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 سخني از مترجم

ار والصالة والس وعىل آله  واالستغفار بالتوبةالم عىل نبي الرمحة املبرش احلمد هللا العزيز الغفّ

 واإلبكاروالذاكرين اهللا بالعيش  باألسحاروأصحابه الذين يعملون الصاحلات وكانوا مستغفرين 

 وعىل من تبعهم بإحسان إىل يوم القرار.

، فرشتگان در محضر خداوند متعال گفتنـد:  اما بعد! در آغاز از آفرينش حضرت آدم 
آن فسـاد، قتـل و غـارت را    دهـي كـه بـر    ليفه و جانشـين قـرار مـي   بر كره زمين انسان را خآيا 

 گسترش دهد؟

﴿خداوند فرمود:           ﴾  :30(بقره.(  
 .»دانيد دانم شما نمي آنچه را مي«

 .و آنگاه انسان را كه داراي سرشتي مركب از گناه و طاعت بود به خالفت برگزيد
، در روشـني  رار داد تـا بكـارگيري نيـروي عقالنـي    و راه خير و شر هردو را در اختيارش ق
فائق گردد و با داشـتن داعيـه گنـاه، در طاعـت و      ،وحي، بر دشمنان چون نفس، شيطان و دنيا

بندگي مشغول شود و بر فرشتگان كه استعداد معصيت را ندارند افضليت و برتري خـويش را  
 ثابت گرداند.نسبت به جانشيني 

رفـت   ولي چون فطرت انسان آميخته با گناه و لغزشات بود و هرآن بيم ارتكاب گنـاه مـي  
خداوند متعال اسباب و عواملي براي مبارزه با گناهان را در اختيارش نهاد كه با استفاده از اين 

برتـر  عوامل و اسباب گناهان را خنثي كند و حق خالفت را بجا آورد و خويشـتن را بـه مقـام    
 كرامت انساني و قرب خداوند برساند.

نوشتة شيخ حامد بن محمد المصلح كه يكـي   »املكفرات العرش« و بنده در اين مورد رساله

است به فارسي ترجمه نمودم و اميدوارم كه در  مةالمكر مكةرشاد واإل ةالدعو مكتبةاز داعيان 
لتوفيق. و از برادراني كـه در ايـن   بارگاه خداوند منان شرف قبوليت را حاصل كند و هو ولي ا
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شـود كـه    مورد با بنده همكاري داشتند كمال تشكر را دارم و از خوانندگان محترم تقاضا مـي 
 لنصـيحة الـدين ا  ،اگر چنانچه در ترجمه با خطاء و اشتباهي مواجه شدند متـرجم را بـه حكـم   

 اطالع دهند.
 تعاىل عىل خري خلقه وحممد وآله وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب وصىل اهللا

 .وصحبه أمجعني آمني

 
 زهي عبدالرحيم هاشم

 از
 سراوان –حوزه علميه عين العلوم گشت 

 
 



 

 
 مؤلف ي همقدم

ونستغفره، ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا، ومن إن احلمد هللا نحمده ونستعينه 

شهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، وأشهد هيده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأ

 . ًأن حممداً عبده ورسوله، صىل اهللا عليه وعىل آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليام

خداوند متعال بنابر فلسفه و حكمتي، انسان را ميان دشمناني چون نفـس و خواهشـات آن،   
ان مسلمان را در مصاف با اين دشمنان، شيطان و دنيا قرار داده، اما به لطف و كرم خويش انس

بدون سالح رها نكرده است. و از آنجـا كـه خطـا و لغـزش از سرشـت بنـي آدم اسـت بـراي         
هايي قرار  عمدي و غير عمدي كفاره ،زدودن آثار شوم گناهان اعم از گناهان صغيره و كبيره

 داده است.
فرمودنـد:   صم روايـت شـده اسـت كـه حضـرت پيـامبر اكـر        و از حضرت ابوهريره 

سوگند به آن ذاتي كه جان من در دست اوست، اگر شما گناه نكنيد خداونـد شـما را از دنيـا    
كننـد و از خداونـد طلـب مغفـرت      كنـد گنـاه مـي    دارد و قومي ديگـر را جـايگزين مـي    برمي

(بخشد نمايند و خداوند آنها را مي مي
0F

1(. 
آمرزد. و مسـلماً هـر انسـان     شان را مي پس خداوند با توبه و استغفار و اعمال صالح گناهان

مسلمان آرزومند است كه هنگام رفتن از اين دنيا با خداوند متعال آنچنان مالقات كند كـه از  
 او خشنود و راضي باشد و بر او گناهي نباشد.

و اين رساله نيز مشـتمل بـر اسـباب و عـواملي اسـت كـه انشـاء اهللا سـبب نـابودي گناهـان           
 شوند. مي

هايشـان را   بنابر لطف و كرم خويش بر بندگانش عواملي مقرر ساخته كـه بـدي  و خداوند 
 آمرزد. شان را مي زدايد و خداوند بدان وسيله گناهان مي

                                           
 .2106/  4صحيح مسلم كتاب تبه  -)1(
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﴿فرمايد:  آنچنان كه خداوند مي                    

﴾  :۸۲[طه.[ 

ام كساني را كه توبه كنند و ايمان و عمل صالح انجـام دهنـد و سـپس     دهمن بسيار آمرزن«
 .»هدايت شوند

را در  صبنده به توفيق خداوند در اين رساله آيات و احاديـث صـحيح و ثابـت از پيـامبر    
آوري و سعي برآن داشتم جز احاديث صحيح و ثابت چيزي ديگر ننويسم،  اين موضوع جمع

مـورد از احاديـث ضـعيف و واهـي خـالي نيسـت، پـس آن را بـه         اين  زيرا بيشتر تصنيفات در
آوري كردم تا راه بر پويندگان واقعي آسان شـود و اميـد اسـت     صورت مختصر و كامل جمع

مند سازد و از خداوند متعال خواهـانم كـه    خوانندگان و شنوندگان را از آن بهره ،كه خداوند
 مسؤل است.آن را خالصانه براي خويش قرار دهد و او بهترين 

 .وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان

 
 حامد بن محمد المصلح

 مةالمكر ةمكواإلرشاد  ةالدعو مكتبةداعي 
 
 



 

 
 ده عامل مهم بخشش گناهان

 ﴿كه اند  بردن معاصي به اسبابي اشاره كرده خداوند سبحان در قرآن مجيد براي از بين

      ﴾  :۱۱۴[هود.[ 

 .»برند ها را از بين مي ها بدي گمان نيكي بي«
 مد.خواهد آ كه بحثشاند  آن اسباب را با وضاحت بيان نموده صو نيز حضرت پيامبر 

ه عامـل، گناهـان او   گويد: هرگاه مؤمن مرتكب معصيتي شود بـا د  مي /امام ابن تيميه «
 »شوند بخشوده مي

 از: كه عبارتند
 توبه -1
 استغفار -2
 اعمال صالح -3
 دعاي برادر مسلمان -4
 ايصال ثواب توسط مؤمنان -5
 صشفاعت پيامبر  -6
 مصائب و مشكالت در دنيا -7
 بيهوشي عالم برزخ -8
 عذاب و شكنجه ميدان حشر -9

 رحمت خداوند مهربان -10
رزنش و مالمت پس اگر شخصي اين ده عامل شامل حالش نشد غير از خويش كسي را س

 نكند.
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فرمايد: اي بندگانم! اين اعمال شماسـت كـه برايتـان     چنانكه خداوند در حديثي قدسي مي
دهم، و اگر كسي پـاداش نيـك دريافـت كـرد،      شمارم و شما را بنابرآن پاداش كامل مي برمي

سپاس خداوند را بجا آورد و اگر شخصي جز آن را يافـت غيـر از خـويش كسـي را مالمـت      
(نكند

1F

1(. 
با معرفي اين ده عامل براي نابودي گناهان بر مسلمانان احسـان بسـياري    /سالم شيخ اإل

 بزرگي نمودند.
هم اكنون اين ده عامل با دليل از قرآن و سنت در اختيار شما قرار  ،برادر و خواهر مسلمان

هـد و  گيرد و از خداوند متعال التماس دارم كه اين عمل را خالصانه براي خـودش قـرار د   مي
 مند گرداند. را از آن بهرهاش  نويسنده، خواننده و شنونده

 

                                           
 صحيح مسلم. يةروا -)1(



 

 

 توبه -١

اي كه خداوند آن را بپذيرد، زيرا كسي كه از گناهان توبه كند مانند شخصي  آن توبه

﴿فرمايد:  است كه هرگز مرتكب گناهي نشده است و خداوند متعال مي      

                          

       ﴾ توبه كنيد،  ايد! اي كساني كه ايمان آورده« ].٨مي: [التحر

هايي از  را در باغتان را ببخشد و شما  توبه خالصي؛ اميد است با اين كار پروردگار گناهان
 .»بهشت كه نهرها از زير درختانش جاري است وارد كند

پس در اين آيه بيان شد كه توبه سببي براي ورود به بهشت است، زيرا توبه مهمترين عامل 

   ﴿فرمايد:  بخشش و تبديل گناهان به نيكي است كه خداوند مي   

                             

﴾  :مگر كسي كه توبه كند و ايمان آورد و عمل صالح انجام دهد كه « ].۷۰[الفرقان

 .»كند، و خداوند آمرزنده و مهربان است خداوند گناهان اين گروه را به حسنات تبديل مي
صادقانه با نيتي پاك توبه  ر شخصي ايمان بياورد، و اعمال صالح انجام دهد وبنابراين، اگ

﴿پذيرد، آنچنان كه فرموده است:  را مياش  كند پروردگار توبه        

                            

                                 

                               

                 ﴾  :۱۱۸ – ۱۱۷[التوبة.[ 
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خداوند رحمت خود را شامل حـال پيـامبر و مهـاجران و انصـار كـه در زمـان عسـرت و        «
هاي گروهي از  شدت (جنگ تبوك) از او پيروي كردند نمود، پس از آن كه نزديك بود دل

آنها از حق منحرف شود، سپس خدا توبه آنها را پذيرفت كه او نسبت به آنان مهربان و رحيم 
ست؛ همچنين آن سه نفر كه (در مدنيه) باز ماندند، تا آن حد كه زمين با همه وسعتش برآنها ا

يافتنـد و دانسـتند كـه پناهگـاهي از      تنگ شد و (حتي) جايي در وجود خويش براي خود نمي
خدا جز به سوي او نيست، در آن هنگام خدا آنان را مشغول رحمت خود سـاخت و خداونـد   

 .»پذير و مهربان است ت كه خداوند توبهتوبه آنها را پذيرف
 شان را پذيرفت. فرساي آنان توبه خداوند متعال پس از اين كوشش جانكاه و مبارزه طاقت

 شود، چنانچـه حضـرت انـس     بسيار خوشحال مياش  و بلكه خداوند متعال بر توبه بنده
تـر   ند خوشـحال كند كه ايشان فرود: همانا خداو روايت مي صدر حديثي از حضرت پيامبر 

شود به توبه بنده اش، آنگاه كه توبه كند يكي از شما كه در بياباني بر شـترش سـوار بـوده     مي
بر سر آن است، و چـون از يـافتن   اش  كه ناگهان شتر از دستش فرار كند، در حالي كه آذوقه

ناگهان  شتر مأيوس شود با نااميدي آمده و در سايه درختي به پهلو دراز كشيده در اين هنگام
گيـرد و از فـرط    شود كه شتر در كنارش ايسـتاده كـه فـوراً مهـارش را بدسـت مـي       متوجه مي

حـد الفـاظ را    من هستي، و من خداي تو ام! و از شادي بيگويد: خدايا تو بنده  خوشحالي مي
(كند اشتباه تلفظ مي

2F

1(. 
رتـر از آن در  كند؟ و اگر خوشـي ب  گويد: كدام شادماني با اين برابري مي مي /ابن قيم 

 زدند. به آن مثال مي صداشت حضرت پيامبر  عالم هستي وجود مي
بنــابراين، شــادماني خداونــد بــه توبــه بنــده اش، برتــر از خوشــحالي آن شــخص از يــافتن  

(استاش  سواري
3F

2(. 

