
                 

  والصالة والسالم على سيـد املرسلني ملـنيلعاا رب احلمد للّه
   ِأما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ِبسم اهللا الرمحن الرِحيم

 )1(مسلماحرتام 
 فضيلت درود شريف

در روز  : استصّلي اهللا تعايل عليه وآله وسّلم تاجدار رسالت، ماه نبوت فرماِن
م مبن نزديكرت آنكسي است آه در دنيا بر من بيشرت درود  مرد از مهةقيامت

     .)2(خوانده باشد
 سكه جعلي

هر  ،را ميدوختپرست  لباس يك آتش  عليهرمحة اهللا تعاىل اهللا خياط عبد وحضرت شيخ اب
بعلت روزي  ، برميداشتا حضرت شيخ آنر،دبار مزدش را سكه جعلي ميدا

 وقتيكه حضرت شيخ ،ي را نگرفتنبودن شيخ شاگردش از آتش پرست سكه جعل
 شاگردش ،تشريف آوردند و از جريان اطالع يافتند  عليهرمحة اهللا تعاىلعبد اهللا خياط 

 چرا سكه جعلي را برنداشته ايد؟ چندين سالست آه مهني سكه هاي :را فرمود
 مسلمان ديگري اجعلي را مبن ميدهد و من خاموشانه بر ميداشتم آه مباد

 .)3(را بدهد
 ت اسالمي چه مي خواهد؟دعو

مالحظه فرمائيد آه بزرگان پيشني اسالم چقدر قلب ! دران عزيز اسالميبرا
شان مملو از جذبات احرتام مسلم بوده آه براي جنات يك برادر مسلمان از 

را برخود گوارا  زيان نقصان اتفاقي درحال عدم شناسائي نيز ضرر و
 ،آردن برادر ديگرش ميباشدمصروف خلت  امروز برادر حاالنكه ميداشتند

 اسالف اسالمي ميخواهند دور جنبش غري سياسي جهاني تبليغ قرآن وسنت دعوت
ت را جاِم حمبدعوت اسالمي تنفر را حمو منوده و ،بزرگوار را زنده نگهدارند

صّلي  رسول عاشقاِن را الزمست آه در قافله هاي  اسالميمي نوشاند، هر برادر
 براي آموزش سنت ها سفر منوده روزانه در فكر مدينه وسّلماهللا تعايل عليه وآله 

آارت انعامات مدني را دريافت و بعد از پر آردن در ده روز اول هر ماه 
   ان شاء اهللا عزوجل بطفيل مصطفي،مدني حتويل مسئول حمل خود منايند

مل  اگر چنني ع، جذبه احرتام مسلم بيدار ميشودصّلي اهللا تعايل عليه وآله وسّلم 
 ان شاء اهللا زندگي معاشرتي ما يكبار ديگر گلهاي خوشبو خوشگوار و ،آردد

 .رنگا رنگ مدينه منوره را آبياري آرده گلزار ساخته  ميشود
  يبہ کے سوا سب باغ پامال و فنا ہونگےط

  جب عہِد خزاں ٓایا! یکهو    گے چمن والو   د 
 اي باغ ، ه طيبهمهه باغ ها پاي مال و فنا ميشوند سواي مدين: ترمجه
 . خواهيد ديد آنگاه آه خزان آيد !داران

  از جنت حمروم اندابتداءسه شخص 
والدين و ذوي االرحام ديگر يعين آسانيكه رشته خوني دارند درجه بدرجه 

ن  مگر افسوس آه امروز در اي،بيشرت از ديگران مستحق احرتام و سلوك اند
 ايتنظر مردم   اگرچه در بعضي اشخاص،داده مي شودمورد آمرت توجه 

درخانه شان باخلصوص در حق والدين بي ايت ترش رو   مگر، ميباشندعمتواض
از حضرت سيدنا عبداهللا آه  است عرض براي توجه ايشان ،ميباشندو بد اخالق 
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  بن عمر
  ،مجمس نوِر،دوعاملتاجداِرروايت است آه  مارضي اهللا تعايل عنه

 سه شخص از هبشت : ارشاد فرمودند عليه وآله وسّلمصّلي اهللا تعايلآدم   بينشاِه
  ديوث )٢(  باشدوالدين از او ناراضآسيكه  )١(حمروم اند 

 .)1(زنيكه لباس مردانه بيوشد )٣(
  ديوثتعريف

در حديث مبارآه ايكه بيان شد، در مورد عتاب و عذاب ديوث مهراه با 
 ديوث به .م ميگرددايذا دهنده والدين تذآر يافت آه او هم از هبشت حمرو

 ميكند ي امحق گفته مي شود آه زنش با مردان غري و نا حمرم مهراهآن  مرد 
 داشت آه باوجود ناحمرمان ديگر بايدخباطر بي پرواست،  و آشناست و او

  شوهر، خواهر زادةبرادِر عمه، داماد،پسِرخاله، عمو، پسر دائي، پسِرپسِر
 زن  بني داماد وخواهِرند حيت شريعتشوهر نيز ناحمرم اة شوهر و برادر زاد

اگر زن بي توجهي منوده از نا حمرمان حجاب  ،نيز حجاب را امر فرموده است
شرعي را رعايت نه آند مستحق جهنم است و اگر شوهر برابر با استطاعت 
خويش زنش را از اين گناه منع مني آند ديوث و مستحق جهنم است هلذا 

آسيكه علنًا ديوث باشد او فاسق ناقابل . ابتداء از هبشت حمروم گرديده
 . امامت و مردود الشهادت است

