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 فهرست مطالب                                                       صفحو

 ُُ.../....چند کتاب حدیثًی کو زناف نبواره بو مطالعو آّٗا مشغوؿ باشند
 ُٓ.../...............د بر فرزنداًف تاف آّٗا را خبوانیدکتب حدیثی کو بای

 ُٕ........./ىر کار كعمل ات را خباطر اهلل تعالی اقباـ ده، كـبلص باش!
 ُٕ....../.......................................چرا باید ـبلص بود؟!

 ُِ..../..........حق اهلل تعالی در طاعت در شش مورد خالصو میشود
 ُِ......../............ابی کو ترس اهلل تعالی را در كجودت می آكرداسب

 ِّ..../.................چگونو بدانیم کو اهلل تعالی ما را دكست دارد؟!
 ِٓ..../............................چگونو اهلل تعالی را دكست بدارمی؟!

 َّ......../....................چگونو در زندگی خود امید كار باشیم؟
...  ُّ........./..................................بشارتت باد خواىـر

زف عزت را بدست آكرده مبی تواند مگر بػا سبکػج جکػه بػو دسػتورات رب 
 ِّ................/.............................العاؼبج كخامت اؼبرسلج

 ّْ........../......................ىیچگاه بر نیت مردـ، حکم نکنید
 ّْ......../.................زف مکلماف چو طریقو ای را انتخاب کند؟!

 ّٓ....../..........................ركزانو برای تالكت قرآف، كقت بده!
 ّٖ...../......نصائح قیمتی برای ککانی کو می خواىند قرآف حفظ کنند

 ّٗ............./........طوب کن...زبانت را نبیشو با ذکر اهلل تعالی مر 
 َْ....../...............................ىنگاـ غلبو ی ىوای نفس...
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بػػػا ایػػػن نعمػػػت ىػػػای داده شػػػده از طػػػرؼ اهلل، ركزانػػػو چنػػػد بارشػػػکرش را بػػػو 

 ُْ......./.........................................جای می آكری؟!
 ِْ............/..................!چو می شود زف شکر گزاری باشیم؟

 ْْ........./...............چگونو شکر گزار اهلل تعالی با زباف باشیم؟!
 ْٔ....../...........................خلوت گزیت برام راز ك نیاز با اهلل

 ْٕ......./....................ركزانو ؿباسبو ی با نفس خود داشتو باش
 َٓ...../.....................................ك ناجائزامید ىای جائز 

 ُٓ..................../........................راه ىام خشنودم ات
 ُٓ............/......................................عوامل شکیبایي

 ْٓ../................با ناؿبـر دستپرسی می کنم، چوف قلبم پاک است!
 ٓٓ............./...........................را در كجودت بکار.حیاء 

مبػػػادا اگػػػر گنػػػاه كخطػػػایی از دخػػػبی رخ دىػػػد، اقػػػارب كخواسػػػتگاراف كی را 
 ٔٓ.............../.............خرب کنی، كگناىش را ـبفی نگو نداری!

اگػػػر در زیػػػر زمػػػج کنػػػز ـبفػػػی ای كجػػػود دارد، بدانیػػػد کػػػو در ركی زمػػػج کنػػػز 
 ٕٓ................/......................شکاری كجود دارد كآف....آ

ترک ازدكاج بو ّٔانو اینکو دركس من مانده، كربصیلم نا سباـ است!؛ كسوسو 
 ٗٓ...../......ك كحی شیطاف است کو در قلب دكستانش آنرا می اندازد

 ُٔ.../.............................................كظیفو زف مکلماف
 ِٔ....../..........................در غثت كشجاعت، مبونو باش...

 َٕ../.....شایکتگیت كقتی معلـو می شود کو فرزندت مصلًح بو بار آید
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 ِٕ...../......................................عركسی ىا این زماف...

 ّٕ....../........................دكبار از یج سوراخ، گزیده نشوید...
، حجابت، حجابت!!!  ّٕ................../..................خواىـر

 ٕٕ......../....................اما شرایط حجاب شرعي کداـ ىا اند؟!
 ٕٗ../.....................آیا زناف مکلماف بیشب از این را می خواىند؟

 َٖ................./.....................این پیاـً است برای متزكجج!
 ُٖ............/.......................كضعیت شوىرتاًف را، درک کنید

 ْٖ.............../..................مشا کجا ك زناف سلف صاحل کجا!
 ٖٔ.../.............................آیا مشا را از زناف صاغبو خرب ندىم!
، درس قػػػرآف كحػػػدی  دارد تػػػا در آقبػػػا بنگریػػػد چػػػو عػػػاؼبی در کػػػداـ ؿبلػػػو ای

 ٖٔ....../...............................................اشباک کنید
 ٖٖ.../....لباسی کو سبب بثكف کشیدف جکم تاف می شود، آنرا نپوشید

 ٖٗ..../..............بو فرزنداًف تاف)خبصوص فرزند دخب( بفهمانید کو:
 ُٗ........../.............................در پوشیدف لباس دقت کنید

 ُٗ...../............تو چو ککی ىکتی کو برای من نصیحت می کنی!
 ّٗ....../...........................در انتخاب دكست، استخاره کنید

رزنػػػػد آكردف ّٔػػػػبین کػػػػاری کػػػػو مشػػػػا در گکػػػػبش اسػػػػالـ مػػػػی کنیػػػػد، بکػػػػیار ف
 ٓٗ..../....................................................است...

 ٔٗ.../فرزندتاف نزد مشا طفلج است، اما نزد دیگراف اك یج دخب است!
 ٕٗ.................../..................گناىاف تاف را ـبفی نگو دارید
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 ٖٗ............/.......................نگذار خانواده ات ترا بفركشند.

 ٗٗ.........................................نکنیددر عبادت، کوتاىی 
اینکو پاىایت را مبی پوشانی كآنرا بو مبایش می گذاری، بػداف کػو پركردگػارت 

 ٗٗ.../...................................را از خود ناراض ساختی...
زنػػػانی کػػػو در بػػػازار ىػػػا لبػػػاس بػػػدف خػػػود را عػػػوض مػػػی کننػػػد، متوجػػػو باشػػػند  

 ََُ./...........................................................کو
 ََُ............/................فرزند تانرا در ربصیل علم نبیار باشید

 َُُ.........../.............بج فرزند پکر كدخب، تفاكت قائل نشوید
 َُّ/.............................فرزنداف تاف چو حقوقی بر مشا دارند؟

 َُٓ....../............................در این چنج زنانی خث نیکت!
 َُٓ........../.............بگذار ؿبـر ات با دكکاف دار حبرفد نو تو...

 َُٔ.../...........................ىرگز منصب قضاكت را طلب نکن
اش را زف در صػػػػورتی از گرکػػػػاف گرسػػػػنو در امػػػػاف مػػػػی مانػػػػد کػػػػو کػػػػن  خانػػػػو 

 َُٕ...../.......................................مواظبت داشتو باشد
 َُٖ......./........تو لباس نیکتی کو ىرکس خواستش شد بو تن کنند!

 َُٖ../.......................شریعت ترا مکؤؿ زیر دستانت قرار داده!
كارد کػػن از زنػػاف دیگػػر، نػػو بػػرای شػػوىرت توصػػیف کػػن، كنػػو بػػر آنػػاف طعنػػو 

 َُٗ......./.....................................كغیبت شاف را مبا...
 ُُِ.../با شوىرت طوری حرؼ بزف، کو گویا در مقابل پادشاه قرار داری
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بػػرای اینکػػو بػػا کوتػػاه کػػردف ابػػرك ىػػا تػػرا زیبػػا گوینػػد، از رضبػػت اهلل تعػػالی دكر 

 ُُْ........../.................................................نشو
 ُُٔ................/............................حکم موی مصنوعی

آیا ککی کو موىایش بریػزد، یػا مریضػی داشػتو باشػد، میتوانػد مػوی مصػنوعی 
 ُُٕ......../...........................................استفاده کند؟

اف كفالبینػػػػاف را گشػػػػت مػػػػی چنػػػػد مػػػػاه از عركسػػػػیش نگذشػػػػتو، سبػػػػاـ جػػػػادكگر 
 ُُِ..../.......................................................زند!

از نشکػػػػػػػه بػػػػػػػا افػػػػػػػرادی کػػػػػػػو، نػػػػػػػو زف ىکػػػػػػػتند كنػػػػػػػو مرد)خنثػػػػػػػی مشػػػػػػػکل(، 
 ُِّ../......................................................بپرىیزید

 ُِْ....../.............!زف مبی تواند شرط ببندد کو من شوىر مبی کنم
 ُِٓ...../.....................مشا را چو بو دخالت در زندگی دیگراف!

 ُِٔ......./.........................زناف از عطر ك بو، استفاده نکنند
اینکػػػو بػػػرای مػػػرداًف بػػػثكف آرایػػػش مػػػی کنػػػی، حيکػػػم ات را از زبػػػاف پیػػػامربت 

 ُِٔ..../......................................................شنو!
 ُِٕ......../.............................بو تنهایی سفر کردف، فبنوع!

 ُِٖ............./...................زناف در كسًط راه، رفتو مبی توانند
 ُِٗ../..........جنازه را مرداف باالی شانو ىای خود ضبل کنند نو زناف

ت كعزا داری صدای شاف را بلند کرده، كآلو كنالو می کنند زنانی کو در تعزی
 َُّ........../...................................متوجو باشند کو...

 ُِّ...../........درخانو متوفی، غذا لبورید، بلکو با آناف نبکاری مبایید
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ایػػػػػن حػػػػػدی  را بػػػػػرای آنػػػػػانی کػػػػػو در حػػػػػق مردگػػػػػاف غلػػػػػو كافػػػػػراط مػػػػػی کننػػػػػد 

 ُّّ.../.....................................................برسانید
یػػػػػج زف، از چػػػػػو راه ىػػػػػای بػػػػػرای اقػػػػػارب متػػػػػوفی خػػػػػود، کمػػػػػج کػػػػػرده مػػػػػی 

 ُّْ../.......................................................تواند؟
 ُّٓ............/...بو این حدی  پیامرب صلی اهلل علیو كسلم توجو کنید

 ُّٓ....../...................ایش حد اعتداؿ را رعایت باید کرد!در آر 
 ُّٕ..../...............یکی از دعاىای رسوؿ اهلل صلی اهلل علیو كسلم

 ُّٕ..../...........زناف در کیفیت پوشیدف لباس با مرداف تفاكت دارند
، بػو تػن  زنی کو ّٔبین لباس را خباطر نشاف دادف بو دیگػراف، كبػو نػاز كعشػوه

 ُّٕ..../......................................................کند!
 ُّٕ........./.............عادت بدی کو در برخی از زناف كجود دارد!

 ُّٖ./.....مکتحب است کو نبیشو دستاًف زناف، خینو)حنا( داشتو باشد
ف بػو آّٗػا شػود، زنانی کو لباس ىایی را بو تن می کنند کو جلب توجػو دیگػرا

 ُّٗ.../............................................متوجو باشند کو:
 ُّٗ...../...............کراىیت دادف شث خشج برای فرزند شثخوار

نگذارید شوىراًف تاف فریب تاف دىد، مهر تاف را از آّٗا بگثید، طویانو مهر 
 َُْ............/............................................نیکت!

رقص زناف دربج خود، در صورتیکو مکاف آّٗا امن ك بػدكف اخػتالط باشػد؛ 
 ُْْ......./..............................................باکی ندارد

 ُْْ........../سوگند خوردف عبادت است، پس در آف ؿبتاط باید بود!
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 ُْٔ......./..................................اینها بر تو حقی دارند!

ملعػػوف اسػػت زنػػی کػػو بػػدكف اجػػازه، ك بػػدكف در جریػػاف گذاشػػه شػػوىرش از 
 ُْٔ......../....................................خانو خود بثكف ركد

، در  ُْٕ......./......سوار شدف، جائز نیکت اجنبیموتر  بدكف ناؿبـر
ینکو با كی چو رفتػاری مػی کنػی؟! شوىرت، جنت كدكزخ ات است!، پس ا

 ُْٖ../...........................................مربوط باتوست....
 ُْٖ.../.............فالنی ىا ما را مبی شناسند مگر در كقت ضركرت!

 ُْٗ......../................ىنگاـ مباز، سر كگردف تانرا کامالن بپوشانید
 َُٓ........../...............پوشیده باشددر مباز باید پشت پای تاف 

 ُُٓ..../...............................شوخی در طالؽ كنکاح فبنوع
 ُُٓ......../....................صحبت نکردف ىنگاـ قضای حاجت

 ُِٓ./..............ثیمج برای زناف مکلمافیازده نصیحت عالمو ابن ع
 ُْٓ...../.....................................................منابع
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چٌد وتاا  دادیِ ک واِ شًااى ّواَازُ باِ هغاهااِ  ًْاا         

 دٌهطغَل باض

اغبمدهلل، بػو صػدىا كىػزاراف کتػب حػدیثی بػو مشػوؿ مصػادر كمراجػع دارمی  
کػػو در دسػػبس نبػػو ای مػػا قػػرار دارد، امػػا مػػن چنػػد کتػػاب ذىبػػی حػػدیثی را 

 ،  كآّٗا قرار ذیل اند:برای زناف مهم می پنداـر
 اىمیت کتاب نام کتاب: شماره

ریاض الصاغبج مػن الػالـ سػید اؼبرسػلج:  زیاؼ اهػاهحیي ُ
از نفیس ترین ك برترین التاب ىا الو ىیچ 
زف ك مػػػػرد مکػػػػلماخ در ىػػػػر خػػػػانواده م 

 ُٖٔٗبػػػا ايبػػػاخ از آف   نیػػػاز نیکػػػت. 
حػػػػػدی  در جوانػػػػػب متعػػػػػدد صبػػػػػع آكرم  

ا بػػا چنػػد آیػػو الػػرده اسػػت. ابتػػدام بػػاب ر 
شػػػركع الػػػرده ك بػػػو دنبػػػاؿ آف احادیػػػ  را 
مرتػػب مػػي النػػد ك بػػو خػػاطر اخػػالص اك، 
در ىػػػر گوشػػػو م دنیػػػا در ىػػػر مکػػػجدم 
اگػػػػر دعػػػػوه یػػػػا حلقػػػػو م علمػػػػي باشػػػػد، 
حػرؼ اكؿ را التػاب ریػػاض الصػاغبج مػػي 
زنػػػػد. از الانػػػػػادا تػػػػا اسػػػػػبالیا ك جنػػػػػوب ك 
مشاؿ عامل اسالمي معموال ایػن التػاب در 

مػػي شػػود ك بػػو زبػػاف ىػػام  مکػػاجد یافتػػو
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 متعددم نیز ترصبو شده است.

ابػن عػػالف مػػي گویػد: شایکػػتو نیکػػت الػػو  
التاخبانػػػػو فػػػػرد مکػػػػلماف از چهػػػػار التػػػػاب 
خػػاب باشػػػد: )ریػػػاض الصػػػاغبج ك التػػػاب 
األذالػػػػار ك ترغیػػػػب ك ترىیػػػػب ك الزكاجػػػػر 

 من الكبائر(.
دقػػػػػػت امػػػػػػاـ منػػػػػػذری در نقػػػػػػل  بػػػػػػو دلیػػػػػػل اهتسغیب ٍاهتسّیب ِ

مشػػػػوؿ احادیػػػػ  ك آ ػػػػار  احادیػػػػ  ك نیػػػػز
ىػػا موجػػود در آف، یکػػی از ّٔػػبین کتػػاب

در باب فضایل اعماؿ اسػت، چیػزی کػو 
بػػػػػػر جایگػػػػػػاه كاالی ایػػػػػػن کتػػػػػػاب افػػػػػػزكده 
اسػػػػػػػت، زبػػػػػػػری  احادیػػػػػػػ  ك آ ػػػػػػػار كارده 
توسػػػػػط شػػػػػیا ؿبمػػػػػد ناصػػػػػرالدین آلبػػػػػانی 

 .است
جاااااهح ایدا یاااا    ّ

 اهػحیح

ایػػػػػػػػن کتػػػػػػػػاب در نبػػػػػػػػو ای ابػػػػػػػػواب دیػػػػػػػػن 
( کتػػػػػػػػػػػب َٓاز)احادیػػػػػػػػػػػ  را از بػػػػػػػػػػػیش 

ىػػػػػر حػػػػػدیثی صبػػػػػع آكری مبػػػػػوده، ك بػػػػػرای 
 گذاشتو است.حدی ، عنواف ذىبی  

ؾبموعػػو ام ـبتصػػر « بلػػوغ اؼبػػراـ»کتػػاب  بلَغ اهوسام ْ
از احادیػػػػػ  احکػػػػػاـ اسػػػػػت کػػػػػو ؿبػػػػػدث 
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بزرگ اماـ اضبد بن حجػر عکػقالخ رضبػ  
اهلل علیػػػػػػػػو بػػػػػػػػا دقػػػػػػػػت كکوشػػػػػػػػش فػػػػػػػػراكاف 

صبػػػع  حػػػدی کتػػػاب ىػػػام معتػػػرب (ُٔ)از
 .استآكرم مبوده 

ؾبموع کل احادی  این کتاب ارزمشند کو 
بیػػاف کننػػده ادلػػو م احکػػاـ اسػػت شػػامل 

حػػدی  مػػي باشػػد، کػػو امػػاـ ابػػن  ُّٖٓ
حجػػر عکػػقالخ بػػا درایػػت كدقػػت آف ىػػا 
را برگزیػػده كبعػػد از ىػػر حػػدی  درجػػو م 
آف كککػػػاخ کػػػو آف را ركایػػػت کػػػرده انػػػد؛ 

 ذکر مبوده است.
 مکػػلم ك خبػػارل امػػاـ علیػػو مٌتفػػق حػػدی  ىاهؤهؤ ٍ اهوسجا ٓ

 قػػػػرآف از بعػػػػد ك صػػػػٌحت درجػػػػو اعػػػػال در
از ایػن رك  .اسػت دیة سند ترین صحیح

ف"، سبػػػػػػػػاـ اؼبرجػػػػػػػػا ك الؤلػػػػػػػػؤ در کتػػػػػػػػاب: "
حػػدی  متفػػق علیػػو صبػػع شػػده اسػػت کػػو 

 در صحت آف سلفان كخلفان متفق اند.
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 چند نکتو را مد نظر بگیرید:

 م اكقات داشتو باشیدیبرای مطالعو ىر کداـ، تقک -ُ
بو زباف فارسی ىم ترصبو شده، كلیکن   احادی  بکتنبو ای این   -ِ

کوشػػػػش کنیػػػػد کػػػػو بػػػػا زبػػػػاف عربػػػػی آنػػػػاف را خبوانیػػػػد كدر صػػػػورت 
 ضركرت بو ترصبو فارسی آف مراجعو کنید

آف در اینبنػػػػػت موجػػػػػود   PDFنبػػػػػو ای ایػػػػػن کتػػػػػاب ىػػػػػا فایػػػػػل  -ّ
از  ىػػای تػػاف اسػت، امػػا کوشػػش کنیػػد کػػو ىػر کػػداـ آنػػرا در خانػػو

 خرید مباییدمکتبو ىا 
 کنیدکوشش کنید کو احادی  عمدة االحکاـ را حفظ   -ْ
ىػر حػدیثی را کػو از ایػػن کتػب حػدیثی مػی خوانیػػد، بػو آنػانی کػػو  -ٓ

 سواد كخواندف بلد نیکتند، برسانید
کوشػػش کنیػػد کػػو شػػب چنػػد حػػدی  بػػو آكاز بلنػػد در خانػػو ای  -ٔ

 خود خبوانید تا شوىر كفرزنداف تاف گوش بگثند
سخناف ؽبو كلعب، احادی  این کتأّػا را   درؾبالس تاف بو عوض -ٕ

 گلچج کرده، سپس ایراد فرمایید.
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 وتب ددیِ  وِ باید بس فسشًداىک تاى  ًْا زا بخَاًید

 انبیت آف ناـ کتاب مشاره
 ك چهل شامل الو دارد ناـ( نوكم اربعج) التاب ازبایي ًٍَی ُ

 ؿبػػػػػي امػػػػػاـ آف مؤلػػػػػف ك باشػػػػػد مػػػػػ  حػػػػػدی  دك
 ىػػر .اسػػت نػػوكل شػػرؼ بػػن وبیػػي زالریػػا ابػػو الػػدین
 قواعػػد از بزرگػػي قاعػػده احادیػػ ، ایػػن از حػػدیثي
 الػػػو انػػػد گفتػػػو علمػػػا ك ركد مػػػ  مشػػػار بػػػو اسػػػالـ
 اسػالـ سػـو یػ  یػا نصػف، یا اسالـ، اللي مدار
 الػػو مبانػػد ناگفتػػو اسػػت، اسػػتوار احادیػػ  ایػػن بػػر

 دانکػػػت الـز خػػػود بػػػر - اهلل رضبػػػو - نػػػوكل امػػػاـ
 ك معتربتػػرین از را التػػاب ایػػن احادیػػ  بیشػػب الػػو

 برگزیند. آّٗا ترین صحیح
 ةعوااااااااااااااد ِ

 ایدىام

ایػػػػن کتػػػػاب بػػػػا حجػػػػم کػػػػم از مهمػػػػبین کتأّػػػػام 
زیػػػػرا  ،برگثنػػػػده م احادیػػػػ  احکػػػػاـ مػػػػي باشػػػػددر 

م ك مولف سباـ احادی  را از کتاب صػحیح خبػار 
بػػػو نبػػػج  ،صػػػحیح مکػػػلم صبػػػع آكرم کػػػرده اسػػػت

دلیػػػل علمػػػاء بػػػا ركشػػػهام ـبتلػػػف بػػػو آف پرداختػػػو 
. مهمػػػػبین خػػػػدما کػػػػو بػػػػو ایػػػػن کتػػػػاب شػػػػده نػػػػدا

اسػت ػ گذشػتو از حفػظ ك تعلیػق ػ شػرح آف مػي 
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باشػػد کػػو بػػیش از چنػػد نفػػر از علمػػام سرشػػناس 
آف را اقبػػاـ داده انػػد ط ك طػػوالخ تػػرین شػػرحي کػػو 
بر این کتاب نوشػتو شػده اسػت کتػاب " ا عػالـ 
بفوائػػػد عمػػػده األحکػػػاـ " تػػػالیف ابػػػن اؼبلقػػػن مػػػي 

 باشد.
ایػػن کتػػاب از صبلػػو کتأّػػای امػػاـ خبػػاری رضبػػو اهلل  اهوفس أ    ّ

اسػػت، از فبیػػزات ایػػن کتػػاب اینکػػت کػػو ؿبتػػوای 
آنرا بو سند خود ركایػت کػرده اسػت. امػاـ خبػاری 
سبامػػػػان احادیػػػػ  آداب را در آف صبػػػػع آكری مبػػػػوده 

 است.
 اهلبا  ْ

( 05) فااااااا 

 هااااي داااادیِاً

 أدا یااااااااااا 

 هاااااي) اآل ا 

 غااااااااااااحیح

 اهبخااااااااااازی

 (ٍهسلن

 چیز ىر مغز ك لب یعت( اللباب) الو ابالت این
 احادیػػػػػػ  از حػػػػػػدی ( َٓ) شػػػػػػامل ك دارد نػػػػػػاـ
 عبػػػػػدالرضبن ابػػػػػن خالػػػػػد اسػػػػػتاد الػػػػػو اسػػػػػت آداب

 ىػر طفػل بتػواف تػا الػرده، آكرم صبػع آنػرا العکكر
 الوچػػ  ك آسػػاف آف احادیػػ  مبػػود حفػػظ را آّٗػػا

 بػػرده بكػػار انکػػاخ ىػػر ركزمػػره زنػػدگي در ك اسػػت
 .ىشودمی
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، ت زا بخااااعس اع تاااااه  اً اااام  ُّاااس وااااز ٍعوااا  ا

 ٍهخلع باش!

عملػػی کػػو بایػػد مػػورد قبولیػػت اهلل تعػػالی قػػرار گػػثد، بایػػد سػػو شػػرط در آف 
 كجود داشتو باشد:

 ايباف -ُ
 اخالص -ِ
 كمطابق ركش رسوؿ اهلل صلی اهلل علیو كسلم -ّ

ًإفَّ »كعػػن أبػػی امامػػ  البػػاىلی قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ اهلل صػػلی اهلل علیػػو كسػػلم: 
ًل ًإالَّ مىا الىافى لىوي خىاًلصىان، كىابٍػتيًغيى بًًو كىٍجهيوي اهللى الى یػى   (ُ).«ٍقبىلي ًمنى اٍلعىمى
از ابوامامػػو البػػاىلی ركایػػت اسػػت کػػو پیػػامرب صػػلی اهلل علیػػو كسػػلم »یعنػػی:

میفرمایػػػػػد: قطعػػػػػا اهلل )در ركز قیامػػػػػت(ىیچ عملػػػػػی را قبػػػػػوؿ مبػػػػػی کنػػػػػد اگػػػػػر 
 .«نشده باشدخالصانو ك برای رضای اهلل اقباـ 

 چسا باید هخلع بَ ؟!

 شیا صاحل منجد می نویکد:

 اخالص از جملو اسةاب رستگاري در آخرت است. - 1
تمرکززززب دلززززا در دنیززززا ه سززززتردن انززززدهه ه   ززززو از آن جززززب بززززا  - 2

 -صػػل  اهلل علیػػػو كسػػػلم  -در ایػػػن بػػاره پیػػػامرب  اخززالص تق ززز  نمززز  یابززد 
ػػعى لػػو مىػػن کانػػت اُخػػرةي نبَّػػو، جعػػلى اهللي »فرمػػوده اسػػت:  غنػػاه ق قلبػػو، ك صبى

                                                           
 بركایت اماـ نکائی در سننش. -ُ
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مشلىو، ك أىتتو الدنیا ك ىي راغم ، ك مىن کانػت الػدنیا نبَّػو، جعػلى اهللي فقػرىه بػج 

ىػر کػس در «: »عینیو، ك فٌرؽى علیو مشلىو، ك مل یأتػو مػن الػدنیا إاٌل مػا قػدَّر لػو
دؿ اك را   نیػػاز مػػي گردانػػد، ك مشلػػش را صبػػع  اهللاندیشػػو م آخػػرت باشػػد، 

دنیػػا پػیش اك پکػػت ك نػػاچیز مػي شػػود، امػػا ىػر کػػس ىػػم ك غمػػش مػي کنػػد، 
نیازمنػػدیش را در پػػیش چشػػمش قػػرار مػػي دىػػد، ك صبعػػش را  اهللدنیػػا باشػػد، 

پراکنػػػده مػػػي کنػػػد ك از دنیػػػا جػػػز آف چػػػو بػػػرایش مقػػػدر شػػػده، نصػػػیبش مبػػػي 
 (ِ).«شود
ي ببرگززز  بزززراي رهزي  وزززاداش ه بزززو دسزززت  اخزززالص سرچ زززمو - 3

 -صػػػل  اهلل علیػػػو كسػػػلم  -چنػػػاف کػػػو پیػػػامرب  آهردن کارىزززاي نیززز  اسزززت 
إنَّػػج لىػػن تينفػػقى نفقػػ ن تىبتغػػي ّٔػػا كجػػو اهلل إالَّ أجػػرتى علیهػػا، حػػا مػػا »فرمػػود: 

عل ق فىم امرأتػج خػرج کػت،   گمػاف پػاداش آف را  اهللىػر چػو در راه « »ذبى
 (ّ).«مي یا  حا آف خوراکي کو بو نبکرت مي دىي

انسزان را از ذزباب ببرگز  مز  تاخیب بدین سان اخزالص رهز رسز - 4
 ؛رىاند
 اخالص بنیاد کارىاي مربوط بو دل؛ - 5

                                                           
نقػل   -رضػي اهلل عنػو  -ن مالػج ( در خبش صف  القیام  ك الزىد كالػورع از حػدی  انػس بػِْٓٔترمذم ) -ِ

رضػي اهلل  -باب اؽبم بالدنیا از حدی  زید بػن  ابػت  -( در خبش الزىدَُْٓکرده است، ابن ماجو نیز )
( ایػػن ُٔٓٔ، ُٓٔماننػد ایػن را نقػل کػرده اسػت. شػػیا آلبػاخ نیػز در صػحیح خػود اعبػامع الصػغث ) -عنػو 

 حدی  را صحیح مي داند.
( خبػػش الوصػػی ، ُِٖٔف، بػػاب مػػا جػػاء أف األعمػػاؿ بالنیػػ  ك اغبکػػب ، ك مکػػلم )( خبػػش ا يبػػأٓخبػػارم ) -ّ

 نقل کرده اند. -رضي اهلل عنو  -باب الوصی  بالثل ، از حدی  سعد بن ا  كقاص 



 19 .......................................!ازپیامبرت بیاموز دخترم؛  
بػػدین سػػاف اخػػالص سػػنا بنػػام کارىػػا ك امػػورم اسػػت؛ کػػو در حػػوزه م 
دؿ است کارىایي کو دیگر انداـ ىا اقباـ مي دىند پثك ك سباـ کننده م آف 

 است.
بزبر  مز    کزار نزاچیب را چنزاناز صبلو فواید اخالص این است کػو  -ٔ

نبػاف طػور کػو ریػا کػار بػزرگ را چنػاف نػاچیز  گرداند کو ماننزد کزوه در آیزد 
كزخ نداشػػتو باشػػد ك بػػو صػػورت گػػرد پراکنػػده در ىػػوا در  اهللمػي کنػػد کػػو نػػزد 

 آید. 
آ از سخن درباره ي کارىاي دل بزا سزخن از اخزالص شزیوه ي  - 7

 وی ینیان صالح است؛
 دگ ؛اصالح اهضاع زن باویونداخالص  - 8
 اخالص از شرطهاي درست  کارىاست؛ - 9
ابػػػن ا  صبػػػره کػػػو خػػػود از دانشػػػػمنداف بػػػزرگ اسػػػت، مػػػي گویػػػػد:  - َُ

دكسػػػت داشػػػتم در میػػػاف فقیهػػػاف ککػػػي بػػػود کػػػو ىػػػیچ مشػػػغلو م دیگػػػرم »
نداشت جز این کو اىداؼ مردـ در اعماؿ ك رفتارشاف را نشاف دىد ك تنها 

زد، چػػػرا کػػػو بکػػػیارم از مػػػردـ بػػػو بػػػو تػػػدریس در زمینػػػو م اعمػػػاؿ نیتهػػػا بپػػػردا
 «.خاطرندانکه ك عدـ رعایت این موارد بو كادم ىالکت رفتو اند

کو کارىاي مةاح را بو درجو ي اخالص نبچنج این فایده را دارد  -ُُ
ك بػػا آف مػػي تػػواف بػػو مراتػػب كاال دسػػت یافػػت، ماننػػد: ذةززادت مزز  رسززاند  

صػػل   -ركش پیػػامرب اگػػر ککػػي بػػوم خػػوش مصػػرؼ کنػػد، بػػو قصػػد اقتػػدا بػػو 
، یػػا بػػو اهللدر صبعػػو ك مکػػاجد بػػو منرتػػور احػػباـ خانػػو م  -اهلل علیػػو كسػػلم 
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جهػػػت عػػػدـ آزار مػػػردـ یػػػا مالئکػػػو، بػػػر آف پػػػاداش داده مػػػي شػػػود. یکػػػي از 
پیشینیاف گفتػو اسػت: مػن دكسػت داـر در ىػر چیػز ك ىػر کػارم نیػت داشػتو 

 باشم حا در خوردف ك خفه ك رفه بو دستشویي.
اخززالص دل را از کینززو ه پسززد واکسززازي مزز   از آف کػػو بگػػذرمی  -ُِ

صػل  اهلل علیػو كسػلم  -چرا کو پیامرب  کند ه موجا دةول ذمل م  شود 
إف اهلل )جػػػل ك عػػػٌز( الیقبػػػل مػػػن العمػػػل إال مػػػا کػػػاف لػػػو »فرمػػػوده اسػػػت:  -

فقػػط اعمػػاب را قبػػوؿ مػػي کنػػد کػػو پػػاک ك  اهلل«: »خالصػػان ك ابتغػػي بػػو كجهػػو
 .«ام اك ك بو منرتور خشنودم اك باشدبااخالص بر 

 اخالص ىمچنین سةا بخ ش فراگیر گناىان است. -13
 برطرف شدن گرفتاري ه اندهه جب با اخالص شدن  نیست  -14
کززو   -ىززر چنززد بززو تمززام  نةاشززد -انسززان مزز  توانززد بززا کززاري  -15

ك حػػا بػػو درجػػو م شػػهیداف ك  مخل ززانو انمززام مزز  دىززد وززاداش بگیززرد 
 .سد ىر چند در بکبش جاف سپرده باشدؾباىداف بر 
ىػػر چنػػد دچػػار انسززان بززا هجززود اخززالص بززو وززاداش مزز  رسززد   -16

اشػػتباه شػػود، ماننػػد ؾبتهػػد ك دانشػػمند ك فقیػػو، مػػثالن اگػػر در حػػد تػػواف ك بػػو 
، درسػت عمػل کنػد، امػا در حػد کمػاؿ اهللقصد ادام حق ك اقباـ امػر بػرام 

 پاداش داده مي شود. اهللبو درسا آف را اقباـ ندىد، از فضل 
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ك مػي توانػد آف را  آدم  با اخالص از آشوب نمات م  یابزد  - 17

ل خرابکارم ك نابو  سپرم برام خود در برابر شهوّٖا ك افتادف در چنگاؿ اى
 (ْ).کارم قرار دىد

 خالغِ هیطَ  ضص هَز  ز  ز عاعت  اع تااه دك 

 اخالص در عمل - ُ
 لیرضای اهلل تعانصیحت برام  - ِ
  اهللتوجو بو دستور  - ّ
 بو ّٔبین شکل ادا کردف آف -صل  اهلل علیو كسلم  -پثكم از پیامرب  - ْ
 را بر خود مالحرتو کند اهللمنت  - ٓ
پس از کار نیج کوتاىي خود در اقباـ آف را بو ذىن بیاكرد، چرا کو  - ٔ

اندک ام اك تالش کند، باز ىم ك کار برام رض اهللانکاف ىر چو در راه 
 (ٓ).است

  ز ٍجَ ت ه   ٍز  زا اسباب  وِ تسس اع تااه 

 یشب انکاف دچار آف شده است.بیادآكرم گناىاخ کو  - ُ
 ... پرىیز از کوتاىي در اقباـ كاجبات، مانند مباز، ركزه، ح  ك - ِ
 ترس از این کو سرنوشت چناف نباشد کو انترتار مي ركد. - ّ
ىبىىافيوفى رىبػَّهيٍم ًمٍن }س از اك مي شود. منجر بو تر کو تعرتیم اهلل   - ْ

 «.رسنداز پركردگار کو حاکم بر آّٗاست، مي ت( »َٓ)كبل:  {فػىٍوًقًهمٍ 
                                                           

 «.کردار قلب، نویکنده: دکب صاحل منجد»برگرفتو از کتاب:  -ْ
 .«کردار قلب، نویکنده: دکب صاحل منجد»برگرفتو از کتاب:  -ٓ
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از چیزىام کو اهباد خوؼ مي کند این است کو بنگرید چو ککاخ  - ٓ

رستگار شده اند ك آف گاه كیژگیهام رستگاراف را با خود بکنجید، آیا با 
 .ث؟آف مطابقت دارید یا خ

ك پیامرب ك تفکر در سثه م  اهللاز دیگر موارد، اندیشو در سخن  - ٔ
اكست، چوف اك پیشوام پرىیزکاراف ك صاحباف خوؼ است ك بیشب از نبو 

 م مردـ از پركردگار جهانیاف مي ترسید.
را اهباد مي کند تفکر  اهللعالكه بر این از صبلو مورادم کو خوؼ از  - ٕ

ر کس بو درسا در این مورد بیندیشد، ناگزیر از . ىاهلل استدر عرتمت 
 مي آگاىاند. اهللاك مي ترسد، چرا کو تفکر اك را بر صفات ك کربیایي 

از دیگر عوامل اهباد خوؼ اندیشیدف بنده در گناىاف خود است. این   -ٖ
آّٗا را برمشرده ك  بت کرده ك بو اك نشاف  اهللکو اك آف را فراموش کرده، كب 

از اك بازخواست مي کند، نو گناه کوچج كاّٗاده است ك نو   مي دىد ك
 بزرگ را، بلکو نبو را آكرده است.گناه 
اندیشو در بدفرجامي، اگر شخص پایاف ناخوشایندم داشتو باشد چو  -ٗ

 (ٔ).خواىد شد؟ ...

 
 
 

                                                           
 «.کردار قلب، نویکنده: دکب صاحل منجد»برگرفتو از کتاب:  -ٔ
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  ٍست  از ؟! ها زا چگًَِ بداًین وِ اع تااه 

 شیا ؿبمد صاحل اؼبنجد می نویکد:
ىایي ىکتند کو اگر در بنده مشاىده شود یا آف را احکاس کند نشانو 

 اك را دكست دارد: اهللداللت مي کند بر این کو 
از نوزادم اك را در ساختار ك  توجو بو امور انسان بو بهترین شکل؛ - 1

قالب زیبایي رشد مي دىد، بذر ايباف را در دلش مي کارد، چراغ خرد 
ؿببت ك دكسا خود بر مي گزیند، برام  برایش مي افركزد، اك را برام

ك اعضایش  اهللعبادت خود انتخابش مي کند، چناف کو زباف بنده بو یاد 
بو طاعتش مشغوؿ مي شود، ىر کارم را کو بو ؿببوبش نزدیکش کند، اقباـ 

نیز اك را از ىر چو کو بج خود با بنده اش فاصلو بیندازد،   اهللمي دىد. 
امور این بنده را کو دكست دارد، با فراىم کردف  گریزاف مي سازد، زآف پس

بدكف خوارم در برابر مردـ بو عهده مي گثد، باطن ك ظاىرش را مي 
 مقدر مي کند. اهللپوشاند، مشغولیت ذىت اك را تنها ؿببتش بو 

بدین شرح کو در مورد اك نرمي نشاف  لطف ه مهربان  در پ  بنده  - 2
 ك بو اك نیکي مي کند. مي دىد ك بر اك آساف مي گثد

منرتور بو كجود آكردف ؿببت  ایماد م ةولیت براي بنده در زمین  - 3
بنده در دؿ دیگراف ك سبایل بو اك، خشنودم از اك ك ستایش اك، این 

 -صل  اهلل علیو كسلم  -اكصاؼ در حدی  ابوىریره آمده کو از پیامرب 
ئیل را فرا مي خواند ك كقا بنده یي را دكست بدارد، جرب  اهلل»نقل کرده: 

، تو نیز اك را دكست بدار. جربئیل  مي گوید: من فالف کس را دكست داـر
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ؿببت ك دكسا اك را بو دؿ مي گثد ك در آظباف ندا مي دىد، مي گوید: 

فالف بنده را دكست دارد، مشا نیز اك را دكست بدارید؛ این چنج اىل  اهلل
م اك در زمج مقبولیت عمومي آظباف اك را دكست مي دارند. سپس برا

ککي را دكست نداشتو باشد جربئیل را   اهللاهباد مي کند. نبج طور كقا 
، تو نیز اك را دكست  فرا مي خواند ك مي گوید من فالخ را دكست مبي داـر
نداشتو باش، اك نیز ازآف کس متنفر مي شود ك در میاف ساکناف آظباّٗا 

دكست ندارد، لذا آّٗا نیز نکبت بو آف بنده  فالف کس را اهللفریاد مي زند، 
احکاس نفرت مي کنند ك در زمج نفرت ك بیزارم در میاف مردـ برایش 

  ٕ.«مقرر مي شود
صل  اهلل  -از انس نقل است کو پیامرب گرفتاري ه آزمایش؛  - 4

إفَّ عرتم اعبزاء مع عرتم البالء، ك إفَّ اهلل إذا أحبَّ »فرمود:  -علیو كسلم 
فراكاخ پاداش «: »ابتالىم فىمن رىضي فلو الرضا كمىن سىخطى فلو الٌکخطي  قومان 

كقا مردمي را دكست بدارد،  اهللدرپي آزمایش ك بالم سخت مي آید، 
نصیب  اهللآّٗا را بالزده مي کند، سپس ىر کس خشنود باشد، خشنودم 

خشم ك ناخرسندم ركبو  اكست ك ىر کس ناراحت ك ناخشنود باشد، با
آّٗا را با مصیبتهام گوناگوخ مي آزماید، تا آّٗا را ازگناه  ٖ.«ي شودرك م

                                                           
 مکػلم ك اؼبالئکػ  نػداءاهلل ك جربئیػل مػع الػرب کػالـ بػاب التوحیػد، خبػش( ْٖٕٓ) خبارم: است صحیح( ٕ

 .اند کرده ركایت عباده، إب حببو عبدان  اهلل أحبٌ  إذا باب اُداب، ك الصل  ك الربٌ  خبش( ِّٕٔ)
 ابػػن ك الػبالء، علػػي الصػرب ق جػػاء مػا بػاب الزىػػد، خبػش( ِّٔٗ) ترمػػذم: اسػت نیػػج حػدی  م درجػو( ٖ

( َُُِ) اعبػامع صػحیح در الباخ. اند کرده ركایت البالء علي الصرب باب الفه، خبش( َُّْ) ماجو
 .است دانکتو نیج را آف
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پاک کند، دؽبایشاف را از اشتغاؿ بو دنیا دكر مي دارد، این نبو از ركم 

 ت رعایت اك نکبت بو بندگانش است،شد
رایت  -صل  اهلل علیو كسلم  -از پیامرب مردن بر ذمل نی    - 5

عٌکلوي قالوا ك ما عٌکليو؟ قاؿ: یوٌفق لو عمالن  إذا أحبَّ اهللي عبدان »شده کو 
كقا ککي  اهلل«: »صاغبان بجى یدم أجلو حا یرضي عنو جثانوي أك مىن حولىوي 

را دكست بدارد، اك را شثین مي کند، پرسیدند: شثین مي کند یعت چو؟ 
فرمود: پیش از مرگش اك را موفق بو کار نیکي مي گرداند تا این کو 

 ٗ.«یا اطرافیانش از اك خشنود مي شوند نبکایگاف
 چگًَِ اع تااه  زا  ٍست بدازین؟!

 شیا ؿبمد صاحل اؼبنجد می نویکد:
تصور مبي شود دب ککي را دكست بدارد ك  بو دیدار اهلل؛ مقةت - 1

فرمود:  -صل  اهلل علیو كسلم  -خواستا دیدار ك زیارت اك نباشد! پیامرب 
ىر  «: »اهلل لقاءهي ك مىن کىرىهى لقاءى اهلل کىرىه اهلل لقاءىهي  مىن أحبَّ لقاءىاهلل أحبَّ »

نیز دیدار اك را دكست دارد، ك ىر کس  اهللباشد،  اهللکس دكستدار دیدار 
 َُ.«نیز دكست ندارد اك را ببیند اهللرا دیدف کند،  اهللدكست نداشتو باشد 

                                                           
 صػحیحش در حبػاف ابػن ك( َُّّٕ) م مشػاره بو( ََِ/ ْ) مکند در اضبد ركایت بو: است صحیح( ٗ

 در طػػػػػرباخ ك( ُِٕٓ) م مشػػػػاره بػػػػػو( َْٗ/ ُ) مکػػػػتدرک در حػػػػػاکم ،(ِّْ) م مشػػػػاره بػػػػو( ْٓ/ ِ)
 صػػػػػحیح را آف( َّٕ) م مشػػػػػاره اعبػػػػػامع درصػػػػػحیح البػػػػػاخ( ِّٖٗ) م مشػػػػػاره بػػػػػو( ِّٔ/ ّ) األكسػػػػػط
 .است دانکتو

 مکػػػػلم ك لقػػػػاءه اهلل أحػػػػب لقػػػػاءاهلل، أحػػػػب مػػػػن بػػػػاب. الرقػػػػاؽ خبػػػػش( َٕٓٔ) خبػػػػارم: اسػػػػت صػػػػحیح( َُ
 .اند کرده ركایت لقاءه اهلل أحب لقاءاهلل أحبٌ  من باب الدعاء، ك الذکر خبش( ِّٖٔ)
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اشتو باشد. كتالكت قرآف انس د اهللراز ك نیاز با  با خلوت گبین   - 2

مباز شب برپا دارد، آرامش ك صفام شب را مغتنم مشارد. خواب ك سرگـر 
صحبت شدف نشاف ازخلل در ؿببت است، ککي کو این برایش لذتبخش 
تر از مناجات شبانو باشد، چگونو مي تواند ؿببتش صحیح باشد، عاشق 
از خدمت بو معشوؽ ك پرداخه بو طاعت اك لذت مي برد ك ىر چو 

بیشب ك استوارتر باشد لذت طاعت ك خدمت کاملب ك كسیعب ؿببت 
حيٌببى إب ًمنى الدنیا الطیبي »فرمود:  -صل  اهلل علیو كسلم  -است. پیامرب 

از متعلقات دنیا بوم خوش ك «: »ك النکاءي ك جيعلت قرةي عیت ق الصالة
 ُُ.«زف برام من ؿببوب كاقع شده، ك ركشت چشم در مباز است

 انو ىاي مقةت بنده بو ورهردگار آن است کو در برابر از ن - 3
صرب در راه عشق، یکي از مؤکدترین ك الزمبین  ناخوشیها صةور باشد.

