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 5 های دوستیپل

 ميالرحالرحمناهللبسم

 مترجم یمقدمه

ن مِا، وَنَسِفُأنْ رورِشُ نْمِ اهللِبِ ذُعوُ، ونَهُرُفِغْتَـسْونَ هُنُيعتَسْ، ونَهُدُمَحْهلل نَمدُالحَ

 ال أنْ دُهَ، وأشْهُلَ يدِاهَ الَفَ لْلِضْي نْمَ، وَهُلَ لَّضِال مُفَ اهللُ هِدِهْي نْا، مَنَالِمَأعْ ئاتِيِّسَ

ه يلِاهلل عَ يلَّصَ هُولُسُرَوَ هُدُبْا عَدًمَّحَمُ أنَّ دُهَأشْکَ لهُ وَيحْدَهُ الَ شَرِاهلل وَ الَّإِ هَلَإِ

 :وَسَلَّم، أمَّا بَعْدُه بِحْصَوَ هِآلِ يلَعَوَ
، يل ارتباطيم و روزانه به تعداد وسايکنيم يهرچند ما در عصر ارتباطات زندگ

که  يکند طوريشرفت ميپ يآوربه سرعت سرسامآن،  يشود و تکنولوژيافزوده م

 يک دهکدهيا به يکه دن ييشود تا جايم يتلق يميروز آن، امروز کهنه و قديل ديوسا

 يافتد، خبر آن، فورياتفاق م ياا، حادثهيدن يل شده است و اگر در آن سويکوچک تبد

که  يشود. اما متأسفانه به همان سرعتيف، مخابره مل مختليبه سرتاسر جهان، با وسا

گر، در حال يکديو محبت افراد بشر با  ياست، دوست يشرفت و ترقيارتباطات در حال پ

روح و براساس منافع يخشک و ب ين ارتباطات، ارتباطاتيرا ايرفت و سقوط است. زپس

شود. يده نميها دت در آنياز معنو يياست و بو يو گروه يشخص يهاو مصلحت يماد

برد. ياش از آن رنج ميت در تمام ابعاد زندگياست که بشر ين مشکلياو در واقع، 

 يمشکالت يها و بطورکليها و ناعدالتها، جنگها، ظلم و ستمها، هرج و مرجينابسامان

ن و يت از ديبشر يشه در دوريبرد، همه و همه ريرا که امروزه جهان از آنها رنج م

 دارد.ت يمعنو

- امبر اکرميآوردند و به کتاب خدا و سنت پيم يت روين و معنوياگر مردم به د

ن دو گوهر درخشان را يا يهاييزدند و راهنمايچنگ م -صلى اهلل عليه وسلم



 يهمه يکردند بطور قطع، دارويدادند، و به آنها عمل ميش قرار مين خويالعنصب

 افتند.ييشان را ميدردها

 يبه رشته يد، برادر بزرگوارمان دکتر عائض قرنيرا که در دست دار ياکتابچه

و  يدگاه قرآن و سنت، باعث دوستيکه از د ير درآورده است و در آن به اموريتحر

 يشود، پرداخته است. بنده هم به سهم خود آن را به زبان فارسيان مسلمانان ميمحبت م

 رد.يز قرار گيانان عززبيفارس يبرگرداندم. باشد که مورد استفاده

د. يبه نظر آ يسطح يد مقدارين کتابچه، شايق؛ مطالب ايرعميک نگاه غيهرچند در 

م و از يامان عمل نمودهيشرع يفهيک طرف، به وظيم، از ياما اگر ما به آنها عمل کن

گر يکديمان خواهد گذاشت و ما را به يدر روابط اجتماع يادير زيگر، تأثيد يطرف

دوارم که خداوند متعال آن يت خواهد کرد. بهرحال اميها را تقوينموده، دوستتر کينزد

 د گرداند.يخوانندگان محترم مف يرا برا

 يماري؛ که با وجود بييناتوزا يان، از پدر و استاد بزرگوار؛ حاج محمدعليدر پا

م که در روز ينمايم يش آن را متحمل شدند، تشکر و قدردانيرايد، زحمت ويشد

 زان حسناتم قرار دهد.يرا در م ت، آناميق

َفُع َماٌل َوال بَ ُنونَ ﴿  ﴾َمْن َأَتى اللاَه ِبَقْلٍب َسِليمٍ  ِإالا *  يَ ْوَم ال يَ ن ْ
 ال باهللإ يقيو ما توف

 يعبدالقادر ترشاب

32/71/32 



 

 

 

 

 مقدمه

ن مِا، وَنَسِفُأنْ رورِشُ نْمِ اهللِبِ وذُعُ، ونَهُرُفِغْتَسْونَ هُنُيعتَسْ، ونَهُدُمَحْنَ هللِ مدَحَالْإنَّ 

 ال أنْ دُهَ، وأشْهُلَ يَادِهَ الَفَ لْلِضْيُ نْمَ، وَهُلَ لَّضِال مُفَ اهللُ هِدِهْي نْا، مَنَالِمَأعْ اتِئَيِّسَ

ه يلَعَ اهللُ يلَّصَ هُولُسُرَوَ هُدُبْا عَدًمَّحَمُ أنَّ دُهَأشْهُ وَکَ لَيحْدَهُ الَ شَرِوَ اهللُ الَّإِ هَلَإِ

 :راً، أمَّا بَعْدُيماً کَثيوَسَلَّم تَسْله بِحْصَوَ هِآلِ يلَعَوَ
رود همانطور که يمان به شمار ميا يهاهين پاياز بزرگتر يکيبخاطر خدا،  يدوست

 اند.ارشاد نموده -صلى اهلل عليه وسلم- اهللرسول

ه است و ان مؤمنان، نصب کرديدارد که خداوند آها را م ييها، پلين دوستيو ا

 گر، وصل نموده است.يکديها به شان را توسط آن پليهادل

ها سخن گفته است. از آن جمله ن پليرامون اياز قرآن، پ يخداوند در مواضع متعدد

  :ديفرمايم

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوة  ﴿  (01 :)حجرات ﴾ِإَّنم
 .«گر هستنديکديهمانا مؤمنان، برادر »

 :ديفرمايگر، ميد ييو در جا

يعاً َوال تَ َفرمُقوا﴿  (011 :عمرانآل) .﴾َواْعَتِصُموا ِِبَْبِل اللمِه َجَِ
 .«ديد و پراکنده نشويسمان خدا، چنگ بزنيبه ر يهمگ»

 :ديفرمايانفال، م يو در سوره



يعًا َما أَلمْفَت بَ ْْيَ قُ ُلو ﴿ ِِبِْم َوَلِكنم اللمَه َوأَلمَف بَ ْْيَ قُ ُلوِِبِْم َلْو أَنْ َفْقَت َما ِف اْْلَْرِض َجَِ
 (36 :انفال) ﴾. أَلمَف بَ ْيَنُهْم ِإنمُه َعزِيز  َحِكيم  

ن يآنچه را که در زم يجاد نمود. اگر تو همهيان آنان، الفت ايو خداوند در م»

شان انس و الفت، برقرار ين دلهايب يتوانستي، نميکرديوجود دارد، صرف م

م يز و حکيجاد کرد چرا که او عزيو الفت اان آنان، انس يخداوند م يول يينما

 .«است

 :ديفرمايژه مؤمنان قرار داده است چنانکه ميرا و ين دوستيو خداوند، ا

 (10 :توبه) .﴾َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بَ ْعُضُهْم أَْولَِياُء بَ ْعض  ﴿
 .«گرنديد ياوران برخياز مردان و زنان مرمن، دوستان و  يبرخ»

 :ديفرمايگر ميد ييو در جا

ِإناَما َولِيُُّكُم اللاُه َوَرُسولُُه َوالاِذيَن آَمُنوا الاِذيَن يُِقيُموَن الصاالَة َويُ ْؤُتوَن الزاَكاَة ﴿
َوَمْن يَ تَ َولا اللاَه َوَرُسوَلُه َوالاِذيَن آَمُنوا فَِإنا ِحْزَب اللاِه ُهُم  * َوُهْم رَاِكُعونَ 

 (53-55 :مائده) .﴾اْلَغالُِبونَ 
ند که خالصانه، نماز را ياور و دوست شمايامبرش و مؤمنان، يتنها خدا و پ»

غمبرش و مؤمنان را يدهند. و هر کس که خدا و پيزکات مدارند و يم يبرپا

 .«روز استيد، حزب خدا پيرد، بدون تردياور و دوست بگي

را ذکر کرده بلکه آن  يستدو يهانه تنها پل -صلى اهلل عليه وسلم- اکرمين نبيهمچن

امت، استوار يروانش تا روز قيآن را در دل پ يهاهيپا -صلى اهلل عليه وسلم- حضرت

 ساخته است.

 :ديفرمايچنانکه م
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. ق يحقُّ المسلِم عل» ْم ل  سَ ُه فَ تَ يذا لقإ» :اهلل؟ قالَ ا رسوَل ينا ما هُ  :لَ يالمسلِم ستٌّ
تُه، م  شَ اهلَل فَ  ْح لُه، وإَذا عطَس فحمدَ نصَ اَک فَ تنصحِه، وإذا دعاَک فأجبه، وإذا اسيعل

 .1«دُه، وإذا ماَت فاتابعهُ عُ َض ف َ رِ وإذا مَ 
 :اند؟ فرمودرسول خدا! آنها کدام يا :)مسلمان بر مسلمان، شش حق دارد. گفتند

، به او سالم کن. اگر تو را دعوت نمود، اجابت کن. يهرگاه، مسلمان را مالقات کرد»

که عطسه زد و  يحت کن. وقتيحت نمود، او را نصياز تو درخواست نصکه  يهنگام

 يادتش برو. هنگاميض شد، به عياهلل. اگر مررحمکي :هلل گفت، در جوابش بگو الحمد

 اش شرکت کن(.جنازهعييکه فوت کرد، در تش

با افتد. ياز آنها اتفاق م يکياز دارد و روزانه، ين امور، نيد دانست که انسان به ايبا

 ًً کنند. مثاليم يشان، کوتاه حقوق برادران مسلمان ياز مردم در ادا يارين، بسيوجود ا
کنند و به مسلمانان، سالم يجنازه، شرکت نمعييروند، در تشيض نميادت مريبه ع

 دهند.ينم

ن امور، به طور واضح و آشکار يو غفلت مسلمانان را نسبت به ا يتوجهيبنده که ب

ن کتاب پرداختم تا در يمطالب ا يآورا استعانت از خداوند به جمعمشاهده نمودم، ب

ق کنم تا يبه خودم داده باشم و بعد از آن، برادران مسلمانم را تشو ياول تذکر يوهله

ان آنها، گسترش ي، در ميدوستگر نصب کنند و الفت و يکديان يرا م يدوست يهان پليا

م و با هم يگر محبت کنيکديم، با يته باشگر را دوست داشيکديم ييايدا کند. پس بيپ

 م.يمهربان باش

                                                           

  (.2612مسلم ) -1



 ت اسالمیتح

گر، يمالقات مسلمان با مسلمان د يدرباره -صلى اهلل عليه وسلم- اهللرسول

 :ديفرمايم

 .1«مْلِّسَيُلاهُ فَمْ أخَکُدُأحَ يَقِإذا لَ»
 از شما برادر مسلماش را مالقات نمود، به او سالم کند(. يکي)هرگاه، 

رامون و يپ يبرا -صلى اهلل عليه وسلم- است که خدا و رسول خدا يتيالم کرد، تحس

ت يت اسالم را با تحيست که تحيز نيمسلمان، جا ياند. پس براامتش، انتخاب نموده

گر، استفاده يد يا کلماتير و يصبح بخ :مانند يگر، عوض کند و مثالً کلماتيد يهاامت

خداوند، تو را  :ميگفتيت ميما در زمان جاهل :ديگوين ميد. عمران بن حصينما

آنها  يکه اسالم آمد، از استفاده ي. اما هنگاميداشته باش يخوشحال گرداند، صبح خوب

 .2ميشد ينه

ت يمردم در زمان جاهل :کند که گفتيت ميان روايحاتم از مقاتل بن ح يابن اب

 .3ر دادييا تغن کلمات ريخداوند، ا ير ولير. عصر بخيصبح بخ :گفتنديم

 پس الزم است که مسلمان، مالقاتش را با برادر مسلمانش با سالم، آغاز کند.

 :ديفرمايخداوند م

َوِإَذا ُحيِّيُتْم بَِتِحيمة  َفَحيُّوا بَِأْحَسَن ِمْنَها أَْو ُردُّوَها ِإنم اللمَه َكاَن َعَلى ُكلِّ َشْيء  ﴿
 (63 :نساء) .﴾َحِسيباً 

                                                           

 (.0105مشکاة )( و آلباني آنرا صحيح دانسته است. نگاه 0255ابوداود ). 1

گويد: افراد سند آن افراد قابل اعتمادي هستند اما در ( مي66/1الباري )(. حافظ در فتح0225ابوداود ). 2

 روايت، انقطاع وجود دارد.

 ( آورده است.66/1الباري )حافظ آن را در فتح. 3
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د. يا مانند آن، آن را پاسخ دهيبهتر و  يم کردند، به گونههرگاه به شما سال»

 .«است يزيهمانا خداوند، حسابرس هر چ

صلى اهلل عليه - اکرم ي، نزد نبيشخص :ديگويم -رضي اهلل عنه- نيعمران بن حس

در جوابش،  -صلى اهلل عليه وسلم- کم. آن حضرتيالسالم عل :آمد و گفت -وسلم

 :فرمود -صلى اهلل عليه وسلم- سپس آن مرد، نشست. رسول خدا«. السالمکميعل» :فرمود

 ب تو شد(.ي، نصيکيده ن يعني«. )يکيده ن»

صلى اهلل - آن حضرت اهلل.ورحمةکم يالسالم عل :آمد و گفت يگريبعد از آن، مرد د

- اهللآنگاه نشست. و رسول«. اهللورحمةالسالم کميعلو» :در جوابش فرمود -عليه وسلم

 «.يکيست نيب» :فرمود - عليه وسلمصلى اهلل

صلى - برکاته. رسول خداو اهللورحمةکم يالسالم عل  :آمد و گفت يگريسپس، مرد د

ز نشست. ين مرد نيا«. وبرکاته اهللورحمةالسالم کميعل» :در جوابش گفت -اهلل عليه وسلم

 «.يکين يس» :فرمود -صلى اهلل عليه وسلم- آن حضرت

 شود.يش نوشته ميبرا يکين يد، سيطور کامل بگوالم را بههر کس، کلمات س يعني

- و روش آن حضرت -صلى اهلل عليه وسلم- م گهربار رسول اکرمين است تعاليا

 ن.يهم اجمعياهلل علدر آموزش صحابه رضوان -صلى اهلل عليه وسلم

داش نکه پايبر ا يبا ابالغ آنان مبن -صلى اهلل عليه وسلم- اهللد چگونه رسولينيبب

روانش، محبوب ياز طرف خداوند در انتظار آنهاست، سنت را در دل پ يميعظ

 گرداند.يم

 

 م؟یسالم بده ،یبه چه کسای

 -صلى اهلل عليه وسلم- اکرم ياز نب يمرد :ديگويم -رضي اهلل عنهما- بن عمرعبداهلل

  :فرمود -صلى اهلل عليه وسلم- کدام اعمال اسالم، بهتر است؟ آن حضرت :ديپرس



  .«فْعرِم تَنْ لَفتَ ومَرَنْ عَمَ عَلَى المَالسَّ أقرَتَوَ امَعَمُ الطَّطعِتُ»
 گانه(.ي)طعام دادن و سالم گفتن به آشنا و ب

صلى - اکرمينب يگر از رهنمودهايد يکيگانه، يپس سالم دادن بر مسلمان آشنا و ب

به افراد آشنا، سالم  ن، فقطيمتأخر :نديگوياز سلف م يباشد. بعضيم -اهلل عليه وسلم

 رود.يامت، به شمار ميق يهااز نشانه يکين، يدهند و ايم

لذا بر مسلمان الزم است که سنت سالم گفتن را گسترش دهد و به جز اهل کتاب، 

ث يرا در حديگانه، سالم بدهد. زيآشنا و ب مسلمان پرستان، به همه افرادن و بتيمشرک

کند، مسلمانان، مدنظر يان ميگر بيکديها را بر انکه حقوق انس يثير احاديفوق و سا

که با  يد به هر کسيکند، بايم ي، زندگيجه، اگر انسان، در جوامع اسالميهستند. در نت

 گانه.يشاوند باشد چه بيد چه دوست و آشنا و خويشود، سالم بگوي، روبرو ميو

ط به افراد آشنا، نست که ما فقيگردد ايکه در جوامع ما مشاهده م ياز امور يکي

 يکين کار، يکه ا يدر حال م.يکنيم يگانگان، خودداريم و از سالم دادن به بيدهيسالم م

 باشد.يبدور م -صلى اهلل عليه وسلم- ت است و از سنت رسول خداياز عادات جاهل

 را خلق کرد، به او فرمود: -عليه السالم- که خداوند، آدم يهنگام

ونک، يحي. فاستمعْ ما النفر من المالئکة جلوسٌ أولئک علىم ذهبْ فسلِّا»

کَ يالسّالمُ عل :کمْ. فقالوايالسّالم عل :کَ. فقالَتِيَّرِّة ذُيتکَ وتحيفإنّها تح

 .1«ورحمةاهلل :ورحمةاهلل. فزادوهُ
دهند، گوش يکه به تو م ياند، سالم کن. و به جوابکه آنجا نشسته ي)برو به فرشتگان

 :ت فرزندان توست. آدم نزد فرشتگان رفت و گفتيت تو و تحين، تحيرا ايفرا ده. ز
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 يکلمه يعني. ورحمةاهللک يالسالم عل :کم. فرشتگان در جواب او گفتنديعلالسالم

 را بر آن افزودند(.« ورحمةاهلل»

 باشد.يان ميت بهشتيت آدم و فرزندان او و تحيپس سالم، تح

  :فرمود -صلى اهلل عليه وسلم- اهللرسول :ديگويم -رضي اهلل عنه- هريابوهر

ءٍ يش علىتحابّوا، أوالَ أدُلُّکُمْ  حتىال تؤمنوا تؤمنوا، و حتى ةَال تدخلونَ الجنَّ»