براي آموزش سنت ها  رسول عاشقاِن درقافله هاي! برادران عزيز اسالمي
فكر مدينه پر آرده و در ده روز  سفر آرده و آارت انعامات مدني را با

تهاي  ان شاء اهللا از مرض ان،اول هر ماه به مسئول مربوطه حتويل دهيد
صّلي اهللا تعايل عليه وآله   مصطفيديوثي و امراض گناهان ديگر نيز بربآت عشِق

 .در امان خواهيد بود وسّلم
صّلي  نگاه پر حياء و خاشعانه حضور اقدس هلي ع اهللا تعاىلمحةر امام امحد رضاآقامي 

 جنات از گناهان قرار داد به بارگاه رب  را واسطةاهللا تعايل عليه وآله وسّلم
 :العزت عرض مي آند

    یا الہی رنگ الئيں جب ميری بے باکياں
  ان کی نيچی  نيچی  نظروں  کی حياء  کا  ساته   ہو

 بي حيائي هامي ظاهر ميگردد نگاه هاي پائني و وقتيكه خدايا :ترمجه
 .پشتيبامن باشدباحياء حمبوبت 

 حمروم است  مردانه از هبشتلباسزن در 
اس و وضع مردانه باشد از هبشت حمروم قرار لب  را آه دري زننبويحديث 
 آن زنيكه لباس مردانه يا آفش مردانه پوشيده يا موهاي سرش ،داده است

 امروز در ، استنيضر عام مريود عذابش مهرا مثل مرد آوتاه آرده در حم
 دخرت را لباس پسر و پسر را لباس دخرت مي ، اين امر رعايت نشدهبچگان

لوار آمر بند و آفش و دخرت آوت شرت بنظر مي آيد پوشند پسر به قيافه دخ
نظر مردم پسر  پوشيده موهاي سر را هم مثل پسرانه گذاشته آه در پسران

 حناء ، چنني اعمال را اجنام دهيد گناهگار مي شويد اگر مشا،ديده ميشود
د آه اينهم نكنيد دست و پاي پسر را حناء يفقط بر دست و پاي دخرت بزن

 .)2(گناهست
 ،يا انسان باشدبرآن عكس جانور و وشيد آه فال خود را چنني لباس نپاط

هم هرگز استفاده نكنند آه  بچه ها را رنگ و پالش نزنيد و مادر بچه ها
 .با پالش و رنگ وضو و غسل صحيح نيست

 احرتام برادر بزرگ
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هم بايد در نظر داشت  خانواده رامهراه با والدين احرتام اعضاي ديگر 
 خواهر و بعد از پدر،  اگر پدر بزرگ و مادر بزرگ در قيد ،رمثال براد

 .حيات باشند احرتام شان نيز واجب است و برادر بزرگ حيثيت پدر را دارد
 ارشاد فرموده صّلي اهللا تعايل عليه وآله وسّلم حمبوب رب العزت ،تاجدار رسالت

مي  حق برادر بزرگ بر برادر آوچك چنانست آه حق پدر بر فرزند :اند
 .)1(باشد

 د ادب آموختياوالد را با
بر والدين حقوق تربييت و تادييب اوالد واجب است آا را جباي مودرن 

،  سنت نبوي را آموختمطابق باساخنت بايد آه منونه از رفتار و آردار 
 ،اخالق حسنه را به آا آموخت و از صحبت هاي ناجائز ي بايد آرد

ني مملو از سنت ها تربيت منود و آا را از فرزندان را بايد با ماحول مد
 هاي مبتذل و ترانه هاي رسومات بد فحاشي و فواحش آه يدس فيلم و ايمتاش

امروز شايد آه والدين ، دور از ياد اهلي قرار ميدهند جنات بايد داد
حقوق فرزندان را در تعليم دنياوي هنر و بدست آوردن مال هبرت بدانند، 

لباس زيبا و نظافت ظاهري فرزندان شده اند اما حال آه، افسوس در فكر 
 عن  غيوب منزه داناي،شايسته آا ندارندتوجه به پاآيزگي قلب و اعمال 

را ادب آموخت شخصي آه اوالدش :  فرمودندصّلي اهللا تعايل عليه وآله وسّلمالعيوب 
 )تيك صاع تقريبًا سه آلو اس (،)2( يك صاع افضل استصدقه دادنبرايش از 

فرزندش آه چيز هبرت از ادب خوب خنواهد  و ارشاد است آه هيچ پدر با
 .)3(يافت

 در خانه ها يك دليلي بر عدم ماحول مدني
  در خانه هاي اآثر ما مسلمانان ماحول مدني وجود امروز! افسوس

ست آه با اعضاء خانواده بيش از حد تعارفات   تقصري خود ماحقيقتًا ندارد
خر آار بد اخالقي را جلو گري نشنده امي آه اسباب آخنده مذاق و در 

 ماست بعضي از برادران ر امورات زندگي روز مرةانتهائي آن بي توجهي د
مردم بريون از خانه به انتها درجه عاجزي و مسكيين پيشامد  اسالمي ما با

مي آنند اما در منزل مثل شري و برب درنده آنقدر زشت و خشن هستند آه 
 .ده را عزتي نيست بدين سبب از نعمت اصالح اخالقي حمروم انداعضاي خانوا

اعضاي  مشا اول اخالق خود را متوازن با اسالمي اگربرادراي ! هشدار
انكساري و جبني ارند نسازيد و باآه با مشا زندگي مشرتك د خانواده اي

 ، تان از جهنم جنات خنواهيد يافتئيد مهةآشاده براي اصالح آنان سعي نفرما
 : ارشاد ميفرمايد٢٨ سوره حترمي پ٦هللا عزوجل در آيه ا

