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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
      رِ نَبِـی لَـی خَیـع طَفَی و ینَ اصـالَّذ هادبلَی عع لَامسهللاِ و دمالح

 دمحنَا مدیطَفَی سصلی اهللا علیه و سلم(اص .(  
  چه غم دیوار امت را که دارد چـون تـو پشـتیبان   

  
  چه باك از موج بحر آن را که باشد نوح کشـتیبان   

  
  »با خوانندگان سخنی«

زبان گویـاي کـالم    صلی اهللا علیه و سلمکه سخنان رسول خدا  از آنجا
ي  اهللا مجید و هادي امت اسالمی است و وصایاي آن حضرت سـرلوحه 

باشد و به عبارت دیگر سخنان نغز و احادیـث   زندگی همه مسلمانان می
 گهربار آن حضرت، احکام و شرائع الهی را بـا بیـانی شـیوا و روشـن    

ي پوینـدگان راه حقیقـت، الزم    تفسیر و تبیین نموده است؛ لذا بر همه
ي آن حضـرت تمسـک جسـته، آن را چـراغ      است به وصایاي شریفه

  .هدایت دنیا و آخرت خود قرار دهند
اي از روحانیون معظم و دوستان اهل قلم الزم دیدم  لذا، بنا به اصرار عده

ي متـون   در ترجمه. ی برگردانمکه احادیث مورد اشاره را به زبان فارس
سعی شده که حق مطلب ادا وخللی در اصل معانی ایجاد نشود و اصـل  

از بهره گیرندگان محترم تقاضامندیم که . امانتداري کامالً محفوظ باشد
هاي بعـدي   با راهنمائیهاي ارزشمند خود بر ما منّت گذارند تا در چاپ

گوارم استاد محمود آخونـد  از برادر و دوست بزر .مورد نظر قرار گیرد
از . اند کمال تشکّر را دارم تنگلی که در بازنگري متن ما را یاري کرده
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خداوند منّان مسئلت دارم پاداش اخروي این کـار را بـر روح پـدر و    
نفس گلدي بـن قربـان    -طواق گلدي بن نفس گلدي«اجداد مرحومم 

  .و من اهللا التوفیق .واصل بگرداند » ...سعید و 
  گلشاهی دکتر
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  مقدمه

ــد أَشْـــرَف     مـحنَا مدــی لَـــی ســلَام ع السـو ــاله الصـــالمینَ، و الْعـ بر لّـــهل ـد مـالْح
دعب لّم، وسو بِهحصو لَی آلهع المرسلینَ، و:  

صلی اهللا علیه و وارده حضرت رسول اکرمدر کتب حدیث، برخی ازوصایاي 
هـا را   لذا خواستم بعضی از آن. اند، مطالعه نمودم که از اصحاب کرام نقل شده سلم

» الترغیـب و الترهیـب  «بدین منظور ازکتاب . اي جمع آوري کنم کتابچهدر یک 
منصور » التاج الجامع للْاُصول«، و امام النّووي» الصالحینریاض «حافظ منذري، و 

را  صلی اهللا علیه و سلمرسول اکرم  علی ناصف، جمعاً پنجاه و پنج وصیت حضرت
  .اي در آوردم برگزیده به صورت کتابچه

ا شـامل همـه      ي  هر چند این وصایا، خطاب به برخی ازاصحاب عنـوان شـده، امـ
مسلمانان بوده و آنان را به اخالص در عبـادت بـه سـوي پروردگـار یکتـا فـرا       

تهلیـل و  هاي  ایا فضیلتاین وص. دارد خواند، و از شرك به خداوند یکتا باز می می
طلب علم،   هاي روزه و نماز و قیام شب، فضیلت سجود به خداوند متعال، و فضیلت

. نمایـد  فضیلت صدقه و تسبیح را بیان کرده و به جلب رضایت والدین تشویق می
ي رحـم و   همچنین مردم را به داشتن اخالق و کردار حسنه واداشته و فضیلت صله

ا همسایگان و اطعام در راه خدا و دوست داشـتن فقـراء و   رفت و آمد و مراوده ب
و نیز به منظور ازدیاد فائده، برخی از احادیثی . نماید سایر اعمال نیکو را بازگو می

خـواهم   از درگاه خداونـد متعـال مـی   . را که در معنا شباهت داشتند بر آن افزودم
  .خود قرار دهد ي اعمال ما را صالح و نیکو گردانده مورد قبول درگاه همه

امیدوارم خداوند تبارك و تعالی ما را بر انجام آنچه در این وصایا ذکر شده است 
  .نماید زیرا تنها اوست که ما را به راه راست هدایت می. کامیاب گرداند

و بـر   صلی اهللا علیـه و سـلم  و درود و سالم پروردگار بر سرور ما حضرت محمد 
   گلشاهی دکتر .خاندان و یاران پاکش باد
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  الْوصیه األُولی

  »لَا إِله إِلَّا اهللاُ  «فَضْلُ 
عد النَّــاسِ     : عـن أَبـی هریــرَه رضـی اهللا عنـه قــالَ     نْ أَسـ ــولَ اهللاِ مـسیـا ر قُلْـت

ظَنَنْـت  لَقَد «: صلی اهللا علیه و سلمرسولَ اهللاِ  بشَفَاعتک یوم الْقیامه؟ قَالَ
نْ        أَلنَیبا هریرَه أَنْ لَا یسیا أَ مـ ت أَیـمـا رل نْـکلَ مأَو د أَحـ دیِث نْ هذا الْحـع

نْ قَـالَ   حرْصک علَی الْحدیث، أَسعد النَّاسِ بشَفَاعتی مـ هیامالْق موی :   لَـا إِلـه
هنَفْس أَو نْ قَلْبِهصاً مإِلَّا اهللاُ خَال«.  

  .رواه البخاري
  :و إِتماماً للفائده نَرْوِي الْحدیثَ الْآتی

: قَـالَ  صلی اهللا علیه و سـلم عن عباده بن الصامت رضی اهللا عنه عن النبی 
» ،ولُهسر و هدبداً عمحأَنَّ م و لَه لَا شَرِیک هدحإِلَّا اهللاُ و أَنْ لَا إِله نْ شَهِدم

ه   عیسی عبد و أَنَّ اهللاِ و رسولُه و کَلمتُه أَلْقَاها إِلَی مرْیم و روح منْه، والْجنـَّ
  .»حقٌّ، والنَّار حقٌّ، أَدخَلَه اهللاُ الْجنَّه، علی ما کَانَ منْ عملٍ

 اذَهبح ادز»ها شَاءأَی هیانالثَّم نَّهابِ الْجونْ أَبم«.  
  .رواه البخاري و اللفظ له، و مسلم

ولَ اهللاِ   «: و فی روایه لمسلم و الترمـذي  سـر تعم صـلی اهللا علیـه و سـلم   سـ 
ه       «: یقُولُ لَیـاهللاُ ع رَّم ولُ اهللاِ حـ سـداً ر مـحأَنَّ م ا اهللاُ و منْ شَهِد أَنْ لَا إِله إِلـَّ
النَّار«.  

..........................................  
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  وصیت اول

  »لَا إِله إِلَّا اهللاُ « در فضیلت 
از پیـامبر گرامـی روایـت کـرده و     ابوهریره رضی اهللا عنـه حـدیثی   

چـه  ! یا رسـول اهللا : گفتم صلی اهللا علیه و سلمبه رسول خدا : اند فرموده
در روز ترین و سعادتمندترین مردم بـه شـفاعت تـو     کسی خوشبخت

مـن گمـان   : فرمودنـد  صلی اهللا علیه و سـلم قیامت است؟ رسول خدا 
کنم که تو اولین کسی هستی که در مورد این حدیث از من سـوال   می
. بینم که تو در حق این حدیث بسیار حـریص هسـتی   کنی؛ زیرا می می

سعادتمندترین مردم در روز قیامت به شفاعت من، کسی است کـه بـا   
یعنـی بـه غیـر از    » لَا إِله إِلَّا اهللاُ«: تمام وجودبگوید اخالص کامل و با

  :روایت از بخاري .خداوند عزَّوجلَّ، هیچ معبودي و خالقی نیست
عبـاده بـن   . کنـیم  یگري را ذکـر مـی  دي بیشتر، حدیث  به منظور افاده

روایـت   صلی اهللا علیه و سـلم حدیثی از حضرت رسول اکرم الصـامت  
  .»منْ عملٍ........ شَهِد اَنْ لَا إِله إِلَّا اهللاُ  منْ: اند کرده فرموده

هر کس که به یگانگی پروردگـار عـالم شـهادت داده و هـر گونـه      
صلی اهللا علیـه و  شریکی را از او نفی نماید، و همچنین حضرت محمد 

را بنده و رسول او بداند و حضرت عیسی بن مریم را بنـده خـدا و    سلم
دگـارش  ورره به مـریم پاکـدامن از سـوي پ   شان کروحی از طرف ای
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و همچنین بر حقّانیت بهشـت و دوزخ اعتقـاد    1دمیده شده است، بداند،
کامل داشته باشد خداوند آن شخص را به خاطر عملی کـه انجـام داده   

  .گرداند است، داخل بهشت می
ي بهشت، از هر کدام که بخواهـد،   او از هشت دروازه: افزاید میحباذَه 
  .ودوارد ش

این حدیث را روایت کرده و لفظ این حـدیث نیـز از   بخاري و مسـلم  
صـلی اهللا  از رسول خدا : آمده استترمذي و مسلم اوست و در روایت 

کسی که به یگانگی خداونـد شـهادت   : شنیدم که فرمودند  علیه و سلم
صـلی اهللا علیـه و   داده و این که خدایی جز او نیست و حضرت محمد 

  .گرداند وست، خداوند آتش جهنم را بر او حرام میي ا فرستاده سلم

                                         
  171سوره نساء آیه  - 1



                 8 صفحه                                                  صلی اهللا علیه و سلم من وصایا الرّسول

 هیصالْوهیالثَّان  
» یدحفی التَّو هامع هیصو «  

صـلی اهللا علیـه و   کُنْت خَلْف النَّبـی  : عن ابن عباسٍ رضی اهللاُ عنهما قَالَ 
ک «: یوماً فَقالَ سلم لِّمـإِنِّی أُع یا غُلَام  ات مـکَل :ا    فَـظحا ،فَظْـکحاهللاَ ی فَـظح

ــاهللاِ،  ــتَعنْت فَاســتَعنْ بِ إِذَا اس ــأَلِ اهللاَ، وفَاس ــأَلْت إِذَا س ،ــکاهتُج هاهللاَ تَجِــد  و
  قَـد ءإِلَّا بِشَی وكنْفَعی لَم ءبِشَی وكنْفَعلَی أَنْ یع تمتَعلَوِ اج هأَنَّ الْأُم لَماع

ــه ــا     کَتَب ــرُّوك إِلَّ ــم یضُ ــیء لَ ــرُّوك بِشَ ــوا علَــی أَنْ یضُ ععتَمــوِ اج ــک، و لَ اهللاُ لَ
فحالص تعفر و الْأَقْلَام فَّتج ،کلَیاهللاُ ع هکَتَب قَد ءشَیب«.  

  .رواه الترمذي و قال حدیث حسن صحیح
مامــک، تَعــرَّف إِلــی اهللاِ فــی احفَــظ اهللاَ تَجِــده أَ:و فــی روایــه غیــر الترمــذي 

ا        مـ و ،کصـیبیکُـنْ لی لَـم ا أَخْطَـأَك أَنَّ مـ لَماع و ،هفی الشِّد رِفْکعی الرَّخَاء
 لَـم کابکُـنْ  أَصی         ع مـ أَنَّ الْفَـرَج رِ، وب الصـ ع رَ مـ أَنَّ النَّصـ لَـماع و ،ئَـکخْطیل

  .»مع الْعسرِ یسراً الْکَرْبِ، و أَنَّ
..........................................  
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  دوم وصیت
  »ي توحید ي عمومی در باره توصیه«

خدا  روزي پشت سر پیامبر: کنند رضی اهللا عنهما روایت میابن عبـاس  
اي : سوار بودم که ایشان خطاب به مـن فرمودنـد   صلی اهللا علیه و سلم

را به تو بیاموزم، خداوند را پاس دار تـا او نیـز    خواهم نکاتی می! جوان
پاس دار تا او را پیش رویت بیابی، هـر  خداوند را  تو را محفوظ دارد،

اي داشته باشی از خدا بخواه و هرگاه کمکی خواستی، از او  گاه خواسته
یاري بطلب؛ زیرا اگر همه امت جمع شـده و بخواهنـد بـه تـو نفعـی      

توانند انجام دهند که خداوند مقدر کـرده   می برسانند، فقط آن چیزي را
ي امت جمع شده و بخواهند به تو ضـرري برسـانند،    و اگر همه. است

  .فقط چیزي را خواهند توانست که خداوند مقدر کرده است
ترمـذي  ایـن روایـت از   . ها خشکیده است ها برداشته شده و نوشته قلم

  .باشد می ي وي، این حدیث حسن و صحیح است که به گفته
خداوند را پاس دار تا اینکه : و در روایت غیر ترمذي چنین آمده است

او را پیش رویت بیابی، خداوند را به هنگام رفاه و آسایش بشناس تـا  
او نیز تو را در زمان سختی و مشقّت بشناسد، و قطعاً چیزي که به تـو  

ر نشـده  اي، در ازل بر تو مقـد  نرسیده است و تو آن را بدست نیاورده
است تا تو آن را بدست آوري، و چیزي که در ازل بر تو مقـدر شـده   
است محال است آن چیز به تو نرسد و تو آن را بدست نیاوري، قطعـاً  

کمک و یاري پروردگار خواهد رسید، و پس پس از صبر و شکیبایی 
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ها، فرج و گشایش حاصل خواهـد شـد و    ها و دشواري از تحمل سختی
  .تحقّق خواهد یافت] درکارها[ها، آسانی  شواريپس از تحمل د
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 هیصثَالْوالثَّاله  
  » الْعلْمِ طَلَبِ فَضْلُ «

نْ    اهللاُ عنـه، قَـالَ      عـ قبیصـه بـن المخـارق رضـی :  ت ولَ اهللاِ  أَتَبـ سـصـلی اهللا  ر
نِّی، ورقَّ       : فَقَالَ علیه و سلم سـ رَت کَبـ ؟ قُلْـتبِـک اء ا جـ مـ ا قبیصهی  ی ظمـع

ا    ــی مـنلِّمتُعل تُـکفَقَــالَ فَأَتَی ،نــی اهللاُ تعــالی بِـهنْفَعــا  یــا  «: یم قبیصـه تــرَرم
رَ          بحجرٍ و لَا شَجرٍ و لَـا  الْفَجـ تلَّی إِذَا صـ ا قَبیصـه یـ ،تَغْفَرَ لَـک ا اسـ درٍ إِلـَّ مـ

ذَامِ، والْفَلْـج    سبحانَ اهللاِ الْعظیمِ و بِحمده، تُعافَ: فَقُلْ الْجـی، و مـنَ الْع ا   1ی مـ یـ
نْ فَضْـلک، وانْشُـرْ        : قَبیصه قُلْ مـ لَـیع ضفَـأَف كنْـدا ع مـم أَلُکإِنِّی أَس ماللَّه

کرَکَاتنْ بم لَیأَنْزِلْ ع و تَکمحر لَیع«.   
  .رواه اإلمام أحمد

الشَّرِیفَه هیصالْو هأَبـی      هذ یثد فـی حـ اء جـ لْمِ، وطَلَبِ الْع لی شَرَفلُّ عتَد
 رداءقَالَالد اهللا عنه ضیر : تعمولَ اهللاِ سسقُـولُ  صلی اهللا علیه و سلمری : 

منْ سلَک طَرِیقاً یطْلُب فیه علْماً سلَک اهللاُ بِه طَرِیقاً منْ طُرُقِ الْجنَّه، و إِنَّ 
الْعلْمِ رِضَی بما یصنَع، و إِنَّ الْعالم لَیستَغْفرُ لطَالبِ المالئکَه لَتَضَع أَجنحتَها 

والْحیتَانُ فی جوف المـاء، و إِنَّ فًضْـلَ    لَه منْ فی السموات و منْ فی الْأَرضِ
ــلِ الْقَمرِلَ   ــد کَفَضْ ــی الْعابِ ــالمِ علَ إِنَّ    الْع ــبِ، و اکرِ الْکَوــائ ــی س ــدرِ علَ الْب ــه یلَ

ا ورثُـوا    ماء ورثَه الْأَنْبِیاء، الْعلَ مـاً، إِنَّمـهرلَا د یناراً وثُوا دروی لَم اءإِنَّ الْأَنْبِیو
 ،لْمرٍالْعافظِّ وأَخَذَ بِح نْ أَخَذَهفَم«.  

