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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 مقدمه

صحابه أعلی آله ومنی والصالة والسالم علی رسول اهلل وـهلل رب العال احلمد

  :واما بعد .الدین لی یوم إ

نسبت  های خود هر روز تراعات و نوآوریتمدن انسانی با اکتشافات و اخ»
به گذشته در حال پیشرفت و ترقی است و غالبا آخر آن بهتر از اول آن است، 
ولی این تعالی و برجستگی در دین و اعتقاد عکس آن است! یعنی در مورد 

دین از پیروان بعدی آن بهتر و پایبندتر هستند، ادیان، نخستین پیروان هر 
گان( آنها هستند، زیرا  ذشتگان( آنان بهتر از خلف )آیندهبعبارتی سلف )گ

تمدن ـ بر خالف ادیان ـ در آغاز همانند کودکی چهار دست و پا به حرکت 
در حالی که ادیان به طور کامل و ایستاده به  ،گیرد افتد و کم کم پا می می

شود  آیند. تمدن تراکم علم و معرفت بشر است که کم کم کامل می دنیا می
 .1«نقص اما دین وحی است از سوی خداوند و هدایتی است محکم و بی

                                                 
جمادی  23ای از سخنان دکتر صالح آل طالب در خطبه مسجدالحرام جمعه  گوشه -1

 . 1432الثانی 
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 بر این اساس بهترین یهودیان واقعی همان یاران باوفای موسی 
یعنی   هستند و بهترین مسیحیان، پیروان و یاران همراه عیسی
و صحابه   حواریون او هستند، و بهترین مسلمانان؛ محمد بن عبدالله

  ایشان هستند و سپس کسانی که به ترتیب پس از آنان بیایند، چنانکه پیامبر
، ثم اذلين » فرمودند:  ُ القرون القرن اذلي بُِعثرُت فيهم، ثم اذلين يَلُوَنُهمر خْير

ه من در آن کاست   یزمان ،ن دورانیهترب» یعنی: .و مسلم یبخار .«يَلُوَنُهم
ه کهم  یسانکند و سپس یآ می ه به دنبال آنهاک یسانکمبعوث شده ام سپس 

 . «ندیآ می دنبال آنها به 
پس هر چه یک نسل یا یک قرن از مردمان بروند، به همراه آنان قسمتی 

پیروان از علم و فضیلت از میان امت خواهد رفت، لذا تفاوت میان نخستین 
خران آن، مانند تفاوت میان آب زاللی است که از منبع اصلی أهر دین با مت

جوشد و همان آب بر اثر پیمودن مسافتی طوالنی و آمیخته  سرچشمه می
پس خوشا به حال  .رسد می خرانأشدن با انواع خاک و خاشاک به دست مت

 اآن کسانی که دین و اعتقاد خویش را از منبع اصلی سرچشمه جوی
شوند، و از اسالم آمیخته با بدعت و انحراف روی کج کرده و آنرا با صافی  می

 پذیرند. می اعتقاد سلف صالح امت پاالیش و تصفیه کرده و بعد
یک مسلمان متعهد که نگران سالمت اعتقاد و فکر خویش است  ،نیابنابر

 را از سلف صالح این امت اخذ شدین و اعتقادهمواره خود  یدر زندگقطعا 
 کند.  می

بصورت ناب و   پیامبراست که  نیمنهج سلف صالح همان اسالم نخست
ابوبکر و عمر و د و همان اسالمی است که نموخالص به یارانش عرضه 

 یاست که خالد و سعد برا یو روش همان راه ، آنرا شناختند یعثمان و عل
 یا جاده همان  ،دندین به شهادت رسآ یو حمزه و ُمصعب برا دندیآن جنگ



  7                                  مقدمه

است که حسن  یآن راهو  مودند،یاست که ابن مسعود و ابن عباس آن را پ
است که  یریکردند. همان مس میآن را ترس یَشعب و  یو َنَخع یبصر

و مسلم و ابوداود  یبخار کردند. راه  یو احمد ط یو مالک و شافع فهیابوحن
 رتیکه س مودندیراه را پ نیکه هم گرید یاری... آنان و بسیو ترمذ

  موجود. شانیها مشخص و کتاب شانیپا یاست و جا یباق شان نامه یزندگ و 
و این دوران طالیی، همان عصر سلف صالح امت از صحابه و تابعین و 
تابع تابعین است، پس بر ماست تا راه و روش سلف صالح خود را درپیش 

 یروینان پآاز  ستهیو اخالق شا کوینو کردار  اعتقادو  نیدر دبگیریم و 
چرا که تبعیت از سلف صالح، ما را از افتادن در بیراهه و خطر انحراف  ،میکن
 :دیگو می نچنان که شاعردارد، آ می باز

 اتباع سلف فکل خری يف
 ج

 ابتداع من خلف وکل رش يف 
 

و سلف صالح  انینیشیاز پ یرویدر پ ی استکیو ن ریخ : هرچهیعنی
ها و شود و هرآنچه شر و بدی است بر اثر پیروی از نوآوری می حاصل
 اند. هایی است که بعد از سلف ایجاد کرده بدعت

پس هرگاه خواستی دوری یا نزدیکی پیروان یک آیین را به دین نابشان 
مورد سنجش قرار دهی، به دوری یا نزدیکی آنان از سلف و پیشینیان شان 

ترند و هر چه  تر باشند هدایت یافته ها نزدیک نظر بینداز که هر چه به آن
تر، اما اگر خلف یک امت سلف خود را نفرین  دورتر باشند به گمراهی نزدیک

 کنند، دیگر خیری در آنان نیست..
گاهی به علم خوانندگان گرامی  ما در این کتابچه قصد نداریم تا اندکی آ

صالح این امت، هرچه بیافزاییم! بلکه هدف اینست تا با شناخت اقوال سلف 
بیشتر بتوانیم راه و سیره آن بزرگواران را ادامه داده و آنرا الگو و سرمشق 
زندگی خود قرار دهیم، باشد که با شناخت صحیح منهج سلف صالح و 
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پیروی از مسیر آنان، هر نوع بدعت و نوآوری در دین را شناسایی کنیم و از 
 آن برائت جوئیم.

بیشتر در میان مردم منتشر شده   و رسولش از آنجائیکه سخنان خدا
است، لذا سعی ما در این کتابچه بر این است که در ارتباط با موضوعات 
مختلف هر بار یک یا چند سخن زیبا و حکمت آمیز را از صحابه و تابعین و 
تابع آنها نقل کنیم، باشد که راهنمای ما مسلمانان جهت خشنودی خدای 

 متعال باشد.
حق را همانگونه که هست و باطل را همانگونه که هست به ما خداوندا 

 نشان ده و توفیق پیروی از حق و دوری از باطل را به ما عطا فرما..
 نیآله وصحبه أمجع یحممد وعل ناینب یاهلل وسلم عل یوصل

 نوار اسالم تیسا
(IslamTape.Com) 

 .قھ1433محرم 7 جمعه
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 :علم و ثمره آن
نسبت  بنابراین هرآنکس علم بیشتری .یکی از اسباب هدایت، علم است

داشته باشد به هدایت نیز نزدیکتر است و احتمال اغوای او توسط  به دینش
یابد، از اینرو کسب علوم شرعی راه خوبی  می شیاطین جن و انس کاهش

 برای حفظ ایمان است.
من مدح للعبد فهو من ثمرة  کل ما کان يف القرآن»: قال اإلمام ابن القیم 

 .1«جهلـرة المن ذم للعبد فهو من ثم ما کان فیه ، وکل العلم
شده  دیمدح و تمج یهر جا در قرآن از عبد»فرمودند:  میامام ابن ق

مورد ذم و  بنده ایکه در قرآن  ییعلم )او( بوده است، و هر جا است بخاطر ثمره 
  «.جهل )او( بوده است ثمره  لیسرزنش قرار گرفته به دل

 :و تشویق برای تحصیل علم و دانش  عمر بن خطاب
دانشمند  یهیچ گاه انسان»فرمودند:   بن خطابعمر منین ؤامیرالم

تر از خود در علم  ینیشود مگر آنکه به باالتر از خود حسد نورزد، و به پا نمی
 .1«بسنده نکند، و در مقابل علم خود از کسی مزدی دریافت نکند

                                                 
  (.108/ 1« )مفتاح السعادة»  -1
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 .2«تفّقهوا قبل أن تسودوا»: قالو 
  «.سردار شوید علم را فرا گیرید قبل از این که»و فرمود: 

یعنی قبل از این که به ریاست و مقامی برسید علم را فرا گیرید چرا که 
 آید. بعدا فرصت فرا گرفتن علم به دست نمی

م بصری بحالل اهلل ـلف عابد أهون من موت عالأموت » :ال عمرو ق

 .3«وحرامه
گاه به حرام و  مرگ هزار عابد آسان»و فرمود:  حالل تر از مرگ یک عالم آ

 .«خدا است

 : و حال سخنانی از ابن مسعود
  «.تعلموا العلم فإذا علمتم فاعملوا: » قال عبد اهلل

 .4«من یعلم، ثم ال یعملـمن ال یعلم، ولو شاء اهلل لعلمه، وویل لـویل ل: »و قال
علم بیاموزید، و هرگاه آموختید پس به آن »فرمود:   عبدالله بن مسعود

 «.عمل کنید
 داند، و اگر خدا بخواهد وی را علم نمی وای بر کسی که»فرمود: و 

  «.کند نمی دهد، و وای بر آنکس که علم دارد ولی به آن عمل می
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  (.199/ 1« )یفتح البار»  -2
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 :نصیحتی زیبا از امام سفیان ثوری درباره آموختن علم و عمل به آن
کان یقال أول العلم »مهدي أبا عبد اهلل یقول: سمعت سفیان الثوري یقول: ـال

 .1«اع له وحفظه، والثالث العمل به، والرابع نرشه وتعلیمهـصمت، والثاين االستمال
ابتدای علم »فرمود:  می مهدی ابو عبدالله گفت: شنیدم سفیان ثوری

سکوت است، و دوم شنیدن علم و حفظ آن است، و سوم عمل کردن به آن، 
 «.و چهارم نشر و تعلیم آن است

 :عابد جاهل
و تداوم و بقا بر آن؛ داشتن علم شرعی است. کسی  یکی از اسباب هدایت

صحیح عبادات را بداند، ی  که به احکام شریعت علم داشته باشد و طریقه
عبادت او نیز به قبولی نزدیکتر خواهد شد و این علم برایش همانند چراغی 

 کند. می خواهد بود که راه و مسیر او را برای عبادت صحیح پروردگار روشن
من تعبّد بغری علم کان ما » مدینة:ـإىل أهل ال  ن عبد العزیزکتب عمر ب

 .2«ا یصلحـمّ ـیفسد أکثر م
هرکس خدا را بدون علم »برای اهل مدینه نوشت:  بن عبدالعزیز عمر

 «.کند می کند بیشتر است از آنچه اصالح می عبادت کند، آنچه را که فاسد

 :علم و جهل و اقسام مردم
مد: النّاس أربعة: ـقال اخللیل بن أح» قیس أّنه قال:یروى عن األحنف بن 

م فخذوا عنه، ورجل یدري وهو ال ـرجل یدري ویدري أّنه یدري، فذاك عال

یدري أّنه یدري، فذاك ناس فذّکروه، ورجل ال یدري وهو یدري أّنه ال یدري 
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 جواهری از سخنان سلف صالح12

مق ـفذاك طالب فعّلموه، ورجل ال یدري وال یدري أّنه ال یدري فذاك أح

 .1«فارفضوه
 مردم چهار دسته هستند: مردی که»فرمود:  خلیل بن احمد

 داند؛ او عالم است پس از از او بیاموزید، و مردی که می داند که می داند و می
گاهش کنید، و  می داند که نمی داند ولی می داند؛ او انسان غافلی است پس آ

هان یادگیری داند؛ او انسانی خوا نمی داند که می داند و او نمی مردی که
داند؛ او  نمی داند که نمی داند و نمی است پس وی را بیاموزید، و مردی که