اسا النهقُوداراً ون ِليكُمأَهو كُموا قُوا أَنفُسنآم ا الَِّذينها أَيةُ  يارالِْحجو          
 ] 6 : التحرمي [  

اي مومنان جان هاي خود را و اهل خانه خود را از آن : ترمجه آنزاالميان
 .د آه شعله ور آننده اش انسان و سنگ هستندآتشي جنات دهي

 
 اهل خانه را چگونه از دوزخ جنات داد؟

حتت اين عنوان در خزائن العرفان هست آه فرمانربداري اهللا تعايل و رسول 
 از ، اختيار آرده عبادات را جبا آريدصّلي اهللا تعايل عليه وآله وسّلممقبولش 

 هدايت و از بدي ممانعت آرده  اهل خانه را به نيكي،گناهان بپرهيزيد
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جان هاي خود را و خانواده را از آتش د انيآا را علم و ادب بياموز
 .جهنم جنات دهيد

 بستگاناحرتام 
انسان را الزمست تا بامهة بستگان خويش سلوك خوب داشته باشد از حضرت 

عليه وآله صّلي اهللا تعايل سيدنا عاصم رضي اهللا تعايل عنه روايت است آه رسول اهللا 
آسيكه ميخواهد در عمرش درازي و در رزقش فراخي :  ارشاد فرمودندوسّلم
 برتسد و بابستگان خويش حسن سلوك  ادد، و از سخيت موت جنات يابد از خباش

  .)1(را اختيار آند
  صّلي اهللا تعايل عليه وآله وسّلم حمبوب رب العزت ، مصطفي جان رمحت

  
 .)2(واهد شدر جنت داخل خنقطع آننده صله رحم د: فرمودند

  اند صلح منائيدحتبا بستگاني آه نارا
هم از بستگان خود اآسانيكه در اثر سوء تف!  اسالميعزيزبرادران 

 الزمست تا از ،گرديده اند و با يكديگر قطع رابطه منوده اند)دخلور(ناراض
ري  بروند از آا دجلوئي منايند اگرچه تقصهاحاديث مبارآه عربت حاصل آرد

از خود بستگان باشد بازهم براي اجياد صلح سبقت جبوئيد و باخنده روي و 
بلي اگر هو سازيد و زندگي را زيبائي دهيد، پيشاني باز رجنش ها را م
پس از صلح بپرهيزيد براي آموزش سنت ها در مصلحت شرعي وجود دارد 
 رسول سفر آنيد و روزانه بذريعه فكر مدينهقافله هاي مدني عاشقان 

آارت مدني انعامات را پر آرده در ده روز اول هر ماه به مسئول مربوطة 
صّلي اهللا تعايل عليه خود حتويل دهيد تا از برآت آن ان شاء اهللا بطفيل مصطفي 

 در ذهن مشا آن درد احرتام اجياد خواهد شد آه نه تنها بامهه وآله وسّلم
 آا ان شاء اهللا عزوجل بستگان با صلح و دوسيت زيسنت اختيار آرد بلكه مهه

 .در ماحول مدني دعوت اسالمي وابسته خواهند شد
 فضيلت دست آشيدن برسر يتيم

گويند وقتيكه مي  آن را يتيم ، آه پدرش فوت شده باشدي يا دخرتپسرآن 
حسن سلوك با . گاه احكام يتيم متام ميشودانپسر و يا دخرت بالغ شد 

صّلي اهللا تعايل عليه ف رحيم و آرمي رؤيتيمان هم ثواب بزرگيست چنانچه رسول
كشد بم شخصيكه بر سر يتيم خاص برضاي خدا دست ترح:  فرموده اندوآله وسّلم

هر مو بر به هر تعداد موهاي سرش آه دست بر آا گذاشته شده در برابر 
آن شخص نيكي مريسد و آن شخصيكه با دخرت يتيم يا پسر يتيم احسان منود من 

باهم اينطور مي )دو انگشت مبارآش را يكجا فرمود(او در هبشت  و
 .)3(باشيم

 مريود، از دست آشيدن برسر يتيم و غذا دادن به مسكني سخيت دل از بني
  سنت اينست آه دست بر سر پسر يتيم آشيده بطرف جلو طريقة

 .)4( پدر بچه بود دست از جلو سرش بطرف گردن بربداگرو بياورد 
 حمصول لوي آج

 با حكمت   آه بازوجه اش حسن سلوك داشته باشد و با اوزمستالمرد را 
   عملي رفتار منايد چنانچه حمبوب رب العاملني

 بوجود ي آج بيشك زن از لو: ارشاد فرمودندصّلي اهللا تعايل عليه وآله وسّلم
آن فائده مي خواهيد  اگر مشا از ، براي مشا راست شده مني تواند،آمده است
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ي توانيد از آن استفاده بگرييد و اگر خبواهيد آنرا راست  مبامهني آجي اش
 .)1(منائيد در نتيجه خواهيد شكست و شكسنت آن طالق دادن است

  با زوجهنرميفضيلت     
 مرد را ،سر خواهد زد  آه بعضي اوقات حرآات ناگوار از اواستم مسّل

 تعايل عليه صّلي اهللا پيكر حسن اخالق االنبياءسيد  ،الزمست آه صرب داشته باشد
 از اميان داران آامل آن شخص است آه داراي : ارشاد فرموده اندوآله وسّلم

 .)2(اخالق حسنه و ازمهه بيشرت با زوجه اش نرم خو باشد
 ادني ترين حد نامردي 

در حديث فوق آسانريا دعوت فكرست آه با رد و ! برادران عزيز اسالمي
 گرديده حيت آه اقدام به آتك  الفاظ در گفتگو با زوجه اش غضب ناكبدل