  ابن حبان فی صحیحه عن أبی الدرداء و الترمذي و

                                         
  .الفلج هو الفالج، حفظنا اهللا منه - 1
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  وصیت سوم
  »در فضیلت طلب علم«

روزي : گویـد  رضی اهللا عنه روایت است کـه مـی  قبیصه بن مخارق از 
! اي قبیصه: خدمت رسول اهللا صلی اهللا علیه و سلّم رسیدم، پس فرمودند

سن و سالی ! یا رسول اهللا: ده است؟ گفتمانچه چیزي تو را به اینجا کش
ام  هایم توانـایی حرکـت ندارنـد، آمـده     استخواناز من گذشته و دیگر 

. ي آن خداوند به من نفعی برسـاند  چیزي را برایم بیاموزي تا به واسطه
چیزي به تو خواهم ! اي قبیصه: فرمودند صلی اهللا علیه و سلمرسول خدا 

آموخت که اگر آن را انجام دهی، هر سنگ و درخت و کلوخی کـه  
هر گاه نماز ! خواهند نمود، اي قبیصه از کنارش بگذري، تو را استغفار

تا خداوند تو را را بخوان  »سبحان اهللا العظیم و بحمده«صبح را خواندي 
سپس این دعـاء را  ! اي قبیصه. محفوظ بدارد 2و فلج  1از کوري و جذام

از درگاهـت  ! پروردگـارا . »برکاتک........................ اللهم انی«: بخوان
ن کرمت بر من فروریزي و از رحمت بی کرانـت  خواهم تا از خوا می

امـام احمـد   . بی انتهایت بر من ببخشاییبر من بگسترانی و از برکات 
حضـرت، بـه    هي شـریف  این توصیه. این حدیث را روایت کرده است

  .ارزش و شرافت طلب علم نیز داللت دارد

                                         
  .بیماري واگیرکه میکروب آن شبیه میکروب سل است: جذام - 1
  ي پا کج شدن پاشنه - 2
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رسـول خـدا   از : کنند رضی اهللا عنه نیز روایت میاء دابی الدرحضرت 
هر کس به خاطر طلب علـم،  : شنیدم که فرمودند   لی اهللا علیه و سلمص

هـاي بهشـت را همـوار     راه زراهـی ا خداوند براي او،  د؛راهی را بپیمای
خواهد ساخت و فرشتگان از فرط رضایت و خوشـحالی، بالهایشـان را   

هـا و   گسترانند و تمامی موجـودات در آسـمان   زیر پاي طالب علم می
. کننـد  موجودات دریاها، بر طالب علم طلب استغفار میو تمامی   زمین

زیرا فضل و برتري عالم نسبت به شخص عابـد و پرهیزگـار، هماننـد    
چون که علماء . ي ماه شب چهاردهم است نسبت به سایر ستارگانربرت

اند، پـس   پیامبران درهم و دیناري به ارث نگذاشتهي پیامبرانند، و  ورثه
و میراث پیامبران دسترسی پیدا کنـد، قطعـاً    هر کس که به این امانت

و ترمذي و ابی الدرداء این حدیث را . سهم بزرگی نصیب او شده است
  .در صحیحش آورده استابن حبان همچنین 
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 هیصهالْوالرَّابِع  
» فی فَضْلِ الْعلْمِ أَیضاً «  

صـلی  النَّبـی  ت تَیـ أَ: رادي رضـی اهللاُ عنـه قَـالَ   و عنْ صفْوانَ بنِ عسال المـ  
ر، فَقُلْـت لَـه       اهللا علیه و سلم مـأَح لَـه رْد لَـی بـع یءتَّکم جِدفی المس وه ا  : و یـ

   أَطْلُـب ولَ اهللاِ إِنِّی جِئْـتسفَقَـالَ  ر ،لْـمالْع :»    ب لْـمِ، إِنَّ طَالـبِ الْع باًبِطَالـرْحم
 و ــه ــه الملَائکَ ــهم بعضــاً حتَّــی  الْعلْــمِ لَتَحفُّ ــا، ثُــم یرْکَــب بعضُ هتحنبِأَج ــه تُظلُّ

ما یِطْلُبل هِمتبحنْ ما منْیالد اءملُغُوا السبی«.  
  .رواه أحمد و الطبر انی باسناد جید و اللفظ له

.......................................... 
  وصیت چهارم

  »مهمچنین در فضیلت عل«
: گوید رضی اهللا عنه روایت است که میصفوان بن عسال المرادي و از 

آمدم در حالی که ایشـان در   صلی اهللا علیه و سلمرسول خدا روزي نزد 
یـا  : پس به او گفتم. ي سرخ رنگ تکیه داده بودند مسجد به یک جامه

خـوش آمـدي   «: فرمودند. ام تا از شما کسب علم کنم آمده! رسول اهللا
براستی فرشتگان طالب علم را احاطه کرده وبا بالهایشان ! ب علماي طال

هـا   افکنند، و به خاطر محبت به طالب علم، تا آسمان به ایشان سایه می
  .»زنند دور او حلقه می

با اسناد قوي، این حدیث را روایت کرده و لفـظ ایـن   طبرانی  واحمد 
  .باشد میاحمد حدیث نیز از روایت 
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 هیصالالْوهسخام  
» فَضْلُ السجود للّه تَعالَی «  

ولَی    قیـت لَ: عن معدان بن أَبـی طلحـه رضـی اهللاُ عنْـه قـالَ       انَ مـ بـرسـول  ثَو
صلی اهللا علیه و سلمالله فَقُلْت :  ،ه أَخْبِرْنی بِعملٍ أَعملَه یدخلُنی اهللاُ بِه الجنـَّ
ب ا : قَـالَ قُلْـت  أو  ــالِ إِلَـی اهللاِ  بِأَحـملْاع     ــأَلْتُهس ثُـم ،کَت فَسـ ــأَلْتُهس ثُـم ،کَت فَسـ

ک  «: ، فَقَـالَ صـلی اهللا علیـه و سـلم   سأَلْت عنْ ذلک النَّبی : الثَّالثَه فَقََالَ لَیـع
دجلَا تَس فَإِنَّک ،ودجالس اهللاُ بهـا   بِکَثْرَه ک فَعـإِلَّا ر هدجس لّهطَّ    ل حـو ،ه جـرد

یئَهبها خَط نْکع«.  
  .رواه مسلم و الترمذي عن ثوبان و أبی الدرداء

  : و إِتماماً للفَائده نرْوِي الْحدیثَین االثنین
صـلی اهللا علیـه   عنه أَنَّه سمع النَّبـی  ده بن الصامت رضی اهللاُ عن عبا: األَول
نَه، و     ما منْ ع«: یقُولُ و سلم سـبهـا ح اهللاُ لَـه إِلَّا کَتَـب هدجس لّهل دسجی دب

 ،ئهیبها س نْها عحو مودجنَ السرُوا متکْثفَاس ،هجربها د لَه فَعر«.  
  .رواه ابن ماجه بإسناد صحیح

انی  نْ  : الثـَّ قَـالَ   عـ اهللاُ عنْــه رضـی ذَیفـهولُ اهللا   : ح سـاهللا علیــه و  صـلی قَـالَ ر
اجِداً          «: سلم سـ رَاه نْ أَنْ یـ إِلَـی اهللاِ مـ ب أَحـ د بـا الْع هـلَیکُـونُ عی نْ حالَـها مم

  .»وجهه فی التُّرَابِ 1یعفِّرُ
  .رواه الطبر انی فی الْاوسط

                                         
  .تمام الذل لهقوله یعفر وجهه فی التراب کنایه عن الحضوع هللا تعالی و  - 1
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 وصیت پنجم

»فضیلت سجده به خداي تعالی«  

ي آزاد  ، بردهثوبانوزي ر: فرمایند رضی اهللا عنه میبن ابی طلحه  معدان
آیا عملی : به ایشان گفتم. را دیدم صلی اهللا علیه و سلمي رسول اهللا  شده

  هست که من بتوانم با انجام دادن آن وارد بهشت شوم؟
یا اینچنـین  :] دفرمای ي بیان سوال تردید کرده می راوي در مورد نحوه[

ایشـان  اعمال نزد پروردگار چـه عملـی اسـت؟     بهترین: سوال کردم
سکوت کردند، دوباره پرسیدم اما ایشان باز سکوت کردند بـراي بـار   

من همین سوال را از رسول اهللا : سوم پرسیدم، ایشان در جواب فرمودند
بـراي  : پرسیدم، ایشـان در جـواب مـن فرمودنـد     صلی اهللا علیه و سلم

اي  رسیدن به بهشت الزم است که سجده بسیار کنی، زیرا با هر سـجده 
دهی خداوند مقام و منزلت تو را بـاال   درگاه پروردگار انجام می که به

این حدیث را ترمذي و مسلم . کاهد هایت می برده و از خطاها و لغزش
  .اند روایت کرده ابی الدرداءو ثوبان از 

  :کنیم براي اتمام فایده، دو حدیث دیگر را ذکر می
ـ از : فرمایـد  رضی اهللا عنه میعباده بن الصامت  -1 صـلی اهللا   اهللاول رس

اي به درگاه خداونـد   هرکسی که سجده: شنیدم که فرمودند علیه و سلم
انجام دهد، یک حسنه و نیکی در کتاب اعمال وي نوشته شده و یـک  

مقـام و   و به خاطر آن سجده،. سیئه و بدي از آن محو کرده خواهد شد
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پروردگـار  توانید به درگـاه   درجه ایشان را ارتقاء خواهد داد پس تا می
  .سجده را زیاد کنید

 صـلی اهللا علیـه و سـلم   رسـول اهللا  : فرمایند می حذیفه رضی اهللا عنه -2
بهترین حالتی که خداونـد دوسـت دارد بنـدگانش را در آن    : فرمودند

هاي خود را بر زمـین   حال ببیند، حالت سجده است که بندگانش چهره
  .گذاشته واز خضوع و خشوع به خاك بمالند

  .این حدیث را ذکر کرده است االوسطدر طبرانی 
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 هیصالْوهسادالس 
»قَهدفضْلُ الص «  

ولُ اهللا   : عنْ کَعب بن عجرَه رضی اهللا عنه قَـالَ   سـصـلی اهللا علیـه و   قَـالَ ر
حت    «:  سلم نْ سـ تَـا مـنَب ملَـا د و ملَح نَّهخُلُ الْجدلَا ی بن عجره إِنَّه با کَعی ،

           ه فـی فَکَـاك نَفْسـ یـان، فَغَـادغَاد اس نُ عجـره، النـَّ بـ ب ا کَعـ یـ ،لَی بِهأَو النَّار
ه،   . فَمعتقُها وم جنـَّ الصـانٌ، وقُرْب لَاهالص ،بنُ عجرَه با کَعا، یوبِقُهفَم غَاد و

یءتُطْف قَهدالصِی والخَطئَه لالج بذْها یفَاکَملَی الصع ید«  
  رواه ابن حبان فی صحیحه

فَرٍ    صـلی اهللا علیـه و سـلم   کُنْت مع النَّبی «: و عن معاذ بن جبل قَالَ فـی سـ
 صـلی اهللا علیـه و سـلم   یعنی النَّبـی   -ثُم قَالَ: قَالَ فیهفَذَکَرَالحدیثَ إِلَی أَنْ 

رِ؟   ابِ الخَیـو لَی أَبـع لُّکولَ اهللاِ،     » أَلَا أَد سـا ر لَـی یـب قـالَ  قُلْـت»   ه وم جنـَّ الصـ
دقَهالصی وتُطْف النَّار الماء یءطْفا یکَم یئَهالخَط ء«.  

  .رواه الترمذي و قال حدیث حسن صحیح

و إِتمامــاً للفَائــده نــروي الحــدیث اآلتــی الَّــذي رواه الطَّبرانُّــی فــی الکبیــرِ   
یء    صلی اهللا علیه و سلمرسولُ اهللاُ  قَالَ«: والبیهقی قال لَتُطْفـ قَهد إِنَّ الصـ

  .»مؤْمنُ یوم القیامه فی ظلِّ صدقَتهعنْ أَهلها حرَّ القُبور، و إِنَّما یستَظلُّ ال
  .الطبرانی فی الکبیر و البیهقی عن عقبه بن عامر

ا       أَنَّهـ دع سـ بنـت عـن میمونـه وروي قَالَـت :      قَهد نِ الصـ نَـا عـولَ اهللاِ أَفْت سـا ر یـ
  .»حجاب منَ النَّارِ لمنِ احتَسبها یبتَغی بِها وجه اهللاِ عزَّوجلَّإِنَّها «: فَقَالَ

  .رواه الطبرانی
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  وصیت ششم
  »در فضیلت صدقه«

رسـول خـدا   : رضی اهللا عنه روایت است که گفـت کعب بن عجره از 
براسـتی کسـی کـه    ! اي کعب بن عجره: فرمودند صلی اهللا علیه و سلم

شـود،   کرده باشد به بهشت داخل نمـی  رشدگوشت و خون او از حرام 
مـردم دو  ! است، اي کعب بـن عجـره   بلکه او به آتش دوزخ شایسته

آزاد  کنـد پـس آن را   گروه باشند، یک گـروه نفسـش را رهـا مـی    
! کند، اي کعـب بـن عجـره    بود میگذارد و گروه دیگرنفسش را نا می

درمقابـل  [، و روزه سپر اسـت  )ي تقرّب به خدا مایه(نماز قربانی است 
گرداند همـانطوري کـه بـا     وصدقه گناه را خاموش می -]دوزخ آتش

آن را در ابـن حبـان   . رود حرکت به سوي صفا گنـاهش از بـین مـی   
  .روایت کرده استه حصحی
من بـه همـراه نبـی اکـرم     : تروایت است که گفمعاذ بن جبل و از 

یعنـی نبـی   : درسفر بودم پس حدیث را ذکر کرد به این که فرمودنـد 
آیا تو را بر درهـاي خیـر و نیکـی    : فرمودند صلی اهللا علیه و سلماکرم

روزه سـپر اسـت و   : فرمودنـد ! بلی یا رسول اهللا: راهنمایی نکنم؟گفتم
خـاموش  کنـد همانطوریکـه آب آتـش را     صدقه گناه را خاموش می

آن حدیث را روایت کرده و گفته است ایـن حـدیث    ترمذي. کند می
  .است صحیح و حسن
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کنیم حدیثی که آن  و براي اتمام فائده بیشتر حدیث زیر را روایت می
  :آن را  ذکر کرد بیهقیروایت کرد و  کبیردر  طبرانیرا 

براسـتی هـر آینـه صـدقه از     : فرمونـد  صلی اهللا علیه و سلمرسول خدا 
کنـد و مـؤمن در روز    بش گرما و حرارت قبرها را خاموش مـی صاح

  .آساید اش می قیامت در سایه صدقه
آن را روایت کرده اسـت و  عقبه بن عامر از ی قکبیر و بیهدر طبرانی 
یـا  : روایت شده است کـه براسـتی او گفـت   سعد  تبن میمونـه نیز از 

ستی آن حجابی برا: به ما در حقّ صدقه فتوا بده پس فرمودند! رسول اهللا
ي دیـدار   است در مقابل آتش دوزخ، کسی که آن را انجام داد شایسته

  .خداي عزّ و جلّ است
  .روایت کرده است طبرانیاین حدیث را 
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 هیصالْوهابِعالس  
» فَضْلُ رکْعتَی الضُّحی وصیام ثَلَاثَه أَیامٍ منْ کُلِّ شَهرٍ«  

 ضیر رَیرَهن أَبی هقَالَ ع د «: اهللاُ عنْهمحی میلانی خَلصصلی اهللا علیه أَو
لَ أَنْ   بِصیامِ  و سلم رَ قَبـ أَنْ أُوتـ تی الضُّحی، وکْعررٍ ونْ کُلِّ شَهامٍ مأَی ثَلَاثَه

أَنَام«.  
و  هرواه البخـاري و مسـلم و أبـو داود، و رواه الترمـذي و النسـائی و نحــو     

  .هابن خزیمه و لفظ
ت بِتَـارِ کهِـنَّ، أَنْ لَـا      صلی اهللا علیـه و سـلم  أَوصانی خَلیلی  لَسـ بِثَلَـاث   أَنَـام

   ثَلَاثَـه امی صـابِینَ، والْـأَو لَاها صی، فَإِنَّهتَی الضَّحکْعر عأَنْ لَا أَد لَی وِتْرٍ، وع 
  .أَیامٍ منْ کُلِّ شَهرٍ

  .أَیامٍ منْ کُلِّ شَهرٍ صوم الدهر کلهثَلَاثَه  صوم«: عن معاذ بن جبل قَالَ
  :الْآتیه لَاثهئده نَرْوِي األَحادیثَ الثَّو إِتماماً للفَا

قَالَ رسولُ : عن عبد اهللاِ بن عمرو بن العاص رضی اهللاُ عنهما قَالَ -األَول
وم ثَلَاثَـه   «:  صلی اهللا علیـه و سـلم  اهللاِ  رِ       صـهالـد مو رٍ صـنْ کُـلِّ شَـه امٍ مـ أَیـ
کُلِّه«.  

  البخاري و مسلم رواه

: قَـالَ  صـلی اهللا علیـه و سـلم   عنْ أَبی ذَر رضـی اهللاُ عنـه عـن النَّبِـی      -الثَّانی
دقَه،        1یصبِح علَی کُلِّ سلَامی« صـ هبِیح فَکُـلُّ تَسـ ،قَهد صـ کُمد نْ أَحـ کُـلُّ  مـ و
ــلُّ  تَح ــدقَه، و کُـ صـ هــد ــهمیـ ــرٌ     تَهلیلَـ أَمـ و ،قَهــد صـ ــرَه ــلُّ تَکْبِیـ ــدقَه، و کُـ صـ

                                         
  .السالمی المفضل - 1
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زِي  جـی و ،قَهدنْکَرِ صنِ المع ینَه و ،قَهدص رُوفتَـان     بِالمعکْعر ک نْ ذلـ مـ ء
  .»منَ الضُّحییرْکَعهما

  رواه مسلم و النسائی

ولَ اهللاِ    «: ضـی اهللا عنهمـا  عن ابن عمر ر -الثالث سـأَلَ ر لًـا سـجصـلی  أَنَّ ر
یام        «: عنِ الصیامِ فَقَـالَ  اهللا علیه و سلم رٍ صـنْ کُـلِّ شَـه امٍ مـ أَیـ ثَلَاثَـه امی صـ

  .»الدهرِ
  .رواه الطبرانی فی األوسط و رجاله ثقات

ک بِـالْبِیضِ ثَلَاثَـه    «: قَـالَ  صـلی اهللا علیـه و سـلم   عنِ النَّبِِی : و عنْه أَیضاً لَیـع
  .»أَیامٍ منْ کُلِّ شَهر ثالث عشره و أَربع عشره و خمس عشره

  .رواه الطبرانی و أحمد و الترمذي و النسائی

.......................................... 
  وصیت هفتم

  »در فضیلت دو رکعت نماز چاشت و روزه گرفتن سه روز در هر ماه«
صلی اهللا علیـه  دوستم حضرت محمد : فرماید رضی اهللا عنه میابوهریره 

به من سفارش کرد که در هر ماه، سه روز آن را روزه گیرم، و  و سلم
دو رکعت نماز چاشت را اداء کرده و قبل از خواب نماز وتـر را بجـا   

ابـن  و نسائی  وترمذي و ابوداود و مسلم و بخاري این حدیث را . آورم
  .اند و سایرین روایت کرده خزیمه

، مـرا بـه سـه    صلی اهللا علیه و سلمرفیق و دوستم حضرت رسول اکرم 
نمـاز وتـر   . ام چیز سفارش کرده که من تا کنون آن را ترك نکـرده 

خود را حتماً قبل از خواب اداء کنم، و پیوسـته نمـاز چاشـت را بجـا     
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هـر مـاه را   آورم، زیرا که آن نماز توبه کنندگان است، و سه روز از 
  .روزه گیرم

روزه گرفتن سه روز از : فرماید رضی اهللا عنه می حضرت معاذ بن جبـل 
  .ي عمر است هر ماه، مساوي با روزه گرفتن همه

  .کنیم به جهت تکمیل فایده، سه حدیث دیگر را نیز ذکر می
  :فرمایند ا میمرضی اهللا عنه عبداهللا بن عمرو بن العاص -1

  :فرمودند  علیه و سلمصلی اهللارسول اکرم  حضرت
  .روزه گرفتن سه روز از هر ماه، معادل روزه گرفتن تمام عمر است

  .اند این حدیث را روایت کردهمسلم و بخاري 
روایـت   صلی اهللا علیـه و سـلم  رضی اهللا عنه از رسول اکرم  ابـوذر  -2

  :فرماید کرده می
ـ     بدنتان صدقه مـی هاي  شما به تعداد استخوان بیح، دهیـد؛ زیـرا هـر تس

هرتحمید، هر تهلیل، هر تکبیر و هر امر به معروف و نهـی از منکـر،   
شود و خداوند به ازاء هر یـک از آنـان بـه     همگی صدقه محسوب می

  .ي دو رکعت نماز چاشت پاداش خواهد داد اندازه
  .اند روایت کردهنسائی و مسلم این حدیث را 

از رسول اکرم  روزي، شخصی: فرمایند میرضی اهللا عنهما  ابن عمـر  -3
: ایشان در جواب فرمودنـد . ي روزه پرسید در باره صلی اهللا علیه و سلم

