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آداب �  

ت  بہ �سبت دوازدہ  حروف  (ا�دبہ �سبت دوازدہ  حروف  (ا�د
ّ
ترضای عز�ز) دوازدہ  ني
ّ
  رضای عز�ز) دوازدہ  ني
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 “ نيت �ؤمن از عمل او بہ� است” �ِ���

) ُ   ) 5942حديث  ،185ص  ،6عجُم ال�ب� جلد اَمل

 

  ) ن�يجٔہ اعمال وا�ستہ بہ نيت �ا است ۱(:  دو �ِ ��

  )  ہر قدر نيت �ای خوب ب�ش� شود، �ما نقدر ثواب �م ب�ش� � شود۲(       

) با �سميہ آ�ز خواہم كرد (در�م� صفحہ از خواندن دو عبارت دادہ ۴) تعوّذ (۳( ة) صلو۲) ہر بار حد (۱(

كرد و ) حاديث مبار�ہ  را ز�ارت خواہم ۶) آيات قرآ� (۵شدہ ای عر� بر ہر چہر نيّت عمل خواہد شد) (

) در ہر جای كہ نام ذا�  يا صفا� خداوند � ۷درآن بر اح�مات بيان شدہ  س� � نما يم تا عمل كنم ، (

) اگر سخ� را متوجہ �شوم از علمای كرام ۹آيد در آ�ا �مات ثنا�  (پاک) يا  (كر�م )  و غ�ہ را � خوانم (

) با نيّت  درست ثوا� را كہ با ۱۱( ۔ب  �شو�ق خواہم كرد) ديگران را بہ خواندن اين  كتا۱۰خواہم پرسيد،  (

   خواہم كرد
ٰ

) حسب �دايت دادہ شدہ ای ۱۲( ۔خواندن كتاب  كسب � نمايم ايصال ثواب تمام امت �صط�

 ۔اين كتاب ، �ضام� اين كتاب را تدر�س خوا�م كرد
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  آداب گفتگوآداب گفتگو
 اهللاُ  ای پرورد�ر �صط� را �واند يا گوش دهد وآداب سخن گف� » آداب گفتگو«صفحه  37 ! هر�� كهَوَسلَّم �َلَيِْه َواٰلِهٖ  َصّ�َ

 اُهللا �َلَيِْه َواٰلِهٖ به طر�قه ی سنت رسول اهللا  و مغفرت �ن. بے حساب  را بيا�وزد را  َوَسلَّم َصّ�َ

ٰ  آِم�� بَِجاه َخاَتِم الن�بِ�ٖ�  �َلَيِۡه وا ُ  ا��   لِٖه وََسلَّمَصّ�َ

  فضيلت درود ��ف

 َواٰلِهٖ رسول اهللا   �َلَيِْه  اُهللا ب�ش� بر من درود �  هك ميفرمايند: " همانا نزدي���ن به من در روز قيامت ك� است َوَسلَّم َصّ�َ

 )484، حدیث27، ص2(ترمذی، جفرستد." 

 اُهللا �َلَيِْه َواٰلِهٖ  ای �شقان رسول اهللا ون شک ��ن است ا�سان هر زما� نياز به صحبت كردن داشته ! بدَوَسلَّم َصّ�َ

  باشد، اما به ياد داشته باشيد كه سكوت ح� به� از گفتار �از بيهوده است.

 ن�وهش بلند كردن صدا در ح� صحبت كردن

 ميفرمايد: 19، سوره لقمان، آيه 21اهللا تعا� در جزء 
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رف�، اعتدال را  (��م!) در راه  تر�ه ك�العرفان:

ر�يت �ن؛ از صدای خود ب�اه (و هرگز فر�اد 

  .�زن) كه زش���ن صداها صدای خران است

  سخن گف� با �ن �اليم سنت است

 ح�ت عالمه مف� سيد �مدنعيم ا�ين �راد آبادی  ُة  عَـلَيْهَرْمحَ ِه ـ� و  شورانداخ� در تفس�اين آيه مبار�ه مينو�سند:  الـل

با وجود بلند بودن،  ہ يع� خبلند كردن صدا �كروه و نامطلوب است و هيچ فضيل� در آن ن�ست. صدای االغ 
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 اُهللا �َلَيِْه َواٰلِهٖ �كروه (يع� نا�سند) و وحش�ناک (يع� نفرت انگ�) است. ن� كر�م  صحبت كردن با صدای �اليم  َوَسلَّم َصّ�َ

   )762(خزائن العرفان، صرا مي�سنديد واز صدای بلند اجتناب ميكرد. 

  ���ن عرب با صدای بلند صحبت كردن را مايه فخر � دا�س�ند

 َعـلَيْهح�ت عالمه اسماعيل ح�  ـ�ِه  الـل �ن و وحش�ناک مينو�سد: هن�� كه �ردم با ي�ديگر صحبت � كنند، بدتر َرْمحَُة

تر�ن صدا در ميان آنها صدای ك� است كه مانند االغ با صدای بلند صحبت � كند. ���ن عرب با صدای بلند 

  به طور خالصه ) 87، ص7(روح البیان،جصحبت كردن را مايه فخر � دا�س�ند، در اين آيه اين عمل متك�انه آنان ن� شد. 

  چرا االغ آواز ميدهد؟

 اُهللا �َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّماشاره شد، �ا رواي� آ�وزنده در اين زمينه ارائه � كنيم. چنا�ه رسول اهللا به صدای االغ  : یندميفرما َصّ�َ

"وق� صدای بانگ خروس را � شنو�د از خداوند متعال طلب ر�ت كنيد ز�را فرشت�ن را � ب�ند. و چون صداي 

          ه خداي متعال پناه ب��د ز�را او شيطان را � ب�ند." به طور مثال بگو�يد:عرعر اال� را ش�يديد، از شيطان ب

ْيٰطِن الـر�ِجْيِم   �ِاَعُْوذُ  بِـالـل�ـ  )107، ص1(تیسیررشح جامع صغیر، ج.  ط ِمـَن الـش�

  عطسه با صدای بلند ن� نا�سند است:

ـلَيْهح�ت عالمه اسماعيل ح�   عَ ِه ـ�  الـل در ادامه در �ورد آيه مبار�ه مذكور نوشته است: از اين جا �سئله عطسه  َرْمحَُة

ن�واضح  م�شود وآن اينكه عطسه با صدای بلند ن� �كروه (يع� نا�سنديده) است،  به هم� د�ل ح�م اين است 

   .به طور خالصه) 87، ص7(روح البیان،جآهسته عطسه كنيد  �ایكه بايد س� كنيد تا حد ��ن با 

 اُهللا �َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم سول اهللار  .)265، حدیث 119(عمل الیوم واللیله، صميفرمايد: " عطسه كردن با �ای بلند ازطرف شيطان است"  َصّ�َ

 َوَسلَّمهمچنان پيام� اكرم   َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اُهللا ، 7ی�ن، ج(شعب االعطسه كردن با صدای بلند در �سجد را نا�سند � پنداشت.  َصّ�َ

  )9356، حدیث32ص

َعـلَيْهح�ت عالمه عبدا�رئوف مناوی    ِه ـ�  الـل ُة دررابطه با اين حديث � فرمايد: عطسه كردن با صدای بلند در  َرْمحَ

  )7156، تحت الحدیث311، ص5(فیض القدیر، ج�سجد �سيار �كروه (يع� خي� نا�سنديده) است و ب�ون از�سجد �م. 

  ت �اطب نگه دار�دصورت خود را به سم

 ميفرمايد:  18، سوره لقمان، آيه 21اهللا تعا� در جزء 
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"(��م!) درح� صحبت كردن با  تر�ه ك�العرفان:  َو�

  اعتنا� از آنها روی مگردان." ديگران با �

ْ ح�ت عالمه سيد نعيم ا�ين �راد آبادی  لَي  عَـ ِه ـ� در تفس�اين آيه مبار�ه مينو�سند: راه متك�ان را كه در هن�م  هَرْمحَُة الـل

سخن گف� با �ردم، در حا� كه آنان را حق�شمرده، روی از آنان بر� گردانند،اختيار ن�نيد. با همه افراد، ثروتمند 

  )761(خزائن العرفان، صيا فق� با تواضع (يع� با �جزی) رفتار كنيد. 

 عَـلَيْهح�  ح�ت عالمه اسماعيل ِه ـ�  الـل ُة در تفس�روح ا�يان مينو�سد: هن�م سالم و سخن گف� و �القات، تمام  َرْمحَ

صورت خود را به طرف �ردم به عنوان نو� تواضع نگه دار�د. صورت خود را از آنها برنگردانيد و قسم� از آن را 

آم� و با خشم به فقرا و �ستمندان � نگرند. در واقع، هر نپوشانيد. اين �دت متك�ان است كه به �ردم با ن�ه �ق�

  ) 84، ص7(روح البیان،جدو ثروتمند و فق� بايد از نظر رفتار خوب درنظر شما برابر باشند. 

  روش صحبت كردن بايد به گونه ای باشد كه گفتگو قابل درک باشد

 َوَسلَّم�م، ز�را پيام� اكرم ب�ه� �ای بلند ما بايد از�ن كوچه بازاری و فر�اد زدن با   َواٰلِٖه َيِْه  �َل  اُهللا هرگز اينچن�  َصّ�َ

 َوَسلَّمصحبت ن�رده است. ا�شان   اُهللا �َلَيِْه َواٰلِٖه و نه آنقدر پاي� كه ش�يدن  � در ح� گفتگو، صدا�ش نه آنقدر بلند  َصّ�َ

  آن برای طرف مقابل سخت � شد.

 اهللاُ سخنان پيام� اكرم  َيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّمَصّ�َ   هم�شه آسان و واضح بود  �َل

 اُهللا عَنْهَاام ا�ومن� (يع� مادر تمام �سلمانان) ح�ت � � ��شه صديقه   َواٰلِٖه َوَسلَّمفر�وده اند كه پيام�اكرم  َرِ�َ َيِْه  اُهللا �َل  َصّ�َ

 )4839، حدیث 343، ص4(ابوداود، ج. سخن ميگفت، طوری كه هر شنونده  آن را درک ميكرد واضح�سيار 

َيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّمپيام� اكرم   اُهللا �َل   يک ن�ته را سه بار ت�رار � كرد َصّ�َ

 َوَسلَّمخادم پيام� اكرم   َواٰلِٖه  اُهللا �َلَيِْه ُ ، سيدنا ا�س  َصّ�َ  ا��  اُهللا �َ روايت كرده است: وق� پيام� اكرم  نْهُ ـ عَ َرِ�َ  َوَسلَّمَصّ�َ  َواٰلِٖه چ�ی  لَيِْه

  )95، حدیث52، ص1(بخاری، ج� گفت، آن را سه بار ت�رار � كرد تا فهميده شود. 

در "�رآت ��ف" بيان شده: يع� در بيان اح�م هر ح�م را سه بار ت�رار � كرد تا در اذهان القا  �ح حديث:

  )194، ص1(مرآت، جن�ست. شود. (در اينجا) به معنای (ت�رار) هر ن�ته (سه بار) 
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َيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّمگفتگوی �صط�   اُهللا �َل   َصّ�َ

 َوَسلَّمآمده است: در كتب س�ت ا�� آمده است كه پيام� اكرم  502، صفحه 7در �اط ا�نان، ج�   َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اُهللا  َصّ�َ

و �شخص سخن ميگفت كه شنوند�ن آن را  ��ع سخن ن� گفت، بلكه ب� سخنا�ش �كث � كرد. آنقدر واضح

بود �� آن �له را سه بار ت�رار � كرد تا شنوند�ن به درس� � � فهميدند و حفظ � كردند و اگر ن�ته مه� 

 َوَسلَّم آ��تآن را در ذهن خود القا كنند.   َواٰلِٖه َيِْه  �َل  اُهللا . ند ماند؛ بلكه اغلب ساكت �ند� جهت صحبت ن� كرد َصّ�َ

 اُهللا �َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم حضوربه    عطا شد، يع� بيا� طوال� را در يک �له كوتاه خالصه � كرد.» جامع �مات«معجزه  َصّ�َ

  وز�ری كه از �مات سخت استفاده � كرد (لطيفه)

كنيد، ��ن است طرف مقابل هن�م صحبت كردن، �مات بايد ساده و واضح باشند. اگر از �مات دشوار استفاده 

شما متقاعد شود، اما متوجه �شود كه شما چه � خواهيد بگو�يد. س� كنيد از طر�ق اين لطيفه » مهارت ز�ا�«به 

منظور من را بفهميد: روزی وز�ر كشاورزی و آبياری از روستا� بازديد � كرد. هي�� از كشاورزان به ديدار او 

ز را فرستادند تا از وز�ر اجازه بگ�ند. وز�ر ن�� به باال انداخت و پرسيد: آيا در�شت آمدند. اين افراد يک كشاور

زار شما ا�سال تقاطر امطار شده يا خ�؟ (آيا ا�سال در �زارع شما باران بار�د يا نه؟) كشاورز � سواد با ش�يدن اين 

 ب�ون آمد و به يارا�ش گفت: "وز�ر ��م قرآن � خوان
ً
  د."�له فورا

 َوَسلَّماى فدائيان رسول  َواٰلِٖه َيِْه  �َل  اُهللا ، اگر وز�ر از ز�ان دشوار استفاده ن� كرد، كشاورز گيج ن� شد درحا�كه وز�ر َصّ�َ

قرآن ن� خواند، بلكه سخن خود رابه ش� اغراق آم� بيان كرد. مع� �له وز�ر اين است كه: آيا ا�سال در �زارع 

نو�سيد، س�  كنيد و يا مقا� و كتاب � كنيد، يا سخ�ا� � نه؟ بنابراين، هر�ه با ك� صحبت � شما باران بار�د يا

  كنيد از �ما� استفاده كنيد كه برای شنوند�ن و خوانند�ن قابل درک باشد.

  دو چ� كه ب�ش�ازهرچ� به جهنم � روند

راد � شماری هس�ند كه فقط به خاطر ز�ا�شان وارد جهنم كن�ل ز�ان �سيار �وری است. اف برادران اسال� عز�ز!

َعـنْهُ � شوند. ازسيدنا ابوهر�ره    ُ  ا��  َوَسلَّمروايت است كه از پيام� اكرم  َرِ�َ  َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اُهللا پرسيده شد: چه �ری �ردم را  َصّ�َ

 ب�ش� به بهشت � كشاند، ح�ت   َواٰلِٖه َيِْه  �َل  اُهللا            فر�ود: تقوا و خوش اخال� است. باری ديگر از ح�ت َوَسلَّمَصّ�َ

َيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم  اُهللا �َل  پرسيدند: چه چ�ی �ردم را ب�ش� وارد جهنم � كند؟ فر�ود: دو چ�، دهان و �م�ه.  َصّ�َ

  )4246، حدیث489، ص4(ابن ماجه، ج
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  ؟ك�ست بهش� است آں 

َعـنْهُ َرِ�َ  سيدنا ابوهر�ره   ُ  اُهللا �َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّمروايت كرده است كه پيام� اكرم   ا��  فر�ودند: َصّ�َ

"هر كس را كه خداوند متعال از � آن چ�ی كه ب� فک و پاها قرار دارد (يع� دهان و �م�ه) �ات دهد وارد 

  )2417، حدیث184، ص4(ترمذی، جبهشت � شود." 

  ضمانت بهشت

كس دهان و عورت خود را حفظ كند، يع� بر خالف �ع از آن استفاده ن�ند، بهش� است. از اين رو، صحا�  هر

َعـنْهُ پيام�، سيدنا سهل بن سعد    ُ  ا��  َوَسلَّم، آورده است كه پيام� اكرم َرِ�َ  اُهللا �َلَيِْه َواٰلِٖه فر�ود: هر كس ضمانت حفاظت از  َصّ�َ

، 240، ص4(بخاری، جا�ش (يع� دهان و �م�ه) است را به من بدهد، بهشت را به او ضمانت � كنم. آ�ه ب� فک و پاه

  �� وعده بهشت داده شده است. ُحُرماتيع� برای حفظ دهان و عورت از  )6474 حدیث

  هشتاد درصد گناهان با ز�ان ا�ام � شود

آ�ه ب� دو پا است، عورت است يع� بايد ز�ان خود را از دروغ آ�ه ب� فک ها وجود دارد، ز�ان و �م و غ�ه است و 

گف� و غيبت و گفتار ناجائز حفظ كرد. دهان خود را ازغذای حرام حفظ كرد و نبايد عورت خود را به زنا نزديک 

ت) درصد (يع� اك�� 80كند. بدي� است كه چن� �سلما� باتقوا خواهد بود. به خاطر داشته باشيد كه حدود 

و قتل هم ن� كند. ا�سان فقط زما�  رہز� گناهان از طر�ق ز�ان ا�ام � شود. آن كه ز�ا�ش را حفظ كند دزدی 

�رت�ب جرم � شود كه آماده دروغ گف� باشد، كه اگر گرفتار شود جرم خود را ان�ار كند. دروغ ر�شه همه 

 َوَسلَّمرم گناهان است. به خاطر داشته باشيد كه اين ضمانت پيام� اك  اُهللا �َلَيِْه َواٰلِٖه تا روز قيامت برای همه ا�سانهاست  َصّ�َ

 اُهللا �َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّمو ضمانت پيام� اكرم    با کمی تغییرات) 447، ص6(مرآت، جضمانت پرورد�ر است.  َصّ�َ

 :ز�ان به بدن اعضای تمام ا�ماس

َ از صحا� پيام� اكرم   اُهللا �َل  عَـنْهُ ، سيدنا ابوسعيد خدریيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّمَصّ�َ ُ  ا��  اُهللا �َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّمروايت است كه پيام� اكرم  َرِ�َ و  َصّ�َ

سلم فر�ود: وق� ا�سان صبح از خواب بيدار � شود، اعضای بد�ش خم � شود و به ز�ان � گو�د: "از خداوند متعال 

اگر تو راست بما� ما ن� راست � مانيم و اگر تو كج بروی ما ن� كج ».ما با تو �رتبط هس�يم �اطر ما ب�س! ز�را

  )2415، حدیث183، ص4(ترمذی، جخواهيم بود". 
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  اعت�ف �اعت سبب اصالح شد

اعضای  آيد، نصيب همه اگر ز�ان را به درس� به �ر ب��م، تمام فوايدی كه از آن به دست � برادران اسال� عز�ز!

داد و غ�ه،  چه به ز�ان دردی برسد و چه نرسد، ساير اعضاء  دشنام � به ك وعمل ن�ند؛  ز�انشود و اگر  بدن �

همراه باشيد. اگر  دعوت اسال�خورد. برای پرورش طرزفكر احتياط ز�ان، همواره با �يط مذه�  بدن كتک �

ک ر�ضان، �ف اعت�ف با شيفت�ن رسول خدا را داشته باشيد خداوند متعال به شما توفيق داده است، در ماه مبار

��ـلَن اـ بْحٰ ـ ُس  َوَجّلَ  هل مد� را به شما نقل كنم: بر اساس اطال�� كه  ح�يت! اعت�ف چه بر�ت بزر� دارد! بياييد! يک عَّزَ

ز ورود به �يط مذه� دعوت ي�ى از برادران اسال� از شهرستان مندی بهاءا�ين (پنجاب) ارائه كرده است، قبل ا

هاسال�،  ـ� كه برای خر�د آن ، �واد �در ��ف � كرده. او به حدی به ��و�ات ا�� و حش�ش معتاد بود مَعَاذَالـل

نگرا�ش بودند. سفر او دست به دزدی و �قت م�د. �واد �دری كه به خاطر آن اعضای خانواده و بلكه همساي��ش

صورت آ�ز شد كه در ماه مبارک ر�ضان افتخار سنت اعت�ف همراه �شقان رسول با  به مقصد اصالح به اين

را ن� ميخواند. وی  »فيضان ا�سنت«دعوت اسال� نصيب او شد. او در اعت�ف ن� معا�ت خو� پيدا كرد و كتاب 

"مندی بهاءا�ين"  �دعوت اسال» فيضان مدينه«�س از مد� فرصت يافت تا در اجتماع هفت� كه در �ر�ز مد� 

 َوَسلَّمبرگزار � شد، ��ت كند كه با ديدن تعداد ز�ادی از �شقان رسول اكرم   َواٰلِٖه َيِْه  �َل  اُهللا در �اس اسال�، قل�ش  َصّ�َ

متأثر شد. بعد از يک هفته، دو�اره � ساعت مقرر در �ع هفت� حا� شد و �وع به گوش دادن به سخ�ا� كرد. 

تغي� داد و تنها �س از تو�ه از گناها�ش به خانه بازگشت. او نه را  ا� چنان تأث�گذار�ود كه تمام دنيای اواين سخ�

تنها نمازهای پنج �نه را به طور �رتب �وع كرد، بلكه يک قبضه ر�ش هم گذاشت و مطابق سنت �ا� هم پوشيد. به 

َيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم در كنار شيفت�ن رسول اكرم دعوت اسال�د� لطف خداوند متعال، اوهمچن� با سفر به قافله های م  اُهللا �َل  َصّ�َ

 فرصت دعوت به سوی حق را يافت.

 مد� ماحول م� كر �و تم اعت�ف             إن شاء اهللا ب�ا� سد�ر جاؤ گے 

   اعت�ف د� ماحول م� كر �و تممَ            صياں سے چ�ٹ�را تم پاؤ گے، عِ  رِض �َ  

  شعر تر�ہ

  اگر در ماحول مد� اعت�ف ك�     خوا�ى شد  برادرم ا�شاءاهللا 

  اگر در ماحول مد� اعت�ف ك�  گناہ �ات خوا�ى يافت �رض  از 

  )644(وسائل بخشش، ص

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�
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 :ت نظر آيندہبلند قامت اما�ن در بہش  

َعـنْهُ چهارم� خليفه �سلم�، سيدنا �وال �از    ُ  ا��  َوَسلَّم، ش� خدا روايت كرده است كه پيام�  َرِ�َ  َواٰلِٖه َيِْه  �َل  اُهللا فر�ود:  َصّ�َ

� در بهشت چنان خانه های رفي� وجود دارد كه ظاهر آن از داخل و باطن آن از ب�ون نمايان است. يک باديه �ش

 َوَسلَّم : يا رسول اهللاعرض كرد(يع� شخ� سا�ن روستا)   َواٰلِٖه َيِْه  اُهللا �َل ! چه كسا� صاحب چن� خانه ها� م�شوند؟ َصّ�َ

 َوَسلَّم ا�شان  َواٰلِٖه َيِْه  اُهللا �َل در شب وق� كہ روزه � گ�د و �م�شہ فر�ودند: "ك� كه خوب سخن � گو�د، غذا � دهد،  َصّ�َ

  )1991، حدیث396، ص3(ترمذی، جنماز � گزارد."  م خواہند او�رد

  سخن نيكو صدقه است

نيكوسخن گف� به� از سكوت كردن و سكوت به� از بيهوده گف� است. در حا� كه گف� سخن زشت به راس� بد 

َعـنْهُ است و گفتار نيكو صدقه است. سيدنا ابوهر�ره    ُ  ا��  َوَسلَّمام� اكرم كه پي بيان � كند  َرِ�َ  َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اُهللا : ند! فر�ودَصّ�َ

 )2989، حدیث306، ص2(بخاری، ج"گفتار نيک صدقه است". 

  صدقه يع� چه؟

 َوَسلَّمدر اينجا منظور از "صدقه"، "رسيدن ثواب صدقه" است. پيام� اكرم   َواٰلِٖه َيِْه  �َل  اُهللا : همه ني� ها صدقه ندفر�ود َصّ�َ

  )6021، حدیث105، ص4(بخاری، ج. هس�ند

يع� صدقه فقط از طر�ق مال حاصل ن� شود، بلكه توسط هر �ر خ� جز� كه با اخالص ا�ام شود، �ح حديث: 

  � �95 ص�3مرآت� جثواب صدقه به دست � آيد، تا آ�ا كه گف� سخ� نرم و �اليم به برادر �سلمان ن� صدقه � باشد. 

 ارائه دهيددعوت به سوی ني� ر
ً
 ا فورا

نبايد از هيچ سخن سودمندي �فل شو�د. اگر فكر ميكنيد كه درارتباط با ت�ميل آن سخن حا��ن �تاج 

 توضيح خواهد داد) 
ً
 تمام مطلب را بيان كند و نگو�د بقيه را بعدا

ً
گردهما� ديگري هس�ند (خالصه اينكه بايد فورا

ا�شان توضيح دهد) هيچ اطمينا� برای زنده ماندن تا گردهما� بعدی وجود چرا كه (گو�نده و كسا� كه بايد آن را بر

  )95، ص1، الحدیقه الندیه، ج360(اصالح اع�ل، صندارد. 

َيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّماشخاص خوش اخالق به پيام� اكرم   اُهللا �َل  نزديک � شوند َصّ�َ

 وَ  صحا� پيام� اكرم  َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اُهللا َعـنْهُ سيدنا جابر َسلَّمَصّ�َ   ُ  ا��  َوَسلَّم� فرمايد: پيام� اكرم  َرِ�َ  َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اُهللا فر�ود: "� شک  َصّ�َ
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�بوب تر�ن و نزديک تر�ن شما به من در روز قيامت خوش اخالق تر�ن شماست. و در ميان شما منفورتر�ن و 

اخالق هس�ند، ز�اد حرف � زنند، � ادب هس�ند و كسا� كه  دورتر�ن از من در روز قيامت كسا� هس�ند كه بد

  ) 7989، حدیث 334، ص 6(شعب االی�ن، ج ب�ش از حد حرف � زنند." 

 اخالق خوب چ�ست؟

در �ح اين حديث مبار�ه آورده است: ز�را ا�سان خوش اخالق اغلب �رهای  َرْمحَُة اِهللا �َلَيْهح�ت مف� ا�د يارخان 

� ا�ام � دهد. گناهان به ندرت توسط او ا�ام � شود. صداقت (يع� وفاداری، امانتداری، راستگو�)، نيک را ب�ش

وفای به عهد و برخورد صحيح، هم� از �له حسن خلق است. و افراد بد اخالق اغلب گناه�رند. بد اخال� خود 

ت)، عهدشك� و فر�ب�ری در معا�الت همه � و وسيله �سياری از اعمال شيطا� است. دروغ، خيانت (در امان

  خالصه شده) 436، ص 6(مرآت املناجیح، ج شاخه های بد اخال� هس�ند. 

 :��تر�ن چ�

 َوَسلَّمای شيفت�ن رسول اكرم   َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اُهللا ! حفظ ز�ان �سيار �وری است، ز�را ب�ش��ن �زا�ت ها و آسيب ها از َصّ�َ

 َوَسلَّم� پيام�هم� جاست. از صحا  َواٰلِٖه َيِْه  اُهللا �َل َعـنْهُ سيدنا سفيان بن عبداهللا از ، َصّ�َ   ُ  ا�� روايت است كه روزی با تواضع  َرِ�َ

 َوَسلَّمبه پيام� اكرم   َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اُهللا  َوَسلَّمگفتم: يا رسول اهللا  َصّ�َ  َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اُهللا �انبارتر�ن چ� برای من ! خطرناک تر�ن و زَصّ�َ

 اُهللا �َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّمچ�ست؟ پيام� اكرم    ) 2418، حدیث 184، ص 4(ترمذی، ج ز�ان مبار�ش را گرفت و فر�ود: "اين."  َصّ�َ

  :گوشها مانند ش�شه است و سخنان بيهوده مانند سنگ است

َيْهعالمه عبدا�وهاب شعرا�   �َل  اِهللا  �َلَيْها�ين  از شيخ افضل فرمايد: � َرْمحَُة  اِهللا ها مانند ش�شه  گو�د گوش ش�يدم كه � َرْمحَُة

(املنن الکربی، است و سخن بيهوده مانند سنگ است. هر �ه سنگ روی اين ش�شه پرتاب شود، ش�شه ت�ه ت�ه � شود. 

  )547ص 

 :ها را م�شكند ز�ان استخوان ندارد، اما استخوان

ندارد و� استخوان را م�شكند. ز�ان شمش� ن�ست بلكه باعث خونر�زی � شود." شخ�  � گو�ند: "ز�ان استخوان

چه ن�ته شگفت انگ�ی را بيان كرده است: "در �ورد چ�ها� كه �ردم برای آن � جنگند، كشته م�شوند و ز�ر 

و زند� راحت در دنيا  تپه های خاک دفن � شوند، � توانند ك� خاک را دور بر�زند (ببخشند و فرا�وش كنند)

 داشته باشند."
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 :خر يا خوک ناميدن ك�

 �َلَيْهبزرگوار،سيدنا ابراهيم ��  تاب�  اِهللا ُة �واند، در روز قيامت از  خوکيا  االغگو�د: اگر ك� ،شخ� را  ، � َرْمحَ

، 3(احیاء العلوم (اردو)، ج ؟ آفر�دہ بودم ؟ جواب بده! آيا او را خوک ساختہ بودم پرسند: جواب بده! آيا او را االغ  منادی �

  )200، ص 3، احیاء العلوم، ج 494ص 

 :صدا زدن �سلمان با القاب بد گناه است

 َوَسلَّمای شيفت�ن رسول خدا   َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اُهللا است. خداوند  �نوعصدا زدن �سلمان با القاب بد، به دستور قرآن كر�م  !َصّ�َ

  � فرمايد: 11ره حجرات، آيه ، سو26متعال در جزء 

اِب�
َ
ق

ْ
ل

َ
�

ْ
َنابَُزْوا بِا�

َ
� ت

َ
  َو�

"و با القاب زشت و نا�سند  تر�ه ك�العرفان:

  ي�ديگر را ياد ن�نيد."

است. مف�ان بزرگوار اين آيه مبار�ه را با عبارات �تلف  �نوع�س آ�وختيم كه گذاش� نام بد برای �سلمان 

  آورده شده است: 432تا  431، از صفحه 9آن توضيحات در ذيل از �اط ا�نان، ج� وضاحت داده اند. دو �ورد از 

  بر� از علمای اسالم گفته اند: لقب بد دادن به اين معنا است كه �سلمان را سگ يا االغ يا خوک �وانند.) 1

به �سلمان دارد و او از  بر� از علمای اسالم گفته اند كه منظور از اين گونه القاب است كه داللت بر اهانت )2

آنها ب�اری � جو�د، اما القاب ت�مي� كه درست است، حرام ن�ست، چنان�ه عنوان (خليفه اول �سلمانان) 

َعـنْهُ سيدنا ابو��ر    ُ  ا�� َعـنْهُ است. (خليفه دوم) سيدنا عمر»  صديق« َرِ�َ   ُ  ا�� ، (خليفه سوم) سيدنا عثمان غ� »فاروق« َرِ�َ

 عَـنْهُ  َرِ�َ  ُ َعـنْهُ ، (خليفه چهارم) سيدنا � »ذون نور�ن« ا��   ُ  ا��  عَـنْهُ و (صحا� پيام� اكرم) ح�ت خا�» ابوتراب« َرِ�َ ُ  ا��  َرِ�َ

بود. و القا� كه مانند اسم شده و صاحب القاب آن را نا�سند نمي�يند، حرام ن�ست، مانند (�دث� » سيف اهللا«

 ) 170ص  4(خازن، ج ،يع� ضعيف ب�نا) و اعرج (معلول يک پا) و غ�ه. معروف) اعمش (

  :�الئ�ه لعنت � فرس�ند

 َوَسلَّمرسول گرا�  َواٰلِٖه  اُهللا �َلَيِْه � فرمايد: هر كه �سلما� را غ� از نا�ش به لفظى (يع� نا� بد) �واند، �الئ�ه او  َصّ�َ

 )8666ث حدی 525(جامع صغیر ص  را لعنت � كنند.
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 �َلَيْهسيدنا عالمه عبدا�روف منوی  :�ح حديث  اِهللا هجری) فر�وده است: (�الئ�ه لعنت  1031(متو�  َرْمحَُة

ميگو�ند ) يع� اينكه بر ك� كه �سلما� را به نام زشت � خواند، �الئ�ه د� ميكنند كه �رتبه و مقا�ش از 

ن ك� با �مه ای غ� از نام او يع� نا� كه (يا عنوا�) كه او ميان پره��ران سلب شود. عالوه بر اين، صدا زد

 به جاى اسم اص� او را 
ً
اى «دوست ندارد. و� اگر ك� او را با الفا� �واند كه بدش نيايد، اش�� ندارد، مثال

  )8666، ذیل حدیث: 163، ص 6(خالصه از: فیض القدیر، ج  عبداهللا! (اى برادر!) و غ�ه �واند.

 :با ��ں ن� راست بگوئيد 

 َوَسلَّمصحا� پيام� اكرم   َواٰلِٖه  اُهللا �َلَيِْه  اِهللا �َلَيْه ، سيدنا عبداهللا بن ��رَصّ�َ ، (در بيان دوران كود� مبار�ش) گفته است:  َرْمحَُة

 اُهللا �َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّمروزی پيام� اكرم  مادرم در حا� كه �را صدا � زد كه نزد او بيايم، به در خانه ما حضور داش�ند كه  َصّ�َ

 َوَسلَّممن گفت: "بيا اينجا. برايت چ�ی � دهم." پيام� اكرم   َواٰلِٖه  اُهللا �َلَيِْه از مادرم پرسيد: "چه � خوا� به او بد�؟"  َصّ�َ

 َوسَ ا�شان او عرض كرد من بہ او خرما ميد�م،  َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اُهللا : "اگر چ�ی به او ن� داديد، يک دروغ در فر�ودند  لَّمَصّ�َ

 ) 4991، حدیث 387، ص 4(ابو داود، ج  د."وحساب شما نوشته � ش

 :ذكر خ� سيدنا عبداهللا بن ��ر

 َوَسلَّمس�ت مبارک صحا� پيام� بياييد!  َواٰلِٖه َيِْه  �َل  اُهللا  �َلَيْه بن ��ركه اين روايت را بيان كرده، سيدنا عبداهللا  َصّ�َ  اِهللا را  َرْمحَُة

�شنو�م. نام مبار�ش عبداهللا بن ��ر بن كر�ز است. او قر�� است. او �� عموی مادری خليفه سوم �سلمانان 

َعـنْهُ سيدنا عثمان غ�   ُ  ا��  َواٰلِٖه َوَسلَّمپيام� اكرم  حضوراست. �س از والدت، او را به  َرِ�َ  اُهللا �َلَيِْه . در او را دم كردوردندآ َصّ�َ

 عَـنْهُ زمان خالفت سيدنا عثمان غ�  ُ  ا�� َعـنْهُ  وا� ب�ه و خراسان با� ماند. سيدنا معاو�ه  َرِ�َ   ُ  ا�� او را در همان  َرِ�َ

 هجری قمری از 58يا  57جاي�ه حفظ كرد. او بود كه �نال ب�ه را حفر كرد. او �سيار سخاوتمند بود. وی در سال 

 ) 15تا  14، ص 5(االصابه البن حجر، ج  دنيا رفت.

 : مال و خانه هر دو را نگه دار�د (ح�يت كوتاه)

 َوَسلَّمصحا� پيام�  َواٰلِٖه  اُهللا �َلَيِْه َعـنْهُ ، سيدنا عبداهللا بن ��رَصّ�َ   ُ  ا�� درهم از يک  80يا  70، خانه ای را در بازار به قيمت َرِ�َ

 �َلَيْهنام سيدنا خا� بن عقبه  بزرگوار به تاب�  اِهللا خر�د. هن�� كه شب فرا رسيد، صدای گر�ه خانواده سيدنا  َرْمحَُة

َعـنْهُ خا�   ُ  ا�� را ش�يد، �س از اعضای خانواده خود پرسيد: چرا گر�ه � كنند؟ گفتند: به خاطر فروش خانه، �س  َرِ�َ
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َعـنْهُ  : ای غالم برو و به سيدنا خا� بن عقبه(شوق سخاوت او برانگيخته شد و) به غال�ش گفت   ُ  ا�� بگو: خانه و  َرِ�َ

 )10887، ش�ره بیان: 438، ص 7(شعب االی�ن، ج پو� را هم كه ما در برابر آن توافق كرديم نگه دار. 

 خداوند متعال او را بيا�رزد و ما را بدون حساب به سبب او مغفرت كند!

ْ �مِ  ِ الن� بِجَ  ْ� � َ �ِ اہ ْ مِ �� اْال � �ِ  � ِ �َو � ِيْ لََع  � اهللاُ ص�   مَ ل� َس َو  ٖ� ل

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�   َص�

 نافرمان وا�ين چگونه اصالح شد؟
ْضَواْن ـعَ برای افزا�ش �بت به صحابه و اهل بيت   الِرّ ِْهُم ر�ف نام �سلمانان و �دت فكری برای پره� از � پرورش و  لَي

 اعجاب مد�،سفر كنيد. گوش فرا دهيد به  دعوت اسال�مد�  �ای قافله  دركردن به راست گو�، ح� با �ه ها، 

اصالح شد. �سيار خرسند خواهيد  دعوت اسال�جوا� كه نافرما� پدر و مادر را ميكرد اما به بر�ت �يط مذه� 

كرد. او همچن�،  كرد، قبال نماز نميخواند و از وا�ين خود نافرما� � زند� � پنجاب، جهنگشد: جوا� كه در 

دعوت اسال�  حقوق خداوند متعال و بند�ن را ن� ز�ر پا � گذاشت. يک بار ي�ى از خو�شا�ش كه با �يط مذه� 

سته بود. آن برادر اسال� از او درارتباط بود، به �القات پدرش در مغازه اش آمده بود. در آن زمان او هم آ�ا �ش

��ت كند كه قبول كرد و در اجتماع مذه� روز پنجش�به ��ت  دعوت اسال�دعوت كرد تا در اجتماع هفت� 

كرد. او چنان آرا�ش رو� در �ع پيدا كرد كه �س از آن، حضور در اجتماع مذه� هر پنج ش�به به �دت او تبديل 

روزه برای  3 قافله ی مد�مک برادر اسال� �س� خود، اين افتخار را ن� داشت كه با شد. نه تنها اين، بلكه به ك

 اُهللا �َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم، دوستداران رسول خدا  قافله ی مد�فراگ�ی و افاده س� سفر كند. در جر�ان  به او انگ�ه دادند تا  َصّ�َ

برگشت، �اطر �پي� ها�ش از پدر و مادر خجالت � كشيد.  د�قافله ی مدر دوره آ�وز� ��ت كند. وق� از 

او به پای پدر و مادرش افتاد و از آنها عذرخوا� كرد. آنها ن� �بت كردند و او را �شيدند. س�س به پدر و مادرش 

معارف دي�  گفت: عمر �سيار كوتاه است; هيچ كس ن� داند چه زما� تمام � شود. من � خواهم در زند� ام به

برسم. با گف� اين حرف ها پدر و مادرش را قانع كرد كه به او اجازه ��ت در دوره آ�وز� را بدهند و با در�افت 

اجازه، با خوشحا� �دان خود را برداشت و در دوره آ�وز� ��ت كرد و در آ�ا چ�های ز�ادی آ�وخت. روش 

 از پدر و مادر خود نافرما� � كرد، اكنون قبل از خروج از خانه زند� او به گونه ای تغي� كرد كه ك� كه ق
ً
بال

ن� ��ت كرد. ضمن پ��فت، �سئو�ت نظارت  دوره ی در� علوم فرض�وع به بوسيدن پای آنها كرد. س�س در 
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حول دي� ن� به وی �ول شد. خداوند متعال به او و ما  در ما دعوت اسال�حلقه �شاورات در �شكيالت سازما� 

   دعوت اسال� استقامت عنايت فرمايد.

ْ �مِ  ِ الن� بِجَ  ْ� � َ �ِ اہ ْ مِ �� اْال � �ِ  � ِ �َو � ِيْ لََع  � اهللاُ ص�   مَ ل� َس َو  ٖ� ل

  جہاں م�      اے دعوت اسال� ت�ی د�وم م� �و پہ كرے �� ا�سااهللا كرم 

�� اهللاُ                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب د َص�   َع�ٰ� ُمَحم�

  صيت تو آشطار شوَد ای دعوت اسال�   خدا بر درجہان چنان كرم فرمايد

 :آرام كردن كود�ن با دروغ

 اِهللا �َلَيْه بزرگوار، سيدنا امام �اهد تاب� گفته است: ���ه به اندازه ای در�تاب اعمال ا�سان ثبت � شود كه وق�  َرْمحَُة

قصد خر�د آن را نداشته  در حا� كہ ن بگو�د: فالن فالن چ� را برايت � خرم ا�سان به ��ش برای ساكت شد

  )142، ص 3، احیاء العلوم، ج 350، ص 3(احیاء العلوم (اردو)، ج  باشد)، در كتاب اعما�ش برا�ش يک عمل دروغ نوشته م�شود.

 :رو� �تاطانه برای آرام كردن كود�ن در پ�ش بگ��د

 با وجود نداش� قصد � گو�ند: برای شما ا�روزه برای  افسوس!
ً
آرام كردن كود�ن دروغ به وفور گفته � شود. مثال

اسباب بازی، تاب، تا� و فالن ب�سكو�ت � خر�م، فالن غذا را برای شما � پز�م و شما را به بازديد فالن ��ن � 

 اُهللا �َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّمستگو�ش بر�م و غ�ه. خداوند متعال به ما توفيق دهد كه به واسطه �بوب را 	 هم�شه راست بگو�يم. َصّ�َ

ْ �مِ  ِ الن� بِجَ  ْ� � َ �ِ اہ ْ مِ �� اْال � �ِ  � ِ �َو � ِيْ لََع  � اهللاُ ص�   مَ ل� َس َو  ٖ� ل

 :اعمال ك� كه بر ز�ان خود �سلط است ن� كن�ل � شود

َيْهسيدنا يو�س بن عبيد   �َل  اِهللا ز�ا�ش را با احتياط به �ر � برد، من او را در حال ا�ام اعمال : "ك� كه فر�ود َرْمحَُة

  )60، ش�ره بیان 63، ص 7(الصمت مع موسوعه لی لالامام ابن ابی الدنیا، ج  ."� كنم  نيک �شاهده 

! هر�س بدون فكر ز�ا�ش را مانند قي� به �ر برد، دروغ و غيبت و هر چ� خو�اں خو�اں برادران اسالم

زند پره� از شو� ن� سخت است و دروغ گف� در شو� ن�  او � م�ند. برای ك� كه ز�اد حرف � ديگری از

  وجود دارد. به ياد داشته باشيد كه دروغ به عنوان شو� ن� جايز ن�ست.

َيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم ناراح� پيام� اكرم  اُهللا �َل   :از�� كه به شو� دروغ ميگو�د َصّ�َ

 اُهللا �َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّماكرم پيام�  . هالک خواهد شد. �نداند ك� كه سخن دروغ ميگو�د تا �ردم را  شود فر�ود: هالک  َصّ�َ
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  ) 2322، حدیث 142، ص 4(ترمذی، ج هالک خواهد شد. 

 سقوط در اعماق جهنم

 َواٰلِٖه َوَسلَّمخاتم ا��ي�  اُهللا �َلَيِْه  اين �ر را برای خنداندن �ردم � فرمايد: شخ� ك َصّ�َ
ً
. به ميكند ه سخن � گو�د و �فا

خاطر آن در چنان عمق جهنم � افتد كه فاصله آن از آسمان و زم� ب�ش� است. و لغز� كه به د�ل ز�ان اتفاق � 

 )4832، حدیث: 213، ص 4(شعب االی�ن، ج  افتد �سيار ب�ش� از لغز� است كه از پا ا�اد � شود.

 �َلَيْه سيدنا عالمه عبدا�رئوف منوی  اِهللا  �َلَيْه نوشته است كه امام غزا� َرْمحَُة  اِهللا فر�ود: در اينجا منظور خنداندن  َرْمحَُة

ای است كه جنبه غيبت و آزار �سلمان (يا گناه ديگر) دارد. در غ� اين صورت، اين هشدار عليه  ديگران به ن�ته

  )1984، تحت حدیث: 425، ص 2لقدیر، ج (فیض ا �دی ن�ست. يک شو�

 :ہزاالں بايد متوجہ شوند 

آمده است: ط�پردازان فع� و غ�ه كه با خنداندن �ردم ا�رار معاش � كنند و  463، صفحه 6، ج� آت�ر در 

ر ز�ان لغز� كه در اث« درآمدشان از خنداندن �ردم است، از اين بيان مبارک پند بگ�ند. در اين قسمت از حديث، 

شود، اما در  تر است، ز�را بدن در هن�م لغزش پا زخ� � افتد، آمده است: لغزش ز�ان از لغزش پا خطرناک اتفاق �

شود. لغزش ز�ان كه باعث قتل و خونر�زی � شود. لغزش ز�ان است  هن�م لغزش ز�ان، قلب، روح و جان زخ� �

تاكنون ابل�س (يع� شيطان) هم همچنان به خاطر لغزش ز�ا�ش كه به سبب آن ا�سان � ايمان و �فر � شود. 