 بريك صنف ضعيف نريومندانه مظاهره آردن رعب و تند ،زدن خواهد آرد
رفتاري مردانگي نيست بلكه ادني ترين حد نامردي خواهد بود اگرچه امري 

شت آار گرفنت الزمي است زيرا وقتيكه از ذهم از گبود بازرا فراموش آرده 
 . مقابل اشتباهات صرب بايد آرددست مي آيد پس دربزن منافع زيادي 

 ارشاد مي صّلي اهللا تعايل عليه وآله وسّلمنيب رمحت شفيع امت حمبوب رب العزت 
 دمشين آرده مني تواند اگر يك خصلت آن همرد مومن با زن مومن: فرمايند

 .)3( ديگرش مورد پسند قرار ميگريد،ناپسند است
 مدني عاشقان رسول و از از سعادت سفر در قافله!  اسالميعزيزبرادران 

صّلي اهللا برآت حصول آارت ماهوار مدني انعامات ان شاء اهللا بطفيل مصطفي 
 رجنش هاي خانوادگي دور خواهد شد و خانه مشا گهواره تعايل عليه وآله وسّلم

خوبي هاي گردد و ان شاء اهللا نظاره مدينه منوره نصيب خانواده مشا خواهد 
 .شد

 حقوق شوهر
 آه احرتام شوهرش را داشته باشد چنانچه سيدنا الزمستزن را نيز 

:  ارشاد فرموده اندصّلي اهللا تعايل عليه وآله وسّلمتاجدار مدينه حضرت مصطفي 
آن ذاتيكه جامن در قبضه قدرت اوست آه اگر متام جسم شوهر از است برقسم 

 سر تا قدم چنان زخم باشد آه خون ورمي باهم آلوده و جاري باشد بعد زن
 .)4(د بازهم حق شوهر ادا نه آرده استسآنرا با زبان بلي

 خانه شوهر ظامل را هم ترك ندهيد
   جر و حبث آردن از شوهرش نا راحت شده بدون اجازتزنيكه در اثر

 

و مادرش رفته او را الزمست تا حديث خانه شوهر را ترك داده و خبانه پدر 
  ر اعماقفوق را بار بار در ذهنش تكرار منايد و آنرا د

   مدينه تاجداِرقلبش جاي گزين سازد چنانچه فرمايش زيباي 
 اگر ،زن بدون اجازت شوهر از خانه برون نرود:  استصّلي اهللا تعايل عليه وآله وسّلم

چنني آرد تا زمانيكه توبه نكرده يا دوباره برنگشته اهللا عزوجل و فرشته 
صّلي  رسول خدا باشد؟  عرض شد اگرچه شوهر ظامل هم،ها اورا لعنت مي آنند

 .)5(اگرچه ظامل باشد:  فرمودنداهللا تعايل عليه وآله وسّلم
 سبب جهنمي شدن اآثر زنان

و بعضي از خامن ها از شوهران خويش خيلي نا فرماني و ناشكري مي آنند 
اگر چنانچه آوچك ترين حريف از زبان شوهر بشنوند آه سبب سوء تفاهم 
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نفرين و ناراحيت  به ر را فراموش آرده شروعاحسانات شوهگردد آنگاه متام 
 ديگر او را نصيحت آرده خري خواهانه مالمتش ميكنند و اگر خواهران اسالمِي

سيدنا تاجدار .آنند با آا بيشرت در آميز مي شود پس اورا بايد ترساند
 يكبار روز عيد بطرف عيدگاه تشريف فرما صّلي اهللا تعايل عليه وآله وسّلممدينه 

يد چرا هها صدقه بد  اي خامن: آنگاه فرمودندشت نزديك زنان گذند ازبود
ها عرض آردند يارسول اهللا علت  ام، خامنه آه من اآثر مشا را جهنمي ديد

بعلت اين آه مشا لعنت زياد مي آنيد و ناشكري : اين چيست؟ فرمودند
 .)1(دشوهران خود را مي آني

 امهيت مهسايگان
اخالق يكي از مشا را الزمست تا با مهسايگانش هر! اسالميبرادران عزيز 
 شخصي در ،ام شان آوتاهي نكنيدو بال مصلحت شرعي در احرتخوب داشته باشد 

 ما را چگونه ! يارسول اهللا: عرض آردصّلي اهللا تعايل عليه وآله وسّلمضرت آحنت خدم
وقتيكه مشا به : معلوم خواهد شد آه من خوبي آرده ام يا بدي؟ فرمودند

 .)2(سايه بگوئيد آه گوش آن مشا بد آرده ايد بيشك خود مشا بد آرديدمه
 مدرك آردار اعلي

ق حسنه بوسيله او اهللا اآرب مهسايه را اينقد امهيت است آه مدرك اخال
عادت سفر  هم امروز آسي حق مهسايه را خباطر مني سپارد، س افسوس باز،مريسد

ني انعامات را پر ت مدمدني و هر ماه آاربا عاشقان رسول در قافلة 
 امهيت صّلي اهللا تعايل عليه وآله وسّلمن شاء اهللا بطفيل مصطفي آرده بربآت آن إ

مهسايگان در دل پيدا شده و ذهن به احرتام آا گماشته مي شود ان شاء اهللا 
 .حمله مشا باغ مدينه ميگردد

 امري قافله چگونه باشد؟
 الزمست آه رفقايش را احرتام در هنگام سفر آسيكه امري قافله است آنرا

 در حديث شريف است در سفر آسي امري است آه ،داشته و خدمت آا را بكند
 مهراهانش در ،يافت بزرگي آردن شخصيكه در خدمت ،خدمت ديگران را بكند