 .1«نکمْيب إذا فعلتموهُ تحاببتمْ؟ أفشوا الساّلمَ

گر را دوست يکديکه  يد. و تا زمانيشويد، وارد بهشت نمياورديمان نيکه ا ي)تا وقت

نکنم که اگر آن را انجام  ييراهنما يزيا شما را به چيد. آيآوريان نمميد، اينداشته باش

 د(.يان خود، رواج دهيد؟ سالم را در ميشويگر دوست ميکديد، با يده

ان نمودند که انسان فقط با يث فوق، بيدر حد -صلى اهلل عليه وسلم- رسول اکرم

د و محبت هم يآيت نممان هم بدون محبت، بدسيشود و ايمان، وارد بهشت ميداشتن ا

 شود.يجاد ميبا گسترش سالم، ا

شاوندان و يان خويکه در م يژه، هنگاميد. بويزدايها مها را از دلنهيگسترش سالم، ک

د به او يخواهيا ميد، گويدهيسالم م يکيکه شما به  يابد. و زمانيگان، گسترش يهمسا

شما به اهتزاز  ياست برا يصلح و دوست يد را که نشانهيد که من پرچم سفييبگو

 د.يد و از من نترسيت کنين، احساس امنيام. بنابرادرآورده

آن را در  -صلى اهلل عليه وسلم- امبر خداياست که پ يسالم، شعار محبت و دوست

 ت نمود.ين و امتش، تثبيهم اجمعياهلل علقلوب صحابه رضوان

  :ديگويم -رضي اهلل عنهما- اسريعماربن 
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نصافُ منْ نفسکَ، وبذلُ السّالمِ اإل :مانَيمعهنَّ فقدْ جمعَ اإلثالثٌ من ج»

 .1«قتاراإلنفاقُ منْ اإلللعالمِ، و

عدالت با  -0 :مان را در خود جمع کرده استي)هر کس، سه خصلت داشته باشد، ا

 (.يانفاق، هنگام تنگدست -6سالم دادن به همه،  -1خود، 

را يباشد. زيم يشخص و عدم تکبر و يل تواضع و فروتنيسالم دادن به همه، دل

دهد. انسان يگانه، سالم ميع و آشنا و بيف و وضيبه کوچک و بزرگ، شر ين شخصيچن

که دارد، سالم هر  يبه خاطر غرور و تکبر يعنيکند ي، عمل ميعکس و ًً متکبر کامال

 2تواند به همه سالم دهد؟!يدهد پس چگونه ميرا جواب نم يکس

از کنار  -صلى اهلل عليه وسلم- اهللت است که رسوليروا -نهرضي اهلل ع- از انس

 .3چند کودک گذشت و به آنها سالم کرد

انگر شدت تواضع، لطف و يب -صلى اهلل عليه وسلم- ن عمل رسول خدايا

ه يرا به قلوب کودکان، هد ين شادين کار، بزرگترياش نسبت با آنها بود. او با ايمهربان

د. و چه بسا يب آنان گردينص -صلى اهلل عليه وسلم- اهللرسول را شرافت سالمينمود. ز

کردند. پس بر مسلمان الزم است که در برابر يف مين عمل را در مجالس خود تعريکه ا

حالشان شود و بداند که سالم  يايرد بلکه جويده نگيکودکان، متواضع باشد و آنها را ناد

 ياخالق يهاارزش يشان را به سويو ا دهديم يکردن به کودکان به آنها، درس دوست

 دهد.يسوق م
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بت يبا آن  همه ه -رضي اهلل عنه- خطابکه عمربنم يخوانيرت، ميس يهادر کتاب

نمود و به آنان سالم يگذشت، توقف ميکه داشت، هرگاه از کنار کودکان، م يو قدرت

 مسلمانان بود. يفهيفرمود حال آنکه او خليکرد و مزاح ميم

ن که مشغول ياز کنار چند نفر از کودکان مد -رضي اهلل عنه- ، عمربن خطابيروز

بت و قدرتش، يرا با آن ه -رضي اهلل عنه- که آنان، عمر يگذشت. هنگاميبودند، م يباز

 شان شدند.يهادند، فرار کردند و وارد خانهيد

که  يکردند. پس چگونه کودکانياز ترس عمر، فرار من، ياطياست که ش يگفتن

ا را يدن يصرهايق ينيکه ب يتوانستند در برابر انسانيدلشان مانند دل مرغ، نازک است، م

 اورند و فرار نکنند؟يجهان را دچار وحشت ساخت، تاب ب يو کسراهاد يبه خاک مال

که ر يبن زبآن کودکان، فرار کردند به جز عبداهلل ينکه همهيسخن ا يخالصه

دوستانت فرار کردند و تو فرار  :گفت ير به شوخکم سن و سال بود. عم ينوجوان

 ؟ يديا نترسي، آينکرد

که آن را  ستيام که از تو بترسم و راه هم تنگ نمرتکب نشده يگناه :عبداهلل گفت

 بردند. ير پيبن زبنجا بود که مردم، به ذکاوت و شجاعت عبداهلليات باز کنم! يبرا

ق يانند اسماء دختر ابوبکر صدم يربن عوام و مادريهمچون زب يکه پدر يکس

 چرا شجاع و باهوش نباشد؟! داشت، 

 (63 :عمرانآل) .﴾ُذرِّيمًة بَ ْعُضَها ِمْن بَ ْعض  َواللمُه َسَِيع  َعِليم  ﴿
 .«گرند و خداوند، شنوا و دانا استيد ياز بعض يهستند که بعض يآنان فرزندان»

 

 امایت حمل سالم و رسایدن آن

داد. و يشد، به او سالم ميبا هر کس روبرو م -ليه وسلمصلى اهلل ع- آن حضرت

، يفرستاد. چنانکه روزيگران، سالم ميد يلهيوسکه حضور نداشتند، به يکسان يبرا



 :ض رفت به او گفتيکه آن جوان، نزد مر يفرستاد. هنگام يضيادت مريرا به ع يجوان

 .1تو سالم فرستاد يبرا -صلى اهلل عليه وسلم- اهللرسول

رساند. يگران را به مردم ميسالم د -صلى اهلل عليه وسلم- ن آن حضرتيهمچن

ل ييز در آنجا حضور داشت. جبريجه نيل از آسمان فرو آمد و خديي، جبريچنانکه روز

 :گفت

أوْ طعامٌ أوْ شرابٌ فإذا  هِ إدامٌيمعها إناءٌ ف جة قد أتتيهذهِ خد !ا رسولَ اهللي»

جنّة من قصبٍ ال يتٍ فيرها بببشو يالمَ منْ ربّها ومنّها السّيأتتکَ فاقرَء عل يه

 .2«هِ وال نصبَيال صخبَ ف
ت غذا آورده است. پس سالم پروردگارش يجه است که براين خديرسول خدا! ا ي)ا

ساخته  يخال يد تهيدر بهشت، بشارت بده که از مروار يارا به او برسان و او را به خانه

 وجود ندارد(.در آن،  يا، مشقت و خستگگونه سر و صدچيشده است و ه

را به  -عليه السالم- لييسالم جبر -صلى اهلل عليه وسلم- ن رسول خدايهمچن

 و مسلم[. يت بخاري]روا .رساند -رضي اهلل عنها- قهيشه صدين عايالمؤمنام

ح، يو بنا بر قول صح«. اهلل و برکاته ورحمةکم يالسّالم عل» :الفاظ سالم عبارتند از

ن مطلب را با يا يابوداود و ترمذرسد چنانچه يان ميبه پا«. برکاته» يم با کلمهسال

 اند.را هم بر الفاظ سالم، افزوده« و مغفرته» يکلمه ياند. برخت کردهي، روايقو يسند

است که ابوداود آن را نقل کرده  يفيت ضعيکه آن را افزوده است، روا يتياما روا

 .1است
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 -صلى اهلل عليه وسلم- خدا که رسول يهنگام :ديگويم -رضي اهلل عنه- انس

 .2داديخواست سالم بدهد، سه بار سالم ميم

 يت انبوهين بود که هرگاه به جمعيا -صلى اهلل عليه وسلم- د عادت رسول خدايشا

کند يت نميک بار سالم دادن، کفايکرد که يداد. چون فکر ميد، سه بار سالم ميرسيم

 ح شده است.يت حاکم به آن، تصريشنوند چنانکه در رواينمو همه، آن را 

دن سعدبن يبه د -صلى اهلل عليه وسلم- ، رسول خدايدر سنت آمده است که روز

اهلل و  ورحمة کميالسالم عل» :د، گفتيخانه سعد رس يکه به دروازه يعباده رفت. هنگام

 «.برکاته

نکه يبدون ا يد وليرا شن -صلى اهلل عليه وسلم- سعد، سالم دادن رسول خدا

 -صلى اهلل عليه وسلم- اکرم يش را بلند کند، آهسته، در دلش به آن، جواب داد. نبيصدا

ش را ينکه صدايسعد، مجدداً بدون ا«. اهلل و برکاته ورحمةکم يالسالم عل» :دوباره گفت

 :بار سوم گفت -صلى اهلل عليه وسلم- بلند کند، به سالمش جواب داد. آن حضرت

ش را بلند کند به ينکه صدايز سعد، بدون اين بار نيا«. اهلل و برکاته ورحمةکم يالسالم عل»

صلى اهلل عليه - پاسخ داد. آنگاه رسول خدا -صلى اهلل عليه وسلم- سالم آن حضرت

 :رساند و گفت -صلى اهلل عليه وسلم- برگشت. سعد، خودش را به آن حضرت -وسلم

دم و در دلم به آنها يت را شنيهادادنسالم يکه همه سوگند به خدا رسول خدا! يا

                                                                                                                                                    

( سه علت براي ضعيف بودن اين حديث، بيان کرده 2/065(. عالمه ابن قيم در زادالمعاد )0611ابوداود ). 1

 ( آن را ضعيف دانسته است.66/4الباري )بن حجر هم در فتحاست و حافظ ا

 (.6529( و ترمذي )6/92بخاري ). 2



صلى اهلل - امبر اکرمي. پيبه ما بده يشتريب يهان بود که سالميجواب دادم. و قصدم ا

 .1«ديد مجيت ورحمته. إنه حميالبهلأکم يالسالم عل» :گفت -عليه وسلم

 

 سالم دادن زیان

آمده است  يامام بخار« دب المفرداأل»، ابوداود، ابن ماجه و کتاب يدر ترمذ يثيحد

از زنان گذشت و با  ياز کنار گروه -صلى اهلل عليه وسلم- رسول اکرم يکه روز

 .2دست به آنها سالم داد ياشاره

ن زنان، در مسجد نشسته يح شده است که اي، تصرياست که در سنن ترمذ يگفتن

 بودند.

فتنه هم نباشد، سالم دادن به م يوجود نداشته باشد و ب ياگر مانع :نديگويعلما م

رزنان، يرا بر مسلمان، الزم است که به پيرزنان. زيز است. مثل سالم کردن به پيزنان، جا

آمده است  يح بخاريحالشان گردد. در صح يايکند و جو يسالم دهد، آنان را همراه

رشان يکه در مس يرزنينماز جمعه نزد پ ين پس از ادايهم اجمعياهلل علکه صحابه رضوان

 کردند.يرفتند و به او سالم ميبود، م

نسبت به مسلمانان کهنسال است که اسالم، آن  ين کار به خاطر شفقت و مهربانيو ا

م يق نموده است. و ابن قياز نصوص، به آن تشو ياريده دانسته و در بسيپسند يرا امر

 است. هد کردييه را تأين نظريهم در زادالمعاد ا
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 آداب سالم دادن

 :فرمود -صلى اهلل عليه وسلم- سول خدار

 .1«ريالکث علىلُ يالقاعدِ والقل علىالمارُّ رِ ويالکب علىرُ يغمُ الصَّلِّسَيُ»
اد، سالم ياده و گروه کم به گروه زي)کوچکتر به بزرگتر، عابر به نشسته، سواره به پ

 بدهد(.

وقار و بزرگ  را بزرگتر بر کوچکتر حقيز الف ـ کوچکتر به بزرگتر سالم بدهد،

 د سالم کردن را کوچکتر آغاز کند و به بزرگتر، سالم بدهد.يبودن دارد لذا با

از شما بزرگتر است، بر شما  يد، که از نظر سنيمالقات نمود يپس هرگاه، با فرد

د که من يغام را به او برسانين پيد تا ايواجب است که نخست شما به او، سالم بده

ل هستم. اما اگر ابتدا، فرد يگذارم و ارزش قايو احترام مبخاطر بزرگتر بودنت به ت

 بزرگتر به تو سالم کرد، بدان که او از تو بهتر است.

د احترام علما، و ين بايد آغاز کند و به بزرگتر، سالم بدهد. همچنيتر باپس کوچک

ه را ب يشيکه به خاطر اسالم، آزما يدارند و افراد يکه مقام و منزلت اجتماع يسانک

دارند، حفظ شود و  يگاهيکه در اسالم، جا ييهااند و انسانپشت سر گذاشته يخوب

 گران آغاز کنند و به آنها سالم بدهند.يد

 که نشسته است، سالم دهد. يب ـ عابر به کس

که نشسته است، سالم بدهد. نه آن طور که  يواجب است که عابر آغاز کند و به فرد

گران به آنها يشه منتظرند تا ديچه نشسته و چه سواره، هم از مردم چه عابر باشند، يبعض

، دچار ين فرديرود که چنيم آن مين، اشتباه است و بيد دانست که ايسالم بدهند. با

آمده است،  -صلى اهلل عليه وسلم- اهللن امور، همانطور که از رسوليتکبر شود. پس در ا

                                                           

 (.2550، 2559( و سنن ترمذي )2615( و مسلم )5/625بخاري ). 1



که نشسته است،  يد به کسيفرد عابر با ن،يد شناخت و به آن عمل کرد. بنابرايسنت را با

دارد. عالوه بر آن، فرد عابر  ين مکان، تازگيرا اوست که ورودش به ايسالم بدهد. ز

 اند. اند، غالباً چند نفرکه نشسته يشتر اوقات، تنها است حال آنکه کسانيب

 اده، سالم بدهد.يج ـ سواره به پ

اده است، يکه پ يد به کسياست با يگريز ديا چيا مرکب ين، يکه سوار بر ماش يکس

در شرح آن،  يالبارحجر در فتحث، مانند ابنين حدياز شارحان ا يسالم بدهد. بعض

شه احساس غرور يانسان سواره، هم :انداند از آن جمله گفتهان کردهيرا ب يفينکات لط

ه، سالم اديبه فرد پ يکند. لذا اسالم بر او واجب کرده است که با تواضع و فروتنيم

 دا نکند. يبدهد تا غرور و تکبر به قلبش، راه پ

 .اد، سالم بدهديد ـ گروه کم به گروه ز

سالم دهد. اگر گذشت، بر او واجب است که نخست،  يک نفر از کنار جمعيهرگاه، 

 نکهيد به ده نفر، سالم بدهند نه ايخواهند از کنار ده نفر عبور کنند، پنج نفر بايپنج نفر م

 نفر سالم بدهند.به پنج ده نفر 

کند. يت مياند، سالم بدهد، کفاکه در حال حرکت يان گروهيک نفر از مياگر 

است چنانکه  ياند، جواب سالم را بدهد، کافکه نشسته يک نفر از کسانين، اگر يهمچن

 .1«ت شده استيروا -صلى اهلل عليه وسلم- اهللاز رسول

رود و در يکه راه م يکس» :فرمود -عليه وسلمصلى اهلل - اهللگر، رسوليد يثيدر حد

 .2«ستاده است، سالم بدهديکه ا يحال عبور است به کس

                                                           

( صحيح 554( و اإلرواء )6062، 6604( و اين حديث را آلباني درالصحيحة )02265سنن ابوداود ). 1

 دانسته است.

 گويد: اين حديث، حسن و صحيح است.( و مي2550وايت ترمذي )ر. 2
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به ما  -صلى اهلل عليه وسلم- ف را رسول اکرميم و نکات لطين آداب و تعاليا

 يهمه يما را به سو -صلى اهلل عليه وسلم- آموزش داده است. در واقع آن حضرت

 آن، برحذر داشته است. يهايبد ينموده و از همه ييا، راهنمايدن يهايکين

 

 لت آغاز سالمیفض

  :فرمود -صلى اهلل عليه وسلم- اهللرسول :ديگويم -رضي اهلل عنه- جابر

هما بدأ فهو يان أيالقاعدِ والماش على ي، والماشيالماش على م الرّاکبُسلِّيل»

 .1«أفضل

که نشسته است، سالم  يرود به کسيکه راه م ياده، سالم بدهد، کسيسواره به پ»

لت يرسند، هرکدام اول سالم دهد، فضيگر ميکديکه به  ياادهيبدهد. و از دو نفر پ

 دارد(. يشتريب

صلى اهلل - رسول خدااند که ت کردهيح رواين احمد و ابوداوود با سند صحيهمچن

 :فرمود -عليه وسلم

 .2«مِالنْ بدأهمْ بالسَّالنّاسِ باهللِ مَ أولى إنَّ»

 که اول به مردم، سالم دهد(. ين مردم نزد خداوند، کسيترن و مقربيتر)محبوب

صلى اهلل عليه - اهللن بود. از رسوليو اول سالم دادن، عادت بزرگان صحابه و تابع

 :ت شده است که فرموديروا -وسلم

 .1«بوهيتجؤالِ قبلَ الساّلمِ فال مْ بالسُّکُأَدَنْ بَمَالساّلمُ قبلَ السّؤالِ فَ»

                                                           

گويد: افراد سند آن، همگي مورد اعتماد و از (، ارنؤوط مي014اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان ). 1

 افراد سندهاي صحيح مسلم هستند. فقط ابوالزبير با عنعنه روايت کرده است و او مدلس است.

