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اهلل است و  يش برا يشکر و ستا

صلوات و سالم بر رسول اهلل و بررر  ل 

 ياريرر کررا او را  يو اصحابش و کسرر 

 بعد:دهد و اما 

اثر گناهان و مخالفت نمودن بررا 

اسرررت و داراي م ي، وخررر ياهلل تعرررال

اين امر است ؛ باشديمار يبس يضررها

بت و يفسرراد، م رر  ،سبب هر اندوه کا
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 د:يرر فرمايمرر  ي، اهلل تعالشودمي يسخت

 ْ َب وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَََ

]الشررور :  أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَََنْ كَيِيٍََ 

-يکا با شررما مرر  يبتي[ )و هر م 30

است کررا  يزي ن چ يرسد، با واسطا

د و ]باعرر [ يرر ا ودهخودتان کسررب نمرر 

 شود(.ي]از گناه[ م ياريبخشش بس

هررا، ين گناهرران و نافرمررانيدر ب

 ين گونا هستند کررا اهلل تعرراليا  يبعض

دهد، تا يا قرار ميمجازات  ن را در دن
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عمررا انجررام دهنرردگان  ن را  يزشررت

کررا  يکسرر در نتيجررا د و يرر انم شکار 

 ن شررود و در  ن مرتکررب  خواهديم

ن مطلررب يرر ند. ا گرفتار شود را بترسررا

برررادر مسررلمانم و  ن  يتوست ا  يبرا 

در  ياست کا اهلل تعال ياعمال يدرباره

د و يرر مانيا با خاطر  نها مجازات ميدن

نش جمرر  يرر پند گرفتن و ب ي ن را برا 
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وَذَكََِّْ  فَََ ِلذ كََْىِّكْ َ  ؛ امنموده ي ور

ََنْمِنِينَ ََ ُ كْْمُ [ )و 55]الررراريات:  تَنْفَ

ا مؤمنرران منفعررت پنررد برر  را يزپند بده 

 يق از جانررب اهلل تعرراليرساند(.توفيم

 .است

*** 

قرار  وا يص بودن نسبت به دن يرح

ر از اهلل يغ ي زيچ يدادن هدفها برا

 يتعال

ن يرر ا  :ايص بودل نسب  به دنيح  
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 ن دو  يبرا  ياست کا اهلل تعال يخ لت

اصررا  ،دهد کا  ن دويمجازات قرار م

 :دنباشيها ميبالها و سخت

 .افتن مشکالتيسترش گ: كول

ن يو از برر  يدائمرر  يازمندين: دوم

 ورده  ؛ يزيد بن ثابررترفتن قناعت

من كال : »فرمود است کا رسول اهلل

هَمُّه كآلخ ة، جم  كهلل ْه شمله، وجعََ  
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غناه في قلبه، وأتته كْدنيا ركغمة، ومن 

كال هَمُّه كْدنيا، فَََ ذ َ كهلل عليََه أمََ ه، 

يأتََه مََن  وجع  فق ه بين عينيه، وََْم

کررا  يکسرر ) «كْدنيا إال ما كتب كهلل ََْه

 خرررت باشررد، اهلل  يکوشررش او برررا 

کنررد و يت او را جم  مي[ شمولي]تعال

دهررد ياو را در قلبش قرار م يازينيب

د و يرر  يافتا نزد او مرر يش يا گشايو دن

ا باشد اهلل يدن يکا کوشش او برا  يکس

سررازد و ي[ امر او را متفرررم مرر ي]تعال
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دو چشررم او  يا در جلررور يازمنرردين

 ا بررا او يرر از دن يزيرر دهررد و چيقرار م

رسد، مگر  نچا اهلل ]متعررال[  ن را ينم

 .(1)نوشتا باشد(

گفتا  حنبلي رحما  اهللابن رجب 

 
رواه ابن ماجا، وصححا األلباني في   (1)

 (. 949السلسلة ال حيحة )
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حرص داشتن با مال، دو نررو  : »است

 :است

ََا يكََ ي ت دوسررت شررد: كز آنه

داشتن مال همراه با شدت طلب کردن 

 .دنيکش ي ن با کوشش نمودن و سخت

بررر  حرررص يم: اگر برررا يگويم

ن عمررر   شديجز ضا يچ ضرريمال ه

باشد يمن يمت گراريف کا قابا قيشر

تواند با  ن درجررات يو صاحب  ن م

را کسررب کنررد،  يدائمرر  يباال و نعمتها
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از  ين امررر برررا يداشت ]هميوجود نم

انسرران .. اسررت[. ين بررردن  ن کررافيب

فش را از دسررت يص زمرران شررريحررر

مررت يکررا قابررا قرا عمرش دهد و يم

سررفرها و  يباشررد را برررا ينمرر  يگرار

با خطررر  ،خطر يهاسوارينشستن بر 

گران جم  يد ياندازد تا مال را برا يم

 :کند. همان گونا کا گفتا شده است
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 ومن ينفررق األيررام فرري جمرر  مالررا

 

 

 مخافررة ف ررر فالررري فعررا الف ررر 

ا، صرراحب  ن را يرر حرص بررر دن 

-يم تيدهد و دچار مشغوليعراب م

-ي ن لرت نم يم   ورج يد و برا کن

گرررارد او يا نمرر يتن دنبرد، دوست داش

 يافتررد؛ متوجررايبررا فکررر  خرررت ب

است و از  ياست کا فنا شدن ييزهايچ

مانررد در يم يابد و باقيي نچا عدم نم

 ماند!يمغفلت 



 

11 

 

 ال تغبطن أخًررا حرررص علرر  سررعة

 

 

 وانظررر يليررا بعررين الماقررت ال ررالي 

 ول بثروتررراين الحرررريص لمشرررغ 

 

 

 عن السرور بما يحوي مررن المررال 

د و يرر افزا يبر حالت اول مرر  دوم: 

افتررد يحرام م يهاراه بردر طلب مال 

کنررد؛ يم يو از ح وم واجب خوددار

ن از حرص و  ز نفس نکوهش شده يا 
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وَمَنْ يُو َ : ديفرمايم ياست؛ اهلل تعال

هِ فَأُوَْ َََُِ هََُمُ كْْمُفْلُِ ََولَ  شََُ ذ نَفْسََِ

کررا از حرررص و  يو کس[ )9]الحشر: 

،  نرران همرران در امان بماند ز نفسش 

 رستگاران هستند(.

ما رضي اهلل عنهاهلل بن عمرو  عبد

كتقوك : »فرمود امبري ورده است کا پ

كْشََ ذف فََ لذ كْشََُّ ذ أهلََُ مَََنْ كََال 

قبلكمف أم هم باْقطيعة فقطعوك وأم هم 

ََاْف ور  ََ هم ب ََوك، وأم ََ  فبخل باْبخ
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)از حرص و  ز ]نفس[ ت رروا  «  وكفف

د! حرص و  ز نفرات قبررا از يشا کنيپ

شما را هالک نمود،  نرران را بررا قطرر  

 يرحم امر نمود و  نهررا صررلا يصلا

حم را قط  کردند و با  نان امر نمود ر

 يس گردند ]و در راه اهلل تعرراليتا خس

س شرردند و يد[ و  نان خسرر نانفام نکن

ر نمود و  نها ام يبندوباري نان را با ب
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 .(1)کردند( يبندوباريب

ا حرررص يرر کا نسبت با دن يکس

-يمرر  يداشتا باشد، مشکالت او دائم

ابررد، بررا يياو ادامررا مرر  يشود و غمها

شررود، قرران  يداده مرر  ي نچا کررا روز

او قضررا و  يگردد و با  نچررا برررا ينم

نان خرراطر يقدر نوشتا شده است، اطم

 
و داود وهو في السلسلة  رواه أب  (1)

 (. 2/539ال حيحة )
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 شرروديم يا بودن او دائميذل؛ ابديينم

باشررد و ياو همررراه او مرر  يازمنررديو ن

 .شناسديام را نميگرشت ا 
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ََ ك    ََدفها ب ََ كر دكدل ه   كهلل يََ غ يق

 ورده اسررت کررا  ابن مسعود: يتعاْ

من جع  كْهمََوم : »فرمود رسول اهلل

 ال تأسفنَّ عل  الدنيا ومررا فيهررا

 

 
 فالموتُ ال شك يفنينا ويفنيهررا 

 
 ومن يکن هما الرردنيا ليجمعهررا

 

 
 فسوف يومًا عل  رغررم يخليهررا 

 
 ال تشب  النفس من دنيا تجمعها

 

 
 وبلغة من قرروام العرريش تکفيهررا 

 
فرري الرردنيا وقررد  النفس تطمرر  

 علمررررررررررررررررررررررت

 

 

 أن السالمة منها ترک مررا فيهررا 
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همًّا وكحدًك على كْمعاد كفََاه كهلل ئََا   

همومه، ومن تشعذب  بََه كْهمََوم مََن 

ََي أيِّ ََال كهلل ف ََم يب ََدنيا ْ ََوكل كْ  أح

کررا مشررکالت  ي)کسرر « أوديتها هَلََُ

ك مشررکا قرررار دهررد و  ن يخود را 

 يايرر ب  ي[ برا ي خرت باشد، اهلل ]تعال

کا  ي، و کسباشديم يمشکالت او کاف

رد، اهلل يرر بگ در بررر ا او را يرر امررور دن
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کنررد و او در يبا او نمرر  ي[ کمکي]تعال

چررا ا و يدر دنچا کا باشد، ] يهر راه

 .( 1)شود(ي خرت[ هالک مدر 

اهلل جا و عررال  يبرا  يکار يوقت

 يو يتمندينباشررد و در جهررت رضررا

اسررت کررا اهلل  لسبحانا نباشررد، محررا

 يو گرفتررار ياز برردبخترا او  يتعررال

 
رواه الحاکم وحسنا األلباني في    (1)

 (. 6189صحيح الجام  )
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 .نجات دهد

اگررر بنررده »: گفته كئََ  كبن قيم

 يد و کوشررش او برررا يصبح و شام نما

کتا سبحانا ير اهلل ]متعال[ نباشد، اهلل يغ

سررازد يطرف ماو را بر  يازهايتمام ن

دارد و يرا بررر مرر  ياز و يو هر مشکل

دوسررت داشررتن  يقلررب او را برررا 

کنررد و زبررانش را ي[ راحت مرر ]يو
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 يد و اعضرراينمايمشغول ذکر گفتن م

-يقرار مرر  يز وا بدنش را در اطاعت 

د و يرر [ اگر صبح و شررام نمايدهد. ]ول

ا مشررکا او باشررد، اهلل ]متعررال[ يرر دن

و را ا  يهررايمشکالت و غمها و بدبخت

دهررد و ]خررود  ن يبر خودش قرار مرر 

قلبش ؛ د[ينمايشخص را مسئول  ن م

دوست  يدهد تا با جايت ميرا مشغول

مخلرروم را دوسررت  ،[]يداشررتن و

اد او يرر داشررتا باشررد و زبررانش را از 
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اد مخلوقررات يگرداند و با يمنحرف م

بدنش را از  يد و اعضاينمايمشغول م

طاعررت خررودش بررا خرردمت  نهررا و 

در  ؛دهررديشدن با  نها قرار م مشغول

جا کوشش شخص ماننررد کوشررش ينت

-ير او ميخدمت با غ يوانات برا يح
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 .( 1)«شود

*** 

 ت، غرور ويبعد از هدا  يگمراه

 انتيخ

  ن يبرا :  يبعد كز هدك يگم كه

وجود دارد؛  ياديك زينزد يمجازاتها

و گناه با  ين است کا گمراهياز  نها ا 

 و اسررتن دهماننررد  اموري کا  يسو

 
 (. 159الفوائد )  (1)
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 جرردل گرفتررار دهد، از  نهررايسوم م

ن اسررت کررا اهلل ياست و از  نها ا  شدن

کند تا بنده خررودش را يم يکار يتعال

 يهرراجا م لحتيفراموش کند، در نت

مرروش خررود فرا  يا و  خرت را برا يدن

 يدر انسرران ن مجازاتهايا  يکند. وقتيم

جم  شود، او را در معرض هالکررت و 

مشررکالت و دهررد و يها قرررار مرر فتنا
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. از اهلل گرررددالزامي مي او بر هايسخت

تا مررا را از  ميينمايدرخواست م يتعال

باشررند و چررا  يچا ظرراهر ،ن اموريا 

 !  ديحفظ فرما يباطن

 ورده اسررت کررا  ابررو امامررا

ما ضَ ذ قوم بعََد : »فرمود رسول اهلل

 «هد  كََانوك عليََه إال أوتََوك كْ ََدل

ند، شررويت گمراه نميبعد از هدا  ي)قوم

جرراد ين  نها[ ا يمگر  ن کا جدل ]در ب
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 .(1)شود(يم

گفتررا  رحمررا اهلل اابن قيم جوزي

ز کررن! از دو يرر ز کررن! پرهيپره: »است

 نهررا عاقبررت بررد وجررود  يامر کا برا 

 ياز  نها رد کردن حق برررا  يکي؛ دارد

 
رواه الترمري وأحمد وحسنا    (1)