  �ازات � شود. 

 :ح�م نما�ش های ط�

ن�ست، ز�را در آن به تمسخر ديگران � پردازند يا به تماشاگران دستور � دهند ز ئجادر �موع  � كمدنما�ش 

�  استفادہرتيب، از اشارات زشت ن� ديگران را �سخره كنند و احساسات �سياری جر�ه دار � شود. به هم� ت

شود. غيبت از افراد خاص يا تمسخرعيبها�شان ن� رايج است. ظواهر حا�ان و �يبان ن� �ورد تمسخر قرار � گ�د 

و عالوه بر غيبت، �وارد تهمت ن� �وجود است. در �سياری از �وارد، �فر ن� �رت�ب شده است، نعوذ باهللا. به 

 از همه اين �سائل برای آن �سيار دشوار است. بنابراين برای چن� برنامه ای ح�م عدم جواز طور خالصه، رها�

داده � شود. اجرا، سازماند�، تماشا، واداش� ديگران به ديدن چن� برنامه ای، گرف� و دادن دستمزد برای آن، 
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دن فيلم های آن، و و�رو� كردن آن به گوش دادن و وادار كردن ديگران به گوش دادن به فايل های صو� آن و دي

  گونه ای كه �ردم آن را تماشا و گوش كنند، حرام هس�ند و اعما� است كه به جهنم � ا�امد.

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�   َص�

 :شتاب بايد كردن در عمل آخرت 

َ پيام� اكرم   اُهللا �َل  فر�ودند: �ر با آرا�ش در هر �ری خوب است، به جز فعا�ت های �ر�وط به آخرت.  يِْه َواٰلِٖه َوَسلَّمَصّ�َ

 )481، حدیث: 335، ص 4(ابو داود، ج 

يع� خوب است كه ا�ر دنيوى ب�ش� طول ب�شد، ز�را ��ن است آن �ر نادرست باشد و با  توضيح حديث:

 خوب كه �ر�وط به آخرت است؛ شما طوال� كردن، نادرس� آن معلوم شو
ً
د و از آن اجتناب كنيم، و� در�ری ��ال

بايد به �ض اينكه فرص� پيدا كرديد آن را ا�ام دهيد، ز�را با تأخ� در آن، ��ن است اين فرصت از دست برود. 

 هم نتوا�س�ند اين كه (وق�) عده ای توفيق (حج) پيدا كردند (در آن زمان) ا�ام ندادن ہ�سيار �شاهده شد
ً
د، بعدا

َ�اِت  فر�ضه را ا�ام دهند. خداوند متعال � فرمايد:
ۡ
�

َ
�

ۡ
وا�

ُ
اۡسَتِبق

َ
(تر�ه: برای پ�� گرف� از ديگران در �ر نيک  طف

  . شيطان باعث تأخ� در عمل صالح � شود و در نهايت ا�سان را از آن باز � دارد.)148، سوره بقره: 2(جزء ب�وشيد.) 

  خالصه شده) 627، ص 6رآه املناجیح، ج (می 

 …گفتار نيک به �شيت ال� است و

َيْه سيدنا امام ابوحامد �مدبن �مد بن �مد غزا�  �َل  اِهللا فر�وده است: سخن ز�ان بر تمام اعضای بدن اثر �  َرْمحَُة

   و خواری است.گذارد، هر كس سخ� نيكو بگو�د، توفيق ال� نصي�ش شده و اگر سخن بدی بگو�د، ذلت 

  )65، منهاج العابدین، ص 142(منهاج العابدین (اردو)، ص 

 :از �مات �افظت كنيد

شخ� گفته است: از اف�رتان حفاظت كنيد چرا كه به �م تبديل � شوند. از �مات �افظت كنيد ز�را آنها به 

� شوند. از شخصي�تان �افظت كنيد عمل تبديل � شوند. از اعما�ان �راقبت كنيد چرا كه به شخصيت تبديل 

  ز�را به هو��تان تبديل � شود.

 :ديگران ن� ز�ان دارند

  ز�انت را به عيب ديگران آ�وده ن�ن ز�را تو هم عيب داری و ديگران هم ز�ان دارند.
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 :هيچ خو� در آن گفتار ن�ست

 عَـنْهُ اول� خليفه �سلم�، سيدنا صديق اك� ُ  ا�� در آن گفتار خ�ی ن�ست كه هدفش جلب رضايت  گو�د: � َرِ�َ

 )82، بیانیه ش�ره: 71، ص 1(حلیة االولیاء، ج خداوند متعال نباشد. 

 :با صدا زدن ديگران به شيوه ای خوب، پاداش كسب كنيد

به�  دانيد، صدا زدن ك� با گف� "�" يا جلب توجه او به اين ش� روش خو� ن�ست. اگر نام او يا كنيه اش را �

است او را به اين نام خطاب كنيد كه سنت است. اگر نا�ش را ن� دانيد، �س به صورت متمدنانه و با �مات مطابق 

زده � شود، شيوه ی �ا زدن بايد به��ن باشد، به نيت كسب  �ابا عرف آن ��ن خطاب كنيد. هر �ه �سلماني

، جا� كه مناسب ديد، عبارت ثواب از طر�ق خشنودی د�ش و ن� � نام را بايد گر
ً
ن� » آقا«يا » برادر«فت. ضمنا

 را ن� بايد شا�ل كرد.» حا�«اضافه شود. اگر حج ا�ام داده است �مه 

 :گف� �يک در پاسخ به تماس ك�

ا� "�يک" (يع� اينجا هستم) پاسخ دهد، با اين حال، بايد وضعيت را ارز� به� است ك� كه فراخوانده � شود با

، �� دعوت اسال�شما شخص ديگر گيج شود. با لطف خداوند متعال در �يط مذه�  "�يک" كرد تا مبادا با گف�

اوقات در جواب "�يک" � گو�ند كه به گوش � رسد و ��ن است باعث شادی دل �سلمان شود. پدر بزرگوار 

 �َلَيْهاعال ح�ت عالمه ن� � خان   اِهللا  َوَسلَّمه است: هر كس پيام� اكرم نوشت َرْمحَُة  َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اُهللا   را صدا م�د، ا�شان َصّ�َ

َيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم  اُهللا �َل  )182(رسورالقلوب ص پاسخ � داد: "�يک". (يع� من اينجا هستم).  َصّ�َ

 َوَسلَّمبه ندای رسول اهللا   َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اُهللا پاسخ با �يک نقل شده است.  عَنُْهم اهللاُ  َرِ�َ ار�ه از اصحاب مبار�ه در احاديث مب َصّ�َ

عالوه بر اين، شاهد آن در عمل يک و� اهللا ن� يافت � شود. از اين رو، هر�ه شخ� توجه ره� بزرگ ميليون ها 

 �َلَيْهحنب�، امام ا�د بن حنبل   اِهللا (مناقب امام احمد بن حنبل فت "�يک". را به سوی خود جلب � كرد، اغلب � گ َرْمحَُة

در كتاب معروف د�ی سنت "حصن ا�ص�" آمده است: هر�ه ك� شما را صدا زد، با "�يک" پاسخ  )298للجوزی ص 

 )104(حصن الحص� ص دهيد. 

 . خدايا ما را توفيق ده تا �سلمانان را به نامهای نيک صدا كنيم و ثواب خو� د�ا�شان را به دست آور�م

ْ �مِ  ِ الن� بِجَ  ْ� � َ �ِ اہ ْ مِ �� اْال � �ِ  � ِ �َو � ِيْ لََع  � اهللاُ ص�   مَ ل� َس َو  ٖ� ل
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 :ك� كه شو� � كند آبروی خود را از دست � دهد

 عَـنْهُ  دوم� خليفه �سلم� سيدنا عمر فاروق ُ  ا��   : "ك� كه شو� كند آبروی خود را از دست � دهد."فر�ودند َرِ�َ

 )158، ص 3، احیاء العلوم، ج 389، ص 3(اردو)، ج  (احیاء العلوم

 : ي�ى از داليل نفرت

 �َلَيْه سيدنا عمر بن عبدالعز�ز  اِهللا ُة : "با ي�ديگر شو� و �سخره ن�نيد، ز�را با اين �ر (در حال فر�ودند  َرْمحَ

 )114(سیرت ابن عبدالحکم، ص  خنديدن) نفرت در د�ا ا�اد � شود."

 : � شودشو� باعث نفرت 

 �َلَيْهسيدنا امام �مد بن �مد بن �مد غزا�   اِهللا . است : "گو�ند هر چ�ی بذر دارد و بذر كينه شو� ميفرمايند  َرْمحَُة

  همچن� � گو�ند شو� عقل را � دزدد و باعث جدا� دوستان � شود."

 )159، ص 3، احیاء العلوم، ج 392، ص 3(احیاء العلوم (اردو)، ج  

خدای متعال! ما را از تمسخر �ردم و ط�ها� كه احساسات را جر�ه دار � كند حفظ �ن و به ما اش�ياق  ای

ْ �مِ اح�ام به �سلمانان عطا �ن.  ِ الن� بِجَ  ْ� � َ �ِ اہ ْ مِ �� اْال � �ِ  � ِ �َو � ِيْ لَعَ  � اهللاُ ص�   مَ ل� َس َو  ٖ� ل

��                      َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب دَص�   اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�

 : تعر�ف گناه كب�ه

  ، سوره �م آمده است:27، جزء 32در تفس� ذيل آيه  567در صفحه  9در �اط ا�نان ج� 

 ِ�ٕ
ب�

َ
ْ�َتِنُبْوَن ك

َ
ِذيَْن �

َّ
ل

َ
 ا

َ
َواِحش

َ
ف

ْ
ِم َو ال

ْ
ِ�ث

ْ
 َ� ا�

)32، سوره نجم، آیه 27[کنز االی�ن (ترجمه قرآن)] (قسمت   

همانها كه از گناهان بزرگ و اعمال  ان:تر�ه ك�العرف

  كنند، زشت دوری �

گناه آن عم� است كه �رت�ب آن �ستحق عذاب است يا ��ن است بگو�يم ارت�اب فعل نا��وع گناه ناميده 

 آن است كه با ارت�اب آن در دنيا حد جاری گناه كب�ه) كب�ه. 2 ) صغ�ه، 1 � شود. به هر حال گناه دو نوع است: 

 :
ً
: قتل، زنا و دزدی و غ�ه، يا هشدار عذاب اخروی داده شده باشد، مثال

ً
شود (يع� به ح�م �ع �ازات شود). مثال
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و خودنما� و غ�ه. تمام گناهان صغ�ه و كب�ه اما در اينجا (يع� در اين قسمت از آيه) فواحش  سخن چي� غيبت، 

 (يع� فحشا) به آن دسته از گناهان كب�ه اطال
ً
ق � شود كه � و هرج و �رج آنها �سيار شديدتر است، مثال

  ) 648، ص 5، ابو سعود، ج 1181، مدارک ص 197ـ  196ص  4(خازن ج  ارت�اب زنا، قتل و دزدی و غ�ه.

 :تعر�ف خود �سندی

 اُهللا �َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم ای شيفت�ن رسول اكرم هان، خود �سندی ن� آمده است. غرور در در تفس� فوق ا�كر در وصف گنا !َصّ�َ

صفحه ای �كتبة ا�دينه " معلومات بيماری های باط� " تعار�ف ز�ر  352عر� به "عجب" معروف است. در كتاب 

 علم و عمل يا مال) به خود و  37و  36از عجب آمده است. در صفحات 
ً
نوشته شده است: �سبت دادن كماالت (مثال

،به مثل آن است كه گو� شخص خود�سند فرا�وش � كند كه فضل را به فضل دهنده واق� ن�سيدن از گم شدن آن

 سالم� يا ز�با� و فضل يا مال يا هوش يا 
ً
(يع� خداوند متعال) �سبت دهد. (يع� در نظر گرف� فض� كه مثال

  ب خدای متعال است وصدای نيک يا نامگذاری و غ�ه نصيب خود � شود و فرا�وش � كند كه همه آن ازجان

  خداوند متعال اراده كند، � تواند نعمات يا فضيلت داده شده را �س بگ�د.)ہر�ہ   

  خالصه شده) 404، ص 3، احیاء العلوم، ج 38- 36(معلومات بی�ری های باطنی، ص  

 :سا� تباه شد 70اعمال خوب 

 َوَسلَّم اكرم خود �سندی برای اعمال نيک به شدت �رب است; همانطور كه پيام�  َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اُهللا جب (يع� فر�ودند: عُ  َصّ�َ

 )2074، حدیث 127(جامع صغیر، ص  سال را از ب� � برد. 70خود �سندی) عمل 

 :جر� بزرگ� از گناه
 َوَسلَّمپيام� اكرم   َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اُهللا است: "ح� اگر هيچ گنا�  ضمن هشدار در�اره عواقب �رب خود �سندی ، فر�وده َصّ�َ

، 453ص  5(شعب االی�ن، ج جب (يا خود �سندی) است." �رت�ب �شدی، برای تو از جر� بزرگ� از گناه � ترسم و آن عُ 

 اُهللا �َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّما�شان  )7255حدیث    خود �سندی را گنا� �سيار بزرگ اعالم كرد. ا�شان در اين بيان مبارک  َصّ�َ

  )453، ص 3احیاء العلوم، ج (

از هر گناه ظاهری و پنها� دوری كند. خداوند متعال در قرآن كر�م، جزء هشتم، سوره  تا و بر �سلمان الزم است

 � فرمايد: 120انعام، آيه 
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ِم َو بَاِطَنه
ْ
ِ�ث

ْ
اِهَر ا�

َ
ُرْوا ظ

َ
 ط َو ذ

  )20ه ، سوره مبارکه انعام، آی8[کنز االی�ن (ترجمه قرآن)] (قسمت 

  گناهان آش�ر و پنهان را رها كنيد! تر�ه ك� العرفان:

  توضيح مهم در �ورد خود �سندی

نوشته است: ك� كه به واسطه ی علم، عمل و مال، خود  َرْمحَُة اِهللا �َلَيْهسيدنا امام ابوحامد �مدبن �مد بن �مد غزا� 

  :دو حالت خا� ن�ست از را صاحب كمال (يا خو�) بداند، 

. ي�ى شخ� است كه � ترسد آن خو� را از دست بدهد و از اين � ترسد كه تغي�ی در آن خو� ا�اد شود يا 1

 به � از ب� برود. �س چن� فردی خود�سند ن�ست.

. حالت دوم اين است كه از �هش يا از دست دادن آن ن�سد، بلكه از اين كه خداوند متعال اين فضل را به او عطا 2

رده است، مطم� و خرسند باشد وخو� ها را از جانب خود نميداند. اين شخص هم خود�سند ن�ست. و برای شخص ك

خود�سند �ط سو� ن� وجود دارد كه آن خود�سندی است و آن اين است كه از فقدان يا �هش آن فضيلت ن�سد، 

اين خو�، فضيلت و�رتری است. او از اين بلكه از آن مطم� و خرسند باشد و گمان كند كه سبب اين خرسندی، 

خاطر خوشحال ن�ست كه اين نعمت و فضل خداوند متعال است، بلكه د�ل شادی او (يع� خود�سند) اين است كه 

  )454، ص 3(احیاء العلوم، ج  آن را فضيلت و خو� خود � داند. او آن را عطا و بر�ت خداوند متعال ن� داند.

 ج �ّربخود�سندی را يک عال 

ُة اِهللا �َلَيْهامام غزا�  ْضَوانْ ـعَ فر�ودند: اصحاب مبارک  َرْمحَ ِْهُم الِرّ  با وجود پره� و تقوای خود آرزو � كردند كه شن و پوسته لَي

بودند، �س چگونه ا�سان �قل برعمل خود فخر يا به آن مباهات كند، و چگونه از نفس خود ن�سد؟  � گياه يا پرنده

خود �سندی است كه به وسيله آن حس خود �سندی به � ر�شه �ن � شود. هن�� كه شخص مبتال به اين عالج 

خود �سندی با اين روش خود را درمان � كند، �س وق� كه خود �سندی بر دل او چ�ه � شود،در آن هن�م، ترس از 

ن و فاسقان را � ب�ند كه از مال ايمان و اطاعت دست دادن نعمت او را از فخر فرو� باز � دارد، در واقع وق� �فرا

از خداوند متعال �روم شده اند، �ا � ترسد و باخود به فكر فرو م�ود و ميگو�د آيا خدای متعال كه هر�س را 

كند وهر�س را �واهد بدون هيچ واسطه ای عطا ميكند، ن� تواند نعمت عطا  !�واهد بدون هيچ گنا� �روم

و آخر�قب�شان خراب  ہشدو �سلمان وارسته كه فاسق  ہشد�س بگ�د؟ �سياری از �ؤمنان هس�تد كه �رتد فر�وده را 
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، احیاء 1106، ص 3(احیاءالعلوم (اردو)، ج  . وق� ا�سان اينگونه فكر � كند ديگر خود �سندی در او با� ن� ماند.ہ استشد

  )458، ص 3العلوم، ج 

ود �سندی � ِمتا 
ُ
  دے �دات�حِب جاہ و خ

ہى! باغ جنت � عطا كر رہتائ�
ٰ
  يا ال

  �داِت حِبّ جاہ و خود�سندی ختم �ن

 خدا يا ! راحتہائے باِغ جنت نصيب �ن

ْ �مِ  ِ الن� بِجَ  ْ� � َ �ِ اہ ْ مِ �� اْال � �ِ  � ِ �َو � ِيْ لََع  � اهللاُ ص�   مَ ل� َس َو  ٖ� ل

 هشت علت و درمان خود�سندی

در "احياء العلوم" هشت د�ل از خود �سندی و درمان آنها را بيان  َرْمحَُة اِهللا �َلَيْه� امام ابوحامد �مدبن �مدبن �مد غزا

 كرده است:

" خود �سندی در ز�با� ظاهری." عالج آن اين است كه ا�سان در پليدی خود �سندی خود ب�ند�شد و  علت اول:. 1

 در آخر ميت گنديده ای خواهد بود). در آ�زو پايان خود ب�ند�شد (يع� در ابتدا قطره ای �س بود و

" فخر كردن به ن�و و قدرت." عالج آن اين است كه ا�سان فكر كند كه خدای متعال ��ن است اين  علت دوم:. 2

 بيماری، تصادف و غ�ه) �س بگ�د.
ً
 ن�و را فقط با يک آزما�ش جز� (مثال

ن است كه ا�سان فكر كند به د�ل بيماری يا حادثه و "فخر كردن به ز�وت و خردمندی." عالج آن اي علت سوم:. 3

 .خدا � تواند اين فضيلت را ازوی بگ�د غ�ه 

تواند بدون  "افتخار به داش� اصالت در �سب." عالج آن اين است كه ا�سان ب�ند�شد كه چگونه � علت چهارم:. 4

 ا�ام اعمال خوب، مانند آبا واجداد خود به مقام آنها برسد؟ 

"با�دن به �ايت از ظا�م و اهميت ندادن به معا�ت با افراد متدين و��ان." عالج آن اين است كه  علت پنجم:. 5

 ا�سان �قبت اخروی اين ستمگران را در نظر داشته باشد و اين ظا�ان را �ستحق خشم خداوند متعال بداند.
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اين است كه ا�سان ضعف خود را در نظر داشته باشد "با�دن به داش� غالمان وز�ردستان." عالج آن  علت ششم:. 6

  و در ذهن خود تلق� كند كه همه �ردم بند�ن حق� خداوند متعال هس�ند.

"مباهات به مال و ثروت است." عالج آن اين است كه ا�سان به �صيبت های مال و ثروت، حقوق آن  علت هفتم:. 7

 و فتنه های نا� از آن توجه كند.

"فخر كردن به نظر نادرست خود". عالج آن اين است كه ا�سان هرگز بر صحت نظر خود ت�يه  علت هشتم:. 8

� �1107 ص �3 إحیاء العلوم� ج �43 �38 معلومات بی�ری های باطنی� ص  ن�ند (يع� فكر كند كه ��ن است نظر او اش�باه باشد).

  خالصه شده� 1119

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�   َص�

 :�وع به اصالح كرد  نا اہلنوجوان 

 َوَسلَّمای شيفت�ن رسول اكرم  َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اُهللا برای كسب اطال�ت از خود �سندی و بدی ها، �دت به گناه را از ب�  !َصّ�َ

دعوت مراه باشيد. در �يط مذه� ه دعوت اسال�ب��د و برای افزا�ش شوق �ر خ�، هم�شه با �يط مذه� 

الهور، را در اين زمينه به شما بگو�م: جوا� كه در  شگف� مد�افراد بد اصالح � شوند. بگذار�د يک  اسال�

زند� � كرد، به ورزش عالقه ز�ادی داشت. از صبح تا ع� تنها �ری كه � كرد ورزش بود. پدرش كه او  پنجاب

بود او را �سيار نصيحت � كرد و� او دست از اين �ر بر ن� داشت. عالقه به ورزش هم امام �اعت يک �سجد 

هآنقدر ز�اد شد كه  ـ� ، �گر� �ورد عالقه او گشت و گذار عالوہ از اين ميدان بازی  قمار را هم �وع كرد.  مَعَاذَالـل

ت ها بود. او �دت راست گف� را هم نداشت، به در خيابان ها و بازارها با دوستان تا پا� از شب و بازديد از �� ن

هم� د�ل، وق� شب دير به خانه � رسيد، دروغ � گفت كه چرا دير كرده است. چگون� تغي� در زند� او اين بود 

گفت و از او خواست تا او  دعوت اسال�كه پدرش وضعيت او را به ي�ى از برادران اسال� �رتبط با �يط مذه� 

روزه براى آ�وخ�  3 ،الح كند. با همت آن برادر اسال�، �س از دو سه بار حضور در ا�اع س��، با قافله مد�را اص

 َوَسلَّمو افاده س� به سفر رفت. او در �ع ارادتمندان رسول   َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اُهللا �وع به آ�وخ� سنت ها و اعمال ني� كرد  َصّ�َ

 ياد نداشت. �س ا
ً
ز بازگشت از قافله مد�  عزم خود را جزم كرد كه به عنوان فردی شا�سته و با تقوا زند� كه قبال

  وا�سته شد. دعوت اسال�خود را در جامعه بگذراند. به ر�ت خداوند متعال به ماحول دي� 

  رب كے در پر ج�ك�، ِا�جائ� كر�ں

 باِب ر�ت ك�لے، قافلے مے چلو
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  ك�فروتن باش بردرِخنا ا�جاہا 

د در�روان برو
ُ
   باِب ر�ت َوا ش

  )671(وسائل بخشش، ص 

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�

َيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم چهار فر�وده پيام� اكرم  اُهللا �َل  : در �ورد فحش گف� َصّ�َ

باک (يع� � ادب و ن�س) است و بزرگ��ن �روميت او اي�ست  ك� كه سخنان زشت بر ز�ان � آورد، فردى �

 َوَسلَّمكه خداى متعال و پيام� گرام�ش  َواٰلِٖه لَيِْه َ�   اُهللا و جاي�هش در جهنم است. در اين  ن� �سندد چن� شخ� را  َصّ�َ

َيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّمزمينه به چهار سخن پيام� اكرم   اُهللا �َل   دهيد و پند بگ��د:را فگوش  َصّ�َ

 ) 2016، حدیث406، ص 3(ترمذی، ج فحش گو� شاخه ای از بد اخال� و بد اخال� به جهنم منت� � شود. ) 1

 )20997، حديث 431، ص 7(مسند احمد بن حنبل، ج اعمال زشت و گفتارهای نا�سند با اسالم ارتبا� ندارد. ) 2

  )5659، حديث 920(مسلم، ص عال نا�سنديده است. گفتار زشت و بد ز�ا� نزد خداوند مت) 3

   اگر گفتار زشت به ش� ا�سا� � بود، به صورت شخص بدی � بود.) 4

 )331، حدیث 206، ص 7(الصمت البن ابی الدنیا مع موسوعه، ج 

 خطر �رض است زشت گو� پرُ  

ُة اِهللا �َلَيْه بزرگوار، سيدنا احنف بن ق�س تاب� �ردم گفت: آيا بدتر�ن بيماری ها را به شما نگو�م؟ " �ردم  يک بار به َرْمحَ

  فر�ودند: بد اخال� و بد ز�ا� خطرناک تر�ن بيماری است. َرْمحَُة اِهللا �َلَيْهبگو�يد، ا�شان  بر ايمان : حتما دگفتن

 ��383ادب الدنیا والدین ص  

 عَـنْهُ نا عثمان غ� به خاطر �م و حيای سوم� خليفه �سلم� سيد ای پرورد�ر �صط�! ُ  ا�� ما را از گفتار زشت و  َرِ�َ

ْ �مِ  اعمال زشت �فوظ بدار. ِ الن� بِجَ  ْ� � َ �ِ اہ ْ مِ �� اْال � �ِ  � ِ �َو � ِيْ لََع  � اهللاُ ص�   مَ ل� َس َو  ٖ� ل

 :به ش� سگ

َيْهسيدنا ابراهيم بن م��ه   �َل  اِهللا ُة د، به صورت سگ در روز قيامت : "گو�ند ك� كه سخنان زشت بگو�ميفرمايند  َرْمحَ

 )329، بیان ش�ره 205، ص 7(الصمت البن ابی الدنیا مع موسوعه، ج  خواهد آمد."

www.dawateislami.net



آداب گفتگو                                                                                         | 22
 

 

  :تعر�ف گفتارزشت

چه خوشبختند آن برادران و خواهران اسال� كه ز�ا�شان را فقط برای گفتار نيک ت�ان � دهند و به ك�ت "دعوت 

ا�روزه به سخ� �معات �رد� دور از سخنان فحشا وجود دارد، به طوری  وس!افسبه ني�" را به �ردم ابالغ ميكنند. 

كه ح� افرادی دينداری هس�ند اغلب ن� توانند از آن اجتناب كنند. شايد عوام ندانند سخنان زشت چ�ست. �س 

ِ  ”به اين تعر�ف از گفتار زشت گوش كنيد: ْعبِ�ْ�ُ عَِن اْالُُمْورِالْمُْسَتْقبََحِة ب ِيَحةِ اَلت� يع� توضيح دادن سخنان و اعمال “ الِْعبَاَراِت ال��

خود نه تنها سخنان » ميل شخ�«�س آن نوجوا� كه برای �سك�  )151، ص 3(حیاء العلوم، ج �م آود در �مات ��ح. 

� آورند،  ناشا�ست � گو�د، بلكه با ش�يدن چن� سخنا�، دل خود را �سك� � دهد، آنان كه الفاظ زشت برز�ان

�ت � برند و آنها� كه �اطر كسب "�ت های قبيحانہ كسا� كه اشاره های � �مانه ميكنند و از اين حر�ت 

گناه آ�ود" فيلم و��ال (كه �لو از فحشا هس�ند) تماشا � كنند ، بايد اين روايت د�راش را بارها و بارها �وانند و 

 َوَسلَّماكرم از ترس پرورد�ر بلرزند. پيام�   َواٰلِٖه َيِْه  �َل  اُهللا كند � اعمال وگفتارزشت  كه ك� برو سلم فر�ود: "بهشت  َصّ�َ

  ) 325، حدیث 204، ص 7(الصمت ج  حرام است."

كسا� كه بر ز�زمه های پليد شيطا� در �ورد زنان نا�رم يا ��ان جذاب � ر�ش تمر�ز � كنند، در اف�ر �م آور 

  �ت � برند، بايد از روايت مذكور پند گ�ند.» عمل پليد« شوند و معاذ اهللا كسا� كه از تصور غوطه ور �

  )84، ص 3(رساج منیر رشح جامعه صغیر، ج 

  نہ �� كو وسوسے اور گندے خياالت� آئ

  اهللا! ن�ل جائے ہر اک دل سے بری بات

  داخل نہ شَوند درَمن وساوس و اف�ر پليد

 اہد شد از دل ہر گفتاِر بد! بروں خو خدايا

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�   َص�

 هشت �روار�د مد� در �ورد خوش گفتاری

 . خندان و با روی خوش صحبت كردن سنت است.1

 شَ كنيد.  . هن�م صحبت كردن، �ن �بت آم� با كود�ن و �ن ��مانه با بزرگ�ها را حفظ2 ـ�آءَا�اِْن ، شما �ورد  هلـل

  اح�ام هر دو هس�يد.
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 . با صدای بلند سخن گف� سنت ن�ست.3

 . دست انداخ� در هن�م صحبت كردن با ي�ديگر صحيح ن�ست، ز�را خالف رو�ه افراد ��م و متمدن است.4

 ) 503 – 502، ص 7(رصاط الجنان، ج 

ب�� در مقابل ديگران، فرو بردن انگشت در ب�� يا گوش، تف كردن، پاک . هن�م صحبت كردن، خاراندن �كرر 5

 كردن كثي� از بدن و دست زدن يا خاراندن عورت خوب ن�ست. اين �رها را نبايد � جهت ح� در خلوت ا�ام داد.

و با آرا�ش ��ل . تا زما� كه طرف مقابل صحبت � كند، بايد از ن�ه كردن به اين طرف و آن طرف پره� كنيم 6

 َوَسلَّمهم نبايد حرف بزنيم كه اين �رخالف ادب است. پيام�سخنان او به او گوش دهيم. در��   َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اُهللا در��  َصّ�َ

سخنان ك� حرفش را قطع نميكرد ! با اين حال، اگر ك� � خواست از حدود سخن گف� �اوز � كرد، او را 

 خالصه شده) 200(ش�ئل ترمذی، ص  ن ��ن را ترک ميكرد.متوقف � كرد يا آ

. تقليد ك� كه �كنت ز�ان دارد را درغيا�ش ن�نيد، ز�را غيبت است و تقليد درحضور او ن� باعث جر�ه دار 7

 شدن احساسات او � شود.

  هيبت � شود.(خنديدن باصدای بلند) در ح� ت�لم باعث �هش حرمت و قہقہہ  كردن  صحبت . ب�ش از حد 8

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�   َص�

 سخنان حكيمانہ كہ در دنيا وآخرت مفيد است:۱۵ 

 �َلَيْهسيدنا لقمان حكيم از . 1  اِهللا ُة : با گف� حق و وفای ندپرسيدند: چگونه به اين مقام و رتبه دست ياف�؟ فر�ود َرْمحَ

  )462، ص 6، سخنان مردان خدا، ج 8925، حدیث، 358، ص 6(حلیة االولیاء، ج  و ترک چ�های بيهوده. امانت

 �َلَيْه . امام غزا�2  اِهللا فر�ود: چ�ی كه (به ك� برای اصالح او) درحضور همه گفته � شود، � عز� �شمار �  َرْمحَُة

  فته م�شود، شفقت و نصيحت است.آيد و آن چ�ی كه (به ك� برای اصالح او) در خلوت گ

 )659، ص 2(إحیاء العلوم (اردو)، ج  

     ) "سخاوت" به ره�ی و3) "ني�" به بزرگواری 2) "سكوت" به امنيت 1. چهار چ� منجر به چهار چ� � شود: 3

 ) 84، ص 1(چیزهای عجیب دین و دنیا، ج  ) "شكرگزاری" به افزا�ش نعمت.4
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يلت او و نماينده عقل اوست. بنابراين، آن را به گفتار خوب و �م �دود كنيد. (يع� عقل . گفتار ا�سان وصف فض4

ا�سان از گفتارش �شخص � شود، �س كم� حرف بزند تا كه ضعف ها نهفته با� بماند، ز�را با ادامه صحبت، 

 �اقت او آش�ر � شود.)

� گردد. بنابراين، سخنان �سنديده بگو�يد (و فقط . ا�سان با طرزسخ�ش شناخته � شود و با اعما�ش �شهور 5

  اعمال نيک ا�ام دهيد).

. ك� كه خود را �شناسد، ز�ا�ش را حفظ كند، دست به �رهای بيهوده نزند و برادر �سلمان خود را رسوا ن�ند، 6

 برای هم�شه در امان است و به ندرت �منده � شود.

 سكوت �افظ است و راستگو� �وجب عزت است. . سكوت اختيار �ن و راستگو باش، ز�را7

 . ك� كه ز�اد حرف بزند، خردمندان از او دورى � كنند و از او � گر�زند.8

 . ك� كه در گفتگو�ش راست بگو�د، خوش اخال� او ز�اد � شود.9

 . سكو� كه امنيت � آورد به� از گفتاری است كه باعث خجالت � شود.10

 ن نامناسب � گو�د، چ�های ناخوشايندی � شنود.. ك� كه سخنا11

 . زخم ز�ان از زخم شمش� شديدتر است.12

 . سكوت در برابر گفتار ر�يک و دردناک جاهل، جواب ��ل اوست و �وجب درد و رنج فراوان آن نادان � شود.13

چنان ت� رها شده ای است كه است كه حفاظت از ��ه آن ��ن ن�ست و گفتار  ہرندہ ای . ز�ان چنان شمش� 14

 ، با تغییرات جزئی)88-85، ص 1(چیزهای عجیب دین و دنیا ، ج  بازگرداندن آن ��ن ن�ست.

 . راز خود را به ك� نگو، ز�را رازی كه در در دل حفاظت �شود، در جا� ديگر ن� حفاظت ن� شود.15

  (پنجاہ سخن د�سپ و �لوء از نصايح مفيد)

 بكه های اجتما� وغ�ه،گرفته شده و با تغي�ا� ارائه شده است.)(اين ن�ات از ش
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ہزا . د و� ش . يک نخ و يک ز�ان دراز اغلب در هم پيچيده 1
ٰ
 نخ را تا كرده و ز�ان را نگه دار�د. ل

 . بيماری ديابت حاصل خوردن ش��� است نه ش��ن صحبت كردن.2

دند و به اين فكر � كردند كه چه چ�ی زخم عميق تری وارد � . وق� چاقو و خنجر و ت� و شمش� �شسته بو3

  عميق  است).�مہ  از كند، در آن زمان �مات زشت  �شت �شان �شسته و � خنديدند (يع� زخم �مات

توانند ك� بر �مان سخنان خاک دفن � شوند، �  �ش� آنها � جنگند و ز�ر  �اطر كه �ردم  سخنا�. در �ورد 4

 را بر�زند (ببخشند و فرا�وش كنند) و زند� راحت در دنيا داشته باشند. خاک

. ذبح نه تنها با چاقو بلكه با �مات ن� ا�ام � شود. اين فقط �و� ن�ست كه � كشد، بلكه رو�ه بد (يع� 5

كند، اما زخم ز�ان وتأث�  بدرفتاری) ن� باعث �رگ � شود. به راس� كه يک �و� و يک چاقو رابطه را با دنيا قطع �

 شود كه نه ميگذارد زنده بما� و نه ميكشد.  ای دور گردن تبديل � رو�ه بد، حلقه

 . فقط زما� صحبت كنيد كه �مات شما مفيدتر و ز�باتر از سكوت شما باشند.6

سان اغلب ح� �س از �مات ش��ن را به ز�ان � آورد در حا� كه ا��م . طو� ح� بعد از خوردن فلفل تند 7

 خوردن ش��� �ما� تلخ را به ز�ان � آورد.

. ح� زهر ك� كه سخنان ش��ن � گو�د فروخته � شود، در حا� كه عسل ك� كه سخنان تلخ � گو�د 8

 فروخته ن� شود.

ت كردن، �مات ش��ن . همانطور كه ميوه ش��ن را هن�م خر�د ميوه انتخاب � كنيد، به هم� ترتيب، هن�م صحب9

  را انتخاب كنيد.

سوراخ های كوچک در يک اتاق �سته، طلوع خورشيد را آش�ر � كنند، به هم� ترتيب، سخن های  چنان�ہ . 10

 � كند. نمايان ناچ�و كوچک شخصيت يک ا�سان را 

 . بدون شک �مات ن� اهميت دارند، اما �� اوقات، تأث� �ن �سيار ب�ش� است.11

 تلخ نگردند . هم�شه �مات ش��ن به ز�ان بياور�د، ز�را اگر آنها را �س بگ��د، برايتان 12
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. پاسخ بر� از سؤاالت را ز�ان نه، بلكه زمان � دهد و پاسخ ها� كه به وسيله زمان داده � شود ان�ارناپذير 13

 است.

�سيار » سخن جز�«، �� اوقات در �شت آن ہحاالن� ، »رابطه به خاطر يک سخن جز� قطع شد«. � گو�ند: 14

 جز� در واقع آخر�ن حد �مل ميباشد. سخنآن  كہديگری وجود دارد سخنان 

 . ا�سان �شت ز�ا�ش پنهان است؛ اگر � خواهيد او را درک كنيد، اجازه دهيد صحبت كند.15

 ين راح� خوب ن� شود.ز�شان به اند گز� گ�ند و وق� �  �ز. �مات دندان ندارند اما 16

فرو�ش را . �� �ردم چنان با �ن �اليم سخنان تندی � گو�ند كه يک عمر � گذرد تا حرارت تندی �ما�شان 17

  كند (يع� فرا�وش كنند).

 . وق� عقل كوچک شد ز�ان دراز � شود.18

زنگ � زند، ز�ان �وع به گف� . وق� ماش� زنگ � زند، قطعات �وع به � و صدا � كنند و وق� عقل 19

 �مات بيهوده � كند.

 كردن خوب فكر كنيد، ز�را �مات شما � توانند به شدت قلب ك� را �شكنند. . قبل از صحبت20

. ن�ته از طر�ق �ما� كه با �ن شا�سته گفته � شود فهميده و به قلب القا � شود ز�را �� جادو در �مات 21

 ب�ش� است.كم� و در �ن 

 همه صحبت كردن را ب�ند، مگر بع� ها عقلشان صحبت � كند و بع� ها اخالقشان.22
ً
 . عموما

  شود.� شود يا از دل ك� خارج � عم� است كه ا�سان بواسطه اش يا در دل ك� وارد چنان . گفتگو23

 تازه كند.�ن ��مانه � تواند روح ك� را با. چند عبارت ش��ن، صميمانه و 24

 . �مات �ق� آم� و زهرآگ� �� اوقات �� است كه ا�سان را از�� ب�د.25
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و زهر همه دنيا است ) عسل همه دنيا را �ع �ن اما يک �مه ش��ن از ز�ان، ش���� از (عسل تمام دنيا) 27و  26

 .استرا �ع �ن اما يک �مه تلخ از ز�ان، تلخ� از. (تمام سموم دنيا)

 . حفظ ز�ان از سخنان تلخ �وفقيت بزر� است.28

 . تمام دنيا را � توان با عشق و �مات �اليم فتح كرد.29

 . با وجود اينكه اندازه ز�ان كوچک است اما افراد �سيار ك� قادر به كن�ل آن هس�ند.30

 .يدراحل نمائ� توانيد �سياری از �ش�ت خو�ش . فقط با كن�ل ز�ان 31

�ن �اليم شوق اصالح را بر�  برخورد نمائيد چراكہ  ، با �ن �اليم ساز�د ك� را اصالح  د� خواهي . اگر32

 انگ�د و �ن تند باعث �اجت � شود.

 . پاسخ �سياری از حرف ها سكوت است و سكوت پاسخ �سيار ز�با� است.33

  � افتند ام . پرند�ن به خاطر پاها�شان و ا�سان ها به خاطر ز�ا�شان به د34

 �ن تأث� ب�ش�ی �سبت به �مات دارد. در گفتگو نر� را اختيار كنيد چراكہ . 35

شود ح� آب هفت اقيانوس هم ن� تواند آن را  آ�ودہشود با آب اندک پاک � شود و� اگر ز�ان  آ�ودہ . اگر قاشق 36

 پاک كند.

 اگر گوش را �سموم كند، درمان آن �سيار �ش� � . اگر ك� غذا را �سموم كند، عالج آن ��ن است، و�37

 شود.

 . ز�انت را به سالم دادن به �سلمانان �دت بده. از اين طر�ق دوستان افزا�ش و دشمنان �هش � يابد.38

 را فاش � كند. ا�سان . ز�ان كودک اغلب راز خوب يا بد بودن شخصيت 39

�ای ن� لغزد، بلكه توسط سن� كوہ ہا كوه  از ز�، ز�را ا�سان فقط . هم�شه بايد احتياط كرد، ح� در �وارد ج40

 كوچک هم به زم� � خورد.

www.dawateislami.net



آداب گفتگو                                                                                         | 28
 

 

  . گمان بد و بدز�ا� دو عيب است كه � تواند هر كمال ا�سان را به نقصان تبديل كند.41

 . �سياری از دوس� ها با �راقبت از سخنان جز� به وجود � آيد.42

ْن شَ ر، . ز�انت را �فوظ بدا43 ـ�آَءا�اِ  . در غ� اين صورت، برای استقبال ذلت آماده باش.يافت خوا�  عزت ،  هلـل

. به جای اينكه صدای خود را بلند كنيد، استدالل خود را مطرح كنيد. �ها از طر�ق باران شكوفا � شوند نه از 44

 .رعد غرش 

 سوال ب�د. . يک بار دروغ گف� � تواند صداقت ابدی شما را ز�ر45

 زند. . آدم �قل تا همه ساكت �شوند حرف ن�46

. �س از گوش دادن به سخنان انتقادی شجاعت خود را از دست ندهيد. هياهو توسط تماشاگران ا�اد � شود نه 47

 باز��نان.

 ا خوشحال كنيد.�مه ش��ن او ر دو. اگر ن� توانيد با دادن مقداری پول ك� را خوشحال كنيد، حداقل با گف� 48

 ، عزت شما برای هم�شه در د�ا جاو�دان خواهد بود. هلـلـ�آءَا�اِْن شَ . هم�شه با �ردم خوب رفتار كنيد. 49

  بگو؛ من شعبه ديگری ندارم. خودم. عيب های �را فقط به قصد اصالح به 50

�� اهللاُ َع�ٰ� ُمحَ                      َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب دَص�   م�

  (با تر�ه فار�) “ �ِْسِم اهللاِ الر�ْحَمِن الر�حِيم ”اصطالح عر� در �ورد ز�ان درتناسب با نوزده حرف  19

 (به��ن گفتار آن است كه كوتاه و �وثق باشد.) َخ�ْ�ُ اْل�ََالمِ َما َقل� َوَدل� ) 1

 (عيب گفتگو (بال�ورت) طِو�ل كردن آن است) َعْيُب اْل�ََالمِ َتْطوِيْلُ�ٗ ) 2

 (ا�سان به خاطر ز�ان دچار آزما�ش � شود) َسانِ ل� لا اْالِْ�َساِن ِمَن  ءُ بََال ) 3

 (استفاده نادرست از ز�ان بيماری است كه درمان ندارد) َدَواٌء  لَِسانَُ� َداٌء َما َلٗ� ) 4
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َمَ� َفَيقِل� َمَقاُمَ� َالتُكْ�ِ�ْ ) 5  (ز�اد حرف نزنيد وگرنه مقام و�رتبه تان �م � شود) َ�َ

 (امنيت ا�سان در حفظ ز�ان است) اْالِْ�َسانِ  ل�َساِن َسَالَمةُ لحِْفُظ ا) 6

ِ الر� ) 7 (نوجوان به خاطر لغزش ز�ا�ش � م�د، نه به خاطر لغزش  ْجِل َيُمْوُت اْلَف�ٰ� ِمْن َع�َْ�ةٍ بِلَِسانِٖ� َوَلْيَس َيُمْوُت ِمْن َع�َْ�ة

 پا�ش)

 لت و�دت است)(�افظت از ز�ان به��ن خص ل�َسانِ لَخ�ْ�ُ اْلخَِالِل حِْفُظ ا) 8

َک ) 9 (س�نه شما جای گس�ده ای برای راز شماست، �س نقاط ضعف خود را برای هر ك� آش�ر  َصْدُرَک اَْوَسُع لِِ��

 �نيد)ن

َرہٗ لَما َاْصَغَر ا) 10  (اگر چه اندازه ز�ان كوچک است اما سود و ز�ا�ش ب�سار است!) ل�َساَن َوَما �َْك�ََ� َ�ْفَعٗ� َوَ�َ

ِ لرُْح اجُ ) 11 َها م  زخم ز�ان دردناك� اززخم ت� است) ( ل�َساِن َانْ�ٰ� ِمْن ُجْرحِ الس�

� �ُل�ٖ� ) 12  ك� كه ز�ا�ش را حفظ كرد، از همه بدی ها �ات يافت) (َمْن َحِفَظ لَِسانَٗ� نََجا ِمَن ال��

 رها ن�ن كه در نهايت �ت را ب�د)آنقدر آزاد را ز�انت  ( َال َت�ْ�ُْک لَِسانََ� َ�ْقَطُع عُنَُقَ� ) 13

ُمٗ� قَ ) 14  هر كه حرفش ز�اد شود �رش �م � شود) ( ل� فِْعلُ�ٗ َمْن َك�َُ� َ�َ

ُمٗ� َك�َُ� َمَالُمٗ� ) 15  ك� كه ز�اد حرف � زند، ب�ش� با خجالت �واجه � شود) (َمْن َك�َُ� َ�َ

 ك� كه ز�ا�ش ش��ن است، دوستان ب�ش�ی دارد) ( َمْن َعُذَب لَِسانُٗ� َك�ُ�َ اِْخَوانُ�ٗ ) 16

� لاَ ) 17 ِ َوال��  �يد خو� و بدی، ز�ان است) ( ل�َساُن ِمْفَتاُح اْلَخ�ْ�

ٌم ) 18 لَُها َ�َ ُب اَو�  جنگ با ز�ان آ�ز � شود) (َاْلَ�ْ

 )ر�ايد �مات �اليم قلب ها را �  ( لِ�ُْ� اْل�ََالمِ َقْيُد اْلُقُلْوِب ) 19

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�   َص�

  (با معا� فار�) “يا رب! كرم فرما” در �ورد ز�ان در تناسب با يازده حروف  اصطالح اردو 11

 .)(�مه يا عبار� كه ز�ان شناسان باارتباط و�ا بدون ارتباط با معنای �ت ا�لفظى �شخص كرده اند 
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 بدا�ای سای �� بدا�ا باه�های" (يع�  �مل �ر و ز�ان به� ازوفا ن�ردن به عهد است). ز�ان. "1

 بر � دينا" (يع� برای وفای به عهد جانت را به خطر بنداز). ز�ان. "2

 سه فول جرنا" (يع� گف� �مات �سيار ش��ن). ز�ان. "3

 خي� تند صحبت كردن).قاين� � تاره چا�ا" (يع�  ز�ان. "4

  كو ال�م داو" (يع� قبل از صحبت كردن فكر كنيد). ز�ان. "5

هيالنای سای �م ني��ا های" (يع� �ر�ا صحبت كردن و ش�يدن ا�ام � شود. هدف از طر�ق ميا�يگری  ز�ان. "6

 به دست � آيد).