 ( آن را صحيح دانسته است.2566اني در الصحيح الجامع )(. و آلب0615ابوداوود ). 2



کرد، جوابش را  يدن است. پس هر کس، قبل از سالم، سؤالي)سالم، قبل از پرس

 د(.ينده

نکند.  يد و سؤالينگو يکس قبل از سالم دادن، سخنچين است که هيث ايمفهوم حد

ه يصفوان بن ام :ديگويد. کلده بن حنبل ميپس هرگاه، سالم داد، سؤال کند و سخن بگو

که  -صلى اهلل عليه وسلم- ار، نزد رسول خدايخ يآهو و کمبچهک ي، 2دوغ آغوز يقدر

رم و سالم دهم، ينکه اجازه بگي، قرار داشت فرستاد. من بدون ايواد يدر قسمت باال

ا يکم، آيالسالم عل :برگرد. سپس بگو» :فرمود -صلى اهلل عليه وسلم- اکرميوارد شدم. نب

 3؟«وارد شوم

 نخوانده ...درس يامت

ِذي بَ َعَث ِف اْْلُمِّيَِّْي َرُسواًل ِمْنُهْم يَ ْتُلو َعَلْيِهْم آيَاتِِه َويُ زَكِّيِهْم َويُ َعلُِّمُهُم ُهَو الم ﴿
 (1 :جمعه) .﴾اْلِكَتاَب َواْلِْْكَمَة َوِإْن َكانُوا ِمْن قَ ْبُل َلِفي َضالل  ُمِبْي  

ات يد تا آمبعوث کر يامبريها، پنخواندهان درسياست که از م يخدا همان ذات»

آنان، تالوت کند و آنها را پاک بگرداند و به آنان کتاب و  يخداوند را برا

 .«بودند يآشکار يخ، در گمراهيش از آن تارياموزد اگرچه آنها پيحکمت ب

                                                                                                                                                    

( روايت کرده است و سند آن، ضعيف است. اما همين 2/959حديث را با اين لفظ، ابن عدي در الکامل ). 1

من بدأ بالکالم قبل »( از طريق ديگر با لفظ: 260« )الليلةعمل اليوم و»حديث را ابن السني در کتاب 

ني هر کس قبل از سالم، سخن بگويد، به او جواب ندهيد و سند اين حديث را يع «سالم فال تجيبوه

 ( حسن )خوب( و مورد قبول( دانسته ا ست.461آلباني در السلسلة الصحيحة )

 گويند که تازه، زائيده باشد.آغوز به شير گاو و گوسفندي مي. 2

 ( تأليف آلباني.0494( نگا صحيح الجامع )0641سنن ابوداود ). 3
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را فرستاد تا آنان را  -صلى اهلل عليه وسلم- امبرين پيان امت، يان ايخداوند در م

کو را به آنان آموزش ين يهااموزد و آداب و خصلتين را به آنها بيه کند، امور ديتزک

 دهد.

ن است که قبل از وارد شدن، سخن گفتن و ينجا، ايث کلده در ايمنظور از آوردن حد

 د سالم داد.يگر، بايهر کار د

 -صلى اهلل عليه وسلم- هرگاه، رسول خدا :ديگويم -رضي اهلل عنه- بن بسرعبداهلل

ا چپ يکرد، بلکه سمت راست يدروازه، توقف نم يبروآمد، رويم يکس يبه در خانه

 .1«کميم، السالم عليالسالم علک» :گفتيستاد و ميايآن، م

ن بود که با هر کس مالقات يا -صلى اهلل عليه وسلم- از عادات رسول خدا يکي

گونه باشد نينمود تا ايداد و تالش ميکرد و اول، سالم ميم يدستشينمود، پيم

که  يگران به آنها، سالم بدهند. کسيشه منتظرند که ديمتکبر که هم يهانسانبرخالف ا

دهد، يکه جواب م يو کس« اهلل و برکاتهرحمةوکم يالسالم عل» :ديدهد، بگويسالم م

از « السالمکميوعل» يعنيو برکاته. جواب دادن با واو  اهللرحمةوکم السالم يو عل :ديبگو

ن مطلب، اذعان يم به ايو ابن ق يبهتر است چنانچه نوو گفتن،« السالمکميعل»تنها 

 اند.د کردهيياند و آن را تأنموده

 يالسالم. ابوجرکيعل :ديکم( بگويالسالم عل يدهنده )بجامکروه است که سالم

 يالسالم اکيعل :رفتم و گفتم -صلى اهلل عليه وسلم- اکرمينزد نب :ديگويم يميهج

  :فرمود -اهلل عليه وسلمصلى - رسول خدا. آن حضرت

 .2«تىةُ المويکَ السّالمُ تحيکَ السّالمُ فإنَّ عليال تقلْ عل»
                                                           

 ( آن را صحيح دانسته است.0194الجامع )( و آلباني در صحيح0641ابوداود ). 1

( 5052( و نگا صحيح الجامع )10، 1910( و احمد در مسندش )2522( و ترمذي )0251ابوداود ). 2

 تأليف آلباني.



 دهند(.ينگونه سالم ميرا به مردگان؛ ايد زييکم السالم نگوي)عل

را يم. زيز کنيپره« ک السالميعل»لذا بر ما واجب است که از سالم دادن با لفظ 

س بن يکه از کنار قبر ق يدادند. چنانچه شاعرين لفظ، سالم ميصحابه مردگانشان را با ا

 :گذشت، گفتيعاصم م

 «ترحمايورحمته ما شاء أن = س بن عاصم يک سالم اهلل قيعل»

که خواسته  ين رحمت خدا تا وقتيبن عاصم. و همچنسيق ي)سالم خدا بر تو باد ا

 باشد رحم کند، بر تو باد(.

آغاز نموده است « کيعل»نش را با لفظ م که شاعر، سالم گفتيکنينجا مشاهده ميدر ا

سالم را  -صلى اهلل عليه وسلم- ن خاطر، رسول خدايدهد. به ايرا که به مرده، سالم ميز

 دهنده، جواب نداد.دهند، ناپسند دانست و به سالميکه به مردگان سالم م يابه گونه

 

 آداب سالم در مجالس

  :فرمود -صلى اهلل عليه وسلم- رسول خدا

ستْ يمْ فلسلِّيقومَ فليمْ فإذا أرادَ أنْ سلِّيالمجلسِ فل لىأحدُکمْ إ يا انتهإذ»

 .1«بأحقَّ من اآلخرة لىاألو
د، سالم بدهد. و هرگاه خواست از مجلس بلند يرس ياز شما به مجلس يکي)هرگاه، 

کسان يت ليفض يعنيست(. يد. و سالم اول از سالم دوم، بهتر نيز سالم بگويشود ن

، ياز برادران و دوستانت جدا شو ين است که هرگاه، خواستيث اينظور حددارند. م

و برکاته.  اهللرحمةوکم يالسالم عل يي:الزم است که هنگام ترک مکان و مجلس آنها، بگو

                                                           

(. و سند آن، حسن 6612( و حميدي )021، 245، 2/295(، احمد )2551(، ترمذي )0254ابوداود ). 1

 اند.ط تصريح کردهنؤواست چنانچه ترمذي و ار
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که هنگام  ياند. طورسپرده ياز مسلمانان آن را به فراموش يارياست که بس ين، سنتيو ا

 ل.ين قبياز ا ي، خداحافظ و الفاظبه امان خدا :نديگويجدا شدن، م

ح نموده يبدان تصر -صلى اهلل عليه وسلم- تين سنت بزرگ را که رسول هدايو ا

 کنند.ياست، رها م

  :ديفرمايگر ميد يثيدر حد -صلى اهلل عليه وسلم- رسول خدا

جرٌ نهُما شجرةٌ أوْ جدارٌ أوْ حيهِ فإنْ حالتْ بيمْ علسلِّيمْ أخاهُ فلأحدُکُ يإذا لق»

 .1«ضاًيهِ أيسلِّمْ عليهُ فليثمَّ لق
، يواريا دياز شما با دوستش مالقات نمود، به او سالم بدهد. و اگر درخت  يکيهرگاه، »

 «.ان آن دو فاصله انداخت، و دوباره دوستش را مالقات کرد، مجدداً به او سالم دهديم

  :ديگويم -رضي اهلل عنه- بن مالکانس

تماسون فإذا استقبلهم شجرة أو ي صلى اهلل عليه وسلم هللا کانَ أصحابُ رسولِ»

 .2«بعضٍ علىم هُمَ بعضُذا التقوا من ورائها سلَّإناً وشماالً ويميتفرقوا  الکمة

رفتند. پس اگر به درخت يگر ميکديبا  -صلى اهلل عليه وسلم- )اصحاب رسول خدا

کردند. و يت آن، عبور مشدند و از سمت چپ و راسيدند، پراکنده ميرسيم ياا تپهي

گر سالم يکديکردند، به يگر مالقات ميکديا تپه، با يکه بعد از آن درخت  يهنگام

 دادند(.يم

                                                           

 ( تأليف آلباني.641( و حديث، صحيح است. نگا: الصحيحة )0255ابوداود ). 1

( و بخاري در األدب المفرد 200( و ابن السني در عمل اليوم والليلة )4/95الزوائد )هيثمي در مجمع. 2

 ( و هيثمي آن را صحيح دانسته است.6566)



اس يرود با افراد فوق، قيرون ميشود و سپس بيکه وارد مجلس م يجهت کسنيبد

عمل ن، يرا ايرود، سالم بدهد. زيرون ميا بيگردد يهرگاه، وارد مجلس م يعنيشود. يم

 گردد.ياست که باعث اجر و پاداش م يکين

 

 هنگام وارد شدن به مسجد ،آداب سالم

شود، در آغاز دو رکعت يکه وارد مسجد م يکس :ديگويم -اهللرحمه-م يابن ق

 .1د و به مردم سالم بدهديايبخواند سپس ب المسجدتحية

د مسجد شد و نماز وار يداند که فرديم -رضي اهلل عنه- ث رفاعهيل آن را حديو دل

السالم، کيوعل» :فرمود -صلى اهلل عليه وسلم- خواند سپس آمد و سالم داد. رسول خدا

 يم است. وليابن ق ين، رأيد دانست که ايبا .2«يرا تو نماز نخوانديدوباره نماز بخوان ز

نکه وارد مسجد شد، يوجود ندارد که شخص، به محض ا يليگونه دلچيقت هيدر حق

از مسجد  ياث فوق از او صحبت شده در گوشهيکه در حد يد شخصيو شا سالم ندهد

و دور از مردم بود. لذا ابتدا نماز خواند سپس آمد و سالم داد. پس بهتر است که هرگاه، 

مسلمان وارد مسجد شد، ابتدا به برادران مسلمانش، سالم دهد. سپس، دو رکعت نماز 

 بخواند.

 يا فرضيکه شما مشغول خواندن نماز نفل  يحالبه شما سالم داد در  يو اگر کس

 يطور ين قرار دهيزم يو آن را به سو يد، سنت است که کف دستت را باز کنيهست

                                                           

 (.2/069) زادالمعاد. 1

( صحيح دانسته است. 459( و آلباني آنرا در صحيح سنن ابي داود )405( و ابوداود )952ترمذي ). 2

 اند.( از ابوهريره رضي اهلل عنه روايت کرده915( و مسلم )6/640همچنين اين حديث را امام بخاري )
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السالم. چنانچه در کميو عل يي:نکه بگويات باشد. بدون اچهره يکه پشت دستت به سو

 .1گر آمده استيد يهاح مسلم و کتابيصح

حالت اول نزد جمهور  يد. وليشت سبابه، اشاره کنبا انگ :نديگوياز علما م يبعض

 ن است.يبهتر است و قول راجح هم هم

 

 آداب سالم دادن به خایواده

سالم  يشد، طورياش موارد خانه -صلى اهلل عليه وسلم- اهلللاگر هنگام شب، رسو

 .2ش را بشنوديدار است صدايکه ب يدار نشود و کسيده، بيداد که فرد خوابيم

بلند سالم بدهد و باعث  يد با صدايشود، نباياش موارد خانه يگاه، کسپس هر

چقدر  -صلى اهلل عليه وسلم- د که رسول خداينياش گردد. ببت و آزار خانوادهياذ

 کند.يم ييمهربان و بزرگوار است و چه خوب، امتش را راهنما

 

 سالم دادن به اهل کتاب

 داد. بلکه از آن حضرتيکتاب، سالم نمبه اهل  -صلى اهلل عليه وسلم- رسول خدا

 :ده است که فرموديبه ثبوت رس -صلى اهلل عليه وسلم-

 .3«بالسّالمِ يهودَ وال النّصاريا الال تبدؤو»

 د(.ي، سالم ندهيهود و نصاري)به 

کند، سنت است که به آنها سالم يم يزندگ يهود و نصاريکه با  يکس يپس برا

 کم.يعلو  :ديندهد، در جوابشان بگو
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که در آن، مسلمان، مشرک،  ياز کنار مجلس -صلى اهلل عليه وسلم- اهللرسول يروز

 .1وجود داشت، گذشت و به آنان سالم داد يهوديپرست و بت

ا وارد يگذشت  ين است که هرگاه، مسلمان از کنار جمعيهم هم يحکم شرع

 سالم بدهد.رمسلمان، وجود دارد، به آنان يشد که در آن، مسلمان و غ يمجلس

سد، يآنان بنو يبرا ياا نامهيو اگر مسلمان، خواست به اهل کتاب، سالم دهد و 

 -صلى اهلل عليه وسلم- که رسول خدا يرا هنگامي. زيمن اتبع الهد علىالسالم  :ديبگو

ها مرقوم فوق را در آغاز نامه يگر از سران کفر، نامه نوشت جملهيد يبه هرقل و تعداد

 .2فرمود

 :به فرعون گفت -عليه السالم- يم آمده است که موسين در قرآن کريهمچن

 (31 :طه) ﴾َوالسمالُم َعَلى َمِن ات مَبَع اْْلَُدى﴿
 .«تيروان حق و هدايسالم به پ»

 

 نکه توبه کنديسالم یدادن به گناهکار تا ا

شدند، نه سالم يم يکه مرتکب گناه يبه کسان -صلى اهلل عليه وسلم- رسول خدا

گر که از يبن مالک و دو نفر دگفت. چنانچه با کعبيداد و نه سالم آنها را پاسخ ميم

من به  :ديگويم -رضي اهلل عنه- بن مالک. کعبن کرديتبوک سرباز زدند، چن يغزوه

دهد يا جواب ميدانستم که آينم يدادم وليسالم م -صلى اهلل عليه وسلم- رسول خدا

که بدعتش،  يو فرد مبتدع 3ا نه؟يدهد يگفتن سالم، حرکت م ش را بايا لبهايا نه؟! و آي

 ن حکم را دارد.يجاد کند، هميا يديز جدين، چيکه در د يا کسيواضح و آشکار است 
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ت کرد و از انجام بدعت، برحذر يگزار را نصحنکه فرد بدعتيمسلمان؛ پس از ا

نه به او سالم  يعنيه کند، قطع رابط يتواند با ويداشت و از عواقب آن، او را ترساند، م

 د.يدهد و نه سالمش را پاسخ گو

بدون عذر، نماز جماعت  يکند وليم يمسجد، زندگ يگيکه در همسا ين کسيهمچن

 ي، خودداريه( از سالم دادن و جواب سالم دادن ويتوان )بخاطر تنبيکند، ميرا ترک م

 که با جماعت، نماز بخواند. ينمود تا زمان

- آمده است که رسول خدا -رضي اهلل عنه- يوب انصاريت ابوايوابه ر يثيدر حد

 :فرمود -صلى اهلل عليه وسلم

صدُّ هذا يصدُّ هذا ويانِ فيلتقيهجرَ أخاهُ فوقَ ثالثِ يحلُّ لمسلمٍ أن يال »

 .1«بدأ بالسّالمي يذرُهما اليوخ
 يطور ش از سه روز، قهر کنديست که با برادر مسلمانش، بيمسلمان، حالل ن ي)برا

است که آغاز سالم کند  ين آن دو نفر، کسيبگرداند و بهتر يدنش از او رويکه هنگام د

 سالم دهد(. يگريو به د

است که قهر کردن به خاطر آن، حداکثر تا سه  يويان شد، مربوط به امور دنيآنچه ب

 شتر از آن، حرام است.يرسد و بيان ميروز به پا

که فرد از گناه و بدعتش توبه نکرده باشد  يزمان ن تاياما قهر کردن بخاطر امور د

 ابد.ييهمچنان ادامه م
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 رفتن دعوتيپذ
 

 رفتن دعوت مسلمانيحکم پذ

صلى - رفتن دعوت مسلمان است. چنانکه رسول اکرمي، پذيدوست يهااز پل يکي

  :ديفرمايم -اهلل عليه وسلم

 ، دعوتش را اجابت کن.اگر مسلمان، تو را دعوت نمود يعني، 1«وإذا دعاک فأجبهُ»

 ، حرام است.يگر سنت و بعضيد يها، واجب، و برخاز دعوت يرفتن برخيپذ

-بن عمر که منکر در آن نباشد. ا ي، واجب است به شرطيقبول کردن دعوت عروس

  :فرمود -صلى اهلل عليه وسلم- اهللرسول :ديگويم -رضي اهلل عنهما

 .2«أتهايمة فليالول لىأحدکمْ إ يعإذا دُ»
 ، دعوت کردند، آن را اجابت کند(.يشرکت در عروس ياز شما را برا يکي)هرگاه 

شرعاً بر تو واجب است که  يعنيوجوب است  ينجا امر، برايا :نديگويعلما م

 ، امور خالف شرع، نباشد.يکه در آن عروس يبه شرط يدعوت را اجابت کن

 

 آداب دعوت

 :فرمود -صلى اهلل عليه وسلم- کرما ينب :ديگويم -رضي اهلل عنه- رهيابوهر

منْ ترکَ الدّعوة ترکُ الفقراءُ وياءُ ويلها األغن يدعيمة يعامِ طعامُ الولشرُّ الطَّ»

 .3«اهللَ ورسولهُعصى فقدْ 
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 يدارند و کسانياست که افراد مستحق را از خوردن آن باز م يامهين طعام، ولي)بدتر

دعوت را اجابت نکند، از خدا و که  يو کس کنند.ياز ندارند، دعوت ميرا که بدان ن

 کرده است(. يرسولش، نافرمان

ا و شهرت، داده شود و افراد ثروتمند، يمه، آن است که به خاطر رين وليپس بدتر

است که هدف از حضور  يادآوريدعوت شوند و فقراء از آمدن به آن، منع گردند. قابل 

که به شرکت در مراسم  يدم، وقتاز مر يست. برخيها، صرفاً خوردن نيدر دعوت

نکه يا ايام توانم شرکت کنم چون غذا خوردهينم :نديگويشوند، مي، دعوت ميعروس

ست. بلکه يد دانست که صرفاً هدف، خوردن نيبخورم. با يزيخواهم چينم :ديگويم

ر يخ يآنان، دعا يد و براييد، با آنها صحبت نمايرين است که با مردم، انس بگيهدف ا

 د.يکن

  :ديفرمايم -صلى اهلل عليه وسلم- رسول خدا

 .1«جبْ فإنْ شاءَ طعمَ وإنْ شاءَ ترکيطعامٍ فل لىأحدکُمْ إ يإذا دُع»
ل يرد. سپس، اگر مي، دعوت شد، آن را بپذيياز شما به صرف غذا يکي)هرگاه، 

 ل نداشت، نخورد(.يداشت، بخورد. و اگر م

شرکت  ين مراسميوزه بودند، در چنکه ر ياز سلف، در حال يارين بسيهمچن

 کردند.ير ميخ يشان دعايکردند و به خاطر حسن خلق صاحبان خانه، برايم

طعام » :فرمود -صلى اهلل عليه وسلم- اهللرسول :ديگويم -رضي اهلل عنه- ابن مسعود

مه، واجب است و طعام روز دوم، سنت است و طعام روز سوم بخاطر ين روز ولياول

امت، رسوا خواهد يا است و هر کس بدنبال شهرت باشد، خداوند او را روز قيسمعه و ر

 .2«کرد

                                                           

 (.6095مسلم ). 1
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 ي، وجود دارد. امام بخاريرا در سندش، فرد مجهوليف است زيث، ضعين حديا

صلى اهلل - رسول خدا :ديگويم يح بخاريداند و در صحيف ميز آن را ضعياهلل نرحمه

 .1وز، محدود نساختا دو ريک يرا به  يزمان عروس -عليه وسلم

، غذا بدهد. اما آنچه يعروس يا سه روز، برايک، دو، و يپس مسلمان، اجازه دارد که 

 مه بدهد.يک وليک روز باشد و ينست که يتر است، اکيبه سنت نزد

ز وجود نداشته ين ين است که دعوت، اجابت شود و در آنجا، منکريبهرحال، هدف ا

 باشد.

