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 بشارتي بزرگ

 :خداوند بزرگ فرموده است

ِ ٱ۞قُۡل َ�ٰعَِبادَِي ﴿ ةِ  ينَ َّ ن َّۡ�َ ِِ اْ   ُُ ََ ۡۡ ََ  ََ  ۡۡ ِِ ِِ ُُ ف
َ

َ  َ ََ وُاْ   َ َۡ َ
ِۚ ٱَ َّ  َّ ِ َ ٱِ ُُِر  َّ فُاَب ٱَ�ۡغ َّ 

ۚ ِِفّهُ  ا ِععا َُ ٱُهَا  ۥََ ا ُُ ُۡ ٱ ۡلَغ ِيُبآْ   ٥ ررِّحع ف
َ

ُِماْ  َ�ُ  َوَ ۡسل
َ

ۡۡ َوَ �ُِ�ّ ََ  ٰ�َِ ُۡ  ۥِ َِعَُ�
ۡ

يَأ  َ
َ

ن َ�ۡبِل َ ِِ
َذُْب ٱ ّۡ  ۡلَع ُُ  ََ و تََُ�ُ ُۡ  تّبُِعٓاْ  ٱوَ  ٥ََ  َِعَُ�

ۡ
يَأ  َ

َ
ن َ�ۡبِل َ ِ ِّ  ۡ�ُِ �ّ َّ ن  ِ ِّ  ۡ�ُ ۡ ََ ِ ِ ََ

فِِ
ُ

َ ٓ ا َِ َن  َِ ۡح
َ

َ
َذُْب ٱ ََ  ۡلَع َۡشُعُرو �  ََ  ۡۡ فُت

َ
َ ٥َ�ۡغَتٗة َوَ

َ
َج�ِب  َ ا وَّرطُت ِ�  َِ  ٰ َ ََ  ٰ ََ َ ۡۡ ََ ٰ �َ  ٞ ُۡ ََ  ََ ا ُۡ ِ ٱََ َّ 

َِمَن  ٰ ٱ�َ ُكَُت ر َّ �نَ ل وۡ  ٥ ِخرِ
َ

َ  َّ َ
ََ رَۡا َ ا ُۡ َ ٱََ ُكَُت َِِن  َّ لَ ِ�َ ٱَهَدٮِٰ�  ُۡمّتۡ وۡ  ٥ ر

َ
َ  ََ ا ُۡ ََ

تََرى   �َ َب ٱِح ْ َن  ۡلَعَذ ِِ  ََ ُ�ا
َ

ِ� َكّرٗة وَأ  َّ َ
ِ�َ ٱرَۡا َ ن ِِ َۡ ّذبَۡت  بََ�ٰ  ٥ رُۡم ِِ وََك ٰ �َْ ََ  ََ ۡ ت ََ ٓ ۡد َجا قَ

ا وَ  َِ ِ َت ٱب ۡ�َ ۡك َن  ۡسَت ِِ ُ�ََت  ِ�نَ ٱَو ُِٰر �َ َ�ۡامَ  ٥ لۡ َٰمةِ ٱ َو �َِۡ ينَ ٱتََرى  لۡ ِ َّ  َ ََ َذبُاْ   ِ ٱَك َّ  ۡ ُِ وُُجاُه
ِ�َن  َكّ�ِ ُمتَ ّلِۡل ۡثٗاى  َِ  َۡ َّ َِ َٞ ِ� َج َۡي ل

َ
َ  ۚ ةۚ َاّد ِۡ ِّ٦  ِ�ّ ََ �ُ ُ ٱ َو ينَ ٱ َّ ِ ۡاْ  ٱ َّ َۡ َّ  ُۡ ُِ ِّ َم �َ  ََ  ۡۡ ِِ ِ ت ََ ا َُ بَِم

َُ ٱ ٓا ِّ َِ  ر ۡ�َ ۡۡ ََ ُه ََ َو  ].61 -53الزمر: [ ﴾٦فُا
روي در گناهان) بر  (مؤمن) من كه (با افراط و زياده : اي بندگانِ)محمد(اي  :بگو«

 ي همهايد، از رحمت (و مغفرت) خدا نوميد نشويد؛ حقيقتاً خدا  خود، اسراف روا داشته
مرزگار گمان او آ آمرزد. بي گناهان را (از هر نوعي كه باشد، اگر بخواهد) يك جا مي

طاعات، پرهيز از معاصي، تسليم شدن به فرمان و گردن نهادن  و (با انجامِ .مهربان است
او شويد، پيش از آن كه بر  خويش باز گرديد و منقاد پروردگارِ به حكم خدا) به سويِ

و پيش از آن كه به طور ناگهاني و در حالي  .شما، عذاب (دنيا) بيايد و ديگر، ياري نشويد
گير سازد) از نيكوترين  زنيد، عذاب بر شما فرود آيد (و شما را غافل نميكه حدس 

 چيزي كه از جانب پروردگارتان به سوي شما نازل شده است (يعني قرآن) پيروي كنيد.
و  : دريغا بر آنچه كه در كار خدا فرو گذاشتم (و از ايمان به خدا تا مبادا كسي بگويد

خدا در دنيا)  ترديد من از تمسخركنندگان (به دينِ بي )قرآن و عمل به آن فروگذاري كردم
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 كرد مسلّماَ از متّقيان بودم. : اگر خدا هدايتم مي(اينكه كافر در روز قيامت) بگويديا  بودم.
: كاش مرا (به سوي دنيا) برگشتي بود تا از نيكوكاران (و يا چون عذاب را ببيند بگويد

شدم. نه چنان  خويش) مي ز نيكوكاران در اعمالِو يكتاپرستان وي و ا مؤمنان به خدا 
اين حقّ دنيا بلكه  خويش در سرايِ ي گذشتهپشيمان از  ي بندهگويي اي  است (كه تو مي

را تكذيب كردي و تكبر ورزيدي و ها  آن من (يعني قرآن) بر تو آمد و تو :) آياتاست كه
اند (هنگامي كه مدعي  غ بستهبر خدا دروقيامت، كساني را كه  از كافران شدي. و روزِ

متكبران در  بيني. آيا منزلگاه سبحان، شريك و زن و فرزند دارد) روسياه مي شدند خدايِ
جهنّم) رهايي  اند، (از عذابِ خداوند، كساني را كه تقوا پيشه كرده ،جهنّم نيست؟

نه بدي گو ساند؛ نه هيچر بخشد و به مقصودشان (يعني رضايت او و بهشت برين) مي مي
 .»شوند رسد و نه اندوهگين مي و ب�يي بديشان مي

 : فرمود صپيامبر «روايت شده است كه گفت:  از ابوهريره 

» ّ ِت  ُُ ّى
ُ
َىَة، يَْدُخلُونَ  م َ

ْ
َى  لْ نْ  ِِ َب  َّ

َ
 »م

 .»شوند مگر آن كه سر باز زند شت ميبه من وارد امت افراد تمامِ«
 :زند؟ فرمود ه كسي سر باز ميو چ ،خدا اي رسولِ«گفتند: 

نْ « َطاَعِ�  َّ
َ
َىةَ  َدَخَل  م َ

ْ
نْ  ، لْ َّ َب  َ�َقدْ  َعَصاِ�  َو

َ
 .(به روايت از بخاري) »م

من كند، سر باز  شود و كسي كه نافرمانيِ هر كس مرا اطاعت كند وارد بهشت مي«
 .»زده است



 
 
 

 مقدمه

دُ اَ  َمْ ِنيَ وَ  حلْ املَ عَ بِّ الْ لَّی اهللاُهللاِِّ رَ هِ وَ سلّم و صَ بْدِ لَی عَ کَ عَ بَارَ وثِ بِاحلْ وَ ولِهِ املَْبْعُ سُ َ قّ رَ محْ  ةً رَ

بِهِ وَ  حْ صَ لَی آلِهِ وَ عَ ِنيَ وَ املَ نَّتَهُ إِللِلْعَ بِعَ سُ نْ تَ ينِ مَ مِ الدِّ وْ  .ی يَ

 هايي مربوط به بعضي از فضايلِ اين كتاب در مورد موضوع ،ام گرامي مؤمنِ برادرِ
صحيح به  كه به صورتيعني قرآن و آن احاديثي  خداوند متعال تابِاعمالي است كه از ك

ده است نسبت داده ش –كه والترين س�م و درود پروردگارش بر او باد  –پيامبر اكرم 
 ي هسبب واردكنند 150و بيش از  –فرصتهاي كسب پاداش «ام و نام آن را  جمع كرده

 بحان، نهادم.به رحمت و عفو و گذشت و منّت خداوند س »بهشت
ام  هايي كه من ذكر كرده به بهشت، فقط به آن وارد شدنِ اسبابِ :گويم كه و نمي

ام جمع  شود، بلكه اين اسباب، مقداري بوده است كه من توانسته منحصر و محدود مي
واسع و  ،ام بر آن احاطه داشته است در حالي كه فضل خداوند كنم و علم و آگاهي

 :گسترده است

ا﴿ ََ �ّ ٗما ََ ٗة وَِعۡل َ�َّۡ  َ ۡ ََ  ّ َُ  ].7غافر: [ ﴾وَِسۡعَت 
 .»و علم تو بر همه چيز، احاطه داردرحمت  ،پروردگارا«

رد و عنوان . به ذهنم خطور ك . ق ه 1411اين كتاب در سال  تدوين و جمعِ فكرِ

ينَ اَ «موردنظرم در آن زمان  رِ تَثْمِ سْ نيُ لِلْمُ بُ الثَّمِ سْ ها گذشت و من به  الروزها و س بود. »لْكَ

علّت بارِ كمبود سرمايه، در مورد آن، چيزي ننوشتم تا اين كه شبي براي  علمي و كساد
ه شام همراهبوديم كه در او ص�ح و نيكي سراغ اي از بزرگان در جايي، دعوت كسي  عد

ر اي كه د اي از جزوه خدا به او پاداش نيك دهد. او به هريك از حاضرين نسخه –دارم 
كساني بودم كه از آن خوشم  ي همورد راههاي كسب اجر و پاداش بود، داد. من از جمل

 خوبِ آمد و از آن استفاده نمودم و اين جزوه بسيار زيبا و مختصر بود. روش و ترتيبِ
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آن مرا متعجب نمود ولي اين طور به نظرم رسيد كه به بعضي مطالب اضافي و پس و 
 :ديدم، نياز دارد؛ مثل سودمند مي و بها گران هايي كه من آن را پيش كردن

ذكر نشده بود و اين، مهمترين موضوعي  ،اش، فضل و بزرگي توحيد مقدمهدر  )1(
دادند و اين  ض� و بزرگان به عنوان خطا و كوتاهي به آن، نسبت ميبود كه فُ

از نوع سهو و اشتباه بوده است و نه بيشتر  –إن شاء اهللا  –موضوع، بدون شك 
گويند: به خاطر خدا مواظب  گويم مگر اين را كه علما مي ي من چيزي نميول

ت و زيرا ما قومي هستيم كه خداوند، ما را عزّ ،صحيح باشيد ي هتوحيد و عقيد
اين توحيد و هرگاه، آن را ترك كنيم، خداوند، ما را  ي وسيلهبزرگي نداده مگر به 

 نمايد و ه�ك خواهد ساخت. ذليل و خوار مي
: لفظ عمل اشاره شده است بدون ذكرِ حديث و ثوابِ آن فقط به موضوعِدر  )2(

اند با اين كه  و اين كار را به خاطر اختصار انجام داده »فرمود صپيامبر «
اند ولي اگر عمل  مرجع ذكر كرده يِها كتابرا در ها  آن هايِ ها و شماره حديث

اند، انجام  را كه انجام دادهوم ددادند و عمل  اند انجام مي را كه انجام ندادهاول 
بر هيچ  صزيرا فضل و بزرگي درود فرستادن بر پيامبر  ،دادند، بهتر بود نمي

 عاقلي پوشيده نيست. انسانِ
ت و مكانِامكند و  دار نمي آن را خدشه واليِ ا غير از موارد فوق، چيزي افضلي

 خويش را خواهند گرفت. شاءاهللا، آنان اجر و پاداشِ إن
كنم كه من شخصاً از آنچه كه در  اين مطلب را از تو پنهان نمي ،محترم ي خواننده و

را ها  آن ام و هركس كه از آن، تقليد نكرده –الحمدللّه  –ام ولي  آن جزوه بود استفاده كرده
 خداوند در خواهد يافت. را با اذنِها  آن با هم مقايسه كند، فرقِ

تاً : حقيقكه دوست دارم ذكر كنم اين است كه اي آنچه كه گذشت و خ�صه حاصلِ
آن مجلس به من هديه كرد و در بين همه  كه صاحبِ جزوهو آن  خداوند متعال اگر فضلِ

الكسبُ الثمني «نوشتن  ه فكرِشد. البتّ توزيع كرد، نبود، نوشتن اين رساله ممكن نمي
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لكه چيزي كه به ذهنم آن را فراموش كرده بودم ب حتّيرا هم نداشتم و  »للمستثمرينَ 

كوچك كه در بينمان توزيع شد و  ي هاضافات و تعدي�تي بر آن جزو خطور كرد گذاشتنِ
زيرا اين  ،تجديد چاپ آن جزوه همراه آن اضافات ولي بدون نسبت دادن آن به خودم بود

 فاضل در ميان گذاشتم يكي از مِعمل من نبود. وقتي كه فكرم را با چند عال ي هكار نتيج
چرا احاديثي را كه مربوط «آن تشجيع نمايد به من گفت:  خواست مرا به انجامِ آنان كه مي

و من در حالي كه اين كار را مشكل  »كني؟ نظرت باشد، در آن جمع نمي مورد به موارد
 يِها كتاباز «او پاسخ داد:  »توانم اين كار را انجام دهم؟ مي از كجا«يدم گفتم: د مي

 .»حديث
انجام اين عمل، مرا به  ضعف و كمي علمم، حقيقتاً شور و شوق و آرزويِ با وجود

كشاند و پاك و منزّه است كسي كه اين كار را بر من آسان گردانيد، آن  خود مي سويِ
اين كار به پايان رسيد. با اين عمل كه چه وقت  منفهميد حتّي –قسم به خدا  –گونه كه 

پاكترين انسان  بحث و جستجو در احاديث دم از طريقِزيبايي را با آن گذران كه روزهايِ
كنم كه من مشتاق  مأنوس شدم و اين گفته را از شما پنهان نمي صمحمد يعني حضرت 

توقّف جستجو و  بودم كه اين كار را به پايان برسانم ولي وقتي كه به پايان رسيد به دليلِ
ورق زدن  ي به وسيلهبررسي و كوشش و غورم در احاديث و نوراني شدن قلبم 

 خداوند متعالسنّت و حديث، محزون و ناراحت گشتم ولي به هر حال از  يِها كتاب
چشم و  در آن، روشناييِ –قسم به خدا  –وصال گرداند و  ي وسيلهخواهم كه آن را  مي

 خيال است. آسودگيِ
ام  بوده حريص ،در اين بحثم تا آن جا كه برايم ممكن بوده بر اختصار و خ�صه بودن

 : ام زير انجام داده هايِ و اين كار را به شيوه
ام و فقط  موارد، نام صحابيي را كه حديث را روايت كرده است، نياورده (الف) در اكثرِ

 م.ا ، اكتفا كرده»فرمود صپيامبر «: لفظ به ذكرِ
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ين كار را ها ا چنان كه خيلي ها، آن يِ هبا شمار ها، آن روايت (ب) احاديث را به منابعِ
 ي هحديث و درج منبعِ موارد اصلي كه نامِ ام بلكه فقط به ذكرِ دهند نسبت نداده انجام مي

 ام. حديث است، اكتفا نموده
ام تا رساله را با آن سنگين  حديث را در آن، قرار نداده موجود در مورد (ج) حواشيِ

 ام. آن اكتفا كرده غريبِ ظدر مورد بعضي از الفا ءعلما هايِ شرح نگردانم و فقط به نقلِ
اي در آن قرار ندهد و  ه و شائبهخواهم كه آن را خالص گرداند و هيچ لكّ از خدا مي

ه كرده و كسي كه آن را به ما هديه داد و كسي كه اين كار را را تهي جزوهبه كسي كه آن 
 به من پيشنهاد كرد، پاداش خير بدهد.

ها گردد؛  ها و فصل موضوع تسلسلِ ه عدمِوجمحترم مت يِ خواننده(د) ممكن است كه 
من در اين  ام و اين كار، روشِ خواننده انجام داده بنده اين كار را براي تنوع و تشويقِ

 گويم. رساله بوده است و خدا را بر آن سپاس مي
حقّي ه ب ي را كه هيچ معبودخداوند متعالتوانم بگويم مگر اين كه  در آخر، چيزي نمي

ناچيز را بر من  اين عملِ بر آن كه به پايان رسانيدنِ ،يست، شكر و سپاس بگويمجز او ن
يعني پدر و مادر  خداوند متعالنعمتم بعد از  يِآسان نمود و سپس از ياران بزرگ و اوليا
دانم كه اكنون، حال و وضعم  نبودند نميها  آن بزرگوارم تشكّر نمايم؛ آن كساني كه اگر

 :توانم چيزي بگويم مگر اين كه نميكم  اين مجالِبود و در  چگونه مي

ّبِ ﴿ َماٱَّ ُِ ۡ�ََۡ  ��ِٗ ِ� َصغ ّ�َعا ََ َما   ].24اإلرساء: [ ﴾٢َك
 .»را مورد مرحمت قرار ده چنان كه مرا در خُردي پروردندها  آن ،پروردگارا«

طرف من بهترين پاداشي را كه تاكنون از  خواستارم كه از طرف خداوند متعالو از 
كنم و از او  ميرّع ضخداوند ت فرزندي به والدينش داده است به آنان عطا نمايد و به درگاه

مسلمانان را نيكو گرداند  يِ همهمن و والدينم و  خواهم با منّت و كَرَم خويش عاقبت مي
ديگر قرار دهد كه بر من،  آن دو و هر كسِ ترازويِ هايِ نيكي يِ هو اين عمل را در كفّ

من  چه در رأي و مشورت چه در آشنا كردن من با حديث يا كمك ،گي و حقّي دارندبزر
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فراوان دهد به كساني  خواهم اجر و پاداشِ عزّ وجل مي نامه، و نيز از خداوند ي وسيلهبه 
فقيرش  يِ بندهخواهم كه عبد و  اين اثر، ياري دادند و نيز از او مي كه مرا در چاپ و نشرِ

خالص و مقبولي گرداند كه هيچ ريا و  اداش، محروم نگرداند و آن را عملِرا از ثواب و پ
به باغهاي بهشتش و  يِ هكنند در آن نباشد و آن را نزديك يبيني شهرت و خود بزرگ كسبِ

حيات و بعد از مماتم  خويش را در زمانِ نجات دهنده از آتش دوزخش گرداند و بركت
او است سبحانه و توانا بر آن و بهترين كسي است كه به من بنماياند كه اين كار به دست 

 و درود و س�مِ ،توان از او درخواست نمود و او برايم كافي و بهترين وكيل است مي
 و آل او و اصحاب او باد.محمد خداوند بر پيامبر ما 

 
 محتاج به خداوند ي هنوشت

نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز 

 آل سعود

 1421 سالول األ ربيع 15در 





 
 
 

 ثواب و پاداش كسبِ هايِ فرصت

1آن يِ وسيلهتوحيد و پاك شدن گناهان به  پاداشِ ) بزرگي و عظمت: 

 :فرمايد مي خداوند متعال* 

ينَ ٱ﴿ ِ َّ  ُۡ ُِ َ ََ ر ِ �  ََ و 
ُ

َ  ٍ ۡل ُُ ِ ۡ ب ُِ ََ ٰ ََ ِي آْ  ِ ُِ ِ ِ يَۡل  ۡۡ َ اْ  َور َُ َِ ْ نُ ٱََ ِۡ َ
�ۡ  ََ ُدو َت ِۡ ُّ  ﴾٨وَُهۡ 

 .]82األنعام:[
 ايشان را به ظلم (يعني شرك) نيالودند برايِ ايمانِ خودكساني كه ايمان آوردند و «

 .»يافتگانند ايمني است و آنان راه
است نقل شده ص بخاري از پيامبر  صحيح در صحيحِ و چنان كه به صورت

 :فرمايد مي

ُُ وَو لرِشّ «  .»ظلم همان شرك است« .»کُلظلل
 :به معاذ فرمود ص* پيامبر 

 »لظعباِد َع لِ ؟حّق لِ  َع لظعباِد؟ و ّا حّق ّعاُذ وْل تدری  يا«
 »بندگان بر خدا چيست؟حقّ داني؟ و  خدا بر بندگان را ميحقّ اي معاذ آيا «

 :فرمودند صخدا و رسول او آگاهترند. پيامبر «: كه گفتم: گفت معاذ 

ُ بُ عْن يَ ملِ  ع لظعباد حّق نى فإ« عّذَب لظعباد ع لِ  مْن َ يُ حّق ول بِه شیئاً وش�ُ دوُه وَ �
 .»ْن َ �شکُ بِه شیئاً ّ

خداوند بر بندگانش اين است كه او را عبادت كنند و چيزي را شريك او قرار حقّ «
بندگان بر خدا اين است كه او كسي را كه چيزي را شريك خدا قرار  حقِّندهند و 

 .»عذاب ننمايد ،دهد نمي
 :ايشان فرمودند »يا اين را به مردم بشارت دهم؟آ«كه گفتم: 
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ّّكول َ«  .)0F1( (متّفقٌ عليه) »تشّشْوُ فت
(اين موضوع را) به آنان بشارت مده (و برايشان بازگو مكن) چون (اگر از اين «

 .»كشند موضوع باخبر شوند) دست از كار مي
 :فرمود ص* پيامبر 

ل عبده و رهوُ  و منى �ّمدهُ َ ک ه   و منى وحد : مشهُد مْن َ � َِ ل ُ ّن قاَل «
 
َ
َّةَ َّ عیس عبد ل  و لبُن م َُ ورو م َُّه ومنى لْ حّق و منى للاَر حّق  ِّه وهمّه مظقاوا ِم �م 
 .(به روايت از مسلم) »شاءَ  لَِْة للمانتةِ  بولِب ممدخلُه لُ  ّْن مّی 

محمد نيست و  ي جز اهللا بود به حقّدهم كه هيچ مع : گواهي ميهركس بگويد«
خدا و  يِ بندهخدا و فرزند  يِ بندهعبد و  اوست و عيسي  يِ هبنده و فرستاد ص
است و حقّ اوست كه خدا او را به مريم القا نمود و روحي است از او، بهشت  يِ هكلم

د بهشت بهشت كه بخواهد وار ي ههشتگان است، خدا او را از هريك از درهايِحقّ دوزخ 
 .»كند مي

 :روايتي ديگر از مسلم آمده است كهحديث فوق در  ي هو در ادام

» 
َ
َىةَ دْ م َ

ْ
ْن َ�َمٍل َعَ  َخلَُه لُ  لْ ِّ ا َكَن  َّ  «. 

(چه كم و چه زياد)  باشد، (نيك) كه داشته خداوند، او را بر هر عملِ«
گرداند مي بهشت وارد«. 

 :فرمود صان كه رسول خدا تبع * بخاري و مسلم روايتي دارند از حديث

 .)1F2(»: َ � َِ ل  يشّغ بذظه وجه ل لَ  حّمَى ع للاِر ّْن قال نى فإ«

__________________ 
حديث متّفقٌ عليه حديثي است كه امام بخـاري و امـام مسـلم در صحيحشـان روايـت كـرده باشـند.         -1

 (مترجم).
 در مورد احاديثي از اين دست چند نظر وجود  دارد: -2

 تمام اين حديثها قبل از نزول و وجوبِ فرايض و سايرِ دستورات ديني بوده است. -1
باشد اين است كه هركس اين كلمه (ل إله ال اهللا) را  نظر شيخ حسن بصري نيز مينظر دوم كه  -2

 گردد. بر زبان براند و به حقّ و فرايض و مقتضيات آن عمل نمايد، شاملِ اين حديث مي
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آن،  اتنيست، (و به مقتضي حقّي غير از اهللا ه : هيچ معبود بخدا كسي را كه بگويد«
 .»استباشد، بر دوزخ حرام گردانيده عمل كند) و هدف و مقصودش از اين گفته خدا 

 :فرموده است خداوند متعالفرمود:  ص* پيامبر 

تَیَِّْ�  رَوْ  ِِنىَك  آَدىَ  لْ�نَ  ...يَا«
َ
رِْض  بُِقَملِب  م

َ
ُى  َخَطايَا لأل تَیَُّْك  َشیْئًا ِب  ُُْشِكُ  ََ  ظَِقتتَِ�  ُُ

َ
 أل

ْغِفَمةً  بُِقَملبَِها  .آن را صحيح دانسته است) آلباني(به روايت از ترمذي و  .»َّ
زمين، خطا و گناه داشته باشي سپس مرا م�قات كني در  يِ هاگر به انداز ،اي پسر آدم«

زمين برايت بخشش و  يِ هحالي كه چيزي را شريك من قرار نداده باشي من هم به انداز
 .»(و تمامِ گناهانت را خواهم بخشيد) مغفرت خواهم داشت

2 (يِ وسيلهشود و يا به  مييك مگس وارد بهشت  يِ وسيلهكسي كه به  در مورد 
گردد دوزخ مي يك مگس وارد: 

 :فرمود ص* پيامبر 

َّةَ «  .»دخَل لّلاَر ِف ذباٍب ف ذباب ورجلم  دخَل لْ
مگسي وارد دوزخ  يِ وسيلهشود و به  مگسي وارد بهشت مي يِ وسيلهمردي به «

 .»گردد مي
 :چه طور ممكن است؟ فرمود موضوعاين  :گفتند كه

» بقرّ : «بَ لهُ شيئاً فقالوا ألحدمهايقرّ  حتّیمْ صنمٌ ال جيوزهُ أحدٌ علیَ قومٍ هلَ  جالنِ رمرّ «

بَ ذباباً، فخلّوا سبيله، : قرّ به، قالو لهأقرّ  ءٌ : ليسَ عندی شیقال . بْ ولوْ ذباباً، فقرّ فدخل النارَ

،  و قالوا لآلخر بْ ، فرضبوا عنقه،  حدٍ شيئاً دونَ اهللاِ عزَّ وبَ أل: ما كنتُ أل قرّ فقالَ : قرّ جلَّ

لَ اجلنّةَ  خَ ما صالح فوزان  كه شيخِگونه  احمد. و اين حديث همانامام (به روايت از  .»فَدَ

                                                                                                                                                      
نظر سوم اين است كه اين كلمه را بگويد و سپس از گناهانش پشيمان شده و توبه كرده و بعد مـرده  

 باشد.(مترجم). نظر، نظر امام بخاري مي باشد كه اين
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است از طارق بن شهاب و گفته كه  »مرسل الصحابي«گفته است  »إعانة املستفيد«در 

حديث (ت استمرسل الصحابي حج)
2F

1(. 
دهند كه  اجازه نميبتي هستند و  دارايآن قوم كنند كه  دو مرد بر قومي گذر مي«
آن قوم به يكي از آن ين كه چيزي برايش قرباني كند. مگر اكس از آن بت گذر كند  هيچ

: قرباني گويند م كه قرباني كنم. به او مي: چيزي ندارگويد او مي ،: قرباني كنگويند دو مي
 اوكنند ولي  ها ميكند پس او را ر اگر يك مگس باشد، و او مگسي را قرباني مي حتّيكن 

. او در جواب »قرباني كن«گويند:  ميدوم  شود. آن قوم به شخصِ وارد دوزخ مي
 در نتيجه »كنم عزّ و جل چيزي قرباني نمي هيچ كس غير از خدايِ من برايِ«گويد:  مي
 .»شود زنند و او وارد بهشت مي ا ميگردنش رها  آن

 :يدزدا كم و زياد را مي دعايي كه شرك ذكرِ) 3

 :ابوبكر فرمود به حضرت صپيامبر 

ی نفس بتده، لرشکُ مخْ ّْن دبتب للّمل مَ مدظهَ َع شٍء ِذل فعلُّه ذوب و«
ّ
لس

ُى و�ث�ُه؟ قالعَه قلتله  ُُ ومهّغفمکَ لا َ ِِ� معوذبهَ مْن مکِ  : قْل لرلّه کَ بهَ ومنا معل
 ُُ  .آن را صحيح دانسته است) انيآلبمفرد و  (به روايت از بخاري در ادبِ .»معل
تر است.  مورچه پوشيده من به دست اوست، شرك از حركت قسم به كسي كه جانِ«

زياد و كم به  كاري راهنمايي نكنم كه هرگاه آن را انجام دهي شرك آيا تو را به انجامِ
برم از  ميمن به تو پناه  ،: خداونداتو زدوده شود؟ (در ادامه) فرمود: و بگو آن از ي وسيله

__________________ 
كنـد   روايـت مـي   صحديثي است كه يك صحابي از قول يا عمل پيـامبر   »مرسل الصحابي«حديث  -1

ولي آن را به دليل خردسالي يا تأخير در اس�م آوردن يا حاضر نبودنش مستقيماً نديـده و نشـنيده، و   
ت كه ايـن نـوع حـديث، صـحيح اسـت و بـه آن       ي آن نزد جمهورِ علما اين اس حكم مشهور درباره

 گردد (تيسير مصطلح الحديث). (مترجم). احتجاج مي
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و در مورد آنچه (از شرك) كه بر  ،دانم ل شوم در حالي كه مييتو شريك قا اين كه برايِ
 .»نمايم از تو طلب بخشش و مغفرت ميآن علم و آگاهي ندارم 

 :نيكي به پدر و مادر فضل و وجوبِ) 4

 :فرمايد مي خداوند متعال* 

﴿ ِ � يۡنِ ٱَو َ�ِٰ ا ۡلَ� َٗ ٰ ََ ِۡح  ].36النساء: [ ﴾ِ
 ». و به پدر و مادر نيكي كنيد.....«

 :فرمايد مي ص* پيامبر 

ُى رَ « ُُ  ُُ ْْ
َ
َُ م ِِ ُُ َر ْْ

َ
َُ م ِِ ُى َر ُُ  ُُ ْْ

َ
َُ م ِِ«. 

اش بر  و باز پوزهاش بر خاك ماليده شود  بر خاك ماليده شود و باز پوزهاش  پوزه«
 .»خاك ماليده شود

 :اهللا؟ فرمود : چه كسي يا رسولگفتند

نْ « ْدرَكَ  َّ
َ
  م

َ
َبِ  ِعَْدَ  بََو ْهِ م ِِ

ْ
َحَدُوَما لظ

َ
وْ  م

َ
ُْ  ِكَتِْهَما م َىةَ  يَْدُخِل  فَلَ َ

ْ
 .(به روايت از مسلم) .»لْ

(با اين  را در زمان پيري و كهولت دريابد وها  آن كسي كه پدر يا مادرش يا هر دويِ«
 .»حال) به بهشت وارد نشود

مَ أَنْفُ «و  غِ كه همان خاك  »رِغام«اين كه به پستي است مثل كنايه از خواري و  »رَ

 خداوند متعالاست با خواري و پستي چسبيده باشد و پناه بر خدا از اين حال زيرا كه 
 :فرمايد مي

ِن ﴿ ِِ ُ ي ن  َِ ُ ٱَو َما َ�ُ  َّ ۡكرِ�   ۥَ� ِّ ن   ].18احلج: [ ﴾ِِ
 .»امي گرداندتواند او را گر و خداوند هر كس را خوار گرداند هيچ كس نمي«

 :فرمود صبر * پيام

َّ م«  فیرت ِه فتعّقهُ َ ی ی ولم ولللً ِ
ً
 .(به روايت از مسلم) .»ن یده للوً
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بردگي  تواند پاداش پدرش را بدهد مگر اين كه پدرش را در حالِ هيچ فرزندي نمي«
 .»ببيند و او را بخرد و آزاد نمايد

 :رحم يِ هصل بزرگي و وجوبِ) 5

 :فرمايد مي ص* پيامبر 

ُُ فقاظت حّت ل  خلَق لللَق  ِنى « ُْ قاِّت لرمّح  َّه
َ
عائذبهَ َّن  :ِذل فمغ

ْ
وذل ّقاى لظ

: قال» ب�«قاظت: » مّا تمضَ� مْن مصل ّْن وصلهَ ومقطَع ّْن قطعهَ؟ نعُ،«لظقطتعة قال: 
ُى قال رهوُل ل   ُْ  صفذظه ظه. م  :ِقمؤول ِن شئّ

ۡل ﴿ َِ �َ َ
َ

َ ۡۡ ُت ۡ َّ تََا  َِِ ۡۡ ۡيُت َِ ُدوْ  ِ�  َع ِِ ُۡ ِض ٱَُ �
َ
�ۡ  ۡۡ �ُ َِ ََۡحا

َ
ُعٓاْ  َ ِ ُّ َۡ َُ ََ  ٢َو ِ �  ََ و 

ُ
ينَ ٱ َ ِ َّ 

 ُۡ ُِ ََ ُ ٱلََع َّ  ۡۡ بَۡ�َٰرُه
َ

َ   ََ ۡۡ َ
ۡۡ َوَ ُِ ّم َص

َ
 .(به روايت از مسلم) ]23 -22حممد: [ ﴾٢وَأ

فارغ شد خويشاوندي ايستاد و  خداوند، مخلوقات را آفريد و وقتي كه از اين كار«
: آري؛ آيا راضي خويشاوندي است. فرمود ي هرابط : اين مقام، مقام پناه بردن از قطعِفتگ

با كسي  رابطه كنم نمايد و قطعِ شوي كه رابطه برقرار كنم با كسي كه تو را برقرار مي نمي
: پس اين را به تو عطا كردم. سپس پيامبر كه تو را قطع نمايد؟ گفت: بلي. خداوند فرمود

 :گر خواستيد (اين آيه را) بخوانيدا و :فرمود ص
ه نزديك است كه در زمين فتنه و فساد كنيد و پس چه بسا اگر متولّي امور شويد، البتّ«

هاي خود را از هم بگسليد. اين گروه (ستمگر و فسادافروز) همان  پيوند خويشاوندي
رد كرده كساني هستند كه خدا آنان را لعنت كرده (و از رحمت خويش دور ساخته و ط

 .»يشان را كور كرده استها چشم است) و آنان را (از شنيدن حق) ناشنوا و
 :فرمود ص* پيامبر 

ٍُ  ةَ ُل لَّْ َ يدخ«  .(به روايت از مسلم) .»قاطُع رح
به جا نياورد) وارد بهشت خويشاوندي را قطع نمايد (و آن را  يِ هكسي كه رابط«
 .»شود نمي
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 :فرمود ص* پيامبر 

 .(متّفقٌ عليه) .»ُ  ف مممهِ فلتصْل رحهُ   نَأمْن يشََ  ُ  ف رزقِه ومحبى  ّنْ «
هر كس كه دوست دارد كه روزيش فراوان گردد و اجلش به تأخير افتد (و عمرش «

 . »رحم را به جا آورد يِ هطولني گردد) بايد صل
باز  در همين دنيا ،دو در هستند كه زود«روايت شده است كه گفت:  * و از انس 

 ي ه: ستم و قطع رابطبيند) را در همين دنيا ميها  آن يِ هشوند (و شخص نتيج مي
 .)آن را صحيح دانسته است آلبانيو  ،مفرد . (به روايت از بخاري در ادبِ»خويشاوندي

 :شود اي نوشته مي حسنه ،و مرد براي شخص زن هر مؤمنِ به ازايِ) 6

 :فرمود ص* پيامبر 

روايت (به  »�ؤٍّن و�ؤٍَّة حََةً  للؤَّاِ  بَّب لُ  ُ  بلّل َ� وِّن لهّغفَم رلمؤَّ«
 .)دانسته است »حسن«آن را  آلبانياز طبراني و 

هر زن و  بخشش و مغفرت نمايد به ازايِ مؤمن طلبِ زنان و مردانِ كسي كه برايِ«
شود مؤمن، يك نيكي براي او نوشته مي مرد«. 

مؤمن، چه آنان كه  ود و پدر و مادر و زنان و مردانِخ پس چه زيباست كه انسان برايِ
بخشش و مغفرت  اند، طلبِ ابدي رحلت كرده چه آنان كه به جهانِحياتند و  در قيد
 :فرمايد مي حضرت نوح  در مورد دعايِ خداوند متعالنمايد. 

ّبِ ﴿ ُِرۡ ٱ َّ ا َورِلۡ  ۡغ َٗ ِِ ۡؤ ُُ  َ ِِ َۡي َخَل ب َِمن َد ّي َور َ�ِٰ لَِ� ََِ� وَ ِ� َو ِِ َ�ِٰت ٱُمۡؤ ِِ ُۡمۡؤ  ].28نوح: [ ﴾ر
من در آيد  يِ همرا و پدر و مادرم را بيامرز و هر كس را كه به خان ،اي پروردگار من«

 .»و نيز تمام مردان و زنان مؤمن را(در حالي كه) ايمان آورده باشد 
 :فرمايد مي و نيز در ذكر دعاي حضرت ابراهيم 

ا﴿ ََ �ّ ُِرۡ ٱ ََ ٰ  ۡغ لَِ� اُم ِ� َو ُۡ يَۡاَم َ�  �َِ َ ِِ ُمۡؤ ّي َورِۡل ُب ٱِ�َ ا َِ ِ  ].41ابراهيم: [ ﴾٤ ۡ�
 .»پدر و مادرم و مؤمنان را بيامرز شود، من و  روزي كه حساب برپا مي ،پروردگارا«
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فرمايد مؤمنان مي و در توصيف: 

ينَ ٱوَ ﴿ ِ ا  َّ ََ �ّ ََ  ََ ارُا ُۡ �َ ۡۡ ِ ِده ن  َ�ۡع ِِ و  َُ ٓ ُِرۡ ٱَجا ا َ�َا َوِ�ِ  ۡغ ََ ِ نَ ٱۡخَ�ٰف ي ِ َّ  ِ افَا ب ُۡ ٰنِ ٱَسَب ََ ي ِ�ۡ  ََ َو
 ۚۡ َِّحع   ٞ و َُ ََ  ََ ّ ٓ ِِف ا ََ �ّ ََ اْ   َُ َِ ْ ََ يَن  ِّيِ ا ِغّلٗ لّ ََ ِ � َعۡل ِ� قُلُا ۡ  ].10احلرش: [ ﴾١ََ

 ،پروردگارا«گويند:  اند مي جرين و انصار) آمدهو كساني كه بعد از ايشان (يعني مها«
ما نسبت به كساني  را كه در ايمان از ما پيشي گرفتند بيامرز و در دلهايِ ام ما را و برادرانِ
تو بسيار رؤوف و غض و حسدي) قرار مده كه اند هيچ غلّي (و كينه و ب كه ايمان آورده

 .»مهرباني

 :گويد مي» آمين«ارده شده به شخص، گم فرشتگانِ) 7

 :فرمود ص* پيامبر 

ُِ ألختِه بلهللمِء للَ دعوةُ « ، كما دع ِم لظغتِب �َّجابةل ، عَد رمهِه �لهم �و، 
�، و ظهَ بمثٍل « ٍ� قاَل لللهُ للو،  به:  ألختهِ   .(به روايت از مسلم) .»ّآ
و (بدون اين كه او باخبر غيابِ امسلمانش در  يك نفر مسلمان براي برادرِ دعايِ«

رده شده بر او وجود دارد؛ هر اي گما شود (زيرا) در كنار سرش فرشته باشد) مستجاب مي
: گويد مأمور شده بر او مي ي هخير نمود آن فرشت مسلمانش دعايِ برادرِ وقت كه او برايِ

 .»آمين و مانند همين دعا براي تو نيز باشد

يْبِ « غَ رِ الْ اين  و چه قدر لطيف است چيزي كه در شرحِ او، غيابِيعني در  :»بِظَهْ

خواستيم دعايمان  وقتي كه ما مي«ي از سلف گفت: بزرگ گفته شده است: يك حديث
 .»كرديم ان مؤمنمان برايشان دعا ميمستجاب گردد در عدم حضور برادر

8( دوزخ نجات پيدا كند خوهد از آتشِ كسي كه مي در مورد: 

 :فرمود ص* پيامبر 

ُى ِّ� مصبتُت مشهدکَ ومشهُد حلَة عمشهَ و�الئل :ّن قاَل حَ� يصبحُ « ّهَ لرلّه
لً عبدَک �ّمدمنى َ � َِ منَت وحدکَ َ ک هَ ظهَ ول   منت ِنكجتَع خلقهَ و



 29  هايِ كسبِ ثواب و پاداش فرصت

 

َن لّلاِر فإْن قالا مر�َع �ّملٍ  معّقو ِّ وَى لُ  ذظهَ لم هُ رهوظهَ، معَّق لُ  ر�عَه ذظهَ لموَى 
ابو داود با سند : اين حديث را گفته است /عبدالعزيزبن باز  ع�ّمهما  (شيخِ .»َّن لّلارِ 

 .)حسن روايت كرده است
عرشت  ام و تو و حام�نِ من بامداد نموده ،: خداونداكند بگويد ميهر كس كه بامداد «

به  : تو خدايي و هيچ معبودگيرم كه آفريدگانت را به شاهد مي ي همهو فرشتگانت و 
 يِ هبنده و فرستادمحمد اي و هيچ شريكي نداري و اين كه  غير از تو نيست، يگانهحقّي 

كند و اگر آن را چهار بار  او را از آتش آزاد مي آن روزِ تو است، خداوند يك چهارمِ
�كند در آن روز از آتش آزاد مي بگويد، خداوند، او را ك«. 

 :خداوند متعالذكر  فضل و بزرگيِ )9

 :فرمايد مي خداوند متعال* 

﴿ َّ ِ �َ ٱ ِ لِِم ِۡ ُۡم ٰتِ ٱوَ  ر ََ ِ ل ِۡ ُۡم ِ�َ ٱوَ  ر َ ِِ ُۡمۡؤ َ�ِٰت ٱوَ  ر ِِ ُۡمۡؤ ِ�َ ٱوَ  ر ِت ِ�َ ٱوَ  ۡلَ�ََِٰ�ِٰت ٱوَ  لَۡ�َٰ ِٰد�  لّ�
ِٰدَ�ٰتِ ٱوَ  نَ ٱوَ  لّ� �ِ ِ�َ ٱوَ  لّ�ٰبَِ�ٰتِ ٱوَ  لّ�ِٰ� ِٰشع �َ َ�ِٰت ٱوَ  لۡ ِٰش �ِ�َ ٱوَ  ۡلَ� ّدِ ُۡمَتَص َ�ٰتِ ٱوَ  ر ّدِ ُۡمَتَص  ر

�َ ٱوَ  �ِِم  ّّ ٰتِ ٱوَ  ل ََ ِ �  ّّ �َ ٱوَ  ل ُِ ُِٰ ۡۡ وَ وُرُ  لَۡ� ُِ َُِٰ�ِٰت ٱوَج نَ ٱوَ  ۡلَ� �ِ ٰكِر َّ َ ٱ ل ِٗ�� وَ  َّ ٰكَِ�ٰتِ ٱَكث َّ  ل
ّد  َع

َ
ُ ٱَ ٗما  َّ ع ُِ ْ َع ۡجرا

َ
َُِرٗة َوَ ۡغ ِّ  ۡ ُِ َ  ].35األحزاب: [ ﴾٣ر

متواضع و  مؤمن و مردان و زنانِ مسلمان و مردان و زنانِ گمان مردان و زنانِ بي«
فروتن و مردان و  شكيبا و مردان و زنانِ ردان و زنانِراستگو و م پرهيزگار و مردان و زنانِ

دامن و مردان و زناني كه  پاك دار و مردان و زنانِ روزه صدقه دهنده و مردان و زنانِ زنانِ
كرده  آمرزش و پاداشي بزرگ آماده ،آنان يِ همه كنند، خدا برايِ خدا را بسيار ياد مي

 .»است
 :فرموده است ص* پيامبر 

 : هبتاَن ل ِ ّاِن ِم لرمّحِن بفتفّاِن ع لرلَّاِن، مقتلّان ف لل�لِن. حبیكمّاِن خ«
ُِ و  .»بمدهِ، هبتاَن لِ  لظعلت
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دو جمله هست كه بر زبان، ساده و ساعمال) سنگين و پيشِ( يِك ولي در ترازوب 

ُهبَْتان لِ  ِبَْمِدهِ ُهبْتاَن لِ  و«: باشد داشتني مي محبوب و دوست ،بخشنده خداوند ،

 ُِ َعِلت
ْ
 .)3F1(»لظ

 :فرمود ص* پيامبر 

علتِه  لُ  م،ُب، محّب ِمى لا طلعْت ألْن مقوَل: هتباَن لِ  وللمُدِ  وَ �َ َِ لُ  و«
 .(به روايت از مسلم) .»لرّرمُس 

 نيكويي : پاك و منزّه است خدا و هر حمد و سپاس و ستايشِاين كه بگويم«
 وجود ندارد و خدا از هر چيزي ت و هيچ معبود به حقّي غير از اهللا مخصوص اوس

خورشيد بر آن طلوع كرده (يعني از همه چيز) كه است، برايم از هر چه  تر بزرگ
 .»خوشايندتر استتر و  محبوب

 :فرمود ص* پيامبر 

ن قال« ُّ  ووَ حدهُ َ ک هَ ُ ، ُ  لللهُ وَ  للمُد و: َ �َ َِ لُ  وَّ ،  ع  شتٍئ قديمم
ُّ يوٍى ّائة �ّمٍة كنْت ُ  عدَل عَش رقاٍب و�ّبْت َ  ّائُة حٍََة و هیّئٍة  تْت عَُه ّائةُ ُ� ف 

ُْ يأِ  محدم بأفضَل �ّما جاَء بيمَس و حّت ًنْت ُ  حمزلً َّن لرّرتطاِن يوُّه ذظهَ و ِه َِ ر
 .(متَّفقٌ عليه) .»محدم عمَل م،َث ّْن ذظهَ

نيست و يكتاست  : هيچ معبود به حقّي غير از اهللا هر كس در روز صد بار بگويد«
نيكويي از آن اوست و او بر هر كاري تواناست،  و شريكي ندارد، پادشاهي و هر ستايشِ

شود و صد گناه از  آزاد كردن ده برده ثواب دارد و صد نيكي برايش نوشته مي يِ هبه انداز
او از شيطان در آن روز تا  محافظت شود برايِ اي مي عمل وسيله شود و اين او پاك مي

__________________ 
يعني: خداوند، پاك و منزّه است و من مشغول سپاس و ستايش او هستم و ديگري يعني: پاك و منزّه  -1

 است خداوند بزرگ. (مترجم).
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ين رسد و هيچ كس عملي بهتر از او انجام نداده است مگر كسي كه ا زماني كه به شب مي
 .»كار را بيشتر انجام داده باشد

 :فرمود ص* پيامبر 

:  محّب لركىِ « َ يّضکَ  »،بُ م ولُ  ِ  وَ َِ ل ُ  هبتاَن لِ  وللمدُ «ِم لِ  مر�عم
 .(به روايت از مسلم) .»بأيّهّن بدمَ  

و هر  ،: پاك و منزّه است خداچهار چيز است ،خداوند ترين ك�م نزد دوست داشتني«
 تر بزرگ و خدا ،غير او نيستبه حقّي  و هيچ معبود ،ستايش نيكويي مخصوص اوست

هر را بگويي) با ها  آن ر وقت خواستيديگري مقايسه گردد و (ه است از آن كه با چيزِ
 .»كند كدام كه شروع كني فرق نمي

 :فرمود ص* و پيامبر 

 لل�لَن وهبتاَن لِ  و«
ُ
  مو –للمُدِ  تمآلِن لظطهوُر شطُم لميماِن وللمُدِ  تمُ

ُ
تمُ

ماولِ  و – َّ  .(به روايت از مسلم) .»لألرِض ّابَ� لر

»كند  اعمال) را پر مي(ي حسنات) ترازو يِ ه(كفّ »مدهللاحل«ايمان است و  پاكي نصف

هللاِسبحان اهللاِ و«و   .»كند يا پر مي –كنند  آسمان زمين را پر مي بينِ »احلمدُ

 :فرمود ص* پيامبر 

 (طبراني آن را با سند .»ّْن عذلب لِ  ّْن ذبِم ل ِ  ّا عمَل بُن آدَى عمًال من   ُ «

به آن احتجاج كرده  »ختيارفةُ االحت«در  –رحمه اهللا  –ابن باز  ع�ّمهحسن تخريج كرده و 

 .)است
يي از عذاب او انجام نداده خدا براي رها تر از ذكرِ انسان هيچ عملي نجات دهنده«
 .»است

 :فرمود ص* پيامبر 

ی يذبُم رّ�ُه «
ّ
ّّ وللّتِت ّثُل لس ی َ يذبمُه ّثُل لظ

ّ
 .(به روايت از بخاري) .»ولس
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او را انجام  آورد و كسي كه ذكرِ ميپروردگارش را به جاي  كسي كه ذكرِ مثالِ«
 .»هد همانند انسان زنده و مرده استد نمي

 :فرمود ص* پيامبر 

َى ل ُ « دانسته  »حسن«آن را  آلبانيروايت از ترمذي و  (به .»مفضُل لّسبِم: َ � ِ
 .)است

 .»دباش مي »ال إلهَ إالَّ اهللا«بزرگترين ذكر «

 اس�م برايِ دستورات صيا رسول اهللا «در روايات آمده است كه مردي گفت:  *
من خيلي زياد است، مرا از عملي آگاه كن كه به آن چنگ زنم و آن را (پيوسته) بعد از 

 :به او فرمود صواجبات، انجام دهم. پس پيامبر  انجامِ

آن را صحيح  آلبانيترمذي و (به روايت از  .»ي لُل رَانهَ رطبا ّْن ذبِم ل َ «
 .)دانسته است

 .)خدا باش خيس باشد (و پيوسته مشغول ذكرِ ،خداوند پيوسته زبانت از ذكرِ«
 :فرمود ص* پيامبر 

ُى يوٍى م« َُ حٍََة؟ميعجُ  محد ُ من يلَِب   »ظ
 .»اند هر روز هزار نيكي كسب نمايد؟آيا يكي از شما هست كه نتو«

تواند هزار نيكي  چگونه هريك از ما مي«او پرسيد:  رِپس يكي از حاضرين در محض
 : ايشان فرمودند »كسب نمايد؟

َُ خطتئةٍ «  (به روايت از .»�َّبُح ّائَة َُشتتٍة، فتُِّب   مظُ حٍََة مو طّ  عَُه مظ
 .مسلم)
شود يا  آن هزار نيكي براي او نوشته مي يِ هبگويد و در نتيج )سبحان اهللا(صد بار «

گردد او پاك مي هزار گناه«. 