درجات برام عاشقاف است کو بیشب از ىر درجو ك امتیاز دیگرم بو آف 
نیاز دارند. اگر ککي بپرسد چگونو با این کو با کماؿ ؿببت منافات دارد، 

رم بو آف دارد؟ چرا کو صرب نبراه است با درگثیهام نفس با ؿبب نیاز ضرك 
خواستو م ؿببوب؟ درپاسا گفتو اند: این جاف موضوع ك مقصود ك فایده 
یي است کو بو خاطر آف صرب از مؤکدترین درجو ىا در راه ؿببت شده 
است، با آف ؿببت راستج از ؿببت ناخالص تشخیص داده مي شود. از 

را  اهللت بیشب مردـ دركغج است، زیرا نبو ادعام ؿببت این نقطو نرتر ؿبب
                                                           

 مکػػػند در اضبػػد ك النکػػػاء حػػبٌ  بػػاب النکػػػاء، عشػػرة خبػػػش( ّّٗٗ) نکػػائي ركایػػت بػػػو: اسػػت صػػحیح( ُُ
 .است دانکتو صحیح را آف( ُِّْ) م مشاره بو اعبامع صحیح در الباخ(. ُُْٖٖ)
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دارند، در حاب کو كقا آّٗا را با ركیداد ناخوشایندم مي آزماید، پرده از 
ركم حقیقت بر مي دارند ك جز شکیبایاف  ابت قدـ مبي مانند، پس اگر 
ربمل سختیها ك مصیبتها بو کمج صرب نباشد درسا ادعا بو ا بات مبي 

دارند  اهللف چو پیداست ککاخ کو ؿببت عرتیم تر ك بیشبم بو رسد. آ
دكستاف ك خاصگاف خود را  اهللنباّٗا ىکتند کو شکیبایي بیشبم دارند. 

بو آف كصف کرده است. درباره م بنده م خود ایوب كقا اك را آزمود مي  
ما اك ( »ْْ)ص:  {(ْْ) إًنَّا كىجىٍدنىاهي صىاًبرنا نًٍعمى اٍلعىٍبدي إًنَّوي أىكَّابه }گوید: 

صرب « را شکیبا یافتیم، چو بنده م خو ، نبواره ركم بو درگاه ما داشت.
ك ؿبب این چنج پیوند استوارم با ىم دارند. ؿببوببین آفریدگانش را امر  
کرد کو در برابر حکم اؽبي صرب پیشو کند، كدر ضمن اشاره کرد کو صرب 

 امکانپذیر نیکت. اهللجز بو کمج 
ك پیامربش از ىر چیز  اهلل ترجیح ندىد  اهللىیچ مقةوب  را بر  - 4

تو از ىر  اهللعمر گفت: ام پیامرب ، شددیگر برایش دكست داشتت تر با
حا أکوفى أحبَّ إلیًج من »چیز برام من ؿببوب تر، جز جامن فرمود: 

گفت: تو برام من « باید از جانت برایت ؿببوبب باشم!«: »نفکجً 
اُف یا عمر: »ت تر از ىر چیزم ىکا حا جامن، فرمود: دكست داشت

 ُِ.«اکنوف درست شد، ام عمر

                                                           
 کػػػرده ركایػػػت النػػػ ، يبػػػج کانػػػت کیػػػف بػػػاب النػػػذكر، ك االيبػػػاف خبػػػش( ِّٔٔ) مخبػػػار : اسػػػت صػػػحیح( ُِ

 .است



 28 .......................................!ازپیامبرت بیاموز دخترم؛  
زبانش از ذکرش نایکتد، ك دلش از آف خاب  باشد  اهللي یاد  شیفتو - 5

نگردد. ىر کس چیزم را دكست بدارد، بکیارآف را یاد مي کند، دلش در 
ك حا دكستاف بند آف مي افتد، عبادت، سخن گفه با اك، ذکر، طاعت 

امر فرموده: بندگانش در ىوؿ انگیزترین جاىا اك  اهللاك را دكست مي دارد، 
یىاأىیػُّهىا الًَّذینى آمىنيوا ًإذىا لىًقیتيٍم ًفئى ن فىا ٍػبيتيوا كىاذاليريكا اللَّوى الىًثثنا }را یاد کنند: 

گركىي   ام مؤمناف ىنگامي کو با( »ْٓ)انفاؿ:  {(ْٓلىعىلَّكيٍم تػيٍفًلحيوفى )
را بکیار یاد کنید تارستگار  اهلل)از دمشن( ركبرك شدید پایدار باشید ك 

 «.شوید
را یاد م  کند  اهلل  ه دل خویشامقا راستین هدت  در خلوتگ - 6

اش  درآن پل و  اهللدلش بو لرزه درم  آید ه چ مانش از خ یت 
لَّوي كىًجلىٍت قػيليوبػيهيٍم كىًإذىا تيًلیىٍت ًإمبَّىا اٍلميٍؤًمنيوفى الًَّذینى ًإذىا ذياًلرى ال} م  زند:

مؤمناف  ( »ِ)انفاؿ:  {(ِعىلىٍیًهٍم آیىاتيوي زىادىتٍػهيٍم ًإيبىاننا كىعىلى  رىًٍّّْٔم یػىتػىوىالَّليوفى )
برده شود، دؽباشاف ببسد ك چوف  اهللککاخ ىکتند کو ىر كقت ناـ 

كردگارشاف توکل  آیاتش بر آّٗا خوانده شود ايبانشاف فزكخ یابد ك بو پر 
 «.کنند

اىل دنیا كقا معشوؽ ك ؿببوبشاف را یاد مي کنند ضرباف قلبشاف شتاب  
 کنند؟  اهللحالشاف چگونو باید باشد كقا یاد  اهلل ؿببافمي گثد، 

 اهللاگر ککي حرمی  پمیت ه پماسو داشتو باشد  اهللنسةت بو  - 7
ه بگثد، آساف از  رانادید اهللرا بشکند، خشمگج شود، یا ککي حقوؽ 

کنار آف نگذرد، این بو حق غثت ؿبب است. دین بو طورکامل زیر پوشش 
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، اهللاین غثت ك ضبیت قرار دارد. دیندارترین ك استوارترین مردـ درؿببت 

ند. آناف کو از ركم غثت ك ضبیت از  اهللغثسبندترین آّٗا بر حريبهام 
ند، زیرا ؿببوب آف را مبي مي دار منکرات گریزانند ك اگر ببینند، از آف باز 

 پکندد.
اگر مي خواىید بدانید چو میزاف از ؿببت  .اهللدهست داشتن سخن  - 8
 برخوردارید. بو جایگاه قرآف در دلتاف بنگرید. اهلل
 اگر ذکري ه طاذت  را ازدست بدىد  اندهىگین شود. - 9

 ىرکاري کو در پ  مقةوبش انمام داده است  اندک بداند ه - 11
گماف نکند با عبادّٖایي کو بو اقباـ   آن را چیب دابل ذکري نپندارد 

رسانده، طوؿ داده ك برآف صرب کرده است، کار شاقي کرده ك زیاد خود را 
خکتو کرده است. جز با نگاه نقصاف ك ناچیزم بو آف ننگرد. شأف ك مقاـ 

ر اك اقباـ ؿببوبش را بزرگب ك گرانقدرتر از سباـ کارىایي بداند کو بو خاط
داده است. ك بو عمل خود بکنده نکند، با چشم اعباض بو آف بنگرد، 
آف را اندک ك ناچیز بداند ك ببسد کو حق ؿببوبش را ادا نکرده باشد ك از  

 کوتاىي ك نقصاف در عمل توبو کند.
 چگًَِ  ز شًدگ  خَ  اهید ٍاز باضین؟

 بو چهار عنصر ذیل:
 ا پل وی ین زندگ :بر بنده در مر  اهللیاد فضل  -1
فضل ك خبششهام زیادم بر  اهللبو یاد مي آكرمی ك دردؿ، یاد مي کنیم کو  

ما داشتو است؛ در آفرینش ما ك درست کردف اعضایي مانند گوش ك چشم 
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ىايباف، فراىم کردف زمج برام زندگي، فرستادف کتأّام آظباخ ك پیامرباف، 

تواند یکي از اسباب دست یافه  بر بنده در گذشتو مي اهللبنابراین فضل 
 بو این جایگاه بزرگ باشد.

 :اهللیاد هذده ي  - 2
 اهللبو  واب فراكاف ك خبشش   مشار بدكف درخواست ك شایکتگي بنده. 

مي خبشد ك مي دىد بدكف این کو بنده شایکتگي خبشش ك دىش اك را 
 داشتو باشد.

 بر انسان: اهللیاد نعمتهاي  - 3
ك سالما بدف در زماف حاضر ك این کو اك نبچناف لطف ك در دین ك دنیا 

نعمتهام خودش را بدكف شایکتگي یا درخواست شامل حاؿ بنده مي  
 کند.
 :اهللیاد ب  وایان  رپمت  - 4

بر خشمش پیشي گرفتو است ك اكست رضباف رحیم،  اهللك این کو رضبت 
ین نکات الزمو   نیاز کرمی، مهرباف در حق بندگاف مؤمنش، با توجو بو ا
 ست.اهلل ام دست یافه بو مقاـ امیدكارم شناخت نامها ك صفات 

اىل دؿ دریافتو اند کو دنیا کشتزار آخرت است ك دؿ مانند زمج است، 
باید در آف بذر کاشت، باید طاعتها داشتو باشد، زمج آبیارم ك مراقبت 

ـز دارد، مي خواىد، کندف جوم ك بردف آب مي خواىد، دؿ نیز مراقبت ال
باید با آب پرستش ك عبادت آبیارم شود، زمج تا کشت بركیاند بو 
حفاظت آف از آفتها نیاز دارد، مي بینید کشاكرز علفهام ىرز را مي چیند، 
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آفتها را مي کشد تا غذام خاک را مصرؼ نکند. مؤمن نیز دلش را از ىر  

اشتو ك با گونو شبهو یا شهوه پاک مي سازد تا زبمهام طاعا را کو ک
 (ُّ).عبودیت سثاب گردانده، تباه نکندآب 

 بطازتت با  خَاّسم...

عن أنس بن مال  قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل صل  اهلل علیػو ك سػلم یػأه علػ  
  (ُْ).الناس زماف الصابر فیهم عل  دینو الالقابض عل  اعبمر

زماخ بر امتم خواىد آمد کو دین اسالـ بو حد ضػعف ك سکػا »یعنی: 
ك در آف زمانػو ککػي کػو دیػن خػود را بگػثد ماننػد ککػي اسػت کػو  مي رسد

یعػػػػت نبػػػػانطور کػػػػو مػػػػردـ از «. اخگػػػػرم از آتػػػػش را بػػػػو دسػػػػت گرفتػػػػو باشػػػػد
اخگرىام سرخ آتش فرار مي کنند ك خودشاف از آف ىا دكر نگو مي دارنػد 
مػػػردـ آف زمػػػاف نبػػػانطور از دیػػػن اسػػػالـ دكرم مػػػي جوینػػػد، ك در كاقػػػع نبػػػاف 

 .اسالـ بوده فعالن رسیده است پیامربود زمانو کو مقص
 بشارتت باد خواىر مؤمنم!

 در عصری کو فتنو ىا موج می زند!
 اكامر كنواىی اهلل تعالی را سبج می پندارند! 

 دین شاف را انبیت مبی دىند!

                                                           
 «.کردار قلب، نویکنده: دکب صاحل منجد»برگرفتو از کتاب:  -ُّ
، ترصبػػ   ٓٓ/ٓ( كقػػاؿ : غریػػب . كأخرجػػو أیضنػػا : ابػػن عػػدل )َِِٔ، رقػػم  ِٔٓ/ْ]أخرجػػو البمػػذل ) -ُْ

ُِِٗ.]) 
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امػػا تػػویی کػػو پابنػػد بػػو دینػػت ىکػػتی، ك سراسػػر دیػػن پركردگػػارت را بػػاالی 

 خود تطبیق می کنی.
 ای فرزند عائشو كفاطمو كخنکاء.بشارتت باد 

شى عااصت زا بدساات  ٍز ُ ًواا  تَاًااد هگااس بااا توسااه    

 جستي بِ  ستَزات ز  اهااهویي ٍخاتن اهوسسلیي

 -ركایت مي الند الو رسوؿ اهلل  -رضي اهلل عنو  -اماـ مکلم از ابوىریره 
ػػٍم  ىالى نػػا»فرمودنػػد:  -صػػل  اهلل علیػػو كآلػػو كسػػلم  كىیىٍکػػخىطي  ًإفَّ اللَّػػوى یػىٍرضىػػ  لىكي

ٍیئنا كىأىٍف تػىٍعتىًصػميوا حًبىٍبػًل اللَّػًو  لىكيٍم  ىالى نا فػىیػىٍرضى  لىكيٍم أىٍف تػىٍعبيديكهي كىالى تيٍشراًليوا بًًو شى
ػػػٍم  ىالى نػػػا ًقیػػػلى  یعنػػػا كىالى تػىفىرَّقيػػػوا كأف تناصػػػحوا مػػػن كاله اهلل أمػػػرالم كىیىٍکػػػخىطي لىكي صبًى

 (ُٓ).«اعىً  اٍلمىاؿً كىقىاؿى كىالىثٍػرىةى الکُّؤىاًؿ كىًإضى 

اهلل را . ُاز مشػػػا راضػػػي مػػػي شػػػود: اهللبػػػا اقبػػػاـ ایػػػن سػػػو مػػػورد »یعنػػػی:  
چنػػا زنیػػد ك  اهلل. بػػو ریکػػماف ِعبػػادت مباییػػد ك بػػرایش شػػری  قػػرار ندىیػػد

اك را سرپرست مشا قرار داده، خثخواه  اهلل. برام آف الس الو ّمتفرؽ نشوید
. از بگػػو ك مگػػو ُمػػي گػػردد: باشػػید. ك بػػا اقبػػاـ سػػو الػػار از مشػػا خشػػمگج

رضػػي اهلل عنػػو  -ك از جػػابر «. . ضػػایع الػػردف مػػاؿّ. زیػػاد سػػؤاؿ پرسػػیدف ِ
تػىرىاٍلػتي »فرمودند:  -صل  اهلل علیو كآلو كسلم  -كارد است الو رسوؿ اهلل  -

 (ُٔ).«ًفیكيٍم أىٍمرىٍیًن لىٍن تىًضلُّوا مىا سبىىکٍَّكتيٍم ًًّٔمىا اًلتىابى اللًَّو كىسينَّ ى نىًبیّْوً 

                                                           
 د.( ك اضبُُٕٓصحیح مکلم برقم )  -ُٓ
 (.ٖٗٗ/ ِركاه مال  ق اؼبوطأ )  -ُٔ
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در میاف مشا دك چیز را بو یادگار گذاشتم اگػر بػو آف دك سبکػ  »یعنی:  

 .«. سنت پیامربشِ اهلل. التاب ُجویید ىرگز گمراه مبي شوید: 
ػػػا »ك مػػي فرمایػػد:   هى ػػػا الى یىزًیػػ ي عىنػٍ ػػا الىنػىهىارًىى ليهى قىػػػٍد تػىػػرىاٍلتيكيٍم عىلىػػػ  اٍلبػىٍیضىػػاًء لىیػٍ

 (ُٕ).«بػىٍعًدم ًإالَّ ىىاًل ه 
 آف شػػب الػػو اـ الػػرده تػػرؾ ركشػػنگرم از حػػالا چنػػاف در را مشػػا»یعنػػی: 

 .«تابد برمبي ركم آف از شده ىالؾ جز ك است آف ركز مانند بو
 كآلػػو علیػػو اهلل صػػل  - پیػػامرب الػػو آمػػده سػػاریو بػػن عربػػاض حػػدی  در ك 
ػػػنًَّا  عىلىػػػٍیكيمٍ : »فرمودنػػػد - كسػػػلم ػػػنَّ ً  ًبکي ػػػاءً  كىسي ٍهػػػ الرَّاًشػػػًدینى  اػٍبيلىفى  مػػػن ًدیّْجى اٍلمى
 (ُٖ).«بًالنَّوىاًجذً  عىلىٍیهىا كىعىضُّوا ًّٔىا فػىتىمىکَّكيوا بعدم

 جوییػد سبکػ  مػن از بعد یافتو ىدایت جانشیناف ك من سنت بو» یعنی:
 .«بگثید را آف ؿبكم ك

 گفتو است:شیا فوزاف  
"زف آزاده نیکػت مگػر بػا التػزاـ بػو احکػاـ شػرعی، ایػن شػریعت اسػت کػػو 

فکػػاد ك از ىػػر رذیلػػی آزاد کػػرده، اك را گرامػػی داشػػتو، بػػو اك اك را از پکػػتی، 
 (ُٗ)."عزت خبشیده ك اك را مصوف نگو داشتو است

 

 

                                                           
 (.ٔ/ ُ( اؼبقدم . كصحیح ابن ماجو لأللباخ )ُٔ/ ُسنن ابن ماجو )  -ُٕ
 (ّْٖ/ ٕ( كالبمذم مع ربف  األحوذم )ُّ/ ٓسنن أ  داكد )  -ُٖ
 (ّْشىرحي اًلتاًب الًفهى كاغبىوىاًدث) ص   -ُٗ
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 ّیچگاُ بس ًیت هس م، دىن ًىٌید

 !فالنی نیتش خبی  است 
 !فالف در قلبش نیت فکاد را دارد 
 !فالنی نیت خوبی ندارد 

كمىػػػٍر أىٍف أىنٍػقيػػػبى عىػػػٍن ًإخّْ ملٍى أي »رسػػػوؿ اهلل صػػػلی اهلل علیػػػو كسػػػلم میفرمایػػػد: 
  . َِ«قػيليوًب النَّاًس كىال أىشيقَّ بيطيونػىهيمٍ 

بو من دسػتور داده نشػده اسػت کػو دؽبػام مػردـ را تفتػیش کػنم ك »یعنی: 
 .«شکمشاف را پاره کنم تا ببینم کو چو چیزم در دركف آّٗا ىکت...
 شى هسلواى چِ عسیمِ ای زا اًتخا  وٌد؟!

طریقػػو كجػػود دارد، ىػػر طریقػػو خػػود را معصػػـو متأسػػفانو امػػركز بػػو صػػدىا 
می پندارند ك خود را اكلیاء اهلل معرفی می کننػد...، امػا زف مکػلماف در ایػن 

 فتنو ىا، طرؼ کداـ یج ركد؟!
ا  بػػػن العػػػب  بػػػرای زنػػػاف مکػػػلماف ایػػػن سػػػخن ذىبػػػی صػػػحابی بزرگػػػوار )

  فإنػو علیكم بالکبیل كالکػن»مي گوید: را نقل می کنیم کو  (-رضي اهلل عنو
لػػیس مػػن عبػػد علػػ  سػػبیل كسػػن  ذالػػر الػػرضبن ففاضػػت عینػػاه مػػن خشػػی  اهلل 
ا كإف اقتصػػػادنا ق سػػػبیل كسػػػن  خػػػث مػػػن اجتهػػػاد ق خػػػالؼ  فتمکػػػو النػػػار أبػػػدن

 (ُِ).«سبیل كسن 

                                                           
 .[علیو متفق] (َِ
 
 .ّٗٗکتاب ك سنت ص: اصوؿ عقاید اىل سنت در پرتو     -ُِ



 35 .......................................!ازپیامبرت بیاموز دخترم؛  
بر مشا كاجب است الو بر طریق قرآف ك سنت باشید ك ىر بنده »یعنی:  

 اهللپػس چشػمانش از تػرس را یاد مي النػد  اهللام بر راه قرآف ك سنت باشد 
لربیز مي شوند ك اك ىرگز آتش را ؼبس مبي الند میانػو ركم در قػرآف ك سػنت 

 «.ّٔب از سعي ك تالش در خالؼ قرآف ك سنت است
پػػػس زف مکػػػلماف نبػػػواره بکوشػػػد قػػػرآف كسػػػنت را بػػػو فهػػػم سػػػلف صػػػاحل 

 بیاموزد، تا از فتنو ىا در اماف دباند.
 ُ!زٍشاًِ بسای تالٍت لس ى، ٍلت بد

 ركزانو قرآف خبواف ىر چند کم باشد، اما دكاـ دار ك در طوؿ عمر.
ػػػػػػا عىػػػػػػًن النَّػػػػػػً ّْ  هى ػػػػػػ ى رىًضػػػػػػيى اهلل عىنػٍ  -صػػػػػػل  اهلل علیػػػػػػو كسػػػػػػلم  -عىػػػػػػٍن عىاًئشى

 : ػػػػرىرىًة، »قىػػػػاؿى ػػػػفىرىًة اٍلًكػػػػرىاـً اٍلبػى ػػػػاًفظه لىػػػػوي مىػػػػعى الکَّ ػػػػوى حى مىثىػػػػلي الَّػػػػًذم یػىٍقػػػػرىأي اٍلقيػػػػٍرآفى كىىي
    .ِِ«م یػىٍقرىأي كىىيوى یػىتػىعىاىىديهي كىىيوى عىلىٍیًو شىًدیده فػىلىوي أىٍجرىافً كىمىثىلي الَّذً 

صػػػػل  اهلل علیػػػػو  -یعنػػػػی: عایشػػػػو رضػػػػي اهلل عنهػػػػا مػػػػي گویػػػػد: نػػػػ  االػػػػـر 
الکػػػػػي الػػػػػو قػػػػػرآف مػػػػػي خوانػػػػػد ك آنػػػػػرا حفػػػػػظ مػػػػػي النػػػػػد، »فرمػػػػػود:  -كسػػػػػلم

منػػػػػػػػزلا ماننػػػػػػػػد منزلػػػػػػػػت فرشػػػػػػػػتگاف بزرگػػػػػػػػوار ك نیكوالػػػػػػػػار خواىػػػػػػػػد داشػػػػػػػػت. 
الػػػػػػػو قػػػػػػػرآف، تػػػػػػػالكت النػػػػػػػد ك بػػػػػػػو شػػػػػػػدت از آف، مواظبػػػػػػػت مبایػػػػػػػد كالکػػػػػػػي  

 «.)نگذارد الو فراموش شود( دك پاداش دارد

                                                           
 (.ّْٕٗ)خبارل:( ِِ
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كعػػػػػن عبػػػػػًد اللَّػػػػػًو بػػػػػًن عىٍمػػػػػرك بػػػػػن العػػػػػاًص رضػػػػػي اللَّػػػػػو عىنهمػػػػػا عػػػػػًن النػػػػػ ّْ 

ػػػػػلَّم قػػػػػاؿ:  یػيقىػػػػػاؿي ًلصػػػػػاحًب اٍلقيػػػػػرىآًف: اقٍػػػػػرٍأ كىاٍرتىػػػػػًق كىرىتّْػػػػػٍل  »صىػػػػػٌل  اهللي عىلىٍیػػػػػًو كسى
نٍػیىا، فىإفَّ مٍنزًلىتى ى ًعٍند آًخًر آی و تػىٍقرىؤيىىا الىما اليٍنتى     .ِّ«تػيرىتّْلي ق الدُّ

  -رضػػػػػػػػػي اهلل عنهمػػػػػػػػػا  -یعنػػػػػػػػػی: از عبػػػػػػػػػداهلل بػػػػػػػػػن عمػػػػػػػػػرك بػػػػػػػػػن عػػػػػػػػػاص 
فرمودنػػػػد:  -صػػػػل  اهلل علیػػػػو كآلػػػػو كسػػػػلم  -ركایػػػػت شػػػػده اسػػػػت کػػػػو پیػػػػامرب 

در ىنگػػػػػػػػاـ كركد بػػػػػػػػو ّٔشػػػػػػػػت( بػػػػػػػػو قػػػػػػػػارم ك مػػػػػػػػالـز قػػػػػػػػرآف )در علػػػػػػػػم ك »)
و مػػػػي شػػػػود: قػػػػرآف خبػػػػواف ك )از پلػػػػو ىػػػػام ّٔشػػػػت( بػػػػاال بػػػػرك ك عمػػػػل( گفتػػػػ

بػػػػا تػػػػأخ ك ذبویػػػػد خبػػػػواف، چنػػػػاف کػػػػو در دنیػػػػا بػػػػا ترتیػػػػل مػػػػي خوانػػػػدم، زیػػػػرا 
 «.منزلت تو در )حد( آخرین آیو ام است کو مي خواخ

ػػػػػػوؿي اللَّػػػػػػًو  -رضػػػػػػي اهلل عنػػػػػػو  -عػػػػػػن عقبػػػػػػ  بػػػػػػن عػػػػػػامرو  : قىػػػػػػاؿى رىسي  -قىػػػػػػاؿى
ػػػػػٍتوي النَّػػػػػاري   لىػػػػػوٍ : »-صػػػػػل  اهلل علیػػػػػو كسػػػػػلم  ، مىػػػػػا مىکَّ ػػػػػابو ػػػػػافى اٍلقيػػػػػٍرآفي ًق ًإىى الى

عى اٍلقيٍرآفي ًق ًإىىابو مىا أىٍحرىقىوي اهلل بًالنَّارً     .ِْ«"كق لفظ" لىٍو صبًي

                                                           
( كصػػحیح أ  ُِْٗركاه أبػػو داكد كالبمػػذم كقػػاؿ :حکػػن صػػحیح كالػػذا األلبػػاخ ق صػػحیح البمػػذم )( ِّ

(. قػػػػػاؿ ق عػػػػػوف اؼبعبػػػػػود شػػػػػرح سػػػػػنن أ  داكد ) كیؤخػػػػػذ مػػػػػن ُِْٔ( كصػػػػػحیح البغیػػػػػب )ُْْٔداكد )
رآف كأتقػػن أداءه كقراءتػػو المػػا ینبغػػي لػػو . قػػاؿ اغبػػدی  أنػػو ال ینػػاؿ ىػػذا الثػػواب األعرتػػم إال مػػن حفػػظ القػػ

اػبطا  : جاء ق األ ر أف عدد آم القرآف عل  قدر درج اعبنػ  ط یقػاؿ للقػارئ اقػرأ كارتػق الػدرج علػ  قػدر 
ما تقرأ من آم القرآف ط فمن استوىف قراءة صبیع القرآف استوىل علػ  أقصػ  درج اعبنػ  ط كمػن قػرأ جػزء منهػا  

 عل  قدر ذل  ط فیكوف منته  الثواب عند منته  القراءة(. الاف ريًقیو من الدرج
( كصػػػػحیح ِّٔٓ( كحکػػػػنو األلبػػػػاخ ق الکلکػػػػل  الصػػػػحیح  )ُِّٗ( كالػػػػدارمي )ُٓٓ/ْركاه أضبػػػػد )( ِْ

(: أراد با ىاب ِّ(. قاؿ أبو عبید ق التابو فضائل القرآف )َِِٖ( كمشكاة اؼبصابیح )ِِٖٓاعبامع )
عػػػ  القػػػرآف. كركل أبػػػػو الفضػػػل الػػػرازم عػػػن یزیػػػد بػػػن عمػػػرك قػػػاؿ سػػػػألت قلػػػب اؼبػػػؤمن كجوفػػػو الػػػذم قػػػد ك 
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صػػػػػل  اهلل علیػػػػػو كآلػػػػػو  -یعنػػػػی: عقبػػػػػو بػػػػػن عػػػػػامر مػػػػػي گویػػػػػد: رسػػػػػوؿ اهلل 

اگػػػػػر قػػػػػرآف را داخػػػػػل پوسػػػػػا، قػػػػػرار دىنػػػػػد، آتػػػػػش آف را »فرمػػػػػود:  -كسػػػػػلم 
اگػػػػػػر قػػػػػػرآف، صبػػػػػػع آكرم  »ك در ركایػػػػػػا آمػػػػػػده اسػػػػػػت کػػػػػػو «. ي سػػػػػػوزاندمبػػػػػػ

ك)مػػػػؤمت  «گػػػػردد ك داخػػػػل پوسػػػػا گذاشػػػػتو شػػػػود، آتػػػػش آف را مبػػػػي سػػػػوزاند
 کو قرآف را حفظ کند ك بو آف عمل مباید، بو جهنم مبي ركد(.

شود کو مشا كقتی  گوید: چو چیزی باع  می ابن عباس رضی اهلل عنو می
گردیػػد بػػدكف اینکػػو حتػػی سػػو آیػػو از قػػرآف را تػػالكت   از بػػازار یػػا از کػػار برمی

 (ِٓ).کنید بو جای خواب ركید؟!
 ابوبکر بن ذیاش بو وسرش گفت:

ه کت، چوف در این اتاؽ مػن دكازد  اهللفرزندـ مبادا در این اتاؽ نافرماخ  
 (ِٔ).ىزار بار قرآف را ختم کرده اـ

 

 

 

 

                                                                                                                                   

األصػػػمعي عػػػن اغبػػػدی  فقػػػاؿ : )ق إىػػػاب( یعػػػت ق إنکػػػاف، أراد أف مػػػن علمػػػو اهلل القػػػرآف مػػػن اؼبکػػػلمج 
 (.ُٓٓنوب. )فضائل القرآف للرازم كحفَّرتو إیاه مل ربرقو النار یـو القیام  إف ألقي فیها بالذ

 [.۷۷۳۳کند صحیح/]اخرجو الدارمی ب -ِٓ
 .ِِّـبتصر منهاج القاصدین،  -ِٔ
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ساً  وِ ه  خَاٌّد لس ى دفا   ًػائح لیوت  بسای و

 ٌدوٌ

 د(.)آنرا خباطر اهلل تعالی حفظ مبایدر حفظ قرآف، اخالص داشتو باشد -ُ
 نبیشو از اهلل تعالی خبواىید کو مشا را در حفظ کالمش، مدد كیاری مباید. -ِ
 د.ظ می کردند، مانند آناف حفظ مبایاینکو صحابو چگونو قرآف را حف -ّ
نی بلکػو مػدتی طػوال کوشش نکنید کػو در مػدت کوتػاه قػرآف را حفػظ کنیػد، -ْ

را در حفػػظ آف سػػپری مباییػػد. از صػػحابو  ابػػت شػػده کػػو برخػػی از آنػػاف تنهػػا 
 سوره بقره را در نو ساؿ یا ىشت ساؿ حفظ می کردند.

بعد از ىر حصو مقػدری را کػو حفػظ مػی مباییػد، از اهلل تعػالی سػپاس گػزاری  -ٓ
 آنرا کنید.

 این قرآف است، پس بنگرید کو آنرا از چو ککی مػی گثید)اسػتاد متخصػص -ٔ
 برای خود انتخاب کنید(.

 برای قرآف نفکت را ببخش، اك برایت حفرتش را آساف می کند. -ٕ
قػرآف در كقتػی حفػظ کػػن کػو ذىنػت آراـ، ك دكر از سبػػاـ دغدغػو ك ىػوس ىػػا  -ٖ

 باشد.
مقداری را از استاد بگث کو آنرا حفػظ کػرده مػی تػوانی، كزیػاد انتخػاب نکػن   -ٗ

 کو ملوؿ شویی.
)چو حفظ از طرؼ اكؿ كچو کن  حفظ بو ىر طریقی کو می خواىی -َُ

 حفظ از طرؼ آخر(، مهم بو حافرتو سپردف آف است.
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در ّٕلػػوی حفػػظ قػػرآف، بػػر تػػو كاجػػب اسػػت کػػو  علػػم ذبویػػد را نیػػز  -ُُ

 فراگثی، تا آنرا بطریقو درست خبوانی.
ركزانػػو بػػرای آنچػػو کػػو حفػػظ مػػی کنػػی، كقػػت تعػػج کػػن تػػا از اسػػتاد  -ُِ

، ىرگاه قرآف را با معنی كمفهـو حفظ ات، معنی كمفهـو آنرا بپرسی، در کيل
 آف بو حافرتو بکپاری، ىرگز فراموشت لبواىد شد.

 در حفظ قرآف با ىم کالسی خود مکابق نزنید. -ُّ
كسخن آخر اینکو: قرآف را حفظ نکن کػو تػا تػرا مػردـ قػاری گوینػد،  -ُْ

یا خباطردستاری بندی ات شود! بلکو قرآف را حفظ کػن تػا مفهػـو حیػات را  
 در جامعو تطبیق کنی.پی بربی، كآنرا 

 شباًت زا ّویطِ با ذوس اع تااه  هسعَ  وي...

ذکر اهلل با زباف ك قلب ك نیز درعمل ّٔره مندم از ؿببت اؽبي بو میزاف 
سفارش کرده کو بکیار اك را  اهللبرخوردارم از ذکر است، بو نبج منرتور 

اللَّوى الىًثثنا  كىاذاليريكا}ذکر کنیم ك آف را سبب رستگارم معرق کرده است: 
را بکیار یاد کنید تا رستگار  اهللك ( »ْٓ)انفاؿ:  {(ْٓلىعىلَّكيٍم تػيٍفًلحيوفى )

 -صل  اهلل علیو كسلم  -اىل ذکر را ستایش کرده ك بو پیامرب «. شوید
كىلًتيكىبػّْريكا اللَّوى عىلى  }درجو م جهاد است:  اطالع داده کو ذکر اك باالتر از

االيٍم كىلى  را بو سبب  اهلل( »ُٖٓ)بقره:  { (ُٖٓعىلَّكيٍم تىٍشكيريكفى )مىا ىىدى
فىًإذىا }، «ىدایتشاف بو عرتمت یاد کنید، باشد کو اك را سپاس دارید

چوف مناسج خود را اقباـ ( »ََِ)بقر:  {قىضىٍیتيٍم مىنىاًسكىكيٍم فىاذاليريكا اللَّوى 
ةى فىاذاليريكا اللَّوى ًقیىامنا كىقػيعيودنا فىًإذىا قىضىٍیتيمي الصَّالى }« را بو یاد کنید اهللدادید 
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را  اهللك چوف مباز را بو پایاف بردید، ( »َُّ)نکاء:  {كىعىلى  جينيوًبكيمٍ 

در این آیو ىا ذکر را بو  اهلل« ایکتاده، نشکتو ك بو ّٕلو خفتو یاد کنید.
دنباؿ عبادّٖایي بزرگ ك کارىام صاحل ك حا ركزه، ح ، ك مباز آكرده 

فىانٍػتىًشريكا ًق اأٍلىٍرًض }ك نیز پس از مباز صبعو از آف یاد کرده: است، 
)صبعو:  { (َُكىابٍػتػىغيوا ًمٍن فىٍضًل اللًَّو كىاذاليريكا اللَّوى الىًثثنا لىعىلَّكيٍم تػيٍفًلحيوفى )

)ركزم( را طلب کنید ك بکیار  اهللدر زمج متفرؽ شوید ك از فضل ( »َُ
این نشاف مي دىد کو ذکر قرین « ستگار شوید.را بو یاد آكرید تا ر  اهلل

ةى ًلذاًٍلرًم )}اعماؿ صاحل ك عبادات بزرگ است:  )طو:  {(ُْكىأىًقًم الصَّالى
 «.بایاد من مباز را بر پادار( »ُْ

 ی َّای ًفس... ٌّگام غلبِ

م ىوام نفس، آف را کو اك دكست دارد، بر آف چو خود  ىنگاـ غلبو
بو سوم موارد ؿببوب اك بركید ىر چند راه دكست دارید، ترجیح بدىید ك 

بکیار دشوار باشد. نشاف این عمل رجحاف دادف دك امر است: لبکت 
دكست دارد ىر چند نفس مشا آف را نپکندد. ك  اهللاقباـ دادف کارم کو 

دكست ندارد، ىر چند نفس مشا بکیار بو آف  اهللدـك رىا کردف آف چو 
شرط صحت مي یابد. بو خاطر قدرت عالقمند باشد. ایثار بو این دك 

انگیزه م ىوس ك طبع ك عادت، این کار بکیار سخت است ك ىزینو م 
برسد ك آف را نصیب  اهللآف زیاد است، اما مؤمن کو مي خواىد بو ؿببت 

خود کند، سخا ك پرخطرم آف را بو جاف مي خرد ك نفس ضعیف خود را 
ار را عملي کند. بدین مقصود  بو آف كا مي دارد، تا بو آف برسد ك این ایث
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کمر نبت مي بندد ك خطر بزرگ را بر خود نبوار مي کند تا پادشاه مطلق 
را خشنود سازد، ك بو کامیا  بزرگ دست یابد. نتیجو م این کار چو در 
 دنیا ك چو در عق  چناف است کو ىیچ نتیجو ك شبره م بو پام آف نرسد.

ندار خود را بو دكسا شهوّٖا ك بنده م ايبا اهلل»ابن قیم مي گوید: 
معصیتها ك گرایش نفس بو آف گرفتار مي سازد تا اك را بو سوم دكسا ك 
ؿببت چیزم سوؽ دىد کو ّٔب، سودمندتر، پرخثتر ك پایدارتر از آف است، 
برام اینکو با نفس خویش برسر ترک آف ؾباىده کند، این جهاد ك مبارزه با 

اعال را نصیب اك مي کند. لذا نفس ىر  ك كصاؿ ؿببوب اهللنفس ؿببت 
آف اشتیاؽ  اهللچو بیشب با اك درگث شود ك اك را بو سوم شهوّٖا بکشاند 

ك خواىش را بو سوم شوؽ ك ؿببت ّٔب ك بزرگب کو ؿببت خود است، مي 
 (ِٕ).«برد

با ایي ًاوت ّای  ا ُ ضدُ اش عسف اع، زٍشاًِ چٌد 

 بازضىسش زا بِ جای ه   ٍزی؟!

موجب  اهللم احکاف، نیکي ىا، نعمتهام پیدا ك ناپیدام  حرتومال
ؿببت اك مي شود. دؿ بر ؿببت ککي کو بو آف نیکي کرده ك نفرت از  
ککي کو در حقش بدم کرده، سرشتو شده است. ىیچ کس بو اندازه م 

در حق ککي احکاف ك نیکي نکرده است. در ىر نػىفىس ك ىر آف ك  اهلل
غلت مي زند. برخي از انواع  اهللتهام   کراف در ىر حاؿ بنده در نعم

                                                           
 از ابن قیم. َُُ/ ُالفوائد:  -ِٕ
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در ىر شبانو ركز بیکت ك  اهللنعمتها، حا بو ذىن اك خطور مبي کند. 

چهار ىزار نعمت بر بنده اش خبشیده است. چطور؟ گركىي حکاب کرده 
اند کو انکاف در ىر بیکت ك چهار ساعت چند بار نفس مي کشد ك آف 

ك نزدیکبین ك ملموسبین نعمت، تنفس است  را مشرده ك برآكرد کرده اند. 
كىًإٍف تػىعيدُّكا }کو شاید در قیاس با نعمتهام دیگر چیز قابل ذکرم نباشد: 

را  اهللكاگر خبواىید نعمت ىام ( »ّْ)إبراىیم:  {نًٍعمىتى اللًَّو الى ربيٍصيوىىا
ك از طرؼ دیگر زیاف ك آسیب ىا ك « بشمارید ىرگز قادر لبواىید بود

 از انکاف رفع مي کند، نیز کم نیکتند. اهللکو   حواد ي
ٍیًو }حافرتاخ برام انکاّٗا گذاشتو است:  اهلل لىوي ميعىقّْبىاته ًمٍن بػىٍجً یىدى

ٍلًفًو وبىٍفىرتيونىوي ًمٍن أىٍمًر اللَّوً   اهللفرشتگاف مداـ بو امر ( »ُُ)رعد:  {كىًمٍن خى
یي کو بو انکاف نعمتها« از پیش رك ك پشت سر آدمي را حفظ مي کنند

مي رسد ك زیاّٗا ك آسیبهایي کو از اك دفع مي شود، خود احکاس مبي  
 شب ك ركز مراقب انکاّٗاست. اهللکند، 

 چِ ه  ضَ  شى ضىس گصازی باضین؟!

ىر کس بو خاطر نعمت »از نعماف بن بشث نقل است کو بر منرب گفت: 
ي کند، ىر کس اندک شکر نگوید، بو خاطر نعمت فراكاف نیز شکرگزارم مب

نیز شکرگزارم مبي کند، ك ربدث بو نعمت  اهللاز مردـ تشکر نکند، از 
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اؽبي شکر است ك ترک آف کفر، نبراىي با صباعت مایو م رضبت است ك 

 ِٖ.«جدایي از آف باع  عذاب
إًیَّاؾى }ابن قیم )رضبو اهلل( نیز یاد کرده است در جایگاىها ك مقامات 

 ( شانزده كجو ىکت، بدین شرح:ٓ)فاربو:  {(ًٓعجي )نػىٍعبيدي كىإًیَّاؾى نىٍکتى 
 ىاست. از باالترین جایگاه - ُ
باالتر از جایگاه خشنودم است، خشنودم در ؿبدكده م شکر  - ِ

 است، بدكف آف شکر نیز نیکت.
 است ك نیمو م دیگر آف شکیبایي.نیمي از ايباف شکر  - ّ
 ّٗي فرموده است.بو شکرگزارم دستور داده ك از ضد آف  اهلل - ْ
 اىل شکر را ستوده ك آّٗا را با خاصگاف مردـ توصیف کرده است. - ٓ
 شکر را غایت آفرینش ك دستورىایش قرار داده است. - ٔ
 اىل شکر را بو ّٔبین پاداش كعده داده است. - ٕ
 آف را سبب زیاده در فضل خود دانکتو است. - ٖ
 اده است.شکر را نگهباف ك نگهدار نعمت قرار د - ٗ
 خرب داده کو اىل شکر نباّٗایند کو از آیاتش ّٔره مند مي گردند. - َُ
برام آّٗا نامي ازآف ساختو است )شکور( کو شاکر را بو مورد شکر  - ُُ

 مي رساند ك فراتر از آف شکرگزار خود مورد شکر كاقع مي شود.
 ّٗایت آف چو پركردگار از بنده م خود مي خواىد. - ُِ

                                                           
 را آف( َُّْ) اعبػػػامع صػػػحیح در ألبػػػاخ ك کػػػرده ركایػػػت( ُُٖٕٗ) اضبػػػد امػػػاـ: اسػػػت نیکػػػي سػػػخن( ِٖ

 .است پکندیده
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ود را شاکر ك شکور نامیده، بو شکرگزاراف نیز نبج دك اسم اك خ - ُّ

داده است، از صفت خود بو آّٗا داده ك آّٗا را بو ناـ خود نامیده است، 
 نبج برام دكست داشه شکرگزاراف ك فضل اك بر آّٗا کاق است.