سه روز روزه گرفتن در هر ماه، مساوي بـا روزه گـرفتن تمـام عمـر     
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رجال سند ایـن  . ذکر کرده استاوسط در طبرانی این حدیث را . است
  .حدیث همگی مطمئن و قابل اعتماد هستند

صلی اهللا علیـه و  عنهما از حضرت رسول اکرم رضی اهللا ابن عمر و باز 
ایام بـیض را بـر خـود الزم گیـر، و آن     : فرماید روایت کرده می سلم

روزهـاي سـیزدهم و چهـاردهم و      سه روز از هر مـاه، ] روزه گرفتن[
  .پانزدهم هر ماه است

  .اند روایت کردهنسائی و ترمذي و احمد و طبرانی این حدیث را 
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 هیصالثَّالْونَهام  
» صلَاه التَّسبِیحِ«  

صلی اهللا قَالَ رسولُ اهللاِ «: عن عکرمه عن ابن عباس رضِی اهللاُ عنهما قَالَ
دالمطَِّْب   علیـه و سـلم   بـنِ ع ــاس بـبلْعــا: لی   ــاهما ع یـ اس بـع !  ،یـکطأَلَــا  أَلَـا أُع

 ،بوكأَلَا أَح ،کنَحلُأَمأَلَا أَفْع غَفَـرَ      بِک ک ذلـ لْـتفَع الٍ، إِذَا أَنْـتصشْرَ خع
کذَنْب اهللاُ لَک :      یرَهغ صـ ،هد مـع و خَطَـأَه ،یثَـهدح و ه یمـقَد ،رَه آخـ و لَهأَو  و

کَبیرَه،  رَّهس ،تَهیلَانع الوصشْرَ ختَقْـرَأُ فـی  : ع اتکَعر عبأَر لِّیکُـلِّ  أَنْ تُص 
     أَنْـت و ه کْعـلِ رفـی أَو هراء نَ الْقـم فَإِذَا فَرَغْت ،هورس تَابِ والْک هحفَات هکْعر

مانَ اهللاِ والْححبس قُلْت ملَاقَائ هللاِ و د إِله  ،رَّهعشرَ م إِلَّا اهللاُ واهللا أَکبر خمس
أَنْت فَتَقُولُها و تَرْکَع ثُم ع اکعتَرْ ر ا      شْراً، ثُـم نَ الرُّکُـوعِ فَتَقُولُهـ مـ ک أْسـر فَـع

  شْراً، ثُـمع اجِدس أَنْت ا واجِداً فَتَقُولُهوِي ستَه شراً، ثُمنَ    ع مـ ک أْسـر تَرْفَـع
ــک مــ      أْسر ــع ــم تَرْفَ ــا عشــراً، ثُ فَتَقُولُه دــج تَس ــم ــراً، ثُ ــا عشْ فَتَقُولُه ودــج نَ الس

ک   السجود فَتَقُولُها عشْراً،  لُ ذلـ ه، تَفْعـکْعونَ فی کُلِّ رعبس و سخَم کفَذل
دبثْلَ زم کذُنُوب کَانَت فَلَو ،اتکَععِ رباهللاُ    فی أَر جٍ غَفَـرَهال لِ عـ مـر رِ أَوحالْب

مرَّه فَافْعلْ، فَإِنْ لَم تَفْعلْ فَفی کُلِّ  لَک، إِن استَطَعت أَنْ تُصلِّیهافی کُلِّ یومٍ
ی       لْ فَفـ تَفْعـ فَـإِنْ لَـم ،رَّه رٍ مـی کُلِّ شَهلْ فَفتَفْع فَإِنْ لَم ،رَّهم هعمنَه   ج کُـلِّ سـ

،رَّهم می علْ فَفتَفْع فَإِنْ لَمرَّهم رِك«.  
  .حیحهرواه أبو داود و ابن ماجه و ابن خزیمه فی ص

رأَیــت فَــداوِم و فَضْـلُها عظــیم کَمــا  » صــلَاه التَّســبِیحِ«هـذه الصــلَاه تُســمی  
لما األَخُ المسها أَیهلَیع.  
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  وصیت هشتم
  »نمازتسبیح«

رسـول  : فرمایـد  رضی اهللا عنهما روایت کرده مـی ابن عباس از  عکرمه
خود عباس بـن عبـدالمطلب    خطاب به عموي صلی اهللا علیه و سلمخدا 

خواهی چیـزي بـه تـو بـدهم،      نمی! اي عموي من! اي عباس: فرمودند
اي را به تو یادآوري  خواهی نکته خواهی چیزي برایت ببخشم، نمی نمی

خواهی ده خصلت را به تو بگویم که هـر گـاه آن را انجـام     کنم، نمی
یـدت،  دهی، خداوند اولین و آخرین گناهانت، گناهـان قـدیمی و جد  

ات،  ره و کبیرهاي، گناهان صغی گناهانی که به عمد یا به خطا انجام داده
آن ده خصـلت،  . نماید و آشکارت، همگی را مغفرت می پنهانگناهان 

نماز چهار رکعتی است که در هـر رکعـت، فاتحـه و سـوره خوانـده      
  .در رکعت اول، پس از این که قرائت را تمام کردي. شود می
« : در حالی که ایستاده اي پانزده بار می گوییدر رکعت اول  -1

  »سبحان اهللا والحمد هللا و ال اله االّ اهللا واهللا اکبر 
سپس به رکوع می روي و پس از گفتن تسبیحات رکوع، در حال  -2

  :رکوع ده بار می گویی
  »سبحان اهللا والحمد هللا و ال اله االّ اهللا واهللا اکبر « 
سمع اهللا لمن «بلند می کنی و بعد از بعد از رکوع سر خود را  -3

در حالت ایستاده و در حالتی که دست ها بر پهلوهاست ده بار » حمده
  :می گویی



                 27 صفحه                                                  صلی اهللا علیه و سلم من وصایا الرّسول

  »سبحان اهللا والحمد هللا و ال اله االّ اهللا واهللا اکبر « 
سپس به سجده می روي و در حالت سجده پس از گفتن تسبیحات  -4

  :سجده ده بار می گویی
  »مد هللا و ال اله االّ اهللا واهللا اکبر سبحان اهللا والح« 
از سجده اول سر خود را بلند می کنی و می نشینی و ده بار می  -5

  :گویی
  »سبحان اهللا والحمد هللا و ال اله االّ اهللا واهللا اکبر « 
حالت سجده پس از گفتن تسبیحات  به سجده دوم می روي و در -6

  :ده ده بار می گوییسج
  »د هللا و ال اله االّ اهللا واهللا اکبر سبحان اهللا والحم« 
گفته از سجده بلند شده و در حالت نشسته ده بار می ) اهللا اکبر(باز  -7

  :گویی
  »سبحان اهللا والحمد هللا و ال اله االّ اهللا واهللا اکبر « 

. و سپس بدون گفتن مجدد اهللا اکبر براي رکعت دوم بلند می شوي
  .بار خواهد بود 300ر رکعت بار، در چها 75تسبیح در هر رکعت 

با خواندن این نماز گناهانت مثل کف دریا یا مثل شن انباشته و 
متراکم زیاد هم باشد خداوند آن را برتو می بخشد، اگر تو توانستی هر 

یک بار، و اگر ) هفته(روز یک بار و اگر نتوانستی در هر جمعه 
یک سال یک  نتوانستی در هر ماه یک بار، پس اگر نتوانستی در هر
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این  .بار پس اگر نتوانستی در عمرت یک بار این نماز را بخوانید
  .اند در صحیحشان آوردهابن حزیمه و ابن ماجه و ابو داود حدیث را 
نامیده شده و درجه و ثواب آن » )نماز تسبیح(صاله تسبیح «این نماز 

بزرگ است همانطوریکه دیدي پس اي برادر مسلمان همیشه بر انجام 
  .ن مراقب باشآ
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 هیصالْوهعالتَّاس  
هیافالْعو فْولُوا اهللاَ الْعس 

الْعفْو یا عباس یا عم رسولِ اهللاِ سلِ اهللاَ «: صلی اهللا علیه و سلمالنَّبِی  قَالَ
  »الدنْیا والْآخرَه والْعافیه فی

  . عنهرواه أحمد و الترمذي عن العباس رضی اهللا

زَّ     «: عن العباس رضی اهللا عنه اهللاَ عـ أَلُه ئاً أَسـنـی شَـیلِّمولَ اهللاِ عسا ری قُلْت
ــا : لــی ، فَقَــالَثانیــاً فَمکَثْــت أَیامــا ثُــم ســأَلْتُه. ســلِ اهللاَ الْعافیــه«: قَــالَ. وجــلَّ ی

  .»فیه فی الدنْیا واآلخرَهالْعاسلُوا اهللاَ : عباس یا عم رسولِ اهللاِ
.......................................... 

  وصیت نهم
  »از خداوند عفو و عافیت بخواهید«

اي   !اي عبـاس : فرمودنـد  صـلی اهللا علیـه و سـلم   حضرت رسول اکرم 
. و عافیت دنیا و آخرت را طلب کن عفواز خداوند ! عموي پیامبر خدا

  .اند رضی اهللا عنه روایت کرده عباس از مذيترو  احمد  این حدیث را 
! یـا رسـول اهللا  : به رسول خـدا گفـتم  : فرمایند عباس رضی اهللا عنه می

از خداوند عافیت : فرمودند. چیزي به من بیاموز تا آن را از خدا بخواهم
من چنـد روزي صـبر   : فرماید رضی اهللا عنه میعباس . و سالمتی بخواه

. پرسـیدم  صلی اهللا علیـه و سـلم  از رسول خدا  و دوباره) درنگ(کردم 
از خداوند عافیت دنیا ! اي عموي پیامبر خدا! اي عباس: ایشان فرمودند

  .کن و آخرت را طلب
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 هیصالْورَهاشالْع  
»فَضْلُ الصیامِ«  

ی بِع    : أَبِی أُمامه رضی اهللاُ عنْه قَالَ عنْ رْنـولَ اهللاِ م سـا ر یـ ی   قُلْـتلُنخد لٍ یـ مـ
علَیک بِالصومِ، فَإِنَّه لَا عدلَ لَه، قُلْت یا رسولَ اهللاِ مرْنی بِعملٍ «: الْجنَّه، قَالَ

: قَـالَ : قُلْت یا رسولَ اهللاِ مرْنی بِعملٍ» علَیک بِالصومِ فَإِنَّه لَا عدلَ لَه« :قَالَ
» کلَیمِ عوبِالصثْلَ لَهلَا م فَإِنَّه«.  

  .لنسائی و ابن خزیمه فی صحیفهرواه ا

ولَ اهللاِ  : و فی روایه للنَّسائی قَالَ سـر تا    صـلی اهللا علیـه و سـلم   أَتَی یـ فَقُلْـت
  .»هعلَیک بِالصیامِ فَإِنَّه لَا مثْلَ لَ: رسولَ اهللاِ مرْنی بِأَمرٍ ینْفَعنی اهللاُ بِه؟ قَالَ

دیث قَـالَ       ی حـ فـ هیحح ی صـ انٍ فـ بـابن ح اهوی     : و ر رْنـولَ اهللاِ م سـا ر یـ قُلْـت
و   : علَیک بِالصیامِ فَإِنَّه لَـا مثْـلَ لَـه، قَـالَ    «: بِأَمرٍ ینْفَعنی اهللاُ بِه، قَالَ فَکَـانَ أَبـ

  .»ا نَزَلَ بِهِم ضَیفأُمامه لَا یرَي فی بیته دخَانٌ نهاراً إِذَ
: قَالَ و عنْ أَبی سعید رضی اهللاُ عنه: و إِتماماً للفَائده نَرْوِي الْحدیثَ اآلتی

بِیلِ    ما منْ عبد یصوم یومـاً «: صلی اهللا علیه و سلمقَالَ رسولُ اهللاِ « فـی سـ
الْی کاهللاُ بِذال داعالی إِلَّا بینَ خَرِیفاًاهللاِ تَععبنِ النَّارِ سع ههجمِ وو«.  

  رواه البخاري و مسلم

.......................................... 
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  وصیت دهم
  »فضیلت روزه«

  
رسول اکرم صـلی اهللا علیـه وسـلم    به : فرماید رضی اهللا عنه می ابوامامه

داخل بهشـت   مرایا رسول اهللا مرا به انجام کاري دستور فرما که  :گفتم
پس روزه را بر خود الزم گیر که هیچگونـه نظیـري    :فرمودند. گرداند

روزه  :فرمودنـد . مرا به انجام کاري امر فرمـا ! یا رسول اهللا: گفتم. ندارد
! یا رسول اهللا: باز گفتم. را بر خود الزم گیر که هیچگونه معادلی ندارد

خـود الزم گیـر کـه     روزه را بر: فرمودند. مرا به انجام کاري امر فرما
در ابـن خزیمـه   و نسـائی  ایـن حـدیث را   . هیچگونه ماننـدي نـدارد  

روزي نزد رسـول  : آمده است نسائیو در روایت . اند آوردهصحیحشان 
مـرا بـه کـاري    ! یـا رسـول اهللا  : آمدم و گفتم صلی اهللا علیه و سلمخدا

 الزم :فرمودنـد . دستور ده که خداوند به خاطر آن نفعی به من برسـاند 
  .است که روزه بگیري چون هیچ نظیري ندارد

این حدیث را اینچنین روایـت کـرده و آورده   صحیحش در ابن حبان 
ي  مرا به کاري امر فرما که خداوند به واسطه !یا رسول اهللا: گفتم: است

روزه را بر خود الزم گیر که هیچگونه : فرموند. آن نفعی به من برساند
  .مانندي ندارد
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ي وي روزانـه،   گرفـت و در خانـه   پیوسته روزه میمامه ابواپس از آن 
آتشی که براي پخت غذا روشن شده باشد دیده نشد مگر هنگامی کـه  

  .آمد مهمان برایش می
رضـی  ابوسعید : کنیم به جهت اتمام فائده بیشتر، حدیث زیر را ذکر می

  :فرمودند صلی اهللا علیه و سلمرسول اهللا  :فرماید اهللا عنه می
ه خاطر خدا یک روز روزه بگیرد، خداوند به خاطر آن یک کسی که ب

  .روز روزه او را هفتاد سال از آتش جهنم دور خواهد ساخت



                 33 صفحه                                                  صلی اهللا علیه و سلم من وصایا الرّسول

  الْوصیه الْحادیه عشرَه
  »عدم الشِّرْك بِاهللاِ«

ن عبــاده بـن الصــامت رضـی اهللا عنــه قَـالَ     ــولُ اهللاِ  «: عـسیلـی رــانی خَلأَوص
ــالٍ فَقَــالَ ســلمصــلی اهللا علیــه و  صعِ خــبإِنْ «: بِس ئاً وــی لَــا تُشْــرِکُوا بِــاهللاِ شَ

ــا      ــنْ تَرَکَه ینَ فَمــد متَعم ــلَاه ــوا الص ــا تَتْرُکُ ــلِّبتُم، و لَ ص ــرِّقْتُم أَو ح أَو ــتُم قُطِّع
یه فَإِنَّ    صـعوا الم لَـا تَرْکَبـ و ،لَّهنَ المم خَرَج داً فَقَدمتَعا  م لَـا   هـ اهللاِ، و خْطَه سـ

وت و إِنْ کُنْـتُم     نَ المـ رُّوا مـلَا تَف ا، وا کُلِّهالْخَطَای أْسا ررَ فَإِنَّهوا الْخَمتَشْرَب
   و ،ا فَـاخْرُج ا کُلِّهـنْینَ الدم أَنْ تَخْرُج رَاكإِنْ أَم و کیدالصِ ولَا تَع و ،یهف

  .»ك عنْ أَهلک و أَنْصفْهم منْ نَفْسکلَا تَضَع عصا
  .بأس بهمارانی و محمد بن نصر بإسنادین لَا الطبرواه 

.......................................... 
  وصیت یازدهم

  »قائل نشدن به خداونددر شریک «
صـلی اهللا  دوستم رسول خدا  :فرماید رضی اهللا عنه میعباده بن الصامت 

  :مرا به هفت خصلت سفارش کرده  فرمودند سلم علیه و
هیچ چیز را براي خداوند شریک مگیرید، اگر چه قطعـه قطعـه شـوید    
یادر آتش سوزانیده شوید و یا به صلیب کشیده شوید، و به عمد نمـاز  

ي  را ترك کند از دایرهخود را ترك مکنید زیرا هر کس به عمد نماز 
ت مشوید که غضب خداوند در گردد، و مرتکب معصی اسالم خارج می

و از . ي خطاهاسـت  آن است و شراب منوشید زیرا که آن رأس همـه 
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مرگ فرار مکنید اگر چه در معـرض آن باشـید، و از والـدین خـود     
اگر چه الزم باشد از تمام دنیا دست بردارید و عصـایت   ننافرمانی مک

حدیث را این . و در حقّ آنان منصف باش 1راات فرو مگذ را از خانواده
با دو اسناد که هـر دوي آن قـوي هسـتند و     محمد بن نصرو طبرانی 

  .اند ترسی در آن نیست روایت کرده
  

  

                                         
  ..دست کشیدن از تربیت خانواده و : عصا فروگذاشتن - 1
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  هیصهالْویعشرَه الثَّان  
  »فی أَرکَانِ اإلِسلَامِ«

صلی اهللا علیه و اهللا  کُنْت مع رسولِ: عن معاذ بن حبل رضی اهللاُ عنْه فَالَ 
یرُ فَقُلْـت      یوماًفأَصبحت  فی سفَرٍ سلم نُ نَسـ نَحـ و نْـهولَ   : قَرِیبـاً م سـا ر اهللاِ یـ

نْ    « :أَخْبِرْنی بِعملٍ یدخلُنی الْجنَّه و یباعدنی منَ النَّارِ؟ قَـالَ  عـ  أَلْت سـ لَقَـد
ال   اهللاُ تَعـ رَه سـنْ یلَی میرٌ عسلَی إنَّه یمٍ وظع لَیـهاهللاَ لَـا تُ  ی ع د بـتَع ،   بِـه شْـرِك

ت، ثُـم   شَیئاً، و تُقیم الصلَاه، و تُوتی الزَّکَاه، و تَصوم رمضَـانَ، و تَحـ   یـالْب ج
الصوم جنَّه، و الصدقَه تُطْفیء الْخَطیئَـه  أَلَا أَدلُّک علَی أَبوابِ الْخَیرِ؟ «: قَالَ

ا یکَم ار لِ، ثُـم تَلَـا        . طْفیء الماء النـَّ اللَّیـ فو لِ فـی جـ الرَّجـ لَاه صـ افَی  (و تَتَجـ
  .ونَحتَّی بلَغَ یعملُ –جنُوبهم عنِ المضاجعِ 

رِ    «: ثُم قَالَ بِـرَأْسِ األَمـ أَلَا أُخْبِـرُك  هنَام سـ هوذَر و هود مـع و « ا   : قُلْـت لَـی یـب
ــولَ ســالَ ر ــنَامه    «: اهللاِ، قَ س هوذَر و ،ــلَاه الص هــود مع و ،ــلَام ــرِ الْإِس األَم أْسر
ادقَالَ» الْجِه ؟« : ثُمکُلِّه کذل لَاكبِم ولَ اهللاِ،   » أَلَا أُخْبِرُك سـا ر لَی یـب قُلْت

