
 1

  اندازدیا جلو می مجازات آن را در دنی که اهللا تعالیاعمال
  هیابوالحسن بن محمد الفق: مؤلف

  شیپدرام اندا: مترجم
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  :بعد دهد و اما ياری که او را ی اهللا است و صلوات و سالم بر رسول اهللا و بر آل و اصحابش و کسيش برایشکر و ستا
 فـساد،  ، سبب هر انـدوه این امر است که؛ باشدمیار ی بس يضررهااست و داراي    م  ی، وخ یمودن با اهللا تعال   اثر گناهان و مخالفت ن    

و هـر   ] (30: الـشورى  [}وما أَصابکُم مِنْ مصِیبۀٍ فَبِما کَسبت أَیدِیکُم ویعفُو عنْ کَثِیرٍ         { :دیفرمای م ی، اهللا تعال  شودمی یبت و سخت  یمص
  ).شودیم] از گناه [ياریبخشش بس] باعث[د و یا است که خودتان کسب نمودهيزی آن چيرسد، به واسطهیشما م که به یبتیمص

ـ ی مجازات آن را در دنین گونه هستند که اهللا تعال    ی ا یها، بعض ین گناهان و نافرمان   یدر ب   عمـل انجـام   یدهـد، تـا زشـت   یا قرار م
 توسـت  ين مطلب برایا. آن شود و در آن گرفتار شود را بترساندمرتکب  خواهدیه م  ک یکسدر نتیجه   د و   یانمدهندگان آن را آشکار     

ـ  پند گـرفتن و ب     يد و آن را برا    یمانیا به خاطر آنها مجازات م     ی در دن  ی است که اهللا تعال    ی اعمال ي برادر مسلمانم و آن درباره     يا نش ی
ـ      رایزو پند بده    ] (55: الذاریات [}لْمؤْمِنِینَوذَکِّرْ فَإِنَّ الذِّکْرَى تَنْفَع ا    {؛  ام نموده يجمع آور  ـ توف).رسـاند ی پند به مؤمنان منفعت م ق از  ی

   استیجانب اهللا تعال

  یر از اهللا تعالی غيزی چي قرار دادن هدفها براوا یص بودن نسبت به دنیرح
هـا  ی اصل بالها و سـخت     ،که آن دو  دهد  ی آن دو مجازات قرار م     ي برا ی است که اهللا تعال    ین خصلت ی ا :ایص بودن نسبت به دن    یحر

  :دنباشیم
  .افتن مشکالتیگسترش : اول
من کان همه اآلخرة، جمع اهللا      «:  فرمود r آورده است که رسول اهللا     t؛ یزید بن ثابت   ن رفتن قناعت  ی و از ب   ی دائم يازمندین: دوم

رَّقَ اهللا علیه أمره، وجعل فقره بین عینیه، ولم یأته مـن الـدنیا   له شمله، وجعل غناه فی قلبه، وأتته الدنیا راغمۀ، ومن کان همه الدنیا، فَ            
-ی او را در قلبش قرار ميازینیکند و بیت او را جمع م   یشمول] یتعال[ آخرت باشد، اهللا     ي که کوشش او برا    یکس (»إال ما کتب اهللا له    

ـ ] یتعال[ ا باشد اهللای دني که کوشش او براید و کسیآیافته نزد او میش یا گشا یدهد و دن    را در يازمنـد یسـازد و ن یامر او را متفرق م
  .)1()آن را نوشته باشد] متعال[رسد، مگر آنچه اهللا یا به او نمی از دنيزیدهد و چی دو چشم او قرار ميجلو

  :حرص داشتن به مال، دو نوع است«:  گفته استحنبلی رحمه  اهللابن رجب 
  .دنی کشیبا شدت طلب کردن آن با کوشش نمودن و سختت دوست داشتن مال همراه شد:  از آنهایکی
تواند یباشد و صاحب آن م    یم ن يمت گذار یف که قابل ق   ین عمر شر  ع شد ی جز ضا  يچ ضرر ی بر مال ه    حرص ياگر برا : میگویم

ص زمان  ینسان حر ا.. ]. است ین بردن آن کاف   ی از ب  ين امر برا  یهم[داشت  ی را کسب کند، وجود نم     ی دائم يبا آن درجات باال و نعمتها     
ـ    ، خطر يهاسواريسفرها و نشستن بر      يباشد را برا  ی نم يمت گذار یکه قابل ق  عمرش را   دهد و   یفش را از دست م    یشر -ی به خطر م

                              
  ).949(رواه ابن ماجه، وصححه األلبانی فی السلسلۀ الصحیحۀ   (1)
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  :همان گونه که گفته شده است. گران جمع کندی دياندازد تا مال را برا
ــه     ــع مالـ ــی جمـ ــام فـ ــق األیـ ــن ینفـ     ومـ

ــر       ــل الفقــ ــذي فعــ ــر فالــ ــۀ فقــ   مخافــ
ـ تن دنبرد، دوسـت داشـ  ی آن لذت نميمع آور جيد و براکنیت میدهد و دچار مشغول یا، صاحب آن را عذاب م     یر دن حرص ب    ا ی

ـ ماند در غفلت    ی م یابد و باق  یی است و از آنچه عدم نم      ی است که فنا شدن    ییزهای چ يافتد؛ متوجه یگذارد او به فکر آخرت ب     ینم -یم
  !ماند

  ال تغــــبطن أخًــــا حــــرص علــــى ســــعۀ
  

  
ــالی  و   ــت القــ ــین الماقــ ــه بعــ ــر إلیــ   انظــ

  إن الحــــــریص لمـــــــشغول بثروتـــــــه   
  

  
ــال      ــن المـ ــوي مـ ــا یحـ ــسرور بمـ ــن الـ   عـ

ـ کنـد؛ ا  ی م يافتد و از حقوق واجب خوددار     ی حرام م  يها راه برد و در طلب مال      یافزایبر حالت اول م    :دوم   ن از حـرص و آز    ی
 کـه از حـرص و آز   یو کس] (9: الحشر [}ح نَفْسِهِ فَأُولَئِک هم الْمفْلِحـونَ ومنْ یوقَ شُ{: دیفرمای مینفس نکوهش شده است؛ اهللا تعال  

  ).، آنان همان رستگاران هستنددر امان بماندنفسش 
اتقوا الشح؛ فإنَّ الشُّح أهلک منْ کان قبلکم؛ أمـرهم بالقطیعـۀ          «:  فرمود rامبریما آورده است که پ    رضی اهللا عنه   اهللا بن عمرو     عبد

حرص و آز نفـرات قبـل از شـما را    ! دیشه کنیتقوا پ] نفس[از حرص و آز  (»قطعوا وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجـروا   ف
و در راه اهللا   [س گردنـد    یحم را قطع کردند و به آنان امر نمود تا خس          ر ي رحم امر نمود و آنها صله      يهالك نمود، آنان را به قطع صله      

  .)1() کردنديبندوباری امر نمود و آنها بيبندوباریس شدند و آنان را به بی و آنان خس]دن انفاق نکنیتعال
شـود،  ی داده ميابد، با آنچه که روز یی او ادامه م   يشود و غمها  ی م یا حرص داشته باشد، مشکالت او دائم      ی که نسبت به دن    یکس
ـ  یل بودن او دائمـ    یذل؛  ابدیینان خاطر نم  ی او قضا و قدر نوشته شده است، اطم        يگردد و با آنچه برا    یقانع نم   او يازمنـد یشـود و ن   ی م

  .شناسدیام را نمیباشد و گذشت ایهمراه او م

  
  
  

  
  
  

                              
  ).2/539( داود وهو فی السلسلۀ الصحیحۀ رواه أبو  (1)

    ال تأســـــــفنَّ علـــــــى الـــــــدنیا ومـــــــا فیهـــــــا    
ــا     ــا ویفنیهـــــــ ــک یفنینـــــــ ــالموت ال شـــــــ   فـــــــ

  ومـــــــن یکـــــــن همـــــــه الـــــــدنیا لیجمعهـــــــا    
  

  
ــــــا علـــــــى رغـــــــم یخلیهـــــــا       فـــــــسوف یومـ  

ــا   ــا تجمعهـــــ ــن دنیـــــ ــنفس مـــــ ــشبع الـــــ     ال تـــــ
  وبلغــــــــۀ مــــــــن قــــــــوام العــــــــیش تکفیهــــــــا  

    الـــــنفس تطمـــــع فـــــی الـــــدنیا وقـــــد  علمــــــت     
  أن الــــــــسالمۀ منهــــــــا تــــــــرك مــــــــا فیهــــــــا  
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ا على المعـاد        «:  فرمود r آورده است که رسول اهللا     tابن مسعود : یر اهللا تعال  ی غ يقرار دادن هدفها برا    ا واحدمن جعل الهموم هم

ـ  کـه مـشکالت خـود را         یکس(» ت به الهموم من أحوال الدنیا لم یبال اهللا فی أي أودیتها هلَک            کفاه اهللا سائر همومه، ومن تشعب      ک ی
ـ  که امـور دن ی، و کسباشدی می مشکالت او کافيهی بق يبرا] یتعال[مشکل قرار دهد و آن آخرت باشد، اهللا          ـ  بگ در بـر ا او رای رد، اهللا ی

  .) 1()شودیهالك م] آخرتچه در ا و یدر دنچه [ه باشد،  کیکند و او در هر راهی به او نمیکمک] یتعال[
 و یاز بـدبخت را  او ی اسـت کـه اهللا تعـال   ل سبحانه نباشد، محاي ويتمندی اهللا جل و عال نباشد و در جهت رضا ي برا ي کار یوقت
  . نجات دهديگرفتار

 او را بـر  يازهایکتا سبحانه تمام نینباشد، اهللا ] متعال[ر اهللا   ی غ يد و کوشش او برا    یاگر بنده صبح و شام نما     «:  گفته است  ابن قیم 
کند و زبـانش را مـشغول ذکـر         یراحت م ] U[ي دوست داشتن و   يدارد و قلب او را برا     ی را بر م   ي از و  یسازد و هر مشکل   یطرف م 
ـ د و دن  یاگر صبح و شام نما    ] یول. [دهدی قرار م  يز و ا بدنش را در اطاعت      يد و اعضا  ینمایگفتن م  ] متعـال [ باشـد، اهللا     ا مـشکل او   ی

دهد تا یت میقلبش را مشغول؛ ]دینمایخود آن شخص را مسئول آن م[دهد و ی او را بر خودش قرار ميهایمشکالت و غمها و بدبخت
-یاد مخلوقات مشغول میگرداند و به یاد او منحرف می مخلوق را دوست داشته باشد و زبانش را از ،]U[ي دوست داشتن ويبه جا 

جه کوشش شخص مانند کوشش   ی در نت  ؛دهدی بدنش را از طاعت خودش به خدمت آنها و مشغول شدن به آنها قرار م               ي اعضا د و ینما
  .) 2(»شودیر او می خدمت به غيوانات برایح

  انتی خت، غرور وی بعد از هدایگمراه
امـوري کـه     ي و گناه به سو    یکه گمراه ن است   ی وجود دارد؛ از آنها ا     يادیک ز ی نزد ي مجازاتها  آن يبرا: تی بعد از هدا   یگمراه

ـ ي کارین است که اهللا تعالی است و از آنها ا شدن جدل گرفتاردهد، از آنهای سوق م ن دو است  همانند آ  کنـد تـا بنـده خـودش را     ی م
او را در    جمـع شـود،      ی در انسان  ن مجازاتها ی ا یوقت. کندیموش م  خود فرا  يا و آخرت را برا    ی دن يهاجه مصلحت یفراموش کند، در نت   