 (.5633األلباني في صحيح الجام  )
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کند، يتو با  ن مخالفت م ي ن کا هوا 

قلررب مجررازات  يبا دگرگون جايدر نت

ا از حررق بررا سررر، رد و  نچرر  يشويم

مگر  نچررا  يکنيشده است را قبول نم

اهلل ؛ نفررس تررو موافررق باشررد يبا هوا 

وَنُقَلََِّبُ أَفْ ََِدَتَهُمْ : ديرر فرمايمرر  يتعال

وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا َْمْ يُنْمِنُوك بِهِ أَوذلَ مَََ ذةٍ 

 وَنَََىَرُهُمْ فََِي يُاْيَََانِهِمْ يَعْمَهََُولَ

ن و شرررراي[ )و دلها110]األنعررررام: 

م، يينمررايشان را دگرگررون مرر يچشمها
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مرران ين بار بررا  ن ا يهمان گونا کا اول

انشرران ياوردنررد و  نرران را در طغين

 م(.يينمايمرها سرگردان 

 کررا، يبررا امررر يياعتنررايب دوم:

پس اگر تررو ؛ ه استديرسفرا زمان  ن 

، اهلل ينشرران دهرر  يياعتنررايبررا  ن برر 

 ي[ تررو را از  نچررا از  ن راضرر ي]تعال

د و امر او بر  ن قرار دارد، برراز شويم
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تو شود، اهلل  يبرا  يدارد، تا مجازاتيم

فَ ِلْ رَجَعََُ كهللُ إَِْى : ديفرمايم يتعال

يَا ِفَةٍ مِنْهُمْ فَائْتَأْذَنُوكَ ِْلُْخََ ُو ِ فَقََُ ْ 

َْنْ تَْخ ُجُوك مَعِيَ أَبَدًك وََْنْ تُقَاتِلُوك مَعِيَ 

يتُمْ بََِاْْقُعُودِ أَوذلَ مَََ ذةٍ  عَدُوًّك إِنذكُمْ رَضََِ

[ 83]التوبررة:  فَاقْعُدُوك مَََ َ كَْْخََاِْفِينَ

اهلل ]متعررال[ تررو را بررا  هرگرراه)پررس 

از تررو  و از  نهررا بازگردانررد يا فررايطا

جهرراد[  يخرررو] ]نمررودن برررا  يبرررا 

رند، بگررو: »هرگررز همررراه يگياجازه م
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د و همراه من هرگز يشويمن خار] نم

د، شررما يشويوارد جنگ نم يبا دشمن

ن بار با نشستن ]در خانا و جهرراد ياول

خانا د، پس همراه يشد يننمودن[ راض

 (.«ديني]در خانا[ بنشنان ينش

ن دو  فررت و يرر کا از ا  يپس کس

 يبررزرس سررالم بمانررد، سررالمت يبررال
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 .(1)وجودش باشد« يگوارا 

نکوهش شررده  ي ن صفت :غََ ور

اهررا  ن  ا ن و برر  با ياست کا اهلل تعال

 ن  يد و بررا دارنرردهيرر مانيمرر  يدشمن

دهررد کررا برررعکس  ن يرا مرر  يزيرر چ

 !خواهدياست کا او م يزيچ

ما  ورده رضي اهلل عنهابن عباس 

مََا مََن : »فرمود است کا رسول اهلل

 
 (. 181، 2/180بدائ  الفوائد )  (1)
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آدميٍّ إال وفي رأئه حكمة بيد ملُ، 

ف ذك توكض  قي  ْلملُ: كرف  حكمته، 

 «وإذك تكب  قي  ْلملُ: ضََ  حكمتََه

 ن کررا در  وجود نرردارد، مگررر ي) دم

 يا بررا دسررت فرشررتا يسرش حکمترر 

د، بررا يرر نما يوجود دارد، اگررر فروتنرر 

شود: حکمت او را باال يفرشتا گفتا م

ا فرشتا گفتررا بببرر و اگر غرور ورزد 
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 .(1)(!شود: حکمت او را تلف کنيم

 (5/466)مناوي در فيض ال دير

است  يزي«  ن چلحکمة»ا : گفتا است

با مانند  بندند وير زنخ چهارپا ميکا ز

کنررد و يمن  مرر  يلگام، او را از نافرمان

 ن مت ا با سر  ن است، »با دسررت 

-ياست« کا نگهبرران  ن مرر  يا فرشتا

 
رواه الطبراني وهو في السلسلة    (1)

 . ( 535ال حيحة )
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حررق و  يبنررده برررا  يباشررد؛ وقترر 

کند، از طرف اهلل يم يدگان، فروتني فر

شود: حکمررت يبا فرشتا گفتا م يتعال

ن معنررا کررا قرردر و ياو را باال ببر. با ا 

: شرروديال ببر، گفتا مرر منزلت ]او را[ با

ا يرر »عالي الحکمة« و باال بردن  ن کنا

اگررر  يولرر ؛ روز گرداندن  ن استياز پ

شررود: يغرور بورزد، با فرشتا گفتا م
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ا از يرر حکمت او را کنار بگرار کررا کنا

جررا صررفت يدر نت ؛خوار کردن او دارد

 .دينمايزاللت سر او را نگونسار م

ََوكر يََ غََ ور در دن يوهيََ م ا، خ

كئ  و در  يبندگال كهلل تعاْن يشدل ب

آل  كئََ  كََهدل يرنََک كشََ آخََ   

 باشد.ميجوه  كه  آتش جهنم 

 يکسرر  :گفتا است ابن مسعود

د تا بزرس داشتا شود، يکا کوشش نما

کررا  ي ورد و کسين ميياو را پا اهلل
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 ي[ فروتنرر ياهلل ]تعررال يخاشررعانا برررا 

 .(1)برديد، اهلل ]متعال[ او را باال مينما

ار اسررت کررا يا بسرر برررادرم! چرر 

گر ستم يکديبندگان با علت غرور با 

 يکرر يکنند، با مانند  ن اسررت کررا يم

ن منزلت قرار داده شررده اسررت! و ييپا

 
 (.2/124الجزاء من جنس العما )  (1)
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بلند مرتبت! با مانند  ن است  يگريد

ده شده اسررت! و ياز خاک  فر يکيکا 

 !!يزبوياز مشك ت يگريد

ن حالررت  ن در يبرادرم! بهتر يا 

در  ن وجود دارد و  امبريسفارش پ

سعادتمند  مرروزش داده  ياساس زندگ

إل : »فرموده است امبريپ! شده است

كهلل أوحى إََْيذ أل توكضََعوك، حتََى ال 

يفخ  أحد على  أحََدو وال يباََي أحََد 

 ي[ بررا مررن وحرر ي)اهلل ]تعال «على أحد
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گر يکررديفرموده است تررا نسرربت بررا 

بررر  يد، تا  نجا کا شخ رر يفروتن باش

 يشخ تفاخر نداشتا باشد و  يشخ 

 .(1)د(يستم ننما يبر شخ 

شخص فروتن! تررو ف رر  بررا  يا 

کررا  ب را در  يمررانيمرر  ينرر يمانند زم

 
 رواه مسلم.   (1)
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توسرر   يکند و اهلل تعرراليخود جم  م

 يرسرراند... و ا ي ن با مخلوقات نف  م

-يم ينيتو با مانند زم !شخص مغرور

کا در بلنرردا قرررار دارد و  ب را  يمان

جررا بررا يدارد؛ در نتيدر خود نگا نمرر 

از  يرسد و شخ ينم يش سودخود

 .(1)!بردي ن نف  نم

 ورده اسررت  هبکر وأب: ان يخ

 
 (.9التواض  ألزهري أحمد محمود )   (1)
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ما من ذنب أَجْدَرُ : »فرمود امبريکا پ

أل يُعَ ِّ َ كهلل تعاْى ْصاحبه كْعقوبة في 

كْدنيا، م  ما يدخ ه ْه في كآلخ ة مََن 

« .قطيعََة كََْ حم وكْخيانََة وكْكََى ..

ي رحررم قط  صلاسزوارتر از  ي)گناه

 يست کا اهلل تعررالينانت و دروغ و خي

ا يرر  ن را در دن يمجازات انجام دهنده

است کررا  ين در حالياندازد و ا يجلو ب
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ز نگررا ي خرت ن ي]مجازات[  ن را برا 

 .(1)دارد، از...(يم

ترجمررة المنت ررر برراهلل در  يذهب

وارد شده : »گفتا است الخليفة العباسي

کررا در  ن  ييمررارياسررت کررا او در ب

ا و يرر دن !مادرش يگفت: ا  وفات نمود،

 خرررت را از دسررت دادم، بررر پرردرم 

ش افترراد و يمن پ يعجلا نمودن و برا 

 
 سيأتي تخريجا بتماما.   (1)



 

41 

 

او متهم بود کا در قتا پدرش سررازش 

 «.مهلت داده نشد او داشت و با

« ابررن هبيررر در ترجمررة » يذهب

وقت : گفت ابن جوزي ورده است کا 

 نمود و پزشك او يدار شد و قيسحر ب

بررا او  يزيچ ،درا صدا زدن ابن رشاء 

گفتا شده اسررت: سررم برروده  – نوشاند

د از ن ف و او وفات نمود. بع – است
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د و يرا نوشرر  يسررال  ن پزشررك سررم

گفت: نوشاندم و نوشررانده شرردم. و يم

 .(1) ن وفات نمود يجايدر نت

*** 

 
 (.2/250الجزاء من جنس العما )  (1)

 ومررا مررن يررد يال يررد اهلل فوقهررا

 

 

 وال ظرررالم يال سررريُبل  بظرررالم 
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 يگمان بد نسبت به اهلل تعال

 داشتن 

 يکيو ترک امر به ن 

 ينسََب  بََه كهلل تعََاْ بََدگمال 

ن صفات اسررت يتر ن از زشت: دكشتن

د و جها بررا يکا اساس  ن ضعف توح

-ياهلل سبحانا و اسمها و صررفاتش مرر 



44 

 

کنررد، مگررر يبا  ن رو نمرر  يکس؛ باشد

نش دچررار وسوسررا يکا در د يشخ 

شناسررد يشود و پروردگارش را نميم

اد يرر ر او را يرر لت و خيو نعمتهررا، فضرر 

کند. چگونررا بررا اهلل جررا و عررال ينم

او  يشررود، وقترر يگمرران بررد برررده مرر 

ن ين مهربانهررا، راسررتگوتريمهربررانتر

 ن حُکم کننرردگانيان و بهتريسخن گو

بررا  يبا تمام معنا و ستم يظلم ؟!است

 اهلل سرربحانا وتمام معنا است کررا بررا 
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گمان بد برده شود و او شررخص  تعال 

ب و يرر از ع اسررت کررا يار م دسرر يبس

 .باشدين  ان پاک م

ك بررردن بررا يا گمان نين دليبا هم   

 يواجب است و کس يبر هر مؤمن يو

برد، مگر يبا پروردگارش گمان بد نم

ك يکا مجازات شدن نزد يانسان پست

؛ خررود م رررر نمرروده اسررت يرا برررا 
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 ورده اسررت کررا رسررول  رهيابرروهر

أنا عند ظن عبدي بََيف : »فرمود اهلل

خيًََ ك فلََه، وإل ظََن شًََ ك إل ظن بي 

ام بررا مررن گمان بندهك ي)من نزد «فله

]نسبت با او هستم[ اگر با مررن گمرران 

ر خواهد بررود و ياو خ ير ببرد، برا يخ

او شرررّ  ياگر با من گمان شرّ ببرد، برا 

 .(1)(خواهد بود

 
رواه أحمد وصححا األلباني في   (1)

= 
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ام از گمرران بررد يپس برادر گرام

بررر حرررر برراش بررا  يبردن با اهلل تعال

تررا او  يداشتا باشرر  مانند  ن کا اعت اد

ده اسررت تررا تررو را عررراب يتو را  فر

کنررد و يم يا  ن کا او با تو بديد ينما

ا  ن کررا يرر د يرر مانيم يکيگران نيبا د
= 

 
 (. 4191صحيح الجام  )
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خررودش را از تررو قطرر  نمرروده  يروز

است تا تو را بدبخت کند. پررس ف رر  

او سبحانا از پدر  ك با او ببر!يگمان ن

و مادرت با تررو مهربررانتر اسررت و از 

و  کتر استيلوقات با تو نزدمخ يتمام

 يبا خودت با تو مهربان يمهربان يبرا 

خواهد تررو را يکند... پس چگونا ميم

 !ب تو گردانديت کند و  ن را ن ياذ

را در  ياهلل تعررال يياگر تفکر نما

است  يحکمت يکا دارا  يابييم يحال
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را  با  ن حکمت چيررزيخواهد يکا م

ز را ا  يزيرر با تو برساند. او سرربحانا چ

 ن کررا  يد، مگر برررا يفرمايتو من  نم

د و تررو را يبهتر از  ن را با تو عطا نما

 ورد مگر  ن کا بخواهد تررو ين نمييپا

کنررد، يرا باال ببرد و تو را امتحان نمرر 

ب يرا ن رر  ييهايکي ن کا ن يمگر برا 

 هرراتو گرداند کا هرگز با عملت بررا  ن
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؛ تا  ن کا مسررتحق درجررات يرسنمي