 «.انسان احمقی است پس از وی دوری کنید

 :ثیر آن بر متعلمأآموختن علم شرعی و ت
من تعّلم القرآن عظمت قیمته، ومن تعّلم » تعاىل:  قال اإلمام الّشافعّي 

قویت حّجته، ومن تعّلم احلساب جزل  الفقه نبل مقداره، ومن کتب احلدیث

  .2«م ینفعه علمهـم یصن نفسه، لـرأیه، ومن تعّلم الّلغة رّق طبعه، ومن ل
 هرکس قرآن بیاموزد ارزش و قدر وی باال»فرمودند:  امام شافعی

گردد، و هرکس حدیث  می رود، و هرکس فقه بیاموزد تواناییش زیاد می
شود، و هرکس علم حساب  می ش قویبنویسد )و حفظ کند( حجت و برهان

شود، و هرکس ادبیات بیاموزد طبع و  می فراگیرد رأی و نظرش محکم
شود، و هرکس نفس خود را محفوظ ندارد  می سرشت وی نرم و لطیف

 «.علمش سودی برایش ندارد
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  13                                  جواهری از سخنان سلف صالح

 :عاقبت عدل و عاقبت ظلم
خود دارد و لذا ظلم را بر  می خداوند متعال عادل است و عدل را دوست

و بر بندگانش حرام کرده، و فطرت انسان را بگونه ای آفریده که عدالت 
دارند و ظالمین را  می دوست و عدالت خواه باشد، از اینرو ظلم را مبغوض

دوست ندارند و از آنها احساس نفرت دارند. حاکمی که عادل باشد مردم نیز 
 و یاری وی را دوست دارند و از او در برابر دشمنانش حمایت کرده

تخت و حکومتش را بر ظلم استوار کند؛ در های  رسانند، اما اگر پایه می
کارد که بزودی ثمره  می حقیقت بذر کینه و نفرت را در قلوب مردمانش

ثلی هست که مضمون آن به زبان فارسی مَ اهد داد. در بین مردم ُکرد خو
جائیکه  شکند، اما ظلم از می هر چیزی از ناحیه نازک آن»چنین است: 

، منظور آنست که هراندازه ظلم بیشتر باشد کمتر «شکند می ضخیم تر است
یابد و ظالم هرقدر ظالم تر باشد سریعتر نیز از بین خواهد رفت.  می دوام

سنت الهی نیز بر همین بوده که دیر یا زود بساط ظالمین را برمی چیند و 
 .ای باشد!کند اگر پند گیرنده  می ها عبرت انسانی  آنرا مایه

م یتنازعوا يف أّن عاقبة الّظلم وخیمة، ـإّن النّاس ل: »تعاىل  قال ابن تیمّیة

هذا یروى: اهللّ ینرص الّدولة العادلة، وإن کانت کافرة، ـوعاقبة العدل کریمة، ول

 .1«مة، ولو کانت مؤمنةـوال ینرص الّدولة الّظال

والکفر، وال تدوم مع الّظلم یقال: الّدنیا تدوم مع العدل »: تعاىل  قالو

 .2«واإلسالم
مردم اختالفی ندارند در اینکه عاقبت »فرمودند:  امام ابن تیمیه
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 جواهری از سخنان سلف صالح14

 ظلم ناگوار است و عاقبت عدل شرافت و بزرگی است، و برای همین نقل
دهد هرچند که کافر باشد، و  می شود: خداوند حکومت عادل را یاری می

  «.هرچند که مومن باشددهد  نمی حکومت ظالم را یاری
یابد، اما با  می شود: امور دنیا با عدل و کفر دوام می گفته»فرمودند: و 

 «.یابد نمی ظلم و اسالم تدوام

 :معیار تنها کتاب خدا و سنت نبوی است
اهل سنت بر خالف اهل بدعت تعصب خاصی نسبت به اشخاص برجسته 

است؛ هرگاه   د مصطفیما تنها محمی  دینی ندارد، چرا که الگو و اسوه
بر اساس قرآن و سنت نبوی حکم کردند،  ابوبکر یا عمر یا عثمان یا علی

نخواهیم پذیرفت، و باور  –ضمن احترام  –پذیریم، در غیر اینصورت  می آنرا
داریم که اگر حکمی را به اشتباه صادر کنند تنها از روی اجتهاد بوده و آنها 

 دانیم. می را معذور
: أنت عىل ملة عيل؟ قلت: وال  قال يل معاویة: »، قالعن ابن عباس 

1«ان، أنا عىل ملة رسول اهلل ـعىل ملة عثم
. 

به من گفت: آیا تو بر راه و روش   معاویه»فرمود:   عبدالله بن عباس
من نه بر راه علی هستم و نه بر راه و سنت عثمان، بلکه  ،علی هستی؟ گفتم: خیر

  .«هستم  من بر راه و سنت رسول خدا

  :امام شافعی و تشویق به عدم تعصب مذهبی
مردم تابع قرآن و سنت ایشان بودند، و   در زمان حیات رسول خدا

ا در زمان خلفا و صحابه و حتی تابعین نیز همه تابع قرآن و سنت نبوی هبعد
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بودند و چیزی با عنوان مذهب فالنی و فالنی در میان مردم وجود نداشت، و 
گفت: من تابع کتاب و  می شد: مذهب تو چیست؟ می الؤاگر از کسی س

سنت هستم و بس.. و حتی خود ائمه اربعه نیز تابع کتاب و سنت بودند و 
کتاب  کردند و حاضر نبودند که سخن آنها بر می مردم را از تقلید کردن نهی

و سنت ترجیح داده شود، چرا که آن بزرگواران با وجود علم و مجتهد 
از روش  ما نیز پس برماست که .دانستند نمی بودنشان، باز خود را معصوم

 سلف صالح پیروی کنیم و از مذهب خاصی تقلید نکنیم.
خالف  ا قلت: وکان عن النبي ـکلم» حرملة بن حيیى یقول: قال الشافعي:

 «.أوىل وال تقلدوين ا یصح، فحدیث النبي ـمـقويل م

إذا صح احلدیث عن رسول »أبا الولید بن أيب اجلارود یقول: قال الشافعي: 

 «.، فقلت قوال فأنا راجع عن قويل وقائل بذلكاهلل 

إذا صح احلدیث عن »ان یقول: سمعت الشافعي یقول: ـالربیع ابن سلیم

 .1«فهو أوىل أن یؤخذ به من غریه رسول اهلل 
هر بار که گفتم: حدیث : »گوید: شافعی فرمود می حرمله بن یحیی

اولی   خالف قول من ثابت شده، پس حدیث پیامبر  صحیحی از پیامبر
 «.تر است و از من تقلید نکنید
هرگاه حدیث صحیحی »گوید: شافعی فرمود:  می و ابو ولید بن ابی جارود

ثابت گشت و من )قبال( سخنی گفته باشم، پس از سخن   از رسول خدا
 «.کنم می خود بازمی گردم و به حدیث عمل
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هرگاه حدیث »فرمود:  می گوید: شنیدم که شافعی می و ربیع بن سلیمان
ثابت گشت، پس آن حدیث اولی تر است از اینکه   صحیحی از رسول خدا

  «.به قول و رای دیگری عمل شود

 :ح و تأثیر مخرب حدیث ضعیفارزش حدیث صحی
هستند که به درجه صحت   اهل سنت تابع قرآن و احادیثی از پیامبر

رسیده باشند، و احادیث ضعیف و دروغین را در هیچ حالتی قبول ندارند، بر 
خالف اهل بدعت که برای اثبات اعتقادات باطل خود معموال به احادیث 

اصوال یکی از  زیرا راهی جز آن ندارند! کنند، می ضعیف و دروغین استناد
بالهایی که به جان اهل بدعت افتاده همین روایات ضعیف و دروغین 
هستند و همین امر منجر شده که بنیاد اعتقاد آنها بر گمراهی و باطل 

 استوار شود.
احلدیث أکثر من » ان، قال: سمعت سفیان الثوري، یقول:ـحيیى بن یم

 .1«ك، وفتنة احلدیث أشد من فتنة الذهب والفضةالذهب والفضة ولیس یدر
)ارزش( »فرمود:  می یحیی بن یمان گفت: شنیدم که سفیان ثوری

حدیث بیشتر از طال و نقره است ولی محسوس نیست، و فتنه و بالی حدیث 
 «.)دروغ( بیشتر از بالی طال و نقره است

 :عدم افراط و تفریط در محبت صحابه و اهل بیت
جماعت نه اهل افراط هستند و نه اهل تفریط؛ نه مانند اهل سنت و 

کنند و نه مانند نواصب اهل بیت را  می روافض صحابه را دشنام و لعن
دارند و آنرا  می دهند، بلکه هر دوی صحابه و اهل بیت را دوست می دشنام
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دانند، چرا که دوست داشتن هر مسلمانی واجب  می اکمال ایمانی  نشانه
 کنند. نمی وجود در مورد هیچکدام از آنها غلوبا این  است.

 نقام الدین، ومأ ر الصدیق فقدکبا بأ من أحب»: یاينخت  یوب السقال أ

ب وضحأ حب عمر فقدأ ین، ومن  وربن اسَتنَار دان فقـ، ومن َأحب عثمیلالسَّ الدِّ

روة الوثقى، ومن قال احلسنى يف العب استمسك يل بن َأيب  طال ب فقدع َأحب

  .1«فقد برئ من النفاق َأصحاب حممد 
هرکس ابوبکر صدیق را دوست بدارد، براستی »فرمودند:  ایوب سختیانی

که دین را برپا داشته، و هرکس عمر را دوست بدارد، براستی که روشن ترین راه 
به نور دین منور )را یافته است(، و هرکس عثمان را دوست بدارد، براستی که 

  یزیدستاوطالب را دوست بدارد، براستی که به یگشته، و هرکس علی ابن اب
نیکو بگوید   است، و هرکس در باره اصحاب محمد  زده  و استوار چنگ  مکمح

 «.و گمان نیک داشته باشد، براستی که از نفاق بریء است

 :خصوصیات اهل سنت و جماعت
گویند: او سنی است، او  می به کسی که شیعه نباشد نزد بسیاری از مردم

 جزو اهل سنت است! اما نزد علما به هرکسی اهل سنت و جماعت اطالق
شود، حتی اگر شیعه نباشد! بلکه اهل سنت و جماعت گروهی از  نمی

و   مسلمانان هستند که در فکر و اعتقاد و احکام و اخالق تابع سنت پیامبر
ه از منهج صحیح هستند که متاسفانها  ما بسیاری از سنیاو هستند، ای  صحابه

 غیره..عره و ماتریدیه واند؛ مانند صوفیه یا معتزله و یا اشا نبوی فاصله گرفته
 اهل سنت و جماعت خصوصیاتی دارند که آنها را از دیگران متمایز

 گردانند، که در زیر به بعضی از این خصوصیات اشاره شده است: می
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تعاىل لرجل سأله متى یعلم الّرجل أّنه من  عبد اهللّ الّتسرتّي قال سهل بن 

اعة، ـإذا عرف من نفسه عرش خصال: ال یرتك اجلم»اعة؟ فقال: ـأهل الّسنّة واجلم

، وال خيرج عىل هذه األّمة بالّسیف، وال یکّذب وال یسّب أصحاب النّبّي 

وال یرتك الّصالة عىل من  اري يف الّدین،ـان، وال یمـبالقدر، وال یشّك يف اإلیم

اعة ـمسح عىل اخلّفنی، وال یرتك اجلمـیموت من أهل القبلة بالّذنب، وال یرتك ال

 .1«)أو قال اجلمعة( خلف کّل وال جار أو عدل
مردی از سهل بن عبدالله تستری پرسید که: یک شخص از کجا بفهمد 

خصلت و هرگاه ده »که او جزو اهل سنت و جماعت است؟ سهل فرمود: 
را دشنام   ویژگی در او یافت شود: جماعت را ترک نکند، اصحاب پیامبر

ر الهی را انکار نکند، و در َد ندهد، و بر علیه امت مسلمان شورش نکند، و قَ 
ایمان شک نکند، و در دین مجادله نکند، و نماز جنازه را بر کسی از اهل 

ر خفین را ترک نکند، و قبله که مرتکب گناه کبیره شده ترک نکند، و مسح ب
 «.نماز جماعت یا جمعه را پشت سر حاکم عادل یا فاجر ترک نکند

  :حرام بودن همنشینی با اهل بدعت و فسق
کند که  می سوره توبه ما را سفارش 119خداوند متعال در قرآن کریم آیه 

بیشتر از هرکسی تعالی با صادقین و درستکاران همراه شویم، چرا که او 
داند که همنشینی و رفاقت با دیگران بسیار  می شناسد و می ود رامخلوق خ

از اینرو خدا و رسولش ما را به  .گذارد می و اعتقاد آدمی تأثیر اخالقبر 
همنشین شدن با افراد صالح و  اند. رفاقت و همنشینی با صادقین امر کرده

نشینی هدایت یافته بر هدایت ما تاثیر مفیدی خواهد گذاشت، و بلعکس؛ هم
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با اهل فسق و فجور و اهل بدعت و منحرف شده، تاثیر ناگواری بر اخالق و 
 .افکارمان خواهد گذاشت

سلف صالح ما بر این مسئله بسیار حساس بودند و سعی داشتند که از 
شایسته  .اهل فسق و بدعت دوری کنند، و بیشترین برائت را از آنها داشتند

است که ما نیز در برخورد با اهل بدعت و گمراهان همین برخورد را داشته 
 باشیم تا دین و اخالق خود را از آفت محفوظ کرده باشیم.