                                           
 قسمتي در بخاري.و  214/  4، ج 2747مسلم كتاب التوبه ح ش  -)1(
 .927/  1سالكين ابن قيم المدارج  -)2(



 

 

 استغفار -٢

 براي بخشش گناهان است. همتا عاملي همانا طلب آمرزش از خداوند بي

﴿كند:  را بيان مي  ل قول حضرت نوحنان كه خداوند متعاآنچ       

      ﴾ ] :۱۰نوح.[ 

 .»به آنها گفتم: از پروردگار خويش آمرزش طلبيد كه او بسيار آمرزنده است«
 گويد: و خداوند مي

﴿                             

                     ﴾  :۱۳۵[آل عمران.[  
افتند و بر  و آنها هنگامي كه مرتكب عمل زشت شوند يا به خود ستم كنند به ياد خدا مي«

كنند و كيست جز خداوند كه گناهـان را ببخشـد و اصـرار بـر      هان خود طلب آمرزش ميگنا
 .»دانند كنند با اين كه مي گناه نمي

به  كند كه حضرت ابوبكر صديق روايتي نقل مي بو حضرت عبداهللا بن عمر 
ر گفت: يا رسول اهللا! مرا دعايي بياموزيد كه آن را در نماز بخوانم، پيامب صحضرت پيامبر 

مَّ «فرمود: بگو:  ص تُ  إِنِّى اللَّهُ ى ظَلَمْ سِ امً  نَفْ لْ ا ظُ ثِريً الَ  كَ رُ  وَ فِ نُوبَ  يَغْ ، إِالَّ  الذُّ رْ  أَنْتَ فِ اغْ ةً  ىلِ  فَ رَ فِ غْ  مَ

نْ  ، مِ كَ نْدِ ْنِى عِ محَ ارْ ورُ  أَنْتَ  إِنَّكَ  وَ فُ يمُ  الْغَ حِ  .»الرَّ

ات احـدي   ن را جز ذات يگانهام و گناها حد ستم كرده خداوندا! همانا من بر خويشتن بي«
همانا تـو   بخشد، پس مرا مورد آمرزش خويش قرار و رحمتت را شامل حال من بگردان، نمي

 .)4F1(»بخشنده و مهرباني هستي

                                           
 .2705مسلم ح ش  666بخاري كتاب الدعوات وكتاب التوحيد ح ش  -)1(
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 صروايت است كه پيامبر  و نيز آنچنان كه در حديثي از حضرت عبداهللا بن معسود 
رُ «فرمود: هركسي سه مرتبه  فِ تَغْ  يمَ الْعَظِ  اهللاََّ أَسْ وَ  إِالَّ  إِلَهَ  الَ  الَّذِ ىَّ  هُ يُّومَ  احلَْ أَتُوبُ  الْقَ  »إِلَيْهِ  وَ

(شود، اگرچه از جنگ (جهاد) نيز فرار كرده باشد بگويد، تمام گناهانش معاف مي
5F

1(. 
فرمــود:  صوارد اســت كــه حضــرت پيــامبر  و در حــديث حضــرت شــداد بــن اوس 

 سيداالستغفار آنست كه شخصي بگويد:
مَّ « بِّى أَنْتَ  اللَّهُ تَنِى أَنْتَ  إِالَّ  إِلَهَ  الَ  رَ قْ لَ أَنَا خَ كَ  وَ بْدُ أَنَا عَ ىلَ  وَ كَ  عَ دِ هْ كَ  عَ دِ عْ وَ ا وَ تَطَعْتُ  مَ وذُ  اسْ  أَعُ

نْ  بِكَ  ِّ  مِ ا رشَ نَعْتُ  مَ تِكَ  لَكَ  أَبُوءُ  صَ مَ ىلَّ  بِنِعْ أَبُوءُ  عَ بِى وَ نْ رْ يلِ  بِذَ فِ اغْ هُ فِ  فَ رُ  الَ  إِنَّ فِ غْ نُو يَ  ».أَنْتَ  إِالَّ  بَ الذُّ

روز يا شب بميـرد وارد   و هركسي اين استغفار را هنگام صبح و يا غروب بخوان و در آن
(شود بهشت مي

6F

2(. 
 و اين حديث شامل چندين مطلب است:

 ستايش خداوند متعال چنانكه مناسب ذات اقدس اوست. -1
 اقرار به توحيد در عبادت. -2
 وند.شمار خدا هاي بي اعتراف به نعمت -3
 اعتراف به گناه و كوتاهي. -4
 شود. طلب آمرزش از خداوند كه غير از او خواسته نمي -5
 

                                           
 حاكم على شرط مسلم و ابوداوود و ترمذي. -)1(
ترجمه حديث: پروردگارا! جز تو معبود نيست، مرا آفريدي، من  97 – 98 11بخاري كتاب الدعوات  -)2(

آورم، به  توانم بر عهد و پيمان تو هستم و از كردار زشت خويش به تو پناه مي ام و تا ميبنده تو 
كنم، پس مرا بيآمرز،  كنم و بر گناهان خويش اقرار مي هايت كه بر من انعام كردي اعتراف مي نعمت

 آمرزد. چون تو كسي گناهان را نمي



 

 

 اعمال صالح -٣

ها را از بـين   ها بدي اي انجام دهد كه گناهان را محو كند، زيرا نيكي آنچنان اعمال شايسته
 برند. مي

 ﴿و خداوند متعال فرموه است:                 

﴾  :۱۱۴[هود.[ 

برنـد و ايـن پنـدي اسـت بـراي كسـاني كـه پنـد را          هـا را از بـين مـي    ها بـدي  همانا نيكي«
 .»پذيرند مي

(كنند كارهاي خير گناهان گذشته را نابود مي :گفته است كه /حافظ ابن كثير 
7F

1(. 
 صكند كه حضـرت پيـامبر    به روشني بيان مي و اين مطلب را حديث حضرت ابوذر 

بِعِ اَ «فرمودند:  يِّئَةَ  تْ نَةِ  السَّ سَ ا بِاحلَْ هَ ْحُ بـدي عمـل نيكـي انجـام ده كـه آن را نـابود        از هر پس« »متَ

 .)8F2(»كند مي
 تقسيم كنيم. توانيم اين اعمال نيك نابودكننده گناهان را بر چند بخش ما مي
 فرائض و نوافل. -الف

 اذكار. -ب
 نيكي به مخلوقات خداوند. -ج

 
 
 

                                           
 .462/  2تفسير ابن كثير  -)1(
/  1و آلباني در صحيح الجامع  192، طبراني در المعجم الصغير 355/  4، ترمذي 152/  5مسند احمد  -)2(

 .96شرح  86
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 ]فرائض و نوافل -[الف

 است. توحيد و يكتاپرستيالف: از ميان فرائض مهمترين عامل بخشش گناهان، 

 ﴿فرمايد:  ه خداوند متعال ميچنانك                

   ﴾  :۴۸[النساء.[ 

 .»بخشد تر از آن را براي هركسي بخواهد مي بخشد و پايين د هرگز شرك را نميخداون«
گويـد: حضـرت    كنـد كـه مـي    كامالً واضح مي و اين موضوع را حديث حضرت معاذ 

 بر خداوند چيست؟اند  داني حق بندگاني كه شرك نكرده از او پرسيدند: آيا مي صپيامبر 
 اند. رحضرت معاذ گفت: خداوند و پيامبرش دانات

انـد   و در روايتي آمده است: بر خداوند است كـه بنـدگاني را كـه بـا وي شـريك نگرفتـه      
(عذاب ندهد

9F

1(. 
فرمـود: خداونـد    شـنيدم كـه مـي    صگويد: من از حضرت پيامبر  مي و حضرت انس 

فرمايد: اي فرزند آدم! تا دمي كه از من بخواهي و به من اميد داشته باشـي آنچـه را كـه از     مي
(آمرزم و پروا ندارم زده ميتو سر 

10F

2(. 
 نماز است، چنانكه حضرت ابـوهريره   ،و پس از توحيد مهمترين عامل نخستين گناهان

كند كه فرمـود: نمازهـاي پنجگانـه و جمعـه تـا جمعـه و رمضـان تـا          روايت مي صاز پيامبر 
از گناهـان  رمضان ديگر محوكننده گناهاني هستند كه در بين آنها انجام گرفته تا مادامي كـه  

(كبيره اجتناب شود
11F

3(. 

                                           
 صحيح بخاري، كتاب اللباس، صحيح مسلم كتاب االيمان. -)1(
، ابن ماجه، كتاب االديب و ابن 147/  5وقال حسن، مسند احمد  208/  5سنن ترمذي، كتاب الدعوات  -)2(

 .حبان آن را صحيح گفته است
 .232ح ش  209/  1صحيح مسلم، كتاب الطهارت  -)3(
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آمده اسـت كـه گنـاه برخـورد ناشايسـته مـرد بـا اعضـاء          و در حديث حضرت حذيفه 
روية اموالش (ثروتش) بـا نمـاز و روزه و صـدقه جبـران      خانواده و همسايگانش و مصرف بي

(شود مي
12F

1(. 
 است: شوند به شرح ذيل اما بحث تفصيلي فرايض و نوافلي كه موجب محو گناهان مي

 وضو -1

فرمودند: هرگاه بنـده   صآمده است كه حضرت پيامبر  در حديث حضرت ابوهريره 
را بشويد هر گناهي كه با چشمانش مرتكب شـده از  اش  مسلمان يا مؤمن وضو بگيرد و چهره
هـا را بشـويد هـر     رود و چـون دسـت   هاي آب بيرون مـي  رويش همراه آب يا با آخرين قطره

رود و آنگـه   تكب آن شده با آب و يا با آخرين قطرات آب از بين مـي گناهي كه با دست مر
ريزد،  كه پاها را بشويد هر گناهي كه با پاها انجام داده با آب و يا آخرين قطرات آب فرو مي

(گردد تا اين كه از گناهان پاك مي
13F

2(. 
آمده كه ايشان براي مـردم وضـو گرفتنـد ماننـد      و در حديث حضرت عثمان بن عفان 

را ديـدم كـه چنـين وضـو      صسپس فرمود: من حضرت پيـامبر   صوضوي حضرت پيامبر 
گرفتند و فرمودند: هركس مثـل وضـوي مـن وضـو بگيـرد و پـس از آن دو ركعـت نمـاز          مي

(شوند بخواند و در آن مبتال به وساوس نشود گناهان قبلي او آمرزيده مي
14F

3(. 
رفتن به مسـجد بـرايش نافلـه حسـاب      نماز و ،و در روايتي ديگر اين جمله افزوده شده كه

 شوند. مي

                                           
 .2218/  4، صحيح مسلم 110/  4صحيح بخاري  -)1(
 .244ح ش  215/  1صحيح مسلم  -)2(
 .229 – 226ح ش  25/  1صحيح بخاري، صحيح مسلم  -)3(
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فرمودنـد:   را دريافتم كه مي صگويد: من حضرت پيامبر  مي و حضرت عقبه بن عامر 
هر مسلماني كه وضو بگيرد به طوري كه وضويش كامل باشـد، سـپس برخيـزد و دو ركعـت     

 شود. نماز بخواند و در آن نماز با قلب و زبان توجه نمايد بهشت بر او الزم مي
 اين بخشش بسيار زندگي است! :گويد: من گفتم حضرت عقبه مي

كه ناگهان شخصي گفت: آنچه قبل از اين بود بخشش بسيار بزرگتـري اسـت، ديـدم كـه     
 صام كـه پيـامبر    است و گفت: من تو را ديدم و جلوتر از تـو آمـده   ايشان حضرت عمر 

 د و پس از آن بگويد:فرمودند: هر يكي از شما وضو بگيرد و وضو را تمام كن
دُ « هَ أَنَّ  اهللاَُّ  إالَّ  إِلَهَ  الَ  أَنْ  أَشْ داً  وَ َمَّ هُ  حمُ بْدُ ولُهُ  عَ سُ رَ هرهشت دروازه بهشت براي او باز  »وَ

(شوند و از هريكي كه بخواهد داخل شود مي
15F

1(. 
فرمودند: آيا  صكند كه حضرت پيامبر  روايت مي و نيز در حديثي حضرت ابوهريره 

بـرد   آنچه كه خداونـد بـه وسـيله آن گناهـان را محـو نمـوده و درجـات را بـاال مـي          شما را به
 راهنمايي نكنم؟

ها (سـردي و گرمـاي زيـاد) و     كردن وضو بر سختي گفتند: آري يا رسول اهللا! فرمود: تمام
زدن به سوي مسـجد و انتظـار نمـاز بعـد از نمـاز ديگـر پـس ايـن قرارگـاه و جـاي            بسيار گام

(استقامت است
16F

2(. 

 اذان -2

اذان يكي از شعارهاي علني دين اسالم است كـه خداونـد بـه وسـيله آن گناهـان را محـو       
 كند. مي

فرمودنـد:   صدارد كـه حضـرت پيـامبر     بيان مي و اين مطلب را حديث حضرت عمر 
ـيَّ «گويد هريك از شما كلمات را با او تكرار كند و هنگـام   چون مؤذن كلمات اذان را مي  حَ

                                           
 .234ح ش  209/  1صحيح مسلم  -)1(
 .219/  1صحيح مسلم  -)2(
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ىلَ  يَّ و  الةِ الصَّ  عَ ىلَ  حَ الحِ  عَ لَ  ال، الْفَ وْ ال حَ ةَ  وَ وَّ چون مـؤذن بـا    بگويد، و در آخر او نيز »بِاهللاَِّ إِال قُ

 شود. وارد بهشت مي »اهللاََّ إِال إِلَهَ  ال«يقين 
فرمودند:  صروايت است كه حضرت پيامبر  و از حضرت سعد بن ابي وقاص 

دُ «هركس هنگام شنيدن اذان بگويد:  هَ هُ  اهللاَُّ إِالَّ  إِلَهَ  الَ  أَنْ  أَشْ دَ حْ يكَ  الَ  وَ ِ أَنَّ  لَهُ  رشَ ا وَ دً َمَّ هُ  حمُ بْدُ  عَ

ولُهُ  سُ رَ يتُ  وَ ضِ ا بِاهللاَِّ رَ بّ دٍ  رَ مَّ حَ بِمُ والً  وَ سُ الَمِ  رَ بِاإلِسْ (شوند گناهان او آمرزيده مي »دِينًا وَ
17F

1(. 