ـ  تـا مـا را از ا   میینمای درخواست م  یاز اهللا تعال  . گرددالزامی می   او  بر هایدهد و مشکالت و سخت    یها قرار م  معرض هالکت و فتنه    ن ی
  !  دی حفظ فرمای باشند و چه باطني چه ظاهر،امور

ت گمـراه   ی بعد از هدا   یقوم (»أوتوا الجدل ما ضَلَّ قوم بعد هدى کانوا علیه إال         «:  فرمود r آورده است که رسول اهللا     tابو امامه 
  .)3()شودیجاد میا] ن آنهایدر ب[شوند، مگر آن که جدل ینم

 از آنها رد کـردن      یکی؛   آنها عاقبت بد وجود دارد     ياز دو امر که برا    ! ز کن یپره! ز کن یپره«:  گفته است   رحمه اهللا  هابن قیم جوزی  
 و آنچه از حق با سر، رد شـده اسـت را      يشوی قلب مجازات م   ی با دگرگون  جهیدر نت کند،  ی تو با آن مخالفت م     ي آن که هوا   يحق برا 
ونُقَلِّب أَفْئِدتَهم وأَبصارهم کَما لَـم یؤْمِنُـوا بِـهِ أَولَ مـرَّةٍ             {: دیفرمای م یاهللا تعال ؛   نفس تو موافق باشد    ي مگر آنچه با هوا    یکنیقبول نم 

                              
  ).6189(رواه الحاکم وحسنه األلبانی فی صحیح الجامع   (1)
  ).159(الفوائد   (2)
  ).5633(رواه الترمذي وأحمد وحسنه األلبانی فی صحیح الجامع   (3)
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مـان  ین بار به آن ا    یم، همان گونه که اول    یینمایشان را دگرگون م   یشان و چشمها  یو دلها ] (110: األنعام [}هِم یعمهونَ ونَذَرهم فِی طُْغیانِ  
  ).میینمایمرها انشان سرگردان یاوردند و آنان را در طغین

تـو را از آنچـه از آن        ] یتعال[ اهللا   ،ی نشان ده  ییاعتنایپس اگر تو به آن ب     ؛  ه است دیرسفرا   زمان آن    که،  ي به امر  ییاعتنایب :دوم
ى َطاِئفَۀٍ مِـنْهم  {: دیفرمای می تو شود، اهللا تعال   ي برا یدارد، تا مجازات  یشود و امر او بر آن قرار دارد، باز م         ی م یراض فَإِنْ رجعک اهللاُ إِلَ

ا ولَنْ تُقَ     دأَب عِیوا مْخرُج ُخرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَ َخـالِفِینَ فَاستَأْذَنُوك لِلْ ِضیتُم بِالْقُعودِ أَولَ مرَّةٍ فَاقْعدوا مع الْ ر ا إِنَّکُم ودع عِی83: التوبۀ [}اتِلُوا م [
هرگز همراه «: رند، بگویگیاجازه م]  جهادينمودن برا[ خروج ي از تو برا و از آنها بازگرداند يافهیتو را به طا   ] متعال[ اهللا   هرگاهپس  (

 یراضـ ] در خانـه و جهـاد ننمـودن   [ن بار به نشستن ید، شما اولیشوی وارد جنگ نم  ید و همراه من هرگز با دشمن      یشویممن خارج ن  
  ).»دینیبنش] در خانه[نان یخانه نشد، پس همراه یشد

  .)1(» وجودش باشدي گوارای بزرگ سالم بماند، سالمتين دو آفت و بالی که از ایپس کس
ـ  آن چ  يد و به دارنـده    یمانی م ی اهل آن دشمن   ا آن و ب    با یت که اهللا تعال    نکوهش شده اس   یآن صفت  :غرور ـ   يزی دهـد کـه    ی را م

  !خواهدی است که او ميزیبرعکس آن چ
ما من آدمی إال وفی رأسه حکمۀ بید ملک، فـإذا تواضـع قیـل               «:  فرمود rما آورده است که رسول اهللا     رضی اهللا عنه  ابن عباس   

 وجود  يا به دست فرشته   ی وجود ندارد، مگر آن که در سرش حکمت        یآدم (»ضع حکمته : ر قیل للملک  ارفع حکمته، وإذا تکب   : للملک
حکمـت او را تلـف   : شـود یه فرشته گفته مبحکمت او را باال ببرر و اگر غرور ورزد        : شودید، به فرشته گفته م    ی نما یدارد، اگر فروتن  

  .)2()!کن
بندنـد و بـه ماننـد لگـام، او را از        یر زنخ چهارپا م   ی است که ز   يزیآن چ » مۀلحکا«:  گفته است  )5/466(مناوي در فیض القدیر   

ـ  حق و آفري بنده برایباشد؛ وقتیکه نگهبان آن م   »  است يابه دست فرشته  «کند و آن متصل به سر آن است،         ی منع م  ینافرمان دگان، ی
-یباال ببر، گفته م   ] او را [ن معنا که قدر و منزلت       یبه ا .  ببر حکمت او را باال   : شودی به فرشته گفته م    یکند، از طرف اهللا تعال    ی م یفروتن
حکمت او را کنار : شودی اگر غرور بورزد، به فرشته گفته میول؛ روز گرداندن آن استیه از پیو باال بردن آن کنا» عالی الحکمۀ«: شود

  .دینمایمجه صفت زاللت سر او را نگونسار ی در نت؛ه از خوار کردن او داردیبگذار که کنا
-مـی  آن جوهر اهل آتش جهـنم  است کهدن یرنج کش است و در آخرت   ین بندگان اهللا تعال   یا، خوار شدن ب   ی غرور در دن   يوهیم

  .باشد
 اهللا ي کـه خاشـعانه بـرا   یآورد و کسین میی او را پاUد تا بزرگ داشته شود، اهللای که کوشش نمای کس: گفته است tابن مسعود 

  .)3(بردیاو را باال م] متعال[اهللا د، ی نمایفروتن] یتعال[
ن منزلت قرار داده شـده      یی پا یکیکنند، به مانند آن است که       یگر ستم م  یکدیار است که بندگان به علت غرور به         یچه بس ! برادرم

  !!يزبوی از مشک تيگریو د! ده شده استی از خاك آفریکیبه مانند آن است که !  بلند مرتبتيگریو د! است
                              

  ).181، 2/180(بدائع الفوائد   (1)
  ).535(رواه الطبرانی وهو فی السلسلۀ الصحیحۀ   (2)
  ).2/124(الجزاء من جنس العمل   (3)
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 rامبریپ!  سعادتمند آموزش داده شده است     ی وجود دارد و در آن اساس زندگ       rامبرین حالت آن در سفارش پ     یبهتر!  برادرم يا
 فرموده  یبه من وح  ] یتعال[اهللا   (»وال یبغی أحد على أحد    ! إن اهللا أوحى إلی أن تواضعوا، حتى ال یفخر أحد على  أحد            «: فرموده است 

  .)1()دی ستم ننمای بر شخصی تفاخر نداشته باشد و شخصی بر شخصیتا آنجا که شخصد، یگر فروتن باشیکدیاست تا نسبت به 
ـ   یکند و اهللا تعالی که آب را در خود جمع م     یمانی م ینیتو فقط به مانند زم    !  شخص فروتن  يا -ی توسط آن به مخلوقـات نفـع م
جـه بـه خـودش      یدارد؛ در نت  یو آب را در خود نگه نم       که در بلندا قرار دارد       یمانی م ینی تو به مانند زم    ! شخص مغرور  يو ا ... رساند
  .)2(!بردی از آن نفع نمیرسد و شخصی نميسود

ما من ذنب أَجدر أن یعجلَ اهللا تعالى لصاحبه العقوبـۀ فـی الـدنیا، مـع مـا                   «:  فرمود rامبری آورده است که پ    tه بکر وأب: انتیخ
 یست که اهللا تعال   یني رحم و خیانت و دروغ       قطع صله  سزوارتر از    یگناه(» ...کذبیدخره له فی اآلخرة من قطیعۀ الرحم والخیانۀ وال        

  .)3(...)دارد، ازیز نگه می آخرت نيآن را برا] مجازات[ است که ین در حالیاندازد و ایا جلو بی آن را در دنيمجازات انجام دهنده
 يا:  کـه در آن وفـات نمـود، گفـت          ییماریشده است که او در ب     وارد  «:  گفته است  ترجمۀ المنتصر باهللا الخلیفۀ العباسی     در   یذهب
ش افتاد و او متهم بود که در قتل پدرش سازش داشـت و       ی من پ  يا و آخرت را از دست دادم، بر پدرم عجله نمودن و برا            ی دن !مادرش

  .» مهلت داده نشد اوبه
 را صـدا   ابـن رشـاءة   نمود و پزشک اوی شد و قداریوقت سحر ب:  گفتابن جوزيآورده است که » ابن هبیرة « در ترجمۀ    یذهب

: گفتید و می را نوشید از نصف سال آن پزشک سمبع. و او وفات نمود – سم بوده است: گفته شده است –  به او نوشانديزی چ،زدند
  .)4( آن وفات نموديجهیو در نت. نوشاندم و نوشانده شدم

  
  

  یکی داشتن و ترك امر به نیگمان بد نسبت به اهللا تعال
د و جهل به اهللا سـبحانه و اسـمها و   ین صفات است که اساس آن ضعف توحیترآن از زشت:  داشـتن ی نسبت به اهللا تعال بدگمان  
شناسـد و نعمتهـا،   یوردگـارش را نمـ  شود و پرینش دچار وسوسه می که در دیکند، مگر شخصی به آن رو نمیکس؛ باشدیصفاتش م 

ان ین سخن گوین مهربانها، راستگوتری او مهربانتریشود، وقتیچگونه به اهللا جل و عال گمان بد برده م. کندیاد نمیر او را یلت و خیفض
کم کنندگان  یو بهتر  بد برده شود و او شخص  گمان تعالى اهللا سبحانه و   به تمام معنا است که به        ی به تمام معنا و ستم     یظلم ؟! است ن ح 

  .باشدیب و نقصان پاك می است که از عیار مقدسیبس
 کـه   یبرد، مگر انسان پـست    ی به پروردگارش گمان بد نم     ی واجب است و کس    ی بر هر مؤمن   يک بردن به و   یل گمان ن  ین دل یبه هم 

                              
  .رواه مسلم  (1)
  ).9(التواضع ألزهري أحمد محمود   (2)
  .سیأتی تخریجه بتمامه  (3)
  ).2/250(الجزاء من جنس العمل   (4)

ــا     ــد اهللا فوقهــ ــد إال یــ ــن یــ ــا مــ   ومــ
  

  
ــالم إال ســـــــ    بلى بظـــــــالموال ظـــــ ی  
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أنا عند ظن عبدي بی؛ إن ظن       «: فرمود r آورده است که رسول اهللا     tرهیابوهر؛   خود مقرر نموده است    يک را برا  یمجازات شدن نزد  
ا فله ا فله، وإن ظن شرً ر خواهد بود ی او خير ببرد، برایاگر به من گمان خ] نسبت به او هستم[ام به من گمان بندهک یمن نزد (»بی خیرً
  .)1()خواهد بود او شرّ يو اگر به من گمان شرّ ببرد، برا

ده است تا تـو را  ی تا او تو را آفری بر حذر باش به مانند آن که اعتقاد داشته باشیعالام از گمان بد بردن به اهللا تیپس برادر گرام 
 خودش را از تـو قطـع نمـوده اسـت تـا تـو را       يا آن که روزید یمانی میکیگران نیکند و به دی ميا آن که او به تو بد  ید  یعذاب نما 

 و کتر استی مخلوقات به تو نزدیادرت به تو مهربانتر است و از تمام او سبحانه از پدر و م!ک به او ببریپس فقط گمان ن. بدبخت کند
  !ب تو گرداندیت کند و آن را نصیخواهد تو را اذیپس چگونه م... کندی می به خودت به تو مهربانی مهربانيبرا