 :نيامهرب فضل و بزرگيِ) 10



 33  هايِ كسبِ ثواب و پاداش فرصت

 

 :فرمود ص* پيامبر 

ُُ لرمّحن. لمرّملحوَن يل« ماءرحول ّْن حه َّ ُْ ّن ف لر روايت از  (به .»ف لألرِض يمحل
 .)آن را صحيح دانسته است آلبانيو  ،ترمذي

با آنان كه  بخشد و نسبت به آنان مهربان است. شما خداوند مهربان، مهربانان را مي«
به شما رحم و مهرباني خواهد  در زمينند مهرباني كنيد در نتيجه آن كه در آسمان است

 .»كرد
 :فرمود ص* پيامبر 

ُْ َ يُ ّْن َ يَ « ُْ مح آن را صحيح  آلبانيدر ادب مفرد و  /به روايت از بخاري ( .»مح
 .)دانسته است

 .»شود ي كه رحم نكند به او رحم نميكس«
 :دهد اين گونه از آنان خبر مي صشت گروهي هستند كه رسول اهللا به و در اهلِ

َّة مالمة « : ...» موُل لْ ُْ ٍُ رجلم رو«ذبَم َّه ِّ ذی قم� و�َل ُم رقتق لظقلب ر (به  .»حت
 .روايت از مسلم)

دل  و مردي نازك«كند:  را چنين ذكر ميها  آن يكي از و »اند ... بهشت سه گونه اهلِ«
 .»ه هر خويشاوند و مسلمانين نسبت بو مهربا

 :قيامت از او راضي باشد بر خدا الزم است كه در روزِ) 11

 :فرمود ص* پيامبر 

ٍُ يقوُل حَ� يصبُح وحَ� يمس مالث �ّملٍ : رضتُت با  رّ�اً  ّا ّنْ « عبٍد �َل
(ابن ماجه  .»اّةِ يمضتُه يوَى لظقتن ْنشّتاً، َِ كَن حّقاً ع لِ  ِ صمتّمد �و�امهالِى ديَاً و

 .)آن را حسن دانسته و ابن باز نيز با او موافقت كرده است
ب شود و در اين حال سه بار صبح و ش مسلماني نيست كه هرگاه وارد يِ بندههيچ «

به عنوان نبي  صمحمد : به خدا به عنوان پروردگار و به اس�م به عنوان دين و به بگويد
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شود كه از او راضي  قيامت بر خدا لزم مي كه در روزِمگر اين  ،و پيامبر، راضي شدم
 .»شود

 :ضعيف و مستمندان فضل و بزرگي مسلمانانِ) 12
 :فرمود ص* پيامبر 

؟َوْل تَصون و« ُْ َى بضعفائل  .(به روايت از بخاري) »تمزقون ِ
شويد و روزي داده  آيا شما به دليلي غير از (وجود) ضعيفانتان است كه ياري مي«

 »يد؟شو مي
 :فرمود ص* پيامبر 

هُ َب ّدفوٍع باألبولِربى مشعَث م« َُ ع لِ  ألبمى  .(به روايت از مسلم) .»ِب، رو مقَ
رانند و طرد  آلودي كه همه او را از در خويش مي خاك چه بسا مرد ژوليده مويِ«

 .»كند او عمل مي اگر خدا را قسم دهد، خدا به قسمِكه كنند  مي

 :اي در بهشت سنه و نيكي و خانههزار هزار ح) 13

 : فرمود ص* پيامبر 

» 
ى
و،، فقال: َ � َِ َّ  یُ  للمُد ُطْ  هَ ُ ، َ  لللهُ ولُ  وحدُه َ ک ّن دخَل لر

ّ  َ يموُ  بتدهِ للُ� ووو متُت و ُّ شٍء قديمم َو  َُ حٍََة وو ع  َُ مظ ، بّب لُ  ُ  مظ
َُ هیّ �و َُ مظ َُ درجا عَه مظ َُ مظ  .»ةئٍة ورفَع ُ  مظ

»بازار شود و بگويد كسي كه واردبه حقّي جز اهللا  : هيچ معبود  نيست، يگانه است
اوست، هر ستايش نيكويي مخصوص اوست، زنده  و شريكي ندارد، پادشاهي از آنِ

او ست اوست و ميرد، خير و نيكي فقط به د ميراند و او زنده است و نمي گرداند و مي مي
نويسد و هزار هزار گناه  ، خدا براي او هزار هزار نيكي و حسنه ميبر هر كاري تواناست

 .»برد و را هزار هزار درجه بال ميگرداند و درجات ا را از او پاك مي
 :فرمود ص* پيامبر 
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و،ِ « َّ َى لُ  وّن قاَل ف لر  متُت حدهُ َ ک هَ ُ ، ُ  لللهُ وُ  للمُد طی و: َ � ِ
ّ  َ يموُ  بتدهِ للُ� ووو َُ َو  َُ مظ ، بّب لُ  ُ  مظ ُّ شٍء قديمم حٍََة و �ا وو َع 

َّةِ  َُ هیّئٍه و�� ُ  بیّاً ف لْ َُ مظ آن را  آلباني(ترمذي آن را روايت كرده و  .»عَُه مظ
 .)حسن دانسته است

نيست، يگانه است و  هيچ معبود به حقّي جز اهللا «هر كس در بازار بگويد: «
اوست، زنده  نيكويي مخصوصِ شريكي ندارد، پادشاهي از آن اوست، هر ستايشِ

اوست و او  ميرد، خير و نيكي فقط به دست ميراند و او زنده است و نمي گرداند و مي مي
نويسد و هزار هزار گناه  او هزار هزار نيكي و حسنه مي ، خدا برايِبر هر كاري تواناست

 .»كند اي در بهشت براي او بنا مي هگرداند و خان او پاك ميرا از 

 :سالم كردن فضل و بزرگيِ) 14

 :فرمود ص* پيامبر 

ُْ بارَالىِ ِنى مو  للّ « آن را صحيح  آلباني(به روايت از ابو داود و  .»اِس باِ  ّْن بدمو
 .)دانسته است

ا كسي است كه ابتدا او به خد(محبت و نزديكي به) ترين مردم به  گمان شايسته بي«
 .»كند ديگران س�م مي

 :فرمود ص* پيامبر 

َّةَ ول« ُْ تابّول. موَ مدُ  حّت َ تؤَُّول تؤَُّول و حّت  سی نفس بتدهِ َ تدخلوَن لْ ظل
؟ مفْ ع شٍء ِذل فعلّموُه  ُْ َى تابشّ ُْ رول لر  .(به روايت از مسلم) .»الَى بیَل

شويد تا زماني  بهشت نمي اوست هرگز داخلِ به دستمن  سوگند به كسي كه جانِ«
آوريد تا به همديگر محبت نورزيد. آيا شما را راهنمايي  كه ايمان نياوريد و ايمان نمي

س�م را در  نكنم به چيزي كه اگر آن را انجام دهيد به همديگر محبت خواهيد ورزيد؟
 .»بينتان آشكار نماييد
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 :فرمود ص* پيامبر 

الَى ومطعمول لظّطعاَى وصلول لألرحاَى وَصلّول َولّلاُس نتاىم تدخلو ّلاُس مفْ يا ميّها ل« َّ رو لر
ََّة �َالىٍ  گونه كه  ا صحيح دانسته؛ همانآن ر آلبانيآن را روايت كرده و  ه(ابن ماج .»لْ

 .)آمده است »صحيح الجامع«در 
رحم را به جا  يِ هس�م را آشكار نماييد و (به ديگران) غذا دهيد و صل ،اي مردم«

بهشت شويد آوريد و در حالي كه مردم در خوابند نماز بخوانيد تا با س�مت وارد«. 
: آمد و گفت صروايت شده است كه مردي پيش پيامبر  * از عمران بن حصين 

 :فرمود صپيامبر  »السالم عليكم«

 ».َعَشم «
 .»(برابر، س�م بر خودت)ده «

 :. پيامبر (در جواب او) فرمود»اهللا ةُ رمحلسالمُ عليكمْ وا«: سپس كس ديگري آمد و گفت

ونَ «  .»ِعْشُ
 .»بيست (برابر س�م بر خودت)«

پيامبر (در جواب  .»بركاتهُ  واهللا ةُ السالمُ عليكمْ ورمح«: سپس، مرد ديگري آمد و گفت

 :او) فرمود

 ».مالمونَ «
صحيح دانسته  انيآلبت كرده و (آن را ترمذي رواي »سي (برابر س�م بر خودت)«
 .)است

 الهي در مورد بزرگ هايِ عظيم و بخشش به اين فضايلِ ،خداوند تو را رحمت كند
هايي است كه انسان را  س�م كردن نگاه كن و ببين كه اين كار از وسيله بزرگي و پاداشِ

ينشان به رحمت تر نزديك ترين مردم نسبت به خدا و كند و شايسته به بهشت وارد مي
 شود كه بيشترِ كند. ولي دقّت كن كه چه قدر ديده مي س�م مياول كسي است كه خدا 

نمايند  انگاري مي گردانند و نسبت به آن سهل مسلمانان، اين فضل و بزرگي را ضايع مي
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اين  ،خداوند، بسيار بزرگ است؟ پس اي مسلمان گرامي آن، نزد در حالي كه پاداشِ
اين عمل مبادرت كن و بر س�م كردن بر كسي كه  ر و بهابزرگ را غنيمت شم فرصت

شناسي، ثروتمند باشد يا فقير، عرب باشد يا عجم، حريص باش و  شناسي و يا نمي مي
كني ضعيف يا فقير باشد و يا اين كه خير دنيوي از  كسي كه به او س�م ميبدان كه اگر 

و هر كس كه به  ،بالتر استخداوند  و نزد تر بزرگ آن او متوجه تو نگردد، پاداشِ جانبِ
 گرداند. خدا فروتني كند خدا او را بلندمرتبه مي خاطرِ

 :مردم در دين ياري نمودنِ پاداشِ) 15
دست است  گيري بر كسي كه تنگ مشكلند و آسان كساني كه دارايِ مشكلِ حل كردنِ

 رداند.گ كه انسان را وارد بهشت مياسبابي است  هدادن و گذشت از او از جمل و مهلت
 :فرمود ص پيامبر* 

 ».ًسلعمْن يلللّه تت عمشه، فلتَلْم َّجتُه لُ  ّْن بمب يوِى لظقتاّة وّن ّسُه من ي«
 .)آن را صحيح دانسته است آلبانيآن را روايت كرده و (طبراني 

»قيامت نجات دهد و او را  روزِ كسي كه دوست دارد كه خداوند او را از مشك�ت
خود قرار دهد پس او نيز بايد مراقب و مواظب كسي كه  عرشِ يِ هر ساي(در آن روز) زي

 .»دست است باشد مشكل و يا تنگ دارايِ
 :[در مورد حديث فوق] آمده است كه و در روايتي از مسلم

ْن ّسه مْن يَّجته «  ».عْن ّعٍس مْو يضع عَهُ فلتَّفس  ةِ ل  ّن بمب يوى لظقتاَّّ
قيامت نجات دهد بايد بر كسي  روزِ او را از مشك�تهر كس دوست دارد كه خدا «

 .»گيرد يا اين كه از او گذشت نمايدكه داراي مشكل است آسان ب
 :فرمود ص* پيامبر 

فّجاوْز عَُه ظعلى لُ  ع ى متتَت ّعًسل  ذ: ِو كن يقوُل ظفّاهُ كَن رجلم يدليُن لّلاس «
َىا، فلَق لَ  فّجاوزَ  جلى يّجاوزُ و  .(متّفق عليه) ».عَهُ  ع
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داد. او به خدمتكارش  ض ميكرد و به آنان قر مي مردي بود كه با مردم معامله«
دست بود از او گذشت كن به اين اميد  : وقتي سر و كارت با كسي افتاد كه تنگگفت مي

قات كه خداوند عزّ و جل نيز از ما در گذرد؛ در نتيجه وقتي (بعد از مرگش) خدا را م�
 .»او از گناهانش در گذشت نمود،

 :فرمود ص* پيامبر 

ُى يوٍى صدقةّْن م« يَن، فإذل حلى لّليُن فأنلمُه بعد قبَل مْن طلى للى  نلَم ّعًسل، فله 
ُى يوٍى ّثلتِه صدقة هم با او موافق بوده  آلباني(حاكم آن را صحيح دانسته و  ».ذظهَ فلُه 

 .)است
 ك كند (و به او قرض بدهد)، تا قبل از مهلتدستي كم تنگ كسي كه به شخصِ«

اي حساب مي قرض، هر روز براي او صدقه بازپرداخت گردد و وقتي كه مهلت 
دست را نمود، هر روز دو  تنگ شخصِ يِ هقرض فرا رسيد و او دوباره م�حظ بازپرداخت

 .»گردد قبل، برايش صدقه حساب مي حالت برابرِ
 :فرمود ص* پيامبر 

ِة رِمَُجلم  ِِنى  « َّ ِقتَا
ْ
ِ يَْوَى لظ َى َِّلّل ِ  ِلّل ل َْ َ َل للىاِس � وى

َ
 م

َ
ْو م

َ
َد َشیْئًا، م ل َحتى َیِ ْعِسً ُّ َلَم 

ْْ

َ، َعلَتِْه بَِما َ�ْطلُبُُه، َ�ُقوُل  ، َوَ�ْ  :تََصدى ِ َى َِّغاَء وَْجِه ل  لبْ
ِِ َعلَتَْك َصَدقَةم ا  (به  ».ِمُ، َصِتتَفَّهُ َّ

 .)آن را صحيح دانسته است آلبانييت از طبراني و روا
خدا قرار خواهد گرفت مردي  يِ هقيامت زير ساي لين كسي كه در روزِگمان او بي«

او را بپردازد)  كند (و قرضِ دستي را نموده تا چيزي پيدا تنگ شخصِ يِ هاست كه م�حظ
: ونه كه به او گفته استين گاست ا يا اين كه آن مقدار كه او لزم دارد به او صدقه داده

اش را  نوشتهخدا بر تو صدقه باشد و  به خاطرِ ،(قرضداري) آنچه كه تو از من بدهكاري
آن قرض است) پاره كرده است (كه مدرك«. 

، به خاطرِ خدا بر (قرضداري) آنچه كه تو از من بدهكاري«گويد:  و آن قسمت كه مي
يرا منّت نهادن از چيزهايي است كه عمل را نابود منّت باشد ز بايد بدونِ ،»تو صدقه باشد
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: آنچه را كه بر يعني »كند اش را پاره مي و نوشته«گويد:  آن قسمت كه مي كند و معنيِ مي
عمل به  نمايد. پس خوشا به حال كسي كه خداوند به او توفيقِ اوست قطع مي يِ هعهد

در عمرش به او عطا كرده باشد و يك بار  برايِ حتّيعظيم و تطبيقش با آن را  اين حديث
مسلمانت و مراعات نمودن او [براي بازپرداخت  تو، به برادرِ اين عمل، قرض دادنِ

دست باشد، بخشيدن قرض به او يا صدقه دادن به او، به  قرض] يا در صورتي كه تنگ
 تر و ارزشش داشتني نفست دوست باشد و هر قدر، مالت پيشِ خواهد مي اي كه مي اندازه

تو بيشتر باشد، اين عملت براي خدا خالصانه نزد و  ،تر بزرگ خداوند، تر خواهد بود و نزد
كساني خواهي شد كه خداوند آنان را در  يِ هبشارت باد بر تو كه در اين حالت از زمر

 :فرمايد اد كرده است، آن جا كه ميكتابش ي

﴿ ِِ ِ ََ ب ۡۡ َورَۡا َ� ِِ ِِ ُُ ف
َ

َ  َ ََ  ََ و ُِِر ُ�ۡؤ ِ َو ه ِِ ُۡ ََ  َّ ُُ  ََ يُا ن  َِ ۚ َو َصاَصة  َخ ُۡ  ۦۡۡ  ََ ُه ِ �  ََ و 
ُ

وَأ
ََ ٱ ا َُ ِ ل ُۡ ُۡم  ].9احلرش: [ ﴾٩ ر

گزينند ولو خود، نيازمندي و فقري داشته باشند و هر كس  و ديگرن را بر خود بر مي«
 .»داشته شد، آنان همان رستگارانند نفس خود، نگاه از آزمنديِ

به ذكر كردن و عمل نيك انجام  ،آن و نيكيِ دنيا كه فضلِ اين در بيانِ) 16
 :دادن و علم و دانش است

 :فرمود ص* پيامبر 

َى مَ ِنى لّلنتا �لعونة« ُم موذبُم لِ  تعام، وّا ولَُه و، �لعونم ّا فتها ِ ُم  عر  ».ّّعلّ
 .)هم با او موافقت كرده است آلباني(ترمذي آن را حسن داشته و 

و كسي كه با  خداوند متعال ست نفرين شده و شوم است مگر ذكرِدنيا و آنچه در او«
 .»علم است عالم و كسي كه به دنبالِ او دوستي ورزد و انسانِ

 :فضل و بزرگي مجالس ذكر )17

 :فرمود ص* پيامبر 
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لّاً يذبمون وقْ م جُدوليطوفوَن ف لظّطم،، يلّمَوَن موَل لّسبِم، فإذل وَ  ِنى ِ  �الئلةً «
. قال: فتتّفونهُ بأجَتّهُ ِم لرَماِء للنتا. قال ل ، ُْ لُ : فیَأتَادول: ولّمول ِم حاجّل

ُُ َّهُ: ّا يقوُل عبادی؟ قال: تقول: �َبّتونهَ، وُ لّبونهَ وطمُدونهَ  ُْ ووَو معل رّ�ه
َُ فتقوُل: و: : فتقول: ول رمو�؟ قال: فتقورون: َ ولِ ، ّا رموکَ. قالونهَ، قالدُ  مجّ و �ت

ل مشدى ظهَ عبادةً ومشدى ظهَ تمجتًدل وتمتًدل وم،َث ظهَ : رو رمْوکَ كنورو رموِ�؟ قال: يقورونَ 
َّة. قال: فما �َأرو�ِ َُشتًتا. قاَل: يقول يقول: و وْل رمووا؟ قال  :؟ قال: يقورون: �َأرونهَ لْ

َُ رْو منّ  : َ و ل  يا رّب، ّا رمووا. قاَل يقورون ُْ رمووا؟ قال: يقورونيقول: فِت : رو منّهُ ه
ُى يّعوىذوَن؟ قال:  بًة. قال: فم رمووا كنول مشدى علتها حمصاً ومشدى علتها طلباً ومعلُ فتها ِر

ووْل رمووا؟ قال يقورون: َ ولِ  يا رّب، ّا رمووا. قال: يقول:  :يقورون: َّن لّلاِر. قال: يقول
َُ رو رمووا؟ قال: يقورون : َّها فملًرل ومشدى لا �افًة. قاَل: فتقولرمووا كنول مشدى : رو فِت

ُْ مّ� قد ِفمُ  لُ. قال: يقول �لهم َّن للالئلةِ ف ُْ ِنّم: فتهُ فالنم أشهُد  ا ظیَس َّه
ُْ جلیَهُجاَء لاجٍة. قال  .»: وُ لْلَاء. َ �رق به

 : ٍُ ُُ لتعام: و يقوُل ل «و  روليٍة لَل ُْ ُ  ِفمُ ، و ُْ جلیَه (متفقٌ  ».ظقوُى َ �رق به
 .عليه)
گردند و  ذكر و ذاكرين مي اهلِ گردند و به دنبالِ ها مي هايي دارد كه در راه خداوند فرشته«

: بشتابيد به سوي نيازتان دهند خدا هستند ندا سر مي ذكرِ اي را يافتند كه در حالِ وقتي كه عده
. پيامبر هر انساني است) اصليِ باشد كه نياز و مطلوبِ در آن مي ذكر و حضورِ (كه اين مجلسِ

شود)  آن قدر زياد ميها  آن پوشانند (و تعداد حاضر در مجلس را مي هايشان افراد : و با بالفرمود
 ،: خدا در حالي كه به حال بندگانش از فرشتگانرسند. پيامبر فرمود دنيا مي تا اينكه به آسمانِ

آنان گويند:  : آنان در جواب ميپيامبر فرمود گويند؟ : بندگانم چه ميپرسد تر است از آنان مي آگاه
كنند  تو مي گويند (اهللاُ اكبر) و حمد و ستايشِ گويند (سبحان اهللا) و تكبير تو مي تو مي تسبيحِ

پيامبر  »اند؟ آيا مرا ديده«فرمايد:  : پس خداوند مي. پيامبر فرموددانند (الحمدهللا) و تو را بزرگ مي
: خداوند به آنان . پيامبر فرموداند گويند: قسم به خدا نه، تو را نديده آنان در جواب مي«: فرمود
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اگر تو : گويند : آنان در جواب ميپيامبر فرمود شد؟ ديدند، چه طور مي فرمايد: و اگر مرا مي مي
ند و كرد گفتند و شديدتر تمجيد مي ديدند، تو را شديدتر حمد و سپاس و ستايش مي را مي

مبر خواهند؟ پيا رمايد: از من چه ميف خداوند به آنان مي: . پيامبر فرمودگفتند بيشتر تسبيح مي
فرمايد: و آيا  : خداوند ميفرمودخواهند. پيامبر  گويند: از تو بهشت مي : آنان در جواب ميفرمود

 پيامبراند.  را نديده گويند: نه قسم به خدا آن : و آنان در جواب مي. پيامبر فرموداند؟ آن را ديده
در جواب ها  آن :پيامبر فرمود ديدند؟ شد اگر آن را مي فرمايد: چگونه مي : خداوند ميفرمود

شد و رغبت و ميلشان  آن شديدتر مي ديدند) حرص و طلبشان برايِ گويند: (اگر آن را مي مي
از چه (به من) پناه  : ورمايدف خداوند به آنان مي:) . (پيامبر فرمودگشت مي تر بزرگ براي آن

: خداوند . پيامبر فرمودگويند: از آتش دوزخ : آنان در جواب ميپيامبر فرمودآورند؟  مي
گويند: اگر آن  : آنان در جواب ميپيامبر فرمود شد؟ ديدند چه طور مي فرمايد: و اگر آن را مي مي

فرمايد:  پس خداوند مي: د. پيامبر فرموترسيدند كردند و مي ديدند، شديدتر از آن فرار مي را مي
اي از آن فرشتگان  : فرشته. پيامبر فرمودگيرم كه آنان را بخشيدم پس من شما را به شاهد مي

بينشان) آمده ، كس است كه از آنان نيست بلكه براي نيازي (شخصي گويد: در ميانشان ف�ن مي
ضور دارند) و كسي كه اند (و ح : آنان در مجلس نشستهدهد كه . خداوند به آنان جواب مياست

 .»گردد شود (بلكه سعادتمند مي اره نميچبا آنان بنشيند بدبخت و بي
 خداوند متعال: جاي قسمت آخر حديث فوق) آمده استو در روايتي از مسلم (به 

بدبخت و ها  آن مجلسشان به دليل فرمايد: و او را بخشيدم. آنان قومي هستند كه هم مي
 .»)گردد ادتمند ميشود (بلكه سع بيچاره نمي

 ) حسرت خوردن بهشتيان بر زمان :18
 :فرمود ص* پيامبر 

ُْ يذبمولَ  ع ى و« َى ع هاعٍة �ّم  بهُ ر َّة ِ (آن را  ».جلى فتهاظیَس يّتّسُ موُل لْ
 .)ه�لي آن را صحيح دانسته است طبراني روايت كرده و سليمِ
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اي كه بر آنان گذشته و در  بر لحظهخورند مگر  بهشتيان بر هيچ چيزي حسرت نمي«
 .»خداوند عزّ و جل را نكرده باشند آن، ذكرِ

 :شرعي علمِ طلبِ فضل و بزرگيِ) 19

 :فرمودص * پيامبر 

ْن هلَه طم قاً يطلُب بِه علماً ه« َّةِ َّ  .(به روايت از بخاري) .»ّهَل لُ  ُ  طم قاً ِم لْ
بهشت  اشد، خداوند (نيز) راهي به سويعلمي ب لبِاهر كس راهي برود كه در آن ط«

 .»كند او آماده مي را برايِ

 :انسان عالم بر عابد فضل و برتريِ) 20

 :فرمود ص* پيامبر 

ُِ ع لظعابدِ « ُْ فضُل لظعار ُى قال»، بفض� ع مدنا  ُه وموُل َّ �الئلِنى لَ  و«: ، م
 .»ُِ للاِس لل�َ مصلّون ع ّعلّ  للوُ   حّت للّملة ف جتموا و حّت لألرضَ� لرَماولِ  و

 .)آن را صحيح دانسته است آلباني(به روايت از ترمذي و 
من بر  فضل و برتريِ عابد، همانند عالم و دانشمند بر انسانِ فضل و برتريِ«
ها و  زمين گمان خداوند و فرشتگان و ساكنانِ بي«. سپس فرمود: »شماست ترينِ پايين

 ماهي، بر كسي كه نيكي و خير حتّياش است و  اي كه در لنه ن مورچهآ حتّيها،  آسمان
 .»فرستد آموزد درود مي به مردم مي

 :صدرود فرستادن بر پيامبر  فضل و بزرگيِ )21
 :فرمود ص* پيامبر 

َّة عى مالمًا، صّ� ّْن صّ� « (بغوي در  ». لُ  علتِه عَش �ّملٍ  و�َ� ُ  بیًّا ف لْ

 .)صحيح دانسته استآن را  »نةالسُّ  رشح«
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اي در  فرستد و خانه هركس سه بار بر من درود فرستد، خداوند ده بار بر او درود مي«
 .»شود خته ميبهشت برايش سا

 :فرمود ص* پيامبر 

 ».ُه شفاعت يوَى لظقتاّةِ حَ� يمِس عًشل، مدر�ّْ صّ� عى حَ� يصبُح عًشل و ّنْ «
 .)آن را صحيح دانسته است آلبانيرده و (طبراني آن را روايت ك

»صبح مي هركس هنگامي كه وارد شود، ده بار بر من درود بفرستد و هر گاه وارد 
 .»خواهد شد او قيامت شاملِ شود، ده بار، شفاعت من در روزِ شب مي

22( او] بر آتش حرام است كسي كه [سوزاندنِ در مورد: 

 :�ً ذكر كرديم فرمودكه قب در حديث عتبان  ص* پيامبر 

َّ لُ  يشّغ بها وجَه ل ِ قاَل  فإنى لَ  حّمَى ع للاِر ّنْ «  .(متفقٌ عليه) ».: َ �َ ِ
و هدف و مقصودش از اين گفته فقط  »ل إله إلّ اهللاُ«خداوند، كسي را كه بگويد: «
 .»باشد بر دوزخ حرام گردانيده است خدا

 :فرمود ص* پيامبر 

ُْ بمن طمُى ع لّلاِر مَ مخ«  قم ٍب وّ�ٍ ههٍل مب�
ُّ  ».و بمْن تمُى علته لّلاُر؟ َع 

 .)آن را صحيح دانسته است آلبانيلي (ترمذي، آن را حسن دانسته و
دوزخ بر  دوزخ حرام است يا (به عبارتي ديگر) آتشِ آيا شما را از كسي كه بر آتشِ«

هايشان) نزديك و (رفتارش)  (به ديگران و قلب بر هر كساو حرام است باخبر نسازم؟ 
: نزديك به قلبها، يعني »قريب«و  .»با او) آسان است (و تندخو نيست) نرم و (رابطه

 ت.دور از عصبانيبمهربان و 

23 (خشم فرو خوردنِ فضل و بزرگيِ در مورد: 

 :فرمود ص* پيامبر 
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َُ ِتًضا و« ع رؤوِس للالئِق تعام  هبتانُه ووو قادرم ع من يَّفذُه دعُه ل ُ ّْن بل
هم با او  آلباني(ترمذي آن را حسن دانسته و  ».�ّ�ُه َّن للوِر ّا شاءَ  حّت  يوَى لظقتاّة

 .)موافقت كرده است
پاك  باشد، خداوند خشمي را فرو خورد در حالي كه قادر به عمل به آن مي هركس«

خواهد  حوريي كه مي زند تا هر م او را صدا ميمرد قيامت بر بالي سرِ و متعال در روزِ
 .»انتخاب نمايد
 :فرمايد گرداند مي ي خدا محبوب ميدر حديثي كه مردم را برا ص* پيامبر 

ُى ِضبُه هَت لُ  عوو«  لُ  ِتلاً و َُ َل بَ  ّنْ تُه ورّْن ب
َ
رْو شاَء مْن يمضتُه م�ضاُه �ُ

صحيح «در  آلبانيابي الدنيا آن را روايت كرده و  (طبراني و ابن ».يوَى لظقتاّةقلبُه رًض 
 .آن را حسن دانسته است) »الجامع
پوشاند و هر  او را مي از عصبانيت و خشمش دست بردارد خداوند، عيبِهركس «

كس كه عصبانيتش را فرو خورد ولو اينكه خواسته باشد كه به خشمش عمل نمايد، 
 .»كند ت پر مييامت قلبش را از رضايق خداوند در روزِ

 :الكرسي يةآ فضل و بزرگيِ) 24

 :فرمود ص* پيامبر 

ُْ يمَعُه ّْن دخوِل لَّْةِ « ُّ صالٍة ر  آيَة لرِمّع عقَب 
َ
(نسائي  ».َى من يموَ  ِ ّْن قمم

 .)آن را صحيح دانسته است آلبانيآن را روايت كرده و 
ز مانع وارد شدن او به را بخواند هيچ چي »آيه الكرسي«هر كس بعد از هر نمازي «

 .»ي است كه بميرد (تا وارد آن شود)شود و فقط كاف بهشت نمي
 

25 (گويند؟ آنان چه مي بهشت و دوزخ در مورد  
 :فرمود ص* پيامبر 
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َّة مالماً لقاظت لّلاُر:  ِّن لهّجاَر باِ  ّن لّلار مالماً « ّى مجمُه ّّ� وّْن هأَل لَ  لْ
َّة:  ّ لقاظت لْ ُى مدر  .)آن را صحيح دانسته است /(بغوي  .»خله فى له

خداوندا از «گويد:  دوزخ مي ،هر كس سه بار از (رفتن) به دوزخ به خداوند پناه ببرد«
خدا بهشت را بخواهد بهشت و هر كس سه بار از  »ده) من نجاتش ده (و او را پناه دست

 .»او را در من داخل نما ،خداوندا«گويد:  مي

 :مردگان و كفن پوشانيدن به آنان قبر و شستنِ رغيب و تشويق به كندنِت) 26

 :فرمود ص* پيامبر 

َُ علّْن ََِل ّتًّا ف« ّْن  بَاهُ ل ُ ّْن بفَن ّتًّا تِه ِفَم لُ  ُ  مر�عَ� �ّمًة، وِّ
َِّة و َُّه فتِه مجمی لُ  ُ  ّهَدٍس و ِهتبٍ، ف لْ لألجِم بأجِم ْن ّْن حفَم لتٍّت قًبل فأج

براساس  :كهاست (حاكم آن را روايت كرده و گفته  ».�َلٍن مهَُِه ِم يوِى لظقتاّةِ 
آن را صحيح دانسته است »صحيح الترغيب«در  / آلبانيمسلم، صحيح است و  شرط(. 
او را بپوشاند،  اي را بشويد و غسلش دهد و بعد، اسرار و عيبِ هر كس مرده«

اي كفني بپوشاند، خداوند در بهشت به او  و هر كس به مرده بخشايد خداوند او را مي
اي قبري حفر كند و او  (لباس) ابريشم لطيف و ستبر خواهد پوشاند و هر كس براي مرده

منزلي به او عطا  يِ هرا در آن جاي دهد و روي آن را بپوشاند خداوند از پاداش به انداز
 .»گرداند يآن م قيامت، ساكنِ كند كه او را تا روزِ مي

كسي كه مؤمني را غسل داده و شسته يا او را كفن پوشانده و يا  پس خوشا به حالِ
كه در اين  حفر كرده است تا او را در آن پنهان سازد و يا اينبرادر مؤمنش قبري  برايِ

بوده باشد و اگر اين، ميت  خود اموالِ يِ وسيلهكه به  كارها شركت داشته است ولو اين
كسي است كه فقط يك قبر حفر كرده است پس خود، مقايسه كن و ببين  اداشِثواب و پ

خدا كه تعدادشان را فقط او  كند تا بندگانِ كسي كه قبرستاني را وقف مي كه اجر و پاداشِ
اي  شورخانه كسي كه مرده داند در آن دفن گردند چه قدر است و نيز اجر و پاداشِ مي
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اي از مردگان را  كفن را كه با آن عدهچندين  متنمايد يا قي براي مردگان وقف مي
. پس درس بگيريد اي كساني كه بر انجام ؟گردد پوشاند پرداخت نمايد چه اندازه مي مي

اين فرصت را  ،برايتان آسان استها  آن ايد؛ اي كساني كه انجام اين اعمال نعمت يافته
زمين هستند  هايِ ها و مغرب شرقغنيمت شماريد زيرا از برادرانتان در دين و عقيده در م

با آن به خاك  يترين چيزي را كه لزم است مسلمان كمترين و ساده ميرند و قيمت كه مي
 .)كفن و دفن سپرده شود ندارند (يعني خرجِ

 :نماز بر جنازه و تشييع آن فضل و بزرگيِ) 27

 :فرمودص * پيامبر 

ُْ يتبعها فلُه ق�لطم   جَازةٍ ّْن صّ� ع«  ».فإْن تبعها فله ق�لطان و ر
 »قيراط«آن (براي تشييعش) نرود يك  اي نماز بگزارد ولي به دنبالِ هر كس بر جنازه«

(پاداش)  »قيراط«آن (براي تشييعش) هم برود، دو  گيرد و اگر به دنبالِ (پاداش) مي
 .»گيرد مي

 :يشان در جواب فرمودندگفته شد كه آن دو قيراط چستند؟ ا

 ُل مصغُموما ّث«
ُ
 ».دٍ حُ م

 .»احد است كوه ي هبه اندازها  آن كوچكترينِ«

 :مسلمان يِ هنمازگزاران بر جناز زياد بودنِ فضل و بزرگيِ )28

 :فرمود ص* پيامبر 

َى « ٍُ يموُ ، فتقوُى ع جَازتِه مر�عوَن رجًال َ�ش�وَن باِ  شیئاً ِ ّا ّْن رجٍل �َل
 لم)(به روايت از مس ».شّفعهُ لُ  فتهِ 

»ورزند، بر  مسلماني نيست كه اگر بميرد و چهل نفر كه به خدا شرك نمي هيچ مرد
 .»دهد ميت شفيع قرار مي اش حاضر شوند، حتماً خداوند آنان را برايِ جنازه

 :فرمود ص* پيامبر 
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هم با  آلباني(ترمذي آن را حسن دانسته و  ».صفوٍف فقْد موجب ّ� علتِه مالمةُ ّْن ص«
 .)كرده است او موافقت

بخوانند بهشت بر او واجب  هركس كه (بميرد) و سه صف بر او نماز ميت«
 : بهشت برايش واجب شد.يعني »أوجب« و .»شود مي

 :خلق حسنِ فضل و بزرگيِ) 29

 :فرمود ص* پيامبر 

ُْ مخالقاً ِ« ُْ محاهَل  .(به روايت از مسلم) .»نى ّْن ختار�
 .»باشند هايتان مي از بهترين هايتان ترين خُلق گمان، خوش بي«

چيزي كه در مورد  صاز رسول خدا «روايت شده است كه گفت:  * از ابوهريره 
كند سؤال شد. ايشان فرمودند ت ميبهش بيشتر، مردم را وارد: 

 ».حَُن لللِق تقوی لِ  و«
 .»پرهيزگاري خداوند و حسن خلق«

از او سؤال شد و گرداند وزخ ميد و نيز در مورد چيزي كه بيشتر، مردم را وارد ،
 :ايشان فرمودند

» 
ْ
ُُ ولَظ  .)آن را حسن دانسته است آلباني(ترمذي آن را روايت كرده و  ».لظفمجُ ف
 .»دهان و عورت (انسان)«

 :فرمود ص* پيامبر 

ا« ءم  َّ َُْقُل  َشْ
َ
َ�لنِ  ِف  م ِن  ِّ ِّ ةِ  يَْوىَ  لرُْمْؤ َّ ِقتَا

ْ
نْ  لظ ٍن  ُخلٍُق  ِّ ََ َ ل َوِِنى  َح َفاِحَش  َمَبَْغُض  َى

ْ
 لظ

َِذىءَ 
ْ
 ».لل

تر از خلق نيك نيست و  قيامت سنگين مؤمن در روزِ فرد چيزي در ترازويِهيچ «
آيد (و آن را ناپسند  ميبدش مضر و ناپسند و نو و بديعي (در دين)  خداوند از هر عملِ

 .»دارد) مي
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 :فرمود ص* پيامبر 

ُِ رجَة لللؤَّن يدرکُ بَِن خلقِه د ِنى « ُِ لظقائ (ابو داود آن را روايت كرده و  ».رصائ
 .)صحيح دانسته است آلباني
ه زكسي كه زياد رو اش به درجه و مقامِ خويي خوش يِ وسيلهگمان، مؤمن به  بي«

 .»رسد كند مي گيرد و شبها عبادت مي مي
 :فرمود ص* پيامبر 

ُْ خلًقا« آن را صحيح  آلبانيز ابوداود و (به روايت ا .»م،مُل للؤََّ� ِيمانًا محََه
 .)دانسته است

 .»خلق و خوي است آنان از نظرِ ايمان بهترينِ مؤمنين از نظرِ ترينِ كامل«
 :فرمود ص* پيامبر 

» ُْ ُْ مخالقًا، لِنى مقم�ل ا محاهَل ًَ  ».ظفونَ ؤّطأوَن م،َافًا لسيَن يأظفوَن و لوَ ّّ� �ل
 .)صحيح دانسته است آن را آلباني(به روايت از طبراني و 

شما به من از نظر جايگاه، بهترين شما از نظر خلق و خوي،  ينِتر نزديك گمان بي«
باشند يعني آنان كه  شما براي اطرافيانش (براي ايجاد رابطه) مي ترين و مهياترينِ ساده

 .»شود (زود) با آنان انس گرفته مي گيرند و (زود با ديگران) انس مي

 ي هاصل و ريش :گفته است »ن أكنافًاوطأاملو«معني  در مورد »النّهاية«ب كثير در كتا ابن

سازي و تواضع [براي انجام كاري]  آماده باشد كه به معنايِ مي »توطئه«از  »املؤطّأون«

 خوابيده بر رويِ شخصِ ابي كه پهلويِوخ  يعني زيرانداز و رخت »طيیءٌ فراشٌ و«است و 

ها. در اين جا مقصود از تركيب  جوانب و كنارهيعني  »كنافاأل«كند و  ت نميآن را اذي

ديگر  است [و همان طور كه آب و سيالت دالذكر، كساني است كه اطراف آنان گو فوق
كنند،  شوند] آنان كه با ايشان نشست و برخاست مي خيلي راحت به جاي گود سرازير مي

 ناراحت گردند. گيرند بدون اينكه اذيت شوند و راحت در آن، جاي مي
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 :فرمود ص* پيامبر 

ُْ ِمى وِنى ّْن « ُْ ّّ� �لَاً يوَى لظقتاِّة، محاهَلُ مخالقاً وممحّبل ِنى قم�ل
 ُْ ُْ ّّ� �لَاً يوَى لظقتاّة: لظّثماروَن ومِمى و مبغضل  ».للترّدقوَن وللّفتهقونَ بعد 

جايگاه در  ا به من از نظرِشم ينِتر نزديك شما نسبت به من و ترينِ گمان مجبوب بي«
شما نسبت به من و  ترينِ خلق و خوي و مبغوض قيامت، بهترين شما از نظرِ روزِ

گويند و با  اند كه زياد سخن مي قيامت آناني جايگاه در روزِ شما به من از نظرِ دورترينِ
 .»متفيقهون«دهند و نيز  و به آنان دشنام مي گويند مردم به زشتي سخن مي

يعني  »متفيقهون«شناسيم ولي  ون و متشدقون را ميثرثار صاهللا  يا رسول« گفتند:
 .)آن را صحيح دانسته است آلباني. (به روايت از ترمذي و »متكبرين«چه؟ فرمود: 

همان گشادگي رو و  ،خلق : حسنِخُلق گفته است حسنِ در تفسيرِ /ابن مبارك 
نيكي كردن به ديگران و دست كشيدن از اذييگران است.د ت 

: متشدق كسي است كه در ك�م و گويد كه مي »متشدق«در شرح معني  /و ترمذي 
گفتار  گوي و زشت دارد و نسبت به آنان دشنام سخن گفتنش بر مردم ستم روا مي

 .»گردد مي

 :بخشش از موجبات و داليلِ) 30
 :فرمود ص* پيامبر 

الِى و : بذْل ِ  للغفمةِ اِّن ّْن �وجب« َّ در  آلباني(به روايت از طبراني و  .»لركىِ  حَنَ لر

 .)آن را صحيح دانسته است »صحيح الرتغيب«

»الهي) س�م كردن و گفتار نيك استمغفرت و بخشش ( از موجبات«. 

ين جايگاه تر بزرگ عملي ساده همراه با نيت [خالص براي خدا] باالترين و) 31
خداوند دارد و ارزش را نزد: 

 :مودفر ص* پيامبر 
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ُْ حديثاً « ّّق : عبدم فاحفلوُه، ِنّما لّلنتا ألر�عِة نفمٍ  محّدمل ًَ و علماً فهَو ي رزقُه لُ  ّا
ُُ ِ  فتِه حّقا فهذل بأفضلِ  للَازِل. و عبدم رزقُه لُ  علًما و  فتِه رّ�ُه و يصُل فتِه رحُه و يعل

 ُْ ًَ فهَو صاد، للّتّة يقوُل  ر ًَ ظعملُت بعمِل فالٍن، فهًو بنتىِّه فأجُموما : رْو منى ِم يمزقُه ّا  ّا
آن را صحيح  آلباني(به روايت از ترمذي و  .»ْن ذبَم لرمّجلِ� لآلخم نمِم ...» هولءم 

 .)دانسته است
: نيد؛ دنيا فقط براي چهار نفر استكنم پس آن را حفظ ك حديثي برايتان بيان مي«
تقواي خداوند را پيشه  ،آن يِ ههم علم و او دربار اي كه خدا به او هم مال داده و بنده
خدا  داند كه در آن، برايِ آورد و مي رحم را به جا مي يِ هآن صل يِ وسيلهكند و به  مي

و (ديگري) حقّي است (زكات و صدقه و ...) و اين بالترين و بهترين جايگاه است. 
لي كه در نيتش صادق ست و در حااي كه خدا به او علم داده ولي به او مال نداده ا بنده

 يِ هكردم، پس او نتيج گر مالي داشتم همانند ف�ن كس (نفر قبل) عمل ميا: گويد است مي
ديگر  يِ هدو نفر باقيماند آنو بعد  »ست ...بيند و پاداش هر دو نفر باهم برابر ا نيتش را مي

 نمايد. را نيز ذكر مي
تواني ثواب و پاداش زياد  ببين كه چه قدر ميفكر كن و  ،پس اي برادرم به خاطر خدا

اگر مالي [برا بخشيدن و خرج نمودن در راه خدا] نداشته باشي بلكه  حتّي ،داشته باشي
ف�ن تاجر مال  يِ هاگر من هم انداز«بگويي: فقط كافي است كه صادق باشي و با اخ�ص 

هر دوتايتان در اجر و ثواب و  [و با اين گفته] »دادم خير انجام مي او عملِ داشتم همانند
پس سپاس و ستايش  ،بزرگي است پاداش باهم برابر خواهيد شد. ببينيد كه اين چه نعمت

 براي خدايي كه فقط او شايسته تعريف و تمجيد است.

 ؟:گردد ناگهاني از تو دفع مي چگونه باليِ) 32
 :فرمود ص* پيامبر 
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ی َ يّض ّعَ  �َُِ :ّْن قاَل «
ّ
ماِء و لِ  لس َّ متُع لهمه شتئم ف لألرِض وَ ف لر َّ وَو لر

ُْ تصبُه فجأةُ لظعل ُْ ّْن قالا حَ� يصبُح ماليصبَح و حّت بالٍء  تُ، مالَث �ّملٍ  ر َث �ّملٍ  ر
 .)آن را صحيح دانسته است آلباني(به روايت از ابوداود و  ».يمسَ  حّت بالٍء  تصبُه فجأةُ 

او هيچ  خداوندي كه با (گفتن) اسمِ : به نامِبگويد شب) سه بار اولِهر كس (در «
تواند (به شخص) ضرر برساند و او شنوا و  چيزي نه در زمين و نه در آسمان نمي

رسد و هر كس آن را وقتي كه وارد صبح  به او نميناگهانيي تا صبح  داناست، هيچ ب�يِ
 .»رسد ي ناگهانيي تا شب به او نميشود، سه بار بگويد، هيچ ب� مي

 :فرمود ص* پيامبر 

ُّ ملةٍ ّا ّْن « ُّ يوٍى و�َاِء  ی َ يضّ  : �َُعبٍد يقوُل ف صباِ  
ّ
َّع لهمِه  ل  لس

ماِء و وَو ل َّ متشتئم ف لألرِض وَ ف لر َّ ُُ ر (ترمذي آن  ».، شءم مالَث �ّملٍ  فتّضهُ  ُع لظعلت
 در / و شيخ ابن باز كه حديثي است حسن و صحيح را روايت كرده و گفته است

 .)با او موافقت كرده است »حتفه األخيار«

 به نامِ«هر شب سه بار بگويد:  اولِهر روز و  صبحِ اولِاي نيست كه در  هيچ بنده«
تواند (به او)،  او هيچ چيز نه در زمين و نه در آسمان نمي خداوندي كه با (گفتن) اسمِ

 .»به او آسيب برسانداناست، و چيزي ضرر برساند واو شنوا و د

نيا و آخرت كه غمگين و نگرانش د خداوند او را از آنچه از كارهايِ) 33
 :نمايد] كند [و مشكل او را برطرف مي كند حفظ مي مي

 :فرمود ص* پيامبر 

ُّ يوٍى حَ� يصبُح وحَ� يمس ّنْ « َى وَو، علتِه قاَل ف  ََ لُ ، َ �َ ِ وَو توّهُت و: حَ
، هبَع �ّملٍ ، بفاُه لُ  ّا موّمُه ّْن م�مِ رّب ل ُِ  /(ابن السني  ».لآلخمةِ لّلنتا و ظعمِش لظعلت

آن را صحيح  –وفّقهما اهللا- »عبدالقادر اروناؤوط«و  »شعيب«آن را روايت كرده و 
 .)اند دانسته



 هاي كسب پاداش فرصت    52

 

: خداوند، برايِ من كافي است، روز و اولِ شب، هفت بار بگويد هر كس در اولِ«
عظيم است،  شِچ معبود به حقّي جز او نيست، بر او توكّل كردم و او پروردگارِ عرهي

كند، برايش  ان ميخداوند، هر مشكلي از امورِ دنيا و آخرت را كه او را غمگين و نگر
 .»نمايد برطرف مي

 :كهف در روز جمعه ي هقرائت سور فضل و بزرگيِ) 34

 :فرمايد مي ص* پيامبر 

ُِ ف يوىِ ل ّْن قمم هورةَ « (به روايت از  ».مضاء ُ  َّن لّلوِر ّا بَ� لْمعّ�ِ  لْمعةِ  رِه
 .)آن را صحيح دانسته است آلبانينسائي و 

اش از نور،  دو جمعهمابين  ،جمعه قرائت كند كهف را در روزِ يِ ههركس سور«
 .»گردد روشن مي

35 (خرمايي در بهشت درخت: 

 :فرمود ص* پيامبر 

َّةِ لِ  ل تان: هبّن قاَل « ُِ و بمدهِ، ِمهْت َ  ةلة ف لْ (به روايت از ترمذي  ».ظعلت
 .)آن را صحيح دانسته است آلباني

بزرگ و من  خداونداست (پاك و منزّه  سبحان اهللاِ العظيمِ و بحمدهِ «: هر كس بگويد«

 .»شود اشته ميدرخت خرمايي در بهشت برايش ك »او مشغولم) به حمد و ستايشِ
 فوق را روزي صد بار بگويد چند درخت نظر بگيريد كسي كه ذكرِ ل، خود درحا

 تر و خداوند بسيار وسيع پس ببينيد كه فضل و رحمت ،خرما در بهشت خواهد داشت
 :كنيم از آن است كه ما تصور مي تر بزرگ

ُ ٱوَ ﴿ َّ  َُ ٓ ََشا � َِمن   ].٢٦١ة: البقر[ ﴾يَُ�ٰعُِف ر
 .»كند را كه بخواهد چند برابر ميس هر ك پاداشِو خداوند، «
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 :دريا باشد كف يِ هاگر به انداز حتّيشود  گناهانش بخشوده مي) 36

 :فرمود ص* پيامبر 

 ».ِفمُ    ذنو�َه و ِْن كنْت ّثَل ز�ِد للتمِ  ّْن قاَل: هبتاَن لِ  و بمدهِ ّائَة �ّمةٍ «
 .)آن را صحيح دانسته است آلباني(به روايت از ترمذي، و 

هِ «: هركس صدبار بگويد« دِ مْ انَ اهللاِ وَ بِحَ بْحَ خداوند و من به حمد و است (پاك و منزّه  »سُ

 .»شود دريا باشد بخشوده مي رويِ كف يِ هاگر به انداز حتّياو مشغولم) گناهانش  ستايشِ

 :بهشت نهالِ) 37
 :فرمود ص* پيامبر 

َُ  ظَِقتُت « ْسَِى  َمْلَةَ  ِِبَْملِوت
ُ
دُ  يَا اَل َ�قَ  ِب  م قِْمئْ  ُ�َمى

َ
ََّك  م ّى

ُ
ّ�  م َالىَ  ِّ َى ُْ  لر ْخِبُْو

َ
نى  َوم

َ
َىةَ  م َ

ْ
 لْ

َ�ةِ  َطتّبَةُ  ْىَها لرَْماءِ  َعْذبَةُ  لظّتْ
َ
نى  ِ�تَعانم  َوَ

َ
َملَهَها َوم ِ  ُهبَْتانَ  ِِ َى َْمدُ  ل

ْ
ِ  َولل ى َِ  ََ َ  َو

َ
 ِِ  

َى
ِِ  ُ َى  ل

 ُ َى ْ،َبُ  َول
َ
 .)آن را حسن دانسته است آلبانيروايت از ترمذي و  (به .»م
م�قات نمودم و او به من  ) با ابراهيم اإلسراء ليلةر شبي كه به آسمان برده شدم (د«

بهشت،  تت س�م برسان و به آنان خبر ده كه خاكاز طرف من به ام محمداي «گفت: 
 :آن، (ذكر) گمان نهالِ است و بيهموار زمينِ آن شيرين و گوارا و صاف و آن،  پاك و آبِ

هللاِ دُ َمْ بْحان اهللاِ وَ احلْ هَ إِالَّاهللاُ وَ سُ ُ  وَ الَ إِلَ ربَ (پاك و منزّه است خداوند و هر حمد و  اهللاُ أكْ

 ستايش نيكويي مخصوص اوست و هيچ معبود به حقّي جز او نيست و او از هر چيزي
 .»باشد ياست) م تر بزرگ

 :آن شت و دري از درهايِبه هايِ گنجي از گنج) 38

 : به من فرمود صپيامبر «روايت شده است كه گفت:  * از ابوموسي 

ِّ مَ م« َّةبُ  نْ دظّهَ ع بٍ�   »؟َوِز لْ
 »بهشت آگاه نسازم؟ آيا تو را بر گنجي از گنجهايِ«

 :آري اي رسول خدا. ايشان فرمودند :عرض كردم
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» 
َّ
 .قٌ عليه)(متفّ ».با ِ  َ حوَل و َ قّوَة َِ

»خداوندهيچ توانايي و نيرويي نيست مگر به (ياري و دست («. 
 :به او فرمودص روايت شده است كه رسول اهللا  ب* از قيس بن سعد 

َّةمَ مد«  »؟ظّهَ ع باٍب ّْن مبولِب لْ
 »بهشت راهنمايي نكنم؟ آيا تو را به دري از درهايِ«

 :ايشان فرمودند. »آري«عرض كردم: 

َى  َ حوَل «  .)آن را صحيح دانسته است آلباني(به روايت از ترمذي و   ».با ِ  و َ قّوَة ِ
»خداوندهيچ توانايي و نيرويي نيست مگر به (ياري و دست («. 