بر ديار كفار هنگام فجر  صآمده است كه حضرت پيامبر  و در حديث حضرت انس 
بردنـد و   شنيدند هجوم نمي دادند و اگر اذان را مي كردند و به صداي اذان گوش مي حمله مي

 بردند. گرنه هجوم مي
ُ  اهللاَُّ«گفت:  باري از مردي شنيدند كه مي ربَ ُ  اهللاَُّ أَكْ ربَ  .»أَكْ

 فرمودند: او بر فطرت مسلماني است.
دُ «پس از آن او تا دو بار گفت:  هَ  »اهللاَُّ إِال إِلَهَ  ال نْ أَ  أَشْ

فرمودند: از آتش جهنم خارج شد ناگاه ديدم كه او چوپـاني از قبيلـة    صحضرت پيامبر 
(معزي است

18F

2(. 
 صكنـد كـه آن حضـرت     روايـت مـي   صاز حضـرت پيـامبر    و حضرت ابـوهريره  

دهـد و   ذن به امتداد صدايش بخشيده و براي او هـر خشـك و تـري گـواهي مـي     فرمودند: مؤ
 كه در نماز جماعت حاضر شود. كسي

شـود و در ميـان اذان و اقامـت گناهـانش محـو       برايش پاداش بيست و پنج نماز نوشته مـي 
(شوند مي

19F

3(. 
 

                                           
 .386ش  ح ةصحيح مسلم كتاب صال -)1(

 .386ح ش  ةصحيح مسلم ك صال -)2(
 .4/  6، نسائي و ابن ماجه صحيح الجامع 515، ابوداوود 266/  2مسند احمد  -)3(
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 رفتن به نماز -3

 كند. با رفتن به سوي مسجد خداوند گناهان مؤمن را محو مي
كه  فرمودند: كسي صكند كه حضرت پيامبر  بيان مي اين مطلب را حديث ابوهريره 

هاي خداوند (مسجد) برود تا فرضي  اي از خانه به خانه در خانه خويش طهارت نمايد و سپس
هايش گناهي را نـابود نمـوده و گـام ديگـر      از فرايش خداوند متعال را ادا كند هريكي از گام

(برد رتبه او را باال مي
20F

1(. 
كـه در  فرمودنـد: كسـي    صروايت است كه حضـرت پيـامبر    و از حضرت ابوهريره 

دم يا بعد از زوال بطرف مسجد رود، خداوند برايش در هر سـپيده دم يـا بعـد از     هنگام سپيده
(كند رود در بهشت اسباب پذيرايي و ضيافت را مهيا مي زوال كه به سوي مسجد مي

21F

2(. 
فرمودند: نماز جماعت  صنيز روايت است كه حضرت پيامبر  و از حضرت ابوهريره 

 و يا در بازار خوانده شود بيست و پنج درجه افزايش دارد. بر نمازي كه در منزل
پس هرگاه يكي از شما وضو بگيرد و آن را درست انجام دهد، سـپس بـه مسـجد بيايـد و     

رود و  نهد يك درجه مقامش باال مي جز اداي نماز قصد ديگري نداشته باشد هر قدمي كه مي
شود و در مسجد تا زماني كه نماز او را  شود؛ تا كه وارد مسجد مي يك گناه از وي كاسته مي

وضـو نشـده فرشـتگان     تا مدتي كه در جاي نماز اسـت و بـي   و ،باز داشته در حكم نماز است
مَّ «گويند:  كنند و مي براي او دعا مي رْ  اللَّهُ فِ ، اغْ هُ  لَهُ ْ محَ ارْ  .)22F3(»وَ

 فضيلت نمازهاي پنجگانه -4

ز بزرگتـرين عوامـل نـابودي گناهـان يـك      مواظبت و اهتمام بر نمازهـاي پنجگانـه يكـي ا   
 مسلمان است.

                                           
 صحيح بخاري. 283ح ش  467/  1صحيح مسلم ك مساجد  -)1(
 صحيح بخاري، ك اذان و صحيح مسلم ك مساجد. -)2(
 .132/  1اللؤلؤ والمرجان  -)3(



 21 هفضيلت نماز جمع

 

از آن  كند حـديثي اسـت كـه حضـرت ابـوهريره      و آنچه اين مطلب را بوضوح بيان مي
شنيده است كه فرمودند: مرا خبر دهيد كه هرگاه در كنار دروازه منزل يكي از  صحضرت 

هـاي بـدنش     و آلودگي ر آن غسل كند آيا از چركبار د ما نهر آبي باشد و او هر روز پنجش
 ماند؟ چيزي باقي مي

 ماند. ها باقي نمي گفتند: خير، چيزي از آلودگي
فرمودند: پس اين مثال نمازهاي پنجگانه است كه خداوند بـه وسـيله آن گناهـان را محـو     

(نمايد مي
23F

1(. 
شنيدم كه  صروايت شده است كه گفت: از رسول اهللا  و از حضرت عثمان بن عفان 

: هر مسلماني كه وقت نمازش فرا رسيد و او خوب وضو كرد و خشـوع و ركـوع   فرمودند مي
شود تا زمـاني كـه    را به وجه احسن در نمازش بجا آورد اين نماز كفارة گناهان گذشته او مي

(اي نشده و اين وابسته به هر عصر و زماني است گناه كبيره مرتكب به
24F

2(. 
فرمودنـد:   صاست كه حضـرت پيـامبر   روايت شده  و نيز از حضرت عثمان بن عفان 

هر مسلمان آن طهارتي را كه خداوند بر او فرض قرار داده انجام دهد و پـس از آن نمازهـاي   
(شوند شان انجام شده كفاره مي پنجگانه را بخواند آن نمازها بر گناهاني كه در ميان

25F

3(. 
ركسـي  فرمودنـد: ه  صروايت شه كه حضرت پيـامبر   و از حضرت ابوموسي اشعري 

(شود نماز صبح و عصر را بخواند وارد بهشت مي
26F

4(. 
فرمودند: نمازهاي پنجگانه  صروايت است كه حضرت پيامبر  و از حضرت ابوهريره 

مي كـه از  اشان انجام شده تـا مـاد   و جمعه تا جمعه ديگر كفار است براي گناهاني كه در ميان
(گناهان كبيره اجتناب شود

27F

1(. 

                                           
 .132/  1ان الؤلؤ والمرج -)1(
 .228ح ش  205/  1صحيح مسلم، ك طهارت  -)2(
 .27ح ش  207/  1صحيح مسلم،  -)3(
 .132/  1اللؤلؤ والمرجان  -)4(
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 فضيلت نماز جمعه -5

ز جمعه مهمترين و برترين روز از ايام هفته است كـه خداونـد بـه وسـيله آن گناهـان و      رو
 برد. معاصي را از بين مي

فرمودند:  صدارد كه حضرت پيامبر بيان مي و اين مطلب را حديث حضرت ابوهريره 
كسي كه درست وضو گيرد و سپس به نماز جمعه آمده آرام بنشيند و گوش فرا دهد گناهان 

شود، و كسي كه بـر سـنگريزه    اين جمعه تا جمعه قبل و سه روز اضافه برآن بخشيده مي او از
(اي انجام داده است دست كشيد كار بيهوده

28F

2(. 
نْ «فرمودند:  صو از حضرت أوس بن اوس روايت است كه حضرت پيامبر  لَ  مَ سَّ مَ  غَ وْ  يَ

ةِ  عَ مُ لَ  اجلُْ تَسَ اغْ رَ  ثُمَّ  وَ رَ  بَكَّ ابْتَكَ ى وَ شَ مَ ْ وَ  وَ كَبْ  ملَ رْ ا يَ نَ دَ نَ  وَ امِ  مِ مَ عَ  اإلِ تَمَ اسْ ْ  فَ ملَ لْغُ  وَ انَ  يَ لِّ  لَهُ  كَ ةٍ  بِكُ طْوَ  خُ

لُ  مَ نَةٍ  عَ رُ  سَ ا أَجْ هَ يَامِ ا صِ هَ قِيَامِ  .)29F3(»وَ

غسل نمود و در اول وقت پياده به نماز جمعه حركت كرد و هنگـام   كسي كه روز جمعه«
اي انجام نداد براي او  گوش فرا داد و كار بيهودهآغاز خطبه نزديك به امام نشست و به خطبه 

                                                                                                             
 .233ح ش  209/  1صحيح مسلم  -)1(

 .ةصحيح مسلم، ك صال -)2(
از اين گويد: مردم در معني اين حديث اختالف كرده اند برخي گفته اند: آنچه  مي /امام خطابي  -)3(

گويد:  كالم ظاهر است هدف تأكيد است و در ميان الفاظ بنابر اختالف معاني فرقي نيست، چنانكه مي
به اين نظر دارد، و  /رفتن هستند و اثر يكي از ياران امام احمد  مشي و لم يركب كه هردو به معني پياده

هالمه (مويي كه تا زير الله گوش برخي گفته اند: معني غسل يعني اين كه تنها سر را شستن، زيرا عرب 
برسد) داشتند و شستن آن برايشان دشوار بود پس به خاطر آن سر را جداگانه ذكر كرد و اين قول 
مكحول نيز است. و قول اغتسل يعني تمام بدن را شست. و بعضي از غسل چنين برداشت كرده اند كه 

واند در مسير راه خودش را بهتر كنترل كند و قبل از رفتن نماز جمعه با همسرش همبستري كند تا بت

خمل غسله إذا كثر «گويد:  چشمانش را بيشتر حفاظت نمايد و در اين مورد از ضرب المثل عرب كه مي

 مترجم. – 9/  2استدالل كرده اند، واهللا أعلم عون المعبود شرح ابي داود  »الرضب
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زه و قيـام اليـل يـك سـال     هايش كه از منزل به سوي مسجد برداشته پاداش رو در عوضي گام
 .)30F1(»است

فرمودنـد: هركسـي    صروايت است كه حضـرت پيـامبر    و از حضرت سلمان فارسي 
و يا خوشبوي ديگر اسـتفاده  روز جمعه غسل كند و به قدر توان طهارت نمايد و روغن بمالد 

د و به حد توان خويش نماز خواند و اكند و به جمعه بيايد و در ميان دو شخص فاصله نه اندز
چون امام شروع سخن كند او آرام بنشيند خداوند براي او از اين جمعه تا جمعه قبل گناهانش 

(بخشد را مي
31F

2(. 
 و عبارتند از: شوند. مي شماري است كه كفاره گناهان و در خود نماز فضايل بي

 الف: فضيلت آمين
 آمين يكي از اسباب مهم نابودي گناهان و باعث جلب رحمت خداوند است.

 صدارد كـه حضـرت پيـامبر     صراحتاً بيان مي اين مطلب را حديث حضرت ابوهريره 
گويد شما نيز آمـين بگوييـد، زيـرا كسـي كـه آميـنش موافـق و         فرمودند: چون امام آمين مي

(شوند هنگ با آمين مالئكه شد گناهان پيشين او آمرزيده ميهمآ
32F

3(. 
فرمودنـد: چـون    صنيز روايت شده است كه حضـرت پيـامبر    و از حضرت ابوهريره 

ِ «امام  ريْ وبِ  غَ مْ  املَْغْضُ يْهِ لَ الَ  عَ الِّنيَ  وَ  شما آمين بگوييد. ،گويد را مي »الضَّ
(شوند او بخشيده مي ناهان پيشينصي با قول فرشتگان موافق گشت گخشپس اگر آمين 

33F

4(. 
 

                                           
ابن ماجه، ابن حبان و مستدرك حاكم، صحيح الجامع مسند امام احمد، سنن ترمذي، ابوداوود، نسائي،  -)1(

5  /325. 
 صحيح بخاري، ك جمعه. -)2(
 .83/  1اللؤلؤ والمرجان  -)3(
 .ةصحيح مسلم، ك صال -)4(
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 ب: فضيلت برخواستن از ركوع
عَ «فرمودند: چـون امـام    صروايت است كه حضرت پيامبر  از حضرت ابوهريره  ـمِ  سَ

هُ  ملَِنْ  اهللاَُّ ِدَ مَّ «گفت، شما  »محَ نَا اللَّهُ بَّ دُ  لَكَ  رَ مْ بگوييد، پس هركسي سخنش موافـق بـا كـالم     »احلَْ
(شوند بخشيده مياش  گذشته مالئكه شد گناهان

34F

1(. 

 ج: فضيلت سجده
ترين و بزرگترين اركان نماز است و اين مطلب را آنچه در حديث حضرت  سجده از مهم

بـه ايشـان گفـت: هرچـه      صدارد، آنگـاه كـه پيـامبر     ربيعه بـن كعـب وارد اسـت، بيـان مـي     
 بهشت است.من گفتم: خواسته من همراهي شما در  :گويد خواهي از من بخواه؛ مي مي

 فرمودند: بغير از اين خواسته ديگري؟ صحضرت پيامبر 
 گفتم: خواسته من فقط همان است.

(حضرت فرمودند: پس مرا با بجاآوردن سجده زياد ياري كن
35F

2(. 
در مراتـب   †شـود كـه سـجده زيـاد باعـث همراهـي پيـامبران خداونـد          پس معلوم مي

 شان است. عاليه
كـردن را بـر    ه به غالمش ثوبان فرمودند: بسيار سجدهك صو نيز فرموده، حضرت پيامبر 

يك خطا  برد و خود الزم بدان، براي آن كه خداوند با هر سجده يك درجه مقامت را باال مي
(برد و لغزش را از بين مي

36F

 كند. . اين فضيلت را ثابت مي)3
شـنيدم كـه    صروايـت شـده كـه از حضـرت پيـامبر       و از حضرت عباده بن صـامت  

دهـد و   د: هركسي براي خداوند يك سجده كند، خداوند در عوض او يك نيكي ميفرمو مي

                                           
 .ةو صحيح مسلم، ك صال ةصحيح بخاري، ك صال -)1(

 .ةصحيح مسلم، ك الصال -)2(
 مرجع سابق. -)3(
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افزايـد پـس شـما بسـيار      كند و بر مقامش در بهشت يك درجـه مـي   يك گناه او را معاف مي
(سجده كنيد

37F

1(. 