او .  را بـه تـو برسـاند   با آن حکمـت چیـزي  خواهد ی است که می حکمت ي که دارا  یابیی م ی را در حال   ی اهللا تعال  ییاگر تفکر نما  
آورد مگر آن که بخواهد تو را ین نمیید و تو را پای آن که بهتر از آن را به تو عطا نمايد، مگر برایفرمای را از تو منع نم    يزیسبحانه چ 

؛ تا آن که مستحق یرسنمی هاب تو گرداند که هرگز با عملت به آنی را نصییهایکی آن که نيکند، مگر برا  یباال ببرد و تو را امتحان نم      
 و چقـدر از  يا او را نمـوده يهـا یکی ن ي و چقدر ناشکر   يا در درونت تعمق کن، چقدر با اوامر او مخالفت نموده          ...يدرجات باال شو  

ـ   ي و ي که دائماً غذا   یستی ن یا تو همان کس   ی آ !يا کرده ی او نافرمان  يامرها ـ    یدنی و نوشـ   يخـور ی را م  او ي و از هـوا  ینوشـ ی او را م
ولَو یؤَاخِذُ اهللاُ النَّاس بِمـا کَـسبوا مـا    {:  مخلوقات به تو مهربانتر استیباشد که او از تمام  ی نم يل آشکار یا آن دل  یآ؛  یکنیام م استشم

ى ظَهرِها مِنْ دابۀٍ     ك علَ ، بـر پـشت آن      فرمـود یاند، مؤاخذه م   آنچه کسب کرده   يمردم را به واسطه   ] متعال[و اگر اهللا    ] (45: فاطر [}تَرَ
  : دو امريد، مگر برافرستی بر تو نمیی بالیاهللا تعالاور که یاد بی، سپس به )دمانی نمی باقياجنبنده] نیزم[

  آن ی رحمـت اهللا تعـال     يشود تـا از رو    یرسد، باعث م  ی که به تو م    یی، وبال يان است که تو مرتکب گناهان شده      یل آن ا  یدل: اول
  . پاك شوندنهاگنا

دهد که تـو را از      ی م یرسد، پاداش ی که به تو م    ییودش قرار داده است، و با بال      خ را در نزد     یی تو منزلت باال   ي برا یتعالاهللا   :دوم
  .گرداندیاهل آن منزلت باال م

ـ [دارد ویدهد که دوستش نمی میدارد و به کسیدهد که دوستش م  ی م یا را به کس   یدن] متعال[اهللا  «:  گفته است  tابن مسعود  ] یل
  .)2(»داردی مشدهد که دوستی میمان را فقط به کسیا

 ي و ید و باعث دشمن   یفرماین م یکو گرداند و ازعمل به آنچه او را خشمگ        ی ن Uپس بر مسلمان واجب است که گمانش را به اهللا         
  .کو گرداندیش به او نیکوید کوشش و عمل نیید گمانش را در تأی و با کنديد خودداریشود، بایم

شان حال در   ی پر آن بنده  که   یگرداند، در حال  یکو م ی چگونه است که بنده گمانش را به پروردگارش ن         : گفته است  هابن قیم جوزی  
ـ نماید و خود را شود خود را گرفتار میاهللا تعالی و غضب او می که باعث خشم   ییزهایچ  حقـوق و  .دهـد یدر معرض لعنت او قرار م

ن جز مکـر نمـودن بـه نفـس و           یا ا ی نموده است و آ    ی نه ها را  آن شود که ی م يکب به امور  گرداند، مرت یع م یرا ضا ] پروردگارش[اوامر  

                              
  ).4191(رواه أحمد وصححه األلبانی فی صحیح الجامع   (1)
  .ى ابن مسعود له حکم الرفعرواه البخاري فی األدب المفرد وهو حدیث صحیح موقوف عل  (2)
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  .)1(!؟باشدیبنده می فرییآرزو
ـ   یکو م یگرداند و عمل را ن    یکو م یمؤمن گمانش را به پروردگارش ن      «:بصري گفته است  حسن   بنـدوبار گمـانش را بـه       یکند و ب

  .»دگردانیگرداند و عمل را بد میپروردگارش بد م
مثَـلُ القـائم فـی حـدود اهللا     «:  فرمـود rامبری آورده است که پنعمان بن بشیر رضی اهللا عنهما: ي از بـد ی و نهیکیه ن ترك امر ب  

وا                 والواقع فیها کمثل قوم استَهموا على سفینۀ، فصار بعضُهم أعالها وبعضُهم أسفلها، وکان الذین فی أسفلها إذا اسـتقوا مـن المـاء مـرُّ
لو أنَّا خرقنا فی نصیبنا خرقًا ولم نؤذ من فوقنا؛ فإن ترکوهم وما أرادوا هلکوا جمیعا، وإن أخذوا علـى أیـدیهم                      : فوقهم فقالوا على منْ   

ا    شوند، یو به آن گرفتار م] کنندی مياز آن خوددار[ که یکنند و کسانیرا برپا م] یتعال[ که حدود اهللا  یمثال کسان  (»نجوا ونجوا جمیعـ
 کـه در  ین آن، کسانییگر در پای ديارند و عدهیگی آن قرار مي در باالياکنند، عدهی می قرعه کشیی است که در کشتیگروهبه مانند   

 در قـسمت  یفااگر ما شـک : ندیگویم] مان هنگامهدر . [روندی خود ميکنند، به قسمت باالیدا میاز به آب پی نین آن هستند، وقت ییپا
ـ  یخواهند انجام دهند، رها شوند، همگی مچه آناگر در. میشوی ما هستند، نميباال که در   یانم، مزاحم کس  یجاد کن یخود ا  -ی هـالك م

  .)2()ابندیی نجات می آنها گرفته شود، همگيشوند و اگر جلو
أن والذي نفسی بیده لتأمرن بالمعروف، ولتنهـون عـن المنکـر، أو لیوشـکن  اهللا                 «:  فرمود r آورده است که رسول اهللا     tفهیحذ

ـ  يد و از بد   یکنی م یکی که جان من در دست اوست، امر به ن         یقسم به کس   (»یبعث علیکم عقابا منه، ثم تدعونه فال یستجاب لکم          ی نه
ـ کنی از او دعا م، آنيجهی را بر شما قرار دهد و در نتیمجازات] یتعال[ک است که اهللا  یا آن که نزد   ید  یینمایم شـما  بـراي  ] دعـا [د و ی

  .)3()ودشیمستجاب نم
کُم مـنْ َضـلَّ إِذَا اهتَـدیتُم     {: دیخوانیه را م  ین آ یشما ا :  گفته است  tقیابوبکر صد   }یا أَیها الَّذِینَ آمنُوا علَیکُم أَنْفُسکُم لَـا یـُضرُّ

 يه اسـت، بـه شـما ضـرر     که گمراه شدید، کسیت شو ید، مواظب خودتان باشد، اگر هدا     یاردهمان آو ی که ا  ی کسان يا( ]105: المائدة[
إن الناس إذا رأوا الظالم فلم یأخذوا على یدیـه أوشـک أن             «: فرمودیدم که م  ی شن r است که از رسول اهللا     ین در حال  یو ا ) رساندینم

، يطـرف و  از یآنان را با عذاب] یتعال[ک است که اهللا یرند، نزدی او را نگينند و جلوی را ببيمردم اگر ستمگر  (»یعمهم اهللا بعذاب منه   
  .)4()دیگرفتار فرما

ا جلـو  ی مجازات آن را در دن   یشود تا اهللا تعال   ی باعث م  ي از بد  ی و نه  یکیمر به ن  اباشد که ترك    ین امر م  ی بر ا  یلیث دل ین احاد یا
  .شوندمیگر در ترك آن همدست یکدی که با گیرد صورت مییوقتو  بر مردم است ی مجازات عموميهااندازد و آن از سببیب

  ا، کفران نمودن نعمت، عاق پدر و مادریر
 کـه   یکـس  (»من سمع سمع اهللا به، ومن راءى راءى اهللا بـه          «:  فرمود rما آورده است که رسول اهللا     ابن عباس رضی اهللا عنه    : ریا

 را انجـام دهـد، اهللا   ير کـا ياکاری ري که براید و کسیمانیدست او را رو م] یتعال[، اهللا   را انجام دهد   ي کار يف کردن از و   ی تعر يبرا
                              

  ).73(الجواب الکافی البن القیم   (1)
  .رواه البخاري  (2)
  .رواه الترمذي وحسنه  (3)
  .رواه أبو داود والنسائی  (4)
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  .)1()دهدیگران نشان میآن را به د] متعال[
 از آن ی است، نـوع ی انواع و اقسامي؛ دارا وجود داشته باشدعال اهللا جل ور ی غي برایا در اعمال آن است که در عبادت هدف     یر

دهد تا مردم از او     یام دهد؛ به طور مثال زکات م       انج یر اهللا تعال  ی غ ي را برا  ی که عمل  یکند؛ به مانند کس   یعمل را به طور کامل باطل م      
  .ددهی انجام نمی اهللا تعاليتمندیا رضيش کنند، و هرگز آن را برایستا

 اهللا ي را برای که عملیکند؛ مانند کسیکند و اجر، کمال و تمام بودن آن را ناقص میف می است که عمل را ضعیا حالتیاز انواع ر
ـ ياین ری ا،کند تا مردم به او توجه کنندیکو مینت داده و ن  یر هنگام عمل آن را ز     ، سپس د  دهدی انجام م  یتعال  ی او عمل را به طور کل

  .دکناو آن را از خود جدا میآورد و سپس یوجود مبه  ی به طور کوچکيطان آن را در وی که شيرد، بطوریگیدر بر نم
اندازد یا جلو می مجازات آن را در دنیباشد که اهللا تعالی مین خطرناکا از گناهاین مسأله است که ریان ا ین کتاب ب  یهدف ما در ا   

  .دیمانیکنند، مجازات میت مینجام دهندگان آن را بر خالف آنچه در اعمالشان ناو 
ـ  ر این همـان کند که در او وجود نداردین می متزيزی خود را به چی کس یوقت«:  گفته است   رحمه اهللا  جوزیهابن قیم     ياا کننـده ی

 بدین صورت است که   ] این ریا [باشد؛  ی با اخالص م   ، انسان  و بر خالف آن شخص     ،کندی خالص نم  ی اهللا تعال  ي که اعمالش را برا    است
 که عاقبت او بر يدهد؛ به طوریتش پاسخ میبه او بر ضد ن] یتعال[ست، اهللا یگذارد که در باطنش نیش می را به نماي مردم امرياو برا

  .ر استیقدتن و ی ثابت شده در دين امرید، اشویتش میخالف ن
 و ینیریخواهد در قلـب مـردم شـ      ی که اخالص دارد م    یخواهد و در حال   ی پاداش خود را جلوتر م     ، شخص با اخالص   یاما گاه 

ـ دترسـ ی نميدهد و از مجازات و  ینت م یز]  مردم يبرا[ که کار خود را      ی کس يبرا] یتعال[جه اهللا   یدر نت . احترام داشته باشد   ن ی، او را ب
 و  یکـ ی پروردگار ن  ي است که در اسمها    ين از امور  یاست و ا  ] یتعال[را زشت جلوه دادن باطنش نزد اهللا        یدهد، ز یمردم زشت جلوه م   

  .)2(»...باشدی او ميصفات واال
 که بخواهد عملـش را بـه گـوش          یکس (»وصغَّرَه وحقَّرَه ،  منْ سمع النَّاس بعمله سمع اهللا به مسامع خلقه        «:  فرموده است  rامبریپ