ه شما را جلوتر دعوت کرده است پس اگر دو نفر، د کيرا اجابت کن يدعوت کس

که جلوتر دعوت کرده است، حق تقدم دارد و  يک روز، دعوت کردند، کسيشما را در 

جلوتر از شما مرا  يفالن :دييوبگد و به او يکن يخواهد از فرد دوم، معذرتيشما با

 دعوت کرده است.

که از نظر  يوت کسرش دعيزمان، شما را دعوت کردند، پذاگر دو نفر هم

شاوندان و ياز خو يکيت دارد. و اگر يتر است، اولوکيبه شما نزد يشاونديخو

 دارد. يشتريت بيشاوند؛ اولويزمان شما را دعوت کردند، فرد خوها همهيهمسا

شرکت کرد  ين مراسميد در چنيوجود دارد، نبا يو اگر در آن محل، منکر

از  يريد، احساس کند که حضور من باعث جلوگنکه فريان شد. مگر ايگونه که بهمان

 د.يتواند شرکت نماين صورت، ميسازد که در ايا منکر را محدود ميشود يمنکر م
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 حت استییص ،نيد

 ت، واجب استیالف( یصح

 :فرمودند -صلى اهلل عليه وسلم- رسول خدا

 .1«حْ لهحکَ فانصَوإذا استنص»
 ت کن(.يحت کرد، او را نصحي)اگر برادر مسلمانت از تو درخواست نص

آن را  -صلى اهلل عليه وسلم- امبر اکرمياست که پ يگر از آدابيد يکيحت کردن، ينص

 رود.يمحبت، به شمار م ياز شعارها يکيبه ما آموزش داده است و 

 م.يحت کنيگر را نصيکديو واجب است که ما مسلمانان، 

صلى اهلل عليه - رسول خدا گران، نزد علما واجب است.يحت ديو نص ييپس راهنما

 يبرا» :؟ فرموديچه کس يبرا :دنديصحابه پرس«. حت استين، نصيد» :ديفرمايم -وسلم

 .2«ان مسلمان و عموم آنهايشوايخدا، کتاب خدا، رسول خدا و پ

  :فرمود -صلى اهلل عليه وسلم- ن آن حضرتيهمچن

 .«انصرْ أخاکَ ظالماً أوْ مظلوماً»
 .«کن يارياشد و چه مظلوم، )برادرت را چه ظالم ب

م. اما اگر ظالم بود، يکنيرسول خدا! اگر مظلوم باشد، به او کمک م يا :صحابه گفتند

د، کمک و يکن يرين که او را از ظلم جلوگيهم» :م؟ فرموديکن ياريچگونه او را 

 .3«با اوست يهمکار
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ر معرض خطا گر ديد يهاانسان يا است و همهيژه انبيکه عصمت، و ييپس از آنجا

 يم. پس اگر مسلمانيحت کنيگر را نصيکديان، قرار دارند. بر ما واجب است تا يو نس

ش، مرتکب اشتباه شده ياز رفتارها يکيا يد که برادر مسلمانش در اجتهاد، کار و يد

حت کند و بداند که مردم، انسان ناصح را با دعا، يد نزد او برود و او را نصياست، با

 کنند.يخوب، استقبال ممحبت و برخورد 

 «.بکارياند و منافقان فرمؤمنان ناصح» :ديگويم -رضي اهلل عنه- طالبيبن ابيعل

کند و آنها ياش انتقاد منيد که در مجالس، از برادران ديديرا د يپس هرگاه، شخص

ها که با آن يبرد اما هنگامير سؤال ميآنها را ز يت و آبرويثيد و حيگويراه ميرا بد و ب

د که او به خدا، رسول خدا و مؤمنان، يکند، بدانيحت نميشود، آنان را نصيروبرو م

 کند.يانت ميخ

رود يد، نزد او ميبرآ ين است که اگر درصدد اصالح فرديمؤمن ا يهااز نشانه يکي

پردازد. و آن قدر يحت او ميبه نص يو نرم يبرد و با شفقت، مهربانيو او را به خلوت م

، هدفش بدنام کردن فرد يدهد تا او را اصالح کند. اما اگر کسيکارش ادامه م نيبه ا

ن کار، محاسبه خواهد کرد و يد بداند که خداوند او را به خاطر ايمسلمان  است پس با

 داند.يتش را خوب مين

نموده که دعوت آنها بر  يادآوريامبران را يم روش دعوت پيخداوند در قرآن کر

 :ديگويم -عليه السالم- ود هاست. نوححت استوار بينص

 (31 :اعراف) ﴾أُبَ لُِّغُكْم رَِساالِت َرِّبِّ َوأَْنَصُح َلُكمْ ﴿
 .«کنميحت ميرسانم و شما را نصيپروردگارم را به شما م يهااميپ»

  :ديگويبه قومش م -عليه السالم- امبر خدا صالحيو پ

 (17 :اعراف) ﴾َرِّبِّ َوَنَصْحُت َلُكمْ يَا قَ ْوِم َلَقْد أَبْ َلْغُتُكْم رَِسالََة ﴿
 «.ت کردميام پروردگارم را به شما رساندم و شما را نصحيقوم! پ يا»
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ش يحت را در پيده خداوند، راه نصين بندگان برگزيامبران، ايم که پيکنيمشاهده م

شباهت داشته باشد،  يم که هر کس، به گروهيم و بدانينگونه باشيد ايگرفتند و ما هم با

 رود.يجزء آن گروه به شمار م

 

 حتیآداب یص

انه يمخف -6در گفتار،  ينرم -1اخالص،  -0 :دارد که عبارتند از يحت، آدابينص

 حت کردن.ينص

ن يم. ايشويم و مرتکب خطا ميستيشود. ما هم معصوم نياد دچار اشتباه ميانسان، ز

است و در  يعيطب يمران، ايکنم تا فرد ناصح بداند که خطا و نسينکته را تکرار م

حت کردن، تعصب به خرج داد. شاعر يد در نصيسرشت انسان، نهفته است. لذا نبا

 :ديگويم

 ما ساء قط يمن ذا الذ
 

 فقط لحسنىمن له او 
 

کرده  يکيوجود دارد که فقط ن يهرگز دچار اشتباه نشده است و چه کس يچه کس

 باشد.

  :ديگويگر ميد يشاعر

 هيفب يد مهذباً ال عيتر
 

 دخان فوح باليهل عود  و 
 

 يکه بو يسراغ دار يا عودينداشته باشد. آ يبيچ عيکه ه يخواهيم ياانسان وارسته

 دود نداشته باشد. يزد وليخوش از آن برخ

 :ديگويگر از شعرا ميد يکي

 خا ال تلمهلست بمستبقٍ أو
 

 الرجال المهذبُ يأثعثٍ  يعل 
 



سرزنش  يز کوچکينکه او را به خاطر چير امگ يگذاريرا نم يچ برادريتو ه

 .يب و نقص، سراغ داريعيب يا افرادي. آيينمايم

 :ديگويگر ميد يشاعر

 اه کلهايسجا يترض يمن ذا الذ
 

 بهيمع المرء بنآل أن تعد يکف 
 

ک ي يبزرگوار يده باشد. برايش، پسنديرفتارها يد که همهيشناسيرا م يچه کس

 ش، محدود و قابل شمارش باشند.يهابياست که ع ين قدر کافيانسان، هم

صلى اهلل عليه - از عادات رسول خدا يکيحت کردن در خلوت، يم که نصيد بدانيبا

شود. شاعر يم ييرد، باعث رسوايانجام گ يکه در انظار عموم يحتيرا نصيبود. ز -وسلم

 :ديگويم

 انفراد يبنصحک ف يتغمدن
 

 الجماعة يحة فيالنص  جنبنيو 
 

 ن الناس نوعين النصح بفإ
 

 ض استماعهفأر خيتوبلمن ا 
 

 يمرت أيو عص يفإن خالفتن
 

 فال تجزع إذا لم تلق طاعة 
 

حت کردن من در حضور يت کن. و از نصي، مرا نصحيخواهيهرچه م ييدر تنها

رود که من يخ به شمار ميتوب يحت کردن در انظار عموم، نوعيرا نصيز کن. زيمردم، پره

و دستورم را اطاعت  يندارم به آن گوش فرادهم و اگر با من مخالفت کرددوست 

 شان خاطر مشو.ينشد، پر يبردار، پس اگر از تو فرمانينکرد

ه يم را به من هديبهايرا که ع يد کسيخداوند ببخشا» :گفتيم -رضي اهلل عنه- عمر

 داد.يش فرا مکردند، به سخنان آنان گويحت ميکه صحابه او را نص يو هنگام« دهد
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 جواب دادن عطسه
 پاسخ گفت یهنگام جواب دادن و چگویگ -1

 :ديفرمايم -صلى اهلل عليه وسلم- رسول خدا

 .1«تهُوإذا عطسَ فحمداهللَ فشمِّ»

 اهلل(.هلل گفت، در جوابش بگو، برحمککه مسلمان، عطسه زد و الحمد ي)وقت

  :ديفرمايم -صلى اهلل عليه وسلم- گر رسول اکرميد يثيدر حد

 .2«ثاؤبکرهُ التيحبُّ العطاسَ ويإنَّ اهللَ »

 دارد(.يدن را ناپسند ميازه کشي)خداوند، عطسه زدن را دوست دارد و خم

را يطان. زيدن از جانب شيازه کشيپس عطسه زدن، از جانب خداوند است و خم

از  يمتن، رحيگردد. و ايقلب و انشراح صدر م يهاانيعطسه زدن، باعث باز شدن شر

« الحمدهلل»د يداند. لذا هنگام عطسه زدن بايجانب خداوند است که رازش را بهتر م

 گفت.

- کرد. رسول خدا يريد جلوگيکه ممکن است با ييدن، تا جايازه کشياز خم يول

  :فرمود -صلى اهلل عليه وسلم

اهللُ  رحمکيا رحمکَ اهللُ، فإذي :قلْ لهُ أخوهُيالحمدهلُل ِول قل:يکمْ فلإذا عطسَ أحدُ»

 .«صلحُ بالکميکمُ اهللُ ويهديقلْ يفل

 :ديالحمدهلل. و برادر او در جوابش، بگو :دياز شما عطسه زد، بگو يکي)هرگاه 

 :ديزننده در جوابش بگورحمک اهلل، عطسهي :که به او گفت ياهلل و هنگامرحمکي

 صلح بالکم(.ياهلل وکميهدي
                                                           

 (.2612صحيح مسلم ). 1

 (.2/909( و مسند احمد )5/620بخاري ). 2



صلى اهلل عليه - دو نفر نزد رسول خدا :ديگويم -صلى اهلل عليه وسلم- بن مالکانس

 :از آنها گفت يکيدر جواب  -صلى اهلل عليه وسلم- امبر اکرميعطسه زدند. پ -وسلم

به  -صلى اهلل عليه وسلم- که آن حضرت ينداد. فرد ي، پاسخيگرياهلل. و به درحمکي

 يول يادعطسه زد به او جواب د يرسول خدا! فالن يا :اش جواب نداد، گفتعطسه

او،  :فرمود -صلى اهلل عليه وسلم- ؟ رسول خدايمن عطسه زدم، به من جواب نداد

 .1يهلل نگفت تو الحمد يهلل گفت ول الحمد

 :فرمود -صلى اهلل عليه وسلم- اکرمينب :ديگويم -رضي اهلل عنه- ياشعر يابوموس

 .2«شمّتوهُاهللَ فالَ ت حمديتوهُ فإنْ لمْ اهللَ فشمِّ إذا عطس أحدکم فحمد»

اهلل. اما رحمکي :دييالحمداهلل، در جوابش بگو :از شما عطسه زد و گفت يکي)هرگاه، 

 د(.يياهلل، نگورحمکياگر الحمداهلل نگفت، به او 

هلل، واجب  الحمد :عطسه زد و گفت يم که اگر کسيابييث فوق درميپس از حد

هلل نگفت، ما هم  و الحمد اهلل. اما اگر سکوت کردرحمکي :ميياست که در جوابش بگو

 م.ييرحمک اهلل بگويد به او ينبا

 

 ه؟يا فرض کفاين است یفرض ع ،جواب دادن عطسه

ن يجواب دادن عطسه را فرض ع يد و ابن العربيز يها، از جمله ابن ابيمالک

دند که يشن ين است. پس بعنوان مثال اگر اهل مجلسيح هم هميدانند و صحيم

ک ياهلل. و جواب دادن  رحمکي :نديد در جوابش، بگويهلل، با دالحم :زننده گفتعطسه

ن است نه فرض يرا فرض عيد به او جواب بدهند. زيکند. بلکه همه بايت نمينفر، کفا

 ه.يکفا

                                                           

 (.6995( و ابن ماجه )2502( و ترمذي )2116( و مسلم )5/620بخاري ). 1

 (.0/062( و احمد )21112مسلم ). 2
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ا ين بود که هنگام عطسه زدن، دست يا -صلى اهلل عليه وسلم- عادت رسول خدا

 .1اوردين بييپاش را يگرفت تا صدايدهان مبارکش م يلباسش را جلو

 ش را بلند نکند.يپس سنت است که مسلمان، هنگام عطسه زدن، صدا

  :فرمود -صلى اهلل عليه وسلم- گر، رسول خدايد يثيدر حد

 .2«شمّتْ أخاکَ ثالثاً فما زادَ فهوَ زکامٌ»
 ين، عطسه زد، سرماخوردگيش از ايبرادرت را بده. و اگر ب ي)سه بار، جواب عطسه

 است(.