يكي از آا شهيد بشود پس   بلي اگر،بزرگرت خنواهند بودهيچ عملي از او 
 .)3(او بزرگرت خواهد شد

 
 ب دادن چيز هاي اضايف بديگرانترغي

:  در يك سفري ارشاد فرمودندصّلي اهللا تعايل عليه وآله وسّلم مدينه تاجداِر 
 به پياده اي عطا فرمايد آنراكه سواري اي اضافه وجود دارد يدر نزد آس

و اگر نزد آسي خوراك اضايف باشد بايد به آسيكه غذا ندارد خبوراند و 
رضي سعيد خدري   حضرت ابو،اي ديگر ارشاد فرمودنداشيهبمني ترتيب در مورد 

 هبمني ترتيب صّلي اهللا تعايل عليه وآله وسّلمحضور اقدس :  مي فرمايداهللا تعايل عنه
اقسام خمتلف اموال را ذآر فرمود حيت آه ما احساس آردمي آه اشياي اضايف 

 .)4(را هيچ آسي حق ندارد در نزدش بگزارد
 خواهد شددر مورد زير دستان سوال 

يك امري قافله نه بلكه هر فردي را الزمست تا با زير دستانش حسن سلوك 
   نشان حمبوب خدا هدايت داشته باشد چنانچه فرماِن

ي از مشا مسئول مي باشيد و مطابق با يكهر:  استصّلي اهللا تعايل عليه وآله وسّلم
رعايا اش  پادشاه مسئول است در مورد ،مسئوليت ها از مهه سوال خواهد شد

                                                 
  .١٢٣، ص ١ج) 304(مشارة حديث صحيح البخاري، كتاب احليض، باب ترك احلائض الصوم، )1(
   . داراملعرفة بريوتمطبوعة ،4٧٩، ص٤ج) 4223(مشارة حديث بن ماجه،كتاب الزهد، باب الثناء احلسن،اسنن  )2(
)3( شمشارة حديث، ب اإلميان، باب يف حسن اخللق، فصل يف ترك الغضبع)٣٣٤ص، ٦ج )8407،.   
  .952ص )1728-18(مشارة حديث ستحباب املؤاساة بفضول املال،ا كتاب اللقطة، باب ،صحيح مسلم )4(



                 

مرد مسئول خانواده اش بوده در مورد رعيتش از او  واز او سوال مي شود 
 شوهرش مسئول هست و در مورد رعيتش از او ةزن در خان سوال مي شود و

 .)1(سوال مي شود
 در قافله هاي مدني عاشقان رسول سعادت سفر را ! اسالميعزيزبرادران 

ن آارت ماهانه مدني انعامات ان  بربآت پر آرد،بطور مسلسل اختيار منائيد
 آن شوق احرتام زير صّلي اهللا تعايل عليه وآله وسّلمشاء اهللا عزوجل بطفيل مصطفي 

 شاء اهللا عزوجل هر فرد با دل خوش مشاستان نصيب تان خواهد شد آه  ان د
 . با دعاي مدينه نوازش خواهد آردرا

  ميں دنيا کی دولت کا منگتا نہيں ہوں
  و    دو   دعائے    مدینہهے    بهائيجم

 .من دولت دنيا را مني خواهم برادران بر من دعاي مدينه آافيست: ترمجه
 تقسيم آارها

يم ئدر هنگام سفر جباي اينكه آارها بدوش يكي باشد بني خود تقسيم منا
 رضي اهللا تعايل عنهم اراده صحابة آرام چنانچه يك بار در سفري استهبرت 

 يكي ذبح آردن ،دذبح آردن گوسفندي منوده آارها را بني خود تقسيم آردن
 د، گرفتنبعهده را  بعضي پخنت،وست آندن راپ ديگري ،را بدوش گرفت

ه بهيزم مجع آوري آردن :  فرمودندصّلي اهللا تعايل عليه وآله وسّلم مدينه تاجداِر
 اينراهم خود مان اجنام  !سيدا:  آردند عرضصحابة آرام ، منستةعهد

ميدامن آه مشا با خوشحايل اين آار را اجنام  اينرا : فرمودند،ميدهيم
 خدا را هم ميدهيد مگر من راضي نيستم آه در بني مشا منايان گردم و

 .)2(اينگونه پسنديده نيست
 د خود جاي دهينشست ديگران را هم در 

 نشسنت آم بود اينطور نبايد شد آه س وغريه اگر جاياتوبودر قطار يا 
 در سفر الزمست آه اگر جاي آم ،بعضي يكسر نشسته و بعضي ايستاده باشند

چنانچه  ،بنشينند و زمحت را متحمل شده نيكي بدست آريدنوبه ه باشد مهه ب
در غزوه بدر هر :ه مي فرمايندآهحضرت عبد اهللا ابن مسعود رضي اهللا تعايل عن

 رضي اهللا تعايل عنهمابود چنانچه ابو لبابه وحضرت علي  سه نفر  سوارِيشرت
   مدينهتاجداِربا سواري اي 

 بيان آن هر دو حضرات است آه ، شريك بودندصّلي اهللا تعايل عليه وآله وسّلم
هر دو   ما،ميشد صّلي اهللا تعايل عليه وآله وسّلمزمانيكه موقع پياده شدن حضور 

 ارشاد ،مريوميباشيد ما در عوض مشا پياده  مشا سوار !آقا : آهميعرض ميكرد
مشا از من قويرت مني باشيد و من به نسبت مشا از ثواب بي نياز : مي فرمود

 ).هم ثواب الزم است پس من چرا پياده نروم يعين مرا( ،)3(نيستم
 در قافله هاي مدني سفر آنيد