منام، فکأنه قاعد يف مسجده ـقال غالب القطان: رأیت مالك بن دینار يف ال

ان من صنف»الذي کان جيلس فیه، علیه قبطیتان وهو یقول: بأصبعیه هکذا: 

ا مفسدة لقلب کل مسلم: صاحب بدعة ـجالستهمـا فإن مـمـالناس ال جتالسوه

  .1«قد غال فیها، وصاحب دنیا مرتف فیها
غالب قطان گفت: مالک بن دینار را در خواب دیدم که گویا در مسجد 

دو دسته از مردم هستند که هرگز با آنها منشین، »فرمود:  می نشسته بود و
کنند: کسی که اهل  می آنها قلب هر مسلمانی را فاسدزیرا همنشینی با 

بدعت است و در آن غلو کرده، و دیگری کسی که اهل دنیا است و در آن 
 «.خوش گذارن است

ه اهل بدعت از اهل فسق و فجور ک یتر از اهل بدعت؟ براست ست ظالمکی
 ترند. کو گناه بدتر و خطرنا

ى اهلل ألن ألق» فرمود: یه و دانشمند بصره میع فقیمط یسالم ابن اب

  .2«صحیفة عمرو بن عبیدب يل من أن ألقى اهلل، َأَحبُّ إبصحیفة احلجاج
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 جواهری از سخنان سلف صالح20

شتر دوست دارم یعمل حجاج به نزد پروردگار ببرند، بی  اگر مرا با نامه»
 «.دیاعمال عمرو بن عبی  ه با نامهکنیتا ا

فاجر  یعابد و زاهد اما اهل بدعت بود و حجاج مرد ید مردیعمرو بن عب
 .ار بودکتیو خونخوار و جنا

 .1«كال جتالس صاحب بدعة فإّنه یمرض قلب: »قال احلسنو
با انسان مبتدع و بدعت گزار منشین، »فرمودند:  امام حسن بصری

  «.کند می چرا که او قلبت را بیمار
اَذا َلقیت صاحب ب دعة يف َطریق َفخذ يف َطریق : »ریحيیى بن أيب کثقال و

 .2«آخر
هرگاه در راهی انسان بدعت گزاری را »یحیی بن ابی کثیر فرمود: 
  «.مالقات کردی تو از راه دیگری برو

متظاهرین ـهجران أهل البدع کافرهم وفاسقهم وال»میم: ـقال ابن تو

معايص، وترك الّسالم علیهم فرض کفایة، ومکروه لسائر النّاس، وال یسّلم ـبال

 .3«معلن داعیةأحد عىل فاسق معلن، وال مبتدع 
ترک و دور شدن و سالم نکردن از اهل بدعت چه »فرمود:  ابن تمیم

کنند، فرض کفایی است و بر دیگر  می کافر یا فاسق یا کسانی که آشکارا گناه
 مردم مکروه است، و هیچکس نباید بر فرد فاسقی که فسقش را آشکار

 «.کندکند سالم  می کند و بر مبتدعی که بدعتش را تبلیغ می
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 :اهل سنت از فرقه صوفیهی  برائت ائمه
روند؛  می نمود بارز اهل بدعت بشمار دوران معاصر؛از جمله کسانی که در 

در کالم سلف صالح اقوال زیادی در نهی از مصاحبت . روافض و صوفیه هستند
کنیم، چرا که آن دو فرقه از مسیر  می و همنشینی با این دو فرقه مشاهده

 .اند! و به خرافات و باطل گراییدهاند  م خارج گشتهروشن بخش اسال
اجتنب صحبة ثالثة أصناف »عن یحیی بن معاذ یقول:   :قال ابن الجوزي

 .«جاهلنيـمتصوفة الـمداهنني والـمن انلاس العلماء الغافلني والفقراء ال
لو أن رجالً »سمعت الشافعي یقول:  :وبإسناد عن یونس بن عبد األعىل قال

ما لزم  :أیضًا أنه قال . وعنه«مقـأول النهار ال یأيت الظهر حتى یصری أحتصوف 

1«أحد الصوفیة أربعنی یومًا فعاد عقله إلیه أبداً 
. 

بن معاذ نقل  ییحیآورده: از  «تلبیس ابلیس»امام ابن جوزی در کتاب 
ران تملق ید: عالمان غافل، فقیزیاز صحبت سه گروه بپره»ه فرمود: کاست 
 . «صوفیان جاهلگو و 

 یشافعشنیدم که  و با اسنادی از یونس بن عبداألعلی آورده است:
ه کده یآن روز نرس ظهرشود هنوز  یدر اول روز صوف یسکاگر  »فرمود:  می

س چهل روز کهر »و باز از او نقل کرده که فرمود: «. او احمق گشته است
 «.ماند یند هرگز عقلش به جا نمیان بنشیبا صوف

 :صداقت در والء و براء )دوستی و دشمنی بخاطر خدا(نشانه 
إذ أحببت الرجل يف اهلل، ثم أحدث يف اإلسالم فلم »: قال سفیان الثوري

2«تبغضه علیه فلم حتبه يف اهلل
. 
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هرگاه کسی را بخاطر الله دوست »فرمایند:  می امام سفیان ثوری
بخاطر آن بدعتش داشتی، سپس آن شخص بدعتی در اسالم ایجاد کرد و تو 

 «.ای که او را بخاطر خدا دوست نداشته وی را مبغوض نداری، پس بدان
 

 :زیان شبهات
دهد، زیرا از جمله  نمی کسی که عاقل باشد خود را در مقابل شبهات قرار

 آفتهای دین و اعتقاد سالم، شبهات هستند.
قد  م یعرف فسادهاـمن عرف الشبهة ول»: قال شیخ االسالم ابن تیمیة

 .1«هاـیسترض ب
هرکس شبهه را بشناسد ولی فساد آنرا »فرمودند:  شیخ االسالم

  «.بیند می نداند، بزودی بوسیله آن زیان

  :دنباله روی مردم از حاکمان
کند، نعمت  می هایی که خداوند متعال به مردم عطاءیکی از نعمت

چنین حاکمی است که هم خدای  .داشتن یک حاکم عادل و خداترس است
 دهد و هم محبت او را در قلب مردمانش قرار می متعال وی را نصرت

گردد جامعه بهتر از  می کنند، و این تعامل موجب می دهد و از او اطاعت می
هر وقت دیگری اداره شود و رفاه و آسایش و عدالت اجتماعی در جامعه 

ا نباشد و از آخرت خویش بیم اما اگر حاکم اهل عدل و تقو .ایجاد شود
نداشته باشد، قطعا مردم نیز از او رضایت نخواهند داشت و طبیعتا اطاعت از 

گردانند! و با این حساب مشخص است  می او را به سرپیچی و عصیان مبدل
 رود.. می که جامعه به چه سمت و سویی
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، وإن اإلمـام إذا إن الناس لیؤدون إىل اإلمـام مـا أدى اإلمـام إىل اهلل»: قال عمر 

1«رتع رتعت الرعیـة
مردم به همان »فرمودند:   امیرالمؤمنین عمر بن خطاب .

اندازه از رهبر و پیشوای خود حرف شنوی خواهند داشت که او از خـدای خـود 
 «.داشته باشد و اگر حاکم رفاه طلب باشد، رعیت نیز رفاه طلب خواهد شد

 :مردمنقش علمای دین در هدایت یا گمراهی 
گروهی از مردم هستند که نقش بسزایی در دین و اعتقادات مردم دارند؛ 

هرگاه علماء و حکام بر  .توان به علماء و حکام اشاره نمود می از جمله آنها
ثیر آنها بر اصالح اعتقادات مردم چشم گیر خواهد أصراط مستقیم باشند ت

واهند گذاشت اما این بود، و هرگاه دچار لغزش و انحراف گردند باز تاثیر خ
 بار موجب نابودی دین و اعتقاد مردم خواهند شد.

 فرمودند:  امیر المؤمنین عمر بن خطاب
  .2«مضّلنیـمنافق بالکتاب، وحکم األئّمة الـم، وجدال الـهيرمه زّلة العال»
های منافقین دانا به قرآن و امامان گمراه،  اسالم را لغزش علما و جدل»

 «.سازد نابود می
ال السیئة ـاألعم»ان، قال: سمعت سفیان الثوري، یقول: ـحدثنا حيیى ابن یم

 یحیی بن یمان .3«اء فمن یشفي الداء؟ـاء دواء، فإذا فسد العلمـداء، والعلم
اعمال و کارهای بد و زشت »فرمود:  می گوید: شنیدم که سفیان ثوری می
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فاسد شدند پس درد هستند و علماء دوای آن دردها هستند، هرگاه علماء 
 .«چه کسی دردها را درمان کند؟

 : چند نصیحت زیبا از عمر بن خطاب
که راز خود را پوشیده نگه دارد، حاکم خویشتن یقینا انسان تا مادامی

که راز خود را افشا نماید، کنترل اوضاع از دستش خارج آناست، اما بعد از 
 گردد.  شود و عواقب آن به خودش بر می می

 .«من کتم رسه کانت اخلریة يف یدیه» : ابن خطابقال عمر 
 «.هر کس راز خود را بپوشاند، زمام خیر به دست اوست»

کند که در  یکار دیاست. پس نبا شتنیمسئول خو گرانیانسان قبل از د
که رفتارش  داد ی. و اگر احتمال مردیتهمت و سوء ظن مردم قرار گ معرض 

 یها ناامر را آشکار سازد و گم قتیاست، فورا حق زیبرانگ مردم شک  یبرا
 .دیبد را برطرف نما

هر کس خود » «.من عرض نفسه للتهمة فال یلومن من أساء به الظن»قال: و

 «.را در معرض هتمت و سوء ظن قرار دهد، کسی جز خویشتن را رسزنش نکند
 ،یدر وقت صلح و خوش شوند، یباعث سعادت انسان م ینیبرادران د

خواهند  یو تقوا با انسان همکار کیهستند و در اعمال ن یخوب  نانیشهمن
لحظه با  نیهستند که تا آخر یخوب اورانیو بال،  بتیمص کرد و به هنگام 

 شتنیمسلمان خود خواهند بود و او را بر خو جان و مال در کنار برادر 
 .باشند قهیدر مض اگر خودشان  یخواهند داد حت حیترج

