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 بشارتی بزرگ

 :خداوند بزرگ فرموده است

ِعبَاِدَي ﴿ ۡحَمِة  لَِّذينَ ٱ۞قُۡل يََٰ ٰٓ أَنفُِسِهۡم ََل تَۡقنَطُوْا ِمن رَّ ِه ٱأَۡسَرفُوْا َعلَىَٰ َ ٱإِنَّ  للَّ يَۡغفُِر  للَّ

نُوبَ ٱ ِحيمُ ٱ ۡلَغفُورُ ٱهَُو  ۥَجِميًعاه إِنَّهُ  لذُّ اْ  ٣٥ لرَّ ِمن قَۡبِل أَن يَۡأتِيَُكُم  ۥإِلَىَٰ َربُِّكۡم َوأَۡسلُِموْا لَهُ  َوأَنِيبُوٰٓ

اْ ٱوَ  ٣٥ََل تُنَصُروَن  ثُمَّ  ۡلَعَذابُ ٱ ن قَۡبِل أَن يَۡأتِيَُكُم  تَّبُِعوٰٓ بُِّكم مِّ ن رَّ أَۡحَسَن َمآٰ أُنِزَل إِلَۡيُكم مِّ

طُت فِي َجۢنِب  أَن ٣٣بَۡغتَٗة َوأَنتُۡم ََل تَۡشُعُروَن  ۡلَعَذابُ ٱ َحۡسَرتَىَٰ َعلَىَٰ َما فَرَّ ِ ٱتَقُوَل نَۡفٞس يََٰ  للَّ

َ ٱتَقُوَل لَۡو أَنَّ  أَوۡ  ٣٥ ِخِرينَ لسََّٰ ٱَوإِن ُكنُت لَِمَن  نِي لَُكنُت ِمَن  للَّ تَقُوَل  أَوۡ  ٣٥ ۡلُمتَّقِينَ ٱهََدىَٰ

ٗة فَأَُكوَن ِمَن  ۡلَعَذابَ ٱِحيَن تََرى  تِي فََكذَّۡبَت  بَلَىَٰ  ٣٥ ۡلُمۡحِسنِينَ ٱلَۡو أَنَّ لِي َكرَّ قَۡد َجآَٰءۡتَك َءايََٰ

فِِرينَ ٱ َوُكنَت ِمنَ  ۡستَۡكبَۡرتَ ٱبِهَا وَ  َمةِ ٱ َويَۡومَ  ٣٥ ۡلَكَٰ ِ ٱَكَذبُوْا َعلَى  لَِّذينَ ٱتََرى  ۡلقِيََٰ ُوُجوهُهُم  للَّ

ََّم َمۡثٗوى لِّۡلُمتََكبِِّريَن  ة ه أَلَۡيَس فِي َجهَن ۡسَودَّ ي ٥٦مُّ ُ ٱ َويُنَجِّ هُُم  تَّقَۡواْ ٱ لَِّذينَ ٱ للَّ بَِمفَاَزتِِهۡم ََل يََمسُّ

ءُ ٱ وٰٓ  [.16 -35الزمر: ] ﴾٥٦َزنُوَن َوََل هُۡم يَحۡ  لسُّ

روی در گناهان( بر )مؤمن( من که )با افراط و زیاده : ای بندگانِ(محمّد)ای  :بگو»

 یهمهاید، از رحمت )و مغفرت( خدا نومید نشوید؛ حقیقتاً خدا خود، اسراف روا داشته

آمرزگار گمان او آمرزد. بیگناهان را )از هر نوعی که باشد، اگر بخواهد( یک جا می

طاعات، پرهیز از معاصی، تسلیم شدن به فرمان و گردن نهادن  و )با انجامِ .مهربان است

او شوید، پیش از آن که بر  خویش باز گردید و منقادِ پروردگارِ به حکم خدا( به سویِ

و پیش از آن که به طور ناگهانی و در حالی  .شما، عذاب )دنیا( بیاید و دیگر، یاری نشوید

گیر سازد( از نیکوترین زنید، عذاب بر شما فرود آید )و شما را غافلنمی که حدس

 چیزی که از جانب پروردگارتان به سوی شما نازل شده است )یعنی قرآن( پیروی کنید.

و  : دریغا بر آنچه که در کار خدا فرو گذاشتم )و از ایمان به خدا تا مبادا کسی بگوید

خدا در دنیا(  تردید من از تمسخرکنندگان )به دینِبی (مقرآن و عمل به آن فروگذاری کرد

 کرد مسلّماَ از متّقیان بودم.: اگر خدا هدایتم می)اینکه کافر در روز قیامت( بگویدیا  بودم.

: کاش مرا )به سوی دنیا( برگشتی بود تا از نیکوکاران )و یا چون عذاب را ببیند بگوید

شدم. نه چنان خویش( می از نیکوکاران در اعمالِو یکتاپرستان وی و  مؤمنان به خدا 
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این حقّ دنیا بلکه  خویش در سرایِ یگذشتهپشیمان از  یبندهگویی ای است )که تو می

را تکذیب کردی و تکبّر ورزیدی و ها آن من )یعنی قرآن( بر تو آمد و تو :( آیاتِاست که

اند )هنگامی که مدّعی وغ بستهبر خدا درقیامت، کسانی را که  از کافران شدی. و روزِ

متکبّران در  بینی. آیا منزلگاهِسبحان، شریک و زن و فرزند دارد( روسیاه می شدند خدایِ

جهنّم( رهایی  اند، )از عذابِخداوند، کسانی را که تقوا پیشه کرده ،جهنّم نیست؟

ونه بدی گساند؛ نه هیچربخشد و به مقصودشان )یعنی رضایت او و بهشت برین( میمی

 .«شوندرسد و نه اندوهگین میو بالیی بدیشان می

 : فرمود صپیامبر »روایت شده است که گفت:  از ابوهریره 
تِى ُكلُّ »  «أَبَى َمنْ  إَِلَّ  اْلَجنَّةَ، يَْدُخلُونَ  أُمَّ
 .«شوند مگر آن که سر باز زندشت میبه من واردِ امّتِ افرادِ تمامِ»

 :زند؟ فرمودچه کسی سر باز میو  ،خدا ای رسولِ»گفتند: 

 .)به روایت از بخاری( «أَبَى فَقَدْ  َعَصانِى َوَمنْ  ، اْلَجنَّةَ  َدَخلَ  أَطَاَعنِى َمنْ »

من کند، سر باز  شود و کسی که نافرمانیِهر کس مرا اطاعت کند وارد بهشت می»

 .«زده است



 

 
 

 مقدّمه

ِ َربِّ اْلَعالَِميَن وَ  ْلَحْمدُ اَ  حقه َرُسولِِه اْلَمْبُعوِث بِالْ َوبَاَرَک َعلَی َعْبِدِه وَ سلهم و َصلَّی للاُ لِله

ينِ َمْن تَبَِع ُسنَّتَهُ إِللِْلَعالَِميَن َوَعلَی آلِِه َوَصْحبِِه وَ  ةً َرْحمَ   .ی يَْوِم الدِّ

 هایی مربوط به بعضی از فضایلِاین کتاب در مورد موضوع ،امگرامی مؤمنِ برادرِ

صحیح به  که به صورتِیعنی قرآن و آن احادیثی  خداوندِ متعال کتابِاعمالی است که از 

ده است نسبت داده ش –که واالترین سالم و درود پروردگارش بر او باد  –پیامبر اکرم 

 یهسبب واردکنند 631و بیش از  –فرصتهای کسب پاداش »ام و نام آن را جمع کرده

 سبحان، نهادم.به رحمت و عفو و گذشت و منّت خداوند  «بهشت

ام هایی که من ذکر کردهبه بهشت، فقط به آن وارد شدنِ اسبابِ :گویم کهو نمی

ام جمع شود، بلکه این اسباب، مقداری بوده است که من توانستهمنحصر و محدود می

واسع و  ،ام بر آن احاطه داشته است در حالی که فضل خداوندکنم و علم و آگاهی

 :گسترده است

ۡحَمٗة َوِعۡلٗماَربَّنَ ﴿  [.7غافر: ] ﴾ا َوِسۡعَت ُكلَّ َشۡيٖء رَّ

 .«و علم تو بر همه چیز، احاطه داردرحمت  ،پروردگارا»

رد و عنوان . به ذهنم خطور ک. قه 6166این کتاب در سال  تدوین و جمعِ فکرِ

ها گذشت و من سالروزها و  بود. «ْلَکْسُب الثَِّميُن لِْلُمْستَْثِمِرينَ اَ »موردنظرم در آن زمان 

سرمایه، در مورد آن، چیزی ننوشتم تا این که شبی برای  علمی و کسادِ بارِ کمبودِ به علّتِ

بودیم که در او صالح و نیکی سراغ ای از بزرگان در جایی، دعوت کسی عدّه شام همراهِ

در ای که ای از جزوهخدا به او پاداش نیک دهد. او به هریک از حاضرین نسخه –دارم 

کسانی بودم که از آن خوشم  یهمورد راههای کسب اجر و پاداش بود، داد. من از جمل

 خوبِ آمد و از آن استفاده نمودم و این جزوه بسیار زیبا و مختصر بود. روش و ترتیبِ
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آن مرا متعجّب نمود ولی این طور به نظرم رسید که به بعضی مطالب اضافی و پس و 

 :دیدم، نیاز دارد؛ مثلسودمند می و بهاگرانا هایی که من آن رپیش کردن

ذکر نشده بود و این، مهمترین موضوعی  ،اش، فضل و بزرگی توحیدمقدّمهدر  (6)

دادند و این ضال و بزرگان به عنوان خطا و کوتاهی به آن، نسبت میبود که فُ

از نوع سهو و اشتباه بوده است و نه بیشتر  –إن شاء اهلل  –موضوع، بدون شک 

گویند: به خاطر خدا مواظب گویم مگر این را که علما میلی من چیزی نمیو

ت و زیرا ما قومی هستیم که خداوند، ما را عزّ ،صحیح باشید یهتوحید و عقید

این توحید و هرگاه، آن را ترک کنیم، خداوند، ما را  یوسیلهبزرگی نداده مگر به 

 نماید و هالک خواهد ساخت.ذلیل و خوار می

: لفظِ عمل اشاره شده است بدون ذکرِ حدیث و ثوابِ آن فقط به موضوعِ در (2)

اند با این که و این کار را به خاطر اختصار انجام داده «فرمود صپیامبر »

اند ولی اگر عمل مرجع ذکر کرده یِهاکتابرا در ها آن هایِها و شمارهحدیث

اند، انجام را که انجام دادهدوّم دادند و عمل اند انجام میرا که انجام ندادهاوّل 

بر هیچ  صزیرا فضل و بزرگی درود فرستادن بر پیامبر  ،دادند، بهتر بودنمی

 عاقلی پوشیده نیست. انسانِ

کند و دار نمیآن را خدشه واالیِ ا غیر از موارد فوق، چیزی افضلیّت و مکانِامّ

 خویش را خواهند گرفت. شاءاهلل، آنان اجر و پاداشِإن

کنم که من شخصاً از آنچه که در این مطلب را از تو پنهان نمی ،محترم یخوانندهو 

را ها آن ام و هرکس کهاز آن، تقلید نکرده –الحمدلِلّهِ  –ام ولی آن جزوه بود استفاده کرده

 خداوند در خواهد یافت. را با اذنِها آن با هم مقایسه کند، فرقِ

تاً : حقیقکه دوست دارم ذکر کنم این است کهی اآنچه که گذشت و خالصه حاصلِ

آن مجلس به من هدیه کرد و در بین همه  که صاحبِ جزوهو آن  خداوندِ متعال اگر فضلِ

الکسُب الثمين »نوشتن  ه فکرِشد. البتّتوزیع کرد، نبود، نوشتن این رساله ممکن نمی
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بلکه چیزی که به ذهنم آن را فراموش کرده بودم  حتّیرا هم نداشتم و  «للمستثمرينَ 

کوچک که در بینمان توزیع شد و  یهاضافات و تعدیالتی بر آن جزو خطور کرد گذاشتنِ

زیرا این  ،تجدید چاپ آن جزوه همراه آن اضافات ولی بدون نسبت دادن آن به خودم بود

ز فاضل در میان گذاشتم یکی ا مِعمل من نبود. وقتی که فکرم را با چند عالِ یهکار نتیج

چرا احادیثی را که مربوط »آن تشجیع نماید به من گفت:  خواست مرا به انجامِآنان که می

و من در حالی که این کار را مشکل  «کنی؟نظرت باشد، در آن جمع نمی مورد به مواردِ

 یِهاکتاباز »او پاسخ داد:  «توانم این کار را انجام دهم؟می از کجا»یدم گفتم: دمی

 .«حدیث

انجام این عمل، مرا به  ضعف و کمی علمم، حقیقتاً شور و شوق و آرزویِ دِبا وجو

کشاند و پاک و منزّه است کسی که این کار را بر من آسان گردانید، آن خود می سویِ

این کار به پایان رسید. با این عمل که چه وقت  منفهمید حتّی –قسم به خدا  –گونه که 

پاکترین انسان  بحث و جستجو در احادیثِ ندم از طریقِزیبایی را با آن گذرا که روزهایِ

کنم که من مشتاق مأنوس شدم و این گفته را از شما پنهان نمی صمحمّد یعنی حضرت 

توقّف جستجو و  بودم که این کار را به پایان برسانم ولی وقتی که به پایان رسید به دلیلِ

ورق زدن  یبه وسیله بررسی و کوشش و غورم در احادیث و نورانی شدن قلبم

 خداوندِ متعالسنّت و حدیث، محزون و ناراحت گشتم ولی به هر حال از  یِهاکتاب

چشم و  در آن، روشناییِ –قسم به خدا  –وصال گرداند و  یوسیلهخواهم که آن را می

 خیال است. آسودگیِ

ام ص بودهحری ،در این بحثم تا آن جا که برایم ممکن بوده بر اختصار و خالصه بودن

 : امزیر انجام داده هایِو این کار را به شیوه

ام و فقط موارد، نام صحابیی را که حدیث را روایت کرده است، نیاورده )الف( در اکثرِ

 م.ا، اکتفا کرده«فرمود صپیامبر »: لفظِ به ذکرِ
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این کار را ها چنان که خیلی ها،آن یِهبا شمار ها،آن روایتِ )ب( احادیث را به منابعِ

 یهحدیث و درج منبعِ موارد اصلی که نامِ ام بلکه فقط به ذکرِدهند نسبت ندادهانجام می

 ام.حدیث است، اکتفا نموده

ام تا رساله را با آن سنگین حدیث را در آن، قرار نداده موجود در موردِ )ج( حواشیِ

 ام.آن اکتفا کرده غریبِ اظِدر مورد بعضی از الف ءعلما هایِشرح نگردانم و فقط به نقلِ

ای در آن قرار ندهد و ه و شائبهخواهم که آن را خالص گرداند و هیچ لکّاز خدا می

ه کرده و کسی که آن را به ما هدیه داد و کسی که این کار را را تهیّ جزوهبه کسی که آن 

 به من پیشنهاد کرد، پاداش خیر بدهد.

ها گردد؛ ها و فصلموضوع تسلسلِ ه عدمِتوجّمحترم م یِخواننده)د( ممکن است که 

من در این  ام و این کار، روشِخواننده انجام داده بنده این کار را برای تنوّع و تشویقِ

 گویم.رساله بوده است و خدا را بر آن سپاس می

حقّی ه ب ی را که هیچ معبودِخداوندِ متعالتوانم بگویم مگر این که در آخر، چیزی نمی

ناچیز را بر من  این عملِ بر آن که به پایان رسانیدنِ ،نیست، شکر و سپاس بگویمجز او 

یعنی پدر و مادر  خداوندِ متعالنعمتم بعد از  یِآسان نمود و سپس از یاران بزرگ و اولیا

دانم که اکنون، حال و وضعم نبودند نمیها آن بزرگوارم تشکّر نمایم؛ آن کسانی که اگر

 :توانم چیزی بگویم مگر این کهنمیکم  این مجالِ بود و درچگونه می

بِّ ﴿  [.21اإلسراء: ] ﴾٤٥َكَما َربَّيَانِي َصِغيٗرا  ۡرَحۡمهَُماٱرَّ

 .«را مورد مرحمت قرار ده چنان که مرا در خُردی پروردندها آن ،پروردگارا»

طرف  من بهترین پاداشی را که تاکنون از خواستارم که از طرفِ خداوندِ متعالو از 

کنم و از او میرّع ضخداوند ت فرزندی به والدینش داده است به آنان عطا نماید و به درگاهِ

مسلمانان را نیکو گرداند  یِهمهمن و والدینم و  خواهم با منّت و کَرَم خویش عاقبتِمی

دیگر قرار دهد که بر من،  آن دو و هر کسِ ترازویِ هایِنیکی یِهو این عمل را در کفّ

من  چه در رأی و مشورت چه در آشنا کردن من با حدیث یا کمکِ ،رگی و حقّی دارندبز
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فراوان دهد به کسانی  خواهم اجر و پاداشِعزّ وجل می نامه، و نیز از خداوندِ یوسیلهبه 

فقیرش  یِبندهخواهم که عبد و این اثر، یاری دادند و نیز از او می که مرا در چاپ و نشرِ

خالص و مقبولی گرداند که هیچ ریا و  پاداش، محروم نگرداند و آن را عملِرا از ثواب و 

به باغهای بهشتش و  یِهکننددر آن نباشد و آن را نزدیک یبینیشهرت و خود بزرگ کسبِ

حیات و بعد از مماتم  خویش را در زمانِ نجات دهنده از آتش دوزخش گرداند و برکتِ

او است سبحانه و توانا بر آن و بهترین کسی است که  به من بنمایاند که این کار به دست

 و درود و سالمِ ،توان از او درخواست نمود و او برایم کافی و بهترین وکیل استمی

 و آل او و اصحاب او باد.محمّد خداوند بر پیامبر ما 

 

 محتاج به خداوند یهنوشت

نایف بن ممدوح بن عبدالعزیز 

 آل سعود

 0240ل ساوّل األربیع 05در 





 

 
 

 ثواب و پاداش کسبِ هایِفرصت

 :آن یِوسیلهتوحید و پاک شدن گناهان به  پاداشِ ( بزرگی و عظمت1ِ

 :فرمایدمی خداوندِ متعال* 

ئَِك لَهُُم  لَِّذينَ ٱ﴿
ٰٓ نَهُم بِظُۡلٍم أُْولََٰ ْا إِيَمَٰ ۡهتَُدوَن  ۡۡلَۡمنُ ٱَءاَمنُوْا َولَۡم يَۡلبُِسوٰٓ  ﴾٥٤َوهُم مُّ

 .[22اۡلنعام:]

 ایشان را به ظلم )یعنی شرک( نیالودند برایِ ایمانِ خودکسانی که ایمان آوردند و »

 .«یافتگانندایمنی است و آنان راه

است نقل شده ص بخاری از پیامبر  صحیح در صحیحِ و چنان که به صورتِ

 :فرمایدمی

 .«ظلم همان شرک است» .«رکُ الظلُم هَو الشِّ »

 :به معاذ فرمود ص* پیامبر 
 «العباِد علَی للاِ؟حقه للاِ علَی العباِد؟ و ما حقه ا معاُذ هْل تدری ي»
 «بندگان بر خدا چیست؟حقّ دانی؟ و خدا بر بندگان را میحقّ ای معاذ آیا »

 :فرمودند صخدا و رسول او آگاهترند. پیامبر »: که گفتم: گفت معاذ 
العباد علی للاِ أْن َل حقه وا بِه شيئاً وشرکُ دوهُ وَل يُ بُ عْن يَ أللاِ علی العباد حقه نَّ فإ»

 .«ْن َل يشرُک بِه شيئاً عذهَب ميُ 

خداوند بر بندگانش این است که او را عبادت کنند و چیزی را شریک او قرار حقّ »

بندگان بر خدا این است که او کسی را که چیزی را شریک خدا قرار  حقِّندهند و 

 .«عذاب ننماید ،دهدنمی

 :ایشان فرمودند «آیا این را به مردم بشارت دهم؟»که گفتم: 
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 .(1) )متّفقٌ علیه( «تبشهْرهم فيتهکلوا َل»

)این موضوع را( به آنان بشارت مده )و برایشان بازگو مکن( چون )اگر از این »
 .«کشندموضوع باخبر شوند( دست از کار می

 :فرمود ص* پیامبر 
ددهُ َل شريک له و أنَّ وح : أشهُد أْن َل إله إَل للاُ من قالَ » ا عبده و رسولهُ و أنَّ محمه

و أنَّ الناَر حقه  تِه وکلمته ألقاها إلی مريَم وروح  منهُ وأنَّ الجنهةَ مَ عيسی عبد للا و ابُن أَ 

 .)به روایت از مسلم( «شاءَ  الجنِة الثمانيةِ  بوابِ أأدخلهُ للاُ مْن أیِّ حقه 
 صمحمّد نیست و  ی جز اهلل عبود به حقّدهم که هیچ م: گواهی میهرکس بگوید»

 یِهخدا و کلم یِبندهخدا و فرزند  یِبندهعبد و  اوست و عیسی  یِهبنده و فرستاد
حقّ است و دوزخ حقّ اوست که خدا او را به مریم القا نمود و روحی است از او، بهشت 

 .«کندرد بهشت میبهشت که بخواهد وا یههشتگان است، خدا او را از هریک از درهایِ
 :روایتی دیگر از مسلم آمده است کهحدیث فوق در  یهو در ادام

 .«لَی َما َکاَن ِمْن َعَملٍ عَ  َخلَهُ للاُ اْلَجنَّةَ دْ أَ »

)چه کم و چه زیاد(  باشد،)نیک( که داشته خداوند، او را بر هر عملِ»
 .«گرداندمیبهشتواردِ

 :فرمود صان که رسول خدا تبث ع* بخاری و مسلم روایتی دارند از حدی

َم علی الناِر مْن قال نَّ فإ»  .(2)«: َل إله إَل للا يبتغی بذلک وجه للاللاَ حره

__________________ 
حدیث مّتفٌق علیه حدیثی است که امام بخااری و اماام مسالم در صحیحشاان روایات کارده باشاند.         -1

 )مترجم(.
 در مورد احادیثی از این دست چند نظر وجود  دارد: -2

 تمام این حدیثها قبل از نزول و وجوبِ فرایض و سایرِ دستورات دینی بوده است. -6

باشد این است که هرکس این کلمه )ال إله اال اهلل( را که نظر شیخ حسن بصری نیز مینظر دوّم  -2

 گردد.بر زبان براند و به حقّ و فرایض و مقتضیّاتِ آن عمل نماید، شاملِ این حدیث می

نظر سوّم این است که این کلمه را بگوید و سپس از گناهانش پشیمان شده و توبه کرده و بعد مارده  

 باشد.)مترجم(.این نظر، نظر امام بخاری میباشد که 
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آن،  اتِنیست، )و به مقتضیّ حقّی غیر از اهلل ه : هیچ معبود بخدا کسی را که بگوید»
 .«است باشد، بر دوزخ حرام گردانیدهعمل کند( و هدف و مقصودش از این گفته خدا 

 :فرموده است خداوندِ متعالفرمود:  ص* پیامبر 
 َشْيئًا بِى تُْشِركُ  َلَ  لَقِيتَنِى ثُمَّ  َخطَايَا اۡلَْرضِ  بِقَُرابِ  أَتَْيتَنِى لَوْ  إِنَّكَ  آَدمَ  اْبنَ  ...يَا»

 .آن را صحیح دانسته است( آلبانی)به روایت از ترمذی و  .«َمْغفَِرةً  بِقَُرابِهَا ۡلَتَْيتُكَ 

زمین، خطا و گناه داشته باشی سپس مرا مالقات کنی در  یِهاگر به انداز ،ای پسر آدم»

زمین برایت بخشش و  یِهحالی که چیزی را شریک من قرار نداده باشی من هم به انداز

 .«)و تمامِ گناهانت را خواهم بخشید( مغفرت خواهم داشت

 یِوسیلهشود و یا به می یک مگس وارد بهشت یِوسیلهکسی که به  در موردِ( 2

 :گردددوزخ می یک مگس واردِ

 :فرمود ص* پیامبر 

 .«دخَل النهاَر فِی ذبابٍ فی ذباب ورجل   دخَل الجنهةَ »

مگسی وارد دوزخ  یِوسیلهشود و به مگسی وارد بهشت می یِوسیلهمردی به »

 .«گرددمی

 :چه طور ممکن است؟ فرمود موضوعاین  :گفتند که
: َب لهُ شيئاً فقالوا ۡلحدهمايقره  حتهیهْم صنم  َل يجوزهُ أحد  علَی قوٍم لَ  جالنِ رمره »

َب ذباباً، فخلهوا : قره به، قالو لهأقره  ء  : ليَس عندی شیقال« بقره » ْب ولْو ذباباً، فقره

ْب،  فدخل الناَر. و قالوا لآلخرسبيله،  حٍد شيئاً دوَن للاِ عزَّ َب ۡل: ما کنُت ۡل قره فقالَ : قره

، فضربوا عنقه، فََدَخَل الجنهةَ  و گونه احمد. و این حدیث همانامام )به روایت از  .«جلَّ

است از  «مرسل الصحابی»گفته است  «إعانة المستفيد»ما صالح فوزان در  که شیخِ

 .(1)مرسل الصحابی حجّت است( طارق بن شهاب و گفته که حدیثِ

__________________ 
کند ولی روایت می صحدیثی است که یک صحابی از قول یا عمل پیامبر  «مرسل الصحابی»حدیث  -1

آن را به دلیل خردسالی یا تأخیر در اسالم آوردن یا حاضر نبودنش مستقیماً ندیده و نشنیده، و حکام  
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دهند که اجازه نمیی بتی هستند و داراآن قوم کنند که دو مرد بر قومی گذر می»

آن قوم به یکی از آن ین که چیزی برایش قربانی کند. مگر اکس از آن بت گذر کند هیچ

: قربانی گویندم که قربانی کنم. به او می: چیزی ندارگویداو می ،: قربانی کنگوینددو می

 اوکنند ولی رها میکند پس او را اگر یک مگس باشد، و او مگسی را قربانی می حتّیکن 

. او در جواب «قربانی کن»گویند: میدوّم  شود. آن قوم به شخصِوارد دوزخ می

 در نتیجه «کنمعزّ و جل چیزی قربانی نمی هیچ کس غیر از خدایِ من برایِ»گوید: می

 .«شودزنند و او وارد بهشت میا میگردنش رها آن

 :ایدزدکم و زیاد را می دعایی که شرکِ ذکرِ( 3

 :ابوبکر فرمود به حضرتِ صپیامبر 
الهذی نفسی بيده، الشرُک أخفی مْن دبيب النهمل أَل أدلَک علَی شیٍء إذا فعلتهُ و»

َک بَک وأنا أعلُم إنِی أعوذبَک أْن أشرِ  : قْل اللههمَّ وکثيرهُ؟ قالذهب عنک قليله 

آن را صحیح  بانیآلمفرد و  )به روایت از بخاری در ادبِ .«وأستغفرَک لما َل أعلمُ 

 .دانسته است(

تر است. مورچه پوشیده من به دست اوست، شرک از حرکتِ قسم به کسی که جانِ»

زیاد و کم به  کاری راهنمایی نکنم که هرگاه آن را انجام دهی شرکِ آیا تو را به انجامِ

برم از می من به تو پناه ،: خداونداتو زدوده شود؟ )در ادامه( فرمود: و بگو آن از یوسیله

و در مورد آنچه )از شرک( که بر  ،دانمل شوم در حالی که مییتو شریک قا این که برایِ

 .«نمایماز تو طلب بخشش و مغفرت میآن علم و آگاهی ندارم 

 :نیکی به پدر و مادر فضل و وجوبِ( 4

 :فرمایدمی خداوندِ متعال* 

                                                                                                                                                      

است که این نوع حدیث، صاحیح اسات و باه آن احتجااج      ی آن نزدِ جمهورِ علما اینمشهور درباره

 گردد )تیسیر مصطلح الحدیث(. )مترجم(.می
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لَِدۡينِ ٱَوبِ ﴿ ٗنا ۡلَوَٰ  [.51النساء: ] ﴾إِۡحَسَٰ

 «.. و به پدر و مادر نیکی کنید....»

 :فرمایدمی ص* پیامبر 

 .«ِغَم أَْنُف ثُمَّ َرِغَم أَْنفُ َرِغَم أَْنُف ثُمَّ رَ »

اش بر و باز پوزهاش بر خاک مالیده شود بر خاک مالیده شود و باز پوزهاش پوزه»

 .«خاک مالیده شود

 :اهلل؟ فرمود: چه کسی یا رسولگفتند

 .)به روایت از مسلم( .«اْلَجنَّةَ  يَْدُخلِ  فَلَمْ  ِكلَْيِهَما أَوْ  أََحَدهَُما اْلِكبَرِ  ِعْندَ  بََوْيهِ أَ  أَْدَركَ  َمنْ »

)با این  را در زمان پیری و کهولت دریابد وها آن کسی که پدر یا مادرش یا هر دویِ»

 .«حال( به بهشت وارد نشود

که همان خاک  «رِغام»این که به  پستی است مثلکنایه از خواری و  «َرِغَم أَْنفُ »و 

 خداوندِ متعالاست با خواری و پستی چسبیده باشد و پناه بر خدا از این حال زیرا که 

 :فرمایدمی

ُ ٱَوَمن يُِهِن ﴿ ۡكِرمٍ  ۥفََما لَهُ  للَّ  [.62الحج: ] ﴾ِمن مُّ

 .«امی گرداندتواند او را گرو خداوند هر کس را خوار گرداند هیچ کس نمی»

 :فرمود صمبر * پیا

 .)به روایت از مسلم( .«ن يجده مملوکاً فيشتريِه فيعتقهُ َل يجزی ولد  والداً إَله أ»

بردگی  تواند پاداش پدرش را بدهد مگر این که پدرش را در حالِهیچ فرزندی نمی»

 .«ببیند و او را بخرد و آزاد نماید

 :رحم یِهصل بزرگی و وجوبِ( 5

 :فرمایدمی ص* پیامبر 
حُم فقالت حتهیللا خلَق الخلَق  إنَّ » هذا مقام اْلعائذبَک مَن  :إذا فرَغ منهْم قامِت الره

قالت: « أما ترضيَن أْن أصل مْن وصلَک وأقطَع مْن قطعَک؟ نعم،»القطيعة قال: 

 :إقرؤوا إن شئتمْ  صفذلک لک. ثمَّ قال رسوُل للا : قال« بلی»
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ْا أَۡرَحاَمُكۡم  ۡۡلَۡرضِ ٱن تُۡفِسُدوْا فِي َعَسۡيتُۡم إِن تََولَّۡيتُۡم أَ  فَهَلۡ ﴿ ئِكَ  ٤٤َوتُقَطُِّعوٰٓ
ٰٓ  لَِّذينَ ٱ أُْولََٰ

ُ ٱلََعنَهُُم  َرهُۡم  للَّ ٰٓ أَۡبَصَٰ هُۡم َوأَۡعَمىَٰ  .)به روایت از مسلم( [25 -22محمد: ] ﴾٤٥فَأََصمَّ

فارغ شد خویشاوندی ایستاد و  خداوند، مخلوقات را آفرید و وقتی که از این کار»

: آری؛ آیا راضی خویشاوندی است. فرمود یهرابط : این مقام، مقام پناه بردن از قطعِگفت

با کسی  رابطه کنم نماید و قطعِشوی که رابطه برقرار کنم با کسی که تو را برقرار مینمی

: پس این را به تو عطا کردم. سپس پیامبر که تو را قطع نماید؟ گفت: بلی. خداوند فرمود

 :گر خواستید )این آیه را( بخوانیدو ا :فرمود ص

ه نزدیک است که در زمین فتنه و فساد کنید و پس چه بسا اگر متولّی امور شوید، البتّ»

های خود را از هم بگسلید. این گروه )ستمگر و فسادافروز( همان پیوند خویشاوندی

طرد کرده کسانی هستند که خدا آنان را لعنت کرده )و از رحمت خویش دور ساخته و 

 .«یشان را کور کرده استهاچشم است( و آنان را )از شنیدن حق( ناشنوا و

 :فرمود ص* پیامبر 

 .)به روایت از مسلم( .«قاطُع رحمٍ  ةَ ُل الجنه َل يدخ»

به جا نیاورد( وارد بهشت خویشاوندی را قطع نماید )و آن را  یِهکسی که رابط»

 .«شودنمی

 :فرمود ص* پیامبر 

 .)متّفقٌ علیه( .«لهُ فی أثرِه فليصْل رحمهُ  ينسأأْن يبسطَ لهُ فی رزقِه و أحبَّ  منْ »

هر کس که دوست دارد که روزیش فراوان گردد و اجلش به تأخیر افتد )و عمرش »

 . «رحم را به جا آورد یِهطوالنی گردد( باید صل

ا باز در همین دنی ،دو در هستند که زود»روایت شده است که گفت:  * و از انس 

 یه: ستم و قطع رابطبیند(را در همین دنیا میها آن یِهشوند )و شخص نتیجمی

 .(آن را صحیح دانسته است آلبانیو  ،مفرد . )به روایت از بخاری در ادبِ«خویشاوندی

 :شودای نوشته میحسنه ،و مرد برای شخص زن هر مؤمنِ به ازایِ( 6
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 :فرمود ص* پیامبر 

روایت )به  «مؤمٍن ومؤمنٍة حسنةً  المؤمناِت کتَب للاُ لهُ بکلِّ نيَن ومِن استغفَر للمؤم»

 .(دانسته است «حسن»آن را  آلبانیاز طبرانی و 

هر زن و  بخشش و مغفرت نماید به ازایِ مؤمن طلبِ زنان و مردانِ کسی که برایِ»

 .«شودمؤمن، یک نیکی برای او نوشته می مردِ

مؤمن، چه آنان که  خود و پدر و مادر و زنان و مردانِ پس چه زیباست که انسان برایِ

بخشش و مغفرت  اند، طلبِابدی رحلت کرده چه آنان که به جهانِحیاتند و  در قیدِ

 :فرمایدمی حضرت نوح  در مورد دعایِ خداوندِ متعالنماید. 

بِّ ﴿ لَِديَّ َولَِمن َدَخَل بَۡيتَِي ُمۡؤِمٗنا َولِلۡ  ۡغفِرۡ ٱ رَّ تِ ٱُمۡؤِمنِيَن وَ لِي َولَِوَٰ  [.22نوح: ] ﴾ۡلُمۡؤِمنََٰ

من در آید  یِهمرا و پدر و مادرم را بیامرز و هر کس را که به خان ،ای پروردگار من»

 .«و نیز تمام مردان و زنان مؤمن را)در حالی که( ایمان آورده باشد 

 :فرمایدمی و نیز در ذکر دعای حضرت ابراهیم 

لَِديَّ َولِۡلُمۡؤِمنِيَن يَۡوَم يَقُوُم لِي َولِ  ۡغفِرۡ ٱ َربَّنَا﴿  [.16ابراهيم: ] ﴾٥٦ ۡلِحَسابُ ٱَوَٰ

 .«پدر و مادرم و مؤمنان را بیامرز شود، من وروزی که حساب برپا می ،پروردگارا»

 :فرمایدمؤمنان می و در توصیفِ

نِنَا لَنَا َوإِلِ  ۡغفِرۡ ٱَجآُٰءو ِمۢن بَۡعِدِهۡم يَقُولُوَن َربَّنَا  لَِّذينَ ٱوَ ﴿ نِ ٱَسبَقُونَا بِ  لَِّذينَ ٱۡخَوَٰ يَمَٰ َوََل  إۡلِ

ِحيم    [.61الحشر: ] ﴾٦٦تَۡجَعۡل فِي قُلُوبِنَا ِغالهٗ لِّلَِّذيَن َءاَمنُوْا َربَّنَآٰ إِنََّك َرُءوٞف رَّ

 ،پروردگارا»گویند: اند میجرین و انصار( آمدهو کسانی که بعد از ایشان )یعنی مها»

ما نسبت به کسانی  را که در ایمان از ما پیشی گرفتند بیامرز و در دلهایِ ما ما را و برادرانِ

تو بسیار رؤوف و غض و حسدی( قرار مده که اند هیچ غلّی )و کینه و بکه ایمان آورده

 .«مهربانی

 :گویدمی« آمین»ارده شده به شخص، گم فرشتگانِ( 7

 :فرمود ص* پیامبر 
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، کلما دعا هِر الغيِب مستجابةلِم ۡلخيِه بظالمرِء المس دعوةُ » ، عند رأسِه ملک  موکهل 

 .)به روایت از مسلم( .«آمين، و لَک بمثلٍ »بخيٍر قاَل الملُک الموکهل  به:  ۡلخيهِ 

و )بدون این که او باخبر غیابِ امسلمانش در  یک نفر مسلمان برای برادرِ دعایِ»

ارده شده بر او وجود دارد؛ هر ای گمشود )زیرا( در کنار سرش فرشتهباشد( مستجاب می

: گویدمأمور شده بر او می یهخیر نمود آن فرشت مسلمانش دعایِ برادرِ وقت که او برایِ

 .«آمین و مانند همین دعا برای تو نیز باشد

این  و چه قدر لطیف است چیزی که در شرحِ او، غیابِیعنی در  :«بِظَْهِر اْلَغْيبِ »

خواستیم دعایمان وقتی که ما می»کی از سلف گفت: بزرگ گفته شده است: ی حدیثِ

 .«کردیمان مؤمنمان برایشان دعا میمستجاب گردد در عدم حضور برادر

 :دوزخ نجات پیدا کند خوهد از آتشِکسی که می در موردِ (8

 :فرمود ص* پیامبر 
کتَک اللههمَّ إنِّی أصبحُت أشهدَک وأشهُد حملةَ عرشَک ومالئ :من قاَل حيَن يصبحُ »

دأنَّ َل إله إَل أنَت وحدَک َل شريَک لَک وللا  أنت إنكجميَع خلقَک و اً عبدَک محمه

اٍت أعتقو للاُ ذلَک  هُ رسولَک، أعتَق للاُ ربعهَ ذلَک اليوَم ِمَن النهاِر فإْن قالها أربَع مره

ابو داود با  : این حدیث راگفته است /عبدالعزیزبن باز  عالّمهما  )شیخِ .«يوَم مَن النهارِ ال

 .(سند حسن روایت کرده است

عرشت  ام و تو و حامالنِمن بامداد نموده ،: خداونداکند بگویدمیهر کس که بامداد »

به  : تو خدایی و هیچ معبودِگیرم کهآفریدگانت را به شاهد می یهمهو فرشتگانت و 

 یِهبنده و فرستاد محمّدای و هیچ شریکی نداری و این که غیر از تو نیست، یگانهحقّی 

کند و اگر آن را چهار بار او را از آتش آزاد می آن روزِ تو است، خداوند یک چهارمِ

 .«کنددر آن روز از آتش آزاد می بگوید، خداوند، او را کالًّ

 :خداوندِ متعالذکر  فضل و بزرگیِ (9

 :فرمایدمی خداوندِ متعال* 
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تِ ٱوَ  ۡلُمۡسلِِمينَ ٱ إِنَّ ﴿ تِ ٱوَ  ۡلُمۡؤِمنِينَ ٱوَ  ۡلُمۡسلَِمَٰ نِتِينَ ٱوَ  ۡلُمۡؤِمنََٰ تِ ٱوَ  ۡلقََٰ نِتََٰ ِدقِينَ ٱوَ  ۡلقََٰ  لصََّٰ

تِ ٱوَ  ِدقََٰ بِِرينَ ٱوَ  لصََّٰ تِ ٱوَ  لصََّٰ بَِرَٰ ِشِعينَ ٱوَ  لصََّٰ تِ ٱوَ  ۡلَخَٰ ِشَعَٰ قِينَ ٱوَ  ۡلَخَٰ تِ ٱوَ  ۡلُمتََصدِّ قََٰ  ۡلُمتََصدِّ

ئِِمينَ ٱوَ 
ٰٓ تِ ٱوَ  لصََّٰ ئَِمَٰ

ٰٓ فِِظينَ ٱوَ  لصََّٰ تِ ٱوَجهُۡم وَ فُرُ  ۡلَحَٰ فِظََٰ ِكِرينَ ٱوَ  ۡلَحَٰ
َ ٱ لذََّٰ تِ ٱَكثِيٗرا وَ  للَّ ِكَرَٰ

أََعدَّ  لذََّٰ

ُ ٱ ۡغفَِرٗة َوأَۡجًرا َعِظيٗما  للَّ  [.53اۡلحزاب: ] ﴾٥٣لَهُم مَّ

متواضع و  مؤمن و مردان و زنانِ مسلمان و مردان و زنانِ گمان مردان و زنانِبی»

فروتن و مردان و  شکیبا و مردان و زنانِ مردان و زنانِراستگو و  پرهیزگار و مردان و زنانِ

دامن و مردان و زنانی که پاک دار و مردان و زنانِروزه صدقه دهنده و مردان و زنانِ زنانِ

کرده  آمرزش و پاداشی بزرگ آماده ،آنان یِهمه کنند، خدا برایِخدا را بسیار یاد می

 .«است

 :فرموده است ص* پیامبر 
حمنِ بخفيفتاِن علی اللهساِن، ثقيلتان فی الميزاِن. حبيکلمتاِن »  : سبحاَن للاِ تاِن إلی الره

 .«بحمدِه، سبحاَن للاِ العظيمِ و

 اعمال( سنگین و پیشِ) یِک ولی در ترازوبُدو جمله هست که بر زبان، ساده و سَ

، ُسْبَحان للاِ بَِحْمِدهِ ُسْبحاَن للاِ و»: باشدداشتنی میمحبوب و دوست ،بخشنده خداوندِ

 .(1)«اْلَعِظيمِ 

 :فرمود ص* پیامبر 
عليهِ  للاُ أکبُر، أحبُّ إلیَّ مما طلعتْ ۡلْن أقوَل: سحباَن للاِ والحمُدللِ وَل إلهَ إَل للاُ و»

 .)به روایت از مسلم( .«الشهمسُ 

 نیکویی : پاک و منزّه است خدا و هر حمد و سپاس و ستایشِاین که بگویم»

 وجود ندارد و خدا از هر چیزی ست و هیچ معبود به حقّی غیر از اهلل مخصوص او

خورشید بر آن طلوع کرده )یعنی از همه چیز( که است، برایم از هر چه  تربزرگ

 .«خوشایندتر استتر و محبوب

__________________ 
یعنی: خداوند، پاک و منزّه است و من مشغول سپاس و ستایش او هستم و دیگری یعنی: پاک و منزّه  -1

 است خداوند بزرگ. )مترجم(.
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 :فرمود ص* پیامبر 
شيٍئ  علی کلِّ  هوَ حدهُ َل شريَک لهُ، لهُ الملُک ولهَ الحمُد و: َل إلهَ إَل للاُ وَمن قال»

ٍة کانْت لهُ عدَل عشَر رقاٍب وکتبْت لهَ مائةُ حسنٍة و ، فی کلِّ يوٍم مائة مره حيْت عنهُ مُ قدير 

ا يمسَی و حتهیکانْت لهُ حرزاً مَن الشهيطاِن يومهُ ذلَک سيهئٍة و مائةُ  لْم يأِت أحد  بأفضَل ممه

 .()مُتَّفقٌ علیه .«ِه إَل أحد  عمَل أکثَر مْن ذلکَ جاَء ب

نیست و یکتاست  : هیچ معبود به حقّی غیر از اهلل هر کس در روز صد بار بگوید»

نیکویی از آن اوست و او بر هر کاری تواناست،  و شریکی ندارد، پادشاهی و هر ستایشِ

شود و صد گناه از آزاد کردن ده برده ثواب دارد و صد نیکی برایش نوشته می یِهبه انداز

او از شیطان در آن روز تا  محافظتِ شود برایِای مین عمل وسیلهشود و ایاو پاک می

ین رسد و هیچ کس عملی بهتر از او انجام نداده است مگر کسی که ازمانی که به شب می

 .«کار را بیشتر انجام داده باشد

 :فرمود ص* پیامبر 
َل  «کبرُ أ وللاُ للِ وَل إَل للاُ  سبحاَن للاِ والحمدُ »إلی للاِ أربع :  أحبُّ الکالمِ »

َک بأيههنه بدأتَ   .)به روایت از مسلم( .«يضره

و هر  ،: پاک و منزّه است خداچهار چیز است ،خداوند ترین کالم نزدِدوست داشتنی»

 تربزرگ و خدا ،غیر او نیستبه حقّی  و هیچ معبودِ ،ستایش نیکویی مخصوص اوست

هر را بگویی( با ها آن هر وقت خواستیدیگری مقایسه گردد و ) است از آن که با چیزِ

 .«کندکدام که شروع کنی فرق نمی

 :فرمود ص* و پیامبر 
 أو –الحمُدللِ تمآلِن الطهوُر شطُر اإليماِن والحمُدللِ تمألُ الميزاَن وسبحاَن للاِ و»

 .)به روایت از مسلم( .«اۡلرضِ مابيَن السهماواِت و –تمألُ 

کند اعمال( را پر می)ی حسنات( ترازو یِه)کفّ «لحمدللا»ایمان است و  پاکی نصفِ»

 .«کندیا پر می –کنند آسمان زمین را پر می بینِ «الحمُدللِ سبحان للاِ و»و 

 :فرمود ص* پیامبر 
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 )طبرانی آن را با سندِ .«مْن عذاب للاِ مْن ذکِر للاِ  ما عمَل بُن آدَم عمالً أنجی لهُ »

به آن احتجاج  «ختيارحفةُ اَلت»در  –رحمه اهلل  –ابن باز  عالّمهحسن تخریج کرده و 

 .(کرده است

یی از عذاب او انجام نداده خدا برای رها تر از ذکرِانسان هیچ عملی نجات دهنده»

 .«است

 :فرمود ص* پیامبر 

 .)به روایت از بخاری( .«والهذی َل يذکرهُ مثُل الحیِّ والميهتِ مثُل الهذی يذکُر ربههُ »

او را انجام  آورد و کسی که ذکرِمیپروردگارش را به جای  کسی که ذکرِ لِمثا»

 .«هد همانند انسان زنده و مرده استدنمی

 :فرمود ص* پیامبر 

دانسته  «حسن»آن را  آلبانیروایت از ترمذی و  )به .«أفضُل الذهکِر: َل إله إَلَّ للاُ »

 .(است

 .«شدبامی «َل إلهَ إَلَّ للا»بزرگترین ذکر »

من  اسالم برایِ دستوراتِ صیا رسول اهلل »در روایات آمده است که مردی گفت:  *

 خیلی زیاد است، مرا از عملی آگاه کن که به آن چنگ زنم و آن را )پیوسته( بعد از انجامِ

 :به او فرمود صواجبات، انجام دهم. پس پیامبر 

آن را صحیح  آلبانیترمذی و  )به روایت از .«يزاُل لسانَک رطبا مْن ذکِر للاَل »

 .(دانسته است

 .(خدا باش خیس باشد )و پیوسته مشغول ذکرِ ،خداوند پیوسته زبانت از ذکرِ»

 :فرمود ص* پیامبر 

 «لَف حسنٍة؟أيعجُز أحدکم أن يکسِب کلَّ يوٍم أ»
 .«اند هر روز هزار نیکی کسب نماید؟آیا یکی از شما هست که نتو»
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تواند هزار نیکی چگونه هریک از ما می»او پرسید:  ضرِپس یکی از حاضرین در مح

 : ایشان فرمودند «کسب نماید؟

 )به روایت از .«يسبهُح مائةَ تسبيحٍة، فيکتُب له ألف حسنٍة أو يحطُّ عنهُ ألَف خطيئةٍ »

 .مسلم(

شود یا آن هزار نیکی برای او نوشته می یِهبگوید و در نتیج (سبحان اهلل)صد بار »

 .«گردداو پاک می هِهزار گنا

 :نیامهرب فضل و بزرگیِ( 11

 :فرمود ص* پیامبر 

احموَن يا» حمن. ارلره  )به .«فی اۡلرِض يرحمکْم من فی السهماءرحموا مْن حمهُم الره

 .(آن را صحیح دانسته است آلبانیو  ،روایت از ترمذی

ا با آنان که بخشد و نسبت به آنان مهربان است. شمخداوند مهربان، مهربانان را می»

به شما رحم و مهربانی خواهد  در زمینند مهربانی کنید در نتیجه آن که در آسمان است

 .«کرد

 :فرمود ص* پیامبر 

آن را صحیح  آلبانیدر ادب مفرد و  /به روایت از بخاری ) .«رحمْ رحْم َل يُ مْن َل يَ »

 .(دانسته است

 .«شودی که رحم نکند به او رحم نمیکس»

 :دهداین گونه از آنان خبر می صهشت گروهی هستند که رسول اهلل ب و در اهلِ
حيم  رقيق القلب لکلِّ ذی قربی رجل  رو»ذکَر منهْم: ...« أهُل الجنهة ثالثة »

 .)به روایت از مسلم( .«ومسلمٍ 

دل و مردی نازک»کند: را چنین ذکر میها آن یکی از و «اند ...بهشت سه گونه اهلِ»

 .«به هر خویشاوند و مسلمانین نسبت و مهربا
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 :قیامت از او راضی باشد بر خدا الزم است که در روزِ( 11

