذارد، و او این کار را کرد، چون بر وي 

تسلط یافتم، در روایتي آمده که چون در میان 

از خدا بترس و این مهر : دو پایش نشستم، گفت

جز به حقش دور ( کنایه از بکارت است)را 

منما، من در حالي که او را از همه بیشتر 

رگرداندم و از داشتم از وي روي ب دوست مي

طالیي که به وي داده بودم هم گذشتم، خدایا 

اگر این کار را براي رضای تو انجام دادم ما 

صخره قدري دورتر . را از این مشکل نجات ده

توانستند بیرون  رفت، ولي آنها هنوز نمي
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 .بیایند

اي را اجیر کردم  خدایا، من عده: سومي گفت

د که و مزدشان را هم دادم، غیر از یک مر

من مزدش را به . دستمزدش را گذاشت و رفت

تجارت انداختم، که از آن سود زیادي عاید 

شد، و مال فراواني به دست آمد، وي پس از 

اي بندة خدا مزدم را : مدتي نزدم آمده گفت

همة شترها، گاوها، گوسفندها : بده، من گفتم

: گفت. بیني از مزد تواست هایي را که مي و غالم

. دا مرا مورد تمسخر قرار مدهاي بندة خ

کنم، آنگاه وي همه  من تو را مسخره نمي: گفتم

. را گرفته و با خود برد و چیزي باقي نگذاشت

ام  خدایا اگر این کار را به خاطر تو نموده

آنگاه صخره از . ما را از این مشکل نجات ده

دم غار به کنار رفت و آنها از غار بیرون 

 .آمده و به راه افتادند

 : شرح حدیث

در بعضی از روایات « وقتی سه نفر»

آمده است که آنان از بنی اسرائیل 

 .های شان مشخص نیست بودند اما نام

مگر این که از خدا بخواهید که به »
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تان، شما را نجات  برکت اعمال نیک

اعمالی که فقط به خاطر هللا انجام « دهد

شده و هیچ ریاکاری در آن نبوده 

 .باشد

اول به خاطری مورد قبول  دعای شخص

پروردگار قرار گرفت که وی بیش از حد 

بر نیکی پدر و مادر خود مبالغه 

کرد؛ ببینید چگونه در حالی که  می

پایش   کودکانش از گرسنگی در پیش

. برد کشیدند، چه رنجی می فریاد می

وقتی به پدر و مادر خود به دید 

آن هم به خاطر کسب رضای  -نیکوکاری 

کرد، هللا تعالی به وی به  اه مینگ -خدا

رحمت نگریسته، آنان را از   دیدة

 .مهلکه نجات داد

از خدا بترس و این مهر را جز به »

کنایه از بکارت است؛  «حقش دور منما

، نکاح شرعی است؛ «حق آن»و منظور از 

چون از این « از آن کار منصرف شد»و 

متأثر شده « خدا بترس»گفتة که از 

فضلی بود که هللا تعالی بود، و این 

نسبت به آن زن روا داشته بود، چون 



 
37 

خواست به گناه و زنا تن در  آن زن نمی

دهد اما نیازمندی و احتیاج شدید او 

را به موافقت با آن مرد واداشته 

دانست که وی  خداوند میاما وقتی . بود

در این تصمیم خود صادق است او را از 

مرد را و آن   این معصیت حفاظت نمود،

از نزد وی دور کرد و به ترک زنا 

واداشت، در حالی که آن مرد اکنون 

قدرت این کار را داشت، و ظاهرًا مانعی 

شد و اسباب زنا فراهم  نیز دیده نمی

شده بود، اما آن مرد از ترس خدا این 

که بر زن مسلط  ؛ در حالیکار را نکرد

بود و شهوتش نیز برانگیخته شده بود، 

در وجود انسان از تمام  و شهوت زنا

تر است، و در وقت  انواع شهوات قوی

هیجان نسبت به هر شهوت دیگر عقل 

 .آورد انسان را بیشتر زیر تأثیر می

اما آن شخص واقعًا انسانی پرهیزگار 

و به همین دلیل مستحق اجابت دعا   بود،

 .نیز بود

و هنگام دعای شخص سومی خداوند 

دور کرد  ای متعال صخره را به اندازه
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شخص . که به سالمت از غار بیرون آمدند

سوم مستحق پاداشی بزرگ بود، چون 

قضاوت نیکوی کرده بود، او هم حق 

اجیر خود را پرداخت و هم چیزهای 

زیادی را به آن عالوه نمود، در حالی 

که ملَزم به پرداخت حق وی بود نه 

بیشتر، اما او به خاطر کسب رضای هللا 

حق برای وی بخشید؛  جالله بیش از جل

مستحق این بود که دعایش مورد   بناءً 

 .قبول پروردگار واقع شود

این حدیث داللت صریحی دارد بر اجابت 

دعای کسی که به والدینش نیکی نموده، 

از حرام خود را حفاظت کند، و حقوق 

 .مستحق را به وی برگرداند

 :فرماید چه خداوند متعال می چنان

 [1-2:الطَلق]{ َويَ ْرزُْقهُ ِمْن َحْيُث اَل َيْحَتِسبُ . لَّهَ َيْجَعْل لَهُ َمْخَرًجاَوَمْن يَ تَِّق ال}

هر كس هم از خدا بترسد و پرهیزگاري )

را براي ( از هر تنگنایي)كند، خدا راه نجات 

و به او از جایي كه تصّورش  .سازد او فراهم مي

 (.رساند كند روزي مي نمي

 :مراجع مطالعة شخص
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 .خاری و صحیح مسلمصحیح الب -1

 .ریاض الصالحین -2

جامع العلوم و الحکم؛ از ابن  -3

 .رجب حنبلی

های  های عملی در روشنایی حقایق و ارزش فعالیت

 حدیث

از مفهوم این حدیث یک فیلم  -1

 .بسازد

های کارتونی  مفهوم حدیث را فیلم -2

بسازد تا اطفال آن را تماشا 

 .کنند

این حدیث شریف را به خط واضحی  -3

دیواری مسجد   ه جریدةنوشته و ب

 .آویزان کند

در مورد مضمون این حدیث بحثی را  -4

 .به رشتة تحریر درآورد

 :ارزیابی و سنجش شخصی

این حدیث شریف به چه چیزی  -1

 کند؟ رهنمایی می

اهمیت اخالص در عمل را توضیح  -2
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داده و بیان دارید که اخالص سبب 

 گردد؟ نجات فرد مخلص می

يَ تَِّق اللََّه َيْجَعْل لَهُ َوَمْن }: خداوند می فرماید -3
ای بین این  چه رابطه [2:الطَلق]{ َمْخَرًجا

 آیه و حدیث مذکور وجود دارد؟

ای تا  آیا با نفست مبارزه کرده -4

عملی را خالصانه و بدون شایبة 

ریاء به خاطر کسب رضای هللا متعال 

 انجام دهی؟

 :شود ای که از حدیث دانسته می توجیهات تربیتی

 کسب به خاطر ی خود رااکاره تمام -1

 .متعال انجام دهیمرضای هللا 

باید به والدین خود نیکی و  -2

 .احسان نماییم

های دیگران که  از مشکالت و سختی -3

آنان را به گناه و معصیت 

واداشته است، در راستای دعوت و 

 .کنیم استفادهشان  هدایت

حق هر کس را به صاحبش بپردازیم،  -4

وا و عالوه بر آن به وی نیکی ر
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 .داریم
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 باب پنجم

نافرمانی والدین از گناهان  

 کبیره است

های  های عملی در روشنایی حقایق و ارزش فعالیت

 حدیث

های تربیتی و حقایقی را که  ارزش -1

شود،  از این دو حدیث دانسته می

 .استخراج کند

سبب تحریم نافرمانی والدین را  -2

 .بیان دارد

کردن فرزندان و  گور به معنی زنده -3

دهد و سبب  که آن را انجام می کسی

 .آن را بیان کند

وسلم  علیه هللا هدف فرمودة پیامبر صلی -4

 .را بیان نماید «منعًا وهات»

علت کراهیت قیل و قال و سؤال  -5

زیاد و ضایع کردن مال را توضیح 

 .دهد

بیان کند که چرا رسول هللا  -6

دادن از گواهی  وسلم بیم علیه هللا صلی
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 .ار کردنددروغ را سه مرتبه تکر

 :متن حدیث

: عنه عن النبيِّ َصّلى اهلُل َعلَْيِه وَسلَّم قال اهلل وعن الُمِغيرِة بِن ُشْعبَة رضی -4
ِإنَّ اللَّهُ تعالى َحرََّم َعلَْيُكْم ُعُقوَق اْلُمَهات، ومْنعاً وهات، ووْأَد البنَات، وَكَرَه لُكْم »

 1«، وِإَضاعة المالِ الَسؤالِقيل وقال، وكثرة 
عنه روایت است  هللا از مغیره بن شعبه رضي)

خداوند : فرمودند وسلم علیه هللا صلیپیامبر : که

بر شما حرام کرده است آزار پدر و مادر و 

منع آن چه را که بر شما واجب است و طلب آن 

چه را که از شما نیست و به گورکردن دختران 

گفتگوي )پسندد براي شما قیل و قال  را و نمي

 (.کثرت سئوال و ضایع کردن مال را و( زیاد

عنه قَاَل قَاَل رَُسوُل اللَّهِ  اهلل َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن أَِبي َبْكَرَة َعْن أَبِيِه رضی» -2
: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َأاَل أُنَ بُِّئُكْم بَِأْكَبِر اْلَكبَائِِر؟ قُ ْلنَا بَ َلى يَا َرُسوَل اللَِّه قَالَ 

ْشَراُك بِاللَِّه َوُعُقوُق اْلَوالَِدْيِن وََكاَن مُتَِّكئًا َفَجَلَس فَ َقاَل َأاَل َوقَ ْوُل الزُّوِر َوَشَهاَدةُ ا ْْلِ
  2«الزُّوِر َأاَل َوقَ ْوُل الزُّوِر َوَشَهاَدةُ الزُّوِر فََما زَاَل يَ ُقولَُها َحتَّى قُ ْلُت اَل َيْسُكتُ 

روایت  عبدالرحمن بن ابی بکره از پدرش)

آیا : فرمودند وسلم علیه هللا صلیکند که رسول هللا  می

ترین گناهان کبیره خبر ندهم؟  شما را به بزرگ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .متفق  علیه -1

 .صحیح البخاری -2



 
44 

گفتیم بلی ای رسول خدا، پیامبر 

شریک قایل شدن به  :وسلم فرمودند علیه هللا صلی

خداوند، و نافرمانی والدین، و در حالی که 

: دبدانی: زده بودند، نشستند و فرمودند تکیه

  سخن: سخن دروغ و شهادت دروغ؛ متوجه باشید

دروغ و شهادت دروغ؛ این موضوع را آنقدر 

 (.کند تکرار کردند که با خود گفتیم سکوت نمی

عبارت از اذیت کردن « عقوق والدین»

پدر و مادر است؛ هر نوع اذیتی که 

باشد، کم باشد یا زیاد، از آن نهی 

ر کرده باشند یا نهی نکرده باشند، اگ

چه پدر و مادر در امر و نهی شان با 

این همه به . هم مخالفت داشته باشند

شرط این است که والدین به گناه 

دستور ندهند؛ چون اطاعت از مخلوق با 

 .وجود نافرمانی خالق جایز نیست

 (4)شرح حدیث شماره 

: وسلم فرمودند علیه هللا پیامبر صلی

را حرام « عقوق مادران»خداوند عزوجل 

عقوق به ضم عین از . ار داده استقر

عق گرفته شده و به معنی قطع و شق 
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باشد که مراد در این جا قطع صلة  می

رحم بوده و نافرمانی شان را شامل 

در این حدیث تنها نافرمانی . گردد می

مادران ذکر شده است در حالی که 

نافرمانی پدران نیز از جملة گناهان 

نها و شاید به خاطری ت. کبیره است

مادران را ذکر نموده است که 

تر است، و یا  نافرمانی مادران قبیح

به این علت که توانایی مادران از 

 . تر است پدران کم

امهات جمع امهه است و مخصوص عقالء 

باشد به خالف ام که عام بوده و  می

ابن حجر . گردد شامل حیوانات نیز می

در فتح الباری این نظر را ترجیح می 

 .دهد

به فتح واو و سکون « وأد البناتو»

  همزه یعنی دفن دختران در حالت حیات؛

اهل جاهلیت به خاطر تنفر از دختران 

. دادند این عمل شنیع را انجام می

اولین کسی که این ارمغان نامیمون را 

به وجود آورد قیس بن عاصم تمیمی بود 

که یکی دشمنانش بر او غالب شده و 
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و او را به  دخترش را به اسارت برده

همسری خود برگزید؛ بعد از مدتی بین 

شان صلح به میان آمد و دخترش را 

کند  مخیر کرد که پدرش را انتخاب می

یا شوهرش را؛ اما دختر شوهرش را 

انتخاب نمود؛ این عمل بر قیس گران 

آمد و تصمیم گرفت که هرگاه صاحب 

دختر ی شود، آن را زنده به گور کند؛ 

ی جاهل نیز از او ها از آن پس عرب

 .اطاعت کردند

ها بودند که  گروه دیگری از عرب

فرزندان خود را بدون درنظرداشت پسر 

کشتند؛ به خاطر این که  و دختر می

شان کم  دوست نداشتند مال و دارای

شود، و یا به علت فقر و تنگدستی این 

 .داد عمل را انجام می

خداوند متعال ماجرای این قوم را در 

ددی یادآور شده است؛ از آیات متع

 : جمله

 [454:اْلنعام]{ َواَل تَ ْقتُ ُلوا َأْواَلدَُكْم ِمْن ِإْمََلٍق َنْحُن نَ ْرزُُقُكْم َوإِيَّاُهمْ }
و فرزندانتان را از ترس فقر و تنگدستي )

 (.دهیم مكشید، ما به شما و ایشان روزي مي
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يَ تَ َوارَى ِمَن الَْقْوِم ِمْن . هُ ُمْسَودًّا َوُهَو َكِظيمٌ َوِإَذا بُشَِّر َأَحُدُهْم بِاْْلُنْ َثى ظَلَّ َوْجهُ }
{ ُسوِء َما بُشَِّر بِِه أَيُْمِسُكُه َعَلى ُهوٍن أَْم يَُدسُُّه ِفي الت َُّراِب َأاَل َساَء َما َيْحُكُمونَ 

  [55-58:النحل]
و هنگامي كه به یكي از آنان مژدة توّلد )

د و مملو گردی شد صورتش سیاه مي دختر داده مي

از قوم و . شد از خشم و غضب و غم و اندوه مي

قبیله به خاطر این مژدة بدي كه به او داده 

كرد، آیا این ننگ  شد خویشتن را پنهان مي مي

را بر خود بپذیرد و دختر را نگاه دارد و یا 

چه ! گور سازد؟ هان او را در زیر خاك زنده به

 (!كردند قضاوت بدي كه مي

 [5-8:التكوير]{ بَِأيِّ َذْنٍب قُتَِلتْ . ْوُءوَدةُ ُسئَِلتْ َوِإَذا اْلمَ }
گورشده  به و هنگامي كه از دختر زنده)

به سبب كدامین گناه كشته شده . پرسیده شود

 ؟(است

صعصعه بن ناجیه تمیمی پدر کالن 

فرزدق شاعر مشهور اولین کسی بود که 

گورکردن  به برای جلوگیری از زنده

، و نزد کسی که داد دختران فدیه می

گور  به خواست فرزند خود را زنده می

داد  کند، رفته به وی مقداری مال می

فرزدق در شعر . تا به فرزنش مصرف کند
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 :زیر به این موضوع اشاره دارد

 و احيا الوئيدة لم يوئد و جدی الذی منع الوائدات
گور  به پدرکالن من کسی بود که از زنده)

خرید،  آنان را می و زندگی. کرد کردن منع می

 (نمرده است[ پدرکالنم]بناء او 

قیس و صعصعه زنده ماندند تا که 

اسالم را دریافتند، و با پیامبر 

 .صحبت شدند وسلم هم علیه هللا صلی

در این حدیث دختران را به این خاطر 

تنها ذکر نموده است که 

ها  گورکردن آنان در بین عرب به زنده

بیش از  رواج بیشتر داشت و پسران

 .دختران توان کسب و کار را داشتند

عرب این عمل ناشایست را به دو 

یکی این که : دادند طریقه انجام می

داد که موقع  مرد زنش را دستور می

نزدیک شدن وضع حمل به فضای آزاد و 

نزدیکی گودالی برود، اگر طفل پسر 

بود، آن را نگهدارد و اگر دختر بود، 

 .دآن را در گودال بانداز

ها چنین بودند که وقتی  بعضی عرب

رسید، برای  دخترشان به سن شش سالگی می

دختر را آرایش کن که : گفتند مادرش می
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آن طفل را به . رویم به دیدار اقارب می

بردند تا به چاهی  صحرای دور می

داخل   :گفتند رسیدند، آنگاه به وی می می

چاه نگاه کن، وقتی او سرش را به داخل 

کرد، او را به چاه  میچاه خم 

 .کردند انداختند و چاه را پر می می

یعنی حرام است بر شما « منعاً » و 

و . منع آن چه که الزم است به پردازید

یعنی حرام است بر شما طلب آن « هات»

 . چه که الزم نیست آن را بگیرید

یعنی خداوند بر شما  «وکره لکم قيل و قال»

هوده و مکروه قرار داده بگومگوهای بی

های چنین و  گفته  :اضافی را مانند

چنان که گفتن آن صحیح نبوده و حقیقت 

شود و بسا مواقع منجر  آن دانسته نمی

 .گردد چینی می به غیبت و سخن

های که صحیح بوده و حقیقت  اما گفته

آن شناخته شود و به انسان قابل 

اعتماد و راستگویی نسبت داده شود و 

ردد، مذموم منجر به عمل حرامی نگ

 .نیست

یعنی خداوند متعال مکروه  «وکثرة السؤال»



 
50 

های زیاد بدون  قرار داده است سؤال

ضرورت را، یا طرح مسایلی که نیازی 

های  و یا حتی طرح سؤال. به آنها نیست

های  علمی به منظور جدل و مباحثه

مورد را، و یا سؤال از احوال مردم  بی

 .با وجود عدم اهتمام به امور شان

هم چنان مکروه است ضایع  «واضاعة المال»

کردن مال در مواردی که شریعت 

دهد؛ چون  کردن آن را اجازه نمی مصرف

خداوند متعال مال را برای اقامة 

مصالح بندگان آفریده است و اسراف 

باشد؛ و  سبب از بین رفتن مصالح می

چنان مصرف مال در معصیت خداوند و  هم

رد اهداف مصرف مال زیاد برای پیشب

کوچک نیز از جمله ضیاع مال محسوب 

 .گردد می

حافظ ابن حجر عسقالنی در فتح الباری 

طیبی : گوید در پایان شرح این حدیث می

این حدیث از مبادی شناخت : گفته است

اخالق نیکو است و تمام اخالق نیکو و 

توان در آن  های پسندیده را می خصلت

 .یافت
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 (2)شرح حدیث شماره 

حرف استفتاح است، : تخفیف المب« أال»