هم زینة يف الرخاء وعدة يف ـبإخوان الصدق تعش يف أکنافهم فإنعلیك : »قال

چرا که آنها باعث  ،نیجهت مجالست برگز کیخود برادران ن یراب» .1«البالء
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 .«ناگوار خواهند بود یخوش و پشتوانه ات در روزها یتو در روزها نتیز

 حتی بعد از وفاتش..  ادب سلف صالح نسبت به پیامبر
مسیب ـمطلب بن حنظب عىل سعید بن الـمسیب: دخل الـیعقوب بن القال 

إين »يف مرضه وهو مضطجع فسأله عن حدیث، فقال: أقعدوين فأقعدوه، قال: 

  .1«وأنا مضطجع أکره أن أحدث حدیث رسول اهلل 
گوید: مطلب بن حنظب به عیادت سعید بن  می یعقوب پسر مسیب

مطلب از وی درباره حدیثی مسیب رفت و دید که او بر پهلو خوابیده است، 
 من ناپسند»پرسید، سعید گفت: مرا بنشانید، او را نشاندند، سپس فرمود: 

 «.را بازگو نمایم  دانم که در حالت خوابیده حدیث رسول خدا می

 باید از آن برخوردار باشند: –چه مسلمان یا کافر  –چند خصلتی که هر انسانی 
مؤمن والکافر فیهن سواء: األمانة ـثالث ال»عن میمون بن مهران، قال: 

من ـها إىل من ائتمنك علیه من مسلم وکافر، وبر الوالدین، والعهد تفي به لـتؤدی

 .2«عاهدت من مسلم أو کافر
سه چیز هستند که مؤمن و کافر در آن : »فرمود میمون بن مهران

 همسان هستند: بازگرداندن امانت به کسی که به تو اطمینان کرده حال چه
او مسلمان باشد یا کافر، احسان نسبت به والدین، و وفای به عهد با کسی که 

 «.با تو عهد بسته چه مسلمان باشد یا کافر
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 :گناهان و تاثیر آنها بر قلب
های پاک و روشن را با انواع مکر و حیله بفریبد،  کوشد تا قلب می شیطان

 .!دهد مین های سیاه زحمت زیادی به خرج اما برای فریفتن قلب
إن العبد إذا أذنب ذنبًا نکت يف قلبه بذلك الذنب نکتة »قال میمون بن مهران: 

مرآة، ما یأتیه الشیطان ـمؤمن جميل مثل الـسوداء، فإن تاب حمیت من قلبه فرتى قلب ال

ا أذنب ذنباً نکت يف قلبه نکتة ـمن ناحیة إال أبرصه، وأما الذي یتتابع يف الذنوب فإنه کلم

1«فال یزال ینکت يف قلبه حتى یسود قلبه، وال یبرص الشیطان من حیث یأتیهسوداء، 
. 

ی  هرگاه بنده ای گناهی را مرتکب شود نقطه»میمون بن مهران فرمود: 
شود، ولی هرگاه توبه کرد آن نقطه سیاه از قلبش  می سیاهی بر قلبش پدیدار

برای شود، پس قلب مؤمن مانند آینه روشن است، و شیطان ) می پاک
آید. اما آنکس  نمی فریفتن او( جز با زیر نظر گرفتن وی )و حیله( سراغش

سیاهی بر ی  دهد نقطه می که مدام در حال گناه است با هر گناهی که انجام
شود، و شیطان هرگاه  می گردد تا آنکه قلبش کامال سیاه می قلبش پدیدار

  «.سراغش برود نیازی به فریب و زیر نظر گرفتنش ندارد

 :درباره صداقت در حق جویی  سخنی زیبا از ابن مسعود
عن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن مسعود، عن أبیه، قال: أتاه رجل فقال: یا أبا 

أعبد اهلل وال ترشك به شیئًا، »ات جوامع نوافع. فقال: ـعبد الرمحن علمني کلم

وزل مع القرآن حیث زال، ومن جاءك باحلق فاقبل منه وإن کان بعیدًا بغیضًا، 

2«ومن جاءك بالباطل فاردد علیه وإن کان حبیبًا قریباً 
.  
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مردی نزد عبدالله بن مسعود آمد و گفت: کلمات مختصر و مفیدی به 
رای او شریک قرار مده، و الله را عبادت کن و ب»من یاد بدهید، فرمود: 

همواره عمر خود را با قرآن سپری کن، و هرکس که با حق نزد تو آمد از وی 
بپذیر هرچند که غریب و دشمن باشد، و هرکس که با باطل نزد تو آمد آنرا 

 .«نپذیر هرچند که دوست نزدیک باشد

 :روش امر به معروف و نهی از منکر
در برخورد با افراد مختلف، متفاوت روش امر به معروف و نهی از منکر، 

است. معموال طبع آدمی بگونه ای است که موافق با نرمی و مدارا است و از آن 
 ها مفید واقع پذیرد، اما نرم برخورد کردن با تمامی انسان می بیشتر تاثیر

 شود. نمی
ا بینه وبینه فهي ـمن وعظ أخاه فیم»قال حافظ ابن رجب: قال بعض السلف: 

 .1«ا وبََّخهـومن وعظه عىل رؤوس الناس فإنم نصیحة،
مای سلف )پیشینیان ما( گفته فرماید: یکی از عل می حافظ ابن رجب

 است:
هرکس برادرش را پنهانی وعظ و اندرز دهد این همان نصیحت )واقعی( »

 است، اما هرکس او را نزد مردم و دیگران اندرز دهد در حقیقت او را توبیخ
 .«کند می
 .2«هتك ویعریِّ ـمؤمن یسرت وینصح، والفاجر یـال» :الفضیل بن عیاضقال و 
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پوشاند و  می مؤمن خطای مردم را: »ندفرمود فضیل بن عیاضو 
 کند و سرزنش می کند، اما انسان فاجر خطای مردم را افشاء می نصیحت

  «.کند می
معروف ـانلاس حمتاجون إىل مداراة ورفق يف األمر بال» :مدـقال أحو

1«بال غلظة إال رجل معلن بالفسق فال حرمة هل
. 

مردم در هنگام امر به معروف به مدارا و »فرمودند:  امام احمدو 
 نرمی نیاز دارند نه شدت و تندی، مگر برای مردی که علنًا گناه و فسق

 «.کند که دیگر حرمتی برایش نیست می
منکر إاّل من ـینهى عن ال معروف والـال یأمر بال: »قال سفیان الثّورّي و

ا ـا یأمر، عدل بمـا ینهى، عدل بمـا یأمر، رفیق بمـکان فیه خصال ثالث: رفیق بم

 .2«ا ینهىـم بمـا یأمر، عالـم بمـینهى، عال
امر به معروف و نهی از منکر  کسی: »فرمود امام سفیان ثوریو 

کند با نرم  می نهیژگی را دارا باشد: به آنچه که امر و یکند مگر آنکه سه ون
برخورد کند، و به کند منصفانه  می خویی رفتار کند، و به آنچه که امر و نهی

 «.کند علم داشته باشد می آنچه که امر و نهی

 خداشناس واقعی، موحد است
من یعرفك ـیا رب، عجبت ل»قال حافظ ابن رجب: قال بعض السلف: 

 .3!«بغریكمن یعرفك کیف یستعنی ـکیف یرجو غریك! وعجبت ل

                                                 
  (.342 :)ص« مکجامع العلوم والح»  -1
لکعن المن یاألمر بالمعروف والنه»  -2   (.46 :)ص« ر للخالا
  (.206 :)ص« مکجامع العلوم والح»  -3



  29                                  جواهری از سخنان سلف صالح

 ( گفته است:رماید: یکی از علمای سلف )پیشینف می حافظ ابن رجب
شناسد اما از غیر تو امید  می کنم از آنکس که تو را می پروردگارا! تعجب»

 شناسد اما از غیر تو یاری می کنم از آنکس که تو را می دارد! و تعجب
 «.طلبد! می

 :قساوت قلب است مجادله در امر دین موجب
یکی از صفات ناپسندی که شریعت نیز آنرا نهی کرده است، مجادله بر سر 

درحالیکه هیچ خیری در جدال نیست اما با این  .مسائل دینی با مردم است
رسد از  می کنند و بنظر می وجود متاسفانه بعضی از مسلمانان همواره جدال

امر کرده و از برند! قطعا خیر و نیکی در چیزی است که خدا به آن  می آن لذت
کنیم! چه بسا به قصد رسیدن  می کند، نه در آنچیزی که ما گمان می آن نهی

 به نیکی با افرادی مجادله کنیم درحالیکه نیکی در ترک آن جدال است.
ًا ـمـیا أبا عبد اهلل الرجل یکون عال الكـمـقلت ل»: میلـهیثم بن جـقال ال 

 .1«خيرب بالسنة فإن قبلت منه وإال سکت؟ قال: ال، ولکن جيادل عنها بالسنن 
گفتم: ای ابا عبدالله اگر   به مالک بن انس»هیثم بن جمیل گوید: 

گاه باشد بوسیله آن با مردم مجادله کند؟ فرمود: خیر،  می مردی به سنت آ
   .«رساند، اگر قبول کرد چه بهتر وگرنه ساکت شود می بلکه سنت را به مردم

مراء واجلدال يف العلم ـال» :یقول کان مالك :قال إسحق بن عیسىو

 .2«بنور العلم من قلب الرجل یذهب 
نزاع و مجادله در علم، »فرمود:  می : امام مالکاسحاق بن عیسی گفتو 

 .«زداید می نور علم را از قلب شخص
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مراء يف العلم یقيس ـال :یقول سمعت مالکاً » :قال ابن وهبو

 .1«ویورث الضغن القلب، 
فرمود: مجادله  می شنیدم که امام مالک»عبدالله بن وهب فرمود: و 

 «. شود می در علم موجب قساوت قلب و ایجاد کینه
عبده برکة العلم ألقى عىل إن اهلل إذا أراد أن حيرم » :قال األوزاعيو

 .2«اً ـمغالیط، فلقد رأیتهم أقل الناس علمـاللسانه 
را از اش  خداوند متعال بخواهد بندههرگاه »فرمودند:  امام اوزاعی

کند، و برای  می برکت علم محروم سازد، مغلطه و سفسطه را بر زبانش القاء
 «.بینی که کم علم ترین مردم آنها هستند می همین
ا وال جاهال، فإّنك إذا ـمـار عالـمـال ت: »تعاىل قال میمون بن مهرانو

 .3«جاهال خّشن بصدركا خزن عنك علمه، وإن ما ریت ـمـماریت عال
جاهل مجادله نکن، زیرا نه با فرد عالم و نه »میمون بن مهران فرمود: و 

کند، و اگر با  می اگر با شخص عالم مجادله کنی علمش را از تو محروم
 «.آورد می شخص جاهل مجادله کنی تو را به خشم

 :سوال کردن از چیزی که وجود خارجی ندارد، جدال با دین است
لعن  م یکن فإين سمعت عمر ـا لـوا عمال تسأل: »قال ابن عمر  

 .4«م یکنـا لـالسائل عم
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ا از چیزی که وجود ندارد سؤال نکنید، چر»فرمود:   عبدالله بن عمر
 «.کسی را لعن کرد ینچن  که من شنیدم عمر

 شود؟ نمی چرا دعای ما اجابت
دارند! اما براستی که دعای خود شکوه نشدن بسیاری از مردم از اجابت 

ثیر دعا أحداقل ت اند. این افراد برای اجابت دعای خود هیچ اقدامی نکرده
اجر و ثواب خواهد شد، هرچند که دعایش  دارایآنست که شخص دعاگو 

اجابت نشود، زیرا دعا عبادت است و خدای متعال دعایی را که با شرک 
 دهد. می همراه نباشد، جزای خیر