ارزش گف� داشت، آن را بيان كنيد، در غ� اين صورت  تو�و باد م� بو�و" (يع� اول تأ�ل كنيد؛ اگر مطل� په�. "7

 سكوت كنيد).

 نظ� نهفته است). سوسكه" (يع� در سكوت آسا�ش � ايک چپ. "8

  سو كو ہرائے" (يع� فقط يک فرد ساكت �وفق � شود). ايک چپ. "9

رازی به ك�، داش� اين اميد داؤ �ون� م� نہ� سم� وو كہ� ب�ى نہ� سم�" (يع� �س از گف�  جو بات. "10

 بيهوده است كه ديگران از آن مطلع �شوند).

  من كهج� هونا" (يع� حا� به �ث). ز�ان. "11

 :تو�ه از �دات گناه نصيب گرديد

بدون شک سخن گف� هم عمل است؛ اگر مطابق رضای خداوند متعال باشد ثواب، و اگر چن�  ای شيفت�ن رسول!

وجب عذاب است و اگر بيهوده باشد در آخرت حساب است. برای افزا�ش دا�ش خود در �ورد اين نباشد، گناه، و �

، برای يادگ�ی و افاده س� مفيد است.  يک شگف� دعوت اسال� قافله مد� چ�ها و شوق عمل به آنها، سفر با 

� كرد، قبل از ورود به �يط مذه� زند�  الي�، منطقه كرا�مد� را اينجا �وانيد: جوا� كه در منطقه ای از 

زند� گناه آ�ودی داشت. دروغ گف�، نافرما� از وا�ين خود، �شان دادن عصبانيت در �ورد �سائل � اهميت، 
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پوشيدن حلقه،  ناخن انگشتان را بلند ماندن و غ�ه، گو�ا تبديل به يک �� از زند� اش شده بود. با وجود توصيه 

بودی حاصل �شد. �ا�ام با تالش فردی برادران اسال�، اين افتخار را پيدا كرد كه در قافله مد�  های �ردم، هيچ به

برای فراگ�ی و ابالغ س� سفر كند. به بر�ت قافله مد�، از�دت پليد دروغگو� �شيمان شد  دعوت اسال�روزه  3

، همان جا در قافله مد� كوتاه كرد. از �دات بد خود و ناخن �سيار بلند خود را كه با وجود حرام بودن كوتاه ن� كرد

�شيمان شد و نيت خ� كرد كه از پدر و مادر عذرخوا� كند و آنها را خوشحال كند، خشم خود را مهار كند، در 

  ��ت كند و ديگران را ن� به اين ا�ر دعوت كند.  دعوت اسال�فعا�ت های مذه� 

�ست. در اين باره در  مد� ش�يديد كه آن برادر جوان اسال� انگش� و بند ناروا � در اين شگف� ای شيفت�ن رسول!

آمده است: برادران اسال� هر �ه انگش� به دست كنند، فقط  82در صفحه » رفيق ا�رم�«كتاب �كتبة ا�دينه 

ب�ش از يک انگش� بپوشند و در مي� گرم به دست كنند. آنها نبايد  374گرم يا  4يک انگش� نقره به وزن كم� از 

آن انگش� ن� فقط يک نگ� وجود داشته باشد. و انگش��دون نگ� هم نباشد. وزن نگ� ن� �دودي� ندارد. مچ 

 طال، �س، آهن، 
ً
بند ساخته شده از نقره يا هر فلز ديگری (ح� اگر از مدينه ��ف باشد) يا انگش�ی از فلز (مثال

ه)، غ� از انگش�ی كه �شخصات آن ذكر شده است، قابل پوشيدن ن�ست. پوشيدن گردن�ند برنج و فوالد و غ�

  ز��ی از طال، نقره يا هر چ� ديگر، برای �ردان گناه است.

 در شگف� مد� مذكور،اين ن� اشاره شده است كه جوان ناخن انگشت كوچک خود را �سيار دراز � كرد. در 
ً
ضمنا

است كه بلند كردن ناخن يا �وی ز�ر بغل يا �وی ز�ر ناف ب�ش از چهل روز جايز  اين خصوص ح�م �ع اين

روز گناه�ر خواهيد شد. اگر يک يا دو بار اتفاق بيفتد، گناه صغ�ه است؛ اما اگر به �دت تبديل  40ن�ست. بعد از 

 )678، ص 22(فتوای رضویه، ج  شود، گناه كب�ه و معصيت خواهد بود.

 � دن كيلےس�ت� سيكهنے ت

  چل�، قافلے م� چلو نےہر مہي

  بيا �وز س�تہا درسہ روز

 ہر ماہ برو در�روان برو

 )680(وسائل بخشش، ص 

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�   َص�
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 راح� تو شود، بر ز�ان نياورد.كه �وجب نارا ما را به آداب گفتار توفيق ده و هرگز چ�ی  ای پرورد�ر �صط�!

ْ �مِ  ِ الن� بِجَ  ْ� � َ �ِ اہ ْ مِ �� اْال � �ِ  � ِ �َو � ِيْ لََع  � اهللاُ ص�   مَ ل� َس َو  ٖ� ل

  : )�ت� دعوت به سوی ني� (

 َوَسلَّم ما بند�ن گناه�ر خداوند متعال و پ�و حبي�ش  َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اُهللا يان زند� هس�يم! زند� قطعا كوتاه است. به پا َصّ�َ

نزديک � شو�م. به زودی در ق� تار��ى قرار خواهيم گرفت. رست�ری در اطاعت از فرمان خداوند متعال و عمل 

 َوَسلَّم به سنت پيام� اكرم  َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اُهللا  َوَسلَّم�شقان رسول است! يک قافله مد�  از نهضت دي�  َصّ�َ  َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اُهللا دعوت ، "َصّ�َ

�ل شما آمده. ما اينجا هس�يم تا "دعوت به  …………………به �سجد  ……….…………اسال�" از 

سوی ني�" را ارائه دهيم. يک جلسه در� هم� االن در �سجد درحال دائر شدن است، لطفا هم� االن برای حضور 

م! (اگر  ك� حا� به رف� نبود، بگو) در درس حاظر شو�د. ما اينجا هس�يم تا شما را با خود ب��م. لطفا بياييد برو�

 شَ اگر االن ن� توانيد بياييد، نماز مغرب را در آ�ا ادا كنيد. �س از نماز  سخ�ا� ا�ام گرفته از سنت ايراد  هلـلـ�آءَا�اِْن

ن را عطا خواهد شد. از شمادرخواست م�شود كه به سخ�ا� گوش دهيد. خداوند متعال به شما و ما بر�ت هر دو جها

 آم�فرمايد! 

  

www.dawateislami.net



 فضيلت پره� از گفتار بيهوده                                                                                                                  | 33

 

 

 
ُ

ـَحـۡمـد
ۡ
ل

َ
  ا

ّٰ
�ِ� 

ُ
ـوة

ٰ
ـل

َ
َ�  َو الـّص

ۡ
ـِم�

َ
ـٰعـل

ۡ
ـِد   ِ� َرّبِ ال �  َسـّيِ

ٰ
ـ�

َ
�ُم ع

َ
ـ�

َ
َ�   َو الـّس

ۡ
ـُمـۡر َسـلِـ�

ۡ
  ال

 
ّٰ
  بِا ��

ُ
ۡوذ

ُ
ع

َ
ا

َ
  ف

ُ
ا بَـۡعـد

َ
ّم

َ
ِجۡ�ِ��  ا

َ
ِن  ا�ّ�

ٰ
ۡيط

َّ
ۡحـٰمِن  ال بِـۡسِم  ِ�  ِمَن  الش ـِه  الـّرَ

ّٰ
ِحـۡ�ِ��الـل  ـّرَ

  فضيلت پره� از گفتار بيهودهفضيلت پره� از گفتار بيهوده

را �واند يا گوش دهد، او را از �رهای بيهوده » فضيلت پره� از سخنان بيهوده«صفحه  105هر كه  !ای رب �صط�

 �فوظ بدار، او را در�له صا�� شا�ل �ن و به او �ف ادای حج و ديدن مدينه منوره را عطا �ن. 

ْ �مِ  ِ الن� بِجَ  ْ� � َ �ِ اہ ْ مِ �� اْال � �ِ  � ِ �َو � ِيْ لََع  � اهللاُ ص�   مَ ل� َس َو  ٖ� ل

 : ن�ت كرد ز�اد خواندن صلوات 

 اِهللا �َلَيْهسيدنا ابو��رشب� بغدادی  ُة گفته است: در خواب ي�ى از همسايه های خود را درگذشته ديدم و پرسيدم:  َرْمحَ

رفتار كرد؟ او گفت: به سخ� گرفتار شدم، ح� نتوا�ستم به سؤاالت يع� خداوند متعال با شما چگونه  ؟َما َفَعَل اهللاُ بَِ� 

به خاطر  : "كه رسيد گوش به صداى ناگهانن��و منكر پاسخ دهم، فكر كردم شايد �ؤمن از دنيا نرفته ام! كه 

در اين حال  ". س�س فرشت�ن عذاب به سوی من آمدند استفاده � �ورد از ز�ان در دنيا به تو اين جزا داده � شود

شخ� ز�با و �سيار خوشبو ب� من و عذاب حصاری شد و پاسخ سؤاالت ن�� ومنكر را به من يادآوری كرد. و من 

هم به هم� ترتيب جواب دادم. به لطف خداوند متعال عذاب از من برداشته شد. به آن بزرگوار گفتم: خداوند متعال 

بر�ت فرستادن صلوات فراوان تو آفر�ده شده ام و مأ�ور شده ام كه در هر من به «تو را بيا�رزد! تو � هس�؟ فر�ود: 

  )260(القول البدیع ص  »سخ� به تو كمک كند.

 آپ � نام نا� ای صل �

  ۔ہر جگہ ہر �صيبت م� �م آ گيا

 ٰ� 
ّ

  ۔ناِم شما عظيم اے صِل

 در �صي�ت�ا ن�ت كند

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�
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ا�روزه در جامعه ما متأسفانه كم� كسا� را پيدا � كنيم كه سكوت كنند. ز�ان بع� ها در  برادران عز�ز اسال�!

طول روز در حال حر�ت است. فقط در زمان خواب، ز�ان آنها ك� اس�احت � كرد. و بر� ح� در خواب ن� 

ك� كه ز�اد حرف � زند، ��ن است ح� در نهايت به دروغ گف�، غيبت كردن،  �وع به صحبت � كنند.

قصه گو�، افشای ا�ار، جر�ه دار كردن احساسات و از دست دادن حي�يت خود منجر شود، ز�را هم�شه در وسط 

از پچ پچ  صحبت های افراد حرف � زند. اغلب اوقات ��ن است بعد از صحبت �شيمان شود. س�س، ديگران ن�

مداوم چن� شخص پرحر� خسته � شوند. �ردم از او خسته � شوند و س� � كنند از � او خالص شوند. به طور 

 به هم� د�ل است كه شخ� گفته است كه "
ً
 فايده  9خالصه، صحبت ب�ش از حد �رهای � شماری دارد. دقيقا

در امان است. خداوند متعال همه ما را از حرف زدن بيهوده " ز�را ا�سان ساكت از �سياری بالها در خا�و� است

 �صون بدارد و از بالهای ز�ان �فوظ كند!

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�   َص�

 : خداوند متعال از گفتگوهای بيهوده ب�ار است

، سوره 18ا�شان در �ورد گفتگوهای بيهوده در قرآن كر�م، جزء خداوند متعال از گفتگوهای بيهوده ب�ار است. 

 فر�وده است: �3ومنون، آيه 

ۡ� َعِن  َو 
ُ
ِذيَۡن �

َّ
ِو  ال

ۡ
غ

َّ
ۙ  الل ۡوَن ﴿

ُ
ِ�ض

ۡ
 ﴾۳ُم�

  )3، سوره مؤمنون، آیه 18[کنزالعرفان (ترجمه قرآن) قسمت 

و آنها كه از لغو و بيهود�  تر�ه ك� العرفان:

  گردانند؛ روی

 

 : آيه مبار�ه تفس�

در اين آيه مبار�ه دوم� صفت �ؤمنان رست�ر آمده است كه از هر �و و باطل دوری � كنند. در اين آيه مبار�ه 

آمده است: عالمه ا�د صاوی  501تا  499در صفحات  6آمده است. در اين باره در تفس� �اط ا�نان ج� » لغو«

ُة اِهللا �َلَيْه عبارت است از هر سخن، عمل �كروه يا مبا� كه برای �سلمان در دين و مذهب سودی » لغو«فرمايد:  � َرْمحَ

 اتالف وقت در شو� و گفتگوهای بيهوده و بازی و خوشگذرا� و �رهای بيهوده و عمل به خواهش های 
ً
ندارد. مثال

مان بايد برای آبادا� آخر�ش نفسا� و ساير �رها� كه خداوند متعال از آنها ن� كرده است. خالصه اين كه، �سل
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�شغول ا�ام دادن اعمال خ� باشد و يا برای گذراندن زند� خود بر حسب نياز به تالش برای كسب مال (حالل) 

  )1357-1356، ص 4-3(تفسیر الصاوی، ج  باشد.

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�   َص�

 : اب از سخنان بيهودهانگ�ه اجتن

َعـنْهُ در احاديث ن� انگ�ه  پره� از �رهای بيهوده داده شده است. از اين رو سيدنا ابوهر�ره   ُ  ا�� روايت كرده است كه  َرِ�َ

 َوَسلَّمپيام� اكرم  َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اُهللا را ترک كند. فر�ود: خو� �سلمان بودن يک شخص در اين است كه �رهای � مع�  َصّ�َ

يع� در �رها� كه فايده ای ندارد ز�اده روی ن�ند و نبايد ز�ان، قلب و ساير  ) 1718حدیث  403ص  2(موطا امام مالک ج 

  � 520ص  �3بهار رشیعت ج  اعضای بدن خود را روی يک چ� بيهوده متمر�ز كند.

�� اهللاُ                      َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب دَص�   َع�ٰ� ُمَحم�

 �ات چ�ست؟

َعـنْهُ سيدنا عقبه بن ��ر    ُ  ا��  َوَسلَّمگفته است: باری پيام� اكرم  َرِ�َ  َواٰلِٖه َيِْه  �َل  اُهللا را ز�ارت كردم. و با فروت� پرسيدم:  َصّ�َ

 َوَسلَّمح�ت  آن"�ات چ�ست؟"  َواٰلِٖه  اُهللا �َلَيِْه �ل �ن و خانه ات برايت �� باشد (يع� ارشاد فر�ودند: ز�انت را كن َصّ�َ

  ) 2414حدیث  182ص  4(ترمذی ج � جهت به اينجا و آ�ا نرو) و به خاطر خطايت اشک بر�ز. 

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�   َص�

 :�ورت حفظ ز�ان و فوايد و ��ات آن

حفظ ز�ان، نگه داش� آن و دوری از صحبت های بيهوده ، �سيار �وری است، ز�را اك� به خاطر داشته باشيد كه 

گستا� ها و ب�ش��ن فساد و آسيب ها از هم� ز�ان است. و ك� كه ز�ا�ش را � اختيار حر�ت داد و ل�م آن را 

اعمال نيک �فوظ ميمانند، رها كرد، شيطان او را به هالكت � رساند. ي�ى از فوايد حفاظت ز�ان اين است كه 

ز�را ك� كه ز�ان را حفظ ن�ند، بلكه هم�شه �شغول حرف زدن باشد، ن� تواند از غيبت �ردم خودداری كند. به 

هم� ترتيب، گف� الفاظ �فرآم� ن� خطر بزر� است و هر دوی اين �رها به گونه ای است كه عمل نيک ا�سان 

 ضايع � شود.
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  : س�� خرما (ح�يت)

 عَـنْهُ شخ� به سيدنا امام حسن ب�ی   ُ  ا�� گفت: فال� غيبت تو را كرده است. با ش�يدن اين سخن، س�� را پر از  َرِ�َ

خرما كرد و برای ك� كه از او غيبت كرده بود، فرستاد. عالوه بر اين، اين پيام را همراهش فرستاد: "ش�يده ام كه 

الح ديدم كه چ�ی در بد�ش بدهم. (به هم� د�ل است كه اين س�� خرما را ني� های خود را به من دادی، �س ص

  ��65منهاج العابدین ص  برايت فرستادم.)

 :مبادا �ردم دندان های شما را �شكنند

 اهللاِ و فايده ديگر اين است كه با حفظ ز�ان، ا�سان از باليای دنيا در امان � ماند. از اين رو سيدنا سفيان ثوری    �َلَيْهَرْمحَُة

گفته است: از ز�انت حر� را ب�ون مده كه �س از ش�يدن آن �ردم دندان های شما را �شكنند،. و ي�ى ديگر از 

 )66(منهاج العابدین ص  گفته است: ل�م ز�انت را رها مگذار تا اذي� به تو نرساند. َرْمحَُة اِهللا �َلَيْهبزر�ن 

 :فايده (ح�يت) �ازات منح� به فرد برای يک سوال �

همچن� ي�ى از �رهای حفظ ن�ردن ز�ان اين است كه ا�سان به صحبت های ناجائز وحرام، �و و بيهوده 

�شغول � شود ومبتال به گناه � شود و گرانبهاتر�ن دارا� عمرش يع� وقت را تلف � كند. در اين �ورد سيدنا 

َيْهحسان بن سنان   �َل  اِهللا است كه از كنار باالخانه ای (يع� اتا� در �شت بام خانه ای) � گذشت، از  روايت شده َرْمحَُة

صاحب آن پرسيد: "چند وقت است كه اين باالخانه را ساخ�؟" بعد از پرسيدن اين سؤال، �سيار �منده شد و در 

و � مع� تلف � حال خطاب به نفس خود چن� گفت: ای نفس متك�، گرانبهاتر�ن وقت خود را در سؤاالت بيهوده 

  )65(منهاج العابدین ص  ك�، س�س به عنوان كفاره آن سؤال بيهوده، تا يک سال روزه گرفت.

 :هيچ كس ن� تواند عذاب جهنم را �مل كند

و �ر ديگر اين است كه به د�ل گفتگوهای ناجائز و حرام، ��ن است در روز قيامت به عذاب دردناک جهنم 

توانا� �مل آن را ندارد. �س �فيت دراين است كه ا�سان ز�ان خود را حفظ كند و آن را مبتال شود كه هيچ كس 

برای �رها� كه برا�ش سود دنيوی و اخروی دارد استفاده كند. خداوند متعال به همه �سلمانان توفيق دهد كه ز�ان 

  )501- 499، ص 6(رصاط الجنان، ج  خود را حفظ كنند و آن را مهار كنند! آم�.

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�   َص�
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 :اعمال سگ�

َعـنْهُ سيدنا ابوذر غفاری    ُ  ا��  َوَسلَّمگفته است كه رسول خدا  َرِ�َ  َواٰلِٖه  اُهللا �َلَيِْه به من فر�ود: آيا چن� �ری را به تو نگو�م  َصّ�َ

 اُهللا �َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّمازو سنگ� باشد؟ من عرض كردم: چرا كه نه! ا�شان كه بر بدن سبک و در تر فر�ودند: " آن سكوت و  َصّ�َ

  )112، حدیث 87، ص 7(الصمت البن ابی الدنیا مع موسوعه، ج  خوش اخال� و ترک گفتگوهای � فائده است."

��                      َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب دَص�   اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�

 :ز�با� يک ا�سان در چ�ست؟

 َوَسلَّمپيام� گرا� ما  َواٰلِٖه َيِْه  �َل  اُهللا َعـنْهُ به عموی بزرگوارش سيدنا عباس  َصّ�َ   ُ  ا�� فر�ودند: ز�با� تو �را شگفت زده كرده  َرِ�َ

َعـنْهُ است سيدنا عباس   ُ  ا��  َوَسلَّم با فروت� گفت: يا رسول اهللا َرِ�َ  َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اُهللا                   ! ز�با� يک ا�سان در چ�ست؟ ا�شانَصّ�َ

َيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم  اُهللا �َل   )241(ادب الدنیا و الدین ص  پاسخ داد: در ز�ا�ش. َصّ�َ

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�   َص�

َيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم حت پيام� اكرمنصي  اُهللا �َل   :َصّ�َ

 عَـنْهُ �ور جوانان بهش�، سيدنا امام حس� ُ  ا��  َواٰلِٖه َوَسلَّمگفته است: كه از �له نصاي� كه ش�يدم جدم  َرِ�َ  اُهللا �َلَيِْه به  َصّ�َ

� فر�ود: "�شارت برای ك� كه از گفتار بيهوده   اُهللا �َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّمَصّ�َ ميگفت، اين بود كه ا�شان  عَنُْهم اهللاُ  َرِ�َ اصحاب كرام 

  ��3817 حدیث �236 ص �3حلیة االولیاء� ج  دور ماند."

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�   َص�

َّ د�ی �صط�  َيِْه َواٰلِٖه َوَسل  اُهللا �َل  :مَصّ�َ

َعـنْهُ سيدنا ا�س بن مالک    ُ  ا��  َوَسلَّمگفته است كه پيام� اكرم  َرِ�َ  َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اُهللا اين مطلب را سه �رتبه فر�ود: "خداوند  َصّ�َ

متعال ر�ت كند ك� را كه وق� كه سخن ميگو�د برا�ش منفعت (يع� ثواب) برسد و وق� سكوت ميكند در 

  )4938، حدیث 241، ص 4عب االی�ن، ج (ش امان � ماند."

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�   َص�

 : عالمت رو�گردا� نظر ر�ت خداوند متعال

لَيْهسيدنا امام حسن ب�ی  ُة اِهللا �َ ر��ش را از او فرمايند: ا�ام �رهای � فائده، �شانه آن است كه خداوند نظر  � َرْمحَ
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  )179ص  4(التمهید البن عبدالرب ج  دور كرده است.

 : بي�ودہ حرف زنندہ را گنا ہائے �سيار 
 عَـنْهُ صحا�، فرزند صحا�، سيدنا عبداهللا بن ا� او�  ُ  ا��  َوَسلَّمگفته است كه پيام� اكرم  َرِ�َ  َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اُهللا فر�ود: در روز  َصّ�َ

 )1386، حدیث 86(جامع صغیر، ص   كه در ميان �ردم ب�ش��ن گناه را دارد،  اك� اوقات سخنان بيهوده � گو�د.قيامت، ك�

به خاطر اين كه ك� كه ز�اد حرف � زند، در آن سخن، چ�هاى بيهوده و �الف �ع ب�ش� �  توضيح حديث:

     (التیسیر رشح الجامع الصغیر، ا�كه او خود متوجه ن� شود.شود. �س به د�ل �الفت با �ع، گناهان او ز�اد � شود درح

  تسهیال) 645ب  28، فتوای رضویه ج 200ص  1ج 

 : ذكرخ� سيدنا عبداهللا بن ا� او�

َعـنْهُ به س�ت مبارک صحا� پيام� كه اين روايت را بيان كرده، سيدنا عبداهللا بن ا� او�  بياييد!   ُ  ا�� . نام گوش كنيم َرِ�َ

 ا�شان عبداهللا بن ا� او� و كنيه اش ابو معاو�ه است.

  : د� برای پرداخت كننده ز�ت

 عَـنْهُ صحا�، فرزند صحا�، سيدنا عبداهللا بن ا� او�   ُ  ا�� َعـنْهُ بيان ميكند: پدرم (ابو او� َرِ�َ   ُ  ا�� ) ز�ت ما�ش را َرِ�َ

 اهللاُ برداشته خدمت پيام� اكرم  َيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم َصّ�َ  اُهللا �َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّمرفت! ا�شان  �َل اين د� را برا�ش كرد: "ا� صل � ال ا�  َصّ�َ

 مخترصشده) 1497، حدیث 504، ص 1(بخاری، ج  او�" يع�: ای اهللا! بر آل ابو او� ر�تت را نازل فرما!

 عَـنْهُ در �ح اين حديث مبارک نوشته است: سيدنا عبداهللا  �َلَيْه َرْمحَُة اهللاِ سيدنا مف� ا�د يارخان  ُ  ا�� با افتخار پرورد�ر  َرِ�َ

 َوَسلَّمرا سپاس � گفت كه د�ی پيام� اكرم   َواٰلِٖه َيِْه  اُهللا �َل  �مه كه گفتند بر� نصيب ما و پدر بزرگوارمان شده است! َصّ�َ

َيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّمبه معنای واق� آن است.پيام� اكرم» آل«قيقت اين است كه در اينجا اضافه است، اما ح» آل«  اُهللا �َل  برای تنہا   َصّ�َ

  )11ص  3(مرآت ج  .كند � د� ن� خانواده اعضای همه و آنها فرزندان برای بلكه كند، ن� د� افراد اين

َيْهديدار امام ابوحنيفه   : اصحاب پيام� با ي�ى از َرْمحَُة اِهللا �َل

َعـنْهُ در �رآت آمده است: سيدنا عبداهللا بن ا� او�    ُ  ا�� هجری قمری در كوفه  87آخر�ن صحا� است كه در سال  َرِ�َ

َيْهصحا� است كه سيدنا امام ابوحنيفه  (آخر�ن) از دنيا رفت. او   �َل  اِهللا      با او �القات كرده، ز�را امام ابوحنيفه َرْمحَُة

َيْهَرْمحَ   )382ص  5(مرآت ج ) داشت. اخذ شده ) 70ص  1(نزهت القاری ج سال  17بر�  هگفتٔ در زمان رحل�ش هفت سال (و به  ُة اِهللا �َل
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 خداوند متعال او را بيا�رزد و به فضيلت او ما را بدون حساب ببخشد! 

ْ �مِ  ِ الن� بِجَ  ْ� � َ �ِ اہ ْ مِ �� اْال � �ِ  � ِ �َو � ِيْ لََع  � اهللاُ ص�   مَ ل� َس َو  ٖ� ل

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�

 : گفتار بيهوده چ�ست؟

 �َلَيْهسيدنا امام �مد بن �مد بن �مد غزا�  برادران گرا� اسالم!  اِهللا : فر�وده است: اگر توسط احياء العلومدر " َرْمحَُة

�قق � شود. و او دو �مه را به �ر � برد، �س �مه دوم � فايده است، يع� يک �مه (يع� لفظ) هدف شخص 

اگر يک �مه كفايت ن� كند، در اين صورت، دو يا هر  )141، ص 3(احیاء العلوم، ج ب�ش از نياز است( يع� غ� �وری). 

ودرن�يجه آن �ؤاخذه و كيفر چند �مه كه بر حسب �ورت گفته شود، بيهوده ن�ست. سخنا� كه حاوی �ر است 

داده � شود ، دوری از آنها الزمه عقل هر ا�سا� است، اما آن چ�ها� كه نه منفع� دارد و نه �ری، در حقيقت 

توا�ست در اين مدت نماز يا قرآن �واند. اگر از دست  �� است، ز�را مد� كه در گف� آنها �ف كرده است، �

، �س چ�ست؟ بعد هم كه صحبت های بيهوده �وع � شود (اغلب) پ��فت � كند و دادن اين �زايا �ر ن�ست

به حد انتقاد و غيبت از �ردم � رسد. به هم� د�ل است كه خو� در اين است كه يا سكوت كرد يا ذكر اهللا را ا�ام 

بر حسب نيازسخن بگو�د. ح� داد. و�ا در �ورد ا�ور دنيوی كه �ر�وط � شود به ا�ور حالل � شود، �سيار �م و 

  ك�ت در گفتارهای جائز دنيوی، دل را سخت � كند.

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�   َص�

 : اگر سكوت خا� از تفكر در�اره آخرت باشد، غفلت است

ـالَمسيدنا ع��  ّسَ الـ    كه سكو� و) فايده � يع�( لغو متعال، خداوند ذكر از خا� یگو و گفت: است فر�ودہ   عَـلَيْـِه

، غفلت است و ن�� كه خا� از پند و اندرز است بيهوده است. خوشا به حال ك� كه باشد  آخرت فكر  از خا�

 )115(تنبیه الغافلین ص  و سكو�ش تفكر و ن�هش حاوی پند و اندرز باشد. ذِْ�ُ اهللاگفتگوی او 

  ت؟غفلت چ�س

 اُهللا �َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّمای شيفت�ن رسول  ـالَم! اين قول سيدنا ع�� َصّ�َ ن� شا�ل اين است: "سكو� كه خا� از تدبر آخرت  َعـلَيْـِه الـّسَ
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                ِس َع�ٰ� َما َ�ْشَتهِْيِه۔ُمَتا�ََعُة الن�فْ  :اَْلَغْفَلة  آمده است: " »افات��عرا«است، غفلت است." بياييد! بيا�وز�م كه غفلت چ�ست. در 

  )116(التعریفات للجرجانی ص  يع�"غفلت به معنای �شغول نگه داش� نفس در تعقيب هوس است." "

 � فرمايد: 205خداوند متعال در مذمت �فالن در قرآن كر�م، جزء نهم، سوره اعراف، آيه 
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[کنز العرفان (ترجمه قرآن)] (جزء نهم، سوره  ﴾۲۰۵ال

  )205اعراف، آیه 

پرورد�رت را در دل خود، از روی  تر�ه ك� العرفان:

بح�هان و ت�ع و خوف، آهسته و آرام، ص

  !شام�هان، ياد �ن؛ و از �فالن مباش

 :من بر شما خوف از غفلت دارم 

من از فقر بر شما ن� ترسم، بلكه � ترسم كه  به خدا سوگند!در حديث مبارک �اری ��ف ن� چن� آمده است: 

خاطر دنيا، شما ن� مانند  دنيا بر شما گس�ده شود همان گونه كه بر امت های پ�ش از شما گس�ده شده بود. �س به

های پ�ش� را �فل  اندازد، همانطور كه امت �ردم قبل با ي�ديگر رقابت خواهيد كرد، و اين شما را به غفلت �

 )6425 حدیث 226–225ص  4(بخاری ج  كرد.

  :من در عوض بر قضا كردن نماز گر�ه � كنم

 �َلَيْهاق آمده است كه سيدنا شيخ ابو� دق ��شفه القلوب"در "   اِهللا گفته است: �رد بزرگواری كه و� اهللا بود به  َرْمحَُة

َيْه شدت بيمار شد. من به عياد�ش رفتم. انبو� از �ر�دا�ش دور واطرافش �ع شده بودند. آن �رد بزرگوار  �َل  اِهللا  َرْمحَُة

؟" پاسخ داد: نه، بلكه �اطر ترک آيا گر�ه � ك� كه از دنيا � روی ای شيخ!داشت گر�ه � كرد، من عرض كردم: 

بود و  غفلتنماز گر�ه � كنم. عرض كردم: جناب! شما چگونه نمازتان ترک شده است، فر�ود: هر�ه سجده كردم با 

با �رگ �القات � كنم. س�س آ� �د و  غفلتبود و اكنون هم با  غفلتچون �م را از سجده بلند كردم با 

به قيامت و روز ح� و رخسارم كه در ق�  )1عر� خواند كه تر�ه آنها چن� است:  دردنا� كشيد و چهار دو���

(ح�) �س از آن چنان عزت ورفعت تنها در ق� دراز � كشم و به خاطر گناهانم  )2بر زم� است تأ�ل كردم. 

ود در هن�م دادن كتاب من به درازای پاسخگو� و خواری خ) 3گرفتار خواهم بود و خاک تنها با�ش من خواهد بود. 

  اما ای آفر�د�ر و روزی دهنده من، به ر�ت تو اميد دارم. تو تنها� آ�رزنده گناهان من هس�. )4اعمال فكر كردم. 

  )22(مکاشفه القلوب ص  
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 :نا�دہ در ج�نم داخل خواہد شد 

�ر خدا بنگر�د كه �ظه �ظه ی دراين ح�يت چقدر ع�ت نهفته است! به اين بند�ن پره� برادران عز�ز اسال�!

شان به گونه ای است كه عبادات و ر�اضت های خود را به �  آنها به ياد خدای متعال � گذرد، اما حالت خضوع

ناديده � گ�ند و در حا� كه از � نيازی وتداب�خفيه ی خدای متعال � ترسند، گر�ه � كنند. حال آن �فال� كه 

ه اند و اثری از اخالص در آنها يافت ن� شود و حا�شان اين است كه از اد�های بزرگ در هيچ �ر خ�ی ن�رد

�ورد عبادات خود خسته ن� شوند! بند�ن پره��ر خداوند متعال با وجود �صون ماندن از گناهان � �رزند و از 

معصيت خود ادامه � دهند و گناهان ترس خدا پيوسته گر�ه � كنند، اما �ايط �فالن اين است كه بدون ترديد به 

خود را آش�را اعالم � كنند و�دون اين كه ذره ای �منده شوند بر آن قه قهه م�نند. با دقت گوش �ن! در 

 عَـنْهُ ��شفات القلوب آمده است: سيدنا بن عباس  ُ  ا�� � فرمايد: "هر كه در حال خنده �رت�ب گناه شود وارد  َرِ�َ

  )275(مکاشفه القلوب ص  در حا� كه گر�ه � كند."جهنم � شود 

ہى!
ٰ
 گنا�وں سے �� كو �ا يا ال

  بری �دت� ب�ى چهرا يا الہى!

  خدايا! زعصياں �را �ات بدہ

 تہائے بد ن� دور�ن خدايا �د

 )100(وسائل بخشش، ص 

 : بزر� در خواب �شارت داد

قافله مد� رها� از گناه و افزا�ش شوق عمل به س�، با برای بيدار شدن از خواب غفلت و  ای شيفت�ن رسول!

تقو�ت كننده ايمان، ارائه �  شگف� مد�،برای فراگ�ی و افاده س� سفر كنيد. برای �شو�ق شما، يک  دعوت اسال�

ا اينكه از ، قبل از ورود به �يط مذه�، غرق انوا� از گناهان بود. بپنجاب از وهاری،شود: روزی يک برادر اسال� 

 ضعيف بود. هر چه به جوا� نزدي�� � شد، از �رهای نيک دورتر و 
ً
نظر جس� سا�م بود، از نظر عبادت ��ال

دورتر � شد. زند� خود را در گناه س�ی كرد. وقت او در آهنگ ها و �وسي� ها، فيلم ها، نما�ش ها، دروغگو�، 

اين، او فروش�� هم داشت كه خدمات دانلود را ارائه � كرد كه غيبت و گناهان �تلف تلف � شد، و نه فقط 

معلوم است كه خودش از طر�ق آن �رت�ب گناه �ر� شد، اما عالوه بر آن، فيلم، ��ال، آهنگ و �وسي� را در 

گناهان غوطه گو� ديگران دانلود � كرد و شا�ل گناه آنها را و در برابر آن پول ن� � گرفت. زند� او در تار��ى 

بود و به  دعوت اسال�ور بود، به طوری كه او خود را بدتر�ن فرد جهان � دا�ست. اما از همان دوران كود� �شق 
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روزه شد. او در دوران قافله مد�  3هم� د�ل به �وی با برادران اسال� ارتباط برقرار كرد و �سافر قافله مد� 

افزا�ش يافت. روزی كه از اوضاع خانه اش  دعوت اسال�ل عشق او به چ�های �سياری آ�وخت و به هم� د�

نگران بود و با همان ناراح� به خواب رفت، در خواب ديد كه بزر� به او � گو�د: همراه برادر كوچكت به فيضان 

 شَ مدينه (كرا�) بيا،  ر شد. س�س اين خواب را همه چ� درست خواهد شد. به �ض ش�يدن اين حرف بيدا هلـلـ�آءَا�اِْن

برای اعضای خانواده اش تعر�ف كرد و اجازه گرفت تا با برادر كوچك�ش به فيضان مدينه كرا� بروند كه اعضای 

خانواده اش �وافقت كردند. هر دو �س از ورود به فيضان مدينه كرا�، تمام ماه ر�ضان را اعت�ف كردند. به فضل 

گناهان خود تو�ه كرد و عالوه بر ز�نت دادن � با عمامه، به �ع �ر�دان سيدنا خداوند متعال و اعت�ف از تمام 

ُة اِهللا �َلَيْه غوث اعظم   ن� پيوست. َرْمحَ

تو�ه كردن در جوا� و �شغول شدن به عبادت خداوند متعال نعمت عظي� است. اين فر�وده  ای �شقان او�ا! 

 اُهللا �َلَيِْه پيام� گرا� اسالم   �شتمل بر �شارت است: "تو�ه كننده در جوا�، �بوب خداوند متعال است." َواٰلِٖه َوَسلَّمَصّ�َ

 )184، حدیث 422، ص 3(کتاب التوبه مع موسوعه امام ابن ابی دنیا ج 

  هر كس جوا� خود را به عبادت بگذراند در روز قيامت ز�ر سايه عرش قرار � گ�د. 

   )2380حدیث  399(مسلم ص 

     صوفيه بزرگوار فر�وده اند: عبادت در جوا� برتر از عبادت در پ�ی است، ز�را زمان اص� عبادت، همچن� 

  جوا� است.

 جب برہاپا ا�يا كچ� بات بن پر� نہ�            ر جوا� م� عبادت �ہ� اچ� نہ�گ

  جس دم اگ� يہ برہاپا ب�ى نہ �و� �وت       �ے برہاپا ب�ى غنيمت جب جوا� �و چ�

  چوں ضعيف شدی ہيچ �رے نہ شد   ۔ در شباب عبادت �ن �ہ� خو�ے ن�ست

 ايں پ�ی �واہد شد چوں �وت آيد     ۔پ�ی بزرگ�است چوں جوا� گد شت 

  )167، صفحه 3(مراه املناجیح، جلد 

 عطا فرمايد. ما را تا آخر�ن نفس مطيع خود نگه دارد و اخالص و �ت در عبادت را به ما خداوند متعال

ْ �مِ  ِ الن� بِجَ  ْ� � َ �ِ اہ ْ مِ �� اْال � �ِ  � ِ �َو � ِيْ لََع  � اهللاُ ص�   مَ ل� َس َو  ٖ� ل

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�   َص�
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 :دو نوع صحبت و سكوت

 اُهللا �َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّمپيام� اكرم  ِ الْ  اِْمَالءُ فر�ود:  َصّ�َ � َخ�ْ� ْن اِْمَالِء ال�� كُْوُت َخ�ْ�ٌ م� كُْوِت َوالس� َن الس� . يع�: سخن خوب گف� به� از سكوت َخ�ٌْ� م�

حن� معروف  �جو�ری سيدنا � بن عثمان  )4993، حدیث 256، ص 4(شعب االی�ن، ج است و سكوت به� از بد گو� است. 

 �َ  داتا گنج �شبه   اِهللا � فرمايد: سخن گف� بر دو گونه است: ي�ى �م حق(يع� سخن  كشف ا�حجوبدر  لَيْهَرْمحَُة

   خوب گف�) است. دوم، �م باطل (يع� گفتار نادرست و بيهوده) است، هم� طور، دو نوع سكوت ن� وجود دارد:

سكوت غفلت (كه پر  )2سكوت به قصد خا�و� (يع� سكوت برای تأ�ل در آخرت يا تفكر در اح�م ��)  )1

از، معاذ هللا، تصورات كثيف يا اف�ر بيهوده جهان است). هر كس بايد در سكوت خوب با خود ب�ند�شد كه اگر 

گفتارش نيكو است، �س اكنون گفتارش به� از سكو�ش است و اگر گفتارش نادرست يا بيهوده است، در چن� 

 �َلَيْهگنج �ش � هجو�ری �وقعي� سكو�ش به� از گفتارش است. سيدنا داتا   اِهللا برای نصيحت به درس� يا  َرْمحَُة

َيْهنادرس� گفتار ح�ي� آورده و گفته است: يک بار، سيدنا ابو��ر شب� بغدادی   �َل  اِهللا در حال عبور از �� در  َرْمحَُة

َن اَ  َبغداد ��ف ميگذشت، ش�يد شخ� � گفت: " كُْوُت َخ�ْ�ٌ م� ِ الْ�ََال  لس� " يع�: "سكوت به� از صحبت كردن است. "  م

برا�ش گفت: سكوت تو به� از گفتار توست و گفتار من به� از سكوت (چون سكوت در هر �وردی  َرْمحَُة اِهللا �َلَيْها�شان 

  )402(برگرفته از الکشف املحجوب ص خوب ن�ست)." 

ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ                     َصل� دَص�    َع�ٰ� ُمَحم�

 :شيطان بر ك� �سلط است كه ز�ان را حفظ ن�ند

شيطان بر كسا� كه به غر زدن ادامه � دهند �لب � شود، ز�را وق� ا�سان ز�اد حرف � زند، احتمال خطا ز�اد � 

پ�وزی در برابر شود و ��ن است شيطان �وفق شود او را به گناه وا دارد. اما ك� كه �دت به سكوت دارد به 

 عَـنْهُ شيطان � رسد. سيدنا ابوسعيد خدری  ُ  ا�� لَّمبا فروت� به پيام� اكرم  روايت كرده است كه �ردی َرِ�َ  َوَس  اُهللا �َلَيِْه َواٰلِٖه  َصّ�َ

 َواٰلِٖه َوَسلَّم گفت يا رسول اهللا   اُهللا �َلَيِْه  اُهللا �را نصيحت �ن. پيام� اكرم َصّ�َ  َوَسلَّمَصّ�َ  َواٰلِٖه فر�ود: به ترس از خدا چنگ زنيد  �َلَيِْه

 
ً
كه ر�شه همه خو� هاست و به جهاد در راه خدا چنگ بزنيد كه اين رهبانيت(گوشه �ش��) اهل اسالم است و �رتبا

سخن  خدا را ياد �ن و قرآن را تالوت �ن كه اين برای تو در زم� نور و مايه ذكر تو در آسمان است. و غ� از

 )66ص  2(معجم صغیر، ج  نيكو، ز�ان خود را حفظ �ن تا به سبب آن بر شيطان �سلط  شوی.

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�   َص�

 :بزرگ��ن سالح شيطان

 �َلَيْهسيدنا امام �مد بن �مد بن �مد غزا�   اِهللا گفته است: ز�ان بزرگ��ن سالح شيطان در  لوم"احياء العدر " َرْمحَُة
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  )133، ص 3(احیاء العلوم، ج  ره�ی ا�سان به ب�اهه است. 

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�   َص�

 :صديق اك� سن� در دها�ش � گذاشت

ُ اول� خليفه �سلم�، سيدنا صديق اك�   ا�� با وجود اينكه بهش� بود (درحيات برا�ش �شارت بهش� بودن داده   عَـنْهُ َرِ�َ

 �تاط بود. در "
ً
 عَـنْهُ آمده است: "سيدنا ابو��ر صديق  احياء العلوم"شده بود)، در ا�ر ز�ان ��ال ُ  ا�� سن� را در  َرِ�َ

 )137ص  3وم، ج (احیاء العل دهان مبار�ش � گذاشت تا فرص� برای صحبت با� نماند."