اهلل. و رحمکي :هلل، در جوابش بگو الحمد :ک بار عطسه زد و گفتي ير کساگ يعني

 :ن بار، عطسه زد، به او بگويچهارم ياهلل. اگر برارحمکي :بار دوم و سوم هم به او بگو

 ت بخشد.يخداوند، تو را عاف

صلى اهلل عليه - عطسه زد. آن حضرت -صلى اهلل عليه وسلم- نزد رسول خدا يمرد

صلى اهلل - که دوباره عطسه زد، رسول خدا ياهلل. اما هنگامرحمکي :و گفتبه ا -وسلم

 .3«ن مرد، سرماخورده استيا» :فرمود -عليه وسلم

ن يا» يبا گفتن جمله -صلى اهلل عليه وسلم- رسول خدا :ديگوياهلل مم رحمهيابن ق

 يدعا از بهيمار است و نيادآور شود که او بيخواست يم« مرد، سرما خورده است

 ت دارد.يعاف

ن به آن يان کرد. همچنيش از سه بار، بينکه عذر جواب ندادن به عطسه را بيگر ايد

را اگر ياش باشد زيماريب يد به فکر مداوايمار است و بايمرد، تذکر داد که ب

 شود.يش دشوار ميرد و مداوايگياش شدت ميماريکند، ب يانگارسهل

                                                           

 ( تأليف آلباني.0500صحيح الجامع ) :( و نگا2/021(، احمد )2500(، ترمذي )0521ابوداود ). 1

 (.9560الجامع )صحيح و موقوفاً و نگا:( مرفوعاً 0590 -0590ابوداود ). 2

 (.2119مسلم ). 3



سرتاسر حکمت، رحمت،  -صلى اهلل عليه وسلم- د دانست که سخنان رسول خدايبا

 .1ت استيعلم و هدا

 :فرمود -صلى اهلل عليه وسلم- گر آن حضرتيد يتيو در روا

الثَّالثة فهوَ مزکومٌ وال  تشمّتهُ  ي، فإنْ زادَ علسهيجل شمتهيإذا عطس أحدکُمْ فل»

 .2«بعد الثّالثِ

شتر از سه ياهلل. اما اگر بکرحمي :دينش بگوينشاز شما عطسه زد، هم يکي)هرگاه، 

 يعنيگر، جوابش را ندهد يد بداند که سرما خورده است و ديبار، عطسه زد، با

ت يعاف يش دعايشتر از سه بار، عطسه زد، براياگر ب :نديگويد(. علما مياهلل نگورحمکي

 د.ينما

د يديشنهلل او را ن شما الحمد يهلل گفت ول عطسه زد و الحمد ياگر کس :اول يمسأله

هلل گفته است. در  د که الحمديد و شما دانستيکه کنارش نشسته است، شن ياما فرد

 د کرد؟ يچه با ين حالتيچن

شما  يهلل گفتن او برااهلل گفت. اما اگر الحمد رحمکيد به او ين صورت، بايدر ا

 د.يياهلل، نگورحمکيمحرز نشد، به او 

 يادآوريد يکند بايهلل را فراموش م لحمدزند و ايکه عطسه م يا کسيآ :دوم يمسأله

 شود؟

ده يپسند يد کرده و امرييآن را تأ يادآوريگر يد ياز علما ياو عده يامام نوو

نزد ابن مبارک عطسه زد و  ين مردين کرد. همچني، چنيميم تياند. چنانچه ابراهدانسته

؟ آن مرد گفت: ديعطسه زد، چه بگو يهرگاه، شخص :هلل نگفت. ابن مبارک گفت الحمد

 است. يک رأين، ياهلل گفت. البته ارحمکيجه، به او يد. در نتيهلل بگو الحمد
                                                           

 (.2/006زادالمعاد ). 1

 ( حسن دانسته است.2/006( و ابن قيم اين حديث را در زادالمعاد )0520سنن ابي داود ). 2
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 يد فرديان گرديرا چنانچه بيست زي، الزم نيادآورين است که يح، ايصح ياما رأ

صلى اهلل - هلل نگفت. آن حضرتعطسه زد و الحمد -صلى اهلل عليه وسلم- اکرم ينزد نب

الزم  يادآورياگر  .1کرد يادآورياهلل گفت و نه او را رحمکينه به او  -عليه وسلم

 يه برايتنب ين، نوعيکرد. و اين کار را ميا -صلى اهلل عليه وسلم- بود، رسول خدايم

هلل  که شخص، خودش را از برکت الحمد يرود. پس هنگاميآن شخص به شمار م

 .2ز محروم گردديد از برکت دعا نيکند، بايگفتن، محروم م

- ز که در مجلس رسول خدايان نيهودين است. يد دانست که قول راجح، هميبا

صلى اهلل عليه - گفتند و آن حضرتيهلل م زدند و الحمديعطسه م -صلى اهلل عليه وسلم

خداوند شما را  يعني .3«صلح بالکمياهلل وکميهدي» :گفتيدر جواب آنان م -وسلم

 .ديت کند و حال شما را اصالح نمايهدا

ان به يهوديد. ييمالحظه نما -صلى اهلل عليه وسلم- حکمت را در سخنان رسول خدا

آنان، طلب رحمت شود  يستند پس چگونه برايرحمت ن يستهياز دارند و شايت، نيهدا

ت يرند، به هداينکه مورد رحمت قرار گياند. آنها قبل از اکه مخالف رحمت يدر حال

رحمت نکرد و  يآنان دعا يبرا -هلل عليه وسلمصلى ا- از دارند. لذا رسول خداين

  :ت کرد و فرموديهدا ياهلل نگفت بلکه دعارحمکي

 .«صلح بالکميکم اهلل ويهدي»

 

                                                           

 (.2116( و صحيح مسلم )5/620صحيح بخاري ) :نگا. 1

 (.2/002زادالمعاد ) نگا:. 2

( و حاکم 105( و بخاري در األدب المفرد )066، 0/055(، احمد )2591)(، ترمذي 0594ابوداود ). 3

 اند.(.  اين حديث را ترمذي، نووي و حاکم، صحيح دانسته0/214)



 ماریادت بیع

 :فرمود -صلى اهلل عليه وسلم- رسول خدا

 .1«دهُعُفَ ضَرِوَإذا مَ»

 ادتش برو(.يض شد، به عي)هرگاه مسلمان، مر

ان مسلمانان به شمار يو محبت، م يدوست يهاگر از پليد يکيض، يادت مريع

ض شد، يکه مر يهنگام يعنياست که مسلمان بر برادر مسلمانش دارد.  يرود. و حقيم

 ادتش برود.يبه ع

از آنها  يان برخيدارد که به ب يليض، آداب و فضايادت مريد دانست که عيبا

 :ميپردازيم

  :فرمود -صلى اهلل عليه وسلم- رسول خدا

 [1536 :]مسلم .«رجعَي حتى ةِخرفة الجنَّ يلْ فزَيَضاً لمْ يمن عادَ مر»

بهشت بسر  يهاکه برگردد، در باغ يرود، تا زمانب يضيادت مري)هر کس، به ع

 برد(.يم

- رفت. آن حضرتيارانش ميادت يز به عين -صلى اهلل عليه وسلم- رسول اکرم

 يش دعايرفت و برا -رضي اهلل عنه- اصوقيادت سعدبن ابيبه ع -صلى اهلل عليه وسلم

  :ر نمود و به او گفتيخ

 .2«بکَ آخرونَ ضرينتفعَ بکَ أقوامٌ وي حتىکَ أنْ تخلف ولعلَّ»

گر ]کفار[ يد ياز ]مسلمانان[ از تو سود ببرند و گروه يو افراد يد تو زنده بماني)شا

 نند(.ياز تو ضرر بب

                                                           

 (.2612مسلم ). 1

 (.6124( و مسلم )5/1بخاري ). 2
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رفت و  -رضي اهلل عنه- ادت جابريعبه  -صلى اهلل عليه وسلم- رحمت ين نبيهمچن

 خت و او را به هوش آورد.يجابر آب ر يهوش است. پس وضو گرفت و رويد که بيد

ن رفت و ينشهيباد يادت مرديبه ع -صلى اهلل عليه وسلم- امبر اکرمين پيهمچن

  :که بر او وارد شد، گفت يهنگام

 .«شاءاهللال بأس طهور إن»
 گردد(.يگناهان م ياعث پاکشاءاهلل بندارد ان ي)اشکال

زند ي، شعله ميرمرد کهنسالياست که در پ يهرگز، بلکه تب :ن گفتينشهيآن مرد باد

در «. ن صورتيپس بله، در ا» :اهلل فرمودارت او هستند. رسوليکه قبرها در انتظار ز

 د.يگرديم ين تب، کمرش را شکست و باعث هالکت ويجه، همينت

ادت ين بود که هرگاه، به عيچن -لى اهلل عليه وسلمص- عادت مبارک آن حضرت

و محبت، دست  ينشست و به خاطر دوستينش ميبر بال يرفت، اندکيم يضيمر

 کرد.يش دعا ميگذاشت و برايمار ميب ينهيمبارکش را بر س

 

 ادتیآداب ع

از  يکينکه او، يمار رفت مگر ايادت بيد به عيک بار باينزد اهل سنت، هر سه روز 

نزد  مانند آنها. پس نبايد يا کسيک باشد. مثل پدر، فرزند، برادر و يشاوندان نزديوخ

 م.ياو شو يم که باعث خستگيرفت و آمد کن يامار به اندازهيب

 يماريدچار ب يو :ديگويبن مهران، ملقب به اعمش ممانيدر شرح حال سل يذهب

رفتند و به کثرت يادتش ميع د. مردم بهيمار گردي، بيمدت طوالن يبرا يعنيشد  يمزمن

اش را بر يماريسرانجام، ب که او را خسته کردند. ييکردند تا جاينزد او رفت و آمد م

اش يماريب ير بالش خود نهاد. پس هر کس که دربارهينوشت و آن را ز يکاغذ

 يريت کثيکه جمع يو هنگام بخوان! :گفتيآورد و ميرون ميد، آن کاغذ را بيپرسيم



خداوند  :گفتينهاد و مير بغل ميخاست و بالش خود را زيرفت، برميادتش ميبه ع

 ض شما را شفا داد!يمر

د هنگام خواب، يض، انتخاب کند. و نبايادت مريع يرا برا يد وقت مناسبيمسلمان با

 ادتش برود.يمار، به عيا نماز خواندن بياستراحت، غذا خوردن و 

مار، ينزد ب ياديکننده مدت زادتيکه شخص ع ن استيادت ايگر از آداب عيد يکي

به  يگريد يماريروند، بيمار ميادت بيکه به ع ياز مردم، هنگام ينماند. چنانکه بعض

ز خالف آداب ين خود نيماند که ايا دو ساعت نزد او ميک ي يعنيند. يافزايش ميماريب

 باشد.يادت ميع

داشت، صحتش را به او گوشزد  ياساده يماريکه ب يرفت يادت کسيپس هرگاه، به ع

کردم که حالت يماشاءاهلل، فکر نم :نما و بگو يادآورياش را به او يضيمر يکن و آسان

ن يا يءاهلل، به زودشات بخشد. انين قدر خوب است. خداوند، تو را شفا دهد و عافيا

 اور.ينها به زبان بيمانند ا ي، تو را رها خواهد کرد. و کلماتيماريب

با  يض برود و طوريکننده( نزد مروسي)مأ ياکننده با چهرهادتيطور نباشد که عنيا

از مردم که خداوند آنها را  يد. بعضيفزاياش بيماريبه ب يماريک بياو صحبت کند که 

برد و ين حالت بسر ميکنند که در بدتريوانمود م يض طوريت کند، به مريهدا

ت کند و ياو الزم است که در مورد اموالش، وص ندارد و بر يچگونه عالجياش هيماريب

ف مردگان به يمار را در رديکنند که بيصحبت م يد. و طوريم نماياش را تقسترکه

 آورند.يشمار م

در  يانسان، نقش بزرگ يت روحيرا وضعين رفتار، اشبتاه است زيد دانست که ايبا

د که يمار، بوجود آوريدر ب ن احساس رايد ايکند. اگر شما بتوانيفا ميشخص، ا يزندگ

 ياو گردد. لذا هرگاه، نب ين مطلب باعث بهبودياو سالم و تندرست است، ممکن است ا

  :گفتيرفت ميم يماريادت بيبه ع -صلى اهلل عليه وسلم- اکرم
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 . «شاءاهللال بأس طهور إن»
 شود انشاءاهلل(.يگناهان م يشاءاهلل باعث پاکندارد ان ي)اشکال

 رح آن گذشت.چنانچه ش

ندارد و  ياديز يد که با مرگ، فاصلهيرفت يمارياگر شما نزد ب :نديگوياما علما م

د که باعث ييبه او بگو يد سخنانين صورت باياش وجود ندارد، در ايبه بهبود يديام

 ادت است.ين سنت، عيدوار شود. ايحسن ظن او به خدا گردد و به رحمت خداوند، ام

 :ديگوياز شعراء م يکي

 ب فعدتهيمرض الحب
 

 هيعل يفمرضت من خوف 
 

 يعودنيب يالحب تىو أ
 

 هيلإ يت من نظريفشف 
 

ز يمن نش نگران شدم يادت او رفتم و از بس که برايمار شد. پس به عي)دوستم ب

 افتم(.يادت من آمد. پس از نگاه به او، شفا يمار شدم. و دوستم به عيب

 الإواهلل جئتکم زائراً 
 

 يل يرض تطووجدت اال 
 

 عن بابکم يوجه ينثنأال 
 

 ياليال تعثرت بأذإ 
 

م در هم ين برايدم که زميارت شما آمدم، ديسوگند به خدا که هرگاه به قصد ز

گردم، دامنم مانع يشما برم يگردد و هرگاه، از دروازهيشود و جمع ميده ميچيپ

 شود.يبازگشتم م

 :ديگويم مو ابوتما

 نعودکم ناکميإذا مرضنا أت
 

 کم ونعتذريوتذنبون فنأت 
 

د، يشويم. و هرگاه شما مرتکب گناه مييآيادت شما ميم به عيشويمار ميهرگاه ما ب

 م.يکنيم يم و از شما عذرخواهييآينزد شما م



 :ديگوياد خداوند مي يگر دربارهيد يشاعر

 نا بذکرکميإذا مرضنا تداو
 

 اناً فننتکسيحنترک الذکر أو 
 

اد شما را يکه  يم و هنگاميکنياد شما خود را معالجه ميم، با يشويمار ميب هرگاه

 شود.يم، حال ما خراب ميکنيترک م

کند و  ياد شوخيد و زيا سخن بگوياد از دنيض، زيد نزد مريکننده نباادتيع

 ادت را کوتاه کند و برود.يرمناسب به زبان آورد، بلکه مدت عيغ يهاحرف
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 جنازه عییتش

 

 جنازهعییلت تشیفض

 :ديفرمايم -صلى اهلل عليه وسلم- خدالرسو

 .1«إذا ماتَ فاتّبعهُ»
 اش شرکت کن(.جنازهعيي)هرگاه مسلمان فوت کرد در تش

اش نکه جسميبعد از ا يگر از حقوق مسلمان بر مسلمان است. حتيد يکين، يا

 ياش شرکت کنجنازهعييد در تشين برود، باز هم باييعل يروح شود و روحش به اعليب

 يش شفاعت و طلب رحمت کنيو هنگام نماز خواندن بر او، برا ييو حقوقش را ادا نما

او غائبانه،  يو برا يکه به خاک سپرده شد، دعا کردن در حقش را ادامه ده يو هنگام

 .يدعا کن

که مسلمان بر مسلمان دارد که  يو حقوق يمانيمان ايو پ ين است اخوت اسالميا

 ز ادامه دارد.يشود. بلکه پس از وفاتش نياتش محدود نميط به دوران حفق

 :اهلل فرمودکند که رسوليت ميف، روايضع يبا سند يرا ترمذ يثيحد

 .2«هِ منْ حقّهايما عل ينْ تبعَ جنازةً وحملها ثالثَ مرّاتٍ فقدْ قضمَ»
را که آن جنازه  يع کند و سه بار آن را بر دوش نهد، حقييرا تش يا)هر کس، جنازه

 بر او دارد ادا نموده است(.

صلى اهلل عليه - اهللاند، رسولت کردهيو مسلم آن را روا يگر که بخاريد يثيدر حد

 :فرمود -وسلم

                                                           

 (.2612مسلم ). 1

الجامع ا در ضعيفگويد: اين، حديث غريبي است. همچنين آلباني آن ر( و مي6506روايت ترمذي ). 2

 ( ضعيف دانسته است.0069)



تدفنَ فلهُ  حتىمنْ شهدها راطٌ وَيقهَا فلهُ يعل يصلّي حتىمن شهدَ الجنازةَ »

 .1«نِيمينِ العظيبلمثلُ الج» :راطانِ؟ قالَيو مَا الق :لَيق«. راطانيق
ک يخوانند بماند، يکه نماز م يحاضر شود و تا زمان ياجنازهعيي)هر کس، در تش

ت دفن گردد، ينکه ميرسد. و هر کس به حضورش ادامه دهد تا ايراط پاداش به او ميق

)به اندازه دو کوه  :راط، چقدر است؟ فرموديدو ق :دنديرسد( پرسيراط به او ميدو ق

 بزرگ است(.

 دارد. ياست و چه پاداش بزرگ يد که چه کار آساني! مشاهده کنيخوانندگان گرام

 

 تيآداب جنازه و تعز

- ن است. ابن عمريلت هم هميش جنازه، سنت است و فضيشاپيحرکت کردن پ

  :ديگويم -رضي اهلل عنهما

 .2«مشونَ أمامَ الجنازةيهِ وسلّم وأبا بکرٍ وعمرَ ياهللُ عل صلى يتُ النّبيرأ»
دم که يرا د -رضي اهلل عنهما- ، ابوبکر و عمر-صلى اهلل عليه وسلم- اکرم ي)نب

 کردند(.يش جنازه، حرکت ميشاپيپ

که  ياده، سنت است اما کسيشخص پ يجنازه، برا يپس حرکت کردن در جلو

اده، پشت سر جنازه ين اگر شخص پيهمچن پشت سر جنازه حرکت کند.رود، يسواره م

 ندارد. يحرکت کند، اشکال

  :ديگويم -رضي اهلل عنها- هيام عط

                                                           

 (.100( و مسلم )2/15بخاري ). 1

گويد: اين، اشتباه است. بلکه ( و مي6100( و نسائي )6554، 6555( و ترمذي )6951روايت ابوداود ). 2

(. و در مورد صحت اين 2/4( و احمد )6042مرسل بودن حديث، درست است و روايت ابن ماجه )

 ( مراجعه کنيد.661، 2/664لخيص الحبير )التحديث به
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 .1«نايعزمْ عليولمْ  نا عن اتّباعِ الجنائزينه»
 نبود(. ين منع، قطعيم اما ايجنازه، منع شدعيي)ما زنان از شرکت در تش

را زن از نظر يشوند. ز يريجنازه، جلوگعييپس الزم است که زنان از شرکت در تش

کند و چه بسا که دچار فتنه گردد و نسبت به قضا و يم يتابيف است و بي، ضعيعاطف

ر هم باشد، حق شرکت در يکند. پس زن، هرچند که پ ي، اظهار ناخشنوديقدر اله

 جنازه را ندارد.عييتش

عت است و علما ـ يوجود دارد که مخالف با شر ياست که در جوامع ما عادات يگفتن

اند. خطاها را ن کردهييگرفته، آنها را تب ر بدهد ـ قلم بدستيخ يکه خداوند به آنها جزا