اوات بسوء ـبلغنا أن دعاء العبد حيبس عن السم» :باطقال یوسف بن أس

 .1«مطعمـال
که دعای بنده به دلیل اند  به ما گفته»فرمود:  یوسف بن اسباط

  «.شود می غذای حرام در آسمانها حبس
مثل الذي یدعو بغری عمل کمثل الذي یرمي بغری : »قال وهب ابن منبهو

 .2«وتر
که بدون انجام عمل )صالح(  َمَثل کسی»فرمود:  وهب ابن منبهو 

 «.ندازدنند کسی است که بدون کمان تیر بید بماکن می دعا
ال تستبطئ اإلجابة وقد سددت طرقها »قال ابن رجب: قال بعض السلف: و

3«معايصـبال
. 
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های اجابت دعا را بوسیله انجام  راه»یکی از علمای سلف فرموده: و 
   «.معاصی مسدود مگردان

 :برای کاشتن بذر محبت در قلوب مردم از عمر بن خطاب نصیحتی
ثالث تثبت لك الود يف صدر أخیك: أن تبدأه »: قال عمر بن اخلّطاب 

 .1«اء إلیهـمجلس، وتدعوه بأحب األسمـبالسالم وتوسع له يف ال
 سه چیز محبت تو را در قلب برادرت: »فرمودند  عمر ابن خطاب

او سالم کنی، و در مجلس جایی برای او )جهت  کارد: اینکه ابتدا تو بر می
 «.نشستن( باز کنی، و او را با محبوبترین اسمها نزد او صدا بزنی

 :تأثیر بدعت بر سنت
زیان ایجاد بدعت در دین تنها به رشد انحراف و گمراهی در جامعه 

 شود. می شود، بلکه منجر به نابودی و ترک سنت نیز نمی اسالمی محدود
مة يف دینها ت أحدثما أ»ول: بن َأيب إدریس اخلوالين: َأنه کان یقان ـعن لقم

 .2«ةها عنهم سنـبدعة إال رفع ب
هیچگاه امت اسالم »فرمود:  می نقل شده که از ابی ادریس خوالنی
شان  کند مگر آنکه بخاطر آن سنتی از میان نمی بدعتی را در دین ایجاد

 «.شود می برداشته

 :شوخی با لفظ طالق
متاسفانه بعضی از مردم به خطیر بودن تلفظ طالق واقف نیستند، چرا 

تلفظ طالق چه با شوخی گفته شود یا جدی،   پیامبری  که بنا به فرموده
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شود. از اینرو باید مراقب باشیم که نه شریعت را به استهزاء بگیریم  می واقع
 نداشته باشد. چیزیندامت جز و نه خود را در موقعیتی قرار دهیم که 

ا ذا ـلرجل قال له: إيّن طّلقت امرأيت مائة تطلیقة، فم قال ابن عّباس 

 ها آیات اهللـطّلقت منك لثالث، وسبع وتسعون اّّتذت ب: »ترى عيّل؟ قال

 .1«هزوا
د: من زنم را صد مرتبه ما به مردی که به وی گفته بو  ابن عباس

سه طالق از تو به درستی »طالق گفتم! نظر تو درباره من چیست؟ گفت: 
 «.ای وسیله آن آیات خدا را مسخره کردهصادر گشته، اما نود و هفت بار ب

 :عالمت انسان جاهل
ا ال ـمنطق فیمـجاهل ثالث: العجب، وکثرة الـعالمة ال» :قال أبو الّدرداء 

 .2«یعنیه، وأن ینهى عن يش ء ویأتیه
است: خودبزرگ بینی،  عالمت انسان جاهل سه چیز: »فرمود  ابودرداء

زیاد سخن گفتن از چیزی که سودی برایش ندارد، و از چیزی نهی کند 
 «.دهد می درحالیکه خود انجام

 :آداب مالقات کردن سلف صالح
إذا تالقوا تصافحوا، وإذا قدموا  کان أصحاب النّبّي » :قال عن أنس 

3«من سفر تعانقوا
.  
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کردند با  می هرگاه همدیگر را مالقات  اصحاب پیامبر: »فرمود  انس
 «.کردند می گشتند معانقه می کردند، و هرگاه از سفر باز می هم مصافحه

 .مصافحه: دست دادن
 .معانقه: در آغوش گرفتن، به گردن هم دست درآوردن

 فضیلت دعای استخاره و مشورت کردن:
 .1«ندم من استشارما خاب من استخار، وال »اوردی: قال بعض األدباء: ـمـقال ال

ناکام »ماِوردی در کتاب خود آورده است: یکی از ادیبان گفته است: 
  «.نخواهد شد آنکه استخاره کند، و پشیمان نخواهد شد آنکه مشورت کند

منظور از استخاره؛ دعای استخاره است که بعد از خواندن دو رکعت نماز 
 است. شود و دعای آن در احادیث صحیح وارد شده می خوانده

 :حفظ اسرار
کسی که اسرار خودش را افشاء کند نباید انتظار داشته باشد که دیگران 

 اسرار او را افشاء نکنند.
  .2«رّسك أسریك، فإن تکّلمت به رصت أسریه: » قال عيّل بن أيب طالب

اسرارت اسیر تو هستند، هرگاه آنرا افشاء : »فرمود  بن ابیطالبعلی 
 «.وی خواهی شداسیر اینبار تو کردی 

 :نزد خدا ها کرامت انسان
در شریعت اسالم هیچ نژاد و زبانی از بقیه برتر و گرامی تر نیست، بلکه 

پس  .کند آنکسی گرامی و مکرم هست که ایمان آورده و طاعت خدای 
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هرکس با هر نژادی مقیدتر و پایبندتر به احکام شریعت باشد، به همان اندازه 
 تر هست. نیز گرامی تر و مکرم
، وال ما أکرمت العباد أنفسها بمثل طاعة اهلل » :مسیبـقال سعید بن ال

مؤمن نرصة من اهلل أن یرى عدوه ـأهانت أنفسها بمثل معصیة اهلل، وکفى بال

 .1«یعمل بمعصیة اهلل
هیچگاه یک مؤمن همانند وقتی که »فرمودند:  سعید بن مسیب

دارد، و با انجام  نمی گرامی آورد، خود را می را بجای طاعت خداوند 
کند، و برای مؤمن کافیست که خداوند او  نمی معصیت خدا به خودش اهانت

  «.دهد می را یاری دهد که ببیند دشمنش معصیت خدا را انجام
، فلینظر من کان یرید أن یعلم ما منزلته عند اهلل »قال میمون بن مهران: و

  .2«کانيف عمله فإنه قادم عىل عمله کائنا ما 
خواهد بداند منزلت و  می هرکس که»فرمود:  میمون بن مهرانو 

جایگاهش نزد خداوند چیست، پس به عملش نگاه کند، چرا که او با عملش 
 «.)نزد خدا( خواهد آمد هرچه که باشد

 محبت خداوند در گرو اطاعت از او و پیامبرش است.
 .3«طاعتهاعلم أنك لن حتب اهلل حتى حتب » :قال احلسن

داری تا  نمی بدان که تو خدا را دوست»فرمود:  امام حسن بصری
  «.آنکه طاعتش را دوست نداشته باشی
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 .1«م حيفظ حدودهـلیس بصادق من ادعى حمبة اهلل ول» :قال حيیى بن معاذو
کسی که ادعای محبت خداوند را داشته »فرمود:  یحیی بن معاذو 

  «.رعایت نکند، در ادعایش صادق نیستباشد اما حدودات او را 

 :مخالفت با خداوند
 مخالفت با اوامر خداوند موجب ویرانی دنیا و آخرت خواهد شد.

ال ختالفوا اهلل عن أمره فإن خالفاً عن أمره : »عن أيب قیس، عن احلسن، قال
  .2«عمران دار قىض اهلل عليها باخلراب

خداوند مخالفت نکنید، چرا که با اوامر : »فرمودند امام حسن بصری
مخالفت از امر وی موجب آبادانی دنیا است، ولی خداوند متعال )مخالفت با 

 «.کند می خود را( با ویران ساختن آن جبران

 :ارزش صدقه قبل از وفات
 تا زنده هستیم در فکر آخرت خود باشیم و در کسب توشه بخل نورزیم.

بدرهم يف حیايت، أحب إيل من أن  لئن أتصدق»عن میمون بن مهران، قال: 

  .3«ائة درهمـیتصدق عني بعد مويت بم
اگر یک درهم را در زمان حیاتم صدقه : »فرمود میمون بن مهران

دهم، بیشتر از آن دوست دارم که صد درهم را بعد از مرگم برایم صدقه 
 «.دهند
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 :شود می فرصت کسب توشه تمام
شویم  می تر هر روز به پایان عمر نزدیکقدر لحظات زندگی را بدانیم، زیرا 
 دهیم. می و فرصت کسب اجر و ثواب را از دست

کم جاء الثواب یسعى الیك فوقف بالباب فرده بواب: »: قال ابن القیم 

 .1 «سوف ولعل وعسى
 آید و در جلوی در می بسا ثواب به سوی تو : »فرمود میامام ابن ق

 «.کند می آینده و شاید و امید است، ردایستد ولی دربان آنرا با  می

 آید و زاهد کیست؟ می ُزهد چیست و چگونه بدست
 ،وزهد فضل ،فزهد فرض :الزهد ثالثة أصناف» :قال إبراهیم بن أدهم

فأما الزهد الفرض فالزهد يف احلرام، والزهد الفضل الزهد يف  ؛وزهد سالمة

 .2«احلالل، والزهد السالمة الزهد يف الشبهات
ُزهد سه نوع است: زهدی که فرض : »فرمودند ابراهیم بن ادهم

است، و زهدی که فضل است، و زهدی که مایه سالمت است؛ زهد فرض 
یعنی دوری از حرام، و زهد فضل یعنی بی رغبتی نسبت به حالل، و زهد 

 «.سالمت یعنی پرهیز از شبهات
فمنهم من  ؛الزهد بالعراقاختلفوا علینا يف » :ان الداراينـقال أبو سلیمو

 :ومنهم من قال: يف ترك الشهوات ومنهم من قال ،قال: الزهد يف ترك لقاء الناس

وأنا أذهب إىل أن الزهد  :قال ،يف ترك الشبع، وکل منهم قریب بعضه من بعض
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علمای »فرمود:  ابو سلیمان دارانیو  .1«يف ترك ما یشغلك عن اهلل 
تالف کرده اند: بعضی گفته اند: زهد با ترک مردم عراق درباره تعریف ُزهد اخ

 شود، و بعضی گفته اند: زهد با ترک شهوات بدست می )و دنیا( حاصل
آید، و بعضی دیگر گفته اند: زهد در ترک سیر شدن از غذا است، و هرکدام  می

از این معانی به هم نزدیکند، و بنظر من زهد یعنی ترک هرآنچیزی که تو را 
 .«کند می غافل از خداوند 

کنند که انگار  می گاهی بعضی از مبتدعان طریقت صوفیه بگونه ای رفتار
اولیاء الله هستند! و دیگران هم باید مرید آنها باشند و نزد او توبه کنند!! 

