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 الرحيم الرحمن اهللا بسم
 ي مترجم مقدمه

الَحمُدهللا َنْحَمُدُه، وَنْسَتعيُنُه وَنْسـَتْغِفُرُه، وَنعُوُذ ِباِهللا ِمْن ُشروِر أْنُفِسَنا، 
ي َلُه، َوِمن َسيِّئاِت أْعَماِلَنا، َمْن يْهِدِه اُهللا َفال ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن يْضِلْل َفَال َهاِد

اهللا َوْحَدُه َال َشِريَک لُه َوأْشَهُد أنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه   ِإالَّ  وأْشَهُد أْن ال ِإَلَه
 :َوَرُسوُلُه َصلَّي اهللا َعِليه َوَعَلي آِلِه َوَصْحِبه َوَسلَّم، أمَّا َبْعُد

کنيم و روزانه به تعداد وسايل  هرچند ما در عصر ارتباطات زندگي مي
کند  آوري پيشرفت مي شود و تکنولوژي آن، به سرعت سرسام افزوده ميارتباطي، 

شود تا جايي که دنيا به  طوري که وسايل ديروز آن، امروز کهنه و قديمي تلقي مي
اي اتفاق  ي کوچک تبديل شده است و اگر در آن سوي دنيا، حادثه يک دهکده

اما . شود  مخابره ميافتد، خبر آن، فوري به سرتاسر جهان، با وسايل مختلف، مي
متأسفانه به همان سرعتي که ارتباطات در حال پيشرفت و ترقي است، دوستي و 

زيرا اين ارتباطات، . رفت و سقوط است محبت افراد بشر با يکديگر، در حال پس
هاي شخصي و  روح و براساس منافع مادي و مصلحت ارتباطاتي خشک و بي

و در واقع، اين مشکلي . شود  ديده نميگروهي است و بويي از معنويت در آنها
ها، هرج و  نابساماني. برد اش از آن رنج مي است که بشريت در تمام ابعاد زندگي

ها و بطورکلي مشکالتي را که امروزه  ها و ناعدالتي ها، جنگ ها، ظلم و ستم مرج
برد، همه و همه ريشه در دوري بشريت از دين و معنويت  جهان از آنها رنج مي

 .رددا
آوردند و به کتاب خدا و سنت پيامبر اکرم  اگر مردم به دين و معنويت روي مي

هاي اين دو گوهر درخشان را  زدند و راهنمايي  چنگ مي-صلى اهللا عليه وسلم-
کردند بطور قطع، داروي  دادند، و به آنها عمل مي العين خويش قرار مي نصب
 .يافتند ي دردهايشان را مي همه

 که در دست داريد، برادر بزرگوارمان دکتر عائض قرني به اي را کتابچه
ي تحرير درآورده است و در آن به اموري که از ديدگاه قرآن و سنت، باعث  رشته

بنده هم به سهم خود آن را . شود، پرداخته است دوستي و محبت ميان مسلمانان مي
 .ان عزيز قرار گيردزبان ي فارسي باشد که مورد استفاده. به زبان فارسي برگرداندم

هرچند در يک نگاه غيرعميق؛ مطالب اين کتابچه، شايد مقداري سطحي به نظر 
مان عمل  ي شرعي اما اگر ما به آنها عمل کنيم، از يک طرف، به وظيفه. آيد

مان خواهد گذاشت و ما  ايم و از طرفي ديگر، تأثير زيادي در روابط اجتماعي نموده
بهرحال اميدوارم . ها را تقويت خواهد کرد وده، دوستيتر نم را به يکديگر نزديک

 .که خداوند متعال آن را براي خوانندگان محترم مفيد گرداند



 

در پايان، از پدر و استاد بزرگوار؛ حاج محمدعلي ناتوزايي؛ که با وجود 
نمايم که در  بيماري شديد، زحمت ويرايش آن را متحمل شدند، تشکر و قدرداني مي

 . آن را در ميزان حسناتم قرار دهدروز قيامت،
 ﴾ َمْن َأَتى اللََّه ِبَقْلٍب َسِليٍمِإالَّ * َيْوَم ال َيْنَفُع َماٌل َوال َبُنوَن﴿

 و ما توفيقي إال باهللا
 عبدالقادر ترشابي

23/10/83 



 
 
 
 
 مقدمه

ِمْن ُشروِر إنَّ اْلَحمَد ِهللا َنْحَمُدُه، وَنْسَتعيُنُه وَنْسَتْغِفُرُه، وَنُعوُذ ِباِهللا 
أْنُفِسَنا، َوِمن َسيَِّئاِت أْعَماِلَنا، َمْن يْهِدِه اُهللا َفال ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفَال 

اُهللا َوْحَدُه َال َشِريَک َلُه َوأْشَهُد أنَّ ُمَحمًَّدا   ِإالَّ  َهاِدَي َلُه، وأْشَهُد أْن ال ِإَلَه
يه َوَعَلي آِلِه َوَصْحِبه َوَسلَّم َتْسليمًا َکثيرًا، أمَّا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه َصلَّي اُهللا َعَل

 :َبْعُد
رود همانطور  هاي ايمان به شمار مي دوستي بخاطر خدا، يکي از بزرگترين پايه

 .اند  ارشاد نموده-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا  که رسول
است و هايي دارد که خداوند آها را ميان مؤمنان، نصب کرده  و اين دوستي، پل

 .ها به يکديگر، وصل نموده است هايشان را توسط آن پل دل
از آن . ها سخن گفته است خداوند در مواضع متعددي از قرآن، پيرامون اين پل

 : فرمايد جمله مي
 )10: حجرات( ﴾ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة﴿
 .»همانا مؤمنان، برادر يکديگر هستند«

 :فرمايد و در جايي ديگر، مي
 )102: عمران آل( .﴾َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّه َجِميعًا َوال َتَفرَُّقوا﴿
 .»همگي به ريسمان خدا، چنگ بزنيد و پراکنده نشويد«
 :فرمايد ي انفال، مي و در سوره
َوَألََّف َبْيَن ُقُلوِبِهْم َلْو َأْنَفْقَت َما ِفي اْلَأْرِض َجِميعًا َما َألَّْفَت َبْيَن ﴿

 )63: انفال( . ﴾ِهْم َوَلِكنَّ اللََّه َألََّف َبْيَنُهْم ِإنَُّه َعِزيٌز َحِكيٌمُقُلوِب
ي آنچه را که در  اگر تو همه. و خداوند در ميان آنان، الفت ايجاد نمود«

توانستي بين دلهايشان انس و الفت،  کردي، نمي زمين وجود دارد، صرف مي
الفت ايجاد کرد چرا که او برقرار نمايي ولي خداوند ميان آنان، انس و 

 .»عزيز و حکيم است
 :فرمايد و خداوند، اين دوستي را ويژه مؤمنان قرار داده است چنانکه مي

 )71: توبه( .﴾َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء َبْعٍض﴿
 .»برخي از مردان و زنان مرمن، دوستان و ياوران برخي ديگرند«
 :فرمايد ديگر ميو در جايي 
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ِإنََّما َوِليُُّكُم اللَُّه َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّالَة ﴿
َوَمْن َيَتَولَّ اللََّه َوَرُسوَلُه َوالَِّذيَن  * َوُيْؤُتوَن الزََّآاَة َوُهْم َراِآُعوَن

 )56-55: ئدهما( .﴾آَمُنوا َفِإنَّ ِحْزَب اللَِّه ُهُم اْلَغاِلُبوَن
تنها خدا و پيامبرش و مؤمنان، ياور و دوست شمايند که خالصانه، نماز «

و هر کس که خدا و پيغمبرش و . دهند دارند و زکات مي را برپاي مي
 .»مؤمنان را ياور و دوست بگيرد، بدون ترديد، حزب خدا پيروز است

ي را ذکر کرده بلکه هاي دوست  نه تنها پل-صلى اهللا عليه وسلم-اکرم  همچنين نبي
هاي آن را در دل پيروانش تا روز قيامت،   پايه-صلى اهللا عليه وسلم-آن حضرت 

 .استوار ساخته است
 :فرمايد چنانکه مي

إذا «: ما ُهنَّ يا رسوَل اهللا؟ قاَل: قيَل. حقُّ المسلِم علي المسلِم ستٌّ«
 َفانَصْح لُه، وإَذا لقيَتُه َفَسلِّْم عليِه، وإذا دعاَک فأجبه، وإذا استنصحَک

 .1»عطَس فحمَد اَهللا َفَشمِّتُه، وإذا َمِرَض َفُعدُه، وإذا ماَت فاتَّبعُه
: اند؟ فرمود آنها کدام! اي رسول خدا: گفتند. مسلمان بر مسلمان، شش حق دارد(

اگر تو را دعوت نمود، اجابت . هرگاه، مسلمان را مالقات کردي، به او سالم کن«
وقتي که .  تو درخواست نصيحت نمود، او را نصيحت کنهنگامي که از. کن

اگر مريض شد، به . اهللا يرحمک: عطسه زد و الحمد هللا گفت، در جوابش بگو
 ).اش شرکت کن جنازه هنگامي که فوت کرد، در تشييع. عيادتش برو

بايد دانست که انسان به اين امور، نياز دارد و روزانه، يکي از آنها اتفاق 
 وجود اين، بسياري از مردم در اداي حقوق برادران مسلمان شان، با. افتد مي

کنند  جنازه، شرکت نمي روند، در تشييع مثًال به عيادت مريض نمي. کنند کوتاهي مي
 .دهند و به مسلمانان، سالم نمي

توجهي و غفلت مسلمانان را نسبت به اين امور، به طور واضح و  بنده که بي
آوري مطالب اين کتاب پرداختم  استعانت از خداوند به جمعآشکار مشاهده نمودم، با 

ي اول تذکري به خودم داده باشم و بعد از آن، برادران مسلمانم را  تا در وهله
هاي دوستي را ميان يکديگر نصب کنند و الفت و دوستي، در  تشويق کنم تا اين پل

 باشيم، با يکديگر پس بياييم يکديگر را دوست داشته. ميان آنها، گسترش پيدا کند
 .محبت کنيم و با هم مهربان باشيم

                                                           
  ).2162( مسلم -1



 تحيت اسالم
ي مالقات مسلمان با مسلمان ديگر،   درباره-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا  رسول

 :فرمايد مي
 .1»إذا َلِقَي أَحُدُکْم أَخاُه َفلُيَسلِّْم«
 ).هرگاه، يکي از شما برادر مسلماش را مالقات نمود، به او سالم کند(

 براي -صلى اهللا عليه وسلم-م کرد، تحيتي است که خدا و رسول خدا سال
پس براي مسلمان، جايز نيست که تحيت اسالم . اند پيرامون و امتش، انتخاب نموده

صبح بخير و يا کلماتي : هاي ديگر، عوض کند و مثًال کلماتي مانند را با تحيت امت
: گفتيم ا در زمان جاهليت ميم: گويد عمران بن حصين مي. ديگر، استفاده نمايد

اما هنگامي که اسالم . خداوند، تو را خوشحال گرداند، صبح خوبي داشته باشي
 .2ي آنها نهي شديم آمد، از استفاده

مردم در زمان جاهليت : کند که گفت ابن ابي حاتم از مقاتل بن حيان روايت مي
 .3تغيير دادعصر بخير ولي خداوند، اين کلمات را . صبح بخير: گفتند مي

 .پس الزم است که مسلمان، مالقاتش را با برادر مسلمانش با سالم، آغاز کند
 :فرمايد خداوند مي
َوِإَذا ُحيِّيُتْم ِبَتِحيٍَّة َفَحيُّوا ِبَأْحَسَن ِمْنَها َأْو ُردُّوَها ِإنَّ اللََّه َآاَن َعَلى ُآلِّ ﴿

 )86: نساء( .﴾َشْيٍء َحِسيبًا
ي بهتر و يا مانند آن، آن را پاسخ  کردند، به گونههرگاه به شما سالم «

 .»همانا خداوند، حسابرس هر چيزي است. دهيد
صلى اهللا -شخصي، نزد نبي اکرم : گويد  مي-رضي اهللا عنه-عمران بن حسين 

 در -صلى اهللا عليه وسلم-آن حضرت . السالم عليکم:  آمد و گفت-عليه وسلم
صلى اهللا عليه -رسول خدا . س آن مرد، نشستسپ. »السالم عليکم«: جوابش، فرمود

 ).يعني ده نيکي، نصيب تو شد. (»ده نيکي«:  فرمود-وسلم
صلى -آن حضرت . اهللا السالم عليکم ورحمة: بعد از آن، مرد ديگري آمد و گفت

و . آنگاه نشست. »اهللا السالم ورحمة وعليکم«:  در جوابش فرمود-اهللا عليه وسلم
 .»بيست نيکي«:  فرمود-عليه وسلمصلى اهللا -اهللا  رسول

                                                           
. و آلباني آنرا صحيح دانسته است) 5200(ابوداود . 1

 ).4650(نگاه مشکاة 
: گويد مي) 11/6(الباري  حافظ در فتح). 5227(ابوداود . 2

افراد سند آن افراد قابل اعتمادي هستند اما در 
 .روايت، انقطاع وجود دارد

 .آورده است) 11/6(الباري  حافظ آن را در فتح. 3
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-رسول خدا . اهللا وبرکاته السالم عليکم ورحمة:  سپس، مرد ديگري آمد و گفت
اين مرد . »اهللا وبرکاته السالم ورحمة عليکم«:  در جوابش گفت-صلى اهللا عليه وسلم

 .»سي نيکي«:  فرمود-صلى اهللا عليه وسلم-آن حضرت . نيز نشست
طور کامل بگويد، سي نيکي برايش نوشته  م را بهيعني هر کس، کلمات سال

 .شود مي
 و روش آن حضرت -صلى اهللا عليه وسلم-اين است تعاليم گهربار رسول اکرم 

 .اهللا عليهم اجمعين  در آموزش صحابه رضوان-صلى اهللا عليه وسلم-
ش  با ابالغ آنان مبني بر اينکه پادا-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا  ببينيد چگونه رسول

عظيمي از طرف خداوند در انتظار آنهاست، سنت را در دل پيروانش، محبوب 
 .گرداند مي

 
 به چه کساني، سالم بدهيم؟

صلى اهللا عليه -مردي از نبي اکرم : گويد  مي-رضی اهللا عنهما-بن عمر  عبداهللا
 -صلى اهللا عليه وسلم-کدام اعمال اسالم، بهتر است؟ آن حضرت :  پرسيد-وسلم
 : فرمود
 . » َمْن َعَرفَت وَمْن َلم َتعِرْفَعَلى السَّالَم أُتطِعُم الطََّعاَم َوَتقَر«
 ).طعام دادن و سالم گفتن به آشنا و بيگانه(

-اکرم  پس سالم دادن بر مسلمان آشنا و بيگانه، يکي ديگر از رهنمودهاي نبي
ه افراد متأخرين، فقط ب: گويند بعضي از سلف مي. باشد  مي-صلى اهللا عليه وسلم

 .رود هاي قيامت، به شمار مي دهند و اين، يکي از نشانه آشنا، سالم مي
لذا بر مسلمان الزم است که سنت سالم گفتن را گسترش دهد و به جز اهل 

زيرا . پرستان، به همه افراد مسلمان آشنا و بيگانه، سالم بدهد کتاب، مشرکين و بت
کند،  ها را بر يکديگر بيان مي در حديث فوق و ساير احاديثي که حقوق انسان

کند،  در نتيجه، اگر انسان، در جوامع اسالمي، زندگي مي. مسلمانان، مدنظر هستند
شود، سالم بگويد چه دوست و آشنا و  بايد به هر کسي که با وي، روبرو مي

 .خويشاوند باشد چه بيگانه
به افراد گردد اينست که ما فقط  يکي از اموري که در جوامع ما مشاهده مي

در حالي که . کنيم دهيم و از سالم دادن به بيگانگان، خودداري مي آشنا، سالم مي
 -صلى اهللا عليه وسلم-اين کار، يکي از عادات جاهليت است و از سنت رسول خدا 

 .باشد بدور مي
 : را خلق کرد، به او فرمود-عليه السالم-هنگامي که خداوند، آدم 



فاستمْع ما . لنفر من المالئکة جلوٌس أولئک اعلىاذهْب فسلِّم «
: فقالوا. الّسالم عليکْم: فقاَل. يحيونک، فإّنها تحيتَک وتحية ُذرِّيَِّتَک

 .1»ورحمةاهللا: فزادوُه. الّسالُم عليَک ورحمةاهللا
دهند،  و به جوابي که به تو مي. اند، سالم کن برو به فرشتگاني که آنجا نشسته(

آدم نزد فرشتگان رفت .  تو و تحيت فرزندان توستزيرا اين، تحيت. گوش فرا ده
يعني . ورحمةاهللالسالم عليک : فرشتگان در جواب او گفتند. عليکم السالم: و گفت
 ).را بر آن افزودند» ورحمةاهللا«ي  کلمه

 .باشد پس سالم، تحيت آدم و فرزندان او و تحيت بهشتيان مي
 :  فرمود-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا  رسول: گويد  مي-رضي اهللا عنه- هابوهرير

 تحاّبوا، أوَال أُدلُُّکْم حتى تؤمنوا، وال تؤمنوا حتىال تدخلوَن الجنََّة «
 .2» شيٍء إذا فعلتموُه تحاببتْم؟ أفشوا الّسالَم بينکْمعلى
و تا زماني که يکديگر را . شويد تا وقتي که ايمان نياورديد، وارد بهشت نمي(

آيا شما را به چيزي راهنمايي نکنم که اگر . آوريد  نميدوست نداشته باشيد، ايمان
 ).شويد؟ سالم را در ميان خود، رواج دهيد آن را انجام دهيد، با يکديگر دوست مي