 : سال (ح�يت) 40تمر�ن سكوت به مدت 

 � خواهيد �دت به سكوت را در خود ا�اد كنيد، بايد آن را جدی بگ��د و تمر�نات  برادران عز�ز اسال�!
ً
اگر واقعا

رد سخت سكوت را ا�ام دهيد. در غ� اين صورت، ا�اد �دت سكوت، بدون تالش �سيار دشوار است. خود را در �و

ـ�آءَا�اِْن شَ   �رب بودن استفاده غ� �وری از ز�ان ب�سانيد و در �دت ساخ� خود به سكوت كوشش كنيد ؛ �ميا�  هلـل

گفته  َرْمحَُة اِهللا �َلَيْه ز�ر پای شما خواهد بود. بياييد به ح�ي� از استقامت يک فرد كوشا گوش كنيم. سيدنا ارطاه بن منذر

سكوت � كرد به اين ترتيب كه سن� در دهان � گذاشت تا آ�ا كه غ� از نماز يا د� يا  سال 40است: شخ� 

ش�ره  256، ص 7(الصمت مع موسوعه ابن ابی الدنیا، ج  خوردن يا در حال نوشيدن يا خوابيدن، سنگ را از دهان ب�ون ن� آورد.

  )438 قول

  :ها را ارز�ا� � كردتاب� بزرگوار كه ���ات را يادداشت � كرد و آن

َيْهتاب� بزرگوار، سيدنا ر�يع بن خثيم    �َل  اِهللا سال سخن دنيوی به ز�ان نياورد. وق� صبح � شد، يک  20به مدت  َرْمحَُة

نوشت و ع� خود را �اسبه  كرد � خود�ر، يک جوهردان و �غذ را آماده ميكرد و در طول روز هر چه صحبت �

  )137، ص 3، احیاءالعلوم، ج 339، ص 3(احیاء العلوم (اردو)، ج  كرد. ها�ش را ارز�ا� � اس آ�ه نوشته بود، صحبتميكرد، يع� بر اس

 : �وه ارز�ا� ���ه

 بدون 
ً
روش سنجش ���ه به اين صورت است كه بايد در تک تک سخنان خود تأ�ل كرد و از خود بازجو� كرد، مثال

د: چرا فالن سخن را  گف�؟ چه نيازی بود در آن ��ن صحبت ك�؟ فالن گفتگو را ت�ان دادن ز�ان از خود ب�س

توا�س� در اين چند �مه ن� خالصه ك�، اما چرا فالن �مات اضا� را در آن به ز�ان آوردی؟ وق� با فال�  �

ت�رار �له اش به  �؟ متاسفم؟ چه گف� و غ�ه ؟ و باعث شدی طرف مقابل از«صحبت � كردی، چرا گف�: 

ز�ت شود؟ �له ای كه به فال� گف�، طعنه ای د�راش بود. به ناحق احساسا�ش را جر�ه دار كردی بيا حاال تو�ه 
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در آ�ا به ز�ان آورده � شود، به   دا� ���ات بيهوده و همچن� از آن برادر اسال� عذرخوا� �ن. چرا وق� � �ن

با فالن �له �وافق بوديد؟ آ�ا به غيبت گوش ميدادی. در واقع، ح� به گوش دادن به روی؟ و چرا  فالن �ع �

غيبت عالقه مند هم شدی. بيا ديگر، تو�ه ای راسخ �ن و عزم خود را برای دوری از اين گونه �ا�س جزم �ن. به 

خود را �سنجد. �س گناهان و  اين ترتيب ا�سان �قل � تواند گفت و گوهای خود را �سنجد، بلكه همه ا�ور روز�ره

 دعوت اسال�سهل ان�ری ها و بر� از ضعف ها و عيب ها آش�ر � شود و سبب اصالح � شود. در �يط مذه� 

دقيقه به  12انگ�ه � دهند كه هر روز حداقل  دعوت اسال�� گو�ند و در �يط مذه� » جايزه«به اين ارز�ا� 

  " پر كنند.اعمال نيکرا در آن زمان از " اعمال خود فكر كنند و دف�چه

 .ىورد ز�اں ر� یذكر و درود ہر گ�ڑ

  'دو ن�ال �دت � گو� فضول ی�'م

  ی شَودرجاز�اں  �حہ برذكر و درود ہر 

 را بر انداز�دت  بي�ودہ گف� ا�ر

  )305(وسائل بخشش، ص 

 :اعمال ارز�ا� 

ْ  همه ارادتمندان به رسول خدا َي  اُهللا �َل روز�ره خود را �سنجند و جاهای  اعمال دقيقه  12حداقل  بايد روزانه ِه َواٰلِٖه َوَسلَّمَصّ�َ

"شعبه ی  را پر كنند و اول هر ماه آن را به اطالع» اعمال نيک« دعوت اسال�خا� مندرج در دف�چه �كتب ا�دينة 

 شَ خود برسانند.  دعوی اسال�اصالح اعمال"  آيد  جينه ای فراوا� از حسن اخالق و تقوا به دست �گن  ، 	هلـلـ�آءَا�اِْن

 اُهللا �َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم وعشق بيكران به پيام� اكرم   نصي�ش خواهد شد. َصّ�َ

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�   َص�

 :ش�يت به خداوند متعال از ت�ی ز�ان

َعـنْهُ �سلم� سيدنا عمر فاروق اعظم  دوم� خليفه   ُ  ا��       ديد كه اول� خليفه �سلمانان سيدنا ابو��ر صديق  َرِ�َ

َعـنْهُ    ُ  ا��  عَـنْهُ  ك�؟ او  با دست ز�ان مبار�ش را � كشيد. پرسيد: اى نايب پيام�، چرا اين �ر را � َرِ�َ ُ  ا�� : داد پاسخ  َرِ�َ

 اُهللا �َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّمكت خواهد رساند، پيام� اكرم هال به �را اين گفته است: "هيچ عضوی در بدن ن�ست كه از تندی از  َصّ�َ

 )135، ص 3، احیاء العلوم، ج 335، ص 3(احیاء العلوم (اردو)، ج  ز�ان به خداوند متعال ش�يت ن�ند."
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  :ما را از ز�ان خارج ن�ن

َعـنْهُ سلم� سيدنا ابو��ر صديق آيا ديدی! اول� خليفه �    ُ  ا�� كه ي�ى از ع�ات م��ات بود، از بالهای ز�ان  َرِ�َ

 چ�های ز�ادی برای يادگ�ی در آن برای ما وجود دارد ز�را ما هر آ�ه به ذهنمان � رسد 
ً
به شدت � ترسيد. مطمئنا

نوشته است: از اين قبيل سخنان ز�اد است كه به  ُة اِهللا �َلَيْهَرْمحَ را بيان � كنيم. سيدنا امام �مد بن �مد بن �مد غزا� 

 )66، منهاج العابدین، ص 145(منهاج العابدین (اردو)، ص  شخص سخنگو ا�ماس � كنند: "ما را از ز�ان خارج ن�ن."

 :ز�ان  بايد در زندان بماند

ْجِن ِمَن الل�َساِن  َماَ�ْ�ٌء َاَحق� بُِطْولِ  «يک �ب ا�ثل عر� هست كه ميگو�د:  هيچ چ�ی ب�ش از ز�ان �اوار زندا� ». الس�

 )96، منهاج العابدین، ص 210(منهاج العابدین (اردو)، ص  شدن ن�ست.

 :استقامت در عبادت با حفظ ز�ان حاصل � شود

ـالَمي�ى از هفت �بدين به سيدنا يو�س  ّسَ آن  شوند، � عبادت �شغول متما كوشش با كه كسا�:   عرض كرد َعـلَيْـِه الـ

پايداری كه با عبادت به دست � آورند، ن�يجه حفظ ��ل ز�ا�شان است. س�س دو�اره آن �بد عرض كرد: هيچ چ� 

(منهاج  در نزد تونبايد �بو�� از حفظ ز�ان باشد، ز�را اين تنها راه پاک نگه داش� دل از انواع �واهای شيطا� است.

  )97-96، منهاج العابدین، ص 210ص العابدین (اردو)، 

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�   َص�

 : ت�بيه خود برای سخ� بيهوده (ح�يت)

 �َلَيْهسيدنا مالک بن ضيغم   اِهللا  اِهللا �َلَيْهگفته است: پدر بزرگوارم به من گفت كه سيدنا ق��  َرْمحَُة بعد از ع� به ما  َرْمحَُة

آيا بعد از ع� � خوابد؟ در اين وقت؟ آيا «گفت:  َرْمحَُة اِهللا �َلَيْه � زد و از حال پدرم پرسيد. "گفتيم خواب است". ا�شان

بازگشت. شخ� را به دنبال او فرستاديم كه به او بگو�يم برگرد و من او  َرْمحَُة اِهللا �َلَيْهاين وقت خواب است ؟" س�س او 

گفت: او چنان در خود » پيغام را به او رساندی؟«را بيدار � كنم. آن شخص بعد از مغرب برگشت. ما از او پرسيديم: 

غرق شده بود كه به سخنان من توج� ن�رد. ديدم دارد وارد ق�ستان � شود و در حال �ز�ش خود � گو�د: "ا�سان 

اين چه وقت خواب است؟ نبايد سوال بيهوده ای � پرسيدی."  هر وقت �واهد � تواند �وابد. تو چرا گف� كه 

كه يک سال تمام نگذارم �وا�. با ش�يدن اين حرف او را  شكنم اكنون با خدای متعال نذر � كنم و هرگز آن را ن� 

 )270 – 269، ص 6(سخنان مردان خدا، ج  ترک كردم و برگشتم.
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��ـلَن اـ بْحٰ ـ ُس  َوَجّلَ  هل ک سو، اعمال بزر�ن دين ما اينچن� بود وافسوس! از سوی ديگر، �ايط خراب ما اين است ! از يعَّزَ

كه هم�شه درگ� اع�اضات ناروا، انتقادهای بيهوده و سؤاالت غ� �وری هس�يم. ای �ش! كه فقط � توا�س�يم 

 را� برای �دود كردن ز�انمان پيدا كنيم!

  : ا �مل كنم، اما...من � توانم روزه تا�ستان سخت گرم ر

لَيْه سيدنا يو�س بن عبيد  ُة اِهللا �َ (از � فروت�) گفته است: بدن من � تواند درد روزه را در گرمای شديد ب�ه (شهر  َرْمحَ

       (منهاج العابدین (اردو)،  عراق) ، �مل كند. اما قدرت اين را ندارد كه ح� يک �مه از گفتگوهای بيهوده در�غ كند.

  )64، منهاج العابدین ص 141ص 

  :حفاظت ز�ان �سا �اوارتر است

 حفظ ن�ردن عورت از گناهان ن� گنا� سخت و حرام و عم� است كه شخص را به  ای شيفت�ن رسول اكرم! 
ً
يقينا

برد و بدون شک در گف� حرف خ� خو� و در گف� حرف بد، بدی است. ، شايد در �ای ��، ز�ان،   جهنم �

سياری از افراد برجسته را به درد� بياندازد، �س حفاظت از آن �سيار �وری است. تاب� بزرگوار سيدنا ابو حازم �

 �َلَيْه  اِهللا     ، 3، حلیة االولیاء، ج 331، ص 3(سخنان مردان خدا، ج  گفته است: �ومن بايد ز�ا�ش را ب�ش� از عور�ش حفظ كند. َرْمحَُة

  )3909بیانیه ش�ره  267ص 

 : ي�ى از علل تن� رزق و روزی

 �َلَيْه سيدنا مالک بن دينار  اِهللا : هن�� كه در دل سخ� و در بدن ضعف و در رزق و روزی تن� ديدی، ميفرمايند  َرْمحَُة

  )142 ، منهاج العابدین (اردو)، ص65(منهاج العابدین، ص  بدان كه قطعا چ�ی � فايده ای از دهان شما به ز�ان آمده است.

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�

  :خداوند متعال همه چ� را � شنود

َيْهسيدنا �� حا�   خي� �م صحبت � كرد و به دوستا�ش � گفت: فكر كنيد كه چه چ�ی در كتاب شما  َرْمحَُة اِهللا �َل

ون نزد پرورد�ر كر�مت عرضه � شود، �س وای بر او كه سخن بدی � گو�د، آيا نوشته � شود. كتابهای اعمال چ

اگر چ�ی برای دوستت � نوش�، سخنان نا�سندی در آن شا�ل ميبود! اين قطعا � حيا� شما را �سبت به او �شان 

  )190(تنبیه املغرتین ص  ميداد. �س با خدای متعال چگونه برخورد ميك� ؟
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 :�د برای صحبت های بيهوده پول ب�داز�د چه؟اگر �بور شو

 اِهللا �َلَيْه سيدنا مالک بن دينار ها� كه  كنند، هر روز برای كتاب : "اگر فرشت�� كه اعمال شما را ثبت �� فرمايند  َرْمحَُة

ياری از صحبت خواس�ند. �س (به خاطر �فه جو� در هز�نه) از �س نو�سند، از شما پول � اعمال شما را در آن �

های بيهوده خود دست � كشيديد، اما با وجود اين كه � دانيد اين كتاب ها (كه �لو از گفتگوهای بيهوده شما است) 

   قرار است در بار�ه ار�ند پرورد�رتان عرضه شود، چرا شما خود را متوقف ن� كنيد (از يک حرف بيهوده)؟"

 ) 418ص  56(ابن عساکر ج 

 :چ� را � نو�سندفرشت�ن همه 

شود يا نزد حاكمان دنيا � رود، ز�ان خود را �سيار كن�ل � كند،  های با وقار حا� � وق� ك� در �� شخصيت

اما با وجود دا�س� اين كه فرشت�ن دارند همه چ� را � نو�سند، خدا � داند كه چرا �ردم جرأت � كنند حرف 

و چگونه فحش از ز�ان ب�ون � آيد! سيدنا امام حسن ب�ی فر�وده است: در های � �مانه و � حيا بزنند 

شگفتم از ا�سان كه كرام ا��ت��. (يع� �الئ�ه �كتوب) نزد او هس�ند و ز�ا�ش قلم آنها و آب دها�ش �ر�ب 

  )190(تنبیه املغرتین ص  آنهاست، اما سخنان ر�يک (يع� گفتگوهای بيهوده و كثيف) بر ز�ان � آورد.

ہى
ٰ
  �ری ياوه گو� � �دت متانا                  بری گفتگو سے �انا !ال

  بي�ودہ گف� را �دِت من ختم �ن   ۔خدايا ! از گفتاِر بد �ات بدہ 

  .سخن گف� بيهوده مع� ياوه گوی:

 :يک ح�يت در �ورد گفتگوی بيهوده

 �َلَيْهح�ت ابوعبيد   اِهللا  �َلَيْهرد بار�ه ح�ت �مد بن سوقه روايت � كند: وا َرْمحَُة  اِهللا ُة شديم كه ا�شان فر�ودند: آيا  َرْمحَ

باری ح�ت عطا بن  ا�شان گفتند كهچ�ی را به تو نگو�م كه به نفع من بوده و ��ن است برای تو ن� مفيد باشد؟

 �َلَيْهابو ر�اح   اِهللا ُة ) گفتگوهای بيهوده را دوست نداش�ند. غ� از فر�ود: ای �� خواهر يا برادر! پ�ش�نيان (شما َرْمحَ

� دا�س�ند. » گفتگوی بيهوده«تالوت قرآن و ا�ر به معروف و ن� از منكر و ���ه �وری، ديگر گفتگوها را از�له 

 (همانطور كه گفته شد:)» آيا اين دستورات خداوند متعال را ان�ار � كنيد؟

ۙ   َو  ﴿ �َ
ۡ
ٰ�ِفِظ�

َ
ۡم  �

ُ
ۡيك

َ
 َ�ل

َ
ۙ   كَِراًما  ﴾۱۰ِاّن ﴿ �َ

ۡ
اتِِب�

َ
�۱۱﴾ 

  )11- 10، سوره انفطار، آیات 30[کنز االی�ن (ترجمه قرآن)] (جزء 

شک ن�هبانا� بر شما گمارده  و � تر�ه ك� العرفان:

  شده ، نو�سنده ها� واال مقام.

www.dawateislami.net



 فضيلت پره� از گفتار بيهوده                                                                                                                  | 49

 

 

 (در آيه ��فه ديگری آمده است:)

﴿ 
ٌ

ِعۡيد
َ
َماِل ق ِ

ّ
ِ� َو َعِن الش

ۡ
َيِم�

ۡ
 ِمۡن   ﴾۱۷َعِن ال

ُ
ِفظ

ۡ
َما يَل

﴿ 
ٌ

ِتۡيد
َ

يِۡه َرِقۡيٌب ع
َ

د
َ
� ل

َّ
ۡوٍل ِا�

َ
  ﴾۱۸ق

  )18-17، سوره ق، آیات 26[کنز االی�ن (ترجمه قرآن)] (جزء 

(به خاطر بياور�د) هن�� را كه  تر�ه ك� العرفان:

دو فرشته راست و چپ كه �الزم ا�سانند اعمال او را 

بر ز�ان  دارند؛ ا�سان هيچ سخ� را در�افت �

ای �راقب و آماده  آورد مگر اينكه همان دم، فرشته ن�

  !برای ا�ام مأ�ور�ت (و ضبط آن) است

كشد كه اگر كتاب اعمال شما در تمام روز پ�ش روی شما باز شود، اغلب چ�ها� را  آيا هيچ يک از شما خجالت ن�

  )440، ص 3نان مردان خدا، ج (سخ شود. در كتاب بيابيدكه نه به دين و نه به دنيا �ر�وط �

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�   َص�

 :� "دسته � فارو�" از هفت �فت

 عَـنْهُ دوم� خليفه �سلم� سيدنا عمر فاروق اعظم  ُ  ا�� به او  ك� كه از گف� بيهوده خوددارى كند، )1 � فرمايد: َرِ�َ

يع� از ن�ه � �ورد و يا ن�ه � هدف به چ�های  ،بيهوده های پره� از ن�ه )2 .داده شده حكمت و عقل تنعم

غذا  خوردن بيهوده خوددارى كند (يع� خوردن ك� كه از غذا )3 شده خشوع نعمت خشوع قل� اعطا�تلف، 

 .داده شده استعبادت  به او �ت) ر گشن�و �ت بردن و نه �اط غذاى متفاوت براى ذائقه خوردن�ور يا بدون 

ره� كننده از استهزاء، نور ايمان به او به پ )5 .داده شده بزر� و وقار خودداری كند از خنديدن بيهوده ك� كه )4

 ديگران ك� كه از عيب جو� )7 حب آخرت داده شده است. ،حب دنيا كننده از ره�به پ )6 داده شده است.

  مأخوذا) ،90-89ات، ص هاملنب (نصي�ش شده است. خودش به او های اصالح عيب وفيقت خوددارى كند،

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�

 :ده �سيار طوال� خواهد بودهوبي سخنان �سابه ی

 از گفتگوی بيهوده خودداری كنيد، ز�را پاسخگو� آن طوال� خواهد بود. ع�:ي اِي�اَک َواْلُفُضْوَل َفاِن� حَِسابَٗ� يَُطْوُل  آمده است:

  )147، منهاج العابدین، (اردو) ص 67منهاج العابدین، ص (

 :از صحبت های بيهوده دوری كنيد تا از �صيبت جلوگ�ی كنيد

َيْه بزرگوار�رد  ُة اِهللا �َل   :� فرمايدديگری  َرْمحَ
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�ٌل بِاْلَمْنِطِق       ُقْوُل َف�ُ�َْت�َ�اِْحَفْط لَِسانََ� َال �َ    اِن� اْلَبَالَء ُمَو�

از صحبت های بيهوده دوری �ن تا از �صيبت جلوگ�ی ك�. در واقع، �ش�ت  از ز�ان خود �افظت �ن. تر�ه:

 )67منهاج العابدین، ص. ( با گفتگو �رتبط است.

  :را نمايان ميكند عقل مت�م، گفتار

ُة اِهللا �َلَيْه بارکح�ت عبداهللا بن م   � فرمايد: َرْمحَ

ِ�َ� اْلَمْرِء �ِْ� َقْتلِ�ِ      اِن� الل�َساَن  اِْحَفْط لَِسانََ� اََال  )1 يٌْع ا ِ�َ 

2(  ِ اد َجاَل َع�ٰ� َعْقلِهِ       َواِن� الل�َساَن َدلِْيُل اْلُفٔوَ  َيُدل� الر�

 به هالكت �ين اندام كوچک ا�سان راز�ان خود را حفظ �ن، ز�را  )1( تر�ه:
ً
  رساند. ا فورا

،  منهاج العابدین، 66منهاج العابدین، ص. ( بر قلب ا�سان است كه م�ان عقل گو�نده را آش�ر � كند. همانا ز�ان د�� )2(

 )144(اردو) ص. 

  :زشت � گو�د حرف های ك� كه نصيح� به

 �َلَيْهوق� شيخ افضل ا�ين   اِهللا ، گفت: ای برادر! خداوند گوش و ز�ان ندر�يک م� حرف های�ردی را ش�يد كه  َرْمحَُة

بگو�د و قرآن و حديث و اذان و ت�ب�ه ا�حر�مه را از امام  نيک بنده خود را آفر�د تا سخنان نيک �شنود و سخن

تمسخر و غيبت و تهمت و  گوش وز�ان برای را ن� �شناسد. و ��ن گوش دهد و به نصيحت كننده توجه كند و ز�ان

  )547املنن الکربی، ص ( .دروغ و افسانه و گفتگوی بيهوده آفر�ده �شده اند، ای برادر! فورا تو�ه �ن

  :خوان كرد نمازدعوت اسال� �را 

 ْ  لـَحمْ ـاَل � ِـ ُد �يط مذه� دعوت اسال� عالوه بر برادران اسال� برای خواهران اسال� ن� مفيد است. يک خواهر  هـل

و  و خود نما� ميكرد آرا�ش (ب�ون از خانه) ديگر معمول مانند �سياری از دخ�ان (پنجاب) هداسكاسال� از 

. س�س برای �صيل به مدرسه ای مذه� رفت كه ز�ر نظر عمو�ش بود و تعدادی از رفتفاصله � گ نمازهمچن� از 

. در ن�يجه دعوت دادند سنت وق�ش �لس هفت�او را به بودند، آمده   دعوت اسال� ازطرفخواهران �سلمان كه 

 دوس�ش به او ا�ار كرد و او ن� در �لس مذه� ��ت كرد. او به سخ�ا� ا�ام �ش سنت در اجتماع مذه�

و او از گناهان خود تو�ه كرد. �س از  را �ت تأث� قرار داد اوب� بود، �سيار پراحساس دست �� كهد�ی  .گوش داد

(كه اكنون به  »روزه اسال� 12فعا�ت های مد� «� دعوت اسال�، روزی فرا رسيد كه او ارتباط او با �يط مذه
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شد  �ستفيض اسال� وتدع بر�ت عنوان دوره فعا�ت های مذه� ناميده � شود) را ن� به پايان رساند. او چنان از

 در روستای خود، كه �ياق او اين استاشاكنون ن� پرداخت.  نمازهای نافلهبه خواندن  فرض، نمازهای كه عالوه بر

  �شقانبا نهضت مذه�  آخر�ن نفس فعا�ت های مذه� را به وفور ا�ام دهد و تا
ّ

 َوَسلَّم رسول ا�  َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اُهللا  َصّ�َ

 .باشدهمراه » دعوت اسال�«

  لوحاتمہ� �شِق �صطٰ� مد� م           بنا يہ ی �پال كر مے عشق د

  لوحاسنو �ے بہت �م � مد� م        ! تم�ارے لے ب�ىهنوسال� باے ا

ےمے عشق خواہد خوراند عشِق 
ٰ
  سازد ترا ماحول مد� �صطف

 اے خواہراِن اسال� ! برائے شما ن� �ر آمد است �شنو ماحول مد�

 )648ل بخششسائو (

  :ی برای �له آماده استش� گو�ا مانندز�ان 

 � فرمايد: َرْمحَُة اِهللا �َلَيْه يعبن ا� مطاح�ت سيدنا 

�� اَِلْيِه َلهُ اِغَاَرہْ  )1  لَِساُن اْلَمرِْء َلْيٌث �ِْ� َكمِ�ٍْ� اَِذاَخ�

ا ٍت ِسَتاَرہْ  )2  َفُصْنهُ َعِن اْلَخَنا بِلَِجامِ َصْمٍت َيكُْن َلَ� ِمْن بَلِي�

هر فرص� كه  دری است كه پنهان شده و ز�ان مانند ش� .است �له كردن آماده )،(برای نابودیز�ان  )1( :تر�ه

�س ز�ان را به افسار سكوت ب�ند و از چ�های بيهوده بازدار. به اين ترتيب از  )2( پيدا كند باعث هالكت � شود.

  )145،  منهاج العابدین، (اردو) ص. 66منهاج العابدین، ص. ( � �سياری از بالها �ات خواهيد يافت.

  :درنده جانوری

 �َلَيْه قر�ش �زر�ن�ردی از  اِهللا  شوی، گفت: ز�ان خود را مانند حيوا� : از �ل� پرسيدند كه چرا ساكت �فر�ود َرْمحَُة

  )21(خاموشی کی فضائل)، ص  سکهایک چوپ سو ( ام. � ترسم اگر آن را آزاد كنم، �را �ورد. يافته درنده

  :... �افظت از ز�انمال آسان است مگر  �افظت از

 يک استقرار با تواند � باشد، داشته ز�ادی اگرثروت. دارد �وصندو� �فوظ نگه در را ثروت خود تواند � د�ر يک

 .شود �وفق خود ز�ان از اما كمال در اين است كه شخص بتواند در �افظت كرد، �افظت آن از ن� �سلح نگهبان
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�افظت از ز�ان سخت تر از  ا�سانبراى "فر�ودند:  اِهللا �َلَيْه َرْمحَةُ  به ح�ت ما�ك بن دينار عواس بن ح�ت �مدچنا�ه 

  )144، ص. 9ج  ،هاتحاف الساد( "حفظ مال است.

 در �افظت از ثروت خود به اندازه �� باهوش است. مال ح� اگر هدر برود، ز�ا�
ً
ست. اما ادنيوی  هر كس معموال

به د�ل عدم �افظت از ز�ان، ��ن است عالوه بر ز�ان  نادر است. بدون شک، �افظت از ز�انافسوس! طرز فكر 

  وجود داشته باشد.ن�  ، نابودی آخرتویدني

  دے ا پ��س�يہ �دت نہ ِ� ح�  بک بک

  فِل مدينہق عطا �و � اهللا ز�ان

  �دِت ياوہ گو� در �� گرفتار نہ كند

  ! ز�اں را شَود قفل مدينہخدايا  

  )93 ۔ل بخشش، صسائو (

د                     ا َع�َ� اْلَح�ِْيبَصل�وْ  �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�   َص�

 :�شقاں را شش عالمات 

  :اندگفته 

 و چشم تر دآہ � دو رنگ زر          !است ای ��شش �شان ا �شقان ر

  ماد، �م گف� و خف� حرور�م خ            ؟ه ديگر كدامس سندگر تورا پر 

كم� غذا  )4(چشمان اشک آ�ود  )3(رنگ پر�ده  )2(آه �د  )1(ذكر شده است:  شق"�"شانه شش � در اينجا :تر�ه

  كم� خوابيدن )6(كم� صحبت كردن و  )5(خوردن 

  :تلاشش �شانه جه

ا�ار �ردم، اعتماد به همه، عدم امتناع از  گفتگوی بيهوده، و�ر�، فاش كردن ،خشمگ� شدن در هر �له

توسط  شش چ� است كه جاهل را :� گو�د خوب، همه اينها �شانه های نادا� است. �رد �ق� معا�ت بد و همرا�

  :آن شناخت

او باشد، اعم از اينكه نا� از شخص يا حيوان  �زاجيع� عصبا� شدن بر هر چ�ى كه بر خالف  .هن�م غضب) 1

ف بزند، در واقع بايد از يک چ� مفيد صحبت يع� ا�سان �قل نبايد بيهوده حر .گفتگوی بيهوده )2 و غ�ه باشد.

در جا� �مايه  اين ن� �شانه جهل است كه يع� �صارف بيهوده كردن. ) 3 كند، چه برای دنيا و چه برای آخرت.
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ناتوا� در �شخيص ) 6 اعتماد به همه) 5 افشای ا�ار برای �ردم) 4 به دست نياورد. فايده ای اجر يا گذاری كند كه

�م آنها  در نقش قدم يع� شا�سته است كه ا�سان دوستان خود را �شناسد، مانند آنها عمل كند و .دشمندوست و 

از آنها دور بماند. بدون شک اول� دشمن ا�سان شيطان  كند شناسد (يع� افراد بد) و س�� ن� دشمنان خود را بگذارد،

  )خالصه شده 115(تنبیه الغافلین ص  گنا� دوری كند).است. �س در هيچ ا�ری از شيطان پ�وی ن�ند (و از هر نوع 

  :چهار آسيب جدی گفتگوی بيهوده

ُة اِهللا �َلَيْهسيدنا امام ابوحامد �مد بن �مد بن �مد غزا�   اين چهار د�ل �كوم كرده  خاطر گفتگوی بيهوده را به َرْمحَ

 است:

بنو�سند. بنابراين ا�سان  را نو�سند) بايد گفتگوهای بيهوده (يع� فرشت�ن با وقار كه اعمال را � كراما �ت�� )1

 26جزء  سوره ق 18ندهد. خداوند متعال در آيه  را بيهوده حرف های به ا�شان ز�ت نوش� و �م كندبايد از آنها 

   � فرمايد:

﴿ 
ٌ

ِتۡيد
َ

يِۡه َرِقۡيٌب ع
َ

د
َ
� ل

َّ
ۡوٍل ِا�

َ
 ِمۡن  ق

ُ
ِفظ

ۡ
 ﴾۱۸َما يَل

  )18، سوره ق، آیه 26 جزءمه قرآن)] ([کنز االی�ن (ترج

ا�سان هيچ سخ� را بر ز�ان  تر�ه ك� العرفان:

ای �راقب و آماده  آورد مگر اينكه همان دم، فرشته ن�

  برای ا�ام مأ�ور�ت (و ضبط آن) است

  اينكه كتاب اعمال �لو از گفتگوی بيهوده در بار�ه اهللا تعا� عرضه شود، خوب ن�ست. )2

بنده دستور داده � شود كه كتاب اعمال خود را در بار�ه خداوند متعال در حضور همه ا�سان ها �واند. به   )3

و  خواهد بود ه�شن خواهد بود، �سيار برهنه ا�سان اكنون در روز قيامت با �ازات های سخ� رو�رو خواهد شد.

فقط فكر �ن!  .باز � دارند یديگر وع راح�ن هر از و�ش�ش از گرسن� خواهد شكست. او را از ورود به بهشت 

خواندن كتاب اعمال پر از گفتگوی بيهوده در تمام اين �ايط دردناک �سيار آزاردهنده خواهد بود. (حساب كنيد كه 

ساعت  7.5يک ماه  در روز داشته باشد، 30دقيقه ���ه بيهوده داشته باشيد و اگر فرض كنيم يک ماه  15اگر روزانه 

 ���ه دقيقه 15 روزانه سال� 50 تا. به عنوان مثال، اگر شخ� به طور متوسط شدساعت خواهد  90يک سال  و در

د. فقط فكر �ن! در روز هو�اک ش خواهد ماه شش از ب�ش يع� ساعت 12 و روز 187 باشد، داده ا�ام بيهوده

كه � تواند كتاب اعمال خود را به  غ است،قيامت كه خورشيد فقط از يک مايل دورتر � درخشد، يع� �سيار دا

طور مداوم به مدت شش ماه در يک روز گرم �سيار سوزان �واند. اين فقط �اسبات ا�ام ���ه بيهوده روزانه به 
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سال زند� است. �� اوقات، ما سا�ت ز�ادی را با دوستان خود � گذرانيم و به جز  50دقيقه در �ورد  15مدت 

 � كنيم. ديگری ن� »���ه � مع�«شيطا�،  افعال ،ناه آ�ودگفتگوهای گ

. بنده در اين باره پاس� �منده م�سازند �ز�ش � شود و او را اش گفتگوی بيهوده �اطر در روز قيامت، بنده )4

 )67منهاج العابدین، ص.( �واهد داشت و در پ�ش�ه خداوند متعال �منده � شود.

 م� دوں � آه!حساب  كس طرحہر لفظ �

  عطا قفل مدينه�و،  �ز�ان  !اهللا

  ہر لفظ را چگونہ حساب دہم

 ! �را قفِل مدينہ عطا �ن ياخدا

  )93ل بخشش، ص سائ(و 

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�   َص�

  :را بيا�وز كردن سكوت

را بيا�وز،  )بردباری حلم (يع� نر� و روايت شده: سكوت را بيا�وز و س�س اعَنُْهمَ  هللاُ ا َرِ�َ  سيدنا جابر بن عبداهللاز 

قول �رب  288ص  2ن ج ی�(شعب اال .دا�شت را به ديگران ياد بدهس�س دا�ش را بيا�وز و س�س عمل به آن را بيا�وز، س�س 

1791 ( 

  :عبادت با سكوت آ�ز � شود

 اهللاِ  امام سفيان ثوری َيْهَرْمحَُة دا�ش، س�س حفظ كردن آن، س�س  آ�ز عبادت سكوت است و س�س كسب"فر�ود:   �َل

 ) 6ص  6(تاریخ بغداد ج  "عمل به آن و س�س گس�ش آن.

  :است سكوت �يد عبادت

 �َلَيْهح�ت سفيان ثوری   اِهللا ُة ه ابن سوعع مو مت مص(ال "�يد عبادت است. ،سكوت ب�ش�": ايدفرم�  ،روايت � كند َرْمحَ

 ) 436 �رب قول 255ص  7ابی الدنیا ج 

  :پنج نصيحت ��

ُة اِهللا �َلَيْه ح�ت امام �اهد تاب� بزرگوار   عَـنْهُ  عبداهللا بن عباس ش�يده است اروايت كرده كه سيدن َرْمحَ ُ  ا�� گفت كه  َرِ�َ

 :آماده سواری دوست داردرنگ  سياه اسب های به��ن او پنج چ� را ب�ش� از
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ح� � �وقع  گفتگوی بيهوده ن�نيد كه بيهوده است و من از دخالت شما در �رهای گناه � ترسم و) 1

�واجه  �ش� اما � �وقع خود را با مفيد سخنان با � كنند ز�را �سياری از افرادی كه گفتگوی مفيدن�نيد گفتگو

   .� كنند

 ناراحت شودصبور ( شخص (��ن است) چرا كهم�ن  نادان و ا�ق �ث شخص و بردبار و با شخص حليم با) 2

 ) تو را آزار دهد.با ا�قانه سخن گف�ا�ق ( و ا�سان و) �سبت به تو كينه پيدا كند

. و او را به خاطر چ�ها� كه � خوا� تو كه دوست داری از تو ياد كند ) ياد �نچناناو ( �شت � برادرت از )3

 ببخش. ،را ببخشد

 همان طور رفتار �ن كه دوست داری با تو رفتار كند.با برادرت  )4

مانند ك� رفتار �ن كه معتقد است بر هر �رى به او (پاداش نيكو) داده � شود و بر هر گنا� گرفتار �  )5

  )344، ص 3(احیاءالعلوم (اردو)، ج  شود.

�� اهللاُ َع�ٰ� مُ                      َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب دَص�   َحم�

َيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّمحديث از رسول اهللا  چهار  اُهللا �َل  :در فضيلت سكوت َصّ�َ

 ) 2509حدیث  255ص  4ی ج ذ (ترم هر كه سكوت كرد رست�ر شديع�  َصَمَت نََجا َمْن  )1

 داوم درت، ا�ر به معروف، ن� از منكر، در باره چ�ی خوب  سكوت مايه رست�رى است، و� سخن توضيح حديث:

 �َلَيْهوی ابنابر توضيح ح�ت عالمه من ) 372ص  7(االستزکار ج ذكر و تالوت قرآن كر�م به� از سكوت است.   اِهللا ُة  َرْمحَ

�  )َمْن َصَمَت ( معنای اين حديث مبار�ه اين است: هر كه سكوت كرد (از گف� هر بدی) رست�ر يع� " )نََجا(َعِن الن�ْطِق بِال��

  ) 428ص  2سیر ج (التی" شد.

ْمُت َسي�ُد اْالَْخَالق) 2  ) 3850حدیث  417ص  2(الفردوس ج  اخالق است آقا و �ورسكوت يع�  َاص�

ْمُت اَْرَفُع اْلِعَبادَ  )3 ِ اَلص�  ) 3849حدیث  417ص  2(الفردوس ج  سكوت درجه باال� از عبادت است. يع� ة

(رساج منیر رشح جامع  كه ب�ش� خطاها از ز�ان خارج � شود. چرا سكوت ي�ى از به��ن عبادات است توضيح حديث:

  )279، ص 3صغیر، ج 

ْمُت َزيٌْن ل�ْلَعالِِم َوِس�ٌْ�  ل�ْلَجا�ِل )4   )5159حتاذ  318(جامع صغیر ص . پوشش است جاهل، شخص ��م و براى ز�نتيع� سكوت  اَلص�
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  :سال عبادت 60به� از 

 اُهللا پيام� اكرم  َيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّمَصّ�َ   )4953حدیث  245ص  �4ن ج ی(شعب االسا� است"  �60 فرمايد: "ساكت ماندن به� از عبادت  �َل

سال  60در رابطه با اين حديث مبارک چن� آورده است : يع� اگر ا�سان  َرْمحَُة اِهللا �َلَيْهمف� ا�د يارخان  �ح حديث :

 كه به� است برا�ش ،تفاوت قائل �شودخوب و بد  د ودرصحبتكن ن�  صحبت مگر در�نارش �سيار عبادت كند

است. غوطه ور  ذِْ�ُ اهللامد� سكوت كند، ز�را سكوت �ستلزم تفكر در آخرت، اصالح نفس، غوطه ور شدن در 

ر ياد غرق شدن ديع� ترک هر چ� ديگری و�راقبه ( همچن� ) ويع� دردل ياد كردن( �شدن در اقيانوس ذكر خ

 ) 361ص  6(مرآت ج  خدای متعال).

  :�ن اختيار سكوت و�ا در �ورد چ� خوب صحبت �نيا 

 در ذهن ما  ای �ش!
ً
َ  َمْن : ن� � شود اينكه شا�ل  � �شستاين حديث مبارک �اری ��ف عميقا بِاهللاِ  اَن يُُؤِمْن �

هر كس به خداوند متعال و روز جزا ايمان دارد، بايد از خ� سخن بگو�د يا سكوت يع� " ُمْت ْص َخ��ّا َاو لِيَ  َيُقْل ِ�ِ َفلْ مِ اْالٰ َيوْ َوالْ 

  ) 6018حدیث  105ص  4(بخاری ج  "كند.

 اُهللا �َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّمرسول اهللا    :طو�ل ا�سكوت بود َصّ�َ

�� اُهللا َعَلْي�ِ َو�لِٖ� �َاَن َرُسوُل اهللاِ  ْمت َوَسل�م َص�  َوَسلَّم � پيام� اكرميع .طَوِيَل الص�  َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اُهللا        ، 7(رشح السنه، ج سكوت طوال� � كرد.  َصّ�َ

 �َلَيْهح�ت مف� ا�د يارخان  )3589، حدیث 45ص   اِهللا  �راد از بيان معنای اين حديث مبارک فر�وده است: در َرْمحَُة

 َوَسلَّمز�ان پيام� اكرم وگرنه  است گفتگوى دنيوى در�اره سكوت كردن ،سكوت  َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اُهللا هم�شه �شغول ياد  َصّ�َ

           ا�شان ؛ ز�ان مبارکبود جائز های صحبت در�اره اين همه .زد ، � هدف با �ردم حرف ن�بودخدای سبحان 

 َوَسلَّم  َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اُهللا وغ، غيبت، قصه گو� و... در تمام عمر پر�ر��ش بر ز�ان د. درارا ا�ام ن� د ناجائزهرگز ���ه  َصّ�َ

َيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّممبار�ش نيامد. پيام� اكرم   اُهللا �َل  ) 81ص  8(مرآت ج مظهر حق است، �س چگونه باطل به او � رسد؟ �ا پا  َصّ�َ

 :افسوس! �سياری از �ردم �س از گوش دادن به تالوت رفتند

 �َلَيْه عبيد بن ابوجعد اسيدن  اِهللا  َوَسلَّمروايت كرده است كه وق� �ردم از صحا� پيام�  َرْمحَُة  َواٰلِٖه َيِْه  �َل  اُهللا وسلمان مطلع   َصّ�َ

 عَـنْهُ  سلمان فار� اشدند، سيدن ُ  ا��  جا� كه در �سجدی از مدائن (شهری از عراق) حضور دارد، نزد او آمدند تا َرِ�َ

 عَـنْهُ او ،در آ�ا ند.حدود هزار نفر �ع شد ُ  ا�� َعـنْهُ وق� �ردم �شس�ند، او ،»همه ب�ش�نيد«برخاست و گفت:  َرِ�َ   ُ  ا��  َرِ�َ

�وع به تالوت سوره يوسف كرد. �ردم به آرا� �وع به ترک كردند تا اينكه فقط صد نفر با� ماندند. با 
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هوده گوش ك�، اما وق� تو را وادار به گوش دادن به �م به يک ���ه ساخت� و بي د� خواس�ي"عصبانيت گفت: 

 )377ص  1، ج سخنان مردان خدا  643، قول 261، ص 1(حلیة االولیاء، ج  ".رف� برخاس� واهللا كردم، 

  :شوق گوش دادن به تالوت

حال حا� عالقه افسوس! در مگر. داردتالوت قرآن كر�م و گوش دادن به آن ثواب بزر�  ای شيفت�ن رسول اكرم!

كم�ی در ب� �ردم يافت � شود. اگر قاری تالوت كند، ما دوست ندار�م آن را �شنو�م. در�اره شوق تالوت اصحاب 

 عَنُْهم اهللاُ  َرِ�َ  آمده است: روايت شده كه وق� اصحاب مبارک 845، در صفحه ج� اول "احياءالعلوم (اردو)"مبار�ه در 

  ) 372ص  1(احیاءالعلوم ج  ها � خواس�ند كه سوره ای از قرآن كر�م را �واند.�ع � شدند، از ي�ى از آن

  :��فه فضيلت گوش دادن به يک آيه

 عَـنْهُ سيدنا عبداهللا بن عباس  ُ  ا��  خواهد بود.ی روز قيامت نور درگفت: هر�س به يک آيه قرآن گوش دهد، برای او  َرِ�َ

 )6032، قول 229ص  3(مصنف عبدالرزاق، ج 

اين ثواب است ن� ثوا�ش را با  �سبباست و قاری كه  ز�ادثواب گوش دادن به قرآن كر�م �سيار  !آيا توجه كرده ايد

  او تقسيم � كند به �� كه قصد خودنما� نداشته باشد.