 .ترسند می درحالیکه اولیاء الله هیچگاه ادعای زهد و تقوا ندارند، زیرا از ریاء
پس ما نیز نباید هر کسی را بعنوان زاهد و ولی خدا بدانیم و اصال اولیاء الله 

 دهند. می از بدعت و خرافات بدور هستند بلکه خود را بر سنت نبوی وفق
  .2«فإن الزهد يف القلب ؛ال تشهد ألحد بالزهد»: انـقال أبو سلیم

ادت مده! به ُزهد و تقوای هیچکسی شه»فرمود:  ابوسلیمان دارانی
  «.چرا که زهد در قلب است )و ما از آن بی اطالعیم(

 :طاعت خدا با ترس و امید
خوانند، ترس از قهر  می اهل سنت و جماعت خدا را مابین ترس و رجاء

خدا و امید به رحمت وی.. ولی بعضی از مردم فقط یک جانب را در نظر 
که نتیجتا از انجام گناه و اند  گرفته اند؛ مثال آنقدر به رحم الهی امید یافته

عواقب اخروی آن ترسی ندارند! در حقیقت شیطان با این ترفند آنها را 
نسبت به انجام گناه جسور کرده است، ولی اینها غافل از اینکه اگر خدا نسبت 
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 منان رئوف است اما دارای صفت خشم و شدید العقاب نیز هست.ؤبه م
من حسن »ان الداراين یقول: ـسلیممد بن أيب احلواري قال: سمعت أبا ـأح

 .1«ثم ال خياف اهلل فهو خمدوع ظنه باهلل 
هرکس گمانش را نسبت به خدا نیک : »فرمود ابو سلیمان دارانی

 «. گرداند و حسن ظن داشته باشد ولی از خدا نترسد، او فریب خورده است

 :شروط پذیرش اعمال نزد خداوند
ان ـاإلیم ها متام العمل:ـمخس خصال ب»: قال أبو عبد اهلل النباجي الزاهد

، ومعرفة احلق، وإخالص العمل هلل، والعمل عىل السنة، وأکل بمعرفة اهلل 

  .2«احلالل، فإن فقدت واحدة مل یرتفع العمل
ت هستند که عمل توسط پنج خصل: »فرماید می ابوعبدالله نباجی

، شناخت حق، شود: ایمان به شناخت خداوند  می و مقبول(آنها کامل )
اخالص عمل برای خدا، انجام دادن عمل بر طبق سنت نبوی، خوردن مال 

 «.شود نمی حالل، هرگاه یکی از اینها نباشد عمل پذیرفته
پس بر طبق این فرمایش اماِم زاهد )که بر گرفته از روح شریعت است(: 

اشد، یا حق را نشناسد، یا مرتکب هرکس مسلمان نباشد یعنی ایمان نداشته ب
ریاء شود، یا مخالف سنت عمل کند و عملش را آمیخته با بدعت انجام دهد، 

 یا مال حرام بخورد، عملش مردود است.
ی  اگر عملی خالصا برای خدا صورت گیرد اما بر طبق تعریف و خواسته

 شارع صورت نپذیرد و با بدعت همراه باشد، آن عمل ارزشی ندارد:
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مسافر یمأل ـالعمل بغری إخالص وال اقتداء کال»تعاىل:  ال ابن القیّمقو

  .1«جرابه رمال ینقله وال ینفعه
لف سنت همچون عمل بدون اخالص و مخا»فرمود:  امام ابن قیمو 

کند که سودی برایش  می ای پر از شن با خود حمل مسافری است که کیسه
 «. ندارد

 :جایگاه نیت در پذیرش اعمال
هرآنچه برای رضایت و خشنودی خدای متعال صورت پذیرد، نزد او 

گیرد، پس سعی  می ارزشمند است و اگر بخواهد برای آن اجر و ثواب درنظر
کنیم تا اعمال خود را به نیت خشنودی خدا انجام دهیم، چرا که خدای 

 .نگرد نه به ظاهر ما! می ها متعال به قلب
القلب بصالح العمل، وصالح العمل صالح » :قال مطرف بن عبد اهلل

اصالح قلب با اصالح عمل »فرمود:  مطرف بن عبدالله .2«بصالح النیة

 «.دهدمی دهد، و اصالح عمل نیز با اصالح و نیک ساختن نیت رویمی روی

رب عمل صغری تعظمه النیة، ورب عمل کبری »: مبارکـقال ابن الو

 .3«تصغره النیة
گاهی عملی هرچند کوچک است اما : »فرمود و عبدالله ابن مبارک
کند، و گاهی عملی هرچند بزرگ است اما نیت  می نیت )شخص( آنرا بزرگ

 «.گرداند می آنرا کوچک
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 البته تنها نیت پاک و خالص شرط کافی نیست، بلکه عملی که انجام
بعبارتی عمل  اند، دهیم باید آنگونه باشد که خدا و رسولش بدان امر داده می

انجام شده باید موافق شریعت و سنت باشد و هرگاه چنین عملی با اخالص 
 صورت گیرد، امید است که مشمول رحمت الهی قرار بگیریم.

م ـإن العمل إذا کان خالصًا ول»يف قوله تعاىل:  قال الفضیل بن عیاض

ُیقَبل، حتى یکون م ـیکن خالصًا ل م ـم ُیقبَل، وإذا کان صوابًا ولـیکن صوابًا ل

 .1«والصواب إذا کان عىل السنة  واخلالص إذا کان هلل  :خالصًا صوابًا، قال
هرگاه عمل خالصانه برای خدا باشد ولی : »فرمود فضیل بن عیاض

درست انجام شود ولی خالص  و هرگاه  .شود نمی درست انجام نشود، پذیرفته
شود، تا آنکه هم خالص باشد و هم درست  نمی برای خدا نباشد، باز پذیرفته

انجام شود. و فرمود: خالص یعنی آنکه عمل تنها برای خدا باشد و درست 
 «.یعنی آنکه عمل بر طبق سنت نبوی انجام شود

مجردة من العمل یثاب علیها ـن النیة الإ» :قال شیخ اإلسالم ابن تیمیةو

 .2«مجرد عن النیة ال یثاب علیهـوالعمل ال
 نیتی که عمل بدنبال نداشته باشد اجر: »فرمودند شیخ االسالمو 

 «.اما عملی که بدون نیت باشد اجر نخواهد برد ،برد می

 :شروط داخل شدن به بهشت
شود، پس کسی  می بهشت با انجام تکالیف شرعی و دوری از گناه حاصل

بصورت ناقص دهد یا  نمی آورد اما فرایض دینی خود را انجام می که شهادتین
 دهد، نباید انتظار رحمت الهی را داشته باشد. می انجام
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 : إن ناسًا یقولون من قال ال إله إال اهلل دخل اجلنة، فقال:قیل للحسن

1«من قال ال إله إال اهلل فأدى حقها وفرضها دخل اجلنة»
.  

گویند که هرکس  می گفته شد: بعضی از مردم به امام حسن بصری
آری( هرکس »)شود، ایشان فرمودند:  می وارد بهشت «إله إال اهللال »بگوید 

بشرطیکه حق آنرا اداء کند و فرضش را بجای آورد  «ال إله إال اهلل»بگوید 
 «.داخل بهشت خواهد شد

 :مشغول ساختن زبان به استغفار
های ساده کسب توشه برای آخرت، اینست که زبان خویش  یکی از روش

پس شایسته است که در حفظ اذکار روزانه تالش  .ساخترا با اذکار مشغول 
کنیم و زبان خویش را در هر حالی که باشیم به آن مشغول سازیم؛ چه که 

های آن  این کار زبان را از مشغول شدن به غیبت و سخن چینی و دیگر آفت
آورد. ساده  می دارد و در عوض خیر و حسنه را برای ما به ارمغان می باز

و  «استغفرالله»تواند آنرا بخواند، اذکار  می که هرشخصیترین ذکری 
است، پس اگر دیگر اذکار را بلد نیستیم، زبان  «الله اکبر»و یا  «سبحان الله»

خود را با استغفار مشغول سازیم، چرا که گناهان ما بسیار است و قابل شمارش 
 ه است.نیست ولی خدای متعال توبه و استغفار را کفاره گناهان قرار داد

 .2«من وجد يف صحیفته استغفارًا کثریاً ـطوبى ل»: قالت عائشة 
خوشا بحال آنکسی که در صحیفه اعمال او : »فرمود  عایشه

  «.استغفار زیادی ثبت شده است
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إن هذا القرآن یدلکم عىل دائکم ودوائکم، فأما داؤکم »: قال قتادةو

 .1«فالذنوب وأما دواؤکم فاالستغفار
این قرآن برای شما درد و دوای شما را بیان کرده، »فرمود:  و قتاده

 «.درد شما گناه است و دوای آن استغفار و طلب مغفرت الهی است
أکثروا من االستغفار يف بیوتکم وعىل موائدکم ويف طرقکم » :قال احلسنو

و  .2«مغفرةـفإنکم ما تدرون متى تنزل ال ؛ا کنتمـويف أسواقکم ويف جمالسکم وأینم
توانید در خانه هایتان و در وقت سختی و  می تا»امام حسن بصری فرمودند: 

بالیا و در راه و در کوچه و بازار و در مجالس خود و هرجایی که بودید زیاد 
  «.شود می دانید چه وقت مغفرت الهی نازل نمی استغفار کنید، چرا که شما

یوم القیامة ساعات یعرض عىل ابن آدم » :قال ابن رجب: قال بعض السلفو

3«اهلل فیها تتقطع نفسه علیها حرسات م یذکر ـفکل ساعة ل ،عمره
.  

در روز »فرمودند: یکی از علمای سلف فرموده:  امام ابن رجبو 
عمر انسان بر او عرضه خواهد شد، و هر لحظه ای که های  قیامت تمام لحظه

 «.حسرت خواهد بوددر آن ذکر و یاد خدای متعال را نکرده بخاطر آن در 

 :نماز شب
 شود می سیاهی و سکوت شب انجامدر برتری نماز سنت شب آنست که 

درحالیکه همه خوابند ولی بنده ای که از آخرتش بیمناک است برمی و 
 برد. رد و خالصانه برای خدایش سجده میگی می خیزد و وضو
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الرس  قة فضل صالة اللیل عىل صالة النهار کفضل صد» :قال ابن مسعود  

  .1«عىل صدقة العالنیة
فضیلت نماز شب بر نماز روز همانند فضیلت »فرمود:   ابن مسعود

 «.دادن صدقه در خفاء بر صدقه در عیان است

 :سکوت کردن و کم سخن گفتن از حکمت است
گاهی سکوت کردن در مورد بعضی مسائل موجب سالم ماندن فکر و 

بسا زیاد گفتن درباره آنها ما را از حق  شود، چه می اعتقاد ما نسبت به آنها
منحرف کند، پس همان ِبه که زبان خود را حفظ کنیم، چرا که هرچه بر 
زبان آوریم ثبت خواهند شد و در قیامت مسئول آن خواهیم بود و از آن 

 شویم. می سوال
أربع ال تکلم فیهن: عيل »عن حصنی بن عبد الرمحن، عن میمون، قال: 

 .2«والنجوم ان والقدرـوعثم
بن عبدالرحمن روایت شده که میمون بن مهران فرمود: از حصین 

چهار چیز هستند که نباید در مورد آنها )زیاد( تکلم )و سخن پراکنی( کرد »
، و  ، و عثمان علی :)زیرا ممکن است به ناحق گویی و بیراهه برسد(

 «. قضاء و قدر، و نجوم )یکی از ابزارهای سحر و کهانت و طالع بینی(
أمجعت األطبّاء )عىل( أّن رأس الّطّب احلمیة، »عن وهب بن منّبه قال: و

 .3«اء( أّن رأس احلکمة الّصمتـمعت )احلکمـوأج
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اطباء متفق هستند که رأس »از وهب بن منبه نقل است که فرمود:  و
متفقند که رأس نیز دداری کردن است، و حکماء سالمت، پرهیز و خو
 «.حکمت؛ سکوت است

 .1«ال والکالمـمـهلك الناس يف فضول الـی» :قال النخعيو
مردم بخاطر زیاده روی در کسب مال و سخن : »فرمودند نخعیو 

  «.روند می گفتن به هالکت
أدنى نفع الّصمت »مد بن خالد عن أبیه؛ قال: ـأخرج ابن باکویه، عن أحو

 .2«ا ال یعني من أبلغ احلکمـمنطق( النّدامة. والّصمت عمّ ـالّسالمة، وأدنى رضر )ال
ترین نفع سکوت،  کم»کند که گفت:  می احمد بن خالد از پدرش نقل

ترین ضرر سخن گفتن پشیمانی است، و سکوت در  سالمت است، و کم
 «.چیزی که سودی ندارد از کمال حکمت است