ر درونررت تعمررق کررن، د ...يباال شررو

و  يا چ در با اوامر او مخالفررت نمرروده

او را  يهررايکرر ين يچ رردر ناشررکر

او  يو چ ررردر از امرهرررا يا نمررروده

 يا تو همرران کسرر ي  !يا کرده ينافرمان

-يرا مرر  يو يکا دائمرراً غرررا  يستين

و از  ينوشياو را م يدنيو نوش يخور

ا يا  ن دلي ؛ يکنياو استشمام م يهوا 

 يد کررا او از تمررامباشرر ينمرر  ي شکار
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وََََْوْ : مخلوقات با تو مهربانتر اسررت

بُوك مَََا تََََ كَ  يُنَكخِىُ كهللُ كْنذاسَ بِمَا كَسَََ

[ )و 45]فرراطر:  عَلَى ظَهِْ هَا مِنْ دَكبذةٍ

 يمررردم را بررا واسررطااگر اهلل ]متعال[ 

فرمود، ياند، مؤاخره م نچا کسب کرده

 يبرراق يا ن[ جنبنرردهيبر پشت  ن ]زمرر 

اهلل اور کررا يرر اد بيرر (، سپس با دمانينم

د، مگررر فرسررتيبر تو نمرر  ييبال يتعال
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 :دو امر يبرا 

ن اسررت کررا تررو يا  ن ا يدلكول: 

کا بررا  يي، وباليا مرتکب گناهان شده

 يشود تررا از رويرسد، باع  ميتو م

پرراک  نهرراگنا  ن يرحمررت اهلل تعررال

 .شوند

تررو منزلررت  يبرا  ياهلل تعال دوم:

ودش قرررار داده خرر را در نررزد  ييباال

رسررد، يکا با تررو مرر  يياست، و با بال

دهد کررا تررو را از اهررا  ن يم يپاداش
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 .گردانديمنزلت باال م

اهلل : »گفتررا اسررت ابن مسعود

دهررد کررا يمرر  يا را با کسي]متعال[ دن

دهد کا يم يدارد و با کسيدوستش م

مان را ف رر  ي[ ا يدارد و]ليدوستش نم

-يمرر  شدهررد کررا دوسررتيم يبا کس
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 .(1)«دارد

پس بر مسلمان واجب است کررا 

کررو گردانررد و ين گمانش را بررا اهلل

-ين مرر يازعما با  نچا او را خشررمگ

شررود، يمرر  يو يد و باع  دشمنيفرما

د گمررانش را يرر و با کند يد خودداريبا

 
رواه البخاري في األدب المفرد وهو   (1)

ل  ابن حدي  صحيح موقوف ع

 مسعود لا حکم الرف . 
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ش بررا يکررويد کوشش و عما نييدر تأ

 .کو گرداندياو ن

ََه ََيم جوزي ََن ق ََه كئََ : كب  گفت

ا بررا چگونا است کا بنررده گمررانش ر

 يگرداند، در حاليکو ميپروردگارش ن

 ييزهررايشان حال در چيپر  ن بندهکا 

اهلل تعررالي و غضررب او کا باع  خشم 

نمايررد و شود خود را گرفتررار مرريمي
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-يدر معرض لعنت او قرار مرر خود را 

ح وم و اوامر ]پروردگررارش[ را  .دهد

 يگرداند، مرتکررب بررا امرروري  ميضا

ده اسررت و نمررو ينه ها را  ن شود کايم

ن جز مکررر نمررودن بررا نفررس و يا ا ي 

 .(1)؟!باشديبنده ميفر يي رزو

مؤمن » ب ري گفتا است:حسن 

-يکو مرر يگمانش را با پروردگارش ن

 
 (. 73الجواب الکافي البن ال يم )  (1)
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-يکند و برر يکو ميگرداند و عما را ن

بندوبار گمانش را با پروردگارش بررد 

 «.گردانديگرداند و عما را بد ميم

كز  يو نهََ  يكََ يه نت ك كمََ  بََ 

 ان بن بشير رضرري اهلل عنهمررانعم: يبد

مَيَََ ُ : »فرمود امبري ورده است کا پ

كْقا م في حدود كهلل وكْوكق  فيها كمي  

قوم كئْتَهَموك على ئفينة، فصار بعضُهم 
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أعالها وبعضُهم أئفلها، وكََال كََْىين 

في أئفلها إذك كئتقوك مََن كْمََار مَََ ُّوك 

على مَنْ فوقهم فقاْوك: ْو أنذا خ قنا في 

ا خ قًا وْم ننذ مََن فوقنََاف فََ ل نصيبن

ت كوهم وما أركدوك هلكوك جميعًا، وإل 

ََوك  ََوك ون  ََديهم ن  ََى أي ََىوك عل أخ

کررا حرردود اهلل  ي)مثررال کسرران «جميعًا

کا ]از  يکنند و کساني[ را برپا مي]تعال

کنند[ و با  ن گرفتار يم ي ن خوددار

است کا در  يشوند، با مانند گروهيم
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در  يا د، عدهکننيم يقرعا کش ييکشت

 يا رنررد و عرردهيگي ن قرررار مرر  يباال

ن ييکا در پا ين  ن، کسانييگر در پايد

-يدا مياز با  ب پين ي ن هستند، وقت

. رونررديخود مرر  يکنند، با قسمت باال

نررد: اگررر مررا يگويمان هنگام[ مه]در 

م، يجرراد کنرر يدر قسمت خود ا  يفاشک

ما هسررتند،  يباالکا در  يمزاحم کسان
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خواهنررد يمرر  چررا ن گر درم. ا يشوينم

هررالک  يانجام دهند، رها شوند، همگ

 نها گرفتا شود،  يشوند و اگر جلويم

 .(1)ابند(يينجات م يهمگ

 ورده است کا رسول  فايحر

ََده : »فرمررود اهلل ََي بي ََىي نفس وكْ

ََن  ََول ع ََاْمع ول، وْتنه ََأم ل ب ْت

  ََ ََكن  كهلل أل يبع ََ ، أو ْيوش كْمنك

 
 رواه البخاري.   (1)
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ال علََيكم عقابًََا منََه، وََم تدعونََه فََ 

کا جان  ي)قسم با کس «يست ا  ْكم

-يم يکيمن در دست اوست، امر با ن

ا  ن کا يد يينمايم ينه يد و از بديکن

 ي[ مجررازاتيك است کا اهلل ]تعررالينزد

 ، ن يجررايرا بر شما قرار دهد و در نت
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شررما بررراي د و ]دعا[ يکنياز او دعا م

 .(1)شود(يمستجاب نم

شما : گفتا است قيابوبکر صد

يَا أَيُّهَََا كْذََىِينَ : ديخوانيا را مين  يا 

آمَنُوك عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ َََْا يَضََُ ُّكُمْ مَََنْ 

 ي)ا  [105]المائد :  ضَ ذ إِذَك كهْتَََدَيْتُمْ

د، مواظررب يرر ا مرران  وردهيکررا ا  يکسان

 يد، کسيت شويخودتان باشد، اگر هدا 

 
 رواه الترمري وحسنا.   (1)
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 يکا گمراه شده است، با شررما ضرررر

است کا از  ير حالن ديو ا رساند( ينم

إل : »فرمرروديدم کا ميشن رسول اهلل

كْناس إذك رأوك كْظاْم فلم يأخىوك على 

ََه أوشََُ أل يعمذهََم كهلل بعََىك   يدي

ننررد و يرا بب ي)مردم اگر ستمگر «منََه

ك است کررا يرند، نزدياو را نگ يجلو

از طرررف  ي[  نان را با عرررابياهلل ]تعال
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 .(1)د(ي، گرفتار فرمايو

ن امررر يرر بررر ا  يليدل  ين احاديا 

از  يو نه يکيمر با نا باشد کا ترک يم

 يشررود تررا اهلل تعرراليباعرر  مرر  يبررد

اندازد و يا جلو بيمجازات  ن را در دن

بررر  يمجازات عمرروم يها ن از سبب

کا  گيردصورت مي يوقتو مردم است 

-مرريگر در ترک  ن همدست يکديبا 

 
 رواه أبو داود والنسائي.  (1)
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 .شوند

*** 

ا، کفران نمودن نعمت، عاق ير

 درپدر و ما

مررا ابن عباس رضي اهلل عنهريََا: 

: فرمررود  ورده است کررا رسررول اهلل

مذ َ كهلل بََه، ومََن ركر  » مذ َ ئَََ من ئَََ
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ف يرر تعر يکا برررا  ي)کس «ركر  كهلل به

، اهلل را انجررام دهررد يکار يکردن از و

د و يرر ماني[ دسررت او را رو مرر ي]تعررال

را انجام  يکار ياکارير يکا برا  يکس

گررران يرا بررا ددهررد، اهلل ]متعررال[  ن 

 .(1)دهد(ينشان م

ا در اعمررال  ن اسررت کررا در ير

 عال اهلل جا ور يغ يبرا  يعبادت هدف

 
 رواه مسلم.   (1)
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انرروا  و  ي؛ دارا وجررود داشررتا باشررد

از  ن عما را بررا  ياست، نوع ياقسام

 يکند؛ با مانند کسيطور کاما باطا م

انجررام  ير اهلل تعاليغ يرا برا  يکا عمل

ا دهررد ترر يدهد؛ با طور مثال زکات م

ش کننررد، و هرگررز  ن يمردم از او ستا

انجررام  ياهلل تعررال يتمنديارض يرا برا 

 .ددهينم
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است کا عما  يا حالتياز انوا  ر

کند و اجر، کمال و تمررام يف ميرا ضع

 يکند؛ مانند کسرر يبودن  ن را ناقص م

-يانجام م ياهلل تعال يرا برا  يکا عمل

، سررپس در هنگررام عمررا  ن را دهررد

کند تا مردم با او يو مکينت داده و نيز

او عمررا را بررا  يايرر ن ريا  ،توجا کنند

کررا  يرد، بطوريگيدر بر نم يطور کل

 يبا طور کرروچک يطان  ن را در ويش

او  ن را از  ورد و سپس يوجود مبا 
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 .دکنخود جدا مي

ن يرر ان ا ين کتاب بيهدف ما در ا 

ا از گناهرران يرر مسررألا اسررت کررا ر

 يباشررد کررا اهلل تعرراليمرر  يخطرنرراک

انرردازد يا جلو ميجازات  ن را در دنم

نجام دهندگان  ن را بر خالف  نچا ا و 

کننررد، مجررازات يت ميدر اعمالشان ن

 .ديمانيم
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گفتََه  رحمََه كهلل جوزيهكبن قيم 

 يزيرر خود را با چ يکس يوقت»: كئََ 

 کند کررا در او وجررود نررداردين ميمتز

کررا  اسررت يا ا کننرردهيرر ر ايررن همرران

خررالص  ياهلل تعررال ياعمررالش را برررا 

 ، انسانو بر خالف  ن شخص ،کندينم

]ايررن ريررا[ برردين باشد؛ يبا اخالص م

 يمررردم امررر ياو برا  صورت است کا

گرارد کا در برراطنش يش ميرا با نما

تش يرر [ با او بر ضد نيست، اهلل ]تعالين
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کا عاقبررت او  يدهد؛ با طوريپاسخ م

 ين امررريرر شررود، ا يتش ميبر خالف ن

 .ر استي دتن و يثابت شده در د

 ،شررخص بررا اخررالص ياما گاه

خواهد و در يپاداش خود را جلوتر م

خواهررد در يکا اخالص دارد م يحال

و احترررام داشررتا  ينيريقلب مردم شرر 

 يکسرر  ي[ برا يجا اهلل ]تعالي. در نتباشد
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نررت يمررردم[ ز يکا کار خررود را ]برررا 

، ترسرردينمرر  يدهد و از مجازات ويم

، دهرردين مردم زشت جلوه مرر ياو را ب

را زشت جلوه دادن باطنش نررزد اهلل يز

است کا  ين از اموري[ است و ا ي]تعال

و صررفات  يکيپروردگار ن يدر اسمها

 .(1)..«باشد.ياو م يواال

 
يعالم الموقِّعين البن ال يم    (1)

(3/180 .) 
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ََنْ : »فرمرروده اسررت امبريرر پ مَ

ئَمذ َ كْنذاسَ بعمله ئَمذ َ كهلل به مسََام  

ََه ََ َه، خلق اذ َه وحَقذ کررا  ي)کسرر  «وصَََ

دم بخواهررد عملررش را بررا گرروش مررر

[ او را در در يبشررررنواند، اهلل ]تعررررال

کنررد و يدگانش بدنام مرر ي فر يگوشها
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( 1)د(ينماير مياو را کوچك کرده و ح 

. 