  :كردم  قرآن تالش تالوتسال در  20

 شَ  جالب باشد يا نه، عبادت و تالوت بايد ادامه يابد. ـ�اآءَ �اِْن . ح�ت �شتاق اين �ر خواهيد شد روزی از روز�ر! هلـل

 �َلَيْهسيدنا ثابت بنا�   اِهللا  سال با (تالوت) قرآن �اهدت كردم (با وجود اينكه آن را جالب نديدم) و 20گفت:  َرْمحَُة

 ) 871ص  1ج  )اردو((احیاءالعلوم  .بردم�ت  ازآن سال 20 س�س

 خدايا! �ش ںوم� قرآن پڑ� روزهر 

  ی دل كو ل� دےر! تالوت �اهللا

  خدايا ! ہر روز تالوت قرآن كنم اے �ش

 خدايا ! تالوت در دِل من پيوست �ن

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�

 :اگر بهشت � خوا� غ� از ني� سخن نگو

درود خوانده � شود، �دت به گفتگوی بيهوده �وا� داشت. شما  و د و ذكراز ز�ان فقط خ� ب�ون � آي زما� كه

 شَ و اين  همچن� از گناها� مانند دروغ، غيبت، قصه گو�، عيب جو� و غ�ه دور خواهيد ماند. ورود  سبب هلـلـ�آءَا�اِْن
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 امام �مد بن �مد بن �مد غزا�  ا. سيدنشدبه بهشت خواهد   اِهللا ع�� روح  انوشته است كه �ردم از سيدن �َلَيْهَرْمحَُة

ـالَماهللا  ّسَ  الـ ـالَماو  � شود. منت� به بهشتكه   پرسيدندعم�در�اره ی  عَـلَيْـِه ّسَ  الـ �ردم  ."هرگز سخن نگو": فر�ودند عَـلَيْـِه

ـالَم . ا�شان��ن ن�ست اين كه :عرض كردندبا  ".وب، چ� ديگری برز�ان نياورسخن خغ� از": فر�ودند عَـلَيْـِه الـّسَ

 )136، ص 3احیاءالعلوم، ج ، 336، ص 3(احیاءالعلوم (اردو)، ج  

 هذكِر مدين ر� ه�رے �ونٹوں پاك�

  عطا قفل مدينه�و  � اهللا ز�ان

  �سيار ذكر مدينہ بر �ہائے من خواہد شد

 خدايا ! ز�اں را عطا �ن قفِل مدينہ

 )93ل بخشش، ص سائ(و 

د                     اْلَح�ِْيب َصل�ْوا َع�َ� �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�

  :تو�ه خا�صانه از گناهان

ن� از  یغ� �ور یاز اين روايت فهميديم كه كن�ل ز�ان و پره� از گفتگو !هس�يدبهشت  كسا� كه خواهان ای 

برای به دست آوردن شوق ا�ام  و هانحفظ ز�ان و ساير اعضای بدن از گنا برای �س .استبه بهشت  منت� ی�رها

ـ�آءَا�اِْن شَ در ارتباط باشيد،  دعوت اسال�اعمال منت� به بهشت، با �يط مذه�  برای افزا�ش  سودمند خواهد بود. هلـل

در دف�ی �ر �  سندمدت ها پ�ش، يک خانم اهل  :تقديم شما � شود» مد� ح�ي�«اخروی،  بر�تشوق در�افت 

�ر كرد. در كنار بدحجا� و بدب��، مفاسد �سيار ديگری ن� در  �ر � كردند �تلط هم زن و هم �رد در آن كرد كه

آن �يط بد بود كه او �شق  ی ادارات رايج بود كه متأسفانه در جامعه ا�روزی به آن بدی تل� ن� شود. ن�يجه

ها بدون حجاب شد. نافرما� از  در پارک قدم زدن   ز و، گوش دادن به آهنگ، پ�وی از مد رو��التماشای فيلم و 

بزرگ�ها �� از �رهای روز�ره او بود. روزی خواهر اسال� �جبه ای  � اد� با با آنها و د��وا�ي�ش در واقع ب

مال تعجب كه برقع پوشيده بود به خانه اش آمد. وق� خواهر اسال� در مقابل آن خانم چادر خود را برداشت، در ك

 � گشتحجاب  � خودشديد كه خواهر اسال� همان بانو� است كه با او در همان دف� �ر � كرد و او هم مثل 

است. با توجه به تغي�  دعوت اسال�� كرد. اين خواهر اسال� مد� پ�ش �ر را ترک كرد و اكنون مبلغ آرا�ش و

 �ت تأث� قرار گرفت. خواهر اسال� او را بزرگ در يک زما� �سيار كوتاه، بانو نتوا�ست 
ً
مقاومت كند و واقعا

برای  دعوت اسال�سنت  ا�ام �ش �ؤدبانه به سوی حق دعوت كرد و او را متقاعد كرد كه در اجتماع هفت�

مذه� ��ت كند. تغي� بزر� كه در زند� خواهر  اجتماعدر  نيت كرد كهخواهران اسال� ��ت كند. دخ� 
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 اكنون ��ت در اجتماع ا�ام �ش سنت و سخ�ا� پر از ،بود متأثر ساختهقلب او را  پ�ش از پ�ش� رخ داد، اسال

�سيار پراحساس و اشكباری كه در پايان  دست ��آخرت او را از خواب غفلت بيدار كرد. د�ی  �ارهتأ�ل در

�وع به ا�ست احساسات خود را كن�ل كند و او نتو باری ديگر او را متأثر ساخت و اجتماع مذه� ا�ام شد،

خا�صانه تو�ه نمود. او اكنون از  و در بار�ه خداوند متعال شده از گناهان خود خجالت زده . او حس كردگر�س� كرد

 را عطا فر�ود تا از باتالق گناهان ب�ون بيايد. اسال� عوتد توفيق خداوند متعال �سيار سپاسگزار است كه به او

 لوحاا مد� مدنظر سے س دب ب�        لوحا ر�ے يا خدا مد� م سالمت

  لوحانہ چ�وٹے كب�ى ب�ى خدا مد� می    ل� د ا�ساے دل س د� �ے يہ ��

  �فوظ شود از نظر�د ماحول مد� ۔سالمت باد خدايا �وحول مد� 

 نہ رہد از من ��ے ماحول مد� ۔خواہد كرد كہ  ست�مد� است چناں دل من 

  )647(وسائل بخشش، ص

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�

  :است ايمانسكوت منبع �افظت از 

از درک به� منظور شخص ديگری خا� خواهد شد. در  هر�� كه ز�ا�ش مثل يک قي� ���ه همه را قطع � كند.

 "احياءالعلوم"در  َرْمحَُة اِهللا �َلَيْهابو حامد �مد بن �مد بن �مد غزا�  .س�ثنا ن�ستاز اين ا�ر � واقع شخص پرحرف ن�

با� � ماند �فوظ  دين او )1(در ا�سان ساكت دو خصلت �ع � شود: "نوشته است كه بر� از پ�ش�نيان گفته اند: 

 )137ص ، 3(احیاءالعلوم، ج  "طرف مقابل را به خو� درک � كند.سخن  )2(و 

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�

  : )ح�يت(  شدنراز بهش�

 َوَسلَّم به بر�ت خداوند متعال پيام� گراميمان  َواٰلِٖه َيِْه  �َل  اُهللا � شناخت. در  جهن�را از بهش� و نگر�ست � �ردم به ! َصّ�َ

 َوَسلَّمپيام� چنا�ه .جهن� است يا بهش� زپ�ش ا�ام م�شد كه شخصبه او پ�ش ا واقع،  َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اُهللا : باری فر�ودند َصّ�َ

 عَـنْهُ عبداهللا بن سالم  ادر اين ميان، سيدن بهش� است."آيد، كه اول از اين در � "شخ� ُ  ا�� �ردم به  وارد شد. در از َرِ�َ

و  عمل من �سيار اندک است: فر�ود ؟به او داده شدهكدام عمل او اين امتياز  �اطردند كه او ت��ک گفتند و پرسي

 ) 111قول  86ص  7مت ج ص(ال خداوند متعال اميد دارم حفظ قلبم و ترک گفتگوی بيهوده است. ازچ�ی كه 
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ْد  "  در اين حديث مبار�ه های درو� (يع� بيماری های پنهان  دل از بيماری يع� حفظ قلب اين است كه " رَسَالَمُة الص�

 گناهان) مانند كينه و حسد و غ�ه پاک باشد و ايمان در قلب قوی باشد.

 ید دی � گفتار � كردار � رفتار

  كو خدا قفل مدينہ �� یہر عوض � د

  رفتار را گفتار را كردار را بدہ

 ہر عوض را خدايا بدہ �را قفِل مدينہ

 )95(وسائل بخشش، ص 

د                     ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيبَصل�  �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�

َيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّمہرصحا� ن�   اُهللا �َل  :جن� است  َصّ�َ

��ـلَن اـ بْحٰ ـ ُس  َوَجّلَ  هل  َوَسلَّم سالم� و جسم و روح و مال ما فدای پيام� اكرم! عَّزَ  اُهللا �َلَيِْه َواٰلِٖه اُهللا از اصحاب رسول اهللا اد!ب َصّ�َ   َصّ�َ

 َوَسلَّم  َواٰلِٖه  عَـنْهُ عبداهللا بن سالم  ،�َلَيِْه ُ  ا��  َوَسلَّمپيام� مبارک ز�اناز  كه َرِ�َ  َواٰلِٖه َيِْه  �َل  اُهللا  را در�افت كرد، بودن بهش�مژده  َصّ�َ

َعـنْهُ بدون شک او    ُ  ا��  َوَسلَّمكه تمام اصحاب رسول اهللا بلو نه تنها او،  است بهش� َرِ�َ  َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اُهللا  . هس�ندبهش� َصّ�َ

 � فرمايد: 27سوره حديد جزء  10آمده است: خداوند متعال در آيه  "فيضان نماز" 330تا  329در صفحات  چنا�ه
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  )10، سوره مبارکه حدید، آیه 27 جزء[کنز االی�ن (ترجمه قرآن)] (  

سا� كه قبل از پ�وزی انفاق ك تر�ه ك� العرفان:

كردند و جنگيدند (با كسا� كه �س از پ�وزی انفاق 

كردند) ي�سان ن�س�ند؛ آنها بلندمقام� از كسا� 

هس�ند كه بعد از فتح انفاق نمودند و جهاد كردند؛ و 

خداوند به هر دو وعده نيک داده؛ و خدا به آ�ه ا�ام 

  .دهيد آ�ه است �

َيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم�صحاب پياما تمام  اُهللا �َل    هس�ندبهش� َصّ�َ

 �َلَيْهمف� ا�د يارخان  مف� قرآن كر�م ح�ت  اِهللا ُة آنها  رتبه یدر رابطه با اين آيه مبار�ه � فرمايد: هر چند  َرْمحَ

 مقدر  عَنُْهم اهللاُ  َرِ�َ  ابهبا اين حال ش� ن�ست كه همه صح ) با ي�ديگر تفاوت دارد،عَنُْهم اهللاُ  َرِ�َ (اصحاب كرام 
ً
مطلقا

فاسق (يع� گناه�ر) داده  هبهشت ب چرا كه وعدهشده اند كه در بهشت باشند ز�را خداوند آن را وعده داده است. 
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پيام�  �ش باصحابي خاطر �سبت به هر صحا� (به گفته نورالعرفان در �ورد اين آيه ��فه آمده است) ن� شود.

 اهللاُ اكرم   � اح�ا� به هر صحا� حرام و گمرا� است.، و است برای ما واجب االح�ام  �َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّمَصّ�َ

 ت ب�ى جن� جن�ياباسب صح               ا�� جن� جن� ر صحا�ه

 ح�ت صديق ب�ى جن� جن�                 چار ياراِن ن� جن� جن�

 ب�ى جن� جن� عثمان غ�        � عمر فاروق ب�ى جن� جن�ه

 � حسن حس� ب�ى جن� جن�ه                  فاطمہ اور � جن� جن�

 ر زوجہ ا�� جن� جن�ه                       ن� جن� جن� ين�او

 � معاو�ہ ب�ى جن� جن�ه           اور ابو سفيان ب�ى جن� جن�

��ـلَن اـ بْحٰ ـ ُس گناه ن�ست، اما هيچ بر�� در آن ن�ست. » گفتگوی بيهوده«ه اگرچ برادران عز�ز اسال�! َوَجّلَ  هل  آن روايت !عَّزَ

 عَـنْهُ ن� ح�ت عبداهللا بن سالم  كه در آن صحا� ش�يده ايدرا  ُ  ا�� لَّماز ز�ان مبارک آن بزرگوار َرِ�َ  َوَس  َواٰلِٖه َيِْه  �َل  اُهللا  َصّ�َ

َعـنْهُ ي�ى از خصوصيات او هان در�افت كرد!مژده بهشت را در ج   ُ  ا�� ن� اين بود كه هرگز درگ� گفتگوهای بيهوده  َرِ�َ

َعـنْهُ نبود. او    ُ  ا�� به  �سائ� كه �ورد در هم در �ورد چ�ی كه با آن ر�طى نداشت ن� پرسيد. اما افسوس! ما هنوز َرِ�َ

 نيم و � هدف در �ورد آنها سوال � كنيم.هيچ وجه �ری به آن ها ندار�م دخالت � ك

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�

 :افراط در خوردن ن� ي�ى از داليل ز�اده گو� است

 برای
ً
ده ب�ش از حد ن�وهش شده است. هن�� كه مع �ت بردن ، در قرآن و روايات، افراط در خوردن و آشاميدن �فا

پر است، فرد تمايل به شيطنت دارد و ز�ان ن� مانند يک قي� �وع به حر�ت � كند. و هن�� كه فرد احساس گرسن� 

 �َلَيْه ندارد. ح�ت شيخ عبدا�وهاب شعرا� كردن را صحبت ز�اد ت�بل � شود؛ او حوصله � كند، شخص  اِهللا �  َرْمحَُة

شكمشان  اجازه نميدادند وكردند گرسن� شديد را �مل مي )او�ای ال� كه گذش�ند فرمايد: پ�ش�نيان ما (يع�

ْهدين شان كم� شود، همانطور كه �دت علمای  تا سكو�شان ب�ش� و گفتگوی بيهوده بزرگ شود  عَـلَي ِه ـ�  الـل ُة ما بود.  مَرْمحَ

 )189ین ص رت(تنبیه املغ شود.د�لش اين است كه هر�س شكمش پر باشد، بيهوده حرف زد�ش ب�ش� � 

  :�ورد پرحرف است دون گرسن� بيد�ل غذاهر كه ب

 اِهللا �َلَيْه ه�اح�ت سيدنا �مد ر  ُة فر�ودند: گفتگوی بيهوده از ز�ان ك� كه شكمش را از غذای بيهوده پر كند  َرْمحَ
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 )189ین ص رت(تنبیه املغن� ب�ون � آيد. 

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�

  :زخم شمش� خوب � شود مگر زخم ز�ان هرگز

 اِهللا �َلَيْه. ح�ت سفيان ثوری زخ� � شود دل توسط ز�ان، ، امازخ� ميكندت� و شمش� فقط بدن را  فر�ودند:  َرْمحَُة

 )189ین ص رتتنبیه املغ� ن� رود. خطاز�ان هرگز از  �شان، ز�را ستن�ت� زدن به ا�سان از گف� سخنان نا�سند به او كم� 

  :ز�ان را در بند نگه دار 

 َوَسلَّم�ات � يابد. صحا� پيام� اكرم  ی� شمار فتنه هایهر كه �وفق شد ز�ا�ش را زندا� كند، از   َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اُهللا ، َصّ�َ

 عَـعبداهللا بن �سعود  اسيدن ُ  ا�� هيچ كس شا�سته پرس�ش ن�ست، او جز  كه سوگند به خدای متعال"گو�د:  � نْهُ َرِ�َ

احیاءالعلوم (اردو) ، 137ص  3(احیاءالعلوم ج  ".ت داشته باشد�ور چن� چ�ی وجود ندارد كه ب�ش� از ز�ان به زندا� كردن

 )338ص  3ج 

 :خورد جا� ن� ، به درد هيچن� خورد ها �له ای كه به درد لب

 ب
ً
 َرْمحَُة اِهللا �َلَيْه. ح�ت سيدنا امام شاف� ه �اطرش �منده شو�دقبل از صحبت با دقت فكر كنيد، ز�را ��ن است بعدا

ديگر  شما كنيد، شخص ديگری مالک آن خواهد شد و رهامانند يک ت� است. اگر آن را  سخنكه يک : فر�ودند

 )189ین ص رت(تنبیه املغ مالک آن �واهيد بود.

 �ر �وتا �ے �ے جب خوشبو تو � � وار �وتا �ے            ن�ل جا�خو  ل�ذكر  ه�� راز دل كہ 

 ا��   َشـآءَ رازی را فاش ن� كنند و در �ورد �سائل  به هيچ صور�بر� افراد �سيار باهوش و رازدار هس�ند. آنها ! مَا

  ذيل آوردهيک �رد خردمند كه در  يتح�ن� كنند. به هم� ترتيب،  ب�ون صحبت خانه، داخل
ً
شده است واقعا

    است. اليق تقليد

  :فاش كند، ا�سان ارزا� است ب�ون هر كس �سائل داخ� را

 �َلَيْهبزر� شخص    اِهللا  �وی به نبود. تفاهم شوهر و زن ب� اما بود، كرده ازدواج رازدار شخ� فر�وده است: َرْمحَُة

گفت: من آن  راز دار؟ �رد دار�د �ش� درخانواده تان چه او پرسيد: دوس�ش از .شد �خ با وضعيت دوس�ش از اين

 خو� باهم نتوا�س�ند رابطه زوج آخر، آن زمان گذشت. در .خود را فاش كنمخانه آدم ارزا� ن�ستم كه ا�ور داخل 

آن  چه بود؟بگو �ش�  حاال ،برقرار كنند و از هم جدا شدند. وق� دوس�ش متوجه شد، گفت: او ديگر زن تو ن�ست
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 (غیبت کی !صحبت كنم  �رد �قل گفت: او اكنون برای من يک زن نا�رم است و ن� توانم در �ورد هيچ زن نا�ر�

 )363کاریان، ص تباه 

  ےد  �م و حيا طفيِل رسوِل كر�م         ےد  سليم عقل �كو فضل  اهللا ہم

  خدايا ! مارا بفضل خود عقل سليم بدہ

 طفيِل رسوِل كر�م �م و حيا بدہب

  : �� �له ای از دهان ب�ون � آيد كه ...

 عَـنْهُ ح�ت بالل بن حارث   ُ  ا�� َيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّمفر�ود كه پيام� اكرم  َرِ�َ  اُهللا �َل رضای خداوند  �اطرند: ا�سان يک �مه فر�ود َصّ�َ

) خو� (يع� ش رارضاي� به هم� د�ل، خداوند متعال مگرت بزر� � رسد. � چه متعال � گو�د، اما ن� داند كه به

وجود  ینارضاي� ب�ش� ناخوشايند � گو�د اما ن� داند كه سخ� همچن� شخص � نو�سد. برا�ش را تا روز قيامت

 ) 2326 حدیث 143ص  4ج ی ذ(ترم خود را تا روز قيامت برای او � نو�سد. ضاي�اما خداوند متعال نار، خواهد داشت

  :� گو�دبيهوده او �م 

، طمع ثروت �سيار�م را بگو�ددرآمد  شكركه از خدا ب�سد، �رگ را فراوان ياد كند،  شخص خوش نصي�هر

�ری است كه بايد در قبال آن پاسخگو باشد، در » سخن گف�«، و همچن� احساس � كند كه نداشته باشدب�ش�

 �َلَيْه. به قول سيدنا عمر بن عبدالعز�ز ن� گو�دبيهوده  سخن گزاين صورت چن� فردی هر  اِهللا ُة : هر كس �رگ را َرْمحَ

، چن� به عنوان يک عمل توجه � كندن�  و به گفتگوی خود قناعت كنداز دنيا  ��به چ�و ح� فراوان ياد كند، 

 )338ص  3ءالعلوم (اردو) ج احیا، 137ص  3(احیاءالعلوم ج  .� گو�دسخنان بيهوده   شخ� كم�

  :لغزش ز�ان از لغزش پا خطرناك� است

باشد و  پذيرشيک �ظه  سخن شما در در حا� كه هر بار صحبت � كنيد، اين ترس ن� وجود دارد كه ��ن است

عر اگر �له نا�سندی (از دهان) خارج شود، ��ن است همان طور كه هست اتفاق بيفتد. تر�ه دو��� های يک شا

ن� م�د. اجازه نده  �شبر اثر لغزش پا ،هالک � شود؛ بالعكس ز�ا�ش لغزش �اطرا�سان "عرب به اين �ح است: 

 همان  سخن كه ز�انت در �ورد چ�ی كه نا�سند است
ً
بگو�د. �� اوقات هر چ�ی كه از ز�ان ب�ون � آيد دقيقا

 )116 ص(تنبیه الغافلین " طور كه هست اتفاق � افتد.

  :چه ك� �ظه پذيرش را � داند 

شدی، فورا ذكر و  فارغدارد. هر وقت  �بر� سخن گف� بيهوده در�اره اين و آنخودداری از  ای شيفت�ن رسول خدا!
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 اُهللا �َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّمدرود بر رسول اهللا   است ��نو  دم�س پذيرش چه وقت�ظه  چه ك� ميداند كهرا به ز�ان بياور.  َصّ�َ

را ورد ز�ان خود  اَلل�ُ�م� اغِْ��ِ�ْ  به فرزندش فر�ود: ای ��م! َرْمحَُة اِهللا �َلَيْه . ح�ت لقمان حكيمخالص شود �ش�تماناز 

ن ظن الس(کتاب ح .شود � قبول كه هر كس در آن �ظه د� كند، د��ش است متعال خداوند از طرف �ظا� �ن ز�را

 ) 118قول  110ص  1ن ابی الدنیا ج سوعه ابع مو با� م

  :در روز قيامت برای ك� كه بيهوده حرف � زند  ی نگرا�پنج جا

 � تو�يخ  متوقف شده، قيامت) ميدانبرای هر نوع تمسخر يا هر �له بيهوده ای در پنج جا (در شخص � گو�ند

 شود:

 برای شما مفيد بود؟ آياچرا اين حرف را زدی؟ )1

 كه گف� سودی بردی؟ آيا از چ�ی )2

 اگر اين حرف را ن� زديد �ر � كرديد؟ )3

 در امان بما�؟ آن چرا سكوت ن�ردی تا از �قبت )4

ْ سبحن اهللا با گف�  به جای آن، چرا )5 � ِـ ُد لـَحمْ ـاَل  ؟ حاصل ن�ردیثواب  هـل

 ) 468ص  1(قوت القلوب ج 

َيْه عياضح�ت فضيل بن   اِهللا �َل هر ك� كه �ورد �ز�ش  )190ین ص رتاملغ ه(تنبی" � را ز�ان حفظ � كند." فر�ود: َرْمحَُة

 قرار � گ�د ��ن است با عصبانيت وارد دعوا شود و �ش را ب�و�د و غ�ه.

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�

  :دارد فايدهسكوت هفت هزار 

 فايده� شود و هر �له هزار  خالصهدارد كه در هفت �له  فايدهاست كه سكوت هفت هزار  گفته شخ� چن�

 :دارد

 ).خاص با �ايط همراهاست (  � �نتسكوت عباد� )1

 است. ز�ور ن�ز�با بدون سكوت )2

 .داردپادشا�  هي�� بدون سكوت )3

 سكوت قلعه ای است بدون هيچ ديواری. )4

 .از�� معذرت خوا� كندبور ن�ست � شخصدر سكوت، ) 5

 � نو�سند) آرا�ش دارد. ا�سان را ت�� (يع� فرشت�� كه اعمال�راما سكوت برای ك )6
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 )117ص  غافلینال ه(تنبی سكوت پرده ای بر عيب های آد� است.) 7

  : !از � آن دوری كنيد، دوران جوا� دوران ديوان� است

 
ً
جوا� دوران آزما�ش سخ�  دوران آرزوها � شمارند، و در واقع ،خوب � ماند و ا�سان صحتمند در جوا� معموال

 �َلَيْه از ح�ت حسن ب�ی است.  اِهللا  عَـنْهُ نقل شده است كه سيدنا عمر فاروق اعظم  َرْمحَُة ُ  ا�� ای "به جوا� گفت:  َرِ�َ

 از � ش�م." )�3م�ه � از )2 ز�اناز�  )1.اگر از سه چ� پره� ك�، از � جوا� در امان خوا� بود !جوان

 )117ص  غافلینال ه(تنبی

 � ساز � چاردن جتنا چا� لے �ا تو      �ے ناز كو �ہ په جس جوا� �ے وا� دهل�

  :سكوت نه �ز�ت دارد 

َ و امنيت وجود دارد. ح�ت وهيب بن ورد  �فيتدر واقع، در كم� صحبت كردن،  ُة اِهللا �َل "�فيت ده حصه فر�ود:  يْهَرْمحَ

 )190ین ص رتاملغ ه(تنبی "فرار از �ردم است.درسكوت و ي�ى از آنها  آن در جزء 9است، 

  :ز�ان را مانند طال و نقره حفظ �ن 

َعـنْهُ عبداهللا بن عمرو بن �ص  اسيدن   ُ  ا�� �انت هر �ر بيهوده را رها �ن، از گفتگوی بيهوده ب�ه�، و ز": فر�ودند  َرِ�َ

 ) 359ص  1حلیة االولیاء ج  ، 508ص  1ج  اتی(هللا والون کی ب ".حفاظت ميك� از طال و نقره طوری �افظت �ن كه گو�ا را

  :ست " اطال"سكوت 

ُ  سليمان اسيدنبہ  ،پيام� گرا� خدا  ا�� ، 3(احیاءالعلوم، ج  ست." اطال"است، سكوت  "نقره"فر�ود: اگر سخن گف�  نْهُ ـ عَ َرِ�َ

 )136ص 

  :؟ چه ك� صاحب حكمت است

 اُهللا �َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّمپيام� اكرم   �ش�همبا او ،و كم� سخن � گو�د � رغبت است دنيا بهوق� ديدی شخ� "فر�ودند:  َصّ�َ

ث مبارک آمده در رابطه با اين حدي "تآ�ر"در  ) 4101حديث  422ص  4(ابن ماجه ج " ز�را او دارای بر�ت حكمت است. شو

 است. "حكمت" ،ع ��عت و طر�قتوم�: � فرمايندبع� از علما  با عمل است. علم" حكمت" �راد از است:

 ) 57ص  7(مرآت ج  

  :گفتار كم�، �ر ب�ش� 

ن� تواند به گفتگوی بيهوده  بنا براينوق� ا�سان مت� باشد از ذكر و درود و دعوت به سوی حق رها� ن� يابد، 

اگر وارد گفتگوهای بيهوده �شود، چه �ر ديگری �  شخص � ارز� است،منافق  ا�سان از سوی ديگر، دازد؛ب�
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 اِهللا �َلَيْه ا�به قول معروف امام اوز !تواند ب�ند �سلمان كم� حرف � زند و ب�ش� �ر � كند، و� "� فرمايد:  َرْمحَُة

 )115ص  غافلینال ه(تنبی "بيهوده). حرف (يع� منافق كم� �ر � كند و ب�ش� حرف � زند

 :شبانه دوری كرد سال از گفتگوی بيهوده 40

 اُهللا �َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّمخدای متعال و شيفت�ن رسول اكرم�سياری از بند�ن نيک   �سيار �شغو�د درودهس�ند كه در ذكر و  َصّ�َ

َيْه ت منصور بن معتمر. ح�چنان كه وق� برای سخنان بيهوده ن� يابند  اِهللا �َل در هيچ  نماز عشا بعد ازچهل سال  َرْمحَُة

 )137، ص 3احیاء العلوم، ج  ، 339، ص 3(احیاءالعلوم (اردو)، ج  با ك� ��ت ن�رد. �گفتگو

ْه برادران عز�ز اسال�! بند�ن خداوند !اهللاُ �َك�� َعـلَي ِه  ـ� ما اين  حالتو  � بودندد �سلط چهل سال بر ز�ان خو تا مَرْمحَُة الـل

 ! چهل دقيقه نتوانيم بر ز�ان خود �سلط باشيم است كه ح� تا

 ��ے اخدايا � ےسبے �ر گفتگو 

  ذكر و درود پاک � شيدا بنا��ے

  خدايا ! از يا وہ گو� �را امان �ش

 شيدائے ذكرو درور ساز �را

دَص                      َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم� �  

  :ح� يک �مه توه� آم� � تواند به جهنم منت� شود 

از آن خ� ندارد و خداوند متعال از او  خودش  �� اوقات �سلمان ناخواسته آنقدر حرف خو� � زند كه ح�

هرچند  � از آن خ� ندارد،سخ� را با � احتيا� به ز�ان � آورد كه ح چنان شخص �� . و� باشدرا� شده 

 عَـنْهُ ابوهر�ره  اسيدن � آن سخن برا�ش مقدر � شود. ُ  ا��  َوَسلَّمروايت كرده است كه پيام� اكرم  َرِ�َ  َواٰلِٖه َيِْه  اُهللا �َل فر�ود:  َصّ�َ

ل خداوند متعال گو�د كه از آن خ� ندارد و به هم� د� ای � رضای خدا چنان �له اطرای � همانا �� بنده

نافرما� خدای متعال � گو�د كه ح� از آن خ� ندارد و به  دربرد. و �� بنده چنان �له ای  درجات او را باال �

 ) 4813حديث  189ص  2(مشكات ج  هم� د�ل مدام در جهنم � افتد.

  :بد �را نابود كرد  صحبت

دعوت در واقع، ز�ان بايد �سيار با احتياط استفاده شود. نقش  شد. بيان حديث مبارک دل انگ�ی  رسول! �شقانای 

، بايد دعوت اسال�به منظور توسعه ذهنيت حفاظت از ز�ان �سيار حيا� است. با توجه به �يط مذه�  اسال�
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ادر بر در�اره یمد�  به يک شگف� فعا�ت های مذه� را به وفور ا�ام دهيم و هم�شه از معا�ت بد دوری كنيم.

دوس� با  گوش كنيد: ي�ى از برادران اسال� بعد از نابود شدن توسط دوستان بد، توفيق اسال� خوشبخت

َيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّمارادتمندان رسول اكرم  اُهللا �َل " بود. او در اثر �ستان جوهربه نام " كرا�او اهل منطقه ای در  .نصي�ش شد َصّ�َ

و اين  مند بود عالقه �سيار او به آهنگ گوش دادناتالق بداخال� و گناه گ� افتاده بود. معا�ت با دوستان ناباب در ب

عالقه به حدی افزا�ش يافت كه خودش �وع به خواندن در برنامه های �تلف كرد و �ورد تقدير �ردم قرار گرفت. 

گف� و دروغ گف�  فحش رده بود كهك �دت چنان به گناه او ،او بود �ر روز�ره عالوه بر اين، ��ف ماری جوانا

روزه  سه ب� ا�ل� جتماعا"اين افتخار را داشت كه در  2005. خوشبختانه وی در سال � آمدديگر در نظرش گناه ن

ُة اِهللا �َلَيْهغوث پاک  �ر�د، در آ�ا �و�ان شهر ،مدينه االو�اء كه در دعوت اسال� "ا�ام �ش سنت د، اما �س از وش َرْمحَ

و به گناهان خود ادامه داد، روزی به  �وع كرد دوستان ناباب با هم صحب� با بازگشت از �فل مذه�، بار ديگر

رفتار  ورد و مانند ديوان�ن در خانه خود� آي�باره دچار بيماری روا� شد كه به خاطر آن سوره فا�ه را هم به ياد ن

توا�ست غذا �ورد � ا�ش به حدی بدتر شد كه به د�ل بيماری ن، ح� دا�ستپدر و مادرش را دشمن خود  � كرد،

و �وابد، �ا�ام در بيمارستان روا� �س�ی شد، مادرش نتوا�ست ��ش را در اين وضعيت ب�يند. و مدام برای او 

ش �وع به را ا�ام دهد. مادر كه �ری خواهد را در خواب ديد كه از او � بزرگواریش� مادرش �رد  .د� � كرد

خوب شد. و  جس�از نظر  به بهبودی كرد و �وع حال آن برادر اسال� �ر،كرد. به بر�ت آن  �راجرای روزانه آن 

ارادتمندان  با دوس� با در آ�ا .سفر كرد تا س� را بيا�وزد قافله مد� دعوت اسال� روزی فرا رسيد كه با ا�مد هللا

َيْهِ رسول اكرم   �َل  اُهللا  َوَسلَّم َصّ�َ و در ح� ا�ام  �دت دادپره� از گناه را پيدا كرد و خود را در �يط مذه�  ذهنيت ،َواٰلِٖه

"اعمال نيک" ياد �  (كه اكنون به نام مد� انعامات�� از  به زمامدار (نماينده) دعوت اسال�فعا�ت های دي� 

 شد. نصوب) مشود

 انو دوست صحبت ها تا در �ورد ما را به فكرفرو � برد،ه در باال ذكر شد ك ح�ي� ای شيفت�ن صحابه و اهل بيت!

ح�ت مف�  !بد ما باشد با دوستان ب�ند�شيم. ��ن است د�ل دوری از �رهای خوب، معا�ت باری ديگر خود

 �َلَيْه ا�د يارخان  اِهللا مند و معا�ت با نيكو�ران ز�انمند، سود انبد با معا�ت "هرگز ا��ن ندارد كه� فرمايد:  َرْمحَُة

از �شک  در�افت � كنيد.، بلكه فقط گرما و دود در�افت �واهيد كرد �شک در هم�ش�� با آهنگر، خوشبو� .باشد

تا حد ا��ن از معا�ت بد " : فر�ودند. در ادامه � شو�د خوش بوو نه دود، بلكه فقط  به شما م�سدنه گرما 

 دوس� با .كند را حفظ � يتز�را دين و دنيا هم صحبت نيک اختيار �ن،� كند.  نابودرا  يانب�ه��د، ز�را دين و د

 ) 591ص  6(مرآت ج  "برد. ايمان را از ب� � ان ناباب،دوست �ش�� باهم .گ�د � ت رامار جان
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ُة اِهللا �َلَيْه ح�ت �والنا رو�  فر�ودند َرْمحَ

 بِت طالِح تُرا طالِح ُكَندُصح    ُصحبِت صالِح تُرا صالِح ُكَند

 ) 22ص  1نوی ج ث(م (يع� هم�ش�� با شخص خوب شما را خوب و همرا� با شخص بد شما را بد � كند.)

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�

  : پاک كردن سخنان از بيهوده گو� توصيه ای برای

احياء "های �تلف دوری كنند، در  و بدی سخنان بيهودهو از  رده خواهند گفتگوی خود را �م ككسا� كه �برای 

��  هم كه سخ� )3 ��ال مفيد سخن )2 ��ال �� سخن )1 چن� آمده است: گفتگو چهار قسم است: "العلوم

اول كه ��ال �� است پره� از ���ه نوع  بايد هم�شه. كه نه �� است و نه مفيد سخ� )4 و و هم مفيداست 

 است و قسم چهارم شا�ل دسته  الزم ،مفيدهست هم�� و هم كرد. همينطور خودداری از ���ه نوع سوم كه
ً
��ال

است. بعد از همه اينها فقط نوع  ز�اناتالف وقت در چن� گفتگو� ن� نو� از نه سودی دارد ونه ز�ا�.  كه بيهوده

 �ش ك� از آنو فقط  ز�انمند استدرصد ���ه  75 سه چهارم تمام اقسام ���ه، يا. يع� يمانددوم ���ه با� م

برتری و پا� خود و  بيان، خودستا� به معنای دروغغيبت، تهمت،  ،ر�ا�ریترس خفي� از  كه در آن هم مفيد است

و نعوذباهللا در  وجود دارد  گفتگوی مفيدغ�ه وجود دارد. عالوه بر اين، ترس از وارد شدن به گفتگوی بيهوده در ح�

كه ا�سان اغلب از آن � خ� � ماند.  ندس�ه. اين بدی ها آنقدر جز� ن� وجود داردگناه  ا��ن ارت�اب اين �ورد

 )138، ص 3(احیاءالعلوم، ج  بنابراين، ا�سان هم�شه در ح� ���ه مفيد با خطرا� �واجه است.

  :را �ا آورد  ذِْ�ُ اهللاد، اگر ك� ���ه دنيوى كر

َيْه  د بن سلمه ادا�س�ند. هن�� كه سيدنا �� دنيوى را هم خوب ن سا�م���ه ح� سبحان،  وندخدا نيک بند�ن  َرْمحَُة اِهللا �َل

ْ  و ُسبْٰحَن اهللاِ  « آن از �س پرداخت، � دنيوی گفتگوی به � ـِ ُد لـَحمْ ـاَل  اهللاُ و هِ ـل َآل اَلَٰه اِّالَ را � خواند و � گفت: "پ�ش�نيان ما » اهللاُ اَکَْرب و◌َ

دا�س�ند ، مگر اينكه در آن � دنيا� را هم خوب ن سا�مخدای متعال كه از دنيا رفتند) گفتگوی  بند�ن نيک(يع�: 

 )190(تنبیه املغرتین ص  كنند."سخن ني� شا�ل 

  : بروداز ب�  تر� نظروق� 

سيدنا شيخ معروف  همانطور�ه .باشد�رده نرا از او دور  نظر ر�ت خودداوند متعال ا�سان پرحرف بايد ب�سد كه خ

 ."� بهره كند از ياری و مدد خود كه خداوند متعال او را باعث � شود : "گفتار بيهوده ا�سانفر�وده َرْمحَُة اِهللا �َلَيْهكر� 

 )190(تنبیه املغرتین ص 
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  :و درک دينحسن اخالق  از �روم

بنابراين او يقينا بد�ت و  اخالق و فهم دين است. ز�وت داشته باشد، �ری از در ا�ور دنيوی هر قدر هم كه منافق

 اُهللا �َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّمپيام� اكرم  بيچاره است.  فر�ودند: منافق هرگز ن� تواند اين دو خصلت را در �موع داشته باشد: َصّ�َ

  ) 2693حدیث  313ص  4ی ج ذ(ترم درک دين )2حسن اخالق   )1

  :�شيمان � شود  اغلبگو�نده 

و هر �ه �بور و امنيت،  است و سكوت آرا�ش نت (يا ز�با�)علم ز�"عر� چن� است:شعرنصيحت آ�وزتر�ه يک 

 ا��ن �شيما� بعد از اما واهد شد.� �مند�به خاطر سكوت دچار  شخص به صحبت شديد ز�اد صحبت ن�نيد.

  )116ین ص غافل(تنبیه ال ".�منده شدن وجود داردوكردن  صحبت

دچار �مند� � شو�د، زما� كه وقت و  سكوت كم� با كه يک حقيقت استدر واقع اين  برادران عز�ز اسال�!

به� و با خود بگو�يد " دو�يا در دل �شيمان ش كنيدبايد چندين بار عذرخوا�  "حرف زدن"به د�ل �دت به  بيوقت

 م، فال�و�ز�ش ششود، �دد م باعث شد كه شخص �اطب منصحبت كرد چرا كهزدم.  حرف ن� فالن جا بود

سيدنا �مد  "و غ�ه. جر�ه دار شودهم  احساسات خودم، ب�يندد، فال� صدمه ن، فال� احساس بدی كناراض گردد

ُة اِهللا �َلَيْه �رحا �بن ن  ب� عزت و وقاراز " به د�ل ز�اده روی در صحبت كردن،  :ه استكرد �سيار خو�نصيحت   َرْمحَ

  ) 52قول  60ص  7موسوعه ج  عبن ابی الدنیا مال مت ص(ال د."رو� 

 : به� از �شيما� بعد از حرف زدن است حرف نزدن �شيما� از

�م  � �س از�شيما همچنان و "است "حرف زدن"به� از �شيما� بعد از  "حرف نزدن"درست است كه �شيما� از 

 دچار �ش� � شود و  كه پرحر� كندز�را هر كس  .خوردن است در به� از �شيما� �س از ز�اده روی، خوردن
ً
دائما

د، او اغلب از چا� رنج � برد و به انواع بيماری ها مبتال براز ب� �  خود را معده، دارد پرخوریك� كه �دت به 

� شود. برای اينكه  "�ا پا بيمار"از بيماری ها در امان بماند، �س از پايان جوا�  � شود. ح� اگر در جوا� تا حدی

 كتاب ي�ى از فصول ج� اول» گرسن�"فضائل با ��ات ز�اده روی در غذا خوردن و درمان چا� آشنا شو�د، 

  . مطالعه كنيدرا  فيضان ا�سنت
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  : �مند� را �مل كند بايد پرحرف شخص

�مند� را �مل  � رود بدنام � شود و شخص پرحرف بايد یبد كه جای هر كس  به بار � آورد،بد تبا� صحبت 

َيْهحكيم  لقمان اسيدن همانطور كه در�اره ی. كند َيْه،ا�شان گفته شده است َرْمحَُة اِهللا �َل  : ای ��!خود فر�ودبه �� َرْمحَُة اِهللا �َل

برود بدنام  جای بدیهر�س به  )2 و ازو در امان ن� باشدهم�ش� شود،  بدی دوس� كند و با او شخص هر�س با )1

  )115ین ص غافل(تنبیه ال .�منده � شودهر كس ز�ان خود را حفظ ن�ند  )3و � شود

  :هر كس قبل از سخن گف� ب�ند�شد از گفتگوی بيهوده خودداری � كند

چن� خود توجه كند.  �رخود را تلف ن�ند و به  خصلت �قل اين است كه قبل از سخن گف� ب�ند�شد و وقت 

 عَـنْهُ ابوذر غفاری  اسيدنبرای پرحر� و بيهوده گو� پيدا خواهد كرد!!  فرص� شخ� چطور ُ  ا�� روايت كرده است  َرِ�َ

 َوَسلَّم كه از پيام� اكرم  َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اُهللا ـالَمتابها� كه بر سيدنا ابراهيم ابراهي� (يع� ك صحيفه هایدر  : پرسيدم َصّ�َ  الـّسَ  عَـلَيْـِه

 اُهللا �َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّمپيام� اكرم  ؟چه �وضو�� وجود دارد )نازل شده است پندها و اندرزها �شكيل  تما� آنها ازفر�ودند:  َصّ�َ

از ز�ان وباشد ل ع� خود آ�ه است كه از اوضاع و احواالزم بر �قل  ي�ى از آن نصايح اين است كه شده بود.

       1(هللا والون کی باتین ج  . به جای حرف زدن عمل كند و ���ه او حاوی صحبت های بيهوده نباشد.خودحفاظت كند

  ) 222ص  1حلیة االولیاء ج  ، 319ص 

 :بيمار �طا� بهبود يافت

 ْ � ـِ ُد لـَحمْ ـاَل  �ت ب��د:گوش دهيد و  "مد� "ح�يتبه  بر�تی درک اين است. برا چقدر با بر�ت�يط دعوت اسال�  هـل

 دعوت اسال��يط  �� اش به توفيق معا�ت با خوش كه از )ا�ند( قديم �نپوري�ى از برادران اسال� اهل 

حاصل �ت درمان قرار گرفت اما هيچ بهبودی  به �راتب . مادر�زرگ مادری او به شدت بيمار بود. اودست يافت

او  ی زنده � ماند،كه او از �طان رنج � برد. عالوه بر اين، آنها گفتند كه او فقط چند روز :. پزش�ن گفتندن�رد

هفت� سنت  اجتماعبا تو� به خداوند متعال در  شاز اين خ� وحش�ناک شو�ه شد. وی برای د�ی شفای مادر�زرگ

هر آن ك� كه در دنيا مادر�زرگ عز�زم را به فضيلت  يا اهللا متعال!" ��ت كرد و د�ی خ� كرد. دعوت اسال�

 �شد� بر�تفردای آن روز، وق� به ديدار مادر�زرگ خود رفت، �سيار خشنود شد كه  ".�بوب توست شفا بده

 َوَسلَّمپيام� اكرم  �شقاندراجتماع در ب�   َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اُهللا به �شس� بود بلكه و مادر بزرگش نه تنها قادر  !ظاهر شده َصّ�َ

  .تندرست شده و�وع به راه رف� كرده بود

  )647(وسائل بخشش ص 
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  :هيچ بيماری العالج ن�ست 

��ـلَن اـ بْحٰ ـ ُس  َوَجّلَ  هل  ،�واهد �طان هم درمان � شود. همانا برای هر بيماری او تعا� . اگرقادر استبر همه چ�  خدا ! عَّزَ

كه پزش�ن هنوز درمان چندين بيماری است �وضوع متفاو�  . با اين حال، يکداردوجود  عال� ،جز پ�ی و �رگبه 

هيچ  هنوز ما"را كشف ن�رده اند. بنابراين به� است به جای اينكه بگو�يم فالن بيماری العالج است، بگو�يم: 

ل، اگر خداوند متعال �واهد، به هر حا ."درما� برای اين بيماری ندار�م يا پزش�ن هنوز درمان آن را پيدا ن�رده اند

شود. همچن�  بيمار �رگ �وجب كه همان دارو اين احتمال وجود دارد شفا � شود. در غ� اين صورت،سبب  �دارو

  �شاهده � شود كه با وجود �و�ز صحيح پزش�ن، بر� از بيماران دچار عوارض جان� آن � شوند. 

  : شفای معنوی �طان

. نيداضافه ك آن آب در صورت نياز بهرا دم كرده ،  ، آب"سوره �ر�م"قبل و بعد از  ن درود ابراهي�با يازده بار خواند

 شَ ادامه دهيد.  بدون وقفه را روزانه به مدت چهل روز عملبيمار بايد تمام روز آن آب را بنوشد. اين  ـ�آءَا�اِْن بيمار  هلـل

  .)ين �ر را كند و آب را به بيمار بدهدشخص ديگری ن� � تواند ا(همچن�  شفا � يابد.

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�

 :آدم نادان تا زما� كه سكوت كرده است شناخته ن� شود

از ب� � رود  هيب�ش�� سكوت آدم ها را � ترساند. با اح�ام به شما ن�ه � كنند اگر ك� هم�شه صحبت كند، 

َ�لَيْهابراهيم ��  چنا�ه .حرف ها�ش "� ارزش" تل� � شودو  ُة اِهللا  : "اگر ك� تأ�ل كند، ك� را كه فر�وده است َرْمحَ

برای  و ز�نت ز�را سكوت برای ��م � يابد، تر از ساير حا�ان در �ا�سو با ابهت  اغلب ساكت باشد، باوقار

 )190ین، ص رتاملغ (تنبیه "است. جاهل پوشش

 : )واقعهاگر خورشيد تا نيمه شب غروب ن�رد چه؟ (

 َوَسلَّماهللا ای شيفت�ن رسول   َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اُهللا . وق� ا�سان �وع به صحبت � حفظ � شوددر واقع، كرامت با سكوت  !َصّ�َ

اما هرگز صحبت ن� كرد.  � �شست اِهللا �َلَيْه َرْمحَةُ  امام ابو�وسف اكند، عقلش آش�ر � شود. � گو�ند شخ� با سيدن

 �َلَيْهسيدنا امام يوسف   اِهللا از  �س "هم�شه ساكت � ما�. توسوا� نمي��؟  وقت ي�بار به او گفت: "چرا هيچ َرْمحَُة

 اهللاِ  ؟ امام ��مكردافطار  زما� بايد چه روزه را بگو برايم پرسيد: خوب او ،حرف اين ش�يدن فر�ودند: وق�  �َلَيْه َرْمحَُة
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خنديد و  َرْمحَُة اِهللا �َلَيْهشود؟ امام ابو�وسف  پرسيد: اگر خورشيد تا نيمه شب غروب ن�ند چه � او خورشيد غروب كرد،

  ) 251ص  14(تاریخ بغداد ج  گفت: سكوت تو به� بود، اين اش�باه من بود كه تو را به سخن گف� واداشتم.