رسولَ اهللاِ، و إِنَّا لَمؤَاخَذُونَ  قُلْت یا» کُف علَیک هذَا«: فَأَخَذَ بِلسانه، قَالَ
ــالَبمــا  ــه؟ فَقَ ــتَکَلَّم بِ ــلْ «: نَ و ه ،ــکأُم ثَکلَتْــک ــبکفــی ی ــاس ــارِ علَــی النَّ النَّ

  .»سنَتهِموجوههِم إِلَّا حصائد أَلْ
  رواه أحمد و الترمذي فی صحیحه
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  وصیت دوازدهم
  »در ارکان اسالم«

در سفري به : رضی اهللا عنه روایت است که گفتاز معاذ بن جبل 
بودم پس روزي نزدیک او شدم   صلی اهللا علیه و سلمهمراه رسول خدا 

مرا در ! و حال آن که ما راه می رفتیم پس گفتم یا رسول اهللا) رفتم(
مورد عملی خبر ده که سبب داخل شدنم به بهشت و دور شدنم از 

ید در مورد امر بزرگی سوال بدون ترد: فرمودند. آتش جهنم باشد
. کردي البته بر کسی که خداوند متعال آن را آسان کند، آسان است

خدا را بپرستی و به او شرك نورزي، نماز بپا ]: آن عمل این است که[
، کنی داري، زکات بپردازي، در ماه رمضان روزه بگیري و حج کعبه

  م؟آیا تو را به درهاي خیر راهنمایی نکن: سپس فرمودند
و صدقه نیز گناه را ] در برابر گناه و آتش دوزخ[روزه سپري است 

خاموش می گرداند درست آنطوریکه آب، آتش را خاموش می 
نماز برپاداشتن شخص در دلِ شب، سپس پیامبر این آیه را . گرداند

  :تالوت نمودند
  )1تا، یعلمون... تتجا فی جنوبهم عن المضاجع (

                                         
. پهلوهایشان از خوابگاه ها جدا می شود] شبانگاهان : [ترجمه آیه. سوره سجده 17و  16آیات  - 1

هـیچ  . دپروردگارشان را از روي بیم و امید می خوانند و از آنچه روزیشان داده ایم انفاق می کنن
آنچه انجام می دادند، براي ] پاداش[کس نمی داند چه چیز از آنچه روشنی بخش دیدگان است به 

  .»آنان پنهان شده است
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را به رأس و پایه و اوج امور آگاه نکنم؟ آیا تو : آن گاه فرمودند
سرآمد امور، اسالم، ستون آن نماز : فرمودند! بلی، اي پیامبر خدا: گفتم

: سپس فرمودند. آن، جهاد است] یعنی اوج[و باالترین قسمت کوهان 
آري، : آیا تو را نسبت به اقوام و اساس همۀ این ها آگاه نسازم؟ گفتم

زبان خود را گرفت،  صلی اهللا علیه و سلمبرآنگاه پیام! اي پیامبر خدا
آیا ما در قبال ! اي پیامبر خدا: گفتم. بر تو باد نگهداشتن این: فرمودند

به  مادرت: آنچه می گوئیم، مورد بازخواست قرار می گیریم؟ فرمودند
هاي انسان چیز  آیا چیز دیگري جز نتیجه حرف! عزایت بنشیند
  .کشاند تش جهنم میها را با چهره به آ دیگري انسان
  .اند در صحیحشان آوردهترمذي و احمد این حدیث را 
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 هیصثَهالْوالثَّال شرَهع  
»بِرِّ الْوالدینِ فی  «  

صلی اهللا علیه جاء رجلٌ إِلی رسولِ اهللاِ : عنْ أَبی هرَیره رضی اهللاُ عنْه قَالَ
، »أُمک«: سنِ صحابتی؟ قَالَححقُّ النَّاسِ بِیا رسولَ اهللاِ منْ أَ«: فَقَالَ و سلم

ک «:قَالَ ثُم منْ؟ قَالَ نْ؟ قَـالَ    » أُمـ مـ قَـالَ ثُـم :» ک نْ؟ قَـالَ    » أُمـ مـ قَـالَ ثُـم :  ثُـم
»وكأَب«.  

  .رواه الشیخان

هایفی رو ولَ اهللاِ«: وسا ر؟ قَـالَ ! یهبحنِ الصسقُّ بِحنْ أَحم: »    ک أُمـ ثُـم ک أُمـ
نَاكفأَد نَاكأَد ثُم أَبوك ثُم کأُم ثُم«.  

  .رواه مسلم

نِ       : و إِتماماً للفائده نَذکُرُ الْحدیثَ اآلتی عـ اهللاُ عنَـه رضـی ره عـن أَبـی هریـ
نْ    رغم أَنْفُه، ثُم رغم أَنْفُه ثـُ «: قَالَ صلی اهللا علیه و سلمالنَّبی  مـ أَنْفُـه م غـر م

أَدالنْدع هیوأَب كرِرکَبنَّهخُلِ الْجدی لَم ا ثُمهِملَیک ا أَومهدأَح ،«.  
.......................................... 

  وصیت سیزدهم
  »به والدین ننیکی کرد«

وسول مردي پیش ر: روایت است که گفترضی اهللا عنه از ابی هریره 
چه کسی برایم ! یا رسول اهللا: پس گفت. آمد صلی اهللا علیه و سلمخدا 

گفـت سـپس چـه    » مادرت«: ندتر است؟ فرمود به هم صحبتی شایسته
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: نـد سـپس چـه کسـی؟ فرمود   : گفـت » مـادرت «: نـد فرمودکسی؟ 
  .»پدرت«: ندسپس چه کسی؟ فرمود: گفت» مادرت«

ـ  ! یا رسول اهللا: و در روایتی آمده وترین افـراد بـه هـم    چه کسـی نیک
سـپس  » مـادرت «سـپس  » مـادرت «: ندصحبتی شایسته است؟ فرمود

ـ «سپس » پدرت«سپس » مادرت« ایـن حـدیث را مسـلم    » تنزدیکان
  .روایت کرده است

هریره رضی اهللا عنه  ابو. کنیم و براي اتمام فائده حدیث زیر را ذکر می
خوار و ذلیـل  : فرماید روایت کرده می صلی اهللا علیه و سلماز نبی اکرم 

شود، خوار و ذلیل شود سپس خوار و ذلیـل شـود کسـی کـه پـدر و      
درك هـا را   مادرش را در وقت پیري یکی از آن دو یـا هـر دوي آن  

  .در آن صورت به بهشت داخل نخواهد شد] و به او نرسد[ کند
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  الْوصیه الرَّابِعه عشره
»بِرِّ الْوالد و لَاهلَی الصع نِالمحافظهی«  

 یمهن أُمع) صلی اهللا علیه و سلممواله النبی  (نْها قَالَتاهللا ع رضی : کُنْت
نی     أَصب علَی النَّبی علَیه الصلَاه والسلَام وضُـو  صـلٌ فَقَـالَ أَو جـخَلَ رفَـد هء

دیک و    لَا تُشْرِك بِاهللاِ شَیئاً و إِنْ قُطِّعت و حرِّقْت بِ«:قَالَ الـو ع أَطـ ارِ، و النـَّ
 رَاكا     إِنْ أَم رَ فَإِنَّهـ نَّ الْخَمـلَـا تَشْـرَب و ،فَتَخَلَّه ،اكنْید و کلنْ أَهأَنْ تَتَخَلَّی م

     نْـهم رِئَـتب فَقَـد ک لَ ذلـنْ فَعداً، فَممتَعم الهلَا تَتْرُکَنَّ ص کُلِّ شَرٍّ، و فتَاحم
مذهولسر همذ اهللاِ و ه«.  

  الحدیث رواه الطبرانی
  وصیت چهاردهم

  »مراقبت بر نماز و نیکی به والدین«
: فرمایـد  مـی )  صلی اهللا علیه و سلمي رسول خدا  کنیز آزاد شده(امیمه 

ریختم  من به هنگام وضوء پیامبر گرامی اسالم، آب بر آن حضرت می
صـلی  پیامبر اکـرم  . ز ایشان خواستاي ا که شخصی وارد شد و توصیه

چیزي را بر خداوند شریک مساز اگر چـه در  : فرمودند اهللا علیه و سلم
این راه قطعه قطعه شده و در آتش سـوزانیده شـوي، از والـدین خـود     
اطاعت کن اگر چه به ارزش ترك خانواده و دنیایـت شـود، هرگـز    

خود را بـه   شراب مخور براستی آن کلید هر بدي است، هیچوقت نماز
عمد ترك مکن زیرا اگرکسی این کار را انجام دهد به تحقیـق عهـد   
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طبرانـی  این حدیث را . شود ي وي برداشته می خداوند و رسولش از ذمه
  .روایت کرده است
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  الْوصیه الْخامسه عشره
»لَاهالص دعقَالَ با یم«  

أَنَّ أُم ضَی اهللاُ عنْهر ولِ اهللاِ     عن أَنسٍ بن مالک سـلَـی رع تمٍ غَـدلَیصـلی  س
لَاتی، فَقَـالَ     : فَقَالَت اهللا علیه و سلم نَّ فـی صـأَقُـولُه مـاتنی کَللِّمرِي  «: ع کَبـ

 یهدماح شْراً، وع یهحبس شْراً، وقُـولُ  اهللا عی ،ئْت ا شـی ملس شْراً، ثُمع :  م نَعـ
منَع«  

  .مذي و ابن خزیمه و ابن حبان فی صحیحهرواه أحمد و التر

.......................................... 
  وصیت پانزدهم

  »آنچه پس از نماز گفته شود«
صبح زود خدمت رسول ام سلیم  :فرماید رضی اهللا عنه میانس بن مالک 

کلماتی را به مـن  ! یا رسول اهللا: رسید و گفت صلی اهللا علیه و سلمخدا 
اهللا (ده بار تکبیر : حضرت فرمودند. تا پس از نماز آن را بگویم یاد بده

بگو سپس ) الحمد هللا(و ده بار تحمید ) سبحان اهللا(ده بار تسبیح ) اکبر
  .هر چه خواستی از خداوند بخواه

در صحیحشـان  ابن حبان و ابن خزیمه و ترمذي و احمد این حدیث را 
  .اند آورده
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ه عسالساد هیصالْوشْرَه  
»لَاهرُ کُلِّ صبقَالُ دا یم«  

عاذ رضین مع  ولَ اهللاِ اهللاُ عنهسصـلی اهللا علیـه و سـلم   أَنَّ ر    و هد أَخَـذَ بِیـ
لَاه  «واهللاِ لَأُحبک، ! یامعاذُ«: قَالَ رِ کُلِّ صـبنَّ فی دععاذُ لَا تَدا می یکأُوص

  .»علَی ذکْرِك و شُکْرِك وحسنِ عبادتک اللَّهم أَعنِّی«: تَقُولُ
  .رواه أبو داود و النسائی باسناد صحیح

.......................................... 
  وصیت شانزدهم

  »شود آنچه پس از هر نماز گفته می«
 صلی اهللا علیـه و سـلم  براستی رسول خدا  :فرماید رضی اهللا عنه میمعاذ 

به خدا قسم که من تـو را دوسـت   ! اي معاذ: و فرمودند دستم را گرفته
کنم که هیچگاه این دعاء را پشـت   من به تو توصیه می! دارم، اي معاذ

اَللّهم أَعنِّی علـی ذکْـرِك و شُـکْرِك و     «. سر هیچ نمازي ترك مکن
کتبادنِ عسح«  

  »پروردگارا براي ذکر و شکر و عبادت بهتر یاریم کن«
  .اند با اسناد صحیح روایت کردهنسائی و ابوداود حدیث را  این
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  الْوصیه السابعه عشْرَه
  »الذِّکْرِفی فَضْلِ «

ولَ اهللاِ إِنَّ شَـرَائع    : عنْ عبداهللاِ بنِ بسرٍ رضی اهللاُ عنـه أَنَّ رجلًـا قَـالَ    سـا ر یـ
فَأَخْبِرْنی ب لَیع کَثُرَت لَامِ قَدثُ الْاسأَتَشَـب ءقَـالَ   شی بِـه :»    انُک سـزَالُ ل لَـا یـ

  »رطْباً منْ ذکْرِ اهللاِ
  .رواه الترمذي و اللفظ له و ابن حبان فی صحیحه

.......................................... 
  وصیت هفدهم

  »در فضیلت ذکر«
هللا علیه صلی امردي نزد رسول خدا  :فرماید رضی اهللا عنه میعبداهللا بسر 

همانا احکام و شرایع اسالم بـر مـن    !یا رسول اهللا: آمده و گفت و سلم
) مـورد (تا به یک چیـز  خواست بسیار زیاد است پس از آن حضرت 

  .دستور داده توصیه نماید
زبانت پیوسته به گفـتن ذکـر    :فرمودند صلی اهللا علیه و سلمرسول خدا 
  .مشغول باشد

. و لفظ حدیث نیز از ایشـان اسـت  روایت کرده ترمذي این حدیث را 
  .نیز این حدیث را در صحیحش آورده استابن حبان همچنین 
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  الْوصیه الثَّامنَه عشْرَه
  »فی فَضْلِ الذِّکْرِ أَیضاً«

ولِ اهللاِ   سـعن ر اهللاُ عنه عاذ رضین مع وِير أَنَّ صـلی اهللا علیـه و سـلم   و ، 
دینِ   أَي: رجلًا سأَلَه فَقـالَ  راً؟ قَـالَ   المجاهـ أَجـ ظَـمأَع :»   و كار هللا تَبـ مأَکثَـرُه

ارك    «: أَعظَم أَجراً؟ قَالَ فَأَي الصالحینَ: فَقَالَ» تَعالَی ذکْراً تَبـ لّـهل مأَکْثَـرَه
دقَه     »و تَعالَی ذکْراً الصـو ج الْحـو ،الزَّکَـاهو ،لَاه ذَکَـرَ الصـ ثُم ،   و ک کُـلَّ ذلـ ،

ــولُ اهللاِ  ســلم  ر ــه و س ــولُ صــلی اهللا علی ــالَی    «: یقُ تَع و كــار تَب ــه ــرَهم للّ أَکْثَ
رٍ، فَقَـالَ   ، فَقَالَ »ذکْراً رِونَ بِکُلِّ خَیـالذَّاک بفْصٍ ذَها حا أَبرَ، یمعکْرٍ لوبأَب

  .»أَجلْ« صلی اهللا علیه و سلمرسولُ اهللاِ 
  .مد و الطبرانیرواه أح

.......................................... 
  وصیت هیجدهم

  »همچنین در فضیلت ذکر«
روایـت   صلی اهللا علیه و سلماز حضرت رسول اکرم  عنه رضی اهللامعاذ 

  :فرماید کرده می
پـاداش  ! یا رسول اهللا: روزي شخصی از آن حضرت سوال کرد و گفت

آنانکه ذکـر خداونـد متعـال را     :دندفرموکدام مجاهدین بیشتر است؟ 
پــاداش کـدام صــالحین و  : دوبـاره ســؤال کـرد  . گوینــد بیشـتر مـی  

کسانی که ذکر خداوند بـزرگ را  : پرهیزگاران بیشتر است؟ فرمودند
  .گویند بیشتر می
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سپس آن شخص در مورد نماز و زکات و حج و صـدقه سـؤال کـرد    
ها همان جـوابی را   ني آ در جواب همه صلی اهللا علیه و سلمرسول خدا 

یعنی آنانکـه ذکـر خداونـد بـزرگ را بیشـتر      . داد که قبالً گفته بود
: فرمـود  امرضی اهللا عنهدر آن هنگام ابوبکر خطاب به عمر . گویند می

صلی اهللا رسول خدا . را صاحب شدند ي خیر کرین همهاذ! اي ابوحفص
ـ : این سخن را تایید کرده فرمودند  علیه و سلم . ور اسـت بلی، همین ط

   .روایت کرده استطبرانی و احمد این حدیث را 
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  الْوصیه التَّاسعه عشرَه
کْرِهذ الَی واهللاِ تَع هبِطَاع کسالتَّم ی وعاصرُ اَلمجه  

   ــت ــا قَالَ اهللاُ عنهــا أَنَّه ضــیــسٍ ر ــن أُم أَنَ ع ــالَ  : و ــنی، قَ صــولَ اهللاِ أَو ســا ر ی :
افظی علَـی الْفَـرَائضِ       اهجرِي الم« حـ و ،رَه ا أَفْضَـلُ الهِجـ ا  عاصی فَإِنَّهـ فَإِنَّهـ

  .أَفْضَلُ الْجِهاد، و أَکْثرِي منْ ذکْرِ اهللاِ
کْرِهذ نْ کَثْرَهم هإِلَی بأَح ءینَ اهللاَ بِشَیلَا تَأْت فَإِنَّک«.  