 

 ياهلل تعررال: كف كل نعم  نمََودل

َ  َ كهللُ مَيَلًََا قَ ْيَََةً : ديرر فرمايم وَضَََ

كَانَ ْ آمِنَةً مُْطمَ ِنذةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَََدًك 

 
رواه أحمد والبيه ي وصححا    (1)

األلباني في صحيح الترغيب 

(1/16 .) 
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لٍ فَكَفََ  ْ بِأَنْعُمِ كهللِ فَأَذَكقَهَا مِنْ كُ ِّ مَكَا

كهللُ ِْبَاسَ كْْ ُوعِ وَكَْْخََوْلِ بِمَََا كَََانُوك 

)و اهلل مثررال  [112]النحررا:  يَصْنَعُولَ

من و يد کا ا يفرمايان ميرا ب ينيسرزم

 ن  يباشررد، روزينان خاطر ميبا اطم

د و  نها ي يمبا طور فراوان از هر سو 

دنررد و اهلل يران ورزاهلل کفرر  يبا نعمتهررا

و ترس را بر  نرران بررا  يلباس گرسنگ
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دادنررد، ي نچررا انجررام مرر  يواسررطا

وَإِذْ : ديرر فرماين مرر يپوشاند(. همچنرر 

تَأَذذلَ رَبُّكُمْ َْ ِنْ شَكَْ تُمْ َْأَزِيدَنذكُمْ وََْ ِنْ 

[ 7]يبراهيم:  كَفَْ تُمْ إِلذ عَىَكبِي َْشَدِيدٌ

فرمررود  پروردگارتان اعالم ي)و هنگام

اد يرر شررما ز يد برررا يکا اگر شکر بورز

د عررراب مررن يکنم و اگر کفر بورزيم

 د است(.يشد يبس

کا بررا نعمررت اهلل  يسکجا يدر نت

کفر بورزد و حق  ن را با حمد گفررتن 
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اورد، نررازل شرردن يو شکر کردن بجا ن

د را بر خود واجررب کرررده يشد يعراب

ا شدن نعمت بررا يتبد نياست و همچن

و  يبررا تنگرر  ياديخشم و وسعت و ز

ت با ترررس و يا شدن امنيو تبد يپست

ن مررردم بررا ين امررر برر يرر اب و ا اضررطر

شررود. دائمررا در ياهده مرر شرر م يراحت

 ييخ و گرشررت زمرران ماجراهررايتررار
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حال  يان کنندهيت شده است کا بيروا 

و  ياهلل تعررال يکفر ورزندگان با نعمتها

باشررد کررا اهلل يانکررار کننرردگان  ن مرر 

ا رفتررار فرمرروده با  نان چگونرر  يتعال

انکررار قرررار داده ياسررت و  نرران را ز

 .است

ر از يرر را بررا غ يزيرر چ ياهلل تعررال

د، همرران يرر مانياد نمرر يشکر نمودن، ز

ن رفررتن يباعرر  از برر  يزيرر گونا کا چ

شررود، يبرکت شدن  نها نمينعمتها و ب
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جا يدر نت؛ مگر کفران نعمت و انکار  ن

موجررب  ياهلل تعررال يکفررر بررا نعمتهررا

 يشررود؛ اهلل تعرراليك مرر يمجازات نزد

کررا کفررر  يقوم فرعون، کسان يدرباره

: ديرر فرمايدند و شکر ننمودند، مرر يورز

   ٍََول ََا ٍ وَعُيُ ََنْ جَنذ ََوك مِ ََمْ تََ كُ كَ

وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَََ ِيمٍ   وَنَعْمَََةٍ كَََانُوك 

فِيهَا فَاكِهِينَ   كَىََُِْ وَأَوْرَوْنَاهَا قَوْمًا 
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مَارُ آخَََ ِينَ   فَمَََا بَكَََ ْ  عَلَََيْهِمُ كْسََذ

]الدخان:  وَكْْأَرْضُ وَمَا كَانُوك مُنَْظ ِينَ

را  ييهرراچا باغها و چشما[ )25-29

ن[ زراعت يکا ترک کردند * و ]همچن

کررا در  ن  ي* و نعمت يگرام ييجاو 

ن اسررت کررا ين چنرر يرر شاد بودنررد * ا 

م يکنرر ين  نها ميگر را جانشيد يگروه

ال ن بررا حرر يجا  سمان و زمي* در نت

 ا نکرد و مهلت داده نشدند(.ي نها گر

: گفتا اسررت سيد قطب رحما اهلل
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نگرراه شررود بررا خرروار شرردن او و »

 او ،[يارانش[ در برابررر اهلل ]تعرراليرر ]

بود کا تکبر و غرور داشررت  يموجود

توس  او با فتنررا  يجا جماعتيو در نت

ن ياعتنرراترين و بيترافتادند و او گمراه

 ن حررس  بود کا وجود يزي نها در چ

شود، او نعمتهررا را از دسررت داد و ينم

ن رفررتن حفررظ يرا از، از برر نعمتهررا   ن
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 ،يو کارِ انِيپا يِجا از بديننمود. در نت

 نکرررد، يا سرررائيرر مرث براي  نها يکس

دادند کا يانجام نم ياعمال صالح زيرا 

 ]بعررد از و   سمان باال رود ياز دربها

ن باال رفتن تمررام شررود، يا  ،[مردن  نها

ي  ن کا ديگر عمررا ]در نتيجاسمان  

با حررال رود،[ صالحي از  نها باال نمي

 ين بررر رويا کنررد و همچنرر يرر  نها گر

وجود نداشت کررا در  ن  ين مکانيزم

اهلل ]متعال[ را عبادت کنند ]تررا بعررد از 
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ن يزمرر  يبررر رو يمرگشان چون عبادت

ا يرر ن با حال  نهررا گريشد، زميقط  م

نررد، در ؛ با ماننررد مورچگرران رفتد[کن

ن يزمرر  يبررر رو يانيرر کا زورگو يالح

کوچ دادند و  ييبودند، مردم را با دمپا

با حررال  نهررا  يرفتند کا کس يدر حال
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 .( 1)«تأسف نخورد

ََادر ََدر و م ََدل و ََا  ش در  :ع

 مده اسررت  امبريح از پي  صحيحد

بابال مع ذََالل عقوبتهمََا: : »کا فرمود

)دو درب هسررتند کررا  «كْباي وكْعقو 

افتد: سررتم يزود اتفام م مجازات  نها

 .(2)و عام ]پدر و مادر[ شدن(

 
 (. 5/3214الظالل )  (1)

 سيأتي تخريجا.   (2)
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-ي زار دادن پرردر و مررادر و برر 

با اطاعات از  نها و باز داشتن  يرغبت

و انفررام بررا  نهررا و  يکي نها و عدم ن

 زار دادن  يسررائا از حالتهرراگررر ميد

 يشد کا اهلل تعررالابيعام شدن م  نها،

انرردازد يا جلو ميمجازات  ن را در دن

هررر  نچررا  ، ن عررام يواسررطاو بررا 

 از!  ورديبخواهد بر سررر شررخص مرر 
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ا رحمررا اهلل شرريخ االسررالم ابررن تيميرر 

 ييسوال شد کا توانررا يمرد يدرباره

او  يبرررا  يزيکسب و کار نداشت و چ

او همسررر و  يموجررود نبررود و برررا 

فرزند ثروتمند  يا برا يبود،   يفرزندان

 يبرررا و او  يز اسررت کررا برررا ياو جررا

ران کرروچکش انفررام همسرش و بررراد

 ؟کند

 يش برا يشکر و ستا: جواب داد

بررر  ؛بلررا ،ان اسررتياهلل پروردگار جهان
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فرزند ثروتنمندش واجب است تررا بررا 

پرردرش و همسررر پرردرش و برررادران 

ن کررار را يکوچکش انفام کند، و اگر ا 

انجام ندهد، مورد عام پرردرش واقرر  

رحم را قط  نموده است  يشده و صلا

ا و يرر در دن يهلل تعالو سزاوار مجازات ا 
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 .( 1)، واهلل أعلمباشدي خرت م

*** 

و قرض گرفتن  يي، گدا ي خوار ربا

 به 

 ت تلف کردن آنين 

عررال  اهلل جررا و کررا ياز گناهان

انرردازد: يا جلو ميمجازات  ن را در دن

اد يرر ز ياز مردم برا  يي، گدا يرباخوار
 

 (. 34/101مجمو  الفتاو  )  (1)
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ت يرر کردن مال و گرررفتن قرررض بررا ن

وفررا  تيرر با  ن و نا با ن يدست دراز

 !باشنديم ،دن  نننمودن و بازگردا 

 يهرران گناهرران از راهيرر ا  يتمام

د؛ نباشرر ي ن مرر  يهاورود ف ر و سبب

 ن را بررا  ي نها انجررام دهنررده يتمام

ا شرردن و يرر ف ر، کم شرردن نعمررت، ذل

ن يرر بررا ا ؛ دندهيدن سوم مي  گرديضا
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؛ ا کا مجازات از جنس عما استيدل

ر کند تررا ديم يرباخوار ف   رباخوار

اد يرر معاملررا و تجررارتش، مررالش را ز

بررا کررم کررردن  يجا اهلل تعاليد و نتينما

! ديرر فرمايمال و ف ر او را مجازات مرر 

کنررد در يمرر  ييکا از مردم گرردا  يکس

ز مجررازاتش يرر از است نينيکا ب يحال

 يهااز راه يراه ين است کا اهلل تعاليا 

کنررد و بعررد از يباز م يو يف ر را برا 

 !ديرر مانيازمنررد مرر يناش او را يازينيب
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کررا  يت شخ رر ين است وضررعيهمچن

ن کررا بررا يرر ت ا يرر کنررد بررا نيقرض م

رنگ زنررد و مررال او را يصاحب مال ن

از  يمجازات يجا اهلل تعاليبخورد، در نت

رسرراند و در يم يجنس عما او با و

ز يرر چيشررود و برر يجا مالش تلف مينت

 ياز قر ن و سنت برا  يليگردد. داليم

 :ها ن وجود دارد، از  ن
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 ابررن مسررعود: يخوكر ربا -1

: فرمررود  ورده است کررا رسررول اهلل

ما أحدٌ أَكْيََ  من كْ با إال كال عاقبََة »

مالش را بررا ربررا  ي)کس« أم ه إْى قلة

کند، مگر  ن کا در  خر کررار ياد نميز

 .( 1)شود(ي]مال[ م ي]دچار[ کم

واضررح  يلرر ي  دلين حررديرر در ا 

 
رواه ابن ماجا وصححا األلباني في   (1)

 (. 5518صحيح الجام  )
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 يکا با ربرراخوار يوجود دارد کا کس

مال  يکند، گرفتار کمياد ميمالش را ز

 ين برا ير از ا يغ يا مجازاتيشود،  يم

کررا اهلل  يکررا مررالش را از راهرر  يکسرر 

کنررد ياد مرر ياجازه نداده است، ز يتعال

ابررن عبرراس رضرري اهلل وجررود دارد؟ 

 مررا  ورده اسررت کررا رسررول اهللعنه

إذك ظه  كْزِّنا وكْ ِّبا في ق ية، : »فرمود
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)اگر در  «فسهم عىك َ كهللفقد أَحَلُّوك بأن

 يمررردم زنررا و ربرراخوار ينيسرررزم

خودشان عراب اهلل  يد، برا  شکار شو

 .(1)اند([ را حالل نمودهي]تعال

يَََا : ديرر فرمايمرر  عال جا و اهلل

أَيُّهَا كْذىِينَ آمَنََُوك كتذقََُوك كهللَ وَذَرُوك مَََا 

 بَقِيَ مِنَ كْ ِّبَا إِلْ كُنْتُمْ مُنْمِنِينَ   فَََ ِلْ

 
رواه الحاکم والطبراني في الکبير،    (1)

 (. 692وهو في صحيح الجام  )
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ََنَ كهللِ  ََْ  ٍ مِ ََأْذَنُوك بَِ  ََوك فَ ََمْ تَفْعَلُ َْ

ََمْ رُرُوسُ  ََتُمْ فَلَكَُ وِْهِ وَإِلْ تُبَْ ََُ وَرَئَ

ََا  ََوَكِْكُمْ َْ ََولَأَمْ ََولَ تَْظلِمُ  وَال تُْظلَمُ

کررا  يکسرران ي[ )ا 279، 278]الب ر : 

د! يرر شا کنيد! از اهلل ت وا پيا مان  وردهيا 

مانده است را رهررا  يو  نچا را ربا باق

ن يرر د * و اگررر ا ياگر مؤمن هست د،يکن

د کا بررا يبداند، پس يکار را انجام نده
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! و ديا برخاستاجنگ با اهلل و رسولش 

 يد ف   اصا مررال برررا ياگر توبا نمود

د و بررا يرر کنيشما خواهد بود، ظلم نمرر 

 شود(.يشما ظلم نم

: گفتا اسررت اجوزيَّامام ابن قيِّم 

د: رباخوار جنررگ ين وعيدر درون ا »

باشررد و اهلل ياهلل و رسولش مرر کننده با 

موده است. متعال[ با او اعالم جنگ ن]

جررز  يا رهيرر گنرراه کب يد برررا يرر ن وعيا 

امررده يمررردم ن يو راهزنرر  يربرراخوار
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بررا  نهررا و  يو يرگرر ين از چيا : است