 در حديث فوق، بيان نمودند که انسان فقط با -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اکرم 
آيد و محبت  نميشود و ايمان هم بدون محبت، بدست  داشتن ايمان، وارد بهشت مي
 .شود هم با گسترش سالم، ايجاد مي

بويژه، هنگامي که در ميان . زدايد ها مي ها را از دل گسترش سالم، کينه
دهيد،  و زماني که شما به يکي سالم مي. خويشاوندان و همسايگان، گسترش يابد

ست ي صلح و دوستي ا خواهيد به او بگوييد که من پرچم سفيد را که نشانه گويا مي
 .بنابراين، احساس امنيت کنيد و از من نترسيد. ام براي شما به اهتزاز درآورده

 آن را -صلى اهللا عليه وسلم-سالم، شعار محبت و دوستي است که پيامبر خدا 
 .اهللا عليهم اجمعين و امتش، تثبيت نمود در قلوب صحابه رضوان

 : گويد  مي-رضی اهللا عنهما-عماربن ياسر 
اإلنصاُف مْن نفسَک، وبذُل : هنَّ فقْد جمَع اإليماَنثالٌث من جمع«

 .3»الّسالِم للعالِم، واإلنفاُق مْن اإلقتار

                                                           
 ).28441(و مسلم ) 7/125(خباري . 1
 ).54(مسلم . 2
ورت معلق و عبدالرزاق در املصنف به ص) 1/12(خباري . 3

)19439.( 
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 عدالت -1: هر کس، سه خصلت داشته باشد، ايمان را در خود جمع کرده است(
 ). انفاق، هنگام تنگدستي-3 سالم دادن به همه، -2با خود، 

. باشد ص و عدم تکبر وي ميسالم دادن به همه، دليل تواضع و فروتني شخ
زيرا چنين شخصي به کوچک و بزرگ، شريف و وضيع و آشنا و بيگانه، سالم 

کند يعني به خاطر غرور و تکبري  انسان متکبر کامًال عکس وي، عمل مي. دهد مي
 1!تواند به همه سالم دهد؟ دهد پس چگونه مي که دارد، سالم هر کسي را جواب نمي

 از -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا   روايت است که رسول-رضي اهللا عنه-از انس 
 .2کنار چند کودک گذشت و به آنها سالم کرد

 بيانگر شدت تواضع، لطف و -صلى اهللا عليه وسلم-اين عمل رسول خدا 
او با اين کار، بزرگترين شادي را به قلوب کودکان، . اش نسبت با آنها بود مهرباني
.  نصيب آنان گرديد-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا  سولزيرا شرافت سالم ر. هديه نمود

پس بر مسلمان الزم . کردند و چه بسا که اين عمل را در مجالس خود تعريف مي
است که در برابر کودکان، متواضع باشد و آنها را ناديده نگيرد بلکه جوياي 

 دهد و حالشان شود و بداند که سالم کردن به کودکان به آنها، درس دوستي مي
 .دهد هاي اخالقي سوق مي ايشان را به سوي ارزش

 با آن  همه -رضي اهللا عنه-خطاب  خوانيم که عمربن هاي سيرت، مي در کتاب
نمود و به  گذشت، توقف مي هيبت و قدرتي که داشت، هرگاه از کنار کودکان، مي

 .ي مسلمانان بود فرمود حال آنکه او خليفه کرد و مزاح مي آنان سالم مي
 از کنار چند نفر از کودکان مدين که -رضي اهللا عنه- عمربن خطاب روزي،

 را با آن -رضي اهللا عنه-هنگامي که آنان، عمر . گذشت مشغول بازي بودند، مي
 .هايشان شدند هيبت و قدرتش، ديدند، فرار کردند و وارد خانه

 پس چگونه کودکاني که. کردند گفتني است که شياطين، از ترس عمر، فرار مي
توانستند در برابر انساني که بيني قيصرهاي  دلشان مانند دل مرغ، نازک است، مي

دنيا را به خاک ماليد و کسراهاي جهان را دچار وحشت ساخت، تاب بياورند و 
 فرار نکنند؟
بن زبير که  ي آن کودکان، فرار کردند به جز عبداهللا ي سخن اينکه همه خالصه

دوستانت فرار کردند و تو فرار : به شوخي گفتعمر . نوجواني کم سن و سال بود
 نکردي، آيا نترسيدي؟ 

                                                           
 ).2/410(زاداملعاد . 1
 ).2168(و مسلم ) 7/131(خباري . 2



ام که از تو بترسم و راه هم تنگ نيست که آن  گناهي مرتکب نشده: عبداهللا گفت
بن زبير پي  اينجا بود که مردم، به ذکاوت و شجاعت عبداهللا! را برايت باز کنم

 .بردند
ند اسماء دختر ابوبکر صديق کسي که پدري همچون زبيربن عوام و مادري مان

 ! داشت، چرا شجاع و باهوش نباشد؟
 )34: عمران آل( .﴾ُذرِّيًَّة َبْعُضَها ِمْن َبْعٍض َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم﴿
آنان فرزنداني هستند که بعضي از بعضي ديگرند و خداوند، شنوا و دانا «

 .»است
 

 امانت حمل سالم و رساندن آن
. داد شد، به او سالم مي  با هر کس روبرو مي-ه وسلمصلى اهللا علي-آن حضرت 

چنانکه . فرستاد ي ديگران، سالم مي وسيله و براي کساني که حضور نداشتند، به
هنگامي که آن جوان، نزد مريض . روزي، جواني را به عيادت مريضي فرستاد

 .1 براي تو سالم فرستاد-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا  رسول: رفت به او گفت
. رساند  سالم ديگران را به مردم مي-صلى اهللا عليه وسلم-مچنين آن حضرت ه

. چنانکه روزي، جبرييل از آسمان فرو آمد و خديجه نيز در آنجا حضور داشت
 :جبرييل گفت

هذِه خديجة قد أتت معها إناٌء فيِه إداٌم أْو طعاٌم أْو ! يا رسوَل اهللا«
َم مْن رّبها ومّني وبشرها ببيٍت شراٌب فإذا هي أتتَک فاقَرء عليها الّسال

 .2»في الجّنة من قصٍب ال صخَب فيِه وال نصَب
پس سالم . اين خديجه است که برايت غذا آورده است! اي رسول خدا(

اي در بهشت، بشارت بده که از  پروردگارش را به او برسان و او را به خانه
 مشقت و خستگي در گونه سر و صدا، مرواريد تهي خالي ساخته شده است و هيچ

 ).آن، وجود ندارد
 را به -عليه السالم- سالم جبرييل -صلى اهللا عليه وسلم-همچنين رسول خدا 

 ].روايت بخاري و مسلم. [ رساند-رضی اهللا عنها-المؤمنين عايشه صديقه  ام
و بنا بر قول . »الّسالم عليکم ورحمة اهللا و برکاته«: الفاظ سالم عبارتند از

رسد چنانچه ابوداود و ترمذي اين  به پايان مي. »برکاته«ي  با کلمهصحيح، سالم 
را هم بر الفاظ » و مغفرته«ي  برخي کلمه. اند مطلب را با سندي قوي، روايت کرده

 .اند سالم، افزوده
                                                           

 ).1894(مسلم . 1
 ).1894(مسلم . 2
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اما روايتي که آن را افزوده است، روايت ضعيفي است که ابوداود آن را نقل 
 .1کرده است

 -صلى اهللا عليه وسلم-هنگامي که رسول خدا : گويد ي م-رضي اهللا عنه-انس 
 .2داد خواست سالم بدهد، سه بار سالم مي مي

 اين بود که هرگاه به جمعيت -صلى اهللا عليه وسلم-شايد عادت رسول خدا 
کرد که يک بار سالم دادن،  چون فکر مي. داد رسيد، سه بار سالم مي انبوهي مي
شنوند چنانکه در روايت حاکم به آن، تصريح شده  يکند و همه، آن را نم کفايت نمي

 .است
 به ديدن سعدبن -صلى اهللا عليه وسلم-در سنت آمده است که روزي، رسول خدا 

السالم عليکم ورحمة «: ي خانه سعد رسيد، گفت هنگامي که به دروازه. عباده رفت
 .»اهللا و برکاته 

ا شنيد ولي بدون اينکه  ر-صلى اهللا عليه وسلم-سعد، سالم دادن رسول خدا 
صلى اهللا عليه -نبي اکرم . صدايش را بلند کند، آهسته، در دلش به آن، جواب داد

سعد، مجددًا بدون اينکه . »اهللا و برکاته السالم عليکم ورحمة «:  دوباره گفت-وسلم
 بار -صلى اهللا عليه وسلم-آن حضرت . صدايش را بلند کند، به سالمش جواب داد

اين بار نيز سعد، بدون اينکه . »اهللا و برکاته لسالم عليکم ورحمة ا«: سوم گفت
آنگاه .  پاسخ داد-صلى اهللا عليه وسلم-صدايش را بلند کند به سالم آن حضرت 

صلى -سعد، خودش را به آن حضرت .  برگشت-صلى اهللا عليه وسلم-رسول خدا 
ي  ه همهسوگند به خدا ک! اي رسول خدا:  رساند و گفت-اهللا عليه وسلم

هاي  و قصدم اين بود که سالم. هايت را شنيدم و در دلم به آنها جواب دادم دادن سالم
السالم عليکم «:  گفت-صلى اهللا عليه وسلم-پيامبر اکرم . بيشتري به ما بدهي

 .3»إنه حميد مجيد. البيت ورحمته أهل
 

                                                           
) 2/417(عالمه ابن قيم در زاداملعاد ). 5196(ابوداود . 1

سه علت براي ضعيف بودن اين حديث، بيان کرده است و 
آن را ضعيف ) 11/8(ري البا بن حجر هم در فتح حافظ ا

 .دانسته است
 ).1723(و ترمذي ) 1/32(خباري . 2
و حمقق زاد املعاد ) 1073(» املفرد األدب«خباري در کتاب . 3

 .در سند اين حديث، ضعف وجود دارد: گويد مي) 2/419(



 سالم دادن زنان
امام بخاري آمده »  المفرداألدب«حديثي در ترمذي، ابوداود، ابن ماجه و کتاب 

 از کنار گروهي از زنان گذشت -صلى اهللا عليه وسلم-است که روزي رسول اکرم 
 .1ي دست به آنها سالم داد و با اشاره

گفتني است که در سنن ترمذي، تصريح شده است که اين زنان، در مسجد 
 .نشسته بودند
نه هم نباشد، سالم دادن به اگر مانعي وجود نداشته باشد و بيم فت: گويند علما مي

زيرا بر مسلمان، الزم است که به . مثل سالم کردن به پيرزنان. زنان، جايز است
در صحيح . پيرزنان، سالم دهد، آنان را همراهي کند و جوياي حالشان گردد

اهللا عليهم اجمعين پس از اداي نماز جمعه نزد  بخاري آمده است که صحابه رضوان
 .کردند رفتند و به او سالم مي شان بود، ميپيرزني که در مسير

و اين کار به خاطر شفقت و مهرباني نسبت به مسلمانان کهنسال است که اسالم، 
و . آن را امري پسنديده دانسته و در بسياري از نصوص، به آن تشويق نموده است

 .ابن قيم هم در زادالمعاد اين نظريه را تأييد کرده است
 

 آداب سالم دادن
 : فرمود-صلى اهللا عليه وسلم-ل خدا رسو

 .2» الکثيرعلى القاعِد والقليُل على الکبيِر والمارُّ علىُيَسلُِّم الصَّغيُر «
کوچکتر به بزرگتر، عابر به نشسته، سواره به پياده و گروه کم به گروه زياد، (

 ).سالم بدهد
قار و  زيرا بزرگتر بر کوچکتر حق والف ـ کوچکتر به بزرگتر سالم بدهد،

بزرگ بودن دارد لذا بايد سالم کردن را کوچکتر آغاز کند و به بزرگتر، سالم 
 .بدهد

پس هرگاه، با فردي مالقات نموديد، که از نظر سني از شما بزرگتر است، بر 
شما واجب است که نخست شما به او، سالم بدهيد تا اين پيغام را به او برسانيد که 

اما اگر ابتدا، . گذارم و ارزش قايل هستم احترام ميمن بخاطر بزرگتر بودنت به تو 
 .فرد بزرگتر به تو سالم کرد، بدان که او از تو بهتر است

                                                           
) 3701(و ابن ماجه ) 5204(و ابوداود ) 2697(ترمذي . 1

 را در صحيح سنن و آلباني آن). 1047(و األدب املفرد 
. داوود و کتب ديگرش، صحيح دانسته است ابي

 ).196-194(و جلباب املرأة ) 823(نگاهالصحيحة 
، 2703(و سنن ترمذي ) 2160(و مسلم ) 7/127(خباري . 2

2704.( 
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همچنين بايد احترام علما، . تر بايد آغاز کند و به بزرگتر، سالم بدهد پس کوچک
و کساني که مقام و منزلت اجتماعي دارند و افرادي که به خاطر اسالم، آزمايشي 

هايي که در اسالم، جايگاهي دارند، حفظ  اند و انسان خوبي پشت سر گذاشتهرا به 
 .شود و ديگران آغاز کنند و به آنها سالم بدهند

 .ب ـ عابر به کسي که نشسته است، سالم دهد
نه آن . واجب است که عابر آغاز کند و به فردي که نشسته است، سالم بدهد

ه نشسته و چه سواره، هميشه منتظرند طور که بعضي از مردم چه عابر باشند، چ
رود که  بايد دانست که اين، اشتباه است و بيم آن مي. تا ديگران به آنها سالم بدهند
صلى -اهللا  پس در اين امور، همانطور که از رسول. چنين فردي، دچار تکبر شود

رد بنابراين، ف.  آمده است، سنت را بايد شناخت و به آن عمل کرد-اهللا عليه وسلم
زيرا اوست که ورودش به اين . عابر بايد به کسي که نشسته است، سالم بدهد

عالوه بر آن، فرد عابر بيشتر اوقات، تنها است حال آنکه . مکان، تازگي دارد
 .اند، غالبًا چند نفر اند کساني که نشسته

 .ج ـ سواره به پياده، سالم بدهد
است بايد به کسي که پياده کسي که سوار بر ماشين، يا مرکب يا چيز ديگري 

الباري در  حجر در فتح بعضي از شارحان اين حديث، مانند ابن. است، سالم بدهد
انسان سواره، هميشه : اند اند از آن جمله گفته شرح آن، نکات لطيفي را بيان کرده

لذا اسالم بر او واجب کرده است که با تواضع و فروتني به . کند احساس غرور مي
 .  سالم بدهد تا غرور و تکبر به قلبش، راه پيدا نکندفرد پياده،

 .د ـ گروه کم به گروه زياد، سالم بدهد
. هرگاه، يک نفر از کنار جمعي گذشت، بر او واجب است که نخست، سالم دهد

خواهند از کنار ده نفر عبور کنند، پنج نفر بايد به ده نفر، سالم  اگر پنج نفر مي
 . پنج نفر سالم بدهندبدهند نه اينکه ده نفر به

. کند اند، سالم بدهد، کفايت مي اگر يک نفر از ميان گروهي که در حال حرکت
اند، جواب سالم را بدهد، کافي است  همچنين، اگر يک نفر از کساني که نشسته

 .1» روايت شده است-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا  چنانکه از رسول
رود  کسي که راه مي«:  فرمود-يه وسلمصلى اهللا عل-اهللا  در حديثي ديگر، رسول

 .2»و در حال عبور است به کسي که ايستاده است، سالم بدهد
                                                           

و اين حديث را آلباني ) 52210(سنن ابوداود . 1
صحيح دانسته ) 778(و اإلرواء ) 1412، 1148(درالصحيحة 

 .است
اين حديث، حسن و : گويد و مي) 2705(روايت ترمذي . 2

 .صحيح است



 به ما -صلى اهللا عليه وسلم-اين آداب و تعاليم و نکات لطيف را رسول اکرم 
ي   ما را به سوي همه-صلى اهللا عليه وسلم-در واقع آن حضرت . آموزش داده است

 .هاي آن، برحذر داشته است ي بدي موده و از همههاي دنيا، راهنمايي ن نيکي
 

 فضيلت آغاز سالم
 :  فرمود-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا  رسول: گويد  مي-رضي اهللا عنه-جابر 

ليسلِّم الّراکُب على الماشي، والماشي على القاعِد والماشيان أيهما «
 .1»بدأ فهو أفضل

د به کسي که نشسته است، رو سواره به پياده، سالم بدهد، کسي که راه مي«
رسند، هرکدام اول سالم دهد،  اي که به يکديگر مي و از دو نفر پياده. سالم بدهد

 ).فضيلت بيشتري دارد
صلى اهللا -اند که رسول خدا  همچنين احمد و ابوداوود با سند صحيح روايت کرده

 : فرمود-عليه وسلم
 .2»إنَّ أولى الّناِس باِهللا َمْن بدأهْم بالسَّالِم«
ترين مردم نزد خداوند، کسي که اول به مردم، سالم  ترين و مقرب محبوب(
 ).دهد

صلى اهللا -اهللا  از رسول. و اول سالم دادن، عادت بزرگان صحابه و تابعين بود
 : روايت شده است که فرمود-عليه وسلم

 .3»يبوهالّسالُم قبَل الّسؤاِل َفَمْن َبَدَأُکْم بالسُّؤاِل قبَل الّسالِم فال تج«
پس هر کس، قبل از سالم، سؤالي کرد، جوابش را . سالم، قبل از پرسيدن است(
 ).ندهيد