  .رواه الطبرانی بإسنادجید

إِتماماً للفائ ن فی فَضْلِ الذِّکْرِویاردن الْویثَیدنَرْوِي الْح هد.  
صلی اهللا علیه و قَالَ رسولُ اهللا : عنْ أَبی هریره رضی اهللاُ عنْه قَالَ -األَول
ــلَّ « : ســلم جــزَّ و ــولُ اهللاُ ع ــینَ      :یقُ ح ــه عــا م ــی، و أَنَ ــدي ب بــنِّ ع ــد ظَ ــا عنْ أَنَ

ی، و إِنْ ذَکَرَنـی فـی ملَـأ        ذَکَرَنـی   یذْکُرُنی، فَإِنْ فـی نَفْسـ ذَکَرْتُـه ه فـی نَفْسـ 
رٍ منْـه، و إِنْ تَقَـرَّب إِ    خَیـ لَأی مف ـ    ذَکَرْتُهإِلَی ت راً تَقَرَّبـب شـ إِنْ  لَـی اعـاً، ورذ ه

  .»مشی أَتَیتُه هرْولَهو إِنْ أَتَانی ی  إِلَیه باعاً، ب إِلَی ذراعاً تَقَرَّبتتَقَرَّ
  .رواه البخاري و مسلم و الترمذي

ولَ اهللا     -الثَّانی سـأَنَّ ر اهللاُ عنـه رضـی هعاوینْ مع صـلی اهللا علیـه و سـلم   و 
لَقَهلی حع فَقَالَ خَرَج ابِهحنْ أَص؟ قَالُوا«: مکُملَسا أَجنَا: ملَسنَذْکُرُ ج  اهللاَ و

دمنََـا، قَـالَ،      نَحلَیع نَّ بِـه مـ لْامِ، و لْإِسـانَا لدا هلَی مع ا     «ه کُمْ إِلـَّ لَسـا أَج اهللا مـ
أَما إِنِّی لَم أَستَحلفْکُم تُهمه لَکُم و : ذلک؟ قَالُوا واهللا ما أَجلَسنَا إِلَّا ذَاك، قَالَ

  .»بِکُم المالئکَهاهللاَ عزَّ و جلَّ یباهی  لکنَّه أَتَانی جِبریلُ فَأَخْبرَنی أَنَّ
  رواه الثالثه مسلم و الترمذي
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  وصیت نوزدهم
  »ترك معاصی و تمسک به طاعت و ذکر خداوند متعال«

صـلی اهللا  یا رسول اهللا : روایت است که گفت رضی اهللا عنهاام انس از 
معاصـی و   از :فرمودنـد آن حضـرت  . اي کـن  مرا توصیه!  علیه و سلم

گناهان دوري کن که بهترین دوري کردن است و فرائض را پیوسـته  
به جا آر که بزرگترین جهاد است  و ذکر پروردگار هر چه بیشتر بر 

تـر از کثـرت ذکـر     زبان جاري کن زیرا که چیزي بهتـر و محبـوب  
  .توانی نزد خداوند بیاوري پروردگار نمی
بـه جهـت اداء   . کرده است با اسناد قوي روایتطبرانی این حدیث را 

حقّ مطلف، دو حدیث دیگر را که در مورد ذکـر آمـده اسـت بیـان     
  .کنیم می
 صلی اهللا علیـه و سـلم  رسول خدا  :فرماید رضی اهللا عنه میابوهریره  -1

من در جائی هستم که بندگانم : فرمایند وجلَّ می پروردگار عزّ :فرمودند
  مرا در دل خویش یاد کننـد،  اند، هر گاه آنان در حقّ من گمان کرده

کنم، و هر گاه آنان مرا آشکارا یـاد   من نیز آنان را در دل خود یاد می
کنند، من نیز آنان را آشکارا بهتر از او یاد خواهم کرد، و اگـر آنـان   

شـتابم،   به سوي آنان می 1من یک ذراعیک وجب به سوي من بشتابند 
به سوي آنان  2من یک باع  هر گاه آنان یک ذراع به سوي من بشتابند،

                                         
  دست انسان از آرنج تا سر انگشتان ساعد: ذراع - 1
  متر 2مقدار فاصله، حدود : باع - 2
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خواهم شتافت، و اگر آنان قدم زنان به سویم آیند مـن دوان دوان بـه   
روایت  ترمذي و مسلم و بخاري این حدیث را . سوي آنان خواهم آمد

  .اند کرده
بـه   صلی اهللا علیه و سلمرسول خدا  :فرماید رضی اهللا عنه میمعاویه  -2

چه چیزي شـما   :فرمودندته و سوي اصحاب خود که حلقه زده بودند رف
ایم تا خداوند را یاد  اینجا نشسته :فرمودندرا اینجا نشانده است؟ اصحاب 

رسول خدا . کرده و بر توفیق هدایت خود خداوند را حمد و ثنا گوییم
شما را به خدا سوگند آیا این، چیزیسـت   :فرمودند صلی اهللا علیه و سلم

به خدا سوگند که مـا  : فرمودنداصحاب که شما را اینجا نشانده است؟ 
صلی رسول خدا . ایم اینجا نشسته) ذکر خدا(فقط به خاطر چنین چیزي 

سوگند من نه به خاطر اینکـه حـرف شـما را    : فرمودند اهللا علیه و سلم
قبول نداشته و تهمت زده باشم، بلکه بدین سبب است کـه جبرئیـل از   

ند در میان فرشتگان خداو: جانب پروردگار بر من نازل شده و فرمودند
ایـن حـدیث را   . کنـد  به این بندگان حلقه نشین افتخار و مباهات مـی 

  .اند روایت کردهترمذي  ابوداود و و مسلمو بخاري 



                 50 صفحه                                                  صلی اهللا علیه و سلم من وصایا الرّسول

  الْوصیه الْعشْرُون
  »فی فَضْلِ رکْعتَی الْفَجرِ«

ا قَالَرماهللاُ عنه مر رضینِ ابن عع لٌ: وِيجولَ: قَالَ رسا رلَی یی علَّناهللاِ د 
  .»علَیک بِرَکْعتَی الْفَجرِ فَإِنَّ فیهِما فَضیلَه«: عملٍ ینْفَعنی اهللاُ بِه، قَالَ

  .ریرواه الطبرانی فی الکب

لَه هضاً، قَالَ و فی روایولَ اهللاِ : أَیسر تعمقُولُ صلی اهللا علیه و سلمسلَا : ی
تَیوا الرَّکْععتَدبا الرَّغَائیهِمرِ فَإِنَّ فالْفَج لَاهلَ صنِ قَبنِ اللَّتَی«.  

نَرْوِي الْح هدإِتماماً للفائ اهللاُ   و ی ضـر شَـهائع هدیالس تْهوي ریثَ الْآتی الَّذد
 ن النَّبینها عنَ ا  «: قَالَ صلی اهللا علیه و سلمع رٌ مـ رِ خَیـتَا الْفَجکْعر ا لـدنْی

  .»و ما فیها
  .رواه مسلم

  وصیت بیستم
  »در فضیلت دو رکعت نماز صبح«

مـردي  : فرمایـد  رضی اهللا عنهما روایت شده است که مـی ابن عمر از 
مرا بر عملی راهنمایی کن که خداوند به سبب آن ! یا رسول اهللا: گفت

 دو رکعت نماز صـبح را بـر  : آن حضرت فرمودند. نفعی به من برساند
طبرانـی  این حدیث را . بسیاري است  خود الزم گیر که در آن فضیلت

  .روایت کرده استالمعجم الکبیر در 
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از رسـول  : فرمایـد  رضی اهللا عنهما مـی ابن عمر  و همچنین در روایتی
هیچگاه دو رکعت سـنّت  : شنیدم که فرمودند  صلی اهللا علیه و سلمخدا

  .دي استنماز صبح را ترك مکنید که در آن ثواب زیا
کنـیم کـه سـرورمان ام المـؤمنین      براي تکمیل فائده حدیثی ذکر می

صـلی اهللا  حضرت عایشه الصدیقه رضی اهللا عنها از حضرت رسول خدا 
دو رکعت نماز صـبح، از دنیـا و   : فرمایند روایت کرده می علیه و سلم

ایـن حـدیث را   . آنچه که در آن دنیا وجود دارد بهتر و نیکوتر اسـت 
  .یت کرده استروامسلم 
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  الْوصیه الْحادیه والْعشرُون
»لَاهفی الص فَاتمِ االلْتدفی ع«  

یضن أَنَسٍ رقَـالَ   ع ول اهللاِ   : اهللاُ عنـه سـا  «:  صـلی اهللا علیـه و سـلم   قَـالَ ر یـ
  .الْحدیث» کَهبنَی إِیاك وااللْتفَات فی الصلَاه فَإِنَّ االلْتفَات فی الصلَاه هلَ

  .رواه الترمذي و قال حدیث حسن، و فی بعض النسخ صحیح

رَه رضـی اهللاُ عنـه    : و إِتماماً للفائده نَرْوي الْحدیثَ الْآتی رَیـنْ أَبی هع وِير
لَاه فـی   إنَّ الْعبد إِذَا قَـام « صلی اهللا علیه و سلمقَالَ رسولُ اهللاِ : قَالَ الصـ- 
الَی فَإِنَّهتَع و كارمنِ تَبنَی الرَّحینَ عیب-       و كار اهللاُ تَبـ قَـالَ لَـه فَـإِذَا الْتَفَـت

ت  : تَعالَی نْ تَلْتَفـ إِلَی مـ منَ آدا ابلـی        1یأَقْبِـلْ ع منَ آد ا ابـ ی؟ یـ رٍ منـِّ ؟ إِلَـی خَیـ
إِلَی تنْ تَلْتَفمم رٌ لَکفَأَنَا خَی ،کلَاتصه«.  

  .رواه البزاز

.......................................... 
  وصیت بیست و یکم

  »در نماز] به اطراف[توجه نکردن «
 :فرمودنـد  صلی اهللا علیه و سلمرسول خدا : فرماید رضی اهللا عنه میانس 

در نماز به اطراف خود توجه مکن زیرا که باعت هالکـت  ! اي فرزندم
روایـت کـرده و   ترمذي این حدیث را . ه داردحدیث ادام. خواهد بود

                                         
آن توجه قلب ] در نماز[توجه  مقصود از« .»المقصود من االلتفات هو التفات القلب واهللا أعلم« - 1

  .است و خدا داناتر است
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ها نیز صـحیح بـودن    در بعضی نسخه. باشد حدیث حسن می: گفته است
  .اند حدیث را نقل کرده

  .کنیم براي فائده بیشتر، حدیث دیگري ذکر می
 صـلی اهللا علیـه و سـلم   رسـول خدا  :فرمایـد  رضی اهللا عنه میابوهریره 

ایستد، در حقیقـت او   کرده و میهر گاه شخصی در نماز قیام : فرمودند
هر گاه وي بـه  . در مقابل دیدگان پروردگار عزّوجلَّ قرار گرفته است

  جوانب خود نظر کرده و دیدگان  خود را بـه اطـراف متوجـه سـازد،    
بـه چـه چیـزي توجـه     ! اي فرزنـدآدم : فرماید خداوند خطاب به او می

؟ به نمازت توجه شوي کنی؟ آیا به چیزي بهتر از من نظاره گر می می
  .کنی کن که من بهتر از آن چیزي هستم که تو بدان توجه می

  .روایت کرده استبزاز این حدیث را 
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  الْوصیه الثَّانیه والْعشْرُونَ
  »فَضْلُ اإلِخْلَاصِ«

 یا رسولَ -حینَ بعثَ إِلَی الْیمنِ –ل رضی اهللاُ عنه أَنَّه قَالَ عن معاذ بن جب
ــالَ   ــنی قَ صــه و ســلم اهللاِ أَو ــ«  صــلی اهللا علی ــلُ   أَخْل مالْع ــک کْفی ــک ص دینَ

  .»الْقَلیلُ
  .رواه الحاکم و قال صحیح اإلسناد

 نِ اَتماماًویینِ اآلتنَذْکُرُ الْحدیثی هلفَائدل:  
: یقولُ سلم صلی اهللا علیه وروِي عن ثوبانَ، قَالَ سمعت رسولَ اهللاِ  -األَول

  .»ظَلْماءصینَ أُولئک مصابِیح الهدي تَنْجلی عنْهم کُلُّ فتْنَه طُوبی للْمخْل«
  .رواه البیهقی

صلی وجاء منْ حدیث آخَرَ عنْ أَبی أُمامه رضی اهللاُ عنْه عنِ النَّبی  -الثانی
لُ  اهللاَإِنَّ «: أَنَّه قَالَ اهللا علیه و سلم قْبـلَّ لَـا یجزَّ وا کَـانَ        ع ا مـ لِ إِلـَّ مـنَ الْع مـ

ههجو بِه یتُغابصاً وخَال«.  
.......................................... 

  وصیت بیست و دوم
  »در فضیلت اخالص«

هنگامی که من به یمن فرسـتاده  : فرماید رضی اهللا عنه میمعاذ بن جبل 
در دینـت مخلـص   : مرا وصیت کن فرمودنـد ! ول اهللایا رس: شدم گفتم

ایـن حـدیث را روایـت    حـاکم  . باش تا بر عمل اندك تو کافی باشد
  .باشد کرده و گفته است اسناد این حدیث صحیح می
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  :کنیم براي اتمام فائده دو حدیث دیگر را ذکر می
 صلی اهللا علیـه و سـلم  از رسول خدا : فرماید رضی اهللا عنه میثوبان  -1

انـد   خوشا به حال مخلصین، زیرا آنان چراغ هدایت: شنیدم که فرمودند
هـا از بـین رفتـه و تبـدیل بـه       ي آن که هر فتنه و تاریکی به وسـیله 

  .گردند روشنایی می
  .این حدیث را روایت کرده استبیهقی 

صلی اهللا علیـه  رضی اهللا عنه حدیثی از حضرت رسول اکرم ابوامامه  -2
خداوند عزّوجلَّ، فقط اعمالی را در درگـاه  : فرماید نقل کرده می و سلم

  .پذیرد که در آن اخالص باشد و رضایت خدا را طلب کند خود می
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  الْوصیه الثَّالثَه والْعشْرُونَ
  »لمنْ کَانَت لَه حاجه إِلَی اهللاِ«

ولُ اهللاِ  قَـا : عنْ عبد اهللاِ بن أَبی أَوفَی رضی اهللاُ عنْهما قَـالَ  سـصـلی اهللا  لَ ر
ــه و ســلم  ــت  « : علی ــنْ کَانَ م      مــی آد ــنْ بن م ــد ــی أَح ــی اهللاِ أَو إِلَ ــه إِلَ اجح ــه لَ

ثَنِّ      یـل نِ، ثُـمتَـبکْعلِّ ر صـلی ثُـم ،ضُوءنِ الْوسحضَّأْ فَلْیتَولِّ    فَلْی صـیل لَـی اهللاِ، وع
لَا إِلَّا اهللاُ الْحلیم الْکَرِیم، سبحانَ : ، ثُم لیقُلْسلمصلی اهللا علیه و علَی النَّبی 

أَلُکالَمینَ، أَسالْع بر لّهل دمیمِ، الْحظرْشِ الْعالْع باهللاِ ر   ،ک تـمحر اتوجِبم
نْ    مـ هلَام السـنْ کُلِّ بِرِّ، وم هیمالْغَنو ،کرَتغْفم مزَائع ی      و لـ عکُـلِّ إِنْـمٍ، لَـا تَـد

 هاجلَا حو ،تَهاً إِلَّا فَرَّجملَا ه و ،ا  ذَنْباً إِلَّا غَفَرْتَه ا یـتَهرِضاً إِلَّا قَضَی لَک یه
ثُم یسأَلُ منْ «و زاد ابنُ ماجه بعد قَوله یا أَرحم الرَّاحمینَ » أَرحم الرَّاحمنَ

  .»الدنْیا والْآخرِه ماشَاء فَإِنَّه یقدر أَمرِ
  .رواه الترمذي و ابن ماجه

  
  وصیت بیست و سوم

  »کسی که حاجتی از درگاه خداوند دارد«
صلی اهللا علیه رسول خدا : فرماید رضی اهللا عنهما میعبداهللا بن ابی اوفی 

ـ    : فرمودند و سلم هـا   انکسی که از درگاه خداونـد یـا از یکـی از انس
حاجتی داشته باشد، باید که به بهترین وجـه وضـو سـاخته سـپس دو     

سپس حمد پروردگار گفته و به رسول اکـرم  . رکعت نماز بجاي آورد
لَا إِلـه إِلَّـا   . سپس این دعاء را بخواند. درود فرستد صلی اهللا علیه و سلم
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مهربـان و  معبـودي جـز خداونـد    » الرّاحمین أرحمیا ......... اهللاُ الحلیم 
سخاوتمند نیست، خداوندي که پروردگار عرش  عظیم است، از تمامی 

ها پاك و منزّه است، حمد و ثنا تنها سزاوار خداوندي است کـه   عیب
از درگاهـت موجبـات رحمـت و    ! پروردگـارا . مالک جهانیان اسـت 

مغفـرت را طلبیــده، از هـر نیکــی غنیمـت و از هــر بــدي، دوري را    
هایم را رفـع   ي غصه تمامی گناهانم را بیامرز و همه  !خداوندا. خواستارم

کن، و هر حاجتم را که رضاي تو در آن نهفته است برآورده ساز، اي 
  !ترین مهربانان مهربان

سپس «: افزاید می» ترین مهربانان اي مهربان«: پس از عبارتابن ماجه 
ـ  ه هر چه را که از کار دنیا و آخرت دوست دارد از خداوند بخواهد ک

این حدیث را روایت ابن ماجه و ترمذي : فرماید خداوند آن را مقدر می
  .»اند کرده
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  الْوصیه الرَّابِعه والْعشْرُونَ
  »التَّوجه إِلَی اهللاِ«

صلی اهللا علیـه  عنْ عثْمانَ بنِ حنِف رضی اهللاُ عنْه أَنَّ أَعمی أَتَی رسولَ اهللاِ 
رِي، فَقَـالَ     یا رسولَ اهللاِ أُدع اهللاَ، أَنْ : فَقَالَ و سلم صـنْ ب ی عـ لـ ف کْشـی :» أَو
کعرِي، فَقَـالَ  : قَالَ» أَد صـب ابذَه لَیشَقَّ ع قَد ولَ اهللاِ، إِنَّهسا رقْ  «: ی انْطَلـ

لِّ رکْعتَـینِ ثُـم قُـلْ     صـ ضَّأَ ثُمأَلُ   : فَتَو ی أَسـ م إِنـِّ اللَّهـ    بِـالنَّبِی ک إِلَیـ ه جـأَتَو و ک
 دمحصلی اهللا علیه و سلمم  ی بِکبإِلَی ر هجإِنِّی أَتَو دحما می ،همالرَّح نَبِی

مرِي، اللَّهصنْ بی عل فکْشی   أَنْ ی ی نَفْسـ ی فـنشَفِّع و یف هشَفِّع «  و ع فَرَجـ
  .عنْ بصرِه قَد کَشَف اهللاُ

  .رواه الترمذي و قال حدیث حسن صحیح غریب

.......................................... 
  وصیت بیست و چهارم

  »توجه به سوي پروردگار« 
روزي شـخص نابینـایی نـزد    :فرماید رضی اهللا عنه میعثمان بن حنیف 

دعایی کـن   !یا رسول اهللا: آمد و گفت صلی اهللا علیه و سلمرسول خدا 
اگر اجازه دهی من دعـاء  : آن حضرت فرمودند. که تا چشمانم باز شود

یـا رسـول   : شخص نابینا گفت. نکنم، بلکه تو را به حال خود رها سازم
آن . نابینایی و از دست رفتن چشم بـرایم مشـکل آفریـده اسـت     !اهللا

و دو رکعـت   پس برو وضو بگیـر : حضرت در جواب ایشان فرمودند
  :بجا آور سپس این دعا را بخوان] نافله[نماز 
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» أَلُکإِنِّی أَس می............... اللَّهی نَفْسی فنشَفِّع و«  
صلی اهللا علیـه  ي نبی رحمت حضرت محمد  من به واسطه! پروردگارا«

مـن بـه     !خـواهم، اي محمـد   می به تو رو آوردم و از درگاهت و سلم
. هـایم را بـاز کنـد    تا این که چشمام  ي تو به خداوند رو آورده واسطه

شفاعت ایشان را در حقّ من قبول فرما و شفاعت مـرا بـر   ! پروردگارا
شخص نابینـا، پـس از   : فرماید ي حدیث می راوي در ادامه. »خود بپذیر

  .مدتّی با چشمانی باز سوي ما بارگشت
  :این حدیث را روایت کرده و گفته استترمذي 

  .استاین حدیث حسن، صحیح و غریب 
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  الْوصیه الْخَامسه والْعشْرُونَ
  »فی السؤَالِ بِاهللاِ عزُ وجلَّ«

قَالَ رسولُ : قَالَ) و فی نُسخَه و عنِ ابنِ عمرَ(و عنْ جابِرٍ رضی اهللاُ عنْهما 
ــنْ ســ  « صــلی اهللا علیــه و ســلم اهللاِ  م و ،یــذُوهــاهللاِ فَأَع ــتَعاذَ بِ ــنِ اس ــاهللاِ م أَلَ بِ

      فَـإِنْ لَـم ،ئُوهرُوفـاً فَکَـافعم کُمإِلَـی نَعنْ صم و ،وهفَأَجِیب اکُمنْ دعم و ،طَوهفأَع
وهکَافَأْتُم قَد ا أَنَّکُمتَّی تَرَوح وا لَهعفَاد ئُونَها تُکَافوا متَجِد«.  