 د: نماز تهجد
 نماز تهجد روش و عمل صالحان و رستگاران است.

فرمودنـد: نمـاز    صحضرت پيـامبر  روايت است كه  بو از حضرت بالل و ابو امامه 
تهجد را بر خود الزم بگيريد چون روش صالحان پيش از شما، وسيله تقرب به خداونـد، بـاز   

(هاست ها و بيماري دارنده از گناه، نابودكننده خطاها و برطرف كننده ناراحتي
38F

2(. 
ت كه فرمودند: تكفير للسيئات، خود گواه اس صو اين بخشش از سخنان حضرت پيامبر 

 كه نماز تهجد از عوامل نابودكننده گناهان است.

 هـ: نماز توبه
گفـت: مـن از    شنيدم كه مـي  گويد: من از حضرت ابوبكر صديق  مي حضرت علي 

فرمودند: كسـي كـه مرتكـب گنـاه شـد پـس از آن        شنيدم كه مي صحضرت رسول كريم 
نـد، بخشـيده   خوب طهارت كنـد و دو ركعـت نمـاز بخوانـد و از خداونـد طلـب آمـرزش ك       

(شود مي
39F

3(. 

﴿اين آية مباركه  صو آنگاه حضرت پيامبر               

       ﴾  :تالوت كردند.را  ]۱۳۵[آل عمران 

 .»و آنان چون مرتكب كاري زشت شوند يا بر خود ستم كنند خداوند را ياد كنند«

                                           
 و طبراني آن را صحيح دانسته. 174/  5جامع ، صحيح ال1424سنن ابن ماجه، ح ش  -)1(
 .50/  4مسند احمد، سنن ترمذي، حاكم، بيهقي، صحيح الجامع لاللباني  -)2(
 .50/  4روايت احمد، سنن ترمذي، حاكم، بيهقي، صحيح الجامع لاللباني  -)3(



 با گناهان چگونه مبارزه كنيم؟   26

گواه است كه نماز توبه از اسباب نابودي گناهان  »إال غفر له«كور جمله در حديث مذ
 است.

 و: نماز در بيت المقدس
شنيدم كه  صگويد: من از حضرت پيامبر  مي بحضرت عبداهللا بن عمرو بن عاص 

كردن مطابق با  از خداوند خواست كه او را قضاوت †فرمودند: حضرت سليمان بن داود 
؛ به او عطا شد و از خداوند حكومتي خواست كه براي ديگران بعد حكم خويش عنايت كند

از او نباشد به ايشان داده شد، و آنگاه كه از ساختن مسجد اقصي فارغ شد از خداوند 
آيد او را از گناهان پاك سازد و او را  خواست كه هركس فقط جهت نمازخواندن آنجا مي

 د.همچون نوزادي كه تازه به دنيا آمده، بگردان
فرمودند: ما اميدواريم كه  صو در روايتي از مسند احمد آمده است كه حضرت پيامبر 

(خداوند اين خواسته ايشان را نيز برآورده كرده باشد
40F

1(. 

 صز: فضيلت درود و سالم بر پيامبر 
نيز در احاديث  صخداوند متعال ما را به اين امر دستور داده است و حضرت پيامبر 

 اند. تشويق نموده
 كردن است. پس اين عمل صلوات و سالم فرستادن نشانه ايمان داري و پيروي

فرمودند: آن كه بر من يك بار  صروايت كرده است كه رسول اكرم  حضرت انس 
فرستد و ده گناه از او بخشوده، و در  درود بخواند خداوند بر او ده بار درود (رحمت) مي

(شود بهشت ده درجه بر مقامش افزوده مي
41F

2(. 

                                           
 .210/  1، نسائي، ابن ماجه، صحيح الجامع 176/  2مسند احمد  -)1(
 .316/  5، نسائي، بخاري، حاكم، صحيح الجامع مسند احمد -)2(
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شود، و  از اين به بعد بحث اعمال صالح غير از نماز كه نابودكننده گناهان هستند شروع مي
 عبارتند از:

 صدقه فضيلت -6

دارد، و گناهان را نابود  صدقه از اعمال بسيار مهم است كه صاحبش را از جهنم باز مي
 گرداند. نزديك مي شود و به كارها و امور خير كند و از ورود به ميادين فحشا مانع مي مي

گويد: حضرت پيامبر  كند كه مي بيان مي اين مطلب را حديث حضرت عدي بن حاتم 
فرمودند: از آتش جهنم اجتناب كنيد، پس صورت خويش را برگرداند باز فرمود: از  ص

آتش جهنم دوري كنيد، سپس تا سه بار روي خويش را برگرداند تا اين كه ما چنين 
نگرد و آنگاه فرمود: از آتش اجتناب كنيد، اگرچه با نصف يك  آن مي پنداشتيم كه به سوي

(دانه خرما باشد و اگر كسي آن را هم نيافت با گفتار پسنديده
42F

1(. 
فرمودند: آيا تو  صوارد است كه حضرت پيامبر  و در حديث مفصل حضرت معاذ 

 هاي خير راهنمايي نكنم؟ را به راه
 برد. برد، آنچنان كه آب آتش را از بين مي از بين ميروزه سپر است و صدقه گناهان را 

فرمودند: گناه برخورد  صروايت است كه حضرت پيامبر  و از حضرت حذيفه 
به وسيله نماز، اش  مورد مالي نادرست فرد با اعضاي خانواده و همسايگانش و مصارف بي

(شود روزه و صدقه جبران مي
43F

2(. 

 فضيلت روزه -7

بادات است و بنابر همين است كه خداوند آن را از ميان عبادات روزه از بزرگترين ع
 ديگر مخصوص خويش قرار داده است.

 و فرمود: روزه از من است.

                                           
 .704/  2 ةاز فتح، صحيح مسلم، ك زكو 417/  11صحيح بخاري، ك رقاق  -)1(

 .ةصحيح بخاري، ك مواقيت الصال -)2(
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 است، و اين مطلب را كه روزه برترين عبادات، كفاره گناهان و وسيله دخول بهشت
نام فرمودند: در بهشت دري به  صكند كه حضرت پيامبر  بيان مي حديث حضرت سهل 

شوند و كسي غير از آنان از آنجا داخل  داران از آن وارد مي ريان است كه روز قيامت روزه
 شود. نمي

 داران كجايند؟ شود كه روزه و روز قيامت اعالم مي
شود، و  شوند و كسي جز ايشان داخل نمي خيزند و از آن درب وارد مي ان برمينپس آ

(شود س از آن داخل نميشود، و هيچك چون وارد شدند درب بسته مي
44F

1(. 
 صگويد: من از حضرت پيامبر  روايت است كه مي و از حضرت ابوسعيد خدري 

فرمود: كسي كه يك روز در راه خداوند روزه گيرد خداوند متعال او را هفتاد  شنيدم كه مي
(دارد سال از جهنم دور مي

45F

2(. 
كسي كه رمضان  فرمود: صروايت است كه حضرت پيامبر  و از حضرت ابوهريره 

(شوند آمرزيده مياش  را با ايمان و اخالص نيت روزه گيرد گناهان گذشته
46F

3(. 
فرمودند: هركسي با  صروايتي ديگر از او نيز روايت است كه حضرت پيامبر و در 

(شوند آمرزيده مياش  ايمان و اخالص ماه رمضان را به عبادت بگذراند گناهان گذشته
47F

4(. 
در باره روزه عرفه  صروايت است كه از حضرت پيامبر  و از حضرت ابوقتاده 

 صاز ايشان  :برد و گفت پرسيدند، فرمودند: گناهان سال گذشته و سال جاري را از بين مي
(كند نسبت به روزه عاشورا پرسيده شد، فرمودند: گناهان سال گذشته را محو مي

48F

5(. 

                                           
 .20/  2اللؤلؤ والمرجان  -)1(
 مرجع سابق. -)2(

 المسافرين. ةصحيح بخاري، ك صوم، صحيح مسلم، ك صال -)3(

 التراويح، مسلم. ةري، ك صالصحيح بخا -)4(
 .819/  2صحيح مسلم، ك صوم  -)5(
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اعمال صالح است روايت كه شامل برخي ديگر از  و در حديثي از حضرت ابوهريره 
 فرمودند: صشده است كه حضرت پيامبر 

 امروز چه كسي روزه دارد؟ -
 حضرت ابوبكر صديق: من. -
 اي شركت كرده است؟ : امروز چه كسي در تشيع جنازهصحضرت پيامبر  -
 : من.حضرت ابوبكر صديق  -
 : امروز چه كسي مسكيني را غذا داده است؟صحضرت پيامبر  -
 : من.وبكر صديق حضرت اب -
 : امروز چه كسي به عيادت بيماري رفته است؟صحضرت پيامبر  -
 : من.حضرت ابوبكر صديق  -

 فرمودند: صپس آنگاه حضرت پيامبر 
(شود هايي باشد وارد بهشت مي هر شخصي كه داراي چنين ويژگي

49F

1(. 

 فضيلت حج و عمره -8

شان را چون نوزاد از  ه فاعلحج يكي از اركان اساسي دين اسالم است كه حج و عمر
 نمايند و از اسباب ورود به بهشت هستند. گناهان پاكيزه مي

فرمود: كسي كه حج كند و  صروايت است كه حضرت پيامبر  از حضرت ابوهريره 
(گردد گويي و فسق ننمايد مانند روزي كه مادرش او را به دنيا آورده بود، برمي فحش

50F

2(. 
فرمود: يك عمره تا عمره ديگر  صست كه حضرت پيامبر نيز روايت ا و از ايشان 

(شان است و پاداش حج مقبول، بهشت است محوكننده گناهان در ميان
51F

3(. 

                                           
 .713/  2 ةصحيح مسلم، ك الزكو -)1(
 .76/  2اللؤلؤ والمرجان  -)2(
 .76/  2اللؤلؤ والمرجان  -)3(
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فرمودند: آيا  صروايت است كه حضرت پيامبر  و از حضرت عمرو بن عاص 
ده از كند و هجرت آنچه را قبل از آن بو داني كه اسالم آنچه را پيش از آن بوده نابود مي نمي

(كند برد و حج آنچه را پيش از آن بوده است محو مي بين مي
52F

1(. 
فرمودند: حج و عمره  صروايت است كه رسول اهللا  و از حضرت عبداهللا بن مسعود 

چون دمه آهنگر كه ناخالصي آهن، طال  ،را پي در پي (قران) بجا آوريد، براي اين كه آن دو
كنند و براي حج مقبول پاداشي جز بهشت  ر را نابود ميبرد گناهان و فق و نقره را از بين مي

(نيست
53F

2(. 

 طواف بيت اهللا -أ
شنيدم كه  صروايت است كه من از حضرت پيامبر  باز حضرت عبداهللا بن عمر 

 فرمودند: هركس گرداگرد بيت اهللا هفت طواف كند برايش پاداش آزادي يك غالم است.
ه فرمود: با نهادن و برداشتن هر قدم، يك شنيدم ك صمن از حضرت پيامبر  :گويد و مي

(شود شود و يك نيكي نوشته مي گناه نابود مي
54F

3(. 

 فضيلت لمس حجراسود و ركن يماني -ب
فرمود: لمس  صحضرت پيامبر  روايت است كه باز حضرت عبداهللا بن عمر 

(كنند حجراسود و ركن يماني گناهان را كامالً نابود مي
55F

4(. 
 
 

                                           
 .112/  1صحيح مسلم، ك ايمان  -)1(
 مسند احمد، نسائي. 30/  3صحيح الجامع،  -)2(
 ي، ابن حبان، حاكم.، ترمذ320/  5صحيح الجامع  -)3(
 .239/  2متن ترمذي ك مناسك، صحيح الجامع  89/  2مسند احمد  -)4(
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 فضيلت روز عرفه -ج
فرمودند: بيشتر از روز عرفه  صروايت است كه حضرت پيامبر  لز حضرت عايشه ا

كند و در اين روز (رحمت) خداوند  در هيچ روزي خداوند بندگانش را از جهنم آزاد نمي
پرسد ايشان چه  كند و مي شود و در ميان مالئكه افتخار مي به بندگانش نزديك مي

(خواهند؟ مي
56F

1(. 