                                                           
، ارنؤوط )498(اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان . 1

افراد سند آن، مهگي مورد اعتماد و از افراد : گويد مي
فقط ابوالزبري با عنعنه . سندهاي صحيح مسلم هستند

 .روايت کرده است و او مدلس است
) 2011(و آلباني در الصحيح اجلامع ). 5197(ابوداوود . 2

 .آن را صحيح دانسته است
) 2/303(حديث را با اين لفظ، ابن عدي در الکامل . 3

اما مهني حديث را . روايت کرده است و سند آن، ضعيف است
از ) 214(» الليلةعمل اليوم و«ابن السين در کتاب 
من بدأ بالکالم قبل سالم فال «: طريق ديگر با لفظ

 يعين هر کس قبل از سالم، سخن بگويد، به او »هجتيبو
جواب ندهيد و سند اين حديث را آلباني در السلسلة 

 .دانسته ا ست) و مورد قبول) خوب(حسن ) 816(الصحيحة 
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کس قبل از سالم دادن، سخني نگويد و سؤالي  مفهوم حديث اين است که هيچ
: گويد کلده بن حنبل مي. پس هرگاه، سالم داد، سؤال کند و سخن بگويد. نکند

-آهو و کمي خيار، نزد رسول خدا  ه، يک بچ1صفوان بن اميه قدري دوغ آغوز
من بدون .  که در قسمت باالي وادي، قرار داشت فرستاد-صلى اهللا عليه وسلم

:  فرمود-صلى اهللا عليه وسلم-اکرم  نبي. اينکه اجازه بگيرم و سالم دهم، وارد شدم
 2؟»السالم عليکم، آيا وارد شوم: سپس بگو. برگرد«

 ...نخوانده  امتي درس
ِذي َبَعَث ِفي اْلُأمِّيِّيَن َرُسوًال ِمْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياِتِه َوُيَزآِّيِهْم ُهَو الَّ﴿

 )2: جمعه(.﴾َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوِإْن َآاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي َضالٍل ُمِبيٍن
تا ها، پيامبري مبعوث کرد  نخوانده خدا همان ذاتي است که از ميان درس«

آيات خداوند را براي آنان، تالوت کند و آنها را پاک بگرداند و به آنان 
کتاب و حکمت بياموزد اگرچه آنها پيش از آن تاريخ، در گمراهي آشکاري 

 .»بودند
 را فرستاد تا آنان را -صلى اهللا عليه وسلم-خداوند در ميان اين امت، اين پيامبر 
هاي نيکو را به آنان  وزد و آداب و خصلتتزکيه کند، امور دين را به آنها بيام

 .آموزش دهد
منظور از آوردن حديث کلده در اينجا، اين است که قبل از وارد شدن، سخن 

 .گفتن و هر کار ديگر، بايد سالم داد
صلى اهللا عليه -هرگاه، رسول خدا : گويد  مي-رضي اهللا عنه-بن بسر  عبداهللا

کرد، بلکه سمت  وي دروازه، توقف نميآمد، روبر ي کسي مي  به در خانه-وسلم
 .3»السالم علکيم، السالم عليکم«: گفت ايستاد و مي راست يا چپ آن، مي

 اين بود که با هر کس مالقات -صلى اهللا عليه وسلم-يکي از عادات رسول خدا 
گونه باشد  نمود تا اين داد و تالش مي کرد و اول، سالم مي دستي مي نمود، پيش مي

کسي . هاي متکبر که هميشه منتظرند که ديگران به آنها، سالم بدهند انبرخالف انس
و کسي که جواب » اهللا و برکاته رحمةالسالم عليکم و«: دهد، بگويد که سالم مي

جواب دادن با واو يعني . اهللا و برکاته رحمةو عليکم السالم و: دهد، بگويد مي

                                                           
گويند که تازه، زائيده  آغوز به شري گاو و گوسفندي مي. 1

 .باشد
تأليف ) 4838(نگا صحيح اجلامع ) 5186(سنن ابوداود . 2

 .نيآلبا
آن ) 4638(اجلامع  و آلباني در صحيح) 5186(ابوداود . 3

 .را صحيح دانسته است



هتر است چنانچه نووي و ابن قيم گفتن، ب» السالم عليکم«از تنها » السالم وعليکم«
 .اند اند و آن را تأييد کرده به اين مطلب، اذعان نموده
ابوجري . السالم عليک: بگويد) بجاي السالم عليکم(دهنده  مکروه است که سالم

السالم اي  عليک:  رفتم و گفتم-صلى اهللا عليه وسلم-اکرم  نزد نبي: گويد هجيمي مي
 :  فرمود- عليه وسلمصلى اهللا-آن حضرت . رسول خدا

 .1»تىال تقْل عليَک الّسالُم فإنَّ عليَک الّسالُم تحيُة المو«
 ).دهند عليکم السالم نگوييد زيرا به مردگان؛ اينگونه سالم مي(

زيرا . پرهيز کنيم» عليک السالم«لذا بر ما واجب است که از سالم دادن با لفظ 
چنانچه شاعري که از کنار قبر . ادندد صحابه مردگانشان را با اين لفظ، سالم مي

 :گذشت، گفت قيس بن عاصم مي
 »ورحمته ما شاء أن يترحما= عليک سالم اهللا قيس بن عاصم «

و همچنين رحمت خدا تا وقتي که . بن عاصم سالم خدا بر تو باد اي قيس(
 ).خواسته باشد رحم کند، بر تو باد

آغاز نموده » عليک« را با لفظ کنيم که شاعر، سالم گفتنش در اينجا مشاهده مي
صلى اهللا عليه -به اين خاطر، رسول خدا . دهد است زيرا که به مرده، سالم مي

دهند، ناپسند دانست و به  اي که به مردگان سالم مي  سالم را به گونه-وسلم
 .دهنده، جواب نداد سالم
 

 آداب سالم در مجالس
 :  فرمود-صلى اهللا عليه وسلم-رسول خدا 

 المجلِس فليسلِّْم فإذا أراَد أْن يقوَم فليسلِّْم فليسْت لىانتهي أحُدکْم إإذا «
 .2» بأحقَّ من اآلخرةلىاألو
و هرگاه خواست از مجلس . هرگاه، يکي از شما به مجلسي رسيد، سالم بدهد(

يعني فضيلت ). و سالم اول از سالم دوم، بهتر نيست. بلند شود نيز سالم بگويد
ور حديث اين است که هرگاه، خواستي از برادران و دوستانت منظ. يکسان دارند

السالم عليکم : جدا شوي، الزم است که هنگام ترک مکان و مجلس آنها، بگويي
و اين، سنتي است که بسياري از مسلمانان آن را به فراموشي . اهللا و برکاته رحمةو

                                                           
و امحد در مسندش ) 2722(و ترمذي ) 5209(ابوداود . 1

 .تأليف آلباني) 7402(و نگا صحيح اجلامع ) 64، 6365(
، 287، 2/230(، امحد )2706(، ترمذي )5208(ابوداود . 2

 حسن است چنانچه و سند آن،). 1162(و محيدي ) 429
 .اند ط تصريح کردهنؤوترمذي و ار
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 بدان تصريح -صلى اهللا عليه وسلم-و اين سنت بزرگ را که رسول هدايت 
 .کنند نموده است، رها مي

 : فرمايد  در حديثي ديگر مي-صلى اهللا عليه وسلم-رسول خدا 
إذا لقي أحُدُکْم أخاُه فليسلِّْم عليِه فإْن حالْت بينُهما شجرٌة أْو جداٌر أْو «
 .1» ثمَّ لقيُه فليسلِّْم عليِه أيضًاحجٌر
و اگر درخت يا . هرگاه، يکي از شما با دوستش مالقات نمود، به او سالم بدهد«

ديواري، ميان آن دو فاصله انداخت، و دوباره دوستش را مالقات کرد، مجددًا به او 
 .»سالم دهد
 : گويد  مي-رضي اهللا عنه-بن مالک  انس

 صلى اهللا عليه وسلم يتماسون فإذا استقبلهم کاَن أصحاُب رسوِل اهللا«
 علىشجرة أو الکمة تفرقوا يمينًا وشماًال وإذا التقوا من ورائها سلََّم بعُضُهم 

 .2»بعٍض
پس اگر به . رفتند  با يکديگر مي-صلى اهللا عليه وسلم-اصحاب رسول خدا (

آن، عبور شدند و از سمت چپ و راست  رسيدند، پراکنده مي اي مي درخت يا تپه
کردند، به  و هنگامي که بعد از آن درخت يا تپه، با يکديگر مالقات مي. کردند مي

 ).دادند يکديگر سالم مي
رود با افراد فوق،  شود و سپس بيرون مي جهت کسي که وارد مجلس مي بدين

. رود، سالم بدهد گردد يا بيرون مي يعني هرگاه، وارد مجلس مي. شود قياس مي
 .گردد ل نيکي است که باعث اجر و پاداش ميزيرا اين، عم

 
 آداب سالم، هنگام وارد شدن به مسجد

شود، در آغاز دو رکعت  کسي که وارد مسجد مي: گويد  مي-اهللا رحمه-ابن قيم 
 .3المسجد بخواند سپس بيايد و به مردم سالم بدهد تحية

مسجد شد و داند که فردي وارد   مي-رضي اهللا عنه-و دليل آن را حديث رفاعه 
:  فرمود-صلى اهللا عليه وسلم-رسول خدا . نماز خواند سپس آمد و سالم داد

                                                           
الصحيحة : نگا. و حديث، صحيح است) 5200(ابوداود . 1

 .تأليف آلباني) 186(
و ابن السين در عمل ) 8/37(الزوائد  هيثمي در جممع. 2

و ) 1011(و خباري در األدب املفرد ) 245(اليوم والليلة 
 .هيثمي آن را صحيح دانسته است

 ).2/413(ملعاد زادا. 3



بايد دانست که اين، . 1»السالم، دوباره نماز بخوان زيرا تو نماز نخواندي وعليک«
گونه دليلي وجود ندارد که شخص، به  ولي در حقيقت هيچ. رأي ابن قيم است

 شايد شخصي که در حديث فوق از او محض اينکه وارد مسجد شد، سالم ندهد و
لذا ابتدا نماز خواند سپس . اي از مسجد و دور از مردم بود صحبت شده در گوشه

پس بهتر است که هرگاه، مسلمان وارد مسجد شد، ابتدا به برادران . آمد و سالم داد
 .سپس، دو رکعت نماز بخواند. مسلمانش، سالم دهد

لي که شما مشغول خواندن نماز نفل يا و اگر کسي به شما سالم داد در حا
فرضي هستيد، سنت است که کف دستت را باز کني و آن را به سوي زمين قرار 

و : بدون اينکه بگويي. ات باشد دهي طوري که پشت دستت به سوي چهره
 .2هاي ديگر آمده است چنانچه در صحيح مسلم و کتاب. السالم عليکم

ولي حالت اول نزد .  سبابه، اشاره کنيدبا انگشت: گويند بعضي از علما مي
 .جمهور بهتر است و قول راجح هم همين است

 
 آداب سالم دادن به خانواده

شد، طوري  اش مي  وارد خانه-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا  ل اگر هنگام شب، رسو
 .3داد که فرد خوابيده، بيدار نشود و کسي که بيدار است صدايش را بشنود سالم مي

شود، نبايد با صداي بلند سالم بدهد و باعث  اش مي ه، کسي وارد خانهپس هرگا
 چقدر -صلى اهللا عليه وسلم-ببينيد که رسول خدا . اش گردد اذيت و آزار خانواده

 .کند مهربان و بزرگوار است و چه خوب، امتش را راهنمايي مي
 

 سالم دادن به اهل کتاب
بلکه از آن . داد اب، سالم نمي به اهل کت-صلى اهللا عليه وسلم-رسول خدا 

 : به ثبوت رسيده است که فرمود-صلى اهللا عليه وسلم-حضرت 
 .4»ال تبدؤوا اليهوَد وال الّنصاري بالّسالِم«
 ).به يهود و نصاري، سالم ندهيد(

                                                           
و آلباني آنرا در ) 857(و ابوداود ) 302(ترمذي . 1

مهچنني اين . صحيح دانسته است) 803(صحيح سنن ابي داود 
از ) 397(و مسلم ) 1/184(حديث را امام خباري 

 .اند ابوهريره رضی اهللا عنه روايت کرده
 ).540(صحيح مسلم . 2
 ).2055(مسلم . 3
 ).1602(و ترمذي ) 5205(د و ابود او) 2167(مسلم . 4
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کند، سنت است که به آنها سالم  پس براي کسي که با يهود و نصاري زندگي مي
 .يکمو عل: ندهد، در جوابشان بگويد

 از کنار مجلسي که در آن، مسلمان، -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا  روزي رسول
 .1پرست و يهودي وجود داشت، گذشت و به آنان سالم داد مشرک، بت

حکم شرعي هم همين است که هرگاه، مسلمان از کنار جمعي گذشت يا وارد 
 .م بدهدمجلسي شد که در آن، مسلمان و غيرمسلمان، وجود دارد، به آنان سال

اي براي آنان بنويسد،  و اگر مسلمان، خواست به اهل کتاب، سالم دهد و يا نامه
صلى اهللا عليه -زيرا هنگامي که رسول خدا .  من اتبع الهديعلىالسالم : بگويد
ي فوق را در آغاز   به هرقل و تعدادي ديگر از سران کفر، نامه نوشت جمله-وسلم
 .2ها مرقوم فرمود نامه

 : به فرعون گفت-عليه السالم-در قرآن کريم آمده است که موسي همچنين 
 )47: طه( ﴾َوالسَّالُم َعَلى َمِن اتََّبَع اْلُهَدى﴿
 .»سالم به پيروان حق و هدايت«

 
 سالم ندادن به گناهکار تا اينکه توبه کند

شدند، نه سالم   به کساني که مرتکب گناهي مي-صلى اهللا عليه وسلم-رسول خدا 
بن مالک و دو نفر ديگر که  چنانچه با کعب. گفت د و نه سالم آنها را پاسخ ميدا مي

: گويد  مي-رضي اهللا عنه-بن مالک  کعب. ي تبوک سرباز زدند، چنين کرد از غزوه
دانستم که آيا جواب  دادم ولي نمي  سالم مي-صلى اهللا عليه وسلم-من به رسول خدا 

 و فرد مبتدعي 3دهد يا نه؟ فتن سالم، حرکت ميو آيا لبهايش را با گ! دهد يا نه؟ مي
که بدعتش، واضح و آشکار است يا کسي که در دين، چيز جديدي ايجاد کند، همين 

 .حکم را دارد
گزار را نصحيت کرد و از انجام بدعت،  مسلمان؛ پس از اينکه فرد بدعت

کند، يعني تواند با وي قطع رابطه  برحذر داشت و از عواقب آن، او را ترساند، مي
 .نه به او سالم دهد و نه سالمش را پاسخ گويد

کند ولي بدون عذر، نماز  همچنين کسي که در همسايگي مسجد، زندگي مي
از سالم دادن و جواب سالم دادن ) بخاطر تنبيه(توان  کند، مي جماعت را ترک مي

 .وي، خودداري نمود تا زماني که با جماعت، نماز بخواند

                                                           
 ).5/203(و امحد ) 1798(و مسلم ) 133(خباري . 1
 ).1273(و مسلم ) 7/135(خباري . 2
 ).2769(و مسلم ) 7/123(خباري . 3



 آمده است که رسول خدا -رضي اهللا عنه-يت ابوايوب انصاري در حديثي به روا
 : فرمود-صلى اهللا عليه وسلم-

ال يحلُّ لمسلٍم أن يهجَر أخاُه فوَق ثالِث يلتقياِن فيصدُّ هذا ويصدُّ هذا «
 .1»وخيُرهما الذي يبدأ بالّسالم

براي مسلمان، حالل نيست که با برادر مسلمانش، بيش از سه روز، قهر کند (
وري که هنگام ديدنش از او روي بگرداند و بهترين آن دو نفر، کسي است که ط

 ).آغاز سالم کند و به ديگري سالم دهد
آنچه بيان شد، مربوط به امور دنيوي است که قهر کردن به خاطر آن، حداکثر 

 .رسد و بيشتر از آن، حرام است تا سه روز به پايان مي
ماني که فرد از گناه و بدعتش توبه نکرده اما قهر کردن بخاطر امور دين تا ز

 .يابد باشد همچنان ادامه مي

                                                           
 ).2560(مشاره ) 4/1984(و مسلم ) 7/128(خباري . 1
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 پذيرفتن دعوت
 

 حکم پذيرفتن دعوت مسلمان
-چنانکه رسول اکرم . هاي دوستي، پذيرفتن دعوت مسلمان است يکي از پل

 : فرمايد  مي-صلى اهللا عليه وسلم
دعوتش را اجابت يعني اگر مسلمان، تو را دعوت نمود، ، 1»وإذا دعاک فأجبُه«
 .کن

 .ها، واجب، و برخي ديگر سنت و بعضي، حرام است پذيرفتن برخي از دعوت
ابن . قبول کردن دعوت عروسي، واجب است به شرطي که منکر در آن نباشد

 :  فرمود-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا  رسول: گويد  مي-رضي اهللا عنهما-عمر 
 .2» الوليمة فليأتهالىإذا ُدعي أحدکْم إ«
هرگاه يکي از شما را براي شرکت در عروسي، دعوت کردند، آن را اجابت (
 ).کند

اينجا امر، براي وجوب است يعني شرعًا بر تو واجب است که : گويند علما مي
 .دعوت را اجابت کني به شرطي که در آن عروسي، امور خالف شرع، نباشد