 خرب داده کو مشار شاکراف در میاف بندگانش اندکند. اهلل - ُْ
 اده نبراه آف است.شکر ناگزیر زی - ُٓ
شکر نباف ركم آكردف دؿ بو دكسا صاحب نعمت ك اعضا بو  - ُٔ

 شدف زباف بو یاد ك ستایش اك است.طاعت اك ك جارم 
 چگًَِ ضىس گصاز اع تااه  با شباى باضین؟!

 نبانطوری کو رسوؿ اهلل صلی اهلل علیو كسلم اقباـ می داد:
امي کو از خواب بیدار مي شد، ىنگ -صل  اهلل علیو كسلم  -پیامرب  - ُ

سپاس «: »اغبمد هلل الذم أحیانا بعدما أماتنا ك إلیو النشور»مي فرمود: 
را کو ما را پس از این کو مثاند، زنده کرد ك بازگشت بو سوم  اؽبی

اغبمد هلل الذم عافاخ ق جکدم ك رٌد علٌي ركحي ك أذف ب «. »اكست
کمي بو من عطا کرد، ركحم را بو من را کو سالما ج اهللسپاس «: »بذکرهً 

 «. برگرداند ك بو من اجازه داد اك را یاد کنم
اغبمدي هلل أطعمنا ك سىقانا ك »مي فرمود:  کو غذا می خورد  كقا – ِ

را کو بو ما غذا داد ك آب  اؽبیسپاس «: »آكاناکم فبن ال کاق لوي ك الميؤكم
کاق دارند ك نو   و نو غذامنوشاند ك ما را پناه داد، چو بکیارند ککاخ ک

 «. پناه دىند
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ك کوتاىي  اهللاك کو در طلب مغفرت سرمشق نبگاف بود، بو نعمت  - ّ

«: أبوءيلج بًنعمتجى عىلىيَّ ك أبوءي ًبذن »خود در شکرگزارم معبؼ بود: 
 «.بو نعمت تو بر خود ك نیز بو گناىامن معبفم»
سبجید از اك بو آف چو در دعاىا نبیشو دعا را با ستایش اك ك  - ْ

 شایکتو م آف است، آغاز مي کرد.
را ستایش ك سبجید مي   اهللدر ىر خطبو، ازدكاج یا ىر کار مهمي  - ٓ

 کرد.
در دعام استفتاح، سوره م فاربو، ایکتادف پس از رکوع، ذکرىام  - ٔ

پس از سالـ مباز، در نبو م این دعا ك ذکرىا ضبد ك ستایش ىکت، نبج 
اللهم لج اغبمدي أنتى نػيوير الکمواًت ك »ام شب زنده دارم: طور در دعاى

اهلل اکرب کبثان ك اغبمدهلل کثثان ك سبحاف اهلل بکرة »ك   «األرض ك مىن فیهنٌ 
 «. ك أصیالن 

اك كقا چیزم مي خورد یا مي نوشید یا درباره چیزم از اك مي پرسیدند یا 
 را شکر مي کرد. اهللد سفر مي کرد یا عطکو مي کرد، در نبو م این موار 

را ستایش مي کرد،  اهللاك در ىر غبرتو ك ىر ساعا از شب ك ركز  - ٕ
  «.ىر ستایشي برایش صدقو یي بود»ضبد مي کرد ك 

صل   -نقل است کو ش  بو طور اتفاقي متوجو شد کو پیامرب   از عایشو
از در دؿ شب ایکتاده ك عبادت مي کند ك این دعا را  -اهلل علیو كسلم 

، ك دبعافاًتج ًمن عقوبتج، »اك شنید:  اللهم إخ أعوذ ًبرضاک ًمن سيخطجى
 اؽبی«: »ك ًبجى منج ال أحصي  ناءن علیج أنت کما أ نیتى علي نفکج
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از خشم ك نارضایي تو بو خشنودیت، از کیفرت بو خبششت ك از تو بو 

، ستایشي ندامن کو شایکتو م تو با کو شد، تو چناخ  خودت پناه مي بـر
  ِٗ.«خودت ستوده ام

 خلَت گصیٌ  بسای زاش ٍ ًیاش با اع

، خواندف سخناف مبارک اك، ایکتادف با اهللخلوت گزیت برام راز ك نیاز با 
آداب شایاف مقاـ عبودیت در پیشگاه اك ك طلب مغفرت ك اظهار توبو از 

ٍدعيوفى رىبػَّهيٍم تػىتىجىاىفى جينيوبػيهيٍم عىًن اٍلمىضىاًجًع یى }: اهلل استموجبات ؿببت 
ّٕلو از بکب ( »ُٔ)سجده:  {(ُٔخىٍوفنا كىطىمىعنا كىفبَّا رىزىقٍػنىاىيٍم یػيٍنًفقيوفى )

خواب برگثند ك با بیم ك امید پركردگارشاف را خبوانند ك از آنچو ركزیشاف 
ا كىقىاًئمنا وبىٍ }، «داده امی انفاؽ کنند ذىري أىمٍَّن ىيوى قىاًنته آنىاءى اللٍَّیًل سىاًجدن

ًخرىةى كىیػىٍرجيو رىضٍبى ى رىبًّْو قيٍل ىىٍل یىٍکتىًوم الًَّذینى یػىٍعلىميوفى كىالًَّذینى الى  اٍُ
 .(ٗ)زمر: {یػىٍعلىميوفى 

 اهللآیا ککي کو در ساعات شب در حاؿ سجود ك قیاـ بو عبادت » 
بپردازد اك از آخرت بیمناک ك بو رضبت پركردگارش امیدكار است )با ککي  

 «.یا دانایاف ك ناداناف برابرند؟نیکت برابر است؟( بگو: آکو چنج 
ػػلَّمى، عىلىٍیػػوً  اهللي  صىػػلَّ  اهللً  رىسيػػوؿً  عىػػنٍ  عنػػو اهلل رضػػي ىيرىیٍػػػرىةى  أىً   عىػػنٍ  : قىػػاؿى  كىسى
نٍػیىا الکَّمىاءً  ًإىلى  اهللي  یػىٍنزًؿي  لىػ و، اليلَّ  الدُّ ، اللٍَّیػلً   ػيليػ ي  يبىًٍضػي ًحػجى  لىیػٍ : وؿي فػىیػىقيػ اأٍلىكَّؿي
، أىنىػػػا لًػػػ ي ، أىنىػػػا اٍلمى لًػػػ ي  الَّػػػًذم ذىا مىػػػنٍ  لىػػػوي؟ فىأىٍسػػػتىًجیبى  یىػػػٍدعيوًخ  الَّػػػًذم ذىا مىػػػنٍ  اٍلمى

                                                           
 .الکجود ك الرکوع ق مایقاؿ باب الصالة، خبش( ْٖٔ) مکلم ركایت بو: است صحیح( ِٗ
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ًل ى  یػىػػػزىاؿي  فىػػػالى  لىػػػوي؟ فىػػػأىٍغًفرى  یىٍکػػػتػىٍغًفريًخ  الَّػػػًذم ذىا مىػػػنٍ  فىأيٍعًطیىػػػوي؟ یىٍکػػػأىليًت  ػػػذى َّّ  الى ػػػ  حى
 .اٍلفىٍجري  یيًضيءى 

 - كسلم علیو اهلل صل  - پیامرب از - عنو اهلل رضي - ابوىریره از یعنی:
 شب اكؿ سـو یج کو كقا شب ىر اهلل: فرمودند کو است شده ركایت
 ك فرمانركا من: »فرماید مي ك آید مي دنیا آظباف بو شود، مي سپرم

 مرا ککي چو. ىکتم قدرت صاحب ك فرمانركا من. ىکتم قدرت صاحب
 از ککي چو کنم؟ استجابت را دعایش ك گومی پاسا اك بو تا خواند مي
 مي طلب کو را آنچو ىر] تا خواىد مي( ام خواستو ك طلب) چیزم من
 را اك تا کند مي خبشش طلب من از ککي چو کنم؟ عطا اك بو[ کند

 مي طلوع فجر کو زماخ تا دارد ادامو نبچناف جریاف این ك ببخشم؟
 .«کند

 ی با ًفس خَ   اضتِ باش زٍشاًِ هحاسبِ

اسىبيوا فىأنَّوي اىیکىري غًبًکاًبكيٍم كىزًنيوا »می گوید:  اماـ عمر حاًسبيوا قػىٍبلى اىٍف ربي
اىنٍػفيکىكيٍم قػىٍبلى اىٍف تيوزىنيوا كى ذبىىهَّزيكا لًٍلعىٍرًض األاٍلبػىٍر یٍوـى تػيٍعرىضيوفى ال زبىٍفي ًمٍنكيٍم 

 (َّ)«.خاًفیوه 
س الو یعنی: قبل از این الو بو حکابت برسند خود بو حکاب خود بر 

حکاب تو را آسانب خواىد الرد، الارىام خود را كزف النید قبل از آف الو  
الارىایتاف كزف شود ك برام بزرگ ترین مبایش ك نشاف دادف الارىایتاف الامالن 

                                                           
 .ِٖٔك  َِٗر عمر، صاخبا -َّ
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الار   خود را آماده النید ركزم الو اعماؿ مشا مبایش داده مي شوند ك ىیچ

 ـبفي ك پوشیده لبواىد ماند.
دكگونو است، یکي پیش  -ن قیم گفتو استچناف کو اب -ؿباسبو م نفس

 از عمل ك دیگرم پس از آف صورت مي گثد.
 :مقاسةو ي نفس دةل از انمام کار - 1

چنج است کو انکاف قصد، فکر، خواست ك تصمیمهایي را کو در نفکش 
ىکت، مورد مداقو ك تفتیش قرار دىد، نفس اراده، تصمیم ك نبت دارد. 

انکاف حارث ك نباـ است، زیرا نفس نبت مي  از صبلو صادقبین صفتهام 
کند ك ّٗاؿ عمل مي کارد. لذا ؿباسبو را ازآف چو قصد کرده، اراده کرده، 
ك آف چو بو فکرش خطور کرده است، شركع مي کند، بو عبارت دیگر 
آغازگر ؿباسبو اندیشو ىا ك قصد ك تصمیمهاست، باید بیندیشد آیا این  

 رست است؟کار کو مي خواىد اقباـ دىد د
اگر پاسا مثبت بود آف را اقباـ دىد ك اگر بو مصلحتش نباشد آف را رىا  

 کند.
رضبت برآف کس کو ىنگاـ قصد  »بو نبج علت حکن بصرم مي گوید: 

باشد، بو پیش مي ركد  اهللکارم تأمل مي کند، ؿباسبو مي کند، اگر برام 
 (ُّ).«ك اگر نو، خوددارم مي کند ك آف را اقباـ مبي دىد

                                                           
 ( این سخن را نقل کرده است.ِٕٕٗ( بو مشاره م )ْٖٓ/ ٓبیهقي در شعب ا يباف ) -ُّ
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این نوع ؿباسبو در اخالص اعماؿ بکیار حایز انبیت است، بدكف آف 
اخالص در کار نادیده گرفتو مي شود ك انکاف بو تباىي مي گراید، چرا کو 

رن  کشیده ك فرسوده بو »چو بکا مشموؿ این فرموده م اؽبي كاقع شود: 
با كجود این کو کارىایش بو ظاىر نیج است، اما « آتش سوزاف در افتند

 ك بو نیت اك نبوده از آف سودم حاصل مبي کند. اهللوف برام چ
این چنج انکاف ىرگاه نفکش برام کارم مي جنبد باید درنا کند ك 
بنگرد آیا این کار از عهده م اك بر مي آید یا خث، اگر قادر بو اقبامش 
نباشد، آف را رىا کند تا كقتش را در مواردم کو در توانش نیکت، ىدر 

اگر از عهده م آف برآید، بار دیگر رنا کند ك بنگرد آیا اقباـ ندىد، ك 
آف ّٔب از رىا کردف آف است، یا برعکس، در حالت اكؿ آف را اقباـ مي 
دىد، ك در حالت دـك یعت اگر اقباـ ندادف آف ّٔب باشد آف را رىا مي  
کند، كاگر در اقبامش مصلحا باشد، باید برام خود یادآكرم کند، آیا 

این کار را مي کند ك اك انگیزه م اصلي است یا این کو  اهللام خشنودم بر 
ست، مثل جاه ك مقاـ ـبلوقات ك ستایش اهلل ابو قصد دیگرم ك برام غث 
 ك آفرین آّٗا ك یا اموالشاف.

ؿباسبو درجلوگثم نفس از افتادف در داـ شرک بزرگ ك کوچج بکیار 
ک عادت نکند ك بو دامگو ریا مهم ك مؤ ر است، برام این کو نفس بو شر 

نیفتد، چهار نکتو ىکت کو انکاف در ؿباسبو م نفس قبل از اقباـ کار بو 
 آف نیاز دارد:
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آیا از عهده م آف کار بر مي آید؟ آیا اقباـ دادنش از ترک آف  - ُ

اقداـ مي کند؟ در این کار چو ککي با چو چیزم  اهللّٔب است؟ آیا برام 
 بو اك کمج مي کند.

إًیَّاؾى نػىٍعبيدي كىإًیَّاؾى نىٍکتىًعجي }کمج مي گثد   اهللکاف طبعان از ان
 ( ٓ)فاربو: {(ٓ)

 «.تنها تو را مي پرستیم ك تنها از تو یارم مي جوییم»یعنی: 
 (ِّ).ي نفس وس از انمام کار مقاسةو - 2

 اهید ّای جائص ٍ ًاجائص

یده ك ناشي از امید سو نوع است. دك نوع از آف پکندیده ك نوعي نکوى
 غركر.

کارم را اقباـ   اهللدر راستام طاعت  اؽبیامید ککي کو در پرتو نورم  - ُ
 امیدكار است. اهللداده است، ك بو  واب 

ککي کو گناىاخ مرتکب شده است ك آف گاه توبو کرده، اك بو چو   - ِ
چیزم امیدكار است؟ بو خبشش ك پاک سازم گناىاف ك پوشاندف ك 

 ف از جانب امیدكار است.درگذشه ازآ
ککي کو در کوتاىي، سرپیچي لغزشي ك گناه عباجت مي كرزد ك   - ّ

بدكف عمل شایکتو بو رضبت ك خبشش پركردگار امیدكار است! این غركر، 
 (ّّ).گز امید پکندیده بو مشار مبي آیدآرزكمندم ك امید دركغج است، ىر 

                                                           
 «.کردار قلب، نویکنده: دکب صاحل منجد»برگرفتو از کتاب:  -ِّ
 «.کردار قلب، نویکنده: دکب صاحل منجد»برگرفتو از کتاب:  -ّّ
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 ات ّای خطٌَ ی زاُ

کیار نزدیج است، اما پرمشقت، با این راه خشنودم ر اىي میاف بر ك ب
كجود سخا ك دشوارم اش بیشب از راه ؾباىده نیکت، اما دك یا سو گردنو 

 م صعب العبور در آف ىکت:
 نبت كاال - ُ
 جاف پاک - ِ
 مي آید. اهللخشنود ساخه دؿ بو ىر آف چو از سوم  - ّ

ركردگار را این کار بر بنده آساف مي شود كقا ضعف خویش ك نثكمندم پ
دریابد، ك از ناداخ خود ك دانایي پركردگار، ناتواخ خود ك توانایي پركردگار 

ك  نکبت بو اك بس مهرباف ك دلکوز است، اهللمطلع باشد ك بداند کو 
 .اكست بکیار مهرباف ك با احکاس

 عَاه  ضىیبای 

« إمٌبا الصرب ًعندى الٌصدم  ااٍليكىل»اماـ ابی داكد ركایت می کند کو: 
 «.صرب، نباف است الو در آغاز مصیبت، باشد»

اگر بپرسیم چو اسباب ك عواملي در رسیدف بو جایگاه شکیبایي، انکاف 
را یارم مي کند؟ باید گفت: موارد زیادم ىکت کو در این راه یاریگر ك  

 کارا مي باشد از صبلو:
شناخت سرشت زندگي دنیایي كسخا ك رقبي کو با آف آفریده ك در  - ُ
انکاف را در سخا آفریده ك اك با  اهللاتش ّٗاده شده است، ك این کو ذ

زضبت زیاد برام بازگشت بو سوم پركردگارش در تالش است ك باالخره 
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ركزم بو اك مي رسد ك این کو درد ك نامرادم ك گرفتاریها جزء طبیعت این 

ليوىنَّكيمٍ }»دنیا است  « ش مي کنیم( مکلمان مشا را آزمایُٓٓ)بقره:  {كىلىنىبػٍ
 شکالت ك نامرادم قابل تصور نیکت.كجود دنیام بدكف آزمایش ك م

، بو ىر کو ىر اندازه کو اهلل استايباف بو این کو دنیا کامل ملج  - ِ
)كبل:  {كىمىا ًبكيٍم ًمٍن نًٍعمى و فىًمنى اللَّوً }خبواىد، مي دىد ك یا مي گثد 

ین ركم انکاف كقا از از ا«. اهلل استىر نعما دارید از جانب ( »ّٓ
إًنَّا لًلًَّو }چیزم ؿبرـك مي شود یا مصیبا برایش پیش مي آید مي گوید: 

ك بو سوم اك  اهلل اییمما از آف ( »ُٔٓ)بقره:  {(ُٔٓكىإًنَّا إًلىٍیًو رىاًجعيوفى )
در ىنگاـ مصیبت ك رخداد ناخوشایند برام درماف «. باز مي گردمی

ه ىیچ سخت رساتر ك سودمندتر از این دك مصیبت زدگي ك کاسه از اندك 
اصل ك یادآكرم آف برام انکاف نیکت. دنیا زكدگذر، فاخ ك    بات 
است، از آف طرؼ ىم انکاف ك خانواده، نبکر، فرزند ك اموالش نبو ملج 

، بو امانت پیش اك ىکتند. ککي کو آّٗا را در اختیار اك گذاشتو اهلل است
از پس مي گثد. راه سرنوشت مردـ بدكف استثنا ىر كقت خبواىد آف ىا را ب

بو سوم اك ك بازگشت بو اصل خویش است. اـ سلیم آف گاه کو این 
حقیقت را دریافت با ابوطلحو در موقعیت سخا قرار گرفتند کو بو عنواف 
موضع گثم زیبایي مشهور است: كقا پکرشاف کو ابوطلحو اك را خیلي 

ام ابوطلحو بو نرتر تو اگر  »لیم گفت: دكست داشت از دنیا رفت، اـ س
ککي چیزم را بو امانت بو خانواده یي بدىد، سپس آف را خبواىند آیا اىل 
آف خانو مي توانند از باز پس دادنش خوددارم کنند؟ گفت: نو امانت 
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را بو امانت بو ما  -پکرماف -فالخ  اهلل»باید پس داده شود. سپس گفت: 

آنگاه ابوطلحو آیو م إناهلل را « ما گرفت. داده بود ك اکنوف اك را از
 ّْ.خواند

شناخت پاداش ك  واب شکیبایي. پیشب گوشو ىایي ازآف یاد شد:  - ّ
 {(ٗٓ( الًَّذینى صىبػىريكا كىعىلى  رىًٍّّْٔم یػىتػىوىالَّليوفى )ٖٓنًٍعمى أىٍجري اٍلعىاًمًلجى )}

ار خود آناف کو شکیبایي كرزیدند ك بر پركردگ( »ٗٓ - ٖٓ)عنكبوت: 
 بدكف حکاب پاداششاف را مي گثند.« توکل کردند

با ىر تنگنایي  اهللاطمیناف بو فرا رسیدف گشایش از راه شکیبایي.  - ْ
فىًإفَّ مىعى اٍلعيٍکًر }از سر رضبت خود دك فراخي كآسودگي قرار داده است: 

دشوارم  پس با ىر( »ٔ - ٓ)شرح:  {(ٔ( ًإفَّ مىعى اٍلعيٍکًر یيٍکرنا )ٓیيٍکرنا )
 «.آساخ قرین است، البتو با ىر دشوارم آساخ قرین است

بو قومش گفت: ÷ ك پناه جکه بو اك. موسي اهللکمج خواسه از   - ٓ
 {(ًُِٖإفَّ اأٍلىٍرضى لًلًَّو یيورً ػيهىا مىٍن یىشىاءي ًمٍن ًعبىاًدًه كىاٍلعىاًقبى ي لًٍلميتًَّقجى )}

آف را بو ىر کس خبواىد كا مي   ،اهلل استزمج از آف ( »ُِٖ)اعراؼ: 
 «.گذارد ك آینده از آف پرىیزگاراف است

 اهللدارند، لذا توکل نیز یارم  اهللشکیبایاف نیاز شدید بو کمج خواىي از 
)كبل:  {(ِْالًَّذینى صىبػىريكا كىعىلى  رىًٍّّْٔم یػىتػىوىالَّليوفى )}را بو نبراه مي آكرد 

 «دگارشاف توکل مي کنندك نیز آناف کو صابرند ك بر پركر ( »ِْ
                                                           

 مکػلم ك عنػو، یعػق مل ؼبػن یولػد غػداة اؼبولػود می تکػ بػاب العقیقػ ، خبش( َْٕٓ) خبارم: است صحیح( ّْ
 .اند آكرده كالدتو، عند اؼبولود ربنیج استحباب باب األداب، خبش( ُِْْ)
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ايباف بو قضا ك قدر از بزرگبین اسبا  است کو انکاف را در داشه  - ٔ

شکیبایي یارم مي رساند. بنده باید بداند قضام اؽبي کارگر مي افتد ك اك 
مىا أىصىابى ًمٍن ميًصیبى و ًق }الـز است بو ىر چو اك مقدر کند تکلیم شود 

 (.ِِحدید: ){كيٍم ًإالَّ ًق اًلتىابو ًمٍن قػىٍبًل أىٍف نػىبػٍرىأىىىااأٍلىٍرًض كىالى ًق أىنٍػفيکً 
ىیچ مصیبا در زمج ك در كجود مشا ركم لبواىد داد مگر آنکو قبل »
 (ّٓ).«پیدایش در کتا  رقم خورده استاز 

 با ًاهحسم  ستپسس  ه  وٌن، چَى للبن پان است!

 ناؿبـر دستپرسی می کنی؟! مردافچرا با 
 ، كقلبم پاک است!نیت من بد نیکت!می گوید: 

كجود ندارد، اما  صلی اهلل علیو كسلم بلو؛ ىیچ نیتی خوبب از نیت پیامرب
  (ّٔ).«إنی الأصافح النکاء» با آّٗم می فرماید:

 «.من با زناف دستپرسی مبی کنم»یعنی: 
 ابػػػت شػػػده اسػػػت الػػػو ایشػػػاف  -صػػػل  اهلل علیػػػو كآلػػػو كسػػػلم  -از پیػػػامرب 
من حدیدو خػثه لػو مػن اف يبػس امػرأة دبخیط ف یطعن اىحدالم ال»فرموده اند: 
  (ّٕ).«ال ربل لو

                                                           
 «.کردار قلب، نویکنده: دکب صاحل منجد»برگرفتو از کتاب:  -ّٓ
 سنن نکائی كجامع االحادی  الصحیح. -ّٔ
یػػاخ در مکػػندش چنانكػػو در الکلکػػل  الصػػحیح  ، ك ركایػػت از رك ُِِػ  ُُِ/ َِ] ركایػػت از طػػرباخ  -ّٕ
 ( با اسناد حکن آمده است[.ِِٔ)
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اگػػر یكػػي از مشػػا بػػو سػػوزخ از آىػػن مػػورد طعػػن )زدف ك فركبػػردف( كاقػػع »

 .«شود ّٔب از آنکت الو بو زخ دست بزند الو برایش حالؿ نیکت!
 دیاء زا  ز ٍجَ ت بىاز...

 یکی از علماء گفتو است:
اء كحشػػمت شػػدند، مػػرداف از دیػػدف آنػػاف خجالػػت كقتػػی کػػو زنػػاف بػػا حیػػ

 می کشند!
 كقتی مرداف چشماف شاف را ببندند، زناف متربج خجالت زده می شوند.

 اىل علم گفتو اند:
 حیػػای اسػػت زف یػػج ايبػػاف ك اخػػالؽ خبش زینػػت کػػو صػػفتهایی از یکػػی 

 زشت اخالقیات از بکیاری از را اك کو است صفت این داشه. اكست
 دؿ ىرچػػػػو آنکػػػػو یعنػػػػی آف نبػػػػود ك ،دارد مػػػػی نگػػػػو دكر گػػػػردی گناىػػػػاف ك

 ك خصػػػلت ایػػػن کػػػو اسػػػت شایکػػػتو كالػػػدین بػػػر پػػػس! دىػػػد اقبػػػاـ خبواىػػػد
 از نیز جامعو ك آّٗا خود تا دىند پركرش خود فرزنداف در را نیج صفت
 .شوند مند ّٔره آف شبره

 كرعػػو قػػلٌ  كمػػن ،كرعػػو قػػلٌ  حیػػاؤه قػػلٌ  مػػن»عمػػر رضػػی اهلل عنػػو فرمودنػػد: 
  «.قلبو تما

 تقوایش ىرکس ك ،است کم تقوایش باشد کم حیایش کس ىر»یعنی: 
  . «است مرده قلبش باشد کم
 یکتحیي ال الٌناس من یکتحیي ال من" :عنو الٌلو رضي مکعود ابن قاؿ ك
  ".الٌلو من
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 شػػـر ك ءحیػػا مػػردـ از ىػػرکس: »فرمػػود عنػػو اهلل رضػػی مکػػعود ابػػنیعنػػی: 
  .«کند مبی شـر اهلل از نکند
 كمالػو ء،اغبیػا كزینتو ،الٌتقول كلباسو ،عریاف ا يباف" :منٌبو بن كىب قاؿ ك

  ".العٌف 
 تقػوا لباسػش ك ،اسػت عریػاف ايباف: »فرمود اهلل رضبو منبو بن كىبیعنی: 

 .(38)«است عفت مالش ك حیاست كزینتش ،پرىیزکاریکت ك
اش  ختااسی زد  ّااد، الاااز    گٌاااُ ٍخغااای  اگااس هبااا ا

ًگاِ  ، ٍگٌااّص زا هخفا    وٌ ٍی زا خبس ٍخَاستگازاى 

 ًدازی!

متأسفانو اینگونو شده کو شخصی برای دخبی خواسػتگار فرسػتاد، پػس 
 خواسػتگارافشخص دیگری گناه یػا عملػی نػا مشػركعی کػو از كی رخ داده، 

آف  نػػد، پػػػس ایػػن خواسػػػتگاری بػػو سػػػبب افشػػایی عیػػػبكی را بػػا خػػرب مػػػی ک
 ، فکا می گردد.دخب

کػػػو آف دخػػػب اقبػػػاـ داده، نکػػػبت بػػػو گنػػػاه جاسوسػػػی مػػػی گػػػومی، گنػػػاىی  
 .!فبکن کوچکب بوده باشد تو، كافشایی عیب

 شخصی نزد عمر بن اػبطاب آمد كگفت: 
، سػپس كی را از گػور کػردـمن دخبی داـر کو آنرا در جاىلیت بر زمػج  

پػػػػیش از اینکػػػػو دبػػػػثد، پػػػػس اسػػػػالـ را یػػػػافتم، كمکػػػػلماف  مبػػػػودـزمػػػػج خػػػػارج 
                                                           

مكػاـر األخػالؽ البػن »ك (۳۷«)مکند أضبد ركای  البغػوم»ك (۰۲«)األخالؽ، البن أ  الدنیامكاـر »  -ّٖ
  (.۰۲«)أ  الدنیا
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ـ(. كقتیکػػػػو دخػػػػـب اسػػػػالـ آكرد، مرتکػػػػب زنػػػػا شػػػػد. پػػػػس شػػػػدـ)من ك دخػػػػب 

،کاردی را گرفت تا ذبح مباید نفػس خػود را، اك را یػافتیم درحػالتی کػو  دخـب
كصػػحتمند  بعضػػی رگ ىػػای خػػود را قطػػع کػػرده بػػود، پػػس آنػػرا تػػداكی مبػػودمی

بعد از آف توبو ای زیبایی مبود. قومی بػو خواسػتگاری كی آمدنػد، پػس شد ك 
ف قػـو را از عملػػی کػو قػػبال از كی صػورت گرفتػػو بػود، اطػػالع ای عمػر؛ آیػػا آ

 دىم؟! 
عمر گفت: آیػا قصػد داریػد چیػزی را کػو اهلل تعػالی سػب كپوشػیده داشػتو، 

مػػردـ را از ایػػن كاقعػػو خػػرب )آف( آشػػکار سػػازید؟. سػػوگند بػػو اهلل، اگػػر ککػػی 
 بػو )پػس ای پػدر دخػب(، سازد، آنرا عربتی می گردامن برای)مردماف( شهرىا.

 (ّٗ).ده این دخب عفیفو كمکلمو رانکاح 
كنػػد الػػو: یركایػػت م -صػػل  اهلل علیػػو كآلػػو كسػػلم  -أبػػوىریره از رسػػوؿ اهلل 

نٍػیىا كىاًُخرىًة كىاللَّوي ....»  (َْ)....«مىٍن سىتػىرى ميٍکًلمنا سىتػىرىهي اللَّوي ًق الدُّ
ت، دنیا ك آخر در  اهللالکىكو بدم ك زشا مکلماخ را پنهاف الند، »...

 .پوشاندیبدم ك زشا اك را م
اگس  ز شیس شهیي وٌص هخف  ای ٍجَ   از ، بداًیاد واِ   

  ز زٍی شهیي وٌص  ضىازی ٍجَ   از  ٍ ى....

اگر در زیر زمج کنػز ـبفػی ای كجػود دارد، بدانیػد کػو در ركی زمػج کنػز 
 آشکاری كجود دارد كآف مرد مکلماف، ؾباىد، صابر، ؿبتکب ك... است.

                                                           
 ( .َٕٓ، رقم  ٗٓٓ/ِ( ، كاغبارث الما ىف بغی  الباح  )َُْٗ، رقم  ْٕٔ/ِأخرجو ىناد ) -ّٗ
 صحیح مکلم. -َْ
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فبکن فهمیده باشید، منرتوـر ازدكاج است، منرتوـر اینکػت کػو  منرتوـر را

، داشتىرگاىی جواف مؤمنی را یافتید کو صفات مرداف كاقعی در آف كجود 
شػػید، بلکػػو خواسػػتگاری كی را بػػو جػػاف ك دؿ قبػػوؿ غبرتػػو ای ىػػم انترتػػار نک

 مبایید. 
 جاءت امرأة إىل رسوؿ اهلل صلی اهلل علیو كسلم»أنس ركایت میكند الو: 

تعػػػرض علیػػػو نفکػػػها، قالػػػت: یػػػا رسػػػوؿ اهلل ألػػػ  إب حاجػػػ ؟ فقالػػػت: بنػػػت 
أنػػس: مػػا أقػػل حیاءىػػا كاسػػوأتاه، قػػاؿ: ىػػي خػػث منػػ ، رغبػػت ق النػػ  صػػلی 

 (ُْ)«.فعرضت علیو نفکها اهلل علیو كسلم
 زىن آمد ك خود را برال ازدكاج با رسوؿ اهلل صلی اهلل علیو كسػلم»یعنی:

رال ازدكاج بػػػا خػػػود میخػػػواى ؟ دخػػػب أنػػػس  عرضػػػو مبػػػود ك گفػػػت: آیػػػا مػػػرا بػػػ
گفػػػػت: كال بػػػػر مػػػػن، چقػػػػدر ایػػػػن زف ا حیػػػػا اسػػػػت، أنػػػػس در جػػػػواب بػػػػو 
دخػػػػػبش گفػػػػػت: ایػػػػػن زف از تػػػػػو ّٔػػػػػب اسػػػػػت، اك آرزكل ازدكاج بػػػػػا پیػػػػػامرب را 

 «.داشت، ك خود را بو اك عرضو مبود
 ابن جوزی در کتاب تلبس ابلیس می نویکد:

ه مي افتند ازدكاج بر اك كاجب اسػت اگر الکي بداند الو بو سخا یا گنا
ك در غػػث ایػػن صػػورت ىػػم سػػنت مؤالػػد اسػػت. ابوحنیفػػو ك اضبػػد بػػن حنبػػل 

مکتحبات مي دانند زیرا باع  افزایش نکل اسػت الػو  ونکاح را افضل از نب
پیغمػػػرب )صػػػل  اهلل علیػػػو كسػػػلم( بػػػداف سػػػفارش فرمػػػوده. از سػػػعد بػػػن كقػػػاص 

                                                           
 بركایت ابن ماجو. -ُْ
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ل  اهلل علیػو كسػلم( تػرؾ دنیػا را )رضي اهلل عنهمػا( نقػل اسػت الػو پیغمػرب )صػ

بر عثماف مرتعوف منع فرمود، ك اگر بو اك اجازه مي داد ما ىم خود را اختػو 
 مي الردمی.

نكػػاح از »ركایػػت مشػػهورم از پیغمػػرب )صػػل  اهلل علیػػو كسػػلم( ىکػػت الػػو 
از «. سػػنتهام مػػن اسػػت ك ىػػر الػػو از سػػنت مػػن سػػر بپیچػػد از مػػن نیکػػت

را زف بدىید الو پیغمرب )صل  اهلل علیو شداد بن اكس نقل است الو گفت: م
مالقػات نكػنم )زف نگرفتػػو  را بػػو حػاؿ عػزب اهللكسػلم( بػو مػن سػفارش الػرده 

.)  مبـث
تسن اش ٍاج بِ بْاًِ ایٌىِ  زٍس هي هاًدُ، ٍتحػیلن 

ٍسَسِ ٍ ٍد  ضایغاى اسات واِ  ز للاب      ؛ًا توام است!

  ًسا ه  اًداش  ٍستاًص 

ـً مبایػػد، از آف بػػدكر بػػاش. آف كقتػػی  آف درسػػی کػػو تػػرا مرتکػػب عمػػل حػػرا
نبرایػػت ازدكاج نکنػػد، خػػانواده ىػػم بػػا تػػو در  کػػو کهػػن سػػاؿ شػػوی، ك ککػػی

عػػذاب باشػػند، كاز درسػػها ىػػم ملػػوؿ كخکػػتو گػػردی، پػػس نبػػج حػػاال بػػدكف 
 مأیوسیت تصمیمت را بگث.

گفػػػػػت:   -صػػػػػل  اهلل علیػػػػػو كآلػػػػػو كسػػػػػلم  -ابػػػػػن عبػػػػػاس گویػػػػػد: پیػػػػػامرب   
  (ِْ).«ترؾ ازدكاج ك ترؾ ح  در اسالـ نیکت« »الصركرة ق االسالـ»

 مفهـو آف:خطا  گفتو است: 

                                                           
 بركایت اضبد ك ابوداكد. -ِْ
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الکػػي الػػو از ازدكاج ك نكػػاح امتنػػاع مػػي كرزد ك گوشػػو نشػػیت اختیػػار مػػي  

 .الند، نبانگونو الو راىباف مکیحي این شیوه را پیش مي گثند
برخػػػی از علمػػػاء تػػػرک نکػػػاح را بػػػو ّٔانػػػو ىػػػای ـبتلػػػف، نػػػوعی از بػػػدعت 

 می نویکد: «التوبو...!»، مؤلف کتاب: دانکتو اند
بػدعت سػل  ك یػػا ترالػي عبػػارت اسػت از تػػرؾ یػ  عمػػل شػرعي خػػواه آف 

یػػا تػػرؾ  . ماننززد تززرد ازدها عمػػل شػػرعي كاجػػب یػػا مکػػتحب یػػا مبػػاح باشػػد
خػػواب در شػػب ك یػػا تػػرؾ افطػػار در بعضػػي از ركزىػػا، نباننػػد عمػػل آف سػػو 

ر عمػػل آنػػاف شػػد: یكػػي از منكػػ -صػػل  اهلل علیػػو كسػػلم  -نفػػرم الػػو پیػػامرب 
 . آنػاف مػي گفػت: مػن سبػاـ شػب مبػػي خػوا  ك بػو شػب زنػده دارم مػي پػػرداـز
دكمي مي گفػت: مػن در سبػاـ عمػر ركزه مػي گػـث ك ىػیچ ركزم را افطػار مبػي 
مبامی ك سومي مي گفت: من از زناف اجتناب مي كرـز ك بػا آنػاف ازدكاج مبػي 

رسید ك راجع  -  اهلل علیو كسلم صل - اهللالنم. این بیانات آناف بو رسوؿ 
 بو آناف فرمود:

إمبػػا أنػػا أخشػػاالم هلل كأتقػػاالم لػػو كلكػػت أقػػـو كأنػػاـ كأصػػـو كأفطػػر كأتػػزكج »
 «.النکاء، فمن رغب عن سنا فلیس مت

مػي ترسػم، بػا ایػػن  اهللمػن از نبػو مشػا بػاتقواتر ك از نبػو م مشػا بیشػب از »
ك خبشي از آف را مي خوا  كصف خبشي از شب را بو عبادت بکر مي بـر 

ك در میاف ایاـ ساؿ بعضي را افطار مي مبامی ك با زناف ازدكاج مػي الػنم. لػذا 
 «ىر الکي از سنت ك آداب من ركیگرداف شود از امت من نیکت.
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 ٍظیفِ شى هسلواى

در نصػػػوص دارمی کػػػو كظیفػػػو زنػػػاف مکػػػلماف در طػػػوؿ عمرشػػػاف قػػػرار ذیػػػل 
 است:
ی آمده است کػو رسػوؿ اهلل صػلی ر حدی  ترمذد: ماندف در خانو -ُ

 «.أقرب ما تکوف من رّٔا كىي ق قعر بیتها: »اهلل علیو كسلم فرمود
 نزدیکب است. اهللاگر در کن  خانو باشد ك بثكف نیاید بو زف »یعنی: 

 تربیت فرزنداف مصلح -ِ
 خدمت شوىر -ّ
 حفاظت خانو شوىر -ْ
 توحید دعوت بقیو زناف بو سوی عقیده -ٓ
 مبارزه علیو خرافات  -ٔ

 شیخ الةانی می گوید: 
كاجػػػب اسػػػت کػػػو بػػػدانی کػػػو زف خبػػػاطر مانػػػدف درخانػػػو، خػػػدمت شػػػوىر، 

 كتربیو فرزنداف خلق شده است.
 می نویکد:« َُحجاب زف مکلماف، ص:»مؤلف کتاب: 

 ىدؼ اصلي از پیدایش زف دك چیز است:
 مرد بداف آرامش خاطر بیابد. - ُ 
 نکل انکاف باقي دباند، - ِ 
کػػارم   وبػػزرگ انکػػاف سػػازم اسػػت، کارخانػػو ىرانػػدازه برنامػػ وگویػػا زف کارخانػػ  

بػو نبػاف انػدازه کاالىػام مرغػوببم بػو جهػاف عرضػو مػي   ،اش مرتب تر باشػد
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کند، زف نیز ىرچند پاکدامن تر باشد ك بػو كظػایفش ّٔػب عمػل مبایػد انکػاف 

 جکتو ترم بو جامعو ربویل مي دىد.ىام پاکب ك بر 
 .. ز غیست ٍض اعت، ًوًَِ باش.

غثت سرفرازی یج زف است، ىرگاه آنرا از دست دىد، ايبػانش ضػعیف 
می گردد، در حیاءاش نقصاف می آید، كفکػاد بزرگػی را برپػا مػی کنػد، ك در  

 .شودگناىاف غرؽ می 
در دكراف سعید بن العاص در مدینو دزدی زیاد شد، اظباء دخب ابوبکر، 

رای چػػو چنػػج مػػی  خنجػػری را داشػػت كزیػػر سػػرش گذاشػػت، بػػو اك گفتنػػد: بػػ
 تا اگر دزدی بر من ضبلو کند، شکمش را پاره می کنم... کنی؟! گفت:

خػػواىر ضػػرار بػػن ازكر میباشػػد كقتػػی کػػو ضػػرار رضػػی اهلل  ،خولػػو بنػػت ازكر
عنو در دمشق در میداف جنا بو دست ركمی ىػا اسػث شػد خالػد بػن كلیػد 

ماناف اجػػػازه رضػػػی اهلل عنػػػو بػػػرای ازاد کردنػػػد ضػػػرار رضػػػی اهلل عنػػػو بػػػرای مکػػػل
 ضبلو عمومی را داد ك خود خالد رضی اهلل عنو در اكؿ صف قرار داشت.

ناگهاف چشمش بو یج اسپ سرخ ك زیبا افتاد کػو سػوار آف مػرد شػجاع 
بنرتػر مثسػید یػج نیػزه بکػیار زیبػا نیػز در دسػت داشػت ك بػاالی زری لبػاس 

کمػر را سیاه را پوشیده بود کو در آف نبو بػدنش پػت بػود توسػط لنگػی سػبز  
بکتو کػرده بػودك از فػوج پػیش قػدـ حرکػت میکػرد خالػد رضػی اهلل عنػو ارمػاف 

 مبود کو ای کاش برای من معلـو میبود کو اف اسپ سوار کی است.
بو اهلل تعالی قکم است این مرد بکیار ّٔادر معلـو میگردد لشکر اسػالـ 
كقتػػی کػػو نزدیػػج کفػػار شػػدند پػػس ایػػن اسػػپ سػػوار بػػو تنهػػای داخػػل لشػػکر 
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كمی ىا شد ك بو تنهایی جنگید نبو مکلماناف بو تعجػب افتادنػد از غػثت ر 

این اسپ سوار، لشکر اسالـ فکر میکردند کػو آف اسػپ سػوار شػاید خالػد 
 بن كلید رضی اهلل عنو باشد.

رافػػع بػػن عمػػثه رضػػی اهلل عنػػو در حالػػت تعجػػب از خالػػد رضػػی اهلل عنػػو 
فػت مػن خػودـ در تعجػب خالػد رضػی اهلل عنػو گ پرسید این مػرد کػی اسػت؟

ىکتم کو این مرد کی است بعد ضبلو عمومی صورت گرفػت در ایػن ا نػا آف 
مرد از داخل لشکر ركمی ىا بثكف آمد کػو سبػاـ لبػاس ىػایش ك اسػپش غػرؽ 

 خوف بود بو لشکر مکلماناف آمد کو دىا تن از کفار را کشتو بود.
تی کػو اینقػدر خالد رضی اهلل عنو از آف اسپ سوار پرسید کو تو کی ىک

جنگی؟ آف اسپ سوار گفػت مػن خػواىر ضػرار رضػی اهلل عنػو  با جرئت می
ىکتم مرا درد برادـر بو اینجا کشیده اسػت کػو در دسػت کفػار اسػث اسػت. 
كقتی خالد رضی اهلل عنو این حرؼ ىػا را شػنید اشػج از چشػمامبش جػاری 

 شد ك فرماف ضبلو عمومی را داد.
ماف در صػف اكؿ بػا شػجاعت ك جنا شدت گرفػت ك آف خػواىر مکػل

دالكری کامػػل میجنگیػػد کػػو ركمػػی ىػػا گفتنػػد اگػػر نبػػو مکػػلماناف ایػػن چنػػج 
 باشد پس ما ىیچ گاه پثكز لبواىیم شد.