بررر  يلرر يباشد و دليتسل  او بر  نان م

باشد کا مشررکالت  نهررا را بررر ين ميا 

ر بزرگت يمگر  ن کا مشکالت ،داردينم

 ،گررراردياز  ن را بررر دوش  نهررا مرر 

ن يرر ز ا يرر را نکررردن  ين راهزنرر يهمچنرر 

را  نها بررا يموده است، زن ين معرفيچن

جنگنررد. ياش مرر اهلل ]متعال[ و فرستاده
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اگر  نها ربا را ترررک نکننررد، بررا  نهررا 

را اعالن جنگ با خودش و رسررولش 

شررود، يچگونررا مرر . ( 1)«ه اسررتداد

باشد کررا مجررازات  يگناه يرباخوار

است  ين در حاليك نباشد و ا ي ن نزد

کا بررا  ن اقرردام  يکس کا رسول اهلل

 ؛ جررابرد را لعن فرمرروده اسررتينما

: فرمررود  ورده است کررا رسررول اهلل

 
 (. 172التفسير ال يم )  (1)
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ََه، » ََا، وموكلََ ََ َ كْ ِّبَ ْعَََن كهللُ آكَ

)اهلل  «وشاهديه، وكاتبه، هم فيه ئََوكر

-يمرر  يرا کا رباخوار يلعنت کند کس

رد و بررر قرررارداد  ن يرر گيکند و ربا م

سررد و ينويشررود و  ن را مرر يشاهد م

 .(1)کسان هستند(ي نها در  ن 

 
مخت ر مسلم صحيح الجام     (1)

= 
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است  يز از گناهانين نيا : ييگََدك

ن رفررتن يکا باع  کم شدن مال و از ب

 يدر صورت باق يشود و عالمتي ن م

اسررت کررا  يا  ن سررخنيگرارد؛ دليم

 ورده اسررت  عبد الرحمن بن عوف

والث وكََْىي » :فرمود کا رسول اهلل

ََا  نفََم م مََد بيََده، إل كنََ  ْ اْفً

= 
 

(5090.) 
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ََن صََدقة  ََال م ََنقص م ََيهن: ال ي عل

فتصدقوك، وال يعفََو عبََد عََن مظلمََة 

يبتاي بها وجََه كهلل إال رفعََه كهلل بهََا، 

وال يفت  عبد با  مسََأْة إال فََت  كهلل 

ز است کا قسم ي)سا چ «عليه با  فق  

کررا جرران محمررد در دسررت  يبا کسرر 

خورم: صدقا يقسم م ها ن ياوست برا 

د و يکند، پس صدقا دهيمال را کم نم
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 ن  يد برررا ينمايرا عفو نم يبنده ستم

را بدسررت  ياهلل تعررال يتمنديکا رضررا

توسرر   ن  ي ورد، مگر  ن کا اهلل تعال

برراز  ييبرررد و درب گرردا ياو را باال م

شود، مگر  ن کررا اهلل بررر او درب ينم

 .(1)د(يگشايف ر را م

گفتََه  اْىكبن قيم رحمََه كهلل تعََ 

و  ؛در اصا حرام اسررت ييگدا »: كئ 

 
 رواه االمام أحمد.   (1)
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از و ضرررورت مبررا  يف   در حالت ن

در حررق  يرا  ن ظلمرر يرر شررود؛ زيمرر 

 ييدر حررق گرردا  يپروردگررار و ظلمرر 

کننررده  ييدر حق گرردا  يشونده و ظلم

 باشد:يم

 ك كو درخوكئ  و يحاْ  كول: ز

  يغ يخود رك ب ك يو ف وتن يازمندين

عمررا ن ايرر  فدهََديكن ام مََ  يكهلل تعاْ
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ادت نمودن ]شخ ي است کا عب ينوع

و  گيرررد[از او درخواست صورت مرري

 ن  ير جررايغ ييدرخواست را در جا

ر اهررا  ن يرر دهد و  ن را از غيقرار م

د، يرر کنررد و بررا توحيدرخواسررت مرر 

اش در برابررر اهلل يازمنرردياخالص و ن

کنررد و بررا درخواسررت يظلم مرر  يتعال

نمودن از مردم خود را از درخواسررت 

نررد؛ يبياز مرر يرر نياز پروردگار ب نمودن

راد يرر د ا ين موارد در حق توحيا  يتمام
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نررد و نررور  ن را خرراموش نکيوارد م

ف يد و قرردرت  ن را ضررعنرر گردانيمرر 

 .دنينمايم

: هشََوند ييكما ظلمََش بََه گََدك

کند يرا درخواست م يزيرا از او چيز

را بررر  يو ح رر  سررتيکا در دست او ن

ن حررق بررر يرر گرارد کررا ا يگردن او م

 يباشد و او را بررا سررختيدن او نمگر
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ا نکرروهش انفررام يرر پرداخررت کررردن 

؛ اگر بررا او عطررا کندگرفتار مينکردن 

دهررد و يد با کراهت  ن را انجام مينما

ا و خجالررت يد، با حياگر از او من  نما

 .دينمايدن من  ميکش

ش ياو  برررو :كما ظلم به خََود 

ا يرر ر خررال ش ذليغ يبرا  وزد يريرا م

ن يترررنييدش را در پرراشود و خررويم

ن يتررردهد و بررا پسررتيمنزلت قرار م

ن رفتن يشود و با از بيم يحالت راض
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 ن رفررتن عررزتِيشرف خودش و از برر 

 ين رفررتن راحترر يف بودنش و از بيعف

 يترر گررردد، راحيمرر  يقنرراعتش راضرر 

از يرر نيمردم برر  کا توس   ن از يقناعت

ن ظلررم کررردن بررا ين عرر يگردد، و ا يم

 .(1)باشد«يخود م

 
 (. 2/176مدار] السالکين )  (1)
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 ورده اسررت کررا  رهيوهرابرر 

من ئأل كْنََاس : »فرمود رسول اهلل

ًََ ك،  ََا يسََأل جم ًََ ك ف نم ََوكْهم تكي أم

کررا از  ي)کسرر  «فليسََتق  أو ْيسََتكي  

اد کررردن يرر ز يمردم اموال  نها را برررا 

د، ف رر  طلررب ي]مالش[ درخواست نما

جررا  ن ياخگر  تش نموده است، در نت

 .(1)شمارد(ياد ميا زيشمارد يرا کم م

 
 رواه مسلم.   (1)
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  خََوردل يََ دل بََه نق ض كََ  

ا، از يرر ك او در دنيرر مجازات نزد: مََال

کررا  يباشررد؛ کسرر ين رفتن مالش ميب

ن يرد و هدف او از بياموال مردم را بگ

ن اسررت يرر بردن  ن باشد، مجازات او ا 

-يمال خودش را تلف م يکا اهلل تعال

رد و يرر گيت را از او مرر يد و هرردا يرر مان

ضرررر  ييزهررايها و چاو شرررّ يا بررر
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 رهيابرروهر؛ دهديم رساننده را قرار

: فرمررود  ورده است کررا رسررول اهلل

من أخى أموكل كْنََاس ي يََد أدكرهََا »

أدذ  كهلل عنه، ومن أخىها ي يد إتالفها 

کررا مررال مررردم را  ي)کسرر  «أتلفََه كهلل

رد و بخواهد  ن را پررس دهررد، اهلل يبگ

 يدهد و کسرر ياو پس م ي[ بجاي]تعال

رد و بخواهد  ن را تلررف يکا  ن را بگ
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-ي[  ن را تلررف مرر ي، اهلل ]تعررالکنررد

د کررا شررويپس چگونا مرر . ( 1)د(يفرما

مالش  اد کردنيز يرا برا  يزيعاقا چ

باعرر   طلررب کنررد در حررالي کررا  ن

-يف ر و تلف شدن مررالش مرر  ،ن  ان

 !شود؟

 
 رواه البخاري.   (1)
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 يزياگر چ: »گفتا است بوحازما 

از يرر نيتو را ب و باشد يتو کاف يکا برا 

اسررت کررا  ين زنرردگيکمتررر همان کند

خواهد بود و اگر  نچررا  يکاف تو يبرا 

از يرر نيباشررد، تررو را برر  يتو کرراف يبرا 

وجود نرردارد کررا  يزيا چينکند، در دن

 «.از کندينيتو را ب

*** 

 رد که يميم يزيبر چ شخص

 کرده است يبر آن زندگ



 

113 

 

پس چا  – يزندگ يخاتما يبد

خاتما چا  يز تو را  گاه کرد کا بديچ

بررزرس... و  ييانکرراريز –باشررد؟! يم

وحشتناک... و در عاقبت  ي  شدنياض

است  ييدر  تش جهنم واق  شدن، بال

کا بررا  ن گرفتررار شررود، بررا  يکا کس

 ييبال.. بزرس گرفتار شده است. ييبال

 يو  ن بدبخت ..بعد از  ن وجود ندارد.
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 .باشديم يو درب بدبخت

 يك است و کسي[ نزدي ن ]عراب

 يويرر دن يکا خودش را مشغول زنرردگ

ش يايرر نش را بررا دنيرر و دکرده باشد... 

 ياد اهلل متعررال رويفروختا باشد و از 

ت شررهوت يبرگردانده باشد... و در تبع

خود باشررد... بررا  ن گرفتررار  يو هوا 

 .شوديم

روزگررار  يهررااتفاقات و واقعررا

ن اسررت کررا مجررازات يرر بررر ا  يديتأک
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و  يکا از اهلل تعررال يکس يبرا  يکينزد

کنررد، يمرر  يرمانا نافياش در دنفرستاده

 يکرر يوجررود دارد. همرران گونررا کررا ن

مؤمنرران  يبرررا  يخاتما، همان بشررارت

 ررت يدر بستر مرس است کا ح ؛ است

گررردد و صررالح از ياعمال،  شکار مرر 

تبهکار و مؤمن از منافق و نافرمرران از 

در  ن هنگام ؛ شونديفرمانبردار جدا م



116 

 

 يهررا متالشرر رها و چهرههاست کا ظا

 شررکار  يمخفرر  يهرراتيشود... و نيم

بررا زبرران  مرردن و  گردد؛  نهررا بررايم

نشرران داده  شررکار شرردن در چهررره، 

ص بشررارت داده د... و شررخنشررويمرر 

 !دگردي رام ما  ن کا نايشود يم

شخص در  ن زمان، صرربر  يبرا 

دن يا با مبارزه طلبي يا بردبارينمودن 

دهد... و ينم يسود يازينيا اظهار بي

در  ن روز ثابت ماندن ف   از جانررب 
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: ديرر فرمايم ياست... اهلل تعال يتعالاهلل 

 ِ ََِيُيَبِّ ُ كهللُ كْذىِينَ آمَنُوك بََِاْْقَوْلِ كْيذاب

فِي كَْْ يَاةِ كْدُّنْيَا وَفِي كْْآخِ َةِ وَيُضِ ُّ كهللُ 

]يبراهيم:  كْظذاِْمِينَ وَيَفْعَ ُ كهللُ مَا يَشَارُ

مرران يکررا ا  ي[ )اهلل سررخن کسرران27

و در  يويرر دن يانررد را در زنرردگ ورده

گرداند و اهلل ستمگران ي خرت ثابت م

هررر  نچررا بررا سازد و اهلل يرا گمراه م
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 د(.يمانيعما م ،بخواهد

گفتََه  رحمََه كهلل جوزيهكبن قيم 

پررس پرراک و منررزه اسررت اهلل »: كئ 

ن يرر کا ا  يمردم دانار بودهيبس !![ي]تعال

اند و  نچررا از عبرت را مشاهده نموده

الررت مرررس کررا در ح يکسان يحالها

-مررين بزرگتر و بزرگتررر يهستند از ا 

 «.باشد

 يکررا بنررده دارا  يدر حررال يوقت

درک  حضررور ذهررن و قرروت و کمررال
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بررد و اييطان بر او قدرت مرر ياست، ش

 يو اعضررا ياد اهلل تعرراليزبانش را از 

-يبرراز مرر  يبدن او را از اطاعت از و

کا  يوقتبود پس چگونا خواهد  ،دارد

د و قلب دهيقدرت خود را از دست م

د؟! نشررويگرفتار م يو نفسش در درد

قدرت و همت خررود را  يطان تماميش

 ييبندد و تمام توانرراياو با کار م يبرا 
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بنرردد تررا فرصررت يخود را با کررار مرر 

 يرا  ن انتهررايرد؛ زي]توبا[ را از او بگ

طان در  ن حالررت در يعما است و ش

ن حالت خود است و بنررده در يتريقو

باشد؛ پررس چررا يالت محن يترفيضع

؟! مانررديدر  ن زمرران سررالم مرر  يکس

 د:يرر فرمايمرر  ينجاست کررا اهلل تعرراليا 

 ِ ََِيُيَبِّ ُ كهللُ كْذىِينَ آمَنُوك بََِاْْقَوْلِ كْيذاب

فِي كَْْ يَاةِ كْدُّنْيَا وَفِي كْْآخِ َةِ وَيُضِ ُّ كهللُ 

]يبراهيم:  كْظذاِْمِينَ وَيَفْعَ ُ كهللُ مَا يَشَارُ
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مرران يکررا ا  يسررخن کسرران[ )اهلل 27