وتقرأ القرآن،  ،أن تذکر اهلل :ا الکالم أربعةـإنم» :حممد بن عجالنقال و

 .3«ا یعنیك من أمر دنیاكـعن علم فتخرب به، أو تکلم فیم وتسأل 
سخن و کالم )مفید( تنها چهار تا هستند: »فرمودند:  محمد بن عجالن

آنرا به اینکه ذکر خدا کنی، و قرآن قرائت کنی، و از علمی سوال کنی که بتوانی 
 «.دیگران برسانی، و درباره چیزی سخن بگویی که برای دنیایت مفید باشد

 
 
 

                                                 
  (.144 :)ص« مکجامع العلوم والح»  -1
  (.32« )حسن السمت»  -2
  . (144 :)ص« مکجامع العلوم والح»  -3



 جواهری از سخنان سلف صالح46

 :تشخیص منافق از مؤمنهای  یکی از نشانه
منافق یقول ـمؤمن یقول قلیالً ویعمل کثریًا، وإن الـإن ال»قال األوزاعي: 

 .1«کثریًا ویعمل قلیالً 
کند،  می زیاد عملگوید و  می براستی که مؤمن کم»امام اوزاعی فرمود: 

  «.کند می گوید و کم عمل می ولی منافق زیاد

 :حفظ زبان
بعضی از جوارح انسان نقش زیادی در کسب خیر و شر دارند؛ از جمله 

تواند  می کنترل هر یک از این اعضاء .این اعضاء عورت و چشم و زبان هستند
بدارد،  تا حد زیادی ما را از افتادن در گناهان کوچک و بزرگ در امان

تواند گناهان زیادی از جمله غیبت، فحاشی، سخن  می خصوصا زبان که
چینی، دروغ، بهتان و یا جاری کردن سخنان شرک و کفر آمیز را مرتکب 
 شود. اینجاست که کنترل زبان نقش زیادی در کاستن بار گناهان ایفاء

سفارش  ما را بر کنترل زبان  شکند، از اینرو خداوند متعال و پیامبر می
 و سلف صالح ما نیز همواره بر حفظ زبان تاکید زیادی داشتند: اند، نموده

رأیت أبا بکر أخذا بطرف لسانه ویقول هذا الذي أوردين »عن قیس قال: 

زبانش را  ی نارهکه کدم ید یر را در حالکابوب»د: یگو یس میق .2«مواردـال
گناه و عذاب گرفتار  ه مرا بهکاست  یزین، همان چیگفت: ا یگرفته بود و م

 . «سازد یم
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 :تشقاو توعالم تسعاد تعالم
من ـمن شغله عیبه عن عیوب الناس وویل لـطوبى ل»: قال ابن القیم

 .1«نيس عیبه وتفرغ لعیوب الناس، فاألول عالمة السعادة والثاين عالمة الشقاوة
خوشا بحال کسی که پرداختن به عیبش وی » : فرمود میامام ابن ق

را از عیوب مردم غافل کرده، و وای بر آنکسی که عیب خود را فراموش 
کرده و به عیوب مردم پرداخته، اولی نشانه سعادت است و دومی نشانه 

 «.شقاوت

 :زیاد خندیدن
زیاد خندیدن موجب خواهد شد که سختی عذاب جهنم را از یاد ببریم، و 

گناه هراسی نخواهیم هرگاه سختی عذاب جهنم را از یاد بردیم از انجام 
 داشت و از انجام عمل صالح غافل خواهیم گشت. 

میت ـکثرة الضحك ت». وقال: «مؤمن غفلة من قلبهـضحك ال»قال احلسن: 

2«القلب
. 

)زیاد( مؤمن غفلتی از قلبش ی  خنده»فرمودند:  امام حسن بصری
 «. است

  «.میراند می زیاد قلب رای  خنده»و فرمود: 

 اند به ضرر ویهایی که  به سود انسان هستند، و خصلتهایی که  خصلت
أربع من کن فیه کن له، وثالث »عن العالء بن احلارث، عن مکحول، قال: 

ان والدعاء، ـمن کن فیه کن علیه. فأما األربع الاليت له، فالشکر، واإلیم
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ُ بَِعَذابُِكْم إِْن ﴿واالستغفار، قال اهلل تعاىل:   ﴾َشَكْرُتْم َوآَمنُْتمْ َما َيْفَعُل اَّلله

َبُهْم وَُهْم يَْستَْغفُِرونَ ﴿وقال:  .[147]النساء:  ِ ُ ُمَعذ   .[33]األنفال:  ﴾َوَما ََكَن اَّلله

ِ لَْوََل ُدََعؤُُكمْ ﴿ وقال:  بُِكْم َرّب 
ُ
وأما الثالث الاليت  .[77]الفرقان:  ﴾َما َيْعَبأ

َفَمْن نََكَث فَإِنهَما َينُْكُث ﴿مکر، والبغي، والنکث، قال اهلل تعاىل: ـعلیه، فال
ْهلِهِ ﴿وقال:  .[10]الفتح:  ﴾لََعَ َنْفِسهِ 

َ
ي ُِئ إَِله بِأ ]فاطر:  ﴾َوََل ََيِيُق الَْمْكُر السه

نُْفِسُكمْ ﴿وقال: .[43
َ
َما َبْغُيُكْم لََعَ أ   .1«[23]یونس:  ﴾إِنه

چهار چیز در هرکس باشد »از مکحول )فقیه شام( نقل شده که فرمود: 
 برباشد،   آنها را داشته  سکهر   هک  است  خصلت  سهبه نفعش خواهد بود، و 

علیه خودش هستند. چهار چیزی که برای اوست: ُشکر، و ایمان و   هیعل
ُ بَِعَذابُِكْم إِْن َما َيْفَعُل ﴿فرماید: می دعاء و استغفار است، خداوند متعال اَّلله

د و یازی به مجازات شما دارد اگر شکرگزاری کنیخدا چه ن» ﴾َشَكْرُتْم َوآَمنُْتمْ 

َبُهْم وَُهْم يَْسَتْغفُِرونَ ﴿فرماید:  می و «د؟یمان آوریا ِ ُ ُمَعذ  و تا » ﴾َوَما ََكَن اَّلله

ِ َما ﴿ فرماید: می و «کند شان نمی کنند، خدا عذاب استغفار می  بُِكْم َرّب 
ُ
َيْعَبأ

قائل  و بهائی اگر دعای شما نباشد پروردگارم برای شما ارج» ﴾لَْوََل ُدََعؤُُكمْ 
. و اما سه چیزی که بر علیه خودش است: نیرنگ و تجاوز و عهد «ستین

َما َينُْكُث لََعَ ﴿فرماید:  می شکنی است، خداوند متعال َفَمْن نََكَث فَإِنه
 «مان شکسته استیان خود پیشکنی کند، تنها به ز مانیپ پس هر کس» ﴾َنْفِسهِ 

ْهلِهِ ﴿فرماید:  می و
َ
ي ُِئ إَِله بِأ بد تنها دامان  نیرنگو » ﴾َوََل ََيِيُق الَْمْكُر السه
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نُْفِسُكمْ ﴿فرماید:  می و «ردیگ صاحبانش را می
َ
  یشکسر» ﴾إِنهَما َبْغُيُكْم لََعَ أ

 . «خود شماست  انیز  شما فقط به

  :از ایمان استحیاء 
هایی که زینت بخش اخالق و ایمان یک انسان است؛ حیای  یکی از صفت

های زشت و  اوست. داشتن این صفت است که او را از بسیاری از اخالق
دارد، و نبود آن یعنی آنکه هرچه دل بخواهد انجام  می دور نگهدیگر گناهان 

صفت نیک را در فرزندان دهد! پس بر والدین شایسته است که این خصلت و 
 خود پرورش دهند تا خود آنها و جامعه نیز از ثمره آن بهره مند شوند.

  .1«من قّل حیاؤه قّل ورعه، ومن قّل ورعه مات قلبه»: قال عمر 
باشد، تقوایش کم است، و هرکس ش کم هرکس حیای: »فرمود  عمر

   «.تقوایش کم باشد قلبش مرده است
2«تحیي من النّاس ال یستحیي من اهللمن ال یس»: قال ابن مسعود  و

. 
 هرکس از مردم حیاء و شرم نکند، از خدا شرم: »فرمود  ابن مسعود

  «.کند نمی
ان عریان، ولباسه التّقوى، وزینته احلیاء، وماله ـاإلیم»قال وهب بن منبّه: و

 .3«العّفة
ایمان عریان است، و لباسش تقوا و : »فرمود وهب بن منبه

  «.پرهیزکاریست، وزینتش حیاست، و مالش عفت است
 خجالت با حیاء متفاوت است:
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 .1«ال یتعّلم العلم مستحي وال مستکرب»قال جماهد: 
علم  ،انسان کم رو و خجل و انسان متکبر و مغرور»فرمود:  مجاهد

 «.گیرند نمی یاد

بعضی از صفات سلف صالح برای کسانی که دوست دارند بر منهج آنها 
 گام بردارند:

 مس کان علیها أصحاب حممد ـکان یقال: خ»عن األوزاعي، قال: 

مسجد، وتالوة ـارة الـاعة، واتباع السنة، وعمـوالتابعون بإحسان، لزوم اجلم

 .2«القرآن، واجلهاد يف سبیل اهلل
و تابعینی   پنج چیز بود که اصحاب محمد»فرمود:  امام اوزاعی

جماعت،  التزام بههمواره بر آن پایبند بودند:  روی کردندیکی از آنها پین درکه 
 «.پیروی از سنت نبوی، آبادانی مسجد، و تالوت قرآن، و جهاد در راه خدا

 :پرخوری و شکم چرانی
یکی از صفات بارز سلف صالح پرهیز از پرخوری و لذت جویی بود، چرا 

در وجود ما شود که دنیاخواهی  می که اهمیت دادن به این مسائل موجب
 تقویت شود و به همان نسبت نیز ما را از آخرت و عذاب جهنم غافل

دارد، و مشخص است که عواقب غفلت از عذاب جهنم چه آثاری بر  می
 .گذارد! می اعمال ما برجای

 .3«ها تقيس القلبـإیاکم والبطنة فإن»: قال عمرو بن قیس
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مراقب باشید و از شکم چرانی و پرخوری » فرمود: عمرو بن قیس
 «. شود می اوت قلببپرهیزید، چرا که موجب قس

مه، وأن ـما ینبغي للمؤمن أن تکون بطنه أکرب ه»: قال مالك بن دینارو

 .1«تکون شهوته هي الغالبة علیه
ترین َهما  شایسته مسلمان نیست که شکمش بزرگ» مالک بن دینار

 «.بر وی غلبه کند ششهوت و اشتهای و غمش باشد! هرچند که

 :پرهیز از مشتبهات از ورع است
دانیم که آیا حالل است یا حرام؟ در  نمی گاهی حکم بعضی از چیزها را

کند تا آنکه حکم آن برایش  نمی چنین حالتی یک مسلمان متقی اقدامی
 کند. می مشخص شود و تا آنزمان از آن پرهیز

إذا کان العبد ورعًا ترك ما یریبه إىل »: لزاهدقال أبو عبد الرمحن العمري ا

2«یریبه ما ال 
.  