  (ّْ).سراقباـ ایشاف در خالفت عثماف رضی اهلل عنو كفات کردند
 

                                                           
 ]االعالـ للزرکلی[. -ّْ
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 :نویکد می مورخاف از یکی
 کو زید بن دالواحدعب... بردند ضبلو اسالمی مرزىای از یکی بو دمشناف 

 ك مػػاؿ بػػذؿ بػػو را مػػردـ ك پرداخػػت سػػخنرانی بػػو بػػود بصػػره كاعػػظ ك خطیػػب
 سػپس ك کػرد كصػف را ّٔشػت ىای خوشی ك ىا نعمت ك مبود تشویق جهاد
 ...پرداخت العج حور كصف بو

 شػد بلنػد آناف از برخی ی گریو صدای ك شدند ّٔشت مشتاؽ مردـ پس
 ...دانکتند زافار  اهلل راه در را خود ىای جاف ك

 ك برخاسػػت زنػػاف میػػاف از ػػػ بػػود بصػػری ابػػراىیم مػػادر کػػو  ػػػ پثزنػػی ناگهػػاف
 ؟شناسی می مرا فرزند ،ابراىیم! اباعبید ای: گفت
 اش خواسػػػػػتگاری دخبانشػػػػػاف بػػػػػرای بصػػػػػره امػػػػػرای کػػػػػو اسػػػػػت ککػػػػػی اك
 !کنم می خبیلی آف پذیرش از من ك کنند می

 ك آمػػد خوشػػم کػػردی صػػفشك  تػػو کػػو دخػػبی ایػػن از سػػوگند اهلل بػػو امػػا
 نیػز اك شػاید کػن تکػرار را اك اكصػاؼ بػاز... باشػد عركسػم کػو شػدـ راضی
 ...شود مشتاؽ

 آمدند ىیجاف بو مردـ... خواند العج حور كصف در ابیاتی باز خطیب
 ...گفتند تکبث ك

 :گفت ك برخاست دكباره ابراىیم مادر
 ابػػػػراىیم نبکػػػػر دخػػػػب ایػػػػن کػػػػو شػػػػدـ راضػػػػی سػػػػوگند اهلل بػػػػو! اباعبیػػػػد ای
 بػو دینػار ىػزار ده ك درآكری ازدكاجػش بػو را اك اکنػوف ىم شود می آیا... باشد
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 ك کند اك نصیب را شهادت اهلل کو بکا چو ؟بپذیری من از اش مهریو عنواف
 ...باشد پدرش ك من شفیع قیامت در

 بزرگػػی رسػتگاری امیػػدكاـر قکػم اهلل بػػو... کػردـ چنػػج: گفػت عبدالواحػد
 ...یدآكر  دست بو

 ...ابراىیم ای... ابراىیم ای: زد صدا را فرزندش پثزف
 ...مادـر لبیج: گفت ك برخاست مردـ میاف از سیما خوش جوانی
 اهلل راه در کػو جانػت مقابل در دخب این داری دكست آیا پکـر: گفت
 ؟شود نبکرت بدىی

 ...ىکتم راضی سوگند اهلل بو ،مادـر آری: گفت
 دامػػن در ك آكرد دینػػار ىػػزار ده ك رفػػت اش انػػوخ بػػو سػػرعت بػػو پػػثزف آف

 اؽبػػا!: گفػػت ك بػػرد بػػاال آظبػػاف بػػو را چشػػمانش سػػپس ،گذاشػػت عبدالواحػػد
 مقابػػل در آكردـ در دخػػب ایػػن ازدكاج بػػو را فرزنػػدـ کػػو دىم مػػی گػػواىی مػػن
 ...مهرباناف ترین مهرباف ای بپذیر من از... دىد تو راه در را جانش اینکو

 دخػػػػػػب آف ی مهریػػػػػػو دینػػػػػػار ىػػػػػػزار ده ایػػػػػػن... بیػػػػػػداباع ای: گفػػػػػػت سػػػػػػپس
 ...کن ؾبهز را اهلل راه در ؾباىداف آف با... است

 را ركزىا ك خرید مناسب سالحی ك اسب خود فرزند برای ك رفت سپس
 کو ای کلمو ىر ك کرد می اك بو کو نگاىی ىر با ك مشرد فرزندش رفه برای
 ...کرد می كداع كی با گویا شنید می اك از

 کػػػو ىنگػػػامی... شػػػدند می آمػػػاده جهػػػاد سػػػوی بػػػو خػػػركج بػػػرای اىػػػدافؾب
 بػرای نیػز دیگػر ؾباىداف ك رفت بثكف سرعت بو نیز ابراىیم ،شد رفه كقت
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 قرائػػػت را آیػػػو ایػػػن قاریػػػاف ك گرفتنػػػد می پیشػػػی ىػػػم از نػػػربد میػػػداف بػػػو رسػػػیدف

 :کو کردند می
ػػٍؤًمًنجى  ًمػػنى  اٍشػػبىىل اللَّػػوى  ًإفَّ } ػػهي  اٍلمي  نبانػػا»{ اعبٍىنَّػػ ى  ؽبىيػػمي  بًػػأىفَّ  كىأىٍمػػوىاؽبىيم مٍ أىنفيکى

 بػرای ّٔشػت آنکػو[ ّٔػای] بػو خریػده را ىایشػاف ماؿ ك ىا جاف مومناف از اهلل
 ....«باشد آناف

 آف با کو عطری ك کفن یج کند كداع فرزندش با خواست کو ىنگامی
 یػاگو ... انػداخت اك بػو نگػاىی سػپس داد اك بػو کننػد می خوشبو را مردگاف
 :گفت سپس ،آمد می بثكف اش سینو از داشت قلبش

 بپػوش را کفػن ایػن شػوی ركبػرك دمشػن بػا خواسػتی کػو ىنگامی... فرزندـ
 مقصػػػػر راىػػػػش در را تػػػػو اهلل کػػػػو زّٗػػػػار ك... کػػػػن اسػػػػتفاده عطػػػػر ایػػػػن از ك

 ...ببیند
 را اك ك گرفػت را خود ىای اشج جلوی ك گرفت آغوش در را اك سپس

 ...کرد كداع كی با ك بوسید ك بویید
 ركز مگػر نکنػد یکجػا دیگػر را تػو ك من اهلل... فرزندـ برك: گفت سپس
 ...خودش برابر در قیامت

 آنکو تا کرد می دنباؿ را اك چشمانش با پثزف کو حالی در رفت ابراىیم
 ...شد پنهاف دیدگاف از لشکر با نبراه

 كبػػػركر  یکػػػدیگر بػػػا جنگػػػاكراف ك رسػػػیدند دمشػػػن سػػػرزمج بػػػو کػػػو ىنگػػػامی
 ...رساند لشکر جلوی بو را خود ابراىیم شدند
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 رقابػػػػت بػػػػو قهرمانػػػػاف ك شػػػػد پرتػػػػاب سػػػػو دك از تثىػػػػا ك شػػػػد آغػػػػاز نػػػػربد
 ...پرداختند
 آنکو تا جنگید می قهرماناف مانند ك داد می جوالف دمشن میاف اما ابراىیم

 دیدنػػػد چنػػػج کػػػو دمشنػػػاف... کشػػػت را دمشػػػن ارتشػػػیاف از نفػػػر سػػػی از بػػػیش
 در ك زدنػػد ضػػربو كی بػػو سػػو ىػػر از ك فرسػػتادند اك سػػوی بػػو را اربکػػی صبعػػی
 نػػثكیش آنکػػو تػػا جنگیػػد می ك کػػرد می مقاكمػػت اك امػػا... گرفتنػػد اش ؿباصػره

 ...رساندند شهادت بو را اك ك افتاد اسب از ك شد سباـ
 اسػػالـ ارتػػش سػػپس ،خوردنػػد شککػػت کػػافراف ك شػػدند پػػثكز مکػػلماناف

 ...بازگشت بصره بو
... مػرداف... آمدنػد آنػاف اسػتقباؿ بػو مػردـ رسػیدند بصػره بػو کو ىنگامی

 ...کودکاف... پثاف
 لشػػػػػػکریاف بػػػػػػو ك بػػػػػػود کننػػػػػػدگاف اسػػػػػػتقباؿ میػػػػػػاف در نیػػػػػػز ابػػػػػػراىیم مػػػػػػادر

 ...نگریکت می
 مػػرا ی ىدیػػو اهلل آیػػا! اباعبیػػد ای: گفػػت دیػػد را عبدالواحػػد کػػو ىنگػػامی

 !؟گویند تکلیتم تا بازگردانده را آف یا گویند تربیکم تا پذیرفتو
 اکنػػػػوف ىم امیػػػػدكاـر ك پذیرفتػػػػو را ات ىدیػػػػو اهلل بلکػػػػو: گفػػػػت عبدالواحػػػػد

 ...شود می داده اهلل ركزی نزد شهیداف با نبراه فرزندت
 گمػػػػامن کػػػو اغبمػػػدهلل: گفػػػت ك کشػػػید فریػػػادی شػػػادی از ابػػػراىیم مػػػادر
 ...پذیرفت من از را اـ قربانی ك بود درست اش درباره
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 شػػػوؽ کػػػو حػػػالی در بازگشػػػت اش خانػػػو بػػػو ػػػػ فرزنػػػد فبػػػدك  ػػػػ تنهػػػا سػػػپس
 را آف ك آمػػػػػػد می فرزنػػػػػػد رختخػػػػػػواب بػػػػػػو... داشػػػػػػت اك دیػػػػػػدار بػػػػػػو بکػػػػػػیاری

 ...رفت خواب بو آنکو تا.. بوسید می ك بویید می را ىایش لباس... بویید می
 :گفت ك رفت ابوعبید ؾبلس بو ابراىیم مادر ركز آف فردای
 !بشارت !بشارت... اباعبید ای تو بر سالـ
 ؟خرب چو! ابراىیم اـ ای باشی خرب خوش نبیشو: گفت ابوعبید
 ای قبػو کػو.. زیبػا بکیار باغی در... دیدـ را ابراىیم پکـر دیشب: گفت
 تاجی کو حالی در... بود نشکتو مركارید از زبتی بر ك بود كی بر سبزرنا
 ار  مهریػػو... بػػده مػػژده! مػػادـر: گفػػت می ك داشػػت سػػر بػػر زیبػػا ك درخشػػاف
 ...آكردند را عركس ك پذیرفتند
 ...آری
 پیش بنابراین... نیکت فراری مرگ از دانکتند می کو بودند ککانی آناف

 ...رفتند آف دیدار بو خود بیاید آنکو از
 ك ،شػد آنػاف مالقات دار دكست نیز اهلل ك داشتند دكست را اهلل مالقات

 ...داشتند ارزانی اهلل راه در راحتی بو را خود جاف
 ؟چیکت پاداششاف اما
َّ  كىالى } ػًبیلً  ًق  قيًتليػوا الًَّذینى  ربىٍکىبى ًػمٍ  ًعنػدى  أىٍحیىػاءه  بىػلٍ  أىٍموىاتنػا اللَّػوً  سى  یػيٍرزىقيػوفى  رىّّْٔ

 مّْنٍ  ًًّٔم یػىٍلحىقيوا ملىٍ  بًالًَّذینى  كىیىٍکتىٍبًشريكفى  فىٍضًلوً  ًمن اللَّوي  آتىاىيمي  دبىا فىرًًحجى ( ُٗٔ)
ٍلًفًهمٍ   اللَّػوً  مّْػنى  بًًنٍعمى و  یىٍکتىٍبًشريكفى ( * َُٕ) وبىٍزىنيوفى  ىيمٍ  كىالى  عىلىٍیًهمٍ  خىٍوؼه  أىالَّ  خى
ػٍؤًمًنجى  أىٍجرى  یيًضیعي  الى  اللَّوى  كىأىفَّ  كىفىٍضلو   كىالرَّسيػوؿً  لًلَّػوً  اٍسػتىجىابيوا الَّػًذینى ( ُُٕ) اٍلمي
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ػ لًلَّػًذینى  اٍلقىػرٍحي  أىصىػابػىهيمي  مىػا بػىٍعػدً  ًمن  ىرگػز» {عىرًتػیمه  أىٍجػره  كىاتػَّقىػٍواٍ  ًمػٍنهيمٍ  نيواأىٍحکى

 نػػزد کػػو انػػد زنده بلکػػو مپنػػدار مػػرده را اند شػػده کشػػتو اهلل راه در کػػو ککػػانی
 آنػاف بو خود فضل از اهلل آنچو بو( ۲۷۳) شوند می داده ركزی پركردگارشاف

 آنػػػاف بػػػو ىنػػػوز ك ایشػػػانند پػػػی از کػػػو ککػػػانی بػػػرای ك شػػػادمانند اسػػػت داده
 انػػػدكىگج نػػػو ك اسػػػت ایشػػػاف بػػػر بیمػػػی نػػػو کػػػو کننػػػد می شػػػادی اند ونپیوسػػػت
 تبػػاه را مؤمنػػاف پػػاداش اهلل اینکػػو ك اهلل فضػػل ك نعمػػت بػػر( ۲۳۲) شػػوند می
 برداشػػتو زخػػم آنکػػو از پػػس کػػو ککػػانی( ۲۳۲) کننػػد می شػػادی گردانػػد مبی

 کػو آنػاف از ککػانی بػرای ،کردنػد اجابت را[ اك] پیامرب ك اهلل دعوت بودند
 «است بزرگ بس پاداشی کردند پرىیزگاری ك کینی

 ...بزرگ پثكزی است این... سوگند اهلل بو آری
 جػػاف آف سػػبب بػػو کػػو چیػػزی بػػرای بایکػػتند پركردگػػار برابػػر در کػػو آنگػػاه

 ...كاال درجاتشاف ك است سفید شاف ركی... شوند می شاد اند داده
 مرگ بو ّٖدید ك گرفتند می قرار آزمایش مورد خود دین در صاغباف حتی

 ...کردند مبی توجهی اما شدند می
 مػػرگ: داشػػتند ىػػدؼ یػػج تنهػػا ك ؿبکػػم ك بودنػػد مصػػمم خػػود دركف در
 ...باشد راضی آف از اهلل کو راىی در

 :مبوده امرشاف اهلل کو بودند نبانگونو آناف
ػقَّ  اللَّوى  اتػَّقيوا آمىنيوا الًَّذینى  یىاأىیػُّهىا}  {مٍُّکػًلميوفى  كىأىنػتيم ًإالَّ  نَّ سبىيػوتي  كىالى  تػيقىاتًػوً  حى

 پیشػػػو اسػػػت شایکػػػتو آنگونػػػو را اهلل تقػػػوای ایػػػد آكرده ايبػػػاف کػػػو ککػػػانی ای»
 .«مکلمانید کو حالی در مگر مبثید ك سازید
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 (ْْ)....مکلمانید کو حالی در مگر مبثید... آری

ضَ  واِ فسشًادت هػالحک     ضایستگیت ٍلت  هالَم ه 

 بِ باز  ید

 پدر در تربیت فرزند، مؤ ر تر است. مادر نکبت بونقش 
 مي فرماید: -صل  اهلل علیو كآلو كسلم  -رسوؿ اکـر 

ػا كىىيػٍم أىبٍػنىػاءي » هى ػٍبًع ًسػًنجى كىاٍضػرًبيوىيٍم عىلىیػٍ ميريكا أىٍكالىدىاليٍم بًالصَّالىًة كىىيٍم أىبٍػنىػاءي سى
نػىهيٍم ًق اٍلمىضىاًجعً عىٍشرو كىفػىرّْقي   (ْٓ).«وا بػىیػٍ
فػػػػت سػػػػالگي، فرزنػػػػدانتاف را بػػػػو مبػػػػاز امػػػػر مباییػػػػد، ك در ده در ى»ترصبػػػػو: 

سالگي آناف را خباطر ترک مباز، کتج بزنید ك رختخوأّایشاف را از یکدیگر 
 «.جدا کنید

حکمػػت کتػػج زدف فرزنػػداف خبػػاطر تػػرک مبػػاز ایػػن اسػػت کػػو آنػػاف بػػو مبػػاز 
 خواندف، عادت مبایند ك تا زماف بلوغ با آف، انس بگثند.

مبودف رختخواب فرزنداف از یکػدیگر بػو ایػن دلیػل اسػت   ك حکمت جدا
کػػو از كسػػاكس شػػیطاف ك خطػػر شػػهوت پرسػػا در امػػاف باشػػند، زیػػرا در ایػػن 
مرحلو از عمر، بیم آف مي ركد کو بو فکاد ك فحشػا کشػیده شػوند. چػرا کػو 

صػل  اهلل  - اهللسن نوجواخ، سن خطرنػاکي اسػت. بػو نبػج خػاطر، رسػوؿ 
بو جػدا مبػودف رختخػواب بچػو ىػا در ایػن سػن ك آمػوخه  -علیو كآلو كسلم 

 ادب ك اطاعت دستورات اؽبي ك حفاظت احکاـ اك، امر فرمودند.
                                                           

 «.زناف قهرماف، در تاریا اسالـ»ازکتاب:  -ْْ
 ( .ْٖٓٔ، رقم  ُُٓ/ٕ( . كأخرجو أیضنا : الطرباىن )ُّْٖ، رقم  َّْ/ُأخرجو ابن أا شیب  ) -ْٓ
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 عالمو ابن قیم می گوید:

بػػػػو دلیػػػػل اینکػػػػو زنػػػػاف بػػػػر تربیػػػػت آگػػػػاه تػػػػر، توانػػػػاتر، صػػػػبورتر، مهربػػػػانب، 
 كنبچنج كقت بیشبی می گذارند؛ در این امر مهم از پدر شایکتو تر اند.

 کػػػػرده ضبایػػػػو آنػػػػرا زنػػػػی اینکػػػػو مگػػػػر نرسززززیده  م ززززامی بززززو مززززرد  ىززززیچ
 ، شخص مبی تواند بو مقاـ كاالئی برسد.، بدكف ضبایت زف...است
 اكرا مهػػػػم ىػػػای سػػػفر كدر کػػػرد تربیػػػو مػػػادرش را اظباعیػػػل بػػػن ؿبمػػػد 

 خباری ساخت...  اماـ اك از ك مبود نبراىی
  بػػو اكرا مکػػتافز  سػػرمای در ك کػػرد تربیػػو مػػادرش را حنبػػل بػػن أضبػػد 

 ... ساخت سنت أىل اماـ اك از ك برد می مکجد
  عکػػقالنی حجػػر ابػػن اك از ك کػػرد تربیػػو خػػواىرش را علػػی بػػن اضبػػد 

 ... ساخت
  زنػػده فرزنػػدش بػػا را ىػػا كشػػب کػػرد تربیػػو مػػادرش را شػػرؼ بػػن وبیػػي 

 ... ساخت نوكی اماـ اك كاز مبود داری
  حػػاال پػػس کػػرد، تربیػػو ار  فرزنػػدش بػػود،" تیمیػػو" تیمیػػ  إبػػن مػػادر نػػاـ 

  )كاهلل اعلم(...شود می یاد" تیمی  ابن"مادرش بناـ
و ىػػای درجػػ بػػو كخواىرانشػػاف مػػادراف زضبػػات سػػبب بػػو کػػو ؿبػػد ینی كدىػػا

 بلندی رسیدند... 
 می را أمت یج ك ؾبتمع خانو، گردید، وكصاغب شایکتو زنی ىرگاه پس 
 ... سازد
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زف مػػؤمنی ازدكاج کػػردـ، كبػػو   ( مػػاه مػػی شػػود کػػو بػػإُاغبمػػدهلل، تقریبػػا ) 

( کتػػػاب بػػػو رشػػػتو َُٓکمػػػج كنبکػػػاری آف در ایػػػن مػػػدت کوتػػػاه بػػػیش از )
 ربریر در آكردـ...

 جواناف؛ با زناف قهرماف ازدكاج کنید تا زندگی تاف را عوض کنند.
 عسٍس  ّا ایي شهاى...

شػیخج ركایػت در مراظبی کو معصیت اقباـ می شود، آنرا اجابت نکن، 
صػػػل  اهلل علیػػػو  -أف النػػػ   -رضػػػي اهلل عنػػػو  -عػػػن علػػػي ك : »مػػػی کننػػػد کػػػو

  (ْٔ).«الىطىاعى ى ىًف مىٍعًصیىً  ًإمبَّىا الطَّاعى ي ىًف اٍلمىٍعريكؼً »قاؿ:  -كسلم 
ركایػت اسػت کػو رسػوؿ  -رضي اهلل عنػو  -ترصبو: از علي ابن ا  طالب 

 اهللصػیت فرمود: فرمانربدارم از ککػي در مع -صل  اهلل علیو كسلم  -اکـر 
 ارم فقط در کار نیج، شایکتو است.جایز نیکت، بلکو فرمانربد

متأسػػفانو در عركسػػی ىػػای امػػركزی، مبػػاز ىػػا ضػػایع مػػی شػػوند، زف كمػػرد 
بػػاىم مػػی رقصػػند، اخػػتالط ىکػػت، نبکػػایگاف از صػػدای آكاز خػػواف دلگػػث 

 میشده از دید كبازدید با ناؿبرماف کو كبرفیم، منکرات كگناىانی از آّٗا سر 
 زند کو زیبنده مؤمناف نیکت!!.
 می گویند چرا امن ندارمی؟!

 چرا با شوىراًف خود جور نیکتیم؟!
 چرا در خانو ما برکت نیکت؟!

                                                           
 متفق علیو. -ْٔ
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 چرا فرزنداف ما صاحل نیکتند؟!

 اختالط پایو ك اساس نبو بالىاست، عالمو ابن قیم می  گوید:
نبػػػو گذاشػػػه زنػػػاف بػػػو اخػػػتالط بػػػا مػػػرداف اسػػػاس   زادآتردیػػػدی نیکػػػت کػػػو 

 شری ىا ك بالىاست، ك از بزرگبین اسباب:
 نزكؿ ؾبازات ىای عمومی، -ُ
 فکاد در امور عامو ك خاصو، -ِ
 کثرت فحشاء ك زنا،  -ّ
بػػػػػداف مػػػػػرتبط اسػػػػػت  نچػػػػػوآمػػػػػرگ عػػػػػاـ ك بیمػػػػػاری ىػػػػػای مکػػػػػری ك  -ْ
 (ْٕ).میشود

  ٍباز اش یه سَزاد، گصیدُ ًطَید...

أىنَّػوي  -صل  اهلل علیو كسػلم  -النًَّ ّْ  عىنً  -رضي اهلل عنو  -عىٍن أىً  ىيرىیٍػرىةى 
 :   (ْٖ).«ال یػيٍلدىغي اٍلميٍؤًمني ًمٍن جيٍحرو كىاًحدو، مىرَّتػىٍجً »قىاؿى

صػل  اهلل علیػو  -مػي گویػد: نػ  االػـر  -رضػي اهلل عنػو  -ترصبو: ابوىریره 
 «.مؤمن از ی  سوراخ، دك بار، گزیده مبي شود»فرمود:  -كسلم 

 یا سخنان چون:ىوشیار باشید  هفر 
 !  دكستت داـر
 !من مثل بقیو نیکتم 
 !باتوعركسی می کنم 

                                                           
 ]الطرؽ اغبكمی [. -ْٕ
 (ُّّٔخبارل:) -ْٖ
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 !بو ىدفت می رسامبت 
 !رازت را افشا مبی کنم 
 !  خوشبختت می ساـز
 !...من با دیگراف متفاكمت 
 !...تصویرت را بفرست 
 !بی تو زندگی ىیچو 
 ...عاشقتم! 

ایػػػن حػػػرؼ ىػػػای یػػػج گػػػرگ اسػػػت بػػػرای پرنػػػدگاف بػػػی جػػػاف، آنگػػػاه کػػػو 
 دىانش برد، دیگر راىی برای زنده ماندف نیکت.را  اكنزدیج 

یػػػج زف مػػػؤمن، ىیچگػػػاه تصػػػویرش را بػػػو مػػػرد نػػػاؿبرمی مبػػػی فرسػػػتد، اگػػػر 
مردی می خواىد با زنی ازدكاج کند، لبکت رضػایت طػرفج، كاجػازه كلػی را 

 با خود داشتو باشد.
 خَاّسم، د ابت، د ابت!!!

 كایت مي کند کو فرمود:اینگونو ر  -رضي اهلل عنها  -خبارم از عائشو 
ػػا أىنٍػػػزىؿى اللَّػػوي: » ػػاًجرىاًت اأٍليكىؿى لىمَّ ػػاءى اٍلميهى ػػرًًىنَّ }یػىػػٍرحىمي اللَّػػوي ًنکى كىٍلیىٍضػػرًٍبنى خًبيمي

ٍرفى ًّٔىا {عىلى  جيیيؤًًّنَّ   «.فَّ شىقٍَّقنى ميريكطىهينَّ فىاٍختىمى
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یػن آیػو را ا اهللزناف مهػاجرین اكؿ را رضبػت کنػد. ىنگػامي کػو  اهلل»معت: 
ػػرًًىنَّ عىلىػػ  جيیيػػؤًًّنَّ }نػػازؿ کػػرد:  پارچػػو ىػػام )عبػػا( خػػود را  {كىٍلیىٍضػػرًٍبنى خًبيمي

  (ْٗ).«پاره کرده ك از آف طبار ك حجاب ساختند
خػػواىر مػػن! نگػػو کػػو مػػا کجػػائیم ك آّٗػػا کجاینػػد، ك چگونػػو مػػي تػػواف بػػو 

 مرتبو آناف رسید. شاعرم مي گوید:
 ا مثلهم فتشبهوا بالرجاؿ إف مل تکونو 

 إف التشبو بالکراـ فالح
اگر مانند آناف نیکػتید ال اقػل خػود را بػو آنػاف شػبیو سػازید چػوف »معت: 

 «.شباىت كرزیدف بو کريباف عج رستگارم است
 مي فرماید: اهللخواىر من! 

ػػٍؤًمًنجى یيػػٍدًنجى عى } ػػاًء اٍلمي ىٍزكىاًجػػ ى كىبػىنىاتًػػ ى كىًنکى ػػا النَّػػً ُّ قيػػل ألّْ لىػػٍیًهنَّ ًمػػن یىاأىیػُّهى
ػػا ) ػػافى اللَّػػوي غىفيػػورنا رًَّحیمن بًیػػًبًهنَّ ذىلًػػ ى أىٍدىنى أىف یػيٍعػػرىٍفنى فىػػالى یػيػػٍؤذىٍینى كىالى  {(ٗٓجىالى

 [.ٗٓ]األحزاب: 
ام پیػػػػامرب بػػػػو زنػػػػاف ك دخػػػػباف خػػػػود ك زنػػػػاف مؤمنػػػػاف بگػػػػو کػػػػو : »یعنػػػػی

بػوده ك خویشه را بو جلباب فرك پوشند کو اینکار برام شناساندف آّٗا ّٔب 
آمرزنػػػده ك مهربػػػاف  اهللدر نتیجػػػو مػػػورد آزار ك اذیػػػت قػػػرار لبواىنػػػد گرفػػػت ك 

 «.است

                                                           
 ]این حدی  را اماـ خبارم در صحیح خود ركایت الرده است[. -ْٗ
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این آیو دستورم است برام »مي گوید:  -رضي اهلل عنهما  -ابن عباس 

زنػػػاف مػػػؤمنج تػػػا اگػػػر بػػػرام کػػػارم از خانػػػو خػػػارج شػػػدند صػػػورت خػػػود را بػػػا 
 «.جلباب سر خود بپوشانند

دلیل بو این مکئلو امر داده است کو بو سػب ك زناف مؤمنج را بو این  اهلل
عفػػت شػػهرت یافتػػو ك اىػػل سػػوء در آنػػاف طمػػع نیاكرنػػد. پػػس خػػود ببینیػػد ك 
بنگرید کو نبو زنػاخ کػو در کوچػو ك خیابػاف مػورد اذیػت ك آزار قػرار میگثنػد 
نبػو ك نبػو از متربجػػات ك   حجػا  مػػي باشػند کػو از لبػػاس عفػت ك اسػػالـ 

 بدر آمده اند.
  ىرم بدان کو:خوا
 ...حجابت عبادت است نو عادت 
 حجابت زینتت است 
 كرضایت اهلل تعالی استتحجابت كسیلو ّٔشت رفتن ، 
 حجاب یعنی پوشش، پاکی كعفیفو بودف 
 زنی بی حجاب مانند شهر بی دكکاف است 
 حجابت نشانو زف بودف كشجاعتت ىکت 
 كتقوای آف است، شعار اسالـ حجاب زف مکلماف 
 حیاء كعفت آف است ل احتشاـ،دلی ،حجاب زف 
 حجاب، قبل از حکاب با پركدگار، دلیلی برای آرامش قلب است 
 حجاب سبب سباییز زف با رسوخ، با زناف متربج در این عصر است 
  کوتاه ترین راه برای رسیدف بو ّٔشت زف است.  ،حجابكباالخره؛ 
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 ودام ّا اًد؟! ضسایظ د ا  ضسع اها 

 عالمو ابن عثیمج می گوید:
مػػي فرمایػػد:  اهللچػػوف حجاا ب ي تياامه بداار يااذ  ند  اام    ااذ      - 1

بًیػػًبًهنَّ } [. ك جلبػػاب نبػػاف لبػػاس ٗٓ]األحػػزاب:  {یيػػٍدًنجى عىلىػػٍیًهنَّ ًمػػن جىالى
بلنػػدم اسػػت کػػو نبػػو بػػدف را سػػب مػػي کنػػد ك إدنػػاء بػػو معنػػام رىػػا سػػاخه ك  

 کشیدف است. در نتیجو حجاب شرعي نبو بدف را مي پوشاند.
چوف غرض از  ، ب ي تذ ضخيم يوده و نقيق و شف ف نب شذحج - 2

حجػػاب نبػػاف سػػب اسػػت. در نتیجػػو ىنگػػامي کػػو لباسػػي بػػدف را سػػب نکنػػد 
حجاب خوانده مبي شود. چوف این لباس جلػوم رؤیػت را نگرفتػو ك حجػا  

 در مقابل انرتار ؿبکوب مبي شود.
ي دتن لب س يخودي خود نب تذ زت مه يوده و ددندي ننا  با    - 3
كىالى }مػي فرمایػد:  اهللچػوف ، ه ي شذ  ار دناا ن ند يخاود جکاد   اذ     جذدي

ػػایػيٍبػػًدینى زًینىػػتػى  هى ػػرى ًمنػٍ ػػرى }[. ك معػػت: ُّ]النػػور:  {... هينَّ ًإالَّ مىػػا ظىهى مىػػا ظىهى
ػػا هى آف اسػػت کػػو بػػدكف قصػػد ك عمػػد باشػػد. پػػس اگػػر خػػود ایػػن لبػػاس  {ًمنػٍ

خوانػػده مبػػي شػػود. چػػوف زینػػت باشػػد مبػػي تػػواف آف را پوشػػیده ك حجػػاب نیػػز 
 حجاب آف است کو از ظاىر شدف زینت در مقابل اجانب جلوگثم کند.

حج ب ي تذ و يع يوده و ت   نب شذ ت  پيمه و ي آماذيه با     - 4
 يذ  و دم  ن فم ر دن آ  ند مجيم نک ذ 
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رسػوؿ  لب س ز  ي تذ معط  نب شذ ت   بد جکد م دد  نشاود   - 5
ػػرٍَّت »فرمودنػػد:  -كسػػلم صػػل  اهلل علیػػو كآلػػو  -اهلل  ػػٍرأىةي ًإذىا اٍسػػتػىٍعطىرىٍت فىمى اىٍلمى

ا یػىٍعًت زىانًیى ن  ا كىالىذى  (َٓ).«بًاٍلمىٍجًلًس فىًهيى الىذى
اگػػػػر زخ خػػػػود را بػػػػو عطػػػػر آلػػػػوده ك بػػػػر ؾبلکػػػػي بگػػػػذرد پػػػػس اك »معػػػػت: 

 «.اینگونو ك اینگونو است. یعت زناکار
ػػرٍَّت عىلىػػ  قػىػػٍوـو لًیىًجػػديكا ًمػػٍن أىيبُّىػػا اٍمػػرىأىةو اٍسػػتػىعٍ »ك در ركایػػت دیگػػر:  طىرىٍت فىمى

 «.روًًبهىا فىًهيى زىانًیى ه 
ىر زخ الو خود را بو عطر بیاالید ك بر گركىي بگذرد تا بوم آف »معت: 

 «.را بو مشاـ بشنوند، آف زف زناکار است
دن لب س نب تذ بيچ تش يهه يار لبا س ما دد  وجاود ددشامر       - 6

اینگونػػو آمػػده اسػػت   -رضػػي اهلل عنػػو  -ریػػره چػػوف در حػػدی  ا  ى ،ي شااذ
ػػٍرأىًة  -صػػل  اهلل علیػػو كسػػلم  -لىعىػػنى رىسيػػوؿي اللَّػػًو »کػػو:  ػػ ى اٍلمى الرَّجيػػلى یػىٍلػػبىسي لًٍبکى

ٍرأىةى تػىٍلبىسي لًٍبکى ى الرَّجيلً   «.كىاٍلمى
مػػػػردم را کػػػػو لبػػػػاس زنػػػػاف  -صػػػػل  اهلل علیػػػػو كآلػػػػو كسػػػػلم  -نػػػػ  »معػػػػت: 

 .«رداف را بپوشد لعنت مبوده استپوشیده ك زخ کو لباس م
اٍلميخىنًَّثجى ًمٍن  -صل  اهلل علیو كسلم  -لىعىنى النًَّ ُّ »ك در حدی  خبارم: 

ًت ًمٍن النّْکىاءً   «. الرّْجىاًؿ كىاٍلميتػىرىجّْالى

                                                           
( كقػػػػاؿ : حکػػػػن صػػػػحیح . ِٖٕٔرقػػػػم َُٔ/ٓ( ، كالبمػػػػذل )ُّْٕ، رقػػػػم  ٕٗ/ْأخرجػػػػو أبػػػػو داكد ) -َٓ

 ( .ُّٗٓٗ، رقم  ََْ/ْ( . كأخرجو أیضنا : أضبد )ُِٔٓ، رقم  ُّٓ/ٖكالنکائ  )
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ـبنثج از مرداف، ك مرد  -صل  اهلل علیو كآلو كسلم  - اهللرسوؿ »معت: 

 «.استمبایاف از زّٗا را لعن کرده 
یعػػػت آّٗػػػا کػػػو در لبػػػاس ك قیافػػػو خػػػود نباننػػػد بػػػر خػػػي از زنػػػاف ایػػػن دكر ك 

 زمانو مشأّت مي کنند.
ك ـبنثػج از مػػرداف مػػرداخ ىکػتند کػػو در لبػػاس، تکلػم ك دیگػػر مکػػائل بػػو 

 تعاب العافی  كالکالم .زناف شباىت دارند. نکأؿ اهلل 
  یا شًاى هسلواى بیطتس اش ایي زا ه  خَاٌّد؟

 لم گفتو اند:اىل ع
 .اكلج ککی کو در حـر مککن گزین شد، زف بود 
 ايبػػػاف آكرد، زف  صػػػلی اهلل علیػػو كسػػػلم اكلػػج ککػػػی کػػػو بػػو رسػػػوؿ اهلل
 بود.
 .اكلج خونی کو در راه اهلل رىبت، خوف زف)ظبیو( بود 
 ی طوالنی در قرآنکرمی، سورة النکاء است. سومج سوره 
 بػػا »و بػػار تکػػرار کػػرد: پیػػامرب اسػػالـ در آخػػرین غبرتػػات زنػػدگیش سػػ

 «.زناف بو نیکي رفتار کنید!
 .پس زف مکلماف بعد از این مقاـ ىا دیگر چو چیزی خواىاف است؟
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 ایي پیامک است بسای هتصٍجیي!

ازدكاج یج نعمت اسػت، قیمػت ك قػدر آنػرا مبػی دانػد مگػر ککػی کػو از 
 آف عاجز دباند!

ده باشػد، ك قیمػت قیمت بودف نزًد شوىر را ککی می داند کو طػالؽ شػ
 زف را ککی می داند کو نبکرش را طالؽ داده باشد!

 درد دكری را ککی می داند کو شوىرش كفات یافتو یا در سفر است...
ای متزكجج، ىر غبرتو ی کو با ىم قرار دارید، آنرا نعمتػی از جانػب اهلل 

از  در مکائل خورد ك ریزه بػاىم اخػتالؼ نکنیػد، دنبػاؿ انتقػاـ تعالی بدانید،
نبدیگر نباشید، عیب نبدیگر را ـبفی کنید كآنػرا بػثكف از خانػو نکشػید، بػا 

 ىم خبندید، اطفاؿ تانرا با ىم تربیو کنید.
 صدا ىایی کو بر نبکر تاف می کشید، گریو ىای بعدی تاف است...

ارزشػػػی کػػػو بػػػرای آّٗػػػا در بػػػودف شػػػاف قائػػػل نیکػػػتید،  در نبودشػػػاف دیوانػػػو 
 خواىید شد...
آغػوش دیگػرل را تصػور  كقّ در آغوش نبکرت ىکّ،کلماف؛ بلو زف م
 این آغوش را آرزك م  الردل! شاید اگر در آف آغوش بودل، نكن،

ىػػم آغوشػػ  بػػا نبکػػر بػػا تصػػور الکػػ  دیگػػر یػػ  نػػوع خیانػػت بػػو شػػری  
زنػدگ  اسػت ك نبػاف تػػو مانػده عشػق ك احکػاس را نیػػز از بػج مػ  بػػرد ك 

 ك مالؿ آكر م  گرداند.زندگ  زناشوىي را بیش از پیش سرد 
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پػػس بػػو جػػال آف الػػو بػػو خػػاطر فػػرار از نقطػػو ضػػعف شػػری  زنػػدگ  ىػػم 
آغوشػػ  الکػػ  دیگػػر را در سػػر بپػػركراىن، عاقالنػػو تػػر اسػػت الػػو بػػو نقػػاط 

 مثبت اك بیندیش .
 ٍضایت ضَّستاىک زا،  زن وٌید

نبیشػػػو كضػػػعیت شػػػوىرتاف را درک کنیػػػد، بػػػو قػػػوؿ عامیانػػػو، حػػػاؿ جیػػػب 
 خبورید، بیاشامید، لباس بگثید ك...شوىرتاف را دیده، 

 پکیمان گفتو اند:
 قیمت درختاف ىنگاـ بو سر رسیدف میوه معلـو می شود!
 زن ىنگام ف ر هفادو بودن شوىرش معلوم می شود!

 مرد ىنگاـ مریضی نبکرش معلـو می شود!
 معلـو می شود! درگث شدفدكست ىنگاـ 

 شود.علـو می م كامتحاف مؤمن ىنگاـ ابتالء
آیززا دهسززت نززدار  داسززتانی از اسززما  را برایززت بگززوی  کززو چگونززو بززا 

 شوىر نادارش رفتار می کرد  ه هضعیت شوىرش را درک می نمود؟:
، كىمىا لىوي ًق  ري ا قىالىٍت: تػىزىكَّجىًت الزُّبػىیػٍ عىٍن أىظٍبىاءى بًٍنًت أىً  بىٍكرو رىًضيى اللَّو عىنػٍهيمى

ٍلي  ػرى فػىرىًسػًو. فىكيٍنػتي أىٍعلًػفي األىٍرًض ًمٍن مىاؿو كىال فبى ػرى نىاًضػحو كىغىیػٍ ػٍيءو غىیػٍ ، كىالى شى وؾو
ػافى ىبىٍبًػزي  ، كىالى فػىرىسىوي، كىأىٍستىًقي اٍلمىاءى، كىأىٍخرًزي غىٍربىوي كىأىٍعًجني، كىملٍى أىاليٍن أيٍحًکني أىٍخًبزي

، كىاليٍنػػػتي أىنٍػقيػػػلي  ػػػنَّ ًنٍکػػػوىةى ًصػػػٍدؽو ػػػارىاته ًب ًمػػػنى األىٍنصىػػػاًر، كىالي النػَّػػػوىل ًمػػػٍن أىٍرًض  جى
عىلى  رىٍأًسي، كىًىػيى ًمػتّْ  -صل  اهلل علیو كسلم  -الزُّبػىٍثً الًَّا أىٍقطىعىوي رىسيوؿي اللًَّو 

، فىًجٍئػػتي یػىٍومنػػا كىالنػَّػػوىل عىلىػػ  رىٍأًسػػي، فػىلىًقیػػتي رىسيػػوؿى اللَّػػًو  ػػاو  -عىلىػػ   ػيليثىػػٍي فػىٍرسى
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: ًمػ كىمىعىػوي نػىفىػره  -صل  اهلل علیو كسػلم  « ًإٍخ ًإخٍ »نى األىٍنصىػاًر، فىػدىعىاًخ، َّيَّ قىػاؿى

رىتىػػػوي،  ػػػرى كىغىیػٍ ػػػٍرتي الزُّبػىیػٍ ػػػاًؿ، كىذىالى ػػػوي، فىاٍسػػػتىٍحیػىٍیتي أىٍف أىًسػػػثى مىػػػعى الرّْجى ٍلفى لًیىٍحًملىػػػًت خى
ػػػػوؿي اللَّػػػًو  ػػػػرى النَّػػػػاًس، فػىعىػػػػرىؼى رىسي ػػػافى أىٍغیػى أىخّْ قىػػػػًد  -صػػػػل  اهلل علیػػػػو كسػػػػلم  -كىالى

: لىًقیىػًت رىسيػوؿي اللَّػًو اٍستىٍحیػى  ػرى فػىقيٍلػتي صػل  اهلل علیػو  -ٍیتي فىمىضى ، فىًجٍئتي الزُّبػىیػٍ
ػػػػػبى  -كسػػػػػلم  ػػػػػره ًمػػػػػٍن أىٍصػػػػػحىابًًو، فىأىنىػػػػػاخى ألىراٍلى كىعىلىػػػػػ  رىٍأًسػػػػػي النػَّػػػػػوىل، كىمىعىػػػػػوي نػىفى

: كىاللَّػًو غبىىٍمليػً  النػَّػ ، فػىقىػاؿى رىتى ى ػدَّ عىلىػيَّ فىاٍستىٍحیػىٍیتي ًمٍنوي، كىعىرىٍفتي غىیػٍ ػافى أىشى وىل الى
ػػلى ًإبىَّ أىبيػػو بىٍكػػرو بػىٍعػػدى ذىلًػػ ى خًبىػػاًدـو تىٍكًفیػػًت  َّّ أىٍرسى ػػ ًمػػٍن رياليوبًػػً  مىعىػػوي، قىالىػػٍت: حى

  (ُٓ).ًسیىاسى ى اٍلفىرىًس، فىكىأىمبَّىا أىٍعتػىقىًت 
ترصبػو: اظبػاء دخػب ابػوبكر رضػي اهلل عنهمػا مػي گویػد: زبػث بػا مػػن ازدكاج  

حػػاب الػػو سػػز اسػػب ك شػػبم الػػو آب مػػي الشػػید، ىػػیچ نػػوع سػػرمایو الػػرد در 
ام اعػػم از بػػرده یػػا چیػػز دیگػػرم، در ركم زمػػج نداشػػت. مػػن اسػػب اش را 
علػػػف مػػػي دادـ ،آب مػػػي الشػػػیدـ، دلػػػوش را مػػػي دكخػػػتم ك آرد، طبػػػث مػػػي  
الػػػػردـ. امػػػػا نػػػػاف پخػػػػه را خػػػػوب مبػػػػي دانکػػػػتم. بػػػػدین جهػػػػت، تعػػػػدادم از 

ي پختنػػد. بکػػیار خػػو  بودنػػد، بػػرامی نػػاف مػػ نبکػػایگاف انصػػارم مػػن الػػو زنػػاف
آنػػػرا بػػػو اك  -صػػػل  اهلل علیػػػو كسػػػلم  -رسػػػوؿ اهلل  نبچنػػػج از زمػػػج زبػػػث الػػػو

كاگػػذار الػػرده بػػود )تػػا صػػرفان ازآف اسػػتفاده النػػد ك مالػػ  آف نبػػود( ك دك سػػـو 
فرسنا بػا مػا فاصػلو داشػت، ىکػتو مػي آكردـ. یكػي از ركزىػا الػو ىکػتو ىػا 

الػػو   -صػػل  اهلل علیػػو كسػػلم  -مػػي آمػػدـ بػػا رسػػوؿ اهلل بػر سػػـر بػػود ك داشػػتم 

                                                           
 (ِِْٓ)خبارل: -ُٓ
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صػل  اهلل  -تعداد زیادم از انصار، نبراىش بودند، برخورد مبودـ. آكبضػرت 

یعػػػػت خواسػػػػت شػػػػبش را « إخ إخ»مػػػػرا صػػػػدا زد ك گفػػػػت:  -علیػػػػو كسػػػػلم 
اما من شـر الردـ الػو بػا مػرداف، نبػراه   خبواباند تا مرا پشت سرش سوار الند.