 :فرمود ص* پیامبر 
اٍت: رضيُت بالل ربهاً  ما منْ » عبٍد مسلٍم يقوُل حيَن يصبُح وحيَن يمسی ثالث مره

د بوباإلسالِم ديناً و )ابن  .«يامةِ يرضيهُ يوَم القن ْنبيهاً، إَل کاَن حقهاً علی للاِ إ صمحمه

 .(ماجه آن را حسن دانسته و ابن باز نیز با او موافقت کرده است

ب شود و در این حال سه بار صبح و ش مسلمانی نیست که هرگاه واردِ یِبندههیچ »

به عنوان نبی  صمحمّد : به خدا به عنوان پروردگار و به اسالم به عنوان دین و به بگوید

شود که از او راضی قیامت بر خدا الزم می که در روزِ مگر این ،و پیامبر، راضی شدم

 .«شود

 :ضعیف و مستمندان فضل و بزرگی مسلمانانِ( 12

 :فرمود ص* پیامبر 

 .)به روایت از بخاری( «ترزقون إَلَّ بضعفائکْم؟هَْل تنصرون و»

شوید و روزی داده آیا شما به دلیلی غیر از )وجود( ضعیفانتان است که یاری می»

 «وید؟شمی

 :فرمود ص* پیامبر 

هُ بَر مدفوٍع باۡلبواغربَّ أشعَث أ»  .)به روایت از مسلم( .«ِب، لو أقسَم علی للاِ ۡلبرَّ

رانند و طرد آلودی که همه او را از در خویش میخاک چه بسا مرد ژولیده مویِ»

 .«کنداو عمل می اگر خدا را قسم دهد، خدا به قسمِکه کنند می

 :ای در بهشتحسنه و نیکی و خانههزار هزار ( 13

 : فرمود ص* پیامبر 
 يیحْ لهُ الحمُد يُ ريَک لهُ، لهَ الملُک وللاُ وحدهُ َل ش من دخَل السهوق، فقال: َل إله إَلَّ »

، کتب للاُ لهُ ألَف ألَف هو علی کلِّ شیٍء قدير  َو حیٌّ َل يموُت بيدِه الخيُر وهويميُت و

 .«ةيهئٍة ورفَع لهُ ألَف ألَف درجا عنه ألَف ألَف سحمحسنٍة و
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نیست، یگانه است  به حقّی جز اهلل  : هیچ معبودِبازار شود و بگوید کسی که واردِ»

اوست، هر ستایش نیکویی مخصوص اوست، زنده  و شریکی ندارد، پادشاهی از آنِ

او  ست اوست ومیرد، خیر و نیکی فقط به دمیراند و او زنده است و نمیگرداند و میمی

نویسد و هزار هزار گناه ، خدا برای او هزار هزار نیکی و حسنه میبر هر کاری تواناست

 .«بردو را هزار هزار درجه باال میگرداند و درجات ارا از او پاک می

 :فرمود ص* پیامبر 
حدهُ َل شريَک لهُ، لهُ الملُک ولهُ الحمُد يحيی : َل إله إَلَّ للاُ ومن قاَل فی السهوقِ »

، کتب للاُ لهُ ألَف ألَف َو حیٌّ َل يموُت بيدِه الخيُر وهويميُت و هو علَی کلِّ شیٍء قدير 

)ترمذی آن را روایت کرده و  .«حسنٍة و محا عنهُ ألَف ألَف سيهئٍه وبنی لهُ بيتاً فی الجنهةِ 

 .(آن را حسن دانسته است آلبانی

نیست، یگانه است و   هیچ معبود به حقّی جز اهلل»هر کس در بازار بگوید: »

اوست، زنده  نیکویی مخصوصِ شریکی ندارد، پادشاهی از آن اوست، هر ستایشِ

اوست و او  میرد، خیر و نیکی فقط به دستِمیراند و او زنده است و نمیگرداند و میمی

نویسد و هزار هزار گناه او هزار هزار نیکی و حسنه می ، خدا برایِبر هر کاری تواناست

 .«کندای در بهشت برای او بنا میهگرداند و خاناو پاک می را از

 :سالم کردن فضل و بزرگیِ( 14

 :فرمود ص* پیامبر 

آن را صحیح  آلبانی)به روایت از ابو داود و  .«اِس باللِ مْن بدأهْم بالسالمِ إنَّ أولی النه »

 .(دانسته است

دا کسی است که ابتدا او به خ)محبّت و نزدیکی به( ترین مردم به گمان شایستهبی»

 .«کنددیگران سالم می

 :فرمود ص* پیامبر 
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لکْم تحابهوا. أوَل أدُ  حتهیَل تؤمنُوا تؤمنُوا و حتهی لذی نفسی بيدِه َل تدخلوَن الجنهةَ وا»

 .)به روایت از مسلم( .«الَم بينکمْ شوا السَّ تحاببتْم؟ أفْ علی شیٍء إذا فعلتموهُ 

شوید تا زمانی بهشت نمی اوست هرگز داخلِ به دستِ من سوگند به کسی که جانِ»

آورید تا به همدیگر محبت نورزید. آیا شما را راهنمایی که ایمان نیاورید و ایمان نمی

سالم را در  نکنم به چیزی که اگر آن را انجام دهید به همدیگر محبت خواهید ورزید؟

 .«بینتان آشکار نمایید

 :فرمود ص* پیامبر 
شو السهالَم وأطعموا الطهعاَم وصلوا اۡلرحاَم وَصلُّوا َوالنهاُس نيام  لنهاُس أفْ ايا أيهها »

ا صحیح دانسته؛ آن ر آلبانیآن را روایت کرده و  ه)ابن ماج .«تدخلو الجنهةَ بسالمٍ 

 .(آمده است «صحیح الجامع»گونه که در همان

رحم را به جا  یِهلسالم را آشکار نمایید و )به دیگران( غذا دهید و ص ،ای مردم»

 .«بهشت شوید آورید و در حالی که مردم در خوابند نماز بخوانید تا با سالمت واردِ

: آمد و گفت صروایت شده است که مردی پیش پیامبر  * از عمران بن حصین 

 :فرمود صپیامبر  «السالم عليکم»
 «.َعَشر  »

 .«)برابر، سالم بر خودت(ده »

 :. پیامبر )در جواب او( فرمود«للا ةُ رحملسالُم عليکْم وا»: سپس کس دیگری آمد و گفت

 .«ِعْشُرونَ »

 .«بیست )برابر سالم بر خودت(»

پیامبر )در  .«برکاتهُ  وللا ةُ السالُم عليکْم ورحم»: سپس، مرد دیگری آمد و گفت

 :جواب او( فرمود

 «.ثالثونَ »
صحیح دانسته  بانیآلت کرده و )آن را ترمذی روای «سی )برابر سالم بر خودت(»

 .(است
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 الهی در موردِ بزرگِ هایِعظیم و بخشش به این فضایلِ ،خداوند تو را رحمت کند

هایی است که انسان را سالم کردن نگاه کن و ببین که این کار از وسیله بزرگی و پاداشِ

ینشان به رحمت ترنزدیک ترین مردم نسبت به خدا وکند و شایستهبه بهشت وارد می

 شود که بیشترِکند. ولی دقّت کن که چه قدر دیده میسالم میاوّل کسی است که  خدا

نمایند انگاری میگردانند و نسبت به آن سهلمسلمانان، این فضل و بزرگی را ضایع می

این  ،خداوند، بسیار بزرگ است؟ پس ای مسلمان گرامی آن، نزدِ در حالی که پاداشِ

ه این عمل مبادرت کن و بر سالم کردن بر کسی که ر و بابزرگ را غنیمت شم فرصتِ

شناسی، ثروتمند باشد یا فقیر، عرب باشد یا عجم، حریص باش و شناسی و یا نمیمی

کنی ضعیف یا فقیر باشد و یا این که خیر دنیوی از کسی که به او سالم میبدان که اگر 

و هر کس که به  ،باالتر است خداوند و نزدِ تربزرگ آن او متوجه تو نگردد، پاداشِ جانبِ

 گرداند.خدا فروتنی کند خدا او را بلندمرتبه می خاطرِ

 :مردم در دین یاری نمودنِ پاداشِ( 15

دست است گیری بر کسی که تنگمشکلند و آسان کسانی که دارایِ مشکلِ حل کردنِ

 گرداند.که انسان را وارد بهشت میاسبابی است  هدادن و گذشت از او از جملو مهلت

 :فرمود ص پیامبر* 
هُ أن ي» أْن يظللهه تحت عرشه، فلينظْر نجيهُ للاُ مْن کرب يوِم القيامة ومن سره

 .(آن را صحیح دانسته است آلبانیآن را روایت کرده و )طبرانی  «.سًراعم

قیامت نجات دهد و او را  روزِ کسی که دوست دارد که خداوند او را از مشکالتِ»

خود قرار دهد پس او نیز باید مراقب و مواظب کسی که  عرشِ یِهیر سای)در آن روز( ز

 .«دست است باشدمشکل و یا تنگ دارایِ

 :]در مورد حدیث فوق[ آمده است که و در روایتی از مسلم
يه » ه أْن ينجه  «.عْن معسٍر أْو يضع عنهُ فلينفهس  ةِ للا من کرب يوم القيامَمْن سره
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قیامت نجات دهد باید بر کسی  روزِ او را از مشکالتِ هر کس دوست دارد که خدا»

 .«گیرد یا این که از او گذشت نمایدکه دارای مشکل است آسان ب

 :فرمود ص* پیامبر 
فتجاوْز عنهُ لعلَّ للاُ عزَّ أتيَت معسًرا  ذ: إو کان يقوُل لفتاهُ کاَن رجل  يدايُن النهاس »

 .)متّفق علیه( «.عنهُ  عنَّا، فلقَی للاَ فتجاوزَ  جلَّ يتجاوزُ و

داد. او به خدمتکارش ض میکرد و به آنان قرمی مردی بود که با مردم معامله»

دست بود از او گذشت کن به این امید : وقتی سر و کارت با کسی افتاد که تنگگفتمی

قات که خداوند عزّ و جل نیز از ما در گذرد؛ در نتیجه وقتی )بعد از مرگش( خدا را مال

 .«، او از گناهانش در گذشتنمود

 :فرمود ص* پیامبر 
يُن فأنظرهُ بعد قبَل أْن يحلَّ الدَّ  نظَر معسًرا، فله کلَّ يوٍم صدقةمْن أ» يَن، فإذا حلَّ الده

هم با او موافق بوده  آلبانی)حاکم آن را صحیح دانسته و  «.ذلَک فلهُ کلَّ يوٍم مثليِه صدقة

 .(است

 مک کند )و به او قرض بدهد(، تا قبل از مهلتِدستی کتنگ کسی که به شخصِ»

 گردد و وقتی که مهلتِای حساب میقرض، هر روز برای او صدقه بازپرداختِ

دست را نمود، هر روز دو تنگ شخصِ یِهقرض فرا رسید و او دوباره مالحظ بازپرداختِ

 .«گرددقبل، برایش صدقه حساب می حالتِ برابرِ

 :فرمود ص* پیامبر 
ِ يَْوَم اْلقِيَاَمِة لَِرُجل   إِنَّ  » َل النَّاِس يَْستَِظلُّ فِي ِظلِّ للاَّ ْنظََر ُمْعِسًرا َحتَّى يَِجَد َشْيئًا، أَ أَوَّ

ِ، َويَ  :أَْو تََصدََّق َعلَْيِه بَِما يَْطلُبُهُ، يَقُولُ   «.ِرُق َصِحيفَتَهُ خْ َما لِي َعلَْيَك َصَدقَة  اْبتَِغاَء َوْجِه للاَّ
 .(آن را صحیح دانسته است آلبانیایت از طبرانی و )به رو

خدا قرار خواهد گرفت مردی  یِهقیامت زیر سای لین کسی که در روزِگمان اوّبی»

او را بپردازد(  کند )و قرضِ دستی را نموده تا چیزی پیداتنگ شخصِ یِهاست که مالحظ

: ونه که به او گفته استاین گاست  یا این که آن مقدار که او الزم دارد به او صدقه داده
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اش را نوشتهخدا بر تو صدقه باشد و  به خاطرِ ،)قرضداری( آنچه که تو از من بدهکاری

 .«آن قرض است( پاره کرده است )که مدرکِ

، به خاطرِ خدا بر )قرضداری( آنچه که تو از من بدهکاری»گوید: و آن قسمت که می

زیرا منّت نهادن از چیزهایی است که عمل را نابود منّت باشد  باید بدونِ ،«تو صدقه باشد

: آنچه را که بر یعنی «کنداش را پاره میو نوشته»گوید: آن قسمت که می کند و معنیِمی

عمل به  نماید. پس خوشا به حال کسی که خداوند به او توفیقِاوست قطع می یِهعهد

در عمرش به او عطا کرده باشد و  یک بار برایِ حتّیعظیم و تطبیقش با آن را  این حدیثِ

مسلمانت و مراعات نمودن او ]برای بازپرداخت  تو، به برادرِ این عمل، قرض دادنِ

دست باشد، بخشیدن قرض به او یا صدقه دادن به او، به قرض[ یا در صورتی که تنگ

ش تر و ارزشداشتنینفست دوست باشد و هر قدر، مالت پیشِخواهد میای که میاندازه

و  ،تربزرگ خداوند، تر خواهد بود و نزدِتو بیشتر باشد، این عملت برای خدا خالصانه نزدِ

کسانی خواهی شد که خداوند آنان را در  یِهبشارت باد بر تو که در این حالت از زمر

 :فرمایداد کرده است، آن جا که میکتابش ی

ٰٓ أَنفُِسِهۡم َولَۡو َكاَن بِهِ ﴿  َوَمن يُوَق ُشحَّ نَۡفِسهِ َويُۡؤثُِروَن َعلَىَٰ
ه
ئَِك هُُم  ۦۡم َخَصاَصٞة

ٰٓ فَأُْولََٰ

 [.9الحشر: ] ﴾٥ ۡلُمۡفلُِحونَ ٱ

گزینند ولو خود، نیازمندی و فقری داشته باشند و هر کس و دیگرن را بر خود بر می»

 .«داشته شد، آنان همان رستگارانند نفس خود، نگاه از آزمندیِ

به ذکر کردن و عمل نیک انجام  ،آن ا و نیکیِدنی که فضلِ این در بیانِ( 16

 :دادن و علم و دانش است

 :فرمود ص* پیامبر 
نيا ملعونة»  «.متعلهم   عالم  أوذکُر للاِ تعالی، وما واَلهُ و، ملعون  ما فيها إَلَّ أَل إنَّ الدُّ

 .(هم با او موافقت کرده است آلبانی)ترمذی آن را حسن داشته و 



 29  هایِ کسبِ ثواب و پاداشفرصت

 

و کسی که با  خداوندِ متعال وست نفرین شده و شوم است مگر ذکرِدنیا و آنچه در ا»

 .«علم است عالم و کسی که به دنبالِ او دوستی ورزد و انسانِ

 :فضل و بزرگی مجالس ذکر (17

 :فرمود ص* پیامبر 
کِر، فإذا وَ  إنَّ للِ مالئکةً » اماً يذکرون وقْ أ جُدوايطوفوَن فی الطهرق، يلتمسوَن أهَل الذِّ

وا إلی حاجتکْم. قال: فيحفهونهم بأجنحتهم إلی السماِء الدنيا. قالللا لهم : فيسأ، تنادوا: هلمه

ربههْم وهَو أعلُم منهم: ما يقوُل عبادی؟ قال: تقول: يسبِّحونَک، ويُکبهرونَک ويحمُدونَک 

فيقوُل: : : فيقول: هل رأونی؟ قال: فيقولون: َل وللاِ، ما رأوَک. قالونَک، قالدُ يمجه و

ا أشدَّ لَک عبادةً وأشدَّ لَک تمجيًدا : لو رأْوَک کانووکيَف لو رأونِی؟ قال: يقولونَ 

؟ قال: يقولون: يسألونَک الجنهة. : فما يسألونیِ وتحميًدا وأکثَر لَک تسبيًحا. قاَل: يقول

، ما رأوها. قالَ يقول: و هْل رأوها؟ قال يقولون :قال يقول: فکيَف لْو  : َل و للا يا ربِّ

رأوها کانوا أشدَّ عليها حرصاً وأشدَّ عليها طلباً : لو أنههم هْم رأوها؟ قال: يقولونأنه 

ذوَن؟ قال: يقولون: مَن النهاِر. قال: يقول وهْل رأوها؟  :وأعظم فيها رغبةً. قال: فممَّ يتعوَّ

، ما رأوها. قال: يقول: فکيَف لو رأوها؟ قال: يقولون  : لوقال يقولون: َل وللاِ يا ربِّ

أشهُدکْم أنهی قد غفرُت لهم. : فمنها فراًرا وأشدَّ لها مخافةً. قاَل: فيقولرأوها کانوا أشدَّ 

: هم الجلساء. َل ا جاَء لحاجٍة. قالليَس منهْم إنهم: فيهم فالن  قال: يقول ملک  مَن المالئکةِ 

 .«يشقی بهْم جليسهم

 «.القوُم َل يشقی بهْم جليسهمْ لهُ غفرُت، هُم تعالی: و يقوُل للا»وفی روايٍة لمسلٍم: 
 .)متفقٌ علیه(

گردند و ذکر و ذاکرین می اهلِ گردند و به دنبالِها میهایی دارد که در راهخداوند فرشته»

: بشتابید به سوی نیازتان دهندخدا هستند ندا سر می ذکرِ ای را یافتند که در حالِوقتی که عدّه

. پیامبر هر انسانی است( اصلیِ باشد که نیاز و مطلوبِدر آن می ذکر و حضورِ )که این مجلسِ

شود( آن قدر زیاد میها آن پوشانند )و تعدادِحاضر در مجلس را می هایشان افرادِ: و با بالفرمود

 ،: خدا در حالی که به حال بندگانش از فرشتگانرسند. پیامبر فرموددنیا می تا اینکه به آسمانِ

آنان گویند: : آنان در جواب میپیامبر فرمود گویند؟: بندگانم چه میپرسدتر است از آنان میآگاه

کنند تو می گویند )اهللُ اکبر( و حمد و ستایشِگویند )سبحان اهلل( و تکبیر تو میتو می تسبیحِ

 پیامبر «اند؟آیا مرا دیده»فرماید: : پس خداوند می. پیامبر فرموددانند)الحمدهلل( و تو را بزرگ می
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: خداوند به آنان . پیامبر فرموداندگویند: قسم به خدا نه، تو را ندیدهآنان در جواب می»: فرمود

اگر تو : گویند: آنان در جواب میپیامبر فرمود شد؟دیدند، چه طور میفرماید: و اگر مرا میمی

دند و کرگفتند و شدیدتر تمجید میدیدند، تو را شدیدتر حمد و سپاس و ستایش میرا می

مبر خواهند؟ پیارماید: از من چه میفخداوند به آنان می: . پیامبر فرمودگفتندبیشتر تسبیح می

فرماید: و آیا : خداوند میفرمودخواهند. پیامبر گویند: از تو بهشت می: آنان در جواب میفرمود

 پیامبراند. ن را ندیدهگویند: نه قسم به خدا آ: و آنان در جواب می. پیامبر فرموداند؟آن را دیده

در جواب ها آن :پیامبر فرمود دیدند؟شد اگر آن را میفرماید: چگونه می: خداوند میفرمود

شد و رغبت و میلشان آن شدیدتر می دیدند( حرص و طلبشان برایِگویند: )اگر آن را میمی

و از چه )به من( پناه : رمایدفخداوند به آنان می:( . )پیامبر فرمودگشتمی تربزرگ برای آن

: خداوند . پیامبر فرمودگویند: از آتش دوزخ: آنان در جواب میپیامبر فرمودآورند؟ می

گویند: اگر آن : آنان در جواب میپیامبر فرمود شد؟دیدند چه طور میفرماید: و اگر آن را میمی

فرماید: پس خداوند می: ود. پیامبر فرمترسیدندکردند و میدیدند، شدیدتر از آن فرار میرا می

ای از آن فرشتگان : فرشته. پیامبر فرمودگیرم که آنان را بخشیدمپس من شما را به شاهد می

بینشان( آمده ، کس است که از آنان نیست بلکه برای نیازی )شخصیگوید: در میانشان فالنمی

حضور دارند( و کسی که اند )و : آنان در مجلس نشستهدهد که. خداوند به آنان جواب میاست

 .«گرددشود )بلکه سعادتمند میاره نمیچبا آنان بنشیند بدبخت و بی

 خداوندِ متعال: جای قسمت آخر حدیث فوق( آمده استو در روایتی از مسلم )به 

بدبخت و ها آن مجلسشان به دلیلفرماید: و او را بخشیدم. آنان قومی هستند که هممی

 .«(گرددعادتمند میشود )بلکه سبیچاره نمی

 ( حسرت خوردن بهشتیان بر زمان :18

 :فرمود ص* پیامبر 

ت بهم لْم يذکروللاَ عزَّ و» ُر أهُل الجنهة إَلَّ علی ساعٍة مره )آن  «.جلَّ فيهاليَس يتحسه

 .(هاللی آن را صحیح دانسته است را طبرانی روایت کرده و سلیمِ
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ای که بر آنان گذشته و در بر لحظه خورند مگربهشتیان بر هیچ چیزی حسرت نمی»

 .«خداوند عزّ و جل را نکرده باشند آن، ذکرِ

 :شرعی علمِ طلبِ فضل و بزرگیِ( 19

 :فرمودص * پیامبر 

)به روایت از  .«ههَل للاُ لهُ طريقاً إلی الجنهةِ َمْن سلَک طريقاً يطلُب بِه علماً س»

 .بخاری(

بهشت  باشد، خداوند )نیز( راهی به سویعلمی  لبِاهر کس راهی برود که در آن ط»

 .«کنداو آماده می را برایِ

 :انسان عالم بر عابد فضل و برتریِ( 21

 :فرمود ص* پیامبر 
هُ وأهُل تَ مالئکإنَّ للاَ و»: ، ثمَّ قال«، کفضلی علی أدناکمْ فضُل العالِم علی العابدِ »

ِم الناسِ ُت ليصلُّون علی معله الحو حتهیالنهملة فی جحرها و حتهیاۡلرضيَن السماواِت و

 .(آن را صحیح دانسته است آلبانی)به روایت از ترمذی و  .«الخيرَ 

من بر  فضل و برتریِ عابد، همانندِ عالِم و دانشمند بر انسانِ فضل و برتریِ»

ها و زمین گمان خداوند و فرشتگان و ساکنانِبی». سپس فرمود: «شماست ترینِپایین

 ماهی، بر کسی که نیکی و خیر حتّیاش است و ای که در النهآن مورچه حتّیها، آسمان

 .«فرستدآموزد درود میبه مردم می

 :صدرود فرستادن بر پیامبر  فضل و بزرگیِ (21

 :فرمود ص* پیامبر 

اٍت وبنَی لهُ بيتًا فی الجنهةی علیَّ ثالثًا، صله مْن صله » )بغوی  «.ی للاُ عليِه عشَر مره

 .(صحیح دانسته استآن را  «نةالسُّ شرح»در 
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ای در فرستد و خانههرکس سه بار بر من درود فرستد، خداوند ده بار بر او درود می»

 .«شودخته میبهشت برایش سا

 :فرمود ص* پیامبر 
هُ شفاعتی يوَم حيَن يمسِی عشًرا، أدرکتْ صلهی علیَّ حيَن يصبُح عشًرا و منْ »

 .(آن را صحیح دانسته است آلبانیکرده و )طبرانی آن را روایت  «.القيامةِ 

 شود، ده بار بر من درود بفرستد و هر گاه واردِصبح می هرکس هنگامی که واردِ»

 .«خواهد شد او قیامت شاملِ شود، ده بار، شفاعت من در روزِشب می

 :او[ بر آتش حرام است کسی که ]سوزاندنِ در موردِ (22

 :بالً ذکر کردیم فرمودکه ق در حدیث عتبان  ص* پیامبر 

َم علی الناِر منْ »  .)متفقٌ علیه( «.: َل إلهَ إَله للاُ يبتغی بها وجهَ للاِ قالَ  فإنَّ للاَ حره

و هدف و مقصودش از این گفته فقط  «ال إله إالّ اهللُ»خداوند، کسی را که بگوید: »

 .«باشد بر دوزخ حرام گردانیده است خدا

 :فرمود ص* پیامبر 
و بمْن تحرُم عليه النهاُر؟ علَی کلِّ قريٍب هيٍِّن أخبرکْم بمن يحرُم علی النهاِر أَل أ»

 .(آن را صحیح دانسته است آلبانیلی )ترمذی، آن را حسن دانسته و «.سهلٍ 

دوزخ بر  دوزخ حرام است یا )به عبارتی دیگر( آتشِ آیا شما را از کسی که بر آتشِ»

هایشان( نزدیک و )رفتارش( س )به دیگران و قلببر هر کاو حرام است باخبر نسازم؟ 

: نزدیک به قلبها، یعنی «قریب»و  .«با او( آسان است )و تندخو نیست( نرم و )رابطه

 ت.دور از عصبانیّبمهربان و 

 :خشم فرو خوردنِ فضل و بزرگیِ در موردِ( 23

 :فرمود ص* پیامبر 
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علی رؤوسِ تعالی  سبحانهُ وهو قادر  علی أن ينفهذهُ دعاهُ للاُ مْن کظَم غيًضا و»

)ترمذی آن را حسن دانسته و  «.يخيهرهُ مَن الحوِر ما شاءَ  حتهی الخالئِق يوَم القيامة

 .(هم با او موافقت کرده است آلبانی

پاک  باشد، خداوندِخشمی را فرو خورد در حالی که قادر به عمل به آن می هرکس»

خواهد حوریی که می زند تا هردم او را صدا میمر قیامت بر باالی سرِ و متعال در روزِ

 .«انتخاب نماید

 :فرمایدگرداند میی خدا محبوب میدر حدیثی که مردم را برا ص* پیامبر 
لْو شاَء أْن يمضيهُ أمضاهُ مألَ غيظاً و مَ ظَ کَ  منْ تهُ ورمْن کفَّ غضبهُ ستَر للاُ عوو»

در  آلبانین ابی الدنیا آن را روایت کرده و )طبرانی و اب «.يوَم القيامةللاُ قلبهُ رضًی 

 .آن را حسن دانسته است( «صحیح الجامع»

پوشاند و هر او را می از عصبانیّت و خشمش دست بردارد خداوند، عیبِهرکس »

کس که عصبانیّتش را فرو خورد ولو اینکه خواسته باشد که به خشمش عمل نماید، 

 .«کندیت پر مییامت قلبش را از رضاق خداوند در روزِ

 :الکرسی یةآ فضل و بزرگیِ( 24

 :فرمود ص* پیامبر 
 «.َلَّ أن يموتَ إ مْن قرأَ آيةَ الکرسیِّ عقَب کلِّ صالٍة لْم يمنعهُ مْن دخوِل الجنهةِ »

 .(آن را صحیح دانسته است آلبانی)نسائی آن را روایت کرده و 

یز مانع وارد شدن او به را بخواند هیچ چ «آیه الکرسی»هر کس بعد از هر نمازی »

 .«ی است که بمیرد )تا وارد آن شود(شود و فقط کافبهشت نمی

 

  گویند؟آنان چه می بهشت و دوزخ در موردِ( 45

 :فرمود ص* پیامبر 
للهمَّ أجرهُ منهی ومْن سأَل للاَ الجنهة ثالثاً اقالت النهاُر:  مِن استجاَر باللِ من النهار ثالثاً »

 .(آن را صحیح دانسته است /)بغوی  .«خله فیَّ لهلهمَّ أداقالت الجنهة: 
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خداوندا از »گوید: دوزخ می ،هر کس سه بار از )رفتن( به دوزخ به خداوند پناه ببرد»

خدا بهشت را بخواهد بهشت و هر کس سه بار از  «ده( من نجاتش ده )و او را پناه دستِ

 .«او را در من داخل نما ،خداوندا»گوید: می

 :مردگان و کفن پوشانیدن به آنان قبر و شستنِ ترغیب و تشویق به کندنِ( 26

 :فرمود ص* پیامبر 
ةً، وکتَم علمْن غسَل ميتًا ف» مْن  کساهُ للاُ مْن کفَن ميتًا يِه غفَر للاُ لهُ أربعيَن مره

اۡلجِر کأجِر  نْ مْن حفَر لميٍِّت قبًرا فأجنههُ فيِه أجری للاُ لهُ مسندٍس و إستبرٍق فی الجنهِة و

براساس  :کهاست )حاکم آن را روایت کرده و گفته  «.مسکٍن أسکنهُ إلی يوِم القيامةِ 

 .(آن را صحیح دانسته است «صحیح الترغیب»در  / آلبانیمسلم، صحیح است و  شرطِ

او را بپوشاند،  ای را بشوید و غسلش دهد و بعد، اسرار و عیبِهر کس مرده»

ای کفنی بپوشاند، خداوند در بهشت به او د و هر کس به مردهبخشایخداوند او را می

ای قبری حفر کند و او )لباس( ابریشم لطیف و ستبر خواهد پوشاند و هر کس برای مرده

منزلی به او عطا  یِهرا در آن جای دهد و روی آن را بپوشاند خداوند از پاداش به انداز

 .«گرداندمیآن  قیامت، ساکنِ کند که او را تا روزِمی

کسی که مؤمنی را غسل داده و شسته یا او را کفن پوشانده و یا  پس خوشا به حالِ

که در این  حفر کرده است تا او را در آن پنهان سازد و یا اینبرادر مؤمنش قبری  برایِ

بوده باشد و اگر این، میّت  خودِ اموالِ یِوسیلهکه به  کارها شرکت داشته است ولو این

کسی است که فقط یک قبر حفر کرده است پس خود، مقایسه کن و ببین  پاداشِثواب و 

خدا که تعدادشان را فقط او  کند تا بندگانِکسی که قبرستانی را وقف می که اجر و پاداشِ

ای شورخانهکسی که مرده داند در آن دفن گردند چه قدر است و نیز اجر و پاداشِمی

ای از مردگان را کفن را که با آن عدّهچندین  یمتِنماید یا قبرای مردگان وقف می

. پس درس بگیرید ای کسانی که بر انجام ؟گرددپوشاند پرداخت نماید چه اندازه میمی

این فرصت را  ،برایتان آسان استها آن اید؛ ای کسانی که انجاماین اعمال نعمت یافته
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زمین هستند  هایِها و مغربمشرقغنیمت شمارید زیرا از برادرانتان در دین و عقیده در 

با آن به خاک  یترین چیزی را که الزم است مسلمانکمترین و ساده میرند و قیمتِکه می

 .(کفن و دفن سپرده شود ندارند )یعنی خرجِ

 :نماز بر جنازه و تشییع آن فضل و بزرگیِ( 27

 :فرمودص * پیامبر 
 «.فإْن تبعها فله قيراطان و لْم يتبعها فلهُ قيراط   لی جنازةٍ مْن صلهی ع»

 «قیراط»آن )برای تشییعش( نرود یک  ای نماز بگزارد ولی به دنبالِهر کس بر جنازه»
)پاداش(  «قیراط»آن )برای تشییعش( هم برود، دو  گیرد و اگر به دنبالِ)پاداش( می

 .«گیردمی

 :یشان در جواب فرمودندگفته شد که آن دو قیراط چستند؟ ا
 «.دٍ حُ أُ ثُل أصغُرهما م»

 .«احد است کوهِ یهبه اندازها آن کوچکترینِ»

 :مسلمان یِهنمازگزاران بر جناز زیاد بودنِ فضل و بزرگیِ (28

 :فرمود ص* پیامبر 
ما مْن رجٍل مسلٍم يموُت، فيقوُم علی جنازتِه أربعوَن رجالً َليشرکوَن باللِ شيئاً إَلَّ »

 سلم()به روایت از م «.شفهعهم للاُ فيهِ 

ورزند، بر مسلمانی نیست که اگر بمیرد و چهل نفر که به خدا شرک نمی هیچ مردِ»

 .«دهدمیّت شفیع قرار می اش حاضر شوند، حتماً خداوند آنان را برایِجنازه

 :فرمود ص* پیامبر 

هم  آلبانی)ترمذی آن را حسن دانسته و  «.صفوٍف فقْد أوجب لهی عليِه ثالثةُ مْن ص»

 .(ت کرده استبا او موافق

بخوانند بهشت بر او واجب  هرکس که )بمیرد( و سه صف بر او نماز میّت»

 : بهشت برایش واجب شد.یعنی «أوْجَبَ» و .«شودمی
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 :خلق حسنِ فضل و بزرگیِ( 29

 :فرمود ص* پیامبر 

 .)به روایت از مسلم( .«نَّ مْن خيارکْم أحاسنکْم أخالقاً إ»

 .«باشندهایتان مین از بهترینهایتاترینخُلقگمان، خوشبی»

چیزی که در مورد  صاز رسول خدا »روایت شده است که گفت:  * از ابوهریره 

 :کند سؤال شد. ایشان فرمودندت میبهش بیشتر، مردم را واردِ
 «.حسُن الخلقِ تقوی للاِ و»

 .«پرهیزگاری خداوند و حسن خلق»

، از او سؤال شد و گردانددوزخ می و نیز در مورد چیزی که بیشتر، مردم را واردِ

 :ایشان فرمودند

 .(آن را حسن دانسته است آلبانی)ترمذی آن را روایت کرده و  «.الفرجُ فُم واَلْ »

 .«دهان و عورت )انسان(»

 :فرمود ص* پیامبر 
َ  َوإِنَّ  َحَسنٍ  ُخلُقٍ  ِمنْ  اْلقِيَاَمةِ  يَْومَ  اْلُمْؤِمنِ  ِميَزانِ  فِى أَْثقَلُ  َشْىء   َما»  اْلفَاِحشَ  لَيَْبَغضُ  للاَّ

 «.اْلبَِذىءَ 

تر از خلق نیک نیست و قیامت سنگین مؤمن در روزِ فردِ چیزی در ترازویِهیچ »

آید )و آن را ناپسند میبدش مضر و ناپسند و نو و بدیعی )در دین(  خداوند از هر عملِ

 .«دارد(می

 :فرمود ص* پیامبر 

)ابو داود آن را روایت کرده و  «.لصائِم القائمِ درجةَ االمؤمَن يدرُک بحسِن خلقِه  إنَّ »

 .(صحیح دانسته است آلبانی

ه زکسی که زیاد رو اش به درجه و مقامِخوییخوش یِوسیلهگمان، مؤمن به بی»

 .«رسدکند میگیرد و شبها عبادت میمی

 :فرمود ص* پیامبر 
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آن را صحیح  آلبانیاز ابوداود و )به روایت  .«أکمُل المؤمنيَن إيمانًا أحسنهْم خلقًا»

 .(دانسته است

 .«خلق و خوی است آنان از نظرِ ایمان بهترینِ مؤمنین از نظرِ ترینِکامل»

 :فرمود ص* پیامبر 
 «.لفونَ ؤطهأوَن أکنافًا الذيَن يألفوَن ويلموَ منِّی مجلًسا أحاسنکْم أخالقًا، اإنَّ أقربکْم »

 .(ا صحیح دانسته استآن ر آلبانی)به روایت از طبرانی و 

شما به من از نظر جایگاه، بهترین شما از نظر خلق و خوی،  ینِترنزدیک گمانبی»

باشند یعنی آنان که شما برای اطرافیانش )برای ایجاد رابطه( می ترین و مهیّاترینِساده

 .«شود)زود( با آنان انس گرفته می گیرند و)زود با دیگران( انس می

اصل و  :گفته است «ن أکنافًاوطأالمو»معنی  در موردِ «النههاية»اب کثیر در کتابن

سازی و تواضع ]برای انجام آماده باشد که به معنایِمی «توطئه»از  «المؤطهأون» یهریش

خوابیده  شخصِ ابی که پهلویِوخیعنی زیرانداز و رختِ «طيیء  فراش  و»کاری[ است و 

ها. در این جا مقصود از جوانب و کنارهیعنی  «کنافاۡل»کند و ت نمیآن را اذیّ بر رویِ

 است ]و همان طور که آب و سیّاالتِ دالذکر، کسانی است که اطراف آنان گوترکیب فوق

شوند[ آنان که با ایشان نشست و برخاست دیگر خیلی راحت به جای گود سرازیر می

 و ناراحت گردند.گیرند بدون اینکه اذیّت شوند کنند، راحت در آن، جای میمی

 :فرمود ص* پیامبر 
 إنَّ أبغضکمْ قربکْم منهی مجلساً يوَم القيامِة، أحاسنکم أخالقاً وأأحبهکْم إلیَّ وإنَّ مْن »
 «.المتشدهقوَن والمتفيهقونَ بعدکْم منهی مجلساً يوَم القيامة: الثهرثاروَن وأإلیَّ و

جایگاه در  ما به من از نظرِش ینِترنزدیک شما نسبت به من و ترینِگمان مجبوببی»

شما نسبت به من و  ترینِخلق و خوی و مبغوض قیامت، بهترین شما از نظرِ روزِ

گویند و با اند که زیاد سخن میقیامت آنانی جایگاه در روزِ شما به من از نظرِ دورترینِ

 .«متفیقهون»دهند و نیز و به آنان دشنام می گویندمردم به زشتی سخن می
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یعنی  «متفیقهون»شناسیم ولی ون و متشدّقون را میثرثار صاهلل یا رسول»: گفتند

 .(آن را صحیح دانسته است آلبانی. )به روایت از ترمذی و «متکبّرین»چه؟ فرمود: 

همان گشادگی رو و نیکی  ،خلق : حسنِخُلق گفته است حسنِ در تفسیرِ /ابن مبارک 

 دیگران است. تِکردن به دیگران و دست کشیدن از اذیّ

: متشدّق کسی است که در کالم و گوید کهمی «متشدّق»در شرح معنی  /و ترمذی 

گفتار گوی و زشتْدارد و نسبت به آنان دشنامسخن گفتنش بر مردم ستم روا می

 .«گرددمی

 :بخشش از موجبات و دالیلِ( 31

 :فرمود ص* پیامبر 

 آلبانی)به روایت از طبرانی و  .«َن الکالمِ حسالسهالِم و : بذلْ ِت المغفرةِ اإنه مْن موجب»

 .(آن را صحیح دانسته است «صحيح الترغيب»در 

 .«الهی( سالم کردن و گفتار نیک استمغفرت و بخشش ) از موجباتِ»

ین جایگاه تربزرگ عملی ساده همراه با نیّت ]خالص برای خدا[ باالترین و( 31

 :خداوند دارد و ارزش را نزدِ

 :رمودف ص* پیامبر 
نيا ۡلربعِة نفرٍ  أحدهثکْم حديثاً » رزقهُ للاُ ماَلً و علماً فهَو يتهقی : عبد  فاحفظوهُ، إنهما الده

المنازِل. و عبد  رزقهُ للاُ علًما  فيِه ربههُ و يصُل فيِه رحمهُ و يعلُم للِ فيِه حقهًا فهذا بأفضلِ 

لِی ماَلً لعملُت بعمِل فالٍن، فهًو بنيَّتهِ : لْو أنَّ يرزقهُ ماَلً فهَو صادق النهيهة يقولُ  و لمْ 

جليِن اآلخرينأإلی ...« فأجُرهما سواء   آن را  آلبانی)به روایت از ترمذی و  .«ْن ذکَر الره

 .(صحیح دانسته است

: نید؛ دنیا فقط برای چهار نفر استکنم پس آن را حفظ کحدیثی برایتان بیان می»

تقوای خداوند را پیشه  ،آن یِهو هم علم و او دربارای که خدا به او هم مال داده بنده

خدا  داند که در آن، برایِآورد و میرحم را به جا می یِهآن صل یِوسیلهکند و به می
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و )دیگری( حقّی است )زکات و صدقه و ...( و این باالترین و بهترین جایگاه است. 

لی که در نیّتش صادق است و در حاای که خدا به او علم داده ولی به او مال نداده بنده

 یِهکردم، پس او نتیجگر مالی داشتم همانند فالن کس )نفر قبل( عمل میا: گویداست می

دیگر  یِهدو نفر باقیماند آنو بعد  «ست ...بیند و پاداش هر دو نفر باهم برابر انیّتش را می

 نماید.را نیز ذکر می

توانی ثواب و پاداش زیاد ببین که چه قدر می فکر کن و ،پس ای برادرم به خاطر خدا

اگر مالی ]برا بخشیدن و خرج نمودن در راه خدا[ نداشته باشی بلکه  حتّی ،داشته باشی

فالن تاجر مال  یِهاگر من هم انداز»بگویی: فقط کافی است که صادق باشی و با اخالص 

[ هر دوتایتان در اجر و ثواب و ]و با این گفته «دادمخیر انجام می او عملِ داشتم همانندِ

پس سپاس و ستایش  ،بزرگی است پاداش باهم برابر خواهید شد. ببینید که این چه نعمتِ

 برای خدایی که فقط او شایسته تعریف و تمجید است.

 ؟:گرددناگهانی از تو دفع می چگونه بالیِ( 32

 :فرمود ص* پیامبر 
هَو اسمه شيئ  فی اۡلرِض وَل فی السهماِء و للاِ الهذی َل يضرُّ معَ بِسم :مْن قالَ »

اٍت لْم تصبهُ فجأةُ السهميُع العل َث مْن قالها حيَن يصبُح ثاليصبَح و حتهیبالٍء  يم، ثالَث مره

اٍت لْم تصبهُ فجأةُ  آن را صحیح  آلبانی)به روایت از ابوداود و  «.يمسیَ  حتهیبالٍء  مره

 .(دانسته است

او هیچ  خداوندی که با )گفتن( اسمِ : به نامِر بگویدشب( سه با اوّلِهر کس )در »

تواند )به شخص( ضرر برساند و او شنوا و چیزی نه در زمین و نه در آسمان نمی

رسد و هر کس آن را وقتی که وارد صبح به او نمیناگهانیی تا صبح  داناست، هیچ بالیِ

 .«رسدی ناگهانیی تا شب به او نمیشود، سه بار بگوید، هیچ بالمی

 :فرمود ص* پیامبر 
مَع اسمِه  للا الهذی َل يضرُّ : بسمعبٍد يقوُل فی صباحِ کلِّ يوٍم ومساِء کلِّ ليلةٍ ما مْن »

هُ  ُع العليمُ لسهميشيئ  فی اۡلرِض وَل فی السهماِء و هَو ا اٍت فيضره  «.، شیء  ثالَث مره
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 ح و شیخ ابن بازکه حدیثی است حسن و صحی )ترمذی آن را روایت کرده و گفته است

 .(با او موافقت کرده است «تحفه اۡلخيار» در /

 به نامِ»هر شب سه بار بگوید:  اوّلِهر روز و  صبحِ اوّلِای نیست که در هیچ بنده»

تواند )به او(، او هیچ چیز نه در زمین و نه در آسمان نمی خداوندی که با )گفتن( اسمِ

 .«به او آسیب برساند اناست، و چیزیضرر برساند واو شنوا و د

نیا و آخرت که غمگین و نگرانش د خداوند او را از آنچه از کارهایِ( 33

 :نماید[کند ]و مشکل او را برطرف میکند حفظ میمی

 :فرمود ص* پیامبر 
: حسبَی للاُ، َل إلهَ إَلَّ هَو، عليِه قاَل فی کلِّ يوٍم حيَن يصبُح وحيَن يمسی منْ »

لُت و هُ مْن أمرِ هَو ربُّ توکه اٍت، کفاهُ للاُ ما أهمه نيا و العرِش العظيِم، سبَع مره  «.اآلخرةِ الده
آن را  –وفّقهما اهلل- «عبدالقادر اروناؤوط»و  «شعیب»آن را روایت کرده و  /)ابن السّنی 

 .(اندصحیح دانسته

: خداوند، برایِ من کافی است، روز و اوّلِ شب، هفت بار بگوید هر کس در اوّلِ»

عظیم است،  شِیچ معبودِ به حقّی جز او نیست، بر او توکّل کردم و او پروردگارِ عره

کند، برایش ان میخداوند، هر مشکلی از امورِ دنیا و آخرت را که او را غمگین و نگر

 .«نمایدبرطرف می

 :کهف در روز جمعه یهقرائت سور فضل و بزرگیِ( 34

 :فرمایدمی ص* پیامبر 

)به  «.أضاء لهُ مَن النهوِر ما بيَن الجمعتينِ  الجمعةِ  الکهِف فی يومِ  مْن قرأ سورةَ »

 .(آن را صحیح دانسته است آلبانیروایت از نسائی و 

اش از نور، دو جمعهمابین  ،جمعه قرائت کند کهف را در روزِ یِههرکس سور»

 .«گرددروشن می
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 :خرمایی در بهشت درختِ( 35

 :فرمود ص* پیامبر 

)به روایت از  «.لعظيِم و بحمدِه، غرسْت لهَ نخلة فی الجنهةِ للاِ ابحان: سمن قالَ »

 .(آن را صحیح دانسته است آلبانیترمذی 

بزرگ و من  خداوندِاست )پاک و منزّه  سبحان للاِ العظيِم و بحمدهِ »: هر کس بگوید»

 .«شوداشته میدرخت خرمایی در بهشت برایش ک «او مشغولم( به حمد و ستایشِ

 فوق را روزی صد بار بگوید چند درختِ نظر بگیرید کسی که ذکرِ ال، خود درح

 تر وخداوند بسیار وسیع پس ببینید که فضل و رحمتِ ،خرما در بهشت خواهد داشت

 :کنیماز آن است که ما تصوّر می تربزرگ

ُ ٱوَ ﴿ ِعُف لَِمن يََشآٰءُ  للَّ  [.216ة: البقر] ﴾يَُضَٰ
 .«کندرا که بخواهد چند برابر می سهر ک پاداشِو خداوند، »

 :دریا باشد کفِ یِهاگر به انداز حتّیشود گناهانش بخشوده می( 36

 :فرمود ص* پیامبر 
ةٍ » غفرُت له ذنوبهَ و إْن کانْت مثَل زبِد  مْن قاَل: سبحاَن للاِ و بحمدِه مائةَ مره

 .(آن را صحیح دانسته است آلبانی)به روایت از ترمذی، و  «.البحرِ 

خداوند و من به حمد است )پاک و منزّه  «ُسْبَحاَن للاِ َو بَِحْمِدهِ »: هرکس صدبار بگوید»

 .«شوددریا باشد بخشوده می رویِ کفِ یِهاگر به انداز حتّیاو مشغولم( گناهانش  و ستایشِ

 :بهشت نهالِ( 37

 :فرمود ص* پیامبر 

دُ  يَا الَ فَقَ  بِى أُْسِرىَ  لَْيلَةَ  إِْبَراِهيمَ  لَقِيتُ » تَكَ  أَْقِرئْ  ُمَحمَّ  أَنَّ  َوأَْخبِْرهُمْ  السَّالَمَ  ِمنِّى أُمَّ

ِ  ُسْبَحانَ  ِغَراَسهَا َوأَنَّ  قِيَعان   َوأَنَّهَا اْلَماءِ  َعْذبَةُ  التُّْربَةِ  طَيِّبَةُ  اْلَجنَّةَ  ِ  َواْلَحْمدُ  للاَّ  إَِلَّ  إِلَهَ  َوَلَ  لِلَّ

 ُ ُ  للاَّ  .(آن را حسن دانسته است آلبانیه روایت از ترمذی و )ب .«أَْكبَرُ  َوللاَّ
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مالقات نمودم و او به من  ( با ابراهیم اإلسراء لیلةر شبی که به آسمان برده شدم )د»

بهشت،  تت سالم برسان و به آنان خبر ده که خاکِاز طرف من به امّ محمّدای »گفت: 

 :آن، )ذکر( گمان نهالِاست و بی هموارزمینِ آن شیرین و گوارا و صاف و آن،  پاک و آبِ
)پاک و منزّه است خداوند و هر حمد و  للاُ أْکبَرُ  َو َلَ إِلَهَ إَِلَّللاُ وَ ُسْبحان للاِ َو اْلَحْمُدللِ 

 ستایش نیکویی مخصوص اوست و هیچ معبود به حقّی جز او نیست و او از هر چیزی

 .«باشدیاست( م تربزرگ

 :آن هشت و دری از درهایِب هایِگنجی از گنج( 38

 : به من فرمود صپیامبر »روایت شده است که گفت:  * از ابوموسی 

 «؟نوِز الجنهةکُ  نْ دلهَک علی کنٍز مِ أَل أ»

 «بهشت آگاه نسازم؟ آیا تو را بر گنجی از گنجهایِ»

 :آری ای رسول خدا. ایشان فرمودند :عرض کردم

ةَ إَلَّ »  .قٌ علیه()متفّ «.باللِ  َل حوَل و َل قوه

 .«( خداوندهیچ توانایی و نیرویی نیست مگر به )یاری و دستِ»

 :به او فرمودص روایت شده است که رسول اهلل  ب* از قیس بن سعد 
 «؟لهَک علی باٍب مْن أبواِب الجنهةأَل أد»

 «بهشت راهنمایی نکنم؟ آیا تو را به دری از درهایِ»

 :ایشان فرمودند. «آری»عرض کردم: 

ةَ إَلَّ َل حو» آن را صحیح دانسته  آلبانی)به روایت از ترمذی و   «.باللِ  َل و َل قوه

 .(است

 .«( خداوندهیچ توانایی و نیرویی نیست مگر به )یاری و دستِ»