ساختن مخاطب  و برای تنبیه و متوجه

وضع شده است، تا مخاطب آن چه را 

 .شود به دقت بشنود بعدًا گفته می

کبائر جمع کبیره است؛ و آن  «أکبر الکبائر»

هر گناهی است که در مورد آن وعید 

شدیدی در قرآن و یا حدیث آمده باشد، 

مرتکب آن  و لو از گناهانی نباشد که

 .مستحق حد است

بزرگی گناه از روی شدت فساد و بزرگ 

 .شود بودن جزای آن دانسته می

وسلم  علیه هللا و این فرمودة پیامبر صلی

داللت به این ندارد « أکبر الکبائر»

ترین گناهان کبیره فقط همین  که بزرگ

چند مورد است، بلکه منظور این است 

 ترین که برای شما برخی از بزرگ

چرا که در . کنم ها را بیان می کبیره

مورد بعضی از گناهان دیگر که در این 

حدیث نیامده است نیز در روایات دیگر 

گفته شده است؛ مانند « أکبر کبائر»
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قتل نفسی که خداوند کشتن وی را حرام 

قرار داده است، و زنا با زن همسایه، 

 .و گمان بد در مورد هللا تعالی

وسلم  علیه هللا مبر صلییعنی پیا« ثالثاً »

را « أال أنبئکم بأکبر الکبائر»عبارت 

سه مرتبه تکرار کردند، چنان چه عادت 

خواستند بر  آن حضرت بود که وقتی می

چیزی تأکید نمایند آن را سه مرتبه 

نمودند، تا شنونده را متوجه  تکرار می

کنند که قلب و فهم خود را برای 

 .شنیدن مطلب آماده کند

یعنی شریک ساختن غیر هللا  «ْلشراک باهللا: قال»

یا . عزوجل در الوهیت و عبادت وی

وسلم مطلق کفر  علیه هللا منظور پیامبر صلی

بود به هر صورتی که باشد؛ البته در 

این حدیث منظور کفر است، و تعبیر از 

آن به شرک این است که کفر غالبًا در 

کرد به خصوص در  لباس شرک خودنمایی می

  ن عربستان؛ و اال کفری که اصالً سرزمی

تر  خدا را قبول ندارد، از شرک قبیح

 .است

عقوق ضد نیکویی است که به  «عقوق الوالدين»
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شان  معنی اطاعت از آنان و خوبی در حق

باشد؛ پس نافرمانی از آنان در غیر  می

شان،  معصیت هللا عزوجل و بدی در حق

 .والدین است« عقوق»عبارت از 

به دنبال « الزور  أال وقول الزور وشهادة: ًا فجلس فقالفکان متکئ»

آمدن شهادت دروغ بر سخن دروغ، یا عطف 

تفسیر است، چرا که سخن دروغ ممکن است 

کفر باشد، یا شهادت دروغ باشد، یا 

ها؛ و یا  دروغی دیگر از انواع دروغ

عطف خاص بر عام است، زیرا شهادت دروغ 

دروغ همیشه سخن دروغ است، اما سخن 

 .همیشه شهادت دروغ نیست

کردن  توصیف: عبارت است از« الزور»

یک چیز برخالف حقیقت آن؛ که شامل 

شهادت دروغ، کار دروغ،   باطل،  دروغ،

مانند انجام کارهای خیر از روی ریا 

 .باشد و نفاق می

شهادت زور، به معنی : گوید قرطبی می

شهادت دروغ است، تا به وسیلة آن به 

بردن  ازبین: مثل  یابد، باطلی دست

  حالل کردن حرام،  نفس، گرفتن مال،

حرام نمودن حالل؛ و بعد از شرک به 
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خداوند هیچ یک از گناهان کبیره به 

 .دادن دروغ مضر نیست گواهی  اندازة

بینیم که رسول هللا  به همین دلیل می

وسلم آن را به حدی تکرار  علیه هللا صلی

( کرهابوب)نمودند که روای حدیث 

. کند سکوت نمی: با خود گفتم: گوید می

  :و در روایتی دیگر آمده است که

ای کاش   :آنقدر تکرار کرد که گفتم

یعنی آروزی شنوندگان . کرد سکوت می

وسلم این  علیه هللا این بود که رسول هللا صلی

لفظ را تکرار نکنند؛ چون دیدند که 

وسلم از تکرار این  علیه هللا آن حضرت صلی

 .بارت به مشقت افتادندع

گر این است که  حدیث مذکور بیان

وسلم برای این که  علیه هللا پیامبر صلی

مسلمانان را از زشتی شهادت دروغ 

( 1: )بترسانند سه کار را انجام دادند

. زده بودند نشستن، در حالی که تکیه

گر  که بیان« أال»آغاز آن به لفظ ( 2)

ن به روی آورد( 3. )تنبیه مخاطب است

مخاطبان و تکرار عبارت دو و در 

حتی تأکید چهارمی . روایتی سه مرتبه
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« قول الزور»نیز هست که آن عبارت از آوردن 
است، در حالی که هر  «الزور  شهادة»قبل از 

 .باشد دو به یک معنا می

وسلم بر  علیه هللا تأکید پیامبر صلی

شهادت دروغ و متنفرساختن اصحاب از 

ل بود که مردم به شدت آن، به این دلی

از آن اجتناب نموده به صورت کامل از 

آن بگریزند تا سالمت بمانند؛ چون 

تر از دو  انسان به شهادت دروغ، آسان

گناه دیگری که در حدیث ذکر شده است 

( شرک به خدا و نافرمانی پدر و مادر)

انگاری در مقابل  و سهل  گردد؛ مبتال می

بیشتر  (دادن دروغ گواهی)این گناه 

گیرد؛ و مفسدة این معصیت  صورت می

چرا که مسلمان . شود تر واقع می آسان

برد و خود را از  طبیعتًا از شرک بد می

همچنین طبیعت . دارد می آن دور نگه

آدمی با نافرمانی و آزار پدر و مادر 

اما شهادت دروغ، اسباب . توافق ندارد

و عوامل زیادی وجود دارد که انسان 

کاب آن تشویق و ترغیب را به ارت

شایسته است که به آن   کند، بناءً  می
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تر و بیشتری صورت گیرد، تا  توجه جدی

به یاری هللا متعال انسان بتواند خود 

 .را از آن دور نگهدارد

 :شود آن چه از حدیث دانسته می

وسلم،  علیه هللا با تأسی به رسول هللا صلی -1

مستحب است که موعظه سه مرتبه 

تا مخاطب آن را به  تکرار شود

 . خوبی بفهمد

واعظ باید پیام خود را با جدیت  -2

تر حفظ شود، و  مطرح کند تا عمیق

گیرد  اگر از فعلی نهی صورت می

قوی خود را از   مخاطب با ارادة

 .آن دور نگهدارد

بودن شهادت دروغ؛ چون  خطرناک -3

 .شماری درپی دارد مفاسد بی

ترین  شرک به خداوند از جملة بزرگ -4

جالله  جل  هللا. اهان کبیره استگن

 :فرماید می

ِإنَّ اللَّهَ اَل يَ ْغِفُر َأْن يُْشَرَك بِِه َويَ ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك لَِمْن َيَشاءُ َوَمْن يُْشرِْك }
 [ 18:النساء]{ بِاللَِّه فَ َقِد افْ تَ َرى إِثًْما َعِظيًما

بیگمان خداوند شرك به خود را )

ز آن را از بخشد، ولي گناهان ج نمي
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و هر كه . بخشد هركس كه خود بخواهد مي

براي خدا شریكي قایل گردد، گناه 

 (.بزرگي را مرتكب شده است

نافرمانی و عقوق والدین نیز از  -5

ترین گناهان کبیره به  جملة بزرگ

 .رود شمار می

 :مراجع مطالعة شخص

 .صحیح البخاری و صحیح مسلم -1

 .ریاض الصالحین -2

از ابن  جامع العلوم و الحکم؛ -3

 .رجب حنبلی

های  های عملی در روشنایی حقایق و ارزش فعالیت

 حدیث

روایتی را بنویسد که در آن  -1

عاقبت نافرمانی والدین بیان شده 

 .است

روایتی را بنویسد که در آن زشتی  -2

گورکردن دختران در  به عمل زنده

ها بیان شده  دوران جاهلیت عرب

 .است

پیش روی تمام نمازگزاران از  -3

ی که در این حدیث منع شده امور
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 .است صحبت کند

ای ایراد کند که در آن  خطبه -4

مفهوم گواهی دروغ بیان شده است؛ 

و نیز بگوید که یکی از انواع 

شهادت دروغ، اشتراک در انتخابات 

دادن به کسی است که مستحق  و رأی

 .باشد آن نمی

 :ارزیابی و سنجش شخصی

این دو حدیث شریف به چه چیزی  -1

 کند؟ می رهنمایی

وجه اتفاق بین دو حدیث مذکور  -2

 چیست؟

چرا حدیث اول از نافرمانی  -3

مادران منع کرده نه از نافرمانی 

 پدران؟

چیست؟ و چرا « وأد البنات»معنی  -4

ها در جاهلیت آن را  بعضی از عرب

 دادند؟ انجام می

منع، هات، قیل و قال، »آثار زشت  -5

را در « کثرت سؤال و ضیاع مال

 .یدجامعه توضیح ده

وسلم  علیه هللا چرا پیامبر صلی -6
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دادن از شهادت دروغ را سه  بیم

 مرتبه تکرار کردند؟

 :شود ای که از حدیث دانسته می توجیهات تربیتی

 .نهی از شرک به خداوند عزوجل -1

 .حرمت نافرمانی پدر و مادر -2

توکل بر خداوند در طلب رزق و  -3

 .روزی

خواهیم و  چیزی که حق ما نیست نمی -4

 .کنیم ن را منع نمیحقوق دیگرا

حدیثی را که از صحیح بودن آن  -5

 .کنیم مطمئن نیستم، بیان نمی

فایده خودداری  های بی از طرح سؤال -6

 .کنیم می

فایده به  مال خود را در امور بی -7

 .رسانیم مصرف نمی

 : های کمکی برنامه

برقرارکردن دیدوبازدیدهای  -1

رحم با  فامیلی، جهت تقویت صلة 

 .خانواده و والدین

تهیة جدولی که به صورت نوبتی از  -2
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پدر و مادر و نزدیکان خویش به 

 .پرسی نماید وسیلة تلفن احوال

آیات و احادیث وارده در فضل  -3

آوری  نیکی کردن و صلة رحم را جمع

 .کند

ای که  های ایمانی و تربیتی سرگذشت -4

در مورد نیکی و ارتباط با 

والدین و نزدیکان و رفتار 

مده است را شایسته با همسایگان آ

 .آوری نماید جمع

وسایل عملی برای تقویت ارتباط و  -5

نیکی با پدر و مادر را یادآوری 

 .کند

در مورد این که آیا تجلیل از  -6

روز مادر، از جملة وسایل نیکی 

رود یا  به پدر و مادر به حساب می

 .خیر، بحث و مناقشه نماید

هایی که به پدر و مادر  از شخصیت -7

د لیستی آماده ان خویش نیکی نموده

 .کند

در مورد مسایلی که باعث تیره  -8

شدن روابط میان پدران و فرزندان 
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هایی  حل گردد، به هدف یافتن راه می

 .مناسب بحث و مناقشه کند

روز، سپس هفته، و بعد از آن   -9

ماهی را برای نیکی به والدین به 

عنوان تمرینی عملی در این 

 .راستا، اختصاص دهد

لدین بعد از وسایل نیکی به وا  -11

 .شان را یادآوری کند مرگ

تصور و پالنی تهیه نماید که   -11

بتوان از خالل آن به پدر و مادر 

و نزدیکان به صورت بهتر احسان و 

 .نیکی کرد

رحم کند هللا بر شخصی که فرزندش »  -12

تا بتواند به وی   کند، را کمک می

در مورد این عبارت « نیکی نماید

را هایی  مثال  مناقشه نموده،

 .ایراد نماید

ای در مورد عقوق  بحث و یا مقاله  -13

والدین و اثر آن در اجتماع تهیه 

 .کند

 :وسایل ارزیابی و پیگیری

هایی برای مناقشه تا  طرح سؤال -1
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میزان درک و فهم افراد سنجیده 

 .شود

تهیة جدول ارزیابی برای اطالع  -2

حاصل نمودن از جوانب فکری افراد 

 .در بارة نیکی و صلة رحم

یرنظرگرفتن ارتباط افراد با ز -3

پدر و مادر و دیگر نزدیکان به 

 .ها هدف معالجة کاستی

ای که تنها  برگزاری جلسة محاسبه -4

به قضیة نیکی و صلة رحم تعلق 

 .داشته باشد

تهیة گزارشی از حالت افراد در  -5

بعد از )مجال نیکی و صلة رحم 

ختم هفتة پیشنهادی برای نیکی و 

مخصوص به صلة رحم و همچنین ماه 

 (.آن

ای برای  تهیة لیست نمونه -6

های  ارزیابی، که در آن ستون

مفصلی در مجال نیکی به والدین و 

صلة رحم و احسان به همسایه آمده 

باشد، البته ارزیابی هر مورد به 

شکل جداگانه، و مشخص کردن 
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مستوای عمومی تعامل فرد با 

افراد مورد نظر از لحاظ نیکی و 

 .ارتباط و احسان

 :هداف مطالعة شخصیا

به هدف تأسی و اقتدا به پیامبر   -1

وسلم با احادیث آن حضرت  علیه هللا صلی

 .زندگی کند

به اسباب ورود ی از خالل سیرة نبو -2

 .دشو آشناحدیث 

بداند که برای یک حدیث، امکان  -3

دارد روایات متعددی وجود داشته 

 .باشد

های نویسندگان مشهور کتب  نام -4

 .شناسدحدیث و شروح آن را ب

 :مراجع مطالعة شخصی 

 .ریاض الصالحین از امام نووی -1

یا مختصر )الترغیب و الترهیب  -2

 (.آن

 .صحیح البخاری -3

 .صحیح مسلم -4
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 مبحث دوم

 اخالق
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 اخالق 

 :های باب

دوستی به  -امانت  -وفا  -تقوا )

حفظ  -حیاء  -استقامت  -خاطر خدا 

 ( نرمی -حلم  –خلق نیکو  -اسرار 

ریاض الصالحین؛ از امام : باز کتا

 .نووی

 

 باب اول

 تقوا 

 :آیات

 [ 412:عمران آل]{ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللَّهَ َحقَّ تُ َقاتِهِ }: قال اهلل تعالی
اید آن چنان كه  اي كساني كه ایمان آورده)

 (باید از خدا بترسید

  [41:التغابن]{ َتطَْعُتمْ فَات َُّقوا اللَّهَ َما اسْ }: و قال اهلل تعالی
پس آن قدر كه در توان دارید از خدا )

 (.بهراسید و پرهیزگاري كنید

{ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوقُولُوا قَ ْواًل َسِديًدا}: و قال اهلل تعالی
  [01:اْلحزاب]

از خدا بترسید و سخن حق و ! اي مؤمنان)
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 (.درست بگویید

َوَمْن يَ تَِّق اللََّه َيْجَعْل لَُه َمْخَرًجا َويَ ْرزُْقُه ِمْن َحْيُث اَل }:  تعالیو قال اهلل
 [1-2:الطَلق]{ َيْحَتِسبُ 
هر كس هم از خدا بترسد و پرهیزگاري )

را براي [ از هر تنگنایي]كند، خدا راه نجات 

و به او از جایي كه تصّورش . سازد او فراهم مي

 (.رساند كند روزي مي نمي

يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن تَ ت َُّقوا اللََّه َيْجَعْل َلُكْم فُ ْرقَانًا َويَُكفِّْر }: قال اهلل تعالی
   [25:اْلنفال]{ َعْنُكْم َسيِّئَاتُِكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم َواللَّهُ ُذو اْلَفْضِل الَْعِظيمِ 

اگر از خدا بترسید، بینش ! اي مؤمنان)

دهد كه در پرتو آن حق را  ياي به شما م ویژه

زداید  شناسید، و گناهانتان را مي از باطل مي

جالله داراي  آمرزد، چرا كه هللا جل و شما را مي

 (.فضل و بخشش فراوان است

آیات قرآنی در خصوص تقوا زیاد و 

 .فراوان است

 : احادیث

اللَِّه َمْن أَْكرَمُ عنه ِقيَل يَا َرُسوَل  اهلل َعْن أَِبي ُهَريْ َرَة رضی»  :حدیث اول
النَّاِس قَاَل أَتْ َقاُهْم فَ َقالُوا لَْيَس َعْن َهَذا َنْسأَُلَك قَاَل فَ يُوُسُف نَِبيُّ اللَِّه اْبُن نَِبيِّ اللَّهِ 
اْبِن نَِبيِّ اللَِّه اْبِن َخِليِل اللَِّه قَالُوا لَْيَس َعْن َهَذا َنْسأَُلَك قَاَل فَ َعْن َمعَاِدِن اْلَعَرِب 

ْسََلِم ِإَذا فَ ُقُهوا  .صحيح البخاري. «َتْسأَلُوِن ِخيَارُُهْم ِفي اْلَجاِهِليَِّة ِخيَارُُهْم ِفي اْْلِ
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: عنه روایت است که گفت هللا از ابو هریره رضي)

ترین مردم کیست؟  گرامي! سؤال شد یا رسول هللا

در این : گفتند. پرهیزگارترین شان: فرمودند

یوسف : فرمودند !پرسیم باره از شما نمي

پیامبر خدا فرزند پیامبر خدا، فرزند پیامبر 

از : گفتند. خدا، فرزند پیامبر خدا، خلیل هللا

آیا از ساللة : فرمودند. کنیم این سؤال نمي

شان در جاهلیت بهترین  پرسید؟ بهترین عرب مي

 (.شان در اسالم است، زماني که دانش بیندوزند

یعنی احکام شریعت را « فقهوا»

 .موختندآ

َعْن أَِبى َسِعيٍد اْلُخْدرِىِّ َعِن النَِّبىِّ صلى اهلل عليه » :حدیث دوم
نْ يَا ُحْلَوٌة َخِضَرٌة َوِإنَّ اللََّه ُمْسَتْخِلُفُكْم ِفيَها فَ يَ ْنظُُر َكْيَف تَ ْعَمُلوَن : وسلم قَالَ  ِإنَّ الدُّ