  .فی صحیحه ابن حبان رواه أبو داود و النسائی و

اهللاِ و هجؤَالِ بِونِ السی عیثَ اآلتی فی النَّهدنَرْوي الْح لفَائدهإِتماماً ل.  
ــی اهللاُ    ضــع ر افــنْ ر ــه ع لَی رفاعــو م بیــدهــن أَبــی ع ع وِير ــولَ   و سعنــه أَنَّ ر

و     «: قَـالَ  صلی اهللا علیه و سـلم اللهِ لْعـم اهللاِ، و ه جـأَلَ بِو نْ سـ ونٌ مـ لْعـنْ  م نٌ مـ
  .»سئلَ بِوجه اهللاِ ثُم یمنَع سائلَه ما لَم یسأَلْ هجراً

  رواه الطبرانی
.......................................... 

  وصیت بیست و پنجم
  »طلب کردن چیزي به خاطر خداوند«

اي ابن عمر رضـی اهللا عنهمـا آمـده     در یک نسخه(رضی اهللا عنه جابر 
هـر کـس   : فرمودند صلی اهللا علیه و سلمرسول اکرم : فرماید یم) است

به خاطر خداوند به شما پناه آورد، او را پناه دهید، و هر گاه چیـزي از  
و اگر شما را دعوت نمود، اجابت کنید، هر  شما خواست، به او بدهید،

گاه کسی در حقّ شما نیکی کرد، در مقابل، به مانند آن در حقّ ایشان 
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توانید نیکی کنید پـس در حـقّ او    اگر در حقّ ایشان نمی. یدکننیکی 
دعاي خیر کنید به آن مقدار که تصور کنید در مقابـل جبـران نیکـی    

در ابـن حبـان   و نسـائی  و ابـوداود  ایـن حـدیث را   . اید ایشان برآمده
  .اند صحیحشان روایت کرده

بـه   براي فائده بیشتر، حدیثی را که در حقّ بازداشتن از طلـب چیـزي  
  :کنیم خاطر خداوند آمده است روایت می

رضـی اهللا عنـه   رافـع  ي رفاعه، و او نیـز از   ي آزاد شده بردهابوعبیده، 
کسی که بـه   :فرمودند صلی اهللا علیه و سلمکند، رسول خدا  روایت می

خاطر خداوند چیزي طلب کند، نزد پروردگار ملعون اسـت، همچنـین   
شـود، امـا او از   کـرده  طلب  کسی که از وي به خاطر خداوند چیزي

بخشیدن آن به شخص درخواست کننده خودداري ورزد، نـزد خداونـد   
  .این حدیث را روایت کرده استطبرانی . باشد ملعون می
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هیصشْرُون الْوالْعو هسادالس  
  »فی فَضْلِ أُم الْکتَابِ«

ی اهللاُ عنـْ   ضـلَّی رعنِ المافعِ بنْ أَبی سعید رقَـالَ ع ه :    جِد لِّی بِالمسـ أُصـ کُنْـت
ــولُ اهللاِ  سانی رعصــلی اهللا علیــه و ســلمفَــدــه اُجِب ــ ، فَلَــمی فَقَلْــت ،تُــهأَتَی ــم ا ، ثُ

استَجِیبوا للّه و للرَّسولِ : (أَلَم یقُلِ اهللاُ تَعالَی«رسولَ اهللاِ کُنْت أُصلِّی، فَقَالَ 
أَعظَم سوره فی الْقُرآن قَبلَ أَنْ تَخْرُج منَ أَلَا أُعلِّمنَّک «: م قَالَثُ) إِذَا دعاکُم

جِدالمس «       قُلْـت ک ولَ اهللاِ، إِنـَّ سـا ر یـ قُلْـت ،نَا الْخُـرُوجدا أَري، فَلَمدفَأَخَذَ بِی
هللاِ رب الْعالَمینَ، هی السبع الْحمد «: لَأُعلِّمنَّک أَعظَم سوره فی الْقُرْآنِ؟ قَالَ
یتُهي أُوتالَّذ یمظالْقُرْآنُ الْعالمثَانی و«.  

  .رواه البخاري و أبو داود و الترمذي

  :و إِتماماً للفَائده نَرْوِي الْحدیثَ الْآتی الْوارِد فی أُم الْکتَابِ
ولَ اهللاِ  سـ : و عنْ أَبی هرَیرَه رضی اهللاُ عنـه قَـالَ   سـر عتصـلی اهللا علیـه و   م

الَی «: یقُولُ سلم قَالَ اهللاُ تَعـ :  لَاه الصـ تم قَسـ   ی بـ نـی ویي  نَ بد بــ عصن نِ وفَی
دي   «: و فی روایه. »لعبدي ما سأَلَ بـعا لفُه صـن ی، و ا لـفُهصفَـإِذَا قَـالَ   » ن

 دبالْع)بر لّهل دمالَمینَ الْحالْع ( َي، فَإِذَا قَالدبنی عدمقَالَ اهللاُ ح) ِمنالرَّح
قَالَ ) مالک یومِ الدینِ: (قَالَ اهللاُ تَعالَی أَثْنی علَی عبدي، فَإِذَا قَالَ) الرَّحیمِ

تَعینُ   (مجدنی عبدي، فَإِذَا قَالَ  نَسـ اك إِیـ و د بـنَع اكالَ هـذَا  قـَ ) إِی  نـی ویب
رَاطَ     (فَإِذَ قَـالَ  بینَ عبدي، و لعبدي ما سأَلَ،  صـ ،ِمتَق سـرَاطَ الم نَا الصـد اهـ

هذَالعبدي و : قَالَ) الَّذینَ أَنْعمت علَیهِم غَیرِ المغْضُوبِ علَیهِم و لَاالضَّالِّینَ
أَلَلا سي مدبع«  

  .إال البخاري رواه الخمسه
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  وصیت بیست و ششم
  »در فضیلت اُم الکتاب«

روزي در مسـجد  : فرمایـد  فرزند معلّی رضی اهللا عنـه مـی  رافع  ابوسعید
مـرا بـه    صلی اهللا علیه و سـلم مشغول خواندن نماز بودم که رسول خدا 

چونکـه مشـغول   [سوي خود فراخواند، دعوت ایشان را اجابت نکردم، 
پس از اتمام نمـاز،  ]. ي نماز خود پرداختم و به ادامهخواندن نماز بودم 

. من مشغول خواندن نماز بودم! یا رسول اهللا: خدمت ایشان رفتم و گفتم
هـر  «: مگر خداوند در قرآن مجید نفرموده است: آن حضرت فرمودند

گاه خداوند و رسولش شما را به سوي خود فراخواندنـد، فـوراً اجابـت    
قبل از این که از مسجد خـارج  «: مه دادندسپس آن حضرت ادا. »کنید

سـپس  . »ي قرآن را به تو یـاد دهـم   خواهم بزرگترین سوره شوي، می
: دستم را گرفت، و زمانی که خواستیم از در مسجد بیرون رویم، گفـتم 

ي  آیا نفرمودي قبل از خروج از مسجد، بزرگترین سـوره ! یا رسول اهللا
ي بـزرگ   آن سـوره  :قرآن را آموزش دهی؟ آن حضـرت فرمودنـد  

است و قـرآن عظیمـی    1سبع مثانی است، آن  الحمد هللا رب العالمین«
  .»است که به من داده شده است

  .اند این حدیث را روایت کردهترمذي و ابوداود و بخاري 

                                         
اي که در هر رکعت نماز  از بهر آن گویند که این سوره هفت آیه است هفت آیه: سبع مثانی - 1

  ..... لاَنَّها تثنی فی الصاله فَتَقْرأَ فی کل رکعه . شوند تکرار می
  .مترجم همین کتاب -1صفحه  -1تفسیرگلشاهی جلد 
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آمـده   1اُم الکتـاب ي  براي اتمام فائده، حدیث دیگري را کـه در بـاره  
از رسول خدا : فرماید  عنه میرضی اهللابوهریره : کنیم است، روایت می

خداونـد تبـارك و تعـالی    «: شنیدم که فرمودنـد  صلی اهللا علیه و سلم
ام، و  ام به دو قسمت تقسیم کـرده  من نماز را بین خود و بنده: فرمودند

ام و در یک روایتی اینچنـین   ام آنچه را که بخواهد عطا نموده براي بنده
  :آمده است

  .»باشد ام می دیگر آن براي بنده نصف نماز براي من، و نصف«
ام  بنده: فرماید بگوید، خداوندمی» الحمد هللا رب العالمین«ام  هر گاه بنده

را تـالوت  » الـرحمن الـرحیم  «حمد مرا بجاي آورده است، و هر گاه 
ام مرا ثناء گفتـه اسـت، و    بنده: فرماید نماید، خداي تبارك و تعالی می

: فرماید را خواند، خداي تعالی می» دینمالک یوم ال«هر گاه نماز گزار 
» ایاك نعبد و ایاك نسـتعین «ام مرا بزرگ داشته است، و هر گاه  بنده

ام بـوده و   این بین خودم و بین بنـده : فرماید را قرائت کرد، خداوند می
و هـر گـاه بـه    . بخشـم  ام از من طلـب کنـد بـه او مـی     هر آنچه بنده

م هذّین اَنعمت علیهم غیر المغضوب علیاهدناالصراط المستقیم، صراط ال«
این حدیث را . بخشم ام هر چه خواست می رسید، براي بنده» والالضّالّین

  .اند روایت کردهاحمد و نسایی و ترمذي و ابوداود و مسلم 

                                         
1 - 1تفسیر گلشاهی جلد . ي قرآن این سوره  است از بهر آن خوانند که مادر همه: الکتاب اُم 

  مترجم همین کتاب -1صفحه 
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  الْوصیه السابِعه والْعشْرُون
  »فی فَضْلِ بعضِ سورِ الْقُرْآنِ«

لٍ  قَـالَ   صـلی اهللا علیـه و سـلم   هللاُ عنه أَنَّ رسولَ اهللاِ و عنْ أَنَسٍ رضی ا رَجـل
ابِهحنْ أَصا فُلَانُ؟ قَالَ«: می تجلْ تَزَوي    : هنْـدلَـا ع ولَ اهللا، و سـا راهللاِ یلَا و

د؟   «: ما أَتَزَوج بِه، قَالَ اهللاُ أَحـ و قُـلْ هـ کعم سلَـی، قَـالَ  : قَـالَ  »أَلَیثُلُـثُ  «: ب
ربع «:بلَی، قَالَ: قَالَ» أَلَیس معک إِذَا جاء نَصرُاهللاِ والْفَتْح؟«: قَالَ »الْقُرآنِ
ع  «: بلَـی، قَـالَ  : قَـالَ » أَلَیس معک قُلْ یا أَیها الْکَـافرُونَ؟ «: قَالَ» الْقُرْآنِ بـر
ــرآنِ ــالَ» الْقُ ــک إِذَا زلْزِ : قَ عم ســی ــأَرض أَلَ ــت الْ ــالَ» ؟لَ ــالَ : قَ ــی، قَ ــع «: بلَ بر
  .»تَزَوج تَزَوج» الْقُرْآنِ

  رواه الترمذي عن سلمه بن وردان عن أنس، و قال هذا حدیث حسن

ــاصِ      ــوره الْإِخْلَ ــلِ س ــوارِده فــی فَضْ ــثَ الْ ــرْوِي الْأَحادیِ ــده نَ ــًا للفَائ و  و إِتمام
قَرَهالْب هوراتم سی خَوالْکُرس هآی و.  

ولِ اهللاِ     سـنْ ر عـ نْـهاهللاُ ع یضنی رهعاذ بن أَنس الْجن مع وِيصـلی اهللا  و ر
فـی  قُلْ هو اهللاُ أَحد عشْرَ مرَّات بنی اهللاُ لَه بیتـاً   منْ قَرَأَ« : قَالَ علیه و سلم

نَّهابِ  » الْج نُ الْخطـَّ رُ بـمولُ اهللاِ      إِذاً : فَقَالَ ع سـولَ اهللاِ، قَـالَ ر سـا ر رُ یـتَکْث نَسـ
  .»اهللاُ أَکْثَرُ و أَطْیب«: صلی اهللا علیه و سلم

  .رواه أحمد

ا  نْهـاهللاُ ع یضر شَهائنْ عع و   الً    صـلی اهللا علیـه و سـلم   أَنَّ النَّبـی جـثَ ر عـب
فی ص ابِهحأَصقْرَأُلکَانَ ی و ،هرِیلَی سبـِ ع مخْتَتفَی هِملَات»  د اهللاُ أَحـ و قُلْ هـ« ،

 لنَّبیل کوا ذَکَرُوا ذلعجا رصلی اهللا علیه و سلمفَلَم ءشَی أَيل لُوهفَقَالَ س ،
ا،        : یصنَع ذلک؟ فَسأَلُوه، فَقَـالَ  أَنْ أَقْـرَأَ بِهـ ب أَنَـا أُحـ منِ والـرَّح فَه ا صـ أَنَّهـل
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ه  أَخْبِـرُوه   صـلی اهللا علیـه و سـلم   قَالَ النَّبـی  فَ بـحرواه البخـاري و   .»بِـأَنَّ اهللاَ ی
  .مسلم و النسائی

 نْ أَبی ذَرع و نْهاهللاُ ع یضر إِنَّ اهللاَ  «: قَـالَ  صلی اهللا علیه و سلمأَنَّ النَّبی
ــا  یهِمـطَاننِ أَعتَیبِـــای قَـــرَهالْب هــور سـ ــرْشِ،   خَــتَم الْعـ ــت ي تَحـــذ ـنْ کَنْـــزِه الـَّ مـ

اءعد قُرْآنٌ و و الها صمفَإِنَّه کُمنَاءأَب و کُماءسنَّ نوهلِّمع نَّ ووهلَّمفَتَع«.  
  .رواه الحاکم و قال صحیح علی شرط البخاري

رَینٌ   و عنْ أُبی بن کَعبٍ رضی اهللا عنه أَنَّ أَباه أَخْبرَه أَ جـ م کَـانَ لَهـ 1نَّه   یـهف
ا یمکَانَ م تمرٌ ونْقُصی هجِدفَی هداهتَع ئَهیکَه هابفَإِذَا بِد ،لَهلَی ذَات هرَسفَح ،

لَام، فَقَـالَ     : شبه الْغُلَامِ المحتَلمِ، قَـالَ  السـ ه لَیـع فَـرَد لَّم فَسـ :    ی ا أَنْـت؟ جِنـِّ مـ أَم
ده، فَـإذَا      :، قَالًجِنِّی: إِنْسی؟ قَالَ یـ لَـهفَنَاو ،كد فَنَاوِلْنی یـ    کَلْـبٍ، و د یـ هد یـ

رُهرُ شَعکَلْبٍ، فَقَالَ هذَا خَلْقُ الْجِنِّ؟ قَالَ شَع :     یهِم ا فـ الْجِـنُّ أَنَّ مـ ت مـلع قَد
 اءا جنِّی، قَالَ فَمم أَشَد ونْ ه؟ قَالَمنَـا  : بِکببفَأَح قَهدالص بتُح لَغَنَا أَنَّکب

نْکُم؟ قَـالَ  ما الَّذي یحرِزنَا : أَنْ نُصیب منْ طَعامک، قَالَ الَّتـی    : مـ ه اآلیـ ههـذ
قَرَهالْب هوراهللاُ : (فی س      وم الْقَیـ ی الْحـ و ا هـ ی     )لَـا إِلـه إِلـَّ ینَ یمسـ نْ قَالَهـا حـ مـ ،

ا     ی، فَلَمـ مسـی ی أُجِیرَ منَّا حتَّی یصبِح، و منْ قَالَها حینَ یصبِح أُجِیرَ منَّا حتـَّ
دقَ «: فَذَکَرَ ذلک لَـه، فَقَـالَ   صلی اهللا علیه و سلمأَصبح أَتَی رسولَ اهللا  صـ 

  .»الْخَبِیثُ
  .النسائی و الطبرانی بإسناد جید و اللفظ له، و ابن حبان فی صحیحهرواه 

.......................................... 

                                         
  .الجرن هو البیدر الذي یخزن فیه الطعام - 1
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  وصیت بیست وهفتم
  »هاي قرآن در فضیلت بعضی از سوره«

 صلی اهللا علیـه و سـلم  روزي رسول خدا : فرمایند رضی اهللا عنه میانس 
: اي؟ گفـت  آیا ازدواج کرده! اي فالنی: خود فرمودندبه یکی از یاران 

آن . نه به خدا یا رسول اهللا، و من چیزي ندارم که بـا آن ازدواج کـنم  
 ،دانـی؟ گفـت چـرا    را هـم نمـی   قل هو اهللا احدآیا  :فرمودندحضرت 

. آن یک سوم قـرآن اسـت   :فرمودندآن حضرت  !یا رسول اهللادانم  می
دانـی؟ چـرا،    را هم نمـی ء نصر اهللا و الفتح اذا جاآیا : سپس ادامه دادند

. آن یک چهارم قرآن است: آن حضرت فرمودند !یا رسول اهللادانم  می
چـرا،  : گفتدانی؟  را هم نمی الکافرون قل یا ایهاآیا : سپس ادامه دادند

. آن یک چهارم قرآن است: آن حضرت فرمودند !یا رسول اهللادانم  می
: دانی؟ گفت را هم نمیاذا زلزلت االرض  آیا: سپس ادامه داده فرمودند

پس برو . آن نیز یک چهارم قرآن است :فرمودند !یا رسول اهللادانم  می
از سـلمه بـن وردان   این حدیث را از تذمذي ازدواج کن، ازدواج کن، 

  .باشد این حدیث حسن می. روایت کرده و گفته استانس 
ـ    وره اخـالص و  براي تکمیل فائده احادیثی را که در حـقّ فضـیلت س

 :کنـیم  هاي پایانی سوره بقره و آیه الکرسی آمده است روایت مـی  آیه
 صلی اهللا علیـه و سـلم  رضی اهللا عنه از رسول خدا معاذ بن انس الجهنی 

را ده بـار تـالوت    »قل هو اهللا احد«هر کس : فرماید روایت کرده می
مـر بـن   پـس ع . سازد اي در بهشت براي او مهیا می کند، خداوند خانه
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در این صورت این سوره را بیشتر تـالوت  ! یا رسول اهللا: خطاب گفتند
تنها خداوند اسـت کـه   : فرمودند صلی اهللا علیه و سلمرسول خدا . کنیم

  .باید بیشتر و نیکوتر یاد شود
  .این حدیث را روایت کرده استاحمد 

 صلی اهللا علیـه و سـلم  کند، رسول خدا  روایت میعایشه رضی اهللا عنها 
فرسـتاد وي بـه هنگـام امامـت در نمـاز       1اي شخصی را به یک سرِیه

] ازنبرد[هنگامی که اصحاب   نمود، را قرائت می قل هو اهللا احدپیوسته، 
رفته و ماجرا را به  صلی اهللا علیه و سلممراجعت کردند نزد رسول خدا 