و در  يويرر دن يانررد را در زنرردگ ورده

گرداند و اهلل ستمگران ي خرت ثابت م

هررر  نچررا  بررا سازد و اهلليرا گمراه م

 يچگونا کس د(.يمانيعما م ،بخواهد

کنررد، يدا مرر يرر ق پيخاتما توف يکيبا ن

باشد يدور م يقلب او از اهلل تعال يوقت

د نفس خو يو از او غافا است و هوا 
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هررا ر شررهوتيکنررد و اسرر يم يرا بندگ

-ياد او خشك مرر ياست و زبانش از 

برردن او از اطاعررت از  يباشد و اعضا

گردان اسررت و مشررغول گنرراه يرو يو

ق يرر ن حال با او توفيبا ا  يباشد وليم

او  يزنرردگ ،يکرر يشود تا بررا نيداده م

 ؟!ابديخاتما 

از  يرحمررررا اهلل تعررررداد يو

 سوء خاتمررا را در حالررت يماجراها

ان داشتا است و در  ن  مررده يمرس ب
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از  نها گفتا شد: بگو ال  يکياست: با 

الا اال اهلل و او شرو  با خوانرردن غنررا 

تررا  ن کررا  تاتنا تنتنا. گفت:ينمود و م

 .افتيوفات 

ال يلررا گفتا شد: بگو  يگريبا د

با مررن  ييگوياو گفت:  نچا ميال اهلل، 

رهررا  ا ر يرسرراند، گنرراهينمرر  يسررود

مگررر  ن کررا بررا  ن مرتکررب  ،نکردم
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شرردم، سررپس وفررات نمررود و  ن را 

 .نگفت

گفتررا  يگررريبا دن يهم با مانند

کنررد، ياز نمرر يرر نيگفت: مرا ب او و ،شد

 ياهلل تعررال يا بر يا نمازيدانم کا  ينم

 . ن را نگفت ا نا ويام بجا  ورده

گفت: گفتا شد: او  يگري ن با د

ن يو در همرر  مکررافر ييگررويبا  نچا م

 يك ترراجريرر افررت. يات ال وفرر حرر 

کان خود گفررت: ياز نزد يکي يدرباره
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او در حال مرس بود و شرو  نمودنررد 

ن کردن و يبا او تل  ا « رال يلا يال اهلل»

ن تکررا ارزان اسررت و يگفت: »ا ياو م

ن و ين چنيدارد و ا  يخوب ين مشتريا 

 .(1)!افتي ن چنان« تا  ن کا وفات 

ن يخاتمررا از خطرنرراکتر يبررد

 
 (. 130الجواب الکافي: )  (1)
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-ياست کا با حساب مرر  ييمجازاتها

ا و يرر در دن يباع  خواررا  ن يد؛ زي 

در  يانکرراري ن ز !شررودي خرررت مرر 

کا بررا  ن گرفتررار  يرا کسياست؛ زيدن

 يکا مخف يشده است، پوشش و امور

-ي ن پرده برداشتا مرر  زنموده است، ا 

گردد و يعما او  شکار م يشود و بد

چا بسا کا قبا از  ن،  ن مشکالت را 

ن يد.  ن همچنرر نمرروده بررو يمخفرر 

را يباشد، زيز ميدر  خرت ن يانکاريز
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کررا مرررده اسررت،  يزيبنده بر همان چ

 !شوديختا ميبرانگ

از  يطرروالن يثيابن ماجا در حد

 امبريرر  ورده است کررا پ رهيابوهر

: ي ال للرجا ال الح فرري قبررره فرمود

بعررد أن يُعررر] بروحررا يلرر  السررماء 

كنظ  إْى ما وقاك كهلل تعاْى ويسأل: »

نه، وم يفََ   ََْه ف جََة قبََ  كْ نََة، م



128 

 

فينظ  في زه تها، وما فيها، فيقال: هىك 

مقعدك. ويقال ْه، على كْيقََين كنََ ، 

«. وعليه م ، وعليه تبع  إل شََار كهلل

كنظ  إََْى أما الرجا السوء في ال لا: »

ما ص ل كهلل عنُ، وم يف   ْه ف جََة 

إْى كْنار، فينظََ  إْيََه ي طََم بعضََها 

مقعدُكف على كْشذُِّ  ، فيقال: هىكبعضاً

كن ، وعليه م ذ، وعليه تبع  إل شار 

بعررد از  ،با مرد صالح در قبرررش)« كهلل

-ي ن کا روحش با  سمان عرو] مرر 
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-يشود، گفتا مرر يکند و از او سوال م

تررو را از  ن  يشود: با  نچررا اهلل تعررال

حفظ نموده است، نگرراه کررن ]منظررور 

از بهشت  يا جهنم است[! سپس روزنا

نت  ن يشود و با زينشان داده م با او

نگرررد و بررا او يو  نچا در  ن است م

ن منزلگاه تو اسررت و يشود: ا يم اگفت

و بر  ين بودي يشود: بر يبا او گفتا م
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شررراء اهلل و برررر  ن ان  يرد ن مُررر 

مرد بد ]کردار[  . بايشويختا ميبرانگ

[ يشود: با  نچا تو را اهلل ]تعاليگفتا م

است، نگاه کن ]منظور از  ن باز داشتا 

از  تش  يا بهشت است[! سپس روزنا

شود و با  ن يجهنم با او نشان داده م

از  ن  ينگرررد کررا بعضرر يمرر  يدر حال

خورد و ]با او[ گفتا يگر را ميد يبعض

ن منزلگاه تو است، بر شك يشود: ا يم

و ان شاء اهلل بررر  يو بر  ن مرد يبود
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 .(1)(يشويختا مي ن برانگ

 

  دارد يسر يخاتما مجازات يبد

 
جزء من حدي  طويا عند ابن   (1)

ماجا وهو في صحيح الجام  

(1964.) 

 ترحا عررن قريرربفيررا هرررا سرر 

 

 

 يلررر  قررروم کالمهرررم السرررکوت 
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 اهلل جررا واست کا امررر  يکس يو برا 

  کرده است و از او غفلت يرا ضا عال

 يکرر ين ي. ولرر باشرردي، مرر داشتا اسررت

 يکس ي  است برا يسر يخاتما بشارت

اطاعت کرده است  عال اهلل جا وکا از 

نمرروده  تيرر ت تبعيو از راه حق و هدا 

 .است

 ن  مررده  يکا دربرراره ياز  ثار

 مغير  بن حکرريماست کا  يتياست روا 

 ياست: ا ان داشتا است، گفتا ي ن را ب
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مررن  يبرررا  عبرردالملكفاطمررا دختررر 

عمررر بررن عبررد ن بگررو: گفررت: از خس

کررا بررر  ن وفررات  ييمرراريدر ب العزيز

 !ا اهلليرر : »گفررتيدم کررا مرر ينمود، شن

 ين، حت نها  سان گردا  يمرس مرا برا 

از روز«. در  ن  يقسمت ياگر با اندازه

کا او قبض رو  شررد، رفررتم و  يروز

ن ين من و بيگر نشستم و بيد يدر اتاق
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 يوجود داشررت و او در عبررا ياو درب

تِلَََُْ  گفررت:يدم کا ميخود بود، شن

كْدذكرُ كْْآخِ َةُ نَ ْعَلُهَا ِْلذىِينَ َََْا يُ ِيََدُولَ 

ادًك وَكْْعَاقِبَََةُ عُلُوًّك فِي كْْأَرْضِ وَ َََْا فَسَََ

ن ي[ ) ن سرررزم83]ال  ص:  ِْلْمُتذقِينَ

 ن را  يکسرران ي خرت است کررا برررا 

 ،نيخواهند در زمرر يم کا نميا قرار داده

نررد و عاقبررت يکنند و فسرراد نما تکبر

د و يسپس  رم زکاران است(يپره يبرا 

بررا  ،دمينشررن ياز او صرردا و سررخن
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، کرررديکا با او خدمت مرر  يخدمتکار

 ينگاه کن! وقترر  أمير المؤمنين با: گفتم

اد بررر ورد و بلنررد يرر با نزد او رفت فر

دم کا وفات يشدم و با نزد او رفتم و د

افتا است و رو با قبلا بود و خودش ي

از دسررتانش را  يکيود و برا پوشانده 
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را  يگريبر چشمانش گراشتا بود و د

 .(1)رضي اهلل عنا« بر دهانش

*** 

 ي قطع صله، ستم و ييدروغگو

 رحم 

 ن بررا طررور  يبرررا : ييدروغگو

 يکرر ينزد يعررام و خرراص مجازاتهررا

 
 (.3/440الحدائق البن الجوزي )  (1)
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 :وجود دارد

 يبنرردوباريبرر  ي ن با سو كول:

 ن را  يدهد و انجررام دهنرردهيسوم م

ن يکنررد و  ن بزرگتررريبا  ن گرفتار م

؛ و ضرراللت اسررت يگمراهرر  يهاسبب

 ورده است کررا رسررول  ابن مسعود

إََْى إل كْصد  يهََدي : »فرمود اهلل

كْب ، وإل كْب  يهدي إََْى كْ نََة، وإل 
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كْ ج  ْيصََد  حتََى يُكتََب عنََد كهلل 

صديقًا وإل كْكى  يهدي إْى كْف ور، 

ََار، وإل  ََى كْن وإل كْف ََور يهََدي إْ

كْ ج  ْيكََى  حتََى يُكتََب عنََد كهلل 

 يکرر ين يبررا سررو ييراسررتگو) «كىكبًا

بهشت  يبا سو يکيکند و نيت ميهدا 

-ياست کا  ن در راسررت مرر  يو مرد

[ يد تررا  ن کررا نررزد اهلل ]تعرراليرر گو

شررود يار راستگو( نوشتا ميق)بسيصدّ

 يبنرردوباريبرر  يبا سررو ييو دروغگو
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 يبا سررو يبندوباريدهد و بيسوم م

اسررت کررا  ن رردر  ي تش جهنم و مرد

د، تررا  ن کررا نررزد اهلل يرر گويدروغ مرر 

نوشررتا  (ار دروغگوي[ کرّاب)بسي]تعال

 .(1)شود(يم

باعرر  شررك، اضررطراب و : دوم

 
 رواه البخاري ومسلم.   (1)
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شود کا اساس ينان خاطر ميعدم اطم

محمررد حسررن  از ابو؛ است يخوشبخت

ما بن علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه

: فرمررود  مده اسررت کررا رسررول اهلل

دع ما ي يبُ إْى ما ال ي يبُف ف ل »

) نچا  «كْصد َ يمأنينة وكْكى  ريبة

اندازد را با  نچا تررو يتو را با شك م

؛ انرردازد، رهررا کررنيرا بررا شررك نمرر 

-ينان خاطر مرر يباع  اطم ييراستگو

باعرر  شررك ]و  ييشررود و دروغگررو
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 .(1)(گرددمي اضطراب[

 دن شررده نررزييتع يمجازات ئوم:

 ورده  بکر ابررو؛ دارد عال جا و اهلل

مََا مََن : »فرمود است کا رسول اهلل

ذنب أجدر أل ي ع  كهلل تعاْى ْصاحبه 

كْعقوبة في كْدنيا، م  ما يدخ ه ْه فََي 

 
 . رواه الترمري وصححا  (1)



142 

 

قطيعََة كََْ حم وكْخيانََة كآلخََ ة، مََن 

ََا  وكْكََى ، وإل أع ََ َ كْطاعََة ووكبً

  ََ ََ  كْبي ََى أل أه ََ ذحمف حت َْصََلةُ كْ

ْيكونول ف  ة، فتنمو أمََوكْهم ويكيََ  

 يگنررراه) «عَََددهم إذك توكصَََلوك

 يباشررد کررا اهلل تعرراليتررر نمرر ستايشا

اندازد و يا جلو بيمجازات  ن را در دن

 ذخيررره خرررت  ين  ن را برررا يهمچن

کا ]شخص مرتکب[ قطرر   نيدارد، از ا 

انررت و دروغ شررود و يرحم، خ يصلا



 

143 

 

اطاعت، ]ثواب[  ين ثواب برا يعتريسر

-اگر خانواده يرحم است؛ حت يصلا

 يبندوبار باشند، بررر اثررر صررلايب يا 

شررود و ياد مرر يرر  نهررا ز يرحم، مالها

 .(1)گردد(يشتر ميتعداد  نها ب

 
رواه الطبراني في الکبير وصححا    (1)

 (.5591األلباني في صحيح الجام  )
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: گفتََه كئََ  ماََُْ بََن دينََار

بررا  ،ر قلبد ييو دروغگو ييراستگو»

 يکرر يشوند تا يگر وارد جنگ ميکدي

 «.را خار] گرداند يگريد

دروغ  ين حالتهرراياز خطرنرراکتر

مجررازات  ن را  يگفررتن کررا اهلل تعررال

ران ين را ويد و سرزميفرمايك مينزد

 ؛د، قسرررم دروغ اسرررتيررر نمايمررر 

 ورده اسررت کررا رسررول  رهيابرروهر

ََْيم شََير أييََ  كهلل : »فرمررود اهلل
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ووكبًا من صلة كْ حم، تعاْى فيه أع   