 مر به معروف و نهي از منكرفضيلت كسب علم و ا -9

فرمودند:  صدارد كه حضرت پيامبر بيان مي اين مطلب را حديث حضرت ابوهريره 
هركس راهي را جهت تحصيل علم بپيمايد خداوند برايش راه ورود به بهشت را آسان 

(گرداند مي
57F

2(. 
فرمودند: هركس به  صنيز روايت است كه حضرت پيامبر  و از حضرت ابوهريره 

هدايت و رستگاري دعوت كند، برايش پاداشي است، همانند پاداش كساني كه از او  سوي
(شان چيزي كاسته شود كنند، بدون آن كه از مزد پيروي مي

58F

3(. 
در فضيلت مجالس ذكر حديثي روايت است كه  و همچنين از حضرت ابوهريره 

 فرمودند: صحضرت پيامبر 
كنند و چون گروهي را  ذكر را جستجو ميها اهل  خداوند فرشتگاني دارد كه در راه

بشتابيد به  :گويند زنند و مي دريابند كه در ذكر خداوند مشغول هستند، يكديگر را صدا مي
 كنند. هايشان تا آسمان دنيا احاطه مي بال طلبيد، پس آنان را با سوي آنچه مي

 گويند؟ ه ميكند در حالي كه داناتر است، بندگانم چ پروردگارشان از آنان سؤال مي
 گويند. گويند: تسبيح و تكبير و حمد تو را مي فرمود: فرشتگان مي صحضرت پيامبر 

                                           
 .1348صحيح مسلم، ك حج ح ش  -)1(
 صحيح مسلم، ك ذكر و دعا. -)2(
 صحيح مسلم، ك علم. -)3(
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اهل مجلس  :گويند كه مالئكه در محضر خداوند مي ،فرمودند كه صو حضرت پيامبر 
 جويند. طلبند و از دوزخ پناه مي از خداوند بهشت را مي
 م كه آنان را مورد آمرزش قرار دادم.گير گويد: من شما را گواه مي و آنگاه خداوند مي

گويد: در ميان آنها فالني است كه  فرمودند: يك فرشته از جمع فرشتگان مي صپيامبر 
از جمع آنان نيست، بلكه بنابر امري آمده است، خداوند فرمود: آنان اهل مجلسي هستند كه 

(شود شان بدبخت نمي نشين هم
59F

1(. 

 فضيلت جهاد -10

جهاد است و از نظر اجر و پاداش و نابودي گناهان و رفع درجات، رهبانيت مسلمانان 
 آيد. جهاد از بزرگترين اعمال به حساب مي

فرمودند: كسي كه در راه  صروايت است كه حضرت پيامبر  از حضرت ابوهريره 
خداوند خارج شود و او را جز جهاد در راه خداوند تصديق به كلمات خداوند چيزي بيرون 

، خداوند ضامن شده است كه او را در بهشت كند و يا اين كه او را همراه مزد و نكرده باشد
(يا غنيمت به منزلي كه از آن خارج شده، بازگرداند

60F

2(. 
فرمودند: اول صبح و  صروايت است كه حضرت پيامبر  و از حضرت سهل بن سعد 

(تر استيا اول شب در راه خداوند (جهاد) رفتن از دنيا و آنچه در آن هست به
61F

3(. 
فرمودند: هركس به فاصله دو  صروايت است كه حضرت پيامبر  و از حضرت معاذ 

شود و كسي كه صادقانه از  اه خداوند جهاد كند، بهشت بر او الزم ميردوشيدن شتر در 
شدن در راه خداوند را طلب كند، پس اگر او بميرد يا كشته شود برايش شهيد  خداوند كشته

(است
62F

4(. 

                                           
 .4/  2069بخاري، ك دعوات، مسلم، ص  -)1(
 .255/  2اللؤلؤ والمرجان  -)2(
 .257/  2اللؤلؤ والمرجان  -)3(
 .6492گانه ابن حبان، صحيح الجامع ح ش  مسند احمد و كتب سه -)4(
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گفت: مرا خبر  صروايت است كه مردي به حضرت پيامبر  ت ابوقتاده و از حضر
 شوند؟ مي دهيد اگر من در جهان كشته شوم، گناهانم بخشيده

فرمودند: بله اگر تو در راه خداوند كشته شوي و صابر، مخلص و  صحضرت پيامبر 
 از باشي و فرار نكني.ت پيش

 فرمودند: چه گفتي؟ صسپس رسول اكرم 
سول اهللا! مرا خبر دهيد كه هرگاه من در راه خداوند كشته شوم، آيا گناهانم يا ر :گفت
 شوند؟ محو مي

فرموند: بلكه در صورتي كه با اخالص و پايداري به دشمني روكني  صحضرت پيامبر 
(اكنون برايم گفت و پشت مگرداني، به جز قرض، اين مطلب را حضرت جبريل 

63F

1(. 

 در و احسان به يتيمانفضيلت نيكويي به پدر و ما -11

خداوند متعال بعد از حق خويش احسان به پدر و مادر را بيان كرده است، بلكه نيكويي به 
پدر و مادر يكي از بزرگترين اسباب ورود به بهشت و نابودي گناهان است و نافرماني آن دو، 

 برد. انسان را به جهنم مي
 فرمودند: صكند كه حضرت پيامبر بيان مي و اين مطلب را حديث حضرت ابوهريره 

بيني او به خاك ماليده شود، بيني او به خاك ماليده شود، بيني او به خاك ماليده شود. 
 سؤال شد چه كسي يا رسول اهللا!؟

فرمودند: كسي كه پدر و مادرش يا يكي را در پيري دريابد و به وسيله خدمت آن دو 
(وارد بهشت نگردد

64F

2(. 

                                           
 .1885مسلم، ح ش  -)1(
 ).1978/  4( 2551مسلم ح ش  -)2(
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روايت است كه  سان و نيكويي به يتيمان از حضرت سهل بن سعد و نسبت به اح
فرمودند: من و سرپرست يتيم روز قيامت اينچنين در بهشت هستيم و  صحضرت رسول 
(دو انگشت اشاره و وسطي را نشان دادند صحضرت پيامبر 

65F

1(. 

 كنارزدن موذي از راه -12

هايي است كه گناهان  از جمله نيكي ،برداشتن و نابودكردن شي ايذادهنده از سر راه مردم
 كند. را محو مي

فرمودند: شخصي به راهي  صروايت است كه حضرت پيامبر  از حضرت ابوهريره 
خداوند از عملش  ،آن را از راه برداشت اي خاردار را در راه ديد پس رفت كه شاخه مي

(قدرداني كرد و او را بخشيد
66F

2(. 

 ذكر خداوند متعال -ب

ترين اعمال و بزرگترين اسباب محو گناهان و تصفيه  از مهم ءتابودن استثناذكر خداوند يك
 قلوب است.

 و چرا چنين نباشد؟
 حال آن كه خداوند در آيات بيشماري ما را به كثرت ذكر دستور داده است.

﴿چنانكه فرموده است:               ﴾  :۴۱[األحزاب.[ 
 .»اي كساني كه ايمان آورده ايد خداوند را بسيار ياد كنيد«

و خداوند جز ذكر به هيچ عملي دستور كثرت نداده است، زيرا ذكر اساس رفع درجات 
 است و چرا چنين نباشد؟

                                           
 ، سنن ترمذي، ابوداود.365/  10صحيح بخاري،  -)1(
 .201/  3اللؤلؤ والمرجان  -)2(
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ترين آن ال إله إال اهللا و قرائت قرآن مجيد است كه خداوند نسبت به آن فرموده  كه افضل

﴿است:                 ﴾  :۹[احلجر.[ 
 .»كنيم طور قطع آن را پاسداري ميما قرآن را نازل كرديم و ما ب«

 فضيلت ال إله إال اهللا -الف
فرمودند: كسي كه در  صروايت است كه حضرت رسول خدا  از حضرت ابوهريره 

هُ  اهللاَُّ إِال إِلَهَ  ال«روز صد مرتبه  دَ حْ يكَ  ال وَ ِ ، رشَ لَهُ  املُْلْكُ  لَهُ  لَهُ دُ  وَ مْ وَ  احلَْ هُ ىلَ  وَ لِّ  عَ ءٍ  كُ ْ يرٌ  يشَ دِ را  »قَ
شود و د گناه معاف و در  بگويد، برايش پاداش آزادي ده برده است و صد نيكي نوشته مي

ام نداده شود و هيچكس از او عمل برتري انج آن روز تا غروب از شر شيطان حفاظت مي
انَ «تر بخواند و كسي شاست به جز آن شخصي كه بي بْحَ هِ  اهللاَِّ سُ دِ مْ بِحَ را در روز صد بار  »وَ

(شوند، اگر چه به اندازه كف دريا باشند بخواند گناهان او محو مي
67F

1(. 
بعد از  فرمودند: كسي صروايت است كه حضرت پيامبر  و نيز از حضرت ابوهريره 

انَ «هر نماز سي و سه بار  بْحَ دُ «و سي و سه بار  »اهللاَِّ سُ مْ ُ  اهللاَُّ«و سي و سه بار  »هللاَِِّ احلَْ ربَ بگويد  »أَكْ

هُ  اهللاَُّ  إِال إِلَهَ  ال«و براي تكميل عدد صد يك بار  دَ حْ يكَ  ال وَ ِ ، رشَ لَهُ  املُْلْكُ  لَهُ  لَهُ دُ  وَ مْ وَ  احلَْ هُ ىلَ  وَ  عَ

لِّ  ءٍ  كُ ْ يرٌ  يشَ دِ (شوند اگرچه مانند كف دريا باشند و ميرا بگويد گناهانش مح »قَ
68F

2(. 
است كه برترين دعا  داند روايت و حديث حضرت طلحه بن عبيد كه آن را مرفوع مي

هُ  اهللاَُّ إِال إِلَهَ  ال«اند  دعاي روز عرفه است و برترين كالمي كه من و انبياي قبل من گفته دَ حْ  ال وَ

يكَ  ِ (است »لَهُ  رشَ
69F

3(. 

 تالوت قرآن مجيد -ب

                                           
 .207/  4، مسلم، 201/  11بخاري،  -)1(
 .597مسلم ح ش  -)2(
 .1102مؤطا امام مالك، صحيح الجامع ح ش  -)3(
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ن كالم خداوند است آن كتابي كه باطل نه از پيش او و نه از پشت سر به سراغش قرآ
ها چون برتري خداوند نسبت به مخلوقاتش است، پس قرآن  آيد برتري آن بر ساير كالم مي

 اساس سعادت و وسيله رفع درجات در هردو سراي است.
آن را بخوانيد، فرمودند: قر صروايت است كه حضرت پيامبر  از حضرت ابو امامه 

(كند آيد و براي يارانش شفاعت مي زيرا روز قيامت قرآن مي
70F

1(. 
 فرمودند: صروايت است كه حضرت پيامبر  و از حضرت اميرالمؤمنين عمر فاروق 

فَعُ  اهللاََّ إِنَّ « رْ ا يَ َذَ ا الْكِتَابِ  هبِ امً وَ عُ  أَقْ يَضَ ينَ  بِهِ  وَ رِ  .»آخَ

 .)71F2(»كند سربلند و ملتي را پست و خوار مي با اين كتاب قومي را همانا خداوند«

 ساختن مساجد -13

هاي روي زمين و مركز گسترش دعوت دين و محلّ  مساجد بهترين اماكن و برترين محلّ
 مالقات اهل ايمان و مصلحان اسالم هستند.

 صروايت است كه من از حضرت پيامبر  از حضرت اميرالمؤمنين عثمان بن عفان 
د: هركس به خاطر رضاي خداوند مسجدي بسازد خداوند در بهشت براي شنيدم كه فرمودن
(كند اي بنا مي او به مثل آن خانه

72F

3(. 

 محبت بخاطر خداوند -14

هاي ايماني است كه انسان به رضوان  ترين رشته دوستي بخاطر خداوند از محكم
 رساند. خداوندي و بهشت مي

گفت: يا  صحضرت پيامبر روايت است كه مردي به  از حضرت انس بن مالك 
 شود؟ رسول اهللا! قيامت چه زماني برپا مي

                                           
 .324/  3اللؤلؤ والمرجان  -)1(
 مسلم، ك المساجد. -)2(
 .324/  3اللؤلؤ والمرجان  -)3(
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 اي؟ پرسيدند: براي قيامت چه چيزي فراهم كرده صحضرت پيامبر 
خداوند و پيامبر خدا را ام، ولي من  گفت: نماز و روزه و صدقه زيادي آماده نكرده

 .دوست دارم
عَ  أَنْتَ «فرمود:  صحضرت پيامبر  نْ  مَ بَبْتَ  مَ  »أَحْ

 .»و همراه كساني هستي كه دوست داريپس ت«
آوردن نسبت به هيچ چيز اينقدر خوشحال  گويد: ما بعد از اسالم مي حضرت انس 

عَ  أَنْتَ «كه فرمود:  صنشديم كه به اين كالم حضرت پيامبر  نْ  مَ بَبْتَ  مَ خوشحال  »أَحْ
(شديم

73F

1(. 
خداوند در روز  فرمودند: صروايت است كه رسول اهللا  و از حضرت ابوهريره 

فرمايد: كجايند كساني كه به خاطر عظمت و جالل من با يكديگر دوستي كردند تا  قيامت مي
(اي ديگر وجود ندارد ام سايه ام جاي دهم، روزي كه در آن جز سايه امروز آنان را در سايه

74F

2(. 

 مرگ كودكان -15

دند: از هر فرمو صروايت است كه حضرت پيامبر  باز حضرت ابوذر و ابوهريره 
پدر و مادر مسلماني كه سه بچه نابالغ بميرد خداوند آن دو را به فضل رحمت خويش وارد 

 كند. بهشت مي
(دهد و در روايتي آمده: آن دو را مورد آمرزش قرار مي

75F

3(. 

 احسان به حيوانات سودمند -16

 نسبت به هرچيز الزم دانسته است. خداوند متعال احسان و نيكويي را

                                           
 ).1988/  4( 2566مسلم، ح ش  -)1(
 .2033 – 2033/  4مسلم،  -)2(
 .183/  5مسند احمد، نسائي، ابن حبان، صحيح الجامع  -)3(
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نگام كشتن و ذبح حيوانات احسان الزم است و خداوند نيكوكاران را دوست حتي در ه
 دارد، و نيكوكاري يكي از عوامل آمرزش گناهان است.