 بروید از: فرمودند صلی اهللا علیه و سلمرسول خدا . ایشان گزارش دادند
داده اسـت؟   ایشان سؤال کنید که چرا  پیوسته  این کار را انجـام مـی  

: اصحاب هنگامی که علّت آن را از وي جویا شدند، در جـواب گفـت  
من نیـز دوسـت   . ي اخالص متضمن بیان صفت پروردگار است سوره

صلی اهللا علیـه و  رسول خدا . دارم در نماز صفات خداوند را ذکر نمایم
و به ایشان بگویید که خداوند نیـز وي را دوسـت    بروید: فرمودند سلم
  .این حدیث را روایت کرده استاحمد . دارد می

روایـت کـرده    صلی اهللا علیه و سـلم رضی اهللا عنه از رسول خدا ابوذر 
ي بقره را با آیاتی به پایان رسانید که از  خداوند متعال سوره: فرماید می

پـس حتمـاً   . شیده استبه من بخ  قرار گرفته است،گنجی تحت عرش 

                                         
  .حضور نداشتند جنگی که در آن رسول خدا : سریه - 1
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آن را بیاموزید و به زنان و فرزندانتان آموزش دهید زیرا که آن آیات 
  .باشد هم نماز و هم قرآن و هم دعا می

این حدیث را روایت کرده و به شرط بخـاري صـحیح دانسـته    حاکم 
: فرمایـد  رضی اهللا عنه از پدرش روایت کـرده مـی  ابو بن کعب  .است

ر آن خرماهـاي مصـرفی خـود را ذخیـره     م که دیظرف خرمایی داشت
کمتر ] روز به روز[اما مدتّی بود آنچه که در داخل آن بود . کردیم می
پس یک شب نگهبانی دادم، شب هنگام دیدم موجـودي شـبیه   . شد می

بـه  : گوید می) کعب(راوي . شود جوان بالغ به ظرف خرما نزدیک می
تـو کیسـتی؟ انسـان    : فتمبه او گ. او سالم دادم، او جواب سالم مرا داد

او دسـتش  . دستت را به من بده: گفتم. جن هستم: هستی یا جن؟ گفت
دیدم دست او مثل دست سگ است و موهـایش هماننـد   . را به من داد
: است؟  گفـت ] زشت[آیا خلقت جنییان اینچنین : گفتم. موهاي سگ

چـه  : گفـتم . تر نیز وجـود دارد  تر و قبیح در میان جنییان، ازمن زشت
شنیدم کـه تـو صـدقه را    : چیزي تو را به این جا کشانده است؟ گفت

هایت مقـداري بـراي خـودم     م از خوراکییداري، لذا خواست دوست می
: کند؟ گفت شما محافظت می] شرّ[چه چیزي ما را از : پرسیدم. میبردار
 آیـه ، هر کـس ایـن   )لَا إِله إِلَّا هو الحی القیوم(ي بقره  اي از سوره آیه

را هنگام خواب بخواند تا صبح از شرّ ما در امان بـوده و هـر   الکرسی 
راوي . کس آن را صبح بخواند تا شب از شرّ ما در امان خواهـد مانـد  
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صـلی اهللا  زمانی که صبح شد به خدمت رسول خـدا  : گوید می) کعب(
  .رفته و ماجرا را به ایشان بازگو کردم علیه و سلم

و نسائی این حدیث را . ت گفته استخبیث راس: آن حضرت فرمودند 
. اسـت طبرانـی  لفـظ حـدیث از   . اند با اسناد قوي روایت کردهطبرانی 

  .نیز در صحیحش این حدیث را آورده استابن حبان همچنین 
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  الْوصیه الثَّامنَه والْعشْرُون
  »فَضْلُ سوره الْإِخْلَاصِ و المعوذَتَینِ«
   عـاذ بـن عبـدنْ مبٍ بـن   هللا ع یـبا قَـالَ      ح مـاهللا عنه ضـیر نْ أَبِیـه نَا  : عـاب أَصـ

فَانْتَظَ 1طَش ،هظُلْم ولَ اهللاِ وسصلی اهللا علیه و سلمرْنَا ر  بِنَا فَخَرَج لِّیصیل
وذَتَینِ حِـینَ تُ     : قُلْ، قُلْت ما أَقُـولُ؟ قَـالَ  : فَقَالَ عـالمو د اهللاُ أَحـ و قُـلْ هـ  ی و سـم

ءکُلَّ شَی یککْفثَلَاثاً ی بِحینَ تُصح«.  
  .رواه أبوداود و اللفظ له، و الترمذي و قال حسن صحیح غریب

.......................................... 
  وصیت بیست و هشتم

  »در فضیلت سوره اخالص و معوذَتَین«
نهمـا روایـت کـرده    از پـدرش رضـی اهللا ع  معاذ بن عبداهللا بن حبیب 

بـودیم تـا    صلی اهللا علیه و سـلم یک شب منتظر رسول خدا : فرماید می
رسول خـدا  . نماز جماعت را برپا داریم که باران سختی باریدن گرفت

چـه  : گفـتم : بگـو : از خانه بیرون آمده فرمودنـد  صلی اهللا علیه و سلم
ـ  : فرمودند!  صلی اهللا علیه و سلمبگویم یا رسول اهللا  ـد و قُـلْ هواهللاُ اَح 

ي کارهایت کفایت خواهد  را صبح و شب بخوان که بر همه 2معوذَتَین
روایت کرده و لفظ حدیث نیـز از ایشـان   ابوداود این حدیث را . کرد

                                         
  المطر: الطش - 1
  ... اعوذ برب الناس و قل ... قل اعوذ برب الفلق : معوذتین - - 2
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ایـن  : این حدیث را روایت کرده وگفته اسـت ترمذي همچنین . است
  .حدیث حسن و صحیح و غریب است
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  لْعشْرُونالْوصیه التَّاسعه وا
  »فی فَضْلِ المعوذَتَینِ«

ولُ اهللا   : عن عقبـه بـن عـامر رضـی اهللا عنـه قَـالَ       سـصـلی اهللا علیـه و   قَـالَ ر
قُـلْ  (و ) قُلْ أَعوذُ بِرَب الْفَلَقِ: (أَلَم تَرَ آیات أُنْزِلَت اللِّیلَه لَم یرَمثْلُهنَّ «: سلم

وذُ بِرَبالنَّاسِ أَع.(  
  .رواه مسلم و الترمذي و النسائی و أبو داود و لفظه

فَرِ، فَقـالَ     صـلی اهللا علیـه و سـلم   کُنْت أَقُوذُ بِرَسولِ اهللاِ «: قَالَ ا  «فـی السـ یـ
قُلْ (و  )قُلْ أَعوذُ بِرَب الْفَلَقِ(فعلَّمنی » عقبه أَلَا أُعلِّمک خَیرَ سورتَینِ قُرِئَتا

وذُ بِرَبفَذَکَرَ الْحدیثَ)النَّاسِ أَع ،.  
صلی اهللا علیه و بینَما أَنَا أَسیرُ مع رسولِ اهللاِ «: و فی رِوایه لأَبی داود قَالَ

رِیح و ظُلْمه شَدیده، فَجعلَ رسول اهللاِ بینَ الْجحفَه و الْأَبواء إِذْ غَشیتْنَا  سلم
اسِ «، و )أَعوذُ بِرَب الْفَلَقِ«یتَعوذُ بـِ  صلی اهللا علیه و سلم ، »أَعوذُ بِرَب النـَّ

تُه یؤُمنَا سمع و: قَالَ» تَعوذْ بِهِما، فَما تَعوذَ متَعوذٌ بِمثْلهِمایا عقْبه «ویقُولُ 
لَاها فی الصبِهِم.  

 هدلفَائإِتماماً ل دیثَ  نَرْوِيو ی  الْحـ اهللا      : اآلتـ ضـیعـن جـابر بـن عبـداهللاِ ر و
ابِرُ فَقُلْـت  «: صلی اهللا علیه و سلمرسولَ اهللاِ : قَالَ: عنهما قَالَ ا جـاقْرَأْ ی : و

وذُ بِـرَب    « و » قُلْ أَعوذُ بِـرَب الْفَلَـقِ  «: ما أَقْرَأُ بِأَبی أَنْت و أُمی؟ قَالَ قُـلْ أَعـ
  .»اقْرَأْ بهما«: ، فَقَرَأَتُهما، فَقَالَقْرَأَ بمثْلهِماو لَنْ تَ» النَّاسِ

  .رواه النسائی و ابن حبان

.......................................... 
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  وصیت بیست و نهم
  »در فضیلت معوذَتَین«

صلی رسول خدا : که گفت استرضی اهللا عنه روایت عقبه بن عامر از 
اي؟ و آن  نه نازل شده ندیـده آیا آیاتی که شبا :ندفرمود اهللا علیه و سلم

آیات قُل اعوذُ برب الفلق و قُل اعوذُ برب النّاس است که نظیـري بـر   
این حدیث را روایت ابوداود و نسائی و ترمذي و مسلم . بینی ها نمی آن

  .باشد میمسلم کرده و لفظ حدیث نیز از 
صلی اهللا علیه سول خدا در سفري از پشت سر ر: گوید میعقبه بن عامر 

! اي عقبـه : در حرکت بودم آن حضرت خطاب به من فرمودنـد  و سلم
قـل  (هـا   ها را برایت یاد دهم؟ آن سـوره  خواهی بهترین سوره آیا نمی

سپس حـدیث را ذکـر   . است) اعوذ برب الفلق و قل اعوذُ برب النّاس
  .کردند
صـلی  رسول خدا  هنگامی که به همراه: کند اینچنین روایت می ابوداود

مابین جحفه و ابواء در حرکت بـودیم، تـاریکی و بـاد     اهللا علیه و سلم
شـروع بـه    صلی اهللا علیه و سلمرسول خدا . شدیدي ما را در بر گرفت

خواندن قل اعوذُ برب   سـپس   .النّـاس کردنـد   الفلق و قل اعـوذُ بـرب
نظیـر  پیوسته به این دو سوره پناه آر که هـیچکس  ! اي عقبه: فرمودند

صـلی اهللا علیـه و   رسول خـدا  : دهد راوي ادامه می. آن را نخواهد یافت
کردنـد ایـن دو سـوره را در نمـاز قرائـت       هنگامی که امامت می سلم
: کنـیم  ي بیشتر، حدیث دیگـري را روایـت مـی    براي افاده. نمودند می
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صـلی اهللا علیـه و   رسول خدا : فرماید جابربن عبداهللا رضی اهللا عنهما می
 !یـا رسـول اهللا  پدر و مادرم فداي تو باد : گفتم! اي جابر: فرمودند سلم

الفلق و قل اعوذُ بـرب    قل اعوذُ برب :فرمودند .من سواد خواندن ندارم
. اي النّاس، آیاتی هستند که تو هیچوقـت نظیـر آن را قرائـت نکـرده    

و دایـن   :فرمودندآن حضرت . سپس من آن دو سوره را تالوت کردم
  .بخوان را پیوسته

  .این حدیث را روایت کرده استابن حبان و سنائی 
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  الْوصیه الثَّالثُون
  » صلی اهللا علیه و سلمفی إِحیاء سنِّه رسولِ اهللاِ «

    علیـه أَنَّ النَّــی اهللاُ  عنــه ــیضوف ر قَــالَ عـن عمــرو بــن عـ ــلَامالس و ــلَاهالص
ا بِلَـالُ، فَقَـالَ   «: لبِلَالِ بنِ الْحارث یوماً یـ لَمولَ اهللاِ؟ قَـالَ     : اع سـا ر یـ لَـما أَع مـ :

نَ الْـأَجرِ مثْـلُ     « مـ ي کَانَ لَـهدعب یتَتأُم نَّتی قَدنْ سم نَّها سینْ أَحم أَنَّه لَماع
منْ عمنْقُصرِ أَنْ ینْ غَیلَ بها م نِ ابم و ،شیء مورِهنْ أُجمضَلَالَه هعبِد عتَد 

        ک ذلـ نْقُص لَ بهـا لَـا یـ مـنْ ع ثْلُ آثَـامِ مـم هلَیکَانَ ع ولُهسر ا اهللاُ ورْضَاهلَا ی
ارِ النَّاسِ شیءزنْ أَوم«.  

  .رواه الترمذي و ابن ماجه و قال الترمذي حدیث حسن

ی  نروي الْحدیثَ اآلتـ هدلفائن    بـاس  عـن ابـن ع  : و إِتماماً ل عـ اهللاُ عنـه ی ضـر
منْ تمسک بِسنَّتی عنْد فَساد أُمتـی فَلَـه   « : قَالَ صلی اهللا علیه و سلمالنَّبی 

رُ مائه شَهِیدأَج«.  
 ریرَهرواه البیهقی من روایه الحسن بن قتیبه و الطبرانی من حدیث أبی عن أَبی ه

  .بأس به نه بإسناد لَارضی اهللا عنه ع

  .»فَلَه أَجرُ شَهِید«: لَّا أَنَّه قَالَإِ
.......................................... 

  وصیت سی ام
  » صلی اهللا علیه و سلمدر فضیلت احیاء سنّت رسول اهللا  «

صـلی اهللا  روزي رسول اکـرم   :فرماید رضی اهللا عنه میعمرو بن عوف 
چه چیـزي  : گفت.بدان! لاي بال :فرمودندبه بالل بن حارث  علیه و سلم

هـاي مـرا،    بدان کسی که یکی از سنّت :فرمودند !یا رسول اهللارا بدانم 
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ي  به اندازه  سنّتی که بعد از من به فراموشی سپرده شده است احیاء کند،
شـود،   اند به ایشان ثـواب داده مـی   ثواب کسانی که به آن عمل کرده

و کسی کـه بـدعتی را   . اي از ثواب آنان کاسته شود بدون این که ذره
پایه گذاري نموده و بین مردم رواج نماید، بدعتی که رضایت خداونـد  

گنـاه کسـانی کـه بـه آن عمـل      ي  به اندازه  و رسولش در آن نباشد،
اي از گنـاه   بدون این که ذره  اند، به ایشان گناه نوشته خواهد شد، کرده

. انـد  ایت کـرده روابن ماجه و ترمذي این حدیث را . آنان کاسته شود
  .باشد ترمذي گفته که این حدیث حسن  می

ابن عبـاس رضـی اهللا   . کنیم براي تکمیل فائده، حدیث زیر را ذکر می
کسـی  : فرماید روایت کرده می صلی اهللا علیه و سلمعنه از رسول اکرم 

که در وقت فساد امت من به سنّت من چنگ زند، پاداش صد شهید به 
و حسـن بـن قتیبـه    این حدیث را از طریـق  قی بیه. او داده خواهد شد

ها عاري  که اسناد آن. اند روایت کردهابی هریره نیز از حدیث طبرانی 
بیهقی پایان حـدیث  . باشد و ترسی در آن نیست از هر گونه اشکال می

  .پاداش شهید به او داده خواهد شد: را چنین آورده است
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  نَالْوصیه الْحادیه و الثَّلَاثُو
  »فی الزُّهد فی الدنْیا« 

    يداع السـ دع ـ عن أَبی الْعباس سهل بـن سـضقَـالَ  ر اهللاُ عنـه لٌ   : ی جـر اء جـ
ا  : فَقَـالَ  صلی اهللا علیه و سـلم إِلی النَّبی  لٍ إِذَا     یـ مـلَـی علَّنـی عولَ اهللاِ، د سـر

اس، فَ عملْتُه أَحبنی اهللاُ و أَحبنی  ک اهللاُ، و     «: قَـالَ النـَّ بـحا ینْیفـی الـد د هـإِز
النَّاس کبحالنَّاسِ ی نْدا عیمف دهاز«.  

  .حدیث حسن رواه ابن ماجه و غیره بأسانید حسنه

ولِ اهللا   نا رسـدسی دهی فی زنروي الْحدیِثَ الْآت صـلی اهللا  و إِتماماً للفائده
ــام : عــن عبــداهللا بــن مســعود رضــی اهللا عنــه قَــالَ : فــی الــدنْیا علیــه و ســلم نَ
قَد أَثَّرَ فی جنْبِه، فَقُلْنَا  علَی حصیرٍ فَقَام و صلی اهللا علیه و سلمرسولُ اهللاِ 

ما لی وللدنْیا، ما أَنَا فی الدنْیا « : یا رسولَ اهللاِ لَوِ اتخَذْنَا لَک وِطَاء، فَقَالَ
  .»تَرَکَها کَرَاکب استَظَلَّ تَحت شَجرَه ثُم راح و إِلَّا

  .رواه الترمذي و قال حدیث حسن صحیح

  .والْحدیثُ اآلتی یحثُّنَا علَی الزُّهد فی الدنْیا
   ی ولَ اهللاِ     عن عبید اهللا بـن محصـن الْخطمـ سـأَنَّ ر اهللا عنـه ضـیصـلی اهللا  ر

ده، عنْـده   م«: قَالَ علیه و سلم سـفی ج افیعم ،رْبِهناً فی سآم نْکُمم حبنْ أَص
  .»حیزَت لَه الدنْیا بِحذَافیرِها قُوت یومه، فَکَأَنَّما

  .رواه الترمذي و قال حدیث حسن غیریب

هاهللا عنه فی الْقَناع جابر رضی ي رواهالْحدیث الَّذ نروي کذلک و:  
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 وِيــال  ر ــالَ النَّبــی : عــن جــابر رضــی اهللاُ عنــه ق :  صــلی اهللا علیــه و ســلم قَ
» هالٌ -کَنْزٌالْقَنَاعم درو قَد فْنَـی  -ورواه البیهقـی                     . »لَا ی

  .فی کتاب الزهد
  وصیت سی و یکم

  »گیري از دنیا در کناره«
شخصی نـزد   :رمایدف رضی اهللا عنه میابوالعباس سهل بن سعد الساعدي 

عملی را بـه  ! یا رسول اهللا: آمد و گفت صلی اهللا علیه و سلمرسول خدا 
من نشان دهید که هر گاه آن را انجام دهم، هم خداونـد متعـال و هـم    

از آنچـه کـه در دنیـا    : آن حضرت فرمودنـد . مردم مرا دوست بدارند
و از گیري کن تا خداوند ترا دوسـت داشـته باشـد،     وجود دارد، کناره

  .آنچه که نزد مردم است دوري کن تا مردم نیز ترا دوست داشته باشند
  .اند و غیره با اسناد صحیح روایت کردهابن ماجه این حدیث را 

صـلی اهللا علیـه و   براي افاده بیشتر، حدیثی را در مورد زهد رسـول اهللا  
روزي : فرماینـد  رضی اهللا عنه مـی عبداهللا بن مسعود . کنیم ذکر می سلم

. بـر روي حصـیري خوابیـده بودنـد     صلی اهللا علیه و سـلم سول خدا ر
هنگامی که از خواب برخاستند، دیدیم که حصیر بر پهلوي مبارك آن 

اجـازه بفرمائیـد برایتـان    ! یا رسول اهللا: میگفت. حضرت اثر گذاشته بود
من دنیا را چه کنم؟ من در ایـن دنیـا   : فرمودند. تشک نرمی تهیه کنیم