و پر با سعادت در قافله هاي مدني عاشقان رسول ! برادران عزيز اسالمي
هر ماه به مسؤل در  و بربآت حتويل آن) مدني انعامات(ن ماهانه آارت دآر

   بطفيل مصطفي  عّزوجّلمربوطه ان شاء اهللا
 جذبه ايثار در مشا بوجود خواهد آمد آه در جاي صّلي اهللا تعايل عليه وآله وسّلم

خود ديگران را بنشانيد و بربآت اين ايثار ان شاء اهللا سفر حج و ديدار 
 خواهد شد و در آن سفر مقدس با مسافران ديگر در اثناي نصيبدينه نيز م

 مزدلفه و عرفات و مكه مكرمه و مدينه منوره ديوانه ، مين،سفر مبدينه
ين ارد و از آوار رفتار نيك منوده نشست ها را به يك ديگر تقدمي خواهيد 

 .حسن سلوك سعادت را آسب خواهيد آرد
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 جاي بيشرتي اشغال نكنيد
جاي  ي مردم زياد باشدغدهام و شلوزر اجتماعات و جاهاي ديگريكه اد

بيشرتي اشغال آرده باعث تنگي ديگران نشويد چنانچه فرمايش حضرت سهيل 
 هبمراهي  ما:قدرم فرموده است آهمي پدر گرا، سترضي اهللا تعايل عنهمابن معاذ 

مردم جاها را تنگ  ، به جهاد رفتيمصّلي اهللا تعايل عليه وآله وسّلمخدا حمبوب 
   راه را بستند هلذا آردند و

 بيشك ، يكي را فرستاد تا اعالن آندصّلي اهللا تعايل عليه وآله وسّلم اهللارسول 
 .)1(آسيكه جا ها را تنگ منايد يا راه را ببندد پس او را جهادي نيست

 براي آسيكه تازه مي آيد جاي دادن سنت است
ته اند سنت اينست آه هنگام رسيدن براي آسانيكه از قبل در حمفلي نشس

ن تكان خورده تاجاي گشاده گردد، از حصرت سيدنا واصله بن خطاب اديگر
صّلي اهللا تعايل عليه  روايت است آه شخصي در خدمت تاجدار مدينه رضي اهللا تعايل عنه

 ،م نور جمس، دوعامل حاضر شد و آحنضرت در مسجد تشريف داشتند، رمحِتوآله وسّلم
   ، آدمبين شاه

تكان خورد، او  شخص از جايش آن  خباطرصّلي اهللا تعايل عليه وآله وسّلمحمتشم  رسول
 مشا چرا خود را بزمحت ،جاي گشاده موجود است!  يارسول اهللا:عرض آرد

حق مسلمان اينست آه وقيت : يد، فرمودنددانداخته از جاي تان تكان خور
 . )2(وردرا ديد خباطر آن از جايش تكان خب برادرش او

با آسب سعادت مسلسل در قافله هاي مدني عاشقان ! برادران عزيز اسالمي
آارت مدني انعامات بربآت آن ان شاء اهللا بطفيل رسول و حتويل ماهانه 

 ذهن عمل ، در آمرتين جا برآت نازل شدهصّلي اهللا تعايل عليه وآله وسّلممصطفي 
 جاي گشادن مايل گرديده ان ك از جاي خود و براي ديگرانآردن به سنت حتر

 .شاء اهللا در جنت البقيع گشاده ترين جاي نصيب خواهد شد
  زاہدین دنيا بهی رشک کرتے عاصی پر

   جاتا  اگر   ہو    دفن  ميں   غرقد   بقيع  ميں 
به بروم ي رشك خواهند برد اگر مبدينه طيصهم برين عا زاهدين دنيا: ترمجه

 .فرمايندبوند چنني مدفين نصيب خدا و در جنت البقيع دفن شوم،
 از ديگران پنهاني صحبت آردن

 رضي اهللا تعايل عنه  بيان ميدارد آه مسعودحضرت سيدنا عبد اهللا ابن 
وقتيكه سه نفر باهم :  ارشاد فرمودندصّلي اهللا تعايل عليه وآله وسّلمرسول اآرم 

هان صحبت  ترك داده بطور پن را دو نفر باهم در حاليكه سوميباشيدمهراه 
سببش اينست آه سومي نكنيد تا زمانيكه در جملس مردم زيادي نيامده اند 

د در مورد من چيزي مي گويند يا اينكه مرا اليق يشا( آه )3(رجنيده مي شود
 )هاين ندانسته اند آه در گفتگوي خود شريك منايند وغري

 بر گردن رد شدن
اند، آاي را آه بعد  در صفهاي جلو نشسته آسانيكه در روز مجعه قبال

را   جاي بگريند آاي آا رد مي شوند تا در صفوف جلوآمده و برگردا
   چنانچه سيداحلرمني جلو رفنت نيست جازها

شخصيكه در روز مجعه برگرد اي :  ارشاد فرمودندصّلي اهللا تعايل عليه وآله وسّلم
 .)4(مردم رد مي شود در روز قيامت پل جهنمي ها ساخته مي شود

  نفر جا گرفنت درميان دو

                                                 
    .،٥٨، ص٣ج) 2629(مشارة حديث ،، باب ما يؤمر من انضمام العسكر سنن أبو داؤد، كتاب اجلهاد)1(
   .٤٦٨، ص٦ج) 8933(مشارة حديث،  املرء لصاحبهقيامشعب اإلميان، باب يف مقاربة و موادة أهل الدين، فصل يف  )2(
   .١٨٥، ص٤ج) 6290(مشارة حديثصحيح البخاري، كتاب االستئذان، باب إذا كانوا أكثر من ثالثة فال بأس باملسارة واملناجاة،  )3(
    .٤٨ص، ٢ج) 513(مشارة حديث،  كتاب اجلمعة، باب ما جاء يف كراهيه التخطي يوم اجلمعةترمذيجامع  )4(