. عػالكه بػػر  ایػن، از آقبػػا الػو زبػػث بػا غػثت تػػرین مػردـ بشػػمار مػي رفػػت، شػـو
ىػػػػػم  -صػػػػػل  اهلل علیػػػػػو كسػػػػػلم  - اهللبیػػػػػاد اك ك غػػػػػثت اش افتػػػػػادـ. رسػػػػػوؿ 

دانکت الو من خجالت مي الشم. لذا بو راىش ادامو داد. من نزد زبث رفتم 
الػػو چنػػد نفػػر از یػػارانش نیػػز   -صػػل  اهلل علیػػو كسػػلم  - اهللك گفػػتم: رسػػوؿ 

. شػػبش را خوابانػػد تػػا بػػر آف نبػػراه اك  بودنػػد، مػػرا دیػػد الػػو ىکػػتو بػػر سػػـر داـر
. اما من خجالت الشیدـ. عالكه بر آف، بو یاد غثت ات افتادـ.  سوار شـو

الػػو ضبػػل ىکػػتو ىػػا بػػر سػػرت، از سػػوار شػػدف بػػػا   اهللزبػػث گفػػت: سػػوگند بػػو 
 برامی دشوارتر بود. -صل  اهلل علیو كسلم  -رسوؿ االـر 

 -ابػوبكر  ؛عي داشػتم تػا اینكػو سػراقباـ، پػدـرچنػج كضػاظبػاء مػي گویػد: 
؛ خػػدمتگزارم بػػرامی فرسػػتاد الػػو الارىػػام اسػػب را اقبػػاـ مػػي -رضػػي اهلل عنػػو 

 داد. اك با این الار، گویا مرا آزاد ساخت.
 :اهلل سوالی پرسید ك گفت ج زف از شیا آلبانی رضبوی

تم ك شػػب  ای شػػیا قبػػل از ازدكاج، مػػن جػػوانی بػػودـ نبیشػػو ركزه مػػی گػػرف
امػػػػا االف آف ، لػػػػذت تػػػػالكت قػػػػرآف را احکػػػػاس مػػػػی کػػػػردـ، گػػػػذاری داشػػػػتم

 !حالكت گذشتو را گم کرده اـ
مػػی  اهلل فرمودنػػد: چػػو خػػرب از شػػوىرت آیػػا بػػو امػػور كی اىتمػػاـ شػػیا رضبػػو

 كرزید؟
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ركزه، مباز ك حالكت زف جواف گفت: ای شیا من از مشا در مورد قرآف، 

 در عبادت سواؿ می کنم مشا از من در مورد شوىـر می پرسید؟
شػػیا فرمػػود: بلػػو تػػا مشػػا بدانیػػد کػػو چػػرا بعضػػی از زنػػاف حػػالكت ك تػػا ث 

 عبادت را حاصل مبی کنند
 : رسوؿ اکـر صل اهلل علیو كسلم فرمودند

دي اؼبرأة  حالكة ا يباف»   «.حَّّ تؤدّْم حقَّ زكجها كال ذبى
مبػػػی یابػػػد تػػػا زمػػػانی کػػػو حػػػق  زف حػػػالكت ك شػػػثینی  عبػػػادت را»یعنػػػی: 

 (ِٓ).«شوىر را ادا نکند...
 ضوا و ا ٍ شًاى سلف غاهح و ا!

 امػػػا زنػػػانی را دارمی کػػػو دركغ گفػػػه عػػػادت عائشػػػو دركغ مبػػػی گفػػػت ،
 شاف شده!

  فاطمو غیبت ککی را مبی کرد، اما زناف ما غیبت مبج زنػدگی شػاف
 شده!
  آبػػػرك ریػػػزی دیگػػػراف نبػػػود، امػػػا زنػػػاف مػػػا آبػػػرك ریػػػزی را خدهبػػػو دنبػػػاؿ

 شجاعت كزیرکی می پندارند!
   آّٗػػا بػػو حػػدی در شػػب مبػػاز مػػی خوانػػد کػػو قػػدمهای آنػػاف كـر مػػی

 کرد، اما زناف ما مباز صبح را قضایی می خوانند!

                                                           
 .ُّٗٗصحیح البغیب  -ِٓ



 85 .......................................!ازپیامبرت بیاموز دخترم؛  
  آّٗا در دؿ شاف کینو ای با زنػاف دیگػر كجػود نداشػت، امػا زنػاف مػا

 دؿ صافی از کینو ندارند!
   آناف بزرگاف را احباـ، كبػر اطفػاؿ مشػفق بودنػد، اینػاف خجالػت مػی

 کشند کو اطفاؿ دیگراف را ناز كنوازش دىند!
  ،آناف دك کاسو غذا می پختند، یکی برای خود كیکی بػرای نبکػایو

 اما زناف ما از این عید تا عید دیگر، با نبکایو حرؼ مبی زنند!
 امػا زنػاف مػا قلبشػاف از  در قلب آناف ذره ای از کرب كجود نداشػت ،

 کرب سیاه گردیده!
  ،آنػػاف ىنگػػاـ مصػػیبت صػػرب مػػی کردنػػد، امػػا زنػػاف مػػا ىبػػن پػػاره کػػرده

 كموىای خود را کنده می کنند!
 كصلح بودند، اما زناف ما، قوالن كعمالن  ،آناف قوالن كعمالن در اصالح

 در زبریب نبدیگر اند...
 داـر کو:را بیاف ناف مکلماف؛ آیا برای مشا سخنی زن

ال یصػلح »مػي گویػد:  -رضبػو اهلل  -اماـ داراؽبجػره، امػاـ مالػ  بػن انػس 
 «.آخر ىذه األم  إال دبا صلح بو أكؽبا

آخر این امػت جػز بػو آنچػو اكؿ ایػن امػت اصػالح شػد، اصػالح » یعنی:
ك آنچػػػو اكؿ ایػػػن امػػػت بػػػو كسػػػیلو آف اصػػػالح گردیػػػد عمػػػل بػػػو  «. مبػػػي گػػػردد
بػػود ك آنچػو بػػر  -  اهلل علیػػو كآلػو كسػلم صػل -ك سػنت رسػػولش  اهللالتػاب 

مکػػلماف در ایػػن راه كاجػػب اسػػت ایػػن اسػػت الػػو بػػو التػػاب ك سػػنت بػػو فهػػم 
 لف صاحل ك منه  آف ىا عمل مباید.س
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  یا ضوا زا اش شًاى غاهحِ خبس ًدّن!

رسوؿ اهلل صلی اهلل علیو كسلم در حدی  صحیحی فرمودند کو: آیا مشػا 
؟! فرمػػود: ىػػر زنػػی کػػو دكسػػت دارنػػده را از زنػػاف تػػاف در ّٔشػػت خػػرب ن کػػاـز

شػػػوىرش باشػػػد، ك زیػػػاد فرزنػػػد زا)بکػػػیار فرزنػػػد بػػػدنیا آكرد(، ك ك قتػػػی کػػػو بػػػا 
شػػػوىرش نبػػػػدردی کنػػػػد یػػػا شػػػػوىرش از كی خفػػػػو باشػػػد بگویػػػػد: دسػػػػتامن در 

زد تػػػا اینکػػػو تػػػو از مػػػن راضػػػی دسػػػتت... در چشػػػمامن ىرگػػػز سػػػرمو لبػػػواىم 
 (ّٓ).نگردی

هحلااِ ای،  زس لااس ى  بٌگسیااد چااِ عاااهو   ز واادام    

 دی   از  تا  ز  ً ا اضتسان وٌیدٍد

زناف صحابو در جکتجوی ؾبالس پیامرب می بودند، از كی می خواسػتند 
عىػٍن تا ركزی را برای تدریس آّٗا مقرر کنػد: امػاـ خبػاری ركایػت مػی کنػد کػو: 

ػػًعیدو اػٍبيػػٍدرًمّْ  ػػاءي لًل -رضػػي اهلل عنػػو  -أىً  سى : قىالىػػًت النّْکى صػػل  اهلل  -نَّػػً ّْ قىػػاؿى
، فػىوىعىػػدىىينَّ  -علیػو كسػػلم  ػػاؿي فىاٍجعىػٍل لىنىػػا یػىٍومنػػا ًمػٍن نػىٍفًکػػ ى : غىلىبػىنىػا عىلىٍیػػ ى الرّْجى

ػػا قىػػاؿى ؽبىيػػنَّ:  ػػافى ًفیمى مىػػا ًمػػٍنكينَّ اٍمػػرىأىةه »یػىٍومنػػا لىًقػػیػىهينَّ ًفیػػًو، فػىػػوىعىرتىهينَّ كىأىمىػػرىىينَّ، فىكى
ـي  ىال ى ن ًمٍن كىلى  فػىقىالىػًت اٍمػرىأىةه: كىا ٍػنىتػىػٍجً؟ «. ًدىىا ًإالَّ الىافى ؽبىىػا ًحجىابنػا ًمػنى النَّػارً تػيقىدّْ

 :   (ْٓ).«كىا ٍػنىتػىٍجً »فػىقىاؿى
مي گوید: زناف خطاب بو ن   -رضي اهلل عنو  -ترصبو: ابوسعید خدرم 

گفتنػد: مػرداف تػو را تصػاحب مبػوده )ك بػرام   -صل  اهلل علیو كسلم  -االـر 
                                                           

 ]الکلک  الصحیح [. -ّٓ
 (.َُِ)خبارل: -ْٓ



 87 .......................................!ازپیامبرت بیاموز دخترم؛  
باقي نگذاشتو اند. فرصا بػو مػا اختصػاص بػده تػا نػزد مشػا حاضػر ما ( كقا 

ركزم را بػػرام آنػػاف تعیػػج مبػػود.  -صػػل  اهلل علیػػو كسػػلم  -شػػومی. رسػػوؿ اهلل 
ىػر زخ الػو سػو فرزنػد خػود را از دسػت بدىػد، آنػاف، »)ك در آنركز( فرمػود: 

«. در ركز قیامػػت بػػرام مادرانشػػاف حجػػا  در برابػػر آتػػش دكزخ خواىنػػد شػػد
زخ گفػػػت: اگػػػر دك فرزنػػػدش را از دسػػػت بدىػػػد بػػػاز ىػػػم آّٗػػػا حجػػػاب مػػػي 

 «.بلي»فرمود:  -صل  اهلل علیو كسلم  -شوند؟ آكبضرت 
 از این ره گفتو اند: 

ىرگاه زف در علـو دینی جاىػل باشػد، نبکػرش را بػو زضبػت مػی انػدازد، »
 «.كفرزنداف را فاسد می کند، كامت را ىالک می مباید

ه ىای فراگثی علم را بکیار آساف مبوده، كبرای ىػیچ زف امركز اینبنت را
 عذر باقی مبی ماند.

ىر دانشمندی اغبمدهلل در فضای ؾبازی فعالیػت دارد، حػد اقػل كاتکػب 
دارد، این زف مکلماف می تواند سواالت دینی خود را از كی بپرسػد، از كی 
تقاضػػػا کنػػػد کتػػػاب حػػػدیثی بػػػرای آف )حتػػػی اگػػػر ركز یػػػج حػػػدیثی کػػػو ىػػػم 

 شده(، شركع مباید.
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 ذالمو م ةل بن ىاد  الوداذی می گوید: 

مػػػن زنػػػػاف مکػػػلماف را نصػػػػیحت مػػػػی کػػػنم کػػػػو بػػػػو ؾبالکػػػت زنػػػػاف صػػػػاغبو 
اشػػػػباک مباینػػػػد، چػػػػوف بػػػػدین در ايبػػػػاف آّٗػػػػا افػػػػزكده مػػػػی گػػػػردد، كعلػػػػم كفقػػػػو 

  (ٓٓ).كبصثت آّٗا زیاد می گردد
 شیخ ذةدالعبیب بن باز می گوید:

ت دینی حاضر نباشد كسخنرانی ىا را گوش ندىد، اگر انکاف در جلکا
كبػػػػو گفتػػػػو ىػػػػای اىػػػػل علػػػػم تػػػػوجهی نکنػػػػد، پػػػػس بػػػػر غفلػػػػتش افػػػػزكده شػػػػده، 
كسػػػنگدلی كی بیشػػػب مػػػی شػػػود، تاجػػػایی کػػػو بػػػر كی مهػػػر سػػػیاىی زده مػػػی 

 شود، كدر زمره غافالف قرار می گثد.
 ه این توصیو ا  است از جانا من  کوتاه اما ور معنی:

ادی کػػػو درس مػػػی خوانیػػػد، مشػػػکلی نیکػػػت، امػػػا متوجػػػو در نػػزد ىػػػر اسػػػت
 باشید کو عاشق استاًدتاف نشوید. این حرؼ را مدتی با خود فکر کنید.

یدى جسن تاى ه  ضَ ،  ًاسا  هباس  وِ سبب بیسٍى وط

 ًپَضید

 شیخ مقمد صالح العثیمین می گوید:
پطلػػػػونی کػػػػو جکػػػػم زف را مبػػػػایش دىػػػػد، كسػػػػبب ربریػػػػج شػػػػهوت گػػػػردد، 

را بػػػزرگ مبػػػایش دىػػػد، پػػػس پوشػػػیدف آف شػػػامل حػػػدی  ذیػػػل  كاعضػػػای بػػػدف
 است کو:

                                                           
 [.ْْٕ/ِ]غارة األشرط : -ٓٓ
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ػلَّم: ىریرة قىػاؿكعن أبی  فىاًف ًمػٍن »: قىػاؿ رسيػوؿي اللَّػو صىػٌل  اهللي عىلىٍیػًو كسى ًصػنػٍ
ا: قػىٍوـه معهم ًسیاطه الأٍذنىاًب اٍلبقىًر یىٍضرًبوفى ًّٔػا النَّػاس، كًنکػاء  أىًل النَّاًر مٍل  أرىنبي

ًػػػػ ػػػػهينَّ الىأٍسػػػػًنمً  اٍلبيٍخػػػػًت اؼبائًلىػػػػً  ال الاسػػػػیاته عارًیػػػػاته فبي ، ريؤيكسي یالته مىػػػػاًئالته
ا ا كالىذى    (ٔٓ).«یىٍدخهلنى اعبنَّ ، كال هًبٍدفى روبىهىا، كإفَّ روبىهىا لىیيوجىدي ًمٍن مًکثىًة الذى

 از ابو ىریره رضي اهلل عنو ركایت است کو: یعنی:
ز اىػل دكزخ انػد کػو آّٗػا رسوؿ اهلل صلي اهلل علیػو كسػلم فرمػود: دك نػوع ا

تازیانػػو ىػػایي ماننػػد دمهػػام گػػاك اسػػت ك را ندیػػده اـ: گركىػػي کػػو نبراىشػػاف 
بوسیلوء آف مردـ را مي زنند ك زناخ اند نیمو برىنو کو خػود منحػرؼ بػوده ك 
دیگراف را نیز منحرؼ مي سازند. سرىایشاف مانند کوىػاف شػب خبػا )نػوعي 

و است کو نو بو ّٔشت داخل مي گردند ك شب قوم ك دراز گردف( سبایل یافت
نو بوم آف را در میابند، در حالیکو بوم آف از مکث اینقػدر ك اینقػدر درک  

 کرده مي شود.
 ى)بخػَظ فسشًد  ختس( بفْواًید وِ:تا بِ فسشًداىک

ىیچگػػػاه جلػػػو تػػػر از مػػػرداف قػػػدـ نگػػػذارد، نبیشػػػو در پشػػػت مػػػرداف  -ُ
 ركد...بایکتد، كبگذارد آناف بركند، سپس این ب

 با پکر عمو، خالو، ماما كپکر نبکایو دستپرسی نکند -ِ
 دائما در گفتار كمزاح حد اعتداؿ را مراعت مباید -ّ
 ىرگز با مرد ناؿبرمی در یج فضای خالی نباشد -ْ

                                                           
 بركایت اماـ مکلم. -ٔٓ
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و دكر تػػری را بػػج خػػود یشػػو در كقػػت حػػرؼ زدف بػػا ککػػی، مکػػافنب -ٓ

 كبج آف شخص انتخاب مباید
ایکػػتاده  ا پشػػت سػػر پػػدرش نبیشػػو اك را در صػػف مبػػاز، در ّٕلػػو، یػػ -ٔ
 کن
 نبرای دكستانش از مزاح ىای زیاد جلوگثی کند -ٕ
 آداب راه رفه را برایش تعلیم بده -ٖ
 دكستاف ناباب را از کنارش دكر کن -ٗ

 نبیشو شب ىا، از كی عملکرد نباف ركزش را بپرس -َُ
 شب ىا از تصمیم فردایش از اك سواؿ کن -ُُ
د، مکػانش را بػرای برایش بفهماف کو اگر بزرگاف كارد خانو مػی شػون -ُِ

 آّٗا زبلیو مباید
لباسػػی کػػو بػػر تػػن مػػی کنػػد، مواظػػب بػػاش کػػو چػػو لباسػػی اسػػت، آیػػا  -ُّ

 لباسی است کو اهلل را راضی میکازد یا اینکو ناخشنود!
د، از قصػػو كقتػػی کػػو از دكکػػاف دار چیػػزی مػػی خػػر بػػرای آّٗػػا بگوییػػد  -ُْ

 ىای زیاد دكری جوید
، نػػاؿبرمش ىکػػتند، ك شبػػرای آّٗػػا بگوییػػد کػػو مػػرداف بػػثكف سػػز پػػدر  -ُٓ

 آناف)سز سالـ( حبرفد  بوكجود دارد، پس نباید  در آّٗا مرضً 
 برای آّٗا کتابی را مقرر کنید، كبگویید از این كقػت تػا ایػن كقػت... -ُٔ

 آنرا مطالعو مباید
 تقکیم اكقات برای آّٗا بکازید -ُٕ
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مقػػرر   هبػػرای اقبػػاـ دادف کػػار خػػوب ك موافػػق شػػرع، بػػرای آّٗػػا جػػائز  -ُٖ

 را با فرزندانشاف می کردند رلف این کاکنید، چوف س
 برای آّٗا داستاف ىای صحابیات ك زناف سلف را خبوانید -ُٗ
آنػاف زنػدگی  بػوبرای آّٗا قرآف را با معنیش تعلیم دىید، سػپس قػرآف  -َِ

 را خواىد آموخت
کػو کتػب عقیػدتی را بػػا تػا حتػی االمکػاف،  بگوییػد  تػاف بػرای فرزنػداف -ُِ

 .متوف آف حفظ کنند
 س  لت وٌید ز پَضیدى هبا

 ( ركایتی را می آكرد کو:ِْْ/ُْ): اماـ قرطبی در تفکثش
زنػػػانی نػػػزد عائشػػػو رضػػػی اهلل عنهػػػا آمدنػػػد درحالیکػػػو لبػػػاس نػػػازکی بػػػر تػػػن 

 داشتند. عائشو برای آّٗا گفت:
 .!اگر مشا زناف مؤمنو ىکتید، پس این لباس زناف مؤمنات نیکت

كسػلم بػػرای لبػػاس زنػػاف مػا در نصػػوص دارمی کػػو رسػوؿ اهلل صػػلی اهلل علیػػو 
حد كمرز شرعی بیاف کرده، از این معلـو مػی شػود کػو حتػی پوشػیدف لباسػی  

 کو اعضای بدف را بطور کامل بپوشاند، از ايباف است.
 تَ چِ وس  ّست  وِ بسای هي ًػیحت ه  وٌ !

 شیا عبدالرضبن سعدی می گوید: 
بلند  ککی کو نصیحت می شود اگرچو سنش بزرگ، قدر كمرتبو علمی اك

بوده باشد، در مقابل نصیحت کننده عکس العملی نشاف ندىد، كخفو 
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یرد كسپاس گزار كقهر نگردد، بلکو نصیحت اك را بو سر كچشم بپذ

 ٕٓ.نصیحت کننده باشد
كىاٍلعىٍصًر }متعاؿ مي فرماید:  اهللنصیحت یکي استوانو ىام اسالـ است، 

نکىافى لىًفي خيٍکرو )ُ) الًَّذینى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّاغبًىاًت كىتػىوىاصىٍواٍ ( ًإالَّ ِ( ًإفَّ اٍ ً
سوگند بو عصر ]غلبو حق »]العصر[ یعت:  {(ّبًاغبٍىقّْ كىتػىوىاصىٍوٍا بًالصَّرٍبً )

بر باطل[، الو كاقعا انکاف دستخوش زیاف است، مگر الکاىن الو گركیده ك  
توصیو  الارىال شایکتو الرده ك نبدیگر را بو حق سفارش ك بو شكیباىي 

 «الرده اند.
. قالوا: ؼبن یا «الدین النصیح »پیامرب صل  اهلل علیو كسلم فرموده است: 

 «.هلل كلكتابو كلرسولو كألئم  اؼبکلمج كعامتهم»رسوؿ اهلل؟ قاؿ: 
 .«دین عبارت از نصیحت ك خث اندیشي است»یعت:  

 گفتند: برام چو ککي؟
ام پیشوایاف مکلماف ىا، ك برام کتابش ك رسولش كبر  اهللفرمود: برام 

 ٖٓ.كبرام نبوء مکلمج
بایعتي »ركایت شده کو مي گوید:  -رضي اهلل عنو-از جریر بن عبد اهلل 

كإیتاء الزالاة، كالنصح لكل  رسوؿ اهلل صل  اهلل علیو كسلم عل  إقاـ الصالة،
 «.مکلم

                                                           
 (.َِٓ/ُ)اؼبناف اللطیف تیکث( ٕٓ
 بركایت خباری.( ٖٓ
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 با رسوؿ اهلل صلي اهلل علیو كسلم بر ادام مباز ك دادف زکات ك»یعت:  

 ٗٓ.«یحت برام ىر مکلماف بیعت مبودنص
  ز اًتخا   ٍست، استخازُ وٌید

آمػده اسػت کػو  -رضػي اهلل عنػو  -درصحیح خبػارم از ابوموسػي اشػعرم 
ػػٍوًء،  »فرمودنػػد:  -صػػل  اهلل علیػػو كسػػلم  -پیػػامرب  مىثىػػلي اعبٍىلًػػیًس الصَّػػاًلًح كىالکَّ

، كىًإمَّا أىٍف تػىٍبتىاعى الىحىاًمًل اٍلًمٍکً  كىنىاًفًا اٍلًكًث، فىحىاًملي اٍلمً  ٍکً  ًإمَّا أىٍف وبيًٍذیى ى
، كىًإمَّػػا أىٍف  ػػدى ًمٍنػػوي روبنػػا طىیّْبىػػ ن، كىنىػػاًفاي اٍلًكػػًث ًإمَّػػا أىٍف وبيٍػػرًؽى  ًیىابىػػ ى ًمٍنػػوي، كىًإمَّػػا أىٍف ذبًى

ًبیثى ن  دى روبنا خى  «.ذبًى
ـً  ،مثػػػاؿ نبنشػػػػج خػػػوب ك بػػػد»ترصبػػػو:   ماننػػػػد حامػػػل ميشػػػ  ك دمنػػػػده دى

آىنگر است. حامل مش  یا بو تو مش  مي دىد یا از اك مػي خػرم ك یػا 
اینكػػػو بػػػوم خػػػوش آف، بػػػو مشػػػاـ ات مػػػي رسػػػد. ك دمنػػػده م دىـ آىنگػػػر یػػػا 

 «.لباسهایت را مي سوزاند ك یا بوم بد آف، بو مشاـ ات مي رسد
چیػز سػاده ای  هدتی کو می گزویی  در انتخزاب دهسزت اسزتخاره کنیزد 

نػو تنهػا کػو سػبب كیرانػی دنیاییػت مػی گػردد، بلکػو  دبػ نگفتم، چػوف دكسػت
 آخرتت را ىم كیراف می مباید.

انکػػػػاف در چنػػػػد حالػػػػت پشػػػػیمانی دارد، یکػػػػی از آّٗػػػػا انتخػػػػاب نکػػػػردف 
 دكست خوب است:

                                                           
 متفق علیو.( ٗٓ
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لًػیالن )} ننػا خى ٍذ فيالى ّى لىٍیتىًت ملٍى أىزبًَّ ( لَّقىػٍد أىضىػلًَّت عىػًن الػذّْاٍلًر بػىٍعػدى ًإٍذ ِٖیىاكىیٍػلى

 [.ِٗ - ِٓ]الفرقاف:  {(ِٗءىًخ كىالىافى الشٍَّیطىافي ًلٍْلًنکىاًف خىذيكالن )جىا
ي گػرفتم اك بعػد از اینکػو قػرآف مبػام کاش من فالخ را بػو دكسػا »یعنی: 

بو دستم رسید ك داشتم ىدایت مي شدـ مرا گمراه کرد، آرم شیطاف انکاف 
 «.را خوار ك ذلیل مي مباید

ًل ى كىقىػػاؿى الَّػػًذینى اتػَّبػى } ػػذى ػػا تػىبػىػػرَّؤيكاٍ ًمنَّػػا الى ػػرَّةن فػىنىتىبػىػػرَّأى ًمػػنػٍهيٍم الىمى عيػػواٍ لىػػٍو أىفَّ لىنىػػا الى
ػػػػػػػػػػػرىاتو عىلىػػػػػػػػػػػٍیًهٍم كىمىػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػاؽبىيٍم حىکى ػػػػػػػػػػػم خًبىػػػػػػػػػػػارًًججى ًمػػػػػػػػػػػنى  یيػػػػػػػػػػػرًیًهمي اللٌػػػػػػػػػػػوي أىٍعمى ىي

 (.ُٕٔبقره/){النَّارً 
مػػي  (ف مػػ  گوینػػد: الػػاش بازگشػػّ)بو دنیػػاك)در ایػػن موقػػع( پػػثكا»یعنػػی: 

شػػػتیم تاازآنػػػاف بیػػػزارم جػػػػوییم، نبػػػاف گونػػػو الػػػػو آنػػػاف)امركزه( از مػػػا بیػػػػزارل دا
 والردارىایشػػػػاف را بػػػػو گونػػػػ  اهللجکػػػػتند)كنا آشػػػػنايباف نامیدنػػػػد،آرم(این چنػػػػج 

بػػارم نشػػاف ایشػػاف مػػي دىػػد ك آنػػاف ىرگػػز از آتػػش)دكزخ(  حکػػرت زا كانػػدكه
 «.بثكف لبواىند آـ

 امام ابن الموز  گفتو است:
آف از انتخػػػاب دكسػػػت، اسػػػتخاره مػػػی کردنػػػد کػػػو آیػػػا سػػػلف صػػػاحل قبػػػل 

  (َٔ).؟!یاخث را منحی  دكست انتخاب کنیم شخصی
 
 

                                                           
 [.ٖٗٓ]صف  الصفوة ص: -َٔ
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بْتسیي وازی وِ ضوا  ز گساتسش اساالم ها  وٌیاد،     

 بسیاز فسشًد  ٍز ى است...:

: الػػافى رسػػوؿي اهلل صػل  اهلل علیػػو كآلػػو كسػلم یىأميرينىػػا بالبىػػاءىة،  كعػن أنػػس قػاؿى
ػػ  عىػػًن الٌتبىتيػػ هى : كىیػىنػٍ ػػدیدان، كىیػىقيػػوؿي تػىزىكَّجيػػوا اٍلوىليػػودى الٍػػوديكدى، فػػإخ ميكػػا ًره »ل ٍّٗیػػان شى

   (ُٔ).«بكيمي األىنًٍبیىاءى یػىٍوـى الًقیامى ً 
صػػلي اهلل علیػػو كآلػػو ك  اهللاز انػػس رضػػي اهلل عنػػو ركایػػت اسػػت کػػو رسػػوؿ 

سلم بػو ازدكاج دسػتور مػي داد، ك از عػدـ ازدكاج )ك ؾبػردم( بػو شػدت منػع 
بػا زنػاخ کػو شوىرانشػاف بکػیار دكسػت مػي دارنػد ك »کرد، ك مي فرمود: مي  

بکیار بچو زا ىکتند؛ ازدكاج کنید، کػو مػن در ركز قیامػت میػاف امػت ىػا بػو  
 «.کثرت مشا افتخار مي کنم

متأسفانو یکزی از اىزداف اسزتعمار ه ربزی ىزا کز  کزردن نفزوس اسزت  
 شیخ ناصر الدین آلةانی می گوید:

کػػو غربػػی ىاسػػت تػػا اینکػػو ضػػعیف بکػػازند قػػوت امػػت ربدیػػد نکػػل دسی 
 مکلمو را از طریق کم کردف عدد افراد.

 ذالمو ابن ذثیمین می گوید:
 بیشج گمراه شد ککی کو گفت:

   (ِٔ)..کو رزؽ ك ركزی تاف کم می شود.  بکیار فرزند بدنیا نیاكرید
 

                                                           
 ئي كابًن ًحٌبافى ًمٍن حدی  مىٍعًقًل بًن یکار.رىكىاهي أىضٍبىدي، كىصىٌححىوي ابني ًحٌبافى، كىلىوي شىاًىده ًعٍندى أى  داكدى كالنکا -ُٔ
 [.ٖٓٓ/ُ]شرح ریاض الصاغبج: -ِٔ
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فسشًدتاى ًص  ضوا عفله است، اهاا ًاص   یگاساى اٍ یاه     

  ختس است!

 مید منرتوـر را؟!می فه
 فرزند تاف نزد مشا طفلج است، اما نزد دیگراف اك یج دخب است!

از اهلل ببسػػید ك در مػػورد فرزنػػداف تػػاف از تکػػاىل کػػار نگثیػػد، اگػػر امػػركز 
 مشا آّٗا را نیمو لباس بپوشانید، آینده آناف چو خواىد شد؟!

پوشػانیدید، بی پركایػی در حػق فرزنػداف تػاف نکنیػد، اگػر فرزنػداف را کوتػاه 
 فردا کوتاه تر خواىد پوشید.

 برای آناف از طفلی لباس ىای بزرگ بپوشانید، تا با حیاء بزرگ شوند.
مشا مکؤؿ ىکتید ای زناف مکلماف؛ آیا ایػن حػدی  را بػو یػاد نداریػد کػو 

ػػػرى  بٍػػػنً  اللَّػػػوً  عىٍبػػػدً  عىػػػنٍ شػػػیخج ركایػػػت مػػػی کننػػػد:  ػػػا اهلل رىًضػػػيى  عيمى : یػىقيػػػوؿي  عىٍنهيمى
ٍعػػػ ػػػوؿى  تي ظبًى ػػػمٍ : »یػىقيػػػوؿي  - كسػػػلم علیػػػو اهلل صػػػل  - اللَّػػػوً  رىسي ػػػمٍ  رىاعو  اليلُّكي  كىاليلُّكي

ـي  رىًعیَّتًػػًو، عىػػنٍ  مىٍکػػئيوؿه   كىىيػػوى  أىٍىلًػػوً  ًق  رىاعو  كىالرَّجيػػلي  رىًعیَّتًػػًو، عىػػنٍ  كىمىٍکػػئيوؿه  رىاعو  اً مىػػا
ٍرأىةي  رىًعیًَّتًو، عىنٍ  مىٍکئيوؿه  ػا، عىنٍ  كىمىٍکئيولى ه  ٍكًجهىازى  بػىٍیتً  ًق  رىاًعیى ه  كىاٍلمى ـي  رىًعیًَّتهى  كىاػبٍىػاًد

 . «رىًعیًَّتوً  عىنٍ  كىمىٍکئيوؿه  سىیًّْدهً  مىاؿً  ًق  رىاعو 
 اهلل صػػل  - اهلل رسػػوؿ: گویػػد مػػي - عنػػو اهلل رضػػي - عمػػر بػػن عبػػداهلل

 مشػا، از ىریػ  از ك اسػت، مکػئوؿ مشػا از الػداـ ىػر: »فرمػود - كسػلم علیػو
 مػػػي رعیػػػت مکػػػئوؿ جامعػػػو، رىػػػرب. شػػد خواىػػػد سػػػؤاؿ دسػػػتانش زیػػػر درمػػورد
 شػوىر، خانػو در زف. باشػد مػي دسػتانش زیػر ك خانواده مکئوؿ مرد،. باشد
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 مػورد در اك از ك اسػت مکػئوؿ خدمتگػذار،. اسػت خود دستاف زیر مکئوؿ
 .«شد خواىد سئواؿ دیگرش، ىام مکئولیت ك صاحبش امواؿ

 گٌاّاى تاى زا هخف  ًگِ  ازید

اف دیده می شوند کو گناىی را کو مرتکب شده انػد، بػو زنػاف برخی از زن
 ، حاال بو ىر كبوی کو باشد بیاف آف خطاست.!دیگری بازگو می مبایند

ٍعػػتي رىسيػػوؿى اللَّػػًو  -رضػػي اهلل عنػػو  -عىػػًن أى ى ىيرىیٍػػػرىةى  : ظبًى صػػل  اهلل  -یػىقيػػوؿي
:  -علیػػو كسػػلم  ػػاىىرىًة: ميعىػػاىفن ًإالَّ الٍ اليػػلُّ أيمَّػػًا »یػىقيػػوؿي ػػاًىرًینى، كىًإفَّ ًمػػنى اٍلميجى ميجى

: یىػػػا  ػػػتػىرىهي اللَّػػػوي عىلىٍیػػػًو، فػىیػىقيػػػوؿى ػػػالن، َّيَّ یيٍصػػػًبحى كىقىػػػٍد سى ػػػلي بًاللٍَّیػػػًل عىمى ػػػلى الرَّجي أىٍف یػىٍعمى
ا، كىقىػٍد بىػاتى یىٍکػتػيريهي رىبُّػوي، كىیيٍصػًبحي  ا كىالىذى رى فيالفي! عىًمٍلتي اٍلبىارًحى ى الىذى  یىٍكًشػفي ًسػتػٍ

    (ّٔ).«اللًَّو عىٍنوي 
 -مػػي گویػػد: شػػنیدـ الػػو رسػػوؿ اهلل  -رضػػي اهلل عنػػو  -ترصبػػو : ابػػوىریره 
نبػو م افػراد امػت مػن خبشػیده خواىنػد »مػي فرمػود:  -صل  اهلل علیو كسلم 

شػػػد مگػػػر الکػػػاخ الػػػو بػػػو طػػػور علػػػت، مرتكػػػب گنػػػاه شػػػوند. ك یكػػػي از انػػػواع  
كػػب گنػػاىي شػػود ك مرت ،شػػب ىنگػػاـ ،گناىػػاف علػػت ایػػن اسػػت الػػو شػػخص

، گنػػاه اش را پوشػػانده اسػػت. امػػا اك بگویػػد: ام اهللدر حػػاب صػػبح النػػد الػػو 
فالف الار ك فالف الار را اقبػاـ دادـ. ایػن در حػاب اسػت الػو  ،فالخ! دیشب

را از ركم خػػػػػػودش  اهللگنػػػػػػاىش را پنهػػػػػػا ف الػػػػػػرده بػػػػػػود كب اك پػػػػػػرده م   اهلل،
 «.برداشت

                                                           
 (.َٗٔٔ)خبارل: -ّٔ
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 ًگراز خاًَا ُ ات تسا بفسٍضٌد...

ذار ترا در مقابل پوؿ ناچیزی بو اسم "طویانو" بفركشػند، حػاال چػو از نگ
پوؿ آف برایت چیزی خبرند یا برای خود!، مهم اینکت کو حق تو فقط مهر 
اسػػت نػػو چیػػز دیگػػری. متأسػػفانو تػػرا از مهػػر ات آگػػاه مبػػی سػػازند، كلػػیکن 

 طویانو را در جیب خود می گذارند.
اسػت الػو، بکػیارم از مػردـ آنػرا بػا طویانو گرفه ی  بدعت غث اسػالمي 

مهریو م زف الو حق خود عػركس مػي باشػد، متفػاكت مبػي داننػد، ك پػدراف ك 
بػػرادراف عػػركس ایػػن پػػوؿ را قػػبال در جیػػب ىػػام خػػود انداختػػو، ك بعضػػي از 
جاىالف آنرا در مهریو زف ؿباسبو مي النند الو این الار غث مشػركع ك ـبػالف 

و م زف نباف مقدار پوؿ ك یا ماب است  احكاـ اسالمي مي باشد. زیرا مهری
کو ىنگاـ نکاح برام عػركس تعیػج مػي شػود ك حػق تصػرؼ آف در شػریعت 
اسػػػالمي صػػػرفا بدسػػػت نبػػػاف زف بػػػوده، كسػػػایر اعضػػػام فػػػامیلش درآف ىػػػیچ 

 حقي ندارد.
برام یج مومن حقیقي الـز است تػا میػاف عػادات خػود ك عبػادات فػرؽ 

 ت اساس نداشتو باشد آنرا ترک مباید.قائل باشد، ك ىرکاریکو در نصوص دی
در بعضػػػػي از جاىػػػػػا بعضػػػػي از عػػػػػادات قػػػػومي ك قبیلػػػػػو ام مػػػػردـ، جػػػػػزء 
عبادت پنداشتو مي شػود، درحالیكػو ایػن عػادات نػو تنهػا عبػادت نیکػتند، ك 
  وا  ندارند، بلكو گناه بوده ك برام فاعل آف ىیچ منفعا را بوجود مبیاكرد.
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 گوید:استاد ذةدالظاىر داذی می  

امركز ركاج است کو باید داماد ؾببورشود کو لج ىا افغاخ قرضػدار شػود 
ك بػػرام نبکػػر خػػود لباسػػهام قیمػػػا كمصػػارؼ زیػػادم مبایػػد ك چنػػدین لػػػج 
طویانػو بدىػد، ایػن عنعنػو ـبػالف اسػػالـ اسػت، كمکػلماناف حقیقػي بایػد ایػػن 

 زدكاج جواناف میگردد ترک مبایند.ركاج ىام زشت را کو مانع ا
 عبا ت، وَتاّ  ًىٌید ز 

 یکی از زناف سلف صاحل می گفت:
، سو نبکر دیگر انتخػاب کػنم. تػا اینکػو یکػركز  دكست داـر برای شوىـر
خدمت شوىـر را مبامی، ك سو ركز دیگر در سجد بػرای اهلل تعػالی، عبػادت، 

 ك در طلب علم باشم...
؛ در عبادت کوتاىی نکن، زیرا کوتاىی در آف سػبب بػ ی پس ای خواىـر
 برکتی در خانو، لذت نربدف از زندگی، ضعف ايباف كافکردگی می شود.

 ىر یکی از فرائض، سنن كمکتحبات را در كقت آف اقباـ دىید.
ایٌىااِ پاّایاات زا ًواا  پَضاااً  ٍ ًااسا بااِ ًوااایص هاا     

 گرازی، بداى وِ پسٍز گازت زا اش خَ  ًازاؼ ساخت ...

 از ابو ىریره رضي اهلل عنو ركایت است کو:
وؿ اهلل صلي اهلل علیػو كسػلم فرمػود: دك نػوع از اىػل دكزخ انػد کػو آّٗػا رس

را ندیػػده اـ: گركىػػي کػػو نبراىشػػاف تازیانػػو ىػػایي ماننػػد دمهػػام گػػاك اسػػت ك 
بوسیلوء آف مردـ را مي زنند ك زناخ اند نیمو برىنو کو خػود منحػرؼ بػوده ك 

خبػا )نػوعي دیگراف را نیز منحرؼ مي سازند. سرىایشاف مانند کوىػاف شػب 
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شب قوم ك دراز گردف( سبایل یافتو است کو نو بو ّٔشت داخل مي گردند ك 
نو بوم آف را در میابند، در حالیکو بوم آف از مکث اینقػدر ك اینقػدر درک  

 (ْٔ).کرده مي شود
ٌٌد، شًاً  وِ  ز باشاز ّا هباس بدى خَ  زا عَؼ ه  و

 هتَجِ باضٌد وِ

زدیج خود را بگویند تا لباس را در خانو زناف ّٔب است یکی از اقارب ن
بػػػرای آّٗػػػا آكرنػػػد، یػػػا اینکػػػو چنػػػد لباسػػػی را آكرنػػػد کػػػو ىریکػػػی را آّٗػػػا خػػػوش  
کردند، یا حد اقل باید بػا ؿبػـر خػود ركنػد، كلػیکن بػر حػذر باشػند از اینکػو 

 در بازار لباس خود را عوض کنند:
ت  یأّػػا ق أيبػػا امػػرأة كضػػع»فرمػػود:  -صػػل  اهلل علیػػو كسػػلم-رسػػوؿ اهلل 

  (ٓٔ).«غث بیت زكجها فقد ىتكت سب ما بینها كبج اهلل
ىر زىن لباس خود را در غث از خانو شوىرش بثكف آكرد اك سػب »یعنی: 

 .«را پاره الرده است اهللك پرده بج خود ك بج 
 
 
 

                                                           
 بركایت صحیح مکلم. -ْٔ
( ، كابػػػػػػػػن ماجػػػػػػػػو ِٖٔٔٓ، رقػػػػػػػػم  ُٖٗ/ٔ( ، كأضبػػػػػػػػد )ُُِّ، رقػػػػػػػػم  ِْٗ/ُأخرجػػػػػػػػو عبػػػػػػػػد الػػػػػػػػرزاؽ ) -ٓٔ
( . كأخرجػو َُْٖٓرقػم ،  َّٖ/ٕ( ، كالبیهقػ  )َٖٕٕرقػم  ُِّ/ْ( كاغباالم )َّٕٓرقم  ُِّْ/ِ)

( ، كالػػػػػدیلم  ّْْٕ، رقػػػػػم  ْٖ/ٓ( ، كالطػػػػػرباىن ىف األكسػػػػط )َْٖٔ، رقػػػػػم  ُّٖ/ٖأیضنػػػػا : أبػػػػػو یعلػػػػ  )
 ( .ُّْٔ، رقم  ّْ/ْ)



 111 .......................................!ازپیامبرت بیاموز دخترم؛  
 فسشًد تاًسا  ز تحػی  علن ّویاز باضید

اـ سػعی كتػالش خػود را یکی از حقوؽ فرزنداف باالی مادر اینکت کو سبػ
در فهػػػم پکػػػرش بػػػو علػػػم دیػػػن، خبػػػر  دىػػػد، تػػػا پركردگػػػار كدیػػػنش را شػػػناختو، 

 كجایگاه مادرش را بو خوبی درک کند.
بػػػاری، مػػػادًر گرامػػػی سػػػفیاف  ػػػوری رضبهمػػػااهلل بػػػو فرزنػػػدش از عمػػػق جػػػاف 

 کند: اینگونو كصیت می
 فرزندـ!

ات را  ی ربصػیل اـ ىزینو علم را طلب کن، من ىم با نبج دكک ریکندگی
 کنم. تأمج می
 فرزندـ!

حػػػػدی  نوشػػػتی، بنگػػػػر آیػػػا در رفتػػػػار ك بردبػػػاری ك كقػػػػارت  ۲۲ىػػػر گػػػاه 
کنػػػػػی؟ اگػػػػػر فزكنػػػػػی ك تغیػػػػػثی در خػػػػػود  فزكنػػػػػی ]ك دگرگػػػػػونی[ مشػػػػػاىده می

سػػػودی آكر اسػػػت ك ىػػیچ  احکػػاس نکػػردی، بدانکػػػو آف دانػػش، برایػػػت زیػػاف
 (ٔٔ).آكرد برای تو بو ارمغاف مبی
 یدس ٍ ختس، تفاٍت لائ  ًطَفسشًد پسبیي 

شیخج از نعماف بن بشػث ركایػت مػی کننػد کػو رسػوؿ اهلل صػلی اهلل علیػو 
 «.ًق أىٍكالىداليمٍ  اتػَّقيوا اللَّوى كىاٍعًدليوا»كسلم فرمود:  

 «. ببسید ك میاف فرزندانتاف با عدالت، رفتار کنید اهللاز » یعنی:

                                                           
 «.زناف قهرماف، در تاریا اسالـ»از کتاب:  -ٔٔ
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 بو این داستان کوتاه ب نو:

انو برایش زنا می زنػد کػو فالنػی...! بػازىم طفػل مػاف نبکرش از شفاخ
 دخب بو دنیا آمد!!!