 :الحاتباقیاتُ الصّ( 39

 :فرمایدمی خداوندِ متعال* 
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ةِ ٱِزينَةُ  ۡلبَنُونَ ٱوَ  ۡلَمالُ ٱ﴿ ۡنيَا  ٱ ۡلَحيَوَٰ قِيََٰ ٱوَ  لدُّ تُ ٱ تُ ۡلبََٰ لَِحَٰ َخۡير  ِعنَد َربَِّك ثََواٗبا َوَخۡير  أََماٗل  لصََّٰ

 [.11الکهف: ] ﴾٥٥
 ا اعمالِو امّ (پذیر و گذرای دنیایند )و زوالزندگانِ زینتِ ،دارایی و فرزندان»

پروردگارت دارد و  جاودانه است بهترین پاداش را در پیشگاهِ ،آن ای که نتایجِشایسته

 .«وستین امید و آرزبهتر

 :فرمود «الباقیات الصّالحات»در تفسیر  صو پیامبر 
الحاُت: سبحاَن للاِ والحمُدللِ و» َل هَ إَلَّ للاُ َو للاُ أکبُر وَل حوَل وَل إلالباقياُت الصه

: این حدیث را نسائی روایت کرده و ابن حِبّان و گفته است /)شیخ ابن باز  .«إَلَّ بالل ةَ قوه 

 .(اندحاکم صحیح دانسته

 للاُ َوللاُ أکبُر وَل حوَل لحمُدللِ وَل إلهَ إَلَّ اسبحاَن للاِ و :باقیات الصالحات عبارتند از»

 .«إَلَّ بالل ةَ وَل قوه 
 «کبرأللا »و  «َل إله إَله للا»و  «الحمدلل»و  «للا سبحان»و معنایش این است که 

 گانی دنیا بهتر است.زند از زینتِ «إَلَّ بالل ةَ َل حوَل وَل قو»و 

 :آن کریم و تالوتِ قرآنِ قرائتِ در مورد فضل و بزرگیِ( 41

 :فرمود ص* پیامبر 

 .()به روایت از مسلم «شفيًعا ۡلصحابهِ  القرآَن فإنهه يأتی يوَم القيامةِ  وااِقرؤُ »

 .«گرددیارانش می شفیعِ ،قیامت قرآن بخوانید زیرا قرآن در روزِ»

 :فرمود ص* پیامبر 
نيَا فإنَّ منزلتَک إقرْأ وارتِق و: قاُل لصاحِب القرآنِ ي» رتهْل، کما کنَت ترتهُل فی الده

 آلبانیصحیح است و  :)ترمذی آن را روایت کرده و گفته است .«بها تقرأ ةٍ يآ عنَد آخر

 .(با او موافقت کرده است

ر دنیا به گونه که دقرآن را همان»شود: قیامت( گفته می قرآن )در روزِ به همنشینِ»

ین آخر تو نزدِ گمان منزلت و مقامِخواندی، به ترتیل بخوان و باال برو و بیترتیل می

 .«خوانیای است که آن را میآیه
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 :فرمود ص* پیامبر 
 ثم الكرامة، تاجَ  فيُلبَس َحلِّه، ربِّ  يا: ،فيقول القيامة يوم القرآن صاحبُ  يجيءُ »

 رضيتُ : فيقول عنه، ارضَ  رب يا: يقول ثم كرامة،ال ُحلَّة فيُلبَس ِزده، رب يا: يقول

 آلبانی)ترمذی آن را حسن دانسته و  «.حسنة آيةٍ  بكل ويعطى َواْرَق، اقرأ: له فيقال عنه،

 .(هم با او موافقت کرده است

او را آراسته  ،: ای پروردگارمگویدآید و قرآن میبا قرآن می همنشینِ ،قیامت روزِ»

 ،: ای پروردگارمگویدنهند. باز میو بزرگواری میکرامت  او تاجِ گردان و بپوشان، پس بر

: گویدشود و سپس میپوشانده میکرامت و بزرگواری به او  آن را بیشتر کن، پس لباسِ

سپس به او گفته شود. از او راضی شو، پس خدا هم از او راضی می ،من ای پروردگارِ

 .«گرددای به تو اضافه مییه، حسنهآقرآن بخوان و باال رو و با هر  :شود کهمی

 :فرمود ص* پیامبر 
« الم: »أَمثالها، َل أقولُ  بعشر لهُ بِه حسنة والحسنةُ مْن قرأَ حرفًا مْن کتاِب للاِ ف»

آن را  آلبانیبه روایت از ترمذی و ) «.َلم  حرف  و ميم  حرف  ولکْن ألف  حرف  وحرف  

 .(صحیح دانسته است

شود و هر ای نصیب او میآن حسنه یِوسیلهخدا بخواند به  هرکس حرفی از کتابِ»

یک حرف است بلکه  «الم»گویم که شود. نمیآن به ده برابر پاداش داده می یِهحسن

 .«یک حرف است «میم»یک حرف و  «الم»یک حرف و  «الف»

که چند آیه در قرآن است و در  –رحم کند به تو خدا تو را ببخشاید و  –پس ببین 

گردد. قدر عظیم و بزرگ میآن چه قرائتِ ن آیات چند هزار حرف وجود دارد و ثوابِای

 عظیم اوست. فضل خدا و احسان و نیکیِ این موضوع، دلیل بر وسعتِ

 :فرمایدمی خداوندِ متعال

ِ ٱبِفَۡضِل  قُلۡ ﴿ ا يَۡجَمعُ  ۦَوبَِرۡحَمتِهِ  للَّ مَّ لَِك فَۡليَۡفَرُحوْا هَُو َخۡيٞر مِّ
 [.32يونس: ] ﴾٣٥وَن فَبَِذَٰ

باید مردمان شادمان  –به همین )نه چیز دیگری(  –خدا  : به فضل و رحمتِبگو»

 .«آورندکه )از حطام دنیا( گرد می شوند. این بهتر از چیزهایی است
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 :آن به بهشت وعده داده شد اخالص را دوست داشت و به دلیلِ یِهسور (41

: من این سوره یعنی ،خدا ای رسولِ»ت: روایت شده است که مردی گف * از انس 

 :فرمود ص. پیامبر «، را دوست دارمقُْل هَُو للاُ أحد

)به روایت از ترمذی و بخاری در صحیحش آن را  .«إنَّ حبهَک إيهاها يدخلَک الجنهةَ »

 .(روایت کرده است ،(1)به صورت معلّق

 .«خواهد کرد بهشت این سوره توسط تو، تو را واردِ گمان دوست داشتنِبی»

دهد یا فضل و بزرگی کسی که با جان و مالش، قرآن را به دیگران یاد می( 42

 :کندبه این امر کمک می

 :فرمود ص* پیامبر 

 .()به روایت از بخاری .«علهمهُ خيُرکْم مْن تعلهَم القرآَن و»

 .«را بیاموزد و به دیگران یاد بدهدشما کسی است که قرآن  بهترینِ»

 :علم یا قرائت قرآن رفتن به مسجد برای آموختنِ بزرگیِفضل و ( 43

 :فرمود ص* پیامبر 
ِن أَيُُّكْم يُِحبُّ أَْن يَْغُدَو ُكلَّ يَْوٍم إِلَى بُْطَحاَن أَْو إِلَى اْلَعقِيِق فَيَأْتَِى ِمْنهُ بِنَاقَتَْيِن َكْوَماَويْ »

 .«فِى َغْيِر إِْثٍم َوَلَ قَْطِع َرِحمٍ 

 صبح به بطحان و عقیق برود و از آن جا بدونِ اوّلِدوست دارد که کدام یک از شما »

کوهان  بزرگْ خویشاوندی را قطع کند، دو شترِ یِهخدا کند یا یک رابط که نافرمانیِ این

__________________ 
تر و به صاورت متاوالی حاذف شاده     حدیث معلّق حدیثی است که از مبدأ سندش یک راوی یا بیش -1

هایش این است که کلّ سند غیر از صحابی یا صحابی و تاابعی حاذف شاده    باشد و یکی از صورت

باشد. حدیث معلّق مطلق ضعیف و مردود است ولی این نوع حدیث اگر در کتاب صحیح بخااری و  

شاود. )تیسایر   ن داده مای آمده باشد حکم به صحّت آ «قال و ذکَر و حکی»یِ جزم مثل مسلم با صیغه

 مصطلح الحدیث( )مترجم(.
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ما چنین  یِهمهخدا  ای رسولِ»با خود بیاورد؟ ما در جواب گفتیم: )بدست آورد و( 

 :. ایشان فرمودند«یمچیزی را دوست دار
ِ  ِكتَابِ  ِمنْ  آيَتَْينِ  فَيَتََعلَّمَ  اْلَمْسِجدِ  إِلَى أََحُدُكمْ  يَْغُدوَ  فأَلَنْ »  َوثاَلَث   نَاقَتَْينِ  ِمنْ  لَهُ  َخْير   للاَّ

)مسلم و أحمد آن را  «.اإِلبِلِ  ِمنَ  أَْعَداِدِهنَّ  َوِمنْ  أَْربَعٍ  ِمنْ  َخْير   َوأَْربَع   ثاَلَثٍ  ِمنْ  َخْير  

 .(لفظ این حدیث از روایت احمد استاند و روایت کرده

پس )بدانید که( هریک از شما اگر هر روز صبح به مسجد برود و دو آیه از کتاب »

سه آیه از سه شتر و آموختن  او از دو شتر و یاد گرفتنِ جل یاد بگیرد، برایِعزّ و خداوندِ

او از آن  بگیرد برایِ چهار آیه از چهار شتر و )به همین منوال( هر تعداد آیه )از قرآن( یاد

 .(1)«کوهان( بهتر است تعداد شتر )بزرگْ

: وادیی در مدینه است. «عقیق»مدینه و  : اسم مکانی در نزدیکیِ«انبطح»و 

یعنی شتری که کوهانش بزرگ است  «شتر کوماء»است و  «کوماء»آن  مفردِ  «کوْماوین»

یه از کتاب خدا یاد رود و دو آاین است که کسی که به مسجد می ،و معنی حدیث

بهتر باشد دو کوهان بزرگ می او از دو شتر که هریک دارایِ خواند برایِگیرد و یا میمی

است و سه آیه از سه شتر و چهار آیه از چهار شتر و پنجاه آیه از پنجاه شتر و هرچه 

 آن را بیشتر بیشتر یاد بگیرد و بخواند خداوند سبحانه و تعالی نیز ارزش و پاداشِ

 به این فضلِ –طاعتش توفیق دهد  خداوند من و تو را برایِ –گرداند. پس نگاه کن می

دهد و مقداری از وقت خود را در عظیم و خوشا به حال کسی که به این عمل اهمیّت می

چند ثانیه  حتّیکه پنج آیه باشد که  دهد ولو اینمیقرآن اختصاص  هر روز برای خواندنِ

 هایِرس است و چه فرصتزیادی که در دست هایِچه نعمتکشد. بیشتر طول نمی

 غافلیم.ها آن کنیم و ازرا ضایع میها آن زیادی که ما هر روز

__________________ 
در آن زمان، شترِ بزرگْ کوهان یکی از بهترین و ارزشمندترین اموالِ اعراب بود پاس منظاور از شاتر     -1

 بزرگ کوهان، مهمترینِ اموال در هر زمان است. )مترجم(.



 57  هایِ کسبِ ثواب و پاداشفرصت

 

خیر و ترساندن از گشودن درهای  درهایِ گشودنِ ،ترغیب و تشویق در( 44

 :شر و فتنه

 :فرمود ص* پیامبر 
جلَّ و عزَّ وبی لمْن جعلهُ للاُ لتلَک الخزائِن مفاتيُح، فطإنَّ هذا الخيَر خزائُن و»

)به روایت از  «.ويل  لعبٍد جعلهُ للاُ مفتاحاً للشَّرِّ مغالقًا للخيرِ ا للخيِر مغالقًا للشَّرِّ ومفتاحً 

 .(آن را حسن دانسته است آلبانیابن ماجه و 

باشد، کلیدهایی می ها دارایِهایی است و آن گنجگمان، این خیر به صورت گنجبی»

 شر قرار داده و وای به حالِ خیر و قفلِ او را کلیدِ ،وشا به حال کسی که خداوندپس خ

 .«شر و قفلی برای خیر گردانیده استای که خداوند، او را کلیدی برای بنده

 :ر حدیثی دیگر آورده و فرموده استرا د «طوبی»تفسیر معنای  ص* و پیامبر 
 «.تخرُج من أکمامهَا الجنهةثياُب أهِل عاٍم،  فی الجنهِة مسيرةُ مائة بی شجرة  وط»
 .(آن را حسن دانسته است «صحیح الجامع»در  آلبانید آن را روایت کرده و )احم

مسیر صد سال )راه رفتن(  یِهآن به انداز طوبی درختی است در بهشت که ارتفاعِ»

 .«شودآن ساخته می یِهبهشتیان از میو است و لباسِ

 :هامودن نیکیدر مورد چند برابر ن( 45

 :فرمایدکند میمتعالش روایت می در حدیثی که از پروردگارِ ص* پیامبر 
يهئاِت إِنَّ للاَ کتَب الحسناِت و» يعملها کتبها للاُ  فلمْ  ثمَّ بيهَن ذلَک فمْن همَّ بحسنةٍ السه

ةِ ئسناِت إلی سبعماجلَّ عندهُ عشَر حوللاُ عزَّ  هَاا کتبَ إْن همَّ بها فعملِهَ عندهُ حسنةً کاملةً و

 إْن همَّ و ةً کامل لها کتبها للاُ عنده  حسنةً مفلْم يع ضعٍف إلی أضعاٍف کثيرٍة وإْن همَّ بسيِّئةٍ 

 «.بها فعملها کتبها للا  سيِّئةً واحدةً 

و  فرشتگانها و گناهان را )در لوح المحفوظ( نوشت و آن را )برای خداوند، نیکی»

: هر کس تصمیم به انجام عمل نیکی گرفت ولی )به ان نموداین چنین بیآینده(  فینِمکلّ

 کار( بدان عمل نکرد، خداوند، آن را به عنوانِ اسباب و وسایلِ فراموشی و یا نبودنِ دلیلِ

آن گرفت و بدان عمل  نویسد و اگر تصمیم بر انجامِکامل )و انجام شده( می نیکیِ یک
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و یا تا هفتصد برابر و یا بیشتر )باتوجه به  عزّ و جل آن را به ده نیکی هم کرد، خداوندِ

گناهی کرد ولی )به  انجامِ نویسد و اگر قصدِشخص( می عملِ خود و اخالصِ خواستِ

ای کامل ترس و خوف از خدا( بدان عمل نکرد خداوند، آن را به عنوان حسنه دلیلِ

گناه برایش وند، فقط یک آن را کرد و بدان عمل هم کرد، خدا نویسد و اگر قصدِمی

 .. )متفّقٌ علیه(«نویسدمی

خدا و حریص بودن بر هدایت  فضل و بزرگی دعوت به سویِ در موردِ( 46

 :مردم

 :فرمود  به علی  صپیامبر 

 .)متّفقٌ علیه( «.للاِ ۡلْن يهدَی للاُ بَک رجالً واحداً خير  لَک مْن حمِر النهعمِ وَ »

تو از  تو هدایت کند، برایِ یِوسیلها به قسم به خدا که اگر خداوند فقط یک نفر ر»

 .«قرمز بهتر است شترِ

 :فوق( آمده است حدیثِ آخرِ طبرانی و حاکم )در قسمتِ و در روایتِ

ا طلعْت عليِه الشهمُس و غربتْ » که  :)شیخ باسم الجواهره گفته است «.خير  لَک ممه

 .(روایت شده حسن است طرقِ این حدیث از تمامِ

کرده )یعنی از هر چیز( بهتر  آنچه که خورشید بر آن طلوع و غروبتو از  برایِ»

 .«است

ها عرب ترین اموالِداشتنیترین و دوستقرمز که از نفیس : شترِیعنی «حمُرالنَّعمِ »و 

 بوده است.

 :رمودف ص* پیامبر 

هْم لهُ مَن اۡلجِر مثُل أجوِر مْن تبعهُ َلينقُص ذلَک مْن أجور مْن دعا إلی هدًی کانَ »

 .)به روایت از مسلم( «.شيئًا
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بهشت  هدایت )یعنی عملی که شخص را به سویِ هرکس )مردم را( به سویِ»

کم و  آنان تماماً و بدونِ کشاند( دعوت کند )و آنان از او پیروی کنند( اجر و پاداشِمی

 .«رسدکاست به او نیز می

 :فرمود ص* پیامبر 
َر للاُ ا» ٍه إلی قْ بَّ حامِل فِ رُ يٍه وٍه غيِر فقِ قْ بَّ حامِل فِ غها، فرُ مرأً سمَع مقالتی فبله نضَّ

 .آن را صحیح دانسته است( آلبانی)به روایت از ابن ماجه و  «.مْن هَو أفقه  منهُ 

کم و کاست و یا  شنود و آن را )بدونِمرا می خداوند نیکی کند با کسی که حدیثِ»

بر آن )علم و آگاه  علمی )یا حدیثی( که نا رساند زیرا چه بسا حاملِزیادی( به دیگران می

زو داناتر و علم )و یا حدیثی( که آن را به کسی که ا یا حدیث( باشد و چه بسا حاملِ

 .«رساندعالمتر است می

 :فرمود ص* پیامبر 

 .)به روایت از مسلم( «.أجِر فاعلهِ  مثلُ  مْن دلَّ علَی خيٍر فلهُ »

خیری راهنمایی کند )و او آن را انجام  عملِ دیگری را( به سویِ هر کس که )کسِ»

 .«رسدل، به او نیز اجر و پاداش میآن عم فاعلِ یهدهد( به انداز

کند و نیز کسی ای در اسالم ایجاد میحسنه کسی که سنّتِ فضل و بزرگیِ( 47

 :گرداندای را زنده میکه سنّت از بین رفته

 :فرمود ص* پیامبر 
أجُر مْن عمَل بها بعدهُ، مْن غيِر أْن نهةً حسنةً فلهُ أجرهَا ومْن سنَّ فی اإلسالِم س»

 .)به روایت از مسلم( «.ينقَص مْن أجورهْم شیء  

 ( پاداشِیِهبیند و )به اندازهرکس در اسالم، عملی نیکو وضع کند پاداش آن را می»

 .«گیردیکم و کاست، پاداش م دهند نیز بدونِکسانی که بعد از او آن کار را انجام می

دعوت به سوی خدا و  : هرکس به مردم، قرآن و ذکرها و نماز و اسلوبِیعنی

عمل نیک را یاد بدهد، به اذن خداوند، به  امر به معروف و انجامِ ظریفِ هایِروش
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 بیندقیامت در حالی که آن را می آورد و در روزهای عظیمی بدست میآن پاداش یِوسیله

آن اعمال( تا آن اندازه بزرگ و عظیم شده  او )در اثرِ ر و پاداشِکند که اجاصالً فکر نمی

 باشد، پس خوشا به حال علما و دعوتگران به سوی خیر و هدایت.

: گفته است «ُسبُُل السَّالم»در توضیحش بر این حدیث در کتاب  /صنعانی  ماما

 یت و ارشادِدیگران به انجام عمل خیر، و هدا آن، نشان دادن و دعوت کردنِ معنایِ»

ارشاد و هدایت کرده است، و موعظه و اندرز و  خیر است و از او طلبِ کسی که طالبِ

پیامبر از جانب  باشد. کالم همچون درّ و گوهرِعلوم سودمند می یادآوری و تألیفِ

دنیا و  هایش به سوی خیرِخداست، پس معانیش چه کامل و شامل و مبانی و هدایت

 ،شکار استآخرت چه قدر واضح و آ

 :یاد دادن کارهای خیر به مردم فضل و بزرگیِ( 48

 :فرمود صر ب* پیام

)به روایت از ابن  «.مْن أجِر العاملِ  مْن علهَم علًما فلهُ أجُر مْن عمَل بِه، َلينقصُ »

 .(آن را حسن دانسته است آلبانیماجه و 

کسی که  یِهانداز هرکس علمی به دیگران بیاموزد )و آنان به آن علم، عمل کنند( به»

ه آن عمل برد به صورتی که پاداش او از کسی که بکند اجر و پاداش میبه آن عمل می

 .«باشدکرده است کمتر نمی

 :فضل و بزرگی و واجب بودن امر به معروف و نهی از منکر در موردِ( 49

 :فرمایدمی خداوندِ متعال* 

وٰٓ ٱيَۡنهَۡوَن َعِن  لَِّذينَ ٱأَنَجۡينَا ﴿ يِسۢ بَِما َكانُوْا يَۡفُسقُوَن ظَلَُموْا بَِعَذاِبۢ بَ  لَِّذينَ ٱَوأََخۡذنَا  ءِ لسُّ

 [.613اۡلعراف: ] ﴾٦٥٣
کردند )از نمودند و آنان را( از بدی نهی میکسانی را که )دیگران را نصیحت می»

و بیشتر کردند فرمان می عذاب به دور داشتیم و از بال( رهانیدیم و کسانی را که )مخالفتِ
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نمودند، به خاطر وسیله بر خود و جامعه( ستم می ورزیدند و بدینو بیشتر گناه می

 .«سختی گرفتار ساختیم استمرار بر معاصی و نافرمانی به عذابِ

 :فرمایدمی خداوندِ متعال* 

 [.667هود: ] ﴾٦٦٥بِظُۡلٖم َوأَۡهلُهَا ُمۡصلُِحوَن  ۡلقَُرىَٰ ٱَكاَن َربَُّك لِيُۡهلَِك  َوَما﴿
ی که ری را به ستم نابود کند در حالهتو این چنین نبوده است که ش و پروردگارِ»

: یعنی عذاب این آیه[ گفته است که ]در موردِ /. ابن کثیر «مردمانش اصالحگر بوده باشند

رسد، آن اصالحگر باشند نمی به آبادی و شهری که ساکنانِگاه خداوند هیچ یِهو شکنج

 خداوندِ متعالآید زیرا آنان در نمی زمانی که ظالم و ستمگر نشوند بر سرِبلکه این کار تا 

 :فرمایدمی

ْا أَنفَُسهُمۡ  َوَما﴿ ِكن ظَلَُموٰٓ
هُۡم َولََٰ  [.616هود: ] ﴾ظَلَۡمنََٰ

 .«ردند بلکه به خود ستم نمودندآنان به ما ستم نک»

 :فرمود ص* پیامبر 

وشکنَّ للاُ يبعُث لي عِن المنکر أو نَّ نهوُ لتنَّ بالمعروِف والهذی نفسی بيدِه لتأمرُ وَ »

آن  آلبانی)ترمذی آن را حسن دانسته ولی  «.عليکْم عقابًا منهُ ثمَّ تدعونهُ فاليستجاُب لکمْ 

 .(را صحیح دانسته است

عروف و نهی از منکر سوگند به کسی که جانم به دست اوست که حتماً باید امر به م»

آن( بر شما فرو  اهد بود که خدا عذاب و عقابی )به دلیلِبسیار محتمل خو نمایید و إلَّا

هید ولی دعایتان مستجاب خواکنید و از او میآن( دعا می فرستد و بعد از آن )برای دفعِ

 .«گرددنمی

خدا با این  ای رسولِ»سؤال نمود و گفت:  صاز رسول خدا  لمنین زینب مؤال* امّ

 :ایشان فرمودند ،شویم؟ک میهالهم باشند که در میانمان، اصالحگران 
 «.نعْم. إذا کثَر الخبثُ »

 .«ری. هرگاه گناه و معاصی زیاد شودآ»

 :خودش را از دوزخ دور کرده است( 51
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 :فرمود ص* پیامبر 
نساٍن مْن بنی آدَم علی ستهيَن وثالثمائة مفصٍل فمْن کبهَر للا وحمَدللاَ إِنههُ خلَق کلُّ إ»

جراً عْن طريِق النهاِس أُو شوکةً أْو عظًما عْن واْستغفرللاَ و عزَل ح سبهَح للاَ وهلهل للاَ و

تِّيَن والثهالثمائةنهی عْن منکٍر عدطريِق النهاِس وأمَر بمعروٍف أْو   د ]تلَک[ السِّ

 )به روایت از مسلم( «.قد زخرح نفسهُ عِن النهارِ السهالمی[. فإنههُ يمشی يومئٍذ و]

مفصل خلق شده است پس هر کس به  511آدم بر یگمان هر انسانی از بنبی»

و  «للاُ  َلَّ إَل إلهَ »بگوید و  «ُدللِ ملحا» بگوید و «للا اکبر»مفصل  511آن  یهانداز

مردم  راهِ بگوید و سنگی یا خاری و یا استخوانی از سرِ «أستغفُر للاَ »و  «سبحاَن للاَ »

گمان در آن روز خود را ل ناپسندی کند بیبردارد و امر به انجام عمل نیکی یا نهی از عم

 .«دوزخ دور کرده )و نجات داده( است از آتشِ

 :[ أذیّت، از سر راه]هر چیز موجبِ فضل و بزرگی دور کردنِ( 51

 :فرمود ص* پیامبر 
کانْت تؤِذی قطعها مْن ظهِر الطهريِق  رأيُت رجالً يتقلهُب فِی الجنهِة، فِی شجرةٍ  لقدْ »

 .(روایت از مسلم)به  «لنهاسَ ا

کرد به درختی از سر راه که مردم را اذیّت می برداشتنِ مردی را دیدم که به دلیلِ»

 .«کردآن استفاده می تهایِاز لذّ ،بهشت رفته

 :فرمود ص* پیامبر 
ينَّ هَذا عِن المسلميَن َل علی ظهِر طريٍق. فقالَ  رجل  بغصِن شجرةٍ  مرَّ » ِ ۡلنحِّ : وللاه

 .)به روایت از مسلم( .«ةَ الجنه  يؤذيهْم. فأدخلَ 

که این را از سر  ،قسم به خدا»اد و گفت: شخصی گذرش بر درختی بر روی راه افت»

همین  . پس او را )به دلیلِ«را اذیّت نکندها آن اندازم تامیدارم و دور مسلمین بر می راهِ

 .«بهشت کرد کار( واردِ

 :نمایدبالحفاظت می گاههایِشخص در[ پرت نیک از ]افتادنِ کردارهایِ( 52

 :رمودف ص * پیامبر
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دقهالمعروِف تقی مصارَع السهوِء وا عُ ئصنا» بِّ وصلةُ خفيهاً  لصه تطفیُء غضَب الرَّ

نيا هْم أهُل معروٍف أهُل المعروِف فی الحِم تزيُد فی العمِر وکلُّ معروٍف صدقة والرَّ  ده

 .(آن را حسن دانسته است آلبانی)طبرانی آن را روایت کرده و  «.فی اآلخرةِ 

نماید و حفاظت می بال کارهای نیک از )افتادن شخص در( پرتگاههایِ انجامِ»

 کند و هر کارِرحم عمر را زیاد می یِهنشاند و صلپروردگار را می پنهانی خشمِ یِهصدق

 .«ا، نیکوحاالن در آخرت خواهند بودای است و نیکوکارانِ در دنینیکی صدقه

 :کنندبهشت می ساده هستند که انسان را واردِ صلت و عملِچهار خ( 53

  :فرمود ص* پیامبر 
 «َمْن أصبَح منکُم اليوَم صائماً؟»

 «امروز را با روزه شروع کرده است؟چه کسی از شما »

 .گفت: من حضرت ابوبکر 

 :پیامبر )در ادامه( فرمود
 «؟فمْن تبَع منکُم اليوَم جنازةً »

 «ای را تشییع کرده است؟جنازه روزچه کسی از شما ام»

 .گفت: من حضرت ابوبکر 

 :پیامبر فرمود
 «فمْن أطعَم منکُم اليوَم مسکينًا؟»

 «چه کسی از شما امروز مسکینی را طعام داده است؟»
 .گفت: من حضرت ابوبکر 

 :پیامبر فرمود
 «فمْن عاَد منکُم اليوَم مريضاً؟»

 «کرده است؟امروز، مریضی را عیادت چه کسی از شما »

 .گفت: من حضرت ابوبکر 

 :فرمود صپس پیامبر 
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 .)به روایت از مسلم( «.عَن فی امریٍء إَلَّ دخَل الجنَّةَ اجتمما»

این اعمال(  شوند مگر این که )شخص به سببِاین کارها در کسی با هم جمع نمی»

 .«شودبهشت می واردِ

ان هر کس در هر روز از زندگی گمبی»گفته است:  «اَلْمُفْهِم»در  /امام قُرطُبی 

 .«رسدم دهد به این اجر و پاداش میدنیاییش این اعمال را باهم جمع گرداند و انجا

بهشت  است که انسان را واردِاحسان به همسایه از چیزهایی نیکی و( 54

 :گرداندمی

 :فرمود ص* پیامبر 
 «.للاِ َل يُؤمنُ َوللاِ َل يُؤمُن، َوللاِ َليُؤمُن، وَ »

 «ن ندارد، قسم به خدا ایمان نداردقسم به خدا ایمان ندارد، قسم به خدا ایما»

 :. ایشان فرمودند«و چه کسی یا رسول خدا؟»گفته شد: 

 .)به روایت از بخاری( «.جارهُ بوائقهُ  الهذی َل يأمنُ »

 .«او در امان نباشد اش از شرِّکسی که همسایه»

 :فرمود ص* پیامبر 

 .)به روایت از مسلم( «.مْن َل يأمُن جارهُ بوائقهُ  َل يْدخُل الجنهة»

 .«شودشت نمیبه او در امان نباشد واردِ اش از شرِّکسی که همسایه»

: که توان گفتفوق می ها و شرهاست و برعکسِ: بوائق غائلهگفته است /ندوی  ماما

آن،  دلیلِ آن پاداش خواهد دید و اش نیکی و احسان کند، در برابرِهر کس با همسایه

کنند که نیکی به قرآن و سنّت است که بر این موضوع تأکید می صریح و آشکارِ نصوصِ

 .«شودپاداش داده می ،آن کارهای شایسته است که مسلمان در برابرِ همسایه جزوِ

 :عظیمش خدا و ثواب و پاداشِ دوست داشتن به خاطرِ فضل و بزرگیِ( 55

 :فرمود ص* پیامبر 
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 ظلَّ إَلَّ  َليوم أْيَن اْلُمتحابهوَن بجاللِی اْليوَم أظلُّهْم فی ظلِّی : يقوُل يوَم القيامةإنَّ للاَ »

 .)به روایت از مسلم( «.ِظلِّی

من  جالل و عظمتِ کجایند آنان که به خاطرِ»فرماید: قیامت می خداوند در روزِ»

من نیست آنان  یِهای جز سایهمدیگر را دوست داشتند؟ امروز، در روزی که هیچ سایه

 .«دهمخویش قرار می یِهرا در سای

 :فرمود ص* پیامبر 
: ا» مْن نوٍر يغبطهُم النهبيهوَن  لمتحابهوَن فی جاللی لهْم منابرُ قاَل للاُ عزَّ و جلَّ

هداءُ و هم آن را  آلبانیاین حدیث حدیثی است صحیح و  :)ترمذی گفته است که «.الشُّ

 .(صحیح دانسته است

جالل و عظمت و طاعت من  آنان که به خاطرِ»فرماید: زّ و جل میخداوند ع»

شهدا به حال آنان غبطه  دارند، منبرهایی از نور دارند که پیامبران وهمدیگر را دوست می

 .«خورندمی

 :گناهان مصافحه و دست دادن با همدیگر و بخشیده شدنِ( 56

 :فرمود ص* پیامبر 

)ترمذی آن را  «.َلَّ غفَر لهما قبَل أن يفترقاإفحاِن ْن مسلميِن يلتقياِن فيتصاما مِ »

 .(آن را صحیح دانسته است آلبانیحسن دانسته ولی 

هیچ دو مسلمانی نیستند که همدیگر را مالقات کنند و باهم دست بدهند مگر این »

 .«شوداز هم، گناهانشان بخشیده می که قبل از جدا شدنشان

 :ودفرم ص* پیامبر 
يحضَر دعاء ِن التقيا فأخذ أحدهما بيد صاحبه إَلَّ کاَن حقهًا علی للاِ أْن ما مْن مسلمي»

روایت کرده  «المسند»)آن را امام احمد در  «.يغفَر لهَُما حتهیهما و َل يفرَق بيَن أيديهما 

 .(باشدمی «صحیحٌ لغیره»و شعیب گفته است: این حدیث 
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دیگری را بگیرد  دستِها آن یکی از هیچ دو مسلمانی نیستند که باهم مالقات کنند و»

هایشان دست است بر خدا که دعایشان را مستجاب کند و بینِمگر این که حق )واجبی( 

 .«تا این که گناهانشان را ببخشاید جدایی نیفکند

یعنی حقّی است که خداوند سبحان لطف کرده و آن را اظهار  «کاَن حقهًا علی للا»و 

گوییم. و او را می او و حمد و ستایشِاست. پاک و منزّه است  کرده و بر خود قرار داده

 کند؛ و این ازاست که خدا دعایشان را مستجاب میاین  «هَمايحضُر دعاءَ » معنیِ

خدا اجتماع کلمه  کند که از اثرات دوستی به خاطرِین چیزهایی است که بیان میتربزرگ

 باشد.مسلمانان می محبت و موافقت و همراهی بینِ و الفت و دوامِ

نامحرم جایز نیست زیرا این عمل، شرعاً حرام  ا مصافحه و دست دادن با زنانِامّ

 :فرموده است صباشد؛ پیامبر می
 «.َل تحُل لهُ  ٍد خير  لهُ مْن أْن يمسَّ امرأةً ۡلن يطعَن فی رأِس رجٍل بمخيٍط مْن حدي»

 .(تآن را صحیح دانسته اس آلبانی)به روایت از رویانی و 

ین است که زن او بهتر از ا آهنی به سر مردی زده شود، برایِ اگر با یک سوزنِ»

 .«نامحرمی را لمس کند

 :فرمود ص* پیامبر 

)امام مالک آن  «.َلمرأٍة واحدةٍ  کقولی نهما قولی لمائِة امرأةٍ إالنِّساَء  إنِّی َل أصافحُ »

 .(آن را صحیح دانسته است آلبانیرا روایت کرده و 

بیعت(  من )در موردِ یِهدهم بلکه گفت)برای گرفتن بیعت(، با زنان دست نمیمن »

آنان کافی(  گرفتن بیعت از تک تکِ یک زن )و برایِ ام برایِگفته مانندِ ،برای صد زن

 .«است

 :اش او را خوشحال کندهر کس دوست دارد که کارنامه( 57

 :فرمود ص* پیامبر 
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هُ صحيفتهُ » شعب »)بیهقی آن را در  «.ستغفارِ ْر فيها مَن اَلفليکث مْن أحبَّ أْن تسره

 .(آن را صحیح دانسته است آلبانیروایت کرده و  «ایمان

اعمالش او را خوشحال نماید باید زیاد استغفار و  یِههر کس دوست دارد که کارنام»

 .«بخشش نماید طلبِ

 :شودمقداری آب وارد بهشت می یوسیلهیکی به ( 58

 :فرمود ص* پیامبر 
 حتهیرُف لهُ بِه غفههُ فجعَل ينَّ رجالً رأی کلبًا يأکُل الثََّری مَن العطِش فأخَذ خُ إ»

 .)به روایت از بخاری( «.فأدخلهُ الجنهةَ له فشکَر للاُ  أرواهُ 

خورد پس او کفشش را درآورد تشنگی، زمین را می مردی سگی را دید که از شدّتِ»

که آن را سیراب نمود. خداوند  به سگ، تا این آب دادنِآن شروع کرد به  یِوسیلهو به 

 .«بهشت نمود ر از او، او را واردِبرای تشکّ

 :وارد دوزخ شد اشهمسایه زن عابدی که به علت آزار و اذیتِ( 59

: ای رسول خدا گفته شد صبه پیامبر »روایت شده است که گفت:  * از ابوهریره 

دهد ولی کند و صدقه میگیرد و کار میا روزه میکند و روز رفالن زن شب عبادت می

 :فرمود ص. پیامبر «دهداش را با زبانش آزار میسایههم
 «.َل خيَر فيها، هی مْن أهِل النهارِ »

 .«باشددر او نیست و او جهنّمی میهیچ خیری »

خشک به  صدقه، پنیرِ خواند و به عنوانِواجب را می : و فالن زن، نمازهایِگفتند

 . «کندبخشد و کسی را اذیّت نمیمی گراندی

 :رمودف صمبر اپی

آن را  آلبانیروایت کرده و  «ادب مفرد»)بخاری آن را در  «.ةِ هَی منه أهِل الجنه »

 .(صحیح دانسته است

 .«او از بهشتیان است»
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 باشد که پنیر خشک است.می «ثور»جمع  «أثوار»و 

ایب است از چیزهایی است که مؤمنت در حالی که او غ دفاع از برادرِ( 61

 :نمایددوزخ را از تو دور می

 :فرمود ص* پیامبر 

)ترمذی آن را حسن  «. عن وجهِه النهاَر يوَم القيامةمن ردَّ عن عرِض أخيِه، ردَّ للاُ »

 .(آن را صحیح دانسته است آلبانیدانسته ولی 

 آتش را از او ،قیامت وزِ)مؤمنش( محافظت نماید، خداوند در ر برادرِ کسی که از آبرویِ»

 باشد. اهلل أعلم.: آوازه و شهرت میدر این جا «عرض». و منظور از «دور خواهد کرد

 :فرمود ص* پیامبر 

)ترمذی آن را  «.الجنهةَ  بيَن رجليِه، دخلَ  مْن وقاهُ للاُ شرَّ ما بيَن لحييِه و شرَّ ما»

 .(هم با او موافقت کرده است آلبانیحسن دانسته و 

زبانش و آنچه که در بین دو پایش )یعنی عورتش(  ر کس که خداوند، او را از شرِّه»

 .«شودبهشت می قرار دارد، نجات دهد، واردِ

 ، زبان است.«مابین اللّحیینِ»و مراد از 

 :مجلس یِهکفّار( 61

 :فرمود ص* پیامبر 
ذلَک: سبحانَک يقوَم مْن مجلسِه  مْن جلَس فی مجلٍس فکثَر لغطهُ، فقاَل قبَل أنْ »

أتوُب إليَک إَلَّ غفَر لهُ ما کاِن فی َل إله إَلَّ أنَت، أستغفُرَک و بحمدَک، أشهُد أنْ اللهمَّ و

 .(صحیح دانسته است آلبانی)ترمذی آن را روایت کرده و  «.مجلسِه ذلکَ 

که از آن مجلس زیاد حرف بزند، اگر قبل از این  ،هرکس در مجلسی بنشیند و در آن»

گویم و گواهی تو می تو پاک و منزّهی و من ستایشِ ،خداوندا»د بگوید: خارج شو

نمایم و به بخشش و مغفرت می به حقّی جز تو نیست، از تو طلبِ دهم که هیچ معبودِمی



 69  هایِ کسبِ ثواب و پاداشفرصت

 

بخشیده است حتماً آنچه )از گناه( که در آن مجلس داشته  «گردمتو باز می سویِ

 .«شودمی

 :دورویی نکوهشِ( 62

 :فرمود ص* پیامبر 

)به روایت از  «.هُؤَلِء بوجهٍ هيِن الهذی يأتی هُؤَلِء بوجٍه وذالَوجإنَّ مْن شرِّ النَّاِس »

 .مسلم(

رود )و با ای میعده ای پیشِمردم، انسان دوروست که به گونه گمان از بدترینِبی»

 .«ای دیگرای دیگر به گونهعدّه و بانماید( آنان رفتار می

 :نیچیتحریم سخن( 63

 :فرمود ص* پیامبر 

ام   َل يْدخُل الجنهةَ »  .)به روایت از مسلم( .«نمه

 .«شودبهشت نمی چینی واردِسخن هیچ انسانِ»

هم زدن روابط آنان مردم در بینشان با هدف ب سخنانِ بازگو کردنِ ،چینیو سخن

 باشد.می

زخ دو کند و سخنی که او را واردِبهشت می سخنی که انسان را واردِ( 64

 :گرداندمی

 :فرمود صپیامبر  *
باَلً يرفعهُ للاُ بها درجاٍت وإنَّ مْن رضواِن للاِ َل يلقی لها  إِنَّ العبَد ليتکلَُّم بالکلمةِ »

)به روایت از  «.مْن سخِط للاِ َل يلقِی لها باَلً يهوی بها فی جهنهمَ  العبَد ليتکلهُم بالکلمةِ 

 .بخاری(

د که خدا از آن راضی است و خود به )خوبیِ( آن گویگمان، عبد سخنی میبی»

رد و بآن، او را چندین درجه باال می یِوسیلهکند در حالی که خداوند به چندان فکر نمی
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گوید که خدا از آن ناراضی است ولی خود به )بدیِ( آن، چندان )برعکس( سخنی می

آن او را به دوزخ  یِلهوسیدهد( در حالی که خدا به کند )و بدان اهمیت نمیفکر نمی

 .«اندازدمی

 :فرمود ص* پیامبر 
ما بيَن المشرِق  ما يتبيَُّن فيها ينزُل بها إلَی النَّاِر أَبعدَ  إِنَّ اْلعبَد ليتکلهُم بالکلمةِ »

 .)متّفقٌ علیه( «ربِ غالمو

کند در حالی که ( آن تفکّر نمیبدِ گوید که در )زشتی و آثارِگمان عبد سخنی میبی»

 .«افتدمشرق و مغرب است می بینِ یِهآن به عمقی از دوزخ که بیشتر از فاصل یِوسیلهبه

بهشت  دل، از چیزهایی است که انسان را واردِ گیری و پاکیِآسان( 65

 :کندمی

نشسته بودیم؛ ایشان  صبا رسول خدا »روایت شده است که گفت:  * از انس 

 :فرمودند
 «ْن أهِل الجنهةِ م يطهلُع عليکْم اآلَن رجل  »

 .«شودی از بهشتیان بر شما وارد میهمین اآلن مرد»

یش را اهد و کفشیچکوضویش، آب از محاسنش می پس مردی از انصار که به دلیلِ

دیروز را  همان حرفِ صآن روز پیامبر  چپش آویخته بود وارد شد. فردایِ به دستِ

همان  صنیز پیامبر سوّم  رد شد. روزِو دوباره همان مرد، همانند بار قبل واتکرار کرد 

 صقبل، آن مرد وارد شد. وقتی که پیامبر  قبلش را تکرار کرد و باز همانندِ یِهگفت

یابد و حدیث ادامه می –تشریف بردند، عبداهلل پسر عمرو بن العاص به دنبال مرد رفت ...

انم تا ببینم که عملت تو بم خواستم که پیشِ»عبداهلل به او گفت:  –رسد که تا آن جا می

[ زیادی انجام دهی؛ پس چه چیست و به آن اقتدا نمایم ولی ندیدم که عمل ]و عبادتِ

 عملِ»آن مرد در جواب گفت:  «فرمود، رسانده است؟ صچیز، تو را به آنچه که پیامبر 

من چیزی جز آنچه تو دیدی نیست به غیر از این که من در دلم، ناخالصیی نسبت به هیچ 
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. «ورزمه کسی داده به او حسودی نمیز مسلمین ندارم و بر هیچ خیری که خداوند بیک ا

. )من این حدیث را «و را به آن مقام رسانده  است ...پس همین است که ت»عبداهلل گفت: 

براساس شرط شیخین،  :ام. شعیب گفته استمختصر از مسند امام احمد آورده به طورِ

 .«ادش صحیح استناس

به خوابم در حالی که نسبت شب می»تی دیگر آمده است که آن مرد گفت: یو در روا

 .«ای در قلبم نیستهیچ کس، کینه

: مرا از اعمال به ابوشبیر گفتم»بن دینار روایت شده است که گفت: ناز سفیا

: آنان عمل و عبادتشان کم بود ولی پاداششان زیاد. گفتم: گفت ،پیشینیانمان باخبر ساز

 .«دلهایشان سالمت و پاکیِ : به دلیلِگفت ین است؟چرا این چن

: که بعضی از فضال و بزرگان وقتی شودچیزی که در این مورد ذکر می چه زیباست

من و کسی را که به من ستم  ،خداوندا»گفتند: شنیدند پیوسته مینس را میا که حدیثِ

 رسدی به آن نمیکه کس ،و این چه فضلی است از جانب خداوند (1)نموده است ببخشای

مؤمنش، دلی پاک  سی متعالی داشته و نسبت به برادرانِفْمگر آن که ایمانش کامل شده و نَ

خداوندِ آن، تربیت کرده و به این کار وا داشته باشد.  و سالم داشته و نفسش را برایِ

 :فرمایدمی متعال

هَآٰ إَِلَّ  َوَما﴿ َّىَٰ هَآٰ إَِلَّ ُذو َحظٍّ َعِظيٖم َصبَُروْا َوَما يُلَقَّ  لَِّذينَ ٱيُلَق  [.53فصلت: ] ﴾٥٣ىَٰ

صبر و استقامت رسند مگر کسانی که دارای عظیم( نمی و به این خوی )و خلقِ»

ستوده(  بزرگی )از ایمان و تقوا و اخالقِ یِهرسند مگر کسانی که بهرباشند و بدان نمی

 .«داشته باشند

پخش  سلمانان و حرام بودنِم عیب و گناهانِ پوشاندنِ وجوب و بزرگیِ( 66

 :آن بدون ضرورت کردنِ

__________________ 
 . )مرتجم(.اللههُمَّ اْغفِْرلِی ولَِمْن ظَلَِمنی -1
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 :فرمایدمی خداوندِ متعال* 

ِحَشةُ ٱيُِحبُّوَن أَن تَِشيَع  لَِّذينَ ٱ إِنَّ ﴿ ۡنيَاٱَءاَمنُوْا لَهُۡم َعَذاب  أَلِيٞم فِي  لَِّذينَ ٱفِي  ۡلفََٰ  ۡۡلِٰٓخَرِةه ٱوَ  لدُّ

ُ ٱوَ   [.69نور: ال] ﴾٦٥يَۡعلَُم َوأَنتُۡم ََل تَۡعلَُموَن  للَّ

مؤمنان پخش گردد، ایشان  بزرگی در میانِ گمان کسانی که دوست دارند که گناهانِبی»

مرگبار  شوم و آثارِ داند )عواقبِدر دنیا و آخرت شکنجه و عذاب دردناکی دارند. خداوند می

 .«ها را(ستیگناهان و پ پخشِ مختلفِ )ابعادِ دانیدفحشا را( و شما نمی یِهاشاع

 :فرمود صبر * پیام

نيَا إَلَّ سترهُ »  .)به روایت از مسلم( «.فی اآلخرةِ  للاُ  َل يستُر عبد  عبداً فی الدُّ

پوشاند مگر این که خداوند ( عبد دیگری را در دنیا نمیهیچ عبدی )گناه و عیبِ»

 .«( او را در آخرت خواهد پوشاند)گناه و عیبِ

 فرمود: ص* پیامبر 
َل تتهبعوا إلی قلبِه، َل تؤُذوا المسلمين ولْم يدخِل اإليماُن ِه ويا معشَر مْن آمَن بلسان»

لْو فی عورتهُ يفضحهُ وَ مْن يتَّبِِع للاُ عوراتهْم فإنههُ مْن تتبهَع عورةَ أخيِه يتهبِع للاُ عورتهُ و

 .(آن را حسن دانسته است آلبانی)به روایت از ترمذی و  «.جوِف بيتهِ 

 ،اید در حالی که ایمان به قلبهایتان وارد نشده استن آوردهای کسانی که به زبان ایما»

آنان را فاش نکنید(  آنان نروید )و عیب و گناهانِ اسرارِ و به دنبالِمسلمانان را آزار ندهید 

مؤمنش انجام دهد خداوند نیز به دنبال اسرار و عیب و  زیرا هرکس این کار را با برادرِ

اش باشد خانه اگر در داخلِ حتّیبا او چنین کند، او را  رود و هرکس که خدااو می گناهِ

 .«کندرسوا می

بهشت برای کسی که جدال و جرّ و بحث را با این  ای که در اطرافِخانه( 67

 :باشد، ترک نمایدحقّ که بر 

 :ودفرم ص* پیامبر 
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فی وسِط  ببيتٍ أنا زعيم  ببيٍت فی ربِض الجنهِة لمْن ترَک المراَء َوإْن کاَن محقهًا و»

َن خلقهُ  الجنهِة لَمْن ترَک الکذَب َوإِْن کاَن مازًحا وبيٍت فی أعلَی الجنهةِ   )به «.لمْن حسه

 .(آن را حسن دانسته است آلبانیروایت از ابوداود و 

بهشت برای کسی که جدال و جرّ و بحث  ای را در اطرافِکنم خانهمن ضمانت می»

که بهشت برای کسی  ای را در وسطِاید و نیز خانههم باشد ترک نمحقّ را با این که بر 

که بهشت برای کسی  ای را در آن باالهایِبه شوخی ترک کند و نیز خانه حتّیدروغ را 

 .«خلق و خوی خود را نیکو گرداند

 : جدال.یعنی «المراء»و 

 :ضل و بزرگی اصالح روابط بین مردمف (68

 :فرمایدمی خداوندِ متعال* 

ِحۢ بَۡيَن  ۞َلَّ َخۡيرَ ﴿ هُۡم إَِلَّ َمۡن أََمَر بَِصَدقٍَة أَۡو َمۡعُروٍف أَۡو إِۡصلََٰ ن نَّۡجَوىَٰ فِي َكثِيٖر مِّ

لَِك  لنَّاِسه ٱ ِ ٱَمۡرَضاِت  ۡبتَِغآٰءَ ٱَوَمن يَۡفَعۡل َذَٰ النساء: ] ﴾٦٦٥فََسۡوَف نُۡؤتِيِه أَۡجًرا َعِظيٗما  للَّ

661.] 