  .) 3()دینمایر میکند و او را کوچک کرده و حقیدگانش بدنام می آفرياو را در در گوشها] یتعال[مردم بشنواند، اهللا 
َضرَب اهللاُ   {: دیفرمای م یاهللا تعال : کفران نعمت نمودن   ا رِ      وأْتِیهئِنَّۀً یْطم آمِنَۀً م ۀً کَانَتثَلًا قَرْیم          کَـانٍ فَکَفَـرَتا مِـنْ کُـلِّ م غَدا رقُهز

فِ بِما کَانُوا یصنَعونَ          َخو ـ فرمایان م ی را ب  ینیو اهللا مثال سرزم    (]112: النحل [}بِأَنْعمِ اهللاِ فَأَذَاقَها اهللاُ لِباس الْجوعِ والْ مـن و بـا     ید کـه ا   ی
 و ترس را یدند و اهللا لباس گرسنگی اهللا کفران ورزيد و آنها به نعمتهایآیمبه طور فراوان  آن از هر سو يباشد، روزینان خاطر میاطم

وإِذْ تَأَذَّنَ ربکُم لَئِنْ شَکَرْتُم لَأَزِیدنَّکُم ولَئِنْ کَفَـرْتُم إِنَّ عـذَابِی            {: دیفرماین م یهمچن). دادند، پوشاند ی آنچه انجام م   يبر آنان به واسطه   
شَدِید ـ کنم و اگر کفر بورزیاد می شما ز يد برا ی پروردگارتان اعالم فرمود که اگر شکر بورز       یو هنگام ] (7: إبراهیم [}لَ د عـذاب مـن   ی

  ).د استی شدیبس
د را بر خود    ی شد یاورد، نازل شدن عذاب   ی که به نعمت اهللا کفر بورزد و حق آن را با حمد گفتن و شکر کردن بجا ن                  یسکجه  یدر نت 

                              
  .رواه مسلم  (1)
عین البن القیم   (2)   ).3/180(إعالم الموقِّ
  ).1/16(رواه أحمد والبیهقی وصححه األلبانی فی صحیح الترغیب   (3)
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اب ت به ترس و اضـطر یل شدن امنی و تبدی و پستی به تنگيادیل شدن نعمت به خشم و وسعت و ز یتبد نیواجب کرده است و همچن    
 حال کفـر    يان کننده یت شده است که ب    ی روا ییخ و گذشت زمان ماجراها    یدائما در تار  . شودیاهده م شم ین مردم به راحت   ین امر ب  یو ا 

انکار قرار داده ی با آنان چگونه رفتار فرموده است و آنان را زیباشد که اهللا تعالی و انکار کنندگان آن می اهللا تعاليورزندگان به نعمتها
  .است

برکـت شـدن آنهـا      ین رفتن نعمتها و ب    ی باعث از ب   يزید، همان گونه که چ    یمانیاد نم یر از شکر نمودن، ز    ی را با غ   يزی چ یاهللا تعال 
 قـوم   ي دربـاره  یشود؛ اهللا تعـال   یک م ی موجب مجازات نزد   ی اهللا تعال  يتهاجه کفر به نعم   یدر نت ؛  شود، مگر کفران نعمت و انکار آن      ینم

ونَعمۀٍ کَـانُوا فِیهـا   * وزروعٍ ومقَامٍ کَرِیمٍ * م تَرَکُوا مِنْ جنَّاتٍ وعیونٍ     کَ{: دیفرمایدند و شکر ننمودند، م    ی که کفر ورز   یفرعون، کسان 
ْثنَاها   * فَاکِهِینَ   رأَوو ا آخَرِینَ   کَذَلِکمَظـرِینَ        * قَو ض وما کَانُوا منْ الْأَرو اءمالس هِملَیع کَتا بچـه باغهـا و     ] (29-25: الـدخان  [}فَم
 ین اسـت کـه گروهـ   ین چنیا*  که در آن شاد بودند یو نعمت * ی گرامییجازراعت و ] نیهمچن[و *  را که ترك کردند  ییهاچشمه

  ).ه نکرد و مهلت داده نشدندین به حال آنها گریجه آسمان و زمیدر نت* م ینکین آنها میگر را جانشید
 بود که تکبـر و غـرور        ي موجود او ،]یتعال[در برابر اهللا    ] ارانشی[نگاه شود به خوار شدن او و        «:  گفته است  سید قطب رحمه اهللا   

شـود، او   ی بود که وجود آن حس نم      يزین آنها در چ   یتناتراعین و ب  یتر توسط او به فتنه افتادند و او گمراه        یجه جماعت یداشت و در نت   
  نکـرد،  یه سرائ ی مرث  براي آنها  ی کس ،ي و  کارِ انِی پا يِجه از بد  یدر نت . ن رفتن حفظ ننمود   یرا از، از ب    نعمتها   نعمتها را از دست داد و آن      

ي در نتیجـه  [ن باال رفتن تمام شود، آسمان       ی ا ،]آنها مردن   [بعد از    و    آسمان باال رود   يدادند که از دربها   ی انجام نم  ی اعمال صالح  زیرا
 وجـود نداشـت کـه در آن اهللا          ین مکـان  ی زم ين بر رو  یه کند و همچن   یبه حال آنها گر   ] رود،آن که دیگر عمل صالحی از آنها باال نمی        

؛ بـه ماننـد مورچگـان    ]ده کنی گرن به حال آنهایشد، زمین قطع می زمي بر رویتا بعد از مرگشان چون عبادت  [را عبادت کنند    ] متعال[
 بـه حـال آنهـا تأسـف     ی رفتند کـه کـس  ی کوچ دادند و در حالیین بودند، مردم را با دمپا   ی زم ي بر رو  یانی که زورگو  یالحرفتند، در   

  .) 1(»نخورد
الن عقوبتهما«:  آمده است که فرمودrامبریح از پیث صحی در حد  :عاق شدن پدر و مادر     دو درب  (»وقالبغـی والعقـ  : بابان معج

  .)2()شدن] پدر و مادر[ستم و عاق : افتدیهستند که مجازات آنها زود اتفاق م
 آزار يسائل از حالتهاگر می و انفاق به آنها و دیکی به اطاعات از آنها و باز داشتن آنها و عدم نیرغبتیآزار دادن پدر و مادر و ب

 هر آنچه بخواهد بر سر شخص ، آن عاقياندازد و به واسطهیا جلو مین را در دن مجازات آیشد که اهللا تعالابی عاق شدن مدادن آنها، 
 او موجود نبود و   ي برا يزی کسب و کار نداشت و چ      یی سوال شد که توانا    ي مرد يه رحمه اهللا درباره    شیخ اإلسالم ابن تیمی    از! آوردیم

  ؟ همسرش و برادران کوچکش انفاق کنديبراو  او يت که براز اسی فرزند ثروتمند او جايا برای بود، آی او همسر و فرزندانيبرا
 بر فرزند ثروتنمندش واجب است تا به پدرش و همسر پدرش            ؛ بله ،ان است ی اهللا پروردگار جهان   يش برا یشکر و ستا  : جواب داد 

 قطع نموده است و سـزاوار        رحم را  ين کار را انجام ندهد، مورد عاق پدرش واقع شده و صله           یو برادران کوچکش انفاق کند، و اگر ا       

                              
  ).5/3214(الظالل   (1)
  .سیأتی تخریجه  (2)
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  .) 1(، واهللا أعلمباشدیا و آخرت می در دنیمجازات اهللا تعال

  ت تلف کردن آنی و قرض گرفتن به نیی، گداي خوارربا
ـ  ز ي از مردم برا   یی، گدا يرباخوار: اندازدیا جلو م  یمجازات آن را در دن    عال    اهللا جل و    که یاز گناهان  اد کـردن مـال و گـرفتن        ی

  !باشندی م،دن آننت وفا نمودن و بازگردای به آن و نه به نيدست درازت یقرض به ن
ـ  آن را به فقر، کم شدن نعمـت، ذل         ي آنها انجام دهنده   ید؛ تمام نباشی آن م  يها ورود فقر و سبب    يهان گناهان از راه   ی ا یتمام ل ی

ـ يار فقط رباخواررباخو؛ ل که مجازات از جنس عمل استین دلیبه ا ؛  دندهیدن سوق م  یع گرد یشدن و ضا   کنـد تـا در معاملـه و    ی م
ـ یی که از مردم گـدا  یکس! دیفرمای با کم کردن مال و فقر او را مجازات م          یجه اهللا تعال  ید و نت  یاد نما یتجارتش، مالش را ز    کنـد در  ی م

ـ     کنـد   ی باز م  ي و ي فقر را برا   يها از راه  ی راه ین است که اهللا تعال    یز مجازاتش ا  یاز است ن  ینی که ب  یحال ـ نیو بعـد از ب اش او را   يازی
رنگ زنـد و مـال او را بخـورد، در           ین که به صاحب مال ن     یت ا یکند به ن  ی که قرض م   یت شخص ین است وضع  ی همچن !دیمانیازمند م ین
نت  از قرآن و سـ یلیدال. گرددیز میچیشود و بیجه مالش تلف میرساند و در نتی مي از جنس عمل او به وی مجازات یجه اهللا تعال  ینت

  : آن وجود دارد، از آنهايبرا
 یکـس (» ما أحد أَکْثَرَ من الربا إال کان عاقبۀ أمره إلـى قلـۀ            «:  فرمود r آورده است که رسول اهللا     tابن مسعود : ي خوار ربا -1

  .) 2()شودیم] مال [یکم] دچار[کند، مگر آن که در آخر کار یاد نمیمالش را با ربا ز
ر ی غیا مجازاتیشود، آی مال میکند، گرفتار کمیاد می مالش را زي که با رباخواریدارد که کس واضح وجود یلیث دلین حدیدر ا

ما آورده است   ابن عباس رضی اهللا عنه    کند وجود دارد؟    یاد م ی اجازه نداده است، ز    ی که اهللا تعال   ی که مالش را از راه     ی کس ين برا یاز ا 
وا بأنفسهم عذاب اهللا       إذا ظهر الزِّنا والرِّبا   «:  فرمود rکه رسول اهللا    آشـکار   ي مردم زنا و رباخوار    ینیاگر در سرزم   (» فی قریۀ، فقد أَحلُّ

  .)3()اندرا حالل نموده] یتعال[ خودشان عذاب اهللا يد، براشو
فَإِنْ لَم تَفْعلُوا فَأْذَنُوا بِحرْبٍ مِنَ    * نْتُم مؤْمِنِینَ   یا أَیها الَّذِینَ آمنُوا اتَّقُوا اهللاَ وذَروا ما بقِی مِنَ الرِّبا إِنْ کُ            {: دیفرمای م عال جل و  اهللا

   تُمإِنْ تُبولِهِ وسرلَا      اهللاِ و الِکُموأَم وسءر ونَ فَلَکُمْظلِم ْظلَمونَ  تَ ـ امان آورده ی که ا  ی کسان يا] (279،  278: البقرة[ }وال تُ از اهللا تقـوا    ! دی
جنگ با اهللا د که به یبداند، پس ین کار را انجام ندهیو اگر ا* د ید، اگر مؤمن هستی مانده است را رها کنیباقو آنچه را ربا     ! دیشه کن یپ

  ).شودید و به شما ظلم نمیکنی شما خواهد بود، ظلم نميد فقط اصل مال برایو اگر توبه نمود! دیابرخاستهو رسولش 
م     امام ابن قیبـه او اعـالم   ] متعـال [باشـد و اهللا  یرباخوار جنگ کننده با اهللا و رسولش م     : دیوعن  یدر درون ا  «:  گفته است  هجوزی