 شوىرش سعادت مندانو جوابش را اینگونو می دىد:
 !القمدهلل؛ ورده هپماب دیگر  است بر ره  مان از جهن 

رسػوؿ اهلل صػلی اهلل »این داستاف کوتاه را این حدی  تأیید می کنػد کػو: 
 تامج را آناف زندگی ك غذا ك داشت دخب سو کو ککی  علیو كسلم فرمود:

 ركز در کرد، صرب آناف برتکفل ك پوشاند لباس خود ماؿ از آناف بر ك کرد
 «.بود خواىد آتش مقابل در مانعی عملش این قیامت

 فسشًداى تاى چِ دمَل  بس ضوا  ازًد؟

 (ٕٔ).گذاشه اسم خوب بر اك -ُ
                                                           

د، در بػرای اینکػػو چگونػػو بػػدانیم کػو چػػو اظبػػی بػػرای فرزنػداف مػػا درسػػت اسػػت؟، کتػاب مشػػکاة را بػػاز کنیػػ -ٕٔ
اخث کتاب" اظباءالرجاؿ" قرار دارد، اگر فرزند تاف پکر است، پػس از "فصػل در اظبػاء مػرداف صػحابو"، نػاـ 

 بركی انتخاب کنید، كاگر فرزند تاف دخب است، از "فصل در اظباء زناف صحابو"، انتخاب مبایید.
ف بگذاریػد، بػو آدرس ىػای ذیػل مراجعػو  اما اگر می خواىید اظباء رسوؿ اهلل صػلی اهلل علیػو كسػلم را بػر فرزنػدتا

 کنید:
صػػحیح البخػػاری ؾ/ اؼبناقػػب ب/ مػػا جػػاء ق أظبػػاء رسػػوؿ اللٌػػو صػػل  اللٌػػو علیػػو ك سػػلم، ك مکػػلم ؾ/ الفضػػائل 
ب/ ق أظبائػػػو صػػػل  اللٌػػػو علیػػػو ك سػػػلم، ك البمػػػذم ؾ/ األدب ب/ مػػػا جػػػاء ق أظبػػػاء النػػػ ، ك النکػػػائي ق 

 ك غثىم. َٖ/ ْاؼبکند  ك أضبد ق ْٖٗ/ ٔالکنن الكربل 
 كنبچناف بو کتب ذیل تفصیال بو اظباء رسوؿ صلی اهلل علیو كسلم مراجعو مبایید:

 موسوع  النضرة النعیم ق مكاـر أخالؽ الرسوؿ الكرمی. -ُ
 من أظباء الن  األمج. -ِ

 یید:كاگر می خواىید اظباء علمای اسالـ را بو فرزنداف تاف انتخاب کنید، بو کتب ذیل مراجعو مبا
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 تربیو اك بر عقیده صحیح -ِ
 صلی اهلل علیو كسلم تربیو اك بر اخالؽ نبوی -ّ
 بر كی معرفی کند کو نبانا پیامرب علیو الکالـ كاصحابش است را شايلگوی -ْ
 در مکث صحابو قدمش را گذاشه -ٓ
ایػػن  كالػػدینمػػ  فرمػػود: از صبلػػو حقػػوؽ فرزنػػد بػػر  -رضػػي اهلل عنػػو  -عمػػر  -ٔ

است، الو اك را نوشه ك تثاندازل یاد بدىد ك بوسیلو رزؽ حالؿ ك پاالیزه 
 ذیو الند. اك را تغ

رفتػػػػار تػػػػو بػػػػا نبکػػػػر ك  ىرگػػػػز اجػػػػازه نػػػػده الػػػػو سػػػػخّ ىػػػػال الػػػػار ك ركزگػػػػار، -ٕ
بلكػو شػادل ىػا را بػو  فرزندانت را عوض الند ك سایو غم بر خانو بیفكند،

 خانو بیاكر ك غم ىا را از خانو برب.
كقتی کو فرزندانت را می خوابانی، برای آّٗا داستاّٗای عنگا كبنگا را  -ٖ

ؾبنوف نگو، از لباس ىای سریاؿ ىای ترکػی كبػرؼ، لبواف، از عشق لیلی ك 
 از رفتار فلم ىای ىالیود برای آناف قصو نکن... 

 برای آّٗا از مادراًف چوف: آسیو، مرمی، خدهبو كعائشو حبرؼ... 
ن تا بیدار از زناف صحابیات برای شاف بازگو کنند، برای آّٗا قصو ک

 شوند نو خواب ركند...
 کردف  دكراز دكستاف ناباب اك را  -ٗ

                                                                                                                                   

 سثاعالـ النبالء -ُ
 االعالـ -ِ
 آشنائی با مفکرین كؿبد ج، از صدر اسالـ تا معاصرین -ّ
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 دكستاف مصلح یافهبرای كی  -َُ
 تعقیب اك در نبو امورش -ُُ
 صبح كقت بلند کردف برای مباز صباعت -ُِ
 بر كی اذکار صبح ك شاـ را حفظ کردف -ُّ
 در صف اكؿ صباعت، اك را فرستادف -ُْ
 بر احکاف كاخالص توصیو اش کردف -ُٓ
 فهمانیدفقدر كمنزلت علم را بر اك ّٔب از غذا  -ُٔ
 کم خبوابداك را طوری تربیو سازد کو   -ُٕ
 اك را طوری تربیو سازد کو کم خبورد -ُٖ
 اكرا طوری تربیو سازد کو کم حبرفد -ُٗ
اكرا طػػػوری تربیػػػو سػػػازد کػػػو از سػػػیاحت ىػػػای بیشػػػب، كگػػػردش زیػػػاد،  -َِ

 )درعوض، فهمش را بر دینش، بیشب سازد(.دكری جوید
 ىفتو چند کتاب را برای مطالعو اش مقرر کند -ُِ
 سدىفتو كار از استادش در مورد پکرش بپر  -ِِ
نبیشو مثل یػج دكسػت بػر اك داسػتاف ىػای از صػحابو كصػحابیات  -ِّ

 کردفرا قصو  
در ركی چشمانشػػػػػاف( تفػػػػػاكت قائػػػػػل  میػػػػػاف دخػػػػػب كپکر)خبصػػػػػوص -ِْ

 نشدف
 تشویق ك ترغیب اك بو نشکه در ؾبالس علماء -ِٓ
 اك را توصیو کردف بر قیلولو -ِٔ
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 از كسائل اعالـ كرسانو ىای صوتی كتصویری اك را دكر کردف -ِٕ

 شًاً  خیس ًیست! ز ایي چٌیي 

در این زناف خثی نیکت کو با انػواع آرایػش ىػا كذبمػالت از خانػو ىػای 
خود بثكف می شوند، اما نػزًد شػوىر شػاف بػا نبػاف بػوی پیػاز، ك ركی خکػتو 

 .حضور میابندكدر حالت مأیوس کننده 
اسالـ آرایش را فقط نزد شوىراف جائز دانکتو، اما اینکو زنی برای مرداف 

كف، خػػػػود را زیبػػػػا مػػػػی سػػػػازد، كبػػػػرای مػػػػرد خػػػػودش بػػػػا نبػػػػاف بػػػػوی نػػػػاؿبـر بػػػػث 
 آشپزخانو می آید، در ايبانش ضعف است.

 بگراز هحسم ات با  ٍواى  از بحسفد ًِ تَ...

آمػػػد تػػػا بػػػا كی بیعػػػت مبایػػػد.  ملسو هیلع هللا یلصامیمػػػو دخػػػب رقیقػػػو خػػػدمت پیػػػامرب اکػػػـر 
کنم کػػػو بػػػو اهلل شػػػرک نػػػورزی،  عػػػت مػػػیبػػػا تػػػو بی»فرمػػػود:  ملسو هیلع هللا یلصپیػػػامرب اکػػػـر 

بػػو  دزدی نکنػػی، مرتکػػب عمػػل زنػػا نشػػوی، فرزنػػدت را بػػو قتػػل نرسػػانی، 
مػػػردـ ّٖمػػػت ك افػػػباء نبنػػػدی، نوحػػػو لبػػػوانی ك ماننػػػد جاىلیػػػت گذشػػػتو، 

 «.خودت را میان بیگانگان بو نمایش نگبار 
در عصری قرار دارمی کو زف با دكکاف دار خرید كفركش می کند، اك پػیش 

 كشوىرش در عقب...
 فقط شوىرش برای دكکاف دار می گوید: مراعتش را کن...

گاىان با دكکاف دار مزاح كگاىی از زبفیف در خرید حرؼ می زند، فقط 
 شوىرش پالستیج در دست دارد تا كسائل خریده شده را بردارد!!! 
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 ّسگص هٌػب لضاٍت زا علب ًىي

 بگثنػػػد. عهػػػده بػػػو را قضػػػاكت منصػػػب زنػػػاف نیکػػػت کػػػو جػػػائز كمناسػػػب
 اىػل کػو رسید اك بو خرب کو ىنگامی ك سلم علیو اهلل صلی زمانی کو پیامرب

 كلػوا قػـو یفلػح لػن: »فرمودنػد برگزیدىانػد پادشػاىی بػو را ککری دخب فارس
 ٖٔ.«امرأة أمرىم

 رسػػتگار ىرگػػز کننػػد، كاگػػذار زنػػی رابػػو خػػود سرپرسػػتی کػػو قػػومی»: یعنػػی
 «.مبیشوند

 را بیاف می کند کو:د. سلیماف اشقر علت 
 عاطفػو، رضػاعت، حػاملگی، ماىانو، عادت مانند مکائل برخی زناف در
 شػود، صػحیح حکم صدكر مانع است فبکن کو دارد كجود غثه ك ضعف،

 عصبانی زكدتر ك ىکتند صرب کم حاملگی ك ماىانو عادت ىنگاـ زناف زیرا
 بػج حکػم ضػجیق ال: "اسػت فرمػوده كسلم علیو اهلل صلی پیامرب ك میشوند،

   ٗٔ."غضباف ىو ك ا نج
 ."نکند قضاكت نفر دك بج عصبانیت حاؿ در قاضیای ىیچ: "یعنی
 گناىکػار یػج حکػم شػود سػبب اسػت فبکن زف یج عاطفو نبچنج ك 
 یػػػا ك حػػػاکم شایکػػػتو زف یػػػج لػػػذا بگػػػثد، نادیػػػده آنػػػرا یػػػا ك دىػػػد زبفیػػػف را

 . نیکت بودف قاضی

                                                           
 ( بو ركایت اماـ خباری در صحیحش.ٖٔ
 ( متفق علیو.ٗٔ
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اهاى ه  هاًد واِ  شى  ز غَزت  اش گسواى گسسٌِ  ز 

 وٌج خاًِ اش زا هَاظبت  اضتِ باضد

زف ملکو است، ّٔػبین قصػرش کػن  خانػو اك مػی باشػد، قصػری کػو ىػیچ  
ککػػی بػػا كی کػػاری نػػدارد، اذیػػتش مبػػی تواننػػد، فقػػط مػػرداف مکلػػف انػػد کػػو 
برای اك بیاكرند، ك آف خبورد كبنوشد كعبادت اهلل تعػالی را مبایػد. در حػدی  

ٍرأىةي »رسوؿ اهلل صلی اهلل علیو كسلم فرمود:  صحیح آمده است کو  عىٍورىةه، اٍلمى
ػٍیطىافي  اٍستىٍشػرىفػىهىا خىرىجىػتً  فىػًإذىا  قىعػرً  ق اللَّػوً  ًإىل تىكيػوفي  مىػا أقػرىبى  كإفَّ  الشَّ
 َٕ.«بػىٍیًتهىا

 شػیطاف ركد مػی بػثكف خانػو از اك کو ىنگامی است عورت زف» یعنی:
 کػن  در اگػر اسػت نػزدیکب اهلل بػو فز  یػج قطعػا ك کنػد مػی پذیرائی اك از

 «.دباند خویش خانو
 کردنػد می بػثكف مکػجد از صبعػو ركز را زناف -عنو اهلل رضی- مکعود ابن

 ُٕ.ّٔبند مشا برای ىایتاف خانو کو چرا برگردید ىایتاف خانو بو: گفتند می ك
 تَ هباس ًیست  وِ ّسوس خَاستص ضد بِ تي وٌٌد!

اهلل صػػلی اهلل علیػػو كسػػلم را در حیػػاء بػػو  رسػػوؿؿبػػد ج كسػػثت نویکػػاف 
تشبیو کرده اند، حاال دخب نباید این كجیبو را از دسػت دىػد.  خانو دخباف

                                                           
( . كأخرجػو أیضنػا ٖٗٓٓ، رقػم  ُِْ/ُِ( ، كابن حباف )َُُُٓ، رقم  َُٖ/َُ(  أخرجو الطرباىن )َٕ

 ( .ُْٓ/ٖكاػبطیب )( ، َٖٔٗ، رقم  َُُ/ٖ: الطرباىن ىف األكسط )
( . كأخرجػو أیضنػا ٖٗٓٓ، رقػم  ُِْ/ُِ( ، كابن حباف )َُُُٓ، رقم  َُٖ/َُ(  أخرجو الطرباىن )ُٕ

 : الطرباىن ىف األكسط.
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نبػانطور کػػو گفتػػیم، لبػاس نیکػػتی کػػو ىػػرکس تػرا بػػو تػػن کنػد، فقػػط لبػػاس یػػج 
نفػػر ىکػػتی در حیػػاتش، حػػاال مبػػی تػػوانی در صػػورتی کػػو لبػػاس یػػج حیػػات 

فکا نکاح  با ببندی، حاال این رابطو اگرچو ىکتی، با حیات دیگری رابطو
 با حیات اكلی ىم باشد.

زف نبایػػد خػػود را بػػو نکػػاح دیگػػری »ز ابػػو ىریػػره نقػػل اسػػت کػػو گفػػت: ا
  ِٕ.«درآكرد، زیرا این فاحشو است کو خود را بو نکاح دیگری در می آكرد
حػػاال چیػػزی کػػو زنػػاف از آف بکػػیار متنفرنػػد، اصػػطالح "فاحشػػو" اسػػت، 

کو نکاحش را بدكف دالئل موجو با شوىرش فکا می کند كبا مرًد   برای زنی
 دیگری رابطو بر قرار می کند، زیبنده اش ىکت کو بگوییم" فاحشو".

ایػػن فقػػط بػػرای آنػػانی اسػػت کػػو بػػا مػػرد مػػؤمنی ازدكاج کػػرده، امػػا بعػػدان فػػرد 
دیگری اك را فریب دىد تا از آف )مؤمن( جدا شده، با این شػخص درغگػو 

 اید.ازدكاج مب
 ضسیات تسا هسؤل شیس  ستاًت لساز  ا ُ!

شػػػػریعت زنػػػػاف را مکػػػػؤؿ: شػػػػوىر، فرزنػػػػداف كخانػػػػو گردانیػػػػده، حػػػػاال اگػػػػر 
، یػا خانػو گثدراه گمراىی را بو پیش   ،شوىرش رك بو حراـ آكرد، یا فرزندنش

 اش بو مرکز فکاد تبدیل گردید، در نزد اهلل تعالی جوابگو است. 
كاؼبػػرأة راعیػػ  فػػی بیػػت : »ملسو هیلع هللا یلص قػػاؿ رسػػوؿ اهلل عػػن عبػػداهلل بػػن عمػػر قػػاؿ:ك 

 ّٕ.«زكجها ك مکئول  عن رعیتها

                                                           
 [.ََِ/ٔ(  ]مصنف عبدالرزاؽ ِٕ
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كزف » فرمونػد: ملسو هیلع هللا یلص از عبداهلل بػن عمػر ركایػت اسػت کػو رسػوؿ اهلل»یعنی: 

 «. در خانو شوىرش نگهدار ك در برابر زیردستانش مکئوؿ است
بدكر می شوند، یا فرزنػداف شػاف  امركز آنچو کو مرداف از جاده انکانیت 
 گمراه می گردند، از تکاىل زناف است.

علت خانو ماندف زف نبینکت کو کو سبػاـ مػدیریت اصػالح شػوىر، فرزنػد 
كخانو را بدست گػثد. امػا اگػر شػوىرش بػدنباؿ مػواد ـبػدر ركد، یػا بػا دزداف 

رکػت! نبراه گردد، یا فرزندش با دكستاف ناباب نبنشج شود، كخانو اش بی ب
چػػػو خػػػثی در ایػػػن زف اسػػػت؟! بدانیػػػد کػػػو سبػػػاـ شػػػر در ایػػػن زف صبػػػع شػػػده 

 است.
اش شًاى  یگس، ًِ بسای ضَّست تَغیف وي، ًٍِ بس  ًاى 

 ٍغیبت ضاى زا ًوا... عاٌِ ٍاز  وي

زف ىوشیار نبانکت کػو سبػاـ خػوبی ىػا را در خػود صبػع مػی کنػد، ىػر زف 
ای آنػػاف را بػو خػػود دیگػری کػو در قلػػب شػوىرش شػػثین تػر اسػت، خػػوبی ىػ

در  جػػػػذب کنػػػػد. خالصػػػػو اینکػػػػو: نگػػػػذارد شػػػػوىرش از اك کوتػػػػاىی گػػػػثد، ك
 ما این را زن ىوشیار می نامی ...قلبش انتخاب زف دیگری را، راه دىد. 

                                                                                                                                   
، رقػم  ُْٗٓ/ّ( ، كمکػلم )ِِٖٕ، رقم  ْٖٖ/ِ( ، كالبخارل )ْْٓٗ، رقم  ٓ/ِ(   أخرجو أضبد )ّٕ

( ، كقػػػػاؿ : حکػػػػن َُٕٓ، رقػػػػم  َِٖ/ْ( ، كالبمػػػػذل )ِِٖٗ، رقػػػػم  َُّ/ّد )( ، كأبػػػػو داك ُِٖٗ
 صحیح .
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اما زنی کو ما بػو آف دیوانػو خطػاب مػی کنػیم، كشػوىرش حػق دارد کػو بػر 

زیبػػػػایی، كی نبکػػػػر دیگػػػػری انتخػػػػاب کنػػػػد، نبانکػػػػت کػػػػو از بػػػػدف، آرایػػػػش، 
 حرکات كىوشیاری زناف دیگر برای شوىرش قصو کند.

ال تباشػػر اؼبػػرأة اؼبػػرأة »فرمػػود:  ملسو هیلع هللا یلصرسػػوؿ اهلل کػػو شػػیخج ركایػػت مػػی کننػػد  
 ْٕ.«فتنعتها لزكجها الأنو ینرتر إلیها

زخ بػػا زخ کػػو اك را بػػرام شػػوىرش توصػػیف مػػي کنػػد بػػو گونػػو ام  : »یعنػػی
 «.معاشرت ك نبزیکا نکند کو انگار اك را مػي بیند،

 شیخ ذةدال دهس می گوید:
برخػػ  از زنػػاف سػػاده لػػوح ىػػر چػػو را ببیننػػد بػػرال شوىرانشػػاف تعریػػف مػػ   

 النند ك ناخواستو سعادت ك آرامش زندگ  خود را برىم م  زنند.
زىن الو زیباىي ىا ك فریبندگ  ىػال زىن دیگػر را بػرال شػوىرش تعریػف مػ   

ز آف بکػػػػػا شػػػػػوىرش را در داـ عشػػػػػق النػػػػػد،گناىكار اسػػػػػت ك گذشػػػػػتو ا
 دیگرل انداختو است.

ك حد اقل تا ثش این اسػت الػو ذىػن شػوىر بػو آف زف مشػغوؿ مػ  شػود 
ك نبکػػر خػػود را المػػب از آف تصػػور مػػ  النػػد ك ایػػن امػػر مایػػو سػػردل در 

 ركابط ك از بج رفه سعادت زندگ  م  شود.

                                                           
 َُٗ/ٓ( ، كالبمػػذل )ِْْٗ، رقػػم  ََِٕ/ٓ( ، كالبخػػارل )ّٖٔٔ، رقػػم  ّٕٖ/ُ(  أخرجػػو أضبػػد )ْٕ

( ، كالنکػػػػػائ  ِٖٔ، رقػػػػػم  ّٓ( كقػػػػػاؿ : حکػػػػػن صػػػػػحیح . كأخرجػػػػػو أیضنػػػػػا : الطیالکػػػػػ  )ِِٕٗ، رقػػػػػم 
 ( .َّٖٓ، رقم  ُٔ/ٗأبو یعل  )( ، ك ُِّٗ، رقم  َّٗ/ٓ)
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"مبػادا یػ   دنػد:بدین خاطر رسػوؿ اهلل صػل  اهلل علیػو ك آلػو ك سػلم فرمو 

زف با زىن دیگػر نبػدـ ك نبنشػج شػود ك پػس از آف زیبػاىي ىػال آف زف را 
 .چناف دقیق برال شوىرش تعریف الند الو گوىي شوىر آف زف را م  بیند"

 ذالمو ابن پمر رپمو اهلل مى گوید:
"فلکفو این ّٗ  این است الو مبادا شوىر فریفتو آف زف شػود ك ایػن زنػش 

  ٕٓ.منجر بو ارتباط نامشركع گرددرا طالؽ دىد ك یا 
بنػػا بػػر ایػػن بػػرال حفػػظ آرامػػش ك خوشػػبخّ خػػود ىرگػػز خػػود را گناىكػػار 

 نكنید ك از زیباىي ىال زىن دیگر برال شوىرتاف تعریف نكنید.
زف حالػػػػػت متوسػػػػػط را بػػػػػو خػػػػػود برگزینػػػػػد، از زنػػػػػاف دیگػػػػػر بػػػػػرای ك بایػػػػػد 

كنو از آّٗػا بػو شوىرش، نو توصیف کند)خبصوص از زیبایی، حرکات ك...(، 
 -رضي اهلل عنػو  -ًعٍن أى  ىيرىیٍػرىةى بدی یاد کند، چوف در حدی  دارمی کو:  

: قىاؿى رىسيوؿي  ػديكا، كىالى تػىنىاجىشيػوا، كىالى : »-صل  اهلل علیو كسلم  -قىٍاؿى الى ربىىاسى
، كى  ابػىريكا، كىالى یىبًػػػٍع بػىٍعضيػػػكيٍم عىلىػػػ  بػىٍیػػػًع بػىٍعػػػضو اليونيػػػوا ًعبىػػػادى اهلًل تػىبىاغىضيػػػوا، كىالى تىػػػدى

ليػػػوي، كىالى وبىًٍقػػػريهي التػٍَّقػػػوىل ىىاىينىػػػا،  ػػػوي، كىالى ىبىٍذي يٍکػػػًلًم الى یىرٍتًلمي
ػػػو اؼب يٍکػػػًلمي أىخي

ًإٍخوىاننػػػا اؼب
يٍکػًلمى،  

ػاهي اؼب ، حًبىٍکًب اٍمرًئو ًمنى الشَّػرّْ أىٍف وبىًٍقػرى أىخى ثى مىرَّاتو كىیيًشثي ًإىلى صىٍدرًًه  ىالى
ٍکلً 
ي
ـه دىميوي، كىمىاليوي، كىًعٍرضيوي اليلُّ اؼب يٍکًلًم، حىرىا

 ٕٔ.«ًم عىلى  اؼب

                                                           
 (.ّّٖ/ٗ(  )فتح البارل:ٕٓ
( . كأخرجو أیضنػا : البیهقػ  ِْٔٓ، رقم  ُٖٔٗ/ْ( ، كمکلم )ُّٕٕ، رقم  ِٕٕ/ِ(  أخرجو أضبد )ٕٔ
 ( .ُُِٕٔ، رقم  ِٗ/ٔ)
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 -ركایػػػت شػػػده اسػػػت کػػػو: پیػػػامرب  -رضػػػي اهلل عنػػػو  -از ابػػػوىریره یعنػػػی: 

بػو یکػدیگر حکػد نورزیػد؛ در معاملػو م »فرمودنػد:  -صل  اهلل علیو كسػلم 
یکدیگر قبىىش نکنیػد )قبػش، یعػت اظهػار خریػد یػج جػنس بػو قیمػت بػاالتر 

خریػد آف بػػرام فریػب دادف مشػػبم ك ربریػج اك بػػو خریػد آف جػػنس(،  بػدكف
نکبت بو ىم کینو نداشتو باشید، بو نبدیگر پشت ك با یکدیگر قطع رابطو 
نکنیػػد ك بػػر معاملػػو م دیگػػراف معاملػػو ننماییػػد )بػػا پرداخػػت مبلغػػي بیشػػب یػػا 
ـ قػػوؿ فػػركش ارزاف تػػر، مػػانع معاملػػو م دیگػػرم شػػود ك خػػود، معاملػػو را اقبػػا

ك برادراف نبدیگر باشػید؛ مکػلماف بػرادر مکػلماف اسػت.  اهللدىد(. بندگاف 
بػو اك سػتم مبػي کنػد ك یػارم اك را تػرک مبػي کنػد؛ تقػوا اینجاسػت ػ بػا دسػت 
سو بار بو سػینو م )قلػب( خػود اشػاره فرمػود ػ بػرام شػخص مکػلماف، نبػج 

نػػد. سبػػاـ انػدازه از شػػر ك بػػدم کػػاق اسػػت کػػو بػرادر مکػػلماف خػػود را ربقػػث ک
حقػػوؽ یػػج فػػرد مکػػلماف بػػر مکػػلماف دیگػػر حػػراـ اسػػت: خػػونش، مػػالش ك 

 «.ناموسش
با ضَّست عَزی دسف بصى، وِ گَیا  ز هماب  پا ضاُ 

 لساز  ازی
اهلل رضبت کند چنج زنی را کو رفتار مبی کند با شوىرش مگر مانند رفتار 

 ف ك سالطج.ىابا پادشا
 ؼبکیب باد کو فرمود: ابن رضبت رب العاؼبج بر نبکر سعید 

"مػػا بػػا شػػػوىراف خػػود آنگونػػػو سػػخن مػػػی گػػوییم کػػػو مشػػا بػػػا شػػاىاف خػػػود 
 سخن می گویید".
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متأسػػفانو دارمی زنػػانی را کػػو بػػا شػػوىراًف شػػاف ماننػػد رفتػػار بػػا غػػالـ كمػػزدكر  

 مػػی اػبطػػاب بػػن عمػػرکػػار مػػی کننػػد، كانػػدکی ىػػم از آنػػاف حیػػاء مبػػی کننػػد، 
  ٕٕ.«الکلفع النکاء أقبح » :گوید

 «.ىکتند سلفع زناف  زناف، بدترین»  :یعنی
مبػی  ءزنػانی کػو بػاالی مػرداف جرئػت کػرده كاز آنػاف حیػا  :سلفع  معنای 

 مبایند.
زف مکلماف؛ آنی کو برایت عرؽ می ریػزد، كسػنگهای بزرگػی را بػر پشػت 
ضبل می کند، در آفتاب سوزاف برای پیدا کردف لقمػو ای حػالؿ مػی ایکػتد، 

با فركتنی كعاجزانو می حرفد، گاىػان صػاحب کػار در  در مقابل صاحب کار
اردش، کػوه بػو کػوه، دریػا بػو دریػا كقت مناسب برای عبادت پركردگار مبی گػذ

 . !ندسث می ک
گاىان یػج تبکػم در مقابػل اینهػا، سػبب رىبػه سبػاـ عػرؽ ىػای كخکػتگی 

 ىای آناف است.
 استاد عبدالقدكس دىقاف می گوید:

 !شاه شوىر ك شاه خاتوف
عمػػوال مػػردـ عػػادت دارنػػد الػػو اشػػیاء نفػػیس ك بػػا ارزش را بػػا پیشػػوند ك یػػا م

 پکوند شاه ذالر م  النند.

                                                           
 [.َِّّٓركاه ابن ابی شیبو (  ]ٕٕ
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نبػػاف گونػػو الػػو برخػػ  از  برخػػ  از شػػوىراف ىػػزار ماشػػاءاهلل شػػاه شػػوىرند،

 بانواف شاه خاتونند.
چػػو زیبػػا ك برازنػػده اسػػت الػػو زنػػاف شوىرانشػػاف را بػػا دیػػده شػػاه بنگرنػػد ك 

ذارنػػد،ك شػػوىراف نیػػز زنانشػػاف را بػػو دیػػده ملكػػو نباننػػد یػػ  شػػاه احػػباـ گ
 ببینند ك مانند ملكو االراـ النند.

 تو برال نبکرت شاه شوىر باش تا اك نیز برایت شاه خاتوف شود.
بسای ایٌىِ با وَتاُ وس ى ابسٍ ّاا تاسا شیباا گَیٌاد، اش     

 طًَزدوت اع تااه   ٍز 

کػو کوتػاه کػردف ابػرك متأسفانو برخی از زناف بطور کافی كشافی می دانند  
ىػػا حػػراـ اسػػت، ك سػػبب لعنػػت اهلل تعػػالی مػػی گػػردد، امػػا بػػا آّٗػػم از تکػػاىل  

 کار می گثند، كگاىان این عمل لعنت شده را اقباـ می دىند.
بگذار بگویند فالف زف زیبایی ندارد، مهػم اینکػت کػو تػو نػزد پركردگػارت 

رع اسػت نػو بػا زیبایی، چوف زیبایی در ايباف كمتمکج شدف بو دسػتورات شػ
 اصالح ابركىا.

عبداهلل بن عمر ركایت می کند کو رسوؿ اهلل صلی اهلل علیو كسلم فرمود:  
 للحکن كاؼبتفلجات كاؼبتنمصات كالنامصات كاؼبکتومشات الوامشات اهلل لعن»

  ٖٕ.«اهلل خلق اؼبغثات

                                                           
 ([.ُِِٓ( كمکلم )ُّٗٓ( ]ركایت خباری )ٖٕ
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 آنکػػػو ك میکنػػػد کػػػوبی خػػػاؿ کػػػو ککػػػی اسػػػت کػػػرده لعنػػػت اهلل»یعنػػػی: 
 آنکػو ك میکنػد باریػج را ابركىا کو ککی ك کردف اند  کوبی خاؿ خواىاف
 زیبػػایی منرتػػور بػػو دنػػداّٗا بػػج کػػو ککػػی ك آّٗاسػػت، کػػردف باریػػج خواىػػاف
 «.میکنند دگرگوف را اهلل آفرینش کو ىکتند ککانی اینها می افکند، فاصلو

 اما چرا نباید ابرو ها را کوتاه نکرد؟!
 " می گوید:الشریع  كالطب[ ]النمص بجاـ عبدالرضبن در کتاب زیبایش"

اهلل  هرسػوؿ ك فرسػتاد صلی اهلل علیو كسلمايباف مشا بو این کو ؿبمد  - ُ
اهبػػاب مػػي کنػػد کػػو آف چػػو دسػػتور داده اسػػت اطاعػػت کػػت، ك از آف  اسػػت

چو مشػا را بػر حػذر داشػتو اسػت دكرم گػزیت، ك از صبلػو چیزىػایي کػو از آف 
پػػػس بػػػر مشػػػا كاجػػػب ، اسػػػت اسػػػت برداشػػػه مػػػوم ابػػػرك ك صػػػورتّٗػػػي کػػػرده 

 است تکلیم ك فرمانربدار باشید.
در كاقع برداشه موم ابرك ك صػورت تقلیػد از کٌفػار اسػت ك پیػامرب  - ِ
ىػر کػس خػود « مىٍن تىشىبَّوى ًبقىٍوـو فػىهيػوى ًمػنػٍهيمٍ »مي فرمایند  لی اهلل علیو كسلمص

 را بو قـو ك مٌلا شبیو کند از آف قـو ك مٌلت ؿبکوب مي شود.
برداشه مو شامل ىر دك ابػرك ك صػورت مػي شػود )بعضػي از زنػاف   - ّ

کندف موم صورت را با كسایل معركق کو در اختیار دارند اقباـ مي دىند(، 
كجػػود  لی اهلل علیػو كسػػلمصػػ اهللك رسػوؿ  اهللدر حػاب کػػو ّٖدیػداه از طػػرؼ 

 .دارد کو الـز است از آّٗا آگاه باشیم
د خػػود را ایػػن مػػي داننػػد کػػو برداشػػه ایػػن بعضػػي از زنػػاف دلیػػل مؤکػػ - ْ

موىا آرایش برام شوىر است در حاب کو باید بدانند چوف این کػار گنػاه ك 
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فػػػال طاعػػػػ ى »معصػػػیت اسػػػػت اطاعػػػت بػػػػرام اقبػػػاـ آف كاجػػػػب نیکػػػت چػػػػوف 

اطاعػػت از ىػػیچ انکػػاخ بػػرام اقبػػاـ معصػػیت ك  « ؼبخلػػوؽو ق معصػػیً  اػٍبػػالقً 
 درست نیکت. اهللگناه 
کو این کار را اقباـ داده اند الـز است فوران توبو کننػد چػوف   ککاخ - ٓ

چیػػػزم ّٔػػػب از آف را بػػػرایش  اهللکػػػارم را تػػػرک کنػػػد،   اهللىػػػر کػػػس بػػػو خػػػاطر 
جایگزین مي کند. برام مبونو مػن دخػباف جػواخ را مػي شناسػم کػو قیافػو ام 
چنداف قشنگي ندارند ك ابركىایشاف دارام مویي مرتب ك نباىنا نیکت ك 
بػػو صػػورت دایػػره ىػػام فشػػرده ك پػػر از مػػو درآمػػده اسػػت، در نرتػػر بعضػػي از 
مردـ این كضعیت قیافو ك شکل ظػاىرم آف ىػا را بػدتر ك باعػ  تنٌفػر بیشػب 

، دارام حجػاب  اهللشده است. در حاب کو این دخب جواف ملتػـز بػو أكامػر 
 شوىرم بکیار خوشگل ك قشنا، ىم از نرتر اخالقي اهللکامل، در نتیجو 

ك ىػم از نرتػػر قیافػو بػػو اك عطػا کػػرده اسػػت. کػو از آف تعٌجػػب مػي کػػنم! چػػو  
ککػػي اسػػت کػػو ایػػن دخػػب را در چشػػم ایػػن مػػرد زیبػػا جلػػوه داده اسػػت؟ ك 

نیکت کو آف  اؽبیزشا اك را جاذبو ك قشنگي قرار داده است؟ آیا آف کس 
آفریػػػده ك بػػػو آف  اهللدخػػػب جػػػواف از اك اطاعػػػت کػػػرده اسػػػت؟ ك آف چػػػو کػػػو 

 .ضي است تغیث ك دگرگوف نکاختو است؟را
 دىن هَی هػٌَع 

مػػػوی مصػػػنوعی ك مػػػژه مصػػػنوعی، ىػػػردك در شػػػریعت مػػػورد نکػػػوىش قػػػرار  
 گرفتو است.
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صػل   -کتػب حػدی  از پیػامرب   ودر کتاب صحیح خبارم ك مکلم ك بقی

 ٕٗ.«أنَّوي لعنى الواصل ى كاؼبکتوصل ى »نقل شده است  -اهلل علیو كآلو كسلم 
زخ را کو موم دیگػراف را بػو  -صل  اهلل علیو كآلو كسلم  -رب پیام :یعت 

سر زناف دیگر پیوند مي زند ك نبچنج زخ کو خواىاف پیوند زدف موم خود 
 بو زف دیگرم است، نفرین ك لعنت کرده است.

 یا وس  وِ هَّایص بسیص ، یا هسیض   اضاتِ باضاد،   

 هیتَاًد هَی هػٌَع  استفا ُ وٌد؟

 ق در کتابش: "فقو الکنو" نویکد:استاد سید ساب
آمػػػد ك   -صػػػل  اهلل علیػػػو كآلػػػو كسػػػلم  -ابػػػوىریره گفػػػت: زخ پػػػیش پیػػػامرب 

گفت: یا رسػوؿ اهلل مػن دخػبم داـر الػو عػركس مػي شػود ك مػوم سػرش در 
ا ر بیمارم حصبو رىبتو است آیا مي توامن موم اك را با موم خود پیوند بزمن 

؟ پیػػامرب  گفػػت:   -صػػل  اهلل علیػػو كآلػػو كسػػلم  -ك الػػاله گػػیس بػػرایش بکػػاـز
لعنػت النػد زخ را الػو  اهلل« »لعن اهلل الواصل  كاؼبکتوصل  كالوامشػ  كاؼبکػتومش »

موم را پیوند مي زند ك مػوم الکػي را بػدیگرم كصػل مػي النػد ك لعنػت النػد 
لعنت الند زخ راالػو خػاؿ   اهللزخ را الو آف را مي پذیرد ك طالب آف است ك 

راالػو خػػاؿ الػو  را ركم بػػدف خػود مػػي پػذیرد ك طالػػب الػو  مػي النػػد ك زخ 
 «.آنکت

                                                           
،  ُٕٕٔ/ّ( ، كمکػػػلم )ٔٗٓٓ، رقػػػم  ُِِٖ/ٓ( ، كالبخػػػارل )ِْْٕ، رقػػػم  ُِ/ِأخرجػػػو أضبػػػد )( ٕٗ

( كقػػػاؿ : حکػػػن ُٕٗٓ، رقػػػم  ِّٔ/ْ( ، كالبمػػػذل )ُْٗٔ، رقػػػم  ٕٕ/ْ( ، كأبػػػو داكد )ُِِْرقػػػم 
 صحیح . كالنکائ .
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  -صػل  اهلل علیػو كآلػو كسػلم  -بركایت عبداهلل بن مکػعود پیػامرب  نبچناف
لعػػػػػػػػػن اهلل الوامشػػػػػػػػػات كاؼبکػػػػػػػػػتومشات كالنامصػػػػػػػػػات كاؼبتنمصػػػػػػػػػات، »گفػػػػػػػػػت: 

لعنػػت الػػرده اسػػت زنػػاخ را الػػو  اهلل« »كاؼبتفلجػػات للحکػػن اؼبغػػثات خلػػق اهلل
ك خػػػاؿ الػػػو  را طالبنػػػد ك زنػػػاخ را الػػػو مػػػوم صػػػورت را بػػػا  خػػػاؿ مػػػي گوینػػػد

كسیلو ام مي الند ك زناخ الو طالب آنند ك زناخ را الو دبنرتور زیبػائي ترالیػب 
ایػن «. را تغیث مػي دىنػد اهللطبیعي دنداّٗام خود را ّٔم مي زنند ك خلقت 

اك ركایت ابن مکعود بکمع زخ از بت اسید الو قرآف مي خواند رسید ك نػاـ 
اـ یعقوب بود. آف زف پػیش عبػداهلل رفػت ك بػا كم سػخن گفػت. ك عصػباخ 

 شد.
صػػػل  اهلل علیػػػو كآلػػػو  -عبػػػداهلل گفػػػت چػػػرا لعنػػػت نكػػػنم زخ راالػػػو پیػػػامرب 

اك را لعنػػت الػػرده اسػػت ك ایػػن مطلػػب در قػػرآف نیػػز ىکػػت. آف زف   -كسػػلم 
اـ ك گفت: مػن سبػاـ قػرآف را الػو در بػج ایػن دك لػوح جلػد قػرار دارد خوانػده 

آف را نیافتػػو اـ. عبػػداهلل گفػػت: اگػػر آف را خوانػػده بػػودم آف را یافتػػو بػػودم.  
ػااليٍم عىٍنػوي }مي گوید:  اهللگفت   {فػانتهواكىمىاآىتىػااليمي الرَّسيػوؿي فىخيػذيكهي كىمىػا نػىهى

برام مشا آكرد  -صل  اهلل علیو كآلو كسلم  -آنچو الو پیامرب [. »ٕ]اغبشر: 
 «.الو مشا را منع الرد پرىیز النیدبداف عمل النید ك از آنچو  

صػػل  اهلل علیػػو  -بػػاز ىػػم از اك ركایػػت شػػده اسػػت کػػو گفػػت: از پیػػامرب 
شنیدـ الو از مػوم النػدف ك دنػداف تنػا الػردف ك مػوم كصػلت  -كآلو كسلم 

زدف ك خػػاؿ الػػو ، ّٗػػي فرمػػوده اسػػت مگػػر سهػػت مػػداكا ك خبػػاطر پرىیػػز از 
 بیمارم.
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 است:در نیل االكطار گفتو اماـ شوکانی 

پیوند زدف موم حراـ است چوف لعنت برام چیزم الػو حػراـ نباشػد مبػي  
 آید.

نوكم گفت ظاىر چنػج اسػت کػو مػورد اختیػار مػا اسػت. اك گفػت:  اماـ
یاراف مػا آف را تفصػیل داده انػد ك گفتػو انػد اگػر مػوم خػود را بػا مػوم آدمػي 
اه پیونػػد بزنػػد بػػدكف خػػالؼ حػػراـ اسػػت، خػػواه مػػوم زف یػػا مػػوم مػػرد ك خػػو 

موم ؿبـر ك شوىرباشد یا موم غث آّٗا، این عمل حراـ است سهت مفهـو 
عاـ دالیل آف ك چوف انتفاع دبوم انکاف ك دیگر اجزایش حراـ است، چوف 

 انکاف الرامت دارد ك موم ك ناخن ك دیگر اندامهایش دفن مي گردد.
ك اگر زف موم خود را با موم غث آدمي پیوند بزنػد، اگػر آف مػوم قبػس 
باشد مانند موم مردار یا موم حیواخ الو گوشتش خوردخ نیکت، ك حالؿ  
گوشت نیکت ك ىنوز زنده است، کو این موم از اك جدا شده است، بػاز 

قبکي راضبل مي الند در مبػاز  حراـ است، خباطر نباف حدی . ك چوف چیز
ك غػػثآف ك در آف عمػػد دارد ك خػػواه زنػػاف ك مػػرداف الػػو مػػوم پیونػػد مػػي زننػػد 

 دكاج الرده باشند یا خث.از 
ك امػػا اگػػػر مػػوم ازغػػػث آدمػػي ك طػػػاىر ك پػػاؾ باشػػػد اگػػر نبکػػػر ك اربػػػاب 
نداشػتو باشػد بػاز حػػراـ اسػت ك اگػر شػوىر ك سػػید ك مػوب داشػتو باشػد سػػو 

 كجو است:
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اكؿ اینكو برابر ظاىر مفهـو حدی  جػایز نیکػت دـك اینكػو جػایز اسػت 

 جػػایز اسػػت ك اال حػػراـ ك اصػػح آنکػػت الػػو بػػا اجػػازه شػػوىر ك سػػید ك مػػوب
 است. ا. ق. 