39 (الص الحاتباقيات: 
 :فرمايد مي خداوند متعال* 

َُ ٱ﴿ َۡما ََ ٱوَ  ر ا َُ ِ�ََُة  ۡ�َ ِ ٱَ َعٰاة ۖ ٱ ۡ�َ َعا َۡ ٰ ٱوَ  ّ� �َِٰۡ َِ�ُٰت ٱ ُت ۡلَ� ََِاْٗبا وََخۡ�ۚ  لّ�ٰل  ََ ِ �ّ ََ َخۡ�ۚ ِعََد 
ٗل  َُ َ

 ].46الكهف: [ ﴾٤َ
 ا اعمالِو ام )پذير و گذرا ي دنيايند (و زوالزندگان زينت ،دارايي و فرزندان«

پروردگارت دارد و  جاودانه است بهترين پاداش را در پيشگاه ،آن اي كه نتايجِ شايسته
 .»ستين اميد و آرزوبهتر

 :فرمود »الباقيات الصالحات«در تفسير  صو پيامبر 

َى لُ  َو لُ  م،ُب وَ حوَل وَ �َللاقتاُ  لرّصالاُ : هبتاَن لِ  وللمُدِ  و«  ةَ َ قوّ  ِ
َى با  : اين حديث را نسائي روايت كرده و ابن حبان و گفته است /(شيخ ابن باز  .»ِ

 .)اند حاكم صحيح دانسته

هللاِ وال إلهَ إالَّ اسبحانَ اهللاِ و :باقيات الصالحات عبارتند از« اهللاُ أكربُ وال حولَ حلمدُ  اهللاُ وَ

 .»إالَّ باهللا ةَ وال قوّ 
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ال «و  »كربأاهللا «و  »ال إله إالّ اهللا«و  »احلمدهللا«و  »اهللا  سبحان«و معنايش اين است كه 

 اني دنيا بهتر است.زندگ از زينت »إالَّ باهللا ةَ حولَ وال قو

 :آن كريم و تالوت قرآنِ قرائت در مورد فضل و بزرگيِ) 40

 :فرمود ص* پيامبر 

 .)(به روايت از مسلم »شفتًعا ألصتابهِ  لظقمآَن فإنّه يأت يوَى لظقتاّةِ  ولِلقمؤُ «
 .»گردد يارانش مي شفيعِ ،قيامت قرآن بخوانيد زيرا قرآن در روزِ«

 :فرمود ص* پيامبر 

 ولرتِق و: اُل رصاحِب لظقمآنِ يق«
ْ
رتّْل، بما بََت تمتُّل ف لّلنتَا فإنى ّ�لهَ عََد ِقمم

با او  آلبانيصحيح است و  :(ترمذي آن را روايت كرده و گفته است .»بها تقمم ةٍ يآ آخم
 .)موافقت كرده است

دنيا به  گونه كه در قرآن را همان«شود:  قيامت) گفته مي قرآن (در روزِ به همنشينِ«
ين آخر تو نزد گمان منزلت و مقامِ خواندي، به ترتيل بخوان و بال برو و بي ترتيل مي

 .»خواني اي است كه آن را مي آيه
 :فرمود ص* پيامبر 

: يقول مُ لرِملّة، تاجَ  فتُلشَس َحلّه، رّب  يا: ،فتقول لظقتاّة يوى لظقمآن صاحُب  يجءُ «
:   فتقال عَه، رضتُت : فتقول عَه، لرَض  رب يا: يقول مُ ملّة،لرِ ُحلىة فتُلشَس زِده، رب يا
هم با او  آلباني(ترمذي آن را حسن دانسته و  ».حََة آيةٍ  بلل و عطى َولْرَ،، لقمم

 .)موافقت كرده است
او را آراسته  ،: اي پروردگارمگويد آيد و قرآن مي با قرآن مي همنشينِ ،قيامت روزِ«

 ،: اي پروردگارمگويد نهند. باز مي و بزرگواري ميكرامت  او تاجِگردان و بپوشان، پس بر 
: گويد شود و سپس مي پوشانده ميكرامت و بزرگواري به او  آن را بيشتر كن، پس لباسِ
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سپس به او گفته شود.  از او راضي شو، پس خدا هم از او راضي مي ،من اي پروردگارِ
 .»گردد اي به تو اضافه مي يه، حسنهقرآن بخوان و بال رو و با هر آ :شود كه مي

 :فرمود ص* پيامبر 

 حمفًا ّْن بّاِب لِ  ف«
َ
ّثالا، َ مقوُل  بعش لُه بِه حََة وللََةُ ّْن قمم

َ
حمفم » لرُ: «م

ُم حمفم و ُم حمفم وظلْن مظ آن را صحيح  آلبانيبه روايت از ترمذي و ( ».َىم حمفم و ّت
 .)دانسته است

شود و هر  اي نصيب او مي آن حسنه يِ وسيلهخدا بخواند به  هركس حرفي از كتابِ«
يك حرف است بلكه  »الم«گويم كه  شود. نمي آن به ده برابر پاداش داده مي يِ هحسن

 .»يك حرف است »ميم«يك حرف و  »لم«يك حرف و  »الف«
كه چند آيه در قرآن است و در  –رحم كند به تو خدا تو را ببخشايد و  –پس ببين 

گردد.  قدر عظيم و بزرگ مي آن چه قرائت آيات چند هزار حرف وجود دارد و ثوابِ اين
عظيم اوست. فضل خدا و احسان و نيكيِ اين موضوع، دليل بر وسعت 

 :فرمايد مي خداوند متعال

ۡضِل  قُۡل ﴿ َُ ِ ِ ٱب َّ  ِ تِه �ِرَۡ�َ َمُعا ۦَو ّما َ�ۡ ِ ُّ   �ۡ رَُحاْ  ُهَا َخ ُۡ ََ وَۡلَع ِ ٰر ََ ِ  ].58يونس: [ ﴾٥ََ وَب
بايد مردمان شادمان  –به همين (نه چيز ديگري)  –خدا  : به فضل و رحمتبگو«

 .»آورند كه (از حطام دنيا) گرد مي شوند. اين بهتر از چيزهايي است

 :آن به بهشت وعده داده شد اخالص را دوست داشت و به دليلِ يِ هسور )41

: من اين سوره يعني ،خدا اي رسولِ«: روايت شده است كه مردي گفت * از انس 

وَ اهللاُ أحد  :فرمود ص. پيامبر »، را دوست دارمقُلْ هُ
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(به روايت از ترمذي و بخاري در صحيحش آن را به  .»ِنى حّبهَ ِيّاوا يدخلهَ لَّْةَ «
(صورت معلّق

4F

 .)روايت كرده است ،)1
 .»خواهد كردبهشت  اين سوره توسط تو، تو را وارد گمان دوست داشتنِ بي«

دهد يا  فضل و بزرگي كسي كه با جان و مالش، قرآن را به ديگران ياد مي) 42
 :كند به اين امر كمك مي

 :فرمود ص* پيامبر 

َُ لظقمآَن و« ُْ ّْن تعلّ  .)(به روايت از بخاري .»علّمهُ خُ� 
 .»را بياموزد و به ديگران ياد بدهدشما كسي است كه قرآن  بهترينِ«

 :علم يا قرائت قرآن رفتن به مسجد براي آموختنِ زرگيِفضل و ب) 43

 :فرمود ص* پيامبر 

اَو ْ « َّ َُْه بََِاَ�َّْ�ِ َبْو ِّ ِتَ 
ْ
َعِقتِق َ�تَأ

ْ
 لظ
َ
ْو ِِم

َ
 ُ�ْطَتاَن م

َ
ى يَْوٍى ِِم ُُ ْن َ�ْغُدَو 

َ
ّب م ُْ ُطِ يُّل

َ
ِن ِف َ

 ٍُ ََ َ�ْطِع رَِح ٍُ َو
 .»َ�ْ�ِ ِِمْ
 صبح به بطحان و عقيق برود و از آن جا بدونِ اولِوست دارد كه كدام يك از شما د«

كوهان  بزرگ خويشاوندي را قطع كند، دو شترِ يِ هخدا كند يا يك رابط كه نافرمانيِ اين
ما چنين  يِ همهخدا  اي رسولِ«با خود بياورد؟ ما در جواب گفتيم: (بدست آورد و) 

 :. ايشان فرمودند»يمچيزي را دوست دار

__________________ 
و بـه صـورت متـوالي حـذف شـده      حديث معلّق حديثي است كه از مبدأ سندش يك راوي يا بيشتر  -1

هايش اين است كه كلّ سند غير از صحابي يا صحابي و تـابعي حـذف شـده     باشد و يكي از صورت
باشد. حديث معلّق مطلق ضعيف و مردود است ولي اين نوع حديث اگر در كتاب صحيح بخـاري و  

شـود. (تيسـير    اده مـي آمده باشد حكم به صحت آن د »قال و ذکر و حکی«يِ جزم مثل  مسلم با صيغه
 مصطلح الحديث) (مترجم).
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نْ فَ «
َ
ُْ  َ�ْغُدوَ  ُ َحُدُ 

َ
  م

َ
ِجدِ  ِِم َْ َُ  لرَْم نْ  آيَتَْ�ِ  َ�تَََّعلى ِ  ِبَّاِب  ِّ َى ُ  َخْ�م  ل

َ
نْ     نَاَ�َّْ�ِ  ِّ

نْ  َخْ�م  َومََالثم  ْرَ�عم  مََالٍث  ِّ
َ
نْ  َخْ�م  َوم ْرَ�عٍ  ِّ

َ
نْ  م ِّ ْعَدلِدِونى  َو

َ
نَ  م (مسلم و أحمد آن را  ».لِمبِِل  ِّ

 .)فظ اين حديث از روايت احمد استاند و ل روايت كرده
پس (بدانيد كه) هريك از شما اگر هر روز صبح به مسجد برود و دو آيه از كتاب «

سه آيه از سه شتر و آموختن  او از دو شتر و ياد گرفتنِ جل ياد بگيرد، برايِعزّ و خداوند
او از آن  بگيرد برايِچهار آيه از چهار شتر و (به همين منوال) هر تعداد آيه (از قرآن) ياد 

5(»كوهان) بهتر است تعداد شتر (بزرگF1(. 
: واديي در مدينه است. »عقيق«مدينه و  : اسم مكاني در نزديكيِ»انبطح«و 

يعني شتري كه كوهانش بزرگ است  »شتر كوماء«است و  »كوماء«آن  مفرد  »كوماوين«
ه از كتاب خدا ياد رود و دو آي اين است كه كسي كه به مسجد مي ،و معني حديث

بهتر باشد  دو كوهان بزرگ مي او از دو شتر كه هريك دارايِ خواند برايِ گيرد و يا مي مي
است و سه آيه از سه شتر و چهار آيه از چهار شتر و پنجاه آيه از پنجاه شتر و هرچه 

آن را بيشتر  بيشتر ياد بگيرد و بخواند خداوند سبحانه و تعالي نيز ارزش و پاداشِ
 به اين فضلِ –طاعتش توفيق دهد  خداوند من و تو را برايِ –گرداند. پس نگاه كن  مي

دهد و مقداري از وقت خود را در  عظيم و خوشا به حال كسي كه به اين عمل اهميت مي
چند ثانيه  حتّيكه پنج آيه باشد كه  دهد ولو اين ميقرآن اختصاص  هر روز براي خواندنِ

 هايِ رس است و چه فرصت زيادي كه در دست هايِ ه نعمتكشد. چ بيشتر طول نمي
 غافليم.ها  آن كنيم و از را ضايع ميها  آن زيادي كه ما هر روز

خير و ترساندن از گشودن درهاي  درهايِ گشودنِ ،ترغيب و تشويق در) 44
 :شر و فتنه

__________________ 
در آن زمان، شترِ بزرگ كوهان يكي از بهترين و ارزشمندترين اموالِ اعراب بود پـس منظـور از شـتر     -1

 بزرگ كوهان، مهمترينِ اموال در هر زمان است. (مترجم).
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 :فرمود ص* پيامبر 

ا جلى ّفّاحً و ع ى � لْن جعلُه لُ  للهَ لل لئِن ّفاتتُح، فطوِنى وذل للَ� خ لئُن و«
ّ و ّ ّغالقًا رل �ِ رل ِ� ّغالقًا رلشى (به روايت از ابن  ».و لم ظعبٍد جعلُه لُ  ّفّاحاً رلشى

 .)آن را حسن دانسته است آلبانيماجه و 
باشد،  كليدهايي مي ها دارايِ هايي است و آن گنج گمان، اين خير به صورت گنج بي«

 شر قرار داده و واي به حالِ خير و قفلِ او را كليد ،شا به حال كسي كه خداوندپس خو
 .»شر و قفلي براي خير گردانيده استاي كه خداوند، او را كليدي براي  بنده

 :ر حديثي ديگر آورده و فرموده استرا د »طوبي«تفسير معناي  ص* و پيامبر 

َِّة �َ�ُة ّائة � شجمةم وط« د آن (احم ».تمُج ّن م،ما�َها لَّْةتاُب موِل عٍى، م ف لْ
 .)آن را حسن دانسته است »صحيح الجامع«در  آلبانيرا روايت كرده و 

مسير صد سال (راه رفتن)  يِ هآن به انداز طوبي درختي است در بهشت كه ارتفاعِ«
 .»شود آن ساخته مي يِ هبهشتيان از ميو است و لباسِ

 :ها ودن نيكيدر مورد چند برابر نم) 45

 :فرمايد كند مي متعالش روايت مي در حديثي كه از پروردگارِ ص* پيامبر 

یّئاِ  ِِنى لَ  بَّب للََاِ  و« َّ ُى بََةٍ لر ُى بّ�َ ذظهَ فمْن و ُْ  م يعملها بّبها لُ   فل
ُى بها فعمِلهَ عَدهُ حًََة ك�لًة و ِة ئَاِ  ِم هبعماجلى عَدهُ عَش حَولُ  ع ى  َهاا بّبَ ِْن و

ُى �َیّئةٍ  ٍُ ِم مضعاٍف بث�ٍة وِْن و ُْ يع ضع ُى و ةً ك�ل لها بّبها لُ  عَدهم حََةً مفل  ِْن و
 ».بها فعملها بّبها ل م هیّئًة ولحدةً 

و  فرشتگانها و گناهان را (در لوح المحفوظ) نوشت و آن را (براي  خداوند، نيكي«
: هر كس تصميم به انجام عمل نيكي گرفت ولي (به ن نموداين چنين بياآينده)  فينِمكلّ

 كار) بدان عمل نكرد، خداوند، آن را به عنوانِ اسباب و وسايلِ فراموشي و يا نبودنِ دليلِ
آن گرفت و بدان عمل  نويسد و اگر تصميم بر انجامِ كامل (و انجام شده) مي نيكيِ يك
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و يا تا هفتصد برابر و يا بيشتر (باتوجه به عزّ و جل آن را به ده نيكي  هم كرد، خداوند
مي عملِ خود و اخ�صِ خواست (شخص به  انجامِ نويسد و اگر قصد) گناهي كرد ولي

اي كامل  ترس و خوف از خدا) بدان عمل نكرد خداوند، آن را به عنوان حسنه دليلِ
ناه برايش وند، فقط يك گآن را كرد و بدان عمل هم كرد، خدا نويسد و اگر قصد مي
 .. (متفّقٌ عليه)»نويسد مي

46 (خدا و حريص بودن بر هدايت  فضل و بزرگي دعوت به سويِ در مورد
 :مردم

 :فرمود  به علي  صپيامبر 

ُِ وَ «  .(متّفقٌ عليه) ».لِ  ألْن يهدَی لُ  بهَ رجًال ولحدلً خ�م ظهَ ّْن حِم لّلع
تو از  تو هدايت كند، برايِ يِ وسيلهبه  قسم به خدا كه اگر خداوند فقط يك نفر را«
 .»قرمز بهتر است شترِ

و در روايت آخرِ طبراني و حاكم (در قسمت فوق) آمده است حديث: 

كه  :(شيخ باسم الجواهره گفته است ».خ�م ظهَ �ّما طلعْت علتِه لرّرمُس و ِم�ْت «
 .)روايت شده حسن است طرقِ اين حديث از تمامِ

كرده (يعني از هر چيز) بهتر  نچه كه خورشيد بر آن طلوع و غروبتو از آ برايِ«
 .»است

النَّعمِ «و  ها  عرب ترين اموالِ داشتني ترين و دوست قرمز كه از نفيس : شترِيعني »محرُ

 بوده است.
 :رمودف ص* پيامبر 

ُْ ُ  َّن لألجِم ّثُل مجوِر ّْن تبعُه َيَقُص ذظَه ّْن مجورو ّْن دع ِم ودًی كنَ «

 .(به روايت از مسلم) ».شیئًا
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بهشت  هدايت (يعني عملي كه شخص را به سويِ هركس (مردم را) به سويِ«
كم و  آنان تماماً و بدونِ كشاند) دعوت كند (و آنان از او پيروي كنند) اجر و پاداشِ مي

 .»رسد كاست به او نيز مي
 :فرمود ص* پيامبر 

َ لُ  ل«  همَع ّقاظت فبلّ نضى
ً
ٍه ِم ّْن قْ بى حا�ِل فِ رُ تٍه وٍه ِِ� فقِ قْ بى حا�ِل فِ غها، فمُ �مم

 .آن را صحيح دانسته است) آلباني(به روايت از ابن ماجه و  ».وَو مفقهم َّهُ 
»كم و كاست و يا  شنود و آن را (بدونِ مرا مي خداوند نيكي كند با كسي كه حديث

بر آن (علم و آگاه  علمي (يا حديثي) كه نا رساند زيرا چه بسا حاملِ زيادي) به ديگران مي
زو داناتر و علم (و يا حديثي) كه آن را به كسي كه ا يا حديث) باشد و چه بسا حاملِ

 .»رساند عالمتر است مي
 :فرمود ص* پيامبر 

 .(به روايت از مسلم) ».مجِم فاعلهِ  ّثُل  ّْن دلى َع خٍ� فلهُ «
خيري راهنمايي كند (و او آن را انجام  ملِع ديگري را) به سويِ هر كس كه (كسِ«

 .»رسد ل، به او نيز اجر و پاداش ميآن عم فاعلِ ي هدهد) به انداز

كند و نيز كسي  اي در اسالم ايجاد مي حسنه كسي كه سنّت فضل و بزرگيِ) 47
 :گرداند اي را زنده مي كه سنّت از بين رفته

 :فرمود ص* پيامبر 

مجُم ّْن عمَل بها بعدُه، ّْن ِِ� مْن يَقَص ًة حًََة فلُه مجمَوا وّْن هنى ف لمهالِى هَّ «
ُْ شءم   .(به روايت از مسلم) ».ّْن مجورو

 ) پاداشِيِ هبيند و (به انداز هركس در اس�م، عملي نيكو وضع كند پاداش آن را مي«
 .»گيرد كم و كاست، پاداش مي دهند نيز بدونِ كساني كه بعد از او آن كار را انجام مي
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دعوت به سوي خدا و  : هركس به مردم، قرآن و ذكرها و نماز و اسلوبِيعني
عمل نيك را ياد بدهد، به اذن خداوند، به  امر به معروف و انجامِ ظريف هايِ روش
 بيند قيامت در حالي كه آن را مي آورد و در روز هاي عظيمي بدست مي آن پاداش يِ وسيله

آن اعمال) تا آن اندازه بزرگ و عظيم شده  او (در اثرِ و پاداشِ كند كه اجر اص�ً فكر نمي
 باشد، پس خوشا به حال علما و دعوتگران به سوي خير و هدايت.

الم«در توضيحش بر اين حديث در كتاب  /صنعاني  ماما بُلُ السَّ : گفته است »سُ

 ت و ارشادديگران به انجام عمل خير، و هداي آن، نشان دادن و دعوت كردنِ معنايِ«
ارشاد و هدايت كرده است، و موعظه و اندرز و  خير است و از او طلبِ كسي كه طالبِ

و گوهرِ علوم سودمند مي يادآوري و تأليف پيامبر از جانب  باشد. ك�م همچون در
دنيا و  هايش به سوي خيرِ خداست، پس معانيش چه كامل و شامل و مباني و هدايت

 ،كار استآخرت چه قدر واضح و آش

 :ياد دادن كارهاي خير به مردم فضل و بزرگيِ) 48

 :فرمود صر ب* پيام

َُ علًما فلُه مجُم ّْن عمَل بِه، َيَقُص « (به روايت از ابن  ».ّْن مجِم لظعا�ِل  ّْن علّ
 .)آن را حسن دانسته است آلبانيماجه و 

كسي كه  يِ هاندازهركس علمي به ديگران بياموزد (و آنان به آن علم، عمل كنند) به «
ه آن عمل برد به صورتي كه پاداش او از كسي كه ب كند اجر و پاداش مي به آن عمل مي

 .»باشد كرده است كمتر نمي

49 (فضل و بزرگي و واجب بودن امر به معروف و نهي از منكر در مورد: 

 :فرمايد مي خداوند متعال* 

ا ﴿ ََ �َۡع
َ

ينَ ٱَ ِ ََ َعِن  َّ ۡا َِ َۡ آ ٱَ� ِّ ۡذفَا  َِ ر َخ
َ

ينَ ٱَوَ ِ ِب َ�  َّ َذْ لَُماْ  بَِع ََِٔ  ََ ا ُۡ ُِ ُۡ َِما َ�فُاْ  َ� � ب ع
 ].165األعراف: [ ﴾١
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كردند (از  نمودند و آنان را) از بدي نهي مي كساني را كه (ديگران را نصيحت مي«
بيشتر  كردند و فرمان مي عذاب به دور داشتيم و از ب�) رهانيديم و كساني را كه (مخالفت

نمودند، به خاطر  وسيله بر خود و جامعه) ستم مي ورزيدند و بدين و بيشتر گناه مي
 .»سختي گرفتار ساختيم استمرار بر معاصي و نافرماني به عذابِ

 :فرمايد مي خداوند متعال* 

ا﴿ َِ ََ  َو ِ ل ِۡ ُ َِ  ََ �ّ ََ  ََ َرىٰ ٱَ� ُۡ ََ  لۡ ا َُ ِ ۡصل ُُ ا  َِ ۡهلُ
َ

ٍ  َوَ ۡل ُُ ِ  ].117هود: [ ﴾١ب
ي كه ري را به ستم نابود كند در حالهتو اين چنين نبوده است كه ش و پروردگارِ«

: يعني اين آيه] گفته است كه [در مورد /. ابن كثير »مردمانش اص�حگر بوده باشند
آن اص�حگر باشند  به آبادي و شهري كه ساكنانِگاه  خداوند هيچ يِ هعذاب و شكنج

آيد زيرا  آنان در نمي ماني كه ظالم و ستمگر نشوند بر سرِرسد، بلكه اين كار تا ز نمي
 :فرمايد مي خداوند متعال

ا﴿ َِ ۡۡ  َو ُِ َِ ُُ ف
َ

َُمآْ  َ ل ََ ۡۡ َوَ�ِٰ�ن  ُِ ٰ ۡمَ� لَ  ].101هود: [ ﴾ََ
 .»ردند بلكه به خود ستم نمودندآنان به ما ستم نك«

 :فرمود ص* پيامبر 

ی نفس بتدهِ لأ�مُ وَ «
ّ
وشلنى لُ  يبعُث م عِن للَِم مو نَّ هوُ لَنى بالعموِف ولس

 ُْ ُى تدعونُه فال�َّجاُب ظل ُْ عقابًا َُّه م  آلباني(ترمذي آن را حسن دانسته ولي  ».علتل
 .)آن را صحيح دانسته است

عروف و نهي از منكر سوگند به كسي كه جانم به دست اوست كه حتماً بايد امر به م«
آن) بر شما فرو  هد بود كه خدا عذاب و عقابي (به دليلِبسيار محتمل خوا نماييد و إلَّا

هيد ولي دعايتان مستجاب خوا كنيد و از او مي آن) دعا مي فرستد و بعد از آن (براي دفعِ
 .»گردد نمي

خدا با  اي رسولِ«سؤال نمود و گفت:  صاز رسول خدا  لمنين زينب مؤال * ام
 :ايشان فرمودند ،شويم؟ ك ميه�هم باشند اين كه در ميانمان، اص�حگران 
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. ِذل بَث للبُث « ُْ  ».نع
 .»ري. هرگاه گناه و معاصي زياد شودآ«

 :خودش را از دوزخ دور كرده است) 50

 :فرمود ص* پيامبر 

»ِ ُّ ٍَاٍن ّْن ب� آدَى ع هتَّ� ومالممائة ّفصٍل فمْن بّبَ ل  وحَدلَ  ِِنُّه خلَق 
و شو�ًة مْو علًما عْن ولْهّغفملَ  و ع َل ح هّبَح ل َ وولّل لَ  و

ُ
جملً عْن طم ِق لّلاِس م

تَّ� وللّالممائةن� عْن ٍَِّم عدطم ِق لّلاِس وم�َم بمعموٍف مْو  َّ ال�ل. ک د کتلهَل لر َّ لر
 (به روايت از مسلم) ».قد زخم  نفَُه عِن لّلارِ فإنُّه يمش يوّئٍذ و

 ي همفصل خلق شده است پس هر كس به انداز 360آدم بر  گمان هر انساني از بني بي«

هللاِ محلا« بگويد و »اهللا اكرب«مفصل  360آن  و  »سبحانَ اهللاَ «و  »اهللاُ الَّ إال إلهَ «بگويد و  »دُ

مردم بردارد و امر به  راه بگويد و سنگي يا خاري و يا استخواني از سرِ »أستغفرُ اهللاَ«

دوزخ  گمان در آن روز خود را از آتشِ ناپسندي كند بي انجام عمل نيكي يا نهي از عمل
 .»دور كرده (و نجات داده) است

 :] أذيت، از سر راه[هر چيز موجبِ فضل و بزرگي دور كردنِ) 51

 :فرمود ص* پيامبر 

َِّة، ِف شجمةٍ  ظقدْ «  »ّلاَس كنْت تؤِذی لقطعها ّْن لهِم لظّطم ِق  رميُت رجًال يّقلُّب ِف لْ
 .)وايت از مسلم(به ر
كرد به  درختي از سر راه كه مردم را اذيت مي برداشتنِ مردي را ديدم كه به دليلِ«

 .»كرد آن استفاده مي تهايِاز لذّ ،بهشت رفته
 :فرمود ص* پيامبر 



 65  هايِ كسبِ ثواب و پاداش فرصت

 

َّ أل�ّ�ى وَذل عِن للَلمَ� َ ع لهِم طم ٍق. فقاَل  رجلم بغصِن شجمةٍ  �مى « : ول
. فأدخَل  ُْ  .(به روايت از مسلم) .»ةَ لَّْ  يؤذيه

كه اين را از سر  ،قسم به خدا«اد و گفت: شخصي گذرش بر درختي بر روي راه افت«
ت نكندها  آن اندازم تا ميدارم و دور  مسلمين بر مي راههمين  . پس او را (به دليلِ»را اذي

بهشت كرد كار) وارد«. 

 :نمايد بالحفاظت مي اههايِشخص در] پرتگ نيك از [افتادنِ كردارهايِ) 52

 :رمودف ص * پيامبر

وِء ول عُ ئصَا« َّ ُِ تطُْء ِضَب لرمىّب وصلُة لرمى خفّتاً  رّصدقهللعموِف تق �صارَع لر ح
ُْ موُل ّعموٍف ف لآلخمةِ موُل للعموِف ف للّ ت  ُد ف لظعمِم وّ، ّعموٍف صدقة و  ».نتا و

 .)ن را حسن دانسته استآ آلباني(طبراني آن را روايت كرده و 
نمايد و  حفاظت مي ب� كارهاي نيك از (افتادن شخص در) پرتگاههايِ انجامِ«
 كند و هر كارِ رحم عمر را زياد مي يِ هنشاند و صل پروردگار را مي پنهاني خشمِ يِ هصدق

 .»ا، نيكوحالن در آخرت خواهند بوداي است و نيكوكارانِ در دني نيكي صدقه

 :كنند بهشت مي ساده هستند كه انسان را وارد لت و عملِچهار خص) 53

  :فرمود ص* پيامبر 

ُُ لموَى صائماً؟« ْن مصبَح َّل َّ« 
 »امروز را با روزه شروع كرده است؟چه كسي از شما «

 .گفت: من حضرت ابوبكر 
 :پيامبر (در ادامه) فرمود

ُُ لموَى جَازةً «  »؟فمْن تبَع َّل
 »اي را تشييع كرده است؟ جنازهروز چه كسي از شما ام«

 .گفت: من حضرت ابوبكر 
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 :پيامبر فرمود

ُُ لموَى �َِتًَا؟« َُ َّل  »فمْن مطع
 »چه كسي از شما امروز مسكيني را طعام داده است؟«

 .گفت: من حضرت ابوبكر 
 :پيامبر فرمود

ُُ لموَى �م ضاً؟«  »فمْن عَد َّل
 »رده است؟امروز، مريضي را عيادت كچه كسي از شما «

 .گفت: من حضرت ابوبكر 
 :فرمود صپس پيامبر 

َىةَ لجّمّا« َى دخَل لْ  .(به روايت از مسلم) ».عَن ف ل�میٍء ِ
اين اعمال)  شوند مگر اين كه (شخص به سببِ اين كارها در كسي با هم جمع نمي«
شود بهشت مي وارد«. 

ن هر كس در هر روز از زندگي گما بي«گفته است:  »اَلْمفْهِم«در  /امام قُرطُبي 
 .»رسد م دهد به اين اجر و پاداش ميدنياييش اين اعمال را باهم جمع گرداند و انجا

بهشت  است كه انسان را وارد احسان به همسايه از چيزهايي نيكي و) 54
 :گرداند مي

 :فرمود ص* پيامبر 

 ».لِ  َ يُؤّنُ َولِ  َ يُؤُّن، َولِ  َيُؤُّن، وَ «
 »ن ندارد، قسم به خدا ايمان نداردقسم به خدا ايمان ندارد، قسم به خدا ايما«

 :. ايشان فرمودند»و چه كسي يا رسول خدا؟«گفته شد: 

ی َ يأّنُ «
ّ
 .(به روايت از بخاري) ».جارُه بولئقهُ  لس

 .»او در امان نباشد اش از شرِّ كسي كه همسايه«
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 :فرمود ص* پيامبر 

َّة«  .(به روايت از مسلم) ».ّْن َ يأُّن جارُه بولئقهُ  َ يْدخُل لْ
 .»شود شت نميبه او در امان نباشد وارد اش از شرِّ كسي كه همسايه«

: توان گفت فوق مي ها و شرهاست و برعكسِ : بوائق غائلهگفته است /ندوي  ماما
آن،  دليلِآن پاداش خواهد ديد و  اش نيكي و احسان كند، در برابرِ كه هر كس با همسايه

كنند كه نيكي به  قرآن و سنّت است كه بر اين موضوع تأكيد مي صريح و آشكارِ نصوصِ
 .»شود پاداش داده مي ،آن كارهاي شايسته است كه مسلمان در برابرِ همسايه جزوِ

 :عظيمش خدا و ثواب و پاداشِ دوست داشتن به خاطرِ فضل و بزرگيِ) 55

 :فرمود ص* پيامبر 

ُْ ف لّ� : قوُل يوَى لظقتاّةِنى لَ  ي« وَى مللّه
ْ
َى  َيوى مْ�َن لرُْمّتابّوَن  الِم لم  للى ِ

 .(به روايت از مسلم) ».ِلّ� 
من  ج�ل و عظمت كجايند آنان كه به خاطرِ«فرمايد:  قيامت مي خداوند در روزِ«

من نيست آنان  يِ هاي جز ساي همديگر را دوست داشتند؟ امروز، در روزي كه هيچ سايه
 .»دهم خويش قرار مي يِ هرا در ساي

 :فرمود ص* پيامبر 

: ل« ُْ َّابمُ قاَل لُ  ع ى و جلى ُُ للّشّتوَن و لّتابّوَن ف جالم ل  ».لرّرهدلءُ ّْن نوٍر يغبطه
هم آن را صحيح دانسته  آلبانياين حديث حديثي است صحيح و  :(ترمذي گفته است كه

 .)است
ج�ل و عظمت و طاعت من  آنان كه به خاطرِ«فرمايد:  و جل مي خداوند عزّ«

شهدا به حال آنان غبطه  دارند، منبرهايي از نور دارند كه پيامبران و همديگر را دوست مي
 .»خورند مي

 :گناهان مصافحه و دست دادن با همديگر و بخشيده شدنِ) 56
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 :فرمود ص* پيامبر 

» ِّ (ترمذي آن را  ».َى ِفَم لما قبَل من يفتقاِتاِن ْن �َلمِ� يلّقتاِن فتّصافّا 
 .)آن را صحيح دانسته است آلبانيحسن دانسته ولي 

هيچ دو مسلماني نيستند كه همديگر را م�قات كنند و باهم دست بدهند مگر اين «
 .»شود از هم، گناهانشان بخشيده مي كه قبل از جدا شدنشان

 :ودفرم ص* پيامبر 

َى كَن حّقا ع لِ  مْن  ّا ّْن �َلم�ِ « طَض دعء للقتا فأخذ محدوما بتد صاحبه ِ
روايت كرده و  »المسند«(آن را امام احمد در  ».يغفَم رُهَما حّت وما و َ يفمَ، بَ� ميديهما 

 .)باشد مي »صحيح لغيره«شعيب گفته است: اين حديث 
ديگري را بگيرد  دستها  آن يكي ازهيچ دو مسلماني نيستند كه باهم م�قات كنند و «

هايشان  دست است بر خدا كه دعايشان را مستجاب كند و بينِمگر اين كه حق (واجبي) 
 .»تا اين كه گناهانشان را ببخشايد جدايي نيفكند

ا علی اهللا«و  يعني حقّي است كه خداوند سبحان لطف كرده و آن را اظهار  »كانَ حقّ

گوييم. و  او را مي او و حمد و ستايشِاست. پاك و منزّه است كرده و بر خود قرار داده 

ا حيرضُ دعاءَ « معنيِ ين تر بزرگ كند؛ و اين از است كه خدا دعايشان را مستجاب مياين  »مهَ

خدا اجتماع كلمه و الفت و  كند كه از اثرات دوستي به خاطرِ چيزهايي است كه بيان مي
 باشد. سلمانان ميم محبت و موافقت و همراهي بينِ دوامِ

نامحرم جايز نيست زيرا اين عمل، شرعاً حرام  ا مصافحه و دست دادن با زنانِام
 :فرموده است صباشد؛ پيامبر  مي

(به  ».َ تُل  ُ  ٍد خ�م ُ  ّْن مْن يمسى ل�ممةً ألن يطعَن ف رمِس رجٍل بم تٍ  ّْن حدي«
 .)آن را صحيح دانسته است آلبانيروايت از روياني و 

ين است كه زن او بهتر از ا آهني به سر مردي زده شود، برايِ اگر با يك سوزنِ«
 .»نامحرمي را لمس كند
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 :فرمود ص* پيامبر 

(امام مالك آن را  ».َ�ممةٍ ولحدةٍ  بقو  نّما قو  لائِة ل�ممةٍ ِلظنَّاَء  ِّ� َ مصافحُ «
 .)آن را صحيح دانسته است آلبانيروايت كرده و 

بيعت)  من (در مورد يِ هدهم بلكه گفت براي گرفتن بيعت)، با زنان دست نميمن («
آنان كافي)  گرفتن بيعت از تك تك يك زن (و برايِ ام برايِ گفته مانند ،براي صد زن

 .»است

 :اش او را خوشحال كند هر كس دوست دارد كه كارنامه) 57

 :فرمود ص* پيامبر 

شعب «(بيهقي آن را در  ».هّغفارِ  فتها َّن لَفلتِثْ ّْن محبى مْن ُّسُه صتتفُّه «
 .)آن را صحيح دانسته است آلبانيروايت كرده و  »ايمان
اعمالش او را خوشحال نمايد بايد زياد استغفار و  يِ ههر كس دوست دارد كه كارنام«
 .»بخشش نمايد طلبِ

 :شود مقداري آب وارد بهشت مي ي وسيلهيكي به ) 58

 :رمودف ص* پيامبر 

َی َّن لظعطِش فأخَذ خُ ِ«  مرولهُ  حّت مُف ُ  بِه غّفُه فجعَل ينى رجًال رمی كبًا يأ،ُل لظثى
َّةَ   فرَِم لُ    .(به روايت از بخاري) ».فأدخلُه لْ

»تخورد پس او كفشش را درآورد  تشنگي، زمين را مي مردي سگي را ديد كه از شد
كه آن را سيراب نمود. خداوند  به سگ، تا اين ب دادنِآن شروع كرد به آ يِ وسيلهو به 

 .»بهشت نمود ر از او، او را واردبراي تشكّ

59 (وارد دوزخ شد اش همسايه زن عابدي كه به علت آزار و اذيت: 



 هاي كسب پاداش فرصت    70

 

: اي رسول گفته شد صبه پيامبر «روايت شده است كه گفت:  * از ابوهريره 
دهد  كند و صدقه مي گيرد و كار مي روزه مي كند و روز را خدا ف�ن زن شب عبادت مي

 :فرمود ص. پيامبر »دهد اش را با زبانش آزار مي سايهولي هم

 ».َ خَ� فتها،   ّْن موِل لّلارِ «
 .»باشد  در او نيست و او جهنّمي ميهيچ خيري «

خشك به  صدقه، پنيرِ خواند و به عنوانِ واجب را مي : و ف�ن زن، نمازهايِگفتند
 . »كند بخشد و كسي را اذيت نمي مي رانديگ

 :رمودف صمبر اپي

آن را صحيح  آلبانيروايت كرده و  »ادب مفرد«(بخاري آن را در  ».ةِ َ  ّّن موِل لَّْ «
 .)دانسته است

 .»او از بهشتيان است«
 باشد كه پنير خشك است. مي »ثور«جمع  »أثوار«و 

يب است از چيزهايي است كه مؤمنت در حالي كه او غا دفاع از برادرِ) 60
 :نمايد دوزخ را از تو دور مي

 :فرمود ص* پيامبر 

(ترمذي آن را حسن  ». عن وجهِه لّلاَر يوَى لظقتاّةّن ردى عن عمِض مختِه، ردى ل ُ «
 .)آن را صحيح دانسته است آلبانيدانسته ولي 

 آتش را از او ،قيامت زِ(مؤمنش) محافظت نمايد، خداوند در رو برادرِ كسي كه از آبرويِ«
 باشد. اهللا أعلم. : آوازه و شهرت ميدر اين جا »عرض«. و منظور از »دور خواهد كرد

 :فرمود ص* پيامبر 

َّةَ  بَ� رجلتِه، دخَل  ّْن وقاُه لُ  کى ّا بَ� لتتِه و کى ّا« (ترمذي آن را حسن  ».لْ
 .)هم با او موافقت كرده است آلبانيدانسته و 
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زبانش و آنچه كه در بين دو پايش (يعني عورتش)  كس كه خداوند، او را از شرِّ هر«
شود بهشت مي قرار دارد، نجات دهد، وارد«. 

 ، زبان است.»مابين اللّحيينِ«و مراد از 

 :مجلس يِ هكفّار) 61
 :فرمود ص* پيامبر 

ظهَ: هبتانهَ لّى يقوَى ّْن �لَِه ذ ّْن جلَس ف �لٍس فَِث ظغطُه، فقاَل قبَل منْ «
َى منَت، مهّغفُمکَ و بمدکَ، مشهُد منْ و َى ِفَم ُ  ّا كِن ف �لَِه َ � ِ متوُب ِمهَ ِ

 .)صحيح دانسته است آلباني(ترمذي آن را روايت كرده و  ».ذظهَ
كه از آن مجلس زياد حرف بزند، اگر قبل از اين  ،هركس در مجلسي بنشيند و در آن«

گويم و گواهي  تو مي تو پاك و منزّهي و من ستايشِ ،خداوندا«بگويد:  خارج شود
نمايم و به  بخشش و مغفرت مي به حقّي جز تو نيست، از تو طلبِ دهم كه هيچ معبود مي

بخشيده است حتماً آنچه (از گناه) كه در آن مجلس داشته  »گردم تو باز مي سويِ
 .»شود مي

 :دورويي نكوهشِ) 62

 :فرمود ص* پيامبر 

َِء بوجٍه وذلروَجِنى ّْن ّک للىاِس « ی يأت وُؤ
ّ
َِء بوجهٍ هِ� لس  .(به روايت از مسلم) ».وُؤ

رود (و با  اي مي عده اي پيشِ مردم، انسان دوروست كه به گونه گمان از بدترينِ بي«
 .»اي ديگر اي ديگر به گونه عده و بانمايد)  آنان رفتار مي

 :يچين تحريم سخن) 63
 :فرمود ص* پيامبر 

َّةَ «  .(به روايت از مسلم) .»نّماىم  َ يْدخُل لْ
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 .»شود بهشت نمي چيني وارد سخن هيچ انسانِ«
هم زدن روابط آنان مردم در بينشان با هدف ب سخنانِ بازگو كردنِ ،چيني و سخن

 باشد. مي

64 (بهشت مي سخني كه انسان را وارد خ دوز كند و سخني كه او را وارد
 :گرداند مي

 :فرمود صپيامبر  *

ُُ باركمةِ « ًَ يمفعُه لُ  بها درجاٍ  وِنى ّْن رضولِن لِ  َ يلق لا  ِِنى لظعبَد مّكى با
ُُ باركمةِ  َُ  لظعبَد مّكّ َّ ًَ يهوی بها ف جه (به روايت از  ».ّْن ه ِ  لِ  َ يلِق لا با

 .بخاري)
كه خدا از آن راضي است و خود به (خوبيِ) آن  گويد گمان، عبد سخني مي بي«

رد و ب آن، او را چندين درجه بال مي يِ وسيلهكند در حالي كه خداوند به  چندان فكر نمي
گويد كه خدا از آن ناراضي است ولي خود به (بديِ) آن، چندان  (برعكس) سخني مي

آن او را به دوزخ  يِ هوسيلدهد) در حالي كه خدا به  كند (و بدان اهميت نمي فكر نمي
 .»اندازد مي

 :فرمود ص* پيامبر 

ُُ باركمةِ « عبَد مّكّ
ْ
بعدَ  ِِنى لظ

َ
 للىاِر م

َ
ُ فتها ي�ُل بها ِم  »مِب غللّا بَ� للشِ، و ّا يتب�ى

 .(متّفقٌ عليه)
كند در حالي كه  ) آن تفكّر نميبد گويد كه در (زشتي و آثارِ گمان عبد سخني مي بي«

 .»افتد مشرق و مغرب است مي بينِ يِ هآن به عمقي از دوزخ كه بيشتر از فاصل يِ وسيله به

بهشت  دل، از چيزهايي است كه انسان را وارد گيري و پاكيِ آسان) 65
 :كند مي
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نشسته بوديم؛ ايشان  صبا رسول خدا «روايت شده است كه گفت:  * از انس 
 :فرمودند

ُْ لآلَن رجلم « َّةِ  ّنْ  يّطلُع علتل  »موِل لْ
 .»شود ي از بهشتيان بر شما وارد ميهمين اآلن مرد«

يش را اه د و كفشيچك وضويش، آب از محاسنش مي پس مردي از انصار كه به دليلِ
صآن روز پيامبر  چپش آويخته بود وارد شد. فردايِ به دست ديروز را  همان حرف

همان  صنيز پيامبر سوم  د شد. روزِو دوباره همان مرد، همانند بار قبل وارتكرار كرد 
 صقبل، آن مرد وارد شد. وقتي كه پيامبر  قبلش را تكرار كرد و باز همانند يِ هگفت

يابد و  حديث ادامه مي –تشريف بردند، عبداهللا پسر عمرو بن العاص به دنبال مرد رفت ...
نم تا ببينم كه عملت تو بما خواستم كه پيشِ«عبداهللا به او گفت:  –رسد كه  تا آن جا مي

زيادي انجام دهي؛ پس چه چيست و به آن اقتدا نمايم ولي نديدم كه عمل [و عبادت [
 عملِ«آن مرد در جواب گفت:  »فرمود، رسانده است؟ صچيز، تو را به آنچه كه پيامبر 

من چيزي جز آنچه تو ديدي نيست به غير از اين كه من در دلم، ناخالصيي نسبت به هيچ 
. »ورزم ه كسي داده به او حسودي نميمسلمين ندارم و بر هيچ خيري كه خداوند ب يك از

. (من اين حديث را »و را به آن مقام رسانده  است ...پس همين است كه ت«عبداهللا گفت: 
براساس شرط شيخين،  :ام. شعيب گفته است مختصر از مسند امام احمد آورده به طورِ

 .»ادش صحيح استناس
به خوابم در حالي كه نسبت  شب مي«ي ديگر آمده است كه آن مرد گفت: يتو در روا

 .»اي در قلبم نيست هيچ كس، كينه
: مرا از اعمال به ابوشبير گفتم«بن دينار روايت شده است كه گفت:  ناز سفيا

: آنان عمل و عبادتشان كم بود ولي پاداششان زياد. گفتم: گفت ،پيشينيانمان باخبر ساز
 .»دلهايشان س�مت و پاكيِ : به دليلِگفت ن است؟چرا اين چني
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: كه بعضي از فض� و بزرگان وقتي شود چيزي كه در اين مورد ذكر مي چه زيباست
من و كسي را كه به من ستم  ،خداوندا«گفتند:  شنيدند پيوسته مي نس را ميا كه حديث

(نموده است ببخشاي
6F

 رسد به آن نمي كه كسي ،و اين چه فضلي است از جانب خداوند )1
مؤمنش، دلي پاك  سي متعالي داشته و نسبت به برادرانِفْمگر آن كه ايمانش كامل شده و نَ
خداوند آن، تربيت كرده و به اين كار وا داشته باشد.  و سالم داشته و نفسش را برايِ

 :فرمايد مي متعال

ا﴿ َِ َّ  َو ِ ِ ٓ ا َِ ٰ ٰ ّۡ ينَ ٱيُلَ ِ َّ  ٰ ٰ ّۡ يُلَ ا  َِ وْ  َو ُ�َ ٍ  َص ع ُِ َع َحّظ   َّ ُذو  ِ ِ ٓ ا  ].35فصلت: [ ﴾٣َِ
صبر و استقامت رسند مگر كساني كه داراي  عظيم) نمي و به اين خوي (و خلقِ«

ستوده)  بزرگي (از ايمان و تقوا و اخ�قِ يِ هرسند مگر كساني كه بهر باشند و بدان نمي
 .»داشته باشند

پخش  لمانان و حرام بودنِمس عيب و گناهانِ پوشاندنِ وجوب و بزرگيِ) 66
 :آن بدون ضرورت كردنِ
 :فرمايد مي خداوند متعال* 

﴿ َّ ِ ينَ ٱ ِ ِ َِشعَع  َّ �  َ
َ

َ ََ َشةُ ٱُ�ِّبا َِ ٰ ينَ ٱِ�  لَۡ� ِ َّ  �ِ  ۡ َِ
َ

ۚب َ َذْ ۡۡ َع ُِ َ اْ  ر َُ َِ ْ َعاٱََ َۡ � ٱوَ  ّ� ِ  �ِخَرة
ُ ٱوَ  َّ  ََ ُما ۡعلَ ََ  ََ  ۡۡ فُت

َ
ُۡ َوَ  ].19ور: الن[ ﴾١َ�ۡعلَ

مؤمنان پخش گردد، ايشان  بزرگي در ميانِ گمان كساني كه دوست دارند كه گناهانِ بي«
مرگبار  شوم و آثارِ داند (عواقبِ در دنيا و آخرت شكنجه و عذاب دردناكي دارند. خداوند مي

 .»ها را) ستيگناهان و پ پخشِ مختلف (ابعاد دانيد فحشا را) و شما نمي يِ هاشاع
 :فرمود صر * پيامب

َى هتهُ «  .(به روايت از مسلم) ».ف لآلخمةِ  ل ُ  َ �َُت عبدم عبدلً ف لّلنتَا ِ

__________________ 
نی -1 لَمِ لِی وملَِنْ ظَ رْ فِ مَّ اغْ  . (مترجم).اللّهُ
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پوشاند مگر اين كه خداوند  ) عبد ديگري را در دنيا نميهيچ عبدي (گناه و عيبِ«
 .») او را در آخرت خواهد پوشاند(گناه و عيبِ
 فرمود: ص* پيامبر 

َن بلَانهِ « ُْ يدخِل لميماُن و يا ّعَش ّْن ّآ َ تتّبعول ِم قلبِه، َ تؤُذول للَلم� ور
ُْ فإنُّه ّْن تتّبَع عورةَ مختِه يتّبِع لُ  عورتُه و رْو ف عورتُه يفضتُه وَ ّْن يتىِبِع لُ  عورلته

 .)آن را حسن دانسته است آلباني(به روايت از ترمذي و  ».جوِف بیّهِ 
 ،ايد در حالي كه ايمان به قلبهايتان وارد نشده است آورده اي كساني كه به زبان ايمان«

آنان را فاش نكنيد)  آنان نرويد (و عيب و گناهانِ اسرارِ و به دنبالِمسلمانان را آزار ندهيد 
مؤمنش انجام دهد خداوند نيز به دنبال اسرار و عيب و  زيرا هركس اين كار را با برادرِ

اش باشد  خانه اگر در داخلِ حتّيبا او چنين كند، او را رود و هركس كه خدا  او مي گناه
 .»كند رسوا مي

بهشت براي كسي كه جدال و جرّ و بحث را با اين  اي كه در اطراف خانه) 67
 :باشد، ترك نمايدحقّ كه بر 

 :ودفرم ص* پيامبر 

ُم بشتٍت ف ر�ِض لَِّْة لْن تمکَ للملَء َوِْن كَن �ّقا و« َِّة رَمْن ف وهِ   �شتٍت منا زعت لْ
َّةِ  َن خلقهُ  تمکَ لرِذَب َوِِْن كَن ّازًحا و�تٍت ف مَع لْ َّ روايت از ابوداود و  (به ».لْن ح