                 

 روه زب آا ة دو نفر در يك جاي از اول نشسته بودند بدون اجازاگر
 ، گرفنت سخت ترين بد اخالقي و خالف احرتام مسلم استجايدر وسط آا 

 هيچبراي :  ارشاد فرمودندصّلي اهللا تعايل عليه وآله وسّلمچنانچه شهنشاه مدينه 
يعين )1(دائي آندآا ج ة دو شخص بدون اجاز آه درمياننيستآسي حالل 

 رضي اهللا تعايل عنهحضرت سيدنا حذيفه  مطابق روايت ،درميان آا بنشيند
رسول آسيكه حلقه اي را شكست ودرميان آا نشست چنني شخص ملعون زباني 

 تعايل صّلي اهللا  رب العاملنيحمبوب اينهم فرمان ،)2( استصّلي اهللا تعايل عليه وآله وسّلم خدا
است آه آسي ديگري را از جايش بلند نه آند و جبايش ننشيند  عليه وآله وسّلم
 .)3( خود آن شخص برايش جاي را بگشايدمگر اينكه

شخصيكه از :  استصّلي اهللا تعايل عليه وآله وسّلم وجل جالله خدا فرمان عاليشان حمبوب
ستحق تر است آه جملس خود بلند شد و بعد دوباره بيايد پس از ديگران م

 . )4(درجايش بنشيند
 بناء بر ضرورتي مثال براي استنجاء يا آسياگر ! برادران عزيز اسالمي

وضو از جايش بلند شد و رفت و بعد از رفع حاجت اآنون آمدني خواهد بود 
ديگري بر جايش نبايد بنشيند البته بعضي اشخاص در صف اول مسجد براي 

ارند آه اين درست نيست ذز ديگري را ميگجاي گرفنت قبال چادر و يا چي
 جاي اشغال آردن مانعي ر يا در تراويح براي سامع قبالكب براي مضرورتًا
 . ندارد

ر قافله هاي مدني با عاشقان رسول مسلسل سفر  د!برادران عزيز اسالمي
منوده سعادت را آسب منائيد و آارت ماهوار مدني انعامات را پر آرده و 

 در وجود صّلي اهللا تعايل عليه وآله وسّلمن شاء اهللا عزوجل وطفيل مصطفي  إ آنربآِتب
آوردن   و جباديگران آزاريمشا ذهن آداب جملس اجتناب از حق تلفي و دل 

  و بربآت اين تربيت مدني ان شاء اهللا شرِفاحرتام مسلم ساخته خواهد شد
نت ها حاصل هم عمل براين س زيارت حج و مدينه حاصل مي شود و در آن جا

 .خواهد شد
  را ميازاريد آسيدل

تقاضاي احرتام مسلم اينست آه در هر حال متام ! برادران عزيز اسالمي
حقوق هر مسلمان بايد رعايت شد و بال اجازت شرعي باعث دل شكين هيچ 

صّلي اهللا تعايل عليه وآله د مصطفي سيد و آقاي ما حضرت حمم. مسلماني نبايد شد
مسلماني را نرجنانيده و نه بر آسي طنز گفته و نه بر آسي دل  هرگز وسّلم

را مسخره و استهزاء منوده و نه آسي را هتك حرمت آرده است بلكه هريكي 
 .ت گرفته استدر آغوش حمب

  حسنه اسوة
  ســـيدالكونني  بـــراي جبـــاآوردن احـــرتام مـــسلم اســـوة حـــسنه     

ه و از آن پـريوي آـرد    را بايـد در نظـر داشـت    صّلي اهللا تعايل عليه وآله وسّلم  
  : چنانچه ارشاد باري تعايل عزوجل است آه

  قَد كَانَ لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنةٌلَ
بيشك بر مشا اخالق رسول الگو و پريوي از آن بر مشا هبرت : ترمجه آنز االميان

 .است
  سنت نبوي٥٢
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 در متام  عليه وآله وسّلمصّلي اهللا تعايل مكي مدني مصطفي ،عزيز ماسرور وآقاي 
احرتام آحنضرت در  وند ستهم و حمرتم م معّظ بيشرت از مهه مكرخملوقات حقيقتًا

 سنت ٥٢ اآنون در خدمت مشا بزرگواران آم و بيش ،هر حال فرض اعظم است
را بطور منونه تقدمي ميكنم آه باخلصوص براي جبا آوردن احرتام مسلم رهنماي 

  :ما هستند
 دو جهان مهيشه زبان مبارآش را حفاظت فرموده و تنها هنگاِمسلطان  )١(

آه باعث رجنش  عملي ت داشتند با مراجعني حمب)٢( آاري صحبت مي فرمودند
هبرتين فرد طائفه را احرتام قائل ميشد  )٣( آنرا اجنام منيدادند شد آسي مي
ني  به خوف خدا تلق رامردم )٤( فرمودندرا سردار طائفه مقرر مي  و او
خود را از ايذاء رساندن مبردم جنات ميداد مگر در  )٥ (فرمودندمي 

از احوال اصحاب آرام خربگريي  )٦( انكسار و خوش اخالقي اش تغيريي مني آرد
 و ندآا را اظهار مي فرمود از گفتار خوب مردم هبرتي )٧ (ندمي فرمود