وْيم شير أع ََ  عقابًََا مََن كْباََي 

وقطيعة كْ حم، وكْيمََين كْفََاج ة تََدع 

 يدر اطاعت از اهلل تعال)« كْدِّيار بالق 

رحررم  يعتر از ثررواب صررلايسر يثواب

عتر از يسررر يوجررود نرردارد و مجررازات

رحررم  يمجازات سررتم و قطرر  صررلا

هررا را نيباشد و قسم دروغ سرررزمينم
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 .(1)کند(يران ميو

 تن خ ررليرر د از ا يرر مسررلمان با

ن از يرر ده برحرررر باشررد و ا يرر نکوه

باشد کررا بررا يم يات تاجرانيخ وص

 يدروغ گفررتن در تجارتشرران راضرر 

را با قسم  يين دروغگويشوند و ا ينم

ن در طمرر  يرر کشررانند و ا يز ميدروغ ن

 
رواه البيه ي، وصححا األلباني في   (1)

 (. 978السلسلة ال حيحة )
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است  ين در حالي نها با مال است و ا 

ن رفتن  ن و نررزول بررال يکا باع  از ب

 ن امررر رسررول اهلليرر از ا ! ودشرر يمرر 

: برحرر داشتا اسررت و فرمرروده اسررت

)تاجران گناهکار  «كْت ار هم كْف ََار»

ا يرسول اهلل!   يگفتا شد: ا  .باشند(يم

د و فررروش را حررالل ي[ خرياهلل ]تعال

بلىف وْكََنهم : »فرمود ؟!نفرموده است
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« ي دوول فيكىبول ويقسمول في نيول

غ نررد و درويگويسررخن مرر  ي)بلا، ولرر 

خورنررد و قسررم يند و قسم مرر يگويم

 (.خورنديدروغ م

 ورده است  نسك: ئتم نمودل

بابال مع الل : »فرمود کا رسول اهلل

 «عقوبتهما في كْدنيا: كْباََي وكْعقََو 

)دو درب هستند کا مجازات  نهررا در 
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 .(1)افتد: ستم و عام شدن(يا جلو ميدن

ََه كئََ يكز حك يكََ ي : مََال گفت

ن  نهررا يزودترررن مجازات و يعتري»سر

 ن در ستم نمودن  يانجام دهنده يبرا 

جررز اهلل  ياوريرر اسررت کررا  يبررا کسرر 

 
رواه الحاکم في المستدرک وهو في    (1)

 (. 1120السلسلة ال حيحة )
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نمررودن در  ي[ نرردارد و کوترراهي]تعررال

-مرري ريرر نعمتها و تکبر ثروتمند بر ف 

 .«باشد

ا ب عال اهلل جا ون يا  يبا اضافا

د داده اسررت کررا يرر ظررالم سررتمگر وع

اندازد و يا جلو ميمجازات او را در دن

دهد کا يرا قرار م ييدعامظلوم  يبرا 

ن ياست و برر   ن حتمي مستجاب شدن

وجررود  يحجرراب يمظلرروم و اهلل تعررال

 ورده است کا رسررول  ندارد؛ انس



 

151 

 

كتقََوك دعََوة كْمظلََوم، : »فرمود اهلل

ََا  ََيم دونه ََه ْ وإل كََال كََافً كف ف ن

د! يمظلرروم بترسرر  يا)از دعرر  «ح ََا 

]و اهلل  اوبين را ياگر کافر باشد، ز يحت

 .(1)وجود ندارد( يبحجا تعالي[

 
رواه أحمد وغيره وهو في صحيح   (1)

 (. 118الجام  )
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ام يبرررادر گرامرر  يتررو ا  يبرررا 

 يدارم کررا شرراهديان ميرا ب ييماجرا 

( يي)بخررارا يبخار: ن امررر اسررتيرر بر ا 

ت کرده اسررت کررا اهررا کوفررا از يروا 

 نررزد عمررر سعد بن أبي وقرراص

را از کررار  يز ويرر ت نمودند، او نيشکا

او  يرا بررا جررا برکنار کرد و عمار

ت ياشررک قرررار داد،  نهررا از سررعد

 يکرر ينمودند تا  نجا کا گفتند: او بررا ن

نوشت و  يا او ناما يدهد، برا ينماز نم
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-يابواسحام)سعد(!  نان مرر  يگفت: ا 

. يدهرر ينماز نم يکيپندارند کا تو با ن

مررن نمرراز  ،گفت: قسم بررا اهلل سعد

و  کررنمياده مي نها پ يرسول اهلل را برا 

گرررارم، در نمرراز ياز  ن کم نم يزيچ

کررنم و يعت اول را بلند معشاء دو رک

. نمررايممرري دو رکعررت  خررر را کوترراه

است کا با تررو برررده  ين گمانيگفت: ا 
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ا يرر ابواسررحام! مرررد  يشررده اسررت، ا 

را همراه او با کوفا فرسررتاد و  يمردان

وفررا سرروال کاو از اهررا  ي نها درباره

نگراشررتند،  يرا برراق ينمودند، مسجد

او سوال کردند و  يمگر  ن کا درباره

اد نمودنررد، تررا  ن ياز او  يکيان با ن ن

عبس شدند. ينزد بن يکا داخا مسجد

 أسامة بن قترراد از  نها کا با او  يمرد

او ابوسررعد  بررود  يايشد و کنيگفتا م

ستاد و گفت: حاال کررا مررا را قسررم يا 
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-ي، سعد همراه ما با جهاد نميدهيم

-يم نمرر يت س يم را مساويرفت و غنا

دالت نمررود و در حکررم نمررودن عرر 

قسم با اهلل سررا : گفت . سعدنداشت

ن يرر ا اهلل! اگررر ا يرر کنم: يتو م يدعا برا 

شهرت  يتو دروغگوست و برا  يبنده

ن عما را انجام داد، عمرش را يا ا يو ر

ر گررردان! و او يرر را ف فرما! او  يطوالن
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بعرردها از  يها نما! وقترر را گرفتار فتنا

-يشررد مرر يده مي ن مرد حالش پرس

تنررا زده هسررتم کررا ف يرمرررديگفت: پ

!! عبررد ده اسررتيسعد با من رس يدعا

 يمن او را در حررالت :گفتا است الملك

بررر  يريش از شدت پيدم کا ابروهايد

ش افترراده بررود و در راه يچشمها يرو

-يشد و با  نهررا برر يمزاحم دختران م
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 .(1)نموديم يحرمت

ََله ََ  ص ََم يقط در قبررا : رح

مََا مََن : »ن موضررو ي مد با ا  يثيحد

أل يُعَ ِّ َ كهلل تعاْى ْصاحبه  ذنب أجدر

كْعقوبة في كْدنيا مََ  مََا يَََدذخ ُه فََي 

ََة  ََ حم وكْخيان كآلخََ ة مََن قطيعََة كْ

 
 رواه البخاري.   (1)
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قطرر  سررزوارتر از  ي)گنرراه «وكْكى 

ي رحم و خيانت و دروغ وجررود صلا

مجررازات انجررام  ياهلل تعررال نرردارد تررا

انرردازد و يا جلو بي ن را در دن يدهنده

[  ن را است کا ]مجازات ين در حاليا 

 ....(نمايرردذخيره مرريز ي خرت ن يبرا 

رحم با سرررعت  يمجازات قط  صلا

از  ن وجررود  يزيرر افتد و گرياتفام م

کررا  يکسرران اسررت کررا کسرر ي؛ نرردارد

ا يرر شود، صالح باشد يمرتکب با  ن م
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 ن با سرعت اتفررام  يجايگناهکار؛ نت

رود، مگر با توبررا ين نميافتد و از بيم

و  مرراده کررردن  سرربحانانمودن با اهلل 

رحم همان گونا کا  يصلا يخود برا 

با  ن امر فرموده است. بررا  اهلل سبحانا

 مررده  ح از رسررول اهلليطررور صررح

من قط  رحمه ْقي وباْه قبََ  : »است

رحم  يکا قط  صلا ي)کس «أل يمو 
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نررد، قبررا از يبيرا م اشيد، بدبختينما

 ،ن عبارت  شررکاريدر ا  .رد(ي ن کا بم

جررود دارد کررا قطرر  ح ويصررر يلرر يدل

در رحم، مجررازاتش را  يصلا يکننده

از  ن وجررود  يزيرر چشد و گريا ميدن

 !ندارد

بررا  يکررا اهلل تعررال يياز مجازاتها

رسرراند يرحررم مرر  يصلا يقط  کننده

 يرا کا بررا او صررلا ين است کا کسيا 

داده و  ياريرر  يکنررد، بررر ويرحم مرر 
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 يگردانررد و توسرر   ن ثرروابيروز ميپ

 يبرا  ي ن و عراب يهندهانجام د يبرا 

؛ دهرردي ن قرررار مرر  يقطرر  کننررده

 ي ورده اسررت کررا مرررد رهيابرروهر

دارم  يليرسول اهلل! من فررام يگفت: ا 

کنم و  نها با يرحم م يکا با  نها صلا

نررد و بررا  نهررا ينمايمن قط  رابطا مرر 

-يمرر  يکنم و  نها با من بررديم يکين
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کنند، در برابر  نها بردبار هستم و  نها 

: فرمررود. کننديا من جاهالنا رفتار مب

ْ ن كن  كما قلََ ، فكأنمََا تسََفهم »

كْم ، وال يََزكل معََُ مََن كهلل ظهيََ  

ن يرر )اگررر ا  «عليهم ما دم  على ذُْ

، با مانند  ن است يباش يگونا کا گفت

-ي نها خاکسررتر داغ مرر  يکا در گلو

 ين گونررا باشرر يکا ا  يو تا زمان يزير
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 .(1)بود( بان تو بر  نها خواهدياهلل پشت

*** 

 
 رواه مسلم.   (1)
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ب مسلمان يآشکار کار کردن ع

 و خوار کردن او

امررا : ب مسلماليآشكار ك دل ع

ب مسلمان، مجازاتش ي شکار کردن ع

از  ن وجررود  يزيرر ك است و گرينزد

ب ي ن  شکار شدن ع يجايندارد و نت

 يباشد کا مجازاتي ن م يانجام دهنده

موافق با عمررا اسررت.  شررکار کررردن 

او را بررردن،  يروب مسررلمان و  برر يع
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 :دارد يمختلف يحالتها

او  يهررابي شکار کردن عول: ك

نمررودن در مشررهور  يمردم و سع يبرا 

 ،نفرررت مررردمجاد کررردن يا کردن او و 

نسرربت  يو کررم و کاسررت ينسبت با و

دار کررردن او در حايو جر يدادن با و

ز ندانسررتا يکا شررر   ن را جررا يامر

از مررردم  يارين رفتررار بسرر يرر اسررت. ا 
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کا مورد رحمررت اهلل  يمگر کساست، 

قرررار گرفتررا باشررد. ترسرراندن  يتعررال

کررا  ن را انجررام  يکسرر  يبرا  يديشد

-يمرر  عال اهلل جا و دهد،  مده است؛

ي َ : ديفرما إِلذ كْذََىِينَ يُِ بََُّولَ أَلْ تَشََِ

كْْفَاحِشَةُ فِي كْذىِينَ آمَنََُوك َْهََُمْ عَََىَك ٌ 

[ 19النررور: ] أَِْيمٌ فِي كْدُّنْيَا وَكََْْآخِ َةِ

ا عما زشت تکا دوست دارند  ي)کسان

ن مررردم اشرراعا دهنررد، يرا ب ي شکار

ا و يرر دردنرراک در دن ي نها عررراب يبرا 
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 باشد(.ي خرت م

مسررلمان  يبهررايع يدر پرر : دوم

کسرران يافتن از  نهررا، يبودن و اطال  

رد يرر است کا از راه تجسس صورت گ

ا از غفلررت يرر ا سوال نمودن از مردم ي

ا يرر گان يا همسايرزندان ا فيردستان يز

ا دوستان و مانند  ن استفاده يخانواده 

 يگريد يا کار نکوهش شدهيکردن و 
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 يهررايکا باع   شررکار کررردن زشررت

 .شوديم ممرد

ب مسلمانان بودن در يبا دنبال ع

ده باشررند و يها پوشبيکا  ن ع يحال

تا در  شوديمردم  ن را ندانند، باع  م

 ن  يهررابيرر ك از عيرر نزد يا نرردهي 

را با يز؛ ز پرده برداشتا شوديشخص ن

شود يدنبال عورت مردم بودن باع  م

از عورت  ن شخص پرده  يتا اهلل تعال

و مجازات  ؛او را ببرد يبردارد و  برو
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او  يهررايشرردن زشررت راو ف    شررکا

ت داشررتن يرر ت اهمين نهايباشد و ا ينم

ا يرر دارد  يکررا قلبرر  يکسرر  ياست برررا 

! نررا اسررتيدارد و او ب ييگوش شررنوا 

يََا معشََ  : »فرموده است رسول اهلل

من آمن بلسََانه وََْم يََدخ  ك يمََال 

قلبه، ال تََنذوك كْمسََلمين، وال تتبعََوك 

عوركتهمف ف نه من تتبذََ  عََورةَ أخيََه 



170 

 