 :ن عادات، عبارتند ازياز ا ياند. برخخوب، اشاره کرده يروشن ساخته و به کارها

بلند و  يه با صدايمه و غذا دادن، گريت، برپا کردن خيتعز ياجتماع کردن برا

 اوند.ر خدياز تقد يتيبان و نارضاي، زدن به سر و صورت، پاره کردن گريخواننوحه

که توجه حاضران را به  يت، طوريدن در مراسم تعزيکردن و خند ين شوخيهمچن

که علما  يگريد يا، و انجام کارهايدر امور دن يطوالن يهاا صحبتيد و يخود جلب نما

 باشد.ياند، خالف شرع مان آنها پرداختهيبه ب

صلى اهلل - متمحبت بود که رسول رح يهااز پل يد، تعداديان گرديآنچه تاکنون ب

ن يدند و اياران بزرگوارش به آن صفات، آراسته گرديان فرمود و يآنها را ب -عليه وسلم

ر بود. و ينظيدند و اجابت آنها در تمام ابعادش، بيها را در عالم واقع، تحقق بخشيژگيو

 يشان، جاقلب يدايکه در سو ييشان را ماالمال ساخت تا جاي، دلهاين امور اخالقيا

لت، عروج کردند. يع فضيرف يهاقلهن گونه به يد و اياش هم آشکار گردو ثمره گرفت

، يکه بجز بندگان خالص خدا و متمسکان به کتاب و سنت و اخالق اسالم يعروج

 تواند بدانجا برسد.يگر نميد يکس

                                                           

 (.194( و مسلم )2/54بخاري ). 1



م که همچنان دروازه، باز است و اسباب )صعود( به ييگويان، خدا را سپاس ميدر پا

ن تجارت، يم و اينکه با خدا تجارت کنيست مگر ايشود. پس بر ما نيم همه عرضه

 م.ين نسل بزرگ )صحابه( بشويابد که متخلق به اخالق اييتحقق م يزمان

که  يان رتبهيم، به باالتريريش گيم و راه صحابه را در پين کار را انجام دهياگر ا

که  ييبه جا يعنيد. يم رسيابد، خواهين به آن دست يزم يت، در رويممکن است بشر

 فرشتگان، با ما مصافحه کنند.
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 یابين دوستيیآ
 

 ت شدیدیترب ،که صحابه براساس آیها يیواال یهاارزش

 -صلى اهلل عليه وسلم- اکرميراث و دعوت نبيرت، ميها را از سر قلبيفن تسخ

 يعنين امت ين ايشگامان نخستيگونه که پم آنيشويت ميم و براساس آن، تربياآموخته

 يان برخين بحث کوتاه به بيت شدند. و در اين تربيهم اجمعيعلاهللصالح رضوانسلف 

 :ميپردازين فن بزرگ بر آنها استوار است، ميکه ا ياز عناصر
 

 فرو بردن خشم -1

صلى اهلل - ان داشته است و رسول اکرميم بين فن را در قرآن کريخداوند اصول ا

اش، آنها را به ما آموخته است. خداوند ، عمل و اخالق برجستهز با سخنين -عليه وسلم

 :ديفرمايمتعال م

  ﴾َواْلَكاِظِمَْي اْلَغْيَظ َواْلَعاِفَْي َعِن النماِس َواللمُه ُيُِبُّ اْلُمْحِسِنْيَ ﴿
 .(063 :آل عمران)

برند و از مردم، گذشت يهستند که خشم خود را فرو م يزگاران، کسانيپره»

 «.دارديکوکاران را دوست ميو خداوند ن کننديم

 :ان شده استيمسلمانان سه منزلت متفاوت، ب يه فوق، برايدر آ :نديگويعلما م

 شگامان.يروها و پانهيان، ميمبتد

شود، خشم خود را فرو يم ياحتراميهستند که اگر به آنان، ب يکسان :انيمبتد ـ الف

آنها را  يند و آبرويگويلس از آنان، سخن نمدر مجاخاطر خود،  نيتسک يبرند و برايم

 امثال ماست. ين، منزلت مسلمانان عاديبرند و اينم



 برند ينکه خشم خود را فرو ميهستند که عالوه بر ا يکسان :روهاانهيب ـ م

 ياحتراميکه به آنان، ب ينزد کس يعني کنند.ياز مردم، گذشت م ﴾َواْلَعاِفَْي َعِن النماسِ ﴿
 د.يخداوند تو را ببخشا :نديگويروند و ميت مکرده اس

دن يهستند که عالوه بر فرو بردن خشم و بخش يکسان :شگامانيت ـ پ

  ﴾َواللمُه ُيُِبُّ اْلُمْحِسِنْيَ کنند. يم يکيمردم، به آنان احسان و ن
رود، با يدنش ميا به ديبرد و يم ياهيکرده است، هد يکه به او بد يکس يبرا يعني

 بوسد.يکند و او را ميصافحه ماو م
 

 یتوزنهیعدم ک -2

ان جنگ جمل، به راه افتادند و يدر جر -رضي اهلل عنهم- ريشه و طلحه و زبيعا
 -رضي اهلل عنه- طالبيبن ابيکردند. عليم ير آنها را همراهياز صحابه، با شمش يجمع

 م قرار گرفتند!ر، حرکت کردند و در مقابل هياز اهل بدر، با شمش يز با جمعين
از  يرند وليگير در برابر هم قرار مياکبر! صحابه با شمشاهلل :گفتند يبه عامر شعب

گر شرمنده يکديان در برابر هم قرار گرفتند و از يبهشت :کنند؟ گفتيگر فرار نميکدي
رش را يشمش يبود، کشته شد. عل يکه طلحه که در صف مخالف عل يشدند. هنگام

به او که کشته شده بود  ياو رفت و نگاه ياده به سوين آمد و پييپاگذاشت و از اسبش 
 يا :اش پاک کرد و گفتشيها را از ربود ـ انداخت و خاک 1از عشره مبشره يکيو 

از  ينم ولين حالت ببيار دشوار است که تو را به ايه طلحه ـ بر من بسيابومحمد! ـ کن
 :رار دهد که در حق آنان فرموده استق يخواهم که من و تو را جزو کسانيخداوند م

 (31 :)حجر   ﴾.َونَ َزْعَنا َما ِف ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍّ ِإْخَواناً َعَلى ُسُرر  ُمَتَقابِِلْيَ ﴿
 يارويها، روم و برادرانه بر تختيکشيرون ميشان بيهانهيها را از سيتوزنهيو ک»

 .«نندينشيهم م

                                                           

 اند.ده نفري که بشارت به بهشت داده شده. 1
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ز را تماشا يانگن برخورد شگفتين، و ايها را ببدل ي! عمق صفا و پاکيخواننده گرام

طلحه را  ين حال، عليبود در ع يخون جار يدند و نهرهايجنگيگر ميکديکن. آنها با 

نزد پروردگار، در  يشود که به زوديادآور ميدهد و يرد و به او سالم ميگيدر بغل م

ز و يانگن، شگفتيا که ان او خواهد شد. حقيان دارد، همنشيکه نهرها در آن جر يبهشت

 کننده است.رهيخ يانمونه

ت، خارج نشده ينکه صحابه از حالت بشرياست بر ا يل واضحين نمونه زنده، دليا

ده يا به خود ديت که دنين شکل بشريباتريفرشته هم نبودند اما در زبودند و هرگز، 

 است، جلوه نمودند.

فردا  :نارش گذشت و به او گفتکه ابن سماک از او ناراحت شده بود، از ک يمرد

م تا يکنيم و با هم صحبت مينينشيگر ميکديبا  يعنيم. يکنيگر را محاسبه ميهمد

گر يکدينه به خدا، فردا  :سماک گفتاشتباه کرده است. ابن يمشخص شود که چه کس

 م.يبخشيرا م

ن يچن تو در مورد من :نديگويکنند و نميگر را محاسبه نميکديپس افراد مؤمن، 

ن روش، اشتباه است بلکه درست آن است ي. ايبت نموديا چنان غي ين نوشتي، چنيگفت

 خداوند تو را ببخشد و از تو درگذرد. :مييکه به او بگو

 
 بذل مال و آبرو در راه خدا -3

از آنان به نام ابوضمضم در دل  يکيد که يرس يگاهين نسل مبارک )صحابه( به جايا

 کند و دست به دعايخدا م يستد. سپس رو به سوياينماز م شود و بهيار ميشب، ب

هم ندارم  ييندارم که آن را در راه تو صدقه کنم. توانا ي! مالياله :ديگويدارد و ميبرم

ا! هر کس، مرا يکنم. خدايم را وقف مسلمانان ميآبرو يم وليکه در راه تو مبارزه نما

بت کرد، عملش را کفاره ياز من غا يبه من روا داشت  يا ظلميسب و شتم کرد 

 گناهانش بگردان!!



مردم را به صدقه  -صلى اهلل عليه وسلم- ، رسول خدايت شده است که روزيو روا

رسول خدا! شما مردم را به  يا :د برخاست و گفتيبن زق نمود. علبهيکردن، تشو

م ينمايم ينم ندارم و آن را بذل کسايبجز آبرو يزيد و من چيق نموديتشوصدقه دادن، 

د. اما روز يبرگردان ياز او رو -صلى اهلل عليه وسلم- . رسول خداکه به من ستم کردند

ش را صدقه کرد، کجاست؟ خداوند، يکه آبرو يا آن کسيد يبن زعلبه» :بعد، گفت

 .1«رفتياش را پذصدقه

شان را يرود آبيان و طالبان علم بايد، بذل آبرو در راه خدا بود. لذا داعيان گرديآنچه ب

را يش را بذل نمود. زيآبرو -صلى اهلل عليه وسلم- طور که محمدند همانيبذل نما

د، ين دعوت جاويرا به خاطر اش يمال و جان و آبرو -صلى اهلل عليه وسلم- رسول خدا

دوارم که خداوند خون و جان و مال و آبرو و فرزندان و يان، اميبذل کرد. در پا

 اهلل بگرداند.إالاهلل محمد رسولراه الإله يمان را فدايهاخانواده
 :ديگويم -نيالداء علوميـ صاحب کتاب اح يغزال

بت کرد. ي، از تو غيد! فالنيابوسع يا :اهلل آمد و گفترحمه يبصر نزد حسن يمرد

بت کرده( ي)که از من غ يفالننزد  :ش آورد و گفتيخرما برا ينيک سي يحسن بصر

. در عوض، ما به تو خرما، عطا يت را به ما عطا کرديهايکيتو ن :برو و به او بگو

 م.يکرد

از مردم،  يبعض يا سهل و آسان است. ولين است که کار دنيهدف از داستان فوق، ا

ا يد و يبه تو حسادت ورز يدهند. پس اگر حسوديگران، صدقه ميشان را به ديهايکين

اش بلکه آن را جزو حسنات خود کرد، نگران نب يه تو صحبتي، عليفرد مخالف و منحرف

ک درخواست يپروردگارا! از تو  :گفت -عليه السالم- يبه حساب آور و بدان که موس

                                                           

ين حديث را بزار روايت کرده است و در سند آن فردي به نام گويد: االزوائد مييثمي در مجمعه. 1

 محمدبن مشمول است و او فرد ضعيفي است.
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- يست؟ موسيات چخواسته :ـ فرمود خواهديدانست چه ميدارم. خداوند ـ که بهتر م

 عزوجل کن. خداوند يريکردن به من، جلوگ يدرازمردم را از زبان :گفت -عليه السالم

ام. من آنان را ن کار را در حق خودم، انجام ندادهيسوگند به عزت و جاللم که ا :مودفر

 ند!!يگويراه ميدهند و بد و بيآنها مرا دشنام م يدهم وليم يام و روزخلق کرده

ده شده است و ييد و نه زايزايکه نه م يازينيگانه و بياهلل، خداوند مهربان، سبحان

ل و يف و ذلين مخلوق ضعيشنود. اي، از طرف انسان، ناسزا مندارد ييچگونه همتايه

 دهد!!يکند و به خداوند دشنام ميم يدرازده شده است، زبانيکه از نطفه آفر يريحق

  :فرمود -صلى اهلل عليه وسلم- رسول خدا :ديگويم -رضي اهلل عنه- رهيابوهر

بُِني َوَما يَ ْنَبِغي َلهُ قَاَل اللاُه تَ َعاَلى َيْشِتُمِني اْبُن آَدَم َومَ » َأماا  ،ا يَ ْنَبِغي َلُه َأْن َيْشِتَمِني َوُيَكذ 
 .1«فَ َقْولُُه لَْيَس يُِعيُدِني َكَما َبَدأَِني :ِإنا ِلي َوَلًدا َوَأماا َتْكِذيُبهُ  :َشْتُمُه فَ َقْولُهُ 

که مرا ست يسته او نيکه شا يفرزند آدم مرا ناسزا گفت در حال :ديفرماي)خداوند م

ست. ناسزا ياو نسته ين شايکه ا يکند در حاليب ميد و فرزند آدم مرا تکذيناسزا گو

 :ديگوين است که ميبش ايخداوند فرزند دارد. و تکذ :ديگوين است که ميگفتن، ا

 ده است، دوباره زنده گرداند(.يتواند آنگونه که مرا آفريخداوند نم

  :ديفرمايکه خداوند عزوجل م احمد آمده است ماما« الزهد»در کتاب 

ک بالنعم يل! أتحبب إي! ورزقتک وتشکر سواير يا ابن آدم، خلقتک وتعبُد غيعجبًا »
 يا إل شرکک نازل و يلإ ير ي. خإلير ي، وأنت فقيبالمعاص إلىعنک! وتتبغض  ينا غنوأ

 .«صاعد
را گران يتو د يام ولدهيدر شگفتم. من تو را آفرت يفرزند آدم! از کارها ي)ا

که  ي! در حاليکنيم يگران، سپاسگزاريتو از د يدهم وليم ي! من به تو روزيپرستيم

، با يازمنديکه تو به من ن يکنم! و در حاليم به تو محبت ميازم، با نعمتهاينيمن از تو ب
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شر تو  ير است وليتو سراز ير من به سوي! خيکنيم يات با من، دشمنيگناه و نافرمان

 د(.يآيال ممن با يبه سو

دهند. آنگاه چگونه ما را يرا دشنام م عزوجل از اشرار، خداوند يپس همچنان گروه

 م، دشنام ندهند؟يگناهکار يهاکه انسان

ابوبکر!  يا :به او گفت يآمده است که مرد -رضي اهلل عنه- قيرت ابوبکر صديدر س

 دهم که همراه تو وارد قبرت شود.يم يبه تو دشنام

شود نه با من. حقا که يبلکه آن، با تو وارد قبرت م :گفت -اهلل عنه رضي- ابوبکر

دهند، يکه به او دشنام م يرا دشنام، با کسيد. زيگويراست م -رضي اهلل عنه- ابوبکر

ن يا يشود. وليدهد، وارد قبرش ميکه دشنام م يشود بلکه همراه کسيوارد قبرش نم

راه يا بد و بيدشنام دهد  -رضي اهلل عنه- بکرکند که اگر به ابويفرد نادان، گمان م

 رساند.يو جهالت او را م ين، نادانيشود. و اياش همراه ابوبکر، وارد قبر مد، دشناميبگو

بلکه با تو  :در جوابش گفت -رضي اهلل عنه- د که ابوبکريهرحال مالحظه فرمودبه

دهم يم يمود که به تو دشنامن بود. و نفريز هميشود نه با من. و جوابش نيوارد قبرت م

آن  يا جزايکنم ين و چنان ميکه تو را چن :ا به او نگفتيشود. يکه با تو وارد قبرت م

 د و ... .يد يرا خواه

 
 دیتالش کن ،صلح ید و برایان دهيها را پاخصومت -5

 يسوگند به خدا که خودم را برا :گفت -رضي اهلل عنه- به عمروبن عاص يمرد

 ه( تو فارغ خواهم کرد.)پرداختن ب

 شد. ين صورت، مشغول خواهيدر ا :عمرو گفت
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مردم  يکند تا برايکه خود را فارغ م يرا کسين است زيد دانست که درست هميبا

گونه چيشود و هياوقاتش، پر م يد، همهيراه بگويتوطئه کند، آنان را دشنام دهد و بد و ب

 کند.يهوده ميمرش را صرف امور بماند و در واقع، عينم يش باقيبرا يفراغت

 (137 :بقره) ﴾َوَمْن يُ ْؤَت اْلِْْكَمَة فَ َقْد أُوِتَ َخْْياً َكِثْياً ﴿
 .«ت شده استيعنا يادير زيت شود، همانا به او خيبه هر کس، حکمت عنا»

ن ياز دانشمندان معروف تابع يکيکه  يدر برابر عامربن شعب يمرد :نديگوين ميمحدّث

، خداوند ييگوياگر راست م :. عامر گفتييگويعامر! دروغ م يا :و گفت ستاديبود، ا

 ، خداوند تو را ببخشد.ييگويمرا ببخشد و اگر دروغ م

گفتن  يبرا ي. او سخنين سخن، آن مرد، چه گفت؟! آريدن ايد بعد از شنيکنيفکر م

 جه سکوت کرد.ينداشت در نت

را  يط صلح و آشتيدهد و شراان ي، پايکه بتواند به خصومت و دشمن يپس کس

مقام و  يبوده و دارا ينکند، خصوصاً اگر فرد بزرگوار يتراشفراهم سازد و دشمن

 ن، احسان نموده است.يشتن و سپس به اسالم و مسلميباشد، نخست، به خو يمنزلت

 
 یفس یمحاسبه -6

ن يتابع يبن عمر مواجه شد و خطاب به او که عالمهبن عبداهللبا سالم يدر منا مرد

را ي! زيفقط تو مرا شناخت :. سالم گفتيهست يار بديکنم مرد بسيفکر م :بود، گفت

ن است يست. و درست هم همين يکرد که مرد خوبين احساس ميسالم در درونش چن

کند و يم يد، سرکشينمايم يند که نفسش احساس برتريچرا که انسان مؤمن، هرگاه بب

کند و يداند و نفسش را سرزنش ميودش را مقصر مشده است، خ يا دچار فراموشي

 يعنيکند يکه انسان فاجر و منافق، برعکس آن، عمل م يد در حالينمايمحاسبه م

 دهد(.ينشان م يکند )و آدم خوبيه ميخودش را نزد مردم، تزک



 :گفتيشد و خطاب به خود ميدار ميدر دل شب، ب -رضي اهلل عنه- بيدبن مسيسع

 ز.يها! برخيهمه بد پناهگاه يا

کند، ما به ين خطاب ميب، خودش را چنيدبن مسيکه سع ي! وقتيگرام يخواننده

 ا! تو ما را حفاظت کن.يم؟! خداييخودمان چه بگو

خدا( مقابل ابن  يدر حرم )خانه يح، آمده است که مرديبا سند صح يدر داستان

تاد و در انظار مردم، به او سيدانشمند امت و مفسر قرآن، ا -رضي اهلل عنهما- عباس

، ينداد. آر ياخت و جوابن اندييسرش را پا -مارضي اهلل عنه- دشنام داد. ابن عباس

دهد. بهرحال، ياو جواب نم يد وليگويدهر، ناسزا م يگستاخ، به عالمه ينينشهيباد

 ا به منيآ :داد که ابن عباس سرش را بلند کرد و گفتين همچنان دشنام مينشهيباد

عباس! آن سه  ابن يا :ن گفتينشهيکه من سه خصلت دارم؟ باد يدر حال يدهيدشنام م

باران ببارد، من خوشحال  ينيسوگند به خدا که در هر سرزم :خصلت، کدامند؟ گفت

 م.يگويدر آنجا ندارم، خدا را سپاس م يچ شتر و گوسفنديکه ه يشوم. و در حاليم

 ست؟يت چخصلت دوم :ن گفتينشهيباد

کنم يش دعا ميوجود دارد، غائبانه برا يعادل ي، قاضييهرگاه بشنوم که در جا :گفت

 هم ندارم که نزد او ببرم. ييچ دعوايکه ه يدر حال

 ست؟ين خصلت چيسوم :ن گفتينشهيباد

ر يدم آرزو کردم که سايرا که از کتاب خدا فهم ياهيسوگند به خدا، هر آ :گفت

 بفهمند. ز آن را همانند منيمسلمانان ن

از آن  -صلى اهلل عليه وسلم- است که اصحاب محمد ييواال يهانها ارزشيا

 بود که آنها را بر -صلى اهلل عليه وسلم- ن رسول خدايبرخوردار بودند. و در واقع، ا

نخوانده  درس يت کرد و اگر نه، آنان امتي، تربيمانيو اخالق ا ياساس اصول اعتقاد

ژه، يباتوجه و -صلى اهلل عليه وسلم- رسول خداکردند اما يم يبودند که در صحرا زندگ
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مردم شدند و رهبر جهان  ين الگو برايکه بهتر ييت کرد تا جايگام به گام آنان را ترب

 گشتند.