 
 آداب دعوت

 : فرمود-صلى اهللا عليه وسلم-م نبي اکر: گويد  مي-رضي اهللا عنه-ابوهريره 
شرُّ الطَّعاِم طعاُم الوليمة يدعي لها األغنياُء ويترُک الفقراُء ومْن «

 .3»اَهللا ورسولُهعصى ترَک الّدعوة فقْد 
دارند و  اي است که افراد مستحق را از خوردن آن باز مي بدترين طعام، وليمه(

 کسي که دعوت را اجابت نکند، و. کنند کساني را که بدان نياز ندارند، دعوت مي
 ).از خدا و رسولش، نافرماني کرده است

پس بدترين وليمه، آن است که به خاطر ريا و شهرت، داده شود و افراد 
قابل يادآوري است که . ثروتمند، دعوت شوند و فقراء از آمدن به آن، منع گردند

، وقتي که به برخي از مردم. ها، صرفًا خوردن نيست هدف از حضور در دعوتي
توانم شرکت کنم چون  نمي: گويند شوند، مي شرکت در مراسم عروسي، دعوت مي

بايد دانست که صرفًا . خواهم چيزي بخورم نمي: گويد ام يا اينکه مي غذا خورده

                                                           
 ).2162(مسلم . 1
 ).1429(و مسلم ) 6/143(خباري . 2
 ).1432(ي  مشاره) 2/1054(و مسلم ) 6/144(خباري . 3



بلکه هدف اين است که با مردم، انس بگيريد، با آنها صحبت . هدف، خوردن نيست
 : فرمايد  مي-صلى اهللا عليه وسلم-رسول خدا  .يدنماييد و براي آنان، دعاي خير کن

 .1» طعاٍم فليجْب فإْن شاَء طعَم وإْن شاَء ترکلىإذا ُدعي أحدُکْم إ«
سپس، اگر . هرگاه، يکي از شما به صرف غذايي، دعوت شد، آن را بپذيرد(

 ).و اگر ميل نداشت، نخورد. ميل داشت، بخورد
ه بودند، در چنين مراسمي شرکت همچنين بسياري از سلف، در حالي که روز

 .کردند کردند و به خاطر حسن خلق صاحبان خانه، برايشان دعاي خير مي مي
:  فرمود-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا  رسول: گويد  مي-رضي اهللا عنه-ابن مسعود 

طعام اولين روز وليمه، واجب است و طعام روز دوم، سنت است و طعام روز «
است و هر کس بدنبال شهرت باشد، خداوند او را روز سوم بخاطر سمعه و ريا 
  .2»قيامت، رسوا خواهد کرد

امام . اين حديث، ضعيف است زيرا در سندش، فرد مجهولي، وجود دارد
رسول : گويد داند و در صحيح بخاري مي اهللا نيز آن را ضعيف مي بخاري رحمه

 .3ز، محدود نساخت زمان عروسي را به يک يا دو رو-صلى اهللا عليه وسلم-خدا 
. پس مسلمان، اجازه دارد که يک، دو، و يا سه روز، براي عروسي، غذا بدهد

 .تر است، اينست که يک روز باشد و يک وليمه بدهد اما آنچه به سنت نزديک
بهرحال، هدف اين است که دعوت، اجابت شود و در آنجا، منکري نيز وجود 

 .نداشته باشد
 شما را جلوتر دعوت کرده است پس اگر دو نفر، دعوت کسي را اجابت کنيد که

شما را در يک روز، دعوت کردند، کسي که جلوتر دعوت کرده است، حق تقدم 
فالني جلوتر از : خواهي کنيد و به او بگوييد دارد و شما بايد از فرد دوم، معذرت

 .شما مرا دعوت کرده است
ت کسي که از نظر زمان، شما را دعوت کردند، پذيرش دعو اگر دو نفر هم

و اگر يکي از خويشاوندان و . تر است، اولويت دارد خويشاوندي به شما نزديک
 .زمان شما را دعوت کردند، فرد خويشاوند؛ اولويت بيشتري دارد ها هم همسايه

و اگر در آن محل، منکري وجود دارد، نبايد در چنين مراسمي شرکت کرد 
، احساس کند که حضور من باعث جلوگيري مگر اينکه فرد. گونه که بيان شد همان

تواند شرکت  سازد که در اين صورت، مي شود يا منکر را محدود مي از منکر مي
 .نمايد

                                                           
 ).1430(مسلم . 1
و حديث را آلباني در ) 5/28(و امحد ) 3745(ابوداود . 2
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 دين، نصيحت است
 نصحيت، واجب است) الف

 : فرمودند-صلى اهللا عليه وسلم-رسول خدا 
 .1»وإذا استنصحَک فانَصْح له«
 ).کرد، او را نصحيت کناگر برادر مسلمانت از تو درخواست نصيحت (

 -صلى اهللا عليه وسلم-نصيحت کردن، يکي ديگر از آدابي است که پيامبر اکرم 
 .رود آن را به ما آموزش داده است و يکي از شعارهاي محبت، به شمار مي

 .و واجب است که ما مسلمانان، يکديگر را نصيحت کنيم
صلى اهللا -ول خدا رس. پس راهنمايي و نصيحت ديگران، نزد علما واجب است

براي چه کسي؟ : صحابه پرسيدند. »دين، نصيحت است«: فرمايد  مي-عليه وسلم
 .2»براي خدا، کتاب خدا، رسول خدا و پيشوايان مسلمان و عموم آنها«: فرمود

 :  فرمود-صلى اهللا عليه وسلم-همچنين آن حضرت 
 .»انصْر أخاَک ظالمًا أْو مظلومًا«
 .» و چه مظلوم، ياري کنبرادرت را چه ظالم باشد(

اما اگر . کنيم اگر مظلوم باشد، به او کمک مي! اي رسول خدا: صحابه گفتند
همين که او را از ظلم جلوگيري کنيد، «: ظالم بود، چگونه او را ياري کنيم؟ فرمود

 .3»کمک و همکاري با اوست
عرض هاي ديگر در م ي انسان پس از آنجايي که عصمت، ويژه انبيا است و همه

پس اگر . بر ما واجب است تا يکديگر را نصيحت کنيم. خطا و نسيان، قرار دارند
مسلماني ديد که برادر مسلمانش در اجتهاد، کار و يا يکي از رفتارهايش، مرتکب 
اشتباه شده است، بايد نزد او برود و او را نصيحت کند و بداند که مردم، انسان 

 .کنند ، استقبال ميناصح را با دعا، محبت و برخورد خوب
اند و منافقان  مؤمنان ناصح«: گويد  مي-رضي اهللا عنه-طالب  بن ابي علي
 .»فريبکار

کند و  اش انتقاد مي پس هرگاه، شخصي را ديديد که در مجالس، از برادران دين
برد اما هنگامي  گويد و حيثيت و آبروي آنها را زير سؤال مي آنها را بد و بيراه مي

کند، بدانيد که او به خدا، رسول خدا  شود، آنان را نصيحت نمي روبرو ميکه با آنها 
 .کند و مؤمنان، خيانت مي

                                                           
 ).2162(مسلم . 1
 ).55(صحيح مسلم . 2
بر روايت ) 2584(و مسلم . بر روايت انس) 3/98(خباري . 3

 .جابر



هاي مؤمن اين است که اگر درصدد اصالح فردي برآيد، نزد او  يکي از نشانه
برد و با شفقت، مهرباني و نرمي به نصيحت او  رود و او را به خلوت مي مي
اما اگر کسي، . دهد تا او را اصالح کند رش ادامه ميو آن قدر به اين کا. پردازد مي

هدفش بدنام کردن فرد مسلمان  است پس بايد بداند که خداوند او را به خاطر اين 
 .داند کار، محاسبه خواهد کرد و نيتش را خوب مي

خداوند در قرآن کريم روش دعوت پيامبران را يادآوري نموده که دعوت آنها 
 :گويد  مي-عليه السالم-نوح . هاستبر نصيحت استوار بود 

 )62: اعراف( ﴾ُأَبلُِّغُكْم ِرَساالِت َربِّي َوَأْنَصُح َلُكْم﴿
 .»کنم رسانم و شما را نصيحت مي هاي پروردگارم را به شما مي پيام«

 : گويد  به قومش مي-عليه السالم-و پيامبر خدا صالح 
 )79: اعراف( ﴾ي َوَنَصْحُت َلُكْمَيا َقْوِم َلَقْد َأْبَلْغُتُكْم ِرَساَلَة َربِّ﴿
 .»پيام پروردگارم را به شما رساندم و شما را نصحيت کردم! اي قوم«
کنيم که پيامبران، اين بندگان برگزيده خداوند، راه نصيحت را در  مشاهده مي

پيش گرفتند و ما هم بايد اينگونه باشيم و بدانيم که هر کس، به گروهي شباهت 
 .رود  آن گروه به شمار ميداشته باشد، جزء

 
 آداب نصيحت

 -3 نرمي در گفتار، -2 اخالص، -1: نصيحت، آدابي دارد که عبارتند از
 .مخفيانه نصيحت کردن

. شويم ما هم معصوم نيستيم و مرتکب خطا مي. شود انسان، زياد دچار اشتباه مي
 طبيعي است کنم تا فرد ناصح بداند که خطا و نسيان، امري اين نکته را تکرار مي

. لذا نبايد در نصيحت کردن، تعصب به خرج داد. و در سرشت انسان، نهفته است
 :گويد شاعر مي

من ذا الذي ما ساء قط
 

 فقطلحسنىومن له ا
 

چه کسي هرگز دچار اشتباه نشده است و چه کسي وجود دارد که فقط نيکي 
 .کرده باشد

 : گويد شاعري ديگر مي
تريد مهذبًا ال عيب فيه

 

و هل عود يفوح بال دخان
 

آيا عودي سراغ داري . خواهي که هيچ عيبي نداشته باشد اي مي انسان وارسته
 .که بوي خوش از آن برخيزد ولي دود نداشته باشد

 :گويد يکي ديگر از شعرا مي
ولست بمستبٍق أخا ال تلمه

 

علي ثعٍث أي الرجال المهذُب
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ينکه او را به خاطر چيز کوچکي سرزنش گذاري مگر ا تو هيچ برادري را نمي
 .عيب و نقص، سراغ داري آيا افرادي بي. نمايي مي

 :گويد شاعري ديگر مي
من ذا الذي ترضي سجاياه 

 کلها
 

کفي المرء بنآل أن تعد معيبه
 

براي بزرگواري . ي رفتارهايش، پسنديده باشد شناسيد که همه چه کسي را مي
 .هايش، محدود و قابل شمارش باشند  که عيبيک انسان، همين قدر کافي است

صلى اهللا -بايد بدانيم که نصيحت کردن در خلوت، يکي از عادات رسول خدا 
زيرا نصيحتي که در انظار عمومي انجام گيرد، باعث رسوايي .  بود-عليه وسلم

 :گويد شاعر مي. شود مي
تغمدني بنصحک في انفراد

 

  النصيحة في الجماعةجنبنيو
 

 النصح بين الناس نوعفإن 
 

أرفض استماعه من التوبيخ
 

فإن خالفتني و عصيت أمري لم تلق طاعة
 

فال تجزع إذا
 

و از نصيحت کردن من در . خواهي، مرا نصحيت کن در تنهايي هرچه مي
زيرا نصيحت کردن در انظار عموم، نوعي توبيخ به . حضور مردم، پرهيز کن

رم به آن گوش فرادهم و اگر با من مخالفت کردي و رود که من دوست ندا شمار مي
 .برداري نشد، پريشان خاطر مشو دستورم را اطاعت نکردي، پس اگر از تو فرمان

خداوند ببخشايد کسي را که عيبهايم را به من «: گفت  مي-رضي اهللا عنه-عمر 
کردند، به سخنان آنان گوش  و هنگامي که صحابه او را نصيحت مي» هديه دهد

 .داد را ميف
 

 
 جواب دادن عطسه

  هنگام جواب دادن و چگونگي پاسخ گفت-1
 :فرمايد  مي-صلى اهللا عليه وسلم-رسول خدا 

 .1»وإذا عطَس فحمداَهللا فشمِّتُه«
 ).اهللا وقتي که مسلمان، عطسه زد و الحمدهللا گفت، در جوابش بگو، برحمک(

 : رمايدف  مي-صلى اهللا عليه وسلم-در حديثي ديگر رسول اکرم 
 .2»إنَّ اَهللا يحبُّ العطاَس ويکرُه التثاؤب«

                                                           
 ).2162(صحيح مسلم . 1
 ).2/353(و مسند امحد ) 7/125(خباري . 2



 ).دارد خداوند، عطسه زدن را دوست دارد و خميازه کشيدن را ناپسند مي(
زيرا . پس عطسه زدن، از جانب خداوند است و خميازه کشيدن از جانب شيطان

و اين، . گردد هاي قلب و انشراح صدر مي عطسه زدن، باعث باز شدن شريان
لذا هنگام عطسه زدن بايد . داند  از جانب خداوند است که رازش را بهتر ميرحمتي

 .گفت» الحمدهللا«
-رسول خدا . ولي از خميازه کشيدن، تا جايي که ممکن است بايد جلوگيري کرد

 :  فرمود-صلى اهللا عليه وسلم
ِ وليقْل لُه أخوُه: إذا عطَس أحُدکْم فليقل« يرحمَک اُهللا، فإذا : الحمُدهللا

 .»رحمک اُهللا فليقْل يهديکُم اُهللا ويصلُح بالکمي
: و برادر او در جوابش، بگويد. الحمدهللا: هرگاه يکي از شما عطسه زد، بگويد(

: زننده در جوابش بگويد يرحمک اهللا، عطسه: اهللا و هنگامي که به او گفت يرحمک
 ).اهللا ويصلح بالکم يهديکم
صلى اهللا -دو نفر نزد رسول خدا : يدگو  مي-صلى اهللا عليه وسلم-بن مالک  انس

 در جواب يکي از آنها -صلى اهللا عليه وسلم-پيامبر اکرم .  عطسه زدند-عليه وسلم
صلى اهللا عليه -فردي که آن حضرت . و به ديگري، پاسخي نداد. اهللا يرحمک: گفت
فالني عطسه زد به او جواب ! اي رسول خدا: اش جواب نداد، گفت  به عطسه-وسلم
 -صلى اهللا عليه وسلم- ولي من عطسه زدم، به من جواب ندادي؟ رسول خدا دادي
 .1او، الحمد هللا گفت ولي تو الحمد هللا نگفتي: فرمود

 -صلى اهللا عليه وسلم-اکرم  نبي: گويد  مي-رضي اهللا عنه-ابوموسي اشعري 
 :فرمود
 .2»توُهإذا عطس أحدکم فحمد اَهللا فشمِّتوُه فإْن لْم يحمد اَهللا فَال تشّم«
: الحمداهللا، در جوابش بگوييد: هرگاه، يکي از شما عطسه زد و گفت(

 ).اهللا، نگوييد اما اگر الحمداهللا نگفت، به او يرحمک. اهللا يرحمک
الحمد هللا، واجب : يابيم که اگر کسي عطسه زد و گفت پس از حديث فوق درمي
الحمد هللا نگفت، ما اما اگر سکوت کرد و . اهللا يرحمک: است که در جوابش بگوييم

 .هم نبايد به او يرحمک اهللا بگوييم
 

                                                           
و ابن ) 2742(و ترمذي ) 2991(و مسلم ) 7/125(خباري . 1

 ).1337(ماجه 
 ).4/412(و امحد ) 29992(مسلم . 2
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 جواب دادن عطسه، فرض عين است يا فرض کفايه؟
ها، از جمله ابن ابي زيد و ابن العربي جواب دادن عطسه را فرض عين  مالکي

پس بعنوان مثال اگر اهل مجلسي شنيدند که . دانند و صحيح هم همين است مي
و جواب دادن . اهللا يرحمک : ، بايد در جوابش، بگويندالحمد هللا: زننده گفت عطسه

زيرا فرض عين است نه . بلکه همه بايد به او جواب بدهند. کند يک نفر، کفايت نمي
 .فرض کفايه

 اين بود که هنگام عطسه زدن، دست يا -صلى اهللا عليه وسلم-عادت رسول خدا 
 .1ين بياوردگرفت تا صدايش را پاي لباسش را جلوي دهان مبارکش مي

 .پس سنت است که مسلمان، هنگام عطسه زدن، صدايش را بلند نکند
 :  فرمود-صلى اهللا عليه وسلم-در حديثي ديگر، رسول خدا 

 .2»شّمْت أخاَک ثالثًا فما زاَد فهَو زکاٌم«
و اگر بيش از اين، عطسه زد، . ي برادرت را بده سه بار، جواب عطسه(

 ).سرماخوردگي است
: الحمد هللا، در جوابش بگو: سي يک بار عطسه زد و گفتيعني اگر ک

اگر براي چهارمين بار، . اهللا يرحمک: و بار دوم و سوم هم به او بگو. اهللا يرحمک
 .خداوند، تو را عافيت بخشد: عطسه زد، به او بگو

صلى اهللا -آن حضرت .  عطسه زد-صلى اهللا عليه وسلم-مردي نزد رسول خدا 
-اما هنگامي که دوباره عطسه زد، رسول خدا . اهللا يرحمک: فت به او گ-عليه وسلم

 .3»اين مرد، سرماخورده است«:  فرمود-صلى اهللا عليه وسلم
ي   با گفتن جمله-صلى اهللا عليه وسلم-رسول خدا : گويد اهللا مي ابن قيم رحمه

خواست يادآور شود که او بيمار است و نياز به  مي» اين مرد، سرما خورده است«
 .اي عافيت دارددع

همچنين . ديگر اينکه عذر جواب ندادن به عطسه را بيش از سه بار، بيان کرد
اش باشد زيرا اگر  به آن مرد، تذکر داد که بيمار است و بايد به فکر مداواي بيماري