  بودم!  الل �ای �ش 

 َوَسلَّماهللا ای ارادتمندان رسول   َواٰلِٖه  اُهللا �َلَيِْه اگر توجه شود، ناب�نا اين �ز�ت را دارد كه از گناها� مانند تماشای فيلم و  !َصّ�َ

 به تن دارد و به طور خاص» �تنيمه « �اس های آش�ر شخ� كه ، ن�ه كردن به زنان غر�به، زانوها و ران��ال

د متعد آفت هاین� از  شخص اللماند. به هم� ترتيب،  و غ�ه ، �صون � به �� جوان جذاب وا�شه ن�ه كردن

 عَـنْهُ صديق اك� سيدنا در امان � ماند. اول� خليفه �سلم�، ز�ا� ُ  ا�� و فقط �  الل � بودم !ای �ش " :فر�ودند َرِ�َ

 )87، ص 10، ج (مرقات املفاتیح "را ا�ام دهم. ذِْ�ُ اهللاتوا�ستم 

  :! او الل � بود�ش

 َوَسلَّمآمده است: صحا� پيام� "احياء العلوم"در   َواٰلِٖه  اُهللا �َلَيِْه  عَـنْهُ ، سيدنا ابودردا  َصّ�َ ُ  ا�� : اگر فر�ود و ز� پرحرف را ديد َرِ�َ

 )142، ص 3(احیاءالعلوم، ج  ش به� بود.برا� ،بود الل �

  : �ساز�م آرا�ش را منبع چگونه خانه

 َوَسلَّممبارک پيام� اكرم از فر�وده های صحا�   َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اُهللا َعـنْهُ نا ابودرداءسيد ،َصّ�َ   ُ  ا��  � توان درس های مه� گرفت، َرِ�َ

 آن دسته از خواهران اسال� كه از گفتگوی بيهوده، طرح سؤاالت غ� �وری، سوء ظن و غيبت خودداری
ً
 �صوصا

 ياد بگ�ند كه چگونه سكوت كنند، �ش�ت خان�، درگ�ی با اقوام، دعوا با ن
ً
� كنند. اگر خواهران اسال� واقعا

خانواد�  �ش�ت اك� � شود، ز�را آرا�ش منبع مادرشوهر و غ�ه و �سياری از �سائل ديگر حل � شود و تمام خانه

   .به د�ل استفاده نادرست از ز�ان ا�اد � شود

  :يک �ست قابل توجه از رسانه های اجتما�

�س  : اگركرده كهيک �ست قابل توجه از رسانه های اجتما� در اينجا با ك� اصالح ارائه شده است. دخ�ی نوشته 

، ح� يک "خانه سا�ندان" در كشور وجود نداشت. �س داده � شد دخ�ان، حق نگهداری از پدرومادر به از ازدواج

در اين  است كه دخ�ها هم مادرشوهر و هم پدرشوهر را پدر و مادر خود بدانند، اين �قالنه:ی پاسخ دادن، ��آاز 

  داشت چه برسد به كشور.  �واهد در تمام دنيا وجود ی سا�ندا�هيچ خانه  صورت
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�يط  درازی كرده و ز�ان مادرشوهر و خواهرشوهرشانبا  كه شده آن دسته از زنا� در فهماندنس�  فقط در اين �ست

 خانواده دوستانه خانه را خراب � كنند. در غ� اين صورت، در جامعه ما تعدادی از زنان ن� هس�ند كه ظلم و ستم

  خود را �مل � كنند. شوهر

  :راه ح� برای رفع دعوای عروس و مادرشوهر 

زند و به نايد ح� يک �مه حرف اگر مادرشوهر �ز�ش � كند، عروس فقط بايد ص� داشته باشد. در جواب ب

 خانه پدریدر دهد ون�شان  ش راخشم و �سه شوهرش ش�يت ن�ند و با �ز�ش فرزندا�ش يا دور انداخ� ديگ

 شَ خانواده  همه �ش�ت داخ� گو�د.نچ�ی  خود ن� در اين باره به تدر�ج حل خواهد شد. به هم� ترتيب،  هلـلـ�آءَا�ِاْن

 نبايد تال� كنداگر عروس با ماد
ً
عضو خانواده و  هيچ بهفقط بايد سكوت كند و  ،رشوهر دعوا كرد، مادرشوهر اصال

 شَ   ح� به ��ش ش�يت ن�ند. "، او حاصل �نطبق اين �ب ا�ثل "ساكت بمان، خوشبخ� صد برابر  هلـلـ�آءَا�ِاْن

ل شود، دعوای عروس و مادرشوهر خي� زود پايان � ه! اگر اين راه حل به معنای واق� آن دنبابلآرا�ش خواهد يافت. 

  .خواهد شد شآرا� منبع يابد و خانه

َيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّمپيام� اكرم  ديدار   اُهللا �َل   :به بر�ت سكوت َصّ�َ

دعوت اسال� من�� شده بود گوش  ا�دينه ه�كتبكه توسط  اهميت سكوتصو� به نام  نواريک خواهر اسال� به  

ْ  !و �وع به سكوت كرد. در عرض سه روز متوجه شد كه بيهوده صحبت � كرد داد  لـَحمْ ـاَل � ِـ ُد  شبه بر�ت سكو� هـل

به چه اطاعت "، به نوار صو� به نام سخنان بيهودهاز پره�كرد. او در سوم� روز  ديدن خواب های خوب�وع به 

د. وق� شب خوابيد، �وع به ديدن حادثه ای در خواب من�� شد گوش دا ا�دينهكتبه �كه توسط  چ�ی ميگو�ند"

 َوَسلَّم ذكر شده است. صحنه جنگ بود. پيام� اكرم  صو�كرد كه در نوار   َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اُهللا صحا� عز�زش سيدنا حذيفه  َصّ�َ

َعـنْهُ    ُ  ا��  عَـنْهُ رسد، سيدنا ابوسفيان  � های �فران به منظور جاسو� از دشمن � فرستد، وق� به خيمه را َرِ�َ ُ  ا�� (كه تا  َرِ�َ

 عَـنْهُ  ب�ند. برای استفاده از اين فرصت، همانطور كه سيدنا حذيفه رئ�س آنها را � ،آن زمان �سلمان �شده بود) ُ  ا��  َرِ�َ

َّ  ، اين قول پيام� اكرمكمان � گذاشت را روی ت�  اُهللا �َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسل  اطاعت ازبه  به يادش آمد كه "كفار نبايد بفهمند". مَصّ�َ

 َواٰلِٖه َوَسلَّم پيام� اكرم فر�وده  اُهللا �َلَيِْه لَّمس�س وارد بار�ه مبارك پيام� اكرم  .ت� �ف نظر كرد از پرتاب َصّ�َ  َوَس  َواٰلِٖه َيِْه  اُهللا �َل  َصّ�َ

ْ شد و گزارش عملكرد را ارائه كرد.   ـَحمْ ـاَل � ِـ لُد   پيام� اكرم  ارديدتوفيق  به طور واضح در آن خواب، خواهر اسال� هـل

 َواٰلِٖه َوَسلَّم  اُهللا �َلَيِْه ْ  ).تار بود �نظرش( تمام صحنه های ديگر نصي�ش شد دو صحا� ! وَصّ�َ � ِـ ُد لـَحمْ ـاَل تالش سه روزه  باتنها  !هـل
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 َوَسلَّم پيام� اكرماكرام  از گفتگوی بيهوده، از پره�  َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اُهللا تمام آرزوی من اين است  � گفت: و برخوردار شد! َصّ�َ

  م.ننز يهوده ایهيچ وقت حرف ب كه

   اهللا! كرون � نه كب� فا�و بات

   ی رات�دن اور م ا�م ےگزر�س ذكر� 

  خدايا ! من نہ كنم ��ے بے �ر سخن

  فقط ! بگزرد در ذكر روِز من و شِب من

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�

  :ز�ان �سيار ز�اد است آفت های

 َوَسلَّم صحا� پيام�  اُهللا �َلَيِْه َواٰلِٖه  عَـنْهُ بن �سعود اعبداهللا  ا، سيدنَصّ�َ ُ  ا�� � فرمايد: �سلط بر ز�ان ب�ش از هر چ� ديگری  َرِ�َ

گناهان  بار �سيار ز�اد هس�ند). ز�ان از همه اعضای بدن در سنگ� كردن های ز�ان آفت كه د�لاين ست (به الزم ا

خطرناک تر است. حفظ تمام اعضای بدن از گناهان �وری است (اما در مقا�سه با ساير اعضای بدن) �راقبت از 

 است. �ز�ان و كن�ل آن از همه مهم� و �ور�

  :افتادگر�ه  زار زار به عمر بن عبدالعز�ز

َيْهابوعبداهللا  اسيدن َيْه  عمر بن عبدالعز�ز اسيدندرمقابل  ش�يدم كه يک ��م :"گفت َرْمحَُة اِهللا �َل  سخ�ا��وع به  َرْمحَُة اِهللا �َل

ْ   عمر بن عبدالعز�ز اسيدن." است ناطق يک ��م يک ��م خا�وش ن� مانند" وگفت: كرد  �َلَي  اِهللا  "بنظر من،فر�ود:  هَرْمحَُة

��م ساكت فقط  ، اما� رسد فائده ��م سخنگو به �ردم ازاز ��م خا�وش است، ز�را  افضل تر��م ناطق در قيامت 

با ش�يدن اين سخن،  "هس�؟ ناواقفای ام�ا�ؤمن�! آيا از مفاسد سخن گف� "آن ��م گفت:  خود نفع � رساند. به

َيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّمَص  عمر بن عبدالعز�ز اسيدن  اُهللا �َل    ) 648قول  345ص  7مت ج ص(ال به گر�ه افتاد. زار زار ّ�َ

  متعال او را بيا�رزد و به فضيلت او ما را بدون حساب ببخشد! اهللا

ْ �مِ  ِ الن� بِجَ  ْ� � َ �ِ اہ ْ مِ �� اْال � �ِ  � ِ �َو � ِيْ لََع  � اهللاُ ص�   مَ ل� َس َو  ٖ� ل

  : �يت�ح ح

احتياط و شوق پ�ش�نيان مت� ما �سبت به ترس از اهللا متعال! اما ترديدی ن�ست كه آفر�ن بر  ول!ن رس�شقاای 
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از سوی علمای اسالم در مقا�سه  ني��ش اهل سنت و دعوت به سوی  اندرز دادن، ت�� اح�م ��، سخنان ا�ام

ُة اِهللا �َلَيْه عمر بن عبدالعز�ز ا��م كه از سيدنآن  سخن اين است. با اين حال، افضل تربا سكوت، عم�  آيا از "پرسيد:  َرْمحَ

 �َلَيْهو اشک ر�� ام�ا�ؤمن�  " �ای خود صحيح بودهس�؟ ناواقفسخن گف�  فتنه های  اِهللا متعال  اهللاز ترس 	َرْمحَُة

مفيد است، اما  �سيار سخن گف� برای �ردم نيكو همانا .به اين د�ل بود كه او به عمق سخنان آن ��م اسالم رسيد

: اگر واعظى خوب باشد،. دارد خطرا� اين برای خود گو�نده
ً
�ش به �ب ا�ثل های ز�با ازسخنان و ا��ن دارد مثال

مهارت  ر، يا فقط به د�ل ت�� بسخنوریشيوه �� و روان  درقبالديگران سوی ز و �اطرتقديرا ،برسد او �ی

ازاين همه به او �ی  اين ا��ن وجود دارد كه ،ا برتر و ديگران را �ست تر � داندهای خود يا به د�ل اينكه خود ر

اگر در ز�ان عر� تبحر داشته باشد، برای اينكه ديگران را با ز�ان عر� خود در هن�م سخ�ا� و گفتگو يا  .برسد

به هم� ترتيب، هر كه  .دچار شود�ت تأث� قرار دهد، ��ن است به � استفاده از �ب ا�ثل های عر� و غ�ه 

 چرا كه است. درخطرصدای ز�با داشته باشد، 
ً
كرده و دچار  اغراقكه  كنندچن� افرادی را مي توصيف�ردم ��ا

خود را به جای اينكه ي�ى ازنعمات خداوند متعال ياد كند، به عنوان برتری و كمال  ت�� � شوند و صدای ز�با

صحيح است، و در واقع، واعظى كه دارای صفات  گف�" سخن"علمای اسالم در �ورد  دارهشبنابراين،  .خود ميداند

  � برند. سخنا�ش نفعازاگرچه �ردم  نا�سند آش�ر است، سخن گف� او آزما�� بزرگ و مايه تبا� آخرت اوست،

  :متأثر ساخ�ا�اذ روش های �تلف گفتگو برای 

به �س� خود، اقدا� ش�يع است. افرادی كه با اين  متقاعد كردن آنهان�يجه افراد و در  متأثرساخ�گفتگو با هدف  

بايد  متأثرسازندكه اهل تقوا به نظر � رسند اما هم�شه به خود � با�د و س� � كنند از شخصيت خود ديگران را 

  :از اين حديث مبارک ع�ت بگ�ند

َعـنْهُ ابوهر�ره  اسيدن   ُ  ا��  َوَسلَّم ند كه پيام� اكرمروايت � ك َرِ�َ  َواٰلِٖه  اُهللا �َلَيِْه های �تلف گفتگو را  ك� كه راه" فر�ودند: َصّ�َ

پذيرد  او را � ضها) بيا�وزد، خداوند متعال در روز قيامت نه فر آن ی ازهای �ردم (يع� پ�و به قصد ح�س كردن دل

 ) 5006حديث  391ص  4(ابو داود ج  .ش راو نه نفل

 �َلَيْها�د يارخان مف�   اِهللا ُة  عبارات�وضوع با استفاده از  بيان يکاين حديث مبار�ه فر�وده است:  وضاحت در َرْمحَ

 با هدف  ،��ممع� است كه اين شخص  به اين�تلف، �الت ��، تبديل دروغ به حق،
ً
و  �ردم به دام انداخ��فا

  )439، ص 6(مرآت، ج  هيجان انگ�� پردازد.و  طوال� به سخ�ا� های، آنها را پ�و خود ساخ�
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  :���ه ب�ش�، اش�باهات ب�ش�

و غ�ه دچار شود،  نا�اگف� به �ردم چغ�، است كه به گناها� مانند دروغ، غيبت، آن برای شخص پرحرف بيم

د. سيدنا حسن ب�ی كه به گناها� مانند ظلم، ت�� و غ�ه دچار شو آن � رود ثروتمند بيم شخص همچن� برای

َيْه  �َل  اِهللا هر كس دارا� ب�ش�ی داشته  )2 هر كس ب�ش� صحبت كند خطاها�ش ب�ش� � شود. )1 :هبيان كرد َرْمحَُة

 )117(تنبیه الغافلین ص  � شود. به عذاب مبتالداشته باشد،  بد هر كس اخالق )3 باشد، گناها�ش ب�ش� است.

 :ر باشدتوشه ی سفر بايد همانند نوع سف

 عَـنْهُ ي�ى از اصحاب معروف، سيدنا ابوذر غفاری  ُ  ا��  ، يک بار در حا� كه در كنار كعبه اهللا ��ف ا�ستاده بود،َرِ�َ

بداند كه من جندب بن جناده ابوذر غفاری  ،ن� شناسد �را : هر كه �را � شناسد، �را � شناسد و هر كهفر�ود

: ای �ردم! وق� هر يک از شما فر�ودندآمدند،  گردش ! چون �ردمتز و مهر�انهستم. بيا پ�ش برادر �سلمان د�سو

سفر ن� كند. �س ك� كه � خواهد  توشه سفر،د، بدون فراهم كردن يتصميم � گ�د به شهری در دنيا سفر كن

در ": نددما چ�ست؟ فر�و توشه ی سفرای ابوذر! «�ردم پرسيدند: » به آخرت سفر كند چطور؟ توشه آخرت،بدون 

�ستمندان  بهقيامت به خاطر گرمای شديد روز تار��ى شب دو ر�عت نماز �وان تا از وحشت ق� دوری ك�، 

روز سخت �ات پيدا ك� و برای ا�ور بزرگ ديگر حج �ا آور. دنيا را به دو قسمت تقسيم  آن تا از عذاب بدهصدقه 

س�س  ن�ست. مفيد است وسوم �� قسمتا�اد  اما�ن، ي�ى برای طلب دنيا و ديگری برای طلب آخرت. 

 آرزوهايمآه! غم و اندوه آن روز �را كشته است كه هيچ درما� برای آن ندارم. پرسيدند: آن چ�ست؟ گفت: "فر�ود: 

 )118(تنبیه الغافلین ص  "م.ه ااز عمل خود �فل شد منو عمرم ب�ش� شدهاز 

َعـنْهُ بوذر غفاری رغم اينكه سيدنا ا � برادران عز�ز اسال�!   ُ  ا�� به ك�ت � �سيار پره��ر بود، در �ورد خود  َرِ�َ

�ر خ�ی كوتا� � كنيم و اگر  ره در كه . �س چه بر � ما خواهد آمد؟ ما"ام " من ازعمل خود �فل شدهكه  فر�ود

 ، توهس� تو�سيارا�سان ��� شكسته ای ا�ام دهيم، شيطان اين را در قلب ما القا � كند كه دست و پا عبادت

  را � خور�م و فر�ب شيطانما ن� با خوش باوری �سيار پره��ری، و 
ً
دچار اين تصور غلط � شو�م كه ما واقعا

بايد درس تواضع و فروت� بيا�وز�م و هر چقدر هم كه �ر خ� ا�ام دهيم خود را  ح�يت�رد� با تقوا هس�يم. از اين 

   گناه�ر بدانيم.
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  : در خانهہا �ش سنت  نقش سكوت در ا�اد �يطى ا�ام

افزا�ش � يابد. و  ن� با ترک �دات گفتگوی � �ورد، خنده و رفتار بد، م�لت شما در خانه !اهللای شيفت�ن رسول 

ـ�آءَا�ِاْن شَ متأثر � شوند و خانواده ها از جديت شما  مطابق  ىو ا�اد �يط� كند در د�شان تأث�  "به ني� شما"دعوت  هلـل

�ش سنت در �ورد اهميت سكوت كه در  سنت در خانه آسان تر خواهد شد. از اين رو، با گوش دادن به سخ�ا� ا�ام

ْ  ايراد شد، اسال�  دعوت اجتماعيک  � ـِ ُد لـَحمْ ـاَل ��ـلَن اـ بْحٰ ـ ُس و  كرد سكوت ، يک برادر اسال� پرحرف �وع به �دت هـل  هل

َوَجّلَ عَ  به ستوه آمده بودند، اما وق� او  گو�"بيهوده "های او از �دت او به  . خانواده! به فوائد سكوت دست يافت ّزَ

 از او ب دار شد، به �وع به سكوت كرد، نقش او در خانه مع�
ً
خوشحال  �اری � جست، حاالو�ژه مادرش كه قبال

 باس��  در�اره ی �ر � اثر � ماند. اما اكنون هر�ه ش ن�ودمندس سخن� كرد، گو� هم�شه بيهودهچون�ه او.بود

  كند. ن� كوشد به آن عمل دهد، بلكه � گوش � حرفشنه تنها با دقت به  مادرش گو�د، � سخن مادرش

  برهتا � �و� � وقار ای �ری پياری

  گهر وا� ب� هوجا� � خوش آپ � ساری

  من �و�فزوں � شَود وقار اے حبيب 

  اہل خانہ ہم خوش خواہند بود ہمہ بود ہمہ از شما

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�

  :سؤاالت بيهودهآفات 

لَيْه سيدنا امام �مد بن �مد بن �مد غزا�  ُة اِهللا �َ  های سؤال كہران فائده شما از ديگ گفتگوی ��اطر  :ميفرمايند َرْمحَ

. و با پرسيدن اين نوع سؤاالت، وقت خود را ن� تلف � كنيد و با پاسخ دادن به آن سؤال، طرف غ� �وری � كنيد

واين �فا برای زما� است كه در سوا�ان هيچ بيهوده گو� نباشد  .كندتلف  ش راوق� �بور ميكنيد كه ن� را مقابل

 هن�� كه از بيهوده گو� وجود دارد. معموالوگرنه در اك� سواالت 
ً
كه  ك� و�گو�عباد�ش سؤال  �� در�ارهمثال

او عبادت خود را آش�ر كرده و احتمال دارد جوا�ش سبب ر�ا�ری در عباد�ش اگر جواب مثبت بدهد،  "اى؟ روزه"

، بر�ت در خفابادت شود و ع حذف � در خفات اعبادت او از عباد اگر ر�ا�ری هم ن�ند، باز هم . ح�شود 

شما �  ق�او باعث � و اگر سكوت كند، گو � شوددارد، و اگر پاسخ من� بدهد، دروغ آش�راب�ش�ی از عبادت 

�بور او را  شما . بنابراين،از جواب دادن طفره برود بايد �سيار�وشش كند و اگر ��ن است شما ناراحت شو�دو شود

  . از تو متنفر شوديا  سازد ودروغ بگو�د، حق�  يا خودنما� كند، شما، يا الكه فقط به خاطر يک سؤ ساخته ايد
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در �ورد گناهش و هر چ� ديگری كه از �ردم  سوال كردن  . همچن�،است ديگرآن  عبادات سوال شما در�اره یو�ا 

ر حال صحبت با . به هم� ترتيب، اگر شخ� د�ر اش�با� است پنهان � كند و از گف� آن خجالت � كشد،

به » كردی؟ در �ورد چه چ�ی صحبت �«و » گف�؟ � �«شخص ديگری باشد و �س از آن ���ه، از او ب�سيد 

�� د�� وجود دارد ��ن » ؟� آ�كجا از «پرسيد  ، از او �برميخور�دهم� ترتيب، در حا� كه در راه به شخ� 

 ر بگو�د دچار �ش� � شود و احساس خجالت � كند و اگر راست نگو�دباز � دارد و اگ پاسخ دادنكه او را از

� شو�د. هم� طور چن� سؤا� � كنيد كه نيازی به آن ندار�د و از آن كه  سبب دروغش� شود و شما  ودروغ گ

، پاسخ � وابندا�س� ج اينگونه است كه با وجود و "ن� دانم "اجازه ن� دهد كه بگو�د  شسؤال � شود، �� نفس

 )140، ص 3(احیاءالعلوم، ج  دهد. (نمونه سواالت بيهوده در راه است.)

  : لقمان حكيم احكمت سيدن

 اِهللا �َلَيْهلقمان حكيم  ااز سيدن پرسيده شد: حكمت تو چ�ست؟ او گفت،"هر چ�ی كه نياز ندارم، در �ورد آن ن�  َرْمحَُة

 )345، ص 3(احیاء العلوم (اردو)، ج  ."به آن ن� پردازم، من فائده ن� رساندپرسم، و هر چ�ی كه به 

  :) واقعهاست (يک  دانا� سكوت

منظور من از گفتگوی بيهوده اين نوع سواالت ن�ست، ز�را آنها فقط باعث گناه يا �ر � شوند. �صداق گفتگوی 

ـالَم سيدنا داوود نزدي�بار   مده كهآ َرْمحَُة اِهللا �َلَيْهبيهوده آن رواي� است كه در�اره سيدنا لقمان حكيم  در آن  ،آمد عَـلَيْـِه الـّسَ

 اِهللا �َلَيْهلقمان حكيم  ازمان او زره (يع� س�ی از فوالد كه در جنگ � پوشيدند) � ساخت. چون سيدن تا به حال  َرْمحَُة

" شبه د�ل "حكم� ، اما اوزره را نديده بود، به هم� د�ل از ديدن آن تعجب كرد و خواست در �ورد آن ب�سد

ـالَمسكوت كرد. هن�� كه سيدنا داوود  ّسَ  الـ چه  هزر"�ر ساخت زره را به پايان رساند، �س از پوشيدن آن گفت:  عَـلَيْـِه

َيْهبا ش�يدن آن، سيدنا لقمان حكيم  "برای جنگ! چ� �� است سكوت حكمت است، اما كسا� كه "گفت:  	َرْمحَُة اِهللا �َل

و نيازی به  مبدون اينكه هيچ سوا� ب�سم، از آن مطلع شد"من يع�  "را حفظ � كنند �سيار كم� هس�ند.آن 

 )141، ص 3احیاء العلوم، ج ، 347، ص 3(احیاءالعلوم (اردو)، ج  "نبود. سوال پرسيدن

  � گو�ند ؟  گفتگوی بيهوده چ�ی به چه

َيْهلقمان حكيم  ا: روايت شده است كه سيدن ميفرمايند  ُة اِهللا �َلَيْهَرْمحَ  سيدنا امام �مد بن �مد بن �مد غزا� به  َرْمحَُة اِهللا �َل

ـالَمداوود  اسيدن نزدمدت يک سال در   الـّسَ . وق� معلومات حاصل كند زره در�ارهسؤال  پرسيدن � آمد تا بدون عَـلَيْـِه
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ر اين حالت و در �سائ� از اين قبيل يافت ن� شود، اين آش�ر شدن عيب و ز�ان و دخيل بودن (دروغ و خودنما�) د

  )347، ص 3(احیاء العلوم (اردو)، ج  گفتگو بيهوده است و ترک آن خصلت اسالم است. اين تعر�ف گفتگوی بيهوده بود.

َيْه لقمان حكيم ااطال�� در �ورد سيدن ُة اِهللا �َل   : َرْمحَ

 �َ لقمان حكيم  افضيلت سيدن  اِهللا ُة سوره " به نام فوق العاده است. در جزء ب�ست و ي�م قرآن كر�م، سوره ��ل لَيْهَرْمحَ

  حكمت لقمان را بيان كرده است: 12آمده است. خداوند متعال در آيه  "لقمان
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  )12، سوره لق�ن، آیه 21[کنز االی�ن (ترجمه قرآن)] (قسمت 

(و به  يم؛ما به لقمان حكمت داد تر�ه ك� العرفان:

آور هر كس  ی:) شكر خدا را �ايماو گفت

شكر كرده؛ و آن  �شكند، تنها به سود خو یشكرگزار

)؛ چرا رساند به خدا ن� �ا�كند، (ز كس كه �فران

  .و ستوده است نياز كه خداوند �

  لقمان حكيم كه بود؟

َعـنْهُ آمده است: سيدنا وهب  7ج�  483در �اط ا�نان صفحه    ُ  ا�� َيْهكه سيدنا لقمان  گفتہ است َرِ�َ  �َل  اِهللا  َرْمحَُة

ـالَمبرادرزاده سيدنا ايوب   الـّسَ  �َلَيْهمقاتل  ،مف� قرآن كر�م، امابود.  عَـلَيْـِه  اِهللا سيدنا ايوب  خا�كه او ��  گفتہ است َرْمحَُة

ـالَم ّسَ  الـ ـالَمسيدنا داوود با  َرْمحَُة اِهللا �َلَيْه اواست.  عَـلَيْـِه كسب كرد. قبل از اعالم نبوت سيدنا  ش رااز او دا�شو هم ع� بود عَـلَيْـِه الـّسَ

 الداوود  ـالَمعَـلَيْـِه  �َلَيْه،ا�شان  ـّسَ  اِهللا است. اك�  نظر  . در نبوت او اختالفدادن را متوقف كردفتوا  اما بعد از آن فتوا � داد َرْمحَُة

 ) 917تفسیر مدارک ص  ،423ص  3(تفسیر بغوی ج  و خردمند) بوده وپيام� نبوده است. فرزانهكه او حكيم (يع�  اند اين عقيده برعلما 

  : استبهشت  �دارانن ي�ى از سيدنا لقما

 َوَسلَّمروايت كرده است كه پيام� اكرم  اعَنُْهمَ  اهللاُ  َرِ�َ سيدنا عبداهللا بن عباس   َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اُهللا دوس� سودا� ها  بافر�ود: " َصّ�َ

لَيْه َرْمحَُة اهللاِ سيدنا لقمان حكيم  )1 :هس�ند بهشت �داران اهلسه نفر از آنها  كنيد چرا كه َعـنْهُ سيدنا �ا�  )2 �َ   ُ  ا��   َرِ�َ

َعـنْهُ �ؤذن (پيام� اكرم) سيدنا بالل  )3   ُ  ا��   )11482، حدیث 158، ص 11(معجم کبیر، ج  "َرِ�َ

  : حكمتچهار تعر�ف از 

             آمده است: 484صفحه  7ج�  "�اط ا�نان"وجود دارد. چهار �ورد از آنها در  حكمتتعار�ف �سياری از 
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 حكمت معرفت )3آن عمل شود.  مطابقحكمت آن دا�� است كه  )2 را � گو�ند. فهم ياعقل  حكمت )1

،  شخ� قرار دهد آنرا در قلب  حكمت چ�ی است كه اگر خداوند متعال )4را � گو�ند. �شت� و �ر (شناخت)

 )470ص  3(تفسیر خازن ج  را روشن � كند. قل�ش

  : بود ن� زشک طبيبسيدنا لقمان پ

 �َلَيْهسيدنا عالمه اسماعيل ح�   اِهللا ُة  �َلَيْه: سيدنا لقمان حكيم نوشته است "روح ا�يان"در  َرْمحَ  اِهللا ُة  طبيب و همچن� َرْمحَ

 ) 73ص  7(تفسیر روح البیان ج  بود. حقي� �رد دا�ش و خرد يک

  : ��ات �شس� طوال� مدت در دس�شو�

 �َلَيْهَرْمحَ سيدنا عكرمه   اِهللا َيْه  : وق� ار�ا�ش به توالت رفت، دير كرد. سيدنا لقمان� كند بيان  ُة  �َل  اِهللا : داد � ندا َرْمحَُة

رسد. مد� درتوالت  و گرما به � � بواس� � شودبيماری  و �وجب رساند � آسيب كبد به اينجا در طوال� �شس�

 ) 510ص  6(تفسیر درمنثور ج  خه سيدنا لقمان را نوش�ند و بر در آو�تند.ب�ش� و بالفاصله بلند شو�د. اين �س

  : …اگر ز�ان و دل ��ش شد، �س

َيْهاستاد سيدنا لقمان حكيم   �َل  اِهللا ا�شان  "را ذبح �ن و دو تا از به��ن قسمت ها�ش را بياور. مادهيک بز"گفت:  َرْمحَُة

را ذبح �ن و دو تا از بدتر�ن  ماده ایبز": درخواست كردش دو�اره از او ز�ان و دل را آوردند، �س از چند روز، ار�ا�

ُة اِهللا �َلَيْهاز سيدنا لقمان  وق� استادش در�اره ی اين �رش .او دو�اره ز�ان و دل آورد "ها�ش را بياور. قسمت  پرسيد. َرْمحَ

  »هس�ند. و اگر ��� كنند، هيچ چ� بدتر از آنها ن�ست.د، به��ن نباش نيكوگفت: اگر ز�ان و دل  َرْمحَُة اِهللا �َلَيْها�شان 

 )209ص  10(تفسیر طربی ج  

  : سواالت بيهوده مثال ها� از

  در فالن ��ن چقدر است؟  زم�؟ نرخ آنرا چقدر خر�دی؟ اين را چقدر خر�دی : �ورتپرسيدن بدون 

 پرسيد كه به چه قيمت آن  ين سؤال را �اگر �بور شديد به خانه شخ� برو�د يا شخ� خانه جديدی خر�د، ا

 است؟ (�� خدای ناكرده سؤال صاحب خانه چگونه آد� چقدر است؟ اش اجاره چند اتاق دارد؟ را خر�دی؟

 � توانيد اين پاسخ را  )صاحب خانه � تواند د�� برای باز شدن باب غيبت و تهمت شود. كردن در�اره 
ً
مثال

 است يا خس�س و غ�ه. عص��سيار بداخالق است يا ظا�م است يا بدحجاب يا  در�افت كنيد: صاحب خانه ما
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  آيا  ؟  استچند فرزند دار�د؟�� (يا دخ�) بزرگ� شما چند سا� پرسيدن اينكه:از شخ� كه �القات � كنيد

 ؟ است نا�زد (يا متاهل)

  شما بدون نياز  خر�ده باشد و غ�هو  �وتورسي�تمغازه، ماش� يا  چ�ی مانندبه طور �شابه، وق� شخ�

 از خر�دار سؤال � كنيد. آن مدت اعتبار و�ا ،اقساتقيمت، ماند�ری، مدت  در�اره

  بيچاره ایجزئيات �ر�وط به داروها از بيمار  پرسيدنو از م�� پذيرش در بيمارستان سواالت بيهودهپرسيدن 

��ن است تا حدی كه  ،تعداد �يه ها دن در�ارهپرسي باشد،كرده كه ح� ن� تواند صحبت كند. اگر عمل 

خجالت ن� كشند. ح�  چن� سواال�، بر� ح� از پرسيدن بيمار باشد "�م�ه"قسمت  بيماری �ر�وط به

 عقب ن� مانند.  از �رد ها بيهودهسواالت اين نوع  پرسيدن زنان ن� در

 اوف! اوف!" در هوای گرم  بر� افراد پرحرف ، مثالستاندر �ورد جنبه های من� فصل تا�ستان يا ز�بيهوده  صحبت"

  ."دكنن  قطع �� كنند و�ا ميگو�ند: "از�ک طرف اين روزها چقدر هوا گرم است و از طرف ديگر برق ها را هر �ظه 

 ،گف�: "ا�روز خي� �د است."   با ادادر فصل ز�ستان  به هم� ترتيب 

 فرا گرفتہ بارد. آب همه جا را اين روزها باران ز�اد �": كردن اظهار نظر ، بدون هيچ هد�باشدباران  فصل اگر .

   ".ی كوچه ها نميكندتم� بههيچ توج�  شهرداری مدير�ت

 انتقادهای بيهوده از احزاب �تلف ؛به هم� ترتيب، �ليل � �ورد در ا�ور �� و سيا� بدون قصد اصالح.  

 د، �ح بيهوده كوه و �س�ی آن، توضيح بيهوده خانه ها و جاده ها و... اگر اگر به شهر يا كشوری سفر كرده اي

  بيهوده ن�ست، �س چ�ست؟ یاين گفتگو

 كه كه اگر متوجه شديم با توجه به مثال ها� كه در�ورد صحبت های بيهوده داده شد، ، به خاطر داشته باشيد ا�ته

كه  صحب�خود را از سوء ظن �ات دهيم، ز�را �� اوقات  بيهوده صحبت � كند، بايد مطابق آن مثال ها شخ�

 �ری� شود، بنابراين ، � مع� ن� ماند. ا�ام  گفتههدف مناس� توسط گو�نده  خاطربه نظر ما بيهوده است، به 

   تبديل � گردد. ثواب ، به �رو نه گناه) با نيت خ� دارد  مباح (يع� نه ثواب

  :از اغراق سخت است  برای آدم پرحرف پره�

كه صد در صد همانطور  دنگناه ن�ست، اما صحبت های بيهوده وق� بيهوده � شو حر� پربه خاطر داشته باشيد كه 

به گونه ای كه از �رز "بيهود�" عبور ن�ند،  ،. �ش� اين است كه ا�ام اين نوع ���ه با دقتكه هست گفته شود

در باتالق غيبت و تهمت  گو ن� بيهوده  شخص. ��ب اوقات باعث اغراق � شودز�را اغل �ر �سيار دشواری است.
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چنان�ه  . بنابراين، در سكوت آرا�� وجود داردداخل � شود و جر�ه دار كردن احساسات �ردم به ناحق

  "ساكت بمان، خوشبخ� صد برابری كسب �ن". ميگو�ند

  :نقش سكوت در ا�اد فضای مذه� در منطقه 

اگرچه در�ک  ، يک برادر اسال�"دعوت اسال�" اجتماعدر  سكوتدر�اره   سنت ا�ام �ش از ش�يدن سخ�ا�قبل 

 پرحرف بود. چندان عالقه ای به  ماحول دي� زند� ميكرد،
ً
 كتاس تا نداشت. وق� س� كرد صلوات فرستادنواقعا

 َوَسلَّمَص بر رسول اهللاهر روز هزار �رتبه  در ن�يجه، بودن را �وع كند  َواٰلِٖه  اُهللا �َلَيِْه وقت با  ،. قبل از آن� فرستاد صلوات ّ�َ

. فرستادهزار صلوات  12 در دوازده روز، ارزش خود را در گفتگوهای بيهوده تلف � كرد. �س از آن�ه سكوت كرد،

. روزهای رار گرفتقن� تأث� بدی  ،دعوت اسال� او در حلقه عل� پرحرف او، فعا�ت مذه� �زاج خاطر  به

در حلقه او برگزار شد تا اختالف نظر ب� آنها برطرف شود. با كمال تعجب، به د�ل سكوت او،   مد� شورایگذشته 

 اينگونه گفت: "خي� ترسيدم كه شما �وع به اظرتمام درگ�ی ها به راح� حل شد. "ن
ً
" او با ابراز خوشحا� �احتا

د�ل �اد� بيهوده  كہ بہدر اصل �وضوع اين است شما به ما آرا�ش داد."  سكوت  ما�ث كنيد و اوضاع بدتر شود، ا

  . �ر�ب � شدو ...  "مد�"شورای به گفتگوی بيهوده، �يط  او او و �دت بد

  :دي�سالح مد� برای اعمال 

بنابراين، هر كه ار مفيد است. �سي اعمال دي� ن�دقت كرده ايد! �ات از گفتگوی بيهوده برای  برادران عز�ز اسال�!

ز�اد حرف � زند، ���ه ديگران را قطع �  كه هر كس و ساكت باشد. سنجيدهبايد  در هر حالسنت است،  مبلغ

خصوصيات، ترس از  اين � زند، بر � چ�های كوچک �ث � كند، به خاطر همه ك� حرف حرف ب�كند، 

، دفع شيطان است برای سالحچن� شخ�، از سكوت كه به��ن  خواهد داشت، اعمال نيكش وجود متأثر شدن

 َوَسلَّم. پيام� اكرم �روم است  َواٰلِٖه  اُهللا �َلَيِْه . ز�را �ن سكوت"به ك�ت فر�ودند:  كرده،وصيت  به سيدنا ابوذر غفاری َصّ�َ

 )4942، حدیث 242، ص 4(شعب االی�ن، ج  "د.كن�  تشيطان را دفع � كند و در �رهای دي� كمك

  اهللا اس � په� ايمان په �وت ديدی

  نقصان �ری سبب � هو سنت ن� �

  خدايا ! قبل از�ں با ايمان خاتمہ ك�

  نقصان رسد بہ سبب من س�ِت�� را

  )  178(وسائل بخشش، ص 

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�   َص�
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  : ر حرف � زندا�ق بدون فك

 و �قل اول فكر � كند و بعد حرف � زند و ا�ق هر چه در دها�ش � آيد به ز�ان � آورد. برادران عز�ز اسال�!

ُة اِهللا �َلَيْه برا�ش مهم ن�ست كه به خاطر آن �ق� شود. سيدنا حسن ب�ی : در ميان �ردم �شهور بود كه � فرمايند َرْمحَ

اين را بگو�د يا  كہ�شورت � كند. يع� اول فكر � كند قل�ش ، پ�ش از سخن گف� با استقل�ش ز�ان �قل �شت 

ز�را او هيچ  ی قل�ش است،نه، اگر به نفعش باشد حرف � زند وگرنه سكوت � كند، از طر� ز�ان ا�ق جلو

 )115(تنبیه الغافلین ص  ندارد. او فقط هر چه در دها�ش � آيد به ز�ان � آورد. ششا�� برای �شورت با قل�

 : يابد سامان � �رهايت �واظب ز�ان باش، همه

 �َلَيْهسيدنا يو�س بن عبيد  هر�س در �واظبت از ز�ا�ش �وفق شود، تمام �رها�ش سامان � يابد.  اِهللا : فرمايند �  َرْمحَُة

 )137، ص 3،  احیاء العلوم، ج 339، ص 3(احیاءالعلوم (اردو)، ج  هر كه ز�ا�ش خوب باشد همه �رها�ش خوب است.

  : �ن اول فكر �ن بعد صحبت

�شيمان � شود، به هم� ترتيب  ، فر�ب خورده و ازخر�دشهمانطور كه شخ� به د�ل سهل ان�ری در هن�م خر�د

ُة اِهللا �َلَيْهبزرگواری استفاده � كند �شيمان � شود. �ردی  شاز ز�ا� ال�ورتفردی كه ب گفتگوی خود ": د� فرماي َرْمحَ

    خوب ��فك�، قبل از  ��ف ميخوا� مالت را (يع� سخنت را) را مانند مال �فوظ نگه دار، و هن�� كه

 "فكر �ن.

  : طر�قه فكر كردن پ�ش از سخن گف�

 َواٰلِهٖ پيام� اكرم  هرگز از ز�ان به خاطر داشته باشيد كه ای شيفت�ن رسول اهللا!  �َلَيِْه  اُهللا ای  �مه بيهوده هيچ !َوَسلَّم َصّ�َ

طرز تفكر قبل از صحبت �  ! ما هم پ�ش ازسخن گف� فكر ميكرديم.. ای �شہو هيچ�ه قهقه نزد ہب�ون نيامد

آيا من ك� را به  باشد كه قبل از گف� �مات، از قلب خود سؤال كنيم كه "هدف از گف� آن چ�ست؟ گونهتواند اين

آيا  اين چ�ی را كه � خواهم بگو�م ا�ام � دهم؟آيا برای من يا ديگران فايده ای دارد؟ دعوت � كنم؟ ني�سوی 

؟ سيدنا عالمه بيا�امدبه دروغگو� كه ؟آيا سخنان من مبالغه آم� است  ثوا� كسب خواهم كردبرای گف� آن 

 �َلَيْه�والنا مف� �مد ا�د � اعظ�   اِهللا اگر "ت��ح كرد:  كه به دروغ � ا�امد، مبالغه ضمن بيان مثا� از َرْمحَُة

او همچن� بايد فكر كند كه  )519ص  3(بهار رشیعت ج "، دروغگو است.دمكه هزار بار آم بگو�دشخ� يک بار آمده و 

آيا ك� از اين �له من صدمه كرده ام؟ از ك� غيبت كرده ام؟ تعر�ف  كردهچاپلو� به دروغ  كہك� را  آيا من
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 درح� عصبانيت، بعد از سخنان آيابه سبب ندامت از سخنم نو�ت �شش خواس� �واهد رسيد؟  �ند؟ آيا� ب

ح� �س از فكر  واهم كرد؟�راز خود يا ديگری را فاش �ورت به �س گرف� سخنم �واهم شد؟ آيا  ،پرخاشگرانه

ح� در اين صورت ن� در گف�  ،� نداردو گنا ثوابقبل از صحبت، اگر معلوم شود كه هيچ سود و ز�ان و  و كردن

اگر�ه  ،فايدهگف� اين گونه سخنان بيهوده و بي درز�ان  ز�ت دادن بهاين سخن نو� �ر وجود دارد، ز�را به جای 

ُسْوُل اهللا نيت ثواب ٌد ر� ُ �َلَيِۡه واٰلِٖه َوَسلََّم ( َالٓ اِلَٰه اِال� اهللاُ ُمَحم�  ا��  اين �ر سوديد و�ا صلوات بفرس�يدبگو� ٓ )َصّ�َ
ً
 مندی است، قطعا

 . رساند �كه شما را به بهشت  تان استاستفاده از وقت طر�قه ی و اين به��ن
ً
از دست دادن چن� ثواب عظيم  مطمئنا

  است . ا�شا�، �ر بزر�

  ذكر و درود هر گهری ورد ز�ان ر�

  م�ی فضول گو� � �دت ن�ال دو

دہر ساعت ذكرو 
َ
  درود بر ز�ان مان

  فضول گو� �دت من را بر آور

  )305(وسائل بخشش ص 

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�   َص�

  : سكوت طر�قه ی

ن خود گفت و گوی بيهوده گرچه گنا� ن�ست، اما �ر و ز�ان دارد. بنابراين مناسب است از آ برادران عز�ز اسال�!

 نعمت اين �وری ن�ست كه كنيم. �دتكه به سكوت را داش�يم  سعادتاين  ! �ش! ای �ش!داری شود. �ش
ً
 فورا

خواهد �دت به سكوت  آن تالش ز�ادی كنيم. ك� كه � كسب ما بايد برای ، بلكهسكوت به ما داده شود �دت به

از فرهنگ را ع اين �دت �سيار تالش كند. �مه "نااميدی" را در خود ا�اد كند، بايد آن را جدی بگ�د و برای رف

َيْه. سيدنا �ورق عج� كند  دور خود  لغت   �َل  اِهللا به آن  تا  سال تالش كردم 20كه  معا�لہ ای اظهار داشت كه   	َرْمحَُة

؟ پاسخ داده شد: مهم چ�ست چ� دس�يا� به آن را رها ن�ردم. سؤال شد: آن اما كوشش برای برسم اما �وفق �شدم،

را در خود ا�اد كند، نبايد از ز�ان خود  "سكوت"هر كه � خواهد �دت به  )1762، قول، 310(الزهد لالمام احمد، ص . سكوت

              استفاده كند. در عوض، در صورت ا��ن، بايد با نوش� يا با ز�ان اشاره روزانه ك� ���ه الزم را ا�ام دهد.