یر و خوبی نیست مگر در نجواها و هایشان خپچدر بسیاری از نجواها و پچ»

ای یا اصالح بین مردم نیکو و پسندیده های کسی که به صدقه و احسان یا به کارِپچپچ

اش خدا انجام دهد خداوند به او پاد رضایِ دستور دهد. هرکس چنین کاری را به خاطرِ

 .«کندبزرگی عطا می

 :فرمود ص* پیامبر 
يَاِم وَ  ْن َدَرَجةِ ُرُکْم بِأَْفَضَل مِ أَلَ أُْخبِ » َدقَةِ الصِّ الَة َوالصَّ  «؟الصَّ

 «از روزه و نماز و صدقه باخبر نسازم؟ تربزرگ آیا شما را از چیزی»
 :. ایشان فرمودند«بلی»گفتند: 

)ترمذی آن را صحیح دانسته  «.القةُ حصالُح ذاِت البيِن، فإنَّ فساَد ذاِت البيِن هَی ال»

 .(است با  او موافقت کرده آلبانیو 

 .«دیگران کشنده و مرگبار است بینِ روابطِ گمان، بر هم زدنِمردم که بی بینِ روابطِ اصالحِ»
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 :روایت شده که فرمود صو از پیامبر 

ينَ عَر واْلحالقةُ َل أقوُل تحلُق الشَّ  ِهیَ »  آلبانی)به روایت از ترمذی و  «.لکِن تحلُق الده

 .(باشدمی (1)حسنٌ لغیره :که گفته است «التهرهيبصحيح التهرغيب و»در 

ین را سترد بلکه دگویم )و منظورم این نیست( که مو را مینمیرنده است؛ تُآن سُ»

 .«برد(سترد )و از بین میمی

 :فضل و بزرگی عیادت مریض (69

 :فرمود ص* پیامبر 
إْن َی ويمس حتهی، إَلَّ صلَّی عليِه سبعون ألَف ملٍک ا مْن مسلٍم يعوُد مسلماً غدوةً مَ »

 «.يصبَح وکاَن لهُ خريف  فی الجنهةِ  حتهیإَلَّ صلهی عليِه سبعوَن ألَف ملٍک  عشيهةً  عادهُ 
 .(آن را صحیح دانسته است آلبانیدانسته ولی )ترمذی آن را حسن می

مسلمانی برود مگر این که هفتاد  روز، به عیادتِ اوّلِهیچ مسلمانی نیست که در »

کند مگر این که فرستند و او را در شب عیادت نمیرود میهزار فرشته تا شب بر او د

 .«ستانی در بهشت خواهد بوداو بُ فرستند و برایِهفتاد هزار فرشته تا صبح بر او درود می

 میوه( است. چیدنِ ستان )یعنی جایِچیده شده یا همان بُ یِهمیو «خریف» و معنایِ

 :اذان و مؤذّنین فضل و بزرگیِ( 71

 :فرمود ص* پیامبر 
َن اثنتْی عشرةَ سنةً وجبْت لهُ ال» ی کلِّ يوٍم ستهوَن کتبْت لهُ فی تأذينِه فجنهةُ وـَمْن أذه

آن را صحیح دانسته  آلبانی)به روایت از ابن ماجه و  «.حسنةً ولکلِّ إقامٍة ثالثوَن حسنةً 

 .(است

__________________ 
حدیثِ ضعیفی است که طرق روایت آن زیاد باشد و سببِ ضعف آن، فسق و  «لغیرهِحسنٌ »حدیثِ  -1

حسانٌ  »یاباد کاه باه آن    یِ حسن ارتقاء میگوییِ او نباشد. چنین حدیثی به مرتبهگناهِ راوی یا دروغ

تار اسات.   از نظار مرتباه و اعتباار، پاایین     «حسن»شود و این نوع حدیث از حدیث گفته می «لغیره

 )مترجم(.
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گفتنش شود و برای اذان بهشت برای او واجب می ،هرکس دوازده سال اذان بگوید»
 .«شودقامه گفتنش سی حسنه نوشته میهر بار ا در هر روز، شصت حسنه و برایِ

 :فرمود ص* پیامبر 
نوَن أطوَ ا»  .)به روایت از مسلم( «.ُل النهاِس أعناقاً يوَم القيامةلمؤذه
 .(1)«قیامت از همه درازتر است گردن مؤذّنین در روزِ»

 :فرمود ص* پیامبر 
ُن يُ ا» )به روایت از طبرانی  «.مثُل أجِر مْن صلهی معه   أجرهُ ی صوتِه وغفُر لهُ مدلمؤذه

 .(آن را صحیح دانسته است آلبانیو 
شود و اجر و کند بخشوده میمؤذّن، متناسب با مسافتی که صدایش طی می گناهِ»

 .«خوانندانی است که با او نماز میکس اجر و پاداشِ یِهاو به انداز پاداشِ
به  دالرّحمن بن ابی صعصعه روایت شده است که ابوسعید خدری* از عبداهلل بن عب

 بینم که تو گوسفند و صحرا را دوست داری پس وقتی که در میانِمی»او گفت: 
ندا  نماز، اذان گفتی صدایت را به صورتِ یا در صحرایت بودی و برایِ –گوسفندانت 

هیچ انسان و هیچ چیزی  رسد هیچ جنّی ومؤذّن می بلند کن زیرا تا آن جا که صدایِ
. ابوسعید «دهدقیامت برایش شهادت می شنود مگر این که در روزِمؤذّن را نمی صدایِ
 .. )به روایت از بخاری(«امشنیده صخدا  من این سخن را از رسولِ»گفت: 

مؤذّنین در صورتی که  : خوشا به حالِگفته است /و استاد شیخ عبدالعزیز بن باز 
 .گو باشنداگر راست: یا این که گفته است –ند اخالص داشته باش

 :گردانددو رکعت نمازی که بهشت را واجب می( 71

 :فرمود ص* پیامبر 

__________________ 
هاا، بزرگاان و رؤساا را باه درازیِ گاردن توصایف       کند و عربدرازی گردن بر درازیِ قد داللت می -1

باشد و همین به عناوانِ  شان بر سایرِ مردم مینمودند و این دلیل بر بلندیِ آنان و علوِّ شأن و مرتبهمی

 شرف و بزرگواریِ آنان کافی است. )التّاج الجامع لألصول(. )مترجم(.  
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رکعتيِن يقبُل عليهما بقلبِه  ضوَء ثمَّ يقوُم فيْرکعُ ونکْم مْن أحٍد يتوَضأُ فيحسُن الَما م»

 .(ا صحیح دانسته استآن ر آلبانی)به روایت از ابوداود و  «.وجهِه إَلَّ قْد أوجبَ و

کاملی بگیرد سپس برخیزد و دو رکعت نماز  هیچ یک از شما نیست که وضویِ»

این که بهشت برایش  زمان( در آن حاضر نماید مگرخود را )هم بخواند که قلب و جسمِ

 .«گرددواجب می

 فوق به لفظِ گونه که در حدیثِشود، همان: بهشت برایش واجب مییعنی «أوْجَبَ»و 

 مام مسلم آمده است.ا

 :رفتن به مسجد فضل و بزرگیِ (72

 :فرمود ص* پیامبر 

ائيَن فی الظهلَ » ِر المشه )ابوداود آن را  «.بالنهوِر التهامه يوَم القيامةِ  ِم إلی المساجدِ بشه

 .(آن را صحیح دانسته است آلبانیروایت کرده و 

قیامت  کامل در روزِ ورِروند به نها، بسیار به مسجد میکسانی را که در تاریکی»

 .«بشارت ده

 :فرمود ص* پیامبر 

)متّفقٌ  «.راحَ  کلهما غدا أو َلً فی الجنهةِ زُ راَح، أعدَّ للاُ لهُ نُ  ْن غدا إلی المسجِد أَوْ مَ »

 .علیه(

دهد صبح یا شبانگاه به مسجد برود، هر بار که این کار را انجام می اوّلِهرکس که »

 .«گرداندآماده می ،پربرکت و استراحت طعامِ ی برای خوردنِاو منزلگاه خداوند برایِ

مهمان  ، رزق و روزی و طعام و چیزی است که برایِ«نزل»گفته است که:  /نووی 

 شود.ه میتهیّ

 :گیردخویش می یِههفت کس هستند که خداوند، آنان را زیر سای( 73

 :فرمود ص* پیامبر 
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عبادِة للاِ مام  عادل  و شابٌّ نشأَ فی َل ظلَّ إَلَّ ظلههُ: إظلهِه يوَم  يظلههُم للاُ فی سبعة  »

قَا عليِه، رجالِن تعالی ورجل  قلبهُ معلهق  فی المساجِد و تحابها فی للاِ اجتمَعا عليِه وتفرَّ

 إنهی أخاُف للاَ ورجل  تصدََّق بصدقةٍ  :امرأة  ذاُت منصٍب و جماٍل فقالَ  رجل  دعتهُ و

)متّفقٌ  «.رجل  ذکَر للاَ خالياً ففاضْت عيناهُ شمالهُ ما تنفُق يمينهُ وَم َل تعل یته حفأخفاها 

 .علیه(

او نیست  یِهای جز سایهفت نفر هستند که خداوند، آنان را در روزی که هیچ سایه»

 خداوندِ متعال عادل، جوانی که در عبادتِ گیرد: پیشوایِخود می یِه)یعنی روز قیامت( زیر سای

او بسته به مساجد  او بوده است(، و مردی که دلِ ست )و از ابتدا مشغول به عبادتِرشد کرده ا

شوند و به خاطر او او باهم جمع می کنند و برایِخدا با هم دوستی می است، و دو نفر که برایِ

( نامشروع ب و شریف و زیبا او را )به کارِسَشوند، و مردی که زنی صاحب نَاز هم جدا می

دهد ای می، و مردی که صدقه«ترسممن از خداوند می»لی او در جواب بگوید: دعوت کند و

 داند که دستِاوست نمی چپِ آن کس که در سمتِ حتّینماید که گونه آن را مخفی میو آن

کند و در کند، و مردی که خدا را تنها )و بدون شریک( یاد میاو چه چیز را انفاق می راستِ

 .«شوداز اشک، پر میآن، چشمانش  یِهنتیج

 :وضو فضل و بزرگیِ( 73

 :فرمود صمبر ا* پی
أَ فأحسَن الوضوَء خرجْت خطاياهُ من جسدِه » تخرج من تحت  حتهیَمْن توضه

 .)به روایت از مسلم( «.أظفارهِ 

از زیر  حتّیگناهان )صغیره( و خطاهایش از بدنش و کاملی بگیرد  هر کس وضویِ»

 .«شودهایش خارج میناخن

 :فرمود صپیامبر  *
أَ هکَذا» َم مْن ذنبِه و مْن توضه  «.التهُ ومشيهُ إلی المسجِد نافلةکانْت صغفَر لهُ ما تقده

 .)به روایت از مسلم(
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ای( که مرتکب شده بخشیده هرکس که این چنین وضو بگیرد آن گناهان )صغیره»

 .«گرددسجد )برایش( نافله محسوب میم شود و راه رفتن او به سویِمی

 : زیادی.یعنی «نافله»و 

 :شهادتین بعد از وضو گفتنِ فضل و بزرگیِ( 75

 :فرمود ص* پیامبر 
أُ فيحسُن الوضوَء ث» مَّ يقوُل حيَن يفرُغ مْن وضوئِه: أشهُد أْن َما منکْم مْن أحٍد يتوضه

دأشهُد أنَّ َلَ ألهَ إَلَّ للاُ وحدهُ َل شريَک لهُ و لهُ أبواُب  َلَّ فتحتْ إرسولهُ ا عبدهُ ومحمه

آن را صحیح دانسته  آلبانی)به روایت از ابوداود و  «.يدخُل مْن أيُّها شاءَ  الجنهِة الثهمانيةِ 

 .(است

گیرد و بعد از فراغت از آن بگوید: کاملی ب هیچ یک از شما نیست که وضویِ»

نیست، یگانه است و هیچ شریکی  به حقّی جز اهلل  هیچ معبودِدهم که گواهی می»

اوست، مگر این که درهای  یِهبنده و فرستاد صمحمّد دهم که رد و نیز گواهی میندا

 .«شودهرکدام که خواست، وارد آن میشود و از او باز می بهشت به رویِ یِههشتگان

 :فضل و بزرگی دو رکعت، نماز، بعد از وضو( 76

 :فرمود به بالل  ص* پیامبر 
ثنی بأرجی عمٍل عملتَ  ،يا باللُ »  هُ فی اإلسالِم. فإنهی سمعُت دفَّ نعليک بيَن يدیَّ حدِّ

 «.فی الجنهةِ 

 تو پایِ ای به من بگو که من صدایِبهترین عملی را که در اسالم انجام داده ،ای بالل»

 .«شنومرا قبل از خودم در بهشت می

و ام این است که در هیچ زمانی از شب بهترین  عملی که به نظر خودم انجام داده»: گفت

)و شده است  قدیرام مگر این که با آن وضو، آن مقدار نماز که برایم تروز، وضو نگرفته

 .(بخاری است . )متفقٌ علیه است و این، لفظِ«امخواندهتواناییِ انجام آن را دارم( 
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: «الدّفُّ»دست آوردن پاداش آن هست. به به : یعنی عملی که بیشترین امید«أرجی»

 آن بر روی زمین است. کفش و حرکتِ صدایِ :ت کهگفته اس /امام نووی 

 :مؤذّن و پاداش آن اذان به دنبالِ تکرار کردنِ( 77

 :فرمود ص* پیامبر 
الَ ِة وامَّ التَّ  ةِ وَ لدَّعْ ِه اذِ بَّ هَ رَ  مَّ للههُ مْن قاَل حيَن يسمُع النهداَء: ا» ا دمَّ حَ مُ آِت  ةِ مَ ائِ القَ  ةِ الصَّ

)به  «.، حلهْت لهُ شفاعتی يوَم القيامةِ هُ تَ دْ عَ ی وَ وًدا الهذِ مُ حْ اًما مَ قَ هُ مَ ثْ عَ ابْ ةَ ويلَ ضِ فَ الْ هَ وَ يلَ سِ وَ الْ 

 .ت از بخاری(یارو

ای پروردگار و  ،: خداونداشنود، بگویداذان را می هر کس هنگامی که صدایِ»

که ) صمحمّد آن وسیلت و فضیلت را به  ،صاحب این دعوت کامل و این نماز برپا شده

ای بهشت برای اوست( عطا کن و او را به آن مقام و منزلت پسندیده و شایسته منزلی در

در این صورت  ،بزرگ است( برسان شفاعتِ ای )که همان مقامِکه به او وعده داده

 .«گرددقیامت، روا می او در روزِ من برایِ شفاعتِ

 :مسواک فضل و بزرگیِ( 78

 :فرمود ص* پیامبر 

بِّ  مرضاة  و السهواُک مطهرة  للفمِ » آن را صحیح  آلبانی)به روایت از نسایی و  «.للرَّ

 .(دانسته است

 .«رضایت پروردگار است یهپاکیزگی دهان و مای مسواک، سببِ»

 :پنجگانه نمازهایِ فضل و بزرگیِ( 79

 :ودفرم ص* پیامبر 

لواُت الخمُس والجمعة إلَی الجمعِة کفهارة» )به  «.ئرُ لما بينهنَّ ما لْم تغَش الکبا الصه

 .روایت از مسلم(



 های کسب پاداشفرصت    81

 

گناهانی است  یِهدیگر، کفّار یِهجمع جمعه تا نمازِ پنجگانه و از یک نمازِ نمازهایِ»

 .«نشده باشدکبیره  گناهانِ انجام شده به شرطی که شخص، مرتکبِ ها،آن که در اثنایِ

ره توبه کبی یعنی انجام نداده باشد زیرا واجب است که انسان از گناهِ «لم تغشَ»و 

 کرده و برگشته باشد.

 :ر خروج از دوزخ[ برایش شهادت داد]ب صگوسفندی که پیامبر  چوپانِ( 81

صدای مردی را که در  صپیامبر »روایت شده است که گفت:  * از انس بن مالک 

 :فرمود صپیامبر  .«کبرأکبر، للا أللا »: گفتاو بود شنید که می مسیرِ
 «.علی الفطرةِ »

 .«رت )دین و اسالم و اهل فطرت( استطبر فاو »

 :فرمود صپیامبر  .«َلَ إلهَ إَلَّ للاُ » :سپس گفت
 «.خرَج مَن النهارِ »

 .«این جمله( از دوزخ خارج شد )با گفتنِ»

 ،پیامبر یِهه به فرموداو که باتوجّ آن مرد )برای دیدنِ آنان که با پیامبر بودند به سویِ

نماز  گوسفند است که چون وقتِ د؛ دیدند که یک چوپانِبهشتی بود( از هم پیشی گرفتن

: ابن گفته است /آن را صحیح دانسته و منذری  آلبانی. )«گویدمی رسیده ایستاده و اذان

مسلم نیز آمده  خزیمه آن را در صحیحش روایت کرده و به همین شکل در صحیحِ

 .(است

پایان نگاه کن و بدان که یب عظیم و پاداشِ به این فضلِ ،خداوند تو را رحمت کند

خالص و پاک و مخلصانه نیست؛ هنگامی که آن  عملِ قسم به خدا این پاداش، جز برایِ

او پرداخت به چیزی  سش به بزرگی یاد کرد و مخلصانه به عبادتِفْچوپان، خدا را در نَ

 خواهیم که فضلش گسترده است.بزرگواری می ما هم آن را از خداوندِ ،رسید که رسید

 :که تنهاست خواند در حالیکسی که در بیابانی نماز می فضل و بزرگیِ (81

 :فرمود ص* پیامبر 
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الةُ إذا کاَن الرَّ » أْ فإن لْم يجْد ماًء فليتي جُل بأرٍض قیٍّ فحانِت الصه فإْن أقاَم  مْ مه فليتوضه

)به روایت  «.رفاهُ ری طأقاَم صلهی خلفهُ مْن جنوِد للاِ ماَلَ يُ صلهی معهُ ملکاهُ وإْن أذهَن و

 .(آن را صحیح دانسته است آلبانید و از ابوداو

وضو بگیرد و اگر آبی هرگاه کسی )تنها( در بیابانی بود و وقت نماز رسید باید »

 یِهنماز گفت، دو فرشت یِهدست نیاورد باید تیمّم کند سپس اگر اقامه )برای وضو( ب

اذان بگوید و سپس اقامه، آن عدّه از  خوانند و در صورتی کهمحافظش با او نماز می

ص نیست پشت سر او نماز مشخ ،آن خداوند که دو طرفِ سربازان و مأمورانِ

 . «خوانندمی

آب و علف است، منذری هم، چنین نی زمین فالت و صحرای بیعبه م «القیّ»و 

 گفته است.

 :فرمود ص* پیامبر 
اَلةِ  يَُؤذِّنُ  اْلَجبَلِ  َشِظيَّةِ  سِ َرأْ  فِي َغنَمٍ  َراِعي ِمنْ  َربُّكَ  يَْعَجبُ » ُ  فَيَقُولُ  َويَُصلِّي بِالصَّ  للاَّ

: َعزَّ  اَلةَ  َويُقِيمُ  يَُؤذِّنُ  هََذا َعْبِدي إِلَى اْنظُُروا َوَجلَّ  لَِعْبِدي َغفَْرتُ  قَدْ  ِمنِّي يََخافُ  الصَّ

 .(صحیح دانسته است بانیآل)نسایی و ابوداود آن را روایت کرده و  «.اْلَجنَّةَ  َوأَْدَخْلتُهُ 

گوید و شکاف کوهی برای نماز اذان می گوسفندی که بر سرِ پروردگارت از چوپانِ»

گوید و اذان می ،من نگاه کنید یِبنده: به این فرمایدآید و میخواند خوشش میینماز م

 را واردِام را بخشیدم و او ترسد. من گناهان این بندهدارد و از من مینماز را به پا می

 .«بهشت نمودم

در حدیث فوق دقت کن؛  خداوندِ متعال یِهبه فرمود ،خداوند تو را رحمت کند

ین ترس، در ا و ثواب و پاداشِ «ترسداز من می»فوق، این است که:  حدیثِ یِهخالص

 «بهشت نمودم ام را بخشیدم و او را واردِاین بنده من گناهانِ»فرماید: آن جاست که می
فهمی که نجات و رهایی شود و میص میاخالص برایت مشخّ عظیمِ ب و پاداشِپس ثوا

گمان، کسی که از اخالص محروم شده آید و بیاخالص به دست می یِوسیلهفقط به 

 کند.باشد، نجات و رهایی پیدا نمی
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از خود در نهان و  ظنّ به خود و پرهیز و تقوایِ خود و حسنِ محبّتِ ،خداوندا

 به ما عطا کن که تو بخشنده و بزرگواری.آشکارا را 

 :فضل و بزرگی نمازهای صبح و عصر( 82

 :فرمود ص* پیامبر 

 .)متّفقٌ علیه( «.مْن صلهی البرديِن دخَل الجنهةَ »

 .«شودبهشت می صبح و عصر را بخواند واردِ هر کس نمازِ»

 یعنی نماز صبح و عصر. «البَرْدَیْن»و 

 :فرمود ص* پیامبر 

العصر. یعنی الفجر و ...«النهاَر أحد  صلهی قبَل طلوع الشهمِس و قبَل غروبِهَا  لْن يلجَ »

 .)به روایت از مسلم(

نماز )صبح و عصر( بخواند  ،آن خورشید و قبل از غروبِ کسی که قبل از طلوعِ»

 .«شوددوزخ نمی هرگز وارد

 :فرمود ص* پیامبر 

ةِ » بَح فهَو فی ذمه  .روایت از مسلم()به  .«للاِ  مْن صلهی الصه

 .«خداست یِهاو بر عهد محافظت و نگهداریِ ،صبح را بخواند هر کس که نمازِ»

 :، سالمتی است از نفاقءصبح و عشا حضور یافتن در نمازِ( 83

 :فرمود ص پیامبر* 
يعلموَن ما فيها لْو ليَس صالة أثقَل علی المنافقيَن مْن صالِة الفجِر والعشاِء و»

 .)متّفقٌ علیه( «.الْو حبوً ۡلتوهما و

دانستند عشاء گرانتر نیست و اگر می صبح و نمازِ منافقان از نمازِ هیچ نمازی برایِ»

خیز هم اگر شده، در آن حضور سینه که در آن، چه )خیر و پاداشی( است، به حالتِ

 . «رساندندتند و آن را به انجام مییافمی
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های رهایی از نفاق، حضور در نهحدیث فوق، این است که از نشا برعکسِ مفهومِ

 أعلم. اهللُباشد. ومی خداوندِ متعال رضایِ صبح و عشاء برایِ جماعتِ نمازِ

 :گرددکس نماز را ترک کند کافر میی هرکلّ به طورِ( 84

 :فرمود ص* پیامبر 

الةُ بينالعهُد الهذی بيننا و» ترمذی آن را حسن دانسته ) «.فمْن ترکها فقْد کفرَ  هُم الصه

 .(آن را صحیح دانسته است آلبانیولی 

آنان )یعنی کفّار( است )انجام( نماز  ( بین ما و بینِفاصلِ عهد و پیمانی که )حدِّ»

 .«هرکس آن را ترک کند کافر شده استباشد. پس می

 :مودفر ص* پیامبر 

الةِ » جِل وبيَن الشهرِک والکفِر ترُک الصه  )به روایت از مسلم( «.بيَن الره

 .(1)«نماز است ترکِ ،شخص و شرک و کفر ( بینِیِه)فاصل»

روایت شده که او از پیامبر نقل کرده است که روزی پیامبر ب* از عبداهلل بن عمرو 

 :از نماز یاد کرد و فرمود ص
مْن لْم يحافْظ عليها لْم رهانًا و نجاةً يوَم القيامِة وبمْن حافظَ عليهَا کانْت لهُ نوًرا و »

أبیِّ يوَم القيامِة مَع قاروَن وفرعوَن وهاماَن و کانَ َل برهان  و َل نجاة، و لهُ نور  و يکنْ 

اعتمادند و  آن، همه قابلِ و هیثمی گفته است که رجالِ ،احمد)به روایت از  «.بِن خلفٍ 

 .(شعیب آن را حسن دانسته است

 یِهیاو نور و برهان و ما قیامت برایِ هر کس بر آن محافظت نماید، نماز در روزِ»

نجاتش خواهد بود و کسی که بر آن محافظت نکند هیچ نور و برهانی نخواهد داشت و 

 .«اهد بودقیامت با قارون و فرعون و هامان خو نجات پیدا نخواهد کرد و در روزِ

 :منافق است یِهجماعت، قویترین نشان نمازِ ترکِ( 85

__________________ 
 گردد. )مترجم(.رود و کافر میپس هرکس نماز را ترک کند، آن فاصله از بین می -1
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دیدی که [ ما را میصر ]در زمان پیامب»ابن مسعود روایت شده است که گفت:  * از

کرد جماعت تخلّف نمی هیچ کس غیر از منافقی که نفاقش معلوم و آشکار بود از نمازِ

 گرفتند و او را در صفِاو را از دو طرف می دستانِ شخص، زیرِ در صورت ناتوانیِ حتّی

 .. )به روایت از مسلم(«دادندجماعت قرار می

 :حرام )امام(اإل ةتکبیر هنگامِرسیدن به جماعت در  فضل و بزرگیِ( 86

 :فرمود ص* پیامبر 
التهکبيرةَ اۡلولی کتَب لهُ براَءتاِن: يدرُک  لهی للِ أربعيَن يوًما فی جماعةٍ مْن ص»

آن را حسن دانسته  آلبانی)به روایت از ترمذی و  «.مَن النهفاقِ  مَن النهاِر و براَءة   براَءة  

 .(است

اوّل ای که به تکبیر جماعتی نماز بخواند به گونهخدا، چهل روز در  هر کس برایِ»

برائتی از دوزخ و : رهایی و شودوشته میحرام( برسد دو برائت برای او ناإلة)یعنی تکبیر

 .«برائتی از نفاق

 اوّلِجامع( در  جمعه و رفتن برای آن )به مسجدِ نمازِ فضل و بزرگیِ( 87

 :بامداد و اجر و پاداشی که دارد

 :فرمود ص* پیامبر 
َر وابتکَر و» َل يوَم الجمعة واغتسَل و بکه َن اإلماِم مشی ولْم يرکْب ودنا مِ مْن غسه

)ابن ماجه آن را  .«قيامهَافاستمَع ولْم يلُغ کاَن لهُ بکلِّ خطوٍة عمُل سنٍة، أجُر صيامها و

 .(آن را صحیح دانسته است آلبانیروایت کرده و 

آن  بامداد )برای ادایِ اوّلِغسل کند و در جمعه سرش را بشوید و  هرکس در روزِ»

امام نیز دست یابد و خود را به او نزدیک گرداند  یِخطبه اوّلِجامع( برود تا به  به مسجدِ

مسجد جامع  بیهوده نگوید، با هر قدمش )که به سویِ و به او گوش فرا دهد و سخنِ

 .«آن را خواهد داشت هایِشب روزه و قیامِ یک سال و پاداشِ دارد( عبادتِبرمی
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سالمت کامل، و خداوند بقای او را بر بهترین عمل  –من این حدیث را از پدرم 

من او را پاداش دهد و عاقبت ما و او و  خداوند به جایِ آموختم. –طوالنی گرداند 

 مسلمانان را نیکو گرداند. آمین. تمامیِ

 :عملی مکتوب در علیّین( 88

 :فرمود ص* پیامبر 
مْن أجرهُ کأجِر الحاجِّ المحرِم، وَ ، فتوبةٍ مک مْن بيتِه متطههًرا إلی صالةٍ  رجَ مْن خ»

حی َل ينصبهُ إَلَّ إياهُ  فأجرهُ کأجِر المعتمِر، و صالة علی أثِر  خرج إلی تسبيِح الضه

آن را حسن دانسته  آلبانی)به روایت از ابوداود و  «.َل لغو  بينهما کتاب  فی عليهينَ  صالةٍ 

 .(است

اش ( نمازی واجب از خانهجماعتِ ر و با وضو برای )ادایِس، پاک و مطهّهرک»

در حال احرام است و کسی که از منزلش  یک حاجیِ یِهاو به انداز خارج شود، پاداشِ

آن، او را از خانه بیرون نیاورده باشد،  نماز چاشتگاه بیرون آید و چیزی غیرِ انجامِ به نیّتِ

 ای به جا آورده باشد و یک نماز به دنبالِکسی است که عمره پاداشِ او همانندِ پاداشِ

 .«است «علیّین»در ای صورت نگیرد، نوشتهها آن ای در بینِبیهوده نمازی دیگر که سخنِ

خویش  یِهشود و به خواستآن نومید نمی یِهبزرگی که گویند دعایِ( 89

 :رسدمی

 :فرمود ص* پیامبر 
: َل إلهَ إَلَّ أْنَت سبحانََک إنهی کنُت مَن فی بطِن الحوتِ  هوَ ا والنهوِن إذ دعَ ةُ ذیدعوه »

)به روایت از  «.ْم يدُع بها رجل  مسلم  فی شیٍء قطُّ إَلَّ استجاَب للاُ لهُ ـالظهالميَن. فإنههُ ل

 .(آن را صحیح دانسته است آلبانیترمذی و 

: بود که گفت این ،آن ماهی بود و دعا کرد یونس وقتی که در شکمِ حضرتِ دعایِ»

هیچ  ،ستمکاران گشتم یِرهجز تو نیست، تو پاک و منزّهی. من از زمی به حقّ هیچ معبودِ
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هیچ چیزی نخوانده است مگر این که  انسان مسلمانی این دعا را هیچ وقت و در موردِ

 .«داوند، دعایش را مستجاب کرده استخ

 :دهددعا را توضیح می استجابتِ حدیثی که چگونگیِ( 91

 :نقل کرده است که فرمود صروایت شده که از پیامبر  * از ابوسعید خُدری 
أْن يجعَل  ا: إمَّ إحدی ثالثٍ رحٍم إَلَّ أعطاهُ  ما مْن مسلٍم يدعو ليَس بإثٍم وَل بقطيعةِ »

ا أْن يدهخرها لهُ فی اآلخرِة و لهُ دعوتهُ و ا أن يدفَع عنهُ مَن السهوِء مثلهاإمه بخاری ) «.إمه

 .(آن را صحیح دانسته است آلبانیادب مفرد، آن را روایت کرده و  در

کند مگر خویشاوندی نباشد، نمی یِهرابط گناه یا قطعِ هیچ مسلمانی، دعایی که برایِ»

: یا این که دعایش مستجاب کندمورد )زیر( را به او عطا می این که خداوند، یکی از سه

دهد )و در آن جا متناسب با آن، به او نعمت گردد یا آن را برای آخرتش قرار میمی

 .«گرداندآن را از او دفع می برد( یا این که بدیی مثلِاش را باال میدهد و درجهمی

 :شیطان محفوظ شدن از شرِّ در موردِ( 91

 :فرمود ص* پیامبر 
جيبوجهِه الکريِم و سلطانِه القديِم مِ أعوُذ باللِ العظيِم و» فإذا قاَل  ِم،َن الشهيطاِن الره

آن را  آلبانی)ابوداود آن را روایت کرده و  «.: حفظَ منهی سائَر اليومِ ذلَک، قاَل الشهيطانُ 

 .(صحیح دانسته است

اش از همیشگی اش و قدرتِبسیار بخشنده بزرگ و وجودِ رم به خداوندِبپناه می»

روز، او  یِهبقیّ: گویدخص، این را بخواند شیطان میشکه رجم شده. و هر وقت  شیطانِ

 .«از من حفظ شد

 :فرمود ص* پیامبر 
ةَ : بِسِم للاِ مْن قاَل إذا خرَج مْن بيتهِ » إَلَّ باللِ، يقاُل   توکهلُت علی للاِ، َل حول وَل قوه

: کيَف لَک لشهيطاُن فيقوُل لشيطاٍن آخرَ تنحی عنهُ الهُ حينئٍذ: کفيَت ووقيَت وهديَت و
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گونه که )ابوداود آن را با اِسناد حسن روایت کرده، همان «؟وقیَ برجٍل قد هدَی وکفَی و

 .(بدان اشاره کرده است «تحفة اۡلخيار»در  /ابن باز  عالّمه

ل کردم به او، هیچ : به نام خدا، توکّرفتن از خانه بگویدهرکسی که در هنگام بیرون »

: شودم به او گفته میدر این هنگا ،( اوتوانایی و نیرویی نیست مگر با )توانایی و نیرویِ

این دعا( تو کفایت شدی و محافظت شدی و هدایت شدی و شیطان از او  یِوسیله)به 

: با مردی که هدایت شده و کفایت شده گویدشود پس به شیطان دیگری مییدور کرده م

 .«کنی(؟ای )و با او چه کار میونهو محفوظ گشته است چگ

 :دعا فضل و بزرگیِ( 92

 :فرمود ص* پیامبر 

آن  آلبانی)به روایت از ابن ماجه و  .«ليَس شیء  أکرَم علی للا سبحانهُ مَن الدُّعاءِ »

 .(را حسن دانسته است

 .«تر نیستگرامیسبحان از دعا  هیچ چیزی برای خداوندِ»

 

 

 

 

 

 :دعایی بزرگ بعد از بلند شدن از رکوع( 93

 صپیامبر سرِ روزی پشتِ»فت: روایت شده است که گ * از رفاعه بن رافع الزّرقی 

سمَع للا لمْن » :ه سرش را از رکوع بلند کرد فرمودخواندیم. ایشان وقتی کنماز می

 :مردی گفت ،آن یِه، و در ادام«حمدهُ 
 «.لَک الحمُد حمًدا کثيًرا طيهبًا مبارًکا فيهربهنا و»
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مبارک  حمدی فراوان و پاک وتو است  و حمد و ستایش فقط مخصوصِ !پرودگارا»

 .«در آن

 :که پیامبر از نماز خارج شد فرمودوقتی 
 «مِن المتکلهُم؟»

 )آن دعا( که بود؟ یِگوینده

 :فرمود ص. پیامبر آن شخص گفت: من

لُ لقْد رأيُت بضعةً و»  .)به روایت از بخاری( «.ثالثيَن ملًکا يبتدرونها أيههْم يکتبها أوه

ل، آن گرفتند تا ببینند کدامشان اوّسی و چند فرشته را دیدم که از همدیگر پیشی می»

 .«نویسدرا می

کنند و با این کارشان، این رفتن به سجده عجله می نمازان برایِولی بعضی از پیش

 کنند.خوانند سلب میسرشان نماز می عظیم را از خود و آنان که پشتِ فضلِ

 :بهترین دعا (94

ای »آمد و گفت:  صخدا  رسولِ مردی پیشِ»روایت شده که گفت:  ز انس * ا

 :فرمود صپیامبر  «دعا بهتر است؟خدا کدام  رسولِ
نيا واآلخرةِ »  «.سِل للاَ العفَو والعافية فی الده

 .«گذشت )ازگناهانت( و سالمتی در دنیا و آخرت را از خداوند بخواه»

پیامبر  «خدا کدام دعا بهتر است؟ ای نبیِّ»گفت:  آن روز، دوباره آن مرد آمد و فردایِ

 :فرمود ص
نيا واآلخرةِ » نيا واآلخرِة فإذا أعطيَت العافيةَ فی الده فقْد  سِل للاَ العفَو والعافيةَ فی الده

 .(گفته که صحیح است آلبانیمفرد روایت کرده و  )بخاری آن را در ادبِ .«أفلحتَ 

نیا و آخرت را از خداوند بخواه و هرگاه گذشت )از گناهانت( و سالمتی در د»

 .«ایت به تو داده شود، رستگار شدهسالمتی در دنیا و آخر

 :بنده به پروردگارش ین حالتِترنزدیک (95
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 :فرمود ص* پیامبر 

)به روایت از  «.أقرُب ما يکوُن العبُد من ربهِه و هَو ساجد  فأکثُروا فيِه الدهعاءَ »

 .مسلم(

جده است بنده نسبت به پروردگارش در حالی است که او در س نزدیکترین حالتِ»

 .«پس در آن، زیاد دعا کنید

 :قرض پرداختِبازدعای ( 96

معیّنی بسته بود و  وجهِ خود را در ازایِ آزاد کردنِ ای که قراردادِبه بنده * علی 

دهم که : آیا کلماتی را به تو یاد نش شکایت نمود، گفتاین و بدهکاریْداو از  پیشِ

صبر  کوهِ یِههایت به اندازبه من یاد داد که اگر آن را بخوانی و بدهی صخدا  رسولِ

 :و در ادامه گفت: بگو !.نمایدتو ادا می باشد، خداوند، آن را به جایِ

)ترمذی آن  «.اکَ وَ ْن سِ َک عْن مَ لِ ضْ فَ ِی بِ نِ نِ غْ أَ َک وامِ رَ ْن حَ َک عَ لِ الَ حَ ی بِ نِ فِ اکْ اللههمَّ »

 .(حسن دانسته است آلبانیوایت کرده و را ر

نیاز کن و( کفایت نما و با اللت، مرا از حرامت )بیحَ یِوسیلهتو خود به  ،خداوندا»

 .«نیاز فرماخودت بی فضل و کرمت مرا از غیرِ

 

 :خروس صدایِ شنیدنِ دعا در هنگامِ مستحب بودنِ( 97

 :فرمود ص* پیامبر 

 .)متّفقٌ علیه( .«سألوا مْن فضلِه، فإنهها رأْت ملًکافا إذا سمعتْم صياَح الدهيکةِ »

زیرا آن خروس، هرگاه صدای خروسی را شنیدید از فضل خداوند طلب کنید، »

 .«ای دیده استفرشته

 :سختی و بیچارگی بد و رسیدنِ به خدا از قضایِ پناه بردنِ( 98
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ه و درویشی و لیاز زیادی عا صرسول خدا »روایت شده که گفت:  * از ابوهریره 

دشمنان )و ذلیل شدن در مقابل آنان( به  بد و شاد شدنِ از سختی و بیچارگی و قضایِ

 .«ردبُخداوند پناه می

 :ص پیامبر بیشترین دعایِ( 99

 :این بود صبیشترین دعای پیامبر »روایت شده که گفت:  * از انس 

نيا حسنةً وفیالله »  .)متّفقٌ علیه( «.قنا عذاَب النهارِ و اآلخرِة حسنةً همَّ ربهنا آتنا فی الده

در دنیا به ما نیکی ده و در آخرت نیز نیکی عطا کن و  ،و ای پروردگار ما !خداوندا»

 . «دوزخ محفوظ دار ما را از عذابِ

 :پیامبر، قبل از رحلتش این بود روایت شده است که بیشترین دعایِ ل* از عایشه 

)به روایت از ترمذی  «.مْن شرِّ ما لْم أعملْ ا عملُت وی أعوُذ بَک مْن شره ماللههمَّ إنه »

 .(آن را صحیح دانسته است آلبانیو 

ام )و آنچه که انجام نداده ام و نیز از شرِّآنچه که انجام داده من از شرِّ ،خداوندا»

 .«برمدادم( به تو پناه مینجام میبایست امی

 :ت در دین خدااثبدعایی برای استواری و ( 111

 :فرمود صپیامبر  *

آن را صحیح  آلبانی)به روایت از ترمذی و  «.يا مقلهَب القلوِب ثبهْت قلبی علی دينکَ »

 .(دانسته است

 .«مرا بر دینت ثابت و استوار فرما قلبِ ،قلبها یِهای گردانند»

 :شودآن، باز می آسمان برایِ دعایی که درهایِ( 111

خواندیم مینماز  صداشتیم با پیامبر »: روایت شده است که گفت ب* از ابن عمر 

 :که یکی از حاضرین گفت
 «.أصيالً للاُ أکبُر کبيًرا، والحمُدللِ کثيًرا وسبحاَن للاِ بکرةً و»
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است و سپاس و ستایش فراوان برای او و  تربزرگ گمان از هر چیزبی ،خداوند»

 .«(ح و عصر )یعنی همیشهگویم( در هر صبخداوند پاک و منزّه است )و من تسبیح او می

 :فرمود صپیامبر 
 «کَذا؟مِن القائُل کلمةَ کذا و»

 «چه کسی بود که چنین و چنان گفت؟»

 :. ایشان فرمودند«من، ای رسول خدا»شخصی از حاضرین گفت: 
 «.بواُب الجنهةِ أُت لها، فتحْت لها عجب»

 .«ان برای آن )دعا( باز شداز آن تعجب کردم، درهای آسم»

شنیدم، آن دعا را ترک  صو من از زمانی که آن حدیث را از پیامبر »گفت:  ابن عمر

فاتحه  حرام و قرائتِاإلةتکبیر آنچه که بینِ در قسمتِ /. )به روایت از مسلم «نکردم

 .(شودخوانده می

 یِهاگر به انداز حتّیکه مسجدی بسازد  یای در بهشت برای کسخانه( 112

 :ای باشدپرنده جایِ

 :فرمود ص مبر* پیا

)به روایت از امام  «.مْن بنی مسجًدا ولْو لمفحِص قطاٍة بنی للاُ لهُ بيتًا فی الجنهةِ »

 .(آن را صحیح دانسته است آلبانیاحمد و 

خواره سنگْ جایی باشد که یک مرغِ یِهاگر به انداز حتّیهرکس مسجدی بسازد »

 .«کندای در بهشت بنا میانهاو خ کند، خداوند برایِگذاری در زمین میبرای تخم

گذاری تخم ،کند و در آنخواره حفر میسنگ یعنی جایی که مرغِ «مفحُص قطاةٍ »و 

 نماید.می

 :قبل از نماز صبح سنّتِ نمازِ فضل و بزرگیِ( 113

 :فرمودص * پیامبر 

نيا و ما فيهَا»  .)به روایت از مسلم( «.رکعتا الفجِر خير  مَن الده
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 .«یا و هر آنچه در آن است بهتر است( صبح از دن)سنّتِ دو رکعت نمازِ»

 صبح. قبل از نمازِ تِ: نماز سنّیعنی «رکعتا الفجر»و 

 :راتبه سنّتِ نمازهایِ ( فضل و بزرگی114ِ

 :فرمود ص* پیامبر 
اللهيلِة دخَل الجنهةَ: أربًعا قبَل الظُّهِر ی اثنتی عشرةَ رکعةً فی اليوِم ومْن ثابَر عل»

)به  «.رکعتيِن قبَل الفجرِ بعدهَا ورکعتيِن بعَد المغرِب ورکعتيِن بعَد العشاِء و ورکعتينِ 

 .آن را صحیح دانسته است( آلبانیروایت از نسائی و 

مداومت داشته باشد ز، روهر کس که بر خواندن دوازده رکعت نماز در هر شبانه»

عد از آن و دو رکعت ظهر و دو رکعت ب : چهار رکعت قبل از نمازِشودبهشت می واردِ

 .«صبح عشاء و دو رکعت قبل از نمازِ مغرب و دو رکعت بعد از نمازِ بعد از نمازِ

او  ای برایِ... مگر این که خداوند خانه»روایت دیگری از مسلم آمده است که: و در 

 .«شودای در بهشت برایش ساخته میهسازد و یا، ... مگر این که خاندر بهشت می

 :عظیم آن ظهر و پاداشِ سنّتِ نمازِ بزرگیِ فضل و( 105

 :فرمود ص* پیامبر 

مهُ للا علی النهارِ لی أربِع رکعاٍت قبَل الظُّهِر ومْن حافظَ ع» )به  «.أربٍع بعدها، حره

 .(آن را حسن دانسته است آلبانیایت از ترمذی و ور

ار رکعت بعد ( قبل از نماز ظهر و چهسنّتِ هر کس بر )خواندن( چهار رکعت )نمازِ»

 .«گردانددوزخ حرام می ( او را بر آتشِاز آن، مداومت داشته باشد خداوند )سوزاندنِ

 :گناه بعد از انجامِ دو رکعت نمازِ فضل و بزرگیِ( 116

 :فرمود ص* پیامبر 
 «.لهُ  ما مْن رجٍل يذنُب ذنبًا، ثمَّ يقوُم فيتطهَُّر ثمَّ يصلِّی، ثمَّ يستغفُر للاَ إَلَّ غفَر للاُ »

 .(آن را حسن دانسته است آلبانی)به روایت از ترمذی و 
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هیچ کسی نیست که گناهی مرتکب شود سپس برخیزد و وضو بگیرد و بعد نماز »

 .«بخشایدکه خداوند، او را می بخشش نماید مگر این بخواند و سپس از خدا طلبِ

 :در بهشت صهمراهی با پیامبر ( 117

 از تو»گفت:  صروایت شده است که او به پیامبر   * از ربیعه بن کعب األسلمی

 :فرمود صپیامبر  «خواهم که در بهشت با تو باشممی
 «أَو غيَر ذلَک؟»

 «خواهی؟دیگری هم می آیا چیزِ»

 :فرمود صپیامبر  «خواهمفقط همین را می»او گفت: 

 .)به روایت از مسلم( «.السهجودِ  فأعنهی علی نفسَک بکثرةِ »

یدن تو با خود )در بهشت( یاری گردان زیاد )در نماز( مرا برای همراه یِهپس با سجد»

 .«کن

 :العالمین سجده برای خداوند ربّ فضل و بزرگیِ( 118

عملی که او را وارد بهشت نماید یا  یِهروایت شده که دربار * از ثوبان 

 :ه او فرمودندود. ایشان در جواب بسؤال نم صترین عمل نزد خداوند از پیامبر محبوب
عَک للاُ بها درجةً َوحطَّ بها إَله رف للِ فإنهَک َل تسجُد للِ سجدةً  السُّجودِ  عليَک بکثرةِ »

 .)به روایت از مسلم( «.عنَک خطيئةً 

بری مگر این که خدا به ای نمیخدا سجده کن زیرا برای خدا هیچ سجده زیاد برایِ»

 .«کندبا آن، یک گناه از تو پاک میبرد و ی( تو را یک درجه باال مآن، )مقامِ دلیلِ

 :رمودف ص* پیامبر 
بها سيِّئةً ورفَع لهُ بهَا  عنهُ  محاما مْن عبٍد يسجُد للِ سجدةً إَلَّ کتَب للاُ بها حسنةً و»

آن را صحیح دانسته  آلبانی)به روایت از ابن ماجه و  «.، فاستکثروا مَن السُّجودِ درجةً 

 .(است
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رد مگر این که خداوند با آن، برایش بَای بِخدا سجده که برایِ هیچ عبدی نیست»

برد. پس ای باال می( او را درجهکند و )مقامِنویسد و گناهی از او پاک میای میحسنه

 .«خدا( سجده کنید زیاد )برایِ

 :چاشت فضل و بزرگی دو رکعت نمازِ( 119

 :فرمود ص* پیامبر 

حی إ» اب  َل يحافظُ علی صالِة الضُّ ابينَ  صالة و هیَ : »قال«. َلَّ أوه )به روایت  «.اۡلوه

 .(آن را حسن دانسته است آلبانیاز طبرانی و 

 «ه اوّاب و بسیار توبه کننده باشدکند مگر کسی کچاشتگاه مداومت نمی بر نمازِ»
 .«اوّابین است و این نماز، نمازِ»سپس فرمود: 

 :فرمود ص* پیامبر 

حی رکعت» آن  آلبانی)به روایت از بزار و  «.کتْب مَن الغافلينْم تُ ـيِن لَ إْن صلهيَت الضه

 .(را حسن دانسته است

 .«غافالن نوشته نخواهی شد یِهاگر دو رکعت نماز چاشت بخوانی از زمر»

 :شب قیامِ فضل و بزرگیِ (111

 :فرمود ص* پیامبر 
نيا واآلخرةِ للاَ خيرً ، َل يوافقها رجل  مسلم  يسأُل إنَّ فی اللهيِل لساعةً » إَلَّ  ا مْن أمِر الدُّ

 .()به روایت از مسلم .«أعطاهُ إيهاهُ وذلَک کلُّ ليلةٍ 

 گمان در شب، ساعتی هست که هیچ مسلمانی در حالی که خیر و نیکی در امرِبی»

کند مگر این که آن را به او عطا به آن برخورد نمی ،خواهددنیا و آخرت را از خدا می

 .«ت در هر شبی وجود داردو این حال کندمی

 :فرمود ص* پیامبر 
نيا وَ رأَ عشَر آياٍت فی ليلٍة کتَب لهُ قنطار  مَن اۡلجِر ومْن قَ » ما  القنطاُر خير  مَن الده

: إقرْأ وَ  ينتهی  حتهی آيٍة درجةً  َق بکلِّ ارْ فيها فإذا کاَن يوَم القيامِة يقوُل ربهَک عزَّ وجلَّ
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: يا ربِّ أنَت أعلُم.  عزَّ و جلَّ للعبِد: اِقبْض فيقوُل العبُد بيدهِ يقوُل للاُ  معهُ  إلی آخِر آيةٍ 

 .(آن را حسن دانسته است آلبانی )به روایت از طبرانی و «.يقوُل بهذِه الخلَد َو بهذِه النهعيمَ 