فرمودند: مردي در راهي  صروايت است كه حضرت پيامبر  از حضرت ابوهريره 
و  رفت كه بسيار تشنه شد و در مسير راه چاهي ديد، پس داخل چاه رفت و آب نوشيد مي

خورد،  هاي تر را مي چون بيرون شد، سگي را ديد كه از تشنگي زبان بيرون كشيده و خاك
را از اش  او با خودش گفت: اين سگ چون من بسيار تشنه است دوباره وارد چاه شد و موزه

آب پر كرده و با دهان گرفته و بيرون شد و سگ را آب نوشاند، خداوند متعال از عمل اين 
(رد و او را مورد آمرزش قرار دادمرد قدرداني ك

76F

1(. 
 صنقل است كه حضرت پيامبر  و فراتر از اين جريان در حديث از حضرت ابوهريره 

زد، و نزديك بود كه از تشنگي هالك شود  فرمودند: سگي از تشنگي دور چاهي دور مي
را كه ناگهان يك زن فاحشه بني اسرائيلي آن را ديد، پس كفش خويش را درآورد و آن 

(آب نوشاند كه گناهانش بخاطر اين عمل، آمرزيده شدند
77F

2(. 

 افحهفضيلت مص -17

شود، و بلكه  مصافحه از اعمالي است كه در ميان مسلمانان باعث محبت و دوستي مي
 يكي از عوامل آمرزش گناهان است.

فرمود: هردو مسلماني  صروايت است كه حضرت پيامبر  حضرت براء بن عازب  از
(شوند شان آمرزيده مي مالقات و مصافحه كنند، قبل از جداشدن گناهانكه باهم 

78F

3(. 
 
 

                                           
 مالقات.بخاري، ك شرب و  -)1(
 بخاري، ك األنبيا، مسلم، ك اإلسالم. -)2(
 ح حسن است. 182/  5، سنن ترمذي، ابوداوود، ابن ماجه، صحيح الجامع 289/  4مسند احمد،  -)3(
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 توزي ضرر كينه -18

توزي يكي از اسباب عداوت و دشمني و ناراحتي در ميان دو فرد درگير است كه  كينه
 اندازد. شدن درهاي بهشت را برآنان به تأخير مي گشوده

فرمودند: در هرروز دوشنبه  ص روايت است كه حضرت پيامبر از حضرت ابوهريره 
شوند، پس هر آنكس كه با خداوند شريك نگرفته  و پنجشنبه درهاي بهشت گشوده مي

شود،  ش دشمني باشد، پس گفته ميشود به جز آن مردي كه در ميان او و برادر آمرزيده مي
(شان بگذاريد تا صلح كنند دو را به حال نيا

79F

1(. 

 دعاي بازار -19

شوند نياز به  اجتماع شياطين است و اهل بازار و كساني كه وارد آن مي غالباً بازار محل
 عملي دارند كه گناهان حاصله از آن را نابود كنند.

فرمود: كسي كه وارد بازار  ص روايت است كه حضرت پيامبر از حضرت ابوهريره 
هُ  اهللاَُّ، إِال إِلَهَ  ال«شد و اين دعا را  دَ حْ يكَ  ال وَ ِ ، رشَ لَهُ  املُْلْكُ  لَهُ  لَهُ دُ  وَ مْ وَ  احلَْ هُ يٌّ  وَ ، ال حَ وتُ هِ  يَمُ  بِيَدِ

 ُ ريْ وَ  اخلَْ هُ ىلَ  وَ لِّ  عَ ءٍ  كُ ْ يرٌ  يشَ دِ نويسد و يك  بخواند خداوند متعال برايش يك ميليون نيكي مي »قَ
اي  دهد، و براي او در بهشت خانه كند و يك ميليون درجه مي ميليون گناه معاف مي

(سازد مي
80F

2(. 

 ي غذا و آبدعا -20

پذيرد و  هاي برتري و بخشندگي دين اسالم اين است كه عمل اندك را مي يكي از نشانه
 كند. بر آن پاداش بزرگ عطا مي

                                           
 و عبارت آخر سه بار تكرار شده است. 1987/  4، لصلةمسلم، ك البر وا -)1(
حاكم آلباني آن را حسن دانسته صحيح الجامع  ) و2235) و ابن ماجه (3428مسند احمد، سنن ترمذي ( -)2(

5  /288. 
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فرمودند: خداوند از بنده بسيار  صروايت است كه حضرت پيامبر  از حضرت انس 
اي  و يا جرعهاي بخورد و برآن پروردگارش را سپاسگزاري  شود، از اين كه لقمه خشنود مي

(آب بنوشد و شكر اهللا را بجاي آورد
81F

1(. 
 

                                           
 .2095/  4مسلم، ك ذكر  -)1(



 

 

 ار مؤمنانفغدعا و است -٤

 د كهردا اين مطلب را خداوند در قرآن مجيد بيان مي

﴿                            

                        ﴾  :۱۰[احلشر.[ 

گويند: پروردگارا! بر ما و برادران ما كـه در ايمـان    آيند، مي و كساني كه بعد از آنها مي«
 .دهان حسـد و كينـه اي نسـبت بـه مؤمنـان قـرار مـ       هايمـ  پيشـي گرفتنـد بيـامرز، و در دل   بر ما 

 .»پروردگارا! تو مهربان و رحيمي

﴿كند كه  را نقل مي قول حضرت ابراهيم  ،و نيز خداوند در قرآن مجيد       

              ﴾ ۴۱م: ي[إبراه[. 

 .»شود بيامرز ب برپا ميپروردگارا! من و پدر و مادرم و همه مؤمنان را روزي كه حسا«
دعـاي  در آن دعـاي آخـرين بـراي اولـين و      كه  و غير از اين دو دعاي حضرت نوح

 اولين براي عموم مسلمانان است.
 كنند. پس مؤمنان برخي براي بعضي ديگر دعا مي

 صحضـرت پيـامبر   د كـه ردا بيـان مـي   و اين مطلـب را حـديث حضـرت ابوالـدرداء     
كـه در غيـاب بـرادر مسـلمان خـويش بـرايش دعـا كنـد فرشـته           فرمودند: هـر بنـده مسـلماني   

(گويد: براي تو مانند آن باد مي
82F

1(. 
 شود، چنانكه از حضرت ابوالدرداء  دعاي مسلمان در حق برادر مسلمانش مستجاب مي

فرمودنــد: دعــاي شــخص مســلمان بــراي بــرادر  صروايــت اســت كــه حضــرت رســول اهللا 

                                           
 .2094/  4مسلم،  -)1(
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در نزد سـرش (كنـارش) فرشـته مـؤظفي اسـت كـه        مسلمانش در غياب وي مستجاب است و
كند كـه بـراي تـو نيـز      گويد و نيز دعا مي هرگاه براي برادرش دعاي خير كند برآن آمين مي

(مانند آن باد
83F

1(. 
 فرمايد: و برآن دعاي فرشتگان نيز اضافه شده است كه خداوند متعال مي

﴿                          

                                  

       ﴾  :۷[غافر.[ 

گويند،  كه گرداگرد آن تسبيح و حمد خدا مي يو آنها اند، رشفرشتگاني كه حامالن ع«
گويند: پروردگارا! لطـف و دانـش    نمايند، و مي و به او ايمان دارند و براي مؤمنان استغفار مي

آنـان   اند، و راه تو را پيش گرفتهاند  تو همه چيز را فرا گرفته است، پس كساني كه توبه كرده
 .»فرما حفوظرا بيامرز و از عذاب دوزخ م

﴿نسبت به اين قول خداوند  /امام ابن كثير          ﴾ فرمايد: براي  مي

 اند. اهل زمين، كساني كه به غيب ايمان آورده
خداوند فرشتگان مقـرب بارگـاهش را معـين كـرده كـه غايبـاً دعـا كننـد و چـون ايـن از           

گوينـد، چنانكـه در    ي مؤمنـان غايبانـه آمـين مـي    خصوصيات مالئكه است، پس آنان بر دعـا 
(بيان شد حديث حضر ابوالدرداء 

84F

2(. 
 

                                           
 مرجع سابق. -)1(
 .71/  4تفسير ابن كثير  -)2(



 

 

 ايصال ثواب -٥

 دارند. اين مطلب را داليل ذيل برايمان بيان مي
 ص روايت اسـت كـه مـردي بـه حضـرت رسـول اكـرم        لاز حضرت عايشه صديقه 

كرد، پس اگر  دقه ميتوانست حرف بزند ص كنم اگر مي گفت: مادرم وفات نمود و گمان مي
 رسد؟ من در عوض او صدقه كنم؛ آيا او را ثوابي مي

(فرمودند: بله
85F

1(. 
اين اهداي ثواب و ايصال بعد از مرگ درست است، آنگونه كـه قبـل از آن و ايـن عمـل     

كنـد كـه    به روشني بيان مـي  اهدا و ايصال ثواب بعد از مرگ را حديث حضرت ابوهريره 
 ،شـود جـز در سـه مـورد     ند: چون انسان بميرد عمل او قطع ميفرمود صحضرت رسول اهللا 

يك صدقه جاري باشد، دوم علمي كه از آن بهره برند و سوم فرزند صالحي كه براي او دعـا  
(كند

86F

2(. 
عـرض   صنيز روايت است كه مردي خدمتي حضرت پيـامبر   و از حضرت ابوهريره 

 كرد:
اسـت و وصـيت نكـرده اگـر عـوض او      پدرم وفات نموده و مال و دارايي بجاي گذاشـته  

 شود؟ صدقه داده شود كفاره گناهانش مي
(فرمودند: بله

87F

3(. 

                                           
 .ةبخاري، ك جنائز، مسلم، ك زكو -)1(
 .1631ح ش  1255/  3مسلم،  -)2(
 .1630ح ش  1254/  3مسلم،  -)3(
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روايـت اسـت كـه مـردي خـدمت       بو نسبت به روزه از حضـرت عبـداهللا بـن عبـاس     
آمد و گفت: يا رسول اهللا! مادرم وفات نمود و بر او يـك مـاه روزه الزم    صحضرت پيامبر 

 قضا بجا آورم؟ توانم در عوض او روزه است آيا مي
(فرمودند: بله، قرض خداوند سزاوارتر است كه ادا گردد

88F

1(. 
فرمودند: اگـر   صروايت است كه حضرت پيامبر  بو از حضرت ام المؤمنين عايشه 

(كسي وفات نمود و بر او روزه الزمي بود وليش عوض او روزه بگيرد
89F

2(. 
وزي حضرت فضل بن كند كه ر روايت مي بو در باره حج حضرت عبداهللا بن عباس 

سوار بود كه زني از قبيله خثعم آمد (فضل شروع به  صرسول اكم  عباس پشت سر حضرت
صورت فضـل را   صكرد حضرت رسول اكرم  نگريستن آن زن نمود و زن به فضل نگاه مي

 به جانب ديگر برگرداند).
واجب شده اي كه خداوند بر بندگانش فرض نموده بر پدرم  و گفت: يا رسول اهللا! فريضه

تواند بر سواري خودش را نگه دارد، آيـا مـن بجـايش حـج      است و او پيرمردي است كه نمي
 كنم؟

(فرمودند: بله
90F

3(. 

 الوداع پيش آمد. حجةو اين جريان در سال 
پس اين احاديث بر ثبوت ايصال ثواب صدقات، صوم، حج و عمـره بـر مردگـان داللـت     

 ءائت قرآن مجيد كه داليل يافته نشد در ميان علمـا كنند و نسبت به ايصال ثواب نماز و قر مي
 در اباحت و ممنوعيت آن اختالف نظر است واهللا أعلم.