اما پیوند موم بغث از مػوم آدمػي ماننػد حریػر ك پشػم ك پنبػو ك امثػاؿ آف 
سػػعید بػػن جبػػثك اضبػػد ك لیػػ  آف را جػػایز دانکػػتو انػػد. قاضػػي عیػػاض گفتػػو 
است دكخه تارىام رنگػي حریػر ك غػث آف الػو شػباىا بػو مػوم نػدارد مػورد 

م نػدارد ك معػت پیونػد مػوم شػامل آف مبػي ّٗي نیکػت ك ارتبػاط بػو پیونػد مػو 
شود بلكو برام زیبائي ك آراسػتگي اسػت نبانطورالػو پیونػد مػوم بدانگونػو الػو  
گفتػػو شػػد حػػراـ اسػػت ازالػػو مػػوم ك النػػدف آف نیػػز از صػػورت بػػرام زف حػػراـ 
است مگر اینكو بر ریػش ك سػبیلش مػوم ركییػده باشػد الػو النػدف ك ازالػو آف 

کتحب است کػو نػوكم ك غػث اك آف را ذالػر  حراـ نیکت بلكو پکندیده ك م
الرده اند. ك تنا الردف دنداّٗا تا پثم خػود را چػوف جوانػاف جلػوه دىػد بػر 

 فاعل ك مفعوؿ ىر دك حراـ است.
صاحب نیل االكطار گفتو است ظاىر آنکت الو این حرمت كقػا اسػت  
الػػػػو مقصػػػػود از آف زیبػػػػائي سػػػػاخه باشػػػػد نػػػػو معاعبػػػػو دردم ك علػػػػا الػػػػو در 

« اؼبغػػثات خلػػق اهلل»حػػراـ نیکػػت ك ظػػاىر حػػدی  الػػو مػػي گویػػد:  آنصػػورت
آنکػػػت الػػػو تغیػػػث ىػػػیچ انػػػدامي از صػػػفا الػػػو بػػػرآف آفریػػػده شػػػده اسػػػت جػػػایز 

 نیکت.
ابػػوجعفر طػػربم گفتػػو اسػػت ایػػن حػػدی  بػػر آف داللػػت مػػي النػػد الػػو جػػایز 
نیکت زناف صفا را الو برآف آفریده شده اند با زیاد الػردف یػا الػم الػردف، آف 
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 دىنػػد ك بدینوسػػیلو خػػود را بػػرام شوىرشػػاف یػػا دیگػػرم زیبػػا ك آرایػػش را تغیػػث

دىنػػد، نبانگونػػو الػػو اگػػر دنػػداف زائػػدم داشػػتو باشػػند قطػػع یػػا النػػدف كالشػػیدف 
است. ك نبچنج اگر دنداّٗام  اؽبیجائز نیکت چوف تغیث صنع ك خلقت 

ضي بلندم داشتو باشند ك خبواىند اطراؼ آّٗا را بربند ك الوتاىشاف النند. قا
فتو است مگر اینكو این زكائػد درد آكر ك زیػاف آكر باشػندالو در آف عیاض گ

صػػػورت الشػػػیدف ك قطػػػع آّٗػػػا اشػػػكاؿ نػػػدارد. ا. ق. بنرتػػػر مػػػي رسػػػدالو ایػػػن 
مباح  چنػداف اسػتحكاـ نػدارد ك تغیػث در آفػرینش اؽبػي نیکػت ك بیشػب از 

د ب نباشػد نبایػسخت گثم فقها ناشي شده است ك زیبائي اگر دبنرتػور فریػ
 َٖ.اشكاب داشتو باشد

چٌاااد هااااُ اش عسٍسااایص ًگرضاااتِ، تواااام جاااا ٍگساى   

 ٍفاهبیٌاى زا گطت ه  شًد!

دادف فرزند كندادف فرزند از جانب اهلل تعالی اسػت، اگػر اهلل تعػالی بػرای  
د، اشد، كاگر برای ککی فرزند ىم نداککی فرزندی دىد، در آف خث می ب

فبکػػػن فرزنػػػػدش دزد، قاتػػػػل،  بػػػاز ىػػػػم خػػػػث آف زف در نداشػػػه فرزنػػػػد اسػػػػت،
غػػػػادر، کػػػػافر كیػػػػا حػػػػد اقػػػػل نافرمػػػػاف پػػػػدر كمػػػػادر آیػػػػد، اهلل تعػػػػالی میفرمایػػػػد: 

ٍیئنا تىٍكرىىيوا أىفٍ  كىعىکى } ره  كىىيوى  شى یػٍ بُّوا أىفٍ  كىعىکى  لىكيمٍ  خى ٍیئنا ربًي  لىكيمٍ  شىرّّ  كىىيوى  شى
 (.ُِٔی : )بقره، آ {(ُِٔ) تػىٍعلىميوفى  الى  كىأىنٍػتيمٍ  یػىٍعلىمي  كىاللَّوي 
 

                                                           
 «.فقو الکنو سید سابق»برگرفتو از کتاب: ( َٖ
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چػػو بکػػا )مشػػا انکػػاّٗا( چیػػزم را دكسػػت نداشػػتو باشػػید، امػػا آف »یعنػػی: 

چیػز برایتػػاف خػوب باشػػد ك چػػو بکػا چیػػزم را دكسػػت داشػتو باشػػید، امػػا آف 
 .«مي داند ك مشا مبي دانید اهللد، چیز برایتاف بد باش

بػػرای ایػػن زف مػػی گػػومی، بعػػد از رفػػه نػػزد فػػالبج ك جػػادكگر، مػػؤمن بػػاقی 
ىی ماند، كاز اسالـ خارج شده ایی نبانندی کو تث از کمػاف خػارج مػی لبوا

 شود!، این رأی من نیکت، این گفتو اهلل تعالی ك پیامرب ماف است:
ػػػػٍحرى }مػػػػي فرمایػػػػد:  اهلل  ػػػػوفى النَّػػػػاسى الکّْ ػػػػريكا یػيعىلّْمي ػػػػیىاًطجى الىفى  {كىلىًكػػػػنَّ الشَّ

 [.َُِ]البقرة: 
 «.بو مردـ سحر مي آموختند ك لیكن شیاطج الافر شدند الو» یعنی:

إٍجتىًنبيوا الکٍَّبعى اٍلميوًبقىػاًت »مي فرماید:  -صل  اهلل علیو كسلم  -ك پیامرب 
 ُٖ....«الشٍّْرؾي بًاللًَّو كىالکٍّْحري 

از ىفت چیز مهل  پرىیز النید )زیػرا الػو ایػن ىػا از گناىػاف البػثه »یعنی: 
 «.ف مي باشدك سحر الرد اهللىکتند از آف صبلو( شری  آكردف با 

 كچو اضبق است زنی کو سخناف جادكگراف كفالبیناف را گوش دىد، چوف:
 [. ٓٔ]النمل:  {قيل الَّ یػىٍعلىمي مىن ًق الکَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض اٍلغىٍیبى ًإالَّ اللَّوي }

«. یكتا الکي غیب را مبي داند اهللبگو در آظباف ىا ك زمج جز »یعنی: 
قىوي »فرمػود:  -كسػلم  صػل  اهلل علیػو -ك پیامرب  مىػٍن أىتىػ  عىرَّافنػا أىٍك الىاًىننػا فىصىػدَّ

 ِٖ.«دبىا یػىقيوؿي فػىقىٍد الىفىرى دبىا أيٍنزًؿى عىلى  ؿبيىمَّدو 
                                                           

 «.فقو الکنو سید سابق»برگرفتو از کتاب: ( ُٖ
 ادی  الصحیح.بركایت جامع االح( ِٖ
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الکػػػي الػػػو نػػػزد الػػػاىن ك فػػػاؿ گػػػویي بیایػػػد ك آنچػػػو )اك از اخبػػػار »یعنػػػی: 

غیػػ ( مػػي گویػػد آف را تصػػدیق النػػد نبانػػا بػػو آنچػػو بػػر ؿبمػػد فػػركد آمػػده الػػافر 
 «.استشده 

 بهترین راه ذال  برا  داشتن فرزند:
 دعا در اكقات ـبصوصی کو مورد استجابت قرار می گثد -ُ
 صرب داشه -ِ

جز این دك راه، نو زیارت، نو كلی، نو جادكگر، كنو ىیچ شخص دیگػری 
 مبی توانند فرزند دىند.

ّساتٌد ًٍاِ هس )خٌِا     اش ًطستي با افسا ی وِ، ًاِ شى  

 هطى (، بپسّیصید

یػػػػد کػػػػو چنػػػػج افػػػػرادی از جػػػػنس مشػػػػا ىکػػػػتند كبػػػػا آّٗػػػػا نشکػػػػت گمػػػػاف نکن
كبرخواسػػت کنیػػد، اینهػػا اگػػر بطػػور کامػػل مػػرد نیکػػتند، امػػا بػػا مػػرداف در حػػراـ 

 نبکاری می کنند:
ػػلى عىلىػػيَّ النَّػػً ُّ  ػػا قىالىػػٍت: دىخى هى ػػلىمى ى رىًضػػيى اللَّػػو عىنػٍ  صػػلی اهلل علیػػو كسػػلمعىػػٍن أيْـّ سى

ػػمً  : فىکى اللَّػػًو! أىرىأىیٍػػتى ًإٍف كىًعٍنػػًدم ـبيىنَّػػ ه ٍعتيوي یػىقيػػوؿي لًعىٍبًداللَّػػًو بٍػػًن أىً  أيمىیَّػػ ى: یىػػا عىٍبدى
ػا تػيٍقبًػلي بًػأىٍربىعو كىتيػٍدًبري  ا؟ فػىعىلىٍیػ ى بًابٍػنىػً  غىػٍیالفى، فىًإنػَّهى فػىتىحى اللَّوي عىلىٍیكيمي الطَّاًئفى غىػدن

، كىقىاؿى النًَّ ُّ    ّٖ.«ال یىٍدخيلىنَّ ىىؤيالًء عىلىٍیكينَّ : »صلی اهلل علیو كسلمبًثىمىافو

                                                           
 [.ِّْْ]خبارل:( ّٖ
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 صػلی اهلل علیػو كسػلمعنها مي گویػد: نػ  االػـر   اهلل اـ سلمو رضي »یعنی:

بو خانو من آمد در حاب الو فرد ـبٌنثي، آقبا نشکتو بود. پس شنیدـ الو آف 
ـبن ، بو عبػد اهلل بػن امیػو مػي گویػد: ام عبػد اهلل! اگػر اهلل ، فػردا طػائف را 

فتح الرد، نرترت چیکت؟ تو دخب غیالف را انتخاب الن. زیرا اگػر  برام مشا
از جلو بو اك بنگرم، چهار چج خوردگي، ك اگر از پشت سر، بو اك نگاه  

خطػاب  صػلی اهلل علیػو كسػلمالت، ىشت چج خوردگي مي بیت. ن  االـر 
 «.چنج الکاخ را نزد خود راه ندىید»بو نبکرانش فرمود: 
 بٌد  وِ هي ضَّس ًو  وٌن!ًد ضسط بشى ًو  تَا

خطػػػب امػػػرأة الػػػرباء بػػػن  صػػػلی اهلل علیػػػو كسػػػلمأفَّ النػػػ  »گویػػػد:مػػػی  أـ بشػػػر 
معػػركر، فقالػػت: إٌخ شػػرطت لزكجػػي أف ال أتػػزكج بعػػده، فقػػاؿ النػػ  صػػلی اهلل 

  ْٖ.«إفَّ ىذا ال یصلح :علیو كسلم
از زف الػػػػػػػرباء بػػػػػػػن معػػػػػػػركر  صػػػػػػػلی اهلل علیػػػػػػػو كسػػػػػػػلمرسػػػػػػػوؿ اهلل » یعنػػػػػػػی:
رل الرد، زف در جواب گفت: من بػا شػوىـر شػرط بکػتو اـ الػو بعػد خواستگا

در  صػػػػلی اهلل علیػػػػو كسػػػػلماز مػػػػرگ اك بػػػػا دیگػػػػرل ازدكاج نكػػػػنم، رسػػػػوؿ اهلل 
 «.: این شرط جایز نیکتجواب فرمود

 
 
 

                                                           
 ([.ُُٕٗٓ]معجم الصغث)( ْٖ
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 ضوا زا چِ بِ  خاهت  ز شًدگ   یگساى!

بػػػا مداخلػػػو در زنػػػدگی دیگػػػراف، ارزش كعػػػزت خػػػود را ؿبػػػو نکنیػػػد، اگػػػر 
چػو خػوب، كرنػو سػنا در جػایش سػنگج  هلل نصػیحت مػی کنیػدخباطر ا
 است.

لػیس منػا مػن » صػلی اهلل علیػو كسػلم:قػاؿ رسػوؿ اهلل عن أبػی ىریػرة قػاؿ: 
  ٖٓ.«خبب إمرأة علی زكجها

فرمود:  صلی اهلل علیو كسلماز ابوىریره ركایت است کو رسوؿ اهلل »یعنی:
شػوىرش بشػوراند، از  ىر کس کو زنػی را بػر شػوىرش تبػاه سػازد ك اك را علیػو

 «. مانیکت
علػی ك من أفکػد إمػرأة » فرموده اند: صلی اهلل علیو كسلمكنیز رسوؿ اهلل 

  ٖٔ.«زكجها فلیس ىو منا
ککػػی کػػو زنػػی را نػػزد شػػوىرش بػػد کنػػد، پػػس ایشػػاف از صبلػػو مػػا » یعنػػی:
 «.نیکت

 شًاى اش عغس ٍ بَ، استفا ُ ًىٌٌد

ركایػػػت مػػػ  النػػػد الػػػو  و كسػػػلمصػػػلی اهلل علیػػػاز رسػػػوؿ اهلل أبػػو موسػػػ  أشػػػعرم 
إذا اسػػػتعطرت اؼبػػػرأة فمػػػرت علػػػ  القػػػـو لیجػػػدكا روبهػػػا فهػػػي الػػػذا » فرمودنػػػد:

  ٕٖ.«كالذا، قاؿ قوالن شدیدان، كق لفظ: فهي زانی 

                                                           
 [.۰۸۲/  ۲]الکلکل  الصحیح  ( ٖٓ
 ]صحیح سنن أبو داكد[.( ٖٔ
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اگػػر زف بػػو خػػود عطػػر ك بػػول خػػوش زد ك بػػر قػػوم )مرداف( عبػػور  »یعنػػی:

د الرد تا بول اك را بشنوند، پس اك چنج ك چناف است، سخة بکیار شػدی
 «.ك غلیرت ، ك در لفظ دیگر: پس اك زنا الار است

عطػػر مػػرداف بػػوی آشػػکار ك رنگػػی ـبفػػی ك عطػػر »ابػػوىریره گفتػػو اسػػت: 
 ٖٖ.«زناف بوی ـبفی ك رنگی آشکار دارد

فرمودنػد:  صلی اهلل علیو كسلمرسوؿ اهلل عمراف بن حصج می گوید کو: 
رنا دارد ، ك عطر زناف بدانید کو عطر مرداف بوی خوش دارد نو رنا»

  ٖٗ.«نو بوی خوش
بیسٍى  زایص ها  وٌا ، دمىان ات زا     ایٌىِ بسای هس اىک

 اش شباى پیاهبست ضٌَ!

 ركایت میكند الو فرمودند: صلی اهلل علیو كسلمرسوؿ اهلل فضال  بن عبید از 
 ال   ال تکأؿ عنهم: رجل فارؽ اعبماع  كعص  إمامو فمات عاصیان، كأم  »

كامػػرأة غػػاب عنهػػا زكجهػػا كقػػد الفاىػػا مؤكنػػ  أك عبػػد أبػػق مػػن سػػیده فمػػات، 
  َٗ.«الدنیا فتربجت بعده، فال تکأؿ عنهم

ؤاؿ ك پرسػػػش مكػػػن )الػػػو عذابشػػػاف شػػػدید ك سػػػو نفػػػر از آّٗػػػا سػػػ»یعنػػػی:
دردنػػاؾ اسػػت( مػػردل الػػو از صباعػػت مکػػلماناف مفارقػػت الػػرد، ك بػػو امػػاـ ك 
                                                                                                                                   

( كقػػػاؿ : حکػػػن صػػػحیح . ِٖٕٔرقػػػم َُٔ/ٓ( ، كالبمػػػذل )ُّْٕ، رقػػػم  ٕٗ/ْأخرجػػػو أبػػػو داكد )( ٕٖ
 ( .ُّٗٓٗ، رقم  ََْ/ْ( . كأخرجو أیضنا : أضبد )ُِٔٓ، رقم  ُّٓ/ٖكالنکائ  )

 بركایت ترمذی.( ٖٖ
 بركایت اماـ ابی داكد.( ٖٗ
 مکند اضبد.( َٗ
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 فرمػػانركال خػػود عصػػیاف مبػػود، ك در نبػػاف حالػػت فػػوت الػػرد،)یعة در حالػػت
عصػػیاف خػػود بػػو امػػاـ فػػوت الػػرد( ك النیػػز ك بػػرده ال الػػو از اربػػاب خػػود فػػرار  
الػػرده فػػوت میكنػػد، ك زىن الػػو شػػوىرش غایػػب اسػػت در حالیكػػو از متػػاع ك 
خوش  دنیا نبو چیز برایش فراىم الرده سپس با اینحاؿ تربج)=آشكار الردف 
 زینت ك آرایش خود برال مرداف( میكند. پس دیگر از اینها سػؤاؿ ك پرسػش

 «.مكن الو عذابشاف دردناؾ است
 بِ تٌْای  سفس وس ى، هوٌَع!

مکػػػافرت زف بػػػو تنهػػػایي بػػػو خػػػاطر برخػػػورد بػػػا مػػػرداف اهبػػػاد اشػػػکاؿ ك   
کنػػػػػد، مبػػػػػادا در آف مکػػػػػافرت خدشػػػػػو ام بػػػػػرام کرامػػػػػت ك حػػػػػرما مػػػػػي  

كف ؿبػػـر از مکػػافرت منػػع  حیثیػػت زف پػػیش آیػػد. بنػػابراین، اسػػالـ اك را بػػد
 کرده است.

ركایػػػت میكنػػد الػػػو  صػػػلی اهلل علیػػو كسػػلمعبػػػاس از رسػػوؿ اهلل عبػػداهلل بػػن 
، كال یػػػدخل علیهػػػا رجػػػل إالَّ »فرمودنػػػد:  ال تکػػػافر اؼبػػػرأة إالَّ مػػػع ذم ؿبػػػـر

، فقػػاؿ رجػػل: یػػا رسػػوؿ اهلل إٌخ أریػػد أف أخػػرج ق جػػیش الػػذا  كمعهػػا ؿبػػـر
 ُٗ.«كالذا، كامرأه ترید اغب ، فقاؿ: اخرج معها

ینكػو بػا ؿبػـر خػود باشػد، ك ىػیچ مػردل زف مکافرت نكند مگر ا» یعنی:
بر اك داخل نشود، مگر اینكو با اك ؿبـر باشػد، یكػ  از صػحابو گفػت: ال 
، ك زمن  رسػػوؿ اهلل! مػػن میخػػواىم بػػا جػػیش ك لشػػكر فػػالىن بػػرال جنػػا بػػرـك

                                                           
 ( متفق علیو.ُٗ
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فرمود: بػا زف خػود بػو  میخواىد بو ح  بركد، رسوؿ اهلل صلی اهلل علیو كسلم

 «.ح  برك
 -صػػػل  اهلل علیػػػو كسػػػلم  - اسػػػت کػػػو رسػػػوؿ اهلل اصػػػل ك كاقعیػػػت نبػػػج
معتػػػرب اسػػػت، چػػػوف  -صػػػل  اهلل علیػػػو كسػػػلم  -فرمػػػود: ك ایػػػن قػػػوؿ پیػػػامرب 

انکػػاف مکػػافر نبیشػػو در نقػػل ك انتقػػاؿ اسػػت، در جػػاده ىػػا ك ترمینػػاؿ ىػػا ك 
مکافرخانو ىا ك انتقاؿ از جایي بو جام دیگػر، زف اگػر ؿبرمػي بػا اك نباشػد 

 اید ك امکاف فکاد دارد.جلب توجو مرداف مي مب
 مؤلف فتاه  ذلما  بلد القرام می نویسد:

ػلَّمى بػو ایػن شػخص، دسػتور داد  ببینید! پیامرب االـر صىلَّ  اللَّوي عىلىٍیًو كىآلًًو كىسى
رفػػه بػػو جهػػاد را فکػػا مبایػػد ك بػػا زنػػش بػػو حػػ  بػػركد ك از اك نپرسػػید الػػو آیػػا 

یػػػا نػػػو ك از اك توضػػػیح نبکػػػرت در ایػػػن مکػػػافرت از امنیػػػت برخػػػوردار اسػػػت 
راه بػا زنػت نبػراه ىکػتند یػا نػو. ىرگػز از  لبواست الو آیا زناف دیگرم در این

اك در این مکػایل سػؤاب نپرسػید. نبچنػج از اك سػؤاؿ نكػرد الػو آیػا زنػت پػث 
است یا جواف؟ پس اصل بقام لفظ است برام عمـو آف، خصوصان این الو 

 آمد.داستاف این مرد برام تأیید عمومیت پیش 
 زاُ، زفتِ ًو  تَاًٌد ًاى  ز ٍسظِش

در حػػػاىل الػػػػو از مکػػػػجد بػػػػثكف ركایػػػت اسػػػػت کػػػػو از أبػػػو أسػػػػید األنصػػػػارم  
مثفػػػػت ك مػػػػرداف بػػػػا زنػػػػاف در راه بػػػػا ىػػػػم اخػػػػتالط میكردنػػػػد ك در ىػػػػم مػػػػی 

شػػػػػنید الػػػػػو بػػػػػو زنػػػػػاف چنػػػػػج  صػػػػػلی اهلل علیػػػػػو كسػػػػػلمآمیختنػػػػػد. از رسػػػػػوؿ اهلل 
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ربققن الطریق، علیكم حبافات الطریق،  استأخرف فإنَّو لیس لكن أف»فرمودند:

  ِٗ.«فكانت اؼبرأة تلتصق باعبدار حّ إف  ؤّا لیلعلق باعبدار من لصوقها بو
ال زناف النار ركید الػو بػرال مشػا بػو كسػط راه رفػه جػایز نیکػت، » یعنی:

بر مشاست الو از النار راه ك جاده بركید، پس زف خود را بو دیوار میچکپاند 
، چػػػػوف بػػػػو شػػػػدت خػػػػود را بػػػػو دیػػػػوار بػػػػو دیػػػػوار میچکػػػػپیدتػػػػا اینكػػػػو لباسػػػػش 
 «.مىچکباند تا بركد

 ی ضاًِ ّای خَ  دو  وٌٌد ًِ شًاىجٌاشُ زا هس اى بای
 صػػػػػلی اهلل علیػػػػػو كسػػػػػلمیكنػػػػػد الػػػػػو رسػػػػػوؿ اهلل ركایػػػػػت م أبػػػػػو سػػػػػیعد اػبػػػػػدرم

إذا كضػػػعت اعبنػػػازة كاحتملهػػػا الرجػػػاؿ علػػػ  أعنػػػاقهم فػػػإف الانػػػت » فرمودنػػػد:
، كإف الانت غث صاغب  قالت: یا كیلها أین یذىبوف ّٔػا؟ صاغب  قاؿ: قدموخ

  ّٗ.«یکمع صوّٖا الل شيء إالَّ ا نکاف كلو ظبعو لصعق
ىنگػػام  الػػو جنػػازه گذاشػػتو میشػػود ك مػػرداف آنػػرا بػػر دكش خػػود » یعنػػی:

ضبل میكنند، اگر شخص صاحل بود، میگوید: مػرا سلػو بربیػد، ك اگػر بػدالار 
مػػػ  بریػػػد، نبػػػو چیػػػز صػػػدال اك را بػػػو الجػػػا  بػػػود مىگویػػػد: كال بػػػر اك، اك را

 «.میشوند مگر انکاف ك اگر انکاف صدال اك را بشنود بیهوش میشود
 

                                                           
 [.ِْٕٓ( ]سنن أبوداكدِٗ
 ِْْ/ُ( ، كالبخػارل )ّّٗ، رقم  ُِٗ( ، كعبد بن ضبید )ص ُُٗٔٓ، رقم  ٖٓ/ّ( أخرجو أضبد )ّٗ

 ( .َُٗٗ، رقم  ُْ/ْ( ، كالنکائ  )ُُِٓ، رقم 
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صا  ازی غاادای ضاااى زا بلٌااد  شًاااً  وااِ  ز تاصیاات ٍعاا 

 ًٍاهِ ه  وٌٌد هتَجِ باضٌد وِ...وس ُ، ٍ هِ 
أنػا بػرمءه فبػن حلػق ك صػلق ك » میفرمایػد: صػلی اهلل علیػو كسػلماهلل  رسوؿ
  ْٗ.«وتورفع ص
مػػػػػن بیػػػػػزاـر از الکػػػػػي الػػػػػو)خباطر مصػػػػػیبت( مػػػػػویش را بباشػػػػػد ك »یعػػػػػت: 

 «.صدایش را بلند الند
فرمود:  صلی اهلل علیو كسلماهلل  رسوؿاز ابومال  اشعرم ركایت است الو 

ػػاًب كىالطٍَّعػػني »  أىٍربىػػعه ًق أيمَّػػًا ًمػػٍن أىٍمػػًر اعبٍىاًىًلیَّػػً  ال یػىتػٍرياليػػونػىهيٌن:ى اٍلفىٍخػػري باألىٍحکى
ػ ي ًإذىا ملٍى تػىتيػٍب قػىٍبػػلى  ػ ي كىقىػاؿى النَّاًئحى ػاًب كىاالٍسًتٍکػقىاءي بًػالنُّجيوـً كىالنػّْیىاحى ًق األىٍنکى

ـي یػىٍوـى اٍلًقیىامىً  كىعىلىیػٍهىا ًسٍربىاؿه ًمٍن قىًطرىافو كىًدرٍعه ًمٍن جىرىبو   ٓٗ.«مىٍوًّٖىا تػيقىا
واىنػػد الػػرد: چهػػار عمػػل از اعمػػاؿ جاىلیػػت را امػػت مػػن تػػرؾ لب» یعنػػی:

 -ّطعنػػػو زدف بػػػو نکػػػب دیگػػػراف  -ِفخػػػر بػػػو حکػػػب ك نکػػػب خػػػود  -ُ
نوحػو خػواخ. ك افػزكد الػو اگػر نوحػو -ْاعتقاد بو تػا ث سػتارگاف در بارنػدگي 

خػػواف قبػػل از فػػرا رسػػیدف مػػرگش توبػػو نكنػػد، ركز قیامػػت در حػػاب برخواىػػد 
 «. ام از قث ك زرىي پوستج خواىد بود خاست الو بر تن اك جامو

                                                           
، رقػم  َٓٓ/ُ( ، كابن ماجو )ُٖٔٔ، رقم  ُِ/ْ، كالنکائ  ) (َُْ، رقم  ََُ/ُ( أخرجو مکلم )ْٗ

 ( .َٕٓ، رقم  ٗٔ( ، كالطیالک  )ص ُْْٕٗ، رقم  ُْٔ/ْ( . كأخرجو أیضنا : أضبد )ُٖٔٓ
،  ّٗٓ/ُ( ، كاغبػػػاالم )ِّْٓ، رقػػػم  ِٖٓ/ّ( ، كالطػػػرباىن )ِِٓٓٗ، رقػػػم  ّّْ/ٓ( أخرجػػػو أضبػػػد )ٓٗ

  .( ، كقاؿ : صحیح عل  شرط الشیخجُُّْرقم 
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لػیس منػا »فرمػود :  صلی اهلل علیو كسلماهلل  رسوؿاز عبداهلل ركایت است کو 

 ٔٗ.«من لطم اػبدكد، ك شق اعبیوب، ك دعا بدعوی اعباىلی 
از ما نیکت ککی کو بر گونو ىایش بزند ك گریبانش را پػاره کنػد »یعنی: 

 «. ك شیوف ك زاری جاىالنو سر دىد
كجػػع أبوموسػػی كجعػػا فغشػػی از ابػػو بػػرده بػػن ابوموسػػی ركایػػت اسػػت کػػو: 

علیػػو، ك رأسػػو فػػی حجػػر امػػرأة مػػن أىلػػو، فصػػاحت امػػرأة مػػن أىلػػو، فلػػم 
اهلل  رسػوؿیکتطع أف یرد علیها شیئا فلما أفاؽ قاؿ : أنا بری فبن بری منػو 

بػػػریء مػػػن  صػػػلی اهلل علیػػػو كسػػػلماهلل  رسػػػوؿ، فػػػإف صػػػلی اهلل علیػػػو كسػػػلم 
 ٕٗ.«الصالق  ك اغبالق  ك الشاق 

سی دچار بیماری شدیدی شد ك بیهوش شػد در حػالی کػو ابومو »یعنی: 
سػػرش در آغػػوش زنػػی از اىلػػش بػػود، زف فریػػاد کشػػید، )ابوموسػػی( نتوانکػػت 

اهلل  رسػوؿجوابش دىد، كقتػی بػو ىػوش آمػد، گفػت : مػن بیػزاـر از ککػی کػو 
صػػػلی اهلل اهلل  رسػػػوؿاز اك اظهػػػار بیػػػزاری کػػػرده اسػػػت.  صػػػلی اهلل علیػػػو كسػػػلم

سػػت از ککػػی کػػو بػػا صػػدای بلنػػد گریػػو کنػػد ك ککػػی کػػو بیػػزار ا علیػػو كسػػلم
 «.ىنگاـ مصیبت، موی سرش را بباشد، ك ککی کو لباسش را چاک کند

                                                           
( ، ُِِّ، رقػػػم  ّْٓ/ُ( ، كالبخػػارل )ُّْٔ، رقػػم  ْٔٓ/ُ( حػػدی  ابػػن مکػػعود : أخرجػػو أضبػػد )ٔٗ

( ُْٖٓ، رقػم  َْٓ/ُ( ، كابن ماجو )ُِٖٔ، رقم  َِ/ْ( ، كالنکائ  )َُّ، رقم  ٗٗ/ُكمکلم )
. 
 ( جامع االحادی  الصحیح.ٕٗ
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در حدی  دیگری كارد شده است کو یکی از زناف بیعت کننػده )در بیعػت 

صػػلی اهلل اهلل  رسػػوؿعقبػػو( ركایػػت کػػرده ك گفتػػو اسػػت : کػػاف فیمػػا أخػػذ علینػػا 
لػػذی أخػػذ علینػػا أف النعصػػیو فیػػو : ك أف اللبمػػش فػػی اؼبعػػركؼ ا علیػػو كسػػلم

  ٖٗ.«كجها، ك الندعو بویل، كالنشق جیبا، ك أف الننشر شعرا
 از مػػا بػػرآف صػػلی اهلل علیػػو كسػػلماهلل  رسػػوؿاز کارىػػای خػػوبی کػػو »یعنػػی: 

عهده گرفت تا از آف سرپیچی نکنیم این بود کو ىنگاـ مصػیبت صػورسباف را 
گریبػاف چػػاک نکنػیم، ك موىايبػػاف را  كلیػده رىػػا لبراشػیم، ك كایػال نگػػوییم، ك  

 «. نکنیم
  زخاًِ هتَف ، غرا ًخَزید، بلىِ با  ًاى ّوىازی ًوایید

خػػػوردف غػػػذای خػػػانواده متػػػوفی، زىریکػػػت کػػػو برخػػػی از زنػػػاف ظػػػامل آنػػػرا مػػػی 
 خورند...

ؼبا جاء نعي جعفر حج قتل قاؿ الن   » در حدی  صحیح آمده است کو:
م اصػنعوا الؿ جعفػر طعامػا، فقػد أتػاىم أمػر یشػغلهم، أك صلی اهلل علیو كسػل
  ٗٗ.«أتاىم ما یشغلهم

آمػد، زمانیکػو  جعفر كقتیکو خرب مرگ :میگوید جعفر بن عبداهلل» یعنی:
 خانواده بو کو داد امر صلی اهلل علیو كسلم اهلل رسوؿ آف بو شهادت رسید،

 . «ساختو است خود مشغوؿ غم را آّٗا کو بربید غذا جعفر

                                                           
 [.َّ( ]کتاب اعبنائزٖٗ
 نی:حکن[.قاؿ االلبا ٖٗٗك ترمذی  ُِّّ( ]أبوداكد ٗٗ
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کينَّا نػىعيدُّ ااًلٍجًتمىاعى إًلىی » می گوید: صلی اهلل علیو كسلمیاراف پیامرب کی از ی

  ََُ.«أىٍىًل اٍلمىیًّْت كىصىًنیعى ى الطَّعىاـً بػىٍعدى دىٍفًنًو ًمٍن النػّْیىاحى ً 
مػػا اجتمػػاع کػػردف بػػرای خػػانواده میػػت ك درسػػت کػػردف غػػذا بػػرای » یعنػػی:

 «.و حبکاب می آكردمیجزك نوح عزاداراف را بعد از دفن میت
ایي ددی  زا بسای  ًاً  وِ  ز دك هس گاى غلَ ٍافساط 

 ه  وٌٌد بسساًید

 شنیده باشید کو نزدیج متوفی گفتو می شود:
  !تنها تو بودی ك رفتی!آىای 
 !مرگ نا ّٔنگاـ ترا برد 
 !اینگونو كآنگونو غذا می خوردی 
 !تا زنده بودی ککی در مقابلت حرؼ مبی زد 

مػا : »صلی اهلل علیو كسػلمرسوؿ الٌلو االشعری عن أبیو قاؿ:  عن أبی موسی
من میت يبوت فیقـو باکیهم فیقوؿ: كاجباله، كاسنداه، أك كبو ىػذا إالَّ كٌکػلى 

   َُُ.«بو ملکاف یلهزانو: أىکذا کنتى 
ای فػػػػوت  ىػػػػیچ مػػػػرده» :فرمػػػػود صػػػػلی اهلل علیػػػػو كسػػػػلم رسػػػػوؿ اهلل یعنػػػػی:

گوینػػد: كای بػػر  کننػػد ك می ش گریػػو میکنػػد ك خػػانواده ك ککػػانی کػػو بػػرای مبی
این کوه بزرگ کو از بج مػا رفػت، كای بػر ایػن مػردی کػو نباننػد نػدارد، مگػر 

                                                           
 ( كجامع االحادی  الصحیح[.ٖٔٔٔ( ]مکند أضبد )ََُ
 ، صحیح البغیب كالبىیب[.ْٔٔٓ( ]البمذی، صحیح اعبامع َُُ
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کنػػد ك اك را تکػػاف ك حرکػػت  اینکػػو اهلل دك فرشػػتو بػػر اك موٌکػػل ك مکػػٌلط می

 «.آیا تو چنج بودی؟ گویند: کنند ك می دىند ك اذیت می می
هتَف  خاَ ، وواه   یه شى، اش چِ زاُ ّای بسای الاز  

 وس ُ ه  تَاًد؟

 زف از راه ىای چوف:
 )ختم قرآف)خبصوص ختم ىای مركجو كبدعی 
 شب مرده ىا یا شب عید 
  شػػب بػػرات ك...، مبػػی توانػػد بػػرای متػػوفی کمػػج کنػػد مگػػر بػػا ىفػػت

 چیز ذیل:
ػػبعه هبىٍػرم لًلٍعبىػػًد أٍجػريىينَّ كىىػػوى ق »میفرمایػد: صػػلی اهلل علیػو كسػػلم رسػوؿ اهلل سى

ػالن ،  قربهً  بعىدى مىوتًًو: مىٍن علَّمى ًعلٍمان ، أكأجرىی ّٗران ، أٍك حىفىػرى بًئػران ، أك غىػرىسى لبى
ان یکىتىغًفري لىوي بىعدى مىوتًو    َُِ.«أٍك بػىنىی مىکًجدان ، أٍك كىرَّثى ميٍصحىفان ، أٍك تػىرىؾى كىلدى

( کاف در قربش باشد )قػرار مػی گػثدىفت )چیز( بعد از آنکو ان»یعنی: 
 ابش برای اك جاری می گردد: و 

 ککی کو دانشی را )بو دیگراف( یاد داده است. -ُ
 ککی کو آب ّٗری را جاری ساختو است. -ِ
 ککی کو چاىی را کنده است. -ّ
 ککی کو لبلی را کاشتو است. -ْ

                                                           
 [.َِّٔ( ]صحیح اعبامعَُِ
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 ککی کو مکجدی راساختو است.   -ٓ
 ککی کو مصحفی )قرآف مکتوب( را  بو ارث گذاشتو است. -ٔ
اسػػت کػػو بعػػد از مػػرگش  اشػػتوککػػی کػػو فرزنػػدی را بػػو جػػای گذ   -ٕ

 «.برای اك طلب آمرزش می کند
 بِ ایي ددی  پیاهبس غل  اع علیِ ٍسلن تَجِ وٌید

 فرمودند: صلی اهلل علیو كسلمعبداهلل بن مکعود ركایت میكند الو رسوؿ اهلل 
 َُّ.«ال تباشر اؼبرأة اؼبرأة فتنعتها لزكجها، الأنَّو ینرتر إلیها»

برىنػو بػو ىػم بچکػبند، كآنػرا بػرال شػوىر  نبایػد دك زف بػا جکػم » یعنػی:
 «.خود توصیف ننماید، چنانكو گویا شوىرش بو طرؼ آف زف نگاه میكند

  ز  زایص دد اعتدال زا زعایت باید وس !

 اجازه فرموده، اما با شرائط كآدابش:شریعت رضباف، برای زناف آرایش را 
 هلل علیػو كسػلمصػلی ااز عبداهلل بن مکعود ركایت است الو گفػت رسػوؿ اهلل 

لعػػػػػػن اهلل الوامشػػػػػػات كاؼبکػػػػػػتومشات، كالنامصػػػػػػات كاؼبتنمصػػػػػػات، » میفرمایػػػػػػد:
كاؼبتفلجات للحکن اؼبغٌثات خلق اهلل، ما ب ال ألعن من لعن الن  صػلی اهلل 

ػااليٍم عىٍنػوي }كىو ق التاب اهلل: علیو كسلم، كىمىا آتىػااليمي الرَّسيػوؿي فىخيػذيكهي كىمىػا نػىهى
 .{فىانتػىهيوا

                                                           
 َُٗ/ٓ( ، كالبمػػذل )ِْْٗ، رقػػم  ََِٕ/ٓ( ، كالبخػػارل )ّٖٔٔ، رقػػم  ّٕٖ/ُ( أخرجػػو أضبػػد )َُّ

( ، كالنکػػػػػائ  ِٖٔ، رقػػػػػم  ّٓ: الطیالکػػػػػ  )( كقػػػػػاؿ : حکػػػػػن صػػػػػحیح . كأخرجػػػػػو أیضنػػػػػا ِِٕٗ، رقػػػػػم 
 ( .َّٖٓ، رقم  ُٔ/ٗ( ، كأبو یعل  )ُِّٗ، رقم  َّٗ/ٓ)
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اهلل خػػالكوب ك خػػالكوب الننػػده ك نامص)باریػػ  الػػردف ابػػرك، ك » :یعنػػی

الکیكو برال دیگرل اینكار را اقباـ میدىد( ك الکانیكو بػج دنػداّٗال خػود 
فاصلو قرار میدىند، ك میگشایند )برال زیبػائ ( ك اینهػا نبػو از تغیػث خلػق ك 
را  آفریػػده اهلل اسػػت، لعنػػت الػػرده اسػػت، پػػس چػػرا مػػن الکػػاىن الػػو پیػػامرب آّٗػػا

آنچو را » میفرماید: لعنت الرده، لعنت نكنم، ك آّٗم در التاب اهلل است الو
رسػوؿ اهلل بػرام مشػا آكرده بگثیػد )ك اجػػرا النیػد( ك آنچػو ّٗػي الػرده خػػودارم 

 «.مبائید، ك از )ـبالفت( اهلل بپرىیزید
 یى  اش  عاّای زسَل اع غل  اع علیِ ٍسلن

اللهػػم انػػی » ایػػن بػػود کػػو: لیػػو كسػػلمصػػلی اهلل عیکػػی از دعاىػػای رسػػوؿ اهلل 
  َُْ.«اعوذبج من زكج تشیبنی قبل اؼبشیب

پركردگػػارا! پنػػاه میػػرـب بػػو تػػو از نبکػػری کػػو قبػػل فػػرا رسػػیدف پػػثی، » یعنػػی:
 «.پـث کند

 شًاى  ز ویفیت پَضیدى هباس با هس اى تفاٍت  ازًد

: قىػػاؿى رىسيػػوؿي » ػػرى قىػػاؿى ػػرَّ  ػىٍوبىػػوي »سػػلم: اللَّػػًو صػػلی اهلل علیػػو ك عىػػٍن ابٍػػًن عيمى مىػػٍن جى
ءى ملٍى یػىٍنرتيػػػًر اللَّػػػوي إًلىٍیػػػًو یػىػػػٍوـى الًقیىامىػػػوً  ػػػیىالى ٍیػػػفى یىٍصػػػنػىٍعنى «خي ػػػلىمىوى: فىکى ، فػىقىالىػػػٍت أيُـّ سى

 : رنا»النّْکىاءي ًبذيیيوؽبًًنَّ؟ قىاؿى : «یػيٍرًخجى ًشبػٍ اميهينَّ، قىػاؿى ، فػىقىالىػٍت: ًإذنا تػىٍنکىًشػفي أىقٍػدى
   َُٓ.«رىاعنا، الى یىزًٍدفى عىلىٍیوً فػىیػيٍرًخینىوي ذً »

                                                           
 ( .َُٖٔ، رقم  ُٗٗ/ٔ( أخرجو الطرباىن ىف األكسط )َُْ
 [. ۲۳۷۲( ]صحیح؛ ترمذی حدی  مشاره َُٓ
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گوید: رسوؿ اهلل صلی اهلل علیو كسػلم  ابن عمر رضی اهلل عنو می» یعنی:
ىرکس از ركی تکرب لباسش را بر زمج بکشاند، اهلل ركز قیامػت بػو »فرمود: 

ىػػای  بػػا دامن ، اـ سػػلمو رضػػی اهلل عنهػػا گفػػت: پػػس زنػػاف«کنػػد اك نگػػاه مبی
اـ «. رىػا کننػد -ركی زمػج-آف را یػج كجػب »د: کار کننػد؟ فرمػو  خود چو

شػػود.  شػػاف مبایػػاف می ىای سػػلمو رضػػی اهلل عنهػػا گفػػت: در ایػػن صػػورت قدـ
 «.پس یج ذراع رىا کنند ك بر آف نیفزایند»فرمود: 

شً  وِ بْتسیي هباس زا بخاعس ًطاى  ا ى باِ  یگاساى،   

 بِ تي وٌد!ٍبِ ًاش ٍعطَُ، 

ىػػرکس »فرمػػود: صػػلی اهلل علیػػو كسػػلم  گویػػد کػػو: رسػػوؿ اهللعمػػر مػػی   ابن
لبػػػػاس خػػػػود را از ركی عشػػػػوه ك نػػػػاز دراز بریػػػػده ك آف را بػػػػو دنبػػػػاؿ خػػػػود 

اهلل، پػس  سػلمو عػرض کػرد: یػا رسػوؿ کنػد، اـ بکشاند، اهلل بػو اك نگػاه مبی
زناف با دامنهای خود چو بکنند؟ فرمود: یج كجب طوالنی کنند، عرض  

شػود فرمػود: یػج ذراع  کشػف میکردند: با این حاؿ پشت پػای آنػاف من
  َُٔ.«طوالنی کنید نو بیشب

 عا ت بدی وِ  ز بسخ  اش شًاى ٍجَ   از !
أفَّ امػػػرأة قػػػاؿ: یػػػا رسػػػوؿ اهلل أقػػػوؿ إفَّ زكجػػػي » از عائشػػػو ركایػػػت اسػػػت کػػػو:

اؼبتشػػبع دبػػا مل  :أعطػػاخ مػػا مل یعطػػت؟ فقػػاؿ رسػػوؿ اهلل صػػلی اهلل علیػػو كسػػلم
   َُٕ.«یعط الالبس  و  زكر

                                                           
 بركایت اماـ نکائی.( َُٔ
 [.ْٗٗٗ( ]سنن أبی داكدَُٕ
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زىن بػػػو رسػػػوؿ اهلل صػػػلی اهلل علیػػػو كسػػػلم گفػػػت: )بػػػو زف شػػػوىـر » :یعنػػػی

میگػػػػومی( الػػػػو شػػػػوىـر بػػػػو مػػػػن )ایػػػػن ك آف( را داده، در حالیكػػػػو در حقیقػػػػت 
چیػػزل بػػو مػػن نػػداده، )النایػػو از افتخػػار الػػردف مقابػػل زف شػػوىر(، رسػػوؿ اهلل 
صلی اهلل علیو كسلم فرمودند: ترتاىر الننده بػو آنچػو بػو اك داده نشػده ماننػد  

 «.ک  است الو لباس دركغج پوشیدهال
هستحب است وِ ّویطاِ  ساتاىک شًااى، خیٌاِ)دٌا(  اضاتِ      

 باضد

أكمػػػت امػػػرأة مػػػن كراء سػػػب بیػػػدىا التػػػاب إىل » ركایػػػت اسػػػت الػػػو:از عائشػػػو 
رسوؿ اهلل صلی اهلل علیو كسلم فقبض الن  صلی اهلل علیو كسلم یده، فقاؿ: 

أة، قػػاؿ: لػػو النػػت امػػرأة لغػػٌثت مػػا أدرم أیػػد رجػػل أـ یػػد امػػرأة قالػػت: بػػل امػػر 
   َُٖ.«أظفارىا، یعت باغبناء

زىن با دست خود از پشت پرده ك حجػاب نامػو ال را بػو رسػوؿ » یعنی:
اهلل صلی اهلل علیو كسلم داد، رسوؿ اهلل صلی اهلل علیػو كسػلم دسػت خػود را  
الشػػید، ك آنػػرا نگرفػػت، ك فرمػػود: مبیػػدامن ایػػن دسػػت مػػردل اسػػت یػػا دسػػت 

: بلكػػو دسػػت زف اسػػت، رسػػوؿ اهلل صػػلی اهلل علیػػو كسػػلم در زف، زف گفػػت
 «.جواب فرمود: اگر دست زف بود ناخنهال خود را با حنا تغیث میداد

 اهلل بػػاز از کريبػػو بنػػت نبػػاـ ركایػػت شػػده کػػو ىنػػد بنػػت عتبػػو گفػػت: یػػا رسػػوؿ
بػػا تػػو مبایعػػت »خػػواىم بػػا تػػو بیعػػت کػػنم، فرمػػود:  ، میصػػلی اهلل علیػػو كسػػلم

                                                           
 [.ُْٖٔ]سنن أبوداكد( َُٖ
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کف دستانت را چنداف تغیػث نػدىی کػو گػویی کػف دسػتاف درنػده   کنم تا مبی

 َُٗ.«است
شًاً  وِ هباس ّای  زا بِ تي ه  وٌٌد وِ جلب تَجاِ  

  یگساى بِ  ًْا ضَ ، هتَجِ باضٌد وِ:

كیػػػل »فرمودنػػػد:  ت الػػػو پیػػػامرب صػػػلی اهلل علیػػػو كسػػػلماز أبػػػوىریره ركایػػػت اسػػػ
 َُُ.«کاء من األضبرین الذىب كاؼبعصفرللن

م بػر زنػػاىن )الػو دك چیػػز سػرخ را بػرال مػػرداف اجانػب ك نػػاؿبـر كا» یعنػی:
 «.مبایاف میكنند( طال ك لباس سرخ رنا خود را

 وساّیت  ا ى ضیس خطه بسای فسشًد ضیسخَاز
، مػػػادر تغذیػػػو فرزنػػػد از شػػػث خشػػػج بػػػدكف موجػػػب شػػػرعی، گنػػػاه بزرگیکػػػت

.  ّٗایػت سػعی كتػػالش خػود را خبػر  دىػػد تػا از شػث خػػود بػرای فرزنػدش دىػػد
رسػػػوؿ اهلل صػػػلی اهلل علیػػػو كسػػػلم در حػػػدیثی فرمػػػوده کػػػو در خػػػواب، عػػػذاب  
گركىػػػی از گنهکػػػاراف را مشػػػاىده کػػػرده، ك از صبلػػػو چیزىػػػایی کػػػو در خػػػواب 

َّ انطلػػق  ، فػػإذا أنػػا بنکػػاء یػػنهش  ػػدیهن اغبیػػات، »دیػػده ایػػن اسػػت کػػو: 
  ُُُ.«قلت: ما باؿ ىؤالء؟! قیل: ىؤالء الاله يبنعن أكالدىن ألباّٗن

                                                           
 اكد.بو ركایت ابی د( َُٗ
 ( .ُٖٖٔ/ْأخرجو: ابن عبد الرب ىف االستیعاب )( َُُ
]ركایػػت ابػػن حبػػاف، بػػا تصػػحیح امػػاـ آلبػػانی رضبػػو اهلل در کتػػاب "صػػحیح مػػوارد الرتمػػ ف إلػػی زكائػػد ابػػن ( ُُُ

 ([.َُٗٓحباف"، حدی  مشاره )
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سػػپس بػػو پػػیش بػػرده شػػدـ، ناگهػػاف زنػػانی را دیػػدـ کػػو مارىػػایی، » یعنػػی:

شػػػود. گفػػػتم: اینهػػػا چػػػو   زننػػػد، طػػػوری کػػػو زخػػػم مبی می ىایشػػػاف را نػػػیش سینو
اند؟! گفتو شد: اینها زنانی ىکتند کو فرزندانشاف را از شث خود ؿبرـك   کرده
 «.اند کرده

 ًگرازید ضَّساىک تاى فسیاب تااى  ّاد، هْاس تااى زا اش     

  ًْا بگیسید، عَیاًِ هْس ًیست!