نْ يَا َوات َُّقوا النَِّساَء فَِإنَّ أَوَّلَ  َنِة بَِنى ِإْسرَائِيَل َكاَنْت ِفى النَِّساءِ  فَات َُّقوا الدُّ صحيح . «ِفت ْ
 .مسلم
عنه روایت است  هللا از ابو سعید خدري رضي)

همانا : وسلم فرمودند علیه هللا پیامبر صلي :که

[ زرق و برق دارد]دنیا شیرین و سبز است 

خداوند شما را در آن خلیفه ساخته است تا 

، پس بترسید از کنید ببیند، که چگونه عمل مي

ها، چرا که اولین ابتالي بني  دنیا و از زن

 (.ها بود اسرائیل در بارة زن
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َعْن عَْبِد اللَِّه َعِن النَِّبىِّ صلى اهلل عليه وسلم أَنَُّه َكاَن »  :حدیث سوم
 .لمصحيح مس. «اللَُّهمَّ إِنِّى َأْسأَُلَك اْلُهَدى َوالت َُّقى َواْلَعَفاَف َواْلِغَنى: يَ ُقولُ 
عنه روایت است که  هللا از ابن مسعود رضي)

خداوندا، : فرمودند وسلم مي علیه هللا پیامبر صلي

نیازي  از تو هدایت، پرهیزگاري، عفاف و بي

 (.کنم طلب مي

َعْن أبي طَريٍف عِديِّ ْبِن حاتٍم الطائِيِّ » :حدیث چهارم
َمْن َحَلَف َعَلى : وَسلَّم يُقول سمعت رسوَل اللَّه َصّلى اهلُل َعلَْيهِ : عنه قال اهلل رضی

 .رواه مسلم. «يِمين ثُمَّ رََأى أتَقى للَِّه ِمْنها فَ لْيَْأِت الت َّْقَوى
عنه  هللا از ابو طریف عدي بن حاتم طائي رضي)

وسلم شنیدم  علیه هللا از آن حضرت صلي: مروي است

آن که به چیزي سوگند خورد، سپس : که فرمود

آن به تقواي الهي  چیزي را ببیند که از

 (.تر است، باید راه تقوا را برگزیند نزدیک

عْن أبي أَُماَمَة ُصَديَّ ْبِن َعْجَلَن الْباِهِليِّ »  :حدیث پنجم
َسِمْعُت رسول اللَّه َصّلى اهلُل َعلَْيِه وَسلَّم َيْخطُُب في َحجَّةِ : عنه قال اهلل رضی

ْمسُكم، وُصوُموا َشْهرَكم، وأَدُّوا زَكاَة أَْمَواِلُكم، ات َُّقوا اللَّه، وَصلُّوا خَ : اْلوَداع فَقال
: رواه الت ِّْرمذي، في آخر كتاِب الصَلِة وقال. «َوَأِطيُعوا أَُمرَاءَُكم، تَْدُخُلوا َجنَّةَ رَبُِّكمْ 

  .حديٌث حسٌن صحيح
از ابو امامه صدي بن عجالن الباهلي )

خطبة پیامبر : عنه روایت است که گفت هللا رضي
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وسلم در حجة الوداع را شنیدم که  علیه هللا ليص

از خدا بترسید و نمازهاي پنج وقت : فرمود مي

خود را بخوانید و ماه روزة خود را روزه 

هاي خویش را بدهید واز  بگیرید، زکات مال

امیران خویش اطاعت و فرمانبرداري کنید، به 

 (.شوید جنت پروردگار خویش داخل مي
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 باب دوم

 د و پیمانوفا به عه

 :آیات

 [11:اْلسراء]{ َوأَْوفُوا بِاْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُئواًل }  :قال اهلل تعالی
خود كه با خدا یا ]و به عهد و پیمان )

شما ]وفا كنید، چرا كه از [ اید مردم بسته

عهد و پیمان پرسیده [ روز رستاخیز در بارة

 (.شود مي

 [54:النحل]{ ا بَِعْهِد اللَِّه ِإَذا َعاَهْدتُمْ َوأَْوفُو }  :قال اهلل تعالی
[ بندید كه با همدیگر مي]به پیمان خدا )

 (.وفا كنید هرگاه كه بستید

 [4:المائدة]{ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأْوفُوا بِاْلُعُقودِ }  :قال اهلل تعالی
ها و قراردادها وفا  به پیمان! اي مؤمنان)

و عهدهاي مشروع انسان  اعّم از عقدها]كنید 

 [(.با انسان، یا انسان با خدا

َكبُ َر َمْقتًا ِعْنَد . يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِلَم تَ ُقولُوَن َما اَل تَ ْفَعُلونَ }: قال اهلل تعالی
 [1-2:الصف]{ اللَِّه َأْن تَ ُقولُوا َما اَل تَ ْفَعُلونَ 

گویید كه خودتان  چرا سخني مي! اي مؤمنان)

كنید؟ اگر سخني را بگویید و  آن عمل نميبه 

خودتان به آن عمل نكنید، موجب كینه و خشم 
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 (.گردد عظیم خدا مي

  :احادیث

: َعْن أَِبي ُهَريْ َرَة َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه عَلَيِْه َوَسلََّم قَالَ »  :حدیث اول
َث َكَذَب َوِإَذا َوعَ  صحيح . «َد َأْخَلَف َوِإَذا اْؤتُِمَن َخانَ آيَُة اْلُمنَاِفِق َثََلٌث ِإَذا َحدَّ

 .«َوِإْن َصاَم َوَصلَّى وزَعَم أَنَّهُ ُمْسِلمٌ »: وفي رواية. البخاري
عنه روایت است که  هللا از ابو هریره رضي)

نشانة منافق : وسلم فرمودند علیه هللا رسول هللا صلي

و چون . چون سخن زند، دروغ گوید: سه است

و چون امین قرار داده . نمایدوعده کند، خالف 

در روایتي آمده اگر چه . شود، خیانت کند

نماز بخواند و روزه بگیرد و ادعا کند که او 

 (.مسلمان است

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرٍو َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه عَلَيِْه » :حدیث دوم
ُهنَّ َكاَنْت أَرَْبٌع َمْن ُكنَّ ِفيِه َكاَن مُ : َوَسلََّم قَالَ  نَاِفًقا َخاِلًصا َوَمْن َكاَنْت ِفيِه َخْصَلةٌ ِمن ْ

َث َكَذَب َوِإَذا َعاَهَد  ِفيِه َخْصَلٌة ِمْن الن َِّفاِق َحتَّى يََدَعَها ِإَذا اْؤتُِمَن َخاَن َوإِذَا َحدَّ
 .صحيح البخاري. «َغَدَر َوِإَذا َخاَصَم َفَجرَ 

عنهما  هللا از عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي)

: وسلم فرمودند علیه هللا روایت شده که رسول هللا صلي

چهار خصلت است که هرگاه در یک فرد جمع شود، 

او منافق خالص است و آن که در او صفتي از 

این اوصاف باشد، در او صفتي از نفاق موجود 
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است؛ تا آن را ترک کند؛ چون امین شمرده 

وغ گوید؛ شود، خیانت کند؛ و چون سخن زند، در

و . کاري نماید و چون عهد و پیمان کند، فریب

 (.چون دعوا کند دشنام دهد

عنهْم قَاَل قَاَل النَّبِيُّ  اهلل َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اللَِّه رضی» :حدیث سوم
َهَكَذا َوَهَكَذا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َلْو قَْد َجاَء َماُل الَْبْحَرْيِن َقْد أَْعطَيُْتَك َهَكَذا وَ 

فَ َلْم يَِجْئ َماُل الَْبْحرَْيِن َحتَّى قُِبَض النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَ لَمَّا َجاَء َماُل 
الَْبْحرَْيِن أََمَر أَبُو َبْكٍر فَ نَاَدى َمْن َكاَن لَُه ِعْنَد النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِعَدٌة أَْو 

ي ْيٌن فَ ْليَأْتِنَا فَأَتَ ْيتُهُ فَ ُقْلُت ِإنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَّهُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل ِلي َكَذا وََكَذا َفَحثَى لِ دَ 
َها  .صحيح البخاري. «َحثْ َيةً فَ َعَدْدتُ َها فَِإَذا ِهَي َخْمُس ِمائٍَة َوقَاَل ُخْذ ِمثْ لَي ْ

پیامبر  :عنه روایت است که هللا از جابر رضی)

اگر حتمًا مال : وسلم برایم فرمودند علیه هللا صلی

بحرین آمد، برایت اینقدر و اینقدر و اینقدر 

دهم، مال بحرین نیامد تا این که رسول هللا  مي

چون مال بحرین . وسلم وفات یافت علیه هللا صلی

عنه امر نمود و اعالن کرد،  هللا آمد، ابوبکر رضی

از پیامبر  هر کسي که قرض یا پیماني

وسلم طلبکار است، نزد ما بیاید، و  علیه هللا صلی

که پیامبر : من نزد او آمده و گفتم

او . وسلم برایم چنین و چنان گفت علیه هللا صلی

برایم دو کف داد، و من آن را شمرده دیدم که 

پانصد است، و به من گفت که دو برابر آن را 
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 (.بردار
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 باب سوم

 کو پایبندی به عادات نی

 :آیات

{ ِإنَّ اللََّه اَل يُ غَي ُِّر َما بَِقْوٍم َحتَّى يُ غَي ُِّروا َما بِأَنْ ُفِسِهمْ }  :قال اهلل تعالی
 [44:الرعد]

خداوند حال و وضع هیچ قوم و مّلتي را )

و ایشان را از بدبختي به ]دهد  تغییر نمي

خوشبختي، از ناداني به دانایي، از ذّلت به 

و بالعكس ... وري وعّزت، از نوكري به سر

مگر این كه آنان احوال خود را [ كشاند نمي

 (.تغییر دهند

ٍة أَْنَكاثًا}  :قال اهلل تعالی { َواَل َتُكونُوا َكالَِّتي نَ َقَضْت َغْزلََها ِمْن بَ ْعِد قُ وَّ
 [52:النحل]

شما همانند آن زني نباشید كه رشتة خود )

 (.كرد را بعد از تابیدن، از هم وا مي

َواَل َيُكونُوا َكالَِّذيَن أُوتُوا اْلكِتَاَب ِمْن قَ ْبُل َفطَاَل َعلَْيِهُم اْْلََمُد }  :هلل تعالیقال ا
 [41:الحديد]{ فَ َقَسْت قُ لُوبُ ُهمْ 

و آنان همچون كساني نشوند كه براي آنان )

قبالً كتاب فرستاده شده است و سپس زمان طوالني 

ت شده هایشان سخ بر آنان سپري گشته است، و دل
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 (.است

 [ 20:الحديد]{ فََما رََعْوَها َحقَّ رَِعايَِتَها}  :و قال اهلل تعالی
اما آنان چنان كه باید آن را مراعات )

 (.نكردند

 :احادیث

عنهَما قَاَل قَاَل ِلي رَُسوُل اللَّهِ  اهلل عن َعْبُد اللَِّه ْبُن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص رضی»
لََّم يَا َعْبَد اللَِّه اَل َتُكْن ِمْثَل فََُلٍن َكاَن يَ ُقوُم اللَّْيَل فَ تَ َرَك ِقيَامَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوسَ 

 .صحيح البخاري. «اللَّْيلِ 
عنهما  هللا از عبد هللا بن عمر بن عاص رضی)

وسلم  علیه هللا رسول هللا صلی: روایت شده که گفت

اي عبد هللا مثل فالني مباش که : برایم فرمودند

 (.خواند، ولي آن را ترک نمود شب مي نماز
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 باب چهارم

زبانی و داشتن چهرة بشاش  استحباب خوش

 در وقت مالقات

 :آیات

 [88:الحجر]{ َواْخِفْض َجنَاَحَك لِْلُمْؤِمنِينَ }: قال اهلل تعالی
 (.و براي مؤمنان بال خود را بگستران)

لَُهْم َوَلْو ُكْنَت َفظًّا غَِليَظ اْلَقْلِب  فَِبَما رَْحَمٍة ِمَن اللَِّه لِْنتَ }: قال اهلل تعالی
 [455:آل عمران]{ اَلنْ َفضُّوا ِمْن َحْوِلكَ 

از پرتو رحمت الهي است كه تو با آنان )

و اگر درشتخوي و سنگ دل بودي . نرمش نمودي

 (.شدند از پیرامون تو پراكنده مي

 :احادیث

النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه عَلَيِْه  َعْن َعِديِّ ْبِن َحاتٍِم قَاَل قَالَ » :حدیث اول
 .صحيح البخاري. «َوَسلََّم ات َُّقوا النَّاَر َوَلْو ِبِشقِّ تَْمَرٍة فََمْن لَْم يَِجْد فَِبَكِلَمٍة طَيِّبَةٍ 

: عنه روایت شده که هللا از عدي بن حاتم رضی)

بپرهیزید از : وسلم فرمود علیه هللا رسول هللا صلی

دانة خرما باشد و کسیکه جهنم هر چند به نیم 

 .نیابد، پس بسنده است او را گفتاري نیکو

عنه ان النبی  اهلل وعن ابی هريرة رضی» :حدیث دوم
 .صحيح البخاري. «َواْلَكِلَمةُ الطَّيَِّبةُ َصَدقَةٌ : وسلم قال عليه اهلل صلی
: عنه روایت است که هللا از ابو هریره رضی)
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سخن نیکو : رمودندوسلم ف علیه هللا رسول هللا صلی

 (.صدقه است

قال لي رسول اهلل : عنه قال اهلل وعن أبي ذر رضی» :حدیث سوم
. «َصّلى اهللُ َعلَْيِه وَسلَّم الَتحِقَرنَّ ِمَن المْعُروف َشْيئاً َوَلو أن تلقى أخاك بوجه طليق

 . رواه مسلم

: عنه روایت شده که گفت هللا از ابوذر رضی)

هیچ : وسلم به من فرمودند هعلی هللا رسول هللا صلی

چیزي از کار خیر را خوار مشمار، هر چند که 

 (.رو شوي با چهرة گشاده با برادرت روبه
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 باب پنجم

گفتن و تکرار آن تا  واضح سخن

 مخاطب بفهمد

 :احادیث

ا َعْن أََنٍس َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه عَلَيِْه َوَسلََّم أَنَُّه َكاَن إِذَ »  :حدیث اول
َتَكلََّم ِبَكِلَمٍة أََعاَدَها َثََلثًا َحتَّى تُ ْفَهَم َعْنُه َوِإَذا أََتى َعَلى قَ ْوٍم َفَسلََّم َعلَْيِهْم َسلََّم 

 .صحيح البخاري. «َعلَْيِهْم َثََلثًا
عنه روایت شده که پیامبر  هللا از انس رضی)

گفتند، آن را  وسلم چون سخني را مي علیه هللا صلی

کردند، تا سخن شان فهمیده  ار ميسه بار تکر

آمدند و بر آنها  و چون نزد گروهي مي. شود

 (.نمودند کردند، سه بار سالم مي سالم مي

كان كَلُم رسول : عنها قالت اهلل وعن عائشة رضی» :حدیث دوم
 .و داودرواه أب. «اللَّه َصّلى اهللُ َعلَْيِه وَسلَّم كَلماً َفْصَلً يْفَهُمهُ ُكلُّ َمن َيْسَمُعه

: عنها روایت شده که گفت هللا از عایشه رضی)

وسلم سخني روشن بود که  علیه هللا سخن رسول هللا صلی

 (.فهمید شنید، مي هر کس آن را مي
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 باب ششم

لزوم شنیدن سخن درست و مباح 

همنشین و دستوردادن عالم و واعظ 

 حاضران مجلس را به سکوت

 :احادیث

قال لي رسول اللَّه َصّلى اهلُل َعلَْيِه : عنه قال اهلل رضیعن َجرير بن عبِد اللَّه »
ال تْرِجُعوا بْعِدي ُكفَّارًا يْضِرُب : اْستَ ْنِصِت النَّاَس ثمَّ قال: وَسلَّم في حجَِّة اْلَوَداع

 .متفٌق عليه. «بَ ْعُضُكْم رِقَاب بَ ْعضٍ 
عنه روایت شده که  هللا از جریر بن عبد هللا رضی)

برایم  حجة الوداعوسلم در  علیه هللا صلیسول هللا : گفت

مردم را به خاموشي امر کن، و باز : فرمود

بعد از من کافر نشوید، که برخي از : فرمود

 (.شما گردن برخي دیگر را بزند
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 باب هفتم

  روی در آن وعظ و نصیحت و میانه

 :آیات

{ اْلَمْوِعظَِة اْلَحَسَنةِ ادُْع إَِلى َسبِيِل رَبَِّك بِاْلِحْكَمِة وَ }: قال اهلل تعالی
 [ 425:النحل]

مردمان را با سخنان ![ اي پیغمبر)]

جا و اندرزهاي نیكو و زیبا به  استوار و به

 (.راه پروردگارت فراخوان

 :احادیث

َعْن أَِبي َوائٍِل قَاَل َكاَن عَْبُد اللَِّه يُذَكُِّر النَّاَس ِفي ُكلِّ » :حدیث اول
ٌل يَا أَبَا عَْبِد الرَّْحَمِن َلَوِدْدُت أَنََّك ذَكَّْرتَ نَا ُكلَّ يَ ْوٍم قَاَل أََما إِنَّهُ َخِميٍس فَ َقاَل لَُه رَجُ 

ى يَْمنَ عُِني ِمْن ذَِلَك أَنِّي َأْكَرهُ َأْن أُِملَُّكْم َوإِنِّي أََتَخوَّلُُكْم بِاْلَمْوِعظَِة َكَما َكاَن النَِّبيُّ َصلَّ 
نَااللَّهُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَ تَ  آَمِة َعلَي ْ  .صحيح البخاري. «َخوَّلُنَا بَِها َمَخافَةَ السَّ

عنه  هللا از ابو وایل شقیق بن سلمه رضی)

عنه  هللا عبدهللا بن مسعود رضی: روایت شده که گفت

مردي به . نمود در هر پنجشنبه بما موعظه مي

اي ابو عبد الرحمن دوست داشتم که : او گفت

آن چه مرا : گفت. يداد هر روز ما را پند مي

ترسم  دارد، این است که مي از این کار باز مي

شما را خسته گردانم، و من روزي را به موعظة 
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دهم، همانطور که رسول هللا  شما اختصاص مي

نمود، از ترس این که  وسلم عمل مي علیه هللا صلی

 (.مبادا خسته شویم

: عنهما قال اهلل عن أبي الَْيقظان َعمَّار بن ياسر رضی :حدیث دوم
إنَّ طُوَل صَلِة الرَُّجل، َوِقصر : سِمْعُت رسول اللَّه َصّلى اهلُل َعلَْيِه وَسلَّم يقول