 .)آن را حسن دانسته است آلباني
بهشت براي كسي كه جدال و جرّ و بحث  اي را در اطراف كنم خانه من ضمانت مي«

كه بهشت براي كسي  اي را در وسط يد و نيز خانههم باشد ترك نماحقّ را با اين كه بر 
كه بهشت براي كسي  اي را در آن بالهايِ به شوخي ترك كند و نيز خانه حتّيدروغ را 

 .»خلق و خوي خود را نيكو گرداند
 : جدال.يعني »المراء«و 
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 :ضل و بزرگي اصالح روابط بين مردمف )68
 :فرمايد مي خداوند متعال* 

﴿ َ�ۡ َّ َخ ۞ َ�ۡ ۡو ِِۡصَ�ٰ� َ�
َ

َ  ٞ و ۡعُر َِ ۡو 
َ

َِصَدقَة  َ َر ب َُ َ
ۡن َ َِ  َّ ِ ِ ۡۡ ُِ ٰ َاٮ ۡ�ّ ن  ِ ِّ   �ِ  �ّاِس� ٱِ� َكث

 ََ ِ َعۡل َ�ٰر ُۡ ن َ� َِ ََ ٱَو ٓ ِت  بۡتَِغا ۡرَضا ِ ٱَُ ٗما  َّ ع ُِ ْ َع ۡجرا
َ

َ ِ َٞ فُۡؤَِعه ۡا َِ  ].114النساء: [ ﴾١وَ
ر و خوبي نيست مگر در نجواها و هايشان خي پچ در بسياري از نجواها و پچ«

اي يا اص�ح بين مردم  نيكو و پسنديده هاي كسي كه به صدقه و احسان يا به كارِ پچ پچ
اش خدا انجام دهد خداوند به او پاد رضايِ دستور دهد. هركس چنين كاري را به خاطرِ

 .»كند بزرگي عطا مي
 :فرمود ص* پيامبر 

ْخِبُ «
ُ
ََ م ِّ م فَْضَل 

َ
ُْ بِأ َدقَةِ لرّصتَاِى وَ  ْن َدرََجةِ ُ  َالة َولرصى  »؟لرصى

 »از روزه و نماز و صدقه باخبر نسازم؟ تر بزرگ آيا شما را از چيزي«
 :. ايشان فرمودند»بلي«گفتند: 

(ترمذي آن را صحيح دانسته و  ».اظقةُ صالُ  ذلِ  للِ�، فإنى فَاَد ذلِ  للِ� َ  لل«
 .)استبا  او موافقت كرده  آلباني
 .»ديگران كشنده و مرگبار است بينِ روابط گمان، بر هم زدنِ مردم كه بي بينِ روابط اص�حِ«

 :روايت شده كه فرمود صو از پيامبر 

اظقُة َ مقوُل تلُق لررى  ِ َ «
ْ
 آلباني(به روايت از ترمذي و  ».ظلِن تلُق لّلينَ عَم ولل

غيب و«در  هيبصحيح الرتّ (حسنٌ لغيره :كهگفته است  »الرتّ
7F

 .)باشد مي )1

__________________ 
1-  حسنٌ لغي«حديثضعيفي است كه طرق روايت آن زياد باشد و سببِ ضعف آن، فسـق و   »ره حديث

حسـنٌ  «يابـد كـه بـه آن     يِ حسن ارتقاء مي گوييِ او نباشد. چنين حديثي به مرتبه گناه راوي يا دروغ
تـر اسـت.    از نظـر مرتبـه و اعتبـار، پـايين     »حسن«شود و اين نوع حديث از حديث  گفته مي »لغيره

 (مترجم).
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»ين را سترد بلكه د گويم (و منظورم اين نيست) كه مو را مي نميرنده است؛ تُآن س
 .»برد) سترد (و از بين مي مي

 :فضل و بزرگي عيادت مريض )69

 :فرمود ص* پيامبر 

ٍُ يعوُد �َلماً ِدوةً َّ « َُ �لهٍ ا ّْن �َل َى ص�ى علتِه هبعون مظ ِْن و يمسَ  حّت ، ِ
َُ �لهٍ  عرّتةً  عدهُ  َى صّ� علتِه هبعوَن مظ َّةِ  حّت ِ ُم ف لْ (ترمذي  ».يصبَح وًَن ُ  خم 

 .)آن را صحيح دانسته است آلبانيدانسته ولي  آن را حسن مي
مسلماني برود مگر اين كه هفتاد  روز، به عيادت اولِهيچ مسلماني نيست كه در «

كند مگر اين كه  فرستند و او را در شب عيادت نمي ود ميهزار فرشته تا شب بر او در
 .»ستاني در بهشت خواهد بوداو ب فرستند و برايِ هفتاد هزار فرشته تا صبح بر او درود مي

 ميوه) است. چيدنِ ستان (يعني جايِچيده شده يا همان ب يِ هميو »خريف« و معنايِ

 :اذان و مؤذّنين فضل و بزرگيِ) 70

 :فرمود ص* پيامبر 

ْن مّذَن لمنْت عشَة هًَة وجبْت ُ  لظ« َُّة وـَّ ّّوَن حًََة �ّبْت ُ  ف تأذيَِه فج ُّ يوٍى ه  
ِّ ِقاٍّة مالموَن حََةً   .)آن را صحيح دانسته است آلباني(به روايت از ابن ماجه و  ».ور

فتنش شود و براي اذان گ بهشت براي او واجب مي ،هركس دوازده سال اذان بگويد«
 .»شود قامه گفتنش سي حسنه نوشته ميهر بار ا در هر روز، شصت حسنه و برايِ

 :فرمود ص* پيامبر 
 .(به روايت از مسلم) ».ُل لّلاِس معَاقاً يوَى لظقتاّةلؤّذنوَن مطوَ ل«
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 .)8F1(»قيامت از همه درازتر است گردن مؤذّنين در روزِ«
 :فرمود ص* پيامبر 

(به روايت از طبراني و  ».ّثُل مجِم ّْن صّ� ّعهم  مجمهُ صوتِه و غفُم ُ  ّدیلؤّذُن يُ ل«
 .)آن را صحيح دانسته است آلباني
»شود و اجر و  كند بخشوده مي مؤذّن، متناسب با مسافتي كه صدايش طي مي گناه

 .»خوانند اني است كه با او نماز ميكس اجر و پاداشِ يِ هاو به انداز پاداشِ
 الرّحمن بن ابي صعصعه روايت شده است كه ابوسعيد خدري* از عبداهللا بن عبد

 بينم كه تو گوسفند و صحرا را دوست داري پس وقتي كه در ميانِ مي«به او گفت: 
ندا  نماز، اذان گفتي صدايت را به صورت يا در صحرايت بودي و برايِ –گوسفندانت 

هيچ انسان و هيچ چيزي رسد هيچ جنّي و  مؤذّن مي بلند كن زيرا تا آن جا كه صدايِ
. ابوسعيد »دهد قيامت برايش شهادت مي شنود مگر اين كه در روزِ مؤذّن را نمي صدايِ
 .. (به روايت از بخاري)»ام شنيده صخدا  من اين سخن را از رسولِ«گفت: 

مؤذّنين در صورتي كه  : خوشا به حالِگفته است /و استاد شيخ عبدالعزيز بن باز 
 .گو باشند اگر راست: يا اين كه گفته است –د اخ�ص داشته باشن

 :گرداند دو ركعت نمازي كه بهشت را واجب مي) 71

 :فرمود ص* پيامبر 

ا ّ«  فتتَُن لرَّ
ُ
ُْ ّْن محٍد يّوَضأ ُى يقوُى فْ�بعُ وَل ر�عِّ� يقبُل علتهما بقلبِه  ضوَء م

َى قْد موجَب و  .)صحيح دانسته است آن را آلباني(به روايت از ابوداود و  ».وجهِه ِ

__________________ 
هـا، بزرگـان و رؤسـا را بـه درازيِ گـردن توصـيف        كند و عرب درازي گردن بر درازيِ قد دللت مي -1

باشد و همين به عنـوانِ   شان بر سايرِ مردم مي نمودند و اين دليل بر بلنديِ آنان و علو شأن و مرتبه مي
 شرف و بزرگواريِ آنان كافي است. (التّاج الجامع لألصول). (مترجم).  
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كاملي بگيرد سپس برخيزد و دو ركعت نماز  هيچ يك از شما نيست كه وضويِ«
اين كه بهشت برايش  زمان) در آن حاضر نمايد مگر خود را (هم بخواند كه قلب و جسمِ

 .»گردد واجب مي
 فوق به لفظ گونه كه در حديث شود، همان : بهشت برايش واجب مييعني »أوجب«و 

 ام مسلم آمده است.ام

 :رفتن به مسجد فضل و بزرگيِ )72
 :فرمود ص* پيامبر 

(ابوداود آن را روايت  ».باّلوِر لّلاّى يوَى لظقتاّةِ  ُِ ِم للَاجدِ �ّشِ للّرائَ� ف لظّللَ «
 .)آن را صحيح دانسته است آلبانيكرده و 

قيامت  كامل در روزِ رِروند به نو ها، بسيار به مسجد مي كساني را كه در تاريكي«
 .»بشارت ده

 :فرمود ص* پيامبر 

وْ َّ «
َ
َّةِ  ُ رلَ ، معدى لُ  ُ  نُ  ْن ِدل ِم للَجِد م  .(متّفقٌ عليه) ».رل َ  كّما ِدل مو ًَ ف لْ

دهد  صبح يا شبانگاه به مسجد برود، هر بار كه اين كار را انجام مي اولِهركس كه «
 .»گرداند آماده مي ،پربركت و استراحت طعامِ براي خوردنِ او منزلگاهي خداوند برايِ

مهمان  ، رزق و روزي و طعام و چيزي است كه برايِ»نزل«گفته است كه:  /نووي 
شود. ه ميتهي 

 :گيرد خويش مي يِ ههفت كس هستند كه خداوند، آنان را زير ساي) 73

 :فرمود ص* پيامبر 

ُُ لُ  ف هبعةم « َى للُّه: ِللِّه يوَى َ يللّه  ف  للى ِ
َ
عبادِة لِ  تعام ّاىم عدلم و شاب  ٍرأ

قَا علتِه، ورجالِن ورجلم قلبُه ّعلّقم ف للَاجِد و  رجلم دعّهُ تابّا ف لِ  لجّمَعا علتِه وتفمى
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َ، بصدقةٍ  :ل�ممةم ذلُ  َّصٍب و جاٍل فقاَل  َُ  ّت حفأخفاوا  ِّ� مخاُف لَ  ورجلم تصدى  َ تعل
 .(متّفقٌ عليه) ».رجلم ذبَم لَ  خاماً ففاضْت عتَاهُ شماُ  ّا تَفُق يمتَُه و

او نيست  يِ هاي جز ساي هفت نفر هستند كه خداوند، آنان را در روزي كه هيچ سايه«
 خداوند متعال عادل، جواني كه در عبادت گيرد: پيشوايِ خود مي يِ ه(يعني روز قيامت) زير ساي

او بسته به مساجد  او بوده است)، و مردي كه دلِ ت (و از ابتدا مشغول به عبادترشد كرده اس
شوند و به خاطر او  او باهم جمع مي كنند و برايِ خدا با هم دوستي مي است، و دو نفر كه برايِ

) نامشروع ب و شريف و زيبا او را (به كارِسشوند، و مردي كه زني صاحب نَ از هم جدا مي
دهد  اي مي ، و مردي كه صدقه»ترسم من از خداوند مي«ي او در جواب بگويد: دعوت كند ول

 داند كه دست اوست نمي چپِ آن كس كه در سمت حتّينمايد كه  گونه آن را مخفي مي و آن
كند و در  كند، و مردي كه خدا را تنها (و بدون شريك) ياد مي او چه چيز را انفاق مي راست

 .»شود ز اشك، پر ميآن، چشمانش ا يِ هنتيج

 :وضو فضل و بزرگيِ) 73

 :فرمود صمبر ا* پي

 فأحََن لروضوَء خمجْت خطاياُه ّن جَدهِ «
َ
ْن توّضأ (به  ».تمج ّن تت ملفارهِ  حّت َّ

 .روايت از مسلم)

از زير  حتّيگناهان (صغيره) و خطاهايش از بدنش و  كاملي بگيرد  هر كس وضويِ«
 .»شود هايش خارج مي ناخن

 :فرمود صپيامبر * 

 وَِذل«
َ
(به  ».التُه و�رتُه ِم للَجِد نافلةًنْت صِفَم ُ  ّا تقّدَى ّْن ذنبِه و ّْن توّضأ

 .روايت از مسلم)
اي) كه مرتكب شده بخشيده  هركس كه اين چنين وضو بگيرد آن گناهان (صغيره«

 .»گردد سجد (برايش) نافله محسوب ميم شود و راه رفتن او به سويِ مي
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 : زيادي.يعني »نافله«و 

 :شهادتين بعد از وضو گفتنِ فضل و بزرگيِ) 75

 :فرمود ص* پيامبر 

 فتتَُن لروضوَء م«
ُ
ُْ ّْن محٍد يّوّضأ ا َّل َّ ََ  ّْن وضوئِه: مشهُد مْن 

ُ
ُى يقوُل حَ� يفمغ

َى لُ  وحدهُ َ ک هَ ُ  و َِّة  َى فّتْت ِرهوُ  ل عبدهُ و�ّمدمشهُد منى مَ  ِ ُ  مبولُب لْ
 .)آن را صحيح دانسته است آلباني(به روايت از ابوداود و  ».يدخُل ّْن َيّها شاءَ  للّمانتةِ 

گيرد و بعد از فراغت از آن بگويد: كاملي ب هيچ يك از شما نيست كه وضويِ«
نيست، يگانه است و هيچ شريكي  به حقّي جز اهللا  هيچ معبوددهم كه  گواهي مي«

اوست، مگر اين كه درهاي  يِ هبنده و فرستاد صمحمد دهم كه  د و نيز گواهي ميندار
 .»شود هركدام كه خواست، وارد آن ميشود و از  او باز مي بهشت به رويِ يِ ههشتگان

 :فضل و بزرگي دو ركعت، نماز، بعد از وضو) 76

 :فرمود به ب�ل  ص* پيامبر 

ف  ُه ف لمهالِى. فإّ� همعُت دفى نعلته بَ� يدیى حّدم� بأرج عمٍل عملَّ  ،يا بالُل «
َّةِ   ».لْ
 تو پايِ اي به من بگو كه من صدايِ بهترين عملي را كه در اس�م انجام داده ،اي ب�ل«

 .»شنوم را قبل از خودم در بهشت مي
 ام اين است كه در هيچ زماني از شب و بهترين  عملي كه به نظر خودم انجام داده«: گفت

(و شده است  قديرام مگر اين كه با آن وضو، آن مقدار نماز كه برايم ت روز، وضو نگرفته
 .)بخاري است . (متفقٌ عليه است و اين، لفظ»ام خواندهتواناييِ انجام آن را دارم) 

: »الدف«دست آوردن پاداش آن هست.  به به : يعني عملي كه بيشترين اميد»أرجي«
 آن بر روي زمين است. كفش و حركت صدايِ :كه گفته است /امام نووي 
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 :مؤذّن و پاداش آن اذان به دنبالِ تكرار كردنِ) 77

 :فرمود ص* پيامبر 

عْ هِ لذِ بى وَ رَ  ُى رلّهُ ّْن قاَل حَ� �َمُع لّلدلَء: ل« ّى للى  ةِ وَ لى الَ ِة وا ل دمَّ ُ�َ آِ   ةِ مَ ائِ لظقَ  ةِ لرصى
 ْ  َه وَ تلَ هِ وَ لر

ْ
َّ ثْ عَ �ْ لَة وتلَ ِض فَ لظ ا َ�ْ قَ ُه  ًّ ِ مُ ا

ّ
(به  ».، حلّْت ُ  شفاعت يوَى لظقتاّةِ هُ تَ دْ عَ ی وَ وًدل لس

 .ت از بخاري)يارو
اي پروردگار و  ،: خداونداشنود، بگويد اذان را مي هر كس هنگامي كه صدايِ«

 صمحمد آن وسيلت و فضيلت را به  ،صاحب اين دعوت كامل و اين نماز برپا شده
بهشت براي اوست) عطا كن و او را به آن مقام و منزلت پسنديده و كه منزلي در (

در اين  ،بزرگ است) برسان شفاعت اي (كه همان مقامِ اي كه به او وعده داده شايسته
گردد قيامت، روا مي او در روزِ من برايِ صورت شفاعت«. 

 :مسواك فضل و بزرگيِ) 78

 :فرمود ص* پيامبر 

» ُِ ولکُ ّطهمةم رلف َّ آن را صحيح  آلباني(به روايت از نسايي و  ».رلمىّب  �مضاةم ولر
 .)دانسته است

 .»رضايت پروردگار است ي هپاكيزگي دهان و ماي مسواك، سببِ«

 :پنجگانه نمازهايِ فضل و بزرگيِ) 79

 :ودفرم ص* پيامبر 

 لْمعِة بّفارة«
َ
ُْ تغَش لرِبائ لرّصلولُ  للمُس ولْمعة ِم (به روايت  ».مُ لا بیَهنى ّا ر

 .از مسلم)
گناهاني است  يِ هديگر، كفّار يِ هجمع جمعه تا نمازِ پنجگانه و از يك نمازِ نمازهايِ«

 .»نشده باشدكبيره  گناهانِ انجام شده به شرطي كه شخص، مرتكبِ ها، آن كه در اثنايِ
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ه توبه كبير يعني انجام نداده باشد زيرا واجب است كه انسان از گناه »لم تغش«و 
 كرده و برگشته باشد.

 :ر خروج از دوزخ] برايش شهادت داد[ب صگوسفندي كه پيامبر  چوپانِ) 80
صداي مردي را كه  صپيامبر «روايت شده است كه گفت:  * از انس بن مالك 

 :فرمود صپيامبر  .»كربأكرب، اهللا أاهللا «: گفت او بود شنيد كه مي در مسيرِ

 ».ع لظفطمةِ «
 .»رت (دين و اس�م و اهل فطرت) استبر فطاو «

 :فرمود صپيامبر  .»الَ إلهَ إالَّ اهللاُ« :سپس گفت

 ».خرجَ منَ النّارِ «

 .»اين جمله) از دوزخ خارج شد (با گفتنِ«
 ،پيامبر يِ هه به فرموداو كه باتوج آن مرد (براي ديدنِ آنان كه با پيامبر بودند به سويِ

نماز  گوسفند است كه چون وقت ؛ ديدند كه يك چوپانِبهشتي بود) از هم پيشي گرفتند
: گفته است /آن را صحيح دانسته و منذري  آلباني. (»گويد مي رسيده ايستاده و اذان

مسلم نيز آمده  ابن خزيمه آن را در صحيحش روايت كرده و به همين شكل در صحيحِ
 .)است

پايان نگاه كن و بدان كه  بي عظيم و پاداشِ به اين فضلِ ،خداوند تو را رحمت كند
خالص و پاك و مخلصانه نيست؛ هنگامي كه آن  عملِ قسم به خدا اين پاداش، جز برايِ

او پرداخت به چيزي  سش به بزرگي ياد كرد و مخلصانه به عبادتفْچوپان، خدا را در نَ
 خواهيم كه فضلش گسترده است. بزرگواري مي ما هم آن را از خداوند ،رسيد كه رسيد

 :كه تنهاست خواند در حالي كسي كه در بياباني نماز مي فضل و بزرگيِ )81
 :فرمود ص* پيامبر 
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ٍّ فتانِت لرّصالةُ ِذل كَن لرمى « ُْ یْد ّاًء فلتتت جُل بأرٍض   فإن ر
ْ
فإْن مقاَى صّ�  ُْ مّ فلتّوّضأ

ََ يُ ّعُه �لكُه وِْن مّذَن و د (به روايت از ابوداو ».فاهُ می طممقاَى صّ� خلفُه ّْن جَوِد لِ  ّا
 .)آن را صحيح دانسته است آلبانيو 

وضو بگيرد و اگر آبي هرگاه كسي (تنها) در بياباني بود و وقت نماز رسيد بايد «
 يِ هنماز گفت، دو فرشت يِ هدست نياورد بايد تيمم كند سپس اگر اقامه (براي وضو) ب

اذان بگويد و سپس اقامه، آن عده از خوانند و در صورتي كه  محافظش با او نماز مي
ص نيست پشت سر او نماز مشخ ،آن خداوند كه دو طرف سربازان و مأمورانِ

 . »خوانند مي

آب و علف است، منذري هم، چنين  ني زمين ف�ت و صحراي بيعبه م »القي«و 
 گفته است.

 :فرمود ص* پيامبر 

نْ  َرّ�َك  َ�ْعَجُب « ٍُ  َرلِع  ِّ ِس  ِ   َ�ََ
ْ
َبَِل  َشِلتىةِ  َرم

ْ
َالةِ  يُؤَّذنُ  لْ ِّ  بِارصى ُ  َ�تَُقوُل  َوُ َص َى  َع ى  ل

: ُْْلُمول وََجلى   ل
َ
ُُ  يُؤَّذنُ  َوَذل َ�بِْدي ِِم َالةَ  َو ُِقت ِّ  َ�َاُف  لرصى ْدَخلُّْهُ  ِظَعبِْدي َ�َفْمُ   قَدْ  ِّ

َ
 َوم

َىةَ  َ
ْ
 .)صحيح دانسته است انيآلب(نسايي و ابوداود آن را روايت كرده و  ».لْ

گويد و  شكاف كوهي براي نماز اذان مي گوسفندي كه بر سرِ پروردگارت از چوپانِ«
گويد و  اذان مي ،من نگاه كنيد يِ بنده: به اين فرمايد آيد و مي خواند خوشش مي ينماز م

 ا واردام را بخشيدم و او ر ترسد. من گناهان اين بنده دارد و از من مي نماز را به پا مي
 .»بهشت نمودم

در حديث فوق دقت كن؛  خداوند متعال يِ هبه فرمود ،خداوند تو را رحمت كند
ين ترس، در ا و ثواب و پاداشِ »ترسد از من مي«فوق، اين است كه:  حديث يِ هخ�ص

 »بهشت نمودم ام را بخشيدم و او را وارد اين بنده من گناهانِ«فرمايد:  آن جاست كه مي
فهمي كه نجات و رهايي  شود و مي ص مياخ�ص برايت مشخّ عظيمِ و پاداشِ پس ثواب
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گمان، كسي كه از اخ�ص محروم شده  آيد و بي اخ�ص به دست مي يِ وسيلهفقط به 
 كند. باشد، نجات و رهايي پيدا نمي

از خود در نهان و  ظنّ به خود و پرهيز و تقوايِ خود و حسنِ محبت ،خداوندا
 ه ما عطا كن كه تو بخشنده و بزرگواري.آشكارا را ب

 :فضل و بزرگي نمازهاي صبح و عصر) 82

 :فرمود ص* پيامبر 

َّةَ «  .(متّفقٌ عليه) ».ّْن صّ� لظبديِن دخَل لْ
 .»شود بهشت مي صبح و عصر را بخواند وارد هر كس نمازِ«
 يعني نماز صبح و عصر. »البرْدين«و 

 :فرمود ص* پيامبر 

العصر. (به يعني الفجر و ...»لّلاَر محدم صّ� قبَل طلوع لرّرمِس و قبَل ِمو�َِها  ظْن يلجَ «
 .روايت از مسلم)

نماز (صبح و عصر) بخواند  ،آن خورشيد و قبل از غروبِ كسي كه قبل از طلوعِ«
 .»شود دوزخ نمي هرگز وارد

 :فرمود ص* پيامبر 

ةِ « ّّ  .وايت از مسلم)(به ر .»ل ِ  ّْن صّ� لرّصبَح فهَو ف ذ
 .»خداست يِ هاو بر عهد محافظت و نگهداريِ ،صبح را بخواند هر كس كه نمازِ«

 :، سالمتي است از نفاقءصبح و عشا حضور يافتن در نمازِ) 83

 :فرمود ص پيامبر* 

يعلموَن ّا فتها ألتووما رْو ظیَس صالة ممقَل ع للَافقَ� ّْن صالِة لظفجِم ولظعراِء و«
 .(متّفقٌ عليه) ».لرْو حبوً و
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دانستند  عشاء گرانتر نيست و اگر مي صبح و نمازِ منافقان از نمازِ هيچ نمازي برايِ«
خيز هم اگر شده، در آن حضور  سينه كه در آن، چه (خير و پاداشي) است، به حالت

 . »رساندند تند و آن را به انجام ميياف مي
هاي رهايي از نفاق، حضور در  هحديث فوق، اين است كه از نشان برعكسِ مفهومِ

 أعلم. اهللاُباشد. و مي خداوند متعال رضايِ صبح و عشاء برايِ جماعت نمازِ

 :گردد كس نماز را ترك كند كافر ميي هركلّ به طورِ) 84
 :فرمود ص* پيامبر 

ی بیََا و«
ّ
ُُ لرّصالةُ �یَلظعهُد لس ترمذي آن را حسن دانسته ( ».فمْن تم�ها فقْد  فمَ  ه

 .)آن را صحيح دانسته است آلبانيلي و
»آنان (يعني كفّار) است (انجام) نماز  ) بين ما و بينِفاصلِ عهد و پيماني كه (حد

 .»هركس آن را ترك كند كافر شده استباشد. پس  مي
 :مودفر ص* پيامبر 

 (به روايت از مسلم) ».بَ� لرمّجِل و�َ� لرّشکِ ولظلفِم تمکُ لرّصالةِ «
 .)9F1(»نماز است ترك ،شخص و شرك و كفر ) بينِيِ ه(فاصل«

روايت شده كه او از پيامبر نقل كرده است كه روزي ب* از عبداهللا بن عمرو 
 :از نماز ياد كرد و فرمود صپيامبر 

ُْ موانًا و �اًة يوَى لظقتاِّة وبّْن حافَ  علتَها كنْت ُ  نوًرل و « ُْ طافْ  علتها ر ّْن ر
مّب بِن يوَى لظقتاِّة َّع قاروَن وفمعوَن وواّاَن و ًنَ َ بموانم و َ �اة، وُ  نورم و  يلنْ 
 ٍُ اعتمادند و  آن، همه قابلِ و هيثمي گفته است كه رجالِ ،احمد(به روايت از  ».خل

 .)شعيب آن را حسن دانسته است

__________________ 
 گردد. (مترجم). رود و كافر مي هركس نماز را ترك كند، آن فاصله از بين ميپس  -1
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 يِ هاو نور و برهان و ماي قيامت برايِ هر كس بر آن محافظت نمايد، نماز در روزِ«
نجاتش خواهد بود و كسي كه بر آن محافظت نكند هيچ نور و برهاني نخواهد داشت و 

 .»اهد بودقيامت با قارون و فرعون و هامان خو نجات پيدا نخواهد كرد و در روزِ

85 (منافق است يِ هجماعت، قويترين نشان نمازِ ترك: 
ديدي كه  ] ما را ميص [در زمان پيامبر«ابن مسعود روايت شده است كه گفت:  * از

كرد  جماعت تخلّف نمي هيچ كس غير از منافقي كه نفاقش معلوم و آشكار بود از نمازِ
 گرفتند و او را در صف او را از دو طرف مي دستانِ شخص، زيرِ در صورت ناتوانيِ حتّي

 .. (به روايت از مسلم)»دادند جماعت قرار مي

 :حرام (امام)اإل ةتكبير نگامِرسيدن به جماعت در ه فضل و بزرگيِ) 86

 :فرمود ص* پيامبر 

ا ف جاعةٍ ّْن ص« ًّ َّن  لّلِب�َة لألو  بَّب ُ  بملَءتاِن: بملَءةم يدرکُ  ّ� ِ  مر�عَ� يو
 .)آن را حسن دانسته است آلباني(به روايت از ترمذي و  ».َّن للّفا،ِ  لّلاِر و بملَءةم 

اول اي كه به تكبير  ماعتي نماز بخواند به گونهخدا، چهل روز در ج هر كس برايِ«
برائتي از دوزخ و : رهايي و شود وشته ميحرام) برسد دو برائت براي او ناة ة(يعني تكبير

 .»برائتي از نفاق

 اولِجامع) در  جمعه و رفتن براي آن (به مسجد نمازِ فضل و بزرگيِ) 87
 :بامداد و اجر و پاداشي كه دارد

 :فرمود ص* پيامبر 

َل يوَى لْمعة ولِتََل و بّلَم ولبَِّم و« َّ ِّ ّْن ِ ُْ يم�ْب ودنا  َن لمّاِى �ش ور
ُْ يلُا كَن ُ  بلّل خطوٍة عمُل هٍَة، مجُم صتاّها و (ابن ماجه آن را  .»قتا�َهافاهّمَع ور

 .)آن را صحيح دانسته است آلبانيروايت كرده و 
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آن  بامداد (براي ادايِ اولِسل كند و در جمعه سرش را بشويد و غ هركس در روزِ«
لِجامع) برود تا به  به مسجدامام نيز دست يابد و خود را به او نزديك گرداند  يِ خطبه او

مسجد جامع  بيهوده نگويد، با هر قدمش (كه به سويِ و به او گوش فرا دهد و سخنِ
 .»ن را خواهد داشتآ هايِ شب روزه و قيامِ يك سال و پاداشِ دارد) عبادت برمي

س�مت كامل، و خداوند بقاي او را بر بهترين عمل  –من اين حديث را از پدرم 
من او را پاداش دهد و عاقبت ما و او و  خداوند به جايِ آموختم. –طولني گرداند 

 مسلمانان را نيكو گرداند. آمين. تماميِ

 :عملي مكتوب در عليين) 88
 :فرمود ص* پيامبر 

ّْن خمج أجمُه بأجِم للاّج للتمِى، وَ ، فّو�ةٍ �ِ ّْن بیِّه ّّطّهًمل ِم صالةٍ  مجَ ّْن خ«
َى ِياهُ  َ ظغوم  فأجمُه بأجِم للعّمِم، و صالة ع ممِم صالةٍ  ِم َُشتِح لرّضّ َ يَصبُه ِ

 .)آن را حسن دانسته است آلباني(به روايت از ابوداود و  ».بیَهما بّابم ف علّت�َ 
اش  ) نمازي واجب از خانهجماعت ر و با وضو براي (ادايِ، پاك و مطههركس«

در حال احرام است و كسي كه از منزلش  يك حاجيِ يِ هاو به انداز خارج شود، پاداشِ
تآن، او را از خانه بيرون نياورده باشد،  نماز چاشتگاه بيرون آيد و چيزي غيرِ انجامِ به ني
 اي به جا آورده باشد و يك نماز به دنبالِ كسي است كه عمره پاداشِ او همانند پاداشِ

 .»است »عليين«در اي  صورت نگيرد، نوشتهها  آن اي در بينِ بيهوده نمازي ديگر كه سخنِ

خويش  يِ هشود و به خواست آن نوميد نمي يِ هبزرگي كه گويند دعايِ) 89
 :رسد مي

 :فرمود ص* پيامبر 
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َى منَْت هبتانَهَ ِّ� بَُت َّن ف بطِن للوِ   ووَ و لّلوِن ِذ دَع  ُة ذیدعوّ « ِ َ� َ :
َى لهّجاَب لُ   ُ ـلظّلالَ�. فإنُّه ظ ُم ف شٍء قّ  ِ (به روايت از  ».ُْ يدُع بها رجلم �َل

 .)آن را صحيح دانسته است آلبانيترمذي و 
: بود كه گفت اين ،آن ماهي بود و دعا كرد يونس وقتي كه در شكمِ حضرت دعايِ«

هيچ  ،ستمكاران گشتم يِ رهجز تو نيست، تو پاك و منزّهي. من از زمي به حقّ هيچ معبود
هيچ چيزي نخوانده است مگر اين كه  انسان مسلماني اين دعا را هيچ وقت و در مورد

 .»داوند، دعايش را مستجاب كرده استخ

 :هدد دعا را توضيح مي استجابت حديثي كه چگونگيِ) 90

 :نقل كرده است كه فرمود صروايت شده كه از پيامبر  * از ابوسعيد خُدري 

ٍُ وَ بقطتعةِ « ٍُ يدعو ظیَس بإم َى معطاُه  ّا ّْن �َل ِ ٍُ ّى ِحدی مالٍث رح مْن یعَل ُ   ا: ِ
ا مْن يّدخموا ُ  ف لآلخمِة و دعوتُه و ّّ وِء ّثلهاِ َّ ا من يدفَع عَُه َّن لر ّّ ادب بخاري در ( ».ِ

 .)آن را صحيح دانسته است آلبانيمفرد، آن را روايت كرده و 
كند مگر  خويشاوندي نباشد، نمي يِ هرابط گناه يا قطعِ هيچ مسلماني، دعايي كه برايِ«

: يا اين كه دعايش مستجاب كند مورد (زير) را به او عطا مي اين كه خداوند، يكي از سه
دهد (و در آن جا متناسب با آن، به او نعمت  گردد يا آن را براي آخرتش قرار مي مي
 .»گرداند آن را از او دفع مي برد) يا اين كه بديي مثلِ اش را بال مي دهد و درجه مي

91 (شيطان محفوظ شدن از شرِّ در مورد: 

 :فرمود ص* پيامبر 

ُِ و« ِّ معوُذ باِ  لظعلت  ُِ ُِ و هلطانِه لظقدي ُِ �وجهِه لرِم  فإذل قاَل  ،َن لرّرتطاِن لرمّجت
آن را  آلباني(ابوداود آن را روايت كرده و  ».: حفَ  ّّ� هائَم لموىِ ذظهَ، قاَل لرّرتطانُ 
 .)صحيح دانسته است
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اش از  هميشگي اش و قدرت بسيار بخشنده بزرگ و وجود رم به خداوندب پناه مي«
روز، او  يِ هقي: بگويد خص، اين را بخواند شيطان ميشكه رجم شده. و هر وقت  شيطانِ

 .»از من حفظ شد
 :فرمود ص* پيامبر 

ُِ ل ِ ّْن قاَل ِذل خمَج ّْن بیّهِ « َى باِ ، يقاُل   توّهُت ع لِ ، َ حول وَ قّوةَ : �َِ ِ  ُ
َُ ظهَ رّرتطاُن فتقوُل ررتطاٍن آخمَ تَّ عَُه لحتنئٍذ: بفتَت ووقتَت ووديَت و بمجٍل : بت

َْ و ابن  ع�ّمهگونه كه  (ابوداود آن را با اسناد حسن روايت كرده، همان »وَ�؟قد ودَی و�

 .)بدان اشاره كرده است »حتفة األخيار«در  /باز 

ل كردم به او، هيچ : به نام خدا، توكّرفتن از خانه بگويدهركسي كه در هنگام بيرون «
: شود به او گفته مي در اين هنگام ،) اوتوانايي و نيرويي نيست مگر با (توانايي و نيرويِ

اين دعا) تو كفايت شدي و محافظت شدي و هدايت شدي و شيطان از او  يِ وسيله(به 
: با مردي كه هدايت شده و كفايت شده گويد شود پس به شيطان ديگري مي يدور كرده م

 .»كني)؟ اي (و با او چه كار مي ونهو محفوظ گشته است چگ

 :دعا فضل و بزرگيِ) 92
 :فرمود ص* پيامبر 

آن را  آلباني(به روايت از ابن ماجه و  .»ظیَس شءم م،مَى ع ل  هبتانُه َّن لّلعءِ «
 .)حسن دانسته است

»تر نيست گراميسبحان از دعا  هيچ چيزي براي خداوند«. 
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 :دعايي بزرگ بعد از بلند شدن از ركوع) 93

 سرِ وزي پشتر«روايت شده است كه گفت:  * از رفاعه بن رافع الزّرقي 

سمعَ اهللا « :ه سرش را از ركوع بلند كرد فرمودخوانديم. ايشان وقتي ك نماز مي صپيامبر

 :مردي گفت ،آن يِ ه، و در ادام»ملنْ محدهُ 

نا و« ا فيهربّ ا طيّبًا مباركً ا كثريً  ».لکَ احلمدُ محدً

 حمدي فراوان و پاك و مباركتو است  و حمد و ستايش فقط مخصوصِ !پرودگارا«
 .»در آن

 :كه پيامبر از نماز خارج شد فرمودوقتي 

؟« ُُ  »ِّن للّكّ
 (آن دعا) كه بود؟ يِ گوينده

 :فرمود ص. پيامبر آن شخص گفت: من

ُْ يلّبها مّوُل ظقْد رميُت بضعًة و«  .(به روايت از بخاري) ».مالمَ� �لًك يشّدرونها ميّه
ل، آن گرفتند تا ببينند كدامشان او سي و چند فرشته را ديدم كه از همديگر پيشي مي«
 .»نويسد را مي

كنند و با اين كارشان، اين  رفتن به سجده عجله مي نمازان برايِ ولي بعضي از پيش
 كنند. خوانند سلب مي سرشان نماز مي عظيم را از خود و آنان كه پشت فضلِ

 :بهترين دعا )94
اي «آمد و گفت:  صخدا  رسولِ مردي پيشِ«روايت شده كه گفت:  ز انس * ا
 :فرمود صپيامبر  »دعا بهتر است؟خدا كدام  رسولِ

 ».هِل لَ  لظعفَو ولظعافتة ف لّلنتا ولآلخمةِ «
 .»گذشت (ازگناهانت) و س�متي در دنيا و آخرت را از خداوند بخواه«
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پيامبر  »خدا كدام دعا بهتر است؟ اي نبي«گفت:  آن روز، دوباره آن مرد آمد و فردايِ
 :فرمود ص

فقْد  هِل لَ  لظعفَو ولظعافتَة ف لّلنتا ولآلخمِة فإذل معطتَت لظعافتَة ف لّلنتا ولآلخمةِ «
 .)گفته كه صحيح است آلبانيمفرد روايت كرده و  (بخاري آن را در ادبِ .»مفلتَت 

نيا و آخرت را از خداوند بخواه و هرگاه گذشت (از گناهانت) و س�متي در د«
 .»اي ت به تو داده شود، رستگار شدهس�متي در دنيا و آخر

 :بنده به پروردگارش ين حالتتر نزديك )95
 :فرمود ص* پيامبر 

 .(به روايت از مسلم) ».مقمُب ّا يلوُن لظعبُد ّن رّ�ِه و وَو هاجدم فأ،ُثول فتِه لّلعءَ «
»جده است بنده نسبت به پروردگارش در حالي است كه او در س نزديكترين حالت

 .»پس در آن، زياد دعا كنيد

 :قرض پرداختبازدعاي ) 96

معيني بسته بود و  وجه خود را در ازايِ آزاد كردنِ اي كه قرارداد به بنده * علي 
دهم كه : آيا كلماتي را به تو ياد نش شكايت نمود، گفتا ين و بدهكاريداو از  پيشِ

صبر  كوه يِ ههايت به انداز به من ياد داد كه اگر آن را بخواني و بدهي صخدا  رسولِ
 :و در ادامه گفت: بگو !.نمايد تو ادا مي باشد، خداوند، آن را به جايِ

ُى « ِّ مَ ْن حَ هَ �َ ظِ الَ  ِبَ ِ� فِ لبْ لرلّه  هَ ول
َ
َّ لِ ْض فَ  بِ ِ�ِ َِ ِْ م (ترمذي آن را  ».لکَوَ ْن هِ َه عْن 

 .)حسن دانسته است آلبانيوايت كرده و ر
نياز كن و) كفايت نما و با  �لت، مرا از حرامت (بيح يِ وسيلهتو خود به  ،خداوندا«

 .»نياز فرما خودت بي فضل و كرمت مرا از غيرِ
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 :خروس صدايِ شنيدنِ دعا در هنگامِ مستحب بودنِ) 97
 :فرمود ص* پيامبر 

ُْ صتاَ  لّليلةِ «  .(متّفقٌ عليه) .»أرول ّْن فضلِه، فإنّها رمْ  �لًك فاه ِذل همعّ
زيرا آن خروس، هرگاه صداي خروسي را شنيديد از فضل خداوند طلب كنيد، «
 .»اي ديده است فرشته

 :سختي و بيچارگي بد و رسيدنِ به خدا از قضايِ پناه بردنِ) 98

و درويشي  لهياز زيادي عا صرسول خدا «روايت شده كه گفت:  * از ابوهريره 
دشمنان (و ذليل شدن در مقابل آنان) به  بد و شاد شدنِ و از سختي و بيچارگي و قضايِ

 .»ردب خداوند پناه مي

 :ص پيامبر بيشترين دعايِ) 99
 :اين بود صبيشترين دعاي پيامبر «روايت شده كه گفت:  * از انس 

ُى رّ�َا آتَا ف لّلنتا حًََة و لرلّ «  .(متّفقٌ عليه) ».قَا عذلَب لّلارِ ولآلخمِة حًََة  ه
در دنيا به ما نيكي ده و در آخرت نيز نيكي عطا كن و  ،و اي پروردگار ما !خداوندا«

 . »دوزخ محفوظ دار ما را از عذابِ
 :پيامبر، قبل از رحلتش اين بود روايت شده است كه بيشترين دعايِ ل* از عايشه 

ُى ِّ� « ُْ معمْل عملُت و  معوُذ بهَ ّْن ّک ّالرلّه (به روايت از ترمذي و  ».ّْن ّک ّا ر
 .)آن را صحيح دانسته است آلباني
ام (و  آنچه كه انجام نداده ام و نيز از شرِّ آنچه كه انجام داده من از شرِّ ،خداوندا«

 .»برم دادم) به تو پناه مي نجام ميبايست ا مي

 :ت در دين خدااثبدعايي براي استواري و ) 100

 :فرمود صپيامبر * 
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آن را صحيح  آلباني(به روايت از ترمذي و  ».يا ّقلَّب لظقلوِب مّبْت قلَ ع ديَهَ«
 .)دانسته است

 .»مرا بر دينت ثابت و استوار فرما قلبِ ،قلبها يِ هاي گردانند«

 :شود آن، باز مي آسمان برايِ دعايي كه درهايِ) 101

نماز  صداشتيم با پيامبر « روايت شده است كه گفت: ب* از ابن عمر 
 :خوانديم كه يكي از حاضرين گفت مي

 ».مصتالً لُ  م،ُب ببً�ل، وللمُدِ  بثً�ل وهبتاَن لِ  بلمًة و«
است و سپاس و ستايش فراوان براي او و  تر بزرگ گمان از هر چيز بي ،خداوند«

 .»)و عصر (يعني هميشه گويم) در هر صبح خداوند پاك و منزّه است (و من تسبيح او مي
 :فرمود صپيامبر 

 »�َذل؟ِّن لظقائُل كمَة بذل و«
 »چه كسي بود كه چنين و چنان گفت؟«

 :. ايشان فرمودند»من، اي رسول خدا«شخصي از حاضرين گفت: 

َّةِ مُت لا، فّتْت لا عجب«  ».بولُب لْ
 .»ان براي آن (دعا) باز شداز آن تعجب كردم، درهاي آسم«

شنيدم، آن دعا را ترك  صو من از زماني كه آن حديث را از پيامبر «گفت: ابن عمر 
فاتحه  حرام و قرائتاة ةتكبير آنچه كه بينِ در قسمت /. (به روايت از مسلم »نكردم

 .)شود خوانده مي

 يِ هاگر به انداز حتّيكه مسجدي بسازد  ياي در بهشت براي كس خانه) 102
 :اي باشد پرنده جايِ

 :فرمود ص بر* پيام
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َّةِ « (به روايت از امام احمد و  ».ّْن ب� �َجًدل ورْو لفتِص قطاٍة ب� لُ  ُ  بیًّا ف لْ
 .)آن را صحيح دانسته است آلباني
خواره  سنگ جايي باشد كه يك مرغِ يِ هاگر به انداز حتّيهركس مسجدي بسازد «

 .»كند اي در بهشت بنا مي نهاو خا كند، خداوند برايِ گذاري در زمين مي براي تخم

گذاري  تخم ،كند و در آن خواره حفر مي سنگ يعني جايي كه مرغِ »مفحصُ قطاةٍ «و 

 نمايد. مي

 :قبل از نماز صبح سنّت نمازِ فضل و بزرگيِ) 103

 :فرمودص * پيامبر 

 .(به روايت از مسلم) ».ر�عّا لظفجِم خ�م َّن لّلنتا و ّا فتَها«
 .»يا و هر آنچه در آن است بهتر است) صبح از دنسنّت( دو ركعت نمازِ«

 صبح. قبل از نمازِ ت: نماز سنّيعني »ركعتا الفجر«و 

 :راتبه سنّت نمازهايِ ) فضل و بزرگي104ِ
 :فرمود ص* پيامبر 

ََّة: مر�ًعا قبَل لظّلهِم ور�عِّ�  لمنت عشةَ ر�عًة ف لموِى وّْن مابَم ع« لرلّتلِة دخَل لْ
(به روايت از  ».ر�عِّ� قبَل لظفجمِ بعدَوا ور�عِّ� بعَد للغمِب ور�عِّ� بعَد لظعراِء و

 .آن را صحيح دانسته است) آلبانينسائي و 
مداومت داشته باشد ز، رو هر كس كه بر خواندن دوازده ركعت نماز در هر شبانه«
د از آن و دو ركعت ظهر و دو ركعت بع : چهار ركعت قبل از نمازِشود بهشت مي وارد

 .»صبح عشاء و دو ركعت قبل از نمازِ مغرب و دو ركعت بعد از نمازِ بعد از نمازِ
او  اي برايِ ... مگر اين كه خداوند خانه«روايت ديگري از مسلم آمده است كه: و در 

 .»شود اي در بهشت برايش ساخته مي هسازد و يا، ... مگر اين كه خان در بهشت مي
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 :عظيم آن ظهر و پاداشِ سنّت نمازِ بزرگيِفضل و ) 105

 :فرمود ص* پيامبر 

ايت و(به ر ».مر�ٍع بعدوا، حّمُّه ل  ع لّلارِ  مر�ِع ر�عاٍ  قبَل لظّلهِم وّْن حافَ  ع«
 .)آن را حسن دانسته است آلبانياز ترمذي و 

ر ركعت بعد ) قبل از نماز ظهر و چهاسنّت هر كس بر (خواندن) چهار ركعت (نمازِ«
 .»گرداند دوزخ حرام مي ) او را بر آتشِاز آن، مداومت داشته باشد خداوند (سوزاندنِ

 :گناه بعد از انجامِ دو ركعت نمازِ فضل و بزرگيِ) 106

 :فرمود ص* پيامبر 

َى ِفَم لُ  « ُى �َّغفُم لَ  ِ ُى يصّ�، م ُم م ُى يقوُى فتّطهى (به  ». ُ ّا ّْن رجٍل يذنُب ذنبًا، م
 .)آن را حسن دانسته است آلبانيروايت از ترمذي و 

هيچ كسي نيست كه گناهي مرتكب شود سپس برخيزد و وضو بگيرد و بعد نماز «
 .»بخشايد كه خداوند، او را مي بخشش نمايد مگر اين بخواند و سپس از خدا طلبِ

 :در بهشت صهمراهي با پيامبر ) 107

 از تو«گفت:  صروايت شده است كه او به پيامبر  * از ربيعه بن كعب األسلمي 
 :فرمود صپيامبر  »خواهم كه در بهشت با تو باشم مي

 »مَو َِ� ذظهَ؟«
 »خواهي؟ ديگري هم مي آيا چيزِ«

 :فرمود صپيامبر  »خواهم فقط همين را مي«او گفت: 

جودِ  فأعّ� ع نفَهَ بلثةِ « َّ  .(به روايت از مسلم) ».لر
يدن تو با خود (در بهشت) ياري گردان زياد (در نماز) مرا براي همراه يِ هپس با سجد«

 .»كن
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 :العالمين  سجده براي خداوند رب فضل و بزرگيِ) 108

عملي كه او را وارد بهشت نمايد يا  يِ هروايت شده كه دربار * از ثوبان 
 :او فرمودند ود. ايشان در جواب بهسؤال نم صترين عمل نزد خداوند از پيامبر  محبوب

جودِ  علتهَ بلثةِ « َّ َّ رف ِ  فإنّهَ َ َُجُد ِ  هجدةً  لر عهَ لُ  بها درجًة وَح ى ِ
 .(به روايت از مسلم) ».بها عَهَ خطتئةً 

بري مگر اين كه خدا به  اي نمي خدا سجده كن زيرا براي خدا هيچ سجده زياد برايِ«
 .»كند با آن، يك گناه از تو پاك ميبرد و  ) تو را يك درجه بال ميآن، (مقامِ دليلِ

 :رمودف ص* پيامبر 

َى بَّب لُ  بها حًََة و« بها هیّئًة ورفَع ُ  بَها  عَهُ  �اّا ّْن عبٍد �َجُد ِ  هجدًة ِ
جودِ درجةً  َّ آن را صحيح دانسته  آلباني(به روايت از ابن ماجه و  ».، فاهِّثول َّن لر
 .)است
رد مگر اين كه خداوند با آن، برايش باي بِ خدا سجده كه برايِهيچ عبدي نيست «
برد. پس  اي بال مي ) او را درجهكند و (مقامِ نويسد و گناهي از او پاك مي اي مي حسنه

 .»خدا) سجده كنيد زياد (برايِ

 :چاشت فضل و بزرگي دو ركعت نمازِ) 109

 :فرمود ص* پيامبر 

َى « (به روايت از  ».لألّولب�َ  صالة و  َ : «قال».  مّولبم َ طافُ  ع صالِة لرّضّ ِ
 .)آن را حسن دانسته است آلبانيطبراني و 

 »ه اواب و بسيار توبه كننده باشدكند مگر كسي ك چاشتگاه مداومت نمي بر نمازِ«
 .»اوابين است و اين نماز، نمازِ«سپس فرمود: 
 :فرمود ص* پيامبر 
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آن را  آلباني(به روايت از بزار و  ».لّْب َّن لظغافل�ُْ تُ ـ ظَ ِْن صلّتَت لرّضّ ر�عّ�ِ «
 .)حسن دانسته است

 .»غاف�ن نوشته نخواهي شد يِ هاگر دو ركعت نماز چاشت بخواني از زمر«

 :شب قيامِ فضل و بزرگيِ )110

 :فرمود ص* پيامبر 

ُم �َأُل ِنى ف لرلّتِل رَاعةً « َى  ل ّْن م�ِم لّلنتا ولآلخمةِ لَ  خ�ً ، َ يولفقها رجلم �َل ِ
ُّ ملةٍ   .)(به روايت از مسلم .»معطاُه ِيّاُه وذظهَ 

 گمان در شب، ساعتي هست كه هيچ مسلماني در حالي كه خير و نيكي در امرِ بي«
كند مگر اين كه آن را به او عطا  به آن برخورد نمي ،خواهد دنيا و آخرت را از خدا مي

 .»در هر شبي وجود دارد و اين حالت كند مي
 :فرمود ص* پيامبر 

 عَش آياٍ  ف ملٍة بَّب ُ  قَطارم َّن لألجِم وّْن قَ «
َ
ّا فتها  لظقَطاُر خ�م َّن لّلنتا وَ مم