 يا شما برادريشود که سراسر خوب باشد. آيدا نميا پيکس در دنچيد دانست که هيبا

، يرممکن است. بلکه فقط بخشين، غيا نداشته باشد. يبيگونه عچيد که هيخواهيم

 تواند خوب باشد.يا دو سوم از اخالقش، ميک سوم ي، يمين

 يبوده و از مراتب اخالق يد که انسان کامليرا سراغ دار يا شما در جامعه، شخصيآ

 ر.يخ :د گفتينداشته باشد؟ با يب و نقصيگونه عچيبرخوردار باشد اما ه ييواال

ِه َعَلْيُكْم َورَْحَمُتُه َما زََكى ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد َأَبدًا َوَلِكنا اللاَه يُ زَك ي َمْن َيَشاُء َوَلْوال َفْضُل اللا ﴿

 (10 :نور) .﴾َواللاُه َسِميٌع َعِليمٌ 
از شما پاک  يچ فرديشد، هرگز هيشامل حال شما نم ياگر فضل و رحمت اله»

گرداند و خداوند شنوا و يخداوند هر کس را بخواهد، پاک م يد. وليگردينم

 .«داناست

است اما از بخل، رنج ، بردبار يگرين است. ديخشمگ يفرد ي، سخاوت دارد وليکي

را خداوند، محاسن و يباشد! زيعجول م يار خوب است اما فردي، بسيبرد. سوميم

 م نموده است.يان مردم، تقسيب را در ميمعا

 اه کلهايسجا يترض يالذمن
 

 بهياعال أن تعد مالمرء نب يکف 
 

قدر نيده باشد. هميک و پسنديناش، يصفات اخالق يود دارد که همهوج يا کسي)آ

 بش، شمرده شوند(.ياست که معا يفرد، کاف يبرا يخوب

د به صالح بودنش، اذعان يم، بايرا برشمارک شخص يوب يم عيپس اگر ما بتوان

م. يم آنها را بشماريتوانيم، نميبکوش ب دارند که هرچهيآنقدر عاز مردم،  ياما بعضم. يکن

فقط  :مييگويآنها م يراند که ما دربارهيصالح و خ ياها به اندازهاز انسان يبرخ يول

ن، هر يار بزرگوار است. و باالتر از ايبس يفردن شخص، يب را دارد. در واقع، ايفالن ع



رده است. و هر کس ت کيشتر باشد، عدالت را رعايش، بيهايش از بديهايکيکس که ن

را يش گرفته است. زيشتر باشد، راه انحراف را در پيش، بيهايکيش از نيهايکه بد

 :دينماياعمال انسان را وزن ماحقاف،  يسوره يهيامت، طبق آيخداوند در روز ق

ُهْم َأْحَسَن َما َعِمُلوا َونَ َتَجاَوُز َعْن َسي ئَ ﴿ اتِِهْم ِفي َأْصَحاِب اْلَجناِة َوْعَد ُأولَِئَك الاِذيَن نَ تَ َقباُل َعن ْ
 (03 :احقاف) .﴾الص ْدِق الاِذي َكانُوا يُوَعُدونَ 

ان، ير بهشتيم و همانند سايريپذيشان را مهستند که اعمال خوب يآنان، کسان»

شه، به آنها داده ين است که هميراست ين، وعدهيم. ايگذريشان، درميهاياز بد

 .«شديم

 يدارند ول يها و اشتباهاتيان، بديکه بهشت :ديفرمايان ميفوق، ب يهيخداوند در آ

  :ديگويث ميز دارند اما چنانچه حدين ين، آنان گناهيگذرد. همچنيخداوند از آنها درم

 .1«ِإَذا َكاَن اْلَماُء قُ لاتَ ْيِن َلْم َيْحِمْل اْلَخَبثَ »
 شود(.يد نميپل اد شد،يز يعنيد يدو قله رس ي)هرگاه، آب به اندازه

مانند قطره  يز کوچکيکه هر چ يدارند به طور ي( اندکيکياز مردم، آب )ن يبعض

مانند شرافت،  ياديز يهايل و خوبيگر، از فضايد يبرخ يگذارد. ولير ميهم در آن، تأث

تواند ينم يبه راحت يزيبذل، بخشش، علم، سخاوت، دعوت و ... برخوردارند و هر چ

د و آنها را به گناه و يآيطان به سراغشان ميار باشد. و چه بسا که شرگذيدر آنها تأث

 ر بگذارند.يشان تأثحسنات يايتوانند در درين گناهان نميکند اما ايت، وادار ميمعص

 :ه فرموديمين نقل کرده است که ابن تيم در مدارج الساکين خاطر، ابن قيبه هم

ن يسخنان خدا نوشته شده بود، آورد و بر زمرا که در آن،  يالواح -عليه السالم- يوسم

                                                           

(. و حديث، صحيح است. ابن خزيمه، حاکم، 924( و نسائي )15(، ترمذي )10، 10، 19روايت ابوداود ) .1

( نوشته است و آلباني در ارواءالغليل 6/14اي که بر سنن ترمذي )ابن حبان، شيخ احمد شاکر در حاشيه

 اند.( آن را صحيح دانسته29)



 17 های دوستیپل

( بود، در حضور يمانند او )موس يامبريکه برادرش هارون؛ پ يانداخت و با وجود

 د.ياو را بخش عزوجل د. اما خداونديخود کش ياش را گرفت و او را به سوشيمردم، ر

 :ديگوياهلل مم رحمهيابن ق

 بذنب واحد يب أتيوإذا الحب
 

 عيألف شفجاءت محاسنه ب 
 

 کنند(.ياو هزاران شفاعت م يش برايهايکيک گناه انجام دهد، ني)اگر دوست، 

  :ديفرمايم -صلى اهلل عليه وسلم- رسول اکرم

 .1«اْلُحُدودَ  َأِقيُلوا َذِوي اْلَهْيَئاِت َعثَ َراتِِهْم ِإالا »

 ند(.شويد به جز حدود که معاف نميبزرگوار را معاف کن يهاانسان يها)لغزش

که مشمول حد  ياند. اما در مورد گناهانيمردم در حدود؛ مساو يرا همهيز

بزرگوار،  يهااست که انسان يبزرگوار، گذشت نمود. گفتن يهاد از انسانيشوند، باينم

ه مردم يو توج ير، بخشش، رهبريدر اسالم، دعوت، خ يخوب يهستند که سابقه يکسان

 يهان انسانياند. پس اگر از اکسب کرده ياا، وجههان آنهين رو در ميدارند و از ا

وان يحسنات، د يايم و به دريد از آنان گذشت کنيسر زند، ما با يبزرگوار، اشتباه

 م.يآنان، نزد خدا و مردم، بنگر يها و منزلت وااليکين

  :ديگويبشاربن برد م

 کل األمور عاتباً يإذا کنت ف
 

 تعاتبه ال يقک لم تلق الذيصد 
 

که قابل  يکنيدا نميرا پ يچ کسي، هيکنيکارها سرزنش م ي)اگر دوستت را در همه

 سرزنش نباشد(.

 :ديگويگر ميد يتيو در ب

                                                           

( صحيح دانسته 6640ني آن را در صحيح الجامع )( و آلبا1/646( و احمد )0950روايت ابوداود ). 1

 است.



ش را يش را تحمل کن و او را ببخش و خطاهايهابا برادرت، مصاحبت نما، لغزش

 ر.يده بگيند

چه  :گفتيآمد، ميان مياز دوستانش به م يسخن -اهللرحمه-هرگاه، نزد ابن مبارک 

برد ينام م يگريپس از د يکيش را يها يمثل فالن )دوست من( است. آنگاه خوب يکس

 کرد.يش سکوت ميهايو در مورد بد

د يم. بايکرديمردم را ذکر م يهايم و فقط خوبيبودينگونه ميکاش! ما هم ا يا

 ز دارد.ين ييهايکينداشته باشد، در مقابل آن،  ييهايم که مسلمان، هرچند کوتاهيبدان

 يکيک نين ينکه خدا و رسولش را دوست دارد، هميا ايخواند ياگر فقط نماز م

 است. يش کافيبرا

آوردند  -صلى اهلل عليه وسلم- ن بار نزد رسول خدايچندم يرا برا يمرد شرابخوار

خدا، او را لعنت کند! چقدر  :ت برخاست و گفتيان جمعيم از يو شالق زدند. فرد

 خورد؟!يم شراب

 :فرمود -صلى اهلل عليه وسلم- تيمعلم بشر

 .1«تَ ْلَعُنوُه فَ َواللاِه َما َعِلْمُت ِإناُه ُيِحبُّ اللاَه َوَرُسوَلهُ  الَ »

نکه او يدانم مگر ايدر مورد او نم يزيد. سوگند به خدا که من چي)او را لعنت نکن

 خدا و رسولش را دوست دارد(.

خورد، خداوند او را يچقدر شراب م :ک نفر گفتياست که گر آمده يد يتيو در روا

  :فرمود -صلى اهلل عليه وسلم- امبر خدايرسوا گرداند. پ

 [يت بخاري]روا .«َتُكونُوا َعْوَن الشاْيطَاِن َعَلى َأِخيُكمْ  الَ »

 د(.يه برادرتان، کمک نکنيطان را علي)ش

                                                           

 (.4/60بخاري ). 1
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را  يث، اصل دوستين حديدر ا -صلى اهلل عليه وسلم- اهللم که رسوليکنيمالحظه م

ره و ين متذکر شد که او در دايخوار، ثابت نمود. همچنآن شخص شراب يبرا

ها يکين نياز بزرگتر يکي يمانده است. و اخوت اسالم يباق يچهارچوب اخوت اسالم

م؟! ييخوب آنان سخن نگو يمردم و کارها يهايکيرود. پس چرا ما از نيبه شمار م

ا يکه به خدا کفر ورزد  يد مگر کسيدا کنيرا که شر مطلق باشد، پ يفرد ديتوانيشما نم

رون يا را از تنش بيا لباس حيسازد  يا فسق و فجور را علنياز حدود خدا تجاوز کند 

 ورزد و به اسالم پشت کند. يکوکار، دشمنيا با دوستان خدا و افراد صالح و نيکند 



 م؟يچگویه اختالفات را کنار بگذار

 

 یعمل یهایهیمو

ن حوادث، ياز ا يخوب يهانمونه -صلى اهلل عليه وسلم- اکرم يات نبيدر زمان ح

از آنها  ياند. برخن آنها را ثبت کردهيم اجمعيعلاهللکه صحابه رضوانوست يبوقوع پ

 :عبارتند از

 

 -رضی اهلل عنهما- ان بالل و ابوذری( اختالف م1

- اکرم ين کرد. بالل نزد نبير مادرش، توهبالل را به خاط -رضي اهلل عنه- ابوذر

اش را بر مان شد و چهرهيت نمود. سپس، ابوذر پشياز او شکا -صلى اهلل عليه وسلم

، آن را از يام نگذارچهره يت را رويسوگند به خدا تا پا :ن گذاشت و به بالل گفتيزم

 حه کردند.گر را در آغوش گرفتند و با هم مصافيکديدارم. سرانجام، ين برنميزم

 

 ن و ایصاريان مهاجری( اختالف م2

دند ير کشيگر، شمشيکدينکه مسلمان شده بودند، در برابر ين و انصار بعد از ايمهاجر

- ن هنگام، رسول خدايگر بجنگند. در ايکديک بود با يکارزار شدند و نزد يو آماده

)چرا دعوت  «.َجاِهِلياةِ َما بَاُل َدْعَوى الْ » :نزد آنان رفت و گفت -صلى اهلل عليه وسلم

 د(.يات سر دادهيجاهل

 يرا سخنانيد زين سخنان را کنار بگذاري)ا .1«ُمْنِتَنةٌ  فَِإن اَها َدُعوَها» :سپس فرمود

 ند(.يبدبو
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گر يکدين انداختند و يشان را به زميرهايه افتادند و شمشين جمله، به گريدن ايبا شن

 را در آغوش گرفتند.

داشته و به  يآن را به مسلمانان ارزاناست که خداوند  يت اسالمن همان اخوي، ايبل

را فقط به  است که خداوند آن ين، نعمتيو ا آن بر آنان منت نهاده است. يلهيوس

گر را کنار يکديمتنفر از  يهاکند. و فقط اسالم است که قلبيت ميبندگان محبوبش عنا

و  يشخص يها، خواستهيالهيقب يهاام، انتقيخيتار يهانهيکه ک يدهد طوريهم قرار م

 کند.ي، احساس حقارت ميدر برابر اخوت اسالم ينژادپرست يهاپرچم

يعًا َوال تَ َفرمُقوا َواذُْكُروا نِْعَمَت اللمِه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم ﴿ َواْعَتِصُموا ِِبَْبِل اللمِه َجَِ
ُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا وَُكْنُتْم َعَلى َشَفا ُحْفرَة  ِمَن أَْعَداًء فَأَلمَف بَ ْْيَ قُ ُلوِبُكْم َفَأْصَبحْ 

 (016 :آل عمران) ﴾النماِر فَأَنْ َقذَُكْم ِمْنَها
اد يد و نعمت خدا را به يد و پراکنده نشويسمان خدا چنگ بزنيبه ر يو همگ»

 تان، الفتيان دلهايد. پس خداوند ميگر، دشمن بوديکديکه شما با  يد زمانيآور

د و شما بر يگر، برادر شديکديبرقرار ساخت. پس در پرتو نعمت خداوند، با 

 «.د. پس خداوند شما را از آن نجات دادياز آتش بود يگودال يلبه

 يبن يغزوه يبرا رضي اهلل عنهم اند که صحابهح، نقل کردهين با سند صحيمورخ

از  يم جهجاه داشت. او با مردبه نا يابرده -رضي اهلل عنه- المصطلق براه افتادند. عمر

ن ي، به شدت خشمگيد. آن مرد انصاريبن وبره، دچار اختالف گردانصار به نام سنان

د. و ين! به دادم برسيمهاجر يا :هر دو باال رفت. جهجاه گفت يکه صدا يشد طور

از مردم  ياريک بسين ماجرا باعث تحريد. و ايادم برسيانصار! به فر يا :گفت يانصار

 :او گفتبن سلول؛ رساندند. يبن ابس منافقان؛ عبداهلليو سرانجام آن را به گوش رئشد. 

ات را چاق کند و سگ يرويات را گرسنه نگهدار تا از تو پسگ :اندچقدر خوب گفته



کرد. پس از ين کار را نمياو ام، يداديکن تا تو را بخورد. اگر آنان را به شهرمان راه نم

 رون خواهد کرد.يل را از آن، بيز، افراد ذليعز يهانساننه، ايبازگشت به مد

- رساند. آن حضرت -صلى اهلل عليه وسلم- دبن ارقم سخنان او را به رسول خدايز

ن مورد، يدا نکنند که در ايبه صحابه دستور حرکت داد تا منافقان فرصت پ -عليه السالم

ار دوست دارند و يات را بسعيد منافقان، شايدانيطور که مرا همانيند. زيسخن بگو

 يا لغزشيعات ندارند. آنها منتظرند تا اشتباه ي، به جز پخش شايچ کاريهاز مردم،  يبعض

بسازند و خود را با آن، مشغول کنند و با آبرو و  ي، کوهيرد. آنگاه از کاهيصورت گ

 ند.ينما يت مردم، بازيثيح

مانه برخورد نمود. به يچقدر حک -صلى اهلل عليه وسلم- د که رسول خدايبنگر

 شتر صحبت نکنند و مشغول آن نشوند.ين مورد، بيصحابه دستور حرکت داد تا در ا

برد، و باعث ين ميعات را از بيکه شا ييهاحلن راهياز بزرگتر يکين خاطر، يبه هم

ل ي، علم، مسايشود مشغول ساختن مردم به امور جديسپرده شدن آنها م يبه فراموش

را مشکالت امت و اسالم، بزرگتر ياست. ز يشکالت بزرگ امت اسالمو طرح م يعلم

 از مشکالت اختالفات است.