 .رواه مسلم. «فََأِطيلوا الصََّلَة َوأَْقِصروا الُخطْبةَ . ُخطْبَِته، ِمئنَّةٌ ِمْن فقِهه
عنهما  هللا از ابو الیقظان عمار بن یاسر رضی)

وسلم  علیه هللا رسول هللا صلی از: روایت شده که گفت

همانا درازي نماز مرد و : فرمود شنیدم که مي

پس . اي از دانش اوست اش نشانه کوتاهي خطبه

 (.نماز را طوالني و خطبه را کوتاه کنید

َعْن ُمعَاوِيََة ْبِن اْلَحَكِم السَُّلِمىِّ قَاَل ب َيْ نَا أَنَا أَُصلِّى َمَع » :حدیث سوم
. صلى اهلل عليه وسلم ِإْذ َعَطَس رَُجٌل ِمَن اْلَقْوِم فَ ُقْلُت يَ ْرَحُمَك اللَّهُ  َرُسوِل اللَّهِ 

َفَجعَُلوا َيْضرِبُوَن . فَ َرَمانِى الَْقْوُم بِأَْبَصارِِهْم فَ ُقْلُت َواثُْكَل أُمِّيَاْه َما َشأْنُُكْم تَ ْنظُُروَن إَِلىَّ 
ُتونَِنى َلكِنِّى َسَكتُّ فَ َلمَّا َصلَّى َرُسوُل اللَّهِ بِأَيِْديِهْم َعَلى أَْفَخاِذِهْم فَ َلمَّا رَأَ  يْ تُ ُهْم ُيَصمِّ

لَُه َواَل بَ ْعَدُه َأْحَسَن تَ ْعِليًما  صلى اهلل عليه وسلم فَبِأَِبى ُهَو َوأُمِّى َما رَأَْيُت ُمَعلًِّما قَ ب ْ
ِإنَّ َهِذِه الصََّلََة اَل َيْصُلُح ِفيَها  :ِمْنُه فَ َواللَِّه َما َكَهرَنِى َواَل َضَربَِنى َواَل َشَتَمِنى قَالَ 

أَْو َكَما قَاَل َرُسوُل . َشْىٌء ِمْن َكَلَِم النَّاِس إِنََّما ُهَو التَّْسبِيُح َوالتَّْكبِيُر َوِقَراَءُة اْلُقْرآنِ 
َوَقْد َجاءَ اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم قُ ْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه إِنِّى َحِديُث َعْهٍد ِبَجاِهلِيٍَّة 

قَاَل َوِمنَّا رَِجاٌل . قَاَل َفََل تَأْتِِهمْ . اللَُّه بِاِْلْسَلَِم َوِإنَّ ِمنَّا رَِجااًل يَأْتُوَن اْلُكهَّانَ 
ن َُّهمْ . يَ َتطَي َُّرونَ   .صحيح مسلم. «قَاَل ذَاَك َشْىءٌ يَِجُدونَهُ ِفى ُصُدورِِهْم َفَلَ َيُصدَّ
عنه روایت  هللا از معاویه بن حکم سلمي رضی)



 
84 

در حالی که با رسول هللا : است که گفت

گذاردم، ناگاه مردي از  وسلم نماز مي علیه هللا صلی

مردم مرا . قوم عطسه زد، برایش یرحمک هللا گفتم

مادرم : به چشمان شان نشانه گرفتند، من گفتم

بر من گریه کند، چه شده که به سویم نگاه 

هاي خود  انهاي خود را بر ر کنید؟ آنها دست مي

زدند، و چون دیدم که آنها مرا به خاموشي 

چون رسول هللا . کنند، ساکت شدم دعوت مي

پدر و مادرم -وسلم نماز گذارد  علیه هللا صلی

هیچ معلمي را پیش از او و بعد  -فدایش باد

! از او ندیدم که نیکوتر از وي تعلیم دهد

قسم به خدا که نه مرا سرزنش نمود و نه زد و 

در این نماز : شنامم داد؛ بلکه فرمودنه د

جایي براي سخن مردم نیست، نماز جاي تسبیح و 

یا عبارتی شبیه -. ن قرآن استتکبیر و خواند

من تازه ! وسلم علیه هللا یا رسول هللا صلی: گفتم -آن

ام و به دورة جاهلیت نزدیکم، در  اسالم آورده

میان ما مردمي وجود دارند که نزد کاهنان 

در میان : گفتم! نزد شان مرو: فرمود. ندرو مي

این : فرمود. بینند اند که فال مي ما مردمي

یابند و  هاي شان مي چیزي است که آنها در دل

دهد، و  این امر تغییري در سرنوشت شان نمي

 (. نباید آنان را از نظر و کارشان باز دارد
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يَة رضي اللَّه عنه َعْن أَِبي َنِجيٍح اْلِعْرباِض ْبِن َسارِ » :حدیث چهارم
َها اْلُقُلوُب : قال َوَعظَنَا رسوُل اللَّه َصّلى اهلُل َعلَْيِه وَسلَّم َمْوِعظًَة بليغًة َوِجَلْت ِمن ْ

َها اْلعُيُون، فُقْلنَا : قال. يا َرسوَل اللَّه َكأَنَ َها مْوِعظَُة ُمَودٍِّع فََأْوِصنَا: َوَذرََفْت ِمن ْ
َوالسَّْمِع َوالطَّاَعِة وِإْن تَأَمَّر َعلَْيُكْم َعْبٌد حبشي، َوأَنَّهُ َمْن يَِعْش أُوِصيُكْم بِتَ ْقوى اللَّه، 

فَ َعلَْيُكْم بُسنَّتي َوُسنَِّة اْلُخلَُفاِء الرَّاِشِديَن اْلَمْهِديِّين، . ِمْنُكْم َفَسيرى اْخِتَلفًا كثِيرا
َها بالنَّواِجذ، وإِيَّاُكْم وُمْحدثَاِت اْلُمُ  رواه أبو . «وِر فَِإنَّ ُكلَّ بِْدَعٍة ضَللَةٌ عضُّوا َعلَي ْ

 .داود، والترمِذي وقال حديث حسن صحيح
عنه  هللا از ابونجیح عرباض بن ساریه رضي)

وسلم  علیه هللا رسول هللا صلي: روایت شده که گفت

ها از  براي ما موعظة شیوا ایراد نمود که دل

: گفتیم. ها اشک ریزان شد آن ترسیده، و چشم

گویا این موعظة کسي است که وداع ! رسول هللایا 

شما را به : فرمودند. کند، ما را وصیت کن مي

تقوا و ترس از خدا، و شنیدن و اطاعت کردن 

کنم، هر چند غالم حبشي بر شما امیر  توصیه مي

شود، و هر آینه آن که از شما زنده بماند، 

به زودي شاهد اختالفات زیادي خواهد بود، پس 

باد به پیروي از طریقة من، و طریقة بر شما 

یافته، آن را با  خلفاي راشدین هدایت

هاي کرسي خویش محکم گیرید، و بر شما  دندان

باد که از امور بدعت دوري کنید، زیرا هر 

 (. امر نوپیدایي گمراهي است
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 باب هشتم

 دستور به ادای امانت 

 :آیات

 [58:النساء]{ َأْن تُ َؤدُّوا اْْلََمانَاِت إَِلى أَْهِلَها ِإنَّ اللَّهَ يَْأُمرُُكمْ }: قال اهلل تعالی
دهد كه  گمان خداوند به شما دستور مي بي)

 (.ها را به صاحبان امانت برسانید امانت

إِنَّا َعَرْضنَا اْْلََمانََة َعَلى السََّماَواِت َواْْلَْرِض َواْلِجبَاِل فَأَبَ ْيَن َأْن }: قال اهلل تعالی
ْنَساُن إِنَّهُ َكاَن ظَُلوًما َجُهواًل َيْحِمْلنَ هَ  َها َوَحَمَلَها اْْلِ  [02:اْلحزاب]{ ا َوَأْشَفْقَن ِمن ْ
ها  ها و زمین و كوه ما امانت را بر آسمان)

عرضه داشتیم، آنها از پذیرش امانت خودداري 

كردند و از آن ترسیدند، و اما انسان زیر 

 .(بار آن رفت، وی واقعًا ستمگر و نادان است

 :احادیث

حدثنا : عنه، قال اهلل وعن ُحذيْ َفة بِن الْيمان، رضی» :حدیث اول
: رسوُل اللَّه َصّلى اهلُل َعلَْيِه وَسلَّم، َحديثْين قَْد رَأَْيُت َأحدُهَما، َوأَنَا أَنْتظُر اآلَخر

ثَنا َأنَّ اْلََمانَة نَزلْت في َجْذِر قُ ُلوِب الرَِّجال، ثُمَّ نَ َزَل اْلُقرآ ُن فَعلموا ِمَن اْلُقْرآن، حدَّ
ثنا َعْن رَْفِع اْلَمانَِة فَقال نَِّة، ثُمَّ َحدَّ يَ نَاُم الرَّجل الن َّْومَة فَ تُقبُض : َوعِلُموا ِمَن السُّ

اْلََمانَُة ِمْن قَ ْلِبه، فَيظلُّ أَثَ رَُها ِمْثَل اْلوَْكت، ثُمَّ يناُم الن َّْوَمَة فَ تُقبُض اْلََمانَُة ِمْن قَ ْلِبه، 
يظَلُّ أَثَ رَُها ِمْثل أثِر اْلَمْجل، كَجْمٍر َدْحرْجَتهُ َعَلى رِْجلك، فَنفَط فتَراه ُمْنتبراً َولَْيَس فَ 

ثُمَّ َأخَذ َحَصاًة فََدْحرَجَها َعَلى رِْجِله، فَ ُيْصبُح النَّاُس يَتبايَعون، َفَل َيكادُ . ِفيِه َشيءٌ 
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َما : في بَِني َفَلٍن رَُجًَل أَِمينا، َحتَّى يُ َقاَل لِلَّرجل ِإنَّ : َأَحٌد يُؤدِّي اْلََمانََة َحتَّى يُقال
َولََقْد أََتى . َأْجلدُه َما َأظَْرفه، َما أَْعقَله، َوَما في قْلِبِه ِمث َْقاُل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدِل ِمْن إِيمانٍ 

هُ َعليَّ ِدينُه، ولَِئْن َكاَن َنْصرانياً َعَليَّ زََماٌن َوَما أُبَاِلي أَيُُّكْم بايْعت، لَِئْن َكاَن ُمْسلماً ليرُدنَّ 
متفٌق . «أَْو يَ ُهوديًّا لَيُ ُردنَّهُ َعَليَّ َساِعيه، وأَمَّا الْيَ ْوَم َفما ُكْنُت أُبايُُع ِمْنكْم ِإالَّ فَلناً َوفَلناً 

 .عليه

عنه روایت شده که  هللا از حذیفه بن یمان رضی)

ي ما دو حدیث وسلم برا علیه هللا رسول هللا صلی: گفت

فرمودند که یکي را دیدم و اکنون منتظر دیگر 

براي ما بیان داشت که امانت در . آن هستم

هاي مردم فرود آمد و بعد از آن قرآن  ریشة دل

نازل شد و آنها به قرآن و سنت علم حاصل 

شدن امانت  سپس براي ما از برداشته. نمودند

اي که شخصي  لحظه: صحبت نمود و فرمود

شود و  ابد، امانت از دلش برداشته ميخو مي

خوابد و  ماند، باز اندکي مي عالمت آن قدري مي

شود و اثر آن مثل  امانت از دلش برداشته مي

ماند و مانند پارة آتشي است که با  آبله مي

پایت آن را غلتاندي و مجروح گردید و آن را 

کني که متورم شده در حالي که در  مشاهده مي

ای را گرفته با  بعد سنگریزه .آن چیزي نیست

مردمي با هم خرید و : پاي خود لول داد و گفت

شود که امانت  کنند و هیچکس حاضر نمي فروش مي
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همانا در : شود را ادا کند تا این که گفته مي

. میان قبیلة بني فالن مرد امیني وجود دارد

چقدر چست : شود که حتی در مورد شخصی گفته مي

چقدر ! ظریف وخوش طبع است چقدر! و چاالک است

در حالي که در دلش به اندازة ! هوشیار است

روزگاری بر . دانه سپند ایمان وجود ندارد یک

کسی معامله  من گذشت که برایم مهم نبود با چه

شد  زیرا اگر مسلمان بود، دینش سبب میکنم،  می

حق مرا ادا نماید، و اگر نصراني یا یهودي 

رساند، اما  من میبود، سرپرستش آن را به 

امروز حاضر نیستم که جز فالني و فالني با کسي 

 (.دیگر معامله کنم

قال : وعن ُحَذيْ َفَة َوأَبي هريرة رضي اللَّه عنهما، قاال» :حدیث دوم
َيْجمُع اللَّه تَبارَك َوتَ عَاَلى النَّاَس فَ يُ ُقوُم اْلُمؤِمُنوَن : رسول اللَّه َصّلى اهلُل َعلَْيِه وَسلَّم

يَا أَبَانَا اْستْفتْح لَنَا : تَّى تَ ْزلَف لَُهُم اْلَجنَّةُ، فَ يَأْتُوَن آَدَم صلواُت اللَّه َعلَْيه، فَ يَ ُقولُونحَ 
وَهْل َأْخرجُكْم ِمْن اْلجنَِّة ِإالَّ َخِطيَئُة أَبِيُكم، َلْسُت بصاحِب َذِلك : اْلَجنََّة، فَيُقول

َلْسُت : فَيأتُوَن إبْ رَاِهيم، فيُقوُل إبْ رَاِهيم: اللَّه، قَالَ  اْذَهُبوا إَِلى ابِْني إبْراِهيَم َخلِيل
بَصاِحِب َذِلك إِنََّما ُكْنُت َخِليَلً ِمْن َورَاَء وراء، اْعَمُدوا إَِلى ُموَسى الذي َكلَّمهُ اللَّه 

ِة اللَّه لْسُت ِبَصاِحب ذلَك، اْذَهُبوا إَِلى ِعيسى َكِلمَ : َتْكِليما، فَ يَأْتُوَن ُموَسى، فيُقول
داً َصّلى اهللُ َعلَْيِه وَسلَّم، . َلْسُت ِبَصاِحِب ذلكَ : ورُوِحِه فَيُقوُل عيَسى فَ يَأْتُوَن ُمَحمَّ

فَ يَ ُقوُم فَ يُ ْؤَذُن لَه، َوتُ ْرَسُل اْلَمانَُة والرَِّحُم فَ يَ ُقوَمان جنْبََتي الصراِط يَِمينًا وِشماال، 
أَلَْم تَ َرْوا َكْيَف : بأَِبي َوأُمِّي، َأيُّ َشيٍء َكَمرِّ الْبَ ْرق؟ قال: قُ ْلت. فَيُمرُّ َأوَّلُُكْم َكالْبَ ْرقِ 
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يُمرُّ ويَ ْرجُع في طَْرفَِة عَْين؟ ثُمَّ َكَمرِّ الريِح ثُمَّ َكمرِّ الطَّْير؟ َوَأَشدُّ الرِّجاِل َتْجرِي بهْم 
م، َحتَّى تَ ْعِجَز أَْعَماُل اْلَعبَاد، َربِّ َسلِّ : أَْعَمالُُهم، ونَبيُُّكْم قَائٌِم َعَلى الصرِّاِط يَ ُقول

َر إالَّ زَْحفا، وِفي حافَ َتي الصرِّاِط َكَللِيُب ُمَعلََّقةٌ  َحتَّى َيجَئ الرَُّجُل ال َيْسَتِطيُع السَّي ْ
َوالَِّذي نَ ْفُس أَبِي . َمْأُمورٌَة بَأْخِذ َمْن أُِمَرْت بِه، فََمْخُدوٌش نَاٍج َوُمَكْرَدٌس في النَّارِ 

ُعوَن َخريفاهُ   .رواه مسلم. «َريْ َرَة بَِيِدِه ِإنَّ قَ ْعَر َجهنَّم َلسب ْ
عنهما روایت است  هللا از حذیفه و ابوهریره رضی)

خداوند : فرمودند وسلم علیه هللا رسول هللا صلی: که

تبارک و تعالي مردم را جمع مي کند پس 

خیزند تا این که بهشت به  ها برمي مسلمان

علیه  هللا ود و نزد آدم صلواتش ایشان نزدیک مي

اي پدر درخواست کن که بهشت : گویند آمده مي

آیا جز خطاي : گوید او مي. بر روي ما باز شود

پدر شما چیز دیگري شما را از بهشت بیرون 

ساخت؟ این کار از من ساخته نیست، نزد پسرم 

باز نزد ابراهیم : گفت. هللا بروید ابراهیم خلیل

گوید این کار از من  ند، او ميآی السالم مي علیه

من در مرتبة دورتر خلیل  ساخته نیست

مقامي قرار ندارم که در ] باشم پروردگار می

بروید نزد موسي که خداوند . [کنید می فكرشما 

السالم  نزد موسي علیه. با او صحبت نموده است

این کار از من ساخته : گوید آیند، او مي مي

. ة خدا و روح اونیست، بروید نزد عیسي، کلم
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این کار از من : فرماید السالم مي عیسي علیه

و باز به نزد محمد . ساخته نیست

وسلم  علیه هللا آن حضرت صلی. آیند وسلم مي علیه هللا صلی

شود و  خیزند و بر ایشان اجازت داده مي برمي

امانت و رحم رها گردیده در دو طرف و در 

ما مانند اولین ش. ایستند راست و چپ صراط مي

پدر و مادرم فدایت باد، : گفتم. گذرد برق مي

آیا : چه چیز مانند گذشتن برق است؟ فرمود

گذرد و  ندیدید چطور در یک به هم زدن چشم مي

باز مانند گذشتن باد، باز . گردد باز مي

مانند رد شدن پرنده و دویدن مردان که اعمال 

گذراند و پیامبر شما  شان آنها را می

وسلم بر صراط ایستاده است و  علیه هللا صلی

پروردگارا سالمت شان بدار، تا این : گوید مي

که اعمال بندگان از گذشتاندن سریع آنها 

توانند، حرکت  شود که جز به خزیدن نمي عاجز مي

آید در دو طرف صراط  کنند تا این که شخصی مي

هایی قرار دارد، آویزان که به گرفتن هر  چنکک

ای  عده. دد مکلف استکسي که مأمور گر

ای به دوزخ  یابند، و عده شده نجات می خراشه

قسم به ذاتي که جان . شوند انداخته می

ابوهریره در ید اوست، همانا عمق جهنم هفتاد 
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 (.هزار سال است

عبد اللَّهِ  -بضم الخاِء المعجمة-وعن أَِبي ُخبَ ْيٍب »  :حدیث سوم
ُر يَ ْوَم اْلَجَمِل َدعاِني فَ ُقْمُت إَِلى لَ : عنهما قال اهلل بِن الزُّبَ ْير، رضی مَّا َوَقَف الزبَ ي ْ