 وَ 
ْ
: ِقمم ينّ� ِم آخِم  حّت  آيٍة درجةً  َ، بلّل لرْ فإذل كَن يوَى لظقتاِّة يقوُل رّ�هَ ع ى وجلى

. يقوُل بهذهِ ع ى و جلى رلعبِد: ِلقبْض فتقوُل لظعبُد بتدهِ  يقوُل ل ُ  ّعهُ  آيةٍ  ُُ : يا رّب منَت معل
 َُ ََ َو بهذهِ لّلعت  .)آن را حسن دانسته است آلباني (به روايت از طبراني و ».لل

شود و  هر كس در هر شب كه ده آيه بخواند براي او يك قنطار پاداش، نوشته مي«
بيايد قيامت  و وقتي روزِ ،در اوست بهتر (و بيشتر) است قنطار از دنيا و هر آنچه

تا اين كه  »وان و با هر آيه يك درجه بال رو(قرآن) بخ«گويد:  پروردگارت (به او) مي
او  »بگير«: گويد خداوند عزّ و جل به او مي ،رسد داند مي وقتي به آخرين آيه كه مي

و تو داناتري (به اين كار از ) ا بگيرمدانم چه چيز ر (من نمي ،اي پروردگارم«گويد:  مي
 .»نگي و با اين دست نعمت را (بگير)با اين دست، جاودا«فرمايد:  . خداوند مي»من)
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 راستت، جاودانگي و با دست يعني با دست »اقبض«گفته است:  / و شيخ آلباني
 .چپت نعمت [بهشت] را بگير

 :شب با وضو بودنِ فضل و بزرگيِ) 111

 :فرمود ص* پيامبر 

َى قاَل لللهُ: ل ّْن باَ  طاوًمل باَ  ف شعارهِ �لهم« ُى لِفْم ظعبدکَ فال �َتتقُ  ِ رلّه
 .)با او موافقت كرده است آلباني(ابن حبان آن را صحيح دانسته و  ».فالٍن فإنُّه باَ  طاوًمل

اي در لباسش شب با او  وضو داشته باشد (و خوابش ببرد) فرشته ،هركس شب«
: گويد ه (قبل از آن)، آن فرشته ميشود مگر اين ك ماند و او از خواب بيدار نمي مي

 .»زيرا كه او، شب، با وضو بوده استات را ببخشاي  ف�ن بنده ،خداوندا
آن است كه به بدن  و معناي والشّعار، لباس يا چيزي غيرِ«است: و منذري گفته 

 چسبد [مث�ً لباس زير]. مي

كند و در نتيجه  پوشد و دعا مي كند و لباس مي و دعا ميخورد  غذا مي) 112
 :شود بخشيده مي

 :فرمود ص* پيامبر 

ُى قاَل: ل« ا م ًّ  ّْن م،َل طعا
ّ
ّّ� رزقَتِه ّْن ِِ� حوٍل ی مطعم� وذل لظّطعاَى ولمُدِ  لس

 ُِ ی اَل: لوّْن ظشَس مو�اً فق«، قاَل: »فَم ُ  ّا تقّدَى ّْن ذنبِه وّا تأّخمَ وَ قّوٍة 
ّ
لمُدِ  لس

ُِ للّوَب ورزقتَِه ّْن ِِ� حوٍل ّّ� وَ قّوةٍ  بَا� وذل م،  َى ّْن ذنبِه وّا تأخى  ».فِم ُ  ّا تقدى
در  »وما تأخر«سن دانسته است، به غير از زيادي آن را ح آلباني(به روايت از ابوداود و 

 .)دو موضع حديث
و ستايش، مخصوص خداوندي است  : سپاسهر كس غذايي بخورد و سپس بگويد«

و نيرويي كه اين غذا را به من خوراند و آن را روزي من گردانيد بدون (صرف) زحمت 
و هر كس اگر «و باز فرمود:  »شود او بخشيده مي يِ هگذشته و آيند ف من، گناهانِراز ط
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و  خدايي كه اين لباس را بر من پوشانيد سپاس و ستايش برايِ: لباسي پوشيد بگويد
روزي من گردانيد بدون (صرفيِ همن، گناهان گذشته و آيند ) زحمت و نيرويي از طرف 

 .»شود او بخشيده مي

 ذاكرين نوشته خواهد شد؟ يِ هچگونه شخص، در زمر) 113

 :فرمود ص* پيامبر 

م َن  جتًعا بّبَا ف لّسلبر�عّ�ِ  –صّ�  مو –ِذل ميقَ  لرمىُجُل مولُه َّن لرلىتِل فصلّتا «
با او  آلبانيآن را صحيح دانسته و  /(به روايت از ابوداود و امام نووي  ».لّسلبملِ  و

 .)موافقت كرده است
»جمع، دو ركعت نماز  هرگاه مرد، همسرش را در شب بيدار نمايد و با حواس

 .»شوند ذاكر نوشته مي مردان و زنانِ يِ هدر زمر –(يا به روايتي ديگر) بخواند  –بخوانند 

 :باشد شب مي قيامِ نيتي كه معادلِ) 114

 :فرمود ص* پيامبر 

ِّ ُه وّْن مت فملشَ « َب ُ  ّا يصبَح بّ حّت ُّه عتَُه بْ َن لرلّتِل، فغلَ وَو يَوی مْن يقوَى فتّص� 
صحيح آن را  آلباني(به روايت از ابن ماجه و  ».علتِه ّْن رّ�هِ  نوی و كَن نوُّه صدقةً 

 .)دانسته است
آن را دارد كه شب برخيزد و نماز  خوابش برود در حالي كه نيت كس به رخت هر«

بخواند ولي خواب تا صبح بر چشمانش غلبه كند، آنچه كه نيت كرده برايش نوشته 
 .»گردد پروردگارش مي او از طرف اي برايِ شود و خوابش، صدقه مي

 :نمازي به ارزش صد هزار نماز) 115

 :فرمود ص* پيامبر 
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ِّ �ف  ةم صال« ُِ صالةٍ َجدی مفضُل  َّ للَجَد للملَى وصالةم فتما هو ْن مظ  ف لهُ ِ
ُِ صالةٍ  آن  آلباني(به روايت از ابن ماجه و  ».فتما هولهُ  للَجِد للملِى مفضُل ّْن ّائِة مظ

 .)را صحيح دانسته است
»و يك من از هزار نماز در مسجدي ديگر غير از مسجدالحرام يك نماز در مسجد ،

 .»نماز در مسجدي غير آن، بهتر است نماز در مسجدالحرام از صدهزار

 :اشراق نمازِ فضل و بزرگيِ) 116

 :فرمود ص* پيامبر 

ُى قعَد يذبُم لَ   ّْن صّ� لرّصبَح ف جاعةٍ « ُى صّ� ر�عِّ�، كنْت  حّت م تطلَع لرّرمُس م
ةٍ ُ  بأجِم حَ  ّّ ٍة تا ّّ ٍة تا ّّ آن را صحيح دانسته  آلباني(به روايت از ترمذي و  ».ّجٍة وعممةٍ تا

 .)است
صبح را به جماعت بخواند سپس بنشيند و مشغول ذكر خدا شود تا  هر كس نمازِ«

اين كه خورشيد طلوع كند سپس دو ركعت نماز بخواند، اجري معادل با يك حج و 
 .»كامل خواهد داشت كاملِ كاملِ يِ هعمر

 :اسالم بزرگ اركانِ پاداشِ) 117

رسول  يك عرب صحرانشين پيشِ«روايت شده كه نقل كرد كه:  از ابو هريره * 
دهم به بهشت  مرا بر عملي كه اگر آن را انجام ،اي رسول خدا«آمد و گفت:  صخدا 

 :. پيامبر فرمود»بروم راهنمايي فرما

ُُ لرّصالَة للِّو�َة وتؤّدی لرّ كتعبُد لَ  َ « تصوُى َة للفموضَة وُشکُ بِه شیئًا وتقت
  ».ر�ضانَ 

واجب را  دهي و نمازهايِ او قرار نمي كني و هيچ چيزي را شريك خدا را عبادت مي«
 .»گيري رمضان را روزه مي پردازي و ماه فرض را مي آوري و زكات به جا مي
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گاه بر اين مقدار، چيزي  اوست، هيچ قسم به كسي كه جانم در دست«آن مرد گفت: 
 :فرمود ص. پيامبر »كاهم زايم و چيزي از آن نمياف مين

َّةِ  ّْن ّسُه منْ «  .(متّفقٌ عليه) ».فلتَلْم ِم وذل يَلَم ِم رجٍل ّْن موِل لْ
 .»ن مرد نگاه كندشود به اي بهشتي شاد ميهر كس از نگاه كردن به مردي «

 :جماعت حضور در نمازِ از فضايلِ) 118

 :فرمود صمبر ا* پي

ُْ وَ لرّضاظُّ�، فقورولِذل قاَل « �، فإنُّه ّْن ولفَق قوُ  لمّاُى: ِِ� للغضوِب علته قوَل : ّآ
 .(متّفقٌ عليه) ».فَم ُ  ّا تقّدى ّْن ذنبهِ ُِ  للالئلةِ 

الّنيُ ريِ املغضوبِ عليهمْ وغ«: نماز گفت اه پيشهرگ« زيرا  »آمني«: ، شما بگوييد»ال الضّ

اش بخشيده  گذشته فرشتگان همراه گردد تمام گناهانِ يِ هاش با گفت هر كس كه گفته
  .)10F1(»شود مي

جماعت نرود حاصل  اين فضل و بزرگي براي كسي كه به نمازِ ،و اي برادر مسلمانم
 گردد. واهللاُ أعلم. نمي

119 (زكات بيم دادن از ترك: 

 :فرمود ص* پيامبر 

َى جعَل  ُ حّق ّا ّْن رجٍل ُ  ّالم َ يؤّدی «  طوقًا ف عَقِه شجاعم مقمُع ووَو يفمى ّاِ  ِ
 �صدلقُه ّْن بّاِب لِ  ع ى و جلى » وَو يتّبعهُ َّهم و

َ
ُى قمم  : م

﴿ ََ ّ  َو ََ َِ ينَ ٱَ�ۡ ِ َّ  ُۡ ُِ ٰ تَٰ ْ ََ  ٓ َِما ََ ب َخلُا ُ ٱَ�ۡب َّ  ِ َۡضلِه ۖ  ۦِِن و ۡۡ ُِ ّ ّ  ر ََ ۡ  بَۡل ُهَا  ُِ ّ � ر ٗ�ۡ َخ ُهَا 
 ِ ا َ� َِ  ََ ّاقُا َُ ِ َسُع َٰمةِ� ٱيَاَۡم  ۦلُاْ  بِه �َِۡ آن را  آلباني(به روايت از نسايي و  ].180آل عمران: [ ﴾لۡ

 .)است 180 ي هآل عمران آي يِ هصحيح دانسته است و آيه سور

__________________ 
 گويند. مي »آمين«يعني فرشتگان هم در آن زمان  -1
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آن) را نپردازد مگر  آن (يعني زكات حقِّهيچ كس نيست كه مالي داشته باشد ولي «
اي (از شدت سمي بودن)  افعي كرك ريختهطوقي در گردنش و مار  ،اين كه از آن مال

. »نمايد مار تعقيبش مي نكند و آ آن فرار مي شود كه او از دست وجود آورده ميه برايش ب
 :عزّ و جلّ قرائت فرمود خداوند سپس مصداق آن را در كتابِ

خود بديشان عطا كرده است بخل  كه نسبت بدانچه خداوند از فضل و نعمتآنان «
 آنان خوب است و به سود كنند) گمان نكنند كه اين كار برايِ مال به در نمي (و زكاتورزند  مي

قيامت همان  شود. در روزِ آنان تمام مي آنان بد است و به زيانِ ايشان است بلكه اين كار برايِ
 .»شود اسارت بر گردن) ايشان مي (سنگينِ اند طوقِ چيزي كه بدان بخل ورزيده

 :ها و بيوگان يتيم كفالت فضل و بزرگيِ) 120

 :فرمود ص* پيامبر 

َِّة وَِذل« ُِ ف لْ ّبابِة و» منا َوًفُل لمتت َّ (به روايت از  .فّمَج بیَهماوَ لروُهطى َو مشاَر بار
 .بخاري)

و به  »ايم گيرد در بهشت، اين گونه ه مييتيمي را برعهد من و كسي كه سرپرستيِ«
 را گشود.ها  آن بينِ انگشت سبابه و مياني اشاره كرد و

 :فرمود ص* پيامبر 

اع ع لألر�لِة وللَِِ� ك« َّ ُِ  – قاَل  ومحَبهُ  –لِ  لجاوِد ف هشتِل لر ی َوًظقائ
ّ
 لس

ی َ يفطمُ و يفتُ  َ
ّ
ُِ لس  .(متّفقٌ عليه) ».ًرّصائ

دا مجاهد در راه خ گيرد همانند بيوگان و يتيمان را بر عهده مي كسي كه سرپرستيِ«
كسي است كه پيوسته هر  و همانند -: آن) گفت يِ هكنم كه (در ادام و فكر مي –است 

 .»گيرد داري كه هر روز، روزه مي زهگذراند و نيز مانند رو شب را به عبادت مي

 :فرزند فضل و بزرگيِ) 121

 :فرمود ص* پيامبر 
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َى ّْن مالٍث: ِذل ّاَ  لمٍَاُن « ٍُ  ةٍ صدقٍة جار  لنقطَع عملُه ِ ينّفُع بِه مْو وٍل  مو عل
ُ  صاظٍح يدعو
َ
 .(به روايت از مسلم) ». 

: شود مگر سه چيز سد و قطع مير اعمالش به پايان ميهرگاه انسان فوت كرد، «
او  صالحي كه برايِ شوند يا فرزند مند مي اي جاريه يا علمي كه ديگران از آن بهره صدقه

 .»دعا كند
 :فرمود ص* پيامبر 

َ  ِِنى « َى َ�عُ  وََجلى  َع ى  ل رََجةَ  ظََ�ْ اِظِح  رِلَْعبْدِ  للى َىةِ  ِف  لرصى َ
ْ
�ى  يَارَّب  :َ�تَُقوُل  لْ

َ
 َ�تَُقوُل  َوِذهِ  ِم  َ

ِّْغَفارِ  كَ  بِاْه ِ
َ
آن را حسن دانسته  آلبانيامام احمد و ابن ماجه و شيخ  (به روايت ».رََك  َول

 .)است
: اي گويد ب) ميبرد و او (با تعج را در بهشت بال مي صالح عبد يِ هدرج ،خداوند«

: به فرمايد او مي و خداوند در جوابِ »رسيده است؟ اين از كجا به من ،پروردگارم
 ي وسيلهبه «بيهقي آمده است:  . در روايت»تو بخشش فرزندت برايِ طلبِ ي وسيله
 .»تو فرزندت برايِ دعايِ

ه فرزندانشان را صالح تربيت نمايند تا به اين است كپس بر هر پدر و مادري لزم 
پدر و مادرش دعا كند  عظيم برسند و نيز شايسته است كه هر فرزندي برايِ اجر و پاداشِ

شناسانه به پدر  تواند حق ترين چيزي است كه يك فرزند مي زيرا اين كار، كمترين و ساده
 :فرمايد مي خداوند متعالو مادرش تقديم كند. 

ّبِ َوقُل ﴿ َماٱَّ ُِ ۡ�ََۡ  ��ٗ ِ� َصغِ ّ�عَا ََ َما   ].24اإلرساء: [ ﴾٢َك
آنان مرا از  گونه كه آنان را ببخشاي و رحمت كن همان ،اي پروردگارم :بگو«

 .»كوچكي تربيت نمودند

 :كسي كه چند دختر داشته باشد و آنان را تربيت كند فضل و بزرگيِ )122

  :فرمود ص* پيامبر 
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» ِّ ،  نى ُ  هتلً َّن لّلارِ ِّن لبَّ�  (متّفقٌ عليه و اين  ».َن للَاِ  �شٍء فأحََن ِمهنى
مسلم است لفظ، لفظ(. 

چند دختر شدن، آزمايش گردد و او به آنان نيكي كند  صاحبِ يِ وسيلههر كس به «
دوزخ  او حجاب و پوششي از آتشِ (و خوب، تربيتشان نمايد)، آن دختران، برايِ

 .»گردند مي

تُلِیَ «و  ن ابْ  : هر كس كه خدا او را آزمايش كرد.يعني »مَ

 :فرمود ص* پيامبر 

ُى مصابعهُ » منا َو ووَ  تبلَغا، جاَء يوُى لظقتاّةِ  حّت  تِ� رّْن عَل جا« (به روايت از  .و ض
 .مسلم)
روز شوند، هركس دو دختر داشته باشد و آنان را سرپرستي نمايد تا اين كه بزرگ «

و دو انگشت دستش را به هم : اين دوتاييم آيد و (در آن روز) من و او همانند قيامت مي
 .»چسباند

 اين دو انگشتيم. يد و من و او همانندآ قيامت مي : روزِيعني »ابعهُ أص ضمَّ  وَ  –أَنَا و هوَ «

 گفته است. /گونه كه امام نووي  دختر، همان : دو فرزنديعني »جاريتني«

مستمندي كه دو دخترش را حمل  زنِ«ت شده كه گفت: رواي ل* و از عايشه 
كرد، پيش من آمد و من به او سه عدد خرما دادم. او به هريك از فرزندانش يك خرما  مي

دهان خودش بلند كرد تا آن را بخورد ولي دو دخترش  داد و يك خرما را هم به سمت
آن  ست خود بخورد، بينِخوا آن خرما را از او خواستند پس او هم آن خرمايي را كه مي

آن  عملِحالِ اين زن مرا متعجب نمود در نتيجه  )دو تقسيم كرد (و به آنان داد تا بخورند
 :تعريف نمودم. ايشان فرمودند صخدا  رسولِ زن را برايِ

َّةَ «  .(به روايت از مسلم) ».ارِ للّ  ّنَ  بَها معّقَها مو – ِنى لَ  قْد موجَب لا لْ
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مل، : با آن عيا اين كه –وند، بهشت را براي او واجب گردانيده است گمان خدا بي«
 .»او را از دوزخ آزاد كرده است

 :پرورش دادن فرزندان بر عبادت فضل و بزرگيِ) 123

 :فرمود ص* پيامبر 

ُُ لُ  ف للِّه يوَى َ للى لي َهبعةم « َى للُّه  لّه  ف عبادةِ ...» ِ
َ
: شاب  ٍرأ ُْ  ل ِ  و ذبَم َّه

 .(متّفقٌ عليه) ».تعام

او نيست، آنان را  يِ هاي غير ساي هفت نفر هستند كه خداوند در روزي كه هيچ سايه«
 كند كه بر عبادت و از اين هفت نفر، جواني را ذكر مي »گيرد ... خود مي يِ هزير ساي

 ، پرورش يافته است.خداوند متعال

 :آن رزندان به حفظف قرآن و واداشتنِ حفظ فضل و بزرگيِ) 124

 :فرمود ص* پيامبر 

ُى يقوُل: : يا ر ُء صاحُب لظقمآِن يوَى لظقتاِّة فتقوُل ي« ّب، حلّه، فتلشُس تاُج لرِملِّة م
ُى يقوُل  ِملّةِ لر يا رّب زدُه، فتلشُس حلّة  ولر،ِ يا رّب  :م

ْ
 لرَض عَُه ف�ض عَُه فتقاُل ُ : ِلقمم

 .)با او موافقت كرده است آلباني(ترمذي آن را حسن دانسته و  ».و ت لُد بلّل آيٍة حََةً 
او را آراسته  ،: اي پروردگارمگويد آيد و قرآن مي با قرآن مي نشينِ قيامت، هم در روزِ«

 ،: اي پروردگارمگويد نهند، باز مي و بزرگواري ميكرامت  گردان و بپوشان، پس بر او تاجِ
: گويد شود و سپس مي او پوشانده ميبزرگواري به  كرامت و لباسِآن را بيشتر كن، پس 

شود. سپس به او گفته  پس خدا هم از او راضي مي ،از او راضي شو ،اي پروردگار من
 .»گردد اي به تو اضافه مي حسنهشود كه قرآن بخوان و بال رو و با هر آيه،  مي

 :رسد مؤمن به او مي هايي كه بعد از موت آن پاداش) 125

 :فرمود ص * پيامبر
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وللً صالاً للؤَّن ّْن عملِه وحََاتِه بعَد �وتِه: علماً علّمُه وٍشُه، و تُق ِنى �ّما يل«
شتِل بَاُه مْو  َّ  لً مجملُه، مْو صدقةً مهْ َْ تم�ُه، مْو �صتًفا ورمُه، مْو �َجًدل بَاُه مو بیًّا َبِْن لر

 آلباني(به روايت از ابن ماجه و  ».�وتهِ ِه و حتاتِه تلتقُه ّْن بعِد ّمخمجها ّْن ّاِ  ف صتّ 
 .)آن را حسن دانسته است

»علمي كه آن را رسد عبارتند از از مرگش به او ميمؤمن كه بعد  از اعمال و حسنات :
صالحي كه به جاي گذاشته باشد يا قرآني  به ديگران ياد داده و پخش كرده باشد، و فرزند

ماندگان  اي كه براي در راه بنا كرده باشد يا خانه كه به ارث گذاشته باشد، يا مسجدي كه
اش از  حيات و س�متي اي كه در زمانِ ساخته باشد يا نهري كه جاري كرده باشد يا صدقه

 .»ها بعد از مرگش به او خواهد رسيد ) اينمالش پرداخت كرده باشد؛ (اجر و پاداشِ

ر آن، صبر كرده كسي كه طفلي از دست داده باشد و ب فضل و بزرگيِ) 126
 :باشد

ام،  من دو پسر از دست داده«به ابوهريره گفتم: «* از ابوحسان روايت شده كه گفت: 
 »در مورد آنان به ما آرامش بخشد؟ كني تا برايم نقل نمي صحديثي از پيامبر پس آيا 

 :فرمود) ص. (پيامبر »آري«گفت: 

» ُْ تُص  ِصَغارُُو ِّ َىةِ  َدَع َ
ْ
حَ  َ�َّلَقى  لْ

َ
ُْ م بَاهُ  ُدُو

َ
وْ  - م

َ
بََو ْهِ  قَاَل  م

َ
ُخذُ  - م

ْ
وْ  - بِثَْو�ِهِ  َ�تَأ

َ
 �ِتَِدهِ  قَاَل  م

نَا آُخذُ  َبَما -
َ
ََِفةِ  م وْ  - يَتَََاَ   فَالَ  َوَذل مَْو�َِك  بَِص

َ
ُ  يُْدِخلَهُ  َحتى  - يَنَِّْ�  فَالَ  قَاَل  م َى بَاهُ  ل

َ
 َوم

َىةَ  َ
ْ
 .(به روايت از مسلم) ».لْ

) بهشت كوچك (اهلِ هايِ ميرند)، بچه مؤمنين (در اين دنيا كه مي كوچك هايِ بچه«
: پدر و يا اين كه گفت –كند  باشند. (وقتي كه) يكي از آنان پدرش را م�قات مي مي

اين  يِ هگونه كه من كنار همان -: دستش را يا اين كه گفت –لباسش را  –مادرش را 
درش را تا اين كه خداوند، او و پ –دارد  بر نمي و دست –گيرند ام مي لباس تو را گرفته

 .»(با هم) وارد بهشت گرداند
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ش با او ر: مردي كه پست شده كه او از پدرش نقل كرده كه* از معاويه بن قره رواي
 :فرمودند صآمد. پيامبر  مي صبود پيش پيامبر 

 »تّبُه؟«
 »دوستش داري؟«

ه را را به آن اندازه كه من اين بچ اي رسول خدا، خداوند، تو«او در جواب گفت: 
 :فرمودند پيدايش نشد؛ ايشان صپيامبر  مدتي نزدمرد . آن »دوست دارم، دوست بدارد

 »ّا فعَل لْ�ُن فالٍن؟«
 »كند (و چه طور است)؟ س چه كار ميپسر (كوچك) ف�ن ك«

 :به پدرش فرمود ص. پس پيامبر »اي رسول خدا او مرد«گفتند: 

َّةِ َ مّا تّب منْ « َى وجدتُه يتَلم  تأَت باباً ّْن مبولِب لْ  »؟کَِ
 آيي مگر اين كه او را منتظرِ بهشت نمي : به هيچ يك از درهايِت نداري كهآيا دوس«

 »خود خواهي يافت؟
ما،  يِ همهاوست يا براي  خدا آيا اين حالت، فقط مخصوصِ اي رسولِ«مردي گفت: 

 :ايشان فرمودند »چنين است؟

ُْ ُكّ ظِ بْل « اند و شعيب  (به روايت از احمد و حاكم و ذهبي آن را صحيح دانسته ».ل
 .)نيز گفته كه صحيح است

 .»شما (اين چنين) است يِ همه (خير) بلكه برايِ«

 :حمد در بهشت يِ هخان) 127

 :فرمود ص* پيامبر 

ُْ وَل عبِد�ِی؟ فتقورَِذل ّاَ  و« . فتقوُل: ُل لظعبِد قاَل لُ  لالئلِّه: قبضّ ُْ وَن: نع
ُْ مممةَ  . فتقوُل: ّاذل قال عبدی؟ فتقورونَ فؤلدهِ؟ فتقو قبضّ ُْ کَ ولهتجَع. دَ : َحَ روَن: نع
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 ل: فتقوُل ل ُ 
ْ
َِّة وـبَول ظعبدی بیّاً ف لظ (ترمذي آن را حسن دانسته و  ».وُه بتَت للمدِ مّ هَج

 .)با او موافقت كرده است آلباني
»ام را گرفتيد؟  نده: فرزند بويدگ ميرد خداوند به فرشتگانش مي ياي م بنده هرگاه فرزند

گويند: آري.  قلبش را گرفتيد؟ آنان مي يِ ه: ثمرفرمايد گويند: آري. خداوند مي آنان مي
د : تو را حمد و سپاس كرد و فرزنگويند من چه گفت؟ آنان مي يِ بنده: فرمايد خداوند مي

ام بسازيد و نام آن را  اي در بهشت براي بنده نه: خافرمايد ديگري خواست. خداوند مي
 .»حمد بنهيد ي هخان

 :ها و بالها صبر در هنگام مصيبت فضل و بزرگيِ) 128

 :فرمايد مي خداوند متعال* 

﴿ َّ يَُا َما  َّ ِ ََ ٱِ و ُ�ِٰ ب   لّ� ا َِ ۡ�ِ ِح ۡ بَِغ ۡجرَُه
َ

 ].10الزمر: [ ﴾١َ
 .»دشو حساب داده مي قطعاً به شكيبايان اجر و پاداششان بدونِ«

 :فرمود ص* پيامبر 

ُب ضتاءم «...   .(به روايت از مسلم) »َو لرصى
 .»و صبر نور و روشنايي است«

 :فرمود ص* پيامبر 

صابُّه ّسلءم لمؤِّن: ِْن مرَى ظیَس ذلکَ ألحٍد ِكُّه خ�م و عجباً أل�ِمللؤِّن منى م�مهُ «
 .(به روايت از مسلم) ». ُ  لءم صَب فكَن خ�لً مصابُّه ضّ  ِنْ شَِم فكَن خً�ل ُ  و

او، تمامش خير و خوبي است و اين (مزيت)، غير از  زيرا امورِ ،عجب از امر مؤمن«
شود و فراخي آسايش و  : اگر دچارِديگر وجود ندارد (و آن اين كه) مؤمن براي هيچ كسِ

رنج شود و بر آن صبر نمايد سختي و  او خير است و اگر دچارِ بر آن شكر نمايد برايِ
 .»او خير و خوبي است نيز برايِ

 :فرمود ص* پيامبر 
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ُه لبّلتُّ  بّلتُت عبًدل ّْن عباِدی �ؤًَّا فتمد� ع ّال : ِّ� ِذلِنى لَ  ع ى و جلى يقوُل «
ُه َّن للطايا و قوُل لرمىّب ع ى و جلى فإنُّه يقوُى ّْن �ضجعِه ذظهَ بتوٍى ول ّّ منَا قّتدُ  : تُه م

ُْ تموَن علتِه وعبدی َولبّلتُّه فأجمو (به روايت از احمد و  ».وَو صتتحم ل ُ  بَما بَّ
 .)آن را حسن دانسته است و شواهدي نيز دارد آلباني
ها)  مؤمنم را (با سختي اي از بندگانِ : من هرگاه بندهفرمايد خداوند عزّ وجلّ مي«

ام مرا حمد و ستايش نمود، آن  او را بدان آزمايش نمودهآزمايش كردم و او را بر آنچه كه 
خيزد  وابش برميخ روز همانند روزي كه مادرش او را پاك از گناهان به دنيا آورد از رخت

ام را (با ب�يي كه به او رسيده) گرفتار نموده و او  : من بندهفرمايد و پروردگار عزّ وجل مي
ه او گرفتار است و عباداتش همانند قبل نيست) ام پس شما هم (حال ك را آزمايش كرده

ت و آرامش بود ثبت نماييد (و س�مت و صح گونه كه در حالِ اعمالش را همان
 )ديام ثبت ننماي هايي را كه به دليل ب�يي كه من برايش فرستاده كوتاهي

وا لهُ «ب�يي كه به او رسيده.  يِ وسيلهگرفتارش نمودم به : يعني »قيّدتُ « كامَ كنتمْ  فأجرُ

اگر بيماري يا ب�يي كسي را از بعضي از عبادات باز : يعني »جترون عليهِ و هوَ صحيحٌ 

 د.ننويس داد برايش مي دارد، خداوند، آن عبادات را آن گونه كه اگر سالم بود و انجام مي
 :فرمود ص * پيامبر

ٍُ تصتبُه �صتبة فتقوُل ّا م�مُه لُ : ِنّا ِ  وِ« ا ّْن �َل ُى مجم� َّ نّا ِمِه رلجعوَن، لرلّه
َُ لُ  ُ  خً�ل َّهاف �صتشت َول َى مخل ُْ م خً�ل َّها ِ  .(به روايت از مسلم) ».خل

وند به آن امر هيچ مسلماني نيست كه مصيبتي به او برسد و آنچه را بگويد كه خدا«
مرا در  ،ديم؛ خداونداگر گمان، از آن خداييم و به سوي او برمي : بيفرموده يعني بگويد

اين كه خداوند (آن اين مصيبتم پاداش ده و چيزي بهتر از آن را برايم جايگزين نما، مگر 
ا برايش جايگزين در آن نباشد) ر حتّيچيزي بهتر از آن (كه نارا )زند و مصيبت را كنار مي

 .»نمايد مي
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 :دكن و اندوه از چيزهايي است كه گناهان را پاك مي حتّينارا) 129
 :فرمود ص* پيامبر 

َُ ّْن نصٍب َوَ وصٍب وَ « ََ مًذی وََ ّا يصتُب للَل ُّ وَ ح ٍن و ُّ و  ةِ لرّرو� حّت ََ ِ
َى  ّفَم لُ  بها ّْن خطاياهُ   .(متّفقٌ عليه) .»�رابها ِ

ي) هيچ هيچ سختي و بيماري و اندوهي (بر آينده) و غمي (بر گذشته) و (به طور كلّ«
نيست مگر اين كه  ،رود ي خاري كه در بدن مسلماني فرو ميراني و غمي و حتّت و نگاذي

 .»كند آن، گناهانش را پاك مي يِ وسيلهخدا به 
 :فرمود ص* پيامبر 

ُِ للالِء وِنى « َُ لْ لِء َّع عل ا لبّالعل ًّ ، فمْن رَض فلُه لرّمَضا ِنى لَ  ِذل محبى قو ُْ و
َّ ُ  و  .)با او موافقت كرده است آلبانيرمذي آن را حسن دانسته و (ت ».ّْن ه َ  فلُه لر

بزرگ است. هنگامي كه خداوند قومي  هاي بزرگ همراه آزمايشهايِ گمان پاداش بي«
كند و هر كس (بر آن آزمايش، صبر پيشه كند و)  را دوست بدارد، آنان را آزمايش مي

ي كند و) بر آن، ناراضي قرار  خدا را خواهد داشت و هر كس (بي راضي باشد رضايت
 .»اشد، نارضايتي خدا را خواهد داشتب

 :فرمود ص* پيامبر 

ّا علتِه يلَق لَ  و حّت   ولهِ ُل للالُء بالؤِّن مِو للؤَِّة ف جَدهِ و  ّاِ  وَ ي ل«
 .)(امام احمد آن را در مسندش آورده و ارناؤوط آن را حسن دانسته است .»ّْن خطتئةٍ 

شوند  جسمشان و مالشان و فرزندشان آزمايش مي يِ وسيلهمؤمن، پيوسته به  دزن مر«
 .»آنان نمانده است يِ هكنند در حالي هيچ گناهي بر ذم تا اين كه خدا را م�قات مي

اش را از دست داده و بر آن،  كسي كه بينايي فضل و بزرگيِ) 130
 :است صبركرده

 :فرمود ص* پيامبر 
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يت ابه رو( ».ةَ ِه فصَب عوّضُّه َّهما لَّْ تْ : ِذل لبّلتُت عبدی ببیبتَ قاَل  ِنى لَ  تعام«
 .از بخاري)

ام را با (گرفتن) دو محبوبش (يعني  : هرگاه بندهفرموده است خداوند متعال«
آن، بهشت را به او  چشمانش) آزمايش كردم و او بر آن، صبر پيشه كرد، من به جايِ

 .»دهم مي

 : دو چشمش.عنيي »حبيبتيهِ « و

 :رود در حالي كه گناهي بر او نيست بر روي زمين راه مي) 131

 :فرمود ص* پيامبر 

(امام احمد  ».يمش ع لهِم لألرِض ظیَس علتِه خطتئةم  حّت َو ّا ي لُل للالُء باظعبِد «
 .)روايت كرده و شعيب آن را حسن دانسته است »المسند«آن را در كتاب 

ت) بر روي قيبا موفّها  آن گردد تا اين كه (بعد از گذراندن يش ميپيوسته آزما ،عبد«
 .»در حالي كه هيچ گناهي بر او نيسترود  زمين راه مي
 :فرمود ص* پيامبر 

ٍُ يصتبُه «...  َى حّ  ل ُ مّا ّْن �َل بِه هیّئاتِه بما ت ى  ًذی ّْن �مٍض فما هولُه ِ
 .(به روايت از مسلم) ».ورقَها لرّرجمةُ 

شود مگر اين كه  و بيماريي و يا چيزي غير آن نمي حتّينارا هيچ مسلماني دچارِ«
 .»كند زد، گناهانش را از او جدا ميري يش را ميها برگ گونه كه درخت، خداوند، همان

 :خداوند گريه كردن از ترسِ فضل و بزرگيِ) 132

 :فرمود ص* پيامبر 
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َ یّمُع ِبارم ف يعوَد لرلُّ  ف لرّضِع و حّت  ل ِ  ْن خرتةِ لّلاَر رجلم بلى ُّج لََ ي«
 َُ َّه حسن و صحيح  :(ترمذي آن را روايت كرده و گفته است كه ».هشتِل لِ  َو دخاُن ج

 .)آن را صحيح دانسته است آلبانياست و 
شود تا زماني  دوزخ نمي آتشِ خداوند گريه كرده باشد وارد هيچ كسي كه از ترسِ«

خدا (كه بر  رد و غباري در راهبرگردد و هيچ گَ) چهارپايي به پستانش يِ هدكه شير (دوشي
 .»شوند جنّهم در يك جا جمع نمي نشيند) با دود شخص مي

 :فرمود ص* پيامبر 

َى للُّه  هبعة« ُُ لُ  ف للِّه يوَى َ للى ِ ُْ َو ذبَم ...» يللّه َو رجلم ذبَم لَ  خاماً : «َّه
 .(متّفقٌ عليه) .»ففاضْت عتَاهُ 

اونيست، زير  يِ هاي جز ساي را در روزي كه هيچ سايهها  آن هفت نفر هستند كه خداوند«
مردي كه «كند عبارت است از:  ن را كه ذكر ميو يكي از آنا »گيرد ... خود قرار مي يِ هساي

 .»آن) چشمانش پر از اشك گردد خداوند را به تنهايي و يگانگي ياد كند و (در اثرِ

 :به خوبي و خير زندگي كرد و به خوبي و خير نيز مرد) 133

 :فرمود ص* پيامبر 

قلُت: ّلتهَ �ّمد : يا للديَث ِم ِْن قاَلل قاَل م ... کفذبمَ  متاِ� رّ� ف محَِن صورةً «
 لألع؟ قلُت: ف لّلرجاِ  ولرِّفارلِ  وهعَديهَ قاَل، قاَل: رّ� و

ُ
ُُ للُ َُ �ّص  هباِغ ِفت

لروضوِء ف للُِموواِ  َولنّلاِر لرّصالةِ بعَد لرّصالِة وّْن طافْ  علتهنى عَش  ٍ� وّاَ  
هُ  ٍ� و ّّ آن را صحيح  آلباني(به روايت از امام ترمذي و  .»ًَن ّْن ذنو�ِه بتوٍى ولتُه م

 .)دانسته است
رد تا آن جا ديث را بيان كخداوند در نيكوترين صورت پيش من ظاهر شد ... [و ح«

ام.  در فرمانبرداري آماده به گوش و«گفتم:  ،محمد: اي كه گفت:] خداوند به من فرمود
درجات و  : در موردكنند؟ گفتم موردي با هم گفتگو ميفرشتگان در چه  : جهانِفرمود
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كامل گرفتن با وجود سختي و به انتظار نشستن از نمازي تا  كفّارات (گناهان) و وضويِ
كند و  نمازها مداومت ورزد به خير و س�مت زندگي مي گر؛ و هر كس بر انجامِدي نمازِ

روزي كه مادرش، او را به دنيا آورد پاك  ميرد و از گناهانش همانند به خير و س�مت مي
 .»ددگر مي و مطهرّ

دهد و بر آن، صبر  ست ميكسي كه عزيزي را از د فضل و بزرگيِ) 134
 :نمايد مي

 :ودفرم ص* پيامبر 

ُى يقوُل ل  تعام« ا ظعبدی للؤِّن عَدِی ج لءم ِذل قبضُت صفّتُه ّْن موِل لّلنتا م َّ  :
َّة َى لْ  .(به روايت از بخاري) ».لحتَبُه ِ

دنيا را بگيرم و او به  مؤمنم، عزيزي از اهلِ يِ بنده: هرگاه از فرمايد مي خداوند متعال«
من پاداشي جز  يد و راضي باشد)، براي او نزدكفايت كند (و بر آن صبر پيشه نماآن 

 .»بهشت نيست

: كسي كه يعني«وستش دارد؛ امام زبيدي گفته است : كسي كه او ديعني »صفيّهُ «و 

پسر و دختر و همسر و هر كسي كه  انسان، او را دوست دارد مانند پدر و مادر و فرزند
. شايد كساني كه براي خدا »اوستاو، وفات  انسان، او را دوست دارد. و منظور از قبضِ

 و اهللاُ أعلم.يكديگر را دوست دارند نيز شامل اين فضل و نيكي شوند. 

 :ين استغفارتر بزرگ )135

 :فرمود ص* پيامبر 

َهّغفاِر مْن تقوَل: ل دُ هتّ « ُى منَت رّ� ل َى منَّت، خلقّ� َومنَا ع عهِدَک  رلّه ِ َ� َ
، وّْن ّک ّا صَعُت مبوُء ظهَ ب وعِدکَ ّا لهّطعُت معوذبهَو مبوُء بذنَ، َعمّهِ عى

َى منَت  ّْن يوِّه  ّْن قالا َّن لّلهاِر �وقَاً بها فماَ  وَ «اَل: ق» فاِفْم م، فإنُّه َيغفُم لّسنوَب ِ
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َِّة وّْن قالا َّن لرلّتِل و قبَل   وَو ُ�وقنم بها فماَ  قبَل مْن يمس فهَو ّْن موِل لْ
َ
يصبَح ْن م

َّةِ   .(به روايت از بخاري) ».فهَو ّْن موِل لْ
تو پروردگار من هستي،  ،خداوندا«بزرگ استغفارها اين است كه بگويي: سيد و «

بر عهد و تا آن جا كه بتوانم من و اي  هيچ معبود به حقّي جز تو نيست، تو مرا خلق كرده
گناهم اقرار لطف تو بر خود و به  نعمت وتو هستم، و به  يِ ه) وعدتو و (به اميد پيمانِ

: فرمودبخشد مگر تو، و سپس  گمان هيچ كس گناه را نمي كنم پس مرا ببخشاي كه بي مي
قبل از اين كه  ،و هر كس در حالي كه به آن يقين دارد آن را در روز بگويد و همان روز

ه به شب شود فوت كند بهشتي خواهد بود و هركس، آن را در شب بگويد در حالي ك
 .»ح شود بميرد نيز بهشتي خواهد بودآن، يقين دارد و قبل از اين كه صب

 :نيك شدن عملِ يِ هخير و واسط شفاعت فضل و بزرگيِ) 136

 :فرمايد مي خداوند متعال* 

ن﴿ ٗة يَُ�ن ّ�ُ  ِّ ََ َِ َح َ�َٰعةا  َُ ۡع  َُ ا ۥ�َۡش َِ َۡ ِ ِّ َِصعب    ].85النساء: [ ﴾ف
) نيك گردد) نصيبي از (پاداشِ عملِ يِ همايد (و واسطهركس ميانجيگري پسنديده ن«

 .»آن خواهد داشت
 :فرمود ص* پيامبر 

 .(متّفقٌ عليه) »شفُعول تؤجُمولل«
 .»نيك شويد) تا پاداش بگيريد عملِ يِ ه(پسنديده) نماييد (و واسط ميانجيگريِ«

برآورده نمودن  خداوند و فضل و بزرگيِ مردم نزد محبوبترينِ) 137
 :مسلمانان اجاتيحتا

 :فرمود ص* پيامبر 

َحّب «
َ
  للىاِس  م

َ
ِ  ِِم َى ُْ  ل َْْفَعُه

َ
َىاِس، م َحّب  رِل

َ
ْ�َمالِ  َوم

َ
  لأل

َ
ِ  ِِم َى ورٍ  ل ، َعَ  تُْدِخلُهُ  ُسُ ٍُ ِل َْ �ُ 

وْ 
َ
ُُ  م وْ  ُبْمَ�ًة، َ�َْهُ  تَْلِر

َ
وْ  ِديًَا، َ�َْهُ  ََْقِض  م

َ
نْ  ُجوًع، َ�َْهُ  َُْطَمدُ  م

َ
ْ�ِشَ  َوأل

َ
عَ  م ٍخ  َّ

َ
 ِ   ِِ  م
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َحّب  َحاَجةٍ 
َ
ى  م

َ
نْ  ِِِ نْ  ِّ

َ
َُ  م ِِ َّ�ْ

َ
ِجِد، َوَذل ِ   م َْ ِِ  لرَْم ِجدَ  َ�ْع َْ ِم مْن ...» َشْهًمل لرَْمِديََِة، َ�

ُِ ف حاجِّه وَ «قاَل:   لو ُ  مّبت لُ  قدُّه يوَى تَ  يثّبّها حّت ّْن �ش َّع مختِه للَل
آن را حسن  »صحيح الجامع«در  آلبانيي و ابن ابي الدنيا و يت از طبران(به روا .»لألقدلىِ 

 .)دانسته است
 ترينِ براي مردم است و محبوبها  آن مردم نزد خداوند، سودمندترينِ ترينِ محبوب«

كني  دهي يا مشكلي از او رفع مي خداوند خوشحاليي است كه به مسلماني مي اعمال نزد
نمايي و من  نمايي يا گرسنگيي از او دور مي رايش پرداخت مياو ب يا قرضي را به جايِ

حاجت او بروم تا نيازش برآورده شود برايم خوشايندتر از  مسلمانم به دنبالِ اگر با برادرِ
تا آن جا كه  .»د النّبي] يك ماه اعتكاف كنم ...اين است كه در اين مسجدم [يعني مسج

به دنبال نياز او برود تا آن را برايش برآورده و هر كس كه با برادر مسلمانش «فرمود: 
قيامت] ثابت  لغزند [يعني روزِ نمايد، خداوند، قدم او را در روزي كه قدمها در آن مي

 .»نمايد مي
 :فرمود ص* پيامبر 

لّلنتا نّفَس لُ  عَُه بم�ًة ّْن بمِب يوِى لظقتاِّة  ّْن بمِب  ّْن نّفَس عْن �ؤٍّن بم�ةً «
هتُه لُ  ف لّلنتا هَت �َلماً  ّنْ �ّسَ لُ  علتِه ف لّلنتا ولآلخمِة وَ  ع ّعسٍ ّْن �ّسَ وَ 

 .(به روايت از مسلم) ».لُ  ف عوِن عبدهِ ّا كَن لظعبُد ف عوِن مختهولآلخمِة و
دنيا را از مؤمني برطرف نمايد، خداوند هركس كه اندوه و مشكلي از مشك�ت، 

 نمايد و كسي كه بر شخصِ آخرت را براي او برطرف مي هايِ اندوه مشكل و اندوهي از
گيرد و هر كس مسلماني  دستي، آسان بگيرد، خداوند در دنيا و آخرت بر او آسان مي تنگ

پوشاند و (خ�صه) مادام كه بنده به دنبال  را بپوشاند خداوند، او را در دنيا و آخرت مي
 .»ال ياري او خواهد بودنيز به دنب ياري برادرش باشد خداوند

 :راست گفت كسي كه اين شعر را سرودو 
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ـــــاسوَ  ـــــلُ الن ـــــوری أفض ـــــني ال ـــــن ب  م
 

اس حاجـاتٌ تقضی علـی يـده  رجلٌ    للنـّ
 

ـــد ـــومٌ و ق ـــت مكـــارمهممـــات ق  مـــا مات
 

ــومٌ و  ــاش ق ع ــواتوَ ــاس ام ــی الن ــم ف  ه
 

 خ�يق باشد آن كس مردم از بينِ افضلِ
 

 قهر خ�ي كه بر دستش روا گردد نيازِ 
 

 برفتند از جهان قومي وليكن ماند لطفش
 

 باخ�يق بودنزِ به افنايشدگرام وماندآن قومي 
 

بندگانش محبوب  عبدي را دوست بدارد او را برايِ ،هرگاه خداوند) 138
 :گرداند مي

 :فرمود ص* پيامبر 

َ  ِِنى « َى   ََبَارَكَ  ل
َ
َََعام َحبى  َِِذل َو

َ
َ  ِِنى  ِجْبِ َل  نَاَدى َ�بًْدل م َى َحبى  قَدْ  ل

َ
ِحبىهُ  فَُالنًا م

َ
 َ�تُِتّبهُ  فَأ

ُى  ِجْبِ ُل، َماءِ  ِف  ِجْبِ ُل  ُ�ََاِدى ُُ َى َ  ِِنى  لر َى َحبى  قَدْ  ل
َ
ِحّبوُه، فَُالنًا م

َ
ْوُل  َ�تُِتّبهُ  فَأ

َ
َماءِ  م َى  لر

ُ  َوُ وَضعُ 
َ
َقبُوُل   
ْ
ْوِل  ِف  لظ

َ
رِْض  م

َ
 .(متّفقٌ عليه) .»لأل

»گويد:  را دوست بدارد به جبرئيل مياي  تبارك و تعالي هر وقت بنده خداوند
پس جبرئيل هم او را  س تو نيز او را دوست بداردارد پ خداوند، ف�ن كس را دوست مي«

ست �ن كس را دوفخداوند، «دهد:  جبرئيل در آسمان، ندا سر مي سپس ،دارد دوست مي
دارند و در  آسمان، او را دوست مي نتيجه ساكنانِدر  »دارد پس او را دوست بداريد مي

 .»شود زمين نيز، دوستي و رضايت از او قرار داده مي ساكنانِ ميانِ

 :مردم نسبت به عبد تنيكي و محب فضل و بزرگيِ) 139

ذشتند و او را به اي گ بر جنازه«روايت شده است كه گفت:  * از انس بن مالك 
 :فرمود صپيامبر  »نيكي ياد كردند

 ».وََجبَْت «
 .»واجب شد«

 :فرمود صپيامبر اي ديگر گذشتند ولي او را به بدي ياد كردند.  سپس بر جنازه
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 ».وََجبَْت «
 .»واجب شد«

 :فرمود صپيامبر  »چه چيز واجب شد؟«گفت:  عمربن الخطّاب 

ُْ  َوَذل« مْنَتُّْ
َ
ُ  فَوََجبَْت  َخْ�ًل َعلَتْهِ  م

َ
َىُة،   َ

ْ
مْ  وََوَذل لْ

َ
ُْ م ل َعلَتْهِ  نَتُّْ ُ  فَوََجبَْت  َکّ

َ
ُْ  للىاُر،   ُّْْ

َ
 َوم

ِ  ُشَهَدلءُ  َى رِْض  ِف  ل
َ
 .(متّفقٌ عليه) ».لأل

آن مردي را كه شما به نيكي از او ياد كرديد، بهشت براي او واجب شد و آن مردي «
هدان دوزخ براي او واجب گرديد؛ شما شا را كه شما به بدي از او ياد كرديد، آتشِ

 .)11F1( »خداوند در زمين هستيد
صالح و نيكوكار  ،در اين حديث ترغيب و تشويق بزرگي است بر اين كه عبد، خود

آنان نيكوكار حقّ باشد و برادران مؤمنش را دوست بدارد و براي آنان، محبوب باشد و در 
عظيم از طرف پيامبر و اين بشار باشد و به آنان بدي ننمايد تا به اين شهادتزودهنگام  ت

 دست يابد.