 

                                           
 .209زبيد ص بخاري، مختصر  -)1(
 .209بخاري، ك صوم مختصر الزبيد ص  -)2(
 .178بخاري، مختصر الزبيد ص  -)3(



 

 

 صشفاعت حضرت محمد  -٦

از قـرآن و احاديـث ثابـت اسـت، چنانكـه خداونـد        صشفاعت پيامبر ما حضرت محمد 
 فرمايد: متعال در قرآن مجيد مي

﴿             ﴾  :۷۹[اإلسراء.[ 
 .»تا خداوند تو را بر مقام درخور ستايش معبوث كند«

فرمودند: هر پيامبري از  صروايت است كه حضرت پيامبر اقدس  و از حضرت انس 
خداوند درخواستي نمود و يا فرمودند: براي هر پيامبري دعايي است كـه بـه آن دعـا نمـود و     

 اجابت شد.
(ام ا براي شفاعت امت خود در روز قيامت نهادهو من دعايم ر

91F

1(. 
 صروايــت اســت كــه گوشــتي پختــه خــدمت رســول اكــرم و از حضــرت ابــوهريره 

آوردند، و قسمت پارچه پا به ايشان تقديم گشت، چون آن را دوست داشت، پس يـك تكـه   
دانيـد   مـي  از آن با دندان كند و فرمود: من در روز قيامت سردار و سرور مـردم هسـتم، و آيـا   

 چرا؟
كند، بـه صـورتي    ها را اولين تا آخرين را در يك زمين مرتفع جمع مي خداوند همه انسان

شود  شنواند و آفتاب برايشان نزديك مي مي كننده آنان را بيند، اعالن كه بيننده همه آنان را مي
 گيرد كه تاب و توان آن را ندارند. و مردم را آنچنان غم و اندوه فرا مي

 بينيد به چه مشكالت و مصايبي گرفتار شده ايد؟ گويند: مگر نمي ه به يكديگر ميآنگا
 كنيد؟ پس چرا كسي را كه نزد پروردگارتان شفاعت كند تالش نمي

                                           
 بخاري، ك دعوات، مسلم، ك ايمان. -)1(
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برويد و چون نـزد   گويند: پيش حضرت آدم  پس آنگاه بعضي از مردم به ديگران مي
 برويد. صحضرت محمد  گويد: شما پيش ديگران برويد شما نزد آيند مي ايشان مي

شـما رسـول    !گويند: يـا محمـد   آيند و مي مي صآنگاه مردم در خدمت حضرت محمد 
 تان را آمرزيده است. خداوند و خاتم األنبياء هستيد، و خداوند گناهان گذشته و آينده

 براي ما پيش پروردگارتان شفاعت كنيد.
 بريم؟ بينيد ما در چه مشكالتي بسر مي آيا شما نمي

كنم، پس خداوند بـه مـن    آيم، و پروردگارم را سجده مي اه من زير عرش خداوند ميآنگ
از من چنين توفيقي نيافته اسـت،   كند كه هيچكس قبل سپاس الهام مي چنان كلماتي زيبا براي

هرآنچـه بخـواهي    شود: اي محمد! سرت را از سجده بردار، و بخواه و آنگهي به من گفته مي
شود، پس آنگاه سرم را از سجده بلند  كن كه شفاعت تو پذيرفته مي شارشوي، و سف داده مي

شود: يا محمد آن  گويم: پرورگارا امت من، پرودگارا امت من، به من گفته مي كنم، و مي مي
دسته از امت تو كه برآنان حسابي نيست از درب راست درهاي بهشت داخل بگردان و آنـان  

(يگر بهشت نيز شريك اندبا بقيه مردم در ورود از دروازهاي د
92F

1(. 
توان ايـن حـديث را برشـمرد     احاديث بسياري در مورد شفاعت امت كه از جمله آنان مي

فرمودند: به من پنج نعمت اعطا شده كه به انبياي قبل از من داده نشده  صكه حضرت پيامبر 
 است و از آن پنج انعام خداوندي يكي شفاعت روز قيامت است.

در حق كساني است كه براي ايشان از خداونـد   صشفاعت پيامبر اكرم و بايد بدانيم كه 
 اند. طلب وسيله نموده

 فرمودند: صروايت است كه حضرت رسول اهللا  ست جابر بن عبداهللا راز حض
مَّ «يدن اذان چنين دعا كند: نشنگام هركس ه بَّ  اللَّهُ هِ  رَ ذِ ةِ  هَ وَ عْ ةِ  الدَّ الَةِ  التَّامَّ الصَّ ةِ  وَ ائِمَ  الْقَ

ا آتِ  دً َمَّ ةَ  حمُ يلَ سِ ةَ  الْوَ يلَ ضِ الْفَ ثْهُ  وَ ابْعَ ا وَ امً قَ ا مَ ودً ْمُ  حمَ هُ  الَّذِ تَ دْ عَ  .»وَ

                                           
 بخاري، ك توحيد، مسلم، ك ايمان. -)1(
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وسـيله   صبار الها! پروردگار اين نداي كامـل و نمـاز برپـا شـونده بـه حضـرت محمـد        «
يش) كه وعده (مقامي در بهشت) و فضيلت عنايت بفرما و او را به مقام محمودي (درخور ستا

 .»اي نايل بگردان داده
(شود در روز قيامت شفاعت من شامل حال او مي

93F

1(. 
 كنند. از پيامبران فرشتگان و مؤمنان نيز براي برادران ايماني خويش شفاعت مي ربلكه غي

گفتـيم:   صروايت است كه ما به حضرت پيـامبر  چنانكه از حضرت ابو سعيد خدري 
 م؟بيني آيا ما در روز قيامت پروردگارمان را مي

 شويد؟ فرمودند: آيا شما در ديدن خورشيد مزاحم يكديگر مي
و در آخر سخنان خويش فرمودند: شما در سؤال از حقايقي كه برايتان آشكار شده بيشتر از 

شـان سـؤال    و خداوند را نسبت به بـرادران مـؤمن  اند  آن مؤمناني كه در روز قيامت رستگار شده
روردگـارا! بـرادران مـا آن كسـاني كـه مـا بـاهم نمـاز         گوينـد: پ  پرسـيد، آنـان مـي    كننـد مـي   مي
 داديم آنان را از آتش جهنم نجات ده. گرفتيم و اعمال شايسته انجام مي خوانديم و روزه مي مي

برويد و هركسي را كه در دلش بـه انـدازه يـك مثقـال دينـار       فرمايد: سرانجام خداوند مي
كنند، و باز  دانند خارج مي آناني را كه مي ايمان يافتيد، او را از آتش جهنم خارج كنيد، پس

 گردند. مي
فرمايد: برويد و هركسي را كه در دلش به اندزه يك ذره ايمان هست،  دوباره خداوند مي

 آورند. دانند بيرون مي خارج كنيد، پس هركسي را كه مي

 ﴿كنيد (اگر باور نداريد)  گفت: اگر مرا تصديق نمي حضرت ابوسعيد       

              ﴾  :۴۰[النساء.[ 

نيكوي باشـد آن را اضـافه   كند، و اگر  همانا خداوند به اندازه يك ذره بر كسي ستم نمي«
 را خواند. »نمايد مي

                                           
 بخاري، ك اذان. -)1(
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كننـد و تـا ايـن كـه خداونـد       بنابراين، پيامبران، فرشـتگان و مؤمنـان همگـي شـفاعت مـي     
رمايد: شفاعت (بخشش) من هنوز باقي مانده است، پس آنگاه خداوند با دسـت خـويش   ف مي

و آنـان را در نهـر آب   اند  آورد كه گروهي سوخته و سياه شده مشتي از جهنميان را بيرون مي
اي كه همـراه سـيالب حمـل     اندازد و آنها در دو طرف نهر چون دانه حيات جلوي بهشت مي

رويـد و آن قسـمتي كـه در زيـر آفتـاب اسـت        و يا درختي ميشده و در كناره صخره سنگ 
 رويند. سبزرنگ و قسمتي كه در سايه است سفيد است مي

شـود و   شوند، و گويا مرواريد هستند و بر گردن آنها مهر زده مي و آنگاه از نهر خارج مي
ه گويند: اينها آزادگان خداوند رحمـن هسـتند كـه آنـان را وارد بهشـت كـرد       اهل بهشت مي

است، بدون هيچ عملي كه انجام داده و يا چيزي پيش فرستاده باشند و در بهشت به آنها گفته 
(بينيد و يك برابر آن است شود: براي شما آنچه از بهشت را كه مي مي

94F

1(. 
 ها شفاعت مؤمنان براي مردگان با خواندن نماز جنازه است. و يكي از مهمترين شفاعت

كنـد كـه حضـرت پيـامبر      بيان مي بداهللا بن عباس و اين مطلب را حديث حضرت عب
ورزنـد بـر    فرمودند: هر مرد مسلماني كه چهل نفر مسلمان كـه بـا خداونـد شـرك نمـي      ص

پـذيرد و در روايتـي صـد نفـر ذكـر شـده        اوند شفاعت آنان را ميدحاضر شوند، خاش  جنازه
(است

95F

2(. 
 

                                           
 ).421 – 420/  13بخاري، ك توحيد ( -)1(
 .655/  2مسلم،  -)2(



 

 

 مصائب و مشكالت در دنيا -٧

شـود،   آيد، سبب نـابودي گناهـانش مـي    بر انسان مؤمن مي مشكالت و مصائبي كه در دنيا
 دارند. شماري اين مطلب را بيان مي آنچنان كه آيات و احاديث بي

 فرمايد: آنچنان كه خداوند متعال در قرآن مجيد مي

﴿                                    

                              

  ﴾  :۲۱۴[البقرة.[ 

گان شويد، بدون آن كه حوادثي چون حوادث گذشـت  آيا گمان كرديد داخل بهشت مي«
ها به آنان رسيد و آنچنان ناراحت شـدند كـه    ها و ناراحتي به شما برسد همانهايي كه گرفتاري

پيامبر و افرادي كه ايمان آورده بودند گفتند: پس يـاري خـدا كجاسـت، آگـاه باشـيد يـاري       
 .»خداوند نزديك است

 فرمايد: و اين قول خداوند كه مي

﴿                            

                         ﴾  :۱[العنكبوت – 

۳.[ 
و بـه راسـتى   ند شـد،  شوند، و آزمايش نخواه يا مردم گمان كردند به حال خود رها ميآ«

كسانى را كه پيش از آنان بودند، آزموديم. پس البته خداوند آنان را كه راست گفتند معلـوم  
 .»دارد و دروغگويان را [نيز] معلوم خواهد داشت مى

 بو نيز از ديدگاه احاديث اين مطلب ثابت است، چنانكه حضرت ابوسعيد و ابوهريره 
فرمودند: هر خستگي، بيماري، غم و انـدوه، اذيـت و    صكنند كه حضرت پيامبر  روايت مي
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خلـد در عـوض آن خداونـد     رسد، و حتي خاري كـه در پـايش مـي    آزاري كه به مسلمان مي
(آمرزد گناهانش را مي

96F

1(. 
فرمودنـد: هـر    صروايت است كه حضرت پيامبر  بو از حضرت ام المؤمنين عايشه 

دهد و  اي مي آن خداوند در بهشت به او درجهمسلماني كه خاري به پايش بخلد و يا باالتر از 
(كند يك گناه از گناهانش را نابود مي

97F

2(. 
رفـتم، در   صروايت است كـه مـن نـزد پيـامبر خـدا       و از حضرت عبداهللا بن مسعود 

حالي كه ايشان تب داشتند، گفتم: يا رسـول اهللا! تـب شـما شـديد اسـت، فرمودنـد: بلـه، مـرا         
كنيد،  برابر ما اجر و پاداش دريافت ميكند، گفتم: چون شما دو شما تب ميدوبرابر هريك از 

است، و نيز هر مسلماني كه مبتال به اذيتي شود، و آن خاري و يا بـاالتر از   فرمودند: بله، چنين
هايش  شود كه برگ كند و چون درختي مي بخشد و كم مي آن باشد، خداوند گناهانش را مي

(ريزد مي
98F

3(. 
رسـد از قبيـل    بت شد كه مصايب و مشكالتي كه بـه انسـان مـؤمن مـي    و از اين احاديث ثا

 گردند. خلد كفاره گناهان و اشتباهات او مي مرض، اندوه و حتي خاري كه به پايش مي
دارد، حديثي است كه حضرت ابـوهريره   و آنچه مطلب باال را با وضاحت بيشتري بيان مي

  ن و زنان مسلمان و مؤمن هميشه در فرمودند: مردا صروايت مي كند كه حضرت پيامبر
گيرنـد، تـا ايـن كـه بـه خداونـد        جان، فرزند و مال خويش مورد آزمايش خداوندي قرار مـي 

(پيوندند، و برآنان گناهي نيست مي
99F

4(. 

                                           
 .192/  3اللؤلؤ والمرجان،  -)1(
 .15/  8مسلم، ك بر و صله  -)2(
 بخاري، ك مرض، مسلم، ك بر و صله. -)3(
 .191/  5مستدرك حاكم، ترمذي، مسند احمد، صحيح الجامع  -)4(
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پيش ام السـائب يـا ام    صروايت است كه آن حضرت  و از حضرت جابر بن عبداهللا 
مسـيب چـرا   يدند: اي ام السـائب و يـا ام ال  پرسـ  المسب رفتند (در حـالي كـه او مـريض بـود)    

 لرزي؟ مي
 گفت: تب دارم ال بارك اهللا فيها.

بـرد، آنچنـان كـه دمـه آهنگـر       فرمودند: تب را دشنام مده؛ زيرا گناهان انسان را از بين مي
(كند زنگار آهن را نابود مي

100F

1(. 
نـد  فرمودند: كسي را كه خداو صروايت است كه آن حضرت  از حضرت ابوهريره 

(گرداندش بر او اراده خير داشته باشد به مصيبتي مبتال مي
101F

2(. 
بـه   بروايت است كه حضرت عبداهللا بـن عبـاس   /و از حضرت عطاء بن ابي رباح 

 من گفت: آيا تو را زني از اهل بهشت نشان ندهم؟
آمد و گفت: من مبتال بـه   صرنگ پيش حضرت پيامبر  گفتم: آري، فرمود: اين زن سياه

فرمودنـد: اگـر    صشـود، بـرايم دعـا كنيـد، پيـامبر       هسـتم، و بـدنم عريـان مـي    مرض صـرع  
خواهي صبر كن، برايت در عوض بهشت است و اگر خـواهي از خداونـد بخـواهم تـو را      مي

 سالم گرداند.
شـود، از خداونـد بخواهيـد كـه      كنم، ولي بعضي از بدنم برهنه مـي  آن زن گفت: صبر مي

(برايش دعا كردند كه عريان نشود ص بدنم عريان نشود، آنگاه پيامبر
102F

3(. 
شـنيدم كـه    صروايـت اسـت كـه مـن از پيـامبر خـدا        و از حضرت انس بـن مالـك   

مؤمن خود بـا گـرفتن دو چشـمش آزمـودم و او      فرمايد: هرگاه من بندة فرمودند: خداوند مي
(دهم ن دو، به وي بهشت ميرد در عوض آصبر ك

103F

4(. 