 .شود گيرد و مداوايش دشوار مي اش شدت مي انگاري کند، بيماري سهل
 سرتاسر حکمت، -ى اهللا عليه وسلمصل-بايد دانست که سخنان رسول خدا 

 .4رحمت، علم و هدايت است
                                                           

: و نگا) 2/429(، امحد )2745(، ترمذي )5029(ابوداود . 1
 .تأليف آلباني) 4755(صحيح اجلامع 

: وعًا و موقوفًا و نگامرف) 5035 -5034(ابوداود . 2
 ).3715(اجلامع  صحيح

 ).2993(مسلم . 3
 ).2/441(زاداملعاد . 4



 : فرمود-صلى اهللا عليه وسلم-و در روايتي ديگر آن حضرت 
إذا عطس أحدُکْم فليشمته جليسه، فإْن زاَد علي الثَّالثة فهَو مزکوٌم وال  «

 .1»تشّمتُه بعد الّثالِث
اما اگر بيشتر از . هللا يرحمک: نشينش بگويد هرگاه، يکي از شما عطسه زد، هم(

سه بار، عطسه زد، بايد بداند که سرما خورده است و ديگر، جوابش را ندهد يعني 
اگر بيشتر از سه بار، عطسه زد، برايش دعاي : گويند علما مي). اهللا نگويد يرحمک

 .عافيت نمايد
 اگر کسي عطسه زد و الحمد هللا گفت ولي شما الحمد هللا او را :ي اول مسأله

ديد اما فردي که کنارش نشسته است، شنيد و شما دانستيد که الحمد هللا گفته نشني
 در چنين حالتي چه بايد کرد؟ . است

اما اگر الحمد هللا گفتن او براي شما . اهللا گفت در اين صورت، بايد به او يرحمک
 .اهللا، نگوييد محرز نشد، به او يرحمک

کند بايد  د هللا را فراموش ميزند و الحم آيا کسي که عطسه مي: ي دوم مسأله
 يادآوري شود؟

اي از علماي ديگر يادآوري آن را تأييد کرده و امري پسنديده  امام نووي و عده
همچنين مردي نزد ابن مبارک عطسه . چنانچه ابراهيم تيمي، چنين کرد. اند دانسته

ن هرگاه، شخصي عطسه زد، چه بگويد؟ آ: ابن مبارک گفت. زد و الحمد هللا نگفت
البته اين، يک رأي . اهللا گفت در نتيجه، به او يرحمک. الحمد هللا بگويد: مرد گفت

 .است
اما رأي صحيح، اين است که يادآوري، الزم نيست زيرا چنانچه بيان گرديد 

آن حضرت .  عطسه زد و الحمدهللا نگفت-صلى اهللا عليه وسلم- اکرم  فردي نزد نبي
اگر . 2اهللا گفت و نه او را يادآوري کرد مک نه به او يرح-صلى اهللا عليه وسلم-

و اين، . کرد  اين کار را مي-صلى اهللا عليه وسلم-بود، رسول خدا  يادآوري الزم مي
پس هنگامي که شخص، خودش را . رود نوعي تنبيه براي آن شخص به شمار مي

 .3کند، بايد از برکت دعا نيز محروم گردد از برکت الحمد هللا گفتن، محروم مي
-يهوديان نيز که در مجلس رسول خدا . ايد دانست که قول راجح، همين استب

صلى اهللا -گفتند و آن حضرت  زدند و الحمد هللا مي  عطسه مي-صلى اهللا عليه وسلم

                                                           
و ابن قيم اين حديث را در ) 5025(سنن ابي داود . 1

 .حسن دانسته است) 2/441(زاداملعاد 
 ).2991(و صحيح مسلم ) 7/125(صحيح خباري : نگا. 2
 ).2/442(زاداملعاد : نگا. 3
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يهوديان .  مالحظه نماييد-صلى اهللا عليه وسلم-کمت را در سخنان رسول خدا ح
ي رحمت نيستند پس چگونه براي آنان، طلب  به هدايت، نياز دارند و شايسته

آنها قبل از اينکه مورد رحمت قرار . اند رحمت شود در حالي که مخالف رحمت
 براي آنان دعاي - عليه وسلمصلى اهللا-لذا رسول خدا . گيرند، به هدايت نياز دارند
 : اهللا نگفت بلکه دعاي هدايت کرد و فرمود رحمت نکرد و يرحمک

 .»يهديکم اهللا ويصلح بالکم«
 

 عيادت بيمار
 : فرمود-صلى اهللا عليه وسلم-رسول خدا 

 .2»َوإذا َمِرَض َفُعدُه«
 ).هرگاه مسلمان، مريض شد، به عيادتش برو(

ي دوستي و محبت، ميان مسلمانان به شمار ها عيادت مريض، يکي ديگر از پل
يعني هنگامي که مريض . و حقي است که مسلمان بر برادر مسلمانش دارد. رود مي

 .شد، به عيادتش برود
بايد دانست که عيادت مريض، آداب و فضايلي دارد که به بيان برخي از آنها 

 :پردازيم مي
 :  فرمود-صلى اهللا عليه وسلم-رسول خدا 

 ]2568: مسلم [.» يرجَعحتىمن عاَد مريضًا لْم َيَزْل في خرفة الجنَِّة «
هاي بهشت  هر کس، به عيادت مريضي برود، تا زماني که برگردد، در باغ(

 ).برد بسر مي
-آن حضرت . رفت  نيز به عيادت يارانش مي-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اکرم 

 رفت و برايش -رضي اهللا عنه-اص وق  به عيادت سعدبن ابي-صلى اهللا عليه وسلم
 : دعاي خير نمود و به او گفت

 .3» ينتفَع بَک أقواٌم ويضر بَک آخروَنحتىولعلََّک أْن تخلف «

                                                           
و ) 411، 4/400(، امحد )2739(رمذي ، ت)5038(ابوداود . 1

اين ).  4/268(و حاکم ) 940(خباري در األدب املفرد 
 .اند حديث را ترمذي، نووي و حاکم، صحيح دانسته

 ).2162(مسلم . 2
 ).1628(و مسلم ) 7/6(خباري . 3



از تو سود ببرند و گروهي ديگر ] مسلمانان[شايد تو زنده بماني و افرادي از (
 ).از تو ضرر ببينند] کفار[

 -رضي اهللا عنه-عيادت جابر  به -صلى اهللا عليه وسلم-همچنين نبي رحمت 
پس وضو گرفت و روي جابر آب ريخت و او را به . رفت و ديد که بيهوش است

 .هوش آورد
نشين رفت و   به عيادت مردي باديه-صلى اهللا عليه وسلم-همچنين پيامبر اکرم 

 : هنگامي که بر او وارد شد، گفت
 .»شاءاهللا ال بأس طهور إن«
 ).گردد اعث پاکي گناهان ميشاءاهللا ب اشکالي ندارد ان(

هرگز، بلکه تبي است که در پيرمرد کهنسالي، شعله : نشين گفت آن مرد باديه
پس بله، در اين «: اهللا فرمود رسول. زند که قبرها در انتظار زيارت او هستند مي

 .گرديد در نتيجه، همين تب، کمرش را شکست و باعث هالکت وي مي. »صورت
 چنين بود که هرگاه، به عيادت -لى اهللا عليه وسلمص-عادت مبارک آن حضرت 

نشست و به خاطر دوستي و محبت، دست  رفت، اندکي بر بالينش مي مريضي مي
 .کرد گذاشت و برايش دعا مي ي بيمار مي مبارکش را بر سينه

 
 آداب عيادت

نزد اهل سنت، هر سه روز يک بار بايد به عيادت بيمار رفت مگر اينکه او، 
پس . مثل پدر، فرزند، برادر و يا کسي مانند آنها. ويشاوندان نزديک باشديکي از خ

 .ای رفت و آمد کنيم که باعث خستگي او شويم نبايد نزد بيمار به اندازه
وي دچار : گويد بن مهران، ملقب به اعمش مي ذهبي در شرح حال سليمان

 عيادتش مردم به. بيماري مزمني شد يعني براي مدت طوالني، بيمار گرديد
. کردند تا جايي که او را خسته کردند رفتند و به کثرت نزد او رفت و آمد مي مي

پس هر . اش را بر کاغذي نوشت و آن را زير بالش خود نهاد سرانجام، بيماري
: گفت آورد و مي پرسيد، آن کاغذ را بيرون مي اش مي ي بيماري کس که درباره

خاست و بالش خود  رفت، برمي يادتش ميو هنگامي که جمعيت کثيري به ع! بخوان
 !خداوند مريض شما را شفا داد: گفت نهاد و مي را زير بغل مي

و نبايد هنگام . مسلمان بايد وقت مناسبي را براي عيادت مريض، انتخاب کند
 .خواب، استراحت، غذا خوردن و يا نماز خواندن بيمار، به عيادتش برود

کننده مدت زيادي نزد   که شخص عيادتيکي ديگر از آداب عيادت اين است
روند، بيماري  چنانکه بعضي از مردم، هنگامي که به عيادت بيمار مي. بيمار، نماند

ماند که اين خود  يعني يک يا دو ساعت نزد او مي. افزايند ديگري به بيماريش مي
 .باشد نيز خالف آداب عيادت مي
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اي داشت، صحتش را به او  پس هرگاه، به عيادت کسي رفتي که بيماري ساده
ماشاءاهللا، فکر : اش را به او يادآوري نما و بگو گوشزد کن و آساني مريضي

. خداوند، تو را شفا دهد و عافيت بخشد. کردم که حالت اين قدر خوب است نمي
و کلماتي مانند اينها به . ءاهللا، به زودي اين بيماري، تو را رها خواهد کرد شا ان

 .زبان بياور
نزد مريض برود و ) کننده مأيوس(اي  کننده با چهره طور نباشد که عيادت اين

بعضي از مردم که . اش بيفزايد طوري با او صحبت کند که يک بيماري به بيماري
کنند که در بدترين حالت  خداوند آنها را هدايت کند، به مريض طوري وانمود مي

 او الزم است که در مورد اش هيچگونه عالجي ندارد و بر برد و بيماري بسر مي
کنند که بيمار  و طوري صحبت مي. اش را تقسيم نمايد اموالش، وصيت کند و ترکه

 .آورند را در رديف مردگان به شمار مي
بايد دانست که اين رفتار، اشبتاه است زيرا وضعيت روحي انسان، نقش بزرگي 

 در بيمار، بوجود اگر شما بتوانيد اين احساس را. کند در زندگي شخص، ايفا مي
. آوريد که او سالم و تندرست است، ممکن است اين مطلب باعث بهبودي او گردد

 : گفت رفت مي  به عيادت بيماري مي-صلى اهللا عليه وسلم-لذا هرگاه، نبي اکرم 
 . »شاءاهللا ال بأس طهور إن«
 ).شود انشاءاهللا شاءاهللا باعث پاکي گناهان مي اشکالي ندارد ان(

 .رح آن گذشتچنانچه ش
ي زيادي ندارد  اگر شما نزد بيماري رفتيد که با مرگ، فاصله: گويند اما علما مي

اش وجود ندارد، در اين صورت بايد سخناني به او بگوييد که  و اميدي به بهبودي
اين سنت، . باعث حسن ظن او به خدا گردد و به رحمت خداوند، اميدوار شود

 .عيادت است
 :يدگو يکي از شعراء مي

مرض الحبيب فعدته
 

 الحبيب يعودنيتىو أ
 

فمرضت من خوفي عليه
 

فشفيت من نظري إليه
 

پس به عيادت او رفتم و از بس که برايش نگران شدم من نيز . دوستم بيمار شد(
 ).پس از نگاه به او، شفا يافتم. و دوستم به عيادت من آمد. بيمار شدم

واهللا جئتکم زائرًا إال
 

 عن بابکم
رض تطوي ليوجدت اال

 

ال أنثني وجهي
 

إال تعثرت بأذيالي
 

سوگند به خدا که هرگاه به قصد زيارت شما آمدم، ديدم که زمين برايم در هم 
گردم، دامنم مانع  ي شما برمي گردد و هرگاه، از دروازه شود و جمع مي پيچيده مي
 .شود بازگشتم مي



 :گويد و ابوتمام مي
 نعودکمإذا مرضنا أتيناکم

 

وتذنبون فنأتيکم ونعتذر
 

و هرگاه شما مرتکب گناه . آييم شويم به عيادت شما مي هرگاه ما بيمار مي
 .کنيم آييم و از شما عذرخواهي مي شويد، نزد شما مي مي

 :گويد ي ياد خداوند مي شاعري ديگر درباره
إذا مرضنا تداوينا بذکرکم

 

ونترک الذکر أحيانًا فننتکس 
 

کنيم و هنگامي که ياد شما  شويم، با ياد شما خود را معالجه مي  بيمار ميهرگاه
 .شود کنيم، حال ما خراب مي را ترک مي
کننده نبايد نزد مريض، زياد از دنيا سخن بگويد و زياد شوخي کند و  عيادت

 .هاي غيرمناسب به زبان آورد، بلکه مدت عيادت را کوتاه کند و برود حرف
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 جنازه  تشييع
 

 جنازه فضيلت تشييع
 :فرمايد  مي-صلى اهللا عليه وسلم-خدا  ل رسو

 .1»إذا ماَت فاّتبعُه«
 ).اش شرکت کن جنازه هرگاه مسلمان فوت کرد در تشييع(

اش  حتي بعد از اينکه جسم. اين، يکي ديگر از حقوق مسلمان بر مسلمان است
اش شرکت  جنازه ييعروح شود و روحش به اعلي عليين برود، باز هم بايد در تش بي

کني و حقوقش را ادا نمايي و هنگام نماز خواندن بر او، برايش شفاعت و طلب 
رحمت کني و هنگامي که به خاک سپرده شد، دعا کردن در حقش را ادامه دهي و 

 .براي او غائبانه، دعا کني
اين است اخوت اسالمي و پيمان ايماني و حقوقي که مسلمان بر مسلمان دارد که 

 .بلکه پس از وفاتش نيز ادامه دارد. شود ط به دوران حياتش محدود نميفق
 :اهللا فرمود کند که رسول حديثي را ترمذي با سندي ضعيف، روايت مي

 .2»َمْن تبَع جنازًة وحملها ثالَث مّراٍت فقْد قضي ما عليِه مْن حّقها«
 را که آن اي را تشييع کند و سه بار آن را بر دوش نهد، حقي هر کس، جنازه(

 ).جنازه بر او دارد ادا نموده است
صلى اهللا -اهللا  اند، رسول در حديثي ديگر که بخاري و مسلم آن را روايت کرده

 : فرمود-عليه وسلم
 تدفَن فلُه حتى يصّلي عليَها فلُه قيراٌط َومْن شهدها حتىمن شهَد الجنازَة «

 .3»بليِن العظيميِنمثُل الج«: و َما القيراطاِن؟ قاَل: قيَل. »قيراطان
خوانند بماند،  اي حاضر شود و تا زماني که نماز مي جنازه هر کس، در تشييع(

و هر کس به حضورش ادامه دهد تا اينکه ميت . رسد يک قيراط پاداش به او مي
به : (دو قيراط، چقدر است؟ فرمود: پرسيدند) رسد دفن گردد، دو قيراط به او مي

 ).اندازه دو کوه بزرگ است
مشاهده کنيد که چه کار آساني است و چه پاداش بزرگي ! خوانندگان گرامي

 .دارد

                                                           
 ).2162(مسلم . 1
. اين، حديث غرييب است: گويد و مي) 1041(روايت ترمذي . 2

ضعيف دانسته ) 5513(اجلامع   آن را در ضعيفمهچنني آلباني
 .است

 ).945(و مسلم ) 2/90(خباري . 3



 
 آداب جنازه و تعزيت

-ابن عمر . حرکت کردن پيشاپيش جنازه، سنت است و فضيلت هم همين است
 : گويد  مي-رضي اهللا عنهما

 اُهللا عليِه وسّلم وأبا بکٍر وعمَر يمشوَن أماَم صلىرأيُت الّنبي «
 .1»جنازة

،-صلى اهللا عليه وسلم-نبي اکرم (
ال

 را ديدم که -رضی اهللا عنهما- ابوبکر و عمر 
پي

همچنين اگر شخص پياده، پشت سر . رکت کند
جن

پس زن، هرچند که پير هم باشد، حق . ودي کند
ش

برخي از اين عادات، . اند شن ساخته و به کارهاي خوب، اشاره کرده
عب

ي، زدن به سر و صورت، پاره کردن گريبان و نارضايتي از تقدير 
خد

                                                          

 ).کردند شاپيش جنازه، حرکت مي
پس حرکت کردن در جلوي جنازه، براي شخص پياده، سنت است اما کسي که 

رود، پشت سر جنازه ح سواره مي
 .ي نداردازه حرکت کند، اشکال

 : گويد  مي-رضي اهللا عنها-ام عطيه 
 .2»نهينا عن اّتباِع الجنائز ولْم يعزْم علينا«
 ).جنازه، منع شديم اما اين منع، قطعي نبود ما زنان از شرکت در تشييع(

زيرا زن از . جنازه، جلوگيري شوند پس الزم است که زنان از شرکت در تشييع
کند و چه بسا که دچار فتنه گردد و نسبت  يتابي م نظر عاطفي، ضعيف است و بي
به قضا و قدر الهي، اظهار ناخشن

 .جنازه را ندارد رکت در تشييع
گفتني است که در جوامع ما عاداتي وجود دارد که مخالف با شريعت است و 

. اند  گرفته، آنها را تبيين کردهعلما ـ که خداوند به آنها جزاي خير بدهد ـ قلم بدست
خطاها را رو
 :ارتند از