 :كند خداوند، او را براي انتخاب كردن در روز قيامت دعوت مي) 140

 :فرمود ص* پيامبر 

__________________ 
البته نبايد اين حديث بر كسبِ رضايت خلق به هر قيمت، حمل گـردد. در ايـن جـا رضـايت خلقـي       -1

بينيـد يكـي از آنـان     د و چنـان كـه مـي   كننـ  مورد نظر است كه آنان هم رضايِ پروردگار را طلب مي
بوده است كه نياز به توصيف او در راضي شدن او به رضاي خدا نيسـت و بـديهي    حضرت عمر 

است كه رضايت يا نارضايتيِ آنان كه وقعـي بـه دسـتورات و خواسـت و رضـايت خداونـد متعـال        
ايد براي رضايت آنان كـار كـرد   نهند در خشنودي و ناخشنوديِ پروردگار، هيچ تأثيري ندارد و نب نمي

    پروردگار را در نظر گرفت در اين صورت اگر كساني باشند كـه بـه رضـايت بلكه فقط بايد رضايت
اند، آنان نيز از او خشنود خواهند بود و او مصـداقِ حـديث فـوق قـرار خواهـد گرفـت.        خدا راضي
 (مترجم).
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نْ « ِ  تََولُضًعا لرلّبَاِس  تََمكَ  َّ ى ُ  َدَعهُ  َعلَتْهِ  َ�ْقِدرُ  َوُووَ  َِ َى ةِ  يَْوىَ  ل َّ ِقتَا
ْ
ََالئِِق  رُُءوِس  َعَ  لظ

ْ
 لل

نْ  ُ�َّ�َهُ  َحتى  ىّ  ِّ
َ
َها َشاءَ  لِميَمانِ  ُحلَِل  م َُ با او  آلباني(ترمذي آن را حسن دانسته و  ».يَلْشَ

 .)موافقت كرده است
تواضع و فروتني در  قيمت) را به دليلِ فاخر و گران ) لباس(هايِهركس (پوشيدنِ«
و را ) آن توانا باشد، خداوند، او پوشيدنِكردن ه خدا ترك كند در حالي كه بر (تهي مقابلِ

زند تا او را مختار گرداند كه از هريك از  قيامت صدا مي خ�يق در روزِ در حضورِ
 .»خواهد بپوشد كه ميايمان  لباسهايِ

 :فروتني و نكوهش غرور فضل و بزرگيِ )141

 :فرمايد بندگان متواضعش مي * خداوند در مدحِ

﴿ ََ َُ ٱ تِۡل ْ ُ ٱ ّ� ُ  �ِخَرة ي  ََ يَن  ِّيِ ا ر َِ َعلُ ۡ�َ �ِ � ََ ُعلُّاٗ ُدو ِض ٱرِ� �
َ
ۚ وَ  ۡ� � اٗد َِ ََ وَ ِٰۡبَةُ ٱَو  ۡلَ�

 �َ ِۡ ُمّت  ].83القصص: [ ﴾٨رِۡل
تكبر و  گردانيم كه در زمين خواهانِ كسي مي يِ هآخرت را تنها بهر ما آن سرايِ«

طلبي و  مقام هايِ جويند (و دلشان از آلودگي فساد و تباهي نمياستكبار نيستند و 
 .»پرهيزگاران است (كار) از آنِ و تباهكاري، پاك و پالوده است و عاقبت طلبي شهرت

ن هم او را دوست دارند آنان، كه دوستشان دارد و آنا و باز خداوند سبحان در وصف
 :فرمايد مي

ّبافَهُ ﴿ َِ �ُ ۡۡ َو ُِ َ  ۥٓ ُ�ِّب ََ ِّلة   ذ
َ

ِ�َ ٱَ َ ِِ ُۡمۡؤ  ].٥٤ة: املائد[ ﴾ر
مؤمنين  ت دارد و آنان نيز او را دوست دارند آنان در مقابلِآنان را دوس... خداوند «

َ ﴿ . و»نرم و متواضعند... ََ ِلّة   ذ
َ

ِ�َ ٱَ ُۡمۡؤَِِ آنان متواضعند و با آن مهربان  : در برابرِيعني ﴾ر
 هستند.

 :فرمود ص* پيامبر 

َى رفعُه ل ُ «...  ا تولضَع محدم ِ  ِ  .(به روايت از مسلم) ».َّ
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) او را بال ي هكس  به خاطر خدا تواضع نكرده مگر اين كه خداوند (درج ... هيچ«
 .»رده استب

 :فرمود ص* پيامبر 

َّةَ «  .(به روايت از مسلم) ....»ّْن بٍب  ِف قلبِه ّثقاُل ذّرةٍ ّْن كَن  َ يدخُل لْ
 .»شود بهشت نمي اي، كبر و غرور در قلبش باشد وارد هذر يِ هكسي كه به انداز«

 :زير شرح داده و گفته است كبر و غرور را در حديث معنايِ صپيامبر 

 ».مُ  للّاِس َِ وّق طُم للرُِب بَ ل«
 .»مردم است و تحقير و خوار شمردنِحقّ  غرور، نپذيرفتنِ«

 »غمطُ الناس«آن و  يِ هاز گويندحقّ رد كردن و قبول نكردن : يعني »طرُ احلقبَ «و 

 دوزخ. بريم به خداوند از شرِّ پناه ميمردم.  : حقير شمردنِيعني
 :فرمود ص* پيامبر 

ُْ بأوِل لّلارِ « ََ مخُب  ُّ ع... م لٍظ ّ:   .(متّفقٌ عليه) .»َِّبٍ �ّل جوى
 تناورِ سنگ دلِ بسيار ستمگرِ :) هر انسانِاخبرتان نكنم از دوزخيان؟ (فرمود... آيا ب«

 .»با غرور و متكبر يِ هخرامند پرخورِ
 :فرمود صامبر * پي

َُ لُ  بِه لألرَض و بیََما رجلم يتب ُت يمش ف بمديِه قْد معجبّهُ «  ووَ نفَُه ف َ
 .(به روايت از مسلم) ».يّجلجُل فتَها ِم يوِى لظقتاّةِ 

هايش (كه  (اين گونه واقع شده است كه) شخصي متكبرانه و خودپسندانه در لباس«
) خويش گشته است (جمال و عظمت رود و محوِ مي آن را آراسته و تميز كرده است) راه

چنان) در  قيامت (هم اين حالت) او را به زمين فرو برده است و او تا روزِ و خدا (به دليلِ
 .»رود آن فرو مي

 :فرمود ص* پيامبر 
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َُّة فقاظْت وذهِ: يدخلِ� لّْباروَن وللِّّبوَن َوقاظَْت وذهِ لِ «  : يدخلِ� حّّجِت لّلاُر ولْ
: ا قالمَ �ى رُ وَ  –: منِت عذلِب معّذُب بهِ ّْن مشاُء ع ى وجلى لذهِ لرّضعفاُء وللَابُ� فقاَل لُ  

ِّ ولحدةٍ  : منِت رحِت َوقاَل لذهِ  –مصتُب بهِ ّْن مشاُء  ُُ بهِ ّْن مشاُء َور  ّْن بما مرح
 .(به روايت از مسلم) ».�لُؤوا
من  : ستمگران واردپرداختند؛ اين يكي گفت به مباحثهدوزخ و بهشت با همديگر «

شوند. خداوند به اين يكي  : ضعيفان و مستمندان وارد من ميو ديگري گفت ،شوند مي
و شايد گفت:  –دهم  من هستي و هركس را كه بخواهم با تو عذاب مي : تو عذابِگفت

: تو گري گفتو به دي -كنم،  ميمصيبت و ب�  تو دچارِ يِ وسيلههر كس را بخواهم به 
كنم و  بخشايم و رحمت مي تو مي يِ وسيلهمن هستي و هر كس را كه بخواهم به  رحمت

 .»پر خواهيد شد ،خود خاص افراد يِ هريك از شما به وسيله

142 (بهشت شود در مورد كسي كه خواست از دوزخ نجات پيدا كند و وارد: 
 :آيند ذكر كرد فرمود الزمان مي رهايي را كه در آخ بعد از آن كه فتنه ص* پيامبر 

لموِى ه ووَو يؤُّن باِ  وَ فلّأته َّیَّّ  محبى مْن ي ح َ  عِن لّلاِر و دخَل لَّْةَ  فمنْ «
ََ ِمهِ  ی طّب مْن يؤ

ى
 .(به روايت از مسلم) .»لآلخِم ومأِ  َِم لّلاِس لس

»مرگش در وقتي  بهشت گردد بايد هركس دوست دارد از دوزخ دور شود و وارد
خواهد كه مردم به  جزا ايمان داشته باشد و هركس مي سراغش بيايد كه به خدا و روزِ

آنان برود (و آنان را  او بيايند (و او را دوست داشته باشند) بايد او نيز به سويِ سويِ
 »)دوست بدارد

 درجات در آخرت، چيست؟) 143

: خداوند عزّ وجلّ كند فرمود در آنچه كه از پروردگارش روايت مي ص* پيامبر 
 :فرمود
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ُى قلُت: ّلتهَ وهعديهَ. فقال: ِذل صلّتَت قْل  ،�ّمديَا « ِّ� مهأظهَ فعَل لل�لِ   : لرلّه
: قال» فاقبضِ� ِمهَ َِ� ّفّونِ  وتمکَ للَِملِ  وحبى للَابِ� وِذل مردَ  بعبادکَ فَّةً 

الِى وِطعاُى لو ل« َّ (به روايت از  ».لّلاُس نتاىم ظّطعاِى ولرّصالُة بارلّتِل وّلرجاُ : ِفراُء لر
 .)آن را صحيح دانسته است آلبانيترمذي و 

هرگاه نماز «ام خداوند فرمود:  مانبرداري آماده: به گوش و در فرگفتم ،محمداي «
مستمندان را  ناپسند و دوستيِ اعمالِ خير و ترك من انجام اعمالِ ،: خداوندابگوخواندي 

تنه و آشوب اي كني مرا از ف فتنه خواهم، و هرگاه خواستي كه بندگانت را دچارِ ز تو ميا
آشكار «: و درجات عبارتند از«فرمود:  ص. سپس پيامبر »بگير (و محفوظ گردان)

ر شب، در حالي كه مردم در و نماز خواندن د(به ديگران) س�م و غذا دادن  نمودنِ
 .»خوابند

 :او باشد عادل و كسي كه در حكمِ مِفضل و بزرگي اما) 144

عدالت و بزرگيِ ارزش و منزلت بزرگي  خداوند به آن چنان مكان و شأنِ آن نزد
فرمايد آن مي رسيده است كه در مورد: 

قۡ ﴿
َ

ٓاْ ۖ َوَ ُُ ِِ  َّ ِ َ ٱِ �َ ٱُ�ِّب  َّ ُِ ِِ ۡۡ  ].9احلجرات: [ ﴾٩ رُۡم
 .»پيشگان را دوست دارد تاوند، عدالگمان خد و عدالت پيشه كنيد كه بي«

 :فرمود صمبر ا* پي

ِ ِنى « يَن يعدروَن ف لْمقَطَ� عَد لِ  تعام ع َّابَم ّْن نوٍر، ع يمِ� لرمّحر
ّ
ِن لس

ُْ و ُْ و ّاحِمه آن  آلباني(به روايت از مسلم و اين لفظ، لفظ نسائي است و  ».َورول مولته
 .)را صحيح دانسته است

بر منبرهايي از نور بر دست راست  خداوند متعالپيشگان در نزد  تگمان كه عدال بي«
شان و كارهايي كه بر عهده  اند كه در حكمشان و خانواده خداوند هستند و آنان كساني

 .»كنند ا رعايت ميدهند عدالت ر گيرند و انجام مي مي
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حقّ  اين امر فقط مخصوص ولي امر مسلمانان نيست بلكه واجب است كه پدر هم در
كسي كه داراي دو زن يا بيشتر است و نيز مدير در اداره و بين اهل بيتش و نيز فرزندان و 

 كارمندانش عادل باشد و در بين آنان عدالت را رعايت كند تا به فضل عظيم برسد.
 :فرمود صمبر ا* پي

ََ للى يللّ  هبعةم « ُُ لُ  ف للِّه يوَى  َى للّهُ  ه ُْ ف...»  ِ ُْ َِو ذبَم َّه  ».ّاىم عدلم  مّول
 .(متّفقٌ عليه)

ها  آن او نيست ي هاي غير از ساي هفت نفر هستند كه خداوند در روزي كه هيچ سايه«
كند عبارت است از  از آن ياد مي و اولين كسي كه »گيرد ... خويش مي ي هرا زير ساي

 .»امامي عادل«
 :فرمود ص* پيامبر 

َِّة مالمة « ُْ ذبَم وَ ...» موُل لْ  .(متّفقٌ عليه) ».ذو هلطاٍن ّقٍَ  ّّصّدٍ، �وّفِق «َّه
ت است از: و يكي از آنان، كه پيامبر از آن ياد كرد عبار »اند ... بهشتيان سه دسته«

 .»پيشه و بخشنده و توفيق يافته التسلطاني عد«

 :پرهيزگار در مورد عورت و شكمش انسانِ فضل و بزرگيِ) 145

خدا  يِ هاي غير از ساي فرمود در روزي كه هيچ سايه صامبر * يكي از هفت نفري كه پي
 :بارت است ازگيرد ع خويش مي يِ هرا زير سايها  آن نيست خدا

 .(متّفقٌ عليه) ...».جاٍل فقاَل ِّ� مخاف لَ  َو رجلم دعُّه ل�ممة ذلُ  َّصٍب و«
) دعوت نامشروع ب و زيبا او را (به كارِسو مردي كه، زني صاحب حسب و نَ«

 .»ترسم : من از خدا ميگويد كه كند ولي او مي مي
 :بهشتيان كه سه گروهند فرمود قبل در مورد در حديث ص* پيامبر 

ُم ذوعتالٍ وَ « ُم ّّعّف  .(به روايت از مسلم) ».عفت
 .»دامن و پارسا و عيالوار پاك يو انسان«
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 :فرمود ص* پيامبر 

َّةَ ِم ّا بَ� لتتِه وّا بَ�  ّْن ضمنَ «  .(به روايت از بخاري) ».رجلتِه مضمُن ُ  لْ
 دو پايش قرار دارد برايم ضمانت كند (كه با كسي كه زبانش و آنچه را كه در بينِ«

 .»كنم او تضمين مي گناه نكند) من بهشت را برايِها  آن

ا بنيَ حلييهِ «و   يعني زبانش. »مَ

 :اشدكسي كه عمرش دراز و عملش نيكو ب فضل و بزرگيِ) 146

 :فرمود ص* پيامبر 

آن  آلباني(ترمذي آن را حسن دانسته ولي  ».حََن عملهُ ُ� لّلاِس ّْن طاَل عممهُ وخ«
 .)را صحيح دانسته است

 .»ت كه عمرش دراز و عملش نيكو باشدمردم كسي اس بهترينِ«
 :روايت شده كه گفت * از ابوهريره 

ّ  ّْن قضاعةٍ  كنَ « محدوَما  ولهترهدَ  صا َّع رهوِل لِ  ، مهلمرجالِن ّْن ب�، 
َّةَ  فمميُت للؤّخَم َّهَما مدخَل قبَل  ومّخم لآلخُم هًَة، قاَل طلتُة بن عبتُد لِ : فأر ُت لْ

َّ  ،لرّرهتِد فّعّجبُت سظهَ َى  صظهَ رمهوِل لِ  ذبَم ذمْو  صفأصبتُت فذبمُ  ذظهَ رل
ّّة آَِف ر�عًة مْو بَذل و�َذل مظیَس قدصاَى بعد: «صفقاَل رهوُل لِ   ُه ر�ضاَن وَصّ� ه
َّةِ  َّ آن را صحيح دانسته  »الترغيب«در  آلباني(به روايت از احمد و  .»ر�عًة صالَة لر

 .)است
ايمان آوردند. يكي از آن  صقضاعه به رسول خدا  يِ هدو نفر از مردان بلي، از طايف«

ير افتاد. طلحه بن عبيد اهللا ال به تأخ(شهادتش) يك س .دو (در جنگ) شهيد شد و ديگري
و ديدم كه يكي از آن دو كه يك سال بعد  به من نشان داده شد: (در خواب) بهشت گفت

صبحِ ،ب كردمشهيد شده بود را قبل از ديگري وارد بهشت كردند، و از اين موضوع تعج 
سول خدا كه اين موضوع براي ر يا اين –عرض كردم  ص پيامبرآن شب، موضوع را به 
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لي رمضان را روزه گرفته : مگر غير اين است كه او بعد از اوذكر شد. ايشان فرمودند ص
 .»!خوانده است –سنّت  يا ف�ن و ف�ن ركعت نمازِ –و شش هزار ركعت 

 :نجات است يِ صدقه و اين كه صدقه در روز قيامت، مايه فضل و بزرگيِ )147

 :فرمود ص* پيامبر 

 .(متّفقٌ عليه) ».ورْو �رّق تممةٍ ِلتّقول لّلاَر «
) نصف خرمايي (صدقه دادنِ يِ وسيلهاگر به  حتّيخود را از دوزخ نجات دهيد «
 .»باشد

 بسيار كمي مانند اگر مقدارِ حتّيكند  : گاهي اوقات، عبد از دوزخ نجات پيدا مييعني
خرمايي صدقه داده باشد. نصف 

 :فرمود ص* پيامبر 

َى لظّطتُّب فإنى لَ  يّقبىلُها تممٍة ّْن بٍَب طّتٍب وّْن تصّدَ، بعدِل «  لِ  ِ
َ
َ يصعُد ِم

ُْ فلوىُه  ُى يمّ�تها رصاحبَها بما يمّ� محد   .(متّفقٌ عليه) ».تلوَن ّثَل لْبِل  حّت بتمتَِه م
پاك و  كه غير از مالِ –صدقه بدهد  ،ح�ل يك خرما از كسبِ يِ ههركس به انداز«

گيرد و  كند و با دست راستش مي خداوند، آن را قبول مي –رود  خدا نمي يشِح�ل پ
ه كنيد تا اين ك هايتان را پرورده مي ه اسبگونه كه شما كرّ كند همان سپس آن را پرورده مي

 .»گردد (آن صدقه) همانند كوهي مي

 .ه اسب استهمان كرّ »فلو«يك خرما، و  يِ ه: به اندازيعني »تمرةِ لعدلُ ا«و 

در حديث هفت نفري كه خداوند در روزي كه  صكساني كه پيامبر  ي ه* از جمل
 :گيرد عبارت است از خويش مي يِ هاو نيست آنان را زير ساي يِ هاي غير از ساي هيچ سايه

َُ شماُ  ّا تَفُق يمتَهُ  حّت فأخفاَوا  َورجلم تصّدَ، بصدقةٍ «  .(متّفقٌ عليه) ».َ تعل
 كند كه آن كس كه در سمت دهد و آن گونه آن را پنهان مي مياي  و مردي كه صدقه«

كند راستش انفاق مي چپ اوست نداند آنچه را كه دست«. 
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 :به ابوذر فرمود ص* پيامبر 

» 
ُ
ا محّب منى م َّ َى مرصدهُ  حًدل م ذوبًا يأت عى ملةيا مباذّر،  مْو مالثم عَدی َُّه ديَارم ِ

َى مْن مقوَل  ُى قاَل: » ف عباِدلِ  وَِذل و وَِذلليٍن ِ قلُت: ّلتَه » يَا مباذرّ «َومرلنَا بتدهِ م
ُُ لل: «وهعديهَ يا رهوَل لِ . قال َى ّْن قاَل وَِذل وأل،ثوَن و (متّفقٌ  ...».وَِذل ألقلّوَن ِ

 عليه)
ا حد ط� داشته باشم و يك ياُ كوه يِ همن دوست ندارم كه به انداز ،اي ابوذر«
ديناري از آن نزد من مانده باشد و مگر آن مقدار  حتّياكثر) سه شب بر من بگذرد و (حد

به : آن را چنين و چنان ماده كرده باشم مگر اين كه بگويمكه براي پرداختن قرضي آ
كار) اشاره  ك�مش به چگونگيِ و در اين حال با دست (در هنگامِ ،»بندگان خدا ببخشيد

. فرمود: »خدا رم اي رسولِادبه گوش و فرمان بر«گفتم:  ،»اي ابوذر«: رد. باز فرمودك مي
ن و آن چنين ا(در بهشت) كمترند مگر كسي كه بگويد اين چن ،آنان كه ثروتمندترند«

 .)(مالم را به اين و آن ببخشيد
 :فرمود ص* پيامبر 

وِء ولرّصدقةصَائُع للعموِف تق �صارَع « َّ ُِ خفّتا تطُْء ِضَب لرمّ  لر ّب وصلُة لرمّح
ُْ موُل للعموِف ف لآلخمةِ  موُل للعموِف ف لّلنتات  ُد ف لظعمِم َوّ، ّعموٍف صدقة و  ...». و

 .)آن را حسن دانسته است آلباني(به روايت از طبراني و 
كنند و  بد حفظ مي هايِ (انسان را) از افتادن در پرتگاه ،نيك هايِ كارها و حرفه«
كند و  رحم، عمر را زياد مي يِ هنشاند و صل پروردگار را مي ) خشمِ(آتشِ ،ينپنها يِ هصدق

خرت هم بر خير و خير و نيكي در دنيا در آ اي است و اهلِ هر كار خيري (خود)، صدقه
 .»نيكي خواهند بود

 :خدا شهادت در راه فضل و بزرگيِ) 148

 :فرمود ص* پيامبر 
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هتِد عََد لِ  هّت خصالٍ « َِّة َوُی  دفعةٍ ّول مغفُم ُ  ف : يرلرى ّْن  راو می ّقعدهُ ف لْ
ََّها خ�م َّن  ةُ وت وضُع ع رمهِه تاُج لروقاِر، لماقعذلِب لظقِب و أُّن ّن لظف ِع لأل،ِب وَ 

ا فتَها وَ  َّ  ».�رفُع ِف هبعَ� ّْن مقار�هِ لظعِ� وَّن للوِر  ُج لمْنِّ� وهبعَ� زوجةً   وّ لّلنتَا َو
 .)آن را صحيح دانسته است آلباني(ترمذي آن را حسن دانسته ولي 

 ».يغفُم ُ  ّْن دّهِ : «محدَ  ةِ رولي ِ  وَ 
شود، و  لين لحظه بخشيده مياو در او : گناهانِداردحقّ شهيد نزد خداوند شش «

ين ترس تر بزرگ شود، از قبر نجات داده مي بيند و از عذابِ جايگاهش در بهشت را مي
آن  شود كه هر ياقوت وقاري بر سر او نهاده مي ماند، تاجِ مي نرستاخيز) در اما روزِ (يعني

چشم  دنيا و هرچه در آن است ارزشمندتر است، هفتاد و دو همسر از حوريانِ از تمامِ
. »شفاعت كندتواند  هفتاد نفر از بستگانش مي او درخواهند آمد و برايِ درشت به ازدواجِ
لين لحظه از گناهان او در او«مد [در قسمت اول] چنين آمده است: حدر روايت امام ا

 .»شود خونش، بخشيده مي
 :فرمود ص* پيامبر 

ی نفِس بتدهِ َ يُ وَ «
ّ
ُُ محدم ف هشتِل ل ِ لس ُُ ف هشت ولل ُُ بمْن يلل َى لُ  معل لِه، ِ

 .روايت از بخاري) (به ».هٍَلرّم ُح ر ُح �ِ جاَء يوَى لظقتاّة، لرلّوُن روُن دٍى وَ 
»و  –شود  خدا زخمي نمي سوگند به كسي كه جانم در دست اوست هيچ كس در راه

آيد  قيامت مي مگر اين كه در روزِ –خدا به كسي كه در راه او زخمي شود آگاهتر است 
ك استسدر حالي كه رنگش رنگ خون (سرخ رو) و بويش بوي م«. 

 يعني جراحت. »ملْ كُ «

 :دفرمو ص* پيامبر 

َُّة، وّْن قاتَل ف هشتِل « ٍُ فولَ، ناقٍة وجبْت ُ  لْ ا ف ّْن جمَ  جمحً لِ  ّْن رجٍل �َل
رطَها نّها ت ُء يوَى لظقتاِّة بأِ َر ّا كنْت: رونَها لر ّعفملُن وفإ هشتِل لِ  مْو نلَب نلبةً 

 .)تبا او موافقت كرده اس آلباني(ترمذي آن را صحيح دانسته و  ».هَِكلْ 
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»هر مسلماني كه بر پشت گردد، و  خدا بجنگد، بهشت برايش واجب مي شتري در راه
ت و ب� و  هركس در راهتي بردارد يا دچار ب� و مصيبتي شود آن مجروحيخدا مجروحي

گ زعفران و : رنگ آن رنآيد قيامت مي ين حالت در روزِتر بزرگ مصيبت در بهترين و
 .»بوي آن همچون مسك است

 :فرمود ص پيامبر *

َى للى « ُّ ذنٍب ِ هتِد  با او موافقت  آلباني(ترمذي آن را صحيح دانسته و  ».ينَ يغفُم رلرى
 .)كرده است

 .»شود يد به غير از قرض، بخشيده ميشه گناهانِ تمامِ«

 :صمحمد ت شهيد از ام انواعِ بيان فراوانيِ) 149
 :فرمود ص* پيامبر 

ا ت« ؟عّدوَن لرّرهتَّ ُْ : قال». هشتِل لِ  فهَو شهتدم  َّل فيا رهوَل لِ  ّْن قُ : «قارو». َد فتُل
ت ًِذل ظقِنى « ّّ ُْ يا رهوَل ل ؟: «قارول». تلم لشهدلَء م ّْن قَُّل ف هشتِل لِ  فهَو «قال : » فمْن و

، و ، وَ  ّْن ّاَ  شهتدم ، وَ اَ  ف لظّطاعوِن فهَو شهّْن ّف هشتِل لِ  فهَو شهتدم ّْن ّاَ  ف تدم
 ».َو لظغم ُق شهتدم «قال: ». للطِن فهَو شهتدم 

 ،اي رسول خدا«. گفتند: »آوريد؟ ه كسي را شهيد به حساب ميخود چ شما در ميانِ«
در اين صورت شهداي «. ايشان فرمودند: »شهيد است ،خدا كشته شود هركس كه در راه

تفرمود: »اند؟ خدا آنان چه كساني پس اي رسولِ«. گفتند: »من كم خواهند بود ام .
»هركس كه در راه خدا بميرد شهيد  خدا كشته شود شهيد است، و هر كس كه در راه

هر كس به دليل طاعون بميرد شهيد است و  ابت� به بيماريِ است، و هر كس به دليلِ
ه در ك و كسي«و فرمود:  »بميرد شهيد است )شكم (مانند اسهال، شكم درد و ... بيماريِ

 .»شود نيز شهيد است آب غرق مي
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 :كسي كه شهادت را بخواهد فضل و بزرگيِ) 150

 :فرمود ص* پيامبر 

هادةَ « (به  ».هِ ِْن ّا  ع فملشلرّرهدلِء وَ  بصدٍ، بلّغُه لُ  َّازَل  ّْن هأَل لَ  لررى
 .روايت از مسلم)

 هايِ ه مقام و جايگاهشهادت را بخواهد، خداوند، او را ب هر كس صادقانه از خدا«
 .»خوابش بميرد ند با اين كه در رختارس شهيدان مي

 :فرمود ص* پيامبر 

ُْ تصبهُ  ّْن طلَب لرّرهادةَ «  .(به روايت از مسلم) ».صادقاً معطتها َو رْو ر
اگر  حتّيشود  آن) به او داده مي هركس صادقانه شهادت را طلب كند (مقام و ثوابِ«

 . »هم نرسد به شهادت

 شود. يعني ثوابش به او داده مي »أُعطيها«

 :دشمن در راه خدا ايستادن در مقابلِ فضل و بزرگيِ) 151

 :فرمود ص* پيامبر 

َِّة خ�م ر�اُط يوٍى ِف « ُْ َّن لْ هشتل لِ  خ�م َّن لّلنتا َوّا علتَها َو�وضُع هوِط محِد 
ا علتَهاَّن لّلنتا و  .(به روايت از بخاري) ».َّ

خدا از دنيا و آنچه در آن است بهتر است و  دشمن در راه روز ايستادن در مقابلِ يك«
نيا و آنچه در آن است نيكوتر جايگاه يكي از شما در بهشت به دليل شركت در جنگ از د

 .»است
 :فرمود ص* پيامبر 

ُِ يوٍى فتر�اُط يوٍى ف هش« ِّ متِل لِ  خ�م ّْن مظ ذي آن را روايت (ترم ».َن للَاِزلِ ا هولُه 
 .)آن را حسن دانسته است آلبانيحديثي است حسن و صحيح و  :كرده و گفته است كه
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) هزار روز در خدا از (صرف كردنِ دشمن در راه يك روز ايستادن در مقابلِ ارزشِ«
 . »آن بهتر است (عبادتي) غيرِ
 :فرمود ص* پيامبر 

ُُ هاعةٍ « (به روايت از  ».لظقدِر عََد للجِم لألهودِ  لةِ هشتِل لِ  خ�م ّْن قتاِى مف  �وق
 .)آن را صحيح دانسته است آلبانيبيهقي و 

»(در مقابلِ دشمن) يك ساعت ايستادن  جايگاهدر راه شب خدا از قيام (و عبادت (
 . »حجراألسود بهتر است در كنارِ

دشمن در راه  ايستادن در مقابل ثواب و پاداشِ اين حديث ع�وه بر دللت بر بزرگيِ
حجراألسود، با لفظ و مفهومش بر  قدر نزد شبِ آن از قيام و عبادت بودنِ تر بزرگ خدا و

حجراألسود داراي برتري و  قدر در كنارِ و عبادت در شبِكند كه قيام  اين، دللت مي
ت كردن ديگران نينجامد خاصي بر غير آن است به اين شرط كه به مزاحمت و اذي ويژگيِ

 لّ بزرگي نماز در مسجدالحرام (غير از شب قدر نيز) آشكار است.و إ
 :فرمود ص* پيامبر 

ی كَن ِْن ّاَ  جمی ملٍة خ�م ّْن صتاِى شهٍم وقتاِّه وَ ر�اُط يوٍى و«
ّ
علتِه عملُه لس

ّّانَ يعمُل َومجمَی علتِه رزقُه وَ   .به روايت از مسلم)( ».مَّن لظف
هاي آن، بهتر  شب يك ماه و قيامِ يِ هدشمن از روز بلِيك شبانه روز در مقا ايستادنِ«

داد (بعد از مرگش نيز) بر  اين عمل بميرد) اعمالي كه (در دنيا) انجام مي است و اگر (طي
يابد  خداوند) نيز ادامه مي رسد) و روزيش (از جانبِ گردد (و ثوابش به او مي او جاري مي
 .»ماند مي نقبر در اما يِ هو از شرّ فتن

قبر، خداوند، ما را از آن پناه دهد ... پس خوشا به حال  يِ هيعني فتن »الفتّان«و 

 توحيد و اس�م و ايمان. سپاهيانِ
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 :ميرد رويارويي با دشمن مي فضل و بزرگي كسي كه در حالِ) 152

 :فرمود ص* پيامبر 

ی ّاَ  �َملبطاً ِف هشتِل ل ِ «
ى
َى لس ُُ ع عملِه ِ يَه ُ  عملُه ِم يوِى  فإنُّه ُّ ّّتٍت �ّ

 .)آن را صحيح دانسته است آلباني(به روايت از ترمذي و  ».لظقبِ  لظقتاِّة و أُّن فَّةَ 
رويارويي با  شود مگر كسي كه در حالِ پايان زده مي اي بر عملش، مهرِ هر مرده«

شود و از  اده ميقيامت، رشد و نمو د خدا مرده باشد؛ كه او عملش تا روزِ دشمن در راه
 .»گردد قبر محفوظ مي يِ هفتن

 :خدا يك جنگاور در راه تجهيزِ فضل و بزرگيِ) 153

آورد و مردي شتري افسار شده «روايت شده كه گفت:  از ابومسعود انصاري * 
 : فرمود ص. پيامبر »من وقف) باشد خدا (از طرف اين شتر (براي جهاد) در راه«گفت: 

 .(به روايت از مسلم) ».وّةطة ناقٍة كّها �ئهبعما ظقتاّةِ ظهَ بَها يوَى ل«
آن،  قيامت خواهي داشت كه تمامِ ) اين شتر، هفتصد شتر در روزِبه دليل (بخشيدنِ«

 .»افسار شده است
مام يعني داراي خطام و خطام چيزي شبيه به ز »مخطوم«گفته است:  /امام نووي 

باشد؛ اين احتمال  ميز آن، پاداش هفتصد شتر : مقصود او مهار است. گفته شده است كه
نظر باشد و در بهشت به پاداش آن، هفتصد شتر  ظاهرش مورد هم وجود دارد كه معنيِ

گشت و گذار،  به او داده شود كه هريك از آن شتران، مخطوم و افسار شده باشد كه برايِ
هاي نجيب آمده است  اسب گونه كه در مورد شود همان هر جا كه خواست بر آن سوار مي

 .»ن احتمال قويتر است. و اهللا أعلمو اي
 :فرمود ص* پيامبر 

ن جّهَ  غزً ا« (به روايت از  ».لِه  ٍ� فقْد َِ لوْ ف هشتِل لِ  فقْد َِ ل َوّْن خلفُه ف م َّ
 .مسلم)
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»او  خدا تجهيز نمايد و نيز كسي كه به نيكي، جانشينِ هر كس جنگجويي را در راه
 .»اين است كه خود، جنگيده باشد اش باشد همانند ) خانواده(سرپرستيِ براي

 :كند زهايي است كه انسان را از دوزخ دور مييروزه از چ) 154

 :فرمود ص* پيامبر 

ا ف هشتِل لِ  بّعَد لُ  وجهُه عِن لّلاِر هبعَ� خم ًفا« ًّ  .(متّفقٌ عليه) ».ّْن صاَى يو
»هفتاد پاييز (يا  يِ هخدا روزه بگيرد، خداوند، او را به انداز هر كس روزي را در راه

 . »گرداند ) از دوزخ دور ميهفتادسال

 طي شده در هفتاد سال. مسيرِ يِ هيعني به انداز »سبعنيَ خريفاً «و 

 :فرمود ص* پيامبر 

ا ف هشتِل لِ  جعَل لُ  بیَُه َو بَ� لّلاِر خَدقًا بَما بَ� « ًّ ماِء ولألرِض ّْن صاَى يو َّ  ».لر
 .)آن را حسن دانسته است آلباني(به روايت از ترمذي و 

»دوزخ، گودالي به  او و بينِ خدا روزه بگيرد، خداوند در بينِ هركس روزي را در راه
 .»دهد بين آسمان و زمين قرار مي يِ هفاصل يِ هانداز

 :فرمود ص* پيامبر 

ُْ محدم َ لرّصائموَن يوَى لظقتاّةِ  ّ اُن. يدخُل َّهُ مّ رِنى ِف لَِّْة بابًا يقاُل ُ : ل« يدخُل ّعه
. يقاُل  ُْ ُْ مِلَق : ميَن لرّصائموَن؟ فتقو�وَن َيدخُل َُّه محدم ِ�وُ فإذل دخَل آخِ ُِ�و ُمو

ُْ يدخْل َُّه محدم   .فقٌ عليه)(متّ ».فل
داران در  شود كه روزه گفته مي ،»يانر«و گمان در بهشت دري هست كه به آن  بي«

رد (آن آنان با ايشان وا از شوند و هيچ كس غير روز قيامت از آن در، وارد (بهشت) مي
خيزند (تا از آن  داران به پا مي داران كجايند؟ پس روزه : روزهشود شود. گفته مي در) نمي

شود. پس هر وقت  آن در نمي بهشت شوند) و كسي غير از آنان با ايشان وارد وارد ،در
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تواند) از آن،  شود و ديگر كسي (نمي داران از آن در وارد شدند بسته مي روزه نفرِ آخرين
 .»وارد (بهشت) گردد

 :رمضان ماه يِ هروز) 155

 :فرمود ص* پيامبر 

ُِ ّْن صاَى ر�ضاَن ِيمانًا َولِ « َى ّْن ذنبهِ حتَابًا  ا تقدى َّ  .(متفقٌ عليه) ».فَم ُ  
»گناهانِ خدا روزه بگيرد تمامِ مان و خالص برايِاي رمضان را از رويِ هر كس ماه 

 .»شود اش بخشوده مي گذشته

 :شوال شش روز از ماه يِ هروز) 156

 :فرمود ص* پيامبر 

ُى لَ « ّّا ّن شّولَل كَن بصتاِى لّلومِ ّْن صاَى ر�ضاَن م  .(به روايت از مسلم) .»تبعُه ه
»لِرمضان را روزه بگيرد و سپس به دنبا هركس ماه ال را نيز روزه  آن، شش روز از ماهشو

سال، روزه گرفته باشد اين است كه كلِّ بگيرد مانند«. 

 :سه روز يِ هروز پاداشِ) 157

 :فرمود ص* پيامبر 

ُّ شهٍم صوُى لّلوِم كّهِ  صوُى مالمةِ «  .(متّفقٌ عليه) ».ميّاٍى ّْن 
 .»سال است كلِّ يِ ه) روزاداشِ(پ ) هر ماه همانندسه روز (وسط يِ ه(پاداش) روز«

 يِ روزِ عرفه روزه :)158

 :عرفه سؤال شد. ايشان فرمودند روزه گرفتن در روزِ در مورد ص* از رسول خدا 

ََة للاضتةَ « َّ  .(به روايت از مسلم) ».للاقتةَ وَ  يلّفُم لر
»كند سال گذشته و آينده را پاك مي گناه«. 
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 :عاشورا روزِ يِ هروز) 159
سؤال شد. ايشان در جواب  عاشورا روزه گرفتن در روزِ در مورد صخدا  رسولِ * از
 :فرمودند

ََة للاضتةَ « َّ  .(به روايت از مسلم) ».يلّفُم لر
 .»كند گذشته را پاك مي سالِ گناهانِ«

 :دار افطار دادن به روزه فضل و بزرگيِ) 160

 :فرمود ص* پيامبر 

ُِ شیئًاّْن فّطَم صائًما كَن ُ  ّثُل م« (ترمذي آن  ».جمهِ َِ� منُّه َ يَقُص ّْن مجِم لرّصائ
 .)هم با او موافقت كرده است آلبانيرا روايت كرده و گفته كه صحيح است و 

او به هيچ  گيرد و اجرِ او پاداش مي يِ هداري افطاري دهد به انداز هر كس كه به روزه«
 .»دار كمتر نيست روزه وجه از اجر و پاداشِ

 :قدر عبادت در شبِ فضل و بزرگيِ )161

 :فرمود ص* پيامبر 

ُِ ّْن قاَى ملَة لظقدِر ِيماناً َولِ «  .(به روايت از مسلم) ».فَم ُ  ّا تقّدَى ّْن ذنبهِ حتَاباً 
اش  گناهان گذشته قدر را از روي ايمان و خالص براي خدا عبادت كند تمامِ هركس، شبِ«

 .»شود بخشيده مي

 :حج و عمره فضل و بزرگيِ) 162

 :فرمود ص* پيامبر 

َّةللّج للبا وَ رَما بیَهمَ  لظعممُة ِم لظعممةِ بّفارة« َى لْ (به روايت از  .»وُر ظیَس ُ  ج لءم ِ
 .مسلم)
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مقبول، پاداشي جز  آن دو است و حج مابينِ گناهانِ يِ هديگر كفّار يِ هاز يك عمره تا عمر«
 .»بهشت ندارد

 :ذي حجهاول ِ ر ده روزِصالح د عملِ) 163

 :فرمود ص* پيامبر 

يع� ميّاِى عِش ذی  –ّا ّن ميّاٍى لظعمُل لرّصاظُح محّب ِم لِ  فتهنى ّْن وذهِ لأليّاِى «
ْهاُد ِف ل َوَ «هاُد ف هشتِل لِ ؟ قال: ِْ ل َوَ «لْهاُد ِف هشتِل لِ ؟ قال:  َقارول: وَ » للّجةِ 
َى هشتِل  ُْ يمجْع ّْن ذظهَ �شءٍ رجًال خمَج بَفَِه و لِ  ِ ُى ر  .(به روايت از بخاري) ».ّاِ  م
»ام  صالح در آن، پيشِ عملِ امي نيست كه انجامِهيچ ايخداوند، محبوبتر باشد از اين اي– 

هيعني ده روز (اوحتّي«گفتند:  »ل) ذي حج حتّيفرمود:  »خدا هم؟ جهاد در راه جهاد در راه 
هيچ يك  خود خارج شود و خدا) با جان و مالِ جهاد در راه مگر اين كه كسي (برايِ ،ا همخد

 .»از آن دو را باز نگرداند





 
 
 

 گرداند : دوري از آن چه كه اعمال انسان را باطل ميبابِ

164 (خداوند، آن را همچون ذرگرداند نده در هوا ميپراگ غبارِ ات: 

 :فرمود ص* پيامبر 

ت يأتوَن يوَى لظقتاِّة بََاٍ  مّثاَل تهاّةٍ ّاً ألظف� مقول« ّّ ، بتضاً فتجعلَها لُ  ّْن م
، ووباًء  ُْ ُْ وّْن جَتل ُْ ِخولنل ا ِنّه ّّ ُْ ذوَن َّن لرلّتِل بما تأخذوَن وَ  أخَّثوًرل، م َّه رِ

انسته آن را صحيح د آلباني(به روايت از ابن ماجه و  ».نّهِووال بمتارِى لِ  لِ قوىم ِذل خلوْ 
 .)است
»هزاران قوم از امه (زياد) و سرزمين مكّ يِ ههايي به انداز قيامت نيكي من در روزِ ت

گرداند اما  نده ميدر هوا پراگ ،غبار اتآورند ولي خداوند، آن را همچون ذر نوراني مي
ما شما هستند و آنچه را (از اعمال نيك و عبادات) كه ش يِ هشما و از عشير آنان برادرانِ
گيرند ولي آنان قومي هستند كه هرگاه خود را با  گيريد آنان هم از شب مي از شب مي

 .»دهند شكنند و آن را انجام مي مي آن را يابند حرمت خود تنها مي محارمِ

 :قيامت چيزانِ روزِ مفلسان و بي) 165

 :فرمود ص* پيامبر 

ا للفلُس؟« َّ لَس ّْن ِنى للف: «َُ ُ  وَ ّّاَع، فقالللفلُس فتَا ّْن َ دروقارو: » متدروَن 
َُ وذل َوقذَف وَذل وم،َل ّاَل وَذل  ت يأت يوَى لظقتاِّة بصالةٍ وَصتاٍى َوزًٍة َو أِت قْد شّ ّّ م

ْن حََاتِه وَ ضَب وذَ وَهفهَ دَى وَذل وَ  ِّ وَذل ّْن حََاتِه فإْن فَتْت حََاتُه ل فتُْعطى وَذل 
ا علتِه قبَل مْن يُ  َّ  قض 

ُ
ُْ م ُى ُط فُط خَذ ّْن خطاياو (به روايت از  ».مَ  ِف لّلارِ محْت علتِه م

 .بريم به خدا از دوزخ) و پناه مي –مسلم 
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ي است كه مفلس در بين ما كس«گفتند:  »چيز كيست؟ دانيد كه مفلس و بي آيا مي«
ر من كسي است كه د تگمان مفلس ام بي«: ايشان فرمودند »پول و مالي نداشته باشد

آورد در حالي كه يكي را دشنام داده، به آن ديگري  قيامت، نماز و روزه و زكات مي روزِ
يكي ديگر را ريخته و آن ديگري را زده است  اين يكي را خورده، خونِ تهمت زده، مالِ

شود و اگر قبل از اين كه حقوقي كه بر  او داده مي از حسناتها  آن پس به هريك از
ود و ش آنان برداشته و به او اضافه مي هايش تمام گردد از گناهانِ اوست ادا شود، نيكي

 .»شود سپس به دوزخ انداخته مي

 :الناس چيستحقّ : راه نجات پيدا كردن از پس اگر كسي پرسيد) 166

 :مودفر ص: پيامبر شود * در جواب گفته مي

وَى قبَل مْن َ يلوَن مألختِه ّْن عمضِه مْو شءم فلتّتلّلُه َُّه ل ّْن كنْت ُ  ّللمة«
، ِن كَن ُ  عملم صديَارم وَ  ُم ُْ يلْن ُ  حََا م حم مخَذ َُّه بقدِر ّللمِّه وَ ـاظَ درو ِْن ر

 .(به روايت از بخاري) ».صاحبِه فتمَل علتهِ مخَذ ّْن هیّئاِ  
مؤمنش يا چيز ديگري به او ظلم كرده است بايد امروز  هر كس كه در مورد آبروي برادرِ«

اين  (در اين دنيا) قبل از اين كه دينار و درهمي نباشد، از او ح�ليت بطلبد (زيرا در غيرِ
 ظلمي كه مرتكب شده است از اعمالِ يِ هصالحي داشته باشد به انداز صورت) اگر عملِ

شود) و اگر هم عمل  شود (و به شخصي كه به او ظلم كرده اضافه مي صالحش برداشته مي
و به او اضافه شود  كسي كه به او ظلم شده برداشته مي د از گناهانِنيكي نداشته باش

 .»گردد مي
 :فرمود ص* پيامبر 

ِّ  يقاَد رلّراةِ  حّت  لقوَ، ِم موِلَها يوَى لظقتاّةِ نى للؤدّ « (به  ».لظقمنَاءِ  لرّراةِ  نَ لْلتاِء 
 .روايت از مسلم)
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ن، باز خواهيد گرداند آن گونه كه آ قيامت به صاحبانِ حقوق را در روزِ حتماً تمامِ«
 حساب) باز داشته خواهد شد (و به جايِ دار (برايِ شاخ شاخ از گوسفند بي گوسفند حتّي

 .»قبول نخواهد بود) آن، قابلِ
اي  خدا توبه كني و آنچه را كه به ظلم گرفته اين گونه است كه به درگاه ،و ح�ليت

كه  است صسوه و نمونه براي تو در اين كار، پيامبر ين اُتر بزرگ باز گرداني و بهترين و

َِ ﴿ :فرمايد خداوند در مورد او مي ََُسا  �ِ ۡۡ لَُ�  ََ ۡد َ� َۡ ِ ٱّل يَرُۡجاْ   َّ  ََ َِّمن َ� ة  ر ََ َِ ۡسَاةۚ َح
ُ

َ
َ ٱ َۡامَ ٱوَ  َّ َ ٱَوَذَكَر  �ِخرَ ٱ َۡ َّ  ��ِٗ  ].21األحزاب: [ ﴾٢َكث

 خدا برايِ پيغمبرِ) پندار و گفتار و كردارِ يِ هيي در (شيوزيبا مشق و الگويِ سر«
خدا  سه ويژگي باشند) اميد به خدا داشته و جويايِ كساني كه (دارايِ شماست، برايِ

 .»ندباشند و خدا را بسيار ياد كن
ش برگرفته از او كه خُلق و خوي صپيامبر  تواضع و فروتنيِ پس نگاه كن به كمالِ

كسي را (به ظلم) نگرفت و به هيچ كس تعدي و  كسي ظلم نكرد و مالِقرآن بود پس به 
خدا را او را از اين كه  عظيمِ ذيل، ترسِ اين، در حديث درازي نكرد و با وجود دست

 بر او باشد كه آن را ادا نكرده باشد ببين:ي م�قات كند و حقّ
كه در دست بدر با چوبي  جنگ در روزِ ص* روايت شده است كه رسول اهللا 

در حين اين كار به سواد بن غزيه  .كرد هاي اصحابش را براي نماز تنظيم مي داشت صف
و با آن چوب، براي عقب (كه از ديگران جلوتر بود رسيد  –النجارحليف بني عدي بني –

 :او به شكمش زد) و به او فرمودراندن 

َولظعْدِل فأقدِ�. ّق ه لُ  بالقْد بعثفقاَل: يا رهوَل لِ  موجعّ� و». يا هولدُ  هّولِ «
َُ رهوُل لِ  عْن  ا : «فقالبطَُه  : فاعَّقُه فقّبَل قاَل » دْ هّقِ لِ : «بطَِه فقاَل فِر حلهَ ع َّ

ا تمی، فأردُ  مْن يلوَن آخِ قاَل » وَذل يَا هولُد؟ َّ ُم لظعهِد بهَ مْن يمسى : يا رهوَل لِ ، حَض 
کَ. فدع ُ  رهوُل ل ََ ی ج َِ روايت  »الكبير معجم«(طبراني آن را در  .» �ٍ  صِ .ج

در تحقيقش بر اين حديث گفته  آن را حسن دانسته و »باسم الجوابره«كرده و دكتر 
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اند و  را عبدالرزاق و بغوي روايت كرده: آن گفته است »اإلصابة«است: حافظ ابن حجر در 
چنان كه در »الكبير«را در . و طبراني آن »زاق حسن است ولي مرسلعبدالرّ اسناد ،

 آن، همه ثقه و قابلِ : رجالِروايت كرده است و هيثمي گفته كه آمده »مجمع الزّوايد«

معرفة «روايت شده كه أبونعيم آن را در  اطمينانند. اين حديث از طريق ديگري نيز

حابة  .»نمايد مي »حسن لغيره«. پس مجموع اين روايات، حديث را آورده است »الصّ

مرا به درد  ،خدا اي رسولِسواد گفت:  ،برو و) در صف بايست ي سواد (عقبا«
رده پس در راه خدا عدالت و عدالت مبعوث كحقّ آوردي در حالي كه خداوند، تو را بر 

 :او گفت كه !قصاصم كنفرمود: . پس پيامبر لباسش را از شكمش كنار زد و پيشه كن
چه  ،اي سوادسيد. پيامبر به او فرمود: مش را بوخدا را در آغوش گرفت و شك رسولِ

مرگ است پس  بيني كه وقت مي ،: اي رسول خداگفت. چيز تو را وادار به اين كار كرد؟
تو را لمس كند. پس پيامبر  خواستم كه آخرين عهدم با تو اين باشد كه پوستم پوست

 خير نمود. برايش دعايِ ص

ن و پر بر آن قرار نداده باشند] و تير است [يا چوب تيري كه هنوز پيكا »قدح«و 

 يعني: پيش افتاده. »مستنتَل«



 
 
 

 : دوري كردن از توكّل بر خدا بدون عملباب

خداوند رحمان و رحيم است كه آرزو  هيچ شكّي در اين نيست كه رحمت و بخششِ
اوييم و اين،  ضعيف او و محتاج به عفو و گذشت و رحمت و اميد ماست؛ ما بندگانِ

شدند و به همين  اميد مي ه اگر وجود نداشت، گناهكاران، مأيوس و ناچيزي است ك
طوقي بر  گناهكار و مسرف را كه گناهشان همانند سبحان، بندگانِ خداوندخاطر، 

كند و به آنان  آرام ميخواهند كه از آن، نجات پيدا كنند و رها شوند  گردنشان است و مي
 :فرمايد مي

ِ ٱ۞قُۡل َ�ٰعَِبادَِي ﴿ ةِ  ينَ َّ ن َّۡ�َ ِِ اْ   ُُ ََ ۡۡ ََ  ََ  ۡۡ ِِ ِِ ُُ ف
َ

َ  َ ََ وُاْ   َ َۡ َ
ِۚ ٱَ َّ  َّ ِ َ ٱِ ُُِر  َّ فُاَب ٱَ�ۡغ َّ 

ۚ ِِفّهُ  ا ِععا َُ ٱُهَا  ۥََ ا ُُ ُۡ ٱ ۡلَغ ِيُبآْ   ٥ ررِّحع ف
َ

ُِماْ  َ�ُ  َوَ ۡسل
َ

ۡۡ َوَ �ُِ�ّ ََ  ٰ�َِ ُۡ  ۥِ َِعَُ�
ۡ

يَأ  َ
َ

ن َ�ۡبِل َ ِِ
َذُْب ٱ ََ  ۡلَع  ّۡ ُُ ََ و تََُ�ُ ُۡ  تّبُِعٓاْ  ٱوَ  ٥  َِعَُ�

ۡ
يَأ  َ

َ
ن َ�ۡبِل َ ِ ِّ  ۡ�ُِ �ّ َّ ن  ِ ِّ  ۡ�ُ ۡ ََ ِ ِ ََ

فِِ
ُ

َ ٓ ا َِ َن  َِ ۡح
َ

َ
َذُْب ٱ ََ  ۡلَع َۡشُعُرو �  ََ  ۡۡ فُت

َ
َ ٥َ�ۡغَتٗة َوَ

َ
َج�ِب  َ ا وَّرطُت ِ�  َِ  ٰ َ ََ  ٰ ََ َ ۡۡ ََ ٰ �َ  ٞ ُۡ ََ  ََ ا ُۡ ِ ٱََ َّ 