يَا بُ َنيَّ إِنَُّه ال يُ ْقَتُل الْيَ ْوَم ِإالَّ ظَاِلٌم أَْو َمظُْلوم، وإِنِّي الأُرَنِي ِإالَّ َسأُقْ َتُل : َجْنِبه، فَقال
ي لََديْنِي أَفَ تَ َرى : َديْ نَ نَا يُ ْبقى ِمْن مالنا َشيْئا؟ ثُمَّ قال الَْيوَم َمظُْلوماً، َوِإنَّ ِمْن َأْكَبِر َهمِّ

بْع َمالَنَا واْقِض َديِْني، َوَأْوَصى بالث ُُّلث، َوثُ لُِثه لبنيه، يَ ْعِني لبَِني عَْبِد اللَّه بن الزبير 
ْيِن َشيٌء فثُ لُثُُه لِبَنِيك، قَالَ : قال. ثُ ُلُث الث ُُّلث  فَِإن َفضِل ِمْن مالِنَا بْعَد َقَضاِء الدَّ

وكان َولَُد َعْبِد اللَِّه َقْد ورأى بَ ْعَض بَني الزبَ ْيِر ُخبيٍب َوَعبَّاد، َولَهُ يَ ْوَمئٍذ َتْسَعةُ : ِهَشام
يَا بُ َنيَّ ِإْن َعجْزَت : َفَجَعل يُوِصيِني بديِْنِه َويَ ُقول: قَاَل َعْبُد اللَّه. بَنيَن وِتسُع بَ نَات

فَ َواللَِّه َما َدرْيُت ما أراَد َحتَّى قُ ْلُت يَا : قال. مْواليعْن َشيٍء ِمْنُه فَاْستَِعْن َعلَْيِه ب
يَا : َفواللَِّه َما َوقَ ْعُت في ُكْربٍَة ِمْن َديِْنِه ِإالَّ قُ ْلتُ : قال. اللَّه: أََبِت َمْن َمْواَلك؟ قال

ُر َولَمْ : قال. َمْوَلى الزبَ ْيِر اقض َعْنُه َديْ َنه، فَ يَ ْقِضَيه يَدَْع ِدينَارًا َواَل ِدرَْهماً  فَ ُقِتَل الزُّبَ ي ْ
َها اْلغَابَةُ َوِإْحَدى َعَشَرَة داراً باْلَمِديَنةِ  ودارْين بالَْبْصَرِة، َوَدارَاً باْلُكوفَة . ِإالَّ أََرِضين، ِمن ْ

 َوإِنََّما َكاَن َديْ نُُه الذي َكاَن َعلَْيِه َأنَّ الرَُّجَل يَأْتَيِه بِالمال،: قال. َوَدارًا بِِمْصر
رُ  َوَما . ال َوَلكْن ُهَو َسَلٌف إِنِّي َأْخَشى َعلَْيِه الضَّْيعةَ : فَ َيْسَتوِدُعُه إِيَّاه، فَ يَ ُقوُل الزُّبي ْ

وِلي إََمارًَة َقطُّ َوال ِجبَايًة وال َخراجًا وال َشيْئًا ِإالَّ َأْن يَُكوَن في َغْزٍو َمَع رسول اللَّه 
: عنهم، قَاَل َعْبُد اللَّه اهلل َع أَِبي َبْكر َوُعَمَر َوعُْثَماَن رضیَصّلى اهللُ َعلَْيِه وَسلَّم، أَْو مَ 

ْيِن فَ َوَجْدتُهُ أَْلَفْي أَْلٍف َومائَ َتْي أَْلٍف، فَ لَِقَي َحكِيُم بُْن  َفَحَسْبُت َما َكاَن َعلَْيِه ِمَن الدَّ
ْين؟ َفَكَتْمتُهُ يَا اْبَن َأِخي َكْم َعلَ : ِحَزاٍم َعبَد اللَِّه ْبن الزُّبَ ْيِر فَقال ى َأِخي ِمَن الدَّ

: َواللَّه َما أَرى أَْمَواَلُكْم َتسُع َهِذه، فَ َقاَل َعْبُد اللَّه: َحكيم: فَقال. ِمائَةُ أَْلف: َوقُ ْلت
 َما أَرَاُكْم ُتِطيُقوَن َهَذا، فَِإْن َعَجْزتُمْ : أَرَأَيْ ُتَك ِإْن َكاَنْت أَْلَفي أَْلف؟ َوِمائَ َتْي أَْلف؟ قال

ُر قِد اْشتَ َرى اْلغَابَةَ ِبَسْبِعيَن وِمائَة أَْلف، : قال. َعْن َشْىء ِمْنهُ فَاْستَعِيُنوا ِبي وَكاَن الزُّبَ ي ْ
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َمْن َكاَن لَُه َعَلى الزُّبَ ْيِر : فَ بَاَعَها َعْبُد اللَِّه بِأْلف ألٍف وِستِِّمائَِة أَْلف، ثُمَّ قَاَم فَقال
ِة، فأَتَاُه عْبُد اللَِّه ْبُن َجعفر، وَكاَن لَُه َعَلى الزُّبَ ْيِر أَرْبُعِمائِة أَْلف، َشْيء فَ ْلُيوافِنَا بِاْلغَابَ 

ال، قال فَِإْن ِشئْتُْم جَعْلتُْموَها : ِإْن ِشئُْتْم تَ رَْكتُ َها َلُكم؟ قَاَل َعْبُد اللَّه: فَ َقاَل لعَْبِد اللَّه
: فَاْقطَُعوا ِلي ِقطَْعًة، قال عْبُد اللَّه: ال، قال: للَّهِفيَما تُؤخُِّروَن ِإْن َأخَّْرتُم، فقال َعْبُد ا

َها . َلَك ِمْن هاُهنا إَِلى هاُهنَا َها فَ َقَضى َعْنُه َديْ َنه، َوَوفَّاُه َوبَِقَي من ْ فَ بَاَع عَْبُد اللَِّه ِمن ْ
ان، َواْلُمْنِذُر ْبُن الزُّبْير، أَرْبَعةُ َأْسُهٍم َوِنْصف، فَ َقدم َعَلى ُمَعاوِيََة َوَعْنَدهُ َعْمُرو ْبُن عُْثمَ 

: ُكلُّ َسْهٍم بِمائَِة أَْلٍف قال: َكْم قَ وََّمِت اْلغَابَة؟ قال: فقال لَُه ُمَعاوِيَُة . َواْبن زَْمَعَة 
َها؟ قال َها : أَرْبَ َعةُ َأْسُهٍم وِنْصف، فقال اْلُمْنذُر ْبُن الزَّبَ ْير: َكْم بَِقي ِمن ْ قَْد َأَخْذُت ِمن ْ

َها َسْهماً بِِمائَِة أَْلف: بِمائَِة أَْلف، وقال َعْمُرو بُن عُْثمان َسْهماً  وقال . َقْد َأَخْذُت ِمن ْ
َها؟ قال: قَُد َأَخْذُت ِمنها َسْهمًا بِِمائَِة أَْلف، فَ َقاَل ُمَعاوِيةُ : اْبن زْمَعةَ  : َكْم بَِقَي ِمن ْ

وبَاَع َعْبُد اللَّه ْبُن : قال. ئَِة ألفقَْد َأَخْذتُُه ِبَخمسيَن وما: َسْهٌم ونْصُف َسْهم، قال
فَ َلمَّا فَرَغ ابُن الزُّبَ ْيِر ِمْن َقضاِء ديِْنِه قَاَل بَ نُو . َجْعَفٍر نِصيَبهُ ِمْن ُمَعاوِيَةَ بِستِِّمائَِة أَْلفٍ 

َنُكْم َحتَّى أنَاِدَي : قال. اْقِسْم بَ يْ نَ نَا ِميراثَ نَا: الزُّبْير بالموسم أَرْبَع َواللَِّه ال أَْقِسُم بي ْ
َفَجَعَل ُكلُّ َسنٍَة يُ نَاِدي في . َأال َمْن كان لَُه َعَلى الزُّبَ يَِّر َدْيٌن فَ لْيَأْتِنَا فَ ْلنَ ْقِضه: ِسنِين

نَ ُهْم وَدَفَع الثُلث وَكان للزُّبَ ْيِر أَرَْبُع ِنْسوٍة،  اْلَموسم، فَ َلمَّا َمضى أَرَْبُع ِسنيَن َقسم بَ ي ْ
أٍَة أَْلُف أَْلٍف وِمائَ تَا أَْلف، َفَجِميُع َمالِِه َخْمُسوَن أَْلف أَْلٍف وِمائَ تَا فََأصاب ُكلَّ اْمرَ 

 .رواه البخاري. «أَْلف
از ابو خبیب عبد هللا بن زبیر بن عوام )

چون زبیر : عنهما روایت است که گفت هللا رضی

عنه در روز جمل ایستاد، مرا خواست و من  هللا رضی

اي پسرکم امروز : د گفتدر کنارش ایستادم، بع

شود، گمان  به جز ظالم یا مظلوم کسي کشته نمي
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کنم، مگر این که امروز مظلومانه به قتل  نمي

ترین غم من در رابطه با قرض من  و بزرگ. رسم

کني که قرض ما چیزي از مال  آیا فکر مي. است

اي پسرم مال مرا : ما را بگذارد؟ بعد گفت

ر یک سوم سهم بفروش و قرضم را ادا کن و ب

مال خود وصیت نمود، این که ثلث آن از 

فرزندان او باشد، یعني براي فرزندان عبد هللا 

: عنهما سوم حصة ثلث باشد و گفت هللا بن زبیر رضی

اگر چیزي بعد از اداي قرض ماند پس ثلث آن 

برخي از : هشام گفت. براي فرزندان تو باشد

الدهاي فرزندان عبد هللا برابر با بعضي از او

عنه، خبیب و عباد بودند در حالي  هللا زبیر رضی

او : عبدهللا گفت. که نه پسر و نه دختر داشت

اي : گفت مرا به قرض خویش وصیت نموده و مي

پسرم اگر از اداي چیزي از آن عاجز ماندي از 

موالیم یاري طلب، آن را بگفت و به خدا قسم 

اي : گفتم! ستا ندانستم که کدام کس مقصود او

گاه  هیچ: وي گفت. هللا: پدرم، موالیت کیست؟ گفت

مشکلي در قرض او پیدا نشد، مگر این که 

اي موالي زبیر قرض او را ادا کن واو : گفتم

عنه کشته  هللا زبیر رضی: راوي گفت. نمود ادایش مي

شد در حالي که درهم و دیناري از خود به ارث 
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آن هایي که قسمتي از  نگذاشته بود، مگر زمین

جنگل بود و یازده خانه در مدینه و دو خانه 

در بصره، یک خانه در کوفه و یک خانه در 

قرضي که بر زبیر بود این بود که : گفت. مصر

آمد تا چیزي را به نزد او به ودیعت  شخصي مي

نه، ولي این : گفت عنه مي هللا گذارد و زبیر رضی

ترسم که مالت گم شود و من  قرض است، من مي

گیري و خراجي ندارم، مگر  امارت و باجهرگز 

چیزي از غنایم که در غزوات با رسول هللا 

وسلم و ابوبکر و عمر و عثمان  علیه هللا صلی

عنه  هللا عبد هللا رضی. عنهم نصیبم شده است هللا رضی

هاي او را حساب کردم و دیدم که  من قرض: گفت

 .قرض او دو هزار هزار و دو صد هزار است

حزام با عبد هللا بن زبیر حکیم بن 

اي برادرزاده : رو شده و گفت عنهما روبه هللا رضی

قرض برادرم چقدر است؟ من آن را پوشیده 

به خدا فکر : او گفت. صدهزار: داشتم و گفتم

هاي شما گنجایش آن را داشته  کنم مال نمي

هایش دو  کني، اگر قرض چه فکر مي: گفتم. باشد

فکر : شد؟ گفتهزار هزار و دوصد هزار با

کنم که شما توانایي پرداخت آن را داشته  نمي

باشید، اگر از اداي قسمتي از آن عاجز شدید 
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عنه جنگل  هللا زبیر رضی: گفت. از من کمک بخواهید

را به صدوهفتاد هزار خریده بود و عبد هللا 

عنه آن را به هزار هزار و ششصد هزار  هللا رضی

کس که بر زبیر هر : سپس برخاست و گفت. فروخت

عنه قرض دارد باید در جنگل نزد ما  هللا رضی

عنه آمد که  هللا بعدًا عبدهللا بن جعفر رضی. بیاید

خواست و  عنه مي هللا چهارصد هزار از زبیر رضی

اگر بخواهید آن را براي : براي عبد هللا گفت

: گفت! نه: عنه گفت هللا شما واگذارم؟ عبد هللا رضی

: عبد هللا گفت. برایم بدهید پس یک قطعه زمیني

از این جا تا این جا از تو باشد و عبد هللا 

[ پدرش را]قسمتي از آن را فروخته قرض او را 

ادا کرد و چهارونیم سهم از آن ماند و به 

عنه آمد و دید که عمرو بن  هللا نزد معاویه رضی

عثمان بن منذر بن زبیر و ابن زمعه در نزد 

که قیمت جنگل : گفت معاویه. اند او نشسته

: گفت. هر سهم به صد هزار: چقدر شد؟ گفت

چهار و نیم : چقدر از آن باقي مانده؟ گفت

یک سهم آن را به صد : منذر بن زبیر گفت. سهم

یک سهم : و عمرو بن عثمان گفت. هزار خریدم

: و ابن زمعه گفت. آن را به صد هزار خریدم

معاویه . یک سهم آن را به صد هزار خریدم
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: گفت. یک و نیم سهم: چقدر ماند؟ گفت: گفت

عبد هللا : گفت. آن را به صدوپنجاه هزار خریدم

عنه سهم خود را به ششصد هزار  هللا بن جعفر رضی

چون پسر زبیر از اداي . به معاویه فروخت

عنه  هللا قرضش فراغت یافت، فرزندان زبیر رضی

به خدا : گفت. میراث ما را قسمت کن: گفتند

کنم تا چهار سال در  را تقسیم نمي قسم آن

آگاه باشید هر کس بر : موسم حج اعالن کنم که

عنه قرضي دارد بیاید که حق او را  هللا زبیر رضی

بدهیم و چون چهار سال گذشت آن را تقسیم 

زبیر . نمود و یک سوم آن را طبق وصیتش داد

عنه چهار زن داشت که براي هر زنش، هزار  هللا رضی

رسید و تمام مال او  صد هزار ميهزار و دو 

 (.پنجاه هزار هزار و دو صد هزار بود
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 باب نهم

فضیلت دوستی به خاطر خدا و 

 تشویق به آن

 :آیات

اُء َعَلى اْلُكفَّاِر رَُحَماءُ }: قال اهلل تعالی ٌد َرُسوُل اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ ُمَحمَّ
نَ ُهمْ   [25:الفتح]{ بَ ي ْ
خدا است، و كساني كه با  محمد فرستادة)

او هستند در برابر كافران تند و سرسخت، و 

 (.نسبت به یكدیگر مهربان و دلسوزاند

يَماَن ِمْن قَ ْبِلِهْم يُِحبُّوَن َمْن َهاَجَر }: قال اهلل تعالی اَر َواْْلِ َوالَِّذيَن تَ بَ وَُّءوا الدَّ
 [5:الحشر]{ إِلَْيِهمْ 
انه و آناني كه پیش از آمدن مهاجران خ)

را آماده كردند و ایمان [ آئین اسالم]كاشانه 

كساني را [ در دل خود استوار داشتند]را 

دارند كه به پیش ایشان مهاجرت  دوست مي

 (.اند كرده

 :احادیث

عنه عن النبي َصّلى اهلُل َعلَيِْه  اهلل وعن أَنٍس رضی»  :حدیث اول
َأْن َيُكوَن اللَُّه َوَرُسولُهُ : نَّ َحََلَوَة اِْليََمانَثَلٌث َمْن ُكنَّ فِيِه َوَجَد بِهِ : وَسلَّم قال



 
98 

َأَحبَّ إِلَْيِه ِممَّا ِسواُهما، وَأْن يُِحبَّ الَمْرَء ال يُِحبُُّه ِإالَّ للَّه، َوَأْن َيْكَره َأْن يَ ُعوَد في 
  .متفٌق عليه. «نَّارِ الُكْفِر بَ ْعَد َأْن أَنْ َقَذهُ اللَّهُ ِمْنهُ، َكَما َيْكَرهُ َأْن يُ ْقَذَف في ال

عنه روایت است که پیامبر  هللا از انس رضی)

هرگاه سه خصلت در : وسلم فرمودند علیه هللا صلی

شخص موجود باشد، لذت و شیریني ایمان را در 

که خدا و رسولش از همه کس براي  یابد؛ این مي

که فرد را فقط براي  تر باشند، و این وي محبوب

که از بازگشت به کفر  نخدا دوست بدارد، و ای

 -که هللا تعالی وی را هدایت نموده بعد از این -

گونه بد ببرد که از افتادن در آتش  همان

 (.متنفر است

َعْن أَِبي ُهرَيْ َرَة َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل »  :حدیث دوم
َعةٌ يُِظلُُّهْم اللَّهُ ِفي ِظلِِّه يَ ْوَم  َماُم اْلَعاِدُل َوَشابٌّ َنَشأَ ِفي ِعبَاَدِة رَبِِّه َسب ْ اَل ِظلَّ ِإالَّ ِظلُّهُ اْْلِ

ُجٌل َورَُجٌل قَ ْلُبهُ ُمَعلٌَّق ِفي اْلَمَساِجِد َورَُجََلِن َتَحابَّا ِفي اللَِّه اْجَتَمَعا عَلَْيِه َوتَ َفرَّقَا َعلَْيِه َورَ 
َق َأْخَفى َحتَّى اَل طَلَبَْتُه اْمَرَأٌة َذاُت َمْنِصٍب َوَجمَ  اٍل فَ َقاَل إِنِّي َأَخاُف اللََّه َورَُجٌل َتَصدَّ

نَاهُ   .صحيح البخاري. «تَ ْعَلَم ِشَمالُهُ َما تُ ْنِفُق يَِمينُهُ َورَُجٌل ذََكَر اللَّهَ َخالِيًا فَ َفاَضْت َعي ْ
عنه روایت است که  هللا از ابو هریره رضی)

اند که  هفت کس: ندوسلم فرمود علیه هللا پیامبر صلی

اش در روزي که  خداوند آنان را در سایه

. دهد ای جز سایة او وجود ندارد، جاي مي سایه

زمامدار و رهبر دادگستر، و جواني که در 

عبادت خداي عزوجل نشو و نما یافته، و مردي 
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که دلش به مساجد پیوسته است، و دو مردي که 