اجتماع کردن براي تعزيت، برپا کردن خيمه و غذا دادن، گريه با صداي بلند و 
خوان نوحه
 .اوند

 
و ) 1008، 1007(و ترمذي ) 1379(روايت ابوداود . 1

بلکه مرسل . اين، اشتباه است: گويد و مي) 1944(نسائي 
و امحد ) 1482(بودن حديث، درست است و روايت ابن ماجه 

التلخيص احلبري  هو در مورد صحت اين حديث ب). 2/8(
 .مراجعه کنيد) 119، 2/118(
 ).938(و مسلم ) 2/78(خباري . 2
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همچنين شوخي کردن و خنديدن در مراسم تعزيت، طوري که توجه حاضران 
هاي طوالني در امور دنيا، و انجام کارهاي  را به خود جلب نمايد و يا صحبت
 .باشد اند، خالف شرع مي ديگري که علما به بيان آنها پرداخته

صلى -مت هاي محبت بود که رسول رح آنچه تاکنون بيان گرديد، تعدادي از پل
 آنها را بيان فرمود و ياران بزرگوارش به آن صفات، آراسته -اهللا عليه وسلم

ها را در عالم واقع، تحقق بخشيدند و اجابت آنها در تمام  گرديدند و اين ويژگي
خت تا جايي که و اين امور اخالقي، دلهايشان را ماالمال سا. نظير بود ابعادش، بي

در

گوييم که همچنان دروازه، باز است و اسباب  يان، خدا را سپاس مي
)

اي  اگر اين کار را انجام دهيم و راه صحابه را در پيش گيريم، به باالترين رتبه
يعني به . م رسيدکه ممکن است بشريت، در روي زمين به آن دست يابد، خواهي

 .جايي که فرشتگان، با ما مصافحه کنند
 

هاي  اش هم آشکار گرديد و اين گونه به قله  و ثمرهشان، جاي گرفت  سويداي قلب
عروجي که بجز بندگان خالص خدا و متمسکان به . رفيع فضيلت، عروج کردند

 .تواند بدانجا برسد کتاب و سنت و اخالق اسالمي، کسي ديگر نمي
در پا
پس بر ما نيست مگر اينکه با خدا تجارت کنيم و . شود  ميبه همه عرضه) صعود

) صحابه(يابد که متخلق به اخالق اين نسل بزرگ  اين تجارت، زماني تحقق مي
 .بشويم



 يابي آيين دوست
 

 هاي وااليي که صحابه براساس آنها، تربيت شدند ارزش
 -صلى اهللا عليه وسلم-اکرم  ها را از سيرت، ميراث و دعوت نبي فن تسخير قلب

ين امت گونه که پيشگامان نخستين ا شويم آن ايم و براساس آن، تربيت مي آموخته
و در اين بحث کوتاه به . عليهم اجمعين تربيت شدند اهللا يعني سلف صالح رضوان

 :پردازيم بيان برخي از عناصري که اين فن بزرگ بر آنها استوار است، مي
 

  فرو بردن خشم-1
صلى -خداوند اصول اين فن را در قرآن کريم بيان داشته است و رسول اکرم 

. اش، آنها را به ما آموخته است ، عمل و اخالق برجسته نيز با سخن-اهللا عليه وسلم
 :فرمايد خداوند متعال مي
  ﴾َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَن َعِن النَّاِس َواللَُّه ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن﴿

 ).134: آل عمران(
برند و از مردم،  پرهيزگاران، کساني هستند که خشم خود را فرو مي«

 .»دارد  و خداوند نيکوکاران را دوست ميکنند گذشت مي
: در آيه فوق، براي مسلمانان سه منزلت متفاوت، بيان شده است: گويند علما مي

 .روها و پيشگامان مبتديان، ميانه
شود، خشم خود را  احترامي مي کساني هستند که اگر به آنان، بي: الف ـ مبتديان

گويند و  لس از آنان، سخن نميبرند و براي تسکين خاطر خود، در مجا فرو مي
 .برند و اين، منزلت مسلمانان عادي امثال ماست آبروي آنها را نمي

 برند  کساني هستند که عالوه بر اينکه خشم خود را فرو مي: روها ب ـ ميانه
يعني نزد کسي که به آنان، . کنند از مردم، گذشت مي ﴾َواْلَعاِفيَن َعِن النَّاِس﴿
 .خداوند تو را ببخشايد: گويند روند و مي ت مياحترامي کرده اس بي

کساني هستند که عالوه بر فرو بردن خشم و بخشيدن : ت ـ پيشگامان
  ﴾َواللَُّه ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن. کنند مردم، به آنان احسان و نيکي مي

برد و يا به ديدنش  اي مي يعني براي کسي که به او بدي کرده است، هديه
 .بوسد کند و او را مي صافحه ميرود، با او م مي

 
 توزي  عدم کينه-2

 در جريان جنگ جمل، به راه افتادند و -رضی اهللا عنهم-عايشه و طلحه و زبير 
رضي -طالب  بن ابي علي. کردند جمعي از صحابه، با شمشير آنها را همراهي مي
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گيرند  صحابه با شمشير در برابر هم قرار مي! اکبر اهللا: به عامر شعبي گفتند
بهشتيان در برابر هم قرار گرفتند و از : کنند؟ گفت ولي از يکديگر فرار نمي

. هنگامي که طلحه که در صف مخالف علي بود، کشته شد. يکديگر شرمنده شدند
پايين آمد و پياده به سوي او رفت و نگاهي علي شمشيرش را گذاشت و از اسبش 

ها را از   بود ـ انداخت و خاک1به او که کشته شده بود و يکي از عشره مبشره
ـ کنيه طلحه ـ بر من بسيار دشوار است که ! اي ابومحمد: اش پاک کرد و گفت ريش

رار خواهم که من و تو را جزو کساني ق تو را به اين حالت ببينم ولي از خداوند مي
 :دهد که در حق آنان فرموده است

 )47: حجر( . ﴾َوَنَزْعَنا َما ِفي ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغلٍّ ِإْخَوانًا َعَلى ُسُرٍر ُمَتَقاِبِليَن﴿
ها،  کشيم و برادرانه بر تخت هايشان بيرون مي ها را از سينه توزي و کينه«

 .»نشينند روياروي هم مي
انگيز را  ها را ببين، و اين برخورد شگفت عمق صفا و پاکي دل! خواننده گرامي

جنگيدند و نهرهاي خون جاري بود در عين حال،  آنها با يکديگر مي. تماشا کن
شود که به زودي  دهد و يادآور مي گيرد و به او سالم مي علي طلحه را در بغل مي

ا حق. نزد پروردگار، در بهشتي که نهرها در آن جريان دارد، همنشين او خواهد شد
 .کننده است اي خيره انگيز و نمونه که اين، شگفت

اين نمونه زنده، دليل واضحي است بر اينکه صحابه از حالت بشريت، خارج 
نشده بودند و هرگز، فرشته هم نبودند اما در زيباترين شکل بشريت که دنيا به خود 

 .ديده است، جلوه نمودند
: نارش گذشت و به او گفتمردي که ابن سماک از او ناراحت شده بود، از ک

کنيم  نشينيم و با هم صحبت مي يعني با يکديگر مي. کنيم فردا همديگر را محاسبه مي
نه به خدا، فردا : سماک گفت ابن. تا مشخص شود که چه کسي اشتباه کرده است

 .بخشيم يکديگر را مي
 چنين تو در مورد من: گويند کنند و نمي پس افراد مؤمن، يکديگر را محاسبه نمي
اين روش، اشتباه است بلکه درست آن . گفتي، چنين نوشتي يا چنان غيبت نمودي

 .خداوند تو را ببخشد و از تو درگذرد: است که به او بگوييم
 

  بذل مال و آبرو در راه خدا-3
به جايگاهي رسيد که يکي از آنان به نام ابوضمضم ) صحابه(اين نسل مبارک 
کند و دست  سپس رو به سوي خدا مي. ايستد  نماز ميشود و به در دل شب، بيار مي

                                                           
 .اند ده نفري که بشارت به هبشت داده شده. 1



. مالي ندارم که آن را در راه تو صدقه کنم! الهي: گويد دارد و مي به دعا برمي
. کنم توانايي هم ندارم که در راه تو مبارزه نمايم ولي آبرويم را وقف مسلمانان مي

از من غيبت هر کس، مرا سب و شتم کرد يا ظلمي به من روا داشت يا ! خدايا
 !!کرد، عملش را کفاره گناهانش بگردان

 مردم را به -صلى اهللا عليه وسلم-و روايت شده است که روزي، رسول خدا 
شما مردم ! اي رسول خدا: بن زيد برخاست و گفت علبه. صدقه کردن، تشويق نمود

را به صدقه دادن، تشويق نموديد و من چيزي بجز آبرويم ندارم و آن را بذل 
 از او روي -صلى اهللا عليه وسلم-رسول خدا . نمايم که به من ستم کردند ني ميکسا

بن زيد يا آن کسي که آبرويش را صدقه کرد،  علبه«: اما روز بعد، گفت. برگردانيد
 .1»اش را پذيرفت کجاست؟ خداوند، صدقه

لذا داعيان و طالبان علم بايد . آنچه بيان گرديد، بذل آبرو در راه خدا بود
 آبرويش را بذل -صلى اهللا عليه وسلم-طور که محمد  رويشان را بذل نمايند همانآب

 مال و جان و آبرويش را به خاطر -صلى اهللا عليه وسلم-زيرا رسول خدا . نمود
در پايان، اميدوارم که خداوند خون و جان و مال و . اين دعوت جاويد، بذل کرد
 .اهللا بگرداند إالاهللا محمد رسول راه الإلههايمان را فداي  آبرو و فرزندان و خانواده

 :گويد  مي-الدين غزالي ـ صاحب کتاب احياء علوم
فالني، از تو غيبت ! اي ابوسعيد: اهللا آمد و گفت  بصري رحمه مردي نزد حسن

که از من (نزد فالني : حسن بصري يک سيني خرما برايش آورد و گفت. کرد
در عوض، ما . هايت را به ما عطا کردي يتو نيک: برو و به او بگو) غيبت کرده

 .به تو خرما، عطا کرديم
ولي بعضي از . هدف از داستان فوق، اين است که کار دنيا سهل و آسان است

پس اگر حسودي به تو حسادت . دهند هايشان را به ديگران، صدقه مي مردم، نيکي
اش بلکه آن را ورزيد و يا فرد مخالف و منحرفي، عليه تو صحبتي کرد، نگران نب

! پروردگارا:  گفت-عليه السالم-جزو حسنات خود به حساب آور و بدان که موسي 
: خواهد ـ فرمود دانست چه مي خداوند ـ که بهتر مي. از تو يک درخواست دارم

درازي کردن به  مردم را از زبان:  گفت-عليه السالم-ات چيست؟ موسي  خواسته
سوگند به عزت و جاللم که اين کار را : مودخداوند عزوجل فر. من، جلوگيري کن

دهم ولي آنها مرا  ام و روزي مي من آنان را خلق کرده. ام در حق خودم، انجام نداده
 !!گويند دهند و بد و بيراه مي دشنام مي

                                                           
اين حديث را بزار : گويد الزوائد مي هيثمي در جممع. 1

روايت کرده است و در سند آن فردي به نام حممدبن 
 .مشمول است و او فرد ضعيفي است



 41

زايد و نه زاييده شده  نيازي که نه مي اهللا، خداوند مهربان، يگانه و بي سبحان
اين مخلوق . شنود ، از طرف انسان، ناسزا مياست و هيچگونه همتايي ندارد

کند و به  درازي مي ضعيف و ذليل و حقيري که از نطفه آفريده شده است، زبان
 !!دهد خداوند دشنام مي

 :  فرمود-صلى اهللا عليه وسلم-رسول خدا : گويد  مي-رضي اهللا عنه-ابوهريره 
ا َيْنَبِغي َلُه َأْن َيْشِتَمِني َوُيَكذُِّبِني َوَما َقاَل اللَُّه َتَعاَلى َيْشِتُمِني اْبُن آَدَم َوَم«

 َفَقْوُلُه َلْيَس ُيِعيُدِني َآَما : ِإنَّ ِلي َوَلًدا َوَأمَّا َتْكِذيُبُه: َأمَّا َشْتُمُه َفَقْوُلُه،َيْنَبِغي َلُه
 .1»َبَدَأِني
که فرزند آدم مرا ناسزا گفت در حالي که شايسته او نيست : فرمايد خداوند مي(

. کند در حالي که اين شايسته او نيست مرا ناسزا گويد و فرزند آدم مرا تکذيب مي
و تکذيبش اين است که . خداوند فرزند دارد: گويد ناسزا گفتن، اين است که مي

 ).تواند آنگونه که مرا آفريده است، دوباره زنده گرداند خداوند نمي: گويد مي
 : فرمايد  که خداوند عزوجل ميامام احمد آمده است» الزهد«در کتاب 

أتحبب ! ورزقتک وتشکر سواي! عجبًا يا ابن آدم، خلقتک وتعبُد غيري«
خيري . إلي بالمعاصي، وأنت فقير إلىوتتبغض ! إليک بالنعم وأنا غني عنک
 .»إليک نازل وشرک إليَّ صاعد

را ام ولي تو ديگران  من تو را آفريده. از کارهايت در شگفتم! اي فرزند آدم(
در ! کني دهم ولي تو از ديگران، سپاسگزاري مي من به تو روزي مي! پرستي مي

و در حالي که تو به ! کنم نيازم، با نعمتهايم به تو محبت مي حالي که من از تو بي
خير من به سوي تو ! کني ات با من، دشمني مي من نيازمندي، با گناه و نافرماني

 ).آيد ال ميسرازير است ولي شر تو به سوي من با
آنگاه چگونه . دهند  را دشنام ميعزوجلپس همچنان گروهي از اشرار، خداوند 

 هاي گناهکاريم، دشنام ندهند؟ ما را که انسان
اي :  آمده است که مردي به او گفت-رضي اهللا عنه-در سيرت ابوبکر صديق 

 .دهم که همراه تو وارد قبرت شود به تو دشنامي مي! ابوبکر
حقا . شود نه با من بلکه آن، با تو وارد قبرت مي:  گفت- اهللا عنهرضي-ابوبکر 
زيرا دشنام، با کسي که به او دشنام . گويد  راست مي-رضي اهللا عنه-که ابوبکر 

دهد، وارد قبرش  شود بلکه همراه کسي که دشنام مي دهند، وارد قبرش نمي مي
 دشنام -رضي اهللا عنه-بکر کند که اگر به ابو ولي اين فرد نادان، گمان مي. شود مي

و اين، ناداني . شود اش همراه ابوبکر، وارد قبر مي دهد يا بد و بيراه بگويد، دشنام
 .رساند و جهالت او را مي

                                                           
 ).4/73(خباري . 1



بلکه با :  در جوابش گفت-رضي اهللا عنه-هرحال مالحظه فرموديد که ابوبکر  به
مود که به تو و نفر. و جوابش نيز همين بود. شود نه با من تو وارد قبرت مي

که تو را چنين و چنان : يا به او نگفت. شود دهم که با تو وارد قبرت مي دشنامي مي
 ... .کنم يا جزاي آن را خواهي ديد و  مي

 
 ها را پايان دهيد و براي صلح، تالش کنيد  خصومت-5

سوگند به خدا که خودم را :  گفت-رضي اهللا عنه-مردي به عمروبن عاص 
 .تو فارغ خواهم کرد) هپرداختن ب(براي 

 .در اين صورت، مشغول خواهي شد: عمرو گفت
کند تا براي  بايد دانست که درست همين است زيرا کسي که خود را فارغ مي

شود  ي اوقاتش، پر مي مردم توطئه کند، آنان را دشنام دهد و بد و بيراه بگويد، همه
مرش را صرف امور بيهوده ماند و در واقع، ع گونه فراغتي برايش باقي نمي و هيچ
 .کند مي

 )269: بقره( ﴾َوَمْن ُيْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد ُأوِتَي َخْيرًا َآِثيرًا﴿
به هر کس، حکمت عنايت شود، همانا به او خير زيادي عنايت شده «

 .»است
مردي در برابر عامربن شعبي که يکي از دانشمندان معروف : گويند محّدثين مي

اگر راست : عامر گفت. گويي دروغ مي! اي عامر:  و گفتتابعين بود، ايستاد
 .گويي، خداوند تو را ببخشد گويي، خداوند مرا ببخشد و اگر دروغ مي مي

او سخني براي . آري! کنيد بعد از شنيدن اين سخن، آن مرد، چه گفت؟ فکر مي
 .گفتن نداشت در نتيجه سکوت کرد

دهد و شرايط صلح و آشتي را پس کسي که بتواند به خصومت و دشمني، پايان 
تراشي نکند، خصوصًا اگر فرد بزرگواري بوده و داراي مقام  فراهم سازد و دشمن

و منزلتي باشد، نخست، به خويشتن و سپس به اسالم و مسلمين، احسان نموده 
 .است
 

 ي نفس  محاسبه-6
ي  بن عمر مواجه شد و خطاب به او که عالمه بن عبداهللا در منا مردي با سالم

فقط تو مرا : سالم گفت. کنم مرد بسيار بدي هستي فکر مي: تابعين بود، گفت
و . کرد که مرد خوبي نيست زيرا سالم در درونش چنين احساس مي! شناختي

درست هم همين است چرا که انسان مؤمن، هرگاه ببيند که نفسش احساس برتري 
داند  ودش را مقصر ميکند و يا دچار فراموشي شده است، خ نمايد، سرکشي مي مي

 نمايد در حالي که انسان فاجر و منافق،  کند و محاسبه مي و نفسش را سرزنش مي
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و آدم خوبي (کند  کند يعني خودش را نزد مردم، تزکيه مي برعکس آن، عمل مي
 ).دهد نشان مي