شود و هر کس در هر شب که ده آیه بخواند برای او یک قنطار پاداش، نوشته می»

بیاید قیامت  و وقتی روزِ ،ه در اوست بهتر )و بیشتر( استقنطار از دنیا و هر آنچ

تا این که  «وان و با هر آیه یک درجه باال رو)قرآن( بخ»گوید: پروردگارت )به او( می

او  «بگیر»: گویدخداوند عزّ و جل به او می ،رسدداند میوقتی به آخرین آیه که می

و تو داناتری )به این کار از ( را بگیرمدانم چه چیز )من نمی ،ای پروردگارم»گوید: می

 .«نگی و با این دست نعمت را )بگیر(با این دست، جاودا»فرماید: . خداوند می«من(

 راستت، جاودانگی و با دستِ یعنی با دستِ «اِقبضْ»گفته است:  / و شیخ آلبانی

 .چپت نعمت ]بهشت[ را بگیر

 :شب با وضو بودنِ فضل و بزرگیِ( 111

 :فرمود ص* پیامبر 

للههمَّ اغفْر لعبدَک فال يستيقظُ إَلَّ قاَل الملُک: ا مْن باَت طاهًرا باَت فی شعارِه ملک  »

با او موافقت کرده  آلبانی)ابن حبّان آن را صحیح دانسته و  «.فالٍن فإنههُ باَت طاهًرا

 .(است

ای در لباسش شب با او وضو داشته باشد )و خوابش ببرد( فرشته ،هرکس شب»

: گویده )قبل از آن(، آن فرشته میشود مگر این کماند و او از خواب بیدار نمییم

 .«زیرا که او، شب، با وضو بوده استات را ببخشای فالن بنده ،خداوندا

آن است که به بدن  و معنای والشّعار، لباس یا چیزی غیرِ»است: و منذری گفته 

 چسبد ]مثالً لباس زیر[.می

کند و در نتیجه پوشد و دعا میکند و لباس میو دعا می خوردغذا می( 112

 :شودبخشیده می

 :فرمود ص* پیامبر 
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رزقنيِه مْن غيِر حوٍل ذی أطعمنی هذا الطهعاَم ولحمُدللِ اله مْن أکَل طعاًما ثمَّ قاَل: ا»

ٍة غُ  رَ منهی وَل قوه َم مْن ذنبِه وما تأخه لحمُدللِ قاَل: اومْن لبَس ثوباً ف»، قاَل: «فَر لهُ ما تقده

ةٍ  الهذی کسانی هذا َم مْن ذنبهِ ، غُ الثهوَب ورزقينِه مْن غيِر حوٍل منهی وَل قوه فِر لهُ ما تقدَّ

ر وما »سن دانسته است، به غیر از زیادی آن را ح آلبانی)به روایت از ابوداود و  «.وما تأخَّ

 .(در دو موضع حدیث «تأخر

س و ستایش، مخصوص خداوندی است : سپاهر کس غذایی بخورد و سپس بگوید»

و نیرویی که این غذا را به من خوراند و آن را روزی من گردانید بدون )صرف( زحمت 

و هر کس اگر »و باز فرمود:  «شوداو بخشیده می یِهگذشته و آیند ف من، گناهانِراز ط

د و خدایی که این لباس را بر من پوشانی سپاس و ستایش برایِ: لباسی پوشید بگوید

 یِهمن، گناهان گذشته و آیند ( زحمت و نیرویی از طرفِروزی من گردانید بدون )صرفِ

 .«شوداو بخشیده می

 ذاکرین نوشته خواهد شد؟ یِهچگونه شخص، در زمر( 113

 :فرمود ص* پیامبر 
ُجُل أهلهُ مَن اللَّيِل فصلهيا » کريَن ِن جميًعا کتبَا فی الذهارکعتي –صلهی أو –إذا أيقظَ الرَّ

با او  آلبانیآن را صحیح دانسته و  /)به روایت از ابوداود و امام نووی  «.الذهاکراتِ و

 .(موافقت کرده است

جمع، دو رکعت نماز  هرگاه مرد، همسرش را در شب بیدار نماید و با حواسِّ»

 .«دشونذاکر نوشته می مردان و زنانِ یِهدر زمر –)یا به روایتی دیگر( بخواند  –بخوانند 

 :باشدشب می قیامِ نیّتی که معادلِ( 114

 :فرمود ص* پیامبر 
لی مِ هُ ومْن أتی فراشَ » َب يصبَح کت حتهیتهُ عينهُ بْ َن اللهيِل، فغلَ هَو ينوی أْن يقوَم فيصه

آن را  آلبانی)به روایت از ابن ماجه و  «.عليِه مْن ربههِ  لهُ ما نوی و کاَن نومهُ صدقةً 

 .(صحیح دانسته است
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آن را دارد که شب برخیزد و نماز  خوابش برود در حالی که نیّتِر کس به رختِه»

بخواند ولی خواب تا صبح بر چشمانش غلبه کند، آنچه که نیّت کرده برایش نوشته 

 .«گرددپروردگارش می او از طرفِ ای برایِشود و خوابش، صدقهمی

 :نمازی به ارزش صد هزار نماز( 115

 :فرمود ص* پیامبر 
 فی اهُ إَله المسجَد الحراَم وصالة  فيما سو ْن ألِف صالةٍ سجدی أفضُل مِ مفی  ة  صال»

 آلبانی)به روایت از ابن ماجه و  «.فيما سواهُ  المسجِد الحراِم أفضُل مْن مائِة ألِف صالةٍ 

 .(آن را صحیح دانسته است

م، و یک من از هزار نماز در مسجدی دیگر غیر از مسجدالحرا یک نماز در مسجدِ»

 .«نماز در مسجدی غیر آن، بهتر است نماز در مسجدالحرام از صدهزار

 :اشراق نمازِ فضل و بزرگیِ( 116

 :فرمود ص* پیامبر 
بَح فی جماعةٍ » تطلَع الشهمُس ثمَّ صلهی رکعتيِن،  حتهیثمَّ قعَد يذکُر للاَ  مْن صلهی الصه

ةٍ کانْت لهُ کأجِر حَ  ٍة تامه ٍة تامه ٍة وعمرٍة تامه آن را صحیح  آلبانی)به روایت از ترمذی و  «.جه

 .(دانسته است

صبح را به جماعت بخواند سپس بنشیند و مشغول ذکر خدا شود تا  هر کس نمازِ»

این که خورشید طلوع کند سپس دو رکعت نماز بخواند، اجری معادل با یک حج و 

 .«کامل خواهد داشت کاملِ کاملِ یِهعمر

 :اسالم بزرگ ارکانِ پاداشِ( 117

رسول  یک عرب صحرانشین پیشِ»روایت شده که نقل کرد که:  از ابو هریره * 

دهم به بهشت  مرا بر عملی که اگر آن را انجام ،ای رسول خدا»آمد و گفت:  صخدا 

 :. پیامبر فرمود«بروم راهنمایی فرما
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الةَ المکتوبةَ وتؤدهی الزه تعبُد للاَ َل » کاةَ المفروضةَ تشرُک بِه شيئًا وتقيُم الصه

  «.تصوُم رمضانَ و

واجب را  دهی و نمازهایِاو قرار نمی کنی و هیچ چیزی را شریکِخدا را عبادت می»

 .«گیریرمضان را روزه می پردازی و ماهِفرض را می آوری و زکاتِبه جا می

گاه بر این مقدار، چیزی اوست، هیچ قسم به کسی که جانم در دستِ»آن مرد گفت: 

 :فرمود ص. پیامبر «کاهمفزایم و چیزی از آن نمیامین

هُ أنْ »  .)متّفقٌ علیه( «.فلينظْر إلی هذا ينظَر إلی رجٍل مْن أهِل الجنهةِ  مْن سره

 .«ن مرد نگاه کندشود به ایبهشتی شاد میهر کس از نگاه کردن به مردی »

 :جماعت حضور در نمازِ از فضایلِ( 118

 :فرمود صمبر ا* پی
الهيُن، فقولوا إذا قالَ » : آمين، فإنههُ مْن وافَق اإلماُم: غيِر المغضوِب عليهْم وَل الضه

 .)متّفقٌ علیه( «.فَر لهُ ما تقدهم مْن ذنبهِ غُ  قوَل المالئکةِ قولهُ 

الهينُ يِر المغضوِب عليهْم وغ»: نماز گفتاه پیشهرگ»  «آمين»: ، شما بگویید«َل الضه

اش بخشیده گذشته فرشتگان همراه گردد تمام گناهانِ یِهاش با گفتزیرا هر کس که گفته

  .(1)«شودمی

جماعت نرود حاصل  این فضل و بزرگی برای کسی که به نمازِ ،و ای برادر مسلمانم

 گردد. واهللُ أعلم.نمی

 :زکات بیم دادن از ترکِ( 119

 :فرمود ص* پیامبر 

هُ طوقًا فی عنقِه شجاع  أقرُع وهَو لمالِه إَلَّ جعَل حقه ما مْن رجٍل لهُ مال  َل يؤدهی »

 : ثمَّ قرأَ مصداقهُ مْن کتاِب للاِ عزَّ و جلَّ « هَو يتهبعهُ يفرَّ منه  و

__________________ 
 گویند.می «آمین»یعنی فرشتگان هم در آن زمان  -1
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هُُم  لَِّذينَ ٱيَۡحَسبَنَّ  َوََل ﴿ ُ ٱيَۡبَخلُوَن بَِمآٰ َءاتَىَٰ هَُو َخۡيٗرا لَّهُم  بَۡل هَُو َشرهٞ لَّهُۡم   ۦِمن فَۡضلِهِ  للَّ

قُوَن َما  َمِة  ٱيَۡوَم  ۦبَِخلُوْا بِهِ َسيُطَوَّ آن را  آلبانی)به روایت از نسایی و  [.621آل عمران: ] ﴾ۡلقِيََٰ

 .(است 621 یهآل عمران آی یِهصحیح دانسته است و آیه سور

آن( را نپردازد مگر  آن )یعنی زکاتِ حقِّهیچ کس نیست که مالی داشته باشد ولی »

ای )از شدت سمّی بودن( افعی کرک ریخته طوقی در گردنش و مار ،این که از آن مال

. «نمایدمار تعقیبش می نکند و آآن فرار می شود که او از دستِوجود آورده میه برایش ب

 :عزّ و جلّ قرائت فرمود خداوندِ سپس مصداق آن را در کتابِ

خود بدیشان عطا کرده است بخل  که نسبت بدانچه خداوند از فضل و نعمتِآنان »

 آنان خوب است و به سودِ کنند( گمان نکنند که این کار برایِمال به در نمی )و زکاتِ ورزندمی

قیامت همان  شود. در روزِآنان تمام می آنان بد است و به زیانِ ایشان است بلکه این کار برایِ

 .«شوداسارت بر گردن( ایشان می )سنگینِ اند طوقِچیزی که بدان بخل ورزیده

 :ها و بیوگانیتیم کفالتِ یِفضل و بزرگ( 121

 :فرمود ص* پیامبر 

بهابِة و« أنا َوکافُل اليتيِم فی الجنهِة هکَذا» َج بينهماوَ الُوسطی َو أشاَر بالسه )به  .فره

 .روایت از بخاری(

و به  «ایمگیرد در بهشت، این گونهه مییتیمی را برعهد من و کسی که سرپرستیِ»

 را گشود.ها آن و بینِانگشت سبابه و میانی اشاره کرد 

 :فرمود ص* پیامبر 
 َوکالقائمِ  – قالَ  وأحسبهُ  –للاِ لمجاهِد فی سبيِل السهاعی علی اۡلرملِة والمسکيِن کا»

ائِم الهذی َل يفطرُ و يفترُ  َل الهذی  .)متّفقٌ علیه( «.کالصه

خدا مجاهد در راه  گیرد همانندِبیوگان و یتیمان را بر عهده می کسی که سرپرستیِ»

کسی است که پیوسته هر  و همانندِ -: آن( گفت یِهکنم که )در ادامو فکر می –است 

 .«گیردداری که هر روز، روزه میزهگذراند و نیز مانند روشب را به عبادت می
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 :فرزند فضل و بزرگیِ( 121

 :فرمود ص* پیامبر 
ينتفُع بِه أْو ولٍد  أو علمٍ  يةٍ صدقٍة جارانقطَع عملهُ إَلَّ مْن ثالٍث: إذا ماَت اإلنساُن »

 .)به روایت از مسلم( «.هُ لَ  صالٍح يدعو

: شود مگر سه چیزسد و قطع میراعمالش به پایان میهرگاه انسان فوت کرد، »

او  صالحی که برایِ شوند یا فرزندِمند میای جاریه یا علمی که دیگران از آن بهرهصدقه

 .«دعا کند

 :فرمود ص* پیامبر 
َ  إِنَّ » الِحِ  لِْلَعْبدِ  الدََّرَجةَ  لَيَْرفَعُ  َوَجلَّ  َعزَّ  للاَّ  هَِذهِ  لِى أَنَّى يَاَربِّ  :فَيَقُولُ  اْلَجنَّةِ  فِى الصَّ

آن را حسن  آلبانیامام احمد و ابن ماجه و شیخ  )به روایتِ «.لَكَ  َولَِدكَ  بِاْستِْغفَارِ  فَيَقُولُ 

 .(دانسته است

: ای گویدب( میبرد و او )با تعجّح را در بهشت باال میصال عبدِ یِهدرج ،خداوند»

: به فرمایداو می و خداوند در جوابِ «رسیده است؟ این از کجا به من ،پروردگارم

 یوسیلهبه »بیهقی آمده است:  . در روایتِ«تو بخشش فرزندت برایِ طلبِ یوسیله

 .«تو فرزندت برایِ دعایِ

که فرزندانشان را صالح تربیت نمایند تا به این است پس بر هر پدر و مادری الزم 

پدر و مادرش دعا کند  عظیم برسند و نیز شایسته است که هر فرزندی برایِ اجر و پاداشِ

شناسانه به پدر تواند حقترین چیزی است که یک فرزند میزیرا این کار، کمترین و ساده

 :فرمایدمی خداوندِ متعالو مادرش تقدیم کند. 

بِّ  َوقُل﴿  [.21اإلسراء: ] ﴾٤٥َكَما َربَّيَانِي َصِغيٗرا  ۡرَحۡمهَُماٱرَّ
آنان مرا از  گونه که آنان را ببخشای و رحمت کن همان ،ای پروردگارم :بگو»

 .«کوچکی تربیت نمودند

 :کسی که چند دختر داشته باشد و آنان را تربیت کند فضل و بزرگیِ (122
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  :فرمود ص* پیامبر 

، کنَّ لهُ ستراً مَن النهارِ مِن ابتلَی مِ » )متّفقٌ علیه و این  «.َن البناِت بشیٍء فأحسَن إليهنَّ

 .(مسلم است لفظ، لفظِ

چند دختر شدن، آزمایش گردد و او به آنان نیکی کند  صاحبِ یِوسیلههر کس به »

دوزخ  او حجاب و پوششی از آتشِ )و خوب، تربیتشان نماید(، آن دختران، برایِ

 .«گردندمی

 : هر کس که خدا او را آزمایش کرد.یعنی «َمن اْبتُلِیَ »و 

 :فرمود ص* پیامبر 

)به روایت  .و ضمَّ أصابعهُ « أنا َو هوَ  تبلَغا، جاَء يوُم القيامةِ  حتهیيتيِن رمْن عاَل جا»

 .از مسلم(

روز شوند، هرکس دو دختر داشته باشد و آنان را سرپرستی نماید تا این که بزرگ »

و دو انگشت دستش را به هم : این دوتاییم آید و )در آن روز( من و او همانندِقیامت می

 .«چسباند

این دو  ید و من و او همانندِآقیامت می : روزِیعنی «ابعهُ أص ضمَّ  وَ  –أَنَا و هوَ »

 انگشتیم.

 گفته است. /گونه که امام نووی دختر، همان : دو فرزندِیعنی «جاريتين»

مستمندی که دو دخترش را حمل  زنِ»یت شده که گفت: روا ل* و از عایشه 

کرد، پیش من آمد و من به او سه عدد خرما دادم. او به هریک از فرزندانش یک خرما می

دهان خودش بلند کرد تا آن را بخورد ولی دو دخترش  داد و یک خرما را هم به سمتِ

آن  است خود بخورد، بینِخوآن خرما را از او خواستند پس او هم آن خرمایی را که می

آن  عملِحالِ این زن مرا متعجّب نمود در نتیجه  (دو تقسیم کرد )و به آنان داد تا بخورند

 :تعریف نمودم. ایشان فرمودند صخدا  رسولِ زن را برایِ

 .)به روایت از مسلم( «.ارِ النه  منَ  بهَا أعتقهَا أو – إنَّ للاَ قْد أوجَب لها الجنهةَ »
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مل، : با آن عیا این که –اوند، بهشت را برای او واجب گردانیده است گمان خدبی»

 .«او را از دوزخ آزاد کرده است

 :پرورش دادن فرزندان بر عبادت فضل و بزرگیِ( 123

 :فرمود ص* پیامبر 
 و ذکَر منهْم: شابٌّ نشأَ فی عبادةِ ...« إَلَّ ظلههُ  لههُم للاُ فی ظلهِه يوَم َل ظلَّ ظي َسبعة  »

 .)متّفقٌ علیه( «. تعالیللاِ 

او نیست، آنان را  یِهای غیر سایهفت نفر هستند که خداوند در روزی که هیچ سایه»

 کند که بر عبادتِو از این هفت نفر، جوانی را ذکر می «گیرد ...خود می یِهزیر سای

 ، پرورش یافته است.خداوندِ متعال

 :آن فرزندان به حفظِ قرآن و واداشتنِ حفظِ فضل و بزرگیِ( 124

 :فرمود ص* پیامبر 

، حلِّه، فيلبُس تاُج الکرامِة ثمَّ : يا رجیُء صاحُب القرآِن يوَم القيامِة فيقولُ ي» بِّ

ارَض عنهُ فيرضی عنهُ فيقاُل يا ربِّ  :ثمَّ يقولُ  کرامةِ ال يقوُل: يا ربِّ زدهُ، فيلبُس حلهة

با او موافقت  آلبانی)ترمذی آن را حسن دانسته و  .«و تزاُد بکلِّ آيٍة حسنةً  لهُ: اِقرْأ وارقِ 

 .(کرده است

او را آراسته  ،: ای پروردگارمگویدآید و قرآن میبا قرآن می نشینِقیامت، هم در روزِ»

 ،: ای پروردگارمگویدنهند، باز میو بزرگواری میکرامت  گردان و بپوشان، پس بر او تاجِ

: گویدشود و سپس میاو پوشانده میو بزرگواری به کرامت  لباسِآن را بیشتر کن، پس 

شود. سپس به او گفته پس خدا هم از او راضی می ،از او راضی شو ،ای پروردگار من

 .«گرددای به تو اضافه میحسنهشود که قرآن بخوان و باال رو و با هر آیه، می

 :رسدمؤمن به او می هایی که بعد از موتِآن پاداش( 125

 :فرمود صر * پیامب
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ا يل» ولداً المؤمَن مْن عملِه وحسناتِه بعَد موتِه: علماً علهمهُ ونشرهُ، و حقُ إنَّ ممه

بيِل بناهُ أْو  اً أجراهُ، رهْ نَ صالحاً ترکهُ، أْو مصحفًا ورثهُ، أْو مسجًدا بناهُ أو بيتًا َلْبِن السه

)به روایت از ابن  «.موتهِ  ِه و حياتِه تلحقهُ مْن بعدِ تأخرجها مْن مالِه فی صحه  أْو صدقةً 

 .(آن را حسن دانسته است آلبانیماجه و 

: علمی که آن را رسد عبارتند ازاز مرگش به او میمؤمن که بعد  از اعمال و حسناتِ»

صالحی که به جای گذاشته باشد یا قرآنی  به دیگران یاد داده و پخش کرده باشد، و فرزندِ

ماندگان  ای که برای در راهْه بنا کرده باشد یا خانهکه به ارث گذاشته باشد، یا مسجدی ک

اش از حیات و سالمتی ای که در زمانِساخته باشد یا نهری که جاری کرده باشد یا صدقه

 .«ها بعد از مرگش به او خواهد رسید( اینمالش پرداخت کرده باشد؛ )اجر و پاداشِ

بر آن، صبر کرده کسی که طفلی از دست داده باشد و  فضل و بزرگیِ( 126

 :باشد

ام، من دو پسر از دست داده»به ابوهریره گفتم: »* از ابوحسان روایت شده که گفت: 

 «در مورد آنان به ما آرامش بخشد؟ کنی تابرایم نقل نمی صحدیثی از پیامبر پس آیا 
 :فرمود( ص. )پیامبر «آری»گفت: 
 قَالَ  أَوْ  - بِثَْوبِهِ  فَيَأُْخذُ  - أَبََوْيهِ  قَالَ  أَوْ  - أَبَاهُ  ُدهُمْ أَحَ  يَتَلَقَّى اْلَجنَّةِ  َدَعاِميصُ  ِصَغاُرهُمْ »

ُ  يُْدِخلَهُ  َحتَّى - يَْنتَِهى فاَلَ  قَالَ  أَوْ  - يَتَنَاهَى فاَلَ  هََذا ثَْوبِكَ  بَِصنِفَةِ  أَنَا آُخذُ  َكَما - بِيَِدهِ   َوأَبَاهُ  للاَّ

 .)به روایت از مسلم( «.اْلَجنَّةَ 

( بهشت کوچک )اهلِ هایِمیرند(، بچهمؤمنین )در این دنیا که می کوچکِ یِهابچه»

: پدر و یا این که گفت –کند باشند. )وقتی که( یکی از آنان پدرش را مالقات میمی

این  یِهگونه که من کنارهمان -: دستش را یا این که گفت –لباسش را  –مادرش را 

درش را تا این که خداوند، او و پ –دارد ت بر نمیو دس –گیرندام میلباس تو را گرفته

 .«)با هم( وارد بهشت گرداند

ش با او ر: مردی که پست شده که او از پدرش نقل کرده که* از معاویه بن قره روای

 :فرمودند صآمد. پیامبر می صبود پیش پیامبر 
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 «تحبُّهُ؟»

 «دوستش داری؟»

ه را و را به آن اندازه که من این بچّای رسول خدا، خداوند، ت»او در جواب گفت: 

 :فرمودند پیدایش نشد؛ ایشان صپیامبر  مدتی نزدِمرد . آن «دوست دارم، دوست بدارد
 «ما فعَل اْبُن فالٍن؟»

 «کند )و چه طور است(؟س چه کار میپسر )کوچک( فالن ک»

 :به پدرش فرمود ص. پس پیامبر «ای رسول خدا او مرد»گفتند: 
 «؟کَ إَلَّ وجدتهُ يتنظر  تأتَی باباً مْن أبواِب الجنهةِ َل أما تحبُّ أنْ »

 آیی مگر این که او را منتظرِبهشت نمی : به هیچ یک از درهایِت نداری کهآیا دوس»

 «خود خواهی یافت؟

ما،  یِهمهاوست یا برای  خدا آیا این حالت، فقط مخصوصِ ای رسولِ»مردی گفت: 

 :ایشان فرمودند «چنین است؟

اند و شعیب )به روایت از احمد و حاکم و ذهبی آن را صحیح دانسته «.لهکمْ کُ لِ  بلْ »

 .(نیز گفته که صحیح است

 .«شما )این چنین( است یِهمه )خیر( بلکه برایِ»

 :حمد در بهشت یِهخان( 127

 :فرمود ص* پیامبر 
ی؟ فيقوإَذا ماَت و» ِِ لوَن: نعْم. فيقوُل: لُد العبِد قاَل للاُ لمالئکتِه: قبضتْم ولَد عبِد

َک واسترجَع. دَ مَ : حَ لوَن: نعْم. فيقوُل: ماذا قال عبدی؟ فيقولونَ فؤادِه؟ فيقو قبضتْم ثمرةَ 

)ترمذی آن را حسن دانسته و  «.وهُ بيَت الحمدِ مه سَجنهِة وـبنوا لعبدی بيتاً فی الْ ا: فيقوُل للاُ 

 .(با او موافقت کرده است آلبانی

ام را گرفتید؟ نده: فرزند بویدگمیرد خداوند به فرشتگانش میمیای بنده هرگاه فرزندِ»

گویند: آری. قلبش را گرفتید؟ آنان می یِه: ثمرفرمایدگویند: آری. خداوند میآنان می

د : تو را حمد و سپاس کرد و فرزنگویندمن چه گفت؟ آنان می یِبنده: فرمایدخداوند می
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ام بسازید و نام آن را ای در بهشت برای بندهانه: خفرمایددیگری خواست. خداوند می

 .«حمد بنهید یهخان

 :ها و بالهاصبر در هنگام مصیبت فضل و بزرگیِ( 128

 :فرمایدمی خداوندِ متعال* 

بُِرونَ ٱإِنََّما يَُوفَّى ﴿  [.61الزمر: ] ﴾٦٦أَۡجَرهُم بَِغۡيِر ِحَساٖب  لصََّٰ
 .«دشوحساب داده می نِقطعاً به شکیبایان اجر و پاداششان بدو»

 :فرمود ص* پیامبر 

بُر ضياء  »...   .)به روایت از مسلم( «َو الصَّ

 .«و صبر نور و روشنایی است»

 :فرمود ص* پیامبر 
اء  لمؤمِن: إْن ألَلَّ ليَس ذاَک ۡلحٍد إکلههُ خير  و عجباً ۡلمِرالمؤمِن أنَّ أمرهُ » صابتهُ سره

اء  صبَر فکاَن خيراً أصابتهُ  إنْ شکَر فکاَن خيًرا لهُ و  .)به روایت از مسلم( «.لهُ  ضره

او، تمامش خیر و خوبی است و این )مزیّت(، غیر از  زیرا امورِ ،عجب از امر مؤمن»

شود و فراخی آسایش و  : اگر دچارِدیگر وجود ندارد )و آن این که( مؤمن برای هیچ کسِ

رنج شود و بر آن صبر نماید  سختی و او خیر است و اگر دچارِ بر آن شکر نماید برایِ

 .«او خیر و خوبی است نیز برایِ

 :فرمود ص* پیامبر 
 بتليُت عبًدا مْن عباِدی مؤمنًا فحمدنی علی ماا : إنهی إذاإنَّ للاَ عزَّ و جلَّ يقولُ »

بُّ عزَّ و جلَّ هُ فإنههُ يقوُم مْن مضجعِه ذلَک کيوٍم ولدابتليتُ  هُ مَن الخطايا ويقوُل الرَّ : تهُ أمه

)به روایت از  «.هَو صحيح  ا لهُ کَما کنتْم تجروَن عليِه وأنَا قيهدُت عبدی َوابتليتهُ فأجرو

 .(آن را حسن دانسته است و شواهدی نیز دارد آلبانیاحمد و 

ها( مؤمنم را )با سختی ای از بندگانِ: من هرگاه بندهفرمایدخداوند عزّ وجلّ می»

ام مرا حمد و ستایش نمود، آن او را بدان آزمایش نموده آزمایش کردم و او را بر آنچه که

خیزد وابش برمیخروز همانند روزی که مادرش او را پاک از گناهان به دنیا آورد از رختِ
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ام را )با بالیی که به او رسیده( گرفتار نموده و او : من بندهفرمایدو پروردگار عزّ وجل می

که او گرفتار است و عباداتش همانند قبل نیست( ام پس شما هم )حال را آزمایش کرده

ت و آرامش بود ثبت نمایید )و سالمت و صحّ گونه که در حالِاعمالش را همان

 (دیام ثبت ننمایهایی را که به دلیل بالیی که من برایش فرستادهکوتاهی

کَما  فأجُروا لهُ »بالیی که به او رسیده.  یِوسیلهگرفتارش نمودم به : یعنی «قيهدتُ »

اگر بیماری یا بالیی کسی را از بعضی از عبادات : یعنی «کنتْم تجرون عليِه و هَو صحيح  

داد برایش باز دارد، خداوند، آن عبادات را آن گونه که اگر سالم بود و انجام می

 د.ننویسمی

 :فرمود ص * پیامبر
إنها إليِه راجعوَن، اللههمَّ َما مْن مسلٍم تصيبهُ مصيبة فيقوُل ما أمرهُ للاُ: إنها للِ و»

)به روایت از  «.خلْف لی خيًرا منها إَلَّ أخلَف للاُ لهُ خيًرا منهاأجرنی فی مصيبتی َوا

 .مسلم(

وند به آن امر هیچ مسلمانی نیست که مصیبتی به او برسد و آنچه را بگوید که خدا»

مرا در  ،ردیم؛ خداونداگگمان، از آن خداییم و به سوی او برمی: بیفرموده یعنی بگوید

این که خداوند )آن این مصیبتم پاداش ده و چیزی بهتر از آن را برایم جایگزین نما، مگر 

ا برایش جایگزین در آن نباشد( ر حتّیچیزی بهتر از آن )که نارا (زند ومصیبت را کنار می

 .«نمایدمی

 :ندکو اندوه از چیزهایی است که گناهان را پاک می حتّینارا( 129

 :فرمود ص* پیامبر 

 حتهیَلَ غمٍّ همٍّ وَل حزٍن وَلَ أًذی وَلَ ما يصيُب المسلَم مْن نصٍب َوَل وصٍب وَ »

 .)متّفقٌ علیه( .«يشاکها إَلَّ کفهَر للاُ بها مْن خطاياهُ  ةِ الشهوک



 017  هایِ کسبِ ثواب و پاداشفرصت

 

ی( هیچ هیچ سختی و بیماری و اندوهی )بر آینده( و غمی )بر گذشته( و )به طور کلّ»

نیست مگر این که  ،رودی خاری که در بدن مسلمانی فرو میگرانی و غمی و حتّت و ناذیّ

 .«کندآن، گناهانش را پاک می یِوسیلهخدا به 

 :فرمود ص* پیامبر 
هْم، فمْن رضَی فلهُ إنَّ للاَ إذا أحبَّ قوًما ابتالعظَم الجزاِء مَع عظِم البالِء وإنَّ »

َضا و با او موافقت کرده  آلبانیترمذی آن را حسن دانسته و ) «.مْن سخطَ فلهُ السهخطُ الرِّ

 .(است

بزرگ است. هنگامی که خداوند قومی  های بزرگ همراه آزمایشهایِگمان پاداشبی»

کند و هر کس )بر آن آزمایش، صبر پیشه کند و( را دوست بدارد، آنان را آزمایش می

ری کند و( بر آن، ناراضی قراخدا را خواهد داشت و هر کس )بی راضی باشد رضایتِ

 .«اشد، نارضایتی خدا را خواهد داشتب

 :فرمود ص* پیامبر 

ما يلقَی للاَ و حتهیفی ولدِه ُل البالُء بالمؤمِن أِو المؤمنِة فی جسدِه وفی مالِه وَل يزا»

)امام احمد آن را در مسندش آورده و ارناؤوط آن را حسن دانسته  .«مْن خطيئةٍ عليِه 

 .(است

شوند جسمشان و مالشان و فرزندشان آزمایش می یِوسیلهمؤمن، پیوسته به  ردِزن م»

 .«آنان نمانده است یِهکنند در حالی هیچ گناهی بر ذمّتا این که خدا را مالقات می

اش را از دست داده و بر آن، کسی که بینایی فضل و بزرگیِ( 131

 :استصبرکرده

 :فرمود ص* پیامبر 

ضتهُ منهما الجنه يْ : إذا ابتليُت عبدی بحبيبتَ ی قالَ إنَّ للاَ تعال» به ) «.ةَ ِه فصبَر عوه

 .یت از بخاری(ارو
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ام را با )گرفتن( دو محبوبش )یعنی : هرگاه بندهفرموده است خداوندِ متعال»

آن، بهشت را به او  چشمانش( آزمایش کردم و او بر آن، صبر پیشه کرد، من به جایِ

 .«دهممی

 : دو چشمش.یعنی «حبيبتيهِ » و

 :رود در حالی که گناهی بر او نیستبر روی زمین راه می( 131

 :فرمود ص* پیامبر 

)امام  «.يمشی علی ظهِر اۡلرِض ليَس عليِه خطيئة   حتهیَو ما يزاُل البالُء بالعبِد »

 .(روایت کرده و شعیب آن را حسن دانسته است «المسند»احمد آن را در کتاب 

ت( بر روی قیّبا موفّها آن گردد تا این که )بعد از گذراندنایش میپیوسته آزم ،عبد»

 .«در حالی که هیچ گناهی بر او نیسترود زمین راه می

 :فرمود ص* پیامبر 
بِه سيهئاتِه کما تحطَّ  ًذی مْن مرٍض فما سواهُ إَلَّ حطه للاُ أما مْن مسلٍم يصيبهُ »... 

 .)به روایت از مسلم( «.ورقهَا الشهجرةُ 

شود مگر این که و بیماریی و یا چیزی غیر آن نمی حتّینارا هیچ مسلمانی دچارِ»

 .«کندزد، گناهانش را از او جدا میرییش را میهابرگ گونه که درخت،خداوند، همان

 :خداوند گریه کردن از ترسِ فضل و بزرگیِ( 132

 :فرمود ص* پیامبر 
رِع و حتهی للاِ  ْن خشيةِ النهاَر رجل  بکی مُج لَلَ ي» َل يجتمُع غبار  يعوَد اللهبُن فی الضه

حسن و  :)ترمذی آن را روایت کرده و گفته است که «.فی سبيِل للاِ َو دخاُن جنههمَ 

 .(آن را صحیح دانسته است آلبانیصحیح است و 

شود تا زمانی دوزخ نمی آتشِ خداوند گریه کرده باشد واردِ هیچ کسی که از ترسِ»

خدا )که بر  رد و غباری در راهِبرگردد و هیچ گَ( چهارپایی به پستانش یِهیدکه شیر )دوش

 .«شوندجنّهم در یک جا جمع نمی نشیند( با دودِشخص می
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 :فرمود ص* پیامبر 
َو رجل  ذکَر للاَ : »منهمْ َو ذکَر ...« يظلههُم للاُ فی ظلهِه يوَم َل ظلَّ إَلَّ ظلههُ  سبعة»

 .)متّفقٌ علیه( «.ففاضْت عيناهُ خالياً 

اونیست، زیر  یِهای جز سایرا در روزی که هیچ سایهها آن هفت نفر هستند که خداوند»

مردی که »کند عبارت است از: ن را که ذکر میو یکی از آنا «گیرد ...خود قرار می یِهسای

 .«آن( چشمانش پر از اشک گردد خداوند را به تنهایی و یگانگی یاد کند و )در اثرِ

 :به خوبی و خیر زندگی کرد و به خوبی و خیر نیز مرد( 133

 :فرمود ص* پیامبر 
د : يا الحديَث إلی إْن قاَل[ قاَل لی ... ]فذکرَ  أتانِی ربهی فی أحسِن صورةً » قلُت: محمه

فيَم يختصُم المألُ اۡلعلی؟ قلُت: فی الدهرجاِت والکفهاراِت سعَديَک قاَل، قاَل: لبهيَک ربهی و

الِة ومْن يحافْظ عليهنَّ عاَش  سباغِ إو الِة بعَد الصه الوضوِء فی المکُروهاِت َوانتظاِر الصه

هُ بخيٍر وماَت بخيٍر و  آلبانی)به روایت از امام ترمذی و  .«کاَن مْن ذنوبِه کيوٍم ولدتهُ أمه

 .(آن را صحیح دانسته است

کرد تا آن جا دیث را بیان خداوند در نیکوترین صورت پیش من ظاهر شد ... ]و ح»

ام. در فرمانبرداری آماده به گوش و»گفتم:  ،محمّد: ای که گفت:[ خداوند به من فرمود

درجات و  : در موردِکنند؟ گفتمموردی با هم گفتگو میفرشتگان در چه  : جهانِفرمود

کامل گرفتن با وجود سختی و به انتظار نشستن از نمازی تا  کفّارات )گناهان( و وضویِ

کند و نمازها مداومت ورزد به خیر و سالمت زندگی می یگر؛ و هر کس بر انجامِد نمازِ

روزی که مادرش، او را به دنیا آورد پاک  میرد و از گناهانش همانندِبه خیر و سالمت می

 .«ددگرمی و مطهرّ

دهد و بر آن، صبر ست میکسی که عزیزی را از د فضل و بزرگیِ( 134

 :نمایدمی

 :مودفر ص* پیامبر 



 های کسب پاداشفرصت    001

 

نيا ثمَّ يقوُل للا تعالی» : َما لعبدی المؤمِن عندِی جزاء  إذا قبضُت صفيههُ مْن أهِل الده

 .)به روایت از بخاری( «.احتسبهُ إَلَّ الجنهة

دنیا را بگیرم و او به  مؤمنم، عزیزی از اهلِ یِبنده: هرگاه از فرمایدمی خداوندِ متعال»

من پاداشی جز  اید و راضی باشد(، برای او نزدِکفایت کند )و بر آن صبر پیشه نمآن 

 .«بهشت نیست

: کسی که یعنی»وستش دارد؛ امام زبیدی گفته است : کسی که او دیعنی «صفيههُ »و 

پسر و دختر و همسر و هر کسی که  انسان، او را دوست دارد مانند پدر و مادر و فرزندِ

. شاید کسانی که برای خدا «اوست او، وفات انسان، او را دوست دارد. و منظور از قبضِ

 و للاُ أعلم.یکدیگر را دوست دارند نیز شامل این فضل و نیکی شوند. 

 :ین استغفارتربزرگ (135

 :فرمود ص* پیامبر 
َل إلهَ إَلَّ أنهَت، خلقتنی َوأنَا علی عهِدَک  للههمَّ أنَت ربهیاَلستغفاِر أْن تقوَل: ا دُ سيه »

، وَک مْن شرِّ ما صنعُت أبوُء لَک بوعِدَک ما استطعُت أعوذبو أبوُء نعمتِک علیَّ

نوَب إَلَّ أنتَ  مْن قالها مَن النههاِر موقناً بها وَ »اَل: ق« بذنبی، فاغفْر لی، فإنههُ َليغفُر الذه

هَو ُموقن  بها أْن يمسی فهَو مْن أهِل الجنهِة ومْن قالها مَن اللهيِل و مْن يومِه قبلَ  فماتَ 

 .)به روایت از بخاری( «.يصبَح فهَو مْن أهِل الجنهةِ  نْ أَ فماَت قبَل 

تو پروردگار من هستی،  ،خداوندا»بزرگ استغفارها این است که بگویی: سیّد و »

بر عهد و تا آن جا که بتوانم من و ای هیچ معبود به حقّی جز تو نیست، تو مرا خلق کرده

گناهم اقرار و لطفِ تو بر خود و به نعمت تو هستم، و به  یِه( وعدتو و )به امیدِ پیمانِ

: فرمودبخشد مگر تو، و سپس گمان هیچ کس گناه را نمیکنم پس مرا ببخشای که بیمی

قبل از این که  ،و هر کس در حالی که به آن یقین دارد آن را در روز بگوید و همان روز

که به شب شود فوت کند بهشتی خواهد بود و هرکس، آن را در شب بگوید در حالی 

 .«ح شود بمیرد نیز بهشتی خواهد بودآن، یقین دارد و قبل از این که صب

 :نیک شدن عملِ یِهخیر و واسط شفاعتِ فضل و بزرگیِ( 136
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 :فرمایدمی خداوندِ متعال* 

َعةً َحَسنَٗة يَُكن لَّهُ  مَّن﴿ ۡنهَا ۥيَۡشفَۡع َشفََٰ  [.23النساء: ] ﴾نَِصيٞب مِّ

( نیک گردد( نصیبی از )پاداشِ عملِ یِهنماید )و واسطهرکس میانجیگری پسندیده »

 .«آن خواهد داشت

 :فرمود ص* پیامبر 

 .)متّفقٌ علیه( «شفُعوا تؤجُرواا»

 .«نیک شوید( تا پاداش بگیرید عملِ یِه)پسندیده( نمایید )و واسط میانجیگریِ»

برآورده نمودن  خداوند و فضل و بزرگیِ مردم نزدِ محبوبترینِ( 137

 :مسلمانان اجاتِیتحا

 :فرمود ص* پیامبر 
ِ  إِلَى النَّاسِ  أََحبُّ » ِ  إِلَى اۡلَْعَمالِ  َوأََحبُّ  لِلنَّاِس، أَْنفََعهُمْ  للاَّ  ُمْسلٍِم، َعلَى تُْدِخلُهُ  ُسُرورٍ  للاَّ

 لِي أَخٍ  َمعَ  أَْمِشيَ  نْ َوۡلَ  ُجوًعا، َعْنهُ  تُْطَردُ  أَوْ  ِدينًا، َعْنهُ  تَْقِضي أَوْ  ُكْربَةً، َعْنهُ  تَْكِشفُ  أَوْ 

إلی ...« َشْهًرا اْلَمِدينَِة، َمْسِجدَ  يَْعنِي اْلَمْسِجِد، هََذا فِي أَْعتَِكفَ  أَنْ  ِمنْ  إِلَيَّ  أََحبُّ  َحاَجةٍ  فِي

 لوزلهُ ثبهت للاُ قدمهُ يوَم تَ  يثبهتها حتهیمْن مشی مَع أخيِه المسلِم فی حاجتِه وَ »أْن قاَل: 

آن را حسن  «صحیح الجامع»در  آلبانیی و ابن ابی الدنیا و ایت از طبران)به رو .«اۡلقدامِ 

 .(دانسته است

 ترینِبرای مردم است و محبوبها آن مردم نزد خداوند، سودمندترینِ ترینِمحبوب»

کنی دهی یا مشکلی از او رفع میخداوند خوشحالیی است که به مسلمانی می اعمال نزدِ

نمایی و من نمایی یا گرسنگیی از او دور میبرایش پرداخت میاو  یا قرضی را به جایِ

حاجت او بروم تا نیازش برآورده شود برایم خوشایندتر از  مسلمانم به دنبالِ اگر با برادرِ

تا آن جا که  .«د النّبی[ یک ماه اعتکاف کنم ...این است که در این مسجدم ]یعنی مسج

به دنبال نیاز او برود تا آن را برایش برآورده  و هر کس که با برادر مسلمانش»فرمود: 

قیامت[ ثابت  لغزند ]یعنی روزِنماید، خداوند، قدم او را در روزی که قدمها در آن می

 .«نمایدمی
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 :فرمود ص* پیامبر 
نيا نفهَس للاُ عنهُ کربةً مْن کرِب يوِم القيامِة  مْن کربِ  مْن نفهَس عْن مؤمٍن کربةً » الده

نيا واآلخرِة وَ  علی معسرٍ  مْن يسهرَ وَ  سترهُ للاُ فی ستَر مسلماً  منْ يسهَر للاُ عليِه فی الده

نيا واآلخرِة و  .)به روایت از مسلم( «.للاُ فی عوِن عبدِه ما کاَن العبُد فی عوِن أخيهالده

 ،دنیا را از مؤمنی برطرف نماید، خداوند هرکس که اندوه و مشکلی از مشکالتِ

 نماید و کسی که بر شخصِآخرت را برای او برطرف می هایِز اندوهمشکل و اندوهی ا

گیرد و هر کس مسلمانی دستی، آسان بگیرد، خداوند در دنیا و آخرت بر او آسان میتنگ

پوشاند و )خالصه( مادام که بنده به دنبال را بپوشاند خداوند، او را در دنیا و آخرت می

 .«بال یاری او خواهد بودنیز به دن یاری برادرش باشد خداوند

 :راست گفت کسی که این شعر را سرودو 

 
 مللللللن بللللللين الللللللوری أفضللللللُل النللللللاسوَ 

 

 للنهلاس حاجلات  تقضلی عللی يلده  رجل   
 

 مللللا ماتللللت مکللللارمهممللللات قللللوم  و قللللد
 

 هللم فللی النللاس امللواتَوعللاش قللوم  و 
 

 خالیق باشد آن کس مردم از بینِ افضلِ
 

 یقهر خال که بر دستش روا گردد نیازِ 
 

 برفتند از جهان قومی ولیکن ماند لطفش
 

 باخالیقبودنزِبهْافنایشدگرامّوماندآن قومی 
 

بندگانش محبوب  عبدی را دوست بدارد او را برایِ ،هرگاه خداوند( 138

 :گرداندمی

 :فرمود ص* پیامبر 
َ  إِنَّ » َ  إِنَّ  ِجْبِريلَ  نَاَدى َعْبًدا أََحبَّ  إَِذا َوتََعالَى تَبَاَركَ  للاَّ  فَيُِحبُّهُ  فَأَِحبَّهُ  فاُلَنًا أََحبَّ  قَدْ  للاَّ

َ  إِنَّ  السََّماءِ  فِى ِجْبِريلُ  يُنَاِدى ثُمَّ  ِجْبِريُل،  السََّماءِ  أَْهلُ  فَيُِحبُّهُ  فَأَِحبُّوهُ، فاُلَنًا أََحبَّ  قَدْ  للاَّ

 .)متّفقٌ علیه( .«اۡلَْرضِ  أَْهلِ  فِى اْلقَبُولُ  لَهُ  َويُوَضعُ 

گوید: را دوست بدارد به جبرئیل میای تبارک و تعالی هر وقت بنده خداوندِ»

پس جبرئیل هم او را  س تو نیز او را دوست بداردارد پخداوند، فالن کس را دوست می»

ست الن کس را دوفخداوند، »دهد: جبرئیل در آسمان، ندا سر می سپس ،دارددوست می
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دارند و در آسمان، او را دوست می نتیجه ساکنانِ در «دارد پس او را دوست بداریدمی

 .«شودزمین نیز، دوستی و رضایت از او قرار داده می ساکنانِ میانِ

 :مردم نسبت به عبد تِنیکی و محبّ فضل و بزرگیِ( 139

ذشتند و او را به ای گبر جنازه»روایت شده است که گفت:  * از انس بن مالک 

 :فرمود صپیامبر  «نیکی یاد کردند
 «.َوَجبَتْ »

 .«واجب شد»

 :فرمود صپیامبر ای دیگر گذشتند ولی او را به بدی یاد کردند. سپس بر جنازه
 «.َوَجبَتْ »

 .«واجب شد»

 :فرمود صپیامبر  «چه چیز واجب شد؟»گفت:  عمربن الخطّاب 
ا َعلَْيهِ  ْثنَْيتُمْ أَ  َوهََذا اْلَجنَّةُ، لَهُ  فََوَجبَتْ  َخْيًرا َعلَْيهِ  أَْثنَْيتُمْ  هََذا»  َوأَْنتُمْ  النَّاُر، لَهُ  فََوَجبَتْ  َشرهً

ِ  ُشهََداءُ   .)متّفقٌ علیه( «.اۡلَْرضِ  فِى للاَّ

آن مردی را که شما به نیکی از او یاد کردید، بهشت برای او واجب شد و آن مردی »

اهدان دوزخ برای او واجب گردید؛ شما ش را که شما به بدی از او یاد کردید، آتشِ

 .(1) «خداوند در زمین هستید

__________________ 
البته نباید این حدیث بر کسبِ رضایتِ خلق به هر قیمت، حمل گردد. در ایان جاا رضاایتِ خلقای      -1

بینیاد یکای از آناان    کنناد و چناان کاه مای    مورد نظر است که آنان هم رضایِ پروردگار را طلب می

بوده است که نیاز به توصیف او در راضی شدن او به رضای خادا نیسات و بادیهی     حضرت عمر 

است که رضایت یا نارضایتِی آنان که وقعای باه دساتورات و خواساِت و رضاایت خداوناِد متعاال        

نباید برای رضایت آنان کاار کارد    نهند در خشنودی و ناخشنودیِ پروردگار، هیچ تأثیری ندارد ونمی

بلکه فقط باید رضایتِ پروردگار را در نظر گرفت در این صورت اگر کسانی باشند کاه باه رضاایتِ    

اند، آنان نیز از او خشنود خواهند بود و او مصاداقِ حادیثِ فاوق قارار خواهاد گرفات.       خدا راضی

 )مترجم(.
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صالح و نیکوکار  ،در این حدیث ترغیب و تشویق بزرگی است بر این که عبد، خود

آنان نیکوکار حقّ باشد و برادران مؤمنش را دوست بدارد و برای آنان، محبوب باشد و در 

زودهنگام  رتِعظیم از طرف پیامبر و این بشا باشد و به آنان بدی ننماید تا به این شهادتِ

 دست یابد.