َِمَن  ِخرِ ٱ�َ ُكَُت ر ٰ َّ وۡ  ٥ �نَ ل
َ

َ  َّ َ
ََ رَۡا َ ا ُۡ َ ٱََ ُكَُت َِِن  َّ لَ ِ�َ ٱَهَدٮِٰ�  ُۡمّتۡ وۡ  ٥ ر

َ
َ  ََ ا ُۡ ََ

تََرى  َب ٱِحَ�  َذْ ََ َِِن  ۡلَع ُ�ا
َ

َّ ِ� َكّرٗة وَأ َ
ِ�َ ٱرَۡا َ ن ِِ َۡ  ].58 -53الزمر: [ ﴾٥ رُۡم

روي هم  دهاي بندگانم! اي آنان كه در معاصي زيا«خدا به مردمان) بگو:  (از قولِ«
گناهان را  يِ هخدا مأيوس و نااميد نگرديد. قطعاً خداوند هم و مرحمت ايد از لطف كرده
خود برگرديد  پروردگارِ و به سويِ سيار آمرزگار و بس مهربان است.آمرزد چرا كه او ب مي

او شويد (و خاضعانه و خاشعانه از اوامرش فرمانبرداري كنيد) پيش از آن كه  و تسليمِ
شما تاخت آرد و ديگر كمك و ياري نشويد (و كسي نتواند شما  اب، ناگهان به سويِعذ

 پروردگارتان برايِ و از زيباترين و بهترين چيزي كه از سويِ .را از عذاب خدا برهاند)
شما فرو فرستاده شده است (كه قرآن است) پيروي كنيد پيش از اين كه عذاب (دنيوي يا 

قيامت  تا روزِ .خبر باشيد ما تاخت آرد در حالي كه شما بيش اخروي) ناگهان به سويِ
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ام.  ) خدا كرده(طاعت و عبادت ها كه در حقِّ دردا و حسرتا! چه كوتاهي«ي نگويد: كس
اگر نگويد: كه . يا اين ام كنندگان (آيين يزداني) بوده همسخر يِ هدريغا و افسوس من از زمر

را يا اين كه بدان گاه كه عذاب  شدم. رهيزگاران ميپ يِ هكرد از زمر خداوند راهنماييم مي
نيكوكاران  يِ هبود تا از زمر كاشكي بازگشتي به دنيا برايم ميسر ميكند نگويد:  مشاهده مي

 .»گردم
 :رت خداوند متعال در اين آيه بنگرپس خداوند، رحمت كند تو را! به رحمت و مغف

ةِ ﴿ اْ  ِِن َّۡ�َ ُُ ََ ۡۡ ََ ِۚ ٱََ  َّ  ِ َ ٱَّ ِ ُُِر  َّ فُاَب ٱَ�ۡغ ۚ ِِفّهُ  َّ ا ِععا َُ ٱُهَا  ۥََ ا ُُ ُۡ ٱ ۡلَغ  .﴾٥ ررِّحع
»گناهان را  يِ هقطعاً خداوند، هم ؛خدا مأيوس و نااميد نگرديد از لطف و مرحمت

 .»و بسيار آمرزگار و بس مهربان استآمرزد چرا كه ا مي
نيك به  عملِ ز به ربط دادنِبندگانش از عذابش و ني و سپس نگاه كن به ترساندنِ

 :فرمايد او آن جا كه مي نيك توسط يِ هخاتم

ُۡ  تّبُِعٓاْ  ٱوَ ﴿ ََِعُ�
ۡ

يَأ  َ
َ

ن َ�ۡبِل َ ِ ِّ  ۡ�ُِ�ّ َّ ن  ِ ِّ  ۡ �ُ ۡ ََ ِ ِ ََ
فِِ

ُ
َ ٓ ا َِ َن  َِ ۡح

َ
ُب ٱَ ْ ََ  ۡلَعَذ  ۡۡ فُت

َ
َ�ۡغَتٗة َوَ

 ََ و َۡشُعُر �٥﴾.  
دگارتان براي شما فرو فرستاده است و از زيباترين و بهترين چيزي كه از سوي پرور«

(كه قرآن است) پيروي كنيد پيش از اين كه عذاب (دنيوي يا اخروي) ناگهان به سوي 
 .»خبريد اخت آرد در حالي كه شما بيشما ت

اند.  واحد و به دنبال هم آمده ي ههاي نيك و ترساندنها در يك سور و تمام اين وعده
كه  صهاي قرآن و احاديث پيامبر  ر مقابل ديگر سورهحال خود، قياس كنيد كه حالِ ما د

كشد  اند كه ذكر آن بسيار به درازا مي فقط در مورد وعيد و تهديد، آن چنان سخن گفته
قدري بر گرفته از دو وحي  گران ي هچگونه است؟! اهل سنّت و جماعت داراي قاعد

: بر هر ده اين است كهباشد و اين قاع مي صاش  بزرگ يعني كتاب خدا و سنّت فرستاده
مؤمني واجب است كه قلبش هميشه در بين ترس و اميد، معلّق باشد و قلب انسان را به 

: بالي از ترس و بال ديگري از اميد چون اند كه داراي دو بال است يه كردهاي تشب پرنده
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 شد در نتيجه كسي كه بترسد واب پرواز با يك بال واحد و بدون بالي ديگر، مقدور نمي
گردد.  ميشود و سپس ه�ك  اميد نداشته باشد، از رحمت خدا مأيوس و نوميد مي

 :فرمايد خداوند متعال مي

يَا ۡ�  ۥِِفّهُ ﴿ ۡوِح  َٔ ََ  َّ ن  ِِ ِ ٱُٞ  َّ  َّ ِ ۡامُ ٱِ َۡ ََ ٱ لۡ و َ�ُُِٰر  ].87يوسف: [ ﴾٨ لۡ
 .»دگرد مت و بخشش خداوند مأيوس نميگمان، غير از كافران، هيچ كس از رح بي«

 :فرمايد و باز خداوند متعال مي

﴿ ََ ِ  قَا ّ�ِه ََ  ِ ن َّۡ�َة ِِ  ُُ ََ ۡۡ ن َ� َِ َّ  ۦٓ َو ِ ََ ٱِ ّلا ّضل  ].56احلجر: [ ﴾٥ ر
وردگارش نوميد و مأيوس و چه كسي غير از گمراهان از رحمت بخشش پر«

 »گردد؟! مي
بر رحمت و آورند و فقط  و خداوند، در مقابل گروه اول، آن كساني را كه ايمان مي

كنند نكوهش  يبندند و براي طلب آن كوشا نيستند و برايش ت�ش نم بخشش او اميد مي
 :فرمايد كند و مي مي

َخلََف ﴿ ُِِاْ   وَ َ َخۡلف  َو  ۡۡ ِ ه ن  َ�ۡعِد ِكَ�َٰب ٱِِ ْ  ۡل َٰذ ََ َعَرَض َ� ُذو ُخ
ۡ

َ�ٰ ٱيَأ ۡد
َ

ُر  ۡ� َُ َسُعۡغ  ََ ارُا ُۡ َو�َ
ثۡ  ِ ِّ ۡۡ َعَرض   ِِ ِ ت

ۡ
يَأ عَ�ُٰق  ۥلُهُ َ�َا �َ  ِ ِّ  ۡ ِِ يُۡؤَخۡذ َعلَۡع  ۡۡ َ ر

َ
َ  ۚ ُ ُذوه ُخ

ۡ
ِكَ�ٰبِ ٱيَأ َ  لۡ ََ ارُاْ   ُۡ �َ َّ  َ

َ
ِ ٱَ َّ 

 َّ ِ قّ ٱ ِ �ِعهِ� وَ  ۡ�َ ا  َِ ََُساْ   َُ ٱَوَد ْ ََ  �ِخَرةُ ٱ ّ� ِۡلُا ۡع ََ وََل 
َ

َ ۚ ََ ا ُۡ يَن َ�ّت ّلِّيِ   �ۡ األعراف: [ ﴾١َخ

169.[ 
اخلفي جانشين آنان شدند كه وارث كتاب (آسماني تورات) بعد از آن، فرزندان ن«

گشتند (اما بدان عمل نكردند چرا كه به جاي پيروي از حق به دنبال ماديات روان شدند 
. تا آن گفتند: ما بخشيده خواهيم شد داشتند و مي را دريافت مي و) كالي اين جهان پست

كالي اين دنيا) است براي كساني كه و دنياي ديگر بسي بهتر (از «فرمايد:  كه ميجا 
چنان بر گناه استمرار  انديشيد و هم پرهيزگاري كنند (و از خداوند بترسند. چرا نمي

 .»فهميد؟ د؟) مگر عقل نداريد و نميورزي مي
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ين تر بزرگ باشد و در آن، و اين، صادقترين شاهد و گواه بر ايمان همراه با عمل مي
كنند كه گناه با وجود ايمان، ضرري به شخص  فكر ميدليل بر گمراهي كسي است كه 

ين قواعد اهل سنّت و جماعت اين است كه : ايمان تر بزرگ رساند بلكه حتي يكي از نمي
يابد و با گناه و  اي جز همراه داشتن عمل ندارد و با عبادت افزايش مي صحيح چاره

زبان و عمل با اعضا و  شود و عبارت است از اعتقاد به قلب و گفتن با معصيت، كم مي
اند كه اگر در آن، شير ريخته  جوارح و حتي آنان قلب را به يك كاسه يا ظرف تشبيه كرده

 شود كه شود و اگر چيزي ديگر در آن ريخته شود، از همان چيز پر مي شود، از شير پر مي
ا و هرچه ايمان در قلب عبد، بيشتر شود، بر اعض«اند:  در آن ريخته شده است و گفته
شود و اين حالت با ظهور ايمان در مظهر آن يعني با اقتدا  جوارحش هم بيشتر نمايان مي

 :فرمايد يرد زيرا خداوند متعال ميگ صورت مي صكردن به سنّت پيامبر 

ََ  قُۡل ﴿ ِّبا ُُ  ۡۡ َ ٱَِِ ُكَُت ِ� ٱوَ  َّ ُۡ  تّبُِعا بِۡبُ� ُ ٱُ�ۡ ۚ وَ  َّ ۡۡ ۡۡ ذُفُا�َُ� لَُ� ُِۡر  �َۡغ ُ ٱَو َّ   َ ا ُُ �َ
  ۡ  ].31آل عمران: [ ﴾٣َِّحع
دوست داريد از من پيروي كنيد (كه در اين صورت) را اگر خدا (به آنان) بگو: «

يد و خداوند بخشنده خداوند نيز شما را دوست خواهد داشت و گناهانتان را خواهد بخش
 .»و مهربان است

شود و در  با ديگران ظاهر ميو اين چنين، ايمان بر اخ�ق عبد و رفتار و برخوردش 
 :فرمايد نيز هست كه مي صاين مورد، حديثي از پيامبر 

ُْ ُخلُقاً « َُُه ََ ْح
َ
ََ� ِِيَماناً م ِّ ْ،َمُل لرُْمْؤ

َ
آن را صحيح  آلبانيد و (به روايت از ابوداو »م

 دانسته است).
 .»باشد اخ�قترين آنان مي مان، خوشكاملترين مردم از نظر اي«

: او بدون مي تفكّر نمايد و آن، اين است كهواجب است كه در امر مه بر هر مؤمني
رحمت و بخشش خداوند و فقط با عمل خويش وارد بهشت نخواهد شد بلكه در 
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ر به اصحابش نيز دص پيامبر  ي هاول، رحمت و بخشش او لزم است و اين گفت ي هوهل
 :اين مورد است كه به آنان فرمود

ُْ بعملهِ  مُول َنىُه ظْن يَُجوَ قار�ول وهّددول َولعل« َوَ منَت؟  ،: يا رهوَل ل ِ لقارو» محدم َّل
نَا وَ «قاَل: 

َ
َّ مْن يّغّمَدَ� لُ  بمحةً َ م  .(به روايت از مسلم) »َُّه َو فضٍل  ِ

(با انجام اعمال درست و سخن گفتن نرم با ديگران، به خدا) نزديك شويد و عمل «
هرگز با عمل خويش رستگار و بدانيد كه هيچ كس از شما نيك و صواب انجام دهيد 

و حتي من هم، مگر اين كه شود. گفتند: اي رسول خدا حتي شما هم؟ فرمود:  نمي
 .»حمت و فضلش را بر من ارزاني داردخداوند، ر

چون به اين موضوع پي  –خداوند موفّقت گرداند  – !پس اي برادر مسلمان گرامي
كوشش نماييم و  بايد براي كسب رحمت و بخشش خداوند بردي بدان كه ناگزير، 

رحمت، توسط خداوند به بندگان مؤمنش و اين كه چگونه  ي هحال، گوش كن به وعد
كه خداوند حكيم و خبير دهد آن جا  خداوند سبحان آن را به عمل نيك ربط مي

 :فرمايد مي

نۡ ﴿ َِ َْد  َو ََ َ
ا َوهُ  �ِخَرةَ ٱَ َِ َسۡعَع ا  َِ َ � وََسَ�ٰ ر َٗ ُكا ۡش ِّ  ۡ ُِ َسۡعُع  ََ �َ ََ ِ �  ََ و 

ُ
ِِن  وَأ ۡؤ ُُ  ﴾١َا 

 ].19اإلرساء: [
و هر كس كه آخرت را بخواهد و سعي و ت�ش خود را در حالي كه مؤمن است «

(و  شود براي (رسيدن) به آن، انجام دهد، چنين كساني، سعي و ت�ششان مشكور واقع مي
 :فرمايد مي. و نيز »مزد و پاداش نخواهد ماند) بي

﴿ ََ ُ�ۡؤتُا ََ َو ا ُۡ يَن َ�ّت ِّيِ ا ر َِ ۡ�ُتُب
َ

أ َِ َ � و  َ ۡ ََ  ّ َُ ِِ وَِسَعۡت  َ�ََۡ َكٰاةَ ٱَو ِّ نَ ٱوَ  ر ي ِ اُهۡ � َّ ََ ِ  َ�ٰت
 ََ ا َُ ِِ ينَ ٱ ١يُۡؤ ِ َّ  ََ َّتبُِعا ََ ٱي ّ ٱ ررُّسا ِِ ّ ّ ٱ � ِ ّّ ُ

 ].157 -156األعراف: [ ﴾ۡ�
كنند و  گسترده است پس آن را براي كساني كه تقوا پيشه مي و رحمت من بر هر چيزي«

نويسم (و نصيبشان  آورند مي پردازند و آنان كه به آيات (قرآن)، ايمان مي زكات را مي
  .»كنند... ما پيروي مي ي هفرستاد ي هناخواند آنان كه از پيامبر درس .كنيم) مي
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باشيم؟  مي صا پيروان سنّت پيامبر پرهيزگاران هستيم؟ و آيا م ي هپس آيا ما از زمر
 :پيامبري كه فرمود

َى ّْن مب قارول« ََّة ِ ت يدخلوَن لْ ّى
ُ
ّ م  وّْن يأب؟ قاَل: ّْن مطاع� دخَل : يا رهوَل ل ِ ُُ
ََّة و  .(به روايت از بخاري) ».ّْن عصا� فقْد مبلْ

 ايكند. گفتند:  شوند مگر كسي كه سرپيچي ت ميتمام افراد امت من وارد بهش«
هر كس از من اطاعت كند وارد بهشت كند؟ فرمود:  رسول خدا چه كسي سرپيچي مي

 .»من تخلّف ورزد، سرپيچي كرده است شود و هر كس كه از مي
اين گفته است هنگامي كه  به معني – !خداوند تو را رحمت كند –و نگاه كن 

ا رسولُ اهللاِ« :گويي مي معناي آن، عبارت است از  :اند كه گفته ءماكه عل »و أشهدُ أنَّ حممدً

دهد و تصديق او در هنگامي كه از چيزي خبر  اجابت امر او در وقتي كه دستور مي
دهد و دست برداشتن از چيزي كه او از آن، نهي كرده است و اين كه خدا با هيچ  مي

 شود. چيزي مگر آنچه كه او دستور داده پرستش نمي
ه انسان را از توكّل بر رحمت خدا بدون انجام عمل و يا به آن چيزهايي ك ي هاز زمر

 ي هترساند اين فرمود دارد و مي عبارتي ديگر، همراه ترك عمل به دستور خداوند باز مي
 :خداوند متعال است

َّ   ١ ۡلَعۡ�ِ ٱوَ ﴿ ِ نَ ٱِ ٰ ََ � ِ�ۡ   ۡۡ ُخ  �َِ َّ   ٢ل ِ ينَ ٱِ ِ ِملُاْ   َّ َُاْ  وََع َِ ْ َِ�ٰتِ ٱََ تََاَْصۡاْ   لّ�ٰل َو
 ِ قِّ ٱب َ�ۡ  ِ تََاَْصۡاْ  ب ۡ�ِ ٱَو  ].3 -1العرص: [ ﴾٣ رّص

مگر كساني كه ايمان بياورند  .در ضرر و خسران استانسان گمان  بي .قسم به عصر«
و عمل نيك انجام دهند و همديگر را به حق سفارش كنند و همديگر را به صبر و 

 .»بردباري توصيه نمايند
عظيم ذكر شود، تفسير  ي هشايسته است كه در كنار اين سور و از آن چيزهايي كه

و بر اين سوره كه شامل خير دنيا  /ما عبدالعزيزبن عبداهللاِ بن باز  ي هع�ّم ،شيخ و استاد
خداوند در اين سوره به عصر، قسم ياد كرده و «باشد؛ او گفته است:  آخرت است مي
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و كه بخواهد قسم ياد كند ولي بندگان اتواند به هريك از مخلوقاتش  خداوند متعال مي
كه  صپيامبر  ي هجل قسم بخورند به دليل اين فرمودنبايد به چيزي جز خداوند عزّ و

 :فرمود

َُ بغِ� لِ  فقْد  فَم مو مککَ« آن را صحيح  آلباني(به روايت از ترمذي و  »ّْن حل
 دانسته است).

 .»ر ورزيده يا شرك ورزيده استاً كفهر كس كه به غير خدا قسم ياد كند حقيقت«
خداوند متعال در اين سوره توضيح داده كه حتماً انسانها «و باز در ادامه گفته است: 

مگر آنان كه ايمان  -1ر كساني كه داراي چهار صفت باشند: ند مگ زيانكار و ضرر خورده
 -3دهند، ايمان، عمل صالح است. پس فرمود: و عمل نيك انجام  ي هو لزم -2، بياورند

وجوب نصيحت يكديگر  ي هكنند كه بيان همديگر را به حق سفارش كنند. وسپس فرمود: 
بعضي ديگر و امر به معروف در  ي هدر بين مؤمنان و خدا را به ياد بعضي آوردن به وسيل

ا به صبر و و همديگر ر -4باشد،  ان از اعمال ناپسند ميمورد مسايل بينشان و نهيش
آيد صبر نمايند و  يعني بر آنچه كه در اين راه برايشان پيش مي ايند.بردباري توصيه نم

تحمل اين را بكنند كه مردم از آنان روي بگردانند به شرطي كه روش آنان بر طبق چيزي 
. من »به آن، دستور داده است صباشد كه خداوند متعال در كتابش و سنّت رسول او 

 حفظ نمودم. اين موضوع را از او شنيدم و معناي آن را
و باز از آن آياتي كه انسان را از توكّل كردن بر رحمت خداوند بدون عمل برحذر 

 :خداوند متعال است ي هترساند اين فرمود دارد و مي مي

﴿ ِ َذَ َۡ ينَ ٱوَۡلَع ِ َّ  ِ رِه ُۡ َ
ۡن َ َۡ  ََ ا ُُ ِ ل ۡۚ  ۦٓ ُ�َا َِ

َ
ۚب َ ْ َعَذ  ۡۡ ُِ ُِصعَب ي ۡو 

َ
ۚة َ ََ ۡۡ وِۡت ُِ ُِصعَب ت  َ

َ
َ٦﴾ 

 ].63ور: الن[
ورزند بايد از اين كه ب�يي دامنگيرشان شود يا  آنان كه از دستور پيامبر سرپيچي مي«

 .»عذابي دردناك دچارشان شود بترسند
 :فرمايد و نيز مي
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﴿ ُۡ �َُُ ّذِ ََ �ُ ُ ٱَو هُ  َّ َِ ُۡ ُ ٱوَ  ۥۗ ََ َّ  ِ ُٞ  ب و َُ  ].30آل عمران: [ ﴾٣ ۡلعَِبادِ ٱََ
) او نسبت دارد و (در عين حال ني) خودش برحذر ميو خداوند، شما را از (نافرما«

 :فرمايد . و نيز مي»به بندگانش مهربان است

﴿ َّ ِ ۚد  ِ ِدي ََ رََش ِ �ّ ََ َش  ُۡ  ].12الربوج: [ ﴾١َ�
 .»مجازات پروردگارت سخت و شديد استگمان  بي«

 :فرمايد و نيز مي

﴿ ََ ِ ٰر ََ �َ َذ  َو َخ
َ

َ ٓ ْ ََ َِِذ ِ �ّ ََ ُذ  ۡخ
َ

َرىٰ ٱَ ُۡ هُ َوِ�َ  ۡل ۡخَذ
َ

َ َّ ِ ِ ۚ َِمۚة ٰل ۚد  ۥٓ ََ ِدي َُ   ۡ َِ
َ

 ].102هود:[ ﴾١َ
و عقاب پروردگار تو، هر گاه كه بخواهد (اهاليِ) شهرها و آباديهايي را (بر اثر فساد «

تي و تباهي)، در حالي كه اهالي آن ظالمند عذاب نمايد، اين چنين (شديد) است. به راس
 :فرمايد مي . و نيز»كه عقاب خدا دردناك و سخت است

﴿ ِ �َ ََ �ّ ََ  َّ ِ ِۡمۡرَصادِ ٱِ  ].14الفجر: [ ﴾١ ر
 .»ان و مترصد عذاب گناهكاران) استگمان، پروردگار تو در كمين (مردم بي«

 :فرمايد و باز مي

ن﴿ يََرهُ  َ�َم  � ٗ�ۡ �  َخ َّ ََ َذ ا َۡ ۡث ِِ َمۡل  ُ   ٧ ۥَ�ۡع يََره  � ّٗ ََ   � َّ َذ  ََ ا َۡ ۡث ِِ َمۡل  ن َ�ۡع َِ  ﴾٨ ۥَو
 ].٨ -٧ة:زلالزل[

بيند (و  ) آن را ميي هغباري كار نيكو كرده باشد (نتيج ي هذر ي هپس هر كس به انداز«
غباري كار بد كرده باشد  ي هذر ي هو هر كس به انداز .پاداشش را خواهد گرفت)

 . »بيند (و سزايش را خواهد چشيد) مي) آن را ي ه(نتيج
د كسي كه از چيزهايي كه خدا و نيز وعيدهاي شديد در مور صدر سنّت پيامبر 

 :توان به احاديث زير اشاره كرد مياند آمده است و از آن جمله  رسول او از آن نهي كرده
 :فرمود صپيامبر 
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َعبْدَ  ِِنى «
ْ
ُُ  لظ َكَِمةِ  َمَََّكى

ْ
ا بِاظ ْ�َعدَ  للىارِ  ِف  بَِها يَِ ّل  ِ�تَها يُتَّ ُ  َّ

َ
ا م َّ  َ�ْ�َ  ِ، ْ  لرَْمْشِ  ».َمْغمِِب َولر

 .(متّفقٌ عليه)
كند و به دليل آن در عمقي  گويد و در آن دقّت نمي (گاهي اوقات) عبد سخني مي«

 .»شود ق و مغرب به دوزخ انداخته ميبين مشر ي هبيشتر از فاصل
 :و نيز فرمود

، و لم ُ ، و لم  ُ « ُْ ُى يلذُب مضتِه (امام احمد آن را  »و لم رّ�ی طّدُث لظقوَى م
 وايت كرده و شعيب آن را حسن دانسته است).ر

وغ زند، براي خنداندن آنان در واي بر كسي كه در حالي كه براي ديگران حرف مي«
 »بگويد، واي بر او! واي بر او!

 :فرمود صو باز پيامبر 

ا مهفَل َّن لرِعبِ� َّن لمز«  .(به روايت از بخاري) »لِر فْ لّلارِ َّ
 .»تر از قوزك پا باشد در آتش است نن تنه كه پاييآن قسمت از پوشش پايي«

 :و نيز فرمود

�ةُ «  .(متّفقٌ عليه) ».لِ  مْن يأَت للمُء ّا حّمَى لُ  علتهِ  ِنى لَ  تعام يغاُر ِو
خورد) و آنچه كه  شود (و بعضي چيزها به او بر مي گمان خداوند متعال غيرتي مي بي«

خداوند، حرام كرده است انجام كه كسي عملي را كه  كند اين است خدا را غيرتي مي
 .»دهد

مردي بود  صدر زمان پيامبر روايت شده است كه گفت:  بو از عبداهللا بن عمر 
 : فرمود صپيامبر  ،ردگفتند؛ زماني كه كركره م مي »كركره«كه به او 

 .»وَو ِف لّلارِ «
 .»او در دوزخ است«

كنند؛ عبايي را پيدا كردند كه با خيانت به دست  مردم رفتند كه به وضعيتش نگاه
  .آورده بود. (به روايت از بخاري)
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 :فرمود صو باز پيامبر 

ٍُ بتمتَِه فقْد موجَب لُ  ُ  لّلاَر و حمّ « ِن لقّطع حقى ل�میٍء �َل َّة. فقاَل َّ ُى علتِه لْ
: وَ   .(به روايت از مسلم) ».قضتبًا ّْن مرلک َو ِِنْ اً �َ�لً يا رهوَل لِ ؟ فقاَل: ِْن كَن شیئرجلم

سوگند خوردن، از او بگيرد خداوند، دوزخ را  ي هليهر كس حقّ مسلماني را به وس«
نمايد. مردي پرسيد: حتّي اگر چيز  بهشت را بر او حرام مي گرداند و برايش واجب مي

 )12F1( اراك اي از چوب حتّي اگر شاخهبسيار كوچكي باشد؟ و پيامبر در جواب او گفت: 
 .»باشد

 :فرمود صپيامبر 

ُى تهبُ   عدِ  لرلّعَةُ ِِنى لظعبد ِذل ظعَن شیئًا ص« ُُ ماِء دونَها  َّ ماِء فّغلُق مبولُب لر َّ ِم لر
ًَ فإذل ِم لألرِض فّغلُق مبول ُى تأخُذ يمتًَا وشما یبَها دونَها م

ى
 رجعْت ِم لس

ً
ُْ تْد �َاغ  ر

 رجعْت ِِم قائلهاوَ  ظعَن فإْن كَن موًال سلظهَ
َى آن را  آلبانيد و (به روايت از ابوداو .»ِ

 حسن دانسته است).
كند، آن نفرين به سوي آسمان، بال  گمان هر گاه شخص، چيزي را نفرين مي بي«

شود، سپس به سوي زمين پايين  رود و درهاي آسمان غير از درِ آن نفرين، بسته مي مي
كند به چپ و راست  شود؛ سپس شروع مي درِ آن، بسته مي آيد و درهاي زمين غير از مي

رفتن و اگر راهي براي وارد شدن بر چيزي نيافت به سمت كسي كه نفرين شده بر 
گردد، البته در صورتي كه آن شخص، مناسب براي آن نفرين باشد و در غير اين  مي

 .»گردد كننده برمي ه خود شخص نفرينصورت ب
 گرداند. رود و راهي كه نفرين را براي آن چيز واجب مييعني محل و »مساغاً«و 

 :فرمود صپيامبر 

__________________ 
شـود.   از آن اسـتفاده مـي   »مسـواك «وان چوب اراك، چوبي است كه بـراي نظافـت دهـان و بـه عنـ      -1

 (مترجم).
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ی عََد لِ  َّن ل«
ى
ُُ لركفُم بلّل لس َِّة وَ رْو يعل ُْ يتأس َّن لْ ُُ للؤُّن رمّحِة ر رْو يعل

ی عََد لِ  َّن لظعذلِب ر بلّل 
ّ
 .(به روايت از بخاري) .»ُْ يأّْن َّن لّلارِ لس

ه تمام رحمت و بخششي كه در نزد خداوند هست آگاهي داشت از اگر كافر، ب«
شد و اگر انسان مؤمن هم به تمام عذابي كه در نزد خداوند  (ورود به) بهشت نااميد نمي

 .»كرد به) دوزخ، احساس امنيت نمي وجود دارد آگاهي داشت از (رفتن
ان بندگاني كه عمل صالح اين است كه ما به عنو ي هك�م در مورد مسأل ي هخ�ص

خداوند، براي عبادت خودش خلق كرده و به دادن پاداش نيك در اطاعت از او وعده 
داده و از عذاب دردناكش در صورت نافرماني و سرپيچي از او ما را برحذر داشته است، 
بر ما واجب است كه كارمان را با تدبير و دورانديشي انجام دهيم و به سوي رشد و 

مان نسبت به حق خداوند و اهمال  كاري م و در اوضاع و احوالمان و كمپيشرفتمان برگردي
و اسرافمان در كارهايمان تفكّر كنيم و به سوي خداوند متعال برگرديم و به درگاهش 

 :فرمايد ح آوريم. خداوند متعال مينصو ي هتوب

ا﴿ َِ �ّ
َ

َ ينَ ٱ َ�  ِ َّ  �َِ تُا�ُٓاْ  ِ اْ   َُ َِ ْ ِ ٱََ ُّص  َّ �َٗة ف ۡۡ تَۡا َِر َعَُ� ُّ َ يَُ�
َ

َ ۡۡ �ُ�ّ ََ  ٰ ََ ا َع احا
ا  َٔ َسّ�ِ  َِ ِ ت ۡ َُ ِِن  رِي  ۡ ََ ۡۡ َجّ�ٰت   ِخلَُ� ُ�ۡد ۡۡ َو تُِ� َۡ�ٰرُ ٱا ف

َ
ِِي  ۡ� ۡ�ُ ََ ُ ٱيَۡاَم  ّ ٱ َّ ِِ ّ ينَ ٱوَ  � ِ َّ 

عَ  َِ اْ   َُ َِ ْ ََ  ۥۖ هُ ََ ارُا ُۡ �َ ۡۡ ِِ ِ َٰ ََ ۡ ي
َ

َِ� ۡۡ َو ِِ ي ِۡد ي
َ

َ  َ�ۡ�َ ٰ�َ ِۡ َ � ۡۡ َُُه فَا وَ  فُا ََ ۡۡ َ�َا فُا ِۡم ت
َ

َ  ٓ ا ََ �ّ ُِرۡ ٱََ ََ  ۡغ ّ ۖٓ ِِف َ�َا
ير   َ  قَِد ۡ ََ  ِ

ّ َُ  ٰ َ  ].8التحريم: [ ﴾٨ََ
اي بكنيد، شايد پروردگارتان،  خالصانه ي هاي مؤمنان! به درگاه خدا برگرديد و توب«

از زير گناهانتان را محو نمايد و بزدايد و شما را به باغهاي بهشتي داخل گرداند كه 
(كاخها و درختان) آن، رودبارها روان است. اين كار در روزي خواهد بود كه خداوند، 

گرداند و  دارد (بلكه ايشان را وال مي اند خوار نمي پيغمبر و كساني را كه با او ايمان آورده
رساند). نور (ايمان و عمل صالح) ايشان، پيشاپيش و سوي راستشان  به درجات بال مي

بينند  جانب بهشت) در حركت است. (وقتي كه خاموش شدن نور منافقان را مي (رو به
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: پروردگارا! نور ما را كامل گردان (تا در پرتو آن به گويند كنند و) مي ه درگاه خدا ميرو ب
 .»چرا كه تو بر هر چيزي بس تواناييبهشت برسيم) و ما را ببخشاي 

و مسلمان قرار داده است لزم است كه  پس بر هر كسي كه خداوند، او را توفيق داده
نعمت خدا را بر خود، شكر و سپاس گويد و قبل از اين كه مهلتش به پايان رسد و كاري 
جز سپردن جان و نظاره كردن روحش در هنگام خروج، نتواند انجام دهد به انجام عمل 

واهيم بود و پايان نيك بپردازد و البته در اين حالِ نزع خدا آگاهتر است كه بر چه حالي خ
و عبد بر هر چيزي كه بميرد و بر همان چيز  ،باشد و آخر كارها مهم است و معتبر مي

بميرد در روز قيامت،  »لبيك«هر كس در حال گزاردن حج و گفتن  زنده خواهد شد پس
 -به رحمت خداوند  –گويان زنده خواهد شد و هر كس در حال سجده بميرد  لبيك

كه ما  –شود و اگر مشغول بر معصيت و در حال ارتكاب گناه بميرد  يكنان زنده م سجده
بريم به خدا از اين حالت و از اين كه با اين پايان، خداوند را م�قات كنيم به او  پناه مي
كنيد كه چنين كسي چگونه خداوند را م�قات خواهد كرد؟ در آن  فكر مي –بريم  پناه مي

هاي  هاي ظاهري دنيا و خوشي شود و زيبايي ن، رسوا ميهاي شيطا ها و تقلّب روز، فريب
اي براي  رود و ظالمانِ به خويشتن خواهند دانست كه حقيقتاً طعمه دروغين آن از بين مي

 :فرمايد مورد اين غاف�ن، چنين مياند. خداوند متعال در  شيطان بوده

َن ﴿ ِ ِّ  ۡ ُِ َ ْ ر َ�َد ِ ٱَو ُبا َّ ِِ َ ت ۡۡ يَُ�افُاْ  َ�ۡ َ ا ر  ].47الزمر: [ ﴾٤ََ َِ
شود  گر و پديدار مي و از جانب خدا چيزي (از شكنجه و عذاب) براي ايشان جلوه«

 .»رسيد) بردند (و به فكرشان هم نمي كه گمانش نمي
سن ظن و اميد را به او، كه بخشش و بر ما واجب است كه عمل و ترس از خدا و ح
گونه نيست در حالي كه چه طور اين  رحمت را دوست دارد، با يكديگر، همراه نماييم و
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(بسيار توبه پذيرنده«او خود را 
13F

ناميده است؟ و چطور، اين گونه نيست در حالي كه  )1
 :فرمايد تاب عظيمش در مورد خود ميجل در كند عزّ وخداو

ُ ٱوَ ﴿ ُد  َّ ُ�رِ� ۡۡ َو َ َ�ُتاَب َعلَۡعُ�
َ

ُد َ ينَ ٱيُرِ� ِ َّ  ََ َّتبُِعا ٰتِ ٱي �َ َِ ّش َ  ر َ ت
َ

ٗما َ ع ُِ ۡعلا َع َِ ِمعلُاْ  
ِ�دُ  ٢ ُ ٱ يُر ۚ وَُخلَِق  َّ ۡۡ َِف َعَُ� ُّ َ�ُ َ

َ
نُ ٱَ ٰ ََ � ا  ۡ�ِ ُٗ  ].28 -27النساء: [ ﴾٢َضعِع

ي شما را بپذيرد (و به سوي طاعت و عبادت برگرديد و از  خواهد توبه خداوند مي«
خواهند  افتند مي مي لوث گناهان، پاك و پاكيزه گرديد) و كساني كه به دنبال شهوات راه

كه (از حق دور شويد و به سوي باطل بگراييد و از راه راست) خيلي منحرف گرديد (تا 
خواهد (با وضع احكام سهل و ساده) كار را بر شما آسان  خدا مي .همچون ايشان شويد)
داند كه انسان در برابر غرايز و اميال خود ناتوان است) و انسان،  كند (چرا كه او مي

 .»يف آفريده شده استضع
: چه عملي؟ و كيست كه به دور از گناهان و معاصيي باشد كه بر و اگر كسي بپرسد

ه است؟ من در جواب او هاي آنان را سرگردان كرد گردن گناهكاران، طوق شده و عقل
: تمام ما گناهكاريم و چه كسي از ما هست كه گناه نكند؟ ولي بهترين گويم مي

ي ما لزم است كه به توبه استغفار و بازگشت به  ندگانند پس بر همهكن گناهكاران، توبه
 :بريم كه در مورد خودش فرموده استاي پناه ب سوي خداوند كريم و بخشنده

﴿ ِ�ّ �  ّۡ ُُ ا  َٗ ِ ٰل ََ ِمَل  َن وََع َِ ْ ََ َب َو تَا َِّمن  اَ  ر ُّ َدىٰ ٱلََغ  ].82طه: [ ﴾٨ ۡهَت
اه خود) برگردد و ايمان بياورد و كارهاي و من قطعاً كسي را كه (از كفر و گن«

 .»بخشم ا آخر، آن را ادامه دهد) ميياب شود (و ت شايسته بكند و سپس راه
پس لزم است كه همگان به سوي مغفرت و بخشش خداوند بشتابيم و بهشت او را 
آن چنان كه به آن دستور داده و مقرّر فرموده است، طلب نماييم و اين كار با نيكو 

 :فرمايد متعال در اين باره مي پذير است؛ خداوند اندن اعمالمان امكانگرد

__________________ 
 تواب. (مترجم). -1
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ا ﴿ َِ ة  َعۡرُض َّ ۡۡ وََج �ُِ�ّ َّ ِن  ِّ َُِر�   ۡغ َِ َُِعٓاْ  َِِ�ٰ  َٰ�ُٰت ٱ۞وََسا ََ ِّ ُض ٱوَ  ر �
َ
�ۡ  �َِ ُمّتۡ ّدۡت رِۡل ِع

ُ
َ١ 

ينَ ٱ ِ َّ  �ِ ََ ا ُۡ ِ َِٓ ٱيَُُ ْ ّ ّۡ َِٓ ٱوَ  ر ْ ّ ّّ مِ ٱوَ  ر ُِ ٰ �َ ِ�َ ٱوَ  ۡلَغۡعَظ ٱ �َ ۡل � ُ ٱوَ  �ّاِس� ٱَعِن  لَۡعا ُ�ِّب  َّ
ِ�َ ٱ ن ِِ َۡ ُۡم ينَ ٱوَ  ١ ر ِ وْ   َّ َذَكُر  ۡۡ ُِ َِ ُُ ف

َ
ُمٓاْ  َ لَ ََ ۡو 

َ
َشةا َ َِ ٰ �َ َ�َعلُاْ    ْ َ ٱِِذَ وْ  ٱوَ  َّ ُر َُ ۡۡ  ۡسَتۡغ ِِ ِ فُا� ُ َِ

ُُِر  ن َ�ۡغ َِ فُاَب ٱَو َّ  َّ ِ ُ ٱِ َّ  ٰ َ ََ وْ   يُِ�ّ  ۡۡ َ ََ َور ُما ۡۡ َ�ۡعلَ َ�َعلُاْ  َوُه ا  َِ  ١  ََ ِ �  ََ و 
ُ

َُِرة   َ ۡغ ِّ ُُُهۡ  ٓ ْ َِ َج
ا  َِ ِ ت ۡ َُ ن  ِِ رِي  ۡ ََ ۡۡ وََجّ�ٰت   ِِ ِ �ّ َّ ن  ِ َۡ�ٰرُ ٱِّ ف

َ
ۡجُر  ۡ�

َ
َ َۡ ۚ َوفِۡع ا َِ �ِع يَن  ِ�ِٰ ِ�َ ٱَ� ِٰمل آل عمران: [ ﴾١ ۡلَ�

133- 136.[ 
پروردگارتان و بهشتي بشتابيد و از  و (با انجام اعمال شايسته) به سوي آمرزش«

ها و زمين است؛ (و  همديگر پيشي بگيريد كه بهاي آن (براي مثال، همچون بهاي آسمان
آن كساني كه در حال  .چنين چيز با ارزشي) براي پرهيزگاران تهيه ديده شده است

 ازند وب ي به احسان و بذل و بخشش دست ميدست خوشي و ناخوشي و ثروتمندي و تنگ
كنند و خداوند (هم) نيكوكاران را  خورند و از مردم گذشت مي خشم خود را فرو مي

اي)  اي) شدند يا (با انجام گناه صغيره و كساني كه چون دچار گناه (كبيره. دارد دوست مي
شوند و به  افتند و آمرزش گناهانشان را خواستار مي بر خويشتن ستم كردند به ياد خدا مي

ناهان را بيامرزد و با علم و آگاهي بر (زشتي كار و نهي و وعيد خدا جز خدا كيست كه گ
آن  .يازند) كنند (و به تكرار گناه دست نمي اند پافشاري نمي از آن) چيزي كه انجام داده

هاي بهشتي است كه در زير  چنان پرهيزگاراني پاداششان، آمرزش خدايشان و باغ
مانند و اين چه پاداش نيكي  مي  آنجاها جاودانهجويبارها روان است و در ها  آن (درختان)

 .»كنند) گردد كه اهل علمند (و برابر فرمان خدا كار مي ي كساني مي است كه بهره



 
 
 

 : فضل و بزرگي توبه و استغفارباب

 :فرمايد خداوند متعال مي

ن﴿ َِ هُ  َو َِ ُۡ ََ  ۡۡ ِ ل ُۡ ۡو َ�
َ

َ ْ َا ُسٓا َمۡل  ُِرِ  ۥَ�ۡع َتۡغ ِۡ َ � ّۡ َ ٱُُ َ ٱِد َ�ِ  َّ ٗما  َّ َِّحع  � َٗ ا ُُ النساء: [ ﴾١َ�

110.[ 
و هر كس كه عمل زشتي انجام دهد يا (با انجام گناهي) بر خويشتن ستم كند و «

سيار بخشنده و مهربان سپس از خداوند، طلب بخشش نمايد و استغفار كند، خداوند را ب
 .»خواهد يافت
 :فرمايد و نيز مي

ا﴿ َِ ََ  َو ُ ٱَ� َُعذِّ  َّ َِ ََ �َ ا  َِ ۚ َو ۡۡ ِِ �ِع فَت 
َ

ۡۡ َوَ ُِ ُ ٱَ� َّ  ََ و ُُِر َتۡغ ِۡ َ �  ۡۡ ۡۡ وَُه ُِ �َ ّذِ َع األنفال: [ ﴾٣ُِ

33.[ 
كنند،  يو خداوند در حالي كه تو در بين آناني و نيز در حالي كه آنان طلب آمرزش م«

 .»آنان را عذاب نخواهد كرد
 :فرمايد و نيز مي

ينَ ٱوَ ﴿ ِ َّ  َِ ٰ َ�َعلُاْ  َ�  ْ وْ  ِِذَ ۡۡ ذََكُر ُِ َِ ُُ ف
َ

ُمٓاْ  َ لَ ََ ۡو 
َ

َ ٱَشةا َ َّ  َ وْ  ٱو ُر َُ ُُِر  ۡسَتۡغ ن َ�ۡغ َِ ۡۡ َو ِِ ِ � فُا ُ َِ
فُاَب ٱ َّ  َّ ِ ُ ٱِ َّ  ََ ُما ۡۡ َ�ۡعلَ َ�َعلُاْ  َوُه ا  َِ  ٰ َ ََ وْ   يُِ�ّ  ۡۡ َ  ].135آل عران: [ ﴾١َور

اي) بر خويشتن ستم  اه صغيرهاي) شدند يا (با انجام گن و كساني كه دچار گناه (كبيره«
شوند و به جز خدا كيست كه  افتند و آمرزش گناهان را خواستار مي كردند به ياد خدا مي

گناهان را بيامرزد و با علم و آگاهي بر (زشتي كار و نهي و وعيد خدا از آن) چيزي كه 
 .»يازند) (و به تكرار گناه دست نميكنند  اند پافشاري نمي انجام داده

 :فرمود صيامبر * پ



 هاي كسب پاداش فرصت    156

 

ی نفس بتدهِ روْ وَ «
ّ
ُْ وَ  لس ُْ تذنبول سوَب لُ  بل اَء بقوٍى يذنبوَن فیَّغفموَن لَ  ْر
 ُْ  .(به روايت از مسلم) ».فتغفُم ل

كرديد خداوند، شما را  سوگند به كسي كه جانم در دست اوست اگر شما گناه نمي«
ناه كنند و به دنبال آن، از خداوند طلب آورد كه گ ميراند و قومي را بر روي زمين مي مي

 .»بول كند) و گناهانشان را ببخشايدشان را ق مغفرت نمايند و او (توبه
 :فرمود ص* پيامبر 

َعبْدَ  ِِنى «
ْ
  َِِذل لظ

َ
ْخَطأ
َ
 َوتَاَب  َولْهَّْغَفمَ  نََ عَ  ُووَ  فَإَِذل َهوَْدلءُ  نُْلَّةم  قَلِْبهِ  ِف  نُِلَّْت  َخِطتئَةً  م

لنُ  َوُووَ  قَلْبَهُ  ََْعلُوَ  َحتى  ِ�تَها ِز دَ  َعدَ  َوِِنْ  لْبُهُ قَ  ُهِقَل  ى لرمى ِ
ى
ُ  َذَبمَ  لس َى ٰ ﴿ ل َ ََ  ََ ْ ََ ۖ بَلۡۜ  ّ ََ

 ََ ُبا ِِ يَۡ� َ�فُاْ   ا  ِّ  ۡ ِِ ِ � آن را  آلباني(ترمذي آن را روايت كرده و  ]14املطففني: [ ﴾١قُلُا
 حسن دانسته است).