ز براي خدا با هم دوستي نموده و براي او ا

هم جدا شدند، و مردي که زني صاحب جمال و 

من : زیبا از او طلب همبستري کند و او بگوید

ترسم، و مردي که پنهاني صدقه  از خدا مي

دهد به نحوي که دست چپش از آن چه دست  می

شود، و مردي که  راستش انفاق کرده باخبر نمی

در تنهایي خدا را یاد نموده و اشک از 

 (.ودش چشمانش سرازیر می

َعْن أَِبى ُهَريْ َرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهلل عليه »  :حدیث سوم
ِإنَّ اللََّه يَ ُقوُل يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة أَْيَن اْلُمَتَحابُّوَن ِبَجَلَِلى؟ الْيَ ْوَم أُِظلُُّهْم ِفى ِظلِّى يَ ْومَ : وسلم

 . صحيح مسلم. «الَ ِظلَّ ِإالَّ ِظلِّى

عنه روایت است که  هللا رضی از ابو هریره)

خداوند تبارک : وسلم فرمودند علیه هللا رسول هللا صلی

کجایند : فرماید و تعالي در روز قیامت مي

کساني که در جالل من با هم دوستي کردند تا 

دهم؛ روزي که   ام جای آنها را امروز در سایه

 (.ای جز سایة من وجود ندارد سایه

: قال رسوُل اللَّه َصّلى اهللُ عَلَيِْه وَسلَّم: وعنه قال» :حدیث چهارم
َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه ال تَْدُخُلوا الَجنََّة َحتَّى تُ ْؤِمُنوا، وال تُ ْؤِمُنوا َحتَّى َتَحابُّوا، َأَو ال 

  .رواه مسلم. «أَُدلُُّكْم َعَلى َشيٍء ِإَذا فَ عَلْتُُموه َتَحابَ بْتُم؟ أَْفُشوا السََّلَم بيَنكم
عنه روایت است که  هللا از ابو هریره رضی)
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سوگند به : وسلم فرمودند علیه هللا رسول هللا صلی

ذاتي که جانم در دست اوست، به بهشت وارد 

شوید، تا ایمان آورید و مؤمن به شمار  نمي

آیا شما را . روید تا با هم دوستي کنید نمي

به کاري راهنمایي نکنم که چون آن را عملي 

نمایید؟ سالم را  م محبت و دوستي ميکنید با ه

 (.در میان تان پخش کنید

وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن النبي َصّلى اهللُ » :حدیث پنجم
َأنَّ رَُجًَل زَاَر َأخًا لَُه في قَريٍَة ُأْخَرى، فَأَْرصد اللَُّه تعالى على َمْدرَجتِهِ : َعلَْيِه وَسلَّم

َهْل : قال. أُرِيُد َأخًا لي في هِذِه اْلَقْريةِ : أَْين تُريد؟ قال: قال مَلكا، فَ َلمَّا أََتى َعلَْيهِ 
فَِإنِّي : ال، غَْير أَنِّي َأْحبْبتُهُ في اللَِّه تعالى، قال: َلَك علَْيِه ِمْن نِْعَمٍة تَ رُب َُّها َعلَْيه؟ قال

 .رواه مسلم. «هِ رسول اللَِّه إِلَْيَك بَأنَّ اللَّه قَْد َأحبََّك َكما َأْحبْبَتهُ ِفي
عنه از پیامبر  هللا از ابو هریره رضي)

مردي برادري از : وسلم روایت شده که علیه هللا صلي

برادرانش را که در قریة دیگري بود، دیدار 

اي را موظف  کرد، خداوند در راه او فرشته

روي؟  کجا مي: ساخت و چون به وي رسید، گفت

دیدار خواهم برادري را در این قریه  مي: گفت

ای که حاال  آیا بر وی احسانی داشته: گفت. کنم

نه جز : گفت خواهی از احوال او جویا شوی؟ می

. دارم این که من به خاطر هللا او را دوست مي

من فرستادة خدا به سوي تو هستم، بر : گفت
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دارد همان گونه  این که خداوند تو را دوست مي

 (.داري که تو او را به خاطر وی دوست مي

عنهما عن النَّبِيِّ َصّلى  اهلل وعن البَ رَاِء ْبِن َعازٍب رضی» :دیث ششمح
ال يُِحب ُُّهْم ِإالَّ ُمؤِمن، َوال يُ ْبِغُضُهْم ِإالَّ ُمنَاِفق، : اهللُ َعلَْيِه وَسلَّم أَنه قال في اْلَْنَصار

  .تفٌق عليهم. «َمْن َأَحب َُّهْم أحبَّه اللَّه، َوَمْن أَبْ َغَضُهْم أَبْ َغَضهُ اللَّه
عنه روایت است که  هللا از براء بن عازب رضی)

وسلم در مورد انصار  علیه هللا پیامبر صلی

دارد  دوست نمي: اجمعین فرمودند علیهم هللا رضوان

توزي  آنان را مگر مؤمن و با آنها کینه

کند، جز منافق، آن که آنان را دوست  نمي

 دارد و آن که با بدارد خدا او را دوست مي

 (.آنان کینه توزي کند خدا با وي دشمن است

سِمعُت رسول اللَّه : عنه قال اهلل وعن ُمَعاٍذ رضی» :حدیث هفتم
الُمَتَحابُّوَن في َجَللي، لَُهْم َمنَابُِر : قَاَل اللَُّه َعزَّ َوَجل: َصّلى اهلُل َعلَْيِه وَسلَّم يقول

 .حديٌث حسٌن صحيح: رواه الترمذي وقال. «اءُ ِمْن نُوٍر يَ غِْبطُُهْم النَّبِيُّوَن َوالشَُّهدَ 
عنه روایت شده که  هللا از معاذ بن جبل رضی)

وسلم شنیدم که  علیه هللا از رسول هللا صلی: گفت

براي آناني : جالله فرمود خداوند جل: فرمود مي

ورزند، منبرهایي  که در جالل من با هم مهر مي

شهداء السالم و  از نور است که پیامبران علیهم

 (.خورند بر آنان غبطه مي

َدَخْلُت : اللَُّه قال  وعن أبي ِإدريس الَخوالنيِّ رَِحَمهُ » :حدیث هشتم
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َمْسِجَد ِدَمْشق، فَِإَذا فَ ًتى بَ رَّاُق الث َّنَايَا َوِإَذا النَّاُس َمعه، فَِإَذا اْختَ َلُفوا في َشيء، 
َهَذا ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل : ْلُت َعْنه، فَِقيلَأْسَنُدوُه إِلَْيه، َوَصَدرُوا َعْن رَأْيه، َفَسأَ 

عنه، فَ َلمَّا َكاَن ِمَن الْغَد، َهجَّْرت، فَ َوَجْدتُُه قَْد َسبَ َقِني بِالت َّْهِجير، وَوَجْدتُهُ  اهلل رضی
ثُمَّ ُيَصلِّي، فَانْ َتظَْرتُُه َحتَّى َقَضى صَلتَه، ثُمَّ ِجْئتُُه ِمْن ِقَبِل وْجِهه، َفَسلَّْمُت َعلَْيه، 

أَللَّه، : آللَّه؟ فَ ُقْلت: أَللَّه، فقال: آللَّه؟ فَ ُقْلت: َواللَِّه إِنِّي َْلِحبَُّك للَّه، فَقال: قُ ْلت
َوِة رَِدائي، َفَجبَذني إِلَْيه، فَقال أَْبِشر، فَِإنِّي َسِمْعُت رسول اللَّه َصّلى : فََأَخَذني ِبَحب ْ

تعالى َوَجَبْت َمحبَِّتي لِْلُمَتَحابِّيَن في، والُمَتجاِلِسيَن  قاَل اللَّهُ : اهلُل َعلَْيِه وَسلَّم يقول
حديث صحيح رواه ماِلٌك في الُموطَِّإ . «في، َوالُمتَ زَاوِرِيَن في، َوالُمتَباِذلِيَن فيَّ 

 .بِإسناِدِه الصَّحيح

: از ابو ادریس خوالني روایت شده که گفت)

به مسجد دمشق وارد شده و جواني را دیدم که 

هاي سفید داشت و مردم با او بودند و  داندن

کردند موضوع را به او  چون در امري اختالف مي

پذیرفتند، در  محول نموده و رأیش را مي

اش پرسش نمودم، گفته شد که او معاذ بن  باره

چون فرداي آن روز رسید . عنه است هللا جبل رضی

رفته و دیدم که او از من زودتر آمده و نماز 

منتظر ماندم تا نمازش را ادا نمود  .گذارد مي

و سپس از جلو نزدش آمده بر او سالم کرده و 

. دارم به خدا قسم براي خدا دوستت مي: گفتم

تو را : گفت! آري: خدا؟ گفتم تو را به: گفت

پس از آن گوشة رداي مرا ! آري: خدا؟ گفتم به
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! مژده باد تو را: گرفته به سویش کشید و گفت

وسلم شنیدم که  علیه هللا صلی من از رسول هللا

واجب شد محبتم : خداوند فرموده است: فرمود مي

براي آناني که براي من با هم دوستي نمایند 

و بنشینند و به مالقات یکدیگر روند و به 

 (.همدیگر بخشش و بذل نمایند

عنه  اهلل عن أبي َكريمَة الِمْقَداِد بن َمْعِد يَكرب رضی» :حدیث نهم
. «ِإذَا َأَحبَّ الرَُّجُل َأَخاه، فَ لُْيْخِبْره أَنَُّه يُِحبُّهُ : يِّ َصّلى اهلُل َعلَْيِه وَسلَّم قالعن النَّبِ 

 .حديٌث حسنٌ : رواه أبو داود، والترمذي وقال
عنه  هللا از ابو کریمه مقداد بن معدیکرب رضی)

وسلم روایت شده که  علیه هللا از پیامبر صلی

رش را دوست هرگاه شخصي براد: فرمودند

دارد، باید به وي خبر دهد که او را دوست  مي

 (.دارد

عنه، َأنَّ رسول اللَّه َصّلى اهللُ عَلَيْهِ  اهلل وعن ُمَعاٍذ رضی»  :حدیث دهم
يَا ُمَعاُذ واللَِّه إِنِّي ُْلِحبَُّك، ثُمَّ أُوِصيَك يَا ُمعاُذ ال َتَدعنَّ في : وَسلَّم َأَخَذ بَِيِدِه وقال

حديث . «اللَُّهم أَِعنِّي على ِذْكِرَك َوُشْكِرَك، وُحسِن ِعبَادِتك: لِّ صَلٍة تَ ُقولُ ُدبُِر كُ 
 .صحيٌح، رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح

عنه روایت است که  هللا از معاذ بن جبل رضی)

وسلم دست مرا گرفته و  علیه هللا رسول هللا صلی

م اي معاذ به خدا من تو را دوست دار: فرمود
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کنم که در پي هر نماز  و سپس تو را توصیه مي

خدایا مرا بر یاد و : این دعا را ترک مکن

شکر خود یاری فرما و توفیقم ده تا به وجه 

 (.پسندیده تو را عبادت کنم

عنه أَنَّ رَُجًَل َكاَن ِعْنَد النَّبِيِّ  اهلل وعن أَنس رضی» :حدیث یازدهم
يا رسول اللَِّه إِنِّي ْلُِحبُّ َهذا، فقال له النبيُّ : رَّ بِه، فَقالَصّلى اهللُ َعلَْيِه وَسلَّم، فَمَ 

إِنِّي ُأِحبَُّك في : أَْعِلْمهُ فَ َلِحَقه، فَقال: ال قال: أَأَْعلمَته؟ قال: َصّلى اهللُ َعلَْيِه وَسلَّم
 .رواه أبو داود بِإسناٍد صحيح. «َأَحبََّك الَِّذي َأْحببْتَِني لَه: اللَّه، فقال
عنه روایت است که شخصي در  هللا از انس رضی)

وسلم بود که مردي از  علیه هللا حضور پیامبر صلی

من این شخص ! یا رسول هللا: کنارش گذشت و گفت

وسلم  علیه هللا را دوست دارم؛ پیامبر صلی

! نه: آیا او را با خبر ساختي؟ گفت: فرمودند

آن شخص به عقب وي رفته ! باخبرش کن: فرمودند

آن . دارم من تو را براي خدا دوست مي: گفت و

دوست بدارد تو را ذاتي که مرا به : مرد گفت

 (.داري خاطر وی دوست مي
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 باب دهم

 استقامت

 :آیات

 [442:هود]{ فَاْسَتِقْم َكَما أُِمْرتَ }: قال اهلل تعالی
اي استقامت  همان گونه كه فرمان یافته)

 (.كن

يَن قَالُوا رَب ُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اْستَ َقاُموا تَ تَ نَ زَُّل َعلَْيِهُم اْلَمََلِئَكةُ َأالَّ ِإنَّ الَّذِ }  :قال اهلل تعالی
َنْحُن َأْولِيَاؤُُكْم ِفي اْلَحيَاةِ . َتَخافُوا َواَل َتْحزَنُوا َوأَْبِشُروا بِاْلَجنَِّة الَِّتي ُكْنُتْم تُوَعُدونَ 

نْ يَا َوِفي اآْلِخَرِة َوَلُكْم ِفيَها ُعونَ  الدُّ نُ ُزاًل ِمْن . َما َتْشَتِهي أَنْ ُفُسُكْم َوَلُكْم ِفيَها َما تَدَّ
 [12-11:فصلت]{ َغُفوٍر رَِحيمٍ 

پروردگار ما تنها : گویند كساني كه مي)

مانند  خدا است، و سپس پابرجا و ماندگار مي

و بدانان ]آیند  فرشتگان به پیش ایشان مي

ید و كه نترسید و غمگین نباش[ مژده مي دهند

شما را بشارت باد به بهشتي که به شما وعده 

دهند  و فرشتگان بدیشان خبر مي. ]شد داده مي

ما یاران و یاوران شما در زندگي دنیا و [ كه

در آخرت هستیم، و در آخرت براي شما هرچه 

آرزو كنید هست، و هرچه بخواهید برایتان 

اینها به عنوان پذیرایي از سوي . فراهم است
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 (.مرزگار و مهربان استخداوند آ

ِإنَّ الَِّذيَن قَالُوا رَب ُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اْستَ َقاُموا َفََل َخْوٌف َعلَْيِهْم َواَل ُهْم }: قال اهلل تعالی
{ أُولَِئَك َأْصَحاُب اْلَجنَِّة َخالِِديَن فِيَها َجَزاًء بَِما َكانُوا يَ ْعَمُلونَ . َيْحَزنُونَ 

 [41-41:اْلحقاف]
پروردگار ما تنها هللا : گویند مي كساني كه)

مانند، نه ترسي بر آنان  است، سپس ماندگار مي

آنان به پاداش . گردند است و نه غمگین مي

كنند، ساكنان بهشت بوده و  كارهایي كه مي

 (.مانند جاودانه در آن مي

 :احادیث

َوَعْن أبي عمرو، وقيل أبي عْمرة ُسْفياَن بِن عبد اللَّه » :حدیث اول
يا رسول اللَِّه قُْل ِلي في اِْلسَلِم َقواًل ال َأْسَأُل عْنه َأحداً : قُ ْلت: عنه قال اهلل یرض

 .رواه مسلم. «آَمْنُت باللَِّه ثُمَّ اْسَتِقمْ : قُل: قال. غْيرك
از ابو عمرو یا ابو عمره سفیان بن عبد هللا )

یا رسول : گفتم: عنه روایت است که گفت هللا رضی

در اسالم سخني بگو که بعد از تو هللا براي من 

بگو به خدا ایمان : فرمود. از کسي نپرسم

و سپس استقامت کن و ( آمنت باهلل)آوردم 

 (.پایدار باش

َعْن أَِبى ُهَريْ َرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهلل عليه » :حدیث دوم
ُدوا َواْعَلُموا أَنَُّه َلْن يَ ْنُجوَ  قَالُوا يَا َرُسوَل اللَّهِ . َأَحٌد ِمْنُكْم بَِعَمِلهِ  وسلم  قَارِبُوا َوَسدِّ

َدنَِى اللَّهُ بَِرْحَمٍة ِمْنهُ َوَفْضلٍ : َوالَ أَْنَت قَالَ   صحيح مسلم.«َوالَ أَنَا ِإالَّ َأْن يَ تَ غَمَّ
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عنه مروي است که  هللا از ابوهریره رضی)

روي  میانه: وسلم فرمودند علیه هللا پیامبر صلی

حق استقامت ورزید و بدانید که کنید و بر 

. یابد یک از شما به وسیلة عملش نجات نمي هیچ

حتي : شما نیز یا رسول هللا؟ فرمودند: پرسیدند

من، مگر این که رحمت و فضل خداوندي شامل 

 (.حالم شود

تصمیمی که در آن افراط و   : المقاربة

 .تفریط نباشد

 .استقامت و پایداری  :السداد

مرا   لباس دهد،مرا : یتغمدنی

 .بپوشاند

استقامت عبارت از   :اند علماء گفته

. پایبندی به اطاعت خداوند متعال است

اند این حدیث از جمله  و نیز گفته

 .باشد احادیث جوامع الکلم می
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 باب یازدهم

 حیاء و فضیلت آن

 :احادیث

ُسوَل اللَِّه َصلَّى َعْن َساِلِم ْبِن عَْبِد اللَِّه َعْن أَبِيِه أَنَّ رَ »  :حدیث اول
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمرَّ َعَلى رَُجٍل ِمْن اْْلَْنَصاِر َوُهَو يَِعُظ َأَخاُه ِفي اْلَحيَاِء فَ َقاَل َرُسوُل 

يَمانِ   .صحيح البخاري. «اللَِّه َصلَّى اللَّهُ َعلَْيِه َوَسلََّم َدْعهُ فَِإنَّ اْلَحيَاَء ِمْن اْْلِ
عنهما روایت است که  هللا از ابن عمر رضی)

وسلم از کنار مردي از انصار  علیه هللا رسول هللا صلی

گذشتند، در حالي که وی برادرش را در مورد 

وسلم  علیه هللا کرد؛ رسول هللا صلی حیاء نصیحت مي

رهایش کن، زیرا حیاء از جملة : فرمودند

 (.خصایص ایماني است

قال : عنهما قال اهلل وعن ِعْمران بن ُحَصْين رضی» :حدیث دوم
وفي رواية . متفق عليه. «الحياَُء ال يَأْتي إالَّ ِبَخْيرٍ : رسول اللَّه َصّلى اهللُ َعلَْيِه وَسلَّم

رٌ : الَحياءُ َخي ٌْر ُكلُّهُ أْو قَال»: لمسلم  .«الَحيَاءُ ُكلُّهُ َخي ْ
عنه روایت است  هللا از عمران بن حصین رضی)