 به آنها و تـسلط او بـر    ي و یرگین از چ  یا: امده است ی مردم ن  ی و راهزن  ي جز رباخوار  يارهی گناه کب  يد برا ین وع یا. موده است جنگ ن 
ـ         ی مگر آن که مشکالت    ،رددایباشد که مشکالت آنها را بر نم      ین م ی بر ا  یلیباشد و دل  یآنان م   ،گـذارد ی بزرگتر از آن را بر دوش آنها م
اگر آنها ربا را ترك نکنند، . جنگندیاش مو فرستاده] متعال[را آنها با اهللا  یموده است، ز   ن ین معرف ین چن یز ا یرا ن کردن   ین راهزن یهمچن

                              
  ).34/101(مجموع الفتاوى   (1)
  ).5518(رواه ابن ماجه وصححه األلبانی فی صحیح الجامع   (2)
  ).692(رواه الحاکم والطبرانی فی الکبیر، وهو فی صحیح الجامع   (3)
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ـ  باشد که مجازات آن نزد     ی گناه ياخوارشود، رب یچگونه م . ) 1(»ه است را داد به آنها اعالن جنگ با خودش و رسولش          ک نباشـد و    ی
لعـن  «:  فرمـود r آورده است که رسول اهللاt؛ جابرد را لعن فرموده استی که به آن اقدام نمای کسr است که رسول اهللا    ین در حال  یا

ـ گیکند و ربا می مي را که رباخواریاهللا لعنت کند کس (»اهللاُ آکلَ الرِّبا، وموکلَه، وشاهدیه، وکاتبه، هم فیه سواء        رد و بـر قـرارداد آن   ی
  .)2()کسان هستندیسد و آنها در آن ینویشود و آن را میشاهد م

ـ گذارد؛ دلی می در صورت باقیشود و عالمت  ین رفتن آن م   ی است که باعث کم شدن مال و از ب         یز از گناهان  ین ن یا: ییگدا ل آن ی
ال : ثالث والذي نفس محمد بیده، إن کنت لحالفًا علیهن «:  فرمود rاهللا آورده است که رسول      tعبد الرحمن بن عوف    است که    یسخن

ینقص مال من صدقۀ فتصدقوا، وال یعفو عبد عن مظلمۀ یبتغی بها وجه اهللا إال رفعه اهللا بها، وال یفتح عبد باب مسألۀ إال فتح اهللا علیه               
کنـد، پـس   یصدقه مال را کـم نمـ      : خورمی قسم م  ها آن ي که جان محمد در دست اوست برا       یز است که قسم به کس     یسه چ  (»باب فقر 

 توسط آن او را باال      ی را بدست آورد، مگر آن که اهللا تعال        ی اهللا تعال  يتمندی آن که رضا   يد برا ینمای را عفو نم   ید و بنده ستم   یصدقه ده 
  .)3()دیگشایشود، مگر آن که اهللا بر او درب فقر را می باز نمییبرد و درب گدایم

 یرا آن ظلمـ   یشود؛ ز یاز و ضرورت مباح م    ی و فقط در حالت ن     ؛ در اصل حرام است    ییگدا«:  گفته است   رحمه اهللا تعالى   ابن قیم 
  :باشدی کننده میی در حق گدای شونده و ظلمیی در حق گدایدر حق پروردگار و ظلم

ـ  ینوععمل  ن  ای ؛دهدی م  انجام یر اهللا تعال  ی غ ي خود را برا   ی و فروتن  يازمندیرا او درخواست و ن    یز: حالت اول  ادت نمـودن    عب
ـ     ير جا ی غ یی و درخواست را در جا     ]گیردشخصی است که از او درخواست صورت می       [ ـ دهـد و آن را از غ      ی آن قـرار م ر اهـل آن    ی

کنـد و بـا درخواسـت نمـودن از مـردم خـود را از        ی ظلم م  یاش در برابر اهللا تعال    يازمندید، اخالص و ن   یکند و به توح   یدرخواست م 
ـ  نکیراد وارد م  ید ا ین موارد در حق توح    ی ا یند؛ تمام یبیاز م ینیدرخواست نمودن از پروردگار ب     ـ گردانیند و نور آن را خاموش م د و ن

  .دنینمایف میقدرت آن را ضع
ن ی ا گذارد که ی را بر گردن او م     ی و حق  ستیکند که در دست او ن     ی را درخواست م   يزیرا از او چ   یز: ه شوند ییاما ظلمش به گدا   

د با کراهت آن را ی؛ اگر به او عطا نماکندگرفتار میا نکوهش انفاق نکردن  ی پرداخت کردن    یباشد و او را به سخت     یحق بر گردن او نم    
  .دینمایدن منع میا و خجالت کشید، با حیدهد و اگر از او منع نمایانجام م

دهد و بـه  ین منزلت قرار میترنییشود و خودش را در پایل میر خالقش ذل ی غ ي برا وزد  یریش را م  ی او آبرو  : خودش هاما ظلم ب  
ـ    یف بودنش و از ب    ی عف ن رفتن عزتِ  ین رفتن شرف خودش و از ب      یشود و به از ب    ی م ین حالت راض  یترپست  قنـاعتش   ین رفـتن راحت
  .)4(»باشدین ظلم کردن به خود مین عیگردد، و ایاز مینی مردم ب که توسط آن ازی قناعتیتگردد، راحی میراض

ا فإنما یسأل جمرًا، فلیستقل أو لیستکثر          «:  فرمود r آورده است که رسول اهللا     tرهیابوهر  که  یکس (»من سأل الناس أموالهم تکثرً
ـ شـمارد   یجه آن را کم م    ید، فقط طلب اخگر آتش نموده است، در نت        یدرخواست نما ] مالش[اد کردن   ی ز ياز مردم اموال آنها را برا      ا ی

                              
  ).172(التفسیر القیم   (1)
  ).5090(مختصر مسلم صحیح الجامع   (2)
  .رواه اإلمام أحمد  (3)
  ).2/176(مدارج السالکین   (4)
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  .)1()دشماریاد میز
رد و هـدف   ی که اموال مردم را بگ     یباشد؛ کس ین رفتن مالش م   یا، از ب  یک او در دن   یمجازات نزد : ت خوردن مال  یقرض کردن به ن   

ها و  او شـرّ يارد و بریگیت را از او م    ید و هدا  یمانی مال خودش را تلف م     ین است که اهللا تعال    ین بردن آن باشد، مجازات او ا      یاو از ب  
من أخذ أموال النـاس یریـد أداءهـا أدى اهللا    «:  فرمودr آورده است که رسول اهللاtرهیابوهر؛ دهدیاننده را قرار م ضرر رس  ییزهایچ

ـ    يبجا] یتعال[رد و بخواهد آن را پس دهد، اهللا         ی که مال مردم را بگ     یکس (»عنه، ومن أخذها یرید إتالفها أتلفه اهللا       دهـد و   ی او پس م
اد ی زي را برايزید که عاقل چشویپس چگونه م. ) 2()دیفرمایآن را تلف م] یتعال[آن را تلف کند، اهللا     رد و بخواهد    ی که آن را بگ    یکس

  !شود؟ی فقر و تلف شدن مالش م، باعث نقصانمالش طلب کند در حالی که آن کردن
 خواهـد   ی تو کـاف   يبراست که   ا ین زندگ ی کمتر  همان از کند ینیتو را ب    و  باشد ی تو کاف  ي که برا  يزیاگر چ «:  گفته است  بوحازما

  .»از کندینی وجود ندارد که تو را بيزیا چیاز نکند، در دنینی باشد، تو را بی تو کافيبود و اگر آنچه برا
   کرده استیرد که بر آن زندگیمی ميزی بر چشخص

ـ   يز تو را آگاه کرد که بدی پس چه چ  – ی زندگ ي خاتمه يبد  یع شـدن یو ضـا ... گ بـزر ییانکـار ی ز–! باشـد؟ ی خاتمـه چـه م
.. . بزرگ گرفتار شـده اسـت      یی که به آن گرفتار شود، به بال       ی است که کس   ییو در عاقبت در آتش جهنم واقع شدن، بال        ... وحشتناك

  .باشدی می و درب بدبختی و آن بدبخت... بعد از آن وجود نداردییبال
ـ ش فروخته باشد و از     یاینش را به دن   یو د ... باشد کرده   يوی دن ی که خودش را مشغول زندگ     یک است و کس   ینزد] یعذاب[آن   اد ی

  .شودیبه آن گرفتار م...  خود باشديت شهوت و هوایو در تبع...  برگردانده باشدياهللا متعال رو
 یرمـان ا نافیاش در دن   و فرستاده  ی که از اهللا تعال    ی کس ي برا یکین است که مجازات نزد    ی بر ا  يدی روزگار تأک  يهااتفاقات و واقعه  

ـ یدر بستر مرگ است که حق؛  مؤمنان است ي برا ی خاتمه، همان بشارت   یکیهمان گونه که ن   . کند، وجود دارد  یم -یقت اعمال، آشکار م
-ی میها متالشرها و چهرههدر آن هنگام است که ظا؛ شوندیگردد و صالح از تبهکار و مؤمن از منافق و نافرمان از فرمانبردار جدا م   

ص بـشارت داده    و شخ ... دنشوینشان داده م  آشکار شدن در چهره،      به زبان آمدن و      گردد؛ آنها با  ی آشکار م  ی مخف يهاتیو ن ... شود
  !دگردیآرام ما آن که نایشود یم

و در آن روز ثابـت  ... دهـد ی نمـ ي سوديازینیا اظهار بیدن یا به مبارزه طلبی يا بردبار ی شخص در آن زمان، صبر نمودن        يبرا
ضِلُّ اهللاُ       {: دیفرمای م یاهللا تعال ...  است ینب اهللا تعال  ماندن فقط از جا    یآخِرَةِ و یثَبت اهللاُ الَّذِینَ آمنُوا بِالْقَولِ الثَّابِتِ فِی الْحیاةِ الدنْیا وفِی الْ

َشاء ا یلُ اهللاُ مفْعیگرداند و اهللا ی و در آخرت ثابت ميوی دنیدر زندگاند را مان آوردهی که ایاهللا سخن کسان] (27: إبراهیم [}الظَّالِمِینَ و
  ).دیمانی عمل م،هر آنچه بخواهدبه سازد و اهللا یستمگران را گمراه م

اند ن عبرت را مشاهده نمودهی که ای مردمدانار بودهی بس!!]یتعال[پس پاك و منزه است اهللا      «:  گفته است   رحمه اهللا  جوزیهابن قیم   
  .»باشدمین بزرگتر و بزرگتر ی که در حالت مرگ هستند از ای کسانيو آنچه از حالها

                              
  .رواه مسلم  (1)
  . رواه البخاري (2)
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 و یاد اهللا تعـال یبد و زبانش را از اییطان بر او قدرت می درك است، ش حضور ذهن و قوت و کمال      ي که بنده دارا   ی در حال  یوقت
دهد و قلب و نفـسش در       یست م  که قدرت خود را از د      یوقتبود   پس چگونه خواهد     ،داردی باز م  ي بدن او را از اطاعت از و       ياعضا
بندد تا فرصـت  ی خود را به کار مییبندد و تمام توانا  ی او به کار م    ي قدرت و همت خود را برا      یطان تمام یش! د؟نشوی گرفتار م  يدرد

الـت  حن یتـر فین حالت خود است و بنده در ضـع یتريطان در آن حالت در قو ی عمل است و ش    يرا آن انتها  یرد؛ ز یرا از او بگ   ] توبه[
یثَبت اهللاُ الَّذِینَ آمنُوا بِالْقَولِ الثَّابِتِ فِـی الْحیـاةِ   { :دیفرمای مینجاست که اهللا تعال یا! ؟ماندی در آن زمان سالم م     یباشد؛ پس چه کس   یم