ـ�ءَاآ�اِْن شَ    . كوت � كندبه س كردن �دت �وع به به اين ترتيب هلـل
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  : در �ورد اشاره بيهوده ن� پاسخگو� وجود دارد

به معنای ن�ه كردن � هدف به ( نگر�س� بيهودهبه خاطر داشته باشيد كه در روز قيامت برای گفتگوهای بيهوده، 

بيهوده و  ی، ا�اد صداتوسط فرد سا�م و يا اللز ز�ان اشاره بيهوده ن�ه كردن به صحنه های بيهوده، استفاده ا ،)اطراف

  .پاسخگو� وجود دارد غ�ه

 ْ  لـَحمْ ـاَل � ِـ ُد آمده  53شماره  " �� شده، در"عمل نيک"دعوت اسال�" طرفاز كه "نيکاعمال با عنوان " در رسا� ای هـل

(يع� گفتگوی كه نه در دنيا سودمند است و نه در ز�ان خود را از گفتگوی بيهوده  ا�روز �اطر حفظ است: آيا

و  با نوش� روزانه حداقل چهار بار كه (به� است ؟استفاده كرده ايد ايما و اشاره از و�دت دادن آن به سكوت آخرت)

با ز�ان اشاره صحبت كنيد.) در حا� كه س� � كنيد �دت سكوت را در خود ا�اد كنيد، ��ن  حداقل سه بار

خود را از  اميد برگرديد. اگر اين اتفاق افتاد، پرحر�به �دت مانند قبل  دو�اره�وفق شو�د ، اما  یچند روزِ  است

 شَ  ،باشد واق� تاناگر اش�ياق مداوم، تالش بادست ندهيد.   روزی ، هلـلـ�آءَا�اِْن
ً
. به شو�د �وفق خواهد رسيد كه مطمئنا

�ْ  « قول يک �ب ا�ثل عر�: �� َواْالِ تَْماُم ِمَن اهللا �ُ َالس� خداوند متعال. بنا  ت�ميل �ر ازطرفاست و منيع�، تالش از  »ِم�

يع� ، هر كه تالش كند به دست � آورد. در حا� كه تمر�ن برای ا�اد �دت  »َمن َْجد� َوَجَد  «به �ب ا�ثل عر� ديگر: 

به طوری كه طرف مقابل نبايد فكر كند كه شما  ه باشيداست كه �خند بر لب داشت مناسب � كنيد،ساكت ماندن 

. در طول روزهای تمر�ن سكوت، خشم � تواند دهانتان �سته استبه هم� د�ل و از دست او عصبا� هس�يد، 

 خشم خود را به او �شان نده، مبادا بهدرک ن�ردشما را  اشاره به افزا�ش يابد. �س اگر ك�
ً
آزار  خاطر ، اصال

. ز�ان اشاره فقط برای افرادی مناسب است كه شما با آنها طرز فكر �شاب� دار�د. شوی گنا��ر ه ناحق رساندن ب

ای شما را درک ن� كند. اشاره عصبا� شود، ز�را صحبت  ازشمادر غ� اين صورت ��ن است يک فرد غر�به 

 سالم دادن به �القات بنابراين، بنا به نياز با او صحبت كنيد. در بر� �وارد، صحبت كردن ن�
ً
 واجب است، مثال

 بع� �واقعكننده با ز�ان. اين را هم در نظر داشته باشيد كه بايد با ز�ان سالم كنيد نه با اشاره. جدا از همه اينها، 

ز با ، برحسب نيانگران م�شوند خانوادهافراد وجود دارد كه بايد با ز�ان سالم كرد. به هم� ترتيب، اگر وا�ين و ساير 

 ز�ان صحبت كنيد.

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�

  : فايده اند�شيدن قبل از حرف زدن

اگر ا�سان فكر كند، يع� اگر �دت فكر كردن قبل از صحبت در او ا�اد شود، خودش �وع به شناخت �الت 
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اگرچه گناه ن�ست، مگرچندين نوع �ر دارد. به عنوان مثال،  باشد، الت بيهوده�كند. اگر فقط  معنای خود � �

. كندتلف  خود را شخص به خود ز�ت � دهد كه در اين نوع گفتگوها از ز�ان خود استفاده كند و وقت با ارزش

و ي�ى از  � كرد كسب، ثواب ز�ادی �شغول � بوديا مطالعه دي�  نماز ذكر اهللا، اين زمان تلف شده به اگر در

  . بايد درقبا�ش حساب �س داده شود در روز قيامتكه ،اين است بزرگ��ن اش�الت گفتگوی بيهوده

  :د�شت افگ�   در�اره �ث بيهوده

 هاگن ،و در بر� �وارد �ث � شوند بيهوده های در جا� رخ دهد، �ردم وارد �ث دہشت اگر هر �وردی از  مَعَاذَ اهللا

د. �ث، گمان بيهوده، �ليل ا�قانه، اف�ا ناشيانه به يک ره� يا يک حزب سيا� و غ�ه در همه جا رايج � شون �ر

 به گف� و  غو� در�� اوقات اين نوع گفتگو � تواند باعث وحشت، شايعات و  است.
ً
ب� �ردم شود. نفس عميقا

�سا اوقات بر لب های شخص الفاظ د� گفته . دهد �شان � احساس عالقه  انفجارها و ترور�سم در�ارهگوش دادن 

اين � نفس را �شناسيم و از  !ای �ش� شود مگر در دل از ش�يدن چن� خ�های هيجان انگ�ی �ت � برد. 

برای شهادت مظلومانه و  د�ی مغفرتاز  مندی به �ث ترور�سم خودداری كنيم. با اين حال، ما نبايد عالقه

. بنابراين، هر داردكه ثواب  �فل شو�م، چرا به آنها و د�ی صلح و كمک وزخ� ان آسيب ديدهبا �سلمان همدردی

كه قصدمان چ�ست.  فكر كنيم بايد در دل خود ،وجود دارد چن� �ث ها� يا گوش دادن به گف�  كه احتمالزما�

  ان منبع �ت يافت � شود. اگر نيت خ� باشد خوب است. با اين حال، ن�يجه اين نوع گفتگو اغلب به عنو

  : دل آدم پرحرف سخت � شود

ـالَم از سيدنا ع�� شما سخت �  دل ك�ت ن�ن وگرنه ای ���هدرهيچ گونه  ذِْ�ُ اهللاكنند: غ� از  روايت � عَـلَيْـِه الـّسَ

 )118(تنبیه الغافلین ص  دور است، و� تو از آن آ�ه ن�س�. تعا�شود ودل سخت از اهللا 

 : كردمتقاعد  بودسيدنا امام مالک ك� را كه �شق غيبت 

كنند.  كنند و در ح� خنديدن او را �شو�ق � � همرا�ای او را  ، عده بيهوده گو� كندافسوس! اگر اين روزها ك� 

ْهبزر�ن دين ما ! متوجه باشيد ـلَي  عَ ِه ـ�  الـل  �َلَيْهدنا امام مالک سي كهی همانطوردر دل و ز�ان صادق بودند.  مَرْمحَُة  اِهللا  ، َرْمحَُة

 همراه خود نگه دارفردی را � ديد كه ز�اد صحبت � كند، به او � گفت: "�� از گفتگوی خود را  زما� كه

 )190(تنبیه املغرتین ص  (يع� كم� صحبت كنيد).
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  : ا�سان ��� شديا� 

 � رضای خداوند متعال!ای طلب�ران 
ً
 دعوت اسال�به �يط مذه�  شوند بايدخواهند اصالح  كسا� كه واقعا

قبل  ،يک جوان اهل كرا��ت ب��د: مد� �سيار ز�با در اينجا ارائه شده است. به آن گوش دهيد و ح�ي�. ب�يوندند

 پر  او از دوستان. �شست و�رخاست داشتارتباط برقرار كند، با جنايت�ران  دعوت اسال�از اينكه با �يط مذه� 

 . او ح�آنها بود روزانه كتک زدن �ردم، صدا زدن و دعوا كردن عمدی روال ." پيوستغيانبا و به "گروه  رنگ گرفت

با او صحبت كند. خانواده، دوست نداشت با خود اسلحه �ل � كرد. هيچ كس به د�ل فعا�ت های جنايت�رانه اش 

ای كه در همان منطقه يک برادر  از خواب غفلت بيدار شد به گونه یروز اقوام و همسايه ها همه از او بدشان � آمد.

  �شقانكرد كه با نهضت مذه�  اسال� زند� � بزرگوار
ّ

همراه بود. عشق او به �ر�ز  "دعوت اسال�"رسول ا�

 مد� فيضان �ر�ز جها� (منطقه ای نزديک به �اقت آباداز  ازاين عمل او درک كرد كهرا  مدينه فيضانجها� مد� 

او  خود انفرادی تالش  با مدينه كرا�) تا فيضان مدينه برای ادای نماز فجر پياده � رفت. هن�� كه برادر اسال�

كه �وع به خواندن نماز كرد. روزی در  بر او اثر كرد به گونه ای توصيه كرد، نماز خواندن �هرا به پره� از گناهان و

 ا�ام �شهفت�  اجتماع، او به او در ن�يجه تالش فردی كه آشنا شد دعوت اسال�ول �سجدی با برادر اسال� �سئ

بود. سخنا� كه در اين اجتماع مذه� ا�ام شد، دنيای او را از  تبر�ت سن درآ�ا .���ف بردسنت دعوت اسال� 

ا�ش درو� پيدا � كرد. به بر�ت اجتماع را � خواندند، آر ذِْ�ُ اهللادي� همه با هم  اجتماعدرون ت�ان داد. وق� در 

. از بد�� و گناهان ديگر تو�ه كرد. وا�سته شد دعوت اسال�شد كه با  بيدارنيكو�ری در د�ش  وشوق شور ان، چن

�وع به دادن درس فيضان ا�سنت كرد. تغي�ی كه در زند� او به وجود آمد باعث شگف� افراد ديگر شد. عده ای 

د�ش را � شكس�ند، اما او آرام به حرفشان گوش � داد و با خودش عهد �   او�وق� و شوق ه شوربا طعنه زدن ب

» نيكشل اعما«كرد كه هر اتفا� بيفتد از �يط مذه� دست ن�شد. �س از ترک گناهان، رزق و روزی او به بر�ت 

ْ ز�اد شد.  � ـِ ُد لـَحمْ ـاَل به دست  را به عنوان ناظر �شاوره های منطقه ای  �ا�ام فعا�ت های مذهسعادت  او همچن� هـل

 آورد.

 سنور حا� � آخرت  
َ
 ش

ْ
َءاــِان

ٓ
ـا

�
  تم اپنا� ر�هو سدا مد� ما حول          هلـل

  شما ب�سنديد ہمہ وقت مد� ماحول  ۔پ�استہ خواہد شد آخرت ا�شاءاهللا عزوجل 

  مد� من حول نه عطار تم چهورنا     بهت سخت �هتاو � ياد ر�هو      

  ترک م�ن عطار مد� ماحول     ۔�سيار شديد فكر خوا�ى كرد ياد دار 

  )646(وسائل بخشش ص 
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 : به �سبت هفت حرف "�سم اهللا" گناه عالجهفت 

 ْ  لـَحمْ ـاَل � ِـ ُد به  ان�يط دي� دعوت اسال�، تعداد � شماری كه نمازگزار نبودند، نمازگزار و گنه�ر آمدن, به بر�ت هـل

بع� ذكر خداوند متعال  ر�تبايد اين �يط پر�ر�ت مذه� را بپذيرد. به  شخ�شدند. هرپا بند عت و سنت ��

 ارائه شده است: ذكرد. در اينجا هفت نترک گناه � شو سبب واذ�ر وجود دارند كه

 .به وجود � آيدنزجار از گناهان در دل با ك�ت در گف� آن ا :يَاَعُفو� . 1

ـ�آءَا�اِْن شَ . بگو�يدس�نه نگه دار�د و هن�م خواب هفت بار آن را  یدست را رو :�ْ ِ� يَاُمحْ . 2 را دوست خوا�  عبادت هلـل

 داشت.

 شَ . یدست بر س�نه بگذار و در خواب صد �رتبه آن را �وان تا از عبادت �ت ب�: يَابَاعُِث . 3 ـ�آءَا�اِْن نفرت از  هلـل

 .شود�  يداگناهان پ

 اُهللا �َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّمحب دنيا از ب� � رود و �بت به خدا و پيام� اكرم  اين ذكر،با توسل به : َق��اُر يَا. 4  .شود�  ز�اد َصّ�َ

ْيٰطِن الـر�ِجْيِم . 5 �ِ  ِمـَن الـش�  روزى ده �رتبه آن را �وان تا از � شيطان در امان بما�.: َاعُْوذُ  بِـالـلـ�

 بعد و �وان را آن �رتبه هفت و بگذار س�نه بر دست شوي،براي اينكه بدون حساب وارد بهشت : �ِ� يَاُممِيُت حْ يَامُ . 6

ـ�آءَا�اِْن شَ . دم �ن س�نه بر نماز هر از  از ب� � روند و شما از عبادت �ت خواهيد برد.بد  ی�دت ها هلـل

ـ�آَءا�اِْن شَ �وان. بعد از هر نماز صد �رتبه آن را : يَابَاطُِن . 7  ز�زمه های شيطا� و اف�ر بد را از خود دور خواهيد كرد. هلـل

 َوَسلَّماول و آخر هر ذكری بر رسول اهللا  : درياد داشت   َواٰلِٖه َيِْه  اُهللا �َل از علمای اهل خواندن ورد . قبل از صلوات بفرس�يد َصّ�َ

 .آن را تلفظ كنيدج صحيح د و با �ر�اول آن را �شنو قرآن سنت يا قاری

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�

 : هر �ر خ�ی كه ا�ا�ش سخت باشد ثواب ب�ش�ی دارد

ده رها� از �دت گفتگوی بيهوده �ر �سيار دشواری است. با اين حال، اين ن� �سيار دلگرم كنن برادران عز�ز اسال�!

ب�ش�ی در�افت  ثواباست كه هر چه ب�ش� برای فردی سخت باشد كه از � �دت گفتگوی بيهوده خالص شود، 

 َوَسلَّمپيام� اكرمهمانطور كه � كند.   َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اُهللا هر كس در �مای "! در �ورد وضو گرف� در �مای شديد گفت: َصّ�َ
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لَّمهم� طور پيام� اكرم  )8398، حدیث، 512(جامع صغیر، ص  "ست.شديد وضو بگ�د، ثواب او دو برابر ا  َوَس  َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اُهللا  َصّ�َ

�واند و برا�ش كردن  با �كث را � فرمايد: هر كه قرآن كر�م ميكند،تالوت  ك� كه با �شقت قرآن كر�م در�اره

، حدیث، 312(مسلم، ص » است. اجرند، برای او دو و به سخ� تلفظ � ك ن� گرددسخت است، يع� ز�ا�ش به راح� 

 َوَسلَّمو همچن� پيام� اكرم )1862  َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اُهللا گو�د: هر  دارد، � ! در �ورد ك� كه ديگری را بر آرزوی خود مقدم �َصّ�َ

بنابراين،  )779حاف السادة، ص (ات�شد.  كس آرزو� داشته باشد و ديگری را بر آرزوی خود ترجيح دهد، خداوند او را �

 َوَسلَّمرسول  �شقانای   َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اُهللا ، اما اگر �دت كم� صحبت دبه صحبت كردن ادامه دهي دوست دار�د! اگرچه َصّ�َ

 دكردن را در خود ا�اد كني
ً
ـ�آءَا�اِْن شَ (گرفت. دخواهي ثوا�ش را، مطمئنا   ) هلـل

در ترازوی اعمال  در روز قيامت، هر چه �ر نيک در دنيا دشوارتر باشد،": � فرمايد	ُة اِهللا �َلَيْهَرْمحَ سيدنا ابراهيم بن ادهم 

 )خالصه شده، 90، ص 1(تذکره االولیاء، ج  "سنگ� تر � شود. همانقدر

 : از گفتگوی بيهوده خودداری كنيد
َعـنْهُ از سيدنا ر�ب ��ی    ُ  ا��  َوَسلَّم اكرم م�پيا كه است شده روايت َرِ�َ  َواٰلِٖه  اُهللا �َلَيِْه  : مژده ك� را كه با وجودفر�ودند َصّ�َ

ذ�ل بداند، مال اندوخته خود را در �ر  بدون اينكه �سك� باشد خود را، تواضع ميكند، عيب و نق� هيچ نداش�

بخ� برای ك� است كه خوش و ��م وصاحبان حكمت معا�ت كند.افراد  خ� انفاق كند، به فقرا رحم كند، با

و �شارت ك� راكه به  �فوظ باشند.ش �دي� است و ديگران از  شز�باست، ظاهر شكس�ش حالل است، باط�

 در راه خدا انفاق كند و از گفتگوی بيهوده خودداری كند. ب�ش است از نيازش  را كهعلم خود عمل كند و ما�

 )4616، حدیث 71، ص 5(معجم کبیر، ج 

 : شت �شيمان ن� شوددر به

الزم است كه ارزش زمان خود را بدانيم. اتالف وقت �ر بزر� است. اين را از حديث مبارک  برادران عز�ز اسال�!

 َوَسلَّماكرمز�ر بفهميد: پيام�  َواٰلِٖه َيِْه  �َل  اُهللا �اطر  ،را به جا آورند ذِْ�ُ اهللاكه نتوا�سته اند  ا��ظ �ز : بهش�يانندفر�ود َصّ�َ

 )182، حدیث 93، ص 2(معجم کبیر، ج  �شيمان ن� شوند. هيچ چ� ديگری

َيْهسيدنا عالمه � قاری  �ح حديث:  �َل  اِهللا نوشته است: اين �ش ازحديث مبار�ه: "اهل بهشت"  در توضيح َرْمحَُة

 .وجود نداردجالت و �شيما� �شيمان � شوند، ز�را در بهشت خ اينگونه روز قيامت قبل از ورود به بهشت بهش�يان

  )209ح حصن حصین ص (حرز �ین رش 

 عمر را ضايع م�ن در گفتگو          ياد او �ن ياد او �ن ياد او
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 : نوک قلم

َيْههن�� كه قلم سيدنا سليم رازی   �َل  اِهللا ُة  رفت، (اگرچه كتابت دي�� هن�م نوش� از ب�  هجری قمری) 447 وفات:( َرْمحَ

 ) ذكر اهللا سبحانه و تعا� راب، خودش �ری ثواب است و مگر�صداق �ب ا�ثل" يک ت� دو �شان"بانيت خو

 )260، ص 72(ابن عساکر، ج  در ت��ردن نوک قلم نگذرد. ن��وع ميكرد تا كه اين وقت �فا

 : درخ� در بهشت ب�ار�د

 زمان �سيار ارزشمند است. تصور كنيد كه اگر �واهيد � ت
ً
وانيد در دنيا در يک ثانيه درخ� را در بهشت مطمئنا

�وا� درخ�  كدام راهر  اذ�رب�ار�د و راه �شت درخت در بهشت �سيار آسان است. به رواي� مبار�ه از اين چهار 

  عبارتند از: اذ�ردر بهشت �شته � شود. اين چهار 

ِ ) 3( َاْلَحْمُد �) 2( ُسْبٰحَن اهللا) 1(   )3807حدیث  252ص  4(ابن ماجه ج  . اُهللا �َك��) 4( ال� اهللاَال اِلَٰ� ا

َيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم فرستادن بر رسول اهللافضيلت صلوات   اُهللا �َل   : َصّ�َ

شده را  اذ�ر ياد! �شت درخت در بهشت چقدر آسان است! اگر ي�ى از چهار كرديد دقت برادران عز�ز اسال�!

را �وانيد، چهار درخت در بهشت �شته �  ذكر�شته � شود. و اگر هر چهار  برايتان در بهشت ، يک درخت�وانيد

حر�ت ز�ان �شته � شوند.  كم��ن چقدر زمان ارزشمند است كه درختان فقط با شود. حاال اين را در نظر بگ��د

در حال  ح� � توانيم . ش�يم� �درختان ز�ادی  ك�ت در خواندن اذ�ربا  ،به جای گفتگوی بيهوده �س ای �ش

 َوَسلَّمبرن� ،در حال �ع كردن پاها ا�ستادن، راه رف�، �شس� يا �ر كردن يا خوابيدن،  َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اُهللا ، فرس�يمصلوات ب َصّ�َ

 َوَسلَّم كه ثواب بزر� ن� دارد. پيام� اكرم  َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اُهللا ، خداوند ده فرستدبر من صلوات ب فر�ودند: هر كه يک بار َصّ�َ

 )1294حدیث  222(نسایی ص  .� برد باالرا  مقا�ش درجه برطرف � كند و ده از او ده گناه را و كند ر�ت بر او نازل �

  بيطه� اطه� جاگ� سو�

  هو ال�! �را شعار درود

  بوقِت �ش� و آراميدن و بيدارشدن

  خدايا ! �را شعا بَود درود

  )74ص (ذوق نعت 

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�
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  : دنيوی گفتگو دي� يا فايده

چه خوب است كه �دت كنيم قبل از حرف زدن به گونه ای فكر كنيم كه صحب� كه �  رسول اهللا! �شقانای 

اين آن بيهوده به نظر � رسد، به جای  صحبتمان اگر خ�؟ يا داشت  خواهد دي� يا دنيوی سودی ما�ام دهي مخواهي

 َوَسلَّم" ميگفتيم و�ا توفيق فرستادن صلوات بر رسول اهللا اهللا اهللا" را به ز�ان بياور�م �ش!  َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اُهللا را داش�يم، يا با  َصّ�َ

 درخ� در بهشت غرس كنيم.»  اِلَٰ� اِال� اهللاَال  ، اهللاُ �َك�� ، َاْلَحْمُد � ، ُسْبٰحَن اهللا « خواندن

  قصد گف�
ُ
 ـس

ٰ
ح

ْ
ــَن اـب

�
  هلـل

�
ل

َ
وَج ز�

َ
 : �شو�ق �ردم به گف� آنيا  ع

به عنوان تعجب يا قدردا�، پاداش در�افت »  ُسْبٰحَن اهللا «يا »  اهللاُ �َك�� « گف�! شخص همچن� با به خاطرداشته باشيد

حا��ن � گو�ند:  بهت خوان ها عدر آن باشد، ثواب ب�ش�ی � گ�د. �ه واعظان و ن اهللا ذِْ�ُ � كند. اما اگر نيت 

و هر كه آن را �واند �ستحق ثواب است. با اين حال، اگر هر ك� كه � خواهد آن گف� چن� �له،  " ُسبْٰحَن اهللا "بگو!

 » ُسْبٰحَن اهللا « ذِْ�ُ اهللا�س هر كه به قصد »  ُسبْٰحَن اهللا «گو: ب ذِْ�ُ اهللاينطور بگو�د، خي� به� است: به نيت  بگو�د،را 

  گو�د اجرش ز�اد � شود.

َيْهسيدنا عالمه عي�    �َل  اِهللا وقت  در"  ُسْبٰحَن اهللا "و" اهللاُ �َك�� "گف�  هجری قمری) فر�ودند: 855سال  وفات:( َرْمحَُة

َيْه. سيدنا مف� ا�د يارخان )335، ص15ج  (عمدة القاری،�ستحب است. شدن از چ�ی،  تعجبم گفته » �رآت«در  َرْمحَُة اِهللا �َل

، ثواب صدقه نفل به او � رسد. خواه گو�دب اهللاُ �َك�� يا َال اِلَٰ� اِال� اهللا يا َاْلَحْمُد � يا ُسْبٰحَن اهللاست: هر كس به هر �وی 

�اطر ش�يدن يا و  ُسْبٰحَن اهللابعد از ش�يدن سخن تعجب آوری  يا برحسب �دت، و�واند يا  ذِْ�ُ اهللابه نيت 

ْ خوشخ��  � ـِ ُد لـَحمْ ـاَل  3متعال در هر �ايطى عبادت است. (�رآت ج  اهللانام  چرا كه گ�د ثواب � حال بگو�د، به هر هـل

ثواب جدا�نه ای  به نيت، ر و تالوت قرآن و درود و سالم و ا�ام عبادات خا�صذ�و ا) خالصه، هر چند ذكر98ص 

 � شود. تر، ثواب ز�ادداشته با� ثواب كسب ، ثواب خواهد داشت. و اگر نيتخوانده �شود

  ذكرو درود هر گهری ورد ز�ان ر�    م�ی فضول گو� � �دت ن�ال دو

د
َ
  ہر ساعت ذكر و درود ورِد ز�ان مان

  فضول گو� �دِت من را ہر انداز

د                     �ِْيبَصل�ْوا َع�َ� اْلحَ  �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�
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 : به� از شصت سال عبادت

دارد، يع� به جای  چنان وجوداگر به جای خواندن چ�ی د�ان � خواهد سكوت كنيد، �ايط كسب ثواب هم

 اهللاُ  پيام� اكرم واينكه در اف�ر �تلف فرو برو�د، غرق در ياد خدای متعال،  َيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم َصّ�َ يا در معارف دي� تدبر  شو�د. �َل

صورت ، در اين تفكر كنيدر را آ�ز كنيد و يا در ت�انه های �رگ و تنها� و وحشت ق� و وحشت روز قيامت فكو ت

 شَ ، بلكه ن�وقتتان ضايع �شده است ـ�آءَا�اِْن  َوَسلَّم پيام� اكرم خواهد بود.)  شا�ل عبادت آنهر �ظه  هلـل  َواٰلِٖه َيِْه  �َل  اُهللا  َصّ�َ

 )5897حدیث  365(جامعة الصغیر ص  ) سال است.60يک �ظه به�ازعبادت شصت ( �ردنفر�ودند: (در ا�ور آخرت) تفكر

  ان � يادون � كهو جا�        �صط� �صط� كي�

  گم شوی ںدر ذكر ا�شا

ے �ن
ٰ
ے �صطف

ٰ
  �صطف

 : رزش �ظه های گرانبهاا

زند� گوهری است  �ظه. هر زند� دنيوی فقط از چند روز و ساعت ودقيقه �شكيل شده است ران عز�ز اسال�!براد

 نگذرانيم � معنا �ظاتارزش قائل بوديم، مبادا هيچ يک از  �ظهرا داش�يم كه برای هر  توفيقگرانبها. ای �ش اين 

هر ثانيه  حساب كردن ر�ز�م. ای �ش �دتنم و اشک �مند� �ي�ينزند� را در روز قيامت خا� از ني� ها  خزانهو 

�ف  از گذراندن زمان�ظه به �ظه زند� را �ف �رهای مفيد � كرديم، مبادا �س  و داش�يماز زند� خود را 

 شده در گفتگوی دوستانه، در روز قيامت �شيمان شو�م.

 : ��ل بزرگ خجالت

َ صحا� رسول اهللا  اُهللا �َل  َوَسلَّمَصّ�َ  َواٰلِٖه  عَـنْهُ  بن �سعودا، سيدنا عبداهللا  يِْه ُ  ا�� هيچ روزی از عمرم ب�ش�  از من"� فرمايد:  َرِ�َ

 "م.كنن�  �شيما� ،اشدروزی كه از اعمال خ� خا� ب آناز 

 : زمان مانند شمش� است

َيْه سيدنا امام شاف�  �َل  اِهللا (با درگ� وگرنه  ب�شيد ش� است، آن را (با اعمال نيک)� فرمايد: زمان مانند شم َرْمحَُة

 )83(لواقح االنوار القدسیه ص  كردن شما در ا�ور بيهوده) شما را � كشد.
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 �َلَيْه سيدنا جنيد بغدادی :ا�وت تالوت در سكرات  اِهللا در زمان نزع قرآن � خواند، از او پرسيدند: تالوت در اين  َرْمحَُة

 است، بنابراين من به �عت اعمال نيک را در آن افزا�ش � دهم. در حال �سته شدنعمال من زمان؟ گفت: كتاب ا

 حساب ببخشد! دونخداوند متعال او را بيا�رزد و به خاطر او ما را ب )227طر ص ا(صید الخ

ْ �مِ  ِ الن� بِجَ  ْ� � َ �ِ اہ ْ مِ �� اْال � �ِ  � ِ �َو � ِيْ لََع  � اهللاُ ص�   مَ ل� َس َو  ٖ� ل

 : ا�سنت وارد خانه شدوق� فيضان 

! خداوند متعال ما را ن� شوق تالوت قرآن كر�م عنايت فرمايد! �رگح� در هن�م  قرآن كر�م ! شور تالوتاهللاُ �َك��

معا�ت داشته  دعوت اسال� دي� ، با �يطدست يابيدشوق تالوت و رها� از �دت به گناه را  به آم�! برای اينكه

تقديم � شود: يک برادر اسال�  برای ترغيب شما ح�ي� .ب�داز�د اسال� �كتبة ا�دينه مطالعه كتب با و باشيد

 در زرق و�رق دنيا ودر اش�� ازدعوت اسال� ارتباط برقرار كند،  دي�قبل از اينكه با �يط  يوال (پنجاب)ساهاهل 

و �سياری از  چغ� � كردغيبت � كرد،  � كرد، دروغ � گفت، نمازها را قضابود. او همچنان  غوطه ورگناهان 

ا�ام � داد. زند� او به گونه ای اصالح شد كه �� عموی مادری اش كه با �يط دعوت  را گناهان كب�ه ديگر

های ح�يت او �ت تأث� قرار گرفتند. او  دي�اسال� در ارتباط بود به خانه اش آمد. خانواده با ديدن �اس ساده اما 

عوت اسال� را برای اهل بيت نقل � كرد كه به واسطه آن عشق به دعوت اسال� در د�شان ش� گرفت. او مد� د

هديه داد . زما� كه آن برادر اسال� و اهل بي�ش آن كتاب را مطالعه  با آنها "فيضان ا�سنت" همچن� كتا� با عنوان

 آشنادعوت اسال�  دي�ن فرا رسيد كه اين خانه با �يط كردند، �والت مث�� در خانه آنها به وجود آمد و زمان آ

مد� رفت و آمد كرد، به بر�ت آن  افلهشد. بعد از چند روز، وق� اين برادر اسال� برای فراگ�ی و تعليم س� با ق

 دا�ش�ه در بر � گذاشت. سعادت او ب�ش� شد كه نه تنها در درس نظا� عمامه ایيک �شت ر�ش بر صورت و 

 .ثبت نام كردنددخ�ان) �ش مدينه ( دا�ش�هس نظا� و، بلكه دو خواهرش ن� در درثبت نام كردمدينه 

 َوَسلَّمرسول اهللا  هديه دادن و پذيرف� آن سنت است. س� �صط�! �شقانای   َواٰلِٖه  اُهللا �َلَيِْه يع�  َتَ�اَدْوا َتَحاب�وا :ندفر�ود َصّ�َ

از اين حديث مبار�ه در�افتيم كه  )1731، حدیث 407ص  2وطا، ج (م ".شدخواهد  ب�ش� �بت ،به ي�ديگر هديه بدهيد"

بنا ��ن است علم ن� در آن افزا�ش يابد.  ،كتاب دي� باشد يک�بت با هديه دادن ز�اد � شود و اگر اين هديه 

و به اقوام و دوستان خود هديه دهيد.  خر�د كنيددر صورت ا��ن از �كتبة ا�دينة دعوت اسال� كتب اسال�  براين

�ست�ن متو� خود توز�ع كنيد. اين كتاب ها را نه  ، به ثوابايصال  در �ا�س وفات و عرو� و ساير �ا�س برای 
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ـ�آءَا�اِْن شَ  خود تبديل كنيد. �دت روزانهتنها توز�ع كنيد، بلكه مطالعه اين كتاب ها را به  را  معارف دي� �سياری از هلـل

 .خواهيد آ�وخت

  عمل � هو جذبه عطا يا ال�         گناهو � �ه كو �ا يا ال�

  از معا� �را امان �ش خدايا ۔عمل عطا ك�  خدايا ! جز�ۂ 

  سعادت �� درس "فيضان سنت"       � روزانه دو �رتبه يا ال�

  را در ہر روز دوتا‘‘فيضان سنت’’بہ �ش سعادت درس 

  )103و 102ص (وسائل بخشش،

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�

 گفتگوی بيهوده عطا �ن. دوری از به ما توفيق ای رب �صط�!

ْ �مِ  ِ الن� بِجَ  ْ� � َ �ِ اہ ْ مِ �� اْال � �ِ  � ِ �َو � ِيْ لََع  � اهللاُ ص�   مَ ل� َس َو  ٖ� ل

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�

 خودداری از گفتگوی بيهوده در�اره واقعه 25

 بايد عذرخوا� ك� یطور )1
ً
 : صحبت ن�ن كه بعدا

 َوَسلَّم م��ان پيام� اكرم  َواٰلِٖه َيِْه  �َل  اُهللا َعـنْهُ سيدنا ابوايوب انصاری، َصّ�َ   ُ  ا��                پيام� اكرم نزد: شخ� � فرمايند ، َرِ�َ

 َوَسلَّم  َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اُهللا  عرض كردآمد و  َصّ�َ
ً
 َوَسلَّم . پيام� اكرمفرمائيد�را نصيح� : لطفا  َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اُهللا  برهن�� كه "فر�ودند:  َصّ�َ

 �بورشویبعدا  كه ت ن�ن، نماز �وان. طوری صحبدنيا را ترک كند � خواهد ، مانند ك� كه� ا�س�نماز 

 )23557، حدیث 130، ص 9(مسند امام احمد بن حنبل، ج  ��ال مأيوس باش.عذرخوا� ك�. از چ�ها� كه �ردم در دست دارند 

 : �ح دو جزء حديث

 بورشوی�بعدا  كه طوری صحبت ن�ن "در توضيح اين قسمت از حديث مبارک  َرْمحَُة اِهللا �َلَيْه سيدنا مف� ا�د يارخان

 �َلَيْه" ا�شان عذرخوا� ك�   اِهللا اگر اما  يع� اغلب سكوت كنيد. يک نصيحت �سيار جامع است.اين : اند نوشته  َرْمحَُة

اينطور حرف نزنيد كه داری به ك� صدمه م�� چون بعدا بايد  .نيكو سخن بگو�يد ،حرف بزنيد شديد�بور

كه به  سخن زش� نگوگناه �ات ميدهد. يا معنا�ش اين است كه هيچ ساكت ماندن تو را از صدها  عذرخوا� ك�.
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 ��ال مأيوس باش."از چ�ها� كه �ردم در دست دارند  "در �ورد اين قسمت از حديث  خاطر آن بايد تو�ه ك�.

 �َلَيْه سيدنا مف� ا�د يارخان  اِهللا غ� (يع�  اش، دلتنوشته است: شما هيچ اميد و طمع به مال ك� نداشته ب َرْمحَُة

 ) 54ص  7(مرآت ج  چاپلو� ك�.از ك�  �بور ن�س� و ،� گردد مطم�)

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�

 پدر عز�ز! چرا حرف نم��؟ )2

 عَـنْهُ حا�، سيدنا عبداهللا بن عباسصبن ااز صحا�  ُ  ا�� ـالَمايت شده است كه وق� سيدنا آدم رو َرِ�َ ّسَ الـ    دنيا  به  عَـلَيْـِه

ها�ش دور او �ع شدند و �وع به  ن��هفرستاده شد، صاحب فرزندان �سيار شد، روزی همه ��ان و نوه ها و 

ما �ه ها متواضعانه گفتند: پدر جان! �ش� چي�ست؟چه شده ؟  �رد.ن صحبت و ماند ساكت صحبت كردند، اما او

ـالَمدار�م حرف م�نيم و شما ساكتيد. سيدنا آدم  ّسَ  الـ از نزد  �را متعال خداوند كه هن��! من ��ان ای: گفت  عَـلَيْـِه

من  نزدای آدم! كم� صحبت �ن تا جا� كه به "بهشت) به دنيا فرستاد اين وعده را از من گرفت كه  از (يع� خود

 )11،  حسن السمت فی الصمت، ص 5که (اردو)، ص (ایک چپ سو س "(يع� بهشت) برگردی.

ساكت بماند. از اين رو، در اين روايت، برای  اش فهميديم كه اهللا متعال دوست دارد كه بنده ای شيفت�ن رسول اهللا !

مبار�مان ابوال��  جداز » سكوت«كسا� كه � هدف به صحبت � پردازند، پند بزر� وجود دارد. اهللا متعال ما را 

ـالَمسيدنا آدم    عنايت فرمايد! عَـلَيْـِه الـّسَ

ْ �مِ  ِ الن� بِجَ  ْ� � َ �ِ اہ ْ مِ �� اْال � �ِ  � ِ �َو � ِيْ لََع  � اهللاُ ص�   مَ ل� َس َو  ٖ� ل

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�

 :راه رسيدن به خوف از اهللا تعا� )3

ـالَمسيدنا داوود  بيان � كند كه َرْمحَُة اِهللا �َلَيْه ارسيدنا مالک بن دين ّسَ شما را  تا بياييد !: ای پره��رانارشاد فر�ودند عَـلَيْـِه الـ

از ترس اهللا متعال آ�ه كنم. هر كس از شما دوست دارد زنده بماند و اعمال نيک ب�يند، چشم و ز�ان خود را حفظ 

 به سخنا�شان گوش � كند. به بدى ن�ه ن�ند و سخن بد
ً
ى نگو�د، ز�را خداوند به صديق� ر�ت � كند و فورا

 � 2750حدیث 408ص  2حلیة االولیاء ج  � 547ص  2تین ج ا�هللا والون کی ب دهد.

از اين روايت در�افتيم كه برای رسيدن به خوف از خداوند متعال و تقوای ال� بايد چشم و  برادران عز�ز اسال�!
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را از گناهان و از چ�های بيهوده ن� حفظ كنيم. عالوه بر اين، ما بايد خود را از دروغ و غ�ه �ات دهيم و ز�ان خود 

 َوَسلَّمپيام� گرا� �م.حقيقت را برای هم�شه در آغوش بگ�  اُهللا �َلَيِْه َواٰلِٖه � فرمايند: صدق به سوی �ر نيک و ني� به  َصّ�َ

(يع� �سيار راستگو) نوشته  صديقتا اينكه در نزد اهللا متعال به عنوان  راست � گو�د دائماا�سان  و ا�امد �بهشت 

دروغ �  ا�سان . و همانابردبه سوی جهنم �  ا�سان را. و همانا كذب (يع� دروغ) منجر به گناه � شود و گناه م�شود

 ) 6094حدیث   125ص  4(بخاری ج  متعال نوشته � شود. (يع� بزرگ��ن دروغگو) نزد اهللا باكذگو�د تا آ�ا كه به عنوان 

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�

 : به ز�ان در حال ا�ستادن بر كوه صفا نصيح� )4

 َوَسلَّم صحا� پيام� اكرم  َواٰلِٖه  اُهللا �َلَيِْه َعـنْهُ رَ سيدنا عبداهللا بن �سعود  ،َصّ�َ   ُ  ا�� در حا� كه بر كوه صفا، ا�ستاده بود، در حال  ِ�َ

�ْي�گف�(يع�  تلبيه �ْي� اَلل�ُ�م� َل� : ای ز�ان! خوب صحبت �ن، ز�را سودمند است. و از گفتگوی بد � فر�ودبود. و  )َل�

   (احیاءالعلوم،  شو�د. �شيمانكه �ن، ز�را آرا�ش خوا� يافت. (اين دو توصيه �را ر�يت �ن) قبل از اين خودداری

 )135، ص 3ج 

 : !تو وای بر )5

َعـنْهُ صحا� بن صحا� سيدنا عبداهللا بن عباس    ُ  ا��  در آن ای ز�ان! وای بر تو! خوب صحبت �ن كه": � فرمايد َرِ�َ

: به من خ� رسيده است كه فر�وداطرافيان علت را پرسيدند،  "دارد. و از گفتار بد ب�ه� كه آرا�ش دارد. وجود خ�

 )574، ص 1تین، ج ا(هللا اولون کی ب ب�ند. در روز قيامت ب�ش��ن �ر را از ز�ا�ش � ا�سان

از او  تعا� نيكو حاصل � شود و هر كه اهللا تاراين حقيقت است كه رضای اهللا متعال با گف برادران عز�ز اسال�!

ل با بد گف� خشمگ� � شود و هر كس اهللا سبحان بر او غضب كند � شود. و اهللا متعا شرا� باشد بهشت نصي�

 .دچار � شودبه عذاب جهنم 

  جهنم � هم كو �ا يا ال�

  تو جنت � هم كو �سا يا ال�

  خدايا ! از دوزخ مارا �فوظ گرداں

  تو در بہشت مارا آباد �ن

�� اهللاُ                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب د َص�  َع�ٰ� ُمَحم�
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 : من ب�ش� دوست دارم سكوت كنم تا اينكه حرف بزنم )6

 اِهللا �َلَيْه سيدنا ابراهيم بن �شار همه �ع شديم، هر يک حداقل چ�ی گفت، اما سيدنا ابراهيم بن ادهم  روزی گفت: َرْمحَُة

َيْه  اِهللا �َل س�س گفت: ، د، من نگرا� خود را به او ابراز كردم. وق� �ردم رفتنفتندچ�ی نگ ا�شان هيچ ساكت ماند. َرْمحَُة

"���ه �شان دهنده �اقت يک ا�ق و حكمت يک �قل است." گفتم: "تو �قل هس� �س چرا حرف نزدی؟" گفت: 

، / حسن السمت 18(ایک چپ سو سکه (اردو)، ص  ".�منده شومحرف بزنم و  تا اينكه شوم غمگ�"دوست دارم سكوت كنم و

 )31ت، ص فی الصم

��ـلَن اـ بْحٰ ـ ُس  َوَجّلَ  هل � شود. ��  آش�ر! چقدر طرز فكر پ�ش�نيان پارسای ما ز�با بود! در واقع، خرد �رد با سخن گف�  عَّزَ

. " سكوت كنم بگو�د ن� داند كجا، چه زما� و چه چ�ی بايد پرحرف اوقات برای �ردم آش�ر � شود كه اين شخص

اين �له را در چن� �وق� در  چرا كه غمگ� شویسكوت،  �س ازاشاره دارد كه ��ن است  شوم " به اين غمگ�و

�ت � بردی و... به هر حال �شيما� بعد از صحبت به� از  و اگر اين را � گف� نگف� و ساكت ماندیطول ���ه 

 � بعد از خوردن غذا است.به� از �شيما از �وردنبعد  �شيما�همچن�  از سكوت است و بعد �شيما�

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�

 : راه � رفتند و هوا كه روی آب از پارسايانسه تن  )7

 اِهللا �َلَيْهي�ى از تابع� سيدنا وهب بن منبّه  عبادت بودند  ای از �رتبهدر  پارسايانگفت: در ب� ا�ائيل، دو تن از  َرْمحَُة

د كه روی هوا راه � رفت. نرا ديد ی ديگری�رد پارسا كه ،ندروزی در اقيانوس قدم � زدفتند. ر� كه روی آب راه 

 مقامپرسيدند: ای بنده اهللا ! چگونه به اين  هوا راه � رفتكه در پارسا� رفتند، از  كه روی آب راه � پارسايا�

، نفس را از هوس و ز�ان را از گفتگوی بيهوده باز داشتم و به �رها� قانع بودمدنيا  � ازبه كمن : «فر�ودند رسيدی؟

چ�ی  در�ورداهللا تعا� نام كرده بود �شغول شدم. و من هم�شه سكوت كردم. اگر به  ح�مكه اهللا متعال برايم 

   .عطا خواهد كرد�واهم به من  چ�یاو  سوگند �را به جا آورد و اگر از كه اميدوارم) ت او(به ر� �ورم سوگند

 )34، / حسن السمت فی الصمت، ص 22(ایک چپ سو سکه (اردو)، ص 

 :� از �افظت –در بهشت  درخ�

ز�را در وقت �فه جو�  ، ح� در حال سكوت ن� از عبادت بهره � برد،كه در هوا راه � رفتاهللا ك�! آن �رد مت� 

را داشت كه در آن مدت عبادت اهللا متعال را �ا آورد. ای �ش ما هم فكر �  توفيق اين ،گفتگوهای بيهوده شده از
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اگر نه، چرا با هدف جلب رضای اهللا  يا خ�؟ مفيد است يماندين يا دنيا چ�ی را كه ميخواهيم بگو�يم بهكرديم كه 

ه د� � كنيم درخ� در بهشت به ر�ت اهللا ن� كنيم، هر بار كگف�   ُسْبٰحَن اهللا،  ُسْبٰحَن اهللاگف� متعال �وع به 

ره� ميليون ها شاف�،  چنا�ه در دنيا فوايد ز�ادی دارد ُسْبٰحَن اهللابه ك�ت گف� متعال �شته � شود. و همچن� 

لَيْه سيدنا امام شاف� ُة اِهللا �َ ، ص 9حلیة االولیاء، ج ( ."�س�يح نديدم مند ترازسود برای حفاظت از و�ا چ�ی : من� فرمايند َرْمحَ

 )13440، قول، 145

��ـلَن اـ بْحٰ ـ ُس : است مثال گف� �د و ثنای خداوند متعال، گف� �س�يح �راد از ن�ته: َوَجّلَ  هل   است. عَّزَ

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�

 : گو�ا چ�ی در دهان گذاشته اند )8

ُة اِهللا �َلَيْه دنا ابراهيم بن �شارسي َرْمحَُة اِهللا  سيدنا ابراهيم بن ادهم صحبت با بر�ت ب�ش از شش سال در من : � فرمايند َرْمحَ

ما احساس  ماندم. او اغلب سكوت � كرد و هرگز از ما چ�ی ن� پرسيد، اما در واقع با او صحبت � كرديم. �َلَيْه

، / 204، ص 1(عیون الحکایه (اردو)، ج  د.ری در دهان مبار�ش گذاشته و او را از صحبت باز � داچ� ميكرديم كه ا�شان گو�ا

 )129عیون الحکایه، ص 

 :حائل � بود  �ش يک در آه� 

بودند، اما ما پر از عيب هس�يم.  خو� ها! در واقع، اينها مظهر بود ز�باچقدر طرز فكر پ�ش�نيان وارسته ما :سبحان اهللا 

 اُهللا �َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّمبرای �افظت از ز�ان �سيار مفيد است. صحا� پيام� اكرم  با �ردم ن� غ� �وری �شست هایاز  ریدو ، َصّ�َ

 عَـنْهُ سيدنا سعد بن ا� وقاص  ُ  ا�� ، باشد  حائل� گفت: به خدای متعال سوگند! دوست دارم ب� من و �ردم دری  آه� َرِ�َ

 خدای متعال را �القات كنم. تاجا� كه كنمصحبت با ك�  با من صحبت كند ونه من  نه ك�

 )57، ول، ق511 ص، 6، ج  عزله البن ابی الدنیا مع موسوعه(کتاب ال

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�

 : كردن بر ز�ان حكومت )9

 �َلَيْهاحنف  اچگونه سيدن ری پرسيد كهشخ� از�رد بزرگوا  اِهللا نه از �اظ عمر از شما  حاالن�ہ ره� شما شد،  َرْمحَُة

: او به خاطر حكومت بر ز�ا�ش، از اين ره�ی ا�شان فر�ودند�والی است ونه ازشما ثروتمندتر است؟ بزرگ�
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 ) 147ص  1(املستطرف ج  برخوردار است.