شود؛ هرگاه از آن،  ي سياهي در قلب او پديدار مي شود نقطه رتكب ميهرگاه عبد، گناهي م«
شود) ولي اگر  شود (و از آن نقطه، پاك مي دست بكشد و استغفار كند، قلبش ج� داده مي

قلبش را فرا شود تا اين كه  هاي سياه در قلبش زياد مي دوباره به آن گناه دست بزند، نقطه
: نه هرگز! بلكه آنچه (از كه خداوند از آن، ياد كرده استت اس »ران«گيرد و اين همان  مي

 .»هايشان چيره شده است ردند بر قلبك كارهاي زشت و گناه) كه در دنيا كسب مي
 :فرمود ص* پيامبر 

َهّغفاِر مْن تقوَل: ل« نَت رّ� هّتُد ل
َ
ُى م نَا ع رلّه

َ
َى منَت خلقِّ� َومنَا عبدکَ َوم ِ َ� َ 

مبوُء بذنَ َعُت مبوُء ظهَ بَعمّهَ عى وَ کَ ّالهّطعُت معوذبهَ ّْن ّک ّا صوعدعهدکَ وَ 
َّ ِنَت. قاَل فاِفْم م فإنُّه َ يغفُم لسّ  : و ّْن قالا َّن لّلهاِر �وقَاً بَها فماَ  ّْن يوِّه نوب ِ

َِّة َوّْن قالا ّّن لرلّتِل وَ  قبَل  مْن يصبَح  فما  قبَل  وَو �وقنم بهامْن يمس فهَو ّْن موِل لْ
َّةِ   .(به روايت از بخاري) ».فهَو ّْن موِل لْ

: خداوندا، تو پروردگارِ من هستي، هيچ معبود استغفارها اين است كه بگوييبرترين «
ام و تا آن جا كه بتوانم بر عهد و  تو ي هبه حقّي جز تو نيست؛ تو مرا آفريدي و من بند
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هايت بر خود،  آورم؛ به نعمت ام به تو پناه مي كه انجام دادهمانم؛ از شرِّ آنچه  پيمان تو مي
گمان،  نمايم پس مرا ببخشاي، كه بي كنم و به گناهان خويشتن اعتراف مي اقرار مي

هر كس در حالي كه به «. و سپس فرمود: »تواند گناهان را ببخشايد تو نمي كس جز هيچ
همان روز، قبل از فرا رسيدن شب،  آن ايمان و يقين دارد، آن را در روز بخواند و در

بميرد از بهشتيان است و نيز هر كس كه آن را در شب بگويد در حالي كه به آن ايمان و 
 .»ز فرا رسيدن صبح بميرد بهشتي استيقين دارد و قبل ا

ي  ي بنده حالي او از توبه فصلي در مورد بيان وسعت رحمت خداوند و خوش
 مؤمنش

 :فرمايد خداوند متعال مي
﴿ ََ ُ�ۡؤتُا ََ َو ا ُۡ يَن َ�ّت ِّيِ ا ر َِ ۡ�ُتُب

َ
أ َِ َ � و  َ ۡ ََ  ّ َُ ِِ وَِسَعۡت  َ�ََۡ َكٰاةَ ٱَو ِّ ينَ ٱوَ  ر ِ اُهۡ � َّ ََ ِ  َ�ٰت

 ََ ا َُ ِِ ينَ ٱ ١يُۡؤ ِ َّ  ََ َّتبُِعا ََ ٱي ّ ٱ ررُّسا ِِ ّ ّ ٱ � ِ ّّ ُ
 ].157 -156األعراف: [ ﴾ۡ�

ته است و آن را براي كساني مقرّر خواهم داشت و رحمت من هر چيز را در بر گرف«
آنان كه از  .كه پرهيزگاري كنند و زكات بدهند و به آيات (قرآن) ما ايمان بياورند

داند) پيروي  ) پيغمبر امي (كه خواندن و نوشتن نميصمصطفي محمد ي خدا ( فرستاده
 .»كنند ... مي

 :و نيز فرمود

ينَ ٱ۞قُۡل َ�ٰعَِبادَِي ﴿ ِ َّ  
َ

ةِ َ ن َّۡ�َ ِِ اْ   ُُ ََ ۡۡ ََ  ََ  ۡۡ ِِ ِِ ُُ ف
َ

َ  َ ََ وُاْ   َ ِۚ ٱَۡ َّ  َّ ِ َ ٱِ ُُِر  َّ فُاَب ٱَ�ۡغ َّ 
ۚ ِِفّهُ  ا ِععا َُ ٱُهَا  ۥََ ا ُُ ُۡ ٱ ۡلَغ ِيُبآْ   ٥ ررِّحع ف

َ
ُِماْ  َ�ُ  َوَ ۡسل

َ
ۡۡ َوَ �ُِ�ّ ََ  ٰ�َِ ُۡ  ۥِ َِعَُ�

ۡ
يَأ  َ

َ
ن َ�ۡبِل َ ِِ

َذُْب ٱ تَُ ۡلَع  ََ  ّۡ ُُ ََ و ُۡ  تّبُِعٓاْ  ٱوَ  ٥َ�ُ َِعَُ�
ۡ

يَأ  َ
َ

ن َ�ۡبِل َ ِ ِّ  ۡ�ُِ �ّ َّ ن  ِ ِّ  ۡ�ُ ۡ ََ ِ ِ ََ
فِِ

ُ
َ ٓ ا َِ َن  َِ ۡح

َ
َ

ُب ٱ َذْ ََ  ۡلَع َۡشُعُرو �  ََ  ۡۡ فُت
َ

 ].55 -53الزمر: [ ﴾٥َ�ۡغَتٗة َوَ
ايد از  روي هم كرده : اي بندگانم كه در معاصي زياده(از قول من به مردمان) بگو«

آمرزد  ي گناهان را مي خدا مأيوس و نااميد نگرديد. قطعاً خداوند، همه لطف و مرحمت
و به سوي پروردگار خود برگرديد و تسليمِ  .چرا كه او بسيار آمرزگار و بس مهربان است
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برداري كنيد) پيش از آن كه عذاب،  او شويد (و خاضعانه و خاشعانه از اوامرش فرمان
ر كمك و ياري نشويد (و كسي نتواند شما را از ناگهان به سوي شما تاخت آرد و ديگ

و از زيباترين و بهترين چيزي كه پروردگارتان برايتان فرو فرستاده  .عذاب خدا برهاند)
است (كه قرآن است) پيروي كنيد پيش از اين كه عذاب (دنيوي يا اخروي) ناگهان به 

 .»خبر باشيد سوي شما تاخت آرد در حالي كه شما بي
 :فرمود ص* پيامبر 

:يقوُل ل ُ « نْ   ع ى وَجلى ََةِ  َجاء َّ ََ ثَارَِها َعْشُ  فَلَهُ  بالَ ّْ وْ  م
َ
نْ  مْزَ د، م َّ یّئَةِ  َجاءَ  َو ََ  بار

ثْلَُها َهیّئَةم  َهیّئَةٍ  فََج لءُ  وْ  ِّ
َ
ِفمُ  م ِْ نْ . م َّ ِّ  َََقمىَب  َو �ُْت  ِشْبلً  ِّ َْهُ  َََقمى ِّ ،

ً
نْ  ِذَرلع َّ ِّ  َََقمىَب  َو ِّ 

 
ً
�ُْت  ِذَرلع َْهُ  َََقمى ِّ ،

ً
نْ  بَاع َّ َّنْ  َوْمَوظًَة، متَیُّْهُ  َ�ْمِش  متَاِ�  َو  َ َخِطتئةً  لألرْض بُِقَملِب  ظَِقتِ َو

غِفَمةً  بِِمثِْلَها ظَِقتُّهُ  َشیئاً، ِب  �ُْشِكُ   .(به روايت از مسلم) ».َّ
ده برابر يا بيشتر،  : هر كس عمل نيكي انجام دهد،فرمايد خداوند عزّ و جل مي«

گيرد و هر كس كه عمل زشت و گناهي انجام دهد به همان اندازه مجازات و يا  پاداش مي
ي ساعد دست به  شود؛ و هر كس يك وجب به من نزديك شود، من به اندازه بخشيده مي

ي ساعد دست به من نزديك شود، من به  شوم و هر كس كه به اندازه او نزديك مي
زنان به سمت من بيايد، من  شوم و هر كس قدم به او نزديك مي )14F1( ازي يك ب اندازه
ي زمين پيش من بيايد  شوم و هر كس كه با گناهاني به اندازه كنان به او نزديك مي پويه

روم (و تمام  ي زمين پيش او مي ولي به من شرك نورزيده باشد من نيز با مغفرتي به اندازه
 .»بخشم) گناهانش را مي

 :فرمود صر * پيامب

» ُ ى َشدّ  ََ
َ
نْ  َِِمْهِ  َ�ُّوُب  ِح�َ  َ�بِْدهِ  بَِّْو�َةِ  فَمًَحا م ِّ  ُْ َحِدُ 

َ
ِّهِ  َعَ  َكنَ  م

رِْض  َرلِحلَ
َ
 فََالةٍ  بِأ

َْْفلََّْت  َْهُ  فَا هُ  وََعلَتَْها ِّ ُّ لبُهُ  َطَعا �َِس  َوَکَ
َ
ََْها فَأ َت  ِّ

َ
  قَدْ  ِللَّها ِف  فَاْضَطَجعَ  َشَجَمةً  فَأ

َ
نْ  �َِس م ِّ 

__________________ 
ي سرِ انگشتان يك دست تا سرِ انگشتان دسـت ديگـر    ها را در امتداد هم باز كنيم، فاصله هرگاه دست -1

 گويند. (مترجم). مي »باز«را يك 
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ِّهِ 
َخذَ  ِعََْدهُ  قَائَِمةً  بَِها ُووَ  َِِذل َبَذرَِك  ُووَ  َ�بَیََْا َرلِحلَ

َ
َطاِ�َها فَأ ُى  ِ ِ نْ  قَاَل  ُُ ةِ  ِّ َفَمِ   ِشدى

ْ
ُى  لظ  لرلىُه

نَْت 
َ
نَا َ�بِْدى م

َ
  .َرّ�َك  َوم

َ
ْخَطأ
َ
نْ  م ةِ  ِّ َفَمِ   ِشدى

ْ
 .(به روايت از مسلم) ».لظ

بدش، هنگامي كه به درگاه او توبه ميكند بسيار بيشتر خوشحال ي ع خداوند با توبه«
آب و علف بر شتري در حال سفر باشد ولي  شود از يكي از شما كه در سرزميني بي مي

اش بر روي آن قرار دارد از دستش رها شود و او  شترش در حالي كه خوراك و نوشيدني
ا كردن شترش نااميد شده باشد و در ي درختي بخوابد در حالي كه از پيد برود و زير سايه

ا بگيرد و از شدت خوشحالي اين حال يك مرتبه آن را نزد خويش بيابد و افسار آن ر
از شدت خوشحالي م؛ يعني ا ي من هستي و من پروردگار تو : خداوندا، تو بندهبگويد

 . »دچار اشتباه شود
 صپيش پيامبر  اي اسير : عدهروايت شده است كه گفت از عمربن خطّاب «

اي را در ميان اُسرا پيدا  ي شيرخواره دويد تا اين كه بچه آمدند؛ زني در ميان اسيران مي
 :فرمود صي خود چسباند و او را شير داد. پيامبر  كرد و گرفت و به سينه

َوا ِف لّلاِر؟«
َ
ََ َولِ . فقاَل » متموَن وذهِ للممةَ طارحًة َول ُُ : «قلََا:  بعباِدهِ ّْن وذهِ  لُ  مرْح

 .(متّفقٌ عليه) ».بوِلوا
گفتيم: نه، به خدا. ايشان  »ن زن، فرزندش را در آتش بيندازد؟كنيد كه اي فكر مي«

 .»زن نسبت به فرزندش مهربانتر است خداوند نسبت به بندگانش از اينفرمودند: 
 :فرمود ص* پيامبر 

َى لُ  وحدُه َ ک « هَ ُ ، َو منى �مدلً عبدُه َورهوُ  َومنى عیس ّْن شهَد مْن َ �َ ِ
َُ َورو م َُّه وَ  قَها ِم �م 

ْ
َّةَ ِعبُد لِ  َورهوُ  َوهمُّه مظ ّلاَر حق  مدخلُه لُ  حقم ول نى لْ

َىة ٍُ  .(متّفقٌ عليه) ».ع ّا كن َّن لظعمِل  لْ َى لُ  وَ : «َوِ  روليٍة لَل نى مّْن شهَد َ �َ ِ

 ».�ّمدلً رهوُل لِ ، حّمَى لُ  علتِه لّلارَ 
هر كس گواهي دهد كه هيچ معبود به حقّي غير از خدا نيست و شريكي ندارد و «

ي اوست كه بر مريم  ي اوست و عيسي بنده و فرستاده و كلمه بنده و فرستاده صمحمد 
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دوزخ، حق است (و به  القا نمود و به اجازه و دستور او بوده است و اين كه بهشت و
عمل كند)، خداوند او را با هر اندازه از عمل (نيك، چه كم و چه ها  آن ي مقتضاي همه

هركس «. و در روايتي از مسلم آمده است: »نمايد ه داشته باشد وارد بهشت ميزياد) ك
ي اوست (و به  فرستادهمحمد شهادت دهد كه هيچ معبود به حقّي جز خدا نيست و 

 .»گرداند ند، او را بر آتش حرام مين عمل كند) خداومقتضاي آ
 يعني به امر و دستور پروردگار متعال بوده است. »روح منه«و 

 :فرمود ص* پيامبر 

 ِفمُ  ظهَ ع ّا كَن رجْوتِ� يابَن آدَى، ِنّهَ ّا دعوتِ� وَ : قاَل لُ  تبارکَ وتعام«
ماءِ َ مباِم، يابَن آدَى، رْو بلغْت ذفتهَ وَ  َّ ُى لْهّغفْمت� ِفمُ  ظَه وَ  نو�هَ عَاَن لر باِم، م

ُ
َ م

ُى ظقتتِ� َ ُشکُ ِب   شیئاً ألتیّهَ بقملبَها يابَن آدَى، ِِنىهَ رْو متیِّ� بقملِب لألرِض خطايا م
 آن را صحيح دانسته است). آلباني(ترمذي آن را حسن دانسته و  ».ّغفمةً 
گمان اگر از من بخواهي و اميد به  بي !: اي فرزند آدمخداوند تبارك و تعالي فرمود«

بخشم و از چيزي هم پروا ندارم. اي فرزند  من داشته باشي، با داشتن هر عملي تو را مي
ي زمين پيش من بيايي ولي چيزي را شريك من قرار نداده  اگر با گناهاني به اندازه !آدم

 .»بخشم) آيم (و تمام گناهانت را مي و ميي زمين پيش ت رتي به اندازهباشي من نيز با مغف
و در آخر، رساله را با حديث زير به دليل پند عظيمي كه در آن است به پايان 

 :ق پند گرفتن از آن را به ما بدهدرسانم. اميد است كه خداوند توفي مي
 :فرمود صروايت شده است كه پيامبر  ب از برّاء عاز

ُى » بِ هّعتذول باِ  ّْن عذلِب لظقلِ « َن ِ: «قاَل مالمًا، م ِّ ذ كَن ف لنقطاٍع َّن ِنى لظعبَد للؤ
ُُ لرّرمُس  لّلنتا وِقباٍل َّن لآلخمةِ ن َل ِمِه للالئلةُ  ماِء بتُض لروجوهِ بأنى وجووه َّ ، َّن لر

َِّة وَحَوطم ّْن حَوِط لَّْة ُْ بفنم ّْن م،فاِن لْ ُى  ّعه ي ُء حّت یلَول َُّه ّدى للِص م
َُّة رولية ف وَ  –حت یلَس عََد رمهِه فتقوُل: ميّّها لّلفُس لظّطّتبة  �لهُ للوِ   : للطمئ

قاِء  ّن ِف  لظقطمةُ  َُتُل  بما َُتُل  فّ مجُ : قاَل . َورضولنٍ  ل ِ  ّنَ  ّغفمةٍ  ِم مخمج – َّ لر
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ُّ �لهٍ بروليةٍ  ف و –فتاخذَوا  ماِء ولمرِْض َو : حت ِذل خمجْت روحُه صّ� علته  َّ َ� لر
ُْ يدعوَن لَ  من  َى َو و ماِء ظیَس ّْن موِل باٍب ِ َّ ماِء َو فّتْت ُ  مبولُب لر َّ ُّ �لهٍ ِف لر

 ُْ ُْ  مخذوا فإذل –يعمَج بموحِه ّْن قبله عٍ� حّت يأخذوَوا فتجعلووا  طمفةَ  يدهِ  ِف  يدعوَوا ر

ََ ﴿ :ظهَ قوُ  تعامظهَ للَُوِط فذلف ذظهَ لرِفِن َو ِف ذ ّرُِطا َُ �ُ ََ  ۡۡ ا وَُه ََ َُُسلُ ۡتُه   ﴾٦تَاَّ�

: فتصعدون َهٍ وجدَ  ع وجِه لألرِض. قاَل �مُج َّها بأطتِب نفتِّه �وَ  .]61األنعام: [

َى  للالئلةِ  ّن �إلٍ  ع –يع� بها  –بها فال يمّموَن  وذل لرّموُ  لظّطتُّب؟  : ّاقارول ِ
لّلنتا حت ينّهول بها ِم  فالٍن بأحَِن مهمائِه لظّت كنُول �َّمونُه بها ِف  : فالنُ فتقورونَ 

ماءِ  َّ ُّ هماٍء ّقّم�ووا ِم لر ُْ فیرّتعُه ّْن  لظّت تلتَها  هماٍء لّلنتا فیَّفّتوَن ُ  فتفُّح ل
ابعة فتقوُل لُ  حّت ي َّ ماِء لر َّ ،ّبول بّاجلى  و ع ى  –نِّ� بِه ِم لر

ُ
 ،َب عبِدی ِف علّّت�َ : م

﴿ ٓ ا َِ ََ  َو ا ِعّلِّعا َِ  ََ ٰ ٮ ََ ۡد
َ

ۡرقُام    ١َ ِّ ُ   ٢كَِ�ٰب   ُده َِ َۡش ََ ٱ� ُ�ا ّر َۡ  ]21 -19املطففني: [ ﴾٢ رُۡم

ُى يقاُل: ل فتُِّب  ُْ مّ� َّهَ بّابُه ف علّّتَ� م ُْ َو فتها عتدوُه ِم لألرِض فإّ� وعْدته ا خلقُّه
ُْ وَ  ُْ تارًه مخمی.َّها مخمجمعتُدُو  ه

: فإنىُه �َمُع خفَق نعاِل مصتابِه ِذل ورّْو قال: ف�ّد ِم لألرِض َوتعاُد روحُه ِف جَدهِ. قال
دبم َن فتأتتِه �لكِن شديدلً لَنّهاَر فتنّهملنِه َویلَانِه فتقوَِن ُ : ّْن رّ�هَ؟ عَُه ّ

ی : فتقوُل: رّ� لُ ، فتقوَِن ُ : ّا ديَهَ: فتقوُل 
ّ
دي� لمهالُى فتقوَِن ُ  ّا وذل لرمّجُل لس

؟ فتقوُل ُوَو رهوُل لِ   ُْ قممُ  بّاَب لِ  : فتقوَِن ُ : ّا عملهَ؟ فتقوُل  صبعَث فتل
قُت فتنّهمُه فتقول تعمَض  رّ�هَ؟ ّا ديَهَ؟ ّْن نشّتهَ؟ َوَ  آخمُه فَّةٍ : ّْن فمَُّت بِه وَصدى

 :ُل لُ  ع ى وَجلى حَ� يقو ع للؤِّن فذظهَ
ُثَّبُِت ﴿ ُ ٱ ي ينَ ٱ َّ ِ َّ  ِ اْ  ب َُ َِ ْ َِ ٱََ ۡا َۡ ِ ٱِ�  َّابِِت ٱ ۡل َعٰاة َعاٱ ۡ�َ َۡ �ّ  َِ ِضّل  �ِخَرةِ  ٱَو �ُ ُ ٱَو َّ 

ۚ ٱ ِِمَ� َعُل  لّ�ٰل ُۡ ُ ٱَو�َ َّ  َُ ٓ ََشا ا �  ].27ابراهيم: [ ﴾٢َِ
َادُی َّاٍد ف فت –و هلُّ  علته ل  ص� –�ّمد نشّی  ديَ� لمهالُى وَ َ�تَقوُل: رّ� لُ ، وَ 

ماءِ  َّ َِّة َولفّتُول   : مْن لر َِّة َومظشَوُه َّن لْ َِّة. قاَل  باباً صدَ، عبِدی، فأفمشوُه َّن لْ : ِِم لْ
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 –يمّثُل ُ   :روليهٍ  ف وَ  –ُ  ف قبهِ ّدى بصهِ. قاَل: َو يأتتِه   فَحُ فتأنتِه ّْن روحَها َو طتبَها وَ 
ِی �سّ للّتاّب طّتُب لرّم ِح، فتقوُل: لَ  حَنُ  لروجِه، حَنُ  رجلم 

ّ
کَ، م�ْش بمضولٍن َّن �ْش باس

، وذل يوّلِ  وَ  ُم ُم ّقت َّاٍ  فتَها نعت ی بََت توعُد، فتقوُل ُ : وَ ج
ّ
منَت فشّشکَ لُ  هَ لس

ا عوُل هَ لروجه ي ُء بالِ�، فتق ٍ�، ّْن منَت؟ فوجهُ  َّ لمّهَ : منا عملهَ لرّصاظُح، فَولِ  
َى بََت س عاً ف طاعة لِ ، بطتئاً ِف ّعصتةِ   لِ  فج لکَ لُ  خ�لً. ِ

ُى يفُّح  َِّة، َو�ابم َّن لّلاِر، فتقاُل م : وذل ّ�ظهَ رْو عصتَت لَ ، مبدظهَ ُ  بابم َّن لْ
َّةِ لُ   ا ِف لْ َّ اعِة بَما مرجَع ِم مْو� َوّام فتقاُل  بِه وذل فإذل رمی  َّ قاَل: رّب عّج�ّْل قتاَى لر
 : مهلْن. ُ 

َن ِف لنْقطاٍع َّن لّلنتا َوِقباٍل َّن ك ِذل –: لظفاجَم روليةٍ  ف وَ  –نى لظعبَدلركفَم ِقاَل: وَ 
ماِء �الئلة ،لآلخمةِ  َّ ُُ لل ن َل ِمِه َّن لر َوُ  َّن لّلاِر، ِالظم شدلدم، هوُد لروجوهِ، ّعه

ُى ي ُء �لهُ للو : ميّّها لّلفُس ِ  حّت یلَس عََد رمهِه فتقوُل فتجلَوَن َُّه ّدى للِص م
َ، ف جَدهِ فتنتعَها بَما يتَِتُع مخمج ِم ه ٍ  َّن لِ  وَِضٍب. قاَل  للبیثةُ  : فّفمى

فوُد لرِثُ� لرّرعُب َّن لرّصوِف  َّ ُّ ّعها لظعموُ، وَ للبلوِل فّقطُع لر �لهٍ  لظعصُب فتلعَُه 
ماِء َولألرِض وَ  َّ ماِء بَ� لر َّ ماِء، ظیَس  تُغلُق مبولبوَ ّ، �لهٍ ِف لر َّ َّ و لر ُْ ّْن موِل باٍب ِ و

، فتأخذَوا، فإذل  ُْ َى تعمَج روحُه ّْن قبله ُْ يدعوَوا ِف يدهِ طمفةَ يدعوَن لَ  م عٍ�  مخذوا ر
وُجد  ع وجِه لألرِض  تلهَ للَوِ  و�مُج ََّها بأنت ر ٍح جتفةٍ ّت یعلوَوا ِف ح

َى قارولفتصعدوَن بَها فَال يمّموَن بَها ع �ٍُ َّن لل َّ الئلِة ِ ا وذل لرّموُ  للبتُث؟ : 
 فتقورونَ 

َ
: فالُن لبُن فالٍن بأقبِح مهمائِه لظّت كَن �َّه بَها ِف لّلنتا حّت ينّ� بِه ِم

 رهوُل لِ  
َ
ُى قمم ماِء لّلنتا فیَّفُّح ُ ، فال يفُّح ُ  م َّ  :صلر

ُٰب ﴿ �َۡ ب
َ

َ  ۡۡ ُِ َ َُ ر ّت َُ َُ ِ ٱََ  َمآَ ِّ ََ  ر ُخلُا َۡد ي  ََ ةَ ٱَو َّ َ َِج  ۡۡ يَل  ٰ ِّ َمُل ٱَح َ ۡۡ  ِّۡ ِط ٱِ� َس  ﴾ۡ�َِعا
 ].40األعراف:[



 163  باب: فضل و بزرگي توبه و استغفار

 

: لُ  ُى يقاُل: ل بّابُه ف هّج�ِ  ل،ّبُوفتقوُل لُ  ع ى و جلى ف�، م َّ عتُدول عبدی ف لألرِض لر
ُْ وَ  ُْ مّن َّها خلقّه ُْ تارةً ِِم لألرِض فإّ� وَعدته ُْ َوَّها مخمجه مخمی،  فتها معتدو

 
َ
ُى قمم ماِء طمحاً حّت تقَع ِف جَدهِ، م َى  : فّطمُ  روحُه َّن لر

﴿ ِ �ُۡ�ِۡك ب ن  َِ ِ ٱَو َن  َّ ِِ َما َخّر  َّ َ
َ ََك ٓ ٱو َما ِّ ُه  َِ ر ُُ َُ ۡخ ۡ�ُ ٱَ�َت ُّ ِ  ل اِي بِه ِۡ ََ ۡو 

َ
َُ ٱَ �ِ َ   رّر �َ َِ  �ِ

عق   َِ  ].31احلج: [ ﴾٣َس

ِدهِ. قَاَل َ�ُّعَ  ََ َمُع َخفْ اُد ُروُحُه ِف َج َْ ْصَتابِِه َِِذل َوظىوْ : فَإِنىُه ظَیَ
َ
َُْه َو يأتتِه �لكِن �َ  لَق نَِعاِل م

ََ مدری،  :تقوَِن ُ : ّْن رّ�هَ؟ فتقوُل شديًدل لَنّهاَر فتنّهملنِه َویلَانِه ف واه واه 
ا ديَهَ؟ فتقوُل  َّ ی فتقوَِن ُ : 

ّ
: واه واه. َ مدری، فتقوَِن فما تقوُل ف وذل لرمّجِل لس

، فتقوُل بعَث ف َهمِه، فتقاُل: �ّمدم ؟ فال يهّدِی  ُْ همعُت للّاَس : واه واه َ مدری، تل
ماِء من بدر َت و يقورون ذلکَ! قاَل: فتقاُل: َ َّ ّذَب، فأفمشول ُ  َ تلوَ . فتَاِدی َّاٍد َّن لر

َُ  ضّتُق علتِه قبلّلاِر، فتأتتِه ّْن حّمَوا وَههو�َها وَ ّتول ُ  باباً ِِم فلّن لّلاِر وَ  ُه حّت تّل
ِب َُّت لرّم ِح، للّتا قبتحُ  لروجِه، قبتحُ  رجلم  –: يمّثُل ُ  روليةٍ  ف وَ  –فته مضالعُه. َو أتتِه 

ِی بََت توعُد، ففتقوُل: لَ 
ّ
ی �َوؤکَ، وذل يوّهَ لس

ّ
منَت فشّشکَ لُ  بارّشّ تقوُل: وَ �ْش باس

! فتقوُل منا عملهَ للبتُث ّْن منَت؟ فوجههَ لروجُه ي ُء با َى بََت ، فولِ  ّا عرّشّ ملُت ِ
 فج لک لُ  ّکلً. ل ِ  بطتئاً عْن طاعِة لِ ، س عاً ِِم ّعصتةِ 

ُى يقتُّض ُ   ُى مبلُ، ف يدهِ �مزّ�ةم جبًال كَن تملباً فتضُ�ُه ، رو ضَب بَها معه مص
ُى يعت ض�ةً   دهُ لُ  بماكَن، فتض�ُه ض�ًة مخمی فتصتُح صتتةً حت يصَ� بَها تملباً، م

ُى  َى للّقلِ� م ُّ شٍء ِ لّلاِر َو مّهُد ّْن فمِش لّلاِر فتقوُل: رّب َ يفُّح ُ  بابم َّن  �َمُعُه 
اعةَ  َّ ُِ لر و بر شرط مسلم  :(امام احمد آن را روايت كرده و حاكم گفته است كه .»تق

هم با  آلبانيآن را صحيح دانسته و  »اع�م الموقّعين«بخاري، صحيح است و ابن قيم در 
گونه كه  او، همان »198الجنائز / احكام «بوده است. من اين حديث از كتاب  آنان موافق

 ام). او از طرق متعدد آورده، نقل كرده
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هرگاه عبد بار آن را تكرار كرد و سپس فرمود: و سه  عذاب قبر به خدا پناه بريد،از «
شان  مؤمن در حال بريدن از دنيا و رفتن به آخرت باشد، فرشتگاني سپيدرو كه چهره

هاي بهشت و  آيند در حالي كه كفني از كفن او مي همانند خورشيد است از آسمان پيشِ
بوي بهشت به همراه خود دارند و تا جايي كه چشم او  بويي از مواد خوش ي خوش ماده

آيد و  الموت مي نشينند سپس ملك شوند و كنارِ او مي كند دور و بر او جمع مي كار مي
 –: اي نفس مطمئنّه يتي ديگرو در روا –: اي نفس پاك گويد نشيند و مي كنارِ سرِ او مي

اي از  : و سپس روح او همچون قطرهخارج شو. گفتبه سوي بخشش و رضايت خداوند 
و در روايتي  –گيرد  الموت، آن را مي كند و ملك شود، جريان پيدا مي مشك جاري مي

: تا اين كه وقتي روحش خارج شد تمام فرشتگانِ بين آسمان و زمين ديگر آمده است كه
شود و هيچ  فرستند و درهاي آسمان براي او باز مي ام فرشتگانِ آسمان بر او درود ميو تم

ها  آن خواهند كه روح او از درِ اي در كنار هيچ دري نيست مگر اين كه از خدا مي فرشته
ي يك چشم بر هم زدن  و هنگامي كه روح او را گرفت، آن را حتّي به اندازه –بال رود 

بو قرار  ي خوش گيرند و در آن كفن و ماده گذارند بلكه آن را مي نمي هم در دست او باقي
 :فرمايد خداوند متعال است كه مي ي دهند كه اين همان فرموده مي

 »كنند رند و در كارشان كوتاهي نميگي فرستادگانِ ما جان او را مي«
ه است اي از مسك كه بر روي زمين يافت شد بوترين رايحه و روحِ او همچون خوش

برند و او را از كنار هيچ  : سپس آن را بال ميشود. سپس فرمود ز آن كفن خارج ميا
يست؟ فرشتگانِ : اين روح پاك، كگويند دهند مگر اي كه مي بور نميجمعي از فرشتگان ع

هايي كه در دنيا او را  : ف�ن كس پسر ف�ن كس و او را با زيباترين نامگويند همراه او مي
رسانند و (از  كنند تا اين كه او را تا پايان آسمان دنيا مي ميدند معرّفي مينا بدان مي

خواهند كه در را برايش باز كنند. پس در به رويشان  فرشتگان مأمورِ درهاي آن جا) مي
شود و از هر آسماني فرشتگانِ مقرّبِ آن آسمان، او را تا آسمان بالتر همراهي  باز مي
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رمايد: اعمال ف جل ميرسانند و خداوند عزّ و هفتم مي به آسمانِ كنند تا اين كه او را مي
 :بنويسيد »عليين«ام را در  بنده

 .اي است كتابِ نوشته شده .عليين چه و چگونه است؟داني كه  (اي انسان) تو چه مي«
 .»رسانند فرشتگانِ مقرّب (براي نوشتنِ مطالب) در آن جا حضور به هم مي

: او را به شود فته ميشود و بعد گ نوشته مي »عليين«الش در ي اعم پس كتاب و نامه
ام كه بارِ ديگر، به  را از خاك آفريده و به آنان وعده دادهها  آن زمين برگردانيد زيرا من

 گردانم. خاك بازشان مي
سدش وارد : پس به زمين بازگردانيده و دوباره به جدر ادامه فرمود صپيامبر 

شوند  : و در آن حال، صداي پايِ يارانش را وقتي كه از او جدا ميدشود. در ادامه فرمو مي
يند و بر سر او داد آ ي بسيار تندخو پيشِ او مي شنود. سپس دو فرشته گردند مي و بر مي

: گويد دگارت كيست؟ او در جواب، مي: پرورگويند نشانند و به او مي و را ميزنند و ا مي
: دينِ گويد دينت چيست؟ و او در جواب مي: دگوين و ميپروردگارِ من، اهللا است، باز به ا

خته شد كيست؟ او در : اين مردي كه در بينتان برانگيپرسند ن اس�م است. باز از او ميم
پرسند: عملت چيست؟  خداوند است. باز از او مي ي : او رسول و فرستادهگويد جواب مي

ايمان آوردم و تصديقش كردم (و به : كتابِ خدا را خواندم و به آن گويد او در جواب مي
: پروردگارت پرسد ميزند و باز  آن عمل نمودم). يكي از آن دو بر سرش فرياد مي

كيست؟ دينت چيست؟ پيامبرت كيست؟ و اين آخرين فتنه و آزمايشي است كه بر مؤمن، 
 :فرمايد ي آن مي كه خداوند دربارهشود. اين موضوع در هنگامي است  وارد مي

 .»نمايد بت در زندگي دنيا تثبيت ميي ثا ، كساني را كه ايمان آوردند بر گفتهخداوند«
: پروردگارم اهللا و دينم اس�م و پيامبرم گويد به ياري و تثبيت خداوند] ميپس [او 

 ي من (دين و ايمان) را آيد كه بنده باشد. سپس ندايي از آسمان مي مي صمحمد 
هاي بهشت به او  اي او بگسترانيد و از لباسهاي بهشت بر تصديق كرد پس، از فرش

: در نتيجه از راحتي و برايش باز كنيد. در ادامه فرمود بپوشانيد و دري رو به بهشت
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قبرش براي كند،  رسد و به آن اندازه كه چشمش كار مي خوشي و بويِ خوب آن به او مي
: و در روايتي ديگر –آيد  رو و زيبا پيشِ او مي : و مردي خوبشود. فرمود او فراخ مي

: مژده باد بر تو، كه به گويد زيبا و بويِ خوش و به او ميبا لباسِ  –شود  برايش مجسم مي
ها  هايي كه در آن، نعمت كند يعني رضايتي از طرف خدا و باغ آنچه كه خوشحالت مي

شد. او در جوابش  داده ميبرپاست رسيدي؛ اين روز همان روزي است كه به تو وعده 
 : خدا به تو هم بشارت نيكو دهد، تو كيستي؟ كه رويت همان رويي است كهگويد يم

ام و قسم به خدا تو را غير از اين  : من عملِ صالحِ توگويد آورد. او مي خير و نيكي مي
ام مگر اين كه هميشه در طاعت و عبادت خدا شتاب كرده و در گناه و نافرمانيِ او  نديده

 وند، پاداشِ خير به تو دهد.اي پس خدا درنگ نموده
: اگر شود شود و گفته مي ه رويش باز ميسپس دري از بهشت و دري از دوزخ ب

بود و خداوند به جاي آن، اين جايگاه (بهشت)  كردي جايگاه تو اين مي نافرماني خدا مي
: اي پروردگارم گويد بيند مي را به تو داد. هنگامي كه او آنچه را كه در بهشت است مي

ردم و در رپايي روز قيامت را نزديك گردان به اين اميد كه پيش خانواده و مالم برگب
 : آرام بگير.شود جواب به او گفته مي

وقتي كه در حال بريدن از دنيا و  –: فاجر و در روايتي ديگر –: و عبد كافر فرمود
آيند و  مي هاي سياه پيشِ او رفتن به آخرت باشد، فرشتگاني تندخو و عصباني با چهره

كند دور و برِ او جمع  لباسهايي از آتش به همراه دارند و تا جايي كه چشم او كار مي
گويد:  نشيند و مي آيد و كنارِ سرِ او مي الموت مي نشينند سپس ملك شوند و كنارِ او مي مي

: پس جانش بيرون آي. فرموداي نفسِ خبيث و ناپاك، به سويِ خشم و غضبِ خداوند، 
الموت روح او را از بدنش همانند بيرون  آيد و سپس ملك به حركت درمي در جسدش

كشد و با اين كار  هاي زيادي دارد از پشمِ خيس، بيرون مي كشيدنِ سيخِ كبابي كه شاخك
اي  اي در بين آسمان و زمين و هر فرشته شود و هر فرشته هايش پاره مي ها و عصب رگ

اي  شود و هيچ فرشته اي آسمان بر روي او بسته ميكنند و دره در آسمان او را نفرين مي
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خواهد كه روحِ او از طرف آنان بال نرود.  در كنار هيچ دري نيست مگر اين كه از خدا مي
گيرد و هنگامي كه اين كار را كرد، ساير فرشتگان، آن را حتّي  الموت روحش را مي ملك

گذارند و او را در آن لباسي  نمي ي يك چشم بر هم زدن هم در دست او باقي به اندازه
اي كه بر روي زمين يافت شده است  ترين و بدبوترين رايحه گذارند و همچون گنديده مي

رند و او را از كنار هيچ جمعي از فرشتگان عبور ب شود سپس او را بال مي از آن خارج مي
؟ فرشتگانِ يست: اين روحِ خبيث و ناپاك، كويندگ دهند مگر اين كه آن جمع مي نمي

هايي كه در دنيا او  ترين نام : ف�ن كس پسر ف�ن كس و او را با زشتگويند همراه او مي
رسانند و (از  كنند تا اين كه او را تا پايانِ آسمانِ دنيا مي نمايدند معرّفي مي را بدان مي

او  خواهند كه در را برايش باز كنند ولي در به روي فرشتگان مأمورِ درهاي آن جا) مي
 :اين آيه را قرائت فرمود صشود و پيامبر  گشوده نمي

ني كه شوند تا زما شود و به بهشت وارد نمي باز نميها  آن درهاي آسمان بر روي«
 .»شتر وارد سوراخِ سوزن گردد

زمين بنويسيد  در قعرِ »سجين«ام را در  بنده: اعمال اين فرمايد سپس خداوند عزّ و جل مي
را از خاك آفريده و به آنان وعده ها  آن : او را به زمين برگردانيد زيرا مندشو و بعد گفته مي

گردانم. سپس روحش از آسمان به شدت دور انداخته  ام كه بارِ ديگر، به خاك بازشان مي داده
 :سپس اين آيه را قرائت فرمودگيرد.  شود تا اين كه بر جسدش قرار مي مي

همانند اين است كه از آسمان فرو افتاده است و در ورزد  و كسي كه به خداوند شك مي«
ي  اين حال، يا پرندگان او را (در هوا) تكّه تكّه كنند يا باد او را به مكان بسيار دوري (و دره

اي از آن  كوبد كه بدنش مت�شي و هر قطعه كند (و وي را چنان بر زمين مي اب ميتژرفي) پر
: و در آن حال، شود. در ادامه فرمود زگردانده ميدش با. سپس به جس»شود) اي پرت مي به نقطه

ي  شنود. سپس دو فرشته گردند، مي شوند و باز مي صدايِ پايِ يارانش را وقتي كه از او جدا مي
: گويند نشانند و به او مي را ميزنند و او  آيند و بر سرِ او داد مي بسيار تندخو پيشِ او مي

ن تو : ديگويند دانم. سپس به او مي ا؟ نميگويد: ها، ه يپروردگار تو كيست؟ او در جواب م
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: در مورد اين مرد كه پرسند دانم. سپس از او مي ا؟ نمي: ها، هگويد چيست؟ و او در جواب مي
: شود آورد پس به او گفته مي نميگويي؟ او اسمش را به ياد  در بينتان برانگيخته شد چه مي

گويند! ايشان  اسم را مي دانم، شنيدم كه مردم، آن نميگويد ها، ها؟  محمد. او در جواب مي
: كه او گويد آيد و مي ندايي از آسمان ميندي. سپس ا: ندانستي و نخوشود فرمودند: گفته مي

(دين و ايمان) را تكذيب نمود پس، از آتش دوزخ (در قبرش) براي او بگسترانيد و دري رو 
رسد و قبرش را براي او تنگ  و گازهاي آن، به او مي به دوزخ برايش باز كنيد، در نتيجه از گرما

رو با لباسِ قبيح و بدبو پيشِ او  رود و مردي زشت هايش داخل هم مي كنند آن گونه كه دنده مي
: مژده باد بر تو به آنچه گويد و به او مي –شود  : براي او مجسم ميو در روايتي ديگر –آيد  مي

: گويد شد. او در جوابش مي داده ميزي است كه به تو وعده آيد! اين، رو كه از آن، بدت مي
: من عملِ خبيث و زشت تو هستم و گويد  ي بد دهد، تو كيستي؟ او مي خداوند به تو هم مژده

م مگر اين كه هميشه در طاعت و عبادت خدا درنگ كرده و  قسم به خدا تو را غير از اين نديده
 اي پس خدا به تو پاداشِ شر بدهد. در گناه و نافرمانيِ او شتاب كرده

دستي آهني در  شود كه يك چوب ي كر و كور و للي براي او مأمور مي سپس فرشته
اي به او  : با آن، ضربهكند بزند، آن را تبديل به خاك ميدست دارد كه اگر با آن، كوهي را 

ي خود  هزنند تا اين كه تبديل به خاك شود سپس خداوند، او را به حالت اولي مي
كشد كه  زند كه در اثر آن، چنان فريادي مي ي ديگري به او مي گرداند و دوباره ضربه برمي

شود و  شنود سپس دري از دوزخ برايش باز مي غير از انسان و جن، هر چيزي آن را مي
هيچ  !: اي پروردگارمگويد گردد در نتيجه او مي اده ميفرشهايي از آتش دوزخ براي او آم

 .»ت را بر پا مكنگاه قيام



 
 
 

 شود  توصيه ميها  آن هايي كه تهيه كردن و خواندنِ ها و رساله كتاب

كتاب خداوند عزّ و جل يعني قرآن ها  آن ين و مهمترينِتر بزرگ اولين كتاب و )1
 گاه باطل و منسوخ نخواهد شد. عظيمي است كه هيچ

ي جد بزرگ ما امام  نوشته ،»د األبرارکالمِ سيختار من کالمِ اِهللا تعالی ولورد املصفّی املا« )2
 غفراهللا له. –الملك الصالح عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل 

گوارمان، امير موفّق، فيصل بن مشعل بن سعود رزي برادر ب  نوشته »سر دوامِ النعمِ« )3
 اش را عالي و مباركش گرداند). بن عبدالعزيز (خداوند بر بزرگيش بيفزايد و درجه

4( »ي برادر بزرگوارمان األمير المبارك عبدالعزيز ابن فهد بن  نوشته »املستعين زاد
 عبدالعزيز (خداوند، مقام و هدايت و تقوا و توفيقش را زياد گرداند).

 /نسيب الرفاعيمحمد ي  نوشته  »خمتصر تفسيرِ ابنِ کثير« )5
 ./نوشته ع�مه ابن سعدي  »تيسير الکريمِ الرمحنِ« )6
 ي ع�مه عبدالرحمن آل شيخ (رحمهم اهللا). نوشته  »رح کتابِ التوحيدفتح ايد ش« )7

 ي امام ع�مه ابن قيم الجوزيه. نوشته »ص زاد املعاد فی هدیِ خيرالعباد « )8

 ./ي امام نووي  نوشته  »رياض الصاحلين« )9
 ي ع�ّمه صالح الفوزان (حفظه اهللا). نوشته  »ص الفقهیلخامل« )10

 .»عثيمين فقيه اختيارات عالمه ابن« )11
 العثيمين (حفظه اهللا).محمد ي ع�ّمه  نوشته  »النفاسحکام احليض وأ« )12

خدا به او پاداش  –زغلول محمد ي  نوشته  »طراف احلديث النبوی الشريفموسوعةُ أ )13
 كه واقعاً براي محقّقين مفيد است. –نيك دهد 

 ./عبدالوهاب  ي امام مجدد محمدبن نوشته »ص الرسول  ةخمتصر سير« )14
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15( »ديمائل احملمد ي محقّق  ي امام ع�ّمه نوشته  »ةخمتصر الشلبانيناصرالدين األمحم 
/. 

 ./ي امام نووي  نوشته  »ةالنبوي ةذيب سير« )16
17( »سولِ الکريم موسوعةُ نضرةی مکارمِ أخالقِ الرعيمِ فالن «  زير نظر شيخ صالح بن

ح (و فقهما اهللا).حميد و استاد عبدالرحمن بن ملو 

 فقه اهللا).ي عبدالمنعم الجداوي (و وشتهن  »کنت قبورياً« )18

 ./ي حافظ احمد حكمي  نوشته  »سؤالٌ و جواب فی العقيدة ۲۰۰« )19
20( »وويي ع�ّمه ابن دقيق العيد  نوشته »ةشرح األربعين حديثاً الن/. 
ام ع�ّمه عبدالعزيز ي شيخ و محبوب ما ام نوشته  »جمموعة فتاوی و مقاالت متنوعة« )21

 ./بن باز 
بن محمد كه شيخ عبدالرحمن بن   »الدرر السنية فی رسائلِ أئمة الدعوة النجدية« )22

 ./آن را جمع كرده است  /قاسم 
 ي فقيه صالح السدلن (حفظه اهللا). نوشته  »صالة اجلماعة« )23

 فقهم اهللا).(و »اءث العلميإل واةفتبح«ي انجمن  نوشته  »فتاوی اجلّنة الدائمة« )24

 ./ي سلفي شيخ محمود التويجري ي ع�ّمه نوشته  »يمالرد القويم علی ارمِ األث« )25

 ي شيخ صالح العبود (حفظه اهللا). نوشته  »بن عبدالوهاب اإلمام حممد دعوة« )26

 تأليف شيخ ما ع�ّمه صالح فوزان (حفظه اهللا). »احلراماإلعالم بنقد کتابِ احلالل و« )27

الس�م بن برجس آل ي شيخ عبد نوشته  »احلکّام فی ضوِء الکتابِ والسنة معاملة« )28
 فقه اهللا).عبدالكريم (و

 فقه اهللا).ي شيخ محمدبن ابراهيم النّعيم (و نوشته  »نتاجیکيف تطيلُ عمرک اال« )29

30( »نا اال تقربووم  برگرفته »الزدارالقاسم«چاپ  /از ك�م ابن القي«. 
ي ع�مه صالح األطرم (خداوند او را شفا دهد و  نوشته »العقيدة األسئلةُ واألجوبة فی« )31

 سالم گرداند).
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 ./ي شيخ ما صالح الفوزان  نوشته »کتاب التوحيد« )32
ي ما  ي شيخ ع�ّمه نوشته »العرافينتغاث بغيرِ اهللا أو صدق الکهنةَ والرباهين علی منِ اس إقامةُ« )33

 ./عبدالعزيزبن باز 
ي شيخ ع�ّمه  نوشته  »خبارِ واحترامِ العلماِء وبيان مکانتهم فی األمةوجوب التثبت فی األ« )34

 صالح الفوزان (حفظه اهللا).

ي شيخ عبدالس�م بن برجس آل  نوشته »ستهزاِء باملؤمنينالقولُ املبين فی حکمِ اال« )35
 عبدالكريم (وفّقه اهللا).

 ي شيخ عبداهللا المطلق (حفظه اهللا). نوشته »حسن اخلامتة« )36

 ./ي شيخ عبدالعزيز بن باز  نوشته »القوارح فی العقيدة« )37
خ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ ي شي نوشته »بيان کثيرٍ من األخطاِء الشائعة املنظار فی« )38

 فقهم اهللا جميعاً).(و

 فقه اهللا).ي شيخ بكربن عبداهللا أبوزيد (و هنوشت »تصحيح الدعاء« )39

 فقه اهللا). أبوزيد (وي شيخ بكر بن عبداهللا نوشته »أدب اهلاتف« )40

 فقه اهللا).ي شيخ بكربن عبداهللا أبوزيد (و هنوشت »طالب العلم حلية« )41

 فقه اهللا).ي شيخ بكربن عبداهللا أبوزيد (و هنوشت »حراسة الفضيلة« )42

 فقه اهللا).ي شيخ بكر بن عبداهللا أبوزيد (و نوشته  »الکتابلفکر وأثره فی ام ويالتعال« )43

ي شيخ بكربن عبداهللا  هنوشت »غيره من األديانن دين اإلسالم واإلبطال لنظرية اخللط بي« )44
 فقه اهللا).أبوزيد (و

 ./ي ابن مفلح  نوشته »اآلداب الشرعية« )45
 ياه).شقر (وفقنا اهللا وإي عمر سليمان األ نوشته »أشراط الساعة« )46

 فقه اهللا).ي ابوبكر جابر الجزايري (و نوشته »الطريق املوصلُ إليهاجلنة دار األبرارِ و« )47

شيخ عبدالكريم بن صالح الحميد ي  نوشته »اجلمالمعرفة الکبير املتعال بالعظمة واجلاللِ و« )48
 فقه اهللا).(و
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 ./ي شيخ فقيه نصر السمرقندي  نوشته »تنبيه الغافلين« )49
 ./ي ع�ّمه عبدالرحمن بن سعدي نوشته »فی حماسن الدين اإلسالمی الدرةُ املختصرة« )50
 ./ي ع�ّمه عبدالرحمن بن سعدي  نوشته  »ةالسعيد ةللحيا ةدالوسائل املفي« )51
 ./ي ع�ّمه عبدالرحمن بن سعدي  نوشته »القولُ السديد بشرحِ کتاب التوحيد« )52
 فقه اهللا).الحمد (ومحمد ي شيخ  نوشته »الرحم قطيعةُ« )53

 فقه اهللا).الحمد (ومحمد ي شيخ  نوشته »اجلريمة اخللقية« )54

 فقه اهللا).الحمد (ومحمد  ي شيخ وشتهن »عقوق الوالدين« )55

 فقه اهللا).الحمد (ومحمد ي شيخ  نوشته »مظاهره و عالجه –الکذب « )56

57( »قة کلماتی ابوابٍ متفرد ي شيخ  نوشته »متفرقة فومحم) فقه اهللا).الحمد 

 ./ي شيخ اةس�م ابن تيميه  نوشته »اقتضاْء الصراط املستقيم« )58
 ./ي شيخ اةس�م ابن تيميه  نوشته »العقيدةالواسطية« )59
 ./ي امام ابن القيم  نوشته »اللّهفان من مصائد الشيطان إغاثةُ« )60
 ./بن عبدالوهاب محمد ي امام مجدد  نوشته »کشف الشبهات« )61
 ./بن عبدالوهاب محمد ي امام مجدد  نوشته »کتاب التوحيد« )62
 ./هاب بن عبدالومحمد ي امام مجدد  نوشته »األصول الثالثة« )63
 ./بن عبدالوهاب محمد ي امام مجدد  نوشته »مسائل اجلاهلية« )64
 ./بن عبدالوهابمحمد ي امام مجدد  نوشته »املعوذتينتفسير سورة الفاحتة واإلخالص و« )65
 ./بن عبدالوهاب محمد ي امام مجدد  نوشته »تعليمهتعلّمه و –فضلُ القرآن « )66
 ./بن عبدالوهاب محمد ي امام مجدد  شتهنو »احلوادثأحاديث فی الفنت و« )67
بن محمد ي امام مجدد  نوشته »ثالث رسائل فی التوحيد ويليه معنی ال إله إالَّ اهللا« )68

 ./عبدالوهاب

 ./بن عبدالوهابمحمد ي امام مجدد  نوشته »مفيد املستفيد فی تارک التوحيد« )69
 ./بن عبدالوهاب محمد ي امام مجدد  نوشته »ائربالک« )70
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 ي شيخ د. صالح بن غانم السدلن (حفظه اهللا) نوشته »إلی اِهللا التوبةُ« )71

72( »رعيي شيخ ع�ّمه عبداهللا بن جبرين (حفظه اهللا). نوشته »ةاآلداب واألخالق الش 

 ./ي شيخ عبدالعزيز ابن باز  نوشته »املؤمناتخالق املؤمنين وأ« )73
 ./ن باز ي شيخ عبدالعزيز  اب نوشته »مسئوليت طالبِ العلم« )74
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85( » توجيهاتي شيخ عبداهللا بن حميد  نوشته »ةإسالمي/. 
 ./ي امام ابن الجوزي  نوشته »الولد لفتة الکبد فی نصيحة« )86
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 اهللا).



 
 
 

 نوارها

خدا، رو سپيدش گرداند و ما و  –اثر دعوتگر موفّق سعدبن عبداهللا البريك  »املتقين دار« )1
انگيزترين  ترين و شگفت و اين اثر، عجيب –او را بر عبادت خود ثابت قدم نمايد 

و گوش كنيد زيرا سوگند ام پس حتماً آن را تهيه  چيزي است كه در مورد بهشت شنيده
 به خدا، خود، گنجي است.

2( »دعوة لْ منسول  وفاةُ«و » قبلَ املوت؟ هرب« و »صالرما يطلبه املستمعون«و  »قصص وع« 
اي مستمندي  كه عبارت است از جواني كه در خانواده - »ةصادق ةتوب«و  »الرحيل«و

اثر ها  آن كه تمام –أثيرگذار است ميرد و واقعاً ت كند و بعد از توبه كردن مي زندگي مي
 شيخ سعد البريك است.

، اثر شيخ سعيدبن مسفر القحطاني، خداوند به او پاداشِ نيك دهد و نوارهاي سخنراني )3
ي تقواي  سعي و ت�شش را مبارك گرداند. او داراي نوارهاي متنوع و سودمندي درباره

وقِ زوجين است كه در اين خدا و آمادگي براي آخرت و نيكي به پدر و مادر و حق
كه من گوش دادنِ به آن  »لتزمت و لکن!ا«مثالي دارد با عنوانِ  مورد نوار ارزشمند و بي

 .»اِهللا ةکيف تنال حمب« كنم و همين طور نواري به نام ديگري از او با عنوان را توصيه مي
د و به او نفع خداوند با او نيكي كن –قيطي نالمختار الشمحمد اثر شيخ  »غريب رحلة« )4

كه مضمون آن، گوناگون است و براي شخص از نظرِ وعظ و باز داشتنِ نفس  –رساند 
 اماره و نيز براي تشويق و ترغيب به عملِ صالح كافي و مؤثّر است.

كه به صورت پند و  –حفظه اهللاُ  –شيخ عبداهللا بن حماد الرسي  تمامِ نوارهاي )5
أيها «و » حادی األرواح إلی بالد األفراح«ارهاي باشد و خصوصاً نو اندرزهاي مؤثّر مي

قريب فاملوت ،کعد إلی رب ابالش«. 
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(نواري  »حبر احلب«(كه نواري است در مورد مخدرات)،  »مأساه قصة«، »تائب دمعة« )6
 باشد. مي -فقه اهللا و –اثرِ شيخ ابراهيم الدويش ها  آن مخصوصِ مردان) كه تمام

 فقه اهللا.و –العريفي محمد اثرِ شيخ  »ةی اجلَّناملشتاقونَ إلَ« )7

كه نواري است با موضوعي زيبا،  –فقه اهللا و –العريفي محمد اثرِ شيخ  »دواء العشاقِ« )8
لطيف و سودمند، و شايسته است كه تهه شده و به آن گوش داده شود زيرا كه فضايلي 

 شود. در آن است كه تنها در آن يافت مي

كه رساترين و  –ياه وفقنا اهللا وإ –اثرِ شيخ احمد المورعي  »النارِ ةصفصفة اجلنة و« )9
 ام. سودمندترين نواري است كه تا حال شنيده

كه نواري است بزرگ و عجيب و در نوعِ  »تسجي�ت تقوا«از انتشارات  »هادم اللّذّات« )10
د كه گوش دادم بوها  آن خود كمياب. اين نوار از اولين نوارهاي اس�مي و سودمندترينِ

دانم كه اكنون موجود است يا نه و نواري است در موضوعات متنوع و  ولي نمي
 گردآوري شده.

كه چند قسمت است  - »صوت من الصحرا«و » وسم«و نيز نوارِ   »نوار طاروق األجداد« )11
و نوارهاي اس�ميِ سودمند ديگر كه شامل قصايدي است كه به صورت آوازهاي  –

 شود. يل و سودمند خوانده ميصحراييِ اص
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