َشاء ا یلُ اهللاُ مفْعیضِلُّ اهللاُ الظَّالِمِینَ و یآخِرَةِ و  و در يوی دنیاند را در زندگمان آوردهی که ایاهللا سخن کسان] (27: إبراهیم [}الدنْیا وفِی الْ
ق ی خاتمه توفیکی به ن  یچگونه کس  ).دیمانی عمل م  ، هر آنچه بخواهد    به سازد و اهللا  یگرداند و اهللا ستمگران را گمراه م      یآخرت ثابت م  

هـا اسـت و     ر شهوت یکند و اس  ی م ی نفس خود را بندگ    يباشد و از او غافل است و هوا       ی دور م  ی قلب او از اهللا تعال     یکند، وقت یدا م یپ
ـ  بـا ا   یباشد ول یگردان است و مشغول گناه م     ی رو ي بدن او از اطاعت از و      يباشد و اعضا  یاد او خشک م   یزبانش از    ن حـال بـه او      ی

  !؟ابدی او خاتمه ی زندگ،یکیشود تا با نیق داده میتوف
:  از آنها گفته شد    یکیبه  : ان داشته است و در آن آمده است       ی در حالت مرگ ب     سوء خاتمه را   ي از ماجراها  ي رحمه اهللا تعداد   يو

  .افتی تا آن که وفات . تاتنا تنتنا:گفتیبگو ال اله اال اهللا و او شروع به خواندن غنا نمود و م
 مگر آن کـه بـه آن   ، نکردم رهاا ریرساند، گناهی نمي به من سودییگویآنچه م: او گفتال إله إال اهللا، بگو  :  گفته شد  يگریبه د 

  .مرتکب شدم، سپس وفات نمود و آن را نگفت
 آن را ا نه ویام   بجا آورده  ی اهللا تعال  يا بر يا نماز یدانم که آ  یکند، نم یاز نم ینیمرا ب :  گفت  او  و ، گفته شد  يگریبه د ن  ی هم به مانند 

  .نگفت
کـان  ی از نزد  یکـ ی ي دربـاره  يک تاجر ی. افتیال وفات   حن  ی و در هم   م کافر ییگویبه آنچه م  : گفتاو  :  گفته شد  يگریآن به د  

ـ ی به او تلقار» ال إله إال اهللا«او در حال مرگ بود و شروع نمودند     : خود گفت  ـ ا«: گفـت ین کردن و او م ـ ن تکـه ارزان اسـت و ا  ی ن ی
  .)1(!افتیتا آن که وفات » ن و آن چنانین چنی دارد و ای خوبيمشتر

 يانکاری آن ز!شودیا و آخرت می در دنيباعث خواررا آن ید؛ زیآی است که به حساب مییزاتهان مجای خاتمه از خطرناکتريبد
 عمل او   يشود و بد  ی آن پرده برداشته م    ز نموده است، ا   ی که مخف  ي که به آن گرفتار شده است، پوشش و امور         یرا کس یاست؛ ز یدر دن 

را بنده بـر  یباشد، زیز می در آخرت نيانکارین زیآن همچن. نموده بود یگردد و چه بسا که قبل از آن، آن مشکالت را مخف          یآشکار م 
  !شودیخته می که مرده است، برانگيزیهمان چ

یقال للرجل الصالح فی قبره بعد أن یعرج بروحه إلى          :  فرمود rامبری آورده است که پ    tرهی از ابوهر  ی طوالن یثیابن ماجه در حد   
ویقـال  . هذا مقعدك:  تعالى منه، ثم یفرج له فرجۀ قبل الجنۀ، فینظر فی زهرتها، وما فیها، فیقال           انظر إلى ما وقاك اهللا    «: السماء ویسأل 

انظر إلى ما صرف اهللا عنک، ثم یفرج له فرجۀ «: أما الرجل السوء فیقال له. »له، على الیقین کنت، وعلیه مت، وعلیه تبعث إن شاء اهللا          
ك؛ على الشَّک کنت، وعلیه مت، وعلیه تبعث إن شاء اهللا           : قال، فی إلى النار، فینظر إلیه یحطم بعضها بعضاً       به مرد صالح در    (» هذا مقعد

                              
  ).130: (الجواب الکافی  (1)
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 تو را از آن حفـظ نمـوده         یبه آنچه اهللا تعال   : شودیشود، گفته م  یکند و از او سوال م     ی بعد از آن که روحش به آسمان عروج م         ،قبرش
نگرد و به   ینت آن و آنچه در آن است م       یشود و به ز   یشت به او نشان داده م      از به  ياسپس روزنه ]! منظور جهنم است  [است، نگاه کن    

 مرد به. يشویخته میشاء اهللا برانگ و بر آن ان يرد و بر آن مين بودیقیبر : شودین منزلگاه تو است و به او گفته م     یا: شودی م هاو گفت 
 از آتش جهـنم  ياسپس روزنه]! منظور بهشت است[ز داشته است، نگاه کن      از آن با  ] یتعال[به آنچه تو را اهللا      : شودیگفته م ] کردار[بد  

ـ ا: شـود یگفته م] به او [خورد و   یگر را م  ی د ی از آن بعض   ینگرد که بعض  ی م یشود و به آن در حال     یبه او نشان داده م     ن منزلگـاه تـو   ی
  .)1()يشویخته می و ان شاء اهللا بر آن برانگي و بر آن مردياست، بر شک بود

  

  
. باشدی، م ع کرده است و از او غفلت داشته است        ی را ضا  عال اهللا جل و   است که امر     ی کس يع دارد و برا   ی سر ی خاتمه مجازات  يبد

  .ت نموده استیت تبعیا اطاعت کرده است و از راه حق و هدعال اهللا جل و که از ی کسيع است برای سری خاتمه بشارتیکی نیول
ـ  آن را ب   مغیرة بن حکیم   است که    یتی آن آمده است روا    ي که درباره  ياز آثار   فاطمـه دختـر     يا: اسـت ان داشـته اسـت، گفتـه        ی

ـ «: گفتیدم که م  ی که بر آن وفات نمود، شن      ییماری در ب  عمر بن عبد العزیز   از  : گفت: ن بگو خ من س  ي برا عبدالملک  مـرگ مـرا     !ا اهللا ی
ـ ی دی که او قبض روح شد، رفتم و در اتاقيدر آن روز. » از روز  ی قسمت ي اگر به اندازه   یآسان گردان، حت   آنها   يبرا ن یگر نشستم و ب

ا فِـی       { :گفتیدم که م  ی خود بود، شن   ي وجود داشت و او در عبا      یو درب ن ا یمن و ب   لُـوونَ عرِیـدا لِلَّـذِینَ لَـا یلُهعآخِرَةُ نَج تِلْک الدار الْ
ا والْعاقِبۀُ لِلْمتَّقِینَ    الْ ادلَا فَسضِ و خواهنـد در   یم کـه نمـ    یا آن را قرار داده    ی کسان ين آخرت است که برا    یآن سرزم ] (83: القصص [}أَر

 کـه بـه او      ي به خدمتکار  ،دمی نشن ید و از او صدا و سخن      یسپس آرم  )زکاران است ی پره يند و عاقبت برا   ی کنند و فساد نما    تکبر ،نیزم
افته یدم که وفات    یاد برآورد و بلند شدم و به نزد او رفتم و د           ی به نزد او رفت فر     یوقت!  نگاه کن   أمیر المؤمنین  به: کرد، گفتم یمت م خد

 رضـی اهللا     را بـر دهـانش     يگـر ی از دستانش را بر چشمانش گذاشته بود و د         یکیود و   باست و رو به قبله بود و خودش را پوشانده           
  .)2(»عنه

   رحميتم و قطع صله، سییدروغگو
  : وجود داردیکی نزدي آن به طور عام و خاص مجازاتهايبرا: ییدروغگو

 و ی گمراهـ يهـا ن سـبب یکند و آن بزرگتـر    ی آن را به آن گرفتار م      يدهد و انجام دهنده   ی سوق م  يبندوباری ب ي آن به سو   :اول
یهدي إلى البر، وإن البر یهدي إلـى الجنـۀ، وإن الرجـل             إن الصدق   «:  فرمود r آورده است که رسول اهللا     t؛ ابن مسعود  ضاللت است 

لیصدق حتى یکتب عند اهللا صدیقًا وإن الکذب یهدي إلى الفجور، وإن الفجور یهدي إلى النار، وإن الرجل لیکذب حتى یکتـب عنـد                        
د تا آن کـه نـزد اهللا        یگویت م  است که آنقدر راس    ي بهشت و مرد   ي به سو  یکیکند و ن  یت م ی هدا یکی ن ي به سو  ییراستگو (»اهللا کذابا 

 آتـش جهـنم و      ي به سو  يبندوباریدهد و ب  ی سوق م  يبندوباری ب ي به سو  ییشود و دروغگو  ینوشته م ) ار راستگو یبس(قیصد] یتعال[
                              

  ).1964(جزء من حدیث طویل عند ابن ماجه وهو فی صحیح الجامع   (1)
  ).3/440(الحدائق البن الجوزي   (2)

ــا هــــذا ســــترحل عــــن قریــــب    ف     یــ
  إلــــــى قــــــوم کالمهــــــم الــــــسکوت  
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  .)1()شودی نوشته م)ار دروغگویبس(کذّاب] یتعال[د، تا آن که نزد اهللا یگوی است که آنقدر دروغ ميمرد
 محمد حسن بن علی بن أبـی طالـب   از ابو؛   است یشود که اساس خوشبخت   ینان خاطر م  یاب و عدم اطم   باعث شک، اضطر  : دوم

آنچه تـو را     (»دع ما یریبک إلى ما ال یریبک؛ فإن الصدقَ طمأنینۀ والکذب ریبۀ           «:  فرمود rما آمده است که رسول اهللا     رضی اهللا عنه  
و [ باعـث شـک     ییشود و دروغگو  ینان خاطر م  ی باعث اطم  ییها کن؛ راستگو  اندازد، ر یاندازد را با آنچه تو را به شک نم        یبه شک م  
  .)2()گردد می]اضطراب

ما من ذنب أجدر أن یجعل اهللا «:  فرمودr آورده است که رسول اهللاtبکرةابو؛  داردعال  جل و  اهللا دن شده نز  یی تع یمجازات :سوم
، من قطیعۀ الرحم والخیانۀ والکذب، وإن أعجلَ الطاعۀ ثوابا لَصلۀُ الـرَّحم؛             تعالى لصاحبه العقوبۀ فی الدنیا، مع ما یدخره له فی اآلخرة          

 مجـازات آن را   یباشد که اهللا تعال   یتر نم ستهی شا یگناه (»حتى أن أهل البیت لیکونون فجرة، فتنمو أموالهم ویکثر عددهم إذا تواصلوا           
انت و دروغ شـود و      ی رحم، خ  يقطع صله ] شخص مرتکب [ن که   یز ا  دارد، ا  ذخیره آخرت   ين آن را برا   یاندازد و همچن  یا جلو ب  یدر دن 

ـ  آنهـا ز ي رحم، مالهايبندوبار باشند، بر اثر صلهی بيا اگر خانوادهی رحم است؛ حت يصله] ثواب[ اطاعت،   ين ثواب برا  یعتریسر اد ی
  .) 3()گرددیشتر میشود و تعداد آنها بیم

  .» را خارج گردانديگری دیکیشوند تا یگر وارد جنگ میکدی با ، در قلبییگو و دروغییراستگو«:   گفته است  مالک بن دینار  
ـ ن را و  ید و سرزم  یفرمایک م ی مجازات آن را نزد    ی دروغ گفتن که اهللا تعال     ين حالتها یاز خطرناکتر  ـ  ی ـ نمایران م د، قـسم دروغ    ی

 أعجل ثوابا من صلۀ الرحم، ولیس شیء أعجـل          لیس شیء أطیع اهللا تعالى فیه     «:  فرمود r آورده است که رسول اهللا     tرهی ابوهر ؛است
 رحـم وجـود   يعتر از ثواب صله  ی سر ی ثواب یدر اطاعت از اهللا تعال    (» عقابا من البغی وقطیعۀ الرحم، والیمین الفاجرة تدع الدیار بالقع         