سم، و يسم، کموني، سکوالريالمللنيسم بيونيمانند نشر اسالم، مبارزه با صه يامور

 د.يهتمام ورزاد به آنها يهستند که با يت از امورينصران

از سران انصار(  يکيعدبن عباده )نزد س -صلى اهلل عليه وسلم- سرانجام، رسول خدا

اهلل! اگر شما رسول يا :ش بازگو نمود. سعد گفتيرا برا يبن ابرفت و سخنان عبداهلل

و  يزيرا تو عزيم. زيکنيم يرينه، جلوگيا از ورودش به مديم و يکشيد او را ميخواهيم

د تا او را به يرسول خدا! به من اجازه ده يا :گفت -رضي اهلل عنه- ل است. عمرياو ذل

 :فرمود -صلى اهلل عليه وسلم- امبر اکرميقتل برسانم. پ
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 .1«يَ َتَحداُث النااُس َأنا ُمَحماًدا يَ ْقُتُل َأْصَحابَهُ  الَ  !يَا ُعَمرُ »

 کشد(.يارانش را ميمحمد  :نديمردم نگوعمر!  ي)ا

ن ي، همين مرحله از مراحل دعوت اسالميح با مخالفان در ايبرخورد صحروش 

داشت که براساس آن، حرکت  يروش دعوت -صلى اهلل عليه وسلم- اکرمياست نب

جان و خانواده و  ين راستا برايمصلحت دعوت را در نظر داشت. و در ا يوکرد. يم

دا کند و به گوش همه يخواست دعوت ادامه پيرا مينداشت. ز ييچ پروايفرزندانش، ه

 شوند. تيرند و هدايپند بگبرسد و مردم از آن، 

نبود که به خاطر خودش، انتقام  -صلى اهلل عليه وسلم- رسول خدان از صفات يا

نگذاشت که  -صلى اهلل عليه وسلم- آن حضرتن شود. بهرحال، يا خشمگيرد و يبگ

 يکه فرد يرا به قتل برساند. سپس فرزند عبداهلل بن اب يبن اب، عبداهللرضي اهلل عنه عمر

ام دهيرسول خدا! شن يا :آمد و گفت -صلى اهلل عليه وسلم- اهللمسلمان بود، نزد رسول

رد که قاتل پدرم يگي. سوگند به خدا، قلبم آرام نميپدرم را به قتل برسان يخواهيکه م

نکه او را بکشم. پس به من اجازه بده تا يرود مگر اين راه ميزم ينم که رويرا بب

کشم ي، او را ميخدا که اگر تو بخواه سوگند بهاورم. ياکنون بروم و سر پدرم را بهم

 ل است.يو او ذل يزيرا تو عزيز

که  ياندازد در حاليم ييان پدر و پسر، جدايد. چگونه ميعظمت اسالم را تماشا کن

ن يد که در قلب ايرا مشاهده کن يمانيپسر از خون و گوشت او بوجود آمده است. ا

و پود وجودش نفوذ کرده و مانند خون، و در احساسات و تار افته يبزرگوار راه  يصحاب

از  ييهايشگفت« اهللال إله إال اهلل محمد رسول»دا کرده است. حقا که يان پيدر آن، جر

سازد و يران ميها را حند که عقليآفريالعاده، من و شجاعت و امور خارقيقيمان و يا

 مانند.ير آنها عاجز ميدانشمندان از تفس
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- و فرزندش نزد رسول خدارد ( مُيبن ابسان بدبخت )عبداهللن اني، سرانجام، ايبل

راهنش يخواست تا پ -صلى اهلل عليه وسلم- آمده و از آن حضرت -صلى اهلل عليه وسلم

هم  -صلى اهلل عليه وسلم- اهللرا به او بدهد که پدرش را در آن، دفن کند. رسول

درخواست کرد که بر  -ه وسلمصلى اهلل علي- راهنش را به او داد. سپس از آن حضرتيپ

اش پاسخ مثبت هم به خواسته -صلى اهلل عليه وسلم- پدرش، نماز بخواند. رسول خدا

 يا :را گرفت و گفت -صلى اهلل عليه وسلم- امبر اکرميلباس پ -رضي اهلل عنه- داد. عمر

ر او تو را از نماز خواندن بر او منع کرده است، بکه خداوند  يا با وجوديرسول خدا! آ

خداوند مرا مختار » :فرمود -صلى اهلل عليه وسلم- رسول رحمت؟ يخوانينماز م

  :گذشته و فرموده است

 .﴾اْسَتْغِفْر َْلُْم أَْو ال َتْسَتْغِفْر َْلُْم ِإْن َتْسَتْغِفْر َْلُْم َسْبِعَْي َمرمًة فَ َلْن يَ ْغِفَر اللمُه َْلُمْ ﴿
 .«سَّبْعِينَوَسَأَزِيدُهُ عَلَى ال». (61 :توبه)
آنان،  ي. اگر هفتاد بار هم برايو چه نکن يآنان، طلب آمرزش کن يچه برا»

شتر از هفتاد بار ي. و من ب«آمرزدي، هرگز خداوند آنان را نميطلب آمرزش کن

 کنم.ياو طلب آمرزش م يبرا

صلى اهلل عليه - او منافق است!! سرانجام، رسول خدا :گفت -رضي اهلل عنه- عمر

  :ه را نازل فرمودين آيو مسلمانان بر او نماز خواندند. آنگاه، خداوند ا -وسلم

ُهمْ  َأَحدٍ  َعَلى ُتَصل   َوالَ ﴿  (63 :توبه)  .1﴾قَ ْبرِهِ  َعَلى تَ ُقمْ  َوالَ  أََبًدا َماتَ  ِمن ْ
دعا و طلب  ياز آنان مرد بر او نماز مخوان و بر سر قبرش برا يکيهرگاه »

 «.آمرزش توقف نکن

صلى اهلل عليه - کردند و با دستور رسول خدا يچين، سرپيت که منافقاس يگفتن

 يرا در جنگ، همراه -صلى اهلل عليه وسلم- دند و آن حضرتيمخالفت ورز -وسلم
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 ام. رسول خداضيمن مر :گفت يکيآوردند. مثالً  ينکردند. سپس نزد او آمدند و عذر

ض نبود بلکه يکه جسمش مر يالدر ح«. ييگويراست م» :فرمود -صلى اهلل عليه وسلم-

 :ض بود. به او هم فرموديهنگام جنگ، همسرم مر :گفت يگريض بود. ديقلبش مر

 :ز فرموديبخرم. به او ن يرم و نتوانستم شتريفق :آمد و گفت يو سوم«. ييگويراست م»

  :سپس، خداوند فرمود«. ييگويراست م»

 . ﴾تاى يَ َتبَ ياَن َلَك الاِذيَن َصَدُقوا َوتَ ْعَلَم اْلَكاِذبِينَ َعَفا اللاُه َعْنَك ِلَم َأِذْنَت َلُهْم حَ ﴿
 (36 :توبه)

ش از يرون بروند( پي)که ب يخداوند از تو گذشت کرد. چرا به آنان، اجازه داد»

ان را يند و دروغگويشان راستگويهاشان در گفتهيتو روشن گردد که ا يآنکه برا

 (.يبشناس

جاد کرد؟ ين نسل، ايدر ا يبزرگ يعجب دگرگون -وسلم صلى اهلل عليه- رسول خدا

ک ساخت، يکرد و با حکمت خود، ارواح را به هم نزد يکيها را ش، دليبا دعوت خو

به جز او  يچ معبوديکه ه يسوگند به ذات :از آنان نزد او آمد و گفت يکيکه  يطور

گند به خدا، سو :گفت يگري. و ديتر هستوجود ندارد تو نزد من از خودم، محبوب

ر نشوم. سوگند به خدا، اگر از من يعظمت و احترامش باعث شد که هرگز از نگاه او س

اش ف کنم، عظمتيشما توص ي( را برا-صلى اهلل عليه وسلم- اهللد که او )رسوليبخواه

 ف او را ندارم.يتوص يياست که توانا يابه اندازه

شان در هم شکسته شود اما يهادنزد و گريشان بريهاکردند که خونيآنان آرزو م

 ين است دوستيفرو نرود ... ا -صلى اهلل عليه وسلم- مبارک رسول خدا يبه پا يخار

 .يواقع

 



 ریبن زبه و عبداهلليان معاوی( اختالف م3

ز در کنار او ير نيکارگر داشت. ابن زب يک مزرعه و تعدادينه، يه، در مديمعاو

ست کشور از يه بر حدود بيکه در آن زمان، معاو است يادآوريداشت. قابل  يامزرعه

اش به شمار تياز افراد رع يکير يبن زبکرد و عبداهلليجهان، حکومت م يکشورها

ه، وارد يز وجود داشت. بهرحال، کارگران معاوين يميان آنان، اختالفات قديرفت و ميم

ن مضمون به يبد ياامهن بود، نيار خشمگيبس ير که فردير شدند. ابن زبيابن زب يمزرعه

 :ه نوشتيمعاو
 ميالرحالرحمناهللبسم

و اسماء  -صلى اهلل عليه وسلم- رسول خدا ير؛ فرزند حواريبن زباز عبداهلل

 :ه پسر هند جگرخوار، اما بعدين به معاويالناطقذات

به جز او وجود  يچ معبوديکه ه ياند. سوگند به ذاتمن شده يکارگرانت وارد مزرعه

 د!!ي، به حسابت خواهم رسيريآنها را نگ يد، اگر جلوندار

 يد را که شخصيزيار بردبار بود، نامه را خواند و فرزندش يبس يه که فرديمعاو

ست؟ چه يتو چ يرأ :باک بود، صدا کرد و نامه را به او نشان داد و گفتيمتهور و ب

 به او بدهم؟ يپاسخ

نه، و آخرش نزد تو در ير مداو بفرست که اولش د يبه سو يلشکر :د گفتيزي

 اورند.يدمشق باشد تا سرش را نزد تو ب

 :ن نوشتين هم وجود دارد. سپس، چنينه، راه بهتر از ا :ه گفتيمعاو
 ميالرحالرحمناهللبسم

صلى اهلل عليه - رسول خدا ير فرزند حواريبن زبان به عبداهلليسفيبن ابهياز معاو

 :و برکاته، و بعد اهللرحمةکم ويعلالمن، السيالنطاقو أسماء ذات -وسلم
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آمد و تو آن را از من طلب يان من و تو اختالف بوجود ميا، ميدن يهمه ياگر درباره

 يمرا به مزرعه يام، مزرعهدن نامهينک پس از رسيسپردم. ايا را به تو مي، دنيکرديم

 ار(. والسالمخود برد يخود و کارگرانم را به کارگران خود، ملحق گردان )برا

ه يست. سپس در دمشق، نزد معاويد، گرير رسيه به ابن زبيمعاو ينکه نامهيپس از ا

ش يان قريات در من مقاوميرا که باعث ا يخداوند، عقل :د و گفتيرفت و سرش را بوس

 رد.يشده است، از تو نگ

 

 تحت لواء اسالم ،اجتماع

شود، آن يکه نام خدا گفته م روند و هرجاي، وطن ما بشمار مياسالم يهانيسرزم

 ن، وطن تمام مسلمانان است.يسرزم

 ينيزم ي، دعوتيرا نژادپرستيم زيا، اجتماع نکردهين، ما براساس نژادپرستيهمچن

است که توسط بشر بوجود آمده و خداوند آن را نازل نکرده است. تجمع ما براساس 

 د.ا وجود داريدر دن يمختلف يهارا زبانيست زيزبان هم ن

صلى اهلل عليه - است که رسول خدا ياشهيده و انديبلکه اجتماع ما براساس عق

 باشد.ياهلل مآن را آورده است و آن، ال إله إال اهلل و محمد رسول -وسلم

بزرگ باعث اخوت  يدهين عقيان ما وجود داشت، ايکه م يو اختالف ييبعد از جدا

 د.يو اجتماع ما گرد

 إننارفُ اإلخاء فد مطيإن ک
 

 إخاء تالد يف ينغذو ونسر 
 

 ناختلف ماء الغمام فماؤيأو 
 

 عذب تحدّر من غمام واحد 
 

 ننايختلف نسبِ لؤلّف بيأو 
 

 ن أقمناه مقام الوالديد 
 



، صبح و شام يميار قديبس يد، دچار توطئه گردد، ما براساس اخوتي)اگر اخوت جد

ک يم که از يدار ييارند، ما آب گواراو اگر آب ابرها باهم تفاوت دم. يکنيم يرا سپر

ان يدر م ينيم، ديگر متفاوت هستيکديابر، فرود آمده است. و اگر از نظر اصل و نسب با 

 م(.ياقرار دادهکند که ما آن را پدر، يجاد ميما الفت ا

اد يم و به يکنين مراجعه ميبه دد، يش آيپ، ييا جدايرخ دهد  ييپس هرگاه، جفا

ک يم، يآوريم يک قبله، روي يم، به سويخوانيزانه، پنج بار، نماز مکه روم يآوريم

ک کتاب و سنت يبند يم و پايکنيامبر اطاعت ميک پيم، از يينمايپروردگار را پرستش م

 م.يهست

ها را زند و دليرا بهم نم آنان يد، دوستيش آيپ ياختالفان دوستان، ياناً ميو اگر اح

َوَلْو َشاَء َربَُّك ﴿ رد.يگيت خدا انجام مينها هم به مشيدهد. و اير نمييگر، تغيکدينسبت به 
دادند(. و چه ين کار را انجام نميخواست، اي)و اگر خداوند م .(773)األنعام: ﴾ َما فَ َعُلوهُ 

 داند.يوجود داشته باشد که خدا آنها را م ييهان امور، مصلحتيبسا که در ا

 :ديگويم يمتنب

 عواقبهلعل عتبک محمود 
 

 وربما صحت األجساد 
 

 ابد(.يي، شفا ميماريها که با بداشته باشد. بسا جسم يد سرزنش تو عواقب خوبي)شا

 يزيو چه بسا که چنهفته باشد  يرير کثيم که در آن خيرا ناپسند بدار يزيد ما چيشا

 وجود داشته باشد.در آن  ياديشر ز يم وليداريرا دوست م

 مراًأال تدبر لک 
 

 هلکىر يأولوا التدبف 
 

 ماًيرض باهلل حکوأ
 

 بک منک لىنحن أو 
 

ر يشوند. تدبير، هالک ميرا صاحبان تدبير مباش، زيخود به دنبال تدب يتو برا

 م.يدار يشترير چرا که ما از تو نسبت به خودت، استحقاق بيخداوند با حکمت را بپذ
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که به ظاهر،  يچه بسا امور رايز دخدا را بد و ناپسند ندان يک از کارهايچ يپس ه

در  يافتد که مصلحت بزرگياتفاق م يحوادثاناً يدند. احيدر واقع، مف يضرر دارند ول

 تواند آنها را درک کند.يخود، نم يارهايآنان، نهفته است اما بشر، با عقل و مع

گناهان انسان  ين امور باعث قدرت، رفعت، منزلت، حفاظت، و کفارهياز ا يبعض

پندارد. چرا که خدا خودش، يبت و عذاب ميکه او آنها را ضربه، مص يد در حالشونيم

 :ن رعا را بخوانديجهت، الزم است که انسان صبح و شام انيداند. بديش را بهتر ميکارها

  «.ِم ِديًنا َوِبُمَحماٍد نَبِيًّاَرِضيُت بِاللاِه رَبًّا َوبِاْْلِْسالَ »
را بعنوان  -صلى اهلل عليه وسلم- ن و محمديالم را بعنوان دخدا را بعنوان پروردگار، اس)

 . (دميامبر، پسنديپ

صلى اهلل عليه - ح آمده است که رسول خدايچنانچه در سنن ابوداود با سند صح

 :فرمود -وسلم

ْساَل »  «.اْلَجناةُ َوَجَبْت َلُه  ِم ِديًنا َوِبُمَحماٍد َرُسوالً َمْن قَاَل َرِضيُت بِاللاِه رَبًّا َوبِاْْلِ
صلى اهلل - ن و محمديپروردگار و اسالم را بعنوان دخدا را بعنوان  :دي)هر کس، بگو

 .(گردديش واجب ميدم، بهشت برايپسندامبر، يرا بعنوان پ -عليه وسلم

م. ينظر ندارمان اختالفيو منافع شخص يويکس بخاطر امور دنچيد دانست که ما با هيبا

ن و بندگان خدا ين، امت، سرزمين ديمصلحت ا يمسلمان برا را واجب است که انسانيز

جاد کند، اختالف را دور يا يکپارچگيد. و بکوشد تا در جامعه، وحدت و يتالش نما

 :ه، اجتماع کندين آير چتر ايها را از امت، دفع کند تا امت در زندازد و فتنهيب

 .(016)آل عمران:   ﴾.ُقواَواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللاِه َجِميعاً َوال تَ َفرا ﴿
 يها نجات بده و در حادثهبتيها، محفوظ نگه دار، از مصا! ما را از لغزشيخدا

 .ايد گردان خدايامت، روسفيبزرگ ق



ما را به هدف برسان، پرچم اسالم را به اهتزاز  يرهايقدم، نگه دار، تا! ما را ثابتيخدا

 کن. ياريدرآور و اسالم را 

 نوعانها و حسادت به همهيبا همسا يمسلمانان، دشمن ينهيما را از ک يهابارالها! دل

 مان، پاک بگردان. 

کن  يارين، آبين شستشو ده، ارواح ما را با کوثر ديقيما را با آب  يهاپروردگارا! دل

 مند بگردان.بهرهما را از نعمت آرامش،  يهانهيو س

 .﴾َواْلَْْمُد لِلمِه َربِّ اْلَعاَلِمْيَ  * َوَسالم  َعَلى اْلُمْرَسِلْيَ  * ِصُفونَ ُسْبَحاَن رَبَِّك َربِّ اْلِعزمِة َعمما يَ ﴿
 ن.يجمعصحبه أآله و ينا محمد وعلينب يم و بارک علاهلل وسلَّ صلىو

 33/1/32 :ان ترجمهيپا
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