حیاء جز : وسلم فرمود علیه هللا رسول هللا صلی: که

و در روایت . خیر چیزي را ببار نمي آورد

 (.حیاء همه اش خیر است: مسلم آمده که

َعْن أَِبى ُهَريْ َرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهلل عليه » :حدیث سوم
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ُعوَن َأْو ِبْضٌع َوِستُّوَن ُشْعَبًة فَأَْفَضلَُها قَ وْ : وسلم ُل اَل إِلََه ِإالَّ اللَّهُ اِْليَماُن ِبْضٌع َوَسب ْ
 .صحيح مسلم. «َوأَْدنَاَها ِإَماطَةُ اْلََذى َعِن الطَّرِيِق َواْلَحيَاءُ ُشْعَبةٌ ِمَن اِْليَمانِ 

عنه روایت است که  هللا از ابی هریره رضی)

ایمان را : وسلم فرمودند علیه هللا پیامبر صلی

هفتاد و چند یا شصت و چند، شاخه است، که 

ترین آن  آن کلمة ال اله اال هللا و پایین بهترین

اي  دور کردن موانع از راه است و حیاء شاخه

 (.از ایمان است

َعْن أَِبي َسِعيٍد اْلُخْدرِيِّ قَاَل َكاَن النَّبِيُّ َصلَّى اللَّهُ » :حدیث چهارم
َأى َشْيئًا َيْكَرُهُه َعَرفْ نَاُه ِفي َعلَْيِه َوَسلََّم َأَشدَّ َحيَاًء ِمْن الَْعْذرَاِء ِفي ِخْدرَِها فَِإَذا رَ 

 .صحيح البخاري. «َوْجِههِ 
عنه روایت شده که  هللا از ابوسعید خدري رضی)

وسلم از حیاي  علیه هللا حیاي رسول هللا صلی: گفت

دختر باکره در پرده و حجابش شدیدتر بود، و 

نمود که آن را  هرگاه چیزي را مشاهده مي

ارکش آن را در پسندید، در چهرة مب نمی

 (.یافتیم مي

حیاء حقیقی آن است   :گویند علما می

که انسان را وادار به ترک امور قبیح 

نموده و از تقصیر در حق صاحب حق باز 

 .دارد

روایت شده  عليه اهلل رحمةقاسم جنید  ابواز 
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حیاء حالتی است که در : گفت است که می

های فراوان الهی و  نتیجة دیدن نعمت

ه کوتاهی و تقصیر خود، به اعتقاد ب

 .وهللا اعلم. آید وجود می
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 باب دوازدهم

  حفظ اسرار

 :آیات

 [11:اْلسراء]{ َوأَْوفُوا بِاْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُئواًل }  :قال اهلل تعالی
و به عهد و پیمان وفا كنید، چرا كه از )

عهد و پیمان [ شما روز رستاخیز دربارة]

 (.دشو پرسیده مي

 :احادیث

قال رسول : عنه قال اهلل وعن أبي سعيد الُخْدرِيِّ رضی» :حدیث اول
إنَّ ِمْن َأَشرِّ النَّاِس ِعْنَد اللَِّه َمْنزِلَة يَ ْوم الِْقياَمِة الرَُّجل : اللَّه َصّلى اهلُل َعلَْيِه وَسلَّم

 .واه مسلمر . «يُفِضي إلى الَمْرأَةِ َوتُفِضي إلَيِه ثُمَّ يَ ْنُشُر ِسرََّها
عنه روایت است که  هللا از ابو سعید خدري رضی)

همانا از : وسلم فرمودند علیه هللا رسول هللا صلی

بدترین مردم در نزد خدا از روي مرتبه در 

روز قیامت، مردي است که با زن همبستر 

گردد، سپس راز  گردد و زن با او همبستر مي مي

 (.کند وی را آشکار مي

عنهما أن عمر  اهلل د اللَّه بن عمر رضیعن عب» :حدیث دوم
عنه،  اهلل لقيُت عُْثَماَن ْبَن َعفَّان رضی: عنه حين تَأَيَّمْت بِنْتُُه حْفصُة قال اهلل رضی

َسأَْنظُُر : إْن ِشئَت أنَكْحُتَك َحْفَصَة بِْنَت ُعمر؟ قال: فَ َعَرْضُت علَْيِه حفصَة فَقلت
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قد بدا لي أْن ال أَتَ َزوََّج يْومي هذا، فَ َلِقيُت : لَِقيني، فقالفي أْمرِي فَلبِْثُت ليَاِلي، ثُمَّ 
إن ِشْئَت أَنَكْحُتَك َحْفصَة بْنَت ُعَمر، : فقلت. عنه اهلل أبا َبْكِر الصِّديَق رضی
عنه، فَ َلْم يْرِجْع إليَّ َشيْئاً، َفُكْنُت َعلَْيِه َأوَجد ِمنِّي على  اهلل فصمَت أبو بْكر رضی

بْثُت ليَالي، ثُمَّ خطَبَها النبي َصّلى اهلُل َعلَْيِه وَسلَّم، فَأَْنَكْحتُ َها إيَّاه، عُْثمان، فَ لَ 
لَعَلََّك وَجْدَت عَليَّ ِحيَن َعرْضَت عَليَّ حْفصة فَ َلْم أَرْجْع : فَلِقيَني أبُو بْكٍر فقال

فيما عرْضَت عليَّ االَّ  فإنْه لْم يَْمنْعني أْن أرِْجَع إِلَْيكَ : قال. نَعم: إِلَْيَك َشْيئا؟ فقلت
أَنِّي ُكْنُت َعِلْمُت َأنَّ النَِّبيَّ َصّلى اهلُل َعلَْيِه وَسلَّم ذَكَرها، فَ َلْم َأُكْن ْلَْفِشي ِسرَّ 

. «رسول اللَّه َصّلى اهلُل َعلَْيِه وَسلَّم، ولْو تَرَكَها النَِّبيُّ َصّلى اهلُل َعلَْيِه وَسلَّم لَقبِلْتُ َها
 .رواه البخاري

عنهما روایت است  هللا از عبد هللا بن عمر رضی)

چون دخترش حفصه بیوه : عنه گفت هللا که عمر رضی

عنه مالقات نموده و حفصه  هللا شد، با عثمان رضی

: را براي ازدواج وي پیشنهاد کرده و گفتم

اگر بخواهي حفصه بنت عمر را به عقد نکاحت 

بر سپس چند شبي ص. کنم فکر می: گفت. در آورم

به این نظر : نمودم و باز او را دیدم و گفت

باز . رسیدم که در این وقت ازدواج نکنم

: عنه را مالقات نموده به وي گفتم هللا ابوبکر رضی

اگر بخواهي حفصه بنت عمر را به عقد نکاحت 

عنه خاموش ماند و چیزي  هللا ابوبکر رضی. درآورم

بر وي  عنه هللا رو بیش از عثمان رضی از این. نگفت

چند شبي صبر کردم، سپس پیامبر . خشمناک بودم
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وسلم او را خواستگاري نمود و من وی  علیه هللا صلی

عنه  هللا ابوبکر رضی. را به نکاح ایشان درآوردم

حتمًا بر من قهر شدي از این : مرا دیده و گفت

که حفصه را بر من عرضه نمودي و من چیزي 

باز نداشت چیزي مرا : گفت. بلي: نگفتم؟ گفتم

از این که در برابر پیشنهادت جوابي ندهم، 

وسلم او  علیه هللا دانستم پیامبر صلی جز این که مي

را یاد کرده بود و من کسي نبودم که راز 

وسلم را افشاء کنم و اگر  علیه هللا رسول هللا صلی

گرفت، قبولش  وسلم او را نمی علیه هللا پیامبر صلی

 (.کردم مي

ُكنَّ أَْزواُج النَّبِيِّ : عنها قالت اهلل ن عائشة رضیوع» :حدیث سوم
َما َتْخطيءُ . عنها تَْمِشي اهلل َصّلى اهلُل َعلَْيِه وَسلَّم عْنده، فَأْقْبلْت فَاِطمُة رضی

َب بها  ِمْشيتُ َها ِمْن ِمْشَيِة رسول اللَّه َصّلى اهلُل َعلَْيِه وَسلَّم َشيْئا، فَ َلمَّا رآها رَحَّ
ثُمَّ سارَّها فَ َبكْت بَُكاءً . ثُمَّ َأْجَلسَها عْن يِميِنِِه َأْو عْن ِشمالِه. بًا بابنَتيمْرح: وقال

خصَّك رسول اللَّه : شديدا، فَلمَّا رَأى َجَزَعها َسارَّها الثَّانِيَة َفَضِحَكت، فقلت لَها
ْبكِين؟ فَ َلمَّا قَام رسوُل اللَّه َصّلى اهللُ َعلَْيِه وَسلَّم ِمن بْيِن ِنسائِِه بالسَّرار، ثُمَّ أَْنِت ت َ 

: ما قال لِك رسوُل اللَّه َصّلى اهللُ َعلَْيِه وَسلَّم؟ قالت: َصّلى اهللُ َعلَْيِه وَسلَّم سأَلْتُ َها
فَ َلمَّا تُ ُوفَِّي رسوُل اللَّه . ما ُكْنُت ْلْفِشي َعلى رسول اللَّه َصّلى اهللُ َعلَْيِه وَسلَّم ِسرَّه

ثْتِني ما : ْيِه وَسلَّم قلتَصّلى اهللُ َعلَ  َعَزْمُت َعلَْيِك بَِما لي َعلَْيِك ِمَن الَحق، لََما حدَّ
أَمَّا اآلَن فَنعم، أَما ِحين َسارَّني : قال لِك رسوُل اللَّه َصّلى اهللُ َعلَْيِه وَسلَّم؟ فقالت

ُكلِّ َسَنٍة مرَّة َأْو َمرَّتَ ْين، في الَمرَِّة اْلولى فَأْخبرني َأنَّ ِجْبرِيل َكان يُعاِرُضهُ الُقْرآن في  
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وأَنَُّه َعاَرضُه اآلَن َمرَّتَ ْين، وإني ال أُرَى اْلَجل إالَّ قِد اقْ تَ َرب، فاتَِّقي اللَّه واْصِبرِي، 
فَ َبَكْيُت بَُكائَي الذي رأْيت، فَ َلمَّا رََأى َجزِعي َسارَّني . فَإنَُّه نِْعم السََّلف أَنَا لكِ 

ا فَاطمةُ أَما تَ ْرِضيَن َأْن َتُكوني سيَِّدَة ِنَساء الُمْؤِمنِين، أْو َسيِّدَة ِنساِء يَ : الثَانيَة، فقال
 .وهذا لفظ مسلم. متفٌق عليه(. هذِه اْلمَّة؟ َفَضِحكُت َضِحكي الذي رأَْيت

 :عنها روایت شده که گفت هللا از عایشه رضی)

وسلم نزدشان بودند که  علیه هللا پیامبر صلی نانز

عنها آمد که رفتارش از رفتار  هللا رضیفاطمه 

چون آن . وسلم تفاوتي نداشت علیه هللا رسول هللا صلی

وسلم وي را دیدند، به آمدنش  علیه هللا حضرت صلی

دخترم خوش : اظهار خوشي نموده و فرمودند

آمدی؛ سپس او را به طرف راست یا چپ خویش 

نشانده و با او به آهستگي چیزي گفتند که او 

گریست، چون جزع و فزع او را مشاهده سخت 

کردند، باز آهسته به او چیزي گفتند که 

وسلم  علیه هللا رسول هللا صلی: من به وي گفتم. خندید

تو را از میان زنان به راز گفتن اختصاص 

چون رسول هللا ! کنی داده است و تو گریه می

وسلم برخاست از وي پرسیدم که رسول  علیه هللا صلی

من : وسلم برایت چه گفتند؟ او گفت علیه هللا هللا صلی

. کنم وسلم را افشاء نمي علیه هللا راز رسول هللا صلی

: وسلم وفات نمود، گفتم علیه هللا چون رسول هللا صلی

دهم به حقي که من بر تو دارم،  تو را قسم مي

وسلم  علیه هللا این که به من بگویي رسول هللا صلی
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اما اکنون مانعي : برایت چه گفتند؟ وي گفت

السالم  بار اول فرمودند که جبریل علیه. ندارد

هر سال یک یا دو بار قرآن را به وي عرضه 

نموده و امسال دو بار عرضه کرده است و من  مي

کنم اجلم نزدیک شده است؛ پس از خدا  فکر می

بترس و صبر کن، زیرا من سلف نیکي برایت 

گریه  و همانطور که مشاهده کردی به. هستم

و چون جزع و فزعم را دید بار دوم . افتادم

شوي که  اي فاطمه آیا راضي نمي: به من فرمود

سردار زنان مؤمن یا سردار زنان این امت 

 (.باشي؟ و من چنان که دیدي خندیدم

أَتى عليَّ : عنه قال اهلل وعن ثابٍت عن أنس رضی» :حدیث چهارم
نَا، فَ بَ َعثني في رسول اللَّه َصّلى اهلُل َعلَْيِه وَسلَّ  م وأَنا أْلعُب مع اْلِغْلمان، فسلََّم َعلَي ْ

بَ َعثَني رسوُل : ما َحَبَسك؟ فقلت: حاجة، فَأْبطْأُت على أُمِّي، فَ َلمَّا ِجئُت قالت
ال : قالتْ . إِن ََّها سر: ما َحاجته؟ قلت: اللَّه َصّلى اهلُل َعلَْيِه وَسلَّم لَحاَجٍة، قالت

ْثُت بِهِ : قال أََنس. ل اللَّه َصّلى اهللُ َعلَْيِه وَسلَّم أحداُتِخبَرنَّ بِسر رسو  واللَِّه لْو حدَّ
ثْ ُتَك بِِه يَا ثاِبت  .وروى البخاري بَ ْعَضهُ ُمْختصراً . رواه مسلم(. أَحداً لحدَّ

عنهما روایت است که  هللا از ثابت از انس رضی)

وسلم نزدم آمدند در  علیه هللا رسول هللا صلی: گفت

پس بر ما . کردم ها بازي مي لی که من با بچهحا

سالم نمود و مرا براي انجام کاري فرستاد و 

چون آمدم مادرم . من دیرتر نزد مادرم رسیدم

رسول هللا : چرا دیر کردي؟ گفتم: گفت



 
116 

. وسلم مرا براي کار خویش فرستادند علیه هللا صلی

: گفت. راز است: کار شان چه بود؟ گفتم: گفت

وسلم باخبر  علیه هللا از راز رسول هللا صلیهیچکس را 

به خدا قسم اگر : عنه گفت هللا انس رضی! مساز

قرار بود آن راز را به کسی بگویم، حتمًا 

 .«گفتم براي تو می
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 باب سیزدهم

  خلق نیکو

 :آیات

 [1:القلم]{ َوإِنََّك لَعََلى ُخُلٍق َعِظيمٍ }  :قال اهلل تعالی
 (.هستي تو داراي اخالق با شکوه)

 [ 411:عمران آل]{ َواْلَكاِظِميَن الْغَْيَظ َواْلَعافِيَن َعِن النَّاسِ }  :قال اهلل تعالی
خورند، و از مردم  و خشم خود را فرو مي)

 (.كنند گذشت مي

 :احادیث

َعْن أََنٍس قَاَل َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى اللَّهُ عَلَيِْه َوَسلََّم أَْحَسَن » :حدیث اول
 صحيح البخاري. «ُخلًُقاالنَّاِس 

رسول : عنه روایت شده که گفت هللا از انس رضی)

وسلم از نظر اخالق بهترین مردم  علیه هللا هللا صلی

 (.بود

َما َمِسْسُت ِديباجاً والَ َحرِيراً أَلَْيَن ِمْن َكفِّ : وعنه قال»  :حدیث دوم
ُت رائَحًة َقطُّ َأطَْيَب ِمن َرُسوِل اللَّه رُسوِل اللَِّه َصّلى اهلُل َعلَْيِه وَسلَّم، َواَل َشَممْ 

َصّلى اهللُ َعلَْيِه وَسلَّم، َولََقْد َخَدْمُت َرُسوَل اللَِّه َصّلى اهللُ َعلَْيِه وَسلَّم عْشَر ِسنين، 
أالَ : ِلَم فَ َعْلَتهُ؟ وال لشيٍء لَْم افَعْله: ُأف، َوال قاَل ِلَشْيٍء فَعْلتُه: فَما قاَل لي َقط

 .متفٌق عليه. «َت َكذا؟فَ َعلْ 
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هیچ : عنه روایت شده که گفت هللا از انس رضی)

ابریشم نازک و درشت را احساس نکردم، که از 

تر باشد، و  وسلم نرم علیه هللا کف دست رسول هللا صلی

هیچ بویي را هرگز استشمام نکردم که از بوي 

همانا ده . وسلم بهتر باشد علیه هللا رسول هللا صلی

وسلم را نمودم و  علیه هللا ت پیامبر صلیسال خدم

هرگز برایم اف نگفت؛ و براي کاري که انجام 

چرا این کار را انجام دادي؟ : دادم، نگفت

وبراي کاري که انجام ندادم نگفت که چرا 

 (.چنین نکردي

هِ َعْن الصَّْعِب ْبِن َجثَّاَمَة اللَّْيِثيِّ أَنَُّه أَْهَدى لِرَُسوِل اللَّ » :حدیث سوم
َما  َصلَّى اللَّهُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَمارًا َوْحِشيًّا َوُهَو بِاْْلَبْ َواِء َأْو ِبَودَّاَن فَ َردَُّه َعلَْيِه فَ َلمَّا رََأى

 .صحيح البخاري. «ِفي َوْجِهِه قَاَل إِنَّا َلْم نَ ُردَّهُ َعلَْيَك ِإالَّ أَنَّا ُحُرمٌ 
شده که عنه روایت  هللا از صعب بن جثامه رضی)

وسلم  علیه هللا گورخري را براي رسول هللا صلی: گفت

به عنوان هدیه آوردم، ولي آن را به من باز 

ام را  گرداند، و چون دگرگوني رنگ و چهره

من آن را به علت دیگري جز این : دید، فرمود

 (.که احرام دارم، رد نکردم

ارِىِّ قَاَل َسأَْلُت َعِن الن َّوَّاِس ْبِن َسْمعَاَن اْلَْنصَ » :حدیث چهارم
الِْبرُّ ُحْسُن اْلُخُلِق َواِْلثُْم َما : َرُسوَل اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم َعِن الِْبرِّ َواِْلثِْم فَ َقالَ 

 .صحيح مسلم. «َحاَك ِفى َصْدرَِك وََكرِْهَت َأْن يَطَِّلَع َعلَْيِه النَّاسُ 
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کند که  عنه روایت مي هللا نواس بن سمعان رضی)