ي مي  چيز بد را بد ميگفت و از اجنام آن ،آنرا تقويت مي آردند
صّلي آحنضرت  )٩ (نددر هر معامله اي از اعتدال آار مي گرفت )٨( فرمودند

 سبك نيز پرهيز مي آردهاي نامناسب و  از اسماهللا تعايل عليه وآله وسّلم
نشست و برخاست آحنضرت  )١١ (ند مردم هرگز غفلت مني فرمودحالصاز ا )١٠(

 اگر جاي )١٢( جالله بود  با ذآر خدا جّلصّلي اهللا تعايل عليه وآله وسّلم
ديگران را هم چنني   وند آجا جاي مريسيد مهاجنا مي نشستتشريف مي بردند هر

را آه در نزد يكش نشسته بودند رعايت  حقوق آساني)١٣( ندتلقني مي فرمود
 صّلي اهللا تعايل عليه وآله وسّلممتام آسانيكه در خدمت آحنضرت  )١٤( فرمودندمي 

  بيشرت مي خواهدةرا از مهما اين حمسوس بود آه حاضرمي شدند هر فرد ر
هرآسيكه در خدمت بابرآت آحنضرت حاضر مي شد و با آن گفتگو مي  )١٥(

 صّلي اهللا تعايل عليه وآله وسّلمد تا وقتيكه آن شخص خودش مني رفت حضور فرمودن
 يعين فرمودندوقتيكه باآسي مصافحه مي  )١٦ (ندرا ترك مني فرمود جملس او
سائل  )١٧( ندي داد دست مبارآش را زود تر از طرف مقابل مني آشيددست م

خوش  سخاوت و )١٨( ند عطا مي فرمود چيزي حتمًا،فرمودندرا خايل رد مني 
آس عام بود امتياز قائل  هر براي صّلي اهللا تعايل عليه وآله وسّلملقي آحنضرت ُخ

 صرب و ، جملس علم حياءّلمصّلي اهللا تعايل عليه وآله وس آحنضرت جملس )١٩( مني شد
 نه شر صّلي اهللا تعايل عليه وآله وسّلمدر جملس آحنضرت  )٢٠(امانت داري بود 

ضرت اگر از آسي اشتباهي در جملس آحن )٢١(و شور بود و نه تذليل آسي 
 را مورد مسخره قرار ميداد نه او شد نه او را شهرت ميداد وسرزد مي 

نگاهش از  )٢٣( فرمودند توجه مي آامالشد وقيت بطرف آسي متوجه مي )٢٢(
در  )٢٥ (فرمودندآحنضرت از دخرت بچه هم شرم مي  )٢٤(  بودپائنيحياء مهيشه 

با آسيكه  )٢٧(ند بچه ها را هم سالم مي آرد )٢٦(فرمودندسالم سبقت مي 
 مني گرداند و مني رفت آحنضرت رو مني گرداند تاوقتيكه خودش رو فرمودندمالقات مي 

ند اآثر قبله رو مي نشست )٢٩ (نداها را دراز مني فرمودپدر جملس  )٢٨(
 اهللا عزوجل آنرا خري :فرمودندوقتيكه سخن آسي ناگوار مي بود مي  )٣٠(

جواب بدي را  )٣٢ (ندبراي نفع خودش از آسي انتقام مني گرفت )٣١(آند 
ر جبز از جهاد د )٣٣( ندرا مي خبشيد  اودنهي جواب بدجباي اينكه به بد

 از  حيت غالمي و يا يكيندمبارآش مني زد هرگز آسي را بدست راه خدا 
 در نزد خدا بد :ند گفتگويش نرمي بود فرموده ا در)٣٤(ازواجش را نزده 

 ترين شخص بني مردم در روز قيامت آنست آه به سبب بد آالمي اش مردم او
سر و صدا هرگز  )٣٦( نداخالقش نرم و بشاش بود )٣٥() 1(ارندذرا تنها بگ
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 )٣٩( ندبه آسي عييب مني گفت )٣٨ (ندگفتگو مني آردبه تندي  )٣٧( ندمني آرد
 ،از جنگند چيز جنات مي خبشيد ٣هذات پاآش را از س )٤٠( فرمودندخبل مني 

عيب آسي را مني  )٤١( فرمودندر و از چيز هاي بيهوده پرهيز مي تكب
مهيشه سخن و  )٤٣( ندگفتآسي را خباطر خودش بد و بي راه مني  )٤٢(ند جست
برآالم تند و سواالت  )٤٤( آاري آه باعث ثواب بود اجنام ميدادند يا

 و نه فرمودندت آسي را قطع مي حبنه ص )٤٥( بيمورد مسافر صابر بودند
اگر آسي بيهوده گوئي ميكرد  )٤٦ (فرمودنددرميان سخنان آسي صحبت مي 

در عامل  )٤٧ (ندترك ميدادآن جملس را  و يا اينكه فرمودندآنرا ي مي
 آه براي نشسنت جاي خمصوصي انتخاب مني آردند آه از ندسادگي چنان بود

آرام گاهي بر حصري و گاهي بر زمني  )٤٨(، )1(ديگر حاضرين ممتاز مي بود
را زير سر مي در هنگام خوابيدن گاهي تنها دست مبارآش  )٤٩( ميفرمودند
 چنان صاف بودند آه هللا تعايل عليه وآله وسّلمصّلي اگفتگوي آحنضرت  )٥٠(گذاشتند 

هرگز خنده قهقهه  )٥١(آلمات مبارآش را مي مشرد اگر آسي ميخواست 
   .دهنگام گفتگو به صورت خماطب نگاهش را مني انداختن )٥٢ (ندمنيزد
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