هرگاه بنده ای متقی و پرهیزکار »ابو عبدالرحمن زاهد فرمودند: 
ا به شک او رکه  یزیو چ کندرا به شک اندازد رها  ویآنچه که  باشد؛ 

 «.چنگ زند اندازدین

 :چگونگی مبارزه با دنیاخواهی و نفس سرکش و شیطان لعین
أعداء اإلنسان ثالثة: دنیاه، وشیطانه، ونفسه، »قال حيیى بن معاذ الّرازّي: 

فاحرتس من الّدنیا بالّزهد فیها، ومن الّشیطان بمخالفته، ومن النّفس برتك 

«الّشهوات
1
.  
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دشمنان انسان سه تا هستند: دنیا و شیطان و »یحیی بن معاذ فرمود: 
از  ،مخالفت کردن اباش، و ب نفسش؛ بوسیله زهد در دنیا از آن برحذر

  «.شیطان بپرهیز، و بوسیله ترک شهوات مراقب )هوای( نفس باش

 :عاقبت سستی در کسب فضایل
فضایل اعمال، و سنتها، و فرائض دینی، همه جزو مطلوبات شارع حکیم 
هستند که یک مسلمان نباید از انجام هیچ نوع از آن اعمال حسنه غافل 

اگر در انجام یکی از انواع حسنات کوتاهی کند بزودی در بقیه نیز  .بماند
کند، و کسی که گناه کوچکی مرتکب شد و توبه نکرد این بار  می کوتاهی

 رود. می قبح و زشتی گناه کردن نزد او از بین
هاون باألدب عوقب بحرمان الّسنن، ـمن ت»: مباركـقال عبد اهللّ بن ال

هاون بالفرائض عوقب ـوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالّسنن عـومن ت

 .2«معرفةـبحرمان ال
هرکس در ادب کوتاهی کند با محروم : »فرمود عبدالله ابن مبارک

ها کوتاهی کند با  شود، و هرکس در انجام سنت می ها مجازات شدن از سنت
شود، و هرکس در انجام فرائض کوتاهی  می محروم شدن از فرائض مجازات

  «.گردد می با محروم شدن از شناخت و معرفت مجازات کند

 :اش های رویگردانی الله تعالی از بنده نهاز نشا
من عالمة إعراض اهلل تعاىل عن العبد أن جيعل شغله » :قال احلسن 

  .1«ال یعنیه فیام 
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رویگردانی الله تعالی از های  از نشانه»فرمودند:  امام حسن بصری
 را به چیزی که سودی برای قیامتش ندارد مشغول بنده اینست که وی

  «.سازد می

 تفاوت بین مؤمن متقی و انسان فاسق در گناه کردن!
مؤمن یرى ذنوبه کأنه يف أصل جبل خياف أن ـإن ال»: قال ابن مسعود 

 .2«وإن الفاجر یرى ذنوبه کذباب طار عىل أنفه ،علیه یقع 
 بیند و می را همچون کوهیانسان مؤمن گناهش : »فرمود  ابن مسعود

بیند  می ترسد که بر وی بیافتد! و شخص فاجر گناهش را همچون مگسی می
 «.!چرخد می که به دور بینیش

 :هایی که استحقاق آتش جهنم را دارند قلب
 .3«ذابة القلوب القاسیةخلقت النار إل» :قال ابن القیم 

آتش جهنم برای ذوب کردن قلبهای سخت » :فرمود میامام ابن ق
 «.آفریده شده است

 صبر بر عذاب جهنم ممکن نیست!
الصرب عن الشهوة أسهل من الصرب عىل ما توجبه »: قال ابن القیم

صبر کردن در برابر شهوت آسان تر »: ندفرمود میامام ابن ق .4«الشهوة
  «.های شهوت است از صبر کردن در برابر عقوبت
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  :گوی واقعیذکر 
اگر ترس و خشیت از خدا باعث اطاعت از اوامر او و دوری از گناه نشود، 

 نفاق بوده است. پس آن ترِس 
إن اخلشیة أن ّتشى اهلل تعاىل حتى حتول خشیتك »عن سعید بن جبری، قال: 

بینك وبنی معصیتك، فتلك اخلشیة، والذکر طاعة اهلل، فمن أطاع اهلل فقد ذکره، 

 .1«فلیس بذاکر، وإن أکثر التسبیح وقراءة القرآن م یطعهـومن ل
خشیت آنست که از خدا آنگونه بترسی » فرماید: می سعید بن جبیر

تا آنکه بین تو و گناهت فاصله بیندازد، و ذکر خدا اطاعت کردن اوست، پس 
هرکس خدا را اطاعت کند او را یاد کرده است، و هرکس او را اطاعت نکند او 

 «.چند که زیاد تسبیح گوید و قرآن قرائت کندذاکر نیست هر

 :عواقب انتشار زنا و ربا در یک جامعه
دو گناه کبیره که متاسفانه در زمان ما در آستانه شایع شدن است؛ زنا و 

لی اسم دیگری شوند و می ربا هستند که بعضی از مردم براحتی مرتکب آن
شان را  تا بدین ترتیب خود را فریب داده و گناه گذارند! می بر آن دو گناه

و عالوه بر اند  توجیه کنند، اما غافل از اینکه در دام مکر شیطان اسیر شده
زیانهای شخصی برای جامعه نیز مضر هستند؛ چه که زنا موجب رواج بی 

ها شده و ربا نیز موجب ایجاد کینه و عداوت  بندوباری و فساد و اختالل نسل
 مانان خواهد شد. بین مسل

 میامام ابن ق .1«هالکهاـإذا ظهر الّزنا والّربا يف قریة أذن ب»قال ابن القیّم: 
اعالم  آن شهر را  یشد، هالک و نابود عیزنا و ربا شا یهرگاه در شهر»فرمود: 

 . «کن
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 :چشم چرانی
شریعت پاک اسالم ما را راهنمایی کرده برای آنکه به گناه نیافتیم، از 

کوشد تا اندک اندک انسان را به  می زیرا شیطان .مقدمات آن گناه پرهیز کنیم
او را به مقدمات گناه ابتدا سمت گناه اصلی بکشاند، از اینرو سعی دارد تا 

ای برای گناه زنا است، پس کسی که  نامحرم مقدمهمثال نگاه به  .مبتال کند
شود، و هکذا در بقیه  می راین مقدمه را فراهم نکند، از گناه زنا نیز دور ت

 گناهان..
 .2«رجأصل البالء ألَّنه رسول الفر فضول النَّظ»: جاويقال احل

چشم چرانی اساس و ریشه بالء است چرا که : »فرمود امام حجاوی
   «.آن فرستاده فرج است

 :بخل
 بخل ورزیدن صفت زشتی است چه انسان غنی باشد یا فقیر..

  .3«البخیل فقری ال یؤجر عىل فقره»: قال ابن القیم
فقیر بخیل بخاطر )صبر( بر فقرش اجر و »فرمودند:  امام ابن قیم

 «.برد نمی پاداش

 :نشانه انسان ریاکار
للمرائي ثالث عالمات، یکسل إذا کان وحده، » :قال عيّل بن أيب طالب 

 .4«إذا ذمّ وینشط إذا کان يف النّاس، ویزید يف العمل إذا أثني علیه، وینقص 
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ریاکار سه عالمت دارد: هرگاه تنها ماند در »د: فرمو  علی ابن ابیطالب
عبادت کسل و تنبل شود، و هرگاه در میان مردم باشد فعال و پرکار است، 

   «.کاهد می وهرگاه تمجید شود بیشتر عبادت کند و اگر سرزنش شود از آن
منافقنی بالّسلطان، ـوالمؤمننی باهللّ، ـخّوفوا ال»اء: ـعن بعض العلمو

1«مرائنی بالنّاسـوال
. 

ترسند، و منافقین از  می مؤمنان از خدا: »یکی از علمای سلف فرموده
  «.هراسند می سلطان، و ریاکاران از مردم

إذا أخلص العبد انقطعت عنه کثرة »: ان الّدراينّ ـقال أبو سلیمو

 .2«الوساوس والّریاء
رانی  هرگاه بنده ای به اخالص برسد، کثرت »فرمود: ابو سلیمان دا

 «.شود می وسواس و ریاء از وی تمام

 سوگند به دروغ یا سوگند به غیر خدا؟!
شویم که دروغ بگوئیم! و برای  می گویند: گاهی ناچار می بعضی از مردم

خوریم!  می آنکه مرتکب قسم دروغ نشویم پس به غیر خدا قسم دروغ
ند به غیر خدا شرک )اصغر( است حتی اگر درحالیکه غافلند از اینکه سوگ

دروغ باشد اما سوگند دروغ به خدا گناهی غیر از شرک است، و قطعا شرک 
 تر است. از گناه بزرگ

ألن أحلف باهللّ کاذبا أحّب إيّل من أن أحلف بغریه » :قال ابن مسعود 

 .3«صادقا
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 بیشتراز اینکه سوگند دروغی به خدا بخورم : »فرمود  ابن مسعود
 «.اینکه سوگند راستی به غیر خدا بخورم تاپسندم  می

 :شطرنج
 اند: انی که به بازی شطرنج عادت گرفتهبرای کس

  .1«الّشطرنج میرس العجم: »أّنه قال روي عن عيّل 
شطرنج قمار عجم »شده که فرمود: روایت   از علی ابن ابیطالب

 «.است

 چینی به قصد خیرخواهی!  سخن
إّن فالنا شتمك، فقال: ما وجد »تعاىل:  لوهب بن منّبهقال رجل 

  .2!«الّشیطان بریدا غریك
فالنی تو را دشنام داد، وهب فرمود: گفت:  مردی به وهب بن منبه

 «.شیطان قاصدی جز تو نیافت )که این سخن را برایم بیاورد!(»

 :شرکت در دزدی از طریق خرید اجناس دزدیده شده
إذا اشرتى الّرجل من رجل شیئا وهو یعلم أّنه »تعاىل:  مدـقال اإلمام أح

  .3«رسقه فقد شارکه
هرگاه کسی چیزی را از مردی بخرد : »فرمودند امام احمد بن حنبل

 «.و بداند که او آنرا دزدیده است، پس وی نیز در سرقت آن با او شریک است
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 :جریمه گناه در این دنیا
و از انجام گناهان باز نایستد و توبه  کسی که از نصیحت دین پند نگیرد

های آن  کند که یکی از راه می نکند، خدای متعال نیز عذابش را بیشتر
 .کند! می اینست که انجام گناهان را برایش میسر

معصیة، واحلسنة بعد ـمعصیة عقاب الـمعصیة بعد الـال: »اءـقال أحد احلکم

  .1«احلسنة ثواب احلسنة
گناه بعد از گناه جریمه و سزای گناه »فرموده: یکی از حکمای سلف 

  «.است، و نیکی بعد از نیکی ثواب و پاداش نیکی است

 :عاقبت بخیری
کند،  می یکی از الطافی که اگر خدای متعال بخواهد بر بندگانش عطا

نعمت عاقبت بخیری است. و قطعا کسانی که لیاقت آنرا نداشته باشند 
مشمول این لطف و رحمت نخواهند شد، پس باید بکوشیم و بر دین خود 
ثابت قدم و استوار بمانیم تا عاقبت بخیر شویم، و از خدا بخواهیم که این 

 .فرمایدنعمت را نصیب ما نیز 
لسالم بطل ما مىض من صالته ومن من احدث قبل ا»: قال ابن القیم

أفطر قبل غروب الشمس ذهب صیامه ضائعا ومن أساء يف آخر عمره لقى ربه يف 

 .2«ذلك الوجه
هرکس قبل از سالم )نماز( وضویش باطل : »فرمود امام ابن قیم

شود، و هرکس قبل از غروب  می شود آنچه از نمازش خوانده نیز باطل
اش بر باد رفته، و هرکس در آخر عمرش  اش بشکند روزه خورشید روزه
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   «.کند می مرتکب فساد و تباهی شود پروردگارش را با همان حالت مالقات
سرلوحه امید است  ده ای از اقوال و نصایح سلف صالح،این بود گزی

خشنودی در مسیر رسیدن به روشنایی بخش ما زندگیمان قرار بگیرد، و 
مسلمانان را در پیروی هرچه بیشتر از بارالها! همه ما  باشد. خداوند 

کالمت، و کالم پیامبرت، و سیره سلف صالح این امت توفیق و یاری بفرما، و 
ما را نیز در مسیر آن بزرگواران قرار بده و با اسالم و ایمان و عمل صالح 

 .بمیران.. آمین
 .وصلی اهلل وسلم علی نبینا حممد وعلی آله وصحبه أمجعنی

 .احلمدهلل رب العالیمن وآخر دعوانا أن
 تهیه، تحقیق، گردآوری و ترجمه:

 (IslamTape.Com) سایت نوار اسالم
 