 :کندخداوند، او را برای انتخاب کردن در روز قیامت دعوت می( 141

 :فرمود ص* پیامبر 
ِ  تََواُضًعا اللِّبَاسِ  تََركَ  َمنْ » ُ  َدَعاهُ  َعلَْيهِ  يَْقِدرُ  َوهُوَ  لِلَّ  ُرُءوسِ  َعلَى اْلقِيَاَمةِ  يَْومَ  للاَّ

)ترمذی آن را حسن دانسته و  «.يَْلبَُسهَا َشاءَ  اإِليَمانِ  ُحلَلِ  أَىِّ  ِمنْ  يَُخيَِّرهُ  َحتَّى اْلَخالَئِقِ 

 .(با او موافقت کرده است آلبانی

تواضع و فروتنی در  قیمت( را به دلیلِفاخر و گران ( لباس)هایِهرکس )پوشیدنِ»

او را ( آن توانا باشد، خداوند، و پوشیدنِکردن ه خدا ترک کند در حالی که بر )تهیّ مقابلِ

زند تا او را مختار گرداند که از هریک از قیامت صدا می خالیق در روزِ در حضورِ

 .«خواهد بپوشدکه میایمان  لباسهایِ

 :فروتنی و نکوهش غرور فضل و بزرگیِ (141

 :فرمایدبندگان متواضعش می * خداوند در مدحِ

ا فِي نَۡجَعلُهَا لِلَِّذيَن ََل يُ  ۡۡلِٰٓخَرةُ ٱ لدَّارُ ٱ تِۡلكَ ﴿ قِبَةُ ٱَوََل فََساٗداه وَ  ۡۡلَۡرضِ ٱِريُدوَن ُعلُوهٗ  ۡلَعَٰ

 [.25القصص: ] ﴾٥٥لِۡلُمتَّقِيَن 

تکبّر و  گردانیم که در زمین خواهانِکسی می یِهآخرت را تنها بهر ما آن سرایِ»

طلبی و مقام هایِجویند )و دلشان از آلودگیفساد و تباهی نمیاستکبار نیستند و 

 .«پرهیزگاران است )کار( از آنِ ی و تباهکاری، پاک و پالوده است و عاقبتِطلبشهرت

ن هم او را دوست دارند آنان، که دوستشان دارد و آنا و باز خداوند سبحان در وصفِ

 :فرمایدمی

 [.31ة: المائد] ﴾ۡلُمۡؤِمنِينَ ٱأَِذلٍَّة َعلَى  ٓۥٰ يُِحبُّهُۡم َويُِحبُّونَهُ ﴿



 005  هایِ کسبِ ثواب و پاداشفرصت

 

مؤمنین  ست دارد و آنان نیز او را دوست دارند آنان در مقابلِآنان را دو... خداوند »

آنان متواضعند و با آن مهربان  : در برابرِیعنی ﴾ۡلُمۡؤِمنِينَ ٱأَِذلٍَّة َعلَى ﴿ . و«نرم و متواضعند...

 هستند.

 :فرمود ص* پیامبر 

 .)به روایت از مسلم( «.َما تواضَع أحد  للِ إَلَّ رفعهُ للاُ »... 

( او را باال یهچ کس  به خاطر خدا تواضع نکرده مگر این که خداوند )درج... هی»

 .«رده استب

 :فرمود ص* پیامبر 

ةٍ مْن کاَن  َل يدخُل الجنهةَ »  .)به روایت از مسلم( ....«مْن کبٍر  فِی قلبِه مثقاُل ذره

 .«شودبهشت نمی ای، کبر و غرور در قلبش باشد واردِهذرّ یِهکسی که به انداز»

 :زیر شرح داده و گفته است کبر و غرور را در حدیثِ معنایِ صپیامبر 
 «.مطُ النهاسِ غَ وحقه طُر اللکبُر بَ ا»

 .«مردم است و تحقیر و خوار شمردنِحقّ  غرور، نپذیرفتنِ»

 «غمطُ الناس»آن و  یِهاز گویندحقّ رد کردن و قبول نکردن : یعنی «طُر الحقبَ »و 

 دوزخ. بریم به خداوند از شرِّپناه می مردم. : حقیر شمردنِیعنی

 :فرمود ص* پیامبر 

اٍظ ت: کلُّ ع... أَلَ أخبُرکْم بأهِل النهارِ »  .)متّفقٌ علیه( .«ستکبرٍ ملٍّ جوَّ

 تناورِ سنگ دلِ بسیار ستمگرِ :( هر انسانِاخبرتان نکنم از دوزخیان؟ )فرمود... آیا ب»

 .«با غرور و متکبّر یِهخرامند پرخورِ

 :فرمود صیامبر * پ
 هوَ نفسهُ فخسَف للاُ بِه اۡلرَض و بينَما رجل  يتبختُر يمشی فی برديِه قْد أعجبتهُ »

 .)به روایت از مسلم( «.يتجلجُل فيهَا إلی يوِم القيامةِ 

هایش )که )این گونه واقع شده است که( شخصی متکبّرانه و خودپسندانه در لباس»

( خویش گشته است )جمال و عظمتِ رود و محوِه میآن را آراسته و تمیز کرده است( را
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چنان( در قیامت )هم این حالت( او را به زمین فرو برده است و او تا روزِ و خدا )به دلیلِ

 .«رودآن فرو می

 :فرمود ص* پیامبر 
ِت النهاُر والجنهةُ فقالْت هذِه: يدخلنِی الجبهاروَن والمتکبهروَن َوقالَْت هذهِ اِ » : حتجه

عفاُء والمساکيُن فقاَل للاُ يدخلنِ   –: أنِت عذابِی أعذهُب بِک مْن أشاُء عزَّ وجلَّ لهذهِ ی الضه

أرحُم بِک مْن أشاُء َولکلِّ  ی: أنِت رحمتِ َوقاَل لهذهِ  –: أصيُب بِک مْن أشاُء ا قالمَ بَّ رُ وَ 

 .)به روایت از مسلم( «.ملُؤها مْن کما واحدةٍ 

من  : ستمگران واردِه پرداختند؛ این یکی گفتبه مباحثدوزخ و بهشت با همدیگر »

شوند. خداوند به این یکی : ضعیفان و مستمندان وارد من میو دیگری گفت ،شوندمی

و شاید گفت:  –دهم من هستی و هرکس را که بخواهم با تو عذاب می : تو عذابِگفت

: تو یگری گفتو به د -کنم، میمصیبت و بال  تو دچارِ یِوسیلههر کس را بخواهم به 

کنم و بخشایم و رحمت میتو می یِوسیلهمن هستی و هر کس را که بخواهم به  رحمتِ

 .«پر خواهید شد ،خود خاصِّ افرادِ یِهریک از شما به وسیله

 :بهشت شود در مورد کسی که خواست از دوزخ نجات پیدا کند و واردِ( 142

 :آیند ذکر کرد فرمودالزمان می خرهایی را که در آبعد از آن که فتنه ص* پیامبر 
اليوِم ه وهَو يؤمُن باللِ وَ فلتأته منيهتَ  أحبَّ أْن يزحزَح عِن النهاِر ويدخَل الجنهةَ  فمنْ »

 .)به روایت از مسلم( .«اآلخِر وليأِت إلَی النهاِس الَّذی يحبُّ أْن يؤتَی إليهِ 

د مرگش در وقتی بهشت گردد بای هرکس دوست دارد از دوزخ دور شود و واردِ»

خواهد که مردم به جزا ایمان داشته باشد و هرکس می سراغش بیاید که به خدا و روزِ

آنان برود )و آنان را  او بیایند )و او را دوست داشته باشند( باید او نیز به سویِ سویِ

 «(دوست بدارد

 درجات در آخرت، چیست؟( 143
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: خداوند عزّ وجلّ کند فرمودیدر آنچه که از پروردگارش روایت م ص* پیامبر 

 :فرمود
ديَا » إنِّی أسألَک فعَل  : اللههمَّ قلُت: لبهيَک وسعديَک. فقال: إذا صلهيَت قلْ  ،محمه

فاقبضنِی إليَک غيَر  الخيراِت وترَک المنکراِت وحبَّ المساکيِن وإذا أردَت بعبادَک فتنةً 

الةُ باللهيِل ولدهرجاُت: إفشاُء السهالِم وإطعاُم و ا: »قال« مفتونِ   «.النهاُس نيام  الطهعاِم والصه
 .(آن را صحیح دانسته است آلبانی)به روایت از ترمذی و 

هرگاه نماز »ام خداوند فرمود: مانبرداری آماده: به گوش و در فرگفتم ،محمّدای »

مستمندان را  ناپسند و دوستیِ اعمالِ خیر و ترکِ من انجام اعمالِ ،: خداوندابگوخواندی 

تنه و آشوب ای کنی مرا از ففتنه خواهم، و هرگاه خواستی که بندگانت را دچارِاز تو می

 آشکار نمودنِ»: و درجات عبارتند از»فرمود:  ص. سپس پیامبر «بگیر )و محفوظ گردان(

 .«ر شب، در حالی که مردم در خوابندو نماز خواندن د)به دیگران( سالم و غذا دادن 

 :او باشد عادل و کسی که در حکمِ امِفضل و بزرگی ام( 144

بزرگی  خداوند به آن چنان مکان و شأنِ آن نزدِ عدالت و بزرگیِ ارزش و منزلتِ

 :فرمایدآن می رسیده است که در موردِ

 َوأَقۡ ﴿
 
ْا َ ٱإِنَّ  ِسطُوٰٓ  [.9الحجرات: ] ﴾٥ ۡلُمۡقِسِطينَ ٱيُِحبُّ  للَّ

 .«پیشگان را دوست داردلتاوند، عداگمان خدو عدالت پیشه کنید که بی»

 :فرمود صمبر ا* پی
حلِ إنَّ » مِن الهذيَن يعدلوَن ْلمقسطيَن عند للاِ تعالی علی منابَر مْن نوٍر، علی يميِن الره

)به روایت از مسلم و این لفظ، لفظ نسائی است و  «.َولوا أهليهْم و مافی حکمهْم و

 .(آن را صحیح دانسته است آلبانی

بر منبرهایی از نور بر دست راست  خداوندِ متعالپیشگان در نزد لتگمان که عدابی»

شان و کارهایی که بر عهده اند که در حکمشان و خانوادهخداوند هستند و آنان کسانی

 .«کنندا رعایت میدهند عدالت رگیرند و انجام میمی
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حقّ ر این امر فقط مخصوص ولیّ امر مسلمانان نیست بلکه واجب است که پدر هم د

کسی که دارای دو زن یا بیشتر است و نیز مدیر در اداره و بین اهل بیتش و نیز فرزندان و 

 کارمندانش عادل باشد و در بین آنان عدالت را رعایت کند تا به فضل عظیم برسد.

 :فرمود صمبر ا* پی
لهْم إَو ذکَر منهْم ...«  إَلَّ ظلههُ  هُم للاُ فی ظلهِه يوَم َلَ ظلَّ يظله  سبعة  » مام  فی أوه

 .)متّفقٌ علیه( «.عادل  

ها آن او نیست یهای غیر از سایهفت نفر هستند که خداوند در روزی که هیچ سایه»

کند عبارت است از از آن یاد می و اولین کسی که «گیرد ...خویش می یهرا زیر سای

 .«امامی عادل»

 :فرمود ص* پیامبر 

 .)متّفقٌ علیه( «.ذو سلطاٍن مقسٍط متصدهٍق موفهقِ »منهْم  ذکرَ وَ ...« أهُل الجنهِة ثالثة »

ت است از: و یکی از آنان، که پیامبر از آن یاد کرد عبار «اند ...بهشتیان سه دسته»

 .«پیشه و بخشنده و توفیق یافتهالتسلطانی عد»

 :پرهیزگار در مورد عورت و شکمش انسانِ فضل و بزرگیِ( 145

خدا  یِهای غیر از سایفرمود در روزی که هیچ سایه صیامبر * یکی از هفت نفری که پ

 :بارت است ازگیرد عخویش می یِهرا زیر سایها آن نیست خدا

 .)متّفقٌ علیه( ...«.جماٍل فقاَل إنهی أخاف للاَ َو رجل  دعتهُ امرأة ذاُت منصٍب و»

ع( دعوت نامشرو ب و زیبا او را )به کارِسَو مردی که، زنی صاحب حسب و نَ»

 .«ترسم: من از خدا میگوید کهکند ولی او میمی

 :بهشتیان که سه گروهند فرمود قبل در موردِ در حدیثِ ص* پیامبر 

 .)به روایت از مسلم( «.عفيف  متعفهف  ذوعيالٍ وَ »

 .«دامن و پارسا و عیالوارپاک یو انسان»

 :فرمود ص* پیامبر 
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)به روایت از  «.رجليِه أضمُن لهُ الجنهةَ  لِی ما بيَن لحييِه وما بينَ  مْن ضمنَ »

 .بخاری(

 دو پایش قرار دارد برایم ضمانت کند )که با کسی که زبانش و آنچه را که در بینِ»

 .«کنماو تضمین می گناه نکند( من بهشت را برایِها آن

 یعنی زبانش. «َما بيَن لحييهِ »و 

 :باشدکسی که عمرش دراز و عملش نیکو  فضل و بزرگیِ( 146

 :فرمود ص* پیامبر 

 آلبانی)ترمذی آن را حسن دانسته ولی  «.حسَن عملهُ يُر النهاِس مْن طاَل عمرهُ وخ»

 .(آن را صحیح دانسته است

 .«ت که عمرش دراز و عملش نیکو باشدمردم کسی اس بهترینِ»

 :روایت شده که گفت * از ابوهریره 
أحدهَما  واستشهدَ  صما مَع رسوِل للاِ ، أسلرجالِن مْن بلی، حیٌّ مْن قضاعةٍ  کانَ »

ر اآلخُر سنةً، قاَل طلحةُ بن عبيُد للاِ: فأريُت الجنهةَ  َر منهَما أدخَل قبَل  وأخه فرأيُت المؤخه

بُت لذلکَ   صلَک لرسوِل للاِ ذکَر ذأْو  صفأصبحُت فذکرُت ذلَک للنَّبیِّ  ،الشههيِد فتعجه

دهُ رمضاَن َوصلهی ستهة آَلِف رکعةً أْو کَذا وکَذا أليَس قدصاَم بع: »صفقاَل رسوُل للاِ 

نهةِ  آن را صحیح دانسته  «الترغیب»در  آلبانی)به روایت از احمد و  .«رکعةً صالةَ السه

 .(است

ایمان آوردند. یکی از آن  صقضاعه به رسول خدا  یِهدو نفر از مردان بلی، از طایف»

یر افتاد. طلحه بن عبید اهلل سال به تأخ)شهادتش( یک  .دو )در جنگ( شهید شد و دیگری

و دیدم که یکی از آن دو که یک سال بعد  به من نشان داده شد: )در خواب( بهشت گفت

 صبحِ ،ب کردمشهید شده بود را قبل از دیگری وارد بهشت کردند، و از این موضوع تعجّ

رسول خدا که این موضوع برای  یا این –عرض کردم  ص پیامبرآن شب، موضوع را به 

لی رمضان را روزه گرفته : مگر غیر این است که او بعد از اوّذکر شد. ایشان فرمودند ص

 .«!خوانده است –سنّت  یا فالن و فالن رکعت نمازِ –و شش هزار رکعت 
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 :نجات است یِصدقه و این که صدقه در روز قیامت، مایه فضل و بزرگیِ (147

 :فرمود ص* پیامبر 

 .)متّفقٌ علیه( «.ولْو بشقِّ تمرةٍ  اِتهقوا النهارَ »

( نصف خرمایی )صدقه دادنِ یِوسیلهاگر به  حتّیخود را از دوزخ نجات دهید »

 .«باشد

 بسیار کمی مانندِ اگر مقدارِ حتّیکند : گاهی اوقات، عبد از دوزخ نجات پیدا مییعنی

 خرمایی صدقه داده باشد. نصفِ

 :فرمود ص* پیامبر 
َل يصعُد إلَی للاِ إَلَّ الطهيُِّب فإنَّ للاَ يتقبَّلُها تمرٍة مْن کسٍب طيهٍب و مْن تصدهَق بعدلِ »

هُ   .)متّفقٌ علیه( «.تکوَن مثَل الجبلِ  حتهیبيمينِه ثمَّ يربهيها لصاحبهَا کما يربهی أحدکْم فلوَّ

پاک و  که غیر از مالِ –صدقه بدهد  ،حالل یک خرما از کسبِ یِههرکس به انداز»

گیرد و کند و با دست راستش میخداوند، آن را قبول می –رود خدا نمی پیشِحالل 

ه کنید تا این کهایتان را پرورده میه اسبگونه که شما کرّکند همانسپس آن را پرورده می

 .«گردد)آن صدقه( همانند کوهی می

 ت.ه اسب اسهمان کرّ «فلو»یک خرما، و  یِه: به اندازیعنی «تمرةِ لعدُل ا»و 

در حدیث هفت نفری که خداوند در روزی که  صکسانی که پیامبر  یه* از جمل

 :گیرد عبارت است ازخویش می یِهاو نیست آنان را زیر سای یِهای غیر از سایهیچ سایه

 .)متّفقٌ علیه( «.َل تعلَم شمالهُ ما تنفُق يمينهُ  حتهیفأخفاهَا  َورجل  تصدهَق بصدقةٍ »

 کند که آن کس که در سمتِدهد و آن گونه آن را پنهان میمی ایو مردی که صدقه»

 .«کندراستش انفاق می چپ اوست نداند آنچه را که دستِ

 :به ابوذر فرمود ص* پیامبر 
، َما أحبُّ أنَّ أُ » أْو ثالث  عندی منهُ دينار  إَلَّ  حًدا لی ذهبًا يأتی علیَّ ليلةيا أباذرٍّ

قلُت: « يَا أباذرٍّ »َوأرانَا بيدِه ثمَّ قاَل: « فی عباِدللاِ هکَذا و هکَذا أرصدهُ لديٍن إَلَّ أْن أقولَ 
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 ...«.هکَذا ۡلقلهوَن إَلَّ مْن قاَل هکَذا وۡلکثروَن هُم اا: »لبهيَک وسعديَک يا رسوَل للاِ. قال
 )متّفقٌ علیه(

یا حد طال داشته باشم و یک اُ کوهِ یِهمن دوست ندارم که به انداز ،ای ابوذر»

دیناری از آن نزد من مانده باشد و مگر آن مقدار  حتّیاکثر( سه شب بر من بگذرد و )حدِّ

به : آن را چنین و چنان ماده کرده باشم مگر این که بگویمکه برای پرداختن قرضی آ

کار( اشاره  کالمش به چگونگیِ و در این حال با دست )در هنگامِ ،«بندگان خدا ببخشید

. فرمود: «خدا رم ای رسولِادبه گوش و فرمان بر»گفتم:  ،«ای ابوذر»د: رد. باز فرموکمی

ن و آن چنین ا)در بهشت( کمترند مگر کسی که بگوید این چن ،آنان که ثروتمندترند»

 .()مالم را به این و آن ببخشید

 :فرمود ص* پیامبر 
دقةصنائُع المعروِف تقی مصارَع » بِّ وصلةُ خفيهًا تطفیُء غضَب الره  السهوِء والصه

حِم تزيُد فی العمِر َوکلُّ معروٍف صدقة و نياالره هْم أهُل المعروِف  أهُل المعروِف فی الده

 .(آن را حسن دانسته است آلبانی)به روایت از طبرانی و  ...«. فی اآلخرةِ 

کنند و بد حفظ می هایِ)انسان را( از افتادن در پرتگاه ،نیک هایِکارها و حرفه»

کند و رحم، عمر را زیاد می یِهنشاند و صلپروردگار را می ( خشمِ)آتشِ ،ینپنها یِهصدق

خرت هم بر خیر و خیر و نیکی در دنیا در آ ای است و اهلِهر کار خیری )خود(، صدقه

 .«نیکی خواهند بود

 :خدا شهادت در راهِ فضل و بزرگیِ( 148

 :فرمود ص* پیامبر 
ل أيغفُر لهُ فی : للشَّهيِد عنَد للاِ ستُّ خصالٍ »  رجاويری مقعدهُ فی الجنهِة َويُ  دفعةٍ وه

منهَا  ةُ وتيوضُع علی رأسِه تاُج الوقاِر، الياقمْن عذاِب القبِر ويأمُن من الفزِع اۡلکبِر وَ 

نيَا َوَما فيهَا وَ  يشفُع فِی سبعيَن العيِن ومَن الحوِر  ُج اْثنتيِن وسبعيَن زوجةً يزوه خير  مَن الده

 .(آن را صحیح دانسته است آلبانی)ترمذی آن را حسن دانسته ولی  «.مْن أقاربهِ 
 «.يغفُر لهُ مْن دمهِ : »أحمدَ  ةِ رواي فِیوَ 
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شود، و لین لحظه بخشیده میاو در اوّ : گناهانِداردحقّ شهید نزد خداوند شش »

ین ترس تربزرگ شود، ازقبر نجات داده می بیند و از عذابِجایگاهش در بهشت را می

آن  شود که هر یاقوتِوقاری بر سر او نهاده می ماند، تاجِمی نرستاخیز( در اما ی روزِ)یعن

چشم  دنیا و هرچه در آن است ارزشمندتر است، هفتاد و دو همسر از حوریانِ از تمامِ

. «شفاعت کندتواند هفتاد نفر از بستگانش می او درخواهند آمد و برایِ درشت به ازدواجِ

لین لحظه از گناهان او در اوّ»حمد ]در قسمت اول[ چنین آمده است: در روایت امام ا

 .«شودخونش، بخشیده می

 :فرمود ص* پیامبر 
لِه، إَلَّ جاَء للاُ أعلُم بمْن يکلُم فی سبي وکلُم أحد  فی سبيِل للاِ الهذی نفِسی بيدِه َل يُ وَ »

يُح ريُح مِ يوَم القيامة، اللهوُن لوُن دٍم وَ   .ه روایت از بخاری()ب «.کٍ سالرِّ

و  –شود خدا زخمی نمی سوگند به کسی که جانم در دست اوست هیچ کس در راهِ»

آید قیامت می مگر این که در روزِ –خدا به کسی که در راه او زخمی شود آگاهتر است 

 .«ک استسدر حالی که رنگش رنگ خون )سرخ رو( و بویش بوی مِ

 یعنی جراحت. «ملْ کُ »

 :ودفرم ص* پیامبر 
ا مْن جرَح جرحً للاِ مْن رجٍل مسلٍم فواَق ناقٍة وجبْت لهُ الجنهةُ، ومْن قاتَل فی سبيِل »

عفراُن فإ فی سبيِل للاِ أْو نکَب نکبةً  نهها تجیُء يوَم القيامِة کأغزَر ما کانْت: لونهَا الزه

 .(ستبا او موافقت کرده ا آلبانی)ترمذی آن را صحیح دانسته و  «.کِ سريحهَا کاْلمو

گردد، و خدا بجنگد، بهشت برایش واجب می شتری در راهِ هر مسلمانی که بر پشتِ»

خدا مجروحیّتی بردارد یا دچار بال و مصیبتی شود آن مجروحیّت و بال و  هرکس در راهِ

گ زعفران و : رنگ آن رنآیدقیامت می ین حالت در روزِتربزرگ مصیبت در بهترین و

 .«بوی آن همچون مسک است

 :فرمود ص پیامبر* 
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با او موافقت  آلبانی)ترمذی آن را صحیح دانسته و  «.ينَ يغفُر للشَّهيِد کلُّ ذنٍب إَلَّ الدَّ »

 .(کرده است

 .«شودید به غیر از قرض، بخشیده میشه گناهانِ تمامِ»

 :صمحمّد ت شهید از امّ انواعِ بیان فراوانیِ( 149

 :فرمود ص* پیامبر 
وَن الشههَما ت» «. سبيِل للاِ فهَو شهيد   تَل فیيا رسوَل للاِ مْن قُ : »قالو«. يَد فيُکْم؟عدُّ

تی إًذا لقإنَّ : »قال مْن قُتَل فی »قال : « فمْن هْم يا رسوَل للا؟: »قالوا«. يل  لشهداَء أمه

اَت فی الطهاعوِن فهَو مْن مفی سبيِل للاِ فهَو شهيد ، وَ  مْن ماتَ شهيد ، وسبيِل للاِ فهَو 

 «.َو الغريُق شهيد  »قال: «. مْن ماَت فی البطِن فهَو شهيد  هيد ، وَ ش

 ،ای رسول خدا». گفتند: «آورید؟ه کسی را شهید به حساب میخود چ شما در میانِ»

در این صورت شهدای ». ایشان فرمودند: «شهید است ،خدا کشته شود هرکس که در راهِ

. فرمود: «اند؟خدا آنان چه کسانی لِپس ای رسو». گفتند: «من کم خواهند بود امّتِ

خدا بمیرد شهید  خدا کشته شود شهید است، و هر کس که در راهِ هرکس که در راهِ»

هر کس به دلیل طاعون بمیرد شهید است و  ابتال به بیماریِ است، و هر کس به دلیلِ

ه در ی کو کس»و فرمود:  «بمیرد شهید است (شکم )مانند اسهال، شکم درد و ... بیماریِ

 .«شود نیز شهید استآب غرق می

 

 :کسی که شهادت را بخواهد فضل و بزرگیِ( 151

 :فرمود ص* پیامبر 

)به  «.هِ إْن مات علی فراشالشههداِء وَ  بصدٍق بلهغهُ للاُ منازلَ  مْن سأَل للاَ الشَّهادةَ »

 .روایت از مسلم(

 هایِبه مقام و جایگاه شهادت را بخواهد، خداوند، او را هر کس صادقانه از خدا»

 .«خوابش بمیردند با این که در رختِارسشهیدان می
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 :فرمود ص* پیامبر 

 .)به روایت از مسلم( «.صادقاً أعطيها َو لْو لْم تصبهُ  مْن طلَب الشههادةَ »

اگر  حتّیشود آن( به او داده می هرکس صادقانه شهادت را طلب کند )مقام و ثوابِ»

  .«هم نرسد به شهادت

 شود.یعنی ثوابش به او داده می «أُعطيها»

 :دشمن در راه خدا ایستادن در مقابلِ فضل و بزرگیِ( 151

 :فرمود ص* پیامبر 
نيا َوما عليهَا َوموضُع سوِط أحِدکْم مَن الجنهِة رباطُ يوٍم فِی » سبيل للاِ خير  مَن الدُّ

نيا و  .)به روایت از بخاری( «.َما عليهَاخير  مَن الده

خدا از دنیا و آنچه در آن است بهتر است و  دشمن در راهِ یک روز ایستادن در مقابلِ»

نیا و آنچه در آن است نیکوتر جایگاه یکی از شما در بهشت به دلیل شرکت در جنگ از د

 .«است

 :فرمود ص* پیامبر 

رمذی آن را )ت «.َن المناِزلِ ا سواهُ مِ ميِل للاِ خير  مْن ألِف يوٍم فيرباطُ يوٍم فی سب»

آن را حسن دانسته  آلبانیحدیثی است حسن و صحیح و  :روایت کرده و گفته است که

 .(است

( هزار روز در خدا از )صرف کردنِ دشمن در راهِ یک روز ایستادن در مقابلِ ارزشِ»

 . «آن بهتر است )عبادتی( غیرِ

 :فرمود ص* پیامبر 

)به روایت  «.القدِر عنَد الحجِر اۡلسودِ  ليلةِ سبيِل للاِ خير  مْن قياِم فی  موقُف ساعةٍ »

 .(آن را صحیح دانسته است آلبانیاز بیهقی و 

( شب خدا از قیام )و عبادتِ در راهِ)در مقابلِ دشمن( یک ساعت ایستادن  جایگاهِ»

 . «حجراألسود بهتر است در کنارِ
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بل دشمن در راه ایستادن در مقا ثواب و پاداشِ این حدیث عالوه بر داللت بر بزرگیِ

حجراألسود، با لفظ و مفهومش بر  قدر نزدِ شبِ آن از قیام و عبادتِ بودنِ تربزرگ خدا و

حجراألسود دارای برتری و  قدر در کنارِ و عبادت در شبِکند که قیام این، داللت می

ت کردن دیگران نینجامد خاصّی بر غیر آن است به این شرط که به مزاحمت و اذیّ ویژگیِ

 إالّ بزرگی نماز در مسجدالحرام )غیر از شب قدر نیز( آشکار است. و

 :فرمود ص* پیامبر 
عليِه عملهُ الهذی کاَن إْن ماَت جری ليلٍة خير  مْن صياِم شهٍر وقيامِه وَ رباطُ يوٍم و»

 .به روایت از مسلم() «.أمَن الفتهانَ يعمُل َوأجرَی عليِه رزقهُ وَ 

های آن، بهتر شب یک ماه و قیامِ یِهدشمن از روز قابلِیک شبانه روز در م ایستادنِ»

داد )بعد از مرگش نیز( بر این عمل بمیرد( اعمالی که )در دنیا( انجام می است و اگر )طیِّ

یابد خداوند( نیز ادامه می رسد( و روزیش )از جانبِگردد )و ثوابش به او میاو جاری می

 .«دمانمی نقبر در اما یِهو از شرّ فتن

قبر، خداوند، ما را از آن پناه دهد ... پس خوشا به حال  یِهیعنی فتن «الفتهان»و 

 توحید و اسالم و ایمان. سپاهیانِ

 

 :میردرویارویی با دشمن می فضل و بزرگی کسی که در حالِ( 152

 :فرمود ص* پیامبر 
ينمی لهُ عملهُ إلی للاِ فإنههُ کلُّ ميهٍت يختُم علی عملِه إَلَّ الَّذی ماَت مَرابطاً فِی سبيِل »

 .(آن را صحیح دانسته است آلبانی)به روایت از ترمذی و  «.القبرِ  يوِم القيامِة ويأمُن فتنةَ 

رویارویی با  شود مگر کسی که در حالِپایان زده می ای بر عملش، مهرِهر مرده»

شود و از و داده میقیامت، رشد و نم خدا مرده باشد؛ که او عملش تا روزِ دشمن در راهِ

 .«گرددقبر محفوظ می یِهفتن

 :خدا یک جنگاور در راهِ تجهیزِ فضل و بزرگیِ( 153
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آورد و مردی شتری افسار شده »روایت شده که گفت:  از ابومسعود انصاری * 

 : فرمود ص. پیامبر «من وقف( باشد خدا )از طرفِ این شتر )برای جهاد( در راهِ»گفت: 

 .)به روایت از مسلم( «.ومةطة ناقٍة کلهها مخئسبعما القيامةِ  لَک بهَا يومَ »

آن،  قیامت خواهی داشت که تمامِ ( این شتر، هفتصد شتر در روزِبه دلیل )بخشیدنِ»

 .«افسار شده است

مام و یعنی دارای خطام و خطام چیزی شبیه به ز «مخطوم»گفته است:  /امام نووی 

باشد؛ این احتمال مید از آن، پاداش هفتصد شتر : مقصومهار است. گفته شده است که

نظر باشد و در بهشت به پاداش آن، هفتصد شتر  ظاهرش مورد هم وجود دارد که معنیِ

گشت و گذار،  به او داده شود که هریک از آن شتران، مخطوم و افسار شده باشد که برایِ

های نجیب آمده است سبا گونه که در موردِشود همانهر جا که خواست بر آن سوار می

 .«ن احتمال قویتر است. و اهلل أعلمو ای

 :فرمود ص* پیامبر 

)به  «.لِه بخيٍر فقْد غَزاهْ فی سبيِل للاِ فقْد غَزا َومْن خلفهُ فی أ َمن جههَز غازيًا»

 .روایت از مسلم(

او  خدا تجهیز نماید و نیز کسی که به نیکی، جانشینِ هر کس جنگجویی را در راهِ»

 .«این است که خود، جنگیده باشد اش باشد همانندِ( خانوادهرای )سرپرستیِب

 :کندزهایی است که انسان را از دوزخ دور مییروزه از چ( 154

 :فرمود ص* پیامبر 

َد للاُ وجههُ عِن النهاِر سبعيَن خريفًا»  .)متّفقٌ علیه( «.مْن صاَم يوًما فی سبيِل للاِ بعه

هفتاد پاییز )یا  یِهخدا روزه بگیرد، خداوند، او را به انداز هِهر کس روزی را در را»

 . «گرداند( از دوزخ دور میهفتادسال

 طی شده در هفتاد سال. مسیرِ یِهیعنی به انداز «سبعيَن خريفاً »و 

 :فرمود ص* پیامبر 
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َن السهماِء مْن صاَم يوًما فی سبيِل للاِ جعَل للاُ بينهُ َو بيَن النهاِر خندقًا کَما بي»

 .(آن را حسن دانسته است آلبانی)به روایت از ترمذی و  «.واۡلرضِ 

دوزخ، گودالی به  او و بینِ خدا روزه بگیرد، خداوند در بینِ هرکس روزی را در راهِ»

 .«دهدبین آسمان و زمین قرار می یِهفاصل یِهانداز

 :فرمود ص* پیامبر 

ائموَن يوَم القيامةِ  يهاُن. يدخُل منهُ ره لإنَّ فِی الجنهِة بابًا يقاُل لهُ: ا» يدخُل معهْم َل الصه

ائموَن؟ فيقوموَن َليدخُل منهُ أحد  غيرهم فإذا دخَل آخِ أحد  غيُرهْم. يقالُ  ُرهْم : أيَن الصه

 .فقٌ علیه()متّ «.أغلَق فلْم يدخْل منهُ أحد  

داران در زهشود که روگفته می ،«یّانر»و گمان در بهشت دری هست که به آن بی»

رد )آن آنان با ایشان وا از شوند و هیچ کس غیرروز قیامت از آن در، وارد )بهشت( می

خیزند )تا از آن داران به پا میداران کجایند؟ پس روزه: روزهشودشود. گفته میدر( نمی

شود. پس هر وقت آن در نمی بهشت شوند( و کسی غیر از آنان با ایشان واردِ واردِ ،در

تواند( از آن، شود و دیگر کسی )نمیداران از آن در وارد شدند بسته میروزه رین نفرِآخ

 .«وارد )بهشت( گردد

 :رمضان ماهِ یِهروز( 155

 :فرمود ص* پیامبر 

َم مْن ذنبهِ حتسابًا غُ مْن صاَم رمضاَن إيمانًا َواِ »  .)متفقٌ علیه( «.فَر لهُ َما تقدَّ

 گناهانِ خدا روزه بگیرد تمامِ ایمان و خالص برایِ رمضان را از رویِ هر کس ماهِ»

 .«شوداش بخشوده میگذشته

 :شوّال شش روز از ماهِ یِهروز( 156

 :فرمود ص* پیامبر 

اَل کاَن کصياِم الدههرِ مْن صاَم رمضاَن ثمَّ اَ »  .)به روایت از مسلم( .«تبعهُ ستهًا من شوه
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شوّال را نیز روزه  آن، شش روز از ماهِ نبالِرمضان را روزه بگیرد و سپس به د هرکس ماهِ»

 .«سال، روزه گرفته باشد این است که کلِّ بگیرد مانندِ

 :سه روز یِهروز پاداشِ( 157

 :فرمود ص* پیامبر 

 .)متّفقٌ علیه( «.أيهاٍم مْن کلِّ شهٍر صوُم الدههِر کلههِ  صوُم ثالثةِ »

 .«سال است کلِّ یِه( روز)پاداشِ ( هر ماه همانندِسه روز )وسطِ یِه)پاداش( روز»

 یِ روزِ عرفهروزه :(158

 :عرفه سؤال شد. ایشان فرمودند روزه گرفتن در روزِ در موردِ ص* از رسول خدا 

نةَ الماضيةَ »  .)به روایت از مسلم( «.الباقيةَ وَ  يکفهُر السه

 .«کندسال گذشته و آینده را پاک می گناهِ»

 :عاشورا روزِ یِهروز( 159

سؤال شد. ایشان در جواب  عاشورا روزه گرفتن در روزِ در موردِ صخدا  از رسولِ *

 :فرمودند

نةَ الماضيةَ »  .)به روایت از مسلم( «.يکفهُر السه

 .«کندگذشته را پاک می سالِ گناهانِ»

 :دارافطار دادن به روزه فضل و بزرگیِ( 161

 :فرمود ص* پیامبر 
ائِم شيئًا مْن فطهَر صائًما کاَن لهُ مثلُ »  «.أجرِه غيَر أنههُ َل ينقُص مْن أجِر الصه

 .(هم با او موافقت کرده است آلبانی)ترمذی آن را روایت کرده و گفته که صحیح است و 

او به هیچ  گیرد و اجرِاو پاداش می یِهداری افطاری دهد به اندازهر کس که به روزه»

 .«دار کمتر نیستروزه وجه از اجر و پاداشِ
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 :قدر عبادت در شبِ فضل و بزرگیِ( 161

 :فرمود ص* پیامبر 

َم مْن ذنبهِ حتساباً غُ مْن قاَم ليلةَ القدِر إيماناً َواِ »  .)به روایت از مسلم( «.فَر لهُ ما تقده

اش گناهان گذشته قدر را از روی ایمان و خالص برای خدا عبادت کند تمامِ هرکس، شبِ»

 .«شودبخشیده می

 :حج و عمره رگیِفضل و بز( 162

 :فرمود ص* پیامبر 

)به  .«وُر ليَس لهُ جزاء  إَلَّ الجنهةالحجُّ المبرا وَ لَما بينهمَ  العمرةُ إلی العمرِة کفهارة»

 .روایت از مسلم(

مقبول، پاداشی جز  آن دو است و حجِّ مابینِ گناهانِ یِهدیگر کفّار یِهاز یک عمره تا عمر»

 .«بهشت ندارد

 :ذی حجّهاوّل ِ ح در ده روزِصال عملِ( 163

 :فرمود ص* پیامبر 
الُح أحبُّ إلی للاِ فيهنَّ مْن هذِه اۡليهاِم » يعنی أيهاِم عشِر ذی  –ما من أيهاٍم العمُل الصه

ةِ   َلوَ »ِجهاُد فی سبيِل للاِ؟ قال: لا َلوَ »الجهاُد فِی سبيِل للاِ؟ قال:  َلقالوا: وَ « الحجه

)به روایت  «.مالِه ثمَّ لْم يرجْع مْن ذلَک بشیءٍ إَلَّ رجالً خرَج بنفسِه وللاِ لجهاُد فِی سبيِل ا

 .از بخاری(

 –خداوند، محبوبتر باشد از این ایّام  صالح در آن، پیشِ عملِ امی نیست که انجامِهیچ ایّ»

 جهاد در راهِ حتّیفرمود:  «خدا هم؟ جهاد در راهِ حتّی»گفتند:  «ل( ذی حجّهیعنی ده روز )اوّ

هیچ یک  خود خارج شود و خدا( با جان و مالِ جهاد در راهِ مگر این که کسی )برایِ ،خدا هم

 .«از آن دو را باز نگرداند





 

 
 

 گرداند: دوری از آن چه که اعمال انسان را باطل میبابِ

 :گرداندنده در هوا میپراگ غبارِ اتِخداوند، آن را همچون ذرّ( 164

 :فرمود ص* پیامبر 
تی يأتوَن يوَم القيامِة بحسناٍت أمثاَل تهامةٍ قواماً ۡللفين أ» ، بيضاً فيجعلهَا للاُ مْن أمه

ا إنههْم إخوانکْم ومْن جلدتکْم، وهباًء  لکنههْم ذوَن مَن اللهيِل کما تأخذوَن وَ يأخمنثوًرا، أمه

ح دانسته آن را صحی آلبانی)به روایت از ابن ماجه و  «.نتهکوهاا بمحارِم للاِ اِ قوم  إذا خلوْ 

 .(است

ه )زیاد( و سرزمین مکّ یِههایی به اندازقیامت نیکی من در روزِ تِهزاران قوم از امّ»

گرداند اما نده میدر هوا پراگ ،غبار اتِآورند ولی خداوند، آن را همچون ذرّنورانی می

ه شما شما هستند و آنچه را )از اعمال نیک و عبادات( ک یِهشما و از عشیر آنان برادرانِ

گیرند ولی آنان قومی هستند که هرگاه خود را با گیرید آنان هم از شب میاز شب می

 .«دهندشکنند و آن را انجام میمی آن را یابند حرمتِخود تنها می محارمِ

 :قیامت چیزانِ روزِمفلسان و بی( 165

 :فرمود ص* پیامبر 
لَس إنَّ المف: »درهَم لهُ وَل متاَع، فقالالمفلُس فينا مْن َل قالو: « أتدروَن َما المفلُس؟»

تی يأتی يوَم القيامِة بصالٍة َوصياٍم َوزکاٍة َويأتِی قْد شتَم هذا َوقذَف هَذا وأکَل ماَل  مْن أمه

هَذا مْن حسناتِه فإْن فنيْت ا فيُْعطی هَذا ِمْن حسناتِه وَ ضرَب هذَ هَذا َوسفَک دَم هَذا وَ 

)به  «.رَح فِی النهارِ رحْت عليِه ثمَّ طُ فطُ خَذ مْن خطاياهْم ِه أُ قضی َما عليحسناتهُ قبَل أْن يُ 

 .بریم به خدا از دوزخ(و پناه می –روایت از مسلم 

ی است که مفلس در بین ما کس»گفتند:  «چیز کیست؟دانید که مفلس و بیآیا می»

ه در من کسی است ک تِگمان مفلس امّبی»: ایشان فرمودند «پول و مالی نداشته باشد

آورد در حالی که یکی را دشنام داده، به آن دیگری قیامت، نماز و روزه و زکات می روزِ
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یکی دیگر را ریخته و آن دیگری را زده است  این یکی را خورده، خونِ تهمت زده، مالِ

شود و اگر قبل از این که حقوقی که بر او داده می از حسناتِها آن پس به هریک از

ود و شآنان برداشته و به او اضافه می هایش تمام گردد از گناهانِیکیاوست ادا شود، ن

 .«شودسپس به دوزخ انداخته می

 :الناس چیستحقّ : راه نجات پیدا کردن از پس اگر کسی پرسید( 166

 :مودفر ص: پیامبر شود* در جواب گفته می
وَم قبَل أْن َل يکوَن الي ۡلخيِه مْن عرضِه أْو شیء  فليتحلهلهُ منهُ  مْن کانْت لهُ مظلمة»

، إن کاَن لهُ عمل  صدينار  وَ  إْن لْم يکْن لهُ حسنات  ح  أخَذ منهُ بقدِر مظلمتِه وَ ـالَل درهم 

 .)به روایت از بخاری( «.صاحبِه فحمَل عليهِ أخَذ مْن سيهئاِت 

وز مؤمنش یا چیز دیگری به او ظلم کرده است باید امر هر کس که در مورد آبروی برادرِ»

این  )در این دنیا( قبل از این که دینار و درهمی نباشد، از او حاللیّت بطلبد )زیرا در غیرِ

 ظلمی که مرتکب شده است از اعمالِ یِهصالحی داشته باشد به انداز صورت( اگر عملِ

شود( و اگر هم عمل شود )و به شخصی که به او ظلم کرده اضافه میصالحش برداشته می

و به او اضافه شود کسی که به او ظلم شده برداشته می باشد از گناهانِنیکی نداشته 

 .«گرددمی

 :فرمود ص* پیامبر 
اةِ  حتهی لحقوَق إلی أهلِهَا يوَم القيامةِ نَّ التؤدُّ » اةِ  نَ الجلحاِء مِ  يقاَد للشه  «.القرنَاءِ  الشه

 .)به روایت از مسلم(

آن، باز خواهید گرداند آن گونه که  قیامت به صاحبانِ حقوق را در روزِ حتماً تمامِ»

 حساب( باز داشته خواهد شد )و به جایِ دار )برایِشاخ شاخ از گوسفندِبی گوسفندِ حتّی

 .«قبول نخواهد بود( آن، قابلِ

ای خدا توبه کنی و آنچه را که به ظلم گرفته این گونه است که به درگاهِ ،و حاللیّت

که  است صسوه و نمونه برای تو در این کار، پیامبر اُ ینتربزرگ باز گردانی و بهترین و
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ِ ٱلَّقَۡد َكاَن لَُكۡم فِي َرُسوِل ﴿ :فرمایدخداوند در مورد او می أُۡسَوة  َحَسنَٞة لَِّمن َكاَن يَۡرُجوْا  للَّ

َ ٱ َ ٱَوَذَكَر  ۡۡلِٰٓخرَ ٱ ۡليَۡومَ ٱوَ  للَّ  [.26اۡلحزاب: ] ﴾٤٦َكثِيٗرا  للَّ

 خدا برایِ پیغمبرِ( پندار و گفتار و کردارِ یِهیبایی در )شیوز مشق و الگویِ سر»

خدا  سه ویژگی باشند( امید به خدا داشته و جویایِ کسانی که )دارایِ شماست، برایِ

 .«ندباشند و خدا را بسیار یاد کن

ش برگرفته از او که خُلق و خویَ صپیامبر  تواضع و فروتنیِ پس نگاه کن به کمالِ

کسی را )به ظلم( نگرفت و به هیچ کس تعدّی و  به کسی ظلم نکرد و مالِقرآن بود پس 

خدا را او را از این که  عظیمِ ذیل، ترسِ این، در حدیثِ درازی نکرد و با وجودِدست

 بر او باشد که آن را ادا نکرده باشد ببین:ی مالقات کند و حقّ

بی که در دست داشت بدر با چو جنگِ در روزِ ص* روایت شده است که رسول اهلل 

–در حین این کار به سواد بن غزیه  .کردهای اصحابش را برای نماز تنظیم میصف

و با آن چوب، برای عقب )که از دیگران جلوتر بود رسید  –النجارحلیف بنی عدی بنی 

 :او به شکمش زد( و به او فرمودراندن 
َوالعْدِل فأقدنِی. حقه بعثک للاُ بالقْد فقاَل: يا رسوَل للاِ أوجعتنی و«. يا سوادُ  ستواِ »

حملَک َما : »فقالبطنهُ  : فاعتنقهُ فقبهلَ قالَ « دْ ستقِ اِ : »بطنِه فقالَ فکشَف رسوُل للاِ عْن 

ُر العهِد بَک : يا رسوَل للاِ، حضَر َما تری، فأردُت أْن يکوَن آخِ قالَ « علی هَذا يَا سواُد؟

 «الکبیر معجم»)طبرانی آن را در  .«بخيرٍ  صللاِ. أْن يمسَّ جلِدی جلَدَک. فدعا لهُ رسولُ 
در تحقیقش بر این حدیث  آن را حسن دانسته و «باسم الجوابره»روایت کرده و دکتر 

را عبدالرزاق و بغوی روایت : آن گفته است «اإلصابة»گفته است: حافظ ابن حجر در 

، چنان «الکبیر»آن را در . و طبرانی «زاق حسن است ولی مرسلعبدالرّ اند و اسنادِکرده

آن، همه ثقه و  : رجالِروایت کرده است و هیثمی گفته که آمده «مجمع الزّواید»که در 

معرفة »روایت شده که أبونعیم آن را در  اطمینانند. این حدیث از طریق دیگری نیز قابلِ

حابة  .«نمایدمی «حسن لغیره». پس مجموع این روایات، حدیث را آورده است «الصه
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مرا به درد  ،خدا ای رسولِسواد گفت:  ،برو و( در صف بایست ای سواد )عقب»

رده پس در راه خدا عدالت و عدالت مبعوث کحقّ آوردی در حالی که خداوند، تو را بر 

 :او گفت که !قصاصم کنفرمود: . پس پیامبر لباسش را از شکمش کنار زد و پیشه کن

چه  ،ای سوادبوسید. پیامبر به او فرمود:  مش راخدا را در آغوش گرفت و شک رسولِ

مرگ است پس  بینی که وقتِمی ،: ای رسول خداگفت. چیز تو را وادار به این کار کرد؟

 صتو را لمس کند. پس پیامبر  خواستم که آخرین عهدم با تو این باشد که پوستم پوستِ

 خیر نمود. برایش دعایِ

یکان و پر بر آن قرار نداده باشند[ و تیر است ]یا چوب تیری که هنوز پ «قدح»و 

 یعنی: پیش افتاده. «مستنتَل»



 

 
 

 : دوری کردن از توکّل بر خدا بدون عملباب

خداوند رحمان و رحیم است که آرزو  هیچ شکّی در این نیست که رحمت و بخششِ

اوییم و این،  ضعیف او و محتاج به عفو و گذشت و رحمتِ و امید ماست؛ ما بندگانِ

شدند و به همین امید می ت که اگر وجود نداشت، گناهکاران، مأیوس و ناچیزی اس

طوقی بر  گناهکار و مسرف را که گناهشان همانندِ سبحان، بندگانِ خداوندِخاطر، 

کند و به آنان آرام میخواهند که از آن، نجات پیدا کنند و رها شوند گردنشان است و می

 :فرمایدمی

ِعبَاِدَي ﴿ ۡحَمِة  ِذينَ لَّ ٱ۞قُۡل يََٰ ٰٓ أَنفُِسِهۡم ََل تَۡقنَطُوْا ِمن رَّ ِه ٱأَۡسَرفُوْا َعلَىَٰ َ ٱإِنَّ  للَّ يَۡغفُِر  للَّ

نُوبَ ٱ ِحيمُ ٱ ۡلَغفُورُ ٱهَُو  ۥَجِميًعاه إِنَّهُ  لذُّ اْ  ٣٥ لرَّ ِمن قَۡبِل أَن يَۡأتِيَُكُم  ۥإِلَىَٰ َربُِّكۡم َوأَۡسلُِموْا لَهُ  َوأَنِيبُوٰٓ

اْ ٱوَ  ٣٥ََل تُنَصُروَن  ثُمَّ  ۡلَعَذابُ ٱ ن قَۡبِل أَن يَۡأتِيَُكُم  تَّبُِعوٰٓ بُِّكم مِّ ن رَّ أَۡحَسَن َمآٰ أُنِزَل إِلَۡيُكم مِّ

طُت فِي َجۢنِب  أَن ٣٣بَۡغتَٗة َوأَنتُۡم ََل تَۡشُعُروَن  ۡلَعَذابُ ٱ َحۡسَرتَىَٰ َعلَىَٰ َما فَرَّ ِ ٱتَقُوَل نَۡفٞس يََٰ  للَّ