نیکویي حسن : وسلم فرمودند علیه هللا بر صلیپیام

خلق است و گناه چیزي است که در دل تردید 

اندازد و بدپنداری که مردم از آن اطالع 

 (.یابند

عنهَما قَاَل لَْم يَُكْن  اهلل َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرٍو رضی»  :حدیث پنجم
ًشا َواَل ُمتَ َفحًِّشا وََكاَن يَ ُقوُل ِإنَّ ِمْن ِخيَارُِكْم النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَاحِ 

 .صحيح البخاري. «َأْحَسَنُكْم َأْخََلقًا
: عنهما گفت هللا عبد هللا بن عمرو بن عاص رضی)

وسلم بدگفتار و بدکردار  علیه هللا رسول هللا صلی

از جملة بهترین شما کسی : فرمود نبود و مي

 (.اشته باشداست که اخالق نیکوتر د

َأن النبيَّ َصّلى اهللُ : عنه اهلل وعن أبي الدرداِء رضی» :حدیث ششم
. ما من َشيٍء أَثْ َقُل في ميزَاِن الُمؤِمِن يَوَم الِقيامة من ُحْسِن الُخُلق: َعلَْيِه وَسلَّم قال

 .حديث حسن صحيح: رواه الترمذي وقال. «وِإنَّ اللَّه يُبِغُض الَفاِحَش الَبِذيِّ 

عنه از پیامبر  هللا بو الدرداء رضیا)

هیچ : وسلم روایت نموده که فرمودند علیه هللا صلی

چیزي در روز قیامت در ترازوي بندة مؤمن 

تر از اخالق نیکو نیست، و خداوند بد  سنگین

 (.برد از انسان بدکردار و بدگفتار مي

لَّه ُسِئَل رسوُل ال: عنه قال اهلل وعن أبي ُهريرة رضی» :حدیث هفتم
تَ ْقوى اللَِّه َوُحسُن الُخُلق : َصّلى اهللُ َعلَْيِه وَسلَّم َعْن َأكثِر َما يُْدخُل النَّاس الَجنَّة؟ قال
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حديث : رواه الترمذي وقال .«الَفُم َوالَفْرجُ : َوُسِئَل عن َأكثِر َما يُْدِخُل النَّاَس النَّاَر فَ َقالَ 
 .حسن صحيح

رسول هللا عنه گفت از  هللا ابو هریره رضی)

وسلم از آن چه که بیشتر مردم را به  علیه هللا صلی

: فرمودند. سازد پرسیده شد بهشت داخل مي

تقواي خدا و اخالق نیکو، و سؤال شد از آن چه 

. سازد که بیشتر مردم را به جهنم وارد مي

 (.دهن و شرمگاه است: فرمودند

: عَلَيِْه وَسلَّم قال رسوُل اللَّه َصّلى اهللُ : وعنه قال» :حدیث هشتم
رواه الترمذي .«َأْكَمُل الُمؤِمنِيَن إِيَمانًا َأحَسنُ ُهم ُخلُقاً، وخيارُُكم ِخيَارُُكْم لِِنَسائِهمْ 

 .حديث حسن صحيح: وقال
کند که رسول  عنه روایت مي هللا ابو هریره رضی)

ترین مؤمنان  کامل: وسلم فرمودند علیه هللا هللا صلی

اند که اخالق نیکوتر  نیاز نظر ایمانداري کسا

اند که با  داشته باشند، و بهترین شما آنانی

 .زنان خود تعامل نیک داشته باشند

سمعت رسوَل اللَّه : عنها قالت اهلل وعن عائشَة رضی»  :حدیث نهم
. «ئمِ ِإنَّ الُمْؤِمَن لَيُْدرُك ِبُحسِن ُخلُِقه درَجَة الصائِم الَقا: َصّلى اهلُل َعلَْيِه وَسلَّم يقول

 .رواه أبو داود
عنها روایت نموده که از رسول  هللا عایشه رضی)

مسلمان : فرمود وسلم شنیدم که مي علیه هللا هللا صلی

دار نمازگذار را  با اخالق نیکواش مقام روزه
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 (.یابد در مي

قال رسول : عنه قال اهلل وعن أبي أَُماَمة الباِهليِّ رضی»  :حدیث دهم
أَنا زَِعيٌم ببَيٍت في رَبِض الجنَِّة لَِمْن تَ َرَك الِمراء َوِإْن َكاَن : َعلَْيِه وَسلَّماللَّه َصّلى اهللُ 

ُمِحّقا، َوببيٍت في َوَسِط الجنَِّة لَِمْن تَ َرَك الَكِذب وِإن َكاَن مازِحا، َوببيٍت في أعلى 
  .حديث صحيح، رواه أبو داود بِإسناد صحيح. «الَجنَِّة لَِمن َحُسَن ُخلُُقهُ 

عنه روایت نموده  هللا ابو امامه باهلي رضی)

من ضامن : وسلم فرمودند علیه هللا که رسول هللا صلی

ام که  اي در طبقات پایین بهشت براي کسي خانه

خصومت و دعوي را ترک کند، هرچند که حق به 

اي را در  کنم خانه جانب هم باشد؛ ضمانت می

ر وسط بهشت براي کسي که دروغ را ترک کند، ه

کنم  چند از روی مزاح باشد؛ و ضمانت می

اي در باالترین طبقات بهشت براي کسي که  خانه

 (.اخالقش نیکو باشد

عنه َأن رسول اللَّه َصّلى  اهلل وعن جابر رضی»  :حدیث یازدهم
َمِة، ِإن ِمْن َأَحبُِّكم إِلي َوأَقْ رَِبُكْم ِمنِّي َمجلسًا يَوَم الِقيَا: اهلُل َعلَْيِه وَسلَّم قال

َأَحاِسَنُكم َأخَلقا وِإنَّ أَبَ َغَضُكم إِليَّ َوأَبْ َعدُكم ِمنِّي يوَم اْلِقيامِة، الث َّْرثَارُوَن 
قُوَن َوالُمتَ َفْيِهُقونَ  قُون، : قالوا. والُمَتَشدِّ يا رسول اللَّه قَْد َعِلْمنَا الثَ ْرثَارُوَن َوالُمَتَشدِّ

 .حديث حسن: رواه الترمذي وقال. «ُونَ الُمَتَكبِّر : فََما الُمَتفْيِهُقون؟ قال
عنه روایت است که رسول هللا  هللا از جابر رضی)

ترین  همانا از محبوب: وسلم فرمودند علیه هللا صلی

ترین شما از نظر مجلس به من در روز  و نزدیک
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ترین شما است، و  قیامت کسي است که خوش اخالق

ترین و دورترین شما در روز قیامت  از مبغوض

( ثرثارون و متشدقون و متفیهقون)ز من ا

وسلم  علیه هللا یا رسول هللا صلی: گفتند. هستند

ثرثارون و متشدقون را دانستیم، اما 

 (. متکبران: متفیهقون کیستند؟ فرمود

آن است که از روي تکلف : ثرثار 

 .زیاد سخن زند

کسی است که با سخنش بر مردم : متشدق

ار فصاحت فرازي نموده و براي اظه گردن

 .و قدر دادن به سخنش ُپر صحبت نماید

آن است که دهنش را به سخن : متفیهق

بیني  ُپرکرده و از روي کبر و خودبزرگ

 .زیاد صحبت نماید

ترمذی از عبدهللا بن مبارک در تفسیر 

اخالق نیکو روایت نموده که خلق نیکو 

خوشرویی، نیکی کردن و : عبارت است از

 .ت دیگرانخودداری از آزار و اذی
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 باب چهاردهم

 حلم و تأنی و نرمی

 :آیات

َواْلَكاِظِميَن اْلغَْيَظ َواْلعَاِفيَن َعِن النَّاِس َواللَُّه يُِحبُّ }: قال اهلل تعالی
 [411:آل عمران]{ اْلُمْحِسنِينَ 

خورند، و از مردم  و خشم خود را فرو مي) 

كنند، و خداوند نیكوكاران را دوست  گذشت مي

 .(دارد مي

{ ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوأَْعِرْض َعِن اْلَجاِهِلينَ }: قال اهلل تعالی
 [ 455:اْلعراف]

گیري كن و به كار  گذشت داشته باش و آسان)

 (.نیك دستور بده و از نادانان چشم پوشي كن

الَّتِي ِهَي َواَل َتْسَتِوي اْلَحَسنَُة َواَل السَّيِّئَُة اْدفَْع بِ }  :قال هللا تعالی
َنَك َوبَ يْ َنُه َعَداَوٌة َكأَنَّهُ َوِليٌّ َحِميمٌ  َوَما يُ َلقَّاَها ِإالَّ الَِّذيَن َصبَ ُروا . َأْحَسُن فَِإَذا الَِّذي بَ ي ْ

 [15-11:فصلت]{ َوَما يُ َلقَّاَها ِإالَّ ُذو َحظٍّ َعِظيمٍ 
با زیباترین . نیكي و بدي یكسان نیست)

نتیجة این . خ بدهطریقه و بهترین شیوه پاس

كار، آن خواهد شد كه كسي كه میان تو و میان 

او دشمني بوده است، به ناگاه همچون دوست 

رسند مگر كساني  به این حالت نمي. صمیمي گردد
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كه داراي صبر و استقامت باشند، و بدان 

از ایمان ]رسند مگر كساني كه بهرة بزرگي  نمي

 (.داشته باشند[ و تقوا و اخالق ستوده

{ َولََمْن َصبَ َر َوَغَفَر ِإنَّ ذَِلَك لَِمْن َعْزِم اْْلُُمورِ }  :و قال اهلل تعالی
 [11:الشورى]

كسي كه شكیبایي كند و درگذرد، این از )

زمرة كارهایي است كه باید بر آن عزم را جزم 

 (.كرد و بر آن ماندگار شد

 :احادیث

قَاَل رَُسوُل اللَّه : عنهما قال اهلل وعن ابِن َعبَّاٍس رضی» :حدیث اول
ِإنَّ فيك َخْصلَتَ ْيِن يُِحب ُُّهَما اللَّه، الِحْلمُ : َصّلى اهلُل َعلَْيِه وَسلَّم َْلَشجِّ عْبِد اْلَقْيس

 .رَواهُ ُمسلم. «َواْلَنَاة
کند که  عنهما روایت مي هللا ابن عباس رضی)

: وسلم به اشج عبد قیس گفتند علیه هللا رسول هللا صلی

و صفت وجود دارد که خدا آن را دوست در تو د

 (.دارد، زکاوت و نرمی مي

قال رسول اللَّه : عنها قالت اهلل وعن عائشة رضی»  :حدیث دوم
 .متفٌق عليه. «ِإنَّ اللَّه رفيٌق يُِحبُّ الرِّْفَق في اْلَْمِر ُكلِّه: َصّلى اهللُ َعلَْيِه وَسلَّم

ل عنها روایت است که رسو هللا از عایشه رضی)

همانا خداوند : وسلم فرمودند علیه هللا هللا صلی

رفتا است و نرمي را در تمام کارها دوست  نرم
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 (.دارد مي

ِإنَّ اللَّهَ : وعنها َأن النبي َصّلى اهلُل َعلَْيِه وَسلَّم قال»  :حدیث سوم
يُ ْعِطي َعلى ما رَِفيٌق يُِحبُّ الرِّفَق، َويُ ْعِطي على الرِّفق ماال يُعطي َعلى العُنِف َوما ال 

 .رواه مسلم. «ِسَواهُ 
عنها روایت است که پیامبر  هللا از عایشه رضی)

هر آئینه خداوند : وسلم فرمودند علیه هللا صلی

دارد و در  رفتار بوده و نرمش را دوست مي نرم

دهد که به  رفتاري ثوابي مي برابر نرم

 (.دهد رفتاري و دیگر کارها نمي سخت

إِنَّ : ا َأن النبيَّ َصّلى اهلُل َعلَْيِه وَسلَّم قالوعنه»  :حدیث چهارم
َزعُ ِمْن َشيٍء ِإالَّ َشانَهُ   .رواه مسلم. «الرِّفُق ال يَُكوُن في شيٍء ِإالَّ زَانَه، َوال يُ ن ْ

عنها روایت است که پیامبر  هللا از عایشه رضی)

رفتاري در هیچ  نرم: وسلم فرمودند علیه هللا صلی

دهد  ز این که آن را زینت ميباشد، ج چیزي نمي

سازد؛ و از هیچ چیزي برداشته  و زیبا می

 (.سازد شود، مگر این که آن را زشت مي نمي

بَال أَْعرَابيٌّ في : عنه قال اهلل وعن أبي هريرة رضی» :حدیث پنجم
َدُعوهُ : مالمسِجد، فَ َقاَم النَّاُس إِلَْيه لِيَ َقُعوا فِيه، فقال النبي َصّلى اهلُل َعلَْيِه وَسلَّ 

َعثُوا  َوأَرِيُقوا َعلى بَ ْولِِه َسْجًَل ِمْن َماٍء، َأْو ذَنُوباً ِمن َماء، فَِإنَّما بُعِثتُم ُمَيسِّرِيَن ولَْم تُ ب ْ
 .رواه البخاري. «ُمَعسِّرِينَ 

: عنه روایت نموده گفت هللا ابو هریره رضی)

اعرابي در مسجد بول نمود، مردم برخاستند تا 
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: وسلم فرمودند علیه هللا پیامبر صلی او را بزنند،

او را بگذارید و بر بول او دلوي یا چند دلو 

اید تا  آب بریزید، زیرا شما برانگیخته شده

اید  گیر باشید و براي آن برانگیخته نشده آسان

 (.گیري کنید که سخت

عنه عن النبي َصّلى اهلُل َعلَيِْه  اهلل وعن أَنس رضی»  :حدیث ششم
 .متفٌق عليه. «يسُِّروا َوال تُ َعسِّروا َوَبشُِّروا َوال تُ نَ فُِّروا: لوَسلَّم قا
عنه روایت نموده که پیامبر  هللا انس رضی)

گیري نموده و  آسان: وسلم فرمودند علیه هللا صلی

گیري نکنید، و به مردم مژده دهید و آنان  سخت

 (.را گریزان مسازید

سمعُت : عنه قال اهلل یوعن جرير بن عبد اللَّه رض» :حدیث هفتم
رواه . «َمْن يُْحَرِم الرِّْفَق يُْحرِم الخي َْر ُكلَّهُ : رسول اللَّه َصّلى اهلُل َعلَْيِه وَسلَّم يُقول

 .مسلم
عنه روایت شده که  هللا از جریر بن عبد هللا رضی)

وسلم شنیدم که  علیه هللا گفت از رسول هللا صلی

روم ساخته رفتاري مح کسي که از نرم: فرمود مي

شده باشد، در حقیقت از تمام خیرها محروم 

 (.گشته است

عنه َأنَّ رَُجًَل قَاَل لِلنَِّبيِّ َصلَّى  اهلل َعْن أَِبي ُهَريْ َرَة رضی»  :حدیث هشتم
صحيح . «اَل تَ ْغَضبْ : فَ َردََّد ِمَرارًا قَالَ . اَل تَ ْغَضبْ : اللَُّه عَلَْيِه َوَسلََّم َأْوِصِني قَالَ 

 .ريالبخا
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عنه روایت است که  هللا از ابو هریره رضی)

مرا : وسلم گفت علیه هللا مردي به پیامبر صلی

آن . خشمگین مشو: توصیه کن، ایشان فرمودند

مرد چند بار سؤالش را تکرار کرد، رسول هللا 

 (.خشمگین مشو: وسلم هر بار فرمودند علیه هللا صلی

اد بن أَوسٍ » :حدیث نهم عنه عن رسول  اهلل رضی وعن أبي يعَلى شدَّ
ِإنَّ اللَّه َكَتَب اِْلحَسان على ُكلِّ َشيء، فِإذا قَتلتُم : اللَّه َصّلى اهللُ َعلَْيِه وَسلَّم قال

ْبحة ولُيِحدَّ َأَحدُُكم َشْفرتَه َوليُِرْح َذبيَحَتهُ  َلةَ َوِإَذا َذبْحتُم فََأْحِسُنوا الذِّ . «فََأحِسُنوا الِقت ْ
 .رواه مسلم

عنه روایت  هللا و یعلي شداد بن اوس رضیاز اب)

هر : وسلم فرمودند علیه هللا است که رسول هللا صلی

آئینه خداوند احسان و نیکي را بر هر چیز 

واجب نموده است، پس چون کشتید، نیکو بکشید و 

چون حیواني را ذبح نمودید، نیکو ذبح کنید، 

باید که یکي از شما کارد خود را تیز کند و 

 (.خود را راحت نمایدذبیحة 

عنها أَن ََّها قَاَلْت َما خُي َِّر رَُسوُل  اهلل َعْن عَاِئَشَة رضی» :حدیث دهم
َكاَن اللَِّه َصلَّى اللَّهُ َعلَْيِه َوَسلََّم بَ ْيَن أَْمرَْيِن َقطُّ ِإالَّ َأَخَذ أَْيَسَرُهَما َما َلْم يَُكْن إِثًْما فَِإْن  

اِس ِمْنُه َوَما انْ تَ َقَم رَُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لِنَ ْفِسِه ِفي إِثًْما َكاَن أَبْ َعَد النَّ 
 .صحيح البخاري. «َشْيٍء َقطُّ ِإالَّ َأْن تُ ْنتَ َهَك ُحْرَمةُ اللَِّه فَ يَ ْنتَِقَم بَِها لِلَّهِ 

هرگز رسول هللا : گوید عنها مي هللا عائشه رضی)

دو کار مخیر نگردید، مگر  وسلم میان علیه هللا صلی
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گرفت، مادامي که  تر آن را مي این که آسان

بود، دورترین مردم  اگر گناه مي. بود گناه نمي

وسلم  علیه هللا از آن بود؛ و هرگز پیامبر صلی

براي خود در هیچ چیزي انتقام نگرفت، مگر 

شد و آنگاه براي  این که حریم خدا پایمال می

 (.گرفت خدا انتقام مي

قال رسول : عنه قال اهلل وعن ابن مسعود رضی» :دیث یازدهمح
َأال َأْخبرُُكْم بَِمْن َيْحُرُم َعلى النَّاِر أَْو بَِمْن َتْحُرُم َعلَْيهِ : اللَّه َصّلى اهلُل َعلَْيِه وَسلَّم

 .حديٌث حسن: رواه الترمذي وقال. «النَّار؟ َتْحُرُم على ُكلِّ قَرِيٍب َهيٍِّن ليٍِّن َسْهلٍ 

عنه روایت است که رسول  هللا از ابن مسعود رضی)

آیا شما را با خبر : وسلم فرمودند علیه هللا هللا صلی

نسازم از کسي که بر دوزخ حرام است؟ یا دوزخ 

بر وي حرام است؟ دوزخ بر هر نزدیک، 

 (.رفتار و نرمخویی حرام است گیر، نرم آسان
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