  .)4()کندیان مریها را ونیباشد و قسم دروغ سرزمی رحم نميعتر از مجازات ستم و قطع صلهی سریندارد و مجازات
 یباشد که به دروغ گفتن در تجارتشان راضـ ی م یات تاجران ین از خصوص  یده برحذر باشد و ا    ی نکوه تن خصل ید از ا  یمسلمان با 

ن رفتن ی است که باعث از ب     ین در حال  ین در طمع آنها به مال است و ا        یکشانند و ا  یز م ی را به قسم دروغ ن     یین دروغگو یشوند و ا  ینم
ـ    (»التجار هم الفجار  «:  برحذر داشته است و فرموده است      rن امر رسول اهللا   یاز ا ! شودی م آن و نزول بال     .)باشـند یتاجران گناهکار م

بلى؛ ولکـنهم یحـدثون فیکـذبون ویقـسمون     «:  فرمود !؟د و فروش را حالل نفرموده است      یخر] یتعال[ا اهللا   یآ!  رسول اهللا  يا: گفته شد 
  ).خورندیدروغ مخورند و قسم یند و قسم میگوی و دروغ مندیگوی سخن میبله، ول(» فیحنثون

دو درب هستند کـه   (»البغی والعقوق: بابان معجالن عقوبتهما فی الدنیا«:  فرمودr آورده است که رسول اهللاtنسا: ستم نمودن 
  .)5()ستم و عاق شدن: افتدیا جلو میمجازات آنها در دن

 ياوری است که    ی آن در ستم نمودن به کس      ي انجام دهنده  ين آنها برا  یزات و زودتر  ن مجا یعتریسر«: مان گفته است  ی از حک  یکی
                              

  .رواه البخاري ومسلم  (1)
  .رواه الترمذي وصححه  (2)
  ).5591(رواه الطبرانی فی الکبیر وصححه األلبانی فی صحیح الجامع   (3)
  ).978(رواه البیهقی، وصححه األلبانی فی السلسلۀ الصحیحۀ   (4)

  ).1120(رواه الحاکم فی المستدرك وهو فی السلسلۀ الصحیحۀ   (5)
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  .»باشد میری نمودن در نعمتها و تکبر ثروتمند بر فقیندارد و کوتاه] یتعال[جز اهللا 
 را ییمظلـوم دعـا   ياندازد و بـرا یا جلو مید داده است که مجازات او را در دنیه ظالم ستمگر وعب عال اهللا جل ون ی ا يبه اضافه 

 r آورده اسـت کـه رسـول اهللا   t وجود ندارد؛ انـس  ی حجاب ین مظلوم و اهللا تعال    ی است و ب    آن حتمی  دهد که مستجاب شدن   یقرار م 
ا؛ فإنه لیس دونها حجاب         «: فرمود و اهللا  [اوبین را ی اگر کافر باشد، زیحت! دیمظلوم بترس  يااز دع  (»اتقوا دعوة المظلوم، وإن کان کافرً

  .)1() وجود نداردی حجاب]یتعال
ت کرده است که اهل کوفه      یروا) ییبخارا(يبخار: ن امر است  ی بر ا  يدارم که شاهد  یان م ی را ب  ییام ماجرا ی برادر گرام  ي تو ا  يبرا

 tعد او قرار داد، آنها از سي را به جاt را از کار برکنار کرد و عماريز ویت نمودند، او نی شکاt نزد عمرtاز سعد بن أبی وقاص
پندارند که تو به یآنان م)! سعد( ابواسحاقيا:  نوشت و گفتيا او نامهيدهد، برای نماز نمیکیاو به ن: ت نمودند تا آنجا که گفتندیشکا

 گذارم، در نماز عشاءی از آن کم نميزی و چکنمیاده می آنها پي من نماز رسول اهللا را برا،قسم به اهللا:  گفتtسعد. یدهی نماز نمیکین
ا یمرد  !  ابواسحاق ي است که به تو برده شده است، ا        ین گمان یا: گفت. نمایم می کنم و دو رکعت آخر را کوتاه      یدو رکعت اول را بلند م     

 او ي نگذاشتند، مگر آن کـه دربـاره  ی را باق يوفه سوال نمودند، مسجد   ک او از اهل     ي را همراه او به کوفه فرستاد و آنها درباره         یمردان
 گفتـه  أسامۀ بن قتادة از آنها که به او يمرد. عبس شدندی نزد بنياد نمودند، تا آن که داخل مسجدی از او یکید و آنان به ن سوال کردن 

م ی تقـس يم را مساویرفت و غنای، سعد همراه ما به جهاد نمیدهیحاال که ما را قسم م  : ستاد و گفت  ی او ابوسعدة بود ا    يهیشد و کن  یم
 تو دروغگوسـت و  ين بندهیاگر ا! ا اهللای: کنمی تو ميقسم به اهللا سه دعا برا    :  گفت tسعد. مودن عدالت نداشت  نمود و در حکم ن    ینم
 بعدها از آن مـرد      یوقت! ها نما و او را گرفتار فتنه    ! ر گردان یرا فق او  !  فرما ین عمل را انجام داد، عمرش را طوالن       یا ا ی شهرت و ر   يبرا

 ی من او را در حالت    : گفته است  عبد الملک !! ده است ی سعد به من رس    ي فتنه زده هستم که دعا     يمردریپ: گفتیشد م یده م یحالش پرس 
  .)2(نمودی میحرمتیشد و به آنها بیش افتاده بود و در راه مزاحم دختران می چشمهاي بر رويریش از شدت پیدم که ابروهاید

ب أجدر أن یعجلَ اهللا تعالى لصاحبه العقوبۀ فـی الـدنیا مـع مـا                ما من ذن  «: ن موضوع ی با ا   آمد یثیدر قبل حد  :  رحم يقطع صله 
 ی اهللا تعالي رحم و خیانت و دروغ وجود ندارد تا       قطع صله  سزوارتر از    یگناه (»یدخرُه فی اآلخرة من قطیعۀ الرحم والخیانۀ والکذب       

ـ  آخـرت ن   يآن را برا  ] مجازات[ است که    ین در حال  یاندازد و ا  یا جلو ب  ی آن را در دن    يمجازات انجام دهنده    ....)نمایـد ذخیـره مـی   ز  ی
شود، صالح ی که مرتکب به آن میکسان است که کسی؛  از آن وجود ندارديزیافتد و گری رحم به سرعت اتفاق م يمجازات قطع صله  

 ي و آمـاده کـردن خـود بـرا    سبحانهرود، مگر با توبه نمودن به اهللا ین نمیافتد و از بی آن به سرعت اتفاق م     يجهیا گناهکار؛ نت  یباشد  
من قطع رحمه لقـی وبالـه       «:  آمده است  rح از رسول اهللا   یبه طور صح  .  به آن امر فرموده است     اهللا سبحانه  رحم همان گونه که      يصله

ـ ی دل ،ن عبارت آشـکار   ی در ا  .)ردیند، قبل از آن که بم     یبی را م  اشید، بدبخت ی رحم نما  ي که قطع صله   یکس (»قبل أن یموت   ح یصـر  یل
  ! از آن وجود ندارديزیچشد و گریا میدر دن رحم، مجازاتش را ي صلهيوجود دارد که قطع کننده

 ياری يکند، بر و  ی رحم م  ي را که با او صله     ین است که کس   یرساند ا ی رحم م  ي صله ي به قطع کننده   ی که اهللا تعال   ییاز مجازاتها 

                              
  ).118(رواه أحمد وغیره وهو فی صحیح الجامع   (1)
  .رواه البخاري  (2)
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 آورده است tرهیابوهر؛ دهدی آن قرار مي قطع کنندهي برای آن و عذابينجام دهنده اي برایگرداند و توسط آن ثواب    یروز م یداده و پ  
کنم و ی میکیند و به آنها ن   ینمایکنم و آنها با من قطع رابطه م       ی رحم م  ي دارم که با آنها صله     یلیمن فام !  رسول اهللا  يا:  گفت يکه مرد 

لئن کنت کمـا قلـت، فکأنمـا تـسفهم     «: فرمود. کنندیآنها با من جاهالنه رفتار م     کنند، در برابر آنها بردبار هستم و        ی م يآنها به من بد   
 آنهـا  ي، بـه ماننـد آن اسـت کـه در گلـو     ی باشین گونه که گفتیاگر ا (»المل، وال یزال معک من اهللا ظهیر علیهم ما دمت على ذلک           

  .)1() خواهد بودبان تو بر آنهای اهللا پشتین گونه باشی که ای و تا زمانيزیریخاکستر داغ م

  ب مسلمان و خوار کردن اویآشکار کار کردن ع
 آن  يجـه ی از آن وجود نـدارد و نت       يزی و گر  ک است یب مسلمان، مجازاتش نزد   یاما آشکار کردن ع   : ب مسلمان یآشکار کردن ع  

ـ آشـکار کـردن ع    .  موافق با عمل است    یباشد که مجازات  ی آن م  يب انجام دهنده  یآشکار شدن ع    او را بـردن،  يبـرو ب مـسلمان و آ   ی
  : داردی مختلفيحالتها
 و کـم و     ي نـسبت بـه و     ،نفرت مردم جاد کردن   یا نمودن در مشهور کردن او و        ی مردم و سع   ي او برا  يهابیآشکار کردن ع  : ولا
 مگـر    از مـردم اسـت،     يارین رفتار بس  یا. ز ندانسته است  ی که شرع آن را جا     يدار کردن او در امر    حهی و جر  ي نسبت دادن به و    یکاست
ـ  عـال   اهللا جـل و     که آن را انجام دهد، آمده است؛       ی کس ي برا يدیترساندن شد .  قرار گرفته باشد   ی که مورد رحمت اهللا تعال     یکس -ی م

آخِرَةِ              {: دیفرما َشۀُ فِی الَّذِینَ آمنُوا لَهم عذَاب أَلِیم فِی الدنْیا والْ ِشیع الْفَاحِ  که دوست دارنـد     یکسان] (19: النور[ }إِنَّ الَّذِینَ یحِبونَ أَنْ تَ
  ).باشدیا و آخرت می دردناك در دنی آنها عذابين مردم اشاعه دهند، برای را بيا عمل زشت آشکارت

ا یا سوال نمودن از مردم      یرد  یکسان است که از راه تجسس صورت گ       یافتن از آنها،    ی مسلمان بودن و اطالع      يبهای ع یدر پ : دوم
 که باعث   يگری د يا کار نکوهش شده   یا دوستان و مانند آن استفاده کردن و         یا خانواده   یگان  یا همسا یفرزندان  ا  یردستان  یاز غفلت ز  

  .شودی مم مرديهایآشکار کردن زشت
ک از  ی نزد ياندهیتا در آ   شودیده باشند و مردم آن را ندانند، باعث م        یها پوش بی که آن ع   یب مسلمانان بودن در حال    یبه دنبال ع  

 از عـورت آن شـخص پـرده         یشود تا اهللا تعـال    یرا به دنبال عورت مردم بودن باعث م       یز؛  ز پرده برداشته شود   ی آن شخص ن   ياهبیع
 ی که قلبی کسيت داشتن است برایت اهمین نهایباشد و ای او نميهای شدن زشتر و مجازات او فقط آشکا؛ او را ببرديبردارد و آبرو

یا معشر من آمن بلسانه ولـم یـدخل اإلیمـان قلبـه، ال تـؤذوا                «:  فرموده است  rرسول اهللا ! نا است ی دارد و او ب    ییا گوش شنوا  یدارد  
 »المسلمین، وال تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من تتبع عورةَ أخیه المسلم یتتبع اهللا عورته، ومن تتبع اهللا عورته یفضحه ولو فی جـوف رحلـه                       