َ ٱتَقُوَل لَۡو أَنَّ  أَوۡ  ٣٥ ِخِرينَ لسََّٰ ٱَوإِن ُكنُت لَِمَن  نِي لَُكنُت ِمَن  للَّ تَقُوَل  أَوۡ  ٣٥ ۡلُمتَّقِينَ ٱهََدىَٰ

ٗة فَأَُكوَن ِمَن  ۡلَعَذابَ ٱِحيَن تََرى   [.32 -35الزمر: ] ﴾٣٥ ۡلُمۡحِسنِينَ ٱلَۡو أَنَّ لِي َكرَّ

روی هم زیادهای بندگانم! ای آنان که در معاصی »خدا به مردمان( بگو:  )از قولِ»

گناهان را  یِهخدا مأیوس و ناامید نگردید. قطعاً خداوند هم و مرحمتِ اید از لطفِکرده

خود برگردید  پروردگارِ و به سویِ سیار آمرزگار و بس مهربان است.آمرزد چرا که او بمی

 او شوید )و خاضعانه و خاشعانه از اوامرش فرمانبرداری کنید( پیش از آن که و تسلیمِ

شما تاخت آرد و دیگر کمک و یاری نشوید )و کسی نتواند شما  عذاب، ناگهان به سویِ

 پروردگارتان برایِ و از زیباترین و بهترین چیزی که از سویِ .را از عذاب خدا برهاند(

شما فرو فرستاده شده است )که قرآن است( پیروی کنید پیش از این که عذاب )دنیوی یا 

قیامت  تا روزِ .خبر باشیدشما تاخت آرد در حالی که شما بی اخروی( ناگهان به سویِ

ام. ( خدا کرده)طاعت و عبادتِ ها که در حقِّدردا و حسرتا! چه کوتاهی»ی نگوید: کس

اگر نگوید: که . یا این امکنندگان )آیین یزدانی( بودههمسخر یِهدریغا و افسوس من از زمر
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را یا این که بدان گاه که عذاب  شدم.پرهیزگاران می یِهکرد از زمرخداوند راهنماییم می

نیکوکاران  یِهبود تا از زمرکاشکی بازگشتی به دنیا برایم میسّر میکند نگوید: مشاهده می

 .«گردم

 :رت خداوند متعال در این آیه بنگرپس خداوند، رحمت کند تو را! به رحمت و مغف

ۡحَمِة ﴿ ِه ٱََل تَۡقنَطُوْا ِمن رَّ َ ٱإِنَّ  للَّ نُوبَ ٱيَۡغفُِر  للَّ ِحيمُ ٱ ۡلَغفُورُ ٱهَُو  ۥَجِميًعاه إِنَّهُ  لذُّ  .﴾٣٥ لرَّ
گناهان را  یِهقطعاً خداوند، هم ؛خدا مأیوس و ناامید نگردید از لطف و مرحمتِ»

 .«و بسیار آمرزگار و بس مهربان استآمرزد چرا که امی

نیک به  عملِ نیز به ربط دادنِ بندگانش از عذابش و و سپس نگاه کن به ترساندنِ

 :فرمایداو آن جا که می نیک توسطِ یِهخاتم

اْ ٱوَ ﴿ ن قَۡبِل أَن يَۡأتِيَُكُم  تَّبُِعوٰٓ بُِّكم مِّ ن رَّ بَۡغتَٗة َوأَنتُۡم ََل  ۡلَعَذابُ ٱأَۡحَسَن َمآٰ أُنِزَل إِلَۡيُكم مِّ

  .﴾٣٣تَۡشُعُروَن 
روردگارتان برای شما فرو فرستاده است و از زیباترین و بهترین چیزی که از سوی پ»

)که قرآن است( پیروی کنید پیش از این که عذاب )دنیوی یا اخروی( ناگهان به سوی 

 .«خبریداخت آرد در حالی که شما بیشما ت

اند. واحد و به دنبال هم آمده یههای نیک و ترساندنها در یک سورو تمام این وعده

که  صهای قرآن و احادیثِ پیامبر ا در مقابل دیگر سورهحال خود، قیاس کنید که حالِ م

کشد اند که ذکر آن بسیار به درازا میفقط در مورد وعید و تهدید، آن چنان سخن گفته

قدری بر گرفته از دو وحی گران یهچگونه است؟! اهل سنّت و جماعت دارای قاعد

: بر هر ده این است کهقاعباشد و این می صاش بزرگ یعنی کتاب خدا و سنّت فرستاده

مؤمنی واجب است که قلبش همیشه در بین ترس و امید، معلّق باشد و قلب انسان را به 

: بالی از ترس و بال دیگری از امید چون اند که دارای دو بال استیه کردهای تشبپرنده

د و شد در نتیجه کسی که بترسابپرواز با یک بال واحد و بدون بالی دیگر، مقدور نمی

گردد. میشود و سپس هالک امید نداشته باشد، از رحمت خدا مأیوس و نومید می

 :فرمایدخداوند متعال می
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ۡوِح ََل يَاْيۡ  ۥإِنَّهُ ﴿ ِ ٱُس ِمن رَّ فُِرونَ ٱ ۡلقَۡومُ ٱإَِلَّ  للَّ  [.27يوسف: ] ﴾٥٥ ۡلَكَٰ
 .«گرددمت و بخشش خداوند مأیوس نمیگمان، غیر از کافران، هیچ کس از رحبی»

 :فرمایدو باز خداوند متعال می

ۡحَمِة َربِّهِ  قَالَ ﴿ آٰلُّونَ ٱإَِلَّ  ٓۦٰ َوَمن يَۡقنَطُ ِمن رَّ  [.31الحجر: ] ﴾٣٥ لضَّ

وردگارش نومید و مأیوس و چه کسی غیر از گمراهان از رحمت بخشش پر»

 «گردد؟!می

قط بر رحمت و آورند و فو خداوند، در مقابل گروه اول، آن کسانی را که ایمان می

کنند نکوهش یبندند و برای طلب آن کوشا نیستند و برایش تالش نمبخشش او امید می

 :فرمایدکند و میمی

بَ ٱِمۢن بَۡعِدِهۡم َخۡلٞف َوِرثُوْا  فََخلَفَ ﴿ َذا  ۡلِكتََٰ َويَقُولُوَن َسيُۡغفَُر لَنَا  ۡۡلَۡدنَىَٰ ٱيَۡأُخُذوَن َعَرَض هََٰ

ُق  ۥۡثلُهُ َوإِن يَۡأتِِهۡم َعَرٞض مِّ  يثََٰ بِ ٱيَۡأُخُذوهُه أَلَۡم يُۡؤَخۡذ َعلَۡيِهم مِّ ِ ٱأَن َلَّ يَقُولُوْا َعلَى  ۡلِكتََٰ  ۡلَحقَّ ٱ إَِلَّ  للَّ

 [.619اۡلعراف: ] ﴾٦٥٥َخۡيٞر لِّلَِّذيَن يَتَّقُوَنه أَفاََل تَۡعقِلُوَن  ۡۡلِٰٓخَرةُ ٱ لدَّارُ ٱَوَدَرُسوْا َما فِيِه  وَ 
ن ناخلفی جانشین آنان شدند که وارث کتاب )آسمانی تورات( بعد از آن، فرزندا»

گشتند )اما بدان عمل نکردند چرا که به جای پیروی از حق به دنبال مادیّات روان شدند 

. تا آن گفتند: ما بخشیده خواهیم شدداشتند و میرا دریافت می و( کاالی این جهان پست

از کاالی این دنیا( است برای کسانی که و دنیای دیگر بسی بهتر )»فرماید: که میجا 

چنان بر گناه استمرار اندیشید و همپرهیزگاری کنند )و از خداوند بترسند. چرا نمی

 .«فهمید؟د؟( مگر عقل ندارید و نمیورزیمی

ین تربزرگ باشد و در آن،و این، صادقترین شاهد و گواه بر ایمان همراه با عمل می

کنند که گناه با وجود ایمان، ضرری به شخص که فکر میدلیل بر گمراهی کسی است 

ین قواعد اهل سنّت و جماعت این است که : ایمان تربزرگ رساند بلکه حتی یکی ازنمی

یابد و با گناه و ای جز همراه داشتن عمل ندارد و با عبادت افزایش میصحیح چاره

با زبان و عمل با اعضا و  شود و عبارت است از اعتقاد به قلب و گفتنمعصیت، کم می

اند که اگر در آن، شیر ریخته جوارح و حتی آنان قلب را به یک کاسه یا ظرف تشبیه کرده



 های کسب پاداشفرصت    028

 

 شود کهشود و اگر چیزی دیگر در آن ریخته شود، از همان چیز پر میشود، از شیر پر می

اعضا و هرچه ایمان در قلب عبد، بیشتر شود، بر »اند: در آن ریخته شده است و گفته

شود و این حالت با ظهور ایمان در مظهر آن یعنی با اقتدا جوارحش هم بیشتر نمایان می

 :فرمایدیرد زیرا خداوند متعال میگصورت می صکردن به سنّت پیامبر 

َ ٱإِن ُكنتُۡم تُِحبُّوَن  قُلۡ ﴿ ُ ٱيُۡحبِۡبُكُم  تَّبُِعونِيٱفَ  للَّ ُ ٱَويَۡغفِۡر لَُكۡم ُذنُوبَُكۡمه وَ  للَّ ِحيٞم  للَّ َغفُوٞر رَّ

 [.56آل عمران: ] ﴾٥٦

دوست دارید از من پیروی کنید )که در این صورت( را اگر خدا )به آنان( بگو: »

ید و خداوند بخشنده خداوند نیز شما را دوست خواهد داشت و گناهانتان را خواهد بخش

 .«و مهربان است

شود و در دش با دیگران ظاهر میو این چنین، ایمان بر اخالق عبد و رفتار و برخور

 :فرمایدنیز هست که می صاین مورد، حدیثی از پیامبر 

آن را صحیح  آلبانید و )به روایت از ابوداو «أَْکَمُل اْلُمْؤِمنيَن إِيَماناً أَْحَسنُهُْم ُخلُقاً »

 دانسته است(.

 .«باشداخالقترین آنان میمان، خوشکاملترین مردم از نظر ای»

: او بدون می تفکّر نماید و آن، این است کهمنی واجب است که در امر مهبر هر مؤ

رحمت و بخشش خداوند و فقط با عمل خویش وارد بهشت نخواهد شد بلکه در 

ر به اصحابش نیز دص پیامبر  یهاول، رحمت و بخشش او الزم است و این گفت یهوهل

 :این مورد است که به آنان فرمود
َوَل  ،: يا رسوَل للاِ اقالو« أحد  منکْم بعملهِ  اعلمُوا أنَّهُ لْن ينُجوَ قاربوا وسدِّدوا وَ »

َدنَی للاُ برحمةً َل أَنَا وَ »أنَت؟ قاَل:   .)به روایت از مسلم( «منهُ َو فضلٍ  إَله أْن يتغمه

)با انجام اعمال درست و سخن گفتن نرم با دیگران، به خدا( نزدیک شوید و عمل »

هرگز با عمل خویش رستگار ید و بدانید که هیچ کس از شما نیک و صواب انجام ده

و حتی من هم، مگر این که شود. گفتند: ای رسول خدا حتی شما هم؟ فرمود: نمی

 .«حمت و فضلش را بر من ارزانی داردخداوند، ر
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چون به این موضوع پی  –خداوند موفّقت گرداند  – !پس ای برادر مسلمان گرامی

کوشش نماییم و  ر، باید برای کسب رحمت و بخشش خداوند بردی بدان که ناگزی

رحمت، توسط خداوند به بندگان مؤمنش و این که چگونه  یهحال، گوش کن به وعد

که خداوند حکیم و خبیر دهد آن جا خداوند سبحان آن را به عمل نیک ربط می

 :فرمایدمی

ۡشُكوٗرا َوَسَعىَٰ لَهَا َسۡعيَهَا  ۡۡلِٰٓخَرةَ ٱأََراَد  َوَمۡن ﴿ ئَِك َكاَن َسۡعيُهُم مَّ
ٰٓ  ﴾٦٥َوهَُو ُمۡؤِمٞن فَأُْولََٰ

 [.69اإلسراء: ]

و هر کس که آخرت را بخواهد و سعی و تالش خود را در حالی که مؤمن است »

)و  شودبرای )رسیدن( به آن، انجام دهد، چنین کسانی، سعی و تالششان مشکور واقع می

 :فرمایدیز می. و ن«مزد و پاداش نخواهد ماند(بی

ةَ ٱَوَرۡحَمتِي َوِسَعۡت ُكلَّ َشۡيٖءه فََسأَۡكتُبُهَا لِلَِّذيَن يَتَّقُوَن َويُۡؤتُوَن ﴿ َكوَٰ تِنَاهُم بِ  لَِّذينَ ٱوَ  لزَّ  ايََٰ

ُسولَ ٱيَتَّبُِعوَن  لَِّذينَ ٱ ٦٣٥يُۡؤِمنُوَن  يَّ ٱ لنَّبِيَّ ٱ لرَّ  [.637 -631اۡلعراف: ] ﴾ۡۡلُمِّ

کنند و یزی گسترده است پس آن را برای کسانی که تقوا پیشه میو رحمت من بر هر چ»

نویسم )و نصیبشان آورند میپردازند و آنان که به آیات )قرآن(، ایمان میزکات را می

  .«کنند...ما پیروی می یهفرستاد یهناخواندآنان که از پیامبر درس .کنیم(می

باشیم؟ می صا ما پیروان سنّت پیامبر پرهیزگاران هستیم؟ و آی یهپس آیا ما از زمر

 :پیامبری که فرمود
تی يدخلوَن الجنهةَ إَلَّ مْن أبی قالوا»  ومْن يأبی؟ قاَل: مْن أطاعنی : يا رسوَل للاِ ُکلُّ أُمَّ

 .)به روایت از بخاری( «.مْن عصانی فقْد أبیدخَل الجنهةَ و

 اییچی کند. گفتند: شوند مگر کسی که سرپت میتمام افراد امت من وارد بهش»

هر کس از من اطاعت کند وارد بهشت کند؟ فرمود: رسول خدا چه کسی سرپیچی می

 .«من تخلّف ورزد، سرپیچی کرده است شود و هر کس که ازمی

این گفته است هنگامی که  به معنی – !خداوند تو را رحمت کند –و نگاه کن 

معنای آن، عبارت است  :اند کهگفته ءعلما که «و أشهُد أنَّ محمًدا رسوُل للاِ » :گوییمی
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دهد و تصدیق او در هنگامی که از چیزی خبر از اجابت امر او در وقتی که دستور می

دهد و دست برداشتن از چیزی که او از آن، نهی کرده است و این که خدا با هیچ می

 شود.چیزی مگر آنچه که او دستور داده پرستش نمی

ی که انسان را از توکّل بر رحمت خدا بدون انجام عمل و یا به آن چیزهای یهاز زمر

 یهترساند این فرموددارد و میعبارتی دیگر، همراه ترک عمل به دستور خداوند باز می

 :خداوند متعال است

نَ ٱإِنَّ   ٦ ۡلَعۡصرِ ٱوَ ﴿ نَسَٰ لَِحَٰ ٱَءاَمنُوْا َوَعِملُوْا  لَِّذينَ ٱإَِلَّ   ٤لَفِي ُخۡسٍر  إۡلِ َوتََواَصۡوْا  تِ لصََّٰ

ۡبرِ ٱَوتََواَصۡوْا بِ  ۡلَحقِّ ٱبِ   [.5 -6العصر: ] ﴾٥ لصَّ

مگر کسانی که ایمان بیاورند  .در ضرر و خسران استانسان گمان بی .قسم به عصر»

و عمل نیک انجام دهند و همدیگر را به حق سفارش کنند و همدیگر را به صبر و 

 .«بردباری توصیه نمایند

عظیم ذکر شود، تفسیر  یهکه شایسته است که در کنار این سور و از آن چیزهایی

و بر این سوره که شامل خیر دنیا  /ما عبدالعزیزبن عبداهللِ بن باز  یهعالّم ،شیخ و استاد

خداوند در این سوره به عصر، قسم یاد کرده و »باشد؛ او گفته است: آخرت است می

و تش که بخواهد قسم یاد کند ولی بندگان اتواند به هریک از مخلوقاخداوند متعال می

که  صپیامبر  یهجل قسم بخورند به دلیل این فرمودنباید به چیزی جز خداوند عزّ و

 :فرمود

آن را صحیح  آلبانی)به روایت از ترمذی و  «مْن حلَف بغيِر للاِ فقْد کفَر أو أشرکَ »

 دانسته است(.

 .«کفر ورزیده یا شرک ورزیده است اًهر کس که به غیر خدا قسم یاد کند حقیقت»

خداوند متعال در این سوره توضیح داده که حتماً انسانها »و باز در ادامه گفته است: 

مگر آنان که ایمان  -6ر کسانی که دارای چهار صفت باشند: ند مگزیانکار و ضرر خورده

 -5ام دهند، ایمان، عمل صالح است. پس فرمود: و عمل نیک انج یهو الزم -2، بیاورند
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وجوب نصیحت یکدیگر  یهکنندکه بیان همدیگر را به حق سفارش کنند. وسپس فرمود: 

بعضی دیگر و امر به معروف در  یهدر بین مؤمنان و خدا را به یاد بعضی آوردن به وسیل

ا به صبر و و همدیگر ر -1باشد، ان از اعمال ناپسند میمورد مسایل بینشان و نهیش

آید صبر نمایند و یعنی بر آنچه که در این راه برایشان پیش می نمایند. بردباری توصیه

تحمل این را بکنند که مردم از آنان روی بگردانند به شرطی که روش آنان بر طبق چیزی 

. من این «به آن، دستور داده است صباشد که خداوند متعال در کتابش و سنّت رسول او 

 را حفظ نمودم. موضوع را از او شنیدم و معنای آن

و باز از آن آیاتی که انسان را از توکّل کردن بر رحمت خداوند بدون عمل برحذر 

 :خداوند متعال است یهترساند این فرموددارد و میمی

 ﴾٥٥أَن تُِصيبَهُۡم فِۡتنَة  أَۡو يُِصيبَهُۡم َعَذاب  أَلِيم   ٓۦٰ يَُخالِفُوَن َعۡن أَۡمِرهِ  لَِّذينَ ٱفَۡليَۡحَذِر ﴿
 [.15النور: ]

ورزند باید از این که بالیی دامنگیرشان شود یا آنان که از دستور پیامبر سرپیچی می»

 .«عذابی دردناک دچارشان شود بترسند

 :فرمایدو نیز می

ُرُكُم ﴿ ُ ٱَويَُحذِّ ُ ٱوَ  ۥ  نَۡفَسهُ  للَّ  بِ  للَّ
 [.51آل عمران: ] ﴾٥٦ ۡلِعبَادِ ٱَرُءوُفۢ

( او نسبت دارد و )در عین حالرمانی( خودش برحذر میو خداوند، شما را از )ناف»

 :فرماید. و نیز می«به بندگانش مهربان است

 [.62البروج: ] ﴾٦٤بَۡطَش َربَِّك لََشِديد   إِنَّ ﴿
 .«مجازات پروردگارت سخت و شدید استگمان بی»

 :فرمایدو نیز می

لِكَ ﴿  إِنَّ أَۡخَذهُ َوهِ  ۡلقَُرىَٰ ٱأَۡخُذ َربَِّك إَِذآٰ أََخَذ  َوَكَذَٰ
لَِمة ه  [.612هود:] ﴾٦٦٤أَلِيٞم َشِديد   ٓۥٰ َي ظََٰ

و عقاب پروردگار تو، هر گاه که بخواهد )اهالیِ( شهرها و آبادیهایی را )بر اثر فساد »

تی و تباهی(، در حالی که اهالی آن ظالمند عذاب نماید، این چنین )شدید( است. به راس

 :فرمایدنیز می. و «که عقاب خدا دردناک و سخت است
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 [.61الفجر: ] ﴾٦٥ ۡلِمۡرَصادِ ٱإِنَّ َربََّك لَبِ ﴿

 .«ان و مترصّد عذاب گناهکاران( استگمان، پروردگار تو در کمین )مردمبی»

 :فرمایدو باز می

ٍة َخۡيٗرا يََرهُ  فََمن﴿ ا يََرهُ   ٥ ۥيَۡعَمۡل ِمۡثقَاَل َذرَّ ٖة َشرهٗ  -7ة:لزلزلا] ﴾٥ ۥَوَمن يَۡعَمۡل ِمۡثقَاَل َذرَّ

2.] 

بیند )و ( آن را مییهغباری کار نیکو کرده باشد )نتیج یهذرّ یهپس هر کس به انداز»

غباری کار بد کرده باشد  یهذرّ یهو هر کس به انداز .پاداشش را خواهد گرفت(

 . «بیند )و سزایش را خواهد چشید(می( آن را یه)نتیج

مورد کسی که از چیزهایی که خدا و نیز وعیدهای شدید در  صدر سنّت پیامبر 

 :توان به احادیث زیر اشاره کردمیاند آمده است و از آن جمله رسول او از آن نهی کرده

 :فرمود صپیامبر 
 اْلَمْشِرقِ  بَْينَ  َما أَْبَعدَ  النَّارِ  فِى بِهَا يَِزلُّ  فِيهَا يُتَبِّنُ  َما بِاْلَكلَِمةِ  لَيَتََكلَّمُ  اْلَعْبدَ  إِنَّ »

 .)متّفقٌ علیه( «.اْلَمْغِربِ وَ 

کند و به دلیل آن در عمقی گوید و در آن دقّت نمی)گاهی اوقات( عبد سخنی می»

 .«شودق و مغرب به دوزخ انداخته میبین مشر یهبیشتر از فاصل

 :و نیز فرمود

ا )امام احمد آن ر «ويل  للهذی يحدهُث القوَم ثمَّ يکذُب ليضحکهْم، ويل  لهُ، ويل  لهُ »

 روایت کرده و شعیب آن را حسن دانسته است(.

وغ زند، برای خنداندن آنان دروای بر کسی که در حالی که برای دیگران حرف می»

 «بگوید، وای بر او! وای بر او!

 :فرمود صو باز پیامبر 

 .)به روایت از بخاری( «اِر ففی النهارِ َما أسفَل مَن الکعبيِن مَن اإلز»

 .«تر از قوزک پا باشد در آتش استنایین تنه که پاییآن قسمت از پوشش پ»

 :و نیز فرمود
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َم للاُ عليهِ  إنَّ للاَ تعالی يغاُر وغيرةُ »  .)متّفقٌ علیه( «.للاِ أْن يأتَی المرُء ما حره

خورد( و آنچه که شود )و بعضی چیزها به او بر میگمان خداوند متعال غیرتی میبی»

خداوند، حرام کرده است انجام است که کسی عملی را که کند این خدا را غیرتی می

 .«دهد

مردی بود که  صدر زمان پیامبر روایت شده است که گفت:  بو از عبداهلل بن عمر 

 : فرمود صپیامبر  ،ردگفتند؛ زمانی که کرکره مُمی «کِرکِره»به او 

 .«هَو فِی النهارِ »

 .«او در دوزخ است»

گاه کنند؛ عبایی را پیدا کردند که با خیانت به دست مردم رفتند که به وضعیّتش ن

  .آورده بود. )به روایت از بخاری(

 :فرمود صو باز پیامبر 
ُم عليِه الجنهة. فقاَل َمِن اقتطع حقَّ امریٍء مسلٍم بيمينِه فقْد أوجَب للاُ لهُ النهاَر و حره »

: وَ  )به روایت از  «.ْن قضيبًا مْن أراکَو إِ اً يسيراً يا رسوَل للاِ؟ فقاَل: إْن کاَن شيئرجل 

 .مسلم(

سوگند خوردن، از او بگیرد خداوند، دوزخ را  یهلیهر کس حقّ مسلمانی را به وس»

نماید. مردی پرسید: حتّی اگر چیز بهشت را بر او حرام می گرداند وبرایش واجب می

 (1) چوب اراکای از حتّی اگر شاخهبسیار کوچکی باشد؟ و پیامبر در جواب او گفت: 

 .«باشد

 :فرمود صپیامبر 
إلی السهماِء فتغلُق أبواُب السهماِء دونَها ثُمَّ تهبطُ  عدِت اللهعنةُ إِنَّ العبد إذا لعَن شيئًا ص»

لْم تجْد مساغاً رجعْت إلی بهَا دونهَا ثمَّ تأخُذ يمينًا وشماَلً فإذا إلی اۡلرِض فتغلُق أبوا

__________________ 
شاود.  از آن اساتفاده مای   «مساواک »عناوان   چوب اراک، چوبی است که بارای نظافات دهاان و باه     -1

 )مترجم(.
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آن  آلبانید و )به روایت از ابوداو .«إَلَّ رجعْت إِلی قائلهالَک وَ لعَن فإْن کاَن أهالً لذا الَّذی

 را حسن دانسته است(.

کند، آن نفرین به سوی آسمان، باال گمان هر گاه شخص، چیزی را نفرین میبی»

شود، سپس به سوی زمین پایین رود و درهای آسمان غیر از درِ آن نفرین، بسته میمی

کند به چپ و راست شود؛ سپس شروع میاز درِ آن، بسته می آید و درهای زمین غیرمی

رفتن و اگر راهی برای وارد شدن بر چیزی نیافت به سمت کسی که نفرین شده بر 

گردد، البته در صورتی که آن شخص، مناسب برای آن نفرین باشد و در غیر این می

 .«گرددکننده برمیه خود شخص نفرینصورت ب

 گرداند.ل ورود و راهی که نفرین را برای آن چیز واجب مییعنی مح «مساغاً»و 

 :فرمود صپیامبر 
حمِة لْم ييأس مَن الجنهِة وَ لْو يعلُم الکافُر بکلِّ الَّذی عنَد للاِ مَن ا» لْو يعلُم المؤمُن لره

 .)به روایت از بخاری( .«ْم يأمْن مَن النهارِ الهذی عنَد للاِ مَن العذاِب ل بکلِّ 

، به تمام رحمت و بخششی که در نزد خداوند هست آگاهی داشت از اگر کافر»

شد و اگر انسان مؤمن هم به تمام عذابی که در نزد خداوند )ورود به( بهشت ناامید نمی

 .«کردبه( دوزخ، احساس امنیّت نمی وجود دارد آگاهی داشت از )رفتن

عنوان بندگانی که عمل صالح این است که ما به  یهکالم در مورد مسأل یهخالص

خداوند، برای عبادت خودش خلق کرده و به دادن پاداش نیک در اطاعت از او وعده 

داده و از عذاب دردناکش در صورت نافرمانی و سرپیچی از او ما را برحذر داشته است، 

بر ما واجب است که کارمان را با تدبیر و دوراندیشی انجام دهیم و به سوی رشد و 

مان نسبت به حق خداوند و اهمال کاریردیم و در اوضاع و احوالمان و کمپیشرفتمان برگ

و اسرافمان در کارهایمان تفکّر کنیم و به سوی خداوند متعال برگردیم و به درگاهش 

 :فرمایدح آوریم. خداوند متعال مینصو یهتوب

ٰٓأَيُّهَا﴿ ْا إِلَى  لَِّذينَ ٱ يََٰ ِ ٱَءاَمنُوْا تُوبُوٰٓ اتُِكۡم ُصوًحا َعَسىَٰ َربُُّكۡم أَن يَُكفَِّر َعنُكۡم َسيِّ تَۡوبَٗة نَّ  للَّ

ٖت تَۡجِري ِمن تَۡحتِهَا  رُ ٱَويُۡدِخلَُكۡم َجنََّٰ ُ ٱيَۡوَم ََل يُۡخِزي  ۡۡلَۡنهََٰ نُوُرهُۡم  ۥ  هُ َءاَمنُوْا َمعَ  لَِّذينَ ٱوَ  لنَّبِيَّ ٱ للَّ
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نِِهۡم يَقُولُ  لَنَآٰ  إِنََّك َعلَىَٰ ُكلِّ َشۡيٖء قَِديٞر  ۡغفِرۡ ٱوَن َربَّنَآٰ أَۡتِمۡم لَنَا نُوَرنَا وَ يَۡسَعىَٰ بَۡيَن أَۡيِديِهۡم َوبِأَۡيَمَٰ

 [.2التحريم: ] ﴾٥

ای بکنید، شاید پروردگارتان، خالصانه یهای مؤمنان! به درگاه خدا برگردید و توب»

که از زیر گناهانتان را محو نماید و بزداید و شما را به باغهای بهشتی داخل گرداند 

)کاخها و درختان( آن، رودبارها روان است. این کار در روزی خواهد بود که خداوند، 

گرداند و دارد )بلکه ایشان را واال میاند خوار نمیپیغمبر و کسانی را که با او ایمان آورده

رساند(. نور )ایمان و عمل صالح( ایشان، پیشاپیش و سوی راستشان به درجات باال می

بینند به جانب بهشت( در حرکت است. )وقتی که خاموش شدن نور منافقان را می )رو

: پروردگارا! نور ما را کامل گردان )تا در پرتو آن به گویندکنند و( میه درگاه خدا میرو ب

 .«چرا که تو بر هر چیزی بس تواناییبهشت برسیم( و ما را ببخشای 

اده و مسلمان قرار داده است الزم است که پس بر هر کسی که خداوند، او را توفیق د

نعمت خدا را بر خود، شکر و سپاس گوید و قبل از این که مهلتش به پایان رسد و کاری 

جز سپردن جان و نظاره کردن روحش در هنگام خروج، نتواند انجام دهد به انجام عمل 

ی خواهیم بود و پایان نیک بپردازد و البته در این حالِ نزع خدا آگاهتر است که بر چه حال

و عبد بر هر چیزی که بمیرد و بر همان چیز  ،باشدو آخر کارها مهم است و معتبر می

بمیرد در روز قیامت،  «لبیک»هر کس در حال گزاردن حج و گفتن  زنده خواهد شد پس

 -به رحمت خداوند  –گویان زنده خواهد شد و هر کس در حال سجده بمیرد لبیّک

که ما  –شود و اگر مشغول بر معصیت و در حال ارتکاب گناه بمیرد ه میکنان زندسجده

بریم به خدا از این حالت و از این که با این پایان، خداوند را مالقات کنیم به او پناه می

کنید که چنین کسی چگونه خداوند را مالقات خواهد کرد؟ در آن فکر می –بریم پناه می

های های ظاهری دنیا و خوشیشود و زیبایییطان، رسوا میهای شها و تقلّبروز، فریب

ای برای رود و ظالمانِ به خویشتن خواهند دانست که حقیقتاً طعمهدروغین آن از بین می

 :فرمایدمورد این غافالن، چنین میاند. خداوند متعال در شیطان بوده

َن ﴿ ِ ٱَوبََدا لَهُم مِّ  [.17الزمر: ] ﴾٥٥بُوَن َما لَۡم يَُكونُوْا يَۡحتَسِ  للَّ
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شود گر و پدیدار میو از جانب خدا چیزی )از شکنجه و عذاب( برای ایشان جلوه»

 .«رسید(بردند )و به فکرشان هم نمیکه گمانش نمی

سن ظن و امید را به او، که بخشش و بر ما واجب است که عمل و ترس از خدا و حُ

گونه نیست در حالی که م و چه طور این رحمت را دوست دارد، با یکدیگر، همراه نمایی

نامیده است؟ و چطور، این گونه نیست در حالی که  (1)بسیار توبه پذیرنده»او خود را 

 :فرمایدتاب عظیمش در مورد خود میجل در کند عزّ وخداو

ُ ٱوَ ﴿ تِ ٱيَتَّبُِعوَن  لَِّذينَ ٱيُِريُد أَن يَتُوَب َعلَۡيُكۡم َويُِريُد  للَّ  ٤٥ن تَِميلُوْا َمۡياًل َعِظيٗما أَ  لشَّهََوَٰ

ُ ٱ يُِريدُ  نُ ٱأَن يَُخفَِّف َعنُكۡمه َوُخلَِق  للَّ نَسَٰ  [.22 -27النساء: ] ﴾٤٥َضِعيٗفا  إۡلِ

ی شما را بپذیرد )و به سوی طاعت و عبادت برگردید و از خواهد توبهخداوند می»

خواهند افتند میراه میلوث گناهان، پاک و پاکیزه گردید( و کسانی که به دنبال شهوات 

که )از حق دور شوید و به سوی باطل بگرایید و از راه راست( خیلی منحرف گردید )تا 

خواهد )با وضع احکام سهل و ساده( کار را بر شما آسان خدا می .همچون ایشان شوید(

 داند که انسان در برابر غرایز و امیال خود ناتوان است( و انسان،کند )چرا که او می

 .«ضعیف آفریده شده است

: چه عملی؟ و کیست که به دور از گناهان و معاصیی باشد که بر و اگر کسی بپرسد

ه است؟ من در جواب او های آنان را سرگردان کردگردن گناهکاران، طوق شده و عقل

: تمام ما گناهکاریم و چه کسی از ما هست که گناه نکند؟ ولی بهترین گویممی

ی ما الزم است که به توبه استغفار و بازگشت به کنندگانند پس بر همهگناهکاران، توبه

 :بریم که در مورد خودش فرموده استای پناه بسوی خداوند کریم و بخشنده

لِٗحا ثُمَّ  َوإِنِّي﴿  [.22طه: ] ﴾٥٤ ۡهتََدىَٰ ٱلََغفَّاٞر لَِّمن تَاَب َوَءاَمَن َوَعِمَل َصَٰ

گناه خود( برگردد و ایمان بیاورد و کارهای  و من قطعاً کسی را که )از کفر و»

 .«بخشما آخر، آن را ادامه دهد( مییاب شود )و تشایسته بکند و سپس راه

__________________ 
 توّاب. )مترجم(. -1
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پس الزم است که همگان به سوی مغفرت و بخشش خداوند بشتابیم و بهشت او را 

آن چنان که به آن دستور داده و مقرّر فرموده است، طلب نماییم و این کار با نیکو 

 :فرمایدمتعال در این باره می پذیر است؛ خداوندگرداندن اعمالمان امکان

بُِّكۡم َوَجنٍَّة َعۡرُضهَا ﴿ ن رَّ ْا إِلَىَٰ َمۡغفَِرٖة مِّ تُ ٱ۞َوَساِرُعوٰٓ َوَٰ َمَٰ أُِعدَّۡت لِۡلُمتَّقِيَن  ۡۡلَۡرضُ ٱوَ  لسَّ

آٰءِ ٱيُنفِقُوَن فِي  لَِّذينَ ٱ ٦٥٥ آٰءِ ٱوَ  لسَّرَّ رَّ ظِ ٱوَ  لضَّ ُ ٱوَ  لنَّاِس  ٱَعِن  ۡلَعافِينَ ٱوَ  ۡلَغۡيظَ ٱ ِمينَ ۡلَكَٰ يُِحبُّ  للَّ

ْا أَنفَُسهُۡم َذَكُروْا  لَِّذينَ ٱوَ  ٦٥٥ ۡلُمۡحِسنِينَ ٱ ِحَشةً أَۡو ظَلَُموٰٓ
َ ٱإَِذا فََعلُوْا فََٰ لُِذنُوبِِهۡم  ۡستَۡغفَُرواْ ٱفَ  للَّ

نُوبَ ٱَوَمن يَۡغفُِر  ُ ٱإَِلَّ  لذُّ واْ  للَّ ئِكَ  ٦٥٣َعلَىَٰ َما فََعلُوْا َوهُۡم يَۡعلَُموَن  َولَۡم يُِصرُّ
ٰٓ َجَزآُٰؤهُم  أُْولََٰ

ٞت تَۡجِري ِمن تَۡحتِهَا  بِِّهۡم َوَجنََّٰ ن رَّ ۡغفَِرٞة مِّ رُ ٱمَّ لِِديَن فِيهَاه َونِۡعَم أَۡجُر  ۡۡلَۡنهََٰ ِملِينَ ٱَخَٰ  ﴾٦٥٥ ۡلَعَٰ
 [.651 -655آل عمران: ]

رزش پروردگارتان و بهشتی بشتابید و از و )با انجام اعمال شایسته( به سوی آم»

ها و زمین است؛ )و همدیگر پیشی بگیرید که بهای آن )برای مثال، همچون بهای آسمان

آن کسانی که در حال  .چنین چیز با ارزشی( برای پرهیزگاران تهیه دیده شده است

د و ازنبی به احسان و بذل و بخشش دست میدستخوشی و ناخوشی و ثروتمندی و تنگ

کنند و خداوند )هم( نیکوکاران را خورند و از مردم گذشت میخشم خود را فرو می

ای( ای( شدند یا )با انجام گناه صغیرهو کسانی که چون دچار گناه )کبیره. دارددوست می

شوند و به افتند و آمرزش گناهانشان را خواستار میبر خویشتن ستم کردند به یاد خدا می

ه گناهان را بیامرزد و با علم و آگاهی بر )زشتی کار و نهی و وعید خدا جز خدا کیست ک

آن  .یازند(کنند )و به تکرار گناه دست نمیاند پافشاری نمیاز آن( چیزی که انجام داده

های بهشتی است که در زیر چنان پرهیزگارانی پاداششان، آمرزش خدایشان و باغ

مانند و این چه پاداش نیکی می در آنجاها جاودانهجویبارها روان است و ها آن )درختان(

 .«کنند(گردد که اهل علمند )و برابر فرمان خدا کار میی کسانی میاست که بهره





 

 
 

 : فضل و بزرگی توبه و استغفارباب

 :فرمایدخداوند متعال می

ًءا أَۡو يَۡظلِۡم نَۡفَسهُ  َوَمن﴿ َ ٱثُمَّ يَۡستَۡغفِِر  ۥيَۡعَمۡل ُسوٰٓ َ ٱِجِد يَ  للَّ ِحيٗما  للَّ  ﴾٦٦٦َغفُوٗرا رَّ
 [.661النساء: ]

و هر کس که عمل زشتی انجام دهد یا )با انجام گناهی( بر خویشتن ستم کند و »

سیار بخشنده و مهربان سپس از خداوند، طلب بخشش نماید و استغفار کند، خداوند را ب

 .«خواهد یافت

 :فرمایدو نیز می

ُ ٱَكاَن  َوَما﴿ بَهُۡم َوأَنَت فِيِهۡمه َوَما َكاَن لِيُ  للَّ ُ ٱَعذِّ بَهُۡم َوهُۡم يَۡستَۡغفُِروَن  للَّ اۡلنفال: ] ﴾٥٥ُمَعذِّ

55.] 

کنند، یو خداوند در حالی که تو در بین آنانی و نیز در حالی که آنان طلب آمرزش م»

 .«آنان را عذاب نخواهد کرد

 :فرمایدو نیز می

ْا أَنفَُسهُۡم َذَكُروْا إَِذا فََعلُوْا فََٰ  لَِّذينَ ٱوَ ﴿ َ ٱِحَشةً أَۡو ظَلَُموٰٓ لُِذنُوبِِهۡم َوَمن يَۡغفُِر  ۡستَۡغفَُرواْ ٱفَ  للَّ

نُوبَ ٱ ُ ٱإَِلَّ  لذُّ وْا َعلَىَٰ َما فََعلُوْا َوهُۡم يَۡعلَُموَن  للَّ  [.653آل عران: ] ﴾٦٥٣َولَۡم يُِصرُّ

ای( بر خویشتن ستم گناه صغیره ای( شدند یا )با انجامو کسانی که دچار گناه )کبیره»

شوند و به جز خدا کیست که افتند و آمرزش گناهان را خواستار میکردند به یاد خدا می

گناهان را بیامرزد و با علم و آگاهی بر )زشتی کار و نهی و وعید خدا از آن( چیزی که 

 .«یازند()و به تکرار گناه دست نمیکنند اند پافشاری نمیانجام داده

 :فرمود ص* پیامبر 
جاَء بقوٍم يذنبوَن فيستغفروَن للاَ للْم تذنبوا لذهَب للاُ بکْم وَ  الهذی نفسی بيدِه لوْ وَ »

 .)به روایت از مسلم( «.فيغفُر لهمْ 
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کردید خداوند، شما را سوگند به کسی که جانم در دست اوست اگر شما گناه نمی»

ه گناه کنند و به دنبال آن، از خداوند طلب آورد کمیراند و قومی را بر روی زمین میمی

 .«بول کند( و گناهانشان را ببخشایدشان را قمغفرت نمایند و او )توبه

 :فرمود ص* پیامبر 
 َوتَابَ  َواْستَْغفَرَ  نََزعَ  هُوَ  فَإَِذا َسْوَداءُ  نُْكتَة   قَْلبِهِ  فِى نُِكتَتْ  َخِطيئَةً  أَْخطَأَ  إَِذا اْلَعْبدَ  إِنَّ »

انُ  َوهُوَ  قَْلبَهُ  تَْعلُوَ  َحتَّى فِيهَا ِزيدَ  َعادَ  َوإِنْ  قَْلبُهُ  ُسقِلَ  ُ  َذَكرَ  الَِّذى الرَّ َكالَّ  بَۡلۜۡ َراَن َعلَىَٰ ﴿ للاَّ

ا َكانُوْا يَۡكِسبُوَن  آن را  آلبانی)ترمذی آن را روایت کرده و  [61المطففين: ] ﴾٦٥قُلُوبِِهم مَّ

 حسن دانسته است(.

شود؛ هرگاه از آن، ی سیاهی در قلب او پدیدار میشود نقطهی مرتکب میهرگاه عبد، گناه»

شود( ولی اگر شود )و از آن نقطه، پاک میدست بکشد و استغفار کند، قلبش جال داده می

قلبش را فرا شود تا این که های سیاه در قلبش زیاد میدوباره به آن گناه دست بزند، نقطه

: نه هرگز! بلکه آنچه )از ت که خداوند از آن، یاد کرده استسا «ران»گیرد و این همان می

 .«هایشان چیره شده استردند بر قلبککارهای زشت و گناه( که در دنیا کسب می

 :فرمود ص* پیامبر 
ی َل إلهَ إَلَّ أنَت خلقتنِی َوأنَا عبدَک َوأَنَا علی للههمَّ أَنَت ربه سيهُد اَلستغفاِر أْن تقوَل: ا»

أبوُء نعُت أبوُء لَک بنعمتَک علیَّ وَ وعدَک مااستطعُت أعوذبَک مْن شرِّ ما صعهدَک وَ 

: و مْن قالها مَن النههاِر موقناً بهَا فماَت ذهنوب إَله إنَت. قالَ بذنبی فاغفْر لی فإنههُ َل يغفُر ال

 بها فمات قبلَ هَو موقن  أْن يمسی فهَو مْن أهِل الجنهِة َومْن قالها منه اللهيِل وَ  مْن يومِه قبلَ 

 .)به روایت از بخاری( «.أْن يصبَح فهَو مْن أهِل الجنهةِ 

: خداوندا، تو پروردگارِ من هستی، هیچ معبود استغفارها این است که بگوییبرترین »

ام و تا آن جا که بتوانم بر عهد و  تو یهبه حقّی جز تو نیست؛ تو مرا آفریدی و من بند

هایت بر خود، آورم؛ به نعمتام به تو پناه میچه که انجام دادهمانم؛ از شرِّ آنپیمان تو می

گمان، نمایم پس مرا ببخشای، که بیکنم و به گناهان خویشتن اعتراف میاقرار می

هر کس در حالی که به ». و سپس فرمود: «تواند گناهان را ببخشایدتو نمی کس جزهیچ

در همان روز، قبل از فرا رسیدن شب،  آن ایمان و یقین دارد، آن را در روز بخواند و
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بمیرد از بهشتیان است و نیز هر کس که آن را در شب بگوید در حالی که به آن ایمان و 

 .«ز فرا رسیدن صبح بمیرد بهشتی استیقین دارد و قبل ا

ی ی بندهحالی او از توبهفصلی در مورد بیان وسعت رحمت خداوند و خوش

 مؤمنش

 :ایدفرمخداوند متعال می
ةَ ٱَوَرۡحَمتِي َوِسَعۡت ُكلَّ َشۡيٖءه فََسأَۡكتُبُهَا لِلَِّذيَن يَتَّقُوَن َويُۡؤتُوَن ﴿ َكوَٰ تِنَاهُم بِ  لَِّذينَ ٱوَ  لزَّ  ايََٰ

ُسولَ ٱيَتَّبُِعوَن  لَِّذينَ ٱ ٦٣٥يُۡؤِمنُوَن  يَّ ٱ لنَّبِيَّ ٱ لرَّ  [.637 -631اۡلعراف: ] ﴾ۡۡلُمِّ

گرفته است و آن را برای کسانی مقرّر خواهم داشت و رحمت من هر چیز را در بر »

آنان که از  .که پرهیزگاری کنند و زکات بدهند و به آیاتِ )قرآن( ما ایمان بیاورند

داند( پیروی ( پیغمبر امّی )که خواندن و نوشتن نمیصمصطفی محمّد ی خدا )فرستاده

 .«کنند ...می

 :و نیز فرمود

ِعبَاِدَي ﴿ ۡحَمِة  لَِّذينَ ٱ۞قُۡل يََٰ ٰٓ أَنفُِسِهۡم ََل تَۡقنَطُوْا ِمن رَّ ِه ٱأَۡسَرفُوْا َعلَىَٰ َ ٱإِنَّ  للَّ يَۡغفُِر  للَّ

نُوبَ ٱ ِحيمُ ٱ ۡلَغفُورُ ٱهَُو  ۥَجِميًعاه إِنَّهُ  لذُّ اْ  ٣٥ لرَّ ِمن قَۡبِل أَن يَۡأتِيَُكُم  ۥإِلَىَٰ َربُِّكۡم َوأَۡسلُِموْا لَهُ  َوأَنِيبُوٰٓ

اْ ٱوَ  ٣٥تُنَصُروَن ثُمَّ ََل  ۡلَعَذابُ ٱ ن قَۡبِل أَن يَۡأتِيَُكُم  تَّبُِعوٰٓ بُِّكم مِّ ن رَّ أَۡحَسَن َمآٰ أُنِزَل إِلَۡيُكم مِّ

 [.33 -35الزمر: ] ﴾٣٣بَۡغتَٗة َوأَنتُۡم ََل تَۡشُعُروَن  ۡلَعَذابُ ٱ

اید از روی هم کرده: ای بندگانم که در معاصی زیاده)از قول من به مردمان( بگو»

آمرزد ی گناهان را میحمت خدا مأیوس و ناامید نگردید. قطعاً خداوند، همهلطف و مر

و به سوی پروردگار خود برگردید و تسلیمِ  .چرا که او بسیار آمرزگار و بس مهربان است

برداری کنید( پیش از آن که عذاب، او شوید )و خاضعانه و خاشعانه از اوامرش فرمان

دیگر کمک و یاری نشوید )و کسی نتواند شما را از ناگهان به سوی شما تاخت آرد و 

و از زیباترین و بهترین چیزی که پروردگارتان برایتان فرو فرستاده  .عذاب خدا برهاند(

است )که قرآن است( پیروی کنید پیش از این که عذاب )دنیوی یا اخروی( ناگهان به 

 .«خبر باشیدسوی شما تاخت آرد در حالی که شما بی
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 :فرمود صر * پیامب
:يقوُل للاُ »  بالَسيِّئَةِ  َجاءَ  َوَمنْ  أْزيَد، أَوْ  أْمثَالِهَا َعْشرُ  فَلَهُ  بالَحَسنَةِ  َجاء َمنْ   عزَّ َوجلَّ

بَ  َوَمنْ . أْغفِرُ  أَوْ  ِمْثلُهَا َسيِّئَة   َسيِّئَةٍ  فََجزاءُ  ْبتُ  ِشْبراً  ِمنِّي تَقَرَّ بَ  َوَمنْ  ِذَراعاً، ِمْنهُ  تَقَرَّ  تَقَرَّ

ْبتُ  ِذَراعاً  نِّيمِ   اۡلْرض بِقَُرابِ  لَقِيني َوَمنْ  هَْرَولَةً، أتَْيتُهُ  يَْمِشي أتَانِي َوَمنْ  بَاعاً، ِمْنهُ  تَقَرَّ

 .)به روایت از مسلم( «.َمغفَِرةً  بِِمْثلِهَا لَقِيتُهُ  َشيئاً، بِي يُْشِركُ  َل َخِطيئةً 

هد، ده برابر یا بیشتر، : هر کس عمل نیکی انجام دفرمایدخداوند عزّ و جل می»

گیرد و هر کس که عمل زشت و گناهی انجام دهد به همان اندازه مجازات و یا پاداش می

ی ساعد دست به شود؛ و هر کس یک وجب به من نزدیک شود، من به اندازهبخشیده می

ی ساعد دست به من نزدیک شود، من به شوم و هر کس که به اندازهاو نزدیک می

زنان به سمت من بیاید، من شوم و هر کس قدمبه او نزدیک می (1) ک بازی یاندازه

ی زمین پیش من بیاید شوم و هر کس که با گناهانی به اندازهکنان به او نزدیک میپویه

روم )و تمام ی زمین پیش او میولی به من شرک نورزیده باشد من نیز با مغفرتی به اندازه

 .«بخشم(گناهانش را می

 :فرمود صامبر * پی
« ُ  فاَلَةٍ  بِأَْرضِ  َراِحلَتِهِ  َعلَى َكانَ  أََحِدُكمْ  ِمنْ  إِلَْيهِ  يَتُوبُ  ِحينَ  َعْبِدهِ  بِتَْوبَةِ  فََرًحا أََشدُّ  لَلَّ