شد و خطاب به خود   در دل شب، بيدار مي-رضي اهللا عنه-سعيدبن مسيب 
 .برخيز! ها ه همه بدياي پناهگا: گفت مي

کند، ما  وقتي که سعيدبن مسيب، خودش را چنين خطاب مي! ي گرامي خواننده
 .تو ما را حفاظت کن! خدايا! به خودمان چه بگوييم؟

مقابل ابن ) ي خدا خانه(در داستاني با سند صحيح، آمده است که مردي در حرم 
ستاد و در انظار مردم، به  دانشمند امت و مفسر قرآن، اي-رضی اهللا عنهما-عباس 

.  سرش را پايين انداخت و جوابي نداد-رضي اهللا عنهما-ابن عباس . او دشنام داد
. دهد گويد ولي او جواب نمي ي دهر، ناسزا مي نشيني گستاخ، به عالمه آري، باديه

: داد که ابن عباس سرش را بلند کرد و گفت نشين همچنان دشنام مي بهرحال، باديه
اي ابن : نشين گفت دهي در حالي که من سه خصلت دارم؟ باديه ن دشنام ميآيا به م
سوگند به خدا که در هر سرزميني باران : آن سه خصلت، کدامند؟ گفت! عباس

و در حالي که هيچ شتر و گوسفندي در آنجا ندارم، . شوم ببارد، من خوشحال مي
 .گويم خدا را سپاس مي

 خصلت دومت چيست؟: نشين گفت باديه
هرگاه بشنوم که در جايي، قاضي عادلي وجود دارد، غائبانه برايش دعا : گفت

 .کنم در حالي که هيچ دعوايي هم ندارم که نزد او ببرم مي
 سومين خصلت چيست؟: نشين گفت باديه
اي را که از کتاب خدا فهميدم آرزو کردم که ساير  سوگند به خدا، هر آيه: گفت

 .ن بفهمندمسلمانان نيز آن را همانند م
 از آن -صلى اهللا عليه وسلم-هاي وااليي است که اصحاب محمد  اينها ارزش
 بود که آنها را -صلى اهللا عليه وسلم-و در واقع، اين رسول خدا . برخوردار بودند

  بر اساس اصول اعتقادي و اخالق ايماني، تربيت کرد و اگر نه، آنان امتي درس
 -صلى اهللا عليه وسلم-کردند اما رسول خدا  مينخوانده بودند که در صحرا زندگي 

باتوجه ويژه، گام به گام آنان را تربيت کرد تا جايي که بهترين الگو براي مردم 
 .شدند و رهبر جهان گشتند
آيا شما . شود که سراسر خوب باشد کس در دنيا پيدا نمي بايد دانست که هيچ

بلکه فقط . اين، غيرممکن است. گونه عيبي نداشته باشد خواهيد که هيچ برادري مي
 .تواند خوب باشد بخشي، نيمي، يک سوم يا دو سوم از اخالقش، مي

آيا شما در جامعه، شخصي را سراغ داريد که انسان کاملي بوده و از مراتب 
: گونه عيب و نقصي نداشته باشد؟ بايد گفت اخالقي وااليي برخوردار باشد اما هيچ

 .خير



ِه َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه َما َزَآى ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد َأَبدًا َوَلِكنَّ اللََّه ُيَزآِّي َوَلْوال َفْضُل اللَّ﴿
 )21: نور( .﴾َمْن َيَشاُء َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم

شد، هرگز هيچ فردي از شما  اگر فضل و رحمت الهي شامل حال شما نمي«
گرداند و خداوند  ميولي خداوند هر کس را بخواهد، پاک . گرديد پاک نمي

 .»شنوا و داناست
ديگري، بردبار است اما از . يکي، سخاوت دارد ولي فردي خشمگين است

زيرا ! باشد سومي، بسيار خوب است اما فردي عجول مي. برد بخل، رنج مي
 .خداوند، محاسن و معايب را در ميان مردم، تقسيم نموده است

الذي ترضي سجاياه کلها من
 

بال أن تعد معايبهکفي المرء ن 
 

. اش، نيک و پسنديده باشد ي صفات اخالقي آيا کسي وجود دارد که همه(
 ).قدر خوبي براي فرد، کافي است که معايبش، شمرده شوند همين

پس اگر ما بتوانيم عيوب يک شخص را برشماريم، بايد به صالح بودنش، اذعان 
توانيم آنها را  ه بکوشيم، نمياما بعضي از مردم، آنقدر عيب دارند که هرچ. کنيم

ي آنها  اي صالح و خيراند که ما درباره ها به اندازه ولي برخي از انسان. بشماريم
در واقع، اين شخص، فردي بسيار بزرگوار . فقط فالن عيب را دارد: گوييم مي
هايش، بيشتر باشد، عدالت را  هايش از بدي و باالتر از اين، هر کس که نيکي. است

هايش، بيشتر باشد، راه  هايش از نيکي و هر کس که بدي. کرده استرعايت 
ي  ي سوره زيرا خداوند در روز قيامت، طبق آيه. انحراف را در پيش گرفته است
 :نمايد احقاف، اعمال انسان را وزن مي

اِتِهْم ِفي َأْصَحاِب ُأوَلِئَك الَِّذيَن َنَتَقبَُّل َعْنُهْم َأْحَسَن َما َعِمُلوا َوَنَتَجاَوُز َعْن َسيَِّئ﴿
 )16: احقاف( .﴾اْلَجنَِّة َوْعَد الصِّْدِق الَِّذي َآاُنوا ُيوَعُدوَن

پذيريم و همانند ساير  شان را مي آنان، کساني هستند که اعمال خوب«
ي راستين است که هميشه،  اين، وعده. گذريم هايشان، درمي بهشتيان، از بدي
 .»شد به آنها داده مي

ها و اشتباهاتي دارند  که بهشتيان، بدي: فرمايد ي فوق، بيان مي يهخداوند در آ
همچنين، آنان گناهي نيز دارند اما چنانچه حديث . گذرد ولي خداوند از آنها درمي

 : گويد مي
 .1»ِإَذا َآاَن اْلَماُء ُقلََّتْيِن َلْم َيْحِمْل اْلَخَبَث«

                                                           
و نسائي ) 67(، ترمذي )65، 64، 63(روايت ابوداود . 1

ابن خزميه، حاکم، ابن . و حديث، صحيح است). 328(
اي که بر سنن ترمذي  حبان، شيخ امحد شاکر در حاشيه
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 ).شود ، پليد نميي دو قله رسيد يعني زياد شد هرگاه، آب به اندازه(
اندکي دارند به طوري که هر چيز کوچکي مانند ) نيکي(بعضي از مردم، آب 
هاي زيادي  ولي برخي ديگر، از فضايل و خوبي. گذارد قطره هم در آن، تأثير مي

برخوردارند و هر چيزي ... مانند شرافت، بذل، بخشش، علم، سخاوت، دعوت و 
و چه بسا که شيطان به سراغشان . ذار باشدتواند در آنها تأثيرگ به راحتي نمي

توانند در  کند اما اين گناهان نمي آيد و آنها را به گناه و معصيت، وادار مي مي
 .شان تأثير بگذارند درياي حسنات

: به همين خاطر، ابن قيم در مدارج الساکين نقل کرده است که ابن تيميه فرمود
 سخنان خدا نوشته شده بود، آورد و بر  الواحي را که در آن،-عليه السالم-موسي 

بود، در ) موسي(زمين انداخت و با وجودي که برادرش هارون؛ پيامبري مانند او 
 عزوجلاما خداوند . اش را گرفت و او را به سوي خود کشيد حضور مردم، ريش

 .او را بخشيد
 :گويد اهللا مي ابن قيم رحمه

وإذا الحبيب أتي بذنب واحد
 

بألف شفيعجاءت محاسنه 
 

 ).کنند هايش براي او هزاران شفاعت مي اگر دوست، يک گناه انجام دهد، نيکي(
 : فرمايد  مي-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اکرم 

 .1» اْلُحُدوَدَأِقيُلوا َذِوي اْلَهْيَئاِت َعَثَراِتِهْم ِإالَّ«
هاي بزرگوار را معاف کنيد به جز حدود که معاف  هاي انسان لغزش(
 ).وندش نمي

اما در مورد گناهاني که مشمول حد . اند ي مردم در حدود؛ مساوي زيرا همه
هاي  گفتني است که انسان. هاي بزرگوار، گذشت نمود شوند، بايد از انسان نمي

ي خوبي در اسالم، دعوت، خير، بخشش، رهبري  بزرگوار، کساني هستند که سابقه
پس اگر از . اند اي کسب کرده ها، وجههو توجيه مردم دارند و از اين رو در ميان آن

هاي بزرگوار، اشتباهي سر زند، ما بايد از آنان گذشت کنيم و به درياي  اين انسان
 .ها و منزلت واالي آنان، نزد خدا و مردم، بنگريم حسنات، ديوان نيکي
 : گويد بشاربن برد مي

إذا کنت في کل األمور عاتبًا
 

صديقک لم تلق الذي ال تعاتبه
 

                                                                                                                                                    

 آلباني آن و) 6/181(و امحد ) 4375(روايت ابوداود . 1
 .صحيح دانسته است) 1185(را در صحيح اجلامع 



کني که  کني، هيچ کسي را پيدا نمي ي کارها سرزنش مي اگر دوستت را در همه(
 ).قابل سرزنش نباشد

 :گويد و در بيتي ديگر مي
هايش را تحمل کن و او را ببخش و خطاهايش  با برادرت، مصاحبت نما، لغزش

 .را نديده بگير
: گفت آمد، مي  سخني از دوستانش به ميان مي-اهللا رحمه-هرگاه، نزد ابن مبارک 

آنگاه خوبي هايش را يکي پس از ديگري نام . است) دوست من(چه کسي مثل فالن 
 .کرد هايش سکوت مي برد و در مورد بدي مي

بايد . کرديم هاي مردم را ذکر مي بوديم و فقط خوبي ما هم اينگونه مي! اي کاش
هايي نيز   نيکيهايي داشته باشد، در مقابل آن، بدانيم که مسلمان، هرچند کوتاهي

 .دارد
خواند يا اينکه خدا و رسولش را دوست دارد، همين يک نيکي  اگر فقط نماز مي
 .برايش کافي است

 -صلى اهللا عليه وسلم-مرد شرابخواري را براي چندمين بار نزد رسول خدا 
خدا، او را لعنت : فردي از ميان جمعيت برخاست و گفت. آوردند و شالق زدند

 !خورد؟ ب ميچقدر شرا! کند
 : فرمود-صلى اهللا عليه وسلم-معلم بشريت 

 .1» َتْلَعُنوُه َفَواللَِّه َما َعِلْمُت ِإنَُّه ُيِحبُّ اللََّه َوَرُسوَلُهَال«
دانم مگر اينکه  سوگند به خدا که من چيزي در مورد او نمي. او را لعنت نکنيد(

 ).او خدا و رسولش را دوست دارد
خورد، خداوند  چقدر شراب مي:  است که يک نفر گفتو در روايتي ديگر آمده

 :  فرمود-صلى اهللا عليه وسلم-پيامبر خدا . او را رسوا گرداند
 ]روايت بخاري. [» َتُكوُنوا َعْوَن الشَّْيَطاِن َعَلى َأِخيُكْمَال«
 ).شيطان را عليه برادرتان، کمک نکنيد(

 در اين حديث، اصل دوستي -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا  کنيم که رسول مالحظه مي
همچنين متذکر شد که او در دايره و . خوار، ثابت نمود را براي آن شخص شراب

و اخوت اسالمي يکي از بزرگترين . چهارچوب اخوت اسالمي باقي مانده است
هاي مردم و کارهاي خوب آنان  پس چرا ما از نيکي. رود ها به شمار مي نيکي

د فردي را که شر مطلق باشد، پيدا کنيد مگر کسي که تواني شما نمي! سخن نگوييم؟
 به خدا کفر ورزد يا از حدود خدا تجاوز کند يا فسق و فجور را علني سازد يا لباس
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حيا را از تنش بيرون کند يا با دوستان خدا و افراد صالح و نيکوکار، دشمني 
 .ورزد و به اسالم پشت کند



 چگونه اختالفات را کنار بگذاريم؟
 

 هاي عملي نمونه
هاي خوبي از اين حوادث،   نمونه-صلى اهللا عليه وسلم-در زمان حيات نبي اکرم 

برخي از . اند عليم اجمعين آنها را ثبت کرده اهللا بوقوع پيوست که صحابه رضوان
 :آنها عبارتند از

 
 -رضی اهللا عنهما-اختالف ميان بالل و ابوذر ) 1

بالل نزد نبي .  خاطر مادرش، توهين کرد بالل را به-رضي اهللا عنه-ابوذر 
سپس، ابوذر پشيمان شد و .  از او شکايت نمود-صلى اهللا عليه وسلم-اکرم 
سوگند به خدا تا پايت را روي : اش را بر زمين گذاشت و به بالل گفت چهره
سرانجام، يکديگر را در آغوش . دارم ام نگذاري، آن را از زمين برنمي چهره

 .مصافحه کردندگرفتند و با هم 
 

 اختالف ميان مهاجرين و انصار) 2
مهاجرين و انصار بعد از اينکه مسلمان شده بودند، در برابر يکديگر، شمشير 

در اين هنگام، . ي کارزار شدند و نزديک بود با يکديگر بجنگند کشيدند و آماده
ى َما َباُل َدْعَو«:  نزد آنان رفت و گفت-صلى اهللا عليه وسلم-رسول خدا 
 ).ايد چرا دعوت جاهليت سر داده( .»اْلَجاِهِليَِّة

اين سخنان را کنار بگذاريد زيرا (. 1»ُمْنِتَنٌة َفِإنََّها َدُعوَها«: سپس فرمود
 ).سخناني بدبويند

با شنيدن اين جمله، به گريه افتادند و شمشيرهايشان را به زمين انداختند و 
 .يکديگر را در آغوش گرفتند

 اخوت اسالمي است که خداوند آن را به مسلمانان ارزاني داشته بلي، اين همان
و اين، نعمتي است که خداوند آن را فقط . ي آن بر آنان منت نهاده است و به وسيله

هاي متنفر از يکديگر  و فقط اسالم است که قلب. کند به بندگان محبوبش عنايت مي
اي،  هاي قبيله انتقامهاي تاريخي،  دهد طوري که کينه را کنار هم قرار مي

هاي نژادپرستي در برابر اخوت اسالمي، احساس  هاي شخصي و پرچم خواسته
 .کند حقارت مي

                                                           
 .خباری ومسلم. 1



 49

َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّه َجِميعًا َوال َتَفرَُّقوا َواْذُآُروا ِنْعَمَت اللَِّه ﴿
َبْحُتْم ِبِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا َعَلْيُكْم ِإْذ ُآْنُتْم َأْعَداًء َفَألََّف َبْيَن ُقُلوِبُكْم َفَأْص
 )103: آل عمران( ﴾َوُآْنُتْم َعَلى َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر َفَأْنَقَذُآْم ِمْنَها

و همگي به ريسمان خدا چنگ بزنيد و پراکنده نشويد و نعمت خدا را به «
پس خداوند ميان دلهايتان، . ياد آوريد زماني که شما با يکديگر، دشمن بوديد

پس در پرتو نعمت خداوند، با يکديگر، برادر شديد و . الفت برقرار ساخت
 .»پس خداوند شما را از آن نجات داد. ي گودالي از آتش بوديد شما بر لبه

ي  اند که صحابه رضی اهللا عنهم براي غزوه مورخين با سند صحيح، نقل کرده
او با . ه نام جهجاه داشتاي ب  برده-رضي اهللا عنه-عمر . بني المصطلق براه افتادند

آن مرد انصاري، به . بن وبره، دچار اختالف گرديد مردي از انصار به نام سنان
! اي مهاجرين: جهجاه گفت. شدت خشمگين شد طوري که صداي هر دو باال رفت

و اين ماجرا باعث . به فريادم برسيد! اي انصار: و انصاري گفت. به دادم برسيد
بن  و سرانجام آن را به گوش رئيس منافقان؛ عبداهللا. شدتحريک بسياري از مردم 

ات را گرسنه نگهدار تا  سگ: اند چقدر خوب گفته: او گفت. بن سلول؛ رساندند ابي
اگر آنان را به شهرمان . ات را چاق کن تا تو را بخورد از تو پيروي کند و سگ

هاي عزيز،  ه، انسانپس از بازگشت به مدين. کرد داديم، او اين کار را نمي راه نمي
 .افراد ذليل را از آن، بيرون خواهد کرد

آن .  رساند-صلى اهللا عليه وسلم-زيدبن ارقم سخنان او را به رسول خدا 
 به صحابه دستور حرکت داد تا منافقان فرصت پيدا نکنند که -عليه السالم-حضرت 

شايعات را بسيار دانيد منافقان،  طور که مي زيرا همان. در اين مورد، سخن بگويند
آنها . دوست دارند و بعضي از مردم، هيچ کاري، به جز پخش شايعات ندارند

آنگاه از کاهي، کوهي بسازند و خود را . منتظرند تا اشتباه يا لغزشي صورت گيرد
 .با آن، مشغول کنند و با آبرو و حيثيت مردم، بازي نمايند

به .  حکيمانه برخورد نمود چقدر-صلى اهللا عليه وسلم-بنگريد که رسول خدا 
صحابه دستور حرکت داد تا در اين مورد، بيشتر صحبت نکنند و مشغول آن 