 آنهـا   يهـا ید و به دنبال زشت    یمان در قلبشان داخل نشده است، مسلمانان را آزار نده         یاند و ا  مان آورده ی که با زبان ا    ی گروه کسان  يا(
 او ی که اهللا به دنبـال زشـت  ی او خواهد بود و کسیش باشد، اهللا به دنبال زشت  مسلمان  برادر يهایپس هر کس که به دنبال زشت      ! دینباش

  .)2()اش باشد اگر در داخل خانهیبرد، حتی او را ميباشد، آبرو
ــتروا   ــا سـ ــاس مـ ــساوي النـ ــشفن مـ   ال تکـ

  
  

                              
  .رواه مسلم  (1)
  .رواه الترمذي  (2)
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ــساویکا    ــن مـــ ــترًا عـــ ــک اهللا ســـ   فیهتـــ
ــروا       ــیهم  إذا ذکـ ــا فـ ــن مـ ــر محاسـ   واذکـ

  
  

ــا      ــا فیکــ ــنهم بمــ ا مــ ــد ــب أحــ   وال تعــ
ـ یدلهـاي مـردم،   با یاد نمودن زیاد عیب: کند، گفتیمردم م] يهایزشت[ خود را گرفتار يد که مردین شن یه نش ی باد يمرد    بـر  یل

  . است که در آن قرار دارديزی در طلب چيارا طلب کننده به اندازهی؛ زي آورد خودتيبهایع
ــی    ــر عینــ ــت بظهــ ــن رأیــ ــرأ مــ   وأجــ

  
  

  على عیب الرجال أخو العیوب  
یا معشر مـن أسـلم   «:  فرمودrما آورده است که رسول اهللا     ابن عمر رضی اهللا عنه      از مسلمان به خاطر گناهش؛     ییجوبیع :سوم

یمان قلبه، ال تؤذوا المسلمین وال تعیروهم وال تتبعوا عوراتهم؛ فإن من تتبع عورة أخیه المسلم یتتبع اهللا عورتـه،           بلسانه ولم یدخل اإل   
مان در قلبشان داخل نـشده اسـت،   یاند و ا که با زبان اسالم آوردهی گروه کسانيا (»ومن تتبع اهللا عورته یفضحه ولو فی جوف رحله      

 بـرادر   يهـا یپس هر کـس کـه بـه دنبـال زشـت           ! دی آنها نباش  يهاید و به دنبال زشت    ی نکن ییبجویآنها ع د و از    یمسلمانان را آزار نده   
- اگر در داخل خانهیبرد، حتی او را مي او باشد، آبروی که اهللا به دنبال زشتی او خواهد بود و کس   یمسلمانش باشد، اهللا به دنبال زشت     

  .) 1()اش باشد
از [دتر ی شدییباشد و نافرمانی مي بزرگتر از گناه وی گناه، گناهشيارد کردن به برادرت براب ویع «: گفته استابن قیم جوزیه

 در برابـر  ي وجـود دارد، از و ،پاسخ به منادا دادن ه نفس و شکر آن و   ی اطاعت و تزک   ي برا ی که قدرت  یرا در کس  ی ز ؛است] نافرمانی او 
 و باعث   یاد کن ی را ز  وگردد و چه بسا که تو گناه کردن ا        یباز م ] گناه[درت به آن    برا] ن کار یبا ا [جه  یاد شده است، در نت    ی یگناه به پاک  

ـ ستادن در پ  ی ادعا داشتن، غرور، به شگفت آمدن و ا        یضی و رها شدن از مر     يب گرفتن او بر خودش شو     ی و ذاللت و ع    يخوار شگاه ی
 دارد و بهتر از نشان دادن اطاعت خودت بـه او و  يشتری او منفعت بي شکسته برای خاشع و قلبیده و چشمانی خميبا سر] یتعال[اهللا  

 یی او داروين گناه برایبا ا] متعال[و چه بسا که اهللا . باشدی و خلقت او می و منت نهادن بر اهللا تعال  ياد جلوه دادن آن و دست دراز      یز
  .)2(»ی که حس نکنی از طرف تو به او برسد، در حالی مهلکيماریقرار دهد که ب

 وارد ی بر مسلمان  یبی که ع  یدهد، حال وضع کس   یب را انجام م   یکند که او آن ع    ی بر مسلمان وارد م    یبی است که ع   یکس ين برا یا
ن یا مانند ای باشد و یا انسان کودنیا جاهل یاد بلند ی آن که چاق، قد زدبه مانن!  ندارد، چه خواهد بود؟ياریب اختیکند که او در آن ع

  .موارد
مجـازات آن   عال   اهللا جل و   است که    يارهین گناهان کب  ین از بزرگتر  یا.  مسلمان و تهمت زدن به ناموس او       دروغ بستن بر  : چهارم

إِنَّ الَّذِینَ یرْمونَ الْمحصنَاتِ الْغَافِلَاتِ {: دیفرمای میان شده است؛ اهللا تعالین امر بیم به صراحت ایدر قرآن کر. اندازدیا جلو میرا در دن
آخِرَةِ    الْمؤْمِنَاتِ ا و آخـرت  یزنند، در دنیو مؤمن تهمت م] از گناه[ که به زنان پاکدامن و غافل     یکسان] (23: النور [} لُعِنُوا فِی الدنْیا والْ

                              
  ).7862(رواه الترمذي و هو فی صحیح الجامع   (1)
  ).1/176(مدارج السالکین البن القیم   (2)
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  ).شوندیلعنت م
طلب ن در   یلت و همچن  ی فض يدهایر و کل  ی که به دنبال خ    ی مسلمان يا است؛ و برا   یدر دن عال    جل و  ن رفتن رحمتِ اهللا   یلعنت، از ب  
 را مـورد رحمـت قـرار    ي کـه او و یماند، مگر کسی در امان نمی از امر اهللا تعالین امر حرام شده است؛ کس  یباشد، ا یآن در آخرت م   

  !دهد
َشۀُ فِی الَّذِینَ آمنُوا لَهم عذَاب أَلِیم فِی الد             {: دیفرمای م یاهللا تعال  ِشیع الْفَاحِ آخِرَةِ إِنَّ الَّذِینَ یحِبونَ أَنْ تَ  یکسان] (19: النور [}نْیا والْ

فقـط دوسـت    ). باشدیا و آخرت م   ی دردناك در دن   ی آنها عذاب  ين مردم اشاعه دهند، برا    ی را ب  يا عمل زشت آشکار   تکه دوست دارند    
س اشـاعه   شود، پ یا م ی باعث عذاب دردناك در دن     ، به آن  يتمندیع شود و رضا   ین مؤمنان شا  ی در ب  ين که عمل زشت آشکار    یداشتن ا 

 خواهد داشت و عاقبت يتر آن عذاب سختي وجود ندارد که انجام دهندهیشک! دادن خود آن عمل زشت آشکار چگونه خواهد بود
  .میینمایا و آخرت، طلب می در امان ماندن از آن را در دنی است؛ از اهللا تعالییآبروی و بییا، رسوایاو در دن
.  ندارند ینی که د  یه و پست  یکند، مگر افراد فروما   یاد نم ی یآنچه آنها از آن کراهت دارند، کس      مردم را به    :  گفته است  بوعاصم نبیل ا

  .)1(صالحان گرفتار شود] يبهایع[ است که صالح نباشد و در ین کافی همین شخصدو شرّ بي برا: گفته استمالک رحمه اهللا
ا مسلما فی «:  فرمودrول اهللا آمده است که رسtح از جابریث با سند صحیدر حد: خوار کردن مسلمان ما من امرئ یخذل امرء

موطن ینتقص فیه من عرضه، وینتهک فیه من حرمته، إال خذله اهللا تعالى فی موطن یحب فیه نصرته، وما من أحد ینصر مـسلما فـی                         
ـ  ن یکـس  (»موطن ینتقص فیه من عرضه، وینتهک من حرمته إال نصره اهللا فی موطن یحب نصرته                را در  یلمانست کـه شـخص مـس      ی

او تا  که دوست دارد ی او را در مکانیا از حرمت او پرده بردارد، مگر آن که اهللا تعال ی وارد کند    يرادی خوار کند و به ناموسش ا      یمکان
شود و از حرمت او پـرده برداشـته         ی که به ناموس او تعرض م      یی را در جا   یست که مسلمان  ی ن ید و کس  یفرماید، خوار م  ی نما ياریرا  
  .)2()دیمانی مياری شود، او را ياری که دوست دارد یاو را در مکان] یتعال[ کند، مگر آن که اهللا ياریشود یم

  : د از آنها آگاه بودی است که باين اموریا
ـ  باشد که در ی کسان فقط به دادنيارید یشود و نبا ی مسلمانان م  يث شامل همه  ین حد یا: اول در .  شـدن معـروف هـستند   ياری

 که اسـم    ت اس ی کس يگردد و آن برا   یشود و خوار نمودن او حرام م      ی دادن او واجب م    ياری آن که او مسلمان است،       يقط برا فنتیجه  
کـسان اسـت کـه آن       یرد و   ین امر صورت گ   یشود، ا ی تعرض م  ی به ناموس مسلمان   یکسان است که وقت   ی او وجود دارد و      اياسالم بر 

  .بیا غایمسلمان حاضر باشد 
  :باشدین امور میدن مسلمان و عدم خوار کردن او در ا داياری: دوم

  . کراهت داشته باشد آناد نمودنِی  که او ازي از ويزیاد نمودن چی و يبت از ویاجازه ندادن به غ
 و آشـکار کـردن   ي و تجـسس نمـودن از و  يب وارد کردن به ویا اشاره و عیاجازه ندادن به مسخره کردن و طعنه زدن با زبان        

  !به دنبال آن رفتنو  او یزشت

                              
  ).3/190(صفۀ الصفوة   (1)
  ).5690(رواه أحمد وأبو داود وحسنه األلبانی فی صحیح الجامع   (2)
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  .يلکش و خوردن حق ومیاجازه ندادن به گرفتن مالش و ما
  .اجازه ندادن به پرده برداشتن از ناموسش و حرمتش

  .ب باشدی، چه او حضور داشته باشد و چه غایاجازه ندادن به آزار دادنش به هر شکل
أخو المسلم ال یخونه وال یکذبـه وال یخذلـه، کـل المـسلم     المسلم «:  فرمودrما آورده است که رسول اهللابن عمر رضی اهللا عنه 

مسلمان برادر مسلمان است، به او  (»على المسلم حرام عرضه وماله ودمه، التقوى هاهنا، بحسب امرئ من الشر أن یحقر أخاه المـسلم     
گر حرام است و تقوا ی بر مسلمان دینگرداند، ناموس و مال و خون هر مسلماید و او را خوار نمیگویکند و به او دروغ نم  یانت نم یخ
  .)1()ر کندی است که برادر مسلمان خود را تحقین کافی همی شرّ بودن شخصينجاست، برایا

 tد؛ انس یمانیاده م یا آن را پ   ی در دن  يها از جنس عمل قرار داده است و به زود         ن خصلت یمجازات را در ا   عال   اهللا جل و   :سوم
 که بـرادر مـسلمانش را بـه طـور     یکس (»من نصر أخاه بظهر الغیب نصره اهللا فی الدنیا واآلخـرة «: د فرموrآورده است که رسول اهللا 

  .)2()گرداندیروز مید و پیفرمای مياریا و آخرت یاو را در دن] یتعال[د، اهللا ی نماياری یپنهان
   

 

                              
  .رواه البخاري ومسلم  (1)
  ).1217(األلبانی فی الصحیحۀ رواه البیهقی وحسنه   (2)
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