 أَيِسَ  قَدْ  ِظلِّهَا فِى فَاْضطََجعَ  َشَجَرةً  فَأَتَى ِمْنهَا فَأَيِسَ  َوَشَرابُهُ  طََعاُمهُ  َوَعلَْيهَا ِمْنهُ  فَاْنفَلَتَتْ 

 اْلفََرحِ  ِشدَّةِ  ِمنْ  قَالَ  ثُمَّ  بِِخطَاِمهَا فَأََخذَ  ِعْنَدهُ  قَائَِمةً  بِهَا هُوَ  إَِذا َكَذلِكَ  هُوَ  فَبَْينَا َراِحلَتِهِ  ِمنْ 

 .)به روایت از مسلم( «.اْلفََرحِ  ِشدَّةِ  ِمنْ  أَْخطَأَ  .َربُّكَ  َوأَنَا َعْبِدى أَْنتَ  اللَّهُمَّ 

ی عبدش، هنگامی که به درگاه او توبه میکند بسیار بیشتر خوشحال خداوند با توبه»

آب و علف بر شتری در حال سفر باشد ولی شود از یکی از شما که در سرزمینی بیمی

اش بر روی آن قرار دارد از دستش رها شود و او شترش در حالی که خوراک و نوشیدنی

پیدا کردن شترش ناامید شده باشد و در ی درختی بخوابد در حالی که از برود و زیر سایه

ا بگیرد و از شدتّ خوشحالی این حال یک مرتبه آن را نزد خویش بیابد و افسار آن ر

__________________ 
ی سرِ انگشتان یک دست تا سرِ انگشتان دسات دیگار   ها را در امتداد هم باز کنیم، فاصلههرگاه دست -1

 گویند. )مترجم(.می «باز»را یک 
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از شدّت خوشحالی م؛ یعنی ا ی من هستی و من پروردگار تو: خداوندا، تو بندهبگوید

 . «دچار اشتباه شود

آمدند؛  صسیر پیش پیامبر ای ا: عدّهروایت شده است که گفت از عمربن خطّاب »

ای را در میان اُسرا پیدا کرد و ی شیرخوارهدوید تا این که بچهزنی در میان اسیران می

 :فرمود صی خود چسباند و او را شیر داد. پیامبر گرفت و به سینه
حُم بعباِدِه للاُ أرْ : »قلنَا: َلَ َوللاِ. فقالَ « أتروَن هذِه المرأةَ طارحةً َولَدهَا فِی النهاِر؟»

 .)متّفقٌ علیه( «.مْن هذِه بولِدها

گفتیم: نه، به خدا. ایشان  «ن زن، فرزندش را در آتش بیندازد؟کنید که ایفکر می»

 .«زن نسبت به فرزندش مهربانتر است خداوند نسبت به بندگانش از اینفرمودند: 

 :فرمود ص* پیامبر 
َک لهُ، َو أنَّ محمداً عبدهُ َورسولهُ َوأنَّ شريمْن شهَد أْن َل إلهَ إَلَّ للاُ وحدهُ َل »

لنهاَر حقٌّ حق  وا نَّ الجنهةَ إعيسی عبُد للاِ َورسولهُ َوکلمتهُ أْلقهَا إلی مريَم َوروح  منهُ وَ 

مْن شهَد َل : »َوفِی روايٍة لمسلمٍ  .)متهفق  عليه( «.علی ما کان مَن العملِ  أدخلهُ للاُ الجنَّة

َم للاُ عليِه النهارَ وَ إلهَ إَلَّ للاُ  داً رسوُل للاِ، حره  «.أنَّ محمه
هر کس گواهی دهد که هیچ معبود به حقّی غیر از خدا نیست و شریکی ندارد و »

ی اوست که بر مریم ی اوست و عیسی بنده و فرستاده و کلمهبنده و فرستاده صمحمّد 

ت و دوزخ، حق است )و به القا نمود و به اجازه و دستور او بوده است و این که بهش

عمل کند(، خداوند او را با هر اندازه از عمل )نیک، چه کم و چه ها آن یمقتضای همه

هرکس ». و در روایتی از مسلم آمده است: «نمایده داشته باشد وارد بهشت میزیاد( ک

ی اوست )و به فرستادهمحمّد شهادت دهد که هیچ معبود به حقّی جز خدا نیست و 

 .«گرداندند، او را بر آتش حرام میی آن عمل کند( خداومقتضا

 یعنی به امر و دستور پروردگار متعال بوده است. «روٌح منهٌ »و 

 :فرمود ص* پیامبر 
ی غفرُت لَک علی ما رجْوتنِ يابَن آدَم، إنهَک ما دعوتنِی وَ : قاَل للاُ تبارَک وتعالی»

ثمَّ اْستغفْرتنی غفرُت لَک  ذنوبَک عناَن السهماءِ  َل أبالِی، يابَن آدَم، لْو بلغتْ کاَن فيَک وَ 
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ی شيئاً َل أُبالِی، يابَن آدَم، إِنََّک لْو أتيتنِی بقراِب اۡلرِض خطايا ثمَّ لقيتنِی َل تشرُک بِ وَ 

 آن را صحیح دانسته است(. آلبانی)ترمذی آن را حسن دانسته و  «.ۡلتيتَک بقرابهَا مغفرةً 

گمان اگر از من بخواهی و امید به بی !: ای فرزند آدممودخداوند تبارک و تعالی فر»

بخشم و از چیزی هم پروا ندارم. ای فرزند من داشته باشی، با داشتن هر عملی تو را می

ی زمین پیش من بیایی ولی چیزی را شریک من قرار نداده اگر با گناهانی به اندازه !آدم

 .«بخشم(آیم )و تمام گناهانت را میش تو میی زمین پیرتی به اندازهباشی من نیز با مغف

و در آخر، رساله را با حدیث زیر به دلیل پند عظیمی که در آن است به پایان 

 :ق پند گرفتن از آن را به ما بدهدرسانم. امید است که خداوند توفیمی

 :فرمود صروایت شده است که پیامبر  ب از برّاء عاز
ذ کاَن فی انقطاعٍ إنَّ العبَد المؤِمَن إ: »قالَ ثالثًا، ثمَّ « القبرِ ستعيذوا باللِ مْن عذاِب اِ »

نيا وإقباٍل مَن اآلخرِة نزَل إليِه المالئکةُ  مَن السهماِء بيُض الوجوِه کأنَّ وجوههُم  مَن الده

حتهی يجلسوا منهُ مدَّ البصِر  ، معهْم کفن  مْن أکفاِن الجنهِة َوحنوط  مْن حنوِط الجنهةالشهمسُ 

 فی وَ  –حتی يجلَس عنَد رأسِه فيقوُل: أيهتها النهفُس الطهيهبة  يجیُء ملُک الموِت  ثمَّ 

 تسيلُ  کما تسيلُ  فتخرجُ : قالَ . َورضوانٍ  للاِ  منَ  مغفرةٍ  إلی أخرجی –: المطمئنهةُ رواية

قاِء فياخذهَا  من فِی القطرةُ  : حتی إذا خرجْت روحهُ صلهی عليه کلُّ روايةٍ  فی و –السه

بيَن السهماِء واإلْرِض َو کلُّ ملٍک فِی السهماِء َو فتحْت لهُ أبواُب السهماِء ليَس مْن  ملکٍ 

 يدهِ  فِی يدعوهَا لمْ  أخذها فإذا –يعرَج بروحِه مْن قبلهْم أهِل باٍب إَلَّ َو هْم يدعوَن للاَ أن 

فذالَک قولهُ لَک الحنُوِط عيٍن حتهی يأخذوهَا فيجعلوها فی ذلَک الکفِن َو فِی ذ طرفةَ 

طُوَن ﴿ :تعالی يخرُج منها کأطيِب نفحتهِ وَ  .[16اۡلنعام: ] ﴾٥٦تََوفَّۡتهُ ُرُسلُنَا َوهُۡم ََل يُفَرِّ

وَن سٍک وجدَت علی وجِه اۡلرِض. قالَ م  ملٍ  علی –يعنی بها  –: فيصعدون بها فال يمره

وُح الطهيهُب؟ فيقولونَ  : ماقالوا إَلَّ  المالئکةِ  من ُن فالٍن بأحسِن أسمائِه الهتی : فالهذا الره

ونهُ بها فِ  نيا فيستفتحوَن لهُ فيفتُح لهْم  یکانُوا يسمه نيا حتی ينتهوا بها إلی سماٍء الده الده

بوها إلی السهماءِ  ابعة الهتی تليهَا حتهی ي فيشيهعهُ مْن کلِّ سماٍء مقره نتِهی بِه إلی السهماِء السه

َك َما ِعلِّيُّوَن  َوَمآٰ ﴿ ،کتاَب عبِدی فِی علهيهينَ : أُکتبوا جلَّ  و عزَّ  –فيقوُل للاُ  ٞب   ٦٥أَۡدَرىَٰ ِكتََٰ

ۡرقُوٞم  بُونَ ٱيَۡشهَُدهُ   ٤٦مَّ کتابهُ فی علهيهيَن ثمَّ يقاُل:  فيکتبُ  [26 -69المطففين: ] ﴾٤٦ ۡلُمقَرَّ

خرجهْم تارهً منها أا خلقتُهْم َو فيها أعيُدهُْم وَ عيدوهُ إلی اۡلرِض فإنهی وعْدتهْم أنهی منهَ ا

 أخری.

: فإنَّهُ يسمُع خفَق نعاِل أصحابِه قال: فيردُّ إلی اۡلرِض َوتعاُد روحهُ فِی جسدِه. قال

دبريَن فيأتيِه ملکاِن شديداً اَلنتهاَر فينتهرانِه َويجلسانِه فيقوَلِن لهُ: مْن إذا ولهْو عنهُ م
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: دينی اإلسالُم فيقوَلِن لهُ ما هذا ربهَک؟ فيقوُل: ربهی للاُ، فيقوَلِن لهُ: ما دينَک: فيقولُ 

جُل الهذی بعَث فيکْم؟ فيقوُل هَُو رسوُل للاِ  قرأُت : فيقوَلِن لهُ: ما عملَک؟ فيقولُ  صالره

ربهَک؟ ما دينَک؟ مْن نبيهَک؟ َوهَی آخرهُ : مْن کتاَب للاِ فآمنُت بِه َوصدَّقُت فينتهرهُ فيقول

 :يقوُل للاُ عزَّ َوجلَّ حيَن  تعرَض علی المؤمِن فذلکَ  فتنةٍ 
ُ ٱ يُثَبِّتُ ﴿ ةِ ٱفِي  لثَّابِتِ ٱ ۡلقَۡولِ ٱَءاَمنُوْا بِ  لَِّذينَ ٱ للَّ ۡنيَاٱ ۡلَحيَوَٰ ُ ٱَويُِضلُّ  ۡۡلِٰٓخَرِة  ٱَوفِي  لدُّ  للَّ

لِِميَنه ٱ
ُ ٱَويَۡفَعُل  لظََّٰ  [.27ابراهيم: ] ﴾٤٥َما يََشآُٰء  للَّ

د َو نبيهی  دينَی اإلسالمُ فَيَقوُل: ربهی للاُ، وَ  نادُی مناٍد في –و سلهم  عليه للا صلی –محمه

إلِی  باباً صدَق عبِدی، فأفرشوهُ مَن الجنهِة َوألبسوهُ مَن الجنهِة َوافتحُوا له : أْن فی السهماءِ 

 فی وَ  –لهُ فی قبرِه مدَّ بصرِه. قاَل: َو يأتيِه  يفسحُ فيأنيِه مْن روحهَا َو طيبهَا وَ : الجنهِة. قالَ 

يِح، فيقوُل: اَ  حسنُ  الوجِه، حسنُ  رجل   –: يمثهُل لهُ هٍ رواي بشْر بالهِذی الثِّيابه طيهُب الره

، هذا يومَک، أبشْر برضواٍن مَن للاِ وَ يسرُّ  َک الهذی کنَت توعُد، جنهاٍت فيهَا نعيم  مقيم 

: أنا فيقولُ َک الوجه يجیُء بالخيِر، أنَت فبشهرَک للاُ بخيٍر، مْن أنَت؟ فوجهُ فيقوُل لهُ: وَ 

الُح، فَوللاِ َما ع للاِ  لمتَک إَلَّ کنَت سريعاً فی طاعة للاِ، بطيئاً فِی معصيةِ عملَک الصه

 فجزاَک للاُ خيراً.

: هذا منزلَک لْو عصيَت للاَ، أبدلَک لهُ باب  مَن الجنهِة، َوباب  مَن النهاِر، فيقالُ ثمَّ يفتُح 

ْل قياَم السهاعِة کَما أرجَع إلی أْهلی بِه هذا فإذا رأی َما فِی الجنه للاُ  ِه ِة قاَل: ربِّ عجه

 : أسکْن.َومالی فيقاُل لهُ 

نيا َوإقباٍل ک إذا –: الفاجَر روايةٍ  فی وَ  –نَّ العبَدالکافَر إقاَل: وَ  اَن فِی اْنقطاٍع مَن الده

المسوُح مَن  غالظ  شداد ، سوُد الوجوِه، معهمُ  نزَل إليِه مَن السهماِء مالئکة ،مَن اآلخرةِ 

: أيهتها ِت حتهی يجلَس عنَد رأسِه فيقولُ النهاِر، فيجلسوَن منهُ مدَّ البصِر ثمَّ يجیُء ملُک المو

َق فی جسدِه فينتزعهَا کَما أخرجی إلی سخٍط مَن للاِ َوغضٍب. قالَ  الخبيثةُ النهفُس  : فتفرَّ

وِف  فوُد الکثيُر الشهعُب مَن الصه العصُب فيلعنهُ ُع معها العروُق وَ المبلوِل فتقطيتنتِزُع السه

مْن أهِل  السهماِء، ليسَ  تُغلُق أبوابوَ کلُّ ملٍک فِی السهماِء ملٍک بيَن السهماِء َواۡلرِض وَ  کلُّ 

أخذها لْم يدعوهَا فِی هْم يدعوَن للاَ أَلَّ تعرَج روحهُ مْن قبلهْم، فيأخذهَا، فإذا باٍب إَله و

ُوجدت  ی تلَک المسوِح ويخرُج منهَا کأنتن ريٍح جيفةٍ تهی يجعلوهَا فِ عيٍن ح يدِه طرفةَ 

وَن بهَا علی مأٍل مَن الم ا هذا : مَ الئکِة إَلَّ قالواعلی وجِه اۡلرِض فيصعدوَن بهَا فالَ يمرُّ

وُح الخبيُث؟ فيقولونَ  نيا حتهی الره : فالُن ابُن فالٍن بأقبِح أسمائِه الهتی کاَن يسمهی بهَا فِی الدُّ

نيا فيستفتُح لهُ، فال يفتُح لهُ ثمَّ قرأَ رسوُل للاِ ينتهی بِه إلَ   :صی السهماِء الده
ُب ﴿ َمآٰءِ ٱََل تُفَتَُّح لَهُۡم أَۡبَوَٰ  ﴾ۡلِخيَاطِ ٱفِي َسمِّ  ۡلَجَملُ ٱَحتَّىَٰ يَلَِج  ۡلَجنَّةَ ٱَوََل يَۡدُخلُوَن  لسَّ

 [.11اۡلعراف:]

: اُ  ي اکتبُوفيقوُل للاُ عزَّ و جلَّ فلی، ثمَّ يقاُل: ا نِ کتابهُ فی سجه عيُدوا فی اۡلرِض السه

 فيها أعيدهْم َومنها أخرجهْم تارةً عبدی إِلی اۡلرِض فإنِّی َوعدتهْم أنِّ منها خلقتهْم وَ 

 : أخری، فتطرُح روحهُ مَن السَّماِء طرحاً حتهی تقَع فِی جسدِه، ثمَّ قرأَ 
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ِ ٱَوَمن يُۡشِرۡك بِ ﴿ يحُ ٱأَۡو تَۡهِوي بِِه  لطَّۡيرُ ٱفَتَۡخطَفُهُ  َمآٰءِ لسَّ ٱفََكأَنََّما َخرَّ ِمَن  للَّ فِي َمَكاٖن  لرِّ

 [.56الحج: ] ﴾٥٦َسِحيٖق 

ْنهُ َو يأتيِه عَ  اَق نَِعاِل أَْصَحابِِه إَِذا َولَّوْ : فَإِنَّهُ لَيَْسَمُع َخفْ اُد ُروُحهُ فِی َجَسِدِه. قَالَ فَتُعَ 

هاه هاه َلَ  :فيقوَلِن لهُ: مْن ربهَک؟ فيقولُ  ملکاِن شديًدا اَلنتهاَر فينتهرانِه َويجلسانهِ 

جِل أدری، فيقوَلِن لهُ: َما دينَک؟ فيقولُ  : هاه هاه. َل أدری، فيقوَلِن فما تقوُل فی هذا الره

د ، فيقولُ الهذی بعَث ف سمعُت : هاه هاه َل أدری، يکْم؟ فال يهتدِی َلسمِه، فيقاُل: محمه

ذهَب، َل تلوَت. فيناِدی مناٍد مَن السهماِء أن کَل دريَت و النهاَس يقولون ذاَک! قاَل: فيقاُل:

هَا َوسهومهَا وَ تحوا لهُ باباً إلِی فافأفرشوا لهُ من النهاِر وَ  يضيهُق عليِه النهاِر، فيأتيِه مْن حرِّ

 قبيحُ  الوجِه، قبيحُ  رجل   –: يمثهُل لهُ روايةٍ  فی وَ  –رهُ حتهی تختلَف فيه أضالعهُ. َويأتيِه قب

يِح، فيقوُل: اَ الثه  يقوُل: بشْر بالهذی يسوؤَک، هذا يومَک الهِذی کنَت توعُد، فياِب منتُن الره

! فيقوُل أنا عملَک أنَت فبشهرَک للاُ بالشهرِّ مْن أنَت؟ فوجهَک الوجهُ يجیُء باوَ  لشهرِّ

 فجزاک للاُ للاِ  ملُت إَلَّ کنَت بطيئاً عْن طاعِة للاِ، سريعاً إِلی معصيةِ ، فوللاِ ما عالخبيثُ 

اً.  شره

جبالً کاَن تراباً فيضربُهُ ، لو ضرَب بهَا أعمی أصمَّ أبکم، فی يدِه مرزبهةثمَّ يقيهُض لهُ 

دهُ للاُ کماکاَن، فيضربهُ ضربةً أخری فيصيُح حتی يصيَر بهَا تراباً، ثمَّ يعي ضربةً 

َن النهاِر َويمههُد مْن فرِش النهاِر فيقوُل: يفتُح لهُ باب  م يسمُعهُ کلُّ شیٍء إَلَّ الثهقليِن ثمَّ  صيحةً 

بر شرط مسلم  :)امام احمد آن را روایت کرده و حاکم گفته است که .«ربِّ َل تقِم السهاعةَ 

هم  آلبانیآن را صحیح دانسته و  «اعالم الموقّعین»و بخاری، صحیح است و ابن قیم در 

گونه او، همان «692ام الجنائز / احک»بوده است. من این حدیث از کتاب  با آنان موافق

 ام(.که او از طرق متعدّد آورده، نقل کرده

هرگاه عبدِ بار آن را تکرار کرد و سپس فرمود: و سه  عذابّ قبر به خدا پناه برید،از »

شان مؤمن در حال بریدن از دنیا و رفتن به آخرت باشد، فرشتگانی سپیدرو که چهره

های بهشت و آیند در حالی که کفنی از کفنپیشِ او میهمانند خورشید است از آسمان 

بوی بهشت به همراه خود دارند و تا جایی که چشم او بویی از مواد خوشی خوشماده

آید و الموت مینشینند سپس ملکشوند و کنارِ او میکند دور و بر او جمع میکار می

 –: ای نفس مطمئنّه روایتی دیگرو در  –: ای نفس پاک گویدنشیند و میکنارِ سرِ او می

ای از : و سپس روح او همچون قطرهخارج شو. گفتبه سوی بخشش و رضایت خداوند 

و در روایتی  –گیرد الموت، آن را میکند و ملکشود، جریان پیدا میمَشک جاری می
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: تا این که وقتی روحش خارج شد تمام فرشتگانِ بین آسمان و زمین دیگر آمده است که

شود و هیچ فرستند و درهای آسمان برای او باز میتمام فرشتگانِ آسمان بر او درود می و

ها آن خواهند که روح او از درِای در کنار هیچ دری نیست مگر این که از خدا میفرشته

ی یک چشمْ بر هم زدن و هنگامی که روح او را گرفت، آن را حتّی به اندازه –باال رود 

بو قرار ی خوشگیرند و در آن کفن و مادّهگذارند بلکه آن را میاقی نمیهم در دست او ب

 :فرمایدخداوندِ متعال است که می یدهند که این همان فرمودهمی

 «کنندرند و در کارشان کوتاهی نمیگیفرستادگانِ ما جان او را می»

شده است  ای از مِسک که بر روی زمین یافتبوترین رایحهو روحِ او همچون خوش

برند و او را از کنار هیچ : سپس آن را باال میشود. سپس فرمودز آن کفن خارج میا

یست؟ فرشتگانِ : این روح پاک، کگوینددهند مگر ای که میبور نمیجمعی از فرشتگان ع

هایی که در دنیا او را : فالن کس پسر فالن کس و او را با زیباترین نامگویندهمراه او می

رسانند و )از کنند تا این که او را تا پایان آسمان دنیا مینامیدند معرّفی میبدان می

خواهند که در را برایش باز کنند. پس در به رویشان فرشتگان مأمورِ درهای آن جا( می

شود و از هر آسمانی فرشتگانِ مقرّبِ آن آسمان، او را تا آسمان باالتر همراهی باز می

رماید: اعمال فجل میرسانند و خداوند عزّ وهفتم می را به آسمانِ کنند تا این که اومی

 :بنویسید «علیّین»ام را در بنده

 .ای استکتابِ نوشته شده .علیّین چه و چگونه است؟دانی که )ای انسان( تو چه می»

 .«رسانندفرشتگانِ مقرّب )برای نوشتنِ مطالب( در آن جا حضور به هم می
: او را به شودفته میشود و بعد گنوشته می «علیّین»اعمالش در ی پس کتاب و نامه

ام که بارِ دیگر، به را از خاک آفریده و به آنان وعده دادهها آن زمین برگردانید زیرا من

 گردانم.خاک بازشان می

شود. سدش وارد می: پس به زمین بازگردانیده و دوباره به جدر ادامه فرمود صپیامبر 

شوند و بر : و در آن حال، صدای پایِ یارانش را وقتی که از او جدا میرموددر ادامه ف
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زنند یند و بر سر او داد میآی بسیار تندخو پیشِ او میشنود. سپس دو فرشتهگردند میمی

: پروردگارِ گویددگارت کیست؟ او در جواب، می: پرورگویندنشانند و به او میو را میو ا

ن اسالم : دینِ مگویددینت چیست؟ و او در جواب می: دگوینه او میمن، اهلل است، باز ب

خته شد کیست؟ او در جواب : این مردی که در بینتان برانگیپرسنداست. باز از او می

پرسند: عملت چیست؟ او در خداوند است. باز از او می ی: او رسول و فرستادهگویدمی

آن ایمان آوردم و تصدیقش کردم )و به آن : کتابِ خدا را خواندم و به گویدجواب می

: پروردگارت کیست؟ پرسدمیزند و باز عمل نمودم(. یکی از آن دو بر سرش فریاد می

دینت چیست؟ پیامبرت کیست؟ و این آخرین فتنه و آزمایشی است که بر مؤمن، وارد 

 :فرمایدی آن میکه خداوند دربارهشود. این موضوع در هنگامی است می

 .«نمایدبت در زندگی دنیا تثبیت میی ثاوند، کسانی را که ایمان آوردند بر گفتهخدا»

: پروردگارم اهلل و دینم اسالم و پیامبرم گویدبه یاری و تثبیت خداوند[ میپس ]او 

تصدیق  ی من )دین و ایمان( راآید که بندهباشد. سپس ندایی از آسمان میمی صمحمّد 

های بهشت به او بپوشانید و برای او بگسترانید و از لباس های بهشتکرد پس، از فرش

: در نتیجه از راحتی و خوشی و بویِ برایش باز کنید. در ادامه فرمود دری رو به بهشت

قبرش برای او فراخ کند، رسد و به آن اندازه که چشمش کار میخوب آن به او می

: برایش و در روایتی دیگر –ید آرو و زیبا پیشِ او می: و مردی خوبْشود. فرمودمی

: مژده باد بر تو، که به آنچه گویدزیبا و بویِ خوش و به او میبا لباسِ  –شود مجسّم می

ها برپاست هایی که در آن، نعمتکند یعنی رضایتی از طرفِ خدا و باغکه خوشحالت می

: گویدش میشد. او در جوابداده میرسیدی؛ این روز همان روزی است که به تو وعده 

خیر و نیکی  خدا به تو هم بشارت نیکو دهد، تو کیستی؟ که رویت همان رویی است که

ام مگر ام و قسم به خدا تو را غیر از این ندیده : من عملِ صالحِ توگویدآورد. او میمی

این که همیشه در طاعت و عبادتِ خدا شتاب کرده و در گناه و نافرمانیِ او درنگ 

 خداوند، پاداشِ خیر به تو دهد.ای پس نموده
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: اگر شودشود و گفته میه رویش باز میسپس دری از بهشت و دری از دوزخ ب

بود و خداوند به جای آن، این جایگاه )بهشت( کردی جایگاه تو این مینافرمانی خدا می

م : ای پروردگارگویدبیند میرا به تو داد. هنگامی که او آنچه را که در بهشت است می

ردم و در برپایی روز قیامت را نزدیک گردان به این امید که پیش خانواده و مالم برگ

 : آرام بگیر.شودجواب به او گفته می

وقتی که در حال بریدن از دنیا و  –: فاجر و در روایتی دیگر –: و عبدِ کافر فرمود

آیند و او می های سیاه پیشِرفتن به آخرت باشد، فرشتگانی تندخو و عصبانی با چهره

کند دور و برِ او جمع لباسهایی از آتش به همراه دارند و تا جایی که چشم او کار می

گوید: نشیند و میآید و کنارِ سرِ او میالموت مینشینند سپس ملکشوند و کنارِ او میمی

: پس جانش بیرون آی. فرمودای نفسِ خبیث و ناپاک، به سویِ خشم و غضبِ خداوند، 

الموت روح او را از بدنش همانند بیرون آید و سپس ملکسدش به حرکت درمیدر ج

کشد و با این کار های زیادی دارد از پشمِ خیس، بیرون میکشیدنِ سیخِ کبابی که شاخک

ای ای در بین آسمان و زمین و هر فرشتهشود و هر فرشتههایش پاره میها و عصبرگ

ای شود و هیچ فرشتهدرهای آسمان بر روی او بسته میکنند و در آسمان او را نفرین می

خواهد که روحِ او از طرفِ آنان باال نرود. در کنار هیچ دری نیست مگر این که از خدا می

گیرد و هنگامی که این کار را کرد، سایر فرشتگان، آن را حتّی الموت روحش را میملک

گذارند و او را در آن لباسی اقی نمیی یک چشمْ بر هم زدن هم در دستِ او ببه اندازه

ای که بر روی زمین یافت شده است ترین و بدبوترین رایحهگذارند و همچون گندیدهمی

رند و او را از کنار هیچ جمعی از فرشتگان عبور بشود سپس او را باال میاز آن خارج می

یست؟ فرشتگانِ : این روحِ خبیث و ناپاک، کویندگدهند مگر این که آن جمع مینمی

هایی که در دنیا او ترین نام: فالن کس پسر فالن کس و او را با زشتگویندهمراه او می

رسانند و )از کنند تا این که او را تا پایانِ آسمانِ دنیا مینمایدند معرّفی میرا بدان می
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روی او خواهند که در را برایش باز کنند ولی در به فرشتگان مأمورِ درهای آن جا( می

 :این آیه را قرائت فرمود صشود و پیامبر گشوده نمی

نی که شوند تا زماشود و به بهشت وارد نمیباز نمیها آن درهای آسمان بر روی»

 .«شتر وارد سوراخِ سوزن گردد

زمین بنویسید  در قعرِ «سجّین»ام را در بنده: اعمال این فرمایدسپس خداوندِ عزّ و جل می

را از خاک آفریده و به آنان وعده ها آن : او را به زمین برگردانید زیرا منشودو بعد گفته می

گردانم. سپس روحش از آسمان به شدّت دور انداخته ام که بارِ دیگر، به خاک بازشان میداده

 :سپس این آیه را قرائت فرمودگیرد. شود تا این که بر جسدش قرار میمی

زد همانند این است که از آسمان فرو افتاده است و در ورو کسی که به خداوند شک می»

ی این حال، یا پرندگان او را )در هوا( تکّه تکّه کنند یا باد او را به مکان بسیار دوری )و درّه

ای از آن کوبد که بدنش متالشی و هر قطعهکند )و وی را چنان بر زمین میاب میتژرفی( پر

: و در آن حال، شود. در ادامه فرمودزگردانده میجسدش با . سپس به«شود(ای پرت میبه نقطه

ی شنود. سپس دو فرشتهگردند، میشوند و باز میصدایِ پایِ یارانش را وقتی که از او جدا می

: گویندنشانند و به او میرا میزنند و او آیند و بر سرِ او داد میبسیار تندخو پیشِ او می

ن تو : دیگوینددانم. سپس به او میا؟ نمیگوید: ها، هب میپروردگار تو کیست؟ او در جوا

: در مورد این مرد که پرسنددانم. سپس از او میا؟ نمی: ها، هگویدچیست؟ و او در جواب می

: شودآورد پس به او گفته مینمیگویی؟ او اسمش را به یاد در بینتان برانگیخته شد چه می

گویند! ایشان اسم را می دانم، شنیدم که مردم، آنا؟ نمیگوید ها، همحمّد. او در جواب می

: که او گویدآید و میندایی از آسمان میندی. سپس ا: ندانستی و نخوشودفرمودند: گفته می

)دین و ایمان( را تکذیب نمود پس، از آتش دوزخ )در قبرش( برای او بگسترانید و دری رو 

رسد و قبرش را برای او تنگ رما و گازهای آن، به او میبه دوزخ برایش باز کنید، در نتیجه از گ

رو با لباسِ قبیح و بدبو پیشِ او رود و مردی زشتْهایش داخل هم میکنند آن گونه که دندهمی

: مژده باد بر تو به آنچه گویدو به او می –شود : برای او مجسّم میو در روایتی دیگر –آید می
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: گویدشد. او در جوابش میداده میروزی است که به تو وعده  آید! این،که از آن، بدت می

: من عملِ خبیث و زشت تو هستم و گویدی بد دهد، تو کیستی؟ او میخداوند به تو هم مژده

م مگر این که همیشه در طاعت و عبادتِ خدا درنگ کرده و قسم به خدا تو را غیر از این ندیده

 ای پس خدا به تو پاداشِ شر بدهد.دهدر گناه و نافرمانیِ او شتاب کر

دستی آهنی در شود که یک چوبْی کر و کور و اللی برای او مأمور میسپس فرشته

ای به او : با آن، ضربهکندبزند، آن را تبدیل به خاک میدست دارد که اگر با آن، کوهی را 

ی خود لیّهزنند تا این که تبدیل به خاک شود سپس خداوند، او را به حالت اومی

کشد که زند که در اثر آن، چنان فریادی میی دیگری به او میگرداند و دوباره ضربهبرمی

شود و شنود سپس دری از دوزخ برایش باز میغیر از انسان و جن، هر چیزی آن را می

هیچ  !: ای پروردگارمگویدگردد در نتیجه او میاده میفرشهایی از آتش دوزخ برای او آم

 .«یامت را بر پا مکنگاه ق





 

 
 

 شود توصیه میها آن هایی که تهیّه کردن و خواندنِها و رسالهکتاب

کتاب خداوند عزّ و جل یعنی قرآن ها آن ین و مهمترینِتربزرگ اولین کتاب و (6

 گاه باطل و منسوخ نخواهد شد.عظیمی است که هیچ

ی جدّ بزرگ ما امام نوشته ،«سّیِد األبرار کالمِ مختاُر مْن کالِم اهلِل تعالی وَ لورُد المصّفی الا» (2

 غفراهلل له. –الملک الصالح عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفیصل 

گوارمان، امیر موفّق، فیصل بن مشعل بن سعود رزی برادر بنوشته «سّر دواِم الّنعمِ » (5

 اش را عالی و مبارکش گرداند(.بن عبدالعزیز )خداوند بر بزرگیش بیفزاید و درجه

ی برادر بزرگوارمان األمیر المبارک عبدالعزیز ابن فهد بن نوشته «اُد المستعینز » (1

 عبدالعزیز )خداوند، مقام و هدایت و تقوا و توفیقش را زیاد گرداند(.

 /نسیب الرفاعیمحمّد ی نوشته «مختصُر تفسیِر ابِن کثیر» (3

 ./نوشته عالمه ابن سعدی  «تیسیُر الکریِم الّرحمنِ » (1

 ی عالمه عبدالرحمن آل شیخ )رحمهم اهلل(.نوشته «د شرُح کتاِب التوحیدفتُح المجی» (7

 ی امام عالمه ابن قیّم الجوزیّه.نوشته «صزاد المعاد فی هدِی خیرالعباد » (2

 ./ی امام نووی نوشته «ریاُض الصالحین» (9

 ی عالّمه صالح الفوزان )حفظه اهلل(.نوشته «ُص الفقهی  لخالم» (61

 .«ابن عثیمین فقیهاختیارات عالمه » (66

 العثیمین )حفظه اهلل(.محمّد ی عالّمه نوشته «الّنفاسحکام الحیض و أ» (62

خدا به او پاداش  –زغلول محمّد ی نوشته «طراِف الحدیِث النبویِّ الّشریفموسوعُة أ (65

 که واقعاً برای محقّقین مفید است. –نیک دهد 

 ./دبن عبدالوهّاب ی امام مجدّد محمّنوشته «صالّرسول  ةمختصُر سیر » (61
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ناصرالدین محمّد ی محقّق ی امام عالّمهنوشته «ةمختصر الَشمائل المحّمدیّ » (63

 ./ لبانیاأل

 ./ی امام نووی نوشته «ةالنبویّ  ةِ تهذیُب سیر » (61

زیر نظر شیخ صالح بن  « الّنعیِم ِفی مکارِم أخالِق الّرسوِل الکریم موسوعُة نضرةِ » (67

 ملوّح )و فقهما اهلل(.حمید و استاد عبدالرحمن بن 

 فقه اهلل(.ی عبدالمنعم الجداوی )ووشتهن «کنت قبوریّا  » (62

 ./ی حافظ احمد حکمی نوشته «سؤاٌل و جواٌب ِفی العقیدة 022» (69

 ./ی عالّمه ابن دقیق العید نوشته «ةشرح األربعین حدیثا  الّنوویّ » (21

امام عالّمه عبدالعزیز  ی شیخ و محبوب مانوشته «مجموعة فتاوی و مقاالت متنّوعة» (26

 ./بن باز 

بن قاسم محمّد که شیخ عبدالرحمن بن  «الّدرُر السنّیة فی رسائِل أئمة الّدعوِة الّنجدیّة» (22

 ./آن را جمع کرده است  /

 ی فقیه صالح السّدالن )حفظه اهلل(.نوشته «صالة الجماعة» (25

 فقهم اهلل(.)و «فتاءث العلمیّة واإلبح»ی انجمن نوشته «فتاوی الّجنة الّدائمة» (21

 ./ی سلفی شیخ محمود التویجریی عالّمهنوشته «یمالّرّد القویم علی المجرِم األث» (23

 ی شیخ صالح العبود )حفظه اهلل(.نوشته «بن عبدالوّهاب اإلمام محمد دعوة» (21

 تألیف شیخ ما عالّمه صالح فوزان )حفظه اهلل(. «الحراماإلعالم بنقِد کتاِب الحالل و » (27

السّالم بن برجس آل ی شیخ عبدنوشته «ملة الحّکام فی ضوِء الکتاِب والّسنّةمعا» (22

 فقه اهلل(.عبدالکریم )و

 فقه اهلل(.ی شیخ محمدبن ابراهیم النّعیم )ونوشته «نتاجیکیف تطیُل عمرک اال» (29

 .«دارالقاسم»چاپ  /از کالم ابن القیّم  برگرفته «الّزنا اال تقربو وَ » (51

ی عالمه صالح األطرم )خداوند او را شفا دهد و نوشته «فی العقیدة األسئلُة واألجوبة» (56

 سالم گرداند(.
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 ./ی شیخ ما صالح الفوزان نوشته «کتاب الّتوحید» (52

ی ما ی شیخ عالّمهنوشته «العرافینتغاث بغیِر اهلل أْو صّدق الکهنَة و البراهین علی مِن اس إقامةُ » (55

 ./عبدالعزیزبن باز 

ی شیخ عالّمه نوشته  «األخباِر َواحتراِم العلماِء وبیاِن مکانتهم ِفی األّمةوجوب التثّبِت فی » (51

 صالح الفوزان )حفظه اهلل(.

ی شیخ عبدالسالم بن برجس آل نوشته «ستهزاِء بالمؤمنینالقوُل المبین فی حکِم اال» (53

 عبدالکریم )وفّقه اهلل(.

 .ی شیخ عبداهلل المطلق )حفظه اهلل(نوشته «ُحسن الخاتمة» (51

 ./ی شیخ عبدالعزیز بن باز نوشته «القوارح فی العقیدة» (57

خ صالح بن عبدالعزیز آل الشیخ ی شینوشته «بیان کثیٍر من األخطاِء الشائعةِ  المنظار فی» (52

 فقهم اهلل جمیعاً(.)و

 فقه اهلل(.ی شیخ بکربن عبداهلل أبوزید )وهنوشت «تصحیح الدعاء» (59

 فقه اهلل(.داهلل أبوزید )وی شیخ بکر بن عبنوشته «أدُب الهاتف» (11

 فقه اهلل(.ی شیخ بکربن عبداهلل أبوزید )وهنوشت «طالب العلم حلیة» (16

 فقه اهلل(.ی شیخ بکربن عبداهلل أبوزید )وهنوشت «حراسة الفضیلة» (12

 فقه اهلل(.ی شیخ بکر بن عبداهلل أبوزید )ونوشته  «الکتابلفکر و أثره فی ام و یالتعال» (15

ی شیخ بکربن عبداهلل هنوشت «غیره من األدیانبین دین اإلسالم و  اإلبطال لنظریّة الخلط» (11

 فقه اهلل(.أبوزید )و

 ./ی ابن مفلح نوشته «اآلداُب الّشرعیّة» (13

 یّاه(.شقر )وفقنا اهلل وإی عمر سلیمان األنوشته «أشراط الساعة» (11

 فقه اهلل(.)و ی ابوبکر جابر الجزایرینوشته «الطریُق الموصُل إلیهِ الجنّة دار األبراِر و » (17

شیخ عبدالکریم بن صالح الحمید ی نوشته «الجمالمعرفة الکبیر المتعال بالعظمة والجالِل و » (12

 فقه اهلل(.)و
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 ./ی شیخ فقیه نصر السمرقندی نوشته «تنبیه الغافلین» (19

 ./ی عالّمه عبدالرحمن بن سعدینوشته «ِفی محاسن الّدین اإلسالمی الد رُّة المختصرة» (31

 ./ی عالّمّه عبدالرحمن بن سعدی نوشته  «ةالسعید ةِ للحیا ةمفیدالوسائل ال» (36

 ./ی عالّمه عبدالرحمن بن سعدی نوشته «القوُل الّسدید بشرِح کتاب التوحید» (32

 فقه اهلل(.الحمد )ومحمّد ی شیخ نوشته «الّرحم قطیعةُ » (35

 فقه اهلل(.الحمد )ومحمّد ی شیخ نوشته «الجریمة الخلقیّة» (31

 فقه اهلل(.الحمد )ومحمّد  ی شیخنوشته «عقوق الوالدین» (33

 فقه اهلل(.الحمد )ومحمّد ی شیخ نوشته «مظاهره و عالجه –الکذب » (31

 فقه اهلل(.الحمد )ومحمّد ی شیخ نوشته «متفرقة ِفی ابواٍب متفّرقة کلماتٌ » (37

 ./ی شیخ اإلسالم ابن تیمیّه نوشته «اقتضاْء الّصراِط المستقیم» (32

 ./ی شیخ اإلسالم ابن تیمیه شتهنو «العقیدةالواسطیّة» (39

 ./ی امام ابن القیم نوشته «اللّهفان مْن مصائِد الّشیطان إغاثةُ » (11

 ./بن عبدالوهّاب محمّد ی امام مجدّد نوشته «کشف الشبهات» (16

 ./بن عبدالوهّاب محمّد ی امام مجدّد نوشته «کتاب التوحید» (12

 ./الوهّاب بن عبدمحمّد ی امام مجدّد نوشته «األصول الثالثة» (15

 ./بن عبدالوهّاب محمّد ی امام مجدّد نوشته «مسائل الجاهلیة» (11

 ./بن عبدالوهّابمحمّد ی امام مجدّد نوشته «المعّوذتینتفسیُر سورِة الفاتحة واإلخالص و » (13

 ./بن عبدالوهّاب محمّد ی امام مجدّد نوشته «تعلیمهتعّلمه و  –فضُل القرآن » (11

 ./بن عبدالوهّاب محمّد ی امام مجدّد نوشته «الحوادثِ أحادیث ِفی الفتن و » (17

بن محمّد ی امام مجدّد نوشته «ثالث رسائل فی التوحید ویلیه معنی ال إله إالَّ اهلل» (12

 ./عبدالوهّاب

 ./بن عبدالوهّابمحمّد ی امام مجدّد نوشته «مفید المستفید فی تارک التوحید» (19

 ./اب بن عبدالوّهمحمّد ی امام مجدّد نوشته «ائربالک» (71
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 ی شیخ د. صالح بن غانم السدالن )حفظه اهلل(نوشته «إلی اهللِ  التوبةُ » (76

 ی شیخ عالّمه عبداهلل بن جبرین )حفظه اهلل(.نوشته «ةاآلداب واألخالق الّشرعیّ » (72

 ./ی شیخ عبدالعزیز ابن باز نوشته «المؤمناتخالق المؤمنین و أ» (75

 ./ابن باز  ی شیخ عبدالعزیز نوشته «مسئولّیت طالِب العلم» (71

 العثیمین )سلمه اهلل(.محمّد ی عال نوشته «عقد الّنکاح و آثاره» (73

 العثیمین )سلمه اهلل(.محمّد ی عالّمه نوشته «والجماعة نةأهِل الس ةعقید» (71

باز و ابن عثیمین )غفراهلل لنا ی عالّمه ابن نوشته «إعصار التوحید یحطم وثن الصوفیّة» (77

 لهم(.و

 العثیمین )سلمه اهلل(.محمّد ی عالّمه نوشته «ةالمرأ ةوخاص ةِ فتاوی األسر » (72

 ی شیخ د. صالح بن حمید )سلمه اهلل(.نوشته «خالف الّزوجینالبیت السعید و » (79

 ی شیخ خالد الشایع )و فقه اهلل(.نوشته «لطائف وفوائد مَن الحیاة الّزوجیّة ِفی بیِت النّبّوة» (21

فقه بن عبدالرحمن األهول )ومحمّد دکتر  ییی نوشته نوشتهنوشته «أدب البیت المسلم» (26

 اهلل(.

 فقه اهلل(.المنجد )ومحمّد ی شیخ نوشته «أرید أن أتوَب و لکن!» (22

 فقه اهلل(.المنجد )ومحمّد ی شیخ نوشته «إلصالِح البیوتِ  ة  طریق 02» (25

 المنجد )وفقه اهلل(.محمّد ی شیخ نوشته «محّرمات استهاَن بَها کثیٌر من النّاس» (21

 ./ی شیخ عبداهلل بن حمید نوشته «ةٌت إسالمیّ توجیها» (23

 ./ی امام ابن الجوزی نوشته «الولدِ  لفتة الکبِد فی نصیحة» (21

 ./ی شیخ ابن سعدی نوشته «جواب فی أهمَّ المهّماتسؤال و » (27

 بارک فیه(.ی د. ناصر العقل )وفقه اهلل ونوشته «إِلی الفقه فی الّدین حاجة الصحوة» (22

 بارک فیه(.ی د. ناصر العقل )وفقه اهلل ونوشته «ةهُم الّدعا العلماءُ » (29

 بارک فیه(.ی د. ناصر العقل )وفقه اهلل ونوشته «أسبابهفتراُق مفهومه و اال» (91

 /ی عالّمه عبداهلل بن حمید نوشته «ةالسلفیّ  ةن عقیدبیاالتوحید و » (96
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 (.فقه اهللالدین البرکوی )و ی محیینوشته «ةوالَشرکیّ  ةالقبوِر الَشرعیّ  ةزیار » (92

 کثر من أمثاله(ی شیخ عبدالملک القاسم )وفقه اهلل وأنوشته «نفاس ال تعودُ أالوقت » (95

 .فقه اهلل(الملک القاسم )وی شیخ عبدنوشته «قوسهلهم إبلیس و » (91

 .فقه اهلل(ی شیخ عبدالملک القاسم )ونوشته «ماذا تفعل فی عشر دقائق» (93

فقه شیخ عبدالسالم آل عبدالکریم )و ینوشته «قطع المراء فی حکم الدخول علی األمراءِ » (91

 اهلل(.



 

 
 

 نوارها

خدا، رو سپیدش گرداند و ما  –اثر دعوتگر موفّق سعدبن عبداهلل البریک  «المتقین دار» (6

انگیزترین ترین و شگفتو این اثر، عجیب –و او را بر عبادت خود ثابت قدم نماید 

یه و گوش کنید زیرا سوگند ام پس حتماً آن را تهچیزی است که در مورد بهشت شنیده

 به خدا، خود، گنجی است.

 «ما یطلبه المستمعون»و  «قصص وِعبر» و «صالّرسول  وفاةُ »و « قبَل الموت؟ َهْل مْن دعوةٍ » (2
ای مستمندی که عبارت است از جوانی که در خانواده - «ةصادق ةتوب»و  «الّرحیل»و

اثر ها آن که تمام –تأثیرگذار است  میرد و واقعاًکند و بعد از توبه کردن میزندگی می

 شیخ سعد البریک است.

، اثر شیخ سعیدبن مسفر القحطانی، خداوند به او پاداشِ نیک دهد و نوارهای سخنرانی (5

ی تقوای سعی و تالشش را مبارک گرداند. او دارای نوارهای متنوّع و سودمندی درباره

حقوقِ زوجین است که در این  خدا و آمادگی برای آخرت و نیکی به پدر و مادر و

که من گوش دادنِ به آن  «لتزمت و لکن!ا»مثالی دارد با عنوانِ مورد نوار ارزشمند و بی

 .«اهللِ  ةکیف تنال محب» کنم و همین طور نواری به نام دیگری از او با عنوانرا توصیه می

کند و به او نفع  خداوند با او نیکی –قیطی نالمختار الشمحمّد اثر شیخ  «غریبٌ  رحلة» (1

که مضمون آن، گوناگون است و برای شخص از نظرِ وعظ و باز داشتنِ نفس  –رساند 

 امّاره و نیز برای تشویق و ترغیب به عملِ صالح کافی و مؤثّر است.

که به صورت پند و  –حفظه اهللُ  –شیخ عبداهلل بن حماد الرسی  تمامِ نوارهای (3

أیّها »و « حادی األرواح إلی بالِد األفراح»نوارهای  باشد و خصوصاًاندرزهای مؤثّر می
 .«الّشاب  عد إلی ربَِّک، فالموُت قریبٌ 
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)نواری  «بحر الحبِّ »)که نواری است در موردِ مخدّرات(،  «مأساه قّصة»، «تائب دمعة» (1

 باشد.می -فقه اهلل و –اثرِ شیخ ابراهیم الدویش ها آن مخصوصِ مردان( که تمام

 فقه اهلل.و –العریفی محمّد اثرِ شیخ  «ةإَلی الجَّن المشتاقونَ » (7

که نواری است با موضوعی زیبا،  –فقه اهلل و –العریفی محمّد اثرِ شیخ  «دواء العّشاقِ » (2

لطیف و سودمند، و شایسته است که تهّه شده و به آن گوش داده شود زیرا که فضایلی 

 شود.در آن است که تنها در آن یافت می

که رساترین و  –یّاهُ وفقنا اهلل وإ –اثرِ شیخ احمد المورعی  «النّارِ  ةصفة و صفة الجنّ » (9

 ام.سودمندترین نواری است که تا حال شنیده

که نواری است بزرگ و عجیب و در نوعِ  «تسجیالت تقوا»از انتشارات  «هادم الّلّذات» (61

بود که گوش دادم  هاآن خود کمیاب. این نوار از اولین نوارهای اسالمی و سودمندترینِ

دانم که اکنون موجود است یا نه و نواری است در موضوعات متنوّع و ولی نمی

 گردآوری شده.

 –که چند قسمت است  - «صوٌت من الّصحرا»و « وسم»و نیز نوارِ  «نوار طاروق األجداد» (66

و نوارهای اسالمیِ سودمندِ دیگر که شامل قصایدی است که به صورت آوازهای 

 شود.اصیل و سودمند خوانده می صحراییِ