كْمسلم يتتب  كهلل عورته، ومن تتب  كهلل 

 «عورته يفض ه وْو في جََول رحلََه

مرران يکررا بررا زبرران ا  يگروه کسان ي)ا 

مرران در قلبشرران داخررا ياند و ا  ورده

د و ينشده است، مسلمانان را  زار نده

د! پررس ي نها نباشرر  يهايبا دنبال زشت

 برررادر يهايهر کس کا با دنبال زشت

او  يش باشد، اهلل با دنبال زشتمسلمان

کررا اهلل بررا دنبررال  يخواهد بود و کس

برررد، ياو را مرر  ياو باشد،  برو يزشت
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 .(1)اش باشد(اگر در داخا خانا يحت

 

 

 

 ال تکشفن مساوي الناس مررا سررتروا 

 

 

 فيهتررك اهلل سررترًا عررن مسرراويکا 

  
 رواه الترمري.   (1)
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 واذکر محاسن مررا فرريهم  يذا ذکررروا 

 

 

 وال تعررب أحرردًا مررنهم بمررا فيکررا 

د کررا ين شررنيا نشرر يرر باد يمرررد 

[ يهررايخود را گرفتررار ]زشررت يمرد

با ياد نمودن زيرراد کند، گفت: يمردم م

 يبهررايبررر ع يلرر يدلهاي مررردم، عيب

را طلررب کننررده بررا ي؛ زيدت  وردخو

است کررا در  يزيدر طلب چ يا اندازه

 . ن قرار دارد
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 وأجرررأ مررن رأيررت بظهررر عينرري

 

 

 علرر  عيررب الرجررال أخررو العيرروب 

از مسلمان بررا  ييجوبيع ئوم: 

ابررن عمررر رضرري اهلل  خاطر گنرراهش؛

 مررا  ورده اسررت کررا رسررول اهللعنه

يا معش  من أئلم بلسانه وْم : »فرمود

ك يمال قلبه، ال تنذوك كْمسلمين يدخ  

وال تعيِّ وهم وال تتبعوك عوركتهمف فََ ل 
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من تتب  عورة أخيه كْمسََلم يتتبََ  كهلل 

عورته، ومن تتب  كهلل عورتََه يفضََ ه 

ََه ََول رحل ََي ج ََو ف گررروه  ي)ا  «وْ

انررد و کا با زبرران اسررالم  ورده يکسان

مان در قلبشان داخررا نشررده اسررت، يا 

از  نهررا د و يرر مسررلمانان را  زار نده

 يهررايد و با دنبال زشتينکن ييبجويع

د! پس هر کس کا با دنبررال ي نها نباش

برادر مسلمانش باشررد، اهلل  يهايزشت

 ياو خواهد بود و کسرر  يبا دنبال زشت
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 ياو باشد،  برررو يکا اهلل با دنبال زشت

اگررر در داخررا  يبرررد، حترر ياو را مرر 

 .( 1)اش باشد(خانا

ََه ََيم جوزي ََن ق ََه كئََ  كب  :گفت

 يب وارد کردن بررا برررادرت برررا يع»

 
رواه الترمري و هو في صحيح   (1)

 (. 7862الجام  )
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 يبزرگتررر از گنرراه و يگنرراه ،گناهش

]از دتر يشررد ييباشررد و نافرمررانيمرر 

کررا  يرا در کسرر يز ؛استنافرماني او[ 

ا نفررس و يرر اطاعت و تزک يبرا  يقدرت

وجود  ،پاسخ با منادا دادن شکر  ن و

اد يرر  يدر برابر گناه با پاک يدارد، از و

ن کررار[ يرر جررا ]بررا ا يشده اسررت، در نت

گررردد و يبرادرت با  ن ]گناه[ برراز مرر 

اد يرر را ز وچا بسا کا تو گنرراه کررردن ا 

ب يرر و ذاللت و ع يو باع  خوار يکن
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و رها شدن  يگرفتن او بر خودش شو

ادعررا داشررتن، غرررور، بررا  يضرر ياز مر

شگاه اهلل يستادن در پيشگفت  مدن و ا 

 يده و چشررمانيرر خم ي[ با سررري]تعال

 او منفعررت يشکستا برا  يخاش  و قلب

دارد و بهتررر از نشرران دادن  يشررتريب

اد جلرروه يرر اطاعت خررودت بررا او و ز

و منت نهادن  يدادن  ن و دست دراز
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باشررد. و يو خل ررت او مرر  يبر اهلل تعال

ن گنرراه يرر چا بسا کا اهلل ]متعررال[ بررا ا 

 يمرراريقرار دهد کا ب يياو دارو يبرا 

از طرف تررو بررا او برسررد، در  يمهلک

 .(1)«يکا حس نکن يحال

بر  يبياست کا ع يکس يا ن بريا 

ب را يکند کا او  ن عيمسلمان وارد م

 
مدار] السالکين البن ال يم    (1)

(1/176 .) 
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کررا  يدهد، حررال وضرر  کسرر يانجام م

وارد کنررد کررا او در  يبر مسلمان يبيع

ندارد، چررا خواهررد  ياريب اختي ن ع

اد يرر  ن کا چررام، قررد ز دبود؟! با مانن

باشررد و  يا انسان کودنيا جاها يبلند 

 .ن موارديا مانند ا ي

بر مسررلمان  دروغ بستن: چهارم

ن از يرر . ا و تهمررت زدن بررا نرراموس او
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اهلل است کا  يا رهين گناهان کبيبزرگتر

ا جلو يمجازات  ن را در دنعال  جا و

م بررا صررراحت ياندازد. در قر ن کريم

-يم يان شده است؛ اهلل تعالين امر بيا 

نَا ِ : ديفرما إِلذ كْذىِينَ يَْ مُولَ كْْمُْ صَََ

ا ِ ُْعِنََُوك فََِي كََْدُّنْيَا كْْاَافِلَا ِ كْْمُنْمِنَََ 

کررا بررا  ي[ )کسان23]النور:  وَكْْآخِ َةِ

زنرران پاکرردامن و غافررا ]از گنرراه[ و 

ا و  خرت يزنند، در دنيمؤمن تهمت م

 لعنرررررررررررررررررررررررررررررت 
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 شوند(.يم

 ن رفررتن رحمررتِ اهلليلعنت، از ب

 يا اسررت؛ و برررا يرر در دنعررال  جررا و

 يدهايرر ر و کليکا با دنبال خ يمسلمان

در طلررب  ن در  نيلت و همچنرر يفضرر 

ن امررر حرررام شررده يباشد، ا ي خرت م

در امرران  ياز امر اهلل تعررال ياست؛ کس

را مورد  يکا او و يماند، مگر کسينم
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 !رحمت قرار دهد

إِلذ كْذََىِينَ : ديفرمايم ياهلل تعال

ةُ فََِي كْذََىِينَ  يُِ بُّولَ أَلْ تَشِي َ كْْفَاحِشَََ

ََي ك ََيمٌ فِ ََىَك ٌ أَِْ ََمْ عَ ََوك َْهُ ََدُّنْيَا آمَنُ ْ

ََآخِ َةِ کررا  ي[ )کسرران19]النررور:  وَكْْ

 يا عما زشت  شررکارتدوست دارند 

 نهررا  ين مردم اشاعا دهنررد، برررا يرا ب

-يا و  خرت ميدردناک در دن يعراب

ن کا عما يباشد(. ف   دوست داشتن ا 

  ين مؤمنرران شررايدر ب يزشت  شکار
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باعرر   ،بررا  ن يتمنديشررود و رضررا

د، پررس شررويا ميعراب دردناک در دن

اشرراعا دادن خررود  ن عمررا زشررت 

 ي شکار چگونررا خواهررد بررود! شررک

 ن  يوجود نرردارد کررا انجررام دهنررده

خواهررد داشررت و  يترررعراب سررخت

-يو برر  ييا، رسرروا يرر عاقبررت او در دن

در امرران  ياسررت؛ از اهلل تعررال يي برو
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ا و  خرت، طلب يماندن از  ن را در دن

 .ميينمايم

مررردم : گفتا است بوعاصم نبياا 

با  نچا  نها از  ن کراهررت دارنررد،  را 

ا و يکند، مگر افراد فروماياد نمي يکس

 مالك رحما اهللندارند.  ينيکا د يپست

 ين شخ رر دوشرررّ برر  يبرا  :گفتا است

است کا صالح نباشد و در  ين کافيهم
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 .(1)[ صالحان گرفتار شوديبهاي]ع

  يدر حررد: خوكر ك دل مسلمال

 مده اسررت  ح از جابريبا سند صح

ما من كمََ   : »فرمود ا رسول اهللک

يخىل كم رًك مسلمًا في مََوين ينََتقص 

فيََه مََن ع ضََه، وينتهََُ فيََه مََن 

 
 (. 3/190صفة ال فو  )  (1)
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ح مته، إال خىْه كهلل تعاْى في مََوين 

ي ب فيه نص ته، وما من أحََد ينصََ  

مسََلمًا فََي مََوين ينََتقص فيََه مََن 

ع ضه، وينتهُ من ح مته إال نصََ ه 

 ي)کسرر  «كهلل في موين ي ََب نصََ ته

را در  يص مسررلمانسررت کررا شررخين

 يراديخوار کند و با ناموسش ا  يمکان

ا از حرمت او پرده بررردارد، يوارد کند 

 ياو را در مکرران يمگر  ن کا اهلل تعررال

د، يرر نما ياريرر او را تا کا دوست دارد 
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سررت کررا ين يد و کسرر يرر فرمايخوار م

کا با ناموس او  ييرا در جا يمسلمان

شود و از حرمررت او پرررده يتعرض م

کند، مگر  ن کا  ياريشود يم برداشتا

کا دوسررت  ي[ او را در مکانياهلل ]تعال

-يمرر  ياريرر شررود، او را  ياريرر دارد 
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 .(1)د(يمان

د از  نهررا ياست کا با ين اموريا 

 :   گاه بود

 ي  شرراما همرراين حررديا : اول

 دادن ياريرر د يشود و نبايمسلمانان م

شدن  ياريباشد کا در  يکسان ف   با

 ن  يف   برا جا . در نتيمعروف هستند
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دادن او  ياريرر کا او مسررلمان اسررت، 

شود و خوار نمودن او حرام يواجب م

کا اسم  تاس يکس يگردد و  ن برا يم

کسرران ياو وجررود دارد و  اياسالم بر

 يبررا نرراموس مسررلمان ياست کا وقترر 

رد يرر ن امر صورت گيشود، ا يتعرض م

کسان است کا  ن مسلمان حاضررر يو 

 .بيا غايباشد 
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دادن مسلمان و عدم  ياريدوم: 

 :باشدين امور ميخوار کردن او در ا 

و  يبررت از وياجازه ندادن بررا غ

اد يرر  کا او از ياز و يزياد نمودن چي

 .کراهت داشتا باشد   ننمودنِ

اجازه ندادن با مسخره کررردن و 

ب يرر ا اشرراره و عيرر طعنا زدن با زبان 

و تجسس نمودن از  يوارد کردن با و

بررا و او  يو  شررکار کررردن زشررت يو

 !دنبال  ن رفتن
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اجازه ندادن با گرررفتن مررالش و 

 .يلکش و خوردن حق وميما

اجازه ندادن با پرده برداشررتن از 

 .ناموسش و حرمتش

اجازه ندادن با  زار دادنررش بررا 

، چا او حضور داشتا باشررد يهر شکل

 .ب باشديو چا غا

مررا  ورده ابن عمر رضي اهلل عنه
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سََلم كْم: »فرمود است کا رسول اهلل

أخو كْمسلم ال يخونََه وال يكىبََه وال 

يخىْه، ك  كْمسلم على كْمسلم حََ كم 

ع ضه وماََْه ودمََه، كْتقََو  هاهنََا، 

ب سب كم   من كْش  أل ي قََ  أخََاه 

مسلمان برادر مسلمان است، ) «كْمسلم

کنررد و بررا او دروغ يانت نمرر يبا او خ

گردانررد، يد و او را خرروار نمرر يگوينم

بررر  يسلمانناموس و مال و خون هر م

گررر حرررام اسررت و ت رروا يمسررلمان د
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 يشرررّ بررودن شخ رر  ينجاست، برررا يا 

است کررا برررادر مسررلمان  ين کافيهم

 .(1)ر کند(يخود را تح 

مجررازات را عال  اهلل جا و ئوم:

ها از جنس عما قرررار ن خ لتيدر ا 

ا  ن را يرر در دن يداده است و بررا زود

 
 رواه البخاري ومسلم.   (1)
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 ورده است کا  د؛ انسيمانياده ميپ

مََن نصََ  أخََاه : »فرمود رسول اهلل

ََدنيا  ََي كْ ََ ه كهلل ف ََب نص ََ  كْاي بظه

کا برادر مسلمانش را  ي)کس «وكآلخ ة

[ يد، اهلل ]تعالينما ياري يبا طور پنهان

د يفرمايم ياريا و  خرت ياو را در دن

 .(1)گرداند(يروز ميو پ
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