 : برای شوىرافمتعاؿ  فرماف اهلل
کػان فىکيليػوهي كى آتيو النّْکىاءى صىديقىاًًّٖنَّ كًبلى ن، فىإف ًطبى لىکيػم عىػن شىػیو ًمنػوي نىف}

ًنیئان مىرًیئان   (ْ)نکاء: {ىى
 اؽبػیای  ای خالصانو ك فریضػو ىای زناف را بو عنواف ىدیو ك مهریو»یعنی: 

زید. پس اگر با رضایت خاطر چیزی از مهریو خود را بو مشا خبشػیدند، بپردا
 «.آف را )دریافت دارید ك( حالؿ ك گوارا مصرؼ کنید

پػػس مهریػػو حقػػی اسػػت کػػو زف بػػر مػػرد دارد، ك )زف( مالػػج آف اسػػت ك 
چیػػزی از آنػػرا  –پػػدر باشػػد یػػا غػػث پػػدر  -بػػرای ىػػیچ ککػػی حػػالؿ نیکػػت، 

 ف بر اینکار راضی باشد.برای خود بردارد مگر اینکو ز 
در شریعت حداقل ك حداکثری برای مهریو در نرتر گرفتػو نشػده كلػی کػم 

ركی نکػػردف در آف مػػورد تشػػویق قػػرار گرفتػػو اسػػت تػػا ازدكاج بػػو  بػػودف ك زیػػاده
پذیر باشد كجواناف بػو خػاطر مهریػو ك ـبػارج زیػاد آف از ازدكاج  آسانی امکاف
  .ركی نگردانند
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أف عبػػػدالرضبن بػػػن عػػػوؼ جػػػاء إلػػػی »یػػػت اسػػػت: ركا  مالػػػجاز انػػػس بػػػن 

صػػلی اهلل  ك بػػو أ ػػر صػػفرة فکػػألو رسػػوؿ اهلل صػػلی اهلل علیػػو كسػػلم رسػػوؿ اهلل
فأخربه أنو تزكج امرأة من األنصار، قاؿ: کم سقت ؽبػا؟ قػاؿ: زنػ   علیو كسلم

 ُُِأكمل كلػػػػو بشػػػػاة( صػػػػلی اهلل علیػػػو كسػػػػلم نػػػواة مػػػػن ذىػػػػب، قػػػاؿ رسػػػػوؿ اهلل
آمػد در حالیکػو آ ػػار  صػػلی اهلل علیػو كسػلم زد پیػامربعبػدالرضبن بػن عػوؼ نػ»

از  صػػلی اهلل علیػػو كسػػلم شػػد، پیػػامرب زردی )زعفػػراف یػػا حنػػا( بػػر اك دیػػده می
حاؿ اك پرسید، )عبدالرضبن بن عػوؼ( در پاسػا گفػت کػو بػا زنػی از انصػار 

فرمػػود: چقػػدر مهریػػو بػػرایش  صػػلی اهلل علیػػو كسػػلم ازدكاج کػػرده اسػػت. پیػػامرب
صػػػلی اهلل  ای؟ گفػػػت بػػػو انػػػدازه كزف یػػػج ىکػػتو خرمػػػا طػػػال، پیػػػامرب قػػرار داده
 «.فرمود: كلیمو بده اگرچو گوسفندی باشد علیو كسلم

صػلی اهلل  از سهل بن سعد ركایت است: )إنی لفی القـو عنػد رسػوؿ اهلل
إذ قامت امرأة فقالت: یا رسوؿ اهلل إّٗا قد كىبت نفکا لج، فػر  علیو كسلم

ا شػػیئا، َّ قامػػت فقالػػت: یػػا رسػػوؿ اهلل إّٗػػا قػػد كىبػػت فیهػػا رأیػػج، فلػػم هببهػػ
نفکها لج فر فیها رأیج، فلم هببها شیئا، َّ قامت الثالث  فقالت: یا رسوؿ 
اهلل إّٗا قد كىبت نفکها لکف فر فیها رأیج، فقاـ رجل فقاؿ یا رسوؿ اهلل، 
أنکحنیهػػا، قػػاؿ: ىػػل عنػػدک مػػن شػػی؟ قػػاؿ: ال، قػػاؿ: اذىػػب فاطلػػب كلػػو 

حدید، فذىب كطلب، َّ جاء فقاؿ: ما كجدت شیئا كالخاسبا من  خاسبا من
حدید، قاؿ: ىل معج من القرآف شیء؟ قػاؿ معػی سػورة کػذا ك سػورة کػذا، 

                                                           
(، ت ٔ/ُّٗ/َِٓٗ(، د (ِ/َُِْ/ُِْٕ(، ـ )ٗ/ُِِ/ُّٓٓ( متفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق علیػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو : خ )ُُِ
 (.ٔ/ُُٗ(، نس )ُ/ُٓٔ/َُٕٗ(، جو )ِ/ِٕٕ/ََُُ)
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ّٔمراه صباعتی در خدمت » ُُّقاؿ: اذىب أنکحتکها دبا معج من القرآف(

بػػػودـ کػػػو ناگهػػػاف زنػػػی بلنػػػد شػػػد ك گفػػػت: ای  صػػػلی اهلل علیػػػو كسػػػلم پیػػػامرب
صػلی  دـ را بو مشا خبشیدـ، نرترت را در این باره بگػو، پیػامرب! خو اهللرسوؿ 

جػػوابی بػػو اك نػػداد، بػػار دیگػػر آف زف بلنػػد شػػد ك گفػػت: ای  اهلل علیػػو كسػػلم
صػلی اهلل علیػو  ! خودـ رابػو مشػا خبشػیدـ، نرتػر مشػا چیکػت؟ پیػامرباهللرسوؿ 
جوابی بػو اكنػداد. سػپس آف زف بػرای بػار سػـو بلنػد شػد ك گفػت: ای  كسلم
! خػودـ را بػو مشػا خبشػیدـ، نرتػر خػود را در ایػن بػاره بگػو، در ایػن اهللوؿ رس

اك را بػػػو ازدكاج مػػػن درآكر،  اهللىنگػػػاـ مػػػردی بلنػػػد شػػػد ك گفػػػت: ای رسػػػوؿ 
بو آف مرد فرمػود: آیػا چیػزی داری )کػو بػو عنػواف  صلی اهلل علیو كسلم پیامرب

فرمػػود: بػػرك ك  صػػلی اهلل علیػػو كسػػلم مهریػػو بػػو اك بػػدىی(؟ گفػػت: نػػو، پیػػامرب
چیزی پیدا کػن اگرچػو انگشػبی از آىػن باشػد، آف مػرد رفػت ك بػو جکػتجو 
پرداخػت سػػپس برگشػت ك گفػػت: ىػیچ چیػػزی نیػافتم حتػػی أنگشػبی آىنػػی، 

فرمػػود: آیػػا از قػػرآف چیػػزی حفػػظ داری؟ آف مػػرد   صػػلی اهلل علیػػو كسػػلم پیػػامرب
، پیامرب فرمػود:  كسلمصلی اهلل علیو  گفت: سورة فالف ك فالف را حفظ داـر

 «.برك با )مهریو( قرآنی کو از حفظ داری اك را بو ازدكاج تو درآكردـ
تػػػواف مهریػػػو را بطػػػور نقػػػد یػػػا نقػػػد ك قکػػػط یػػػا سبػػػاـ قکػػػط عنػػػد اؼبطالبػػػو  می

ای پرداخػت کنػػد بػػا  پرداخػت کػػرد، بػػرای مػرد جػػایز اسػػت قبػل از آنکػػو مهریػػو

                                                           
(، د ِ/ََُْ/ُِْٓ(، لفػػػػظ حػػػػدی  ركایػػػػت خبػػػػاری اسػػػػت، ـ )ٗ/َِٓ/ُْٗٓ( متفػػػػق علیػػػػو : خ )ُُّ
(، ابػػػػن ماجػػػػو بصػػػػورت ـبتصػػػػر ایػػػػن ُ/َٖٔ/ُٖٖٗ(، جػػػػو )ِ/َِٗ/ُُُِ(، ت )ٔ/ُّْ/َِٕٗ)

 (.ٔ/ُِّحدی  را ركایت کرده است، نس )
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ؼبثػػل ك اگػػر معػػج نبکػػرش آمیػػزش مبایػػد، اگػػر مقػػدار مهریػػو معػػج نشػػده، مهرا

شده باشد پرداخت مقػدار تعیػج شػده بػر مػرد كاجػب اسػت، ك از عػدـ كفػا 
فرموده  صلی اهلل علیو كسلم بو شركط عقد جدان خودداری مباید، چوف پیامرب

 ُُْاست: )أحق ما أكفیتم من الشركط، أف توفوا بو ما اسػتحللتم بػو الفػركج(
 «.ركط نکاح استسزاكارترین شركطی کو باید بو آف كفا کنید ش»

اگر بعد از عقد نکاح ك قبل از رابطو زناشویی مرد دبػثد سبػاـ مهریػو بػرای 
 ماند:  زف ؿبفوظ می

از عبػػػداهلل دربػػػاره زنػػػی کػػػو مػػػردی بػػػا اك بػػػدكف »از علقمػػػو ركایػػػت اسػػػت: 
تعیج مهریو ازدكاج کرده ك قبل از آنکو با اك رابطو زناشویی برقرار کند فػوت  

قمو( گفت: درباره اك اختالؼ کردند، عبػداهلل گفػت: کرده، سؤاؿ شد، )عل
بػػػػػرد ك بایػػػػػد عػػػػػده را  گثد، ارث می بػػػػػو نرتػػػػػر مػػػػػن مهراؼبثػػػػػل بػػػػػو اك تعلػػػػػق مػػػػػی

بگذارند، معقل بن سناف اشجعی در نباقبا گواىی داد کو پیامرب درباره بركع 
 .ُُٓ«حکم کرده است اشق مانند عبداهللبنت ك 
 
 

                                                           
(، جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ٔ/ُٕٔ/ُِِٓد )(، ِ/َُّٓ/ُُْٖ(، ـ )ٗ/ُِٕ/ُُٓٓ( متفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق علیػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو : خ )ُُْ
 (.ٔ/ِٗ(، نس )ِ/ِٖٗ/ُُّٕ(، ت )ُ/ِٖٔ/ُْٓٗ)
(، ش ُ/َٗٔ/ُُٖٗ(، جػػػػػػػػو )ٔ/ُْٕ/ََُِ(، د )ِ/َّٔ/ُُْٓ[، ت )ُّٗٗصػػػػػػػػحیح : ]ا ركاء  (ُُٓ
(ُُِ/ٔ.) 
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ى  ًْاا اهاي ٍ   زلع شًاى  زبیي خَ ،  ز غَزتیىِ هىا

 بدٍى اختالط باضد؛ باو  ًداز 
کػػػاف رسػػػوؿ اهلل صػػػلی اهلل علیػػػو كسػػػلم »عنهػػػا کػػػو گفػػػت: عایشػػػو رضػػػی اهلل 

جالکا فکمعنا لغطا كصوت صبیاف فقاـ رسوؿ اهلل صلی اهلل علیو كسلم فإذا 
  .ُُٔ ..«.حبشی  تزفن كالصبیاف حوؽبا فقاؿ یا عائش  تعالی فانرتری

 علیو كسلم نشکتو بػود، کػو ىیػاىو ك صػدای  رسوؿ اهلل صلی اهلل»یعنی: 
کودکػػاف را شػػنیدمی، رسػػوؿ اهلل صػػلی اهلل علیػػو كسػػلم بلنػػد شػػدند، )دیػػد کػػو( 
یج جاریػو حبشػی مػی رقصػد ك بچػو ىػا دكر اك را گرفتػو انػد ك بػو كی نگػاه 

 «. می کنند، پیامرب صلی اهلل علیو كسلم فرمود: ای عایشو بیا ك نگاه کن...
 ا ت است، پس  ز  ى هحتاط باید بَ !خَز ى عب سَگٌد

تعػػػاب خػػػوردف اسػػػت ماننػػػد قکػػػم  اهلل، سػػػوگند بػػػو غػػػث از انػػػواع شػػػرک اصػػػغر
، یا کعبو یا بو یکػي از صػاغباف یػا بػو بو پیامرب)صلي الٌلو علیو كسلم( خوردف

، سبػاـ ایػن قکػم ىػا شػرک مػي جػداد یػا بػو ـبلوقػات دیگػركطن یػا بػو آبػاء ك ا
 :باشد
صلی هللا  عنو می گوید: مردی اعرابی بو خدمت رسوؿ اهلل عمر رضی اهلل ابن

اهلل، گناىاف کبثه کداـ اند؟ ك حدی   آمد ك عرض کرد: یا رسوؿ علیه وسلم
را ادامػػػو داده ك يبػػػج غمػػػوس را در آف ذکػػػر فرمػػػود. در ادامػػػو حػػػدی   مػػػی  

                                                           
 ([.ُّٗٔ)البمذی سنن] (ُُٔ
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سػػوگندی اسػػت کػػو بػػو »گویػػد: عػػرض کػػردـ: يبػػج غمػػوس چیکػػت؟ فرمػػود: 

 .ُُٕ«انکاف مکلماف را با دركغ بو دست آكرد كسیلو آف ماؿ
چػػرا کػػو كقػػا بػػو چیػػزم قکػػم مػػي خػػورمی بػػو ایػػن معناسػػت کػػو آنػػرا مقػػدس 

 تقدس كتعرتیم است كبس.سزاكار  اهللكعرتیم میدانیم ، درحاب کو تنها 
عمر مػػػی گویػػػد کػػػو: رسػػػوؿ اهلل  بن عبػػػداهلل»امػػػاـ خبػػػاری ركایػػػت مػػػی کنػػػد: 

گناىػاف کبػثه عبػارت انػد از شػرک كرزیػدف »فرمػود: صلی اهلل علیو كسلم 
 .«بو اهلل، ك پايباؿ کردف حقوؽ كالدین، ك قتل نفس، ك سوگند دركغ

حصػػج مػػی گویػػد کػػو: رسػػوؿ اهلل  عمػػراف بنامػػاـ ابػػوداكد ركایػػت مػػی کنػػد: 
ىػػػرکس سػػػوگند دركغ خبػػػورد بگػػػذار تػػػا بػػػا »فرمػػػود: صػػػلی اهلل علیػػػو كسػػػلم 

 .«مهیا کند اش جایگاه خود را در آتش دكزخ چهره
ألف أحلف باهلل کاذبان أحب إب من » ك ابن مکعود)رضي اهلل عنو( گفتو:

 «.أحلف بغثه صادقان 
ب دكسػت داـر تػا قکػم راسػت خوردف رابیشػ اهللقکم بو دركغ بو » یعنی:
 .«خوردفاهلل  بو غث

ازگناىػاف  اهلل درکتب فقهي توضیح داده شػده کػو سػوگند دركغ خػوردف بػو 
ر نرتر فقهام صحابو]فقهام صػحابو شػش نفربودنػد کػو عبػد ، داستکبثه 

اهلل بن مکعود یکي ازایشاف بود[شرک ػ ىرچند شرک اصغر ىم باشدػ از ىر  
 گناه کبثه ام بزرگب است.

                                                           
 بركایت صحیح البخاری. (ُُٕ



 146 .......................................!ازپیامبرت بیاموز دخترم؛  
 ایٌْا بس تَ دم   ازًد!

رىسيػػوؿي اللَّػػًو صػػل  اهلل علیػػو عىٍبػػدي اللَّػػًو بٍػػني عىٍمػػرًك بٍػػًن اٍلعىػػاًص قىػػاؿى قىػػاؿى عػػن 
ًإفَّ لًعىٍینًػػجى عىلىٍیػجى حىقِّػػا كىًإفَّ عبًىکىػًدکى عىلىٍیػػجى حىقِّػا كىًإفَّ ًلزىٍكجىتًػػجى » كسػلم:
 .ُُٖ«حىقِّا كىًإفَّ ًلضىٍیًفجى عىلىٍیجى حىقِّا كىًإفَّ ًلصىًدیًقجى عىلىٍیجى حىقِّا عىلىٍیجى 
صل  پیامرب عبداهلل بن عمرك بن عاص رضی اهلل عنهما فرمودند : »یعنی:
كسلم فرمودند: نبانا چشمت بر تو حقی دارد ك نبانػا جکػمت بػر اهلل علیو 

بر تو حقی دارد ك یقینػا مهمانػت  )یا شوىرت(تو حقی دارد ك قطعا خامبت
 . «بر تو حقی دارد ك نبانا دكستت بر تو حقی دارد

هلاااَى اساات شًاا  وااِ باادٍى اجاااشُ، ٍ باادٍى  ز جسیاااى 

 گراضتي ضَّسش اش خاًِ خَ  بیسٍى زٍ 

إف اؼبػػػرأة إذا خرجػػت مػػػن بیتهػػػا »میفرمایػػد:   صػػػلی اهلل علیػػو كسػػػلمرسػػوؿ اهلل
كزكجها الاره لذل  لعنها الػل ملػ  ق الکػماء كالػل شػيء سبػر علیػو غػث اعبػن 

 . ُُٗ«كا نس حّ ترجع
                                                           

 ( .ُِٓ/ُّ) عکاالر ابن أخرجو (ُُٖ
 كىػو العزیػز عبػد بػن سػوید فیػو( : ُّّ/ْ) اؽبیثمػ  قاؿ( . ُّٓ رقم ، ُْٔ/ُ) األكسط ىف الطرباىن أخرجو (ُُٗ

 .  قات رجالو كبقی  كغثه دحیم ك قو كقد مبكؾ
 شیا البانی می گوید:

 ؿبمػػد عػن العزیػػز عبػد ابػػن سػوید حػػد نا:  اؼبکػاكر بػػن عیکػ  عػػن(  ِ - ُ/َُٕ/ُ" )  األكسػط"  ق الطػرباخ ركاه
 ." سوید بو تفرد ؿبمد، إال عمرك عن یركه مل: كقاؿ مرفوعا عمر ابن عن دینار بن عمرك عن
 : " الضعفاء"  ق الذى  قاؿ جدا، ضعیف كىو:  قلت

 ." اغبدی  مبكؾ:  أضبد قاؿ "
 ." اؼبیزاف"  ق كقاؿ
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كقػػػػا کػػػو زف از خانػػػػو خػػػارج شػػػػود ك شػػػوىرش رضػػػػایت نداشػػػػتو »یعنػػػی: 

زرد بػو غػث از باشد، سباـ فرشػتگاف آظبػاف ك ىرچیػزم کػو زف از نػزد آف مػي گػ
  «.جن ك انس بر كم لعنت مي کنند تا زماخ کو بو خانو برگردد

  سَاز ضدى، جائص ًیست اجٌب  ز هَتس بدٍى ًاهحسم، 

، شریعت رفه در موتر ك رفه بو بازار را باالیت حراـ قرار نػداده،  دخـب
امػػػا باالیػػػت شػػػركط كقیػػػودی را گذاشػػػتو کػػػو تػػػا بػػػو آف پابنػػػد باشػػػی ك از شػػػر  

 اف در اماف دبانی.گرگ
پس در موتر ك بػازار بػدكف نػاؿبـر رفتنػت جػائز نیکػت، چػوف در حػدی  

 صحیحی آمده است کو:
عى النًَّ َّ   -صل  اهلل علیػو كسػلم  -عىًن اٍبًن عىبَّاسو رىًضيى اللَّوي عىنػٍهيمىا: أىنَّوي ظبًى

 :   . َُِ«رىأىةه ًإال كىمىعىهىا ؿبىٍرىـه ال ىبىٍليوىفَّ رىجيله بًاٍمرىأىةو كىال تيکىاًفرىفَّ امٍ »یػىقيوؿي
صػػل  اهلل  -ابػػن عبػػاس رضػػي اهلل عنهمػػا مػػي گویػػد: شػػنیدـ الػػو نػػ  االػػـر 

ىیچ مردم با زخ )بیگانو( خلوت نكنػد. ك ىػیچ زخ »فرمود:  -علیو كسلم 
، بو مکافرت نركد  «.بدكف ؿبـر

 
 

                                                                                                                                   

 ." جدا كاه ىو "
 : " آّمع"  ق اؽبیثمي كقاؿ

 ."  قات رجالو كبقی  كغثه، دحیم ك قو كقد مبكؾ، كىو العزیز عبد بن سوید كفیو"  األكسط"  ق الطرباخ ركاه "
 .بو تغب فال ؛ اغبکن من قریب أك حکن اغبدی  أف إىل(  ٕٗ/ّ" )  البغیب"  ق اؼبنذرم كأشار:  قلت
 [.علیو متفق] (َُِ
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ضَّست، جٌت ٍ ٍشد ات است!، پاس ایٌىاِ باا ٍی چاِ     

 سبَط باتَست....زفتازی ه  وٌ ؟! ه

 رسوؿ اهلل صلی اهلل علیو كسلم برای عمو حصج بن حصج گفت:
  (ُُِ).«فإنو جنت  كنارؾ»

 «.شوىرت، ّٔشت كجهنمت است»یعنی: 
را راضػػی نگػػو دارد، در ركیػػش  شایػػن بکػػی رضبتیکػػت بػػرای زنػػاف، شػػوىر 

، د، آرزكی ىایش را بو خاک یککاف نکنید، بو حرؼ ىایش عمل مباددخبن
 ّٔشت... ش، پس جایدحفظ بدار  مالش را

یػػػػج زف مػػػػؤمن سبػػػػاـ سػػػػعی كتػػػػالش خػػػػود را بػػػػرای بدسػػػػت آكرد رضػػػػایت 
 شوىرش می کند.

 شیا االسالـ ابن تیمیو می گوید: 
زنػػی کػػو صػػدایش را بػػر شػػوىرش بکشػػد، زنػػدگیش نبػػرای شػػوىرش، کوتػػاه 

  (ُِِ).می  شود
 فالً  ّا ها زا ًو  ضٌاسٌد هگس  ز ٍلت ضسٍزت!

 برخی ىا می گوید:شنیده ایید کو 
 فالنی ىا بو سراغ ماف مبی آیند مگر اینکو ضركرت داشتو باشند!

، بگػػػو، ضبػػػد ك نػػػای آف اهلل راسػػػت کػػػو مػػػرا توفیػػػق داد بػػػرای آّٗػػػا   خػػػواىـر
 کمج كنبیاری مبودـ.

                                                           
 [.ِِٕٗ]البغیب كالبىیب: -ُُِ
 [.َّٔ/ِّ]ؾبموع الفتاكی: -ُِِ
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أحػػػػػبُّ النػػػػػاس إب اهلل : »میفرمایػػػػػد -صػػػػػل  اهلل علیػػػػػو كسػػػػػلم رسػػػػػوؿ اهلل 

، أك تکشػفي عنػو  أنفعهم، ك أحبُّ األعماؿ إب اهلل سر  كره تيدخيلو علػي مکػلمو
کرب ن، أك تقضي عنو دینان أك تىطردي عنو جوعان، ك ألف أمشي مع أخو ق حاج و 

دكسػػػت داشػػػتت تػػػرین «: »أحػػػبُّ إبَّ ًمػػػن أف اعتکػػػف ق ىػػػذا اؼبکػػػجد شػػػهران 
ایػػػن  اهللسػػػودمندترین آّٗاسػػػت، دكسػػػت داشػػػتت تػػػرین کػػػار نػػػزد  اهللمػػػردـ نػػػزد 

شػػاد کنیػػد، یػػا غػػم ك انػػدكىي از دكش اك برداریػػد، یػػا  اسػػت کػػو مکػػلماخ را
بػػدىي اك را پرداخػػت کنیػػد یػػا گرسػػنگي اش را برطػػرؼ سػػازید، ك مػػن اگػػر بػػا 
، بػرامی دكسػت داشػتت تػر اسػت از ایػن   یج برادر دیت بػرام رفػع نیػازش بػرـك

 (ُِّ).«کو یج ماه در این مکجد گوشو نشیت اختیار کنم!

 واهالً بپَضاًیدٌّگام ًواش، سس ٍگس ى تاًسا 

ال یقبل اهلل »فرمودند:  -صل  اهلل علیو كآلو كسلم  -چنانچو رسوؿ اهلل 
  ُِْ.«صالة حائض ػ یعت: من بلغت اغبیض ػ إالَّ خبمار

مباز زخ را بو سن حیض رسیده است قبوؿ مبي الند جز با  اهلل» یعنی:
 «.چادر

                                                           
( ركایػت کػرده، ُّْٔٔ( بػو مشػاره م )ّْٓ/ ُِ )حدی  مورد پکػندم اسػت. طػرباخ در معجػم کبػث -ُِّ

( آف را آكرده ك گفتو اسػت: در سلکػلو راكیػاف ایػن حػدی  مکػکج بػن ُُٗ/ ٖك ىیثمي در ؾبمع الزكائد )
 ( آف را پکندیده است.ُٕٔسراج دیده مي شود کو اك ضعیف است. الباخ در صحیح اعبامع )

 ،( َِِٖٓ رقػػم ، َُٓ/ٔ) كأضبػػد ،( ِِّٔ رقػػم ، َْ/ِ) شػػیب  أا ابػػن أخرجػػو:  عائشػػ  حػػدی ( ُِْ
 كالبیهقػػػػػػ  ،( ٓٓٔ رقػػػػػػم ، ُِٓ/ُ) ماجػػػػػػو كابػػػػػػن.  حکػػػػػػن:  كقػػػػػػاؿ( ّٕٕ رقػػػػػػم ، ُِٓ/ِ) كالبمػػػػػػذل

 حبػػػاف كابػػػن ،( ُِْٖ رقػػػم ، ٕٖٔ/ّ) راىویػػػو بػػػن إسػػػحاؽ:  أیضنػػػا كأخرجػػػو( . ْٖٗٔ رقػػػم ، ّٖ/ّ)
 ( .ُُُٕ رقم ، ُِٔ/ْ)
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. )در طبار عبارت از پارچو ام است الو سر ك گردف را مي پوشاند
 اصطالح فارسي طبار نباف مقنعو مي باشد الو خواىراف ؿبجبو دارند(.

صل  اهلل  -ركایت است الو: از رسوؿ اهلل  -رضي اهلل عنها  -از اـ سلمو 
پرسیدـ: آیا زف مي تواند با پثاىن ك مقنعو بدكف چادر  -علیو كآلو كسلم 
إذا الاف »رمودند: ف -صل  اهلل علیو كآلو كسلم  - رسوؿ اهللمباز خبواند؟ 

   ُِٓ.«الدرع سابغان یغطي ظهور قدمیها
اگر پثاىن بو اندازه ام بلند باشد الو پشت پاىا را بپوشاند )اشكاب »
 «.ندارد(

 شیا ابن جربین می گوید:
منرتور از حایضو در این حدی  زخ است الو بو سن حیض رسیده باشد؛ 

است الو موم سر،   یعت زخ الو بو سن تكلیف رسیده است. طبيىار چیزم
 گردف ك سینو را مي پوشاند.

 تاى پَضیدُ باضد پای ز ًواش باید پطت 

 اللَّوي  صىلَّ  پیامرب از کو کند مي ركایت عنها اهلل رضي سلمو اـ از داكد ابو
ٍرأىةي  أىتيصىلّْي: »پرسید كىسىلَّمى  كىآلًوً  عىلىٍیوً   ؟ًإزىاره  عىلىیػٍهىا لىٍیسى  كىطًبىارو  ًدرٍعو  ًق  اٍلمى
 ُِٔ.«قىدىمىیػٍهىا ظيهيورى  یػيغىطّْي سىاًبغنا الدّْرٍعي  الىافى  ًإذىا: فػىقىاؿى 

                                                           
 البخػارل شرط عل  صحیح كقاؿ( ُٓٗ رقم َّٖ/ُ) كاغباالم (َْٔ رقم ُّٕ/ُ) داكد أبو أخرجو( ُِٓ

 . الذىىب ككافقو
 الکػػػػػنن» ق البیهقػػػػػي ك الػػػػػذى ، كافقػػػػػو ك صػػػػػححو ك( ُٓٗ) َِٓ/ ُ اغبػػػػػاکم ك ،(َْٔ) داكد أبػػػػػو( ُِٔ

 (.َُٕ/ ِاأل ث البن -النهای . )قمیصها: اؼبرأة كًدرع(. َّٖٔ) ِّّ/ ِ «الکربم
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آیا زف مي تواند در چادر ك ركسرم مباز خبواند، در حاب کو ازار )لباسي »

دیگر( نداشتو باشد؟ پیامرب صىلَّ  اللَّوي عىلىٍیًو كىآلًًو كىسىلَّمى فرمود: اگر پثاىت 
اشد بو گونو ام کو پشت پاىایش را بپوشاند، بزرگ ك گشاد بر تن داشتو ب

 .«بلو
 هوٌَع ضَخ   ز عالق ًٍىاح

پیامرب صل  اهلل علیو كسلم از شوخي ك مزاح در این سو موضوع ّٗي فرموده 
ك بیاف مبوده است کو در این موارد شوخي ك جدم ىر دك جدم بشمار 

كاقعي مي آیند ك چنانچو ککي بو شوخي زنش را طالؽ دىد، طالؽ بطور 
 اتفاؽ مي افتد.

 الث جدىن جد كىىٍزؽبيين جد: »پیامرب صل  اهلل علیو كسلم مي فرماید: 
 «.اجع الرجل امرأتو بعد أف یطلقها(النكاح كالطالؽ كالرجع  )أم أف یر 

سو چیز جدم ك شوخي شاف جدم ؿبکوب مي شود: نکاح »یعت:  
 ُِٕ.« اند(.ك طالؽ ك رجوع )یعت مرد نبکرش را پس از طالؽ بازگرد

 غحبت ًىس ى ٌّگام لضای داجت

صل  اهلل علیو  اهللمردم از کنار رسوؿ »اماـ مکلم ركایت می کنند کو: 
كسلم مي گذشت ك ایشاف بوؿ مي مبود، آف مرد بو ایشاف سالـ کرد كب 

 . «آف حضرت صلي اهلل علیو كسلم جواب سالمش را نداد

                                                           
 بركایت سنن ابی داكد.( ُِٕ
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اشند ك با ىم گفتگو مکركه است کو دك نفر موقع قضام حاجت جایي ب

این کار را ناپکند مي  اهللمبایند. پیامرب صل  اهلل علیو كسلم فرموده اند کو 
 دارد.

 ِیویي بسای شًاى هسلواىهِ ابي عیاش ُ ًػیحت عال

ام خواىر مؤمن، یازده نصیحت گرانبها را تقدمی مي دارمی تا بو آف عمل  
خره با ستایش بو کت. ك در اینصورت با سعادت خواىي زیکت ك باُ

رحاب پركردگار خویش خواىي پیوست. پس نبواره باید در این عملکرد 
طلب استعانت مبوده، ك مکائل این رسالو را، با درک ك فهمي  اهللخود از 

 صحیح دنباؿ کت:
یکتا را آنگونو کو در کتاب گرانبهایش قرآف ك توسط فرستاده  اهلل - ُ

 مبوده است عبادت کن. عاب مقامش ؿبمدص تو را امر
از شرک در عقیده ك عبادت خویش بر حذر باش ك دكرم کن  - ِ

 چوف شرک نبو اعماؿ تو را نابود ساختو، ك موجب خکراف خواىد گشت.
از انواع بدعت در عقیده ك چو در عبادت خود پرىیز کن، چوف  - ّ

بدعت پیامدم سز گمراىي نداشتو ك صاحب بدعت در آتش جهنم 
 وخت.خواىد س

از مباز ىام خود بو زیبائي ك کماؿ سباـ ؿبافرتت کن. چوف ىر  - ْ
آنکو بر مباز ىام خویش ؿبافرتت ك تداـك داشتو باشد، دیگر مکائل را نیز 
حافظ خواىد بود. ك ىر ککي کو آّٗا را ضایع مبوده ك در اقباـ آف سهل 
 انگارم کند، در حفظ دیگر مکائل نیز سکت ك سهل انگار خواىد شد.
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اگر ازدكاج کرده ام نبواره خواست نبکرت را اجرا مبوده، ك در  - ٓ

 ك رسولش اهللمقابل امرك ّٗي اك عصیاف مکن تا جائي کو تو را بو معصیت 
 دستور نداده باشد. صلی اهلل علیو كسلم

نبکر خویش را در غیاب ك حضورش در نفس خودت ك ماؿ اك  - ٔ
 حافظ کن.

 ه احکاف کن.بو نبکایو ات با سخن نیج ك کردار پکندید - ٕ
مالـز خانو خود بوده، ك سز در ىنگاـ ضركرت از آف خارج  - ٖ

مشو، ك در صورت خركج از خانو ات سب ك حجاب کامل خود را رعایت 
 مبوده ك چهره ك دست ىام خود را بپوشاف.

بو كالدین خود احکاف کن ك آناف را با سخن ك یا فعل خود آزار  - ٗ
عركؼ امر میدىند از آناف اطاعت کن، ك اگر مده. ك تازمانیکو تو را بو م

 تو را بو غث معركؼ امر دىند اطاعت از آناف جایز نیکت.
اگر دارام فرزند ىکا، در تربیت فرزنداف خود کوشش کن ك  - َُ

آناف را بو راسا، نرتافت، گفتارنیکو ك کردار پکندیده عادت بده، ك آناف 
خود را در ىفت سالگي بو ادام را ادب ك ؿباسن اخالؽ بیاموز. فرزنداف 

مباز امر کن ك در سن ده سالگي اگر در ادام مباز سکا مبودند آّٗا را 
 تنبیو کن. ك بکب خواب آناف را از یکدیگر جدا کن.

 در ذکر ك صدقو کوشا باش. - ُُ
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 هٌابح

 قرآف کرمی. - ُ
  ابػػػن بػػػػاز، عبػػػػد العزیػػػز بػػػػن عبػػػػد اهلل. التحقیػػػق كا یضػػػػاح، نشػػػػر شػػػػبك - ِ

 ا سالـ الیـو )ب ت(.
، ّْابن تیمیو، شیا االسػالـ اضبػد بػن عبػد اغبلػیم. ؾبمػوع الفتػاكل ج - ّ

 ـ.ُٓٗٗؾبمع اؼبلج فهد، مدینو منوره 
ابػػن حجػػر، حػػافظ اضبػػد بػػن علػػي ابػػو الفضػػل. بلػػوغ اؼبػػراـ ق أحادیػػ   - ْ

 بثكت )ب ت(. -األحكاـ، دار اؽبالؿ
البػػارم شػػرح صػػحیح البخػػارم ابػػن حجػػر، حػػافظ اضبػػد بػػن علػػي. فػػتح  - ٓ
 ، دار الفكر، بثكت )ب ت(.َُج
،: مؤسکػػ  ُابػػن حنبػػل: أضبػػد بػػن ؿبمػػد أبػػو عبػػداهلل شػػیباخ. اؼبکػػند ج - ٔ

 قاىره )ب ت(. -قرطبو 
، سػػػػعید  ْابػػػػن عابػػػػدین، ؿبمػػػػد امػػػػج. رد اختػػػػار علػػػػ  الػػػػدر اؼبختػػػػار ج - ٕ

 کمپت، کرا چي )ب ت(.
ب الزرعػػي أبػػػو عبػػد اهلل. زاد اؼبعػػػاد ق ابػػن قػػػیم، ؿبمػػد بػػػن أا بكػػر أیػػػو  - ٖ

  -بثكت  -مكتب  اؼبنار ا سالمی   -، مؤسکو الرسالو ْىدم خث العباد ج
 ىػ.َُْٕالویت چاپ چهاردىم 

، دار ْابن منرتور، ؿبمػد بػن مكػـر األفریقػي اؼبصػرم. لکػاف العػرب ج  - ٗ
 بثكت چاپ اكؿ )ب ت(. -صادر 
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، اؼبکتػػب ِصػػحیح سػػنن ترمػػذم ج البػػاخ، شػػیا ؿبمػػد ناصػػر الػػدین. - َُ

 ىػ.َُْٖاالسالمي، بثكت چاپ اكؿ 
 -، مؤسکػػػو قرطبػػػو ُأرنػػػؤكط، شػػػعیب. التعلیػػػق علػػػ  مکػػػند أضبػػػد ج - ُُ

 قاىره )ب ت(.
، دار ابػػن  ُخبػػارل، ؿبمػػد بػػن اظباعیػػل. اعبػػامع الصػػحیح اؼبختصػػر ج - ُِ

 ُٕٖٗ - َُْٕبثكت چاپ سـو  -الثث، الیمامو 
، دار ابػػن  ِاظباعیػػل. اعبػػامع الصػػحیح اؼبختصػػر جخبػػارل، ؿبمػػد بػػن  - ُّ

 ُٕٖٗ - َُْٕبثكت چاپ سـو  -الثث، الیمامو 
، دار ابػن  ُٓخبارل، ؿبمد بن اظباعیػل. اعبػامع الصػحیح اؼبختصػر ج - ُْ

 ُٕٖٗ - َُْٕبثكت چاپ سـو  -الثث، الیمامو 
، دار الکتػػب ْترمػذم، ابػػو عیکػ  ؿبمػػد بػن عیکػػي.اعبامع الکػنن ج - ُٓ
 میو، بثكت )ب ت(.العل
، دار الکتػػب ٓترمػذم، ابػػو عیکػ  ؿبمػػد بػن عیکػػي.اعبامع الکػنن ج - ُٔ

 العلمیو، بثكت )ب ت(.
 ٕٖ/ ُِاعبامعػػػػػػػػ  ا سػػػػػػػػالمی ، ؾبلػػػػػػػػو البحػػػػػػػػوث االسػػػػػػػػالمی  عػػػػػػػػدد  - ُٕ
 ىػَُْٓساؿ
، ترصبػػو دالػػب ؿبمػػود ابػػراىیم، انتشػػارات ّسػػید: سػػابق. فقػػو الکػػن  ج - ُٖ

 ش.ُُّٕؿبمدم، تربیز، چاپ اكؿ 
، دار الفػػػػػػتح، قػػػػػػاىره، چػػػػػػاپ اكؿ ِسػػػػػػید، سػػػػػػابق. فقػػػػػػو الکػػػػػػن  ج  - ُٗ

 ىػ.ُُْٖ
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، دار ٓطػػػرباخ، أبػػػو القاسػػػم سػػػلیماف بػػػن أضبػػػد. اؼبعجػػػم األكسػػػط ج - َِ

 ُُْٓقاىره،  -اغبرمج 
، دار ّنوكم، ابو زالریا ؿبي الدین بن شرؼ. آّموع شرح اؼبهذب ج - ُِ

 بثكت )ب ت(. -الفكر
، دار ِم بػػػػػػػن حجػػػػػػػاج قشػػػػػػػثم. الصػػػػػػػحیح جنیشػػػػػػػاپورم، مکػػػػػػػل - ِِ

 ـ.ُُٗٗاغبدی ، قاىره
، دار اغبػػدی ، ّنیشػػاپورم، مکػػلم بػػن حجػػاج قشػػثم. الصػػحیح ج  -ِّ
 ـُُٗٗقاىره
 منجد، ؿبمد صاحل، کردار قلب، مکتبو شاملو. -ِْ
 