 .نشوند
برد، و  هايي که شايعات را از بين مي حل به همين خاطر، يکي از بزرگترين راه
شود مشغول ساختن مردم به امور جدي،  باعث به فراموشي سپرده شدن آنها مي

زيرا مشکالت امت . رح مشکالت بزرگ امت اسالمي استعلم، مسايل علمي و ط
 .و اسالم، بزرگتر از مشکالت اختالفات است

المللي، سکوالريسم، کمونيسم،  اموري مانند نشر اسالم، مبارزه با صهيونيسم بين
 .و نصرانيت از اموري هستند که بايد به آنها اهتمام ورزيد



يکي از سران (زد سعدبن عباده  ن-صلى اهللا عليه وسلم-سرانجام، رسول خدا 
اي : سعد گفت. بن ابي را برايش بازگو نمود رفت و سخنان عبداهللا) انصار
کشيم و يا از ورودش به مدينه، جلوگيري  خواهيد او را مي اگر شما مي! اهللا رسول
اي رسول :  گفت-رضي اهللا عنه-عمر . زيرا تو عزيزي و او ذليل است. کنيم مي
 -صلى اهللا عليه وسلم-پيامبر اکرم .  دهيد تا او را به قتل برسانمبه من اجازه! خدا

 :فرمود
 .1» َيَتَحدَُّث النَّاُس َأنَّ ُمَحمًَّدا َيْقُتُل َأْصَحاَبُه َال!َيا ُعَمُر«
 ).کشد محمد يارانش را مي: مردم نگويند! اي عمر(

 روش برخورد صحيح با مخالفان در اين مرحله از مراحل دعوت اسالمي،
 روش دعوتي داشت که براساس آن، -صلى اهللا عليه وسلم-اکرم  همين است نبي

و در اين راستا براي جان . وي مصلحت دعوت را در نظر داشت. کرد حرکت مي
خواست دعوت ادامه پيدا کند  زيرا مي. و خانواده و فرزندانش، هيچ پروايي نداشت

 .دايت شوندو به گوش همه برسد و مردم از آن، پند بگيرند و ه
 نبود که به خاطر خودش، انتقام -صلى اهللا عليه وسلم-اين از صفات رسول خدا 

 نگذاشت که -صلى اهللا عليه وسلم-بهرحال، آن حضرت . بگيرد و يا خشمگين شود
سپس فرزند عبداهللا بن ابي که . بن ابي را به قتل برساند عمر رضی اهللا عنه، عبداهللا

! اي رسول خدا:  آمد و گفت-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا  فردي مسلمان بود، نزد رسول
گيرد که  سوگند به خدا، قلبم آرام نمي. خواهي پدرم را به قتل برساني ام که مي شنيده

پس به من . رود مگر اينکه او را بکشم قاتل پدرم را ببينم که روي زمين راه مي
د به خدا که اگر تو سوگن. اکنون بروم و سر پدرم را بياورم اجازه بده تا هم

 .کشم زيرا تو عزيزي و او ذليل است بخواهي، او را مي
اندازد در حالي  چگونه ميان پدر و پسر، جدايي مي. عظمت اسالم را تماشا کنيد

ايماني را مشاهده کنيد که در قلب . که پسر از خون و گوشت او بوجود آمده است
تار و پود وجودش نفوذ کرده و اين صحابي بزرگوار راه يافته و در احساسات و 

» اهللا ال إله إال اهللا محمد رسول«حقا که . مانند خون، در آن، جريان پيدا کرده است
ها را  آفريند که عقل العاده، مي هايي از ايمان و يقين و شجاعت و امور خارق شگفتي

 .مانند سازد و دانشمندان از تفسير آنها عاجز مي حيران مي
ُمرد و فرزندش نزد رسول خدا ) بن ابي عبداهللا(ن انسان بدبخت بلي، سرانجام، اي

 خواست تا -صلى اهللا عليه وسلم- آمده و از آن حضرت -صلى اهللا عليه وسلم-
صلى اهللا عليه -اهللا  رسول. پيراهنش را به او بدهد که پدرش را در آن، دفن کند

  - عليه وسلمصلى اهللا-سپس از آن حضرت .  هم پيراهنش را به او داد-وسلم
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 هم -صلى اهللا عليه وسلم-رسول خدا . درخواست کرد که بر پدرش، نماز بخواند
صلى اهللا - لباس پيامبر اکرم -رضي اهللا عنه-عمر . اش پاسخ مثبت داد به خواسته
آيا با وجودي که خداوند تو را از ! اي رسول خدا:  را گرفت و گفت-عليه وسلم

صلى اهللا -خواني؟ رسول رحمت  ست، بر او نماز مينماز خواندن بر او منع کرده ا
 : خداوند مرا مختار گذشته و فرموده است«:  فرمود-عليه وسلم

اْسَتْغِفْر َلُهْم َأْو ال َتْسَتْغِفْر َلُهْم ِإْن َتْسَتْغِفْر َلُهْم َسْبِعيَن َمرًَّة َفَلْن َيْغِفَر ﴿
 .»ى السَّْبِعيَنَوَسَأِزيُدُه َعَل«. )80: توبه (.﴾اللَُّه َلُهْم

اگر هفتاد بار هم براي . چه براي آنان، طلب آمرزش کني و چه نکني«
و من بيشتر از . »آمرزد آنان، طلب آمرزش کني، هرگز خداوند آنان را نمي

 .کنم هفتاد بار براي او طلب آمرزش مي
صلى اهللا -سرانجام، رسول خدا !! او منافق است:  گفت-رضي اهللا عنه-عمر 
 : آنگاه، خداوند اين آيه را نازل فرمود.  و مسلمانان بر او نماز خواندند-سلمعليه و

 )84: توبه(. 1﴾َقْبِرِه َعَلى َتُقْم َوَال َأَبًدا َماَت ِمْنُهْم َأَحٍد َعَلى ُتَصلِّ َوَال﴿
هرگاه يکي از آنان مرد بر او نماز مخوان و بر سر قبرش براي دعا و «

 .»طلب آمرزش توقف نکن
صلى اهللا عليه -ني است که منافقين، سرپيچي کردند و با دستور رسول خدا گفت
 را در جنگ، همراهي -صلى اهللا عليه وسلم- مخالفت ورزيدند و آن حضرت -وسلم

رسول . ام من مريض: مثًال يکي گفت. سپس نزد او آمدند و عذري آوردند. نکردند
 در حالي که جسمش مريض .»گويي راست مي«:  فرمود-صلى اهللا عليه وسلم-خدا 

به او . هنگام جنگ، همسرم مريض بود: ديگري گفت. نبود بلکه قلبش مريض بود
. فقيرم و نتوانستم شتري بخرم: و سومي آمد و گفت. »گويي راست مي«: هم فرمود

 : سپس، خداوند فرمود. »گويي راست مي«: به او نيز فرمود
 . ﴾ْم َحتَّى َيَتَبيََّن َلَك الَِّذيَن َصَدُقوا َوَتْعَلَم اْلَكاِذِبيَنَعَفا اللَُّه َعْنَك ِلَم َأِذْنَت َلُه﴿

 )43: توبه(
) که بيرون بروند(چرا به آنان، اجازه دادي . خداوند از تو گذشت کرد«

هايشان راستگويند و  پيش از آنکه براي تو روشن گردد که ايشان در گفته
 ).دروغگويان را بشناسي

 عجب دگرگوني بزرگي در اين نسل، ايجاد - عليه وسلمصلى اهللا-رسول خدا 
ها را يکي کرد و با حکمت خود، ارواح را به هم  کرد؟ با دعوت خويش، دل

سوگند به ذاتي که هيچ : نزديک ساخت، طوري که يکي از آنان نزد او آمد و گفت
و ديگري . تر هستي معبودي به جز او وجود ندارد تو نزد من از خودم، محبوب
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. سوگند به خدا، عظمت و احترامش باعث شد که هرگز از نگاه او سير نشوم: تگف
را ) -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا  رسول(سوگند به خدا، اگر از من بخواهيد که او 

اي است که توانايي توصيف او را  اش به اندازه براي شما توصيف کنم، عظمت
 .ندارم

هايشان در هم شکسته شود   و گردنهايشان بريزد کردند که خون آنان آرزو مي
اين است ...  فرو نرود -صلى اهللا عليه وسلم-اما خاري به پاي مبارک رسول خدا 

 .دوستي واقعي
 

 بن زبير اختالف ميان معاويه و عبداهللا) 3
ابن زبير نيز در کنار . معاويه، در مدينه، يک مزرعه و تعدادي کارگر داشت

ي است که در آن زمان، معاويه بر حدود بيست قابل يادآور. اي داشت او مزرعه
بن زبير يکي از افراد  کرد و عبداهللا کشور از کشورهاي جهان، حکومت مي

. رفت و ميان آنان، اختالفات قديمي نيز وجود داشت اش به شمار مي رعيت
ابن زبير که فردي . ي ابن زبير شدند بهرحال، کارگران معاويه، وارد مزرعه

 :اي بدين مضمون به معاويه نوشت ود، نامهبسيار خشمگين ب
 الرحيم الرحمن اهللا بسم

 و اسماء -صلى اهللا عليه وسلم-بن زبير؛ فرزند حواري رسول خدا  از عبداهللا
 :الناطقين به معاويه پسر هند جگرخوار، اما بعد ذات

سوگند به ذاتي که هيچ معبودي به جز او . اند ي من شده کارگرانت وارد مزرعه
 !! ندارد، اگر جلوي آنها را نگيري، به حسابت خواهم رسيدوجود

معاويه که فردي بسيار بردبار بود، نامه را خواند و فرزندش يزيد را که 
رأي تو : باک بود، صدا کرد و نامه را به او نشان داد و گفت شخصي متهور و بي

 چيست؟ چه پاسخي به او بدهم؟
ولش در مدينه، و آخرش نزد تو در لشکري به سوي او بفرست که ا: يزيد گفت

 .دمشق باشد تا سرش را نزد تو بياورند
 :سپس، چنين نوشت. نه، راه بهتر از اين هم وجود دارد: معاويه گفت

 الرحيم الرحمن اهللا بسم
صلى اهللا -بن زبير فرزند حواري رسول خدا  سفيان به عبداهللا بن ابي از معاويه
 :عليکم ورحمةاهللا و برکاته، و بعد ، السالمالنطاقين  و أسماء ذات-عليه وسلم

آمد و تو آن را از  ي دنيا، ميان من و تو اختالف بوجود مي ي همه اگر درباره
ي  ام، مزرعه اينک پس از رسيدن نامه. سپردم کردي، دنيا را به تو مي من طلب مي

د براي خو(ي خود و کارگرانم را به کارگران خود، ملحق گردان  مرا به مزرعه
 والسالم). بردار
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سپس در دمشق، نزد . ي معاويه به ابن زبير رسيد، گريست پس از اينکه نامه
ات در  خداوند، عقلي را که باعث اين مقاوم: معاويه رفت و سرش را بوسيد و گفت
 .ميان قريش شده است، از تو نگيرد

 
 اجتماع، تحت لواء اسالم

شود،   هرجا که نام خدا گفته ميروند و هاي اسالمي، وطن ما بشمار مي سرزمين
 .آن سرزمين، وطن تمام مسلمانان است

ايم زيرا نژادپرستي، دعوتي  همچنين، ما براساس نژادپرستي، اجتماع نکرده
تجمع ما . زميني است که توسط بشر بوجود آمده و خداوند آن را نازل نکرده است

 .د داردهاي مختلفي در دنيا وجو براساس زبان هم نيست زيرا زبان
صلى اهللا عليه -اي است که رسول خدا  بلکه اجتماع ما براساس عقيده و انديشه

 .باشد اهللا مي  آن را آورده است و آن، ال إله إال اهللا و محمد رسول-وسلم
ي بزرگ باعث  بعد از جدايي و اختالفي که ميان ما وجود داشت، اين عقيده

 .اخوت و اجتماع ما گرديد
خاء فإنناإن کيد مطرُف اإل

 

نغذو ونسري في إخاء تالد
 

أو يختلف ماء الغمام فماؤنا
 

 بيننا
عذب تحّدر من غمام واحد

 

أو يختلف نسِب لؤّلف
 

دين أقمناه مقام الوالد
 

اگر اخوت جديد، دچار توطئه گردد، ما براساس اخوتي بسيار قديمي، صبح و (
اوت دارند، ما آب گوارايي داريم که و اگر آب ابرها باهم تف. کنيم شام را سپري مي

و اگر از نظر اصل و نسب با يکديگر متفاوت هستيم، . از يک ابر، فرود آمده است
 ).ايم کند که ما آن را پدر، قرار داده ديني در ميان ما الفت ايجاد مي

کنيم و به ياد  پس هرگاه، جفايي رخ دهد يا جدايي، پيش آيد، به دين مراجعه مي
آوريم،  خوانيم، به سوي يک قبله، روي مي که روزانه، پنج بار، نماز ميآوريم  مي

کنيم و پايبند يک  نماييم، از يک پيامبر اطاعت مي يک پروردگار را پرستش مي
 .کتاب و سنت هستيم

ها  زند و دل و اگر احيانًا ميان دوستان، اختالفي پيش آيد، دوستي آنان را بهم نمي
َوَلْو ﴿. گيرد و اينها هم به مشيت خدا انجام مي. دهد ر نميرا نسبت به يکديگر، تغيي

خواست، اين کار را انجام  و اگر خداوند مي( .)112: األنعام(﴾ َشاَء َربَُّك َما َفَعُلوُه
هايي وجود داشته باشد که خدا آنها  و چه بسا که در اين امور، مصلحت). دادند نمي

 .داند را مي
 :گويد متنبي مي

حمود عواقبهلعل عتبک م
 

وربما صحت األجساد
 



ها که با بيماري، شفا  بسا جسم. شايد سرزنش تو عواقب خوبي داشته باشد(
 ).يابد مي

شايد ما چيزي را ناپسند بداريم که در آن خير کثيري نهفته باشد و چه بسا که 
 .داريم ولي شر زيادي در آن وجود داشته باشد چيزي را دوست مي

ال تدبر لک أمرًا
 

هلكىفأولوا التدبير 
 

وأرض باهللا حکيمًا بک منکلىنحن أو
  

تدبير . شوند تو براي خود به دنبال تدبير مباش، زيرا صاحبان تدبير، هالک مي
خداوند با حکمت را بپذير چرا که ما از تو نسبت به خودت، استحقاق بيشتري 

 .داريم
 زيرا چه بسا اموري که به پس هيچ يک از کارهاي خدا را بد و ناپسند نداند

افتد که مصلحت  احيانًا حوادثي اتفاق مي. ظاهر، ضرر دارند ولي در واقع، مفيدند
تواند آنها را  بزرگي در آنان، نهفته است اما بشر، با عقل و معيارهاي خود، نمي

 .درک کند
ي گناهان انسان  بعضي از اين امور باعث قدرت، رفعت، منزلت، حفاظت، و کفاره

چرا که خدا خودش، . پندارد شوند در حالي که او آنها را ضربه، مصيبت و عذاب مي يم
جهت، الزم است که انسان صبح و شام اين رعا را  بدين. داند کارهايش را بهتر مي

 :بخواند
  .»ِم ِديًنا َوِبُمَحمٍَّد َنِبيًّاَرِضيُت ِباللَِّه َربًّا َوِباْلِإْسَال«
 را -صلى اهللا عليه وسلم-ر، اسالم را بعنوان دين و محمد خدا را بعنوان پروردگا(

 ). بعنوان پيامبر، پسنديدم
صلى اهللا عليه -چنانچه در سنن ابوداود با سند صحيح آمده است که رسول خدا 

 : فرمود-وسلم
 .»َلُه اْلَجنَُّة َوَجَبْت َمْن َقاَل َرِضيُت ِباللَِّه َربًّا َوِباْلِإْسَلاِم ِديًنا َوِبُمَحمٍَّد َرُسوًال«
-خدا را بعنوان پروردگار و اسالم را بعنوان دين و محمد : هر کس، بگويد(

 ).گردد  را بعنوان پيامبر، پسنديدم، بهشت برايش واجب مي-صلى اهللا عليه وسلم
نظر  مان اختالف کس بخاطر امور دنيوي و منافع شخصي بايد دانست که ما با هيچ

انسان مسلمان براي مصلحت اين دين، امت، سرزمين و زيرا واجب است که . نداريم
و بکوشد تا در جامعه، وحدت و يکپارچگي ايجاد کند، اختالف . بندگان خدا تالش نمايد
 :ها را از امت، دفع کند تا امت در زير چتر اين آيه، اجتماع کند را دور بيندازد و فتنه

 .)103: آل عمران(  .﴾َفرَُّقواَواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّه َجِميعًا َوال َت﴿
ها نجات بده و در  ها، محفوظ نگه دار، از مصيبت ما را از لغزش! خدايا
 .ي بزرگ قيامت، روسفيد گردان خدايا حادثه
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قدم، نگه دار، تيرهاي ما را به هدف برسان، پرچم اسالم را به  ما را ثابت! خدايا
 .اهتزاز درآور و اسالم را ياري کن

ها و حسادت به  ي مسلمانان، دشمني با همسايه هاي ما را از کينه دل! بارالها
 . نوعان مان، پاک بگردان هم

هاي ما را با آب يقين شستشو ده، ارواح ما را با کوثر دين،  دل! پروردگارا
 .مند بگردان هاي ما را از نعمت آرامش، بهره آبياري کن و سينه

َواْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ  * َوَسالٌم َعَلى اْلُمْرَسِليَن * ا َيِصُفوَنُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّ﴿
 .﴾اْلَعاَلِميَن

 . اهللا وسلَّم و بارک علي نبينا محمد وعلي آله وصحبه أجمعينصلىو
 22/4/83: پايان ترجمه
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