                                           
 .15/  8مسلم،  -)1(
 از فتح. 103/  10بخاري، ك مرض،  -)2(
 .190/  3اللؤلؤ والمرجان،  -)3(
 .116/  10بخاري، ك المرض  -)4(
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فرمودنـد كـه خداونـد     صكـه حضـرت پيـامبر    روايت اسـت   و از حضرت ابوهريره 
فرمايد: هرگاه من از بندة مؤمن خـود محبـوب او را در دنيـا بگيـرم، و او خالصـانه جهـت        مي

(خشنودي من صبر كند، نزد من براي او جز بهشت پاداشي نيست
104F

1(. 
آيد كفاره گناهـان   پس در اين احاديث بيان شد كه مصايبي كه در دنيا بر انسان مؤمن مي

شـود، تـا ايـن كـه بـر او       شود، و مؤمن تا هنگام مالقات خداوند مبتال به آزمايشـات مـي   مي او
گناهي نباشد و اين كرم و بخشش خداوند است كه مصايب را سبب نـابودي گناهـان و رفـع    
درجات مؤمنان قرار داده است، اما مصايب وارده، بـر كفـار و منافقـان باعـث نـابودي آنهـا و       

 حتي خداوند است.نشانه عذاب و نارا
 

                                           
 .242/  11ي، ك رقاق بخار -)1(



 

 
 بيهوشي در عالم برزخ -8

شماري گوياي اين هستند كه بيهوشـي عـالم بـرزخ موجـب      در قرآن و احاديث داليل بي
 فرمايد: شود، چنانچه خداوند متعال مي نابودي گناهان مي

﴿                               

          ﴾  :۶۸[الزمر.[ 

هـا و زمـين هسـتند (بيهـوش)      در صوردميده خواهد شـد و تمـام كسـاني كـه در آسـمان     «
شود بناگاه  ميرند، مگر كساني كه خدا بخواهد سپس بار ديگر در آن دميده مي شوند و مي مي

 .»و در انتظار هستند خيزند همگي بپا مي
فرمودنـد: قبـر    صروايت است كه حضرت پيـامبر   لو در حديثي از حضرت عايشه 

 يافت، لزوماً حضرت سعد بن معاذ  فشاردادن و تنگي دارد، و اگر شخصي از آن نجات مي
(شد مي از آن رستگار

105F

1(. 
 در صروايت است كه حضرت رسول اكـرم   و در حديثي ديگر از حضرت ابوسعيد 

مجلسي تشريف داشتند كه مردي يهودي آمـد و گفـت: اي ابوالقاسـم! مـردي از يارانـت بـر       
 صورتم سيلي زده است.

 چه كسي؟ :: پرسيدندصحضرت پيامبر  -
 گفت: مردي از انصار. -
 : او را صدا كنيد.صحضرت پيامبر  -
 اي؟ آيا تو او را زده -

                                           
 .236/  2، صحيح الجامع 55/  6مسند امام احمد  -)1(
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سوگند به آن ذاتي كه حضرت موسـي   :گفت من در بازار از او شنيدم كه چنين مي ،بله -
 .را از ميان همه عالميان برگزيد 
 برتر است؟! صگفتم: مرد پست، او از حضرت محمد  -
 و بر او خشمگين شدم و صورتش را سيلي كوبيدم. -
 شما اظهار و اعالم برتري نكنيد، و فرمودند: : در ميان انبياءصحضرت پيامبر  -

وند، و من اولين كسـي هسـتم كـه زمـين بـرايم شـكافته       ش قيامت بيهوش مي روزمردم در 
هـاي عـرش را    اي از پايه بينم كه پايه را مي شوم، حضرت موسي  شود، و چون بلند مي مي

دانم كه آيا او هم بيهوش شده است يا اين كه با همـان بيهوشـي اولـش     گرفته است، ولي نمي
((در دنيا) حساب گرفته شده است

106F
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 بيهوش شده؟ فرمودند: آيا حضرت موسي  و از اين جمله كه

شـدن   شود كه انسان با بيهـوش  يا اين كه با بيهوشي دنيا تصفيه حساب شده است، ثابت مي
 شود. تصفيه حساب مي

ه (منكـر و نكيـر) در   در باره سؤال دو فرشـت  و آنچه در حديث حضرت انس بن مالك 
(قبر وارد شده

107F

هـايي   نند كه در قبر آزمايشات و امتحـان ك و احاديث ديگر بر اين داللت مي، )2
 حكم.سيله كفاره گناهان بشنوند واهللا أعلم وأهست و شايد و
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 ذاب و شكنجه در ميدان محشرع -٩

 صاست كه حضرت پيامبر  آنچه بيانگر اين مطلب است روايتي از حضرت ابوهريره 
روز قيامـت آن روزي  فرمودند: هر صاحب طال و نقره كه حق آن را در زكـات ادا نكنـد در   

شود و پهلو، پشت و پيشاني او را  كه به اندازه پنجاه هزار سال است قطعاتي از آتش ساخته مي
شـود تـا آن كـه در     كنند و چون سرد شوند دوباره در آتش جهنم داغ كرده مي به آن داغ مي

 ر گردد.سوي بهشت و يا حهنم رهسپا ميان مردم قضاوت شود، و سرانجام به
 يا رسول اهللا! صاحب شتر چه؟ :رسيدندمردم پ

فرمودند: هر صاحب شتري كه حق آن را ادا نكند (و از جمله حقوق دوشيدن آن، روزي 
شـود) چـون روز قيامـت شـود در ميـدان فراخـي جلـوي شـتران انداختـه           كه به آب وارد مي

پـي   هايش است همگـي  شود، در آن حالي كه شتر در چاقترين حالت ممكن و تمامي بچه مي
گيرند و اين عمل را در آن روز كه بـه انـدازه    در پي و به نوبت وي را پايمال كرده و گاز مي

كننـد تـا ايـن كـه در ميـان مـردم قضـاوت شـود، و آن مـرد           پنجاه هزار سال است، تكرار مي
 گردد. سرانجام به بهشت و يا به دوزخ رهسپار مي

 فرماييد؟ د چه مييا رسول اهللا! در باره گاه و گوسفن ،سؤال شد كه
فرمود: هر صاحب گاو و گوسفندي كه حقش را نداده است روز قيامت آن روز طـوالني  
كه به اندازه پنجاه هزار سـال اسـت در ميـدان وسـيعي پـيش روي آنـان بـر صـورت انداختـه          

زننـد و   ها مـي  شاخ وجود دارد و همگي او را با شاخ شاخ و شكسته شان بي شود كه در ميان مي
شود، و سرانجام او به بهشت  كنند، تا اين كه در ميان مردم قضاوت مي ايشان پايمال ميبا سمه

(شود و يا به جهنم رهسپار مي
108F
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آيـد؛ روز قيامـت آن طـال و     چنـين برمـي   صدر اين حديث از سـخنان حضـرت پيـامبر    
اش  ازهشوند، و در آن روزي كه اند اي كه زكاتش ادا نشده تبديل به صفحاتي آتشين مي نقره

شود و تا ايـن   پنجاه هزار سال است، به وسيله آن، پهلو، پشت و پيشاني شخص، داغ كرده مي
كه در ميان مردم قضاوت شود كه سرانجام او به بهشت و يا جهـنم رهسـپار گـردد و صـاحب     

شـود، چنانكـه    شتر و گاو و گوسفند نيز در اين روز طوالني مورد عذاب و شكنجه واقـع مـي  
اي كـه بـه او    شود كه آيا آن عذاب و شكنجه ين كه مسير و انجامش مشخص ميذكر شد تا ا

رسيده است، كفاره گناهانش شده است و خداونـد او را بخشـيده و بـراي نـابودي گناهـانش      
شـود.   و شكنجه مـي  كافي است و يا خير گناهان ديگري مرتكب شده كه به سزاي آن عذاب

 علم.واهللا أ
 



 

 

 رحمت خداوند مهربان -١٠

دهـد، آن   خداوند بخشنده و مهربان با رحمت بيكران خويش انسان را مورد رحم قرار مي
ها و زمين را فرا گرفته و نود و نه قسمت آن را اندوخته و ذخيـره نمـوده و    رحمتي كه آسمان

يك قسمت آن را بر دنيا ارزاني داشته كه به همان رحمت، حيوان پـايش را جهـت شـيردادن    
نقـل شـده البتـه خداونـد      صنـد، چنانچـه در حـديثي از حضـرت پيـامبر      ك بلند مـي اش  بچه

 قرار داده است. صشموليت اين رحمت را نيز وابسته بر اطاعت و پيروي از حضرت محمد 
كه در مورد رويت خداوند در آخرت است  و حديث مفصل حضرت ابوسعيد خدري 

چنانكه حضرت ابوسعيد در روز قيامت است،  صبيانگر رحمت خداوند و شفاعت پيامبر 

 ﴿كنيد، پس آيه:  گفت: اگر مرا تصديق نمي                  

  ﴾  :را بخوانيد. ]۴۰[النساء 

دارد، واگر شخصي كـار نيكـي انجـام دهـد، آن را      اي ستم روا نمي خداوند به كسي ذره«
 .»گرداند چندين برابر مي

فرمايـد:   كننـد، و خداونـد متعـال مـي     و آنگاه كه پيامبران و فرشتگان و مؤمنان شفاعت مي
گيـرد   رحمت من هنوز باقي است، پس خداوند يك مشت از جهنميان را با دست خويش مي

اندازد تا آن  و آنان را در نهر آب حيات جلوي بهشت مي اند، كه گروهي سوخته و سياه شده
يل حمـل شـود كـه در كنـاره صـخره و يـا       سـ اي كه همراه  ر چون دانهكه در دو طرف آن نه

رويد، و آن قسمتي كه زير آفتاب است سبزرنگ و قسمتي كه در سايه است سفيد  درختي مي
شوند كه گويا مرواريـد هسـتند و بـر گـردن      رويند، و در آن حالي از نهر خارج مي است، مي

اينها آزادگان خداوند رحمن هسـتند كـه وارد    گويند: شود، و اهل بهشت مي آنها مهر زده مي
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شـود،   و به آنان گفته مياند  و چيزي پيش نفرستادهاند  و هيچ عملي انجام ندادهاند  بهشت شده
(بينيد و يك برابر آن مال شماست آنچه را از بهشت كه مي

109F

1(. 
فرمودند: چـون روز   صروايت است كه حضرت پيامبر  بن مالك  و از حضرت انس

آينـد و پـيش حضـرت آدم     ها همچون موج خروشان به حركت درمـي  ت برپا شود، انسانقيام
 گويند: آيند و مي مي 

فرمايد: مـن توانـايي چنـين     مي شما پيش پروردگارت برايمان شفاعت كنيد، و ايشان 
 امري را ندارم.

مـايم و  ن آيم و خداوند را با آن تعاريف زيبا سـتايش مـي   سپس من براي بار چهارم باز مي
كـن و بگـوي    دشـود: اي محمـد! سـر را از سـجده بلنـ      نهم سـپس گفتـه مـي    سر به سجده مي

كـه   شـود، و سـفارش كـن    هايـت بـرآورده مـي    شود، و بخواه كه خواسـته  تان شنيده مي سخن
 شود. شفاعت تو پذيرفته مي

انـد   گفتـه  ال إلـه إال اهللاگويم: پروردگارا! مرا اجازه دهيد تا براي كساني كـه   آنگاه من مي
فرمايـد: سـوگند بـه عـزت، جـالل و عظمـت و بزرگـواريم         شفاعت كنم، سپس خداونـد مـي  

 گردانم. گفته، حتماً او را از آتش جهنم خارج مي ال إله إال اهللاهركسي كه 

گفــت:  صو در روايتـي از صــحيح مســلم وارد اسـت كــه چــون حضـرت پيــامبر اكــرم    
بدهيــد، خداونــد  ال إلــه إال اهللاگوينــدگان  نمــودن بــراي پروردگــارا! بــه مــن اجــازه شــفاعت

فرمايد: اين وظيفه شما نيست و يا بنابر روايتي فرمود: اين كار به شما محـول نشـده اسـت،     مي
(ولي سوگند به عزت و كبريايي من الخ...

110F

2(. 
 كنند. پس اين دو حديث بر شفاعت و بخشش پروردگار مهربان داللت مي

 صاست كـه گفـت: مـن از حضـرت پيـامبر       هريره آورتر حديث ابو و از اين شگفت
فرمود: خداوند متعال رحمـت خـويش را بـر صـد قسـمت تقسـيم نمـوده و نـزد          شنيدم كه مي
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% نود و نه درصد رحمت را نگه داشته و فقط يك قسمت از آن براي اهـل زمـين    99خودش 
كننـد، و   مـي فرستاده است، و بر اثر همين يك قسمت، مخلوقات بر يكديگر ترحم و شـفقت  

كنـد، تـا ايـن كـه بـه آن       پـايش را بلنـد مـي   اش  بيني كه هنگام شيردادن كره حتي اسب را مي
(اصابت نكند

111F
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و مكفرات ديگـري نيـز وجـود دارد كـه جـز خداونـد فضـيلت و اهميـت آنـان را كسـي           

 داند. نمي
حـروم  پوشي، و بخشـش خـويش م   بار الها! ما را به خاطر گناهان ما از فضل، رحمت، پرده

نگردان، اي بزرگترين ذاتي كه سؤال شدي و مهربانترين بخشندگان تو اهل بخششـي و اهـل   
 توقي هستي.

 وصىل اهللا تعاىل عىل خري خلقه حممد وآله وصحبه أمجعني

 

 »پايان«
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