 : خداوند متعال توفيق دهنده است

خود است، اما برای رسيدن به اين » ز�ان «همانا هر كه بر ز�ان خود �سلط شود، پادشاه  رسول خدا! �شقانای 

 با باشد. واق� داشته ، و هر چند �ر دشواری باشد، اما اگر شوقشكست دهدسلطنت، بايد �شكر نفس و شيطان را 

غ� ��ن ن�ست. تالش بايد ادامه  هيچ چ�ی  اُهللا �َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّمَصّ�َ  ر�ت خداوند متعال و با عنايت پيام� اكرم وتوفيق 

�ْ  ": اينچن� � گو�ديابد. يک �ب ا�ثل عر� �سيار ز�با   سویتالش از"به اين مع� است كه  ".َماُم ِمَن اهللا تْ ُ� ِم�ُّ� َواْالِ َالس�

 "است.يع� �وفقيت از جانب خداوند متعال  ،آنمن و ا�ام 

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�

 : چهار ��م، چهار قول )10

نزد پادشا� گرد آمدند، پادشاه به آنها گفت:  بزگوار : هن�� كه چهار ��م فر�ود َرْمحَُة اِهللا �َلَيْهعبداهللا بن مبارک  اسيدن

است، ديگری  خا�و�تاه اما جامع بگو�يد. ي�ى از علما گفت: فضيلت علم ��م سخ� كويک شما ہر ي�ى از 

و بر اساس آن حرف بزند. سو�  را �شناسدگفت: سودمندتر�ن چ� برای �رد اين است كه به مقام وعمق عقل خود 

 �اطر آننه و باور داشته باشدبه آن  نه باشد مطم� است كه به نعمت �وجود  �تاط تر�ن شخص ك� گفت:

و  باشد از اين ن�ست كه به �نوشت را� ب�ش� آرا�ش شود. چهار� گفت: هيچ چ� برای بدن  �شقت متحمل

 )16(اردو)، ص  سوسکه(ایک چوپ  قناعت كند.

 ا��   َشـآءَ       : � گو�دهر چهار قول �ت� اما جامع و حا�ل �روار�دهای ارزشمند مد� است. يک �ب ا�ثل عر� ! مَا

 يع� حسن گفتار آن است كه �ت� و با استدالل باشد.. َخ�ْ�ُ اْل�ََالمِ َما َقل� َو َدل� 

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�

 : سخنچهار پادشاه، چهار  )11

 �َلَيْهابو��ر بن عياش  اسيدن  اِهللا از ايران، روم، هند و چ� در جا� �ع شدند و چهار نفر از  گفت: چهار پادشاه َرْمحَُة

مقا�سه با سخنان گفته . ي�ى گفت: من دررها شده باشدكمان  يکكه گو� چهارت� از  سخن گفته اندآنها چهار 

بر من �سلط  برامدكه از دهانم  سخ�. دو� گفت: توانا هستمب�ش�  ام ناگفته سخنان شده ام، درمتوقف كردن
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 از �منده �شدناگفته  سخن�سلط هستم. سو� گفت: هرگز از  از دهانم برايد كه  سخ�ست و من بر ا
ً
م، اما مطمئنا

سخن به اگر همان من به ك� كه سخن � گو�د تعجب � كنم، چهار� گفت:  ه شده �منده شده ام.گفت سخن

  ا�ش ندارد.برو اگر برنگردد سودی  ؛به او آسيب � رساند ،برگردد سوی خودش

 )30مت، ص ص،  حصن السمت فی ال18(اردو)، ص  سکهیک چوپ سو ا( 

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�

 : او چهل سال �نديد )12

 اِهللا �َلَيْه حسن ب�ی اسيدن تاب� بزرگوار، ُة ته � ديدند، به نظر � رسيد كه . اگر او را �شس) سال �نديد40چهل ( َرْمحَ

روز چشما�ش خود او يک زندا� است كه برای � بر�دن ب�ون آورده شده است. و چون سخن � گفت، گو�ا با 

را از  خوف زد� اشو  غمگي�، ان�ر آ�ش در چشما�ش شعله ور شد. وق� علت است. و وق� ساكت را ديدهقيامت 

كند، غض�ش را بر من فرود آورد و  نظرخداوند متعال به بع� از اعمال نا�سند من او پرسيدند، گفت: � ترسم اگر 

 )231، 4، / احیاء العلوم، ج 556-555، ص 4(احیاءالعلوم (اردو)، ج  ؟چه بر �م خواهد آمدبگو�د: برو! من تو را ن� �شم، �س 

 : خوف از اهللا متعال فضيلت

 �َلَيْهداوند متعال، سيدنا حسن ب�ی بزرگوار و وارسته خ تاب�! اهللاُ �َك��  اِهللا ُة  � هراسان متعال خداوند ترس از  	َرْمحَ

در ترس  . فضيلت های ز�ادی�وجود استاز �روار�د مد�  ع�ت های ب�شمار برای ما گناه�رانماند،در اين واقعه 

  مايد:� فر 29سوره �لک جزء  12. خداوند متعال در آيه �وجود است خداوند متعالاز 
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  )12، سوره امللک، آیه 29[کنز االی�ن (ترجمه قرآن)] (قسمت 

در حقيقت كسا� كه بدون ديد از  تر�ه ك� العرفان:

 پرورد�رشان � ترسند، براى آنان آ�رزش و پادا�

  بزرگ است.

 : � شود عمرخوف خداوند متعال باعث افزا�ش روزی و  :حديث مبار�ه

َعـنْهُ  از چهارم� خليفه �سلم� سيدنا �   ُ  ا��  َوَسلَّمروايت شده است كه پيام� اكرم  َرِ�َ  َواٰلِٖه َيِْه  اُهللا �َل : هر كه � ندفر�ود َصّ�َ

 ، بايد از خدا ب�سد و با خو�شاوندان نيک رفتار كند.شود ز �رگ بد حفظرا افزا�ش دهد و ا اش و روزی عمرخواهد 

 )1212، حدیث 302، ص 1(مسند احمد بن حنبل، ج 
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 ترس از اهللا متعال يع� چه؟

او، نارضاي� او، عذابهای  � نيازیپنهان خداوند،  تدب� ، ترس ازخوف از خدای متعال�راد از  برادران عز�ز اسال�!

است. ای �ش خوف از خداوند متعال به معنای واق� آن   از هالكت ايمان در اثر اين غضب يدنو ترس او، غضب او

 نصيب ما � شد.

  زما� �در م�ی دل � متا كر        تو كر خوف اپنا عطا يا ال�

  خوِف زمانہ از دل من �و �ن و خوف خود تو�دہ خدايا

  ر تهر رهو �ن�تا يا ال�تری خوف � ت�ی دری � هم�شه     � ته

ر فشم بہ رعشہ 
ُ
  از �يبِت تو و از خوِف تو مدام من د

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�

 :كسا� كه حرف � زنند و سكوت � كنند )13

 �َلَيْه ابوحاتم اسيدن  اِهللا ُة . گف� سخن كرد و ديگری  سكوت اختيار. ي�ى نندحاصل كردعلم  شخص: دو فر�وده َرْمحَ

: از علمت چه به دست آوردی كه هيچ سال� به� از ز�ان برای گفتسكوت كننده  شخص به شخص گو�نده ای 

كه من معتقدم ز�ان برای  ؟: چه برتری از علمت كسب كردیگفت گو�ندهبه  خا�وش شخصكسب روزی ن�ست. 

 )44السمت ص  (حسن زندا� شدن �اوارتر است.

بيهوده و  سخناست و از  الزم سخن زشتندارد. پره� از  گف� اش�� نيكو سخنبودن،  تع�� دايره یدر  � شک

 خو� هم �ر رزق و روزی هم گناه است و گفتگوی بيهوده كسب . دروغ گف� در حالبايد دوری كردغ� مفيد ن� 

 ن�ست.

 : رسكوت برای پنهان كردن � تاكيد بر )14

با ك� صحبت ن�ن. �� گفت: پدر عز�ز! اين  �راو به ��ش گفت: ب��، از اين  !تاجری هزار دينار �ر كرد

به من بگو� كه حكمت پنهان  خواهش � كنمدستور شماست، بنابراين به ك� در �ورد آن چ�ی ن� گو�م. اما 

. اين �بور�م دو�ر را در يک زمان متحمل شو�مغ� از  پدر گفت: سكوت الزم است، ز�را ؟كردن اين �ر چ�ست

(گلستان  .د) از �ر ما خوشحال � شوند و ما را �سخره � كننان(رقيب دشمناني�ى �ر ما� است و ديگری اينكه 

 )115سعدی ص 
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 : �سلمان ديگر �ر رسيدن بهخوشحا� از 

به ك�،  آن هدف باشيم، به جای افشای � شده �رمتما از اين روايت ياد گرفتيم كه اگر  رسول خدا! �شقانای 

به خاطر مت�ر شدن از آن مطلع شود و  جاهل . ��ن است همانطور كه ما فاش � كنيم، فردیسكوت اختيار كنيم

  تتشما� گو�ند و  تتشما! شادی از بيماری يا �صيبت يا ز�ان �سلما� را به خاطر داشته باشيد. كند شادی ما
ً
��

َعـنْهُ ا واثله . از سيدنحرام است   ُ  ا��  َوَسلَّمروايت شده است كه پيام� اكرم  َرِ�َ  َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اُهللا ت برادرت را تشما": ندفر�ود َصّ�َ

قرار  خود او را �ورد ر�ت سخت ن�ست كه خداوند متعالاحساس ��ت ن�ن. برای م�ن. يع� از گرفتاری او 

 � 2514حدیث  227ص  4ی ج ذ�ترم "كند. مبتال به اين گرفتاریرا  تودهد و 

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�

 : خردمندان است طر�قه یسكوت  )15

باز �  خود را جوان خردمندی كه دارای صفات فراوا� بود، در �ا�س اهل علم ��ت � كرد و از سخن گف�

ش روزی به او گفت: ای ��! هر چه � دا�، همه را بگو. س�س جوان گفت: من از اين � ترسم كه مبادا داشت. پدر

 )116(گلستان سعدی ص  .�منده شوم�ردم از من چ�ی ب�سند كه من در �ورد آن اطال� ندارم و از اين طر�ق 

 : گف� يک ح�م نادرست

به ، بايد سكوت كنيم، هل علم هم صحبت شديماہا  زما� كهفتيم كه ما از اين روايت ياد گر رسول خدا! �شقانای 

 شَ اين طر�ق   ��ن است با حرف زدن دائم از  � هلـلـ�آءَا�اِْن
ً
توانيم گفتگوی خوب آنها را �شنو�م و درک كنيم. اوال

 ��ن است سؤا� از ما پرسيده شود و نتوانيم پاس
ً
 باشيم� بدهيم. در نظر داشته يادگ�ی و درک � بهره باشيم و ثانيا

 پاسخ اح�م �� را نبايد داد  پاسخ نادرس� �وجانہ  نبايد كه وق� پاسخ صحيح سؤا� را ن� دانيم،
ً
بدهيم، �صوصا

آخرت  ، از دست دادن. گف� هر ح�م �� از روی �اجت صد درصد در�اره اش علم داشته باشيممگر اينكه 

 � فرمايد: 11سوره يو�س جزء  68ه است. خداوند متعال در آي
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دهيد  �س�� � چ�ی را آيا به خدا تر�ه ك� العرفان:

  !؟در�اره آن علم ندار�د كه
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 : سه نمونه از كسا� كه از جواب دادن � ترسيدند

ت دي� پاسخ � دهند بايد از اين آيه ع�ت بگ�ند. اينها سه نمونه از �رد� كه به د�ل �اجت و بدون علم به سؤاال

علمای سعادتمندی هس�ند كه با وجود داش� علم به اح�م دي� و پاسخگو� به سؤاالت ديگران، از پاسخگو� به 

 :خداوند متعال ترسيده بودند

َيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّمصحا� پيام� اكرم  )1  اُهللا �َل َعـنْهُ  بن �سعوداعبداهللا  اسيدن، َصّ�َ   ُ  ا��  فر�ود: َرِ�َ

اگر ح�م نادرس�  چرا كهدانم) س� ��م است  يع� ن� یدراهر كس به هر سؤال �ردم پاسخ دهد ديوانه است و (ال 

 شود. گفته باشد هالک �

 �َلَيْه ابوحفص ن�شاپوری اسيدن )2  اِهللا ُة  هر�ه از او سؤا� پرسيده شود، بايد ب�سد كه � گو�د: ��م ك� است كه َرْمحَ

 !؟در روز قيامت از او سؤال شود كه از كجا پاسخ داده است اگر

 �َلَيْه ابراهيم تمي� اهر�ه از سيدن )3  اِهللا حك� � پرسيدند، گر�ه � كرد و � گفت: جز من كس ديگری را  َرْمحَُة

 )100، ص 1، / احیاء العلوم، ج 241، ص 1، ج (احیاءالعلوم (اردو) .نزد من آمدینياف� كه 

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�

 : كه ���ه ك� را قطع ن�نيد عقلمندی آ�ست  )16

 �َلَيْه شيخ سعدی اسيدن  اِهللا ُة  ت خود اقرار نميكندلاهج به � گو�د: اين را از �ل� ش�يدم كه � گفت هيچ كس  َرْمحَ

�وع به �قل شخص . صحب�ش را قطع كرده، سخن بگو�دمگر ك� كه قبل از پايان گفتگوی شخص ديگری 

 )118(گلستان سعدی ص  .تمام �شده باشدديگری  سخن گف� ن� كند تا وق� كه سخن

 :را قطع كند �قل ن�ست ديگری كه بيهوده حرف بدون شک ك�

از اين روايت آمده است كه هر كس بدون غرض صحبت ك� را قطع كند و گفتگوی خود  !ای �شقان رسول خدا

سخن ن�  شخص ديگریاز اتمام سخن  قبل د�قل باش � كه. وگرنه كثابت � كندرا آ�ز كند، خود را � خرد 

 اسال� �الف است. دراين را هم در نظر داشته باشيد كه قطع ���ه طرف مقابل و �وع ���ه با شئونات  گو�د.
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 َوَسلَّمآمده است: رسول خدا »  اح�ام ا�سلم« 30صفحه  ،صفحه ای �كتبة ا�دينة 36جزوه   َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اُهللا گفتگوی  َصّ�َ

   � كرد. را ترک�اوز � كرد، ن� � كرد يا آ�ا  از حدشطرف مقابل را قطع ن� كرد. اما اگر ك� 

 )200-199ص  ،یذل ترمئ(ش�

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�

 : سكوت الزمه رازداری است )17

لَيْه سلطان �مود غزنوي اچند تن از غالمان خاص سيدن ُة اِهللا �َ شاه پرسيدند كه ا�روز شاه در اين  �صوصاز غالم  َرْمحَ

 �صوص شاهبگو�د. در اين �ورد، غالم  ن� � گو�د به ما توه به آ�داند هر باره به تو چه گفت؟ شاه صالح ن�

  گفت: "شاه به من � گو�د چون به من اعتماد دارد كه به هيچ كس ديگری ن� گو�م."

 )تغییراندکی  با 118(گلستان سعدی ص  

 : ارسال پيام وا�ساپ به ديگران

 اوقات شخ� در حا� كه چ�ی را به ديگری � گو�د به ن� امانت است. �� سخن ای �شقان رسول خدا!

به ديگران منع � كند.  سخ�ش� دهد يا او را از گف� نگوش  اوديگری به  كه مطم� شود كس اطراف ن�ه � كند،

 بهالزم ن�ست  چن� سخ� كه سخ� ميگو�د ك�در اين �واقع اين رازالزم ن�ست به اش�اک گذاشته شود. �� با 

اپ را از  های وا�س به اش�اک گذاشت. بر� از افرادی كه پيام آن را ن� نبايد در اين صورت. ك� ديگر گفته شود

 باشند. تاطكنند ن� بايد � به ديگران فوروارد � �ستقيماكنند،  دوستان خود و غ�ه در�افت �

َّ  دو قول از پيام� اكرم َيِْه َواٰلِٖه َوَسل  اُهللا �َل  : نگف� سخن فردی به ديگری در �ورد مَصّ�َ

 اُهللا �َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم به دو قول پيام� اكرم به  درح� گف� وق� ك� چ�ی � گو�د و" )1در �ورد رازداری گوش دهيد:  َصّ�َ

   م)1966حدیث  386ص  3(ترمذی ج  "است. تاطراف ن�ه � كند، اين گفتگو امان

 چ�ى را به شما بگو�د و در ح� گفتگو يا در ميان  در �رآت توضيح حديث:
ً
آمده است: يع� اگر ك� شخصا

با دها�ش نگفته كه به ك� نگو�، ك� به سخن او گوش دهد، هر چند  كه مبادا صحبت به اطراف ن�ه كند

به ك�  و �ناين حر�ت او � گو�د كه اين گفتگو يک راز است. �س آن را امانت �شمار، رازش را فاش ن ��ن

  )629ص  6(مرآت ج ! ه آ�وزش نيكو�چ ، ُسْبٰحَن اهللا نگو.
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و هر�ه به  ؛هر �ه وعده � دهد، آن را ز�ر پا � گذارد ؛منافق سه �شانه دارد: هر �ه حرف � زند دروغ � گو�د )2

يع� وق�  )33، حدیث، 24، ص 1(بخاری، ج او امانت داده شود، خيانت � كند (يع� ثابت � كند كه � صداقت است). 

امتناع � ورزد يا از  �س دادن امانتآن را برای ديگران آش�ر � كند يا از  رازدار سخن خود بداند،ك� او را 

 )44، / مکاشفة القلوب، ص 95(مکاشفه القلوب (اردو)، ص  .خود استفاده � كند�افظت ن� كند، بلكه آن را  تامان

د                     �ِْيبَصل�ْوا َع�َ� اْلحَ  �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�   َص�

 : �نسكوت  �س ،� خوا� آرا�ش اگر )18

ُة اِهللا �َلَيْهسيدنا يو�س بن عبيد  : من چن� شخ� را � شناسم كه ب�ست سال است آرزو � كند كه ي�ى � فرمايد َرْمحَ

لَيْهَرْمحَ از روزهای زند� اش مانند سيدنا عبداهللا بن عون  َ�   اِهللا � خواهد سكوت او آرا�ش بگذرد، اما نتوا�ست. در ُة

َيْههمان گونه كه سيدنا عبداهللا بن عون  اشد،از � ز�ان در امان بهم سخن بگو�د هم ن�ند، بلكه   �َل  اِهللا از �  َرْمحَُة

 ، با اختالفات جزئی)43، ص 3، / حلیة االولیاء، ج 57، ص 3تین، ج ا(هللا والون کی ب .ودز�ان در امان ب

 : يک فر�ب بزرگ

، آرزوي اعمال خ� �� ن�ست. �رهای خ� بايد ی اينكه ا�سان نيكو �ری شو�ماز اين روايت فهميديم كه تنها برا

 �َلَيْهرازی  اذآمده است: سيدنا �� بن مع "احياء العلوم"ا�ام شود. در   اِهللا �نگ � فرمايد: ي�ى از بزرگ تر�ن ن َرْمحَُة

داشته باشد. و  مغفرت ن�گناه باشد و در ع� حال اميد به  �شغولها در نزد من اين است كه ا�سان بدون خجالت 

و با وجود  باشد؛ �ش� بذر جهنم اميدوار باشد. و منتظر خرمن بهشت با ال�ن� بدون ا�ام هيچ عباد� به قرب 

  پره��ران خوش ب� باشد. س�س اين دو��� را خواند: ا�ام گناهان ي�ى �س از ديگری به جاي�ه (بهشت)

ِف�ْ    َمَسلَِكَ�ا  لُْ� َوَلم َ�ْس  اةَ ُجو الن�جَ َترْ   َ�َبِس َع�َ� الْ  رِْي َنَة َال َتجْ اِن� الس�

  اميد به رست�ری داری اما در �س� آن قدم ن� گذاری، همانا كش� در خش� حر�ت ن� كند.تو تر�ه:

 ) 418-417ص  4 (احیاءالعلوم ج 

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�

 : چگونه به وجود � آيد؟ حكمت )19

 �َلَيْهيه �سيدنا سفيان بن عي  اِهللا ُة  �َلَيْهگفت: من از سيدنا ابوخا�  َرْمحَ  اِهللا ُة از سه چ�  كه فر�ودند حكمت ش�يدم َرْمحَ
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و حكمت به . �س از گوش دادن به خاطر س�دنبا  )3با گوش دادن به دقت  )2با سكوت  )1 گ�د: �چشمه �

 :ثمر � دهد سبب سه خصلت

با دوری از  )�2 شود)  روی آوردن به سوی �ای ابدی (يع� بهشت) (يع� ا�ام اعما� كه منجر به بهشت )1

، / حلیة 336، ص 7تین، ج ا(هللا والون کی ب �رگ قبل از فرا رسيدن آن. با آماده شدن برای )�3ای ن�نگ (يع� حب دنيا) 

 )330، ص 7االولیاء، ج 

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�

 : نميد�؟ جواب چرا )20

َ  سيدنا امام شاف� ،يک بار از ره� ميليون ها شاف� : عرض كردچ�ی پرسيده شد، او سكوت كرد. شخ�  يْهَرْمحَُة اِهللا �َل

 يا م فضيلت استجواب دادن در اول بايد بدانم كه": فر�ودند د�؟ ! اهللا متعال شما را بيا�رزد! چرا جواب ن��ورم

 )44، / احیاء العلوم، ص 102، ص 1(احیاءالعلوم (اردو)، ج  .م "سكوت در

 : است اينگونه فكر كردن قبل از صحبت

��ـلَن اـ بْحٰ ـ ُس  َوَجّلَ  هل آيا در است! ای �ش قبل از حرف زدن فكر � كرديم كه  اينگونه !  فكر كردن قبل از حرف زدنعَّزَ

 �َلَيْهيا نه؟ سيدنا امام �مد بن �مد بن �مد غزا�  در�افت ميكنيم ثوا�قبال سخ� كه ميگو�يم   اِهللا نوشته است:  َرْمحَُة

�ساجد آباد كردن  )2تالوت قرآن كر�م   )1": بودند به پنج چ� �شغول ان اهللا عليهم ا�ع�رضو اصحاب و تابع�

 اُهللا �َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم و د�لش اين بود كه از پيام� اكرم "ن� از منكر. )5ا�ر به معروف   )4ذكر اهللا   )3 كه  ه بودندش�يد َصّ�َ

مگر ن� از منكر و ا�ر به معروف و ذكر خداوند  استدرد�  ن�ست، مفيد فر�ود: هر گفتگوی ا�سان برای او

 )100، ص 1، / احیاء العلوم، ج 242، حدیث، 185، ص 4(ترمذی، ج  متعال.

  است: فر�وده 5سوره �ساء جزء  114در آيه اهللا تعا� در قرآن كر�م 
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در �سياری از سخناِن دِرگو� (و  تر�ه ك� العرفان:

جلسات �رمانه) آنها، خ� و سودی ن�ست؛ مگر 

ك� كه (به اين وسيله،) ا�ر به كمک به ديگران، يا 

  �ر نيک، يا اصالح در ميان �ردم كند؛
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 :ا�ق است جاهلبه� از الل �قل )21

 �َلَيْه سيدنا كعب  ااالحبار  اِهللا َيْه: سيدنا لقمان حكيم � فرمايد َرْمحَُة  �َل  اِهللا  بودن "الل ��م! "�قل :�� خود گفت به َرْمحَُة

داری، برايت �  بازبيهوده  سخناست. اگر دلت � خواهد حرف بز� اما ز�انت را از  بودن پرحرف" جاهلبه� از "

�� است از اين كه با �ردم ب�ش�� و گفتگوی بيهوده و � فايده ا�ام د�. هر �ری د�� دارد، د�ل حكمت،  به� و

�� هم�  نادا� ات برایحكمت تواضع است.  �ر�بدارد.  �ر��تفكر است، د�ل تفكر سكوت است. هر چ�ی 

   � است كه �ردم از � تو در امان بمانند.� هوشياری ات هم�برای  را اختيار ن�� و حكمت �ر�بكه  است

 )6، ص 6، / حلیة االولیاء، ج 13، ص 6تین، ج ا(هللا والون کی ب

 :�ردم را از � خود �ات دهيد

 اـ بْحٰ ـ ُس  ��ـلَن َوَجّلَ  هل " برای  :ياد شده است و آخر�ن �روار�د مد� �از �روار�د مد� �سيار گرانبها واقعه! در اين عَّزَ

ن� قابل توجه است. در اين راستا چند �روار�د مد�  "كه �ردم از � تو در امان بمانند �� استهم� اری ات هوشي

 َوَسلَّم : پيام� اكرم� گردد عرض  َواٰلِٖه  اُهللا �َلَيِْه  عَـنْهُ به سيدنا ابوذر َصّ�َ ُ  ا�� دور �ن، ز�را اين صدقه  ��ردم را از "فر�ود:  َرِ�َ

 )خالصه شده 2518حدیث  150ص  2(بخاری ج  "� د�. تجان به خاطر است كه

 )181ص  5(مرآت ج  �ری نرسد. به ك� در �رآت آمده است: يع� س� �ن از تو �ح حديث:

 �َلَيْه شيخ عبدا�ق �دث دهلوی  اِهللا ُة فرمايد: ترک هر بدی چ�ی است كه به  در توضيح اين حديث مبارک � َرْمحَ

، درحا� كه قادر به بدی كردن است  �ری نيكون�  "ن�ردن یبه احدی بد "دهيد. يع� � به خود صدقه  وسيله آن

(اشعة  به خودت صدقه بده.ه . صدقه دادن به �ردم در واقع صدقه دادن به خودتان است. برای هم� گفته شدن� هس�

 )203، 3اللمعات، ج 

 : �ات �ردم از � فضيلت

 َوَسلَّمَص  پيام� اكرم  َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اُهللا و از  دارند (ني�)از او اميد به خ� �ردم شما ك� است كه ا�سان خوب در��فر�ود:  ّ�َ

 �از  امن��و نه  او دارند نه اميدی به خ� است كه �ردم ك� در ب� شما بد ا�سان. وهس�ند در اماناو  (بدی)�

 )صه شدهخال  2270حدیث  116ص  4(ترمذی ج  او.

 �َلَيْهسيدنا مف� ا�د يارخان  �ح حديث:  اِهللا ُة خو� از او اميد  " �ردم :�� از اين حديث مبار�ه وضاحتدر  َرْمحَ

  بيان كرده است: يع� هس�ند "، در اماناو  (بدی)و از � دارند (ني�)
ً
كه اين  از او رضايت دارند�ردم طبيعتا

 �َلَيْه. مف� ا�د يارخان اوانتظار ني� دارند وازرساند، � شخص به ك� آس�� ن  اِهللا ُة اين قسمت از وضاحت در  َرْمحَ

 �ردم از او � ترسند كه اين " � فرماينداو �از  امن��و نه  او دارند نه اميدی به خ� " �ردم :حديث
ً
: يع� طبيعتا
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به �ردم  )ی(يع� بد �فقط  و ،رسيد�واهد  به ك� . هيچ خ�ی از اومانددور  بايد از اوو شخص خطرناک است. 

 ) 589ص  6(مرآت ج  � رسد.

 : سه عمل منت� به بهشت
َعـنْهُ سيدنا ابوسعيد خدری    ُ  ا�� َيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم� گو�د: پيام� َرِ�َ  اُهللا �َل به سنت عمل  وحالل � خورد  از ك� كه": ندفر�ود َصّ�َ

 َواٰلِٖه َوَسلَّم اهللا رسول: ای عرض كردشخ�  ".شود �وارد بهشت  باشند،امان  در �ش� كند و �ردم از   اُهللا �َلَيِْه ! اين َصّ�َ

 اُهللا �َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم روزها از اين قبيل افراد ز�اد است. پيام� اكرم  ."در زمانه های بعد از من هم خواهند بود": ندفر�ود َصّ�َ

 ) 2528حدیث  233ص  4(ترمذی ج 

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�

 : يک درهم صدقه در برابر هر �له بيهوده )22

نماز  دو ر�عت ازدهانم برايد، در بد�شكه هر �له بيهوده ای كه  عهد كرده ام خود اب� فرمايد كه من �ردی باتقوا 

الزم  خودهر �له بيهوده، يک روزه (نفل) را بر  �اطر. �س از آن، اين �ازات برايم آسان بود ن�� نفل ادا كنم،

تا اين كه اهدای يک درهم را برای  مو از گفتگوی بيهوده خودداری ن�رد معلوم شد آسان اين عمل ن� برايم. دا�ستم

شد و باالخره از گفتگوی بيهوده  تمام ختس منفس �ازات بر. �س اين بر خود الزم دا�ستم هر �له بيهوده ای

 )202، ص 1/ قوة القلوب، ج  461، ص 1(قوت القلوب (اردو)، ج  .مخودداری كرد

 : سال 20تالش �ستمر برای 

يک ن�ته �� برای ترک �دت ���ه بيهوده وجود دارد. اگر ا�سان تعهد خود را جدی بگ�د و  واقعه!در اين 

ثابت  هر كه"يع�  . َما ثََبَت نََبَط : كه حاصل � شود. گفته � شود �ميا�ضل خداوند متعال خا�صانه تالش كند، به ف

 پارسايان. يع� �وفقيت با تالش �ستمر حاصل � شود. در احياءالعلوم آمده است: بر� از "بماند رشد � كند قدم

 )902، ص 1(احیاء العلوم (اردو)، ج  بردم. : تا ب�ست سال در تالوت قرآن كوشيدم و ب�ست سال از آن سودميگو�ند

  : كوششدر �ورد  آيه قرآ�

�وفقيت در هر �ر خ� يا دي�، تالش بايد با ص� و  دربه جای نااميد شدن به د�ل تأخ�  ای �شقان رسول خدا!

  � فرمايد: 21سوره عنكبوت جزء  69اهللا متعال در آيه  ،ادامه يابد. در �ورد تالش همت

  َو 
َّ
َنا �ال

َ
ۡ� ُسُبل

ُ
�

َ
َنۡهِديَّن

َ
ۡوا ِفۡيَنا ل

ُ
د   ِذيَۡن َجاهَ

و آنها كه در راه ما (با خلوص   تر�ه ك� العرفان:
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 به راه
ً
های خود، هداي�شان  نيّت) جهاد كنند، قطعا

  .خواهيم كرد

 

 : مژده به كسا� كه در راه خداوند متعال تالش � كنند

ن آيه �سيار گس�ده است. به هم� د�ل مف�ان آن را به گونه های �تلف آمده است: معنای اي "�اط ا�نان"در 

 عَـنْهُ سيدنا عبداهللا بن عباس  )1تفس� كرده اند. در اينجا به چهار قول اشاره شده است.  ُ  ا�� : منظور (اين فر�وده اند َرِ�َ

  كردن از آيه مبار�ه) اين است كه كسا� كه در اطاعت
ً
�شان خواهيم داد.  را ه های ثواب را به آنها ما كوشيدند، حتما

ُة اِهللا �َلَيْهسيدنا جنيد  )2  راه های اخالص را به آنها  كردن : يع� كسا� كه در تو�هفر�وده اند َرْمحَ
ً
تالش � كنند، حتما

 �َلَيْهسيدنا فضيل بن عياض  )�3شان خواهيم داد.   اِهللا كسب علم كوشش كنند، : يع� كسا� كه در فر�وده اند َرْمحَُة

 راههای 
ً
 �َلَيْهسيدنا سهل بن عبداهللا  )4را به آنها �شان خواهيم داد.  عملحتما  اِهللا ُة : يع� كسا� كه در فر�وده اند َرْمحَ

انتخاب  457ص  3/ تفسیر خازن ج  899(تفسیر مدارک ص  .دهيم � �شان آنها به رااقامه سنت تالش � كنند راه های بهشت 

 )شده

��عت و طر�قت است. يع� كسا� كه در تو�ه كوشش كنند، راههاى اخالص را  درک جام� ازاين آيه مبار�ه 

را خواهند يافت. كسا� كه در پ�وی از سنت تالش  عملكسا� كه در كسب علم كوشش كنند، راه  ؛خواهند يافت

(رصاط الجنان ج  .وجود دارد ه ها� به تعداد تمام �لوقاتمتعال، را اهللا به رسيدن برای. يافت خواهند راكنند، راه بهشت 

 )410-409ص  7

  دا�شجوی
ُ
 : شد (واقعه) ای امام �سيار برجسته ند ذه�ك

 �َلَيْهامام اعظم ابوحنيفه  اره� بزرگ ميليون ها حن�، سيدن  اِهللا َيْهسيدنا امام ابو�وسف  شبه شاگرد َرْمحَُة  �َل  اِهللا  َرْمحَُة

عر�  �ب ا�ث� )53(راه علم ص  ."شد تو باعث پ��فت تاما تالش و �شت�ركند ذهن بودی، تو خي� ": فر�ودند

 "هر كه تالش كند به دست � آورد."يع�  َمْن َجد� َوَجَد : « ميگو�د

 : شاه و �ورچه (واقعه)پاد

در فتح آن منطقه نا�م ماند. وق�  � گو�ند پادشا� ب�ش از شش بار به منطقه ای با هدف فتح آن �له كرد، اما در

آخر�ن تهاجم او ن� شكست خورد، خسته شد و با حال� اف�ده وارد اتاقش شد و قصد داشت ك� اس�احت كند. 

در حا� كه به تها�ا� فكر � كرد كه بارها و بارها شكست خوردند، ناگهان چشمش به �ورچه ای افتاد كه از ديوار 
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بارها و بارها از قصد خود برای باال رف� از ديوار دست ن� كشيد. بارها به  ،�ورچه عل�غم افتادناتاق باال � رفت. 

بار تالش،  12رسيد اما بعد سقوط � كرد و دو�اره �وع به باال رف� از ديوار � كرد. �ا�ام �س از � انتهای ديوار

مر آن �ورچه را ديد، فهميد كه تالش ر�ز �وفقيت �ورچه به هدف خود رسيد. � گو�ند وق� پادشاه تالش �ست

  است. �س از آن شاه دو�اره با شور و اش�ياق جديد �له كرد و در مأ�ور�ت خود �وفق شد.

 وه كو�سا عقده � جو واهو ن� سكتا      همت كری ا�سان تو كياهو ن� سكتا

  باز شدنوا: گره.  عقده:لغات و مع� آن:

 است كه ن� تواند ا�ام دهد؟ �رتالش كند، كدام  آد�كه باز ن� شود ؟ اگر  است گر� آن چگونه :مع� دو���

 : �ر عجي� كردگر�ه 

 اِهللا �َلَيْهسيدنا شع�  بزرگوار تاب� شخ� به نام "عجالن" كه غالم و�افظ "ز�اد"(حكمران سلطنت ب�  :فر�ودند َرْمحَُة

� رفتم و ح� بعد از ورود به  تا �سجد ، من جلوتر از اوخارج � شد از خانه  "ز�اد"به من گفت كه وق�  اميه) بود

�سجد، جلوتر از او � رفتم تا وارد اتاق شخ� اش شود. يک روز كه وارد اتاق شخ� اش شد، گر�ه ای را ديد كه 

 كند. س�س نماز ظهر را در گوشه ای از خانه �شسته بود. وق� رفتم آن را دور كنم، ز�اد گفت: بگذار ب�ي�يم چه �

خواند و برگشت. وق� بعد از اقامه نماز ع� به اتاق خصو� برگش�يم، گر�ه را در همان ��ن يافتيم. درست اند� 

 ، اگرآن را گرفت . ز�اد گفت: هر كه حاج� دارد جس� زد و قبل از غروب خورشيد، وق� يک �وش ظاهر شد، گر�ه

ـ�آءَا�اِْن شَ خواهد رسيد. ( به حاج�ش ند،را�ش كوشش كمانند اين گر�ه ب  ��394 ص 4تین� ج ا�هللا والون کی ب )هلـل

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�

 : بايد به سكوت خود افتخار كنيد )23

 �َلَيْهسيدنا لقمان حكيم   اِهللا وق� �ردم به سخنان (نا �ش � كرد گفت: ای ��م! در حا� كه نصيح� به � َرْمحَُة

 .(بنازی) بايد به سكوت خود افتخار ك� سنجيده) خود افتخار ميكردند، با آنها هم�م �شو بلكه درآن وقت تو

 ) 147ص  1(املستطرف ج 

 : سكوت برتری دارد

 اهللاِ �روار�د حكمت مد� سيدنا لقمان حكيم  ای �شقان رسول خدا! ُة  يک ن� قابل توجه است! در واقع، اين  �َلَيْهَرْمحَ

. برتری اين است كه ا�سان فقط برای هيچ برتری ن�ست ش��ن، ز�با و طوال� در گف� سخنان واقعيت است كه

سكوت عنايت  كمالرضای اهللا متعال سكوت كند، با وجود اين كه � خواهد بيهوده حرف بزند. اهللا متعال ما را ن� 
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 فايده ای ندارد. سيدنا مالک بن دينارفرمايد. آ
ً
 �َلَيْه م�! ���ه ز�با كه خا� از ثواب باشد اصال  اِهللا : � فرمايند َرْمحَُة

پر  شاعما� مگر �ي�يد كه ح� يک اش�باه (طبق دستور ز�ان عر�) در گفتگوی او وجود نداشته باشدبك� را  شايد

َيْهبراهيم بن ادهم اسيدنا  )24قول  33ص (مسند ابراهیم بن ادهم است.  اتاز اش�باه : ما گفت و گوى خود � فرمايند َرْمحَُة اِهللا �َل

(املجالسه و جواهر  .ن�رديمآن را اصالح  مگرن�رديم، و� در اعمال خود خطا كرديم و  را ز�با كرديم و در آن اش�با�

 )851، قول 332، ص 1العلم، ج 

 : ش�ر شد توسط صدا�شپرنده  )24

 �َلَيْه��  ايدنس  اِهللا گفت: در ب� ا�ائيل شخ� بود كه اغلب سكوت � كرد، پادشاه شخ� را نزد او فرستاد تا  َرْمحَُة

به ،  يافت ش�ر فرستاد تا اگر طعمه ای هرا جو�ا شود. اما او چ�ی نگفت س�س پادشاه او را با �ردم ب شسكو� د�ل

ا ديدند كه به شدت غو� � كرد، شاهي� را رها كردند كه پرنده را ش�ر كرد. . هن�� كه �ردم يک پرنده رما بگو�د

(ایک چپ سو سکه  �س آن شخص گفت: سكوت برای همه چ� خوب است (چون آرا�ش دارد) و ح� برای پرند�ن.

 )22(خاموشی کی فضائل) ص 

 ناراحت"گف�  )25
ً
 سفم ’’ يا  شدم" من عميقا

ٔ
 ‘‘�سيار متا

 اِهللا �َلَيْهان مف� اعظم هند هرچه از ده  اِهللا �َلَيْه�والنا �صط� رضاخان  ، َرْمحَُة هر وقت �  بود صحيح ،ب�ون � آمد َرْمحَُة

نامه ها� از اين قبيل به در�ارش � آمد، يک  .ش�يد فال� �رده است فورا دس�ش را برای د�ی مغفرت بلند � كرد

 جواب را بنو�س تو بنو�سد. به مف� �يب االسالم گفت: شخ� نامه ایبه  ای �سليت نامهدرجواب  �بور شد بار

م. از ش�يدن خ� در�افت كرد شما را "نامه نامه نوشت: در جوابسالم الاز اين رو مف� �يب ا .ا�ضا � كنم من

 وفات فرزندتان 
ً
 حرفش را قطع چن� جوا�. مف� اعظم �س از ش�يدن ناراحت شدم" عميقا

ً
كرد و گفت: ، فورا

" 
ً
 )319(جهان مفتی اعظم ص  ."ناراحت شدم"اما بله  " ناراحت �شدم عميقا

 َوَسلَّم واق� رسول اهللا يک �رد خدا و �شقاين دقت در نوش� و گفتار  ای �شقان رسول خدا!  َواٰلِٖه َيِْه  �َل  اُهللا بود. ما  َصّ�َ

به عنوان مثال، �س از �رگ پدر شخ�، گف� اين  .كنيم همچن� بايد �دت به گف� �مات دقيق را در خود ا�اد

 «، »متاسفم�سيار«، »واقعا شو�ه شدم«، »از خ� فوت پدرت خي� تعجب كردم«�الت كه 
ً
ن� قابل » ناراحت شدمعميقا

 �الت فوق را بگو�د، عل�غم اينكه در درو�ش احسا� ندارد، دروغ گفته، گناه�ر و
ً
 توجه است. اگر ك� عمدا

  �ستحق عذاب جهنم است. 

  گف� "تب شديد" چگونه است؟ 

َيْهمف� اعظم هند   �َل  اِهللا  �َلَيْه اعالء ح�ت ���ش به بر�ت پدر َرْمحَُة  اِهللا فرا آ�وزش دقت در نوش� و گفتار را  َرْمحَُة
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 �َلَيْه اعالء ح�ت .گرفت  اِهللا "�لفوضات  325در صفحه  � كرد.استفاده  دقيق �سيار در سخنا�ش از �مات ن� َرْمحَُة

 ا�شان ارشاددارد،  ی"تب شديدفالن �ر�ض " گفت(به ا� ح�ت) شخ� آمده است: بعد از ع�  ا� ح�ت"

 ، س�س فر�ود: سوره �اد�را دشنام ندهكند، خودت  حدى ندارد، هرگز زوال ن� اينكه ت�ش : تب شديد يع�ندفر�ود

  و آن را بنوشيد.  در آب دم كنيد، �وانيد بعد از ع�سه بار  ) را28سوره اول جزء (

و �ات بده ه بيهود �رهای از در زند� ارزشمان ارزش قائل شو�م، ما را �ری �ن كه برای زمان � !ای رب �صط�

  . فرما عطا  را توفيق ا�ام �رهای خ� و دوری از گناهان

ِ َخاَتِم   اهللاُ   الن�بِ�ّٖ�آمِ�ْ� بَِجاہ    �َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّمَصّ�َ

و ْا َع�َ� الَْح�يب! �� اهللا َع�ٰ� ُمَحم�د     َصل�  َص�

   …ءا�ضا

  هجری قمری 1443ماه ر�ضان، سال 

  2022آور�ل �صادف با 

 �با� تمت و
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