ي درختـی اسـتراحت    اي هستم که اندك مدتی زیر سایه همانند سواره
  .کند کرده و سپس آن را ترك می
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 و این حدیث را روایت کرده و گفته است که حـدیث حسـن  ترمذي 
  .باشد صحیح می

عبیـداهللا بـن محصـن    . کند حدیث زیر ما را به زهد در دنیا تشویق می
 یـه و سـلم  صـلی اهللا عل رسـول خـدا   : فرماید رضی اهللا عنه میالخطمی 
مـان  کسی که صبح به پا خیزد در حالی که قلـبش پـر از ای   :فرمودند

و روزیی داشته باشد ) سالمتی جسم(بوده و بدنش از بالها به دور باشد 
که بتواند با آن ارتزاق نماید، گویا دنیا را با تمام نعماتش صاحب شده 

حدیث حسـن  : این حدیث را روایت کرده و گفته است ترمذي . است
رضـی اهللا عنـه در حـقّ قناعـت     جابر حدیثی را که . باشد و غریب می

رسـول  : کند رضی اهللا عنه روایت میجابر : کنیم روایت کرده ذکر می
قناعت گنج بـی پایـانی اسـت کـه     : فرمودند صلی اهللا علیه و سلمخدا 

در کتـاب  بیهقی این حدیث را . شود رود و نابود نمی هرگز از بین نمی
  .ستآورده االزهد 
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  الْوصیه الثَّانیه و الثَّلَاثُون
  »الْجوار من النار«

قَالَ لی النَّبی علیه الصلَاه : عن الْحارث بن مسلم التمیمی رضی اهللاُ عنه قَالَ
ــلَام الســاسِ  «: و ــنَ النَّ أَحــداً م ــم ــلَ أَنْ تُکَلِّ ــلْ قَب ــبح فَقُ الص تــلَّی إِذَا ص : ــم اللَّه

ک کَتَـب لَـک اهللاُ       ذلـ ک مـونْ ی مـ تإِنْ م فَإِنَّک ،رَّاتم عبنَ النَّارِ سأَجِرْنی م
داً   أَحـ م اسِ،    جِواراً منَ النَّارِ، و إِذَا صلَّیت المغْرِب فَقُلْ قَبلَ أَنْ تُکَلـِّ نَ النـَّ مـ

ک کَتَـب اهللاُ لَـک     اللَّهم أَجِرْنی منَ النَّارِ سبع مرَّات، فَ لَتـنْ لَی مـ تإِنْ م إِنَّک
  »جِواراً منَ النَّارِ

  .رواه النسائی و هذا لفظه
  وصیت سی و دوم

  »در امان بودن از آتش جهنّم«
رسول : رضی اهللا عنه روایت است که گفتحارث بن مسلم التمیمی از 

را مـاز صـبح   هنگـامی کـه ن  : به من فرمودند صلی اهللا علیه و سلمخدا 
ا قبل از این که با کسی سخن بگویی، هفت بـار ایـن دعـا ر   خواندي، 

مرا از آتش جهنم نجـات  «، پروردگارا، »نَ النَّارِاَللّهم أَجِرْنی م«: بخوان
، خداوند تو را از آتـش جهـنم محفـوظ    وفات یافتیاگر آن روز  »بده

ـ . خواهد داشت ن کـه بـا   و هنگامی که نماز مغرب خواندي قبل از ای
پروردگارا، مرا از آتش «: کسی سخن بگویی، این دعا را هفت بار بگو

اگر در آن شب فوت کنی خداوند نجـات از آتـش   » جهنم نجات بده
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ایـن حـدیث را روایـت کـرده     نسائی . گرداند دوزخ را بر تو الزم می
  .است
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هیصالثَّلَاثُون الْو و ثَهالثَّال  
»لِ الْجنْ أَهلٌ مجرنَّه«  

 ا أَتَی النَّبِیرَابِیأَنَّ أَع ،نْهاهللا ع ضیر رَیرَهنْ أَبی هصـلی اهللا علیـه و سـلم   ع 
 بد اهللاَتَع«: یا رسولَ اهللاِ دلَّنی علَی عملٍ إِذَا عملْتُه دخَلْت الْجنَّه، قَالَ: فَقَالَ
لَ   لَا تُ الصـ یم تُقـ ئاً، وشَـی بِه شْرِك     و ،فْرُوضَـهالم ی الزَّکَـاهتُـؤْت و ه کْتُوبـالم اه

أَنقص منه، ه لَا أَزِید علَی هذَا و لَا والَّذي نَفْسی بِید: قَالَ» تَصوم رمضَانَ
 لَّی قَالَ النَّبیا ولٍ      «:  صلی اهللا علیه و سلمفَلَم جـنْظُـرَ إِلَـی رأَنْ ی رَّه نْ سـ مـ

نْ أَهنْظُرْ إِلَی هذَامفَلْی نَّهلِ الْج«.  
  .رواه البخاري و مسلم

  وصیت سی و سوم
  »مردي که از اهل بهشت است«

روزي یـک اعرابـی نـزد رسـول      :فرمایـد  رضی اهللا عنه مـی ابوهریره 
عملی برایم نشان ! یا رسول اهللا: پس گفت. آمد صلی اهللا علیه و سلمخدا

خداوند را عبادت کـن و   :فرمودند. مبده تا با انجام آن وارد بهشت شو
هرگز چیزي را به او شریک مگیر، نمـاز فـرض شـده را اداء کـن و     

اعرابـی  . ي ماه رمضـان بـه جـا آر    زکات فرض شده را بپرداز و روزه
قسم به خدایی که جانم در اختیار اوست، هرگز از ایـن زیـاده   : گفت

. ا تـرك کـرد  هنگامی اعرابی آن جا ر. نکرده و از آن نخواهم کاست
مـرد  کسی که مشتاق دیـدار  : فرمودند صلی اهللا علیه و سلمرسول خدا 

  .نظر بیافکندبهشتی است به این اعرابی 
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  .اند این حدیث را روایت کردهمسلم و بخاري 
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  الْوصیه الرابِعه و الثَّلَاثُونَ
»هخَارتاالس لَاهص«  

اهللاُ عنهم ضیاهللاِ ر ولُ اهللاِ : ا قَالَعن جابر بن عبدسصلی اهللا علیه کَانَ ر
تخَاره فـی    و سلم نَا االسـلِّمعنَ الْقُـرآنِ        ی مـ هور نَـا السـلِّمعا ی ا کَمـ ورِ کُلِّهـالْـأُم
رِ الْفَرِیضَـه ثُـم لْیقُـلْ      إِذَا هم أَحدکُم«: یقُولُ نْ غَیـ نِ مـتَیکْعر رْکَعرِ فَلْیبِالْأَم: 

تَخإِنِّی أَس ماللَّهرتَقْدأَس و کلْمبِع یرُك     کنْ فَضْـل مـ أَلُک أَسـ و کتربِقُـد ك
ام فَإِنَّک تَقْدر و لَا أَقْدر و تَعلَم و لَا أَعلَم و أَنْت  الْعظیمِ م    علـَّ وبِ، اللَّهـ الْغُیـ

أَو  -مرَ خَیرٌ لی فی دینی و معاشی و عاقبه أَمرِيإِنْ کُنْت تَعلَم أَنَّ هذَا الْأَ
ی   -عاجِلِ أَمرِي و آجِله: قَالَ لـ رْهسی وِ یل هرفَاقْد    یـهی ف لـ ارِك بـ إِنْ  .ثُـم و

رِي أَ  أَمـ هباقع ی واشعم ینی وی فی درَ شَرٌّ لأَنَّ هذَا الْأَم لَمتَع قَـالَ کُنْت و :
ــه آجِل ــري وــلِ أَم ــرَ   -فــی عاجِ ی الْخَیلرــد ــرِفْنی عنْــه واقْ اصنِّــی وع ــرِفْه فَاص
نی بِهضأَر ثُ کَانَ ثُمیح .تَهاجی حمسی قَالَ و«.  

  .رواه البخاري و أبوداود و الترمذي

اص رضـی اهللاُ      و إِتماماً للفَائده نروي الْحدیثَ الْوارِد عن سعد بـن أَبـی وقـَّ
ــالَ  ــولُ اهللا  : عنــه قَ ســالَ ر ــنِ آدم  «:  صــلی اهللا علیــه و ســلم قَ اب هادــع ــنْ س م

  .»استخَارتُه اهللاَ عزَّوجلِّ
  .رواه اإلمام أحمد و أبویعلی و الحاکم

وزاد : تَرْکُه مابنِ آد هقْونْ شم اهللاِو هتخَارقَالَ» اس صحیح اإلسناد: و.  

.......................................... 
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  وصیت سی و چهارم
  »در مورد نماز استخاره«

صلی اهللا علیه و رسول خدا : فرمایند می مارضی اهللا عنهجابر  بن عبداهللا 
آموختنـد، در همـه کارهـا     هاي قـرآن را مـی   همانگونه که سوره سلم

هر گاه مشکلی براي شما پیش : مایندفر استخاره را نیز آموزش داده می
اللَّهم  «: اداء کرده سپس این دعا را بخواند] نافله[آمد دور رکعت نماز 

 ........ نی بِـهضپروردگارا من از علمت و قـدرتت طلـب خیـر    «»  أَر
زیـرا کـه مـن    . نمـایم  کرده از فضل بی کرانت طلب خیر و نیکی می

ي نهـان و   عالم و توانـایی و همـه  عاجز و ناتوان و جاهل هستم و تو 
دانی که این کار در دیـن و   پروردگارا، هر گاه می. دانی ها را می غیب

مقدر فرما و آن  رادنیا و معاش و عاقبت کارم به صالح من است، آن 
دانـی   اما اگر مـی . را برایم آسان گردان و آن را برایم مبارك بگردان

عاقبت کارم برایم شرّ است، آن  که این کار در دین و دنیا و معاش و
را از من دور گردان و مرا نیز از آن روي گردان کن، و به جـاي آن  

سپس ازدرگـاه  . »خیر و نیکی برایم مقدر فرما و مرا به آن راضی کن
  .خداوند متعال حاجت خود خواسته شود

  .اند و ترمذي این حدیث را روایت کردهابوداود و بخاري 
رضـی اهللا عنـه   سعد بن ابی وقاص حدیثی را که  از  براي اتمام فائده،

از  )رضی اهللا عنـه (سعد بن ابی وقاص : کنیم روایت شده است ذکر می
از سعادت و : فرمایند روایت کرده می صلی اهللا علیه و سلمرسول اکرم 
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ي امور به خداوند عزّوجلَّ اسـتخاره   هاست که در همه خوشبختی انسان
  .کند

: افزاید راوي می. اند روایت کردهحاکم و ابویعلی و  احمداین حدیث را 
هاست که استخاره بـه خداونـد متعـال را     و از شقاوت و بدبختی انسان

  .اسناد صحیح. ترك نماید
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سهالْخَام هیصالثَّلَاثُون الْو و  
  »دعاء لتَفْرِیجِ الْهم و الْغَم بإِذْنِ اهللاِ«

 رواهم انیهبنْ األَص   و لفظُـه ،اهللاُ عنـه ی ضـأَنسٍ ر یثدح :  صـلی  أَنَّ النَّبـی
م تَـدعو   «: قَالَ اهللا علیه و سلم هـأَو غَم کابإِذَا أَص اءعد کلِّملی، أَلَا أُعا عی

لِّ رکْع  : و یفَـرَّج عنْـک  بِه ربک فَیسـتَجاب لـک بِـإِذْنِ اهللاِ     صـأْ و تَـینِ و  تَوضـَّ
ــؤْمنینَ      لمل و ــک نَفْسرْ لــتَغْف اسو ــک ــی نَبِی ــلِّ علَ صو ــه ــنِ علی احمــد اهللاَ و أَثْ

کَانُوا فیه یخْتَلفُونَ، لَا  اللَّهم أَنْت تَحکُم بینَ عبادك فیما: والْمؤْمنات، ثُم قَُلْ
ــی الْعظــ   لــا اهللاُ الْع ــه إِلَّ ــبحانَ اهللاِ رب    إِل س ،ــرِیم ــیم الْکَ لــا اهللاُ الْح ــه إِلَّ ــا إِل یم، لَ

الْعظیمِ الْحمد هللاِ رب الْعالَمینَ، اللَّهم کَاشف السموات السبعِ و رب الْعرْشِ 
ر ،كوعضْطَرِّینَ إِذَا دالم هوعد جِیبم مالْه فَرِّجم االْغَمنْیمنَ الدح  رَهالْآخو

   احنَج ا وهقَضَـائب هتی هـذاج نی فی حـمحا فَارمهیمحرتُ  و ه مـحا ر ینـی  هـغْن
اكونْ سم همحنْ ربها ع«.  

: عن ابن عباس رضی اهللاُ عنهما قَالَ: و إِتماماً للفَائده نَرْوِي الْحدیثَ اآلتی
ــولُ ســـلم اهللاِ  قَـــالَ ر ــلی اهللا علیـــه و سـ ــلَام  «: صـ السـ ــلُ علیـــه ــاءنی جِبرِیـ جـ

: إِذَا نَزَلَ بِک أَمرٌ منْ أَمرِ دنْیاك فَقَدمهنَّ، ثُم سلْ حاجتَک: بِدعوات، فَقَالَ
اتموالس یعدا بی  رِیخَ الم ا صـالْإِکْرَامِ، یلَالِ واذَا الْجضِ، یالْأَرینَ،  ورِخ تَصـس

وه   یا غیاثَ  عـد جِیـبا مینَ، یمالرَّاح محیِا أَر ،وءالس فا کَاشینَ، یِیثتَغسالم
  .»بِک أُنْزِلُ حاجتی، و أَنْت أَعلَم بها فَاقْضهاالمضطَّرِّینَ، یا إِله الْعالَمینَ، 

  .رواه األصبهانی و له شواهد کثیره
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  سی و پنجم وصیت
  »به اذن پروردگار دعاء براي گشایش غصه و اندوه«
رسول : فرماید رضی اهللا عنه حدیثی را روایت کرده میانس از اصبهانی 

خواهم دعایی برایت یاد  می! اي علی :فرمودند صلی اهللا علیه و سلمخدا 
دهم که هر گاه غصه و اندوهی بر تو آیـد آن را بخـوانی تـا بـه اذن     

. هـا برطـرف گـردد    دعایت مستجاب شده مشکالت و ناراحتیخداوند 
وضوء بگیر و دو رکعت نماز بخوان، سپس بر خداوند حمد و ثنا گوي 

سپس براي خود و جمیع . درود فرست صلی اهللا علیه و سلمو بر رسول 
  !پروردگـارا : سپس این دعاء را بخـوان . مؤمنین و مؤمنات استغفار کن

لَـا  . کنـی  ها قضاوت می پیدا کنند تو بین آنهر گاه بندگانت اختالفی 
فقط تـو بزرگـوار و   . نیست خدایی جز تو....... ،إِله إِلَّا اهللاُ العلی العظیم

 هسـتی، پروردگـارا، تـو    عظیم هستی، فقط تو مهربـان و سـخاوتمند  
هـا و   ي عیـب  عظیم هستی و از همه ها و صاحب عرش صاحب آسمان

یی کـه مالـک جهانیـان اسـت،     نقائص پاك ومنزّهی، حمد بـر خـدا  
بري، اي  ها را از بین می گشایی و اندوه هارا می اي که غصه! پروردگارا

تو رحمان و رحیم دنیا و آخرت  کنی،  که دعاي محتاجان را اجابت می
هستی، در این حاجتی که دارم رحمی به من کن و حاجتم را بـرآورده  

  .نیاز باشمساز، و به من لطفی نما تا از لطف سایرین بی 
  :کنیم فائده حدیث دیگري را نیز روایت میبراي اتمام 



                 90 صفحه                                                  صلی اهللا علیه و سلم من وصایا الرّسول

 صلی اهللا علیه و سـلم رسول خدا : فرمایند رضی اهللا عنهما میابن عباس 
هـر   :فرمودنـد جبرئیل علیه السالم با چند دعا پیش من آمد و : فرمودند

گاه مشکلی از مشکالت دنیا بر شما آید، ایـن دعـا را بخـوان سـپس     
یا بدیع السموات «: دعاء اینچنین است. د را از خداوند بخواهحاجت خو

اي  ها و زمین را بـه گونـه   اي که آسمان! پروردگارا« »فَاقْضها....... و 
اي، اي صـاحب جـالل و اکـرام، اي کـه بـه داد       شگفت خلق کـرده 

رسی، اي که فریادرس نیازمندان هستی، اي که مشـکالت    دردمندان می
ترین مهربانان، اي که دعاء درمانـدگان را   بري، اي مهربان را از بین می

کنی، اي پروردگار جهانیان، براي حاجتی به درگاهت آمدم  اجابت می
خـواهم آن را بـرایم بـرآورده     دانی، از تـو مـی   که تو آن را بهتر می

  .»سازي
  .این حدیث را روایت کرده استاصبهانی 

  .این حدیث نظائر بسیاري دارد
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یصالثَّلَاثُونَالْوو هسادالس ه  
  کثره السجود یدخلک الجنه

راسٍ  نْ أَبی فـولِ اهللاِ          ع سـمِ رخـاد اهللا عنْـه ی ضـر لمی بـن کَعـب األَسـ ه ربِیعـ
صلی کُنْت أَبِِیت مع رسولَ اهللاِ : و منْ أَهلِ الصفَّه قَالَ صلی اهللا علیه و سلم

لْنی «: فَقَالَ لییه بِوضُوئه و حاجته، فَآت اهللا علیه و سلم سـ « فَقُلْـت :  أَلُک أَسـ
ه، فَقَـالَ   ک  «: مرَافَقَتَک فی الْجنـَّ رَ ذلـ غَیـ قَـالَ   » أَو ،ذَاك و هـ نِّی  «: قُلْـتفَـأَع
ودجالس بِکَثْرَه کلَی نَفْسع«.  

  .رواه مسلم

..........................................  
  وصیت سی و ششم

  »کند ي بسیار، تو را وارد بهشت می سجده«
صـلی  رضی اهللا عنه، خادم رسـول خدا ابوفراس ربیعه بن کعب االسلمی 

شـبی  : کند که گفت و یکی از اصحاب صفّه روایت می اهللا علیه و سلم
بودم و آبـی بـراي    صلی اهللا علیه و سلمبه همراه حضرت رسول اکرم 

آن . ا ساخته و نیازهـاي ایشـان را بـرآورده سـاختم    وضوء ایشان مهی
خواهم در بهشت همراه  می: گفتم! چیزي از من بخواه: حضرت فرمودند

نـه فقـط همـین را    : گفـتم » چیز دیگري نیز بخواه«: فرموند. تو باشم
پس در این صورت با کثـرت سـجده، خـودت را    : فرمودند. خواهم می

  .یاري کن
  .ده استاین حدیث را روایت کرمسلم 
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  الْوصیه السابِعه و الثَّلَاثُونَ
  »فی إِطْعامِ الطَّعامِ و إِفْشَاء السلَامِ و قیامِ اللَّیلِ«

قُلْت یا رسولَ اهللاِ إِنِّی إِذَا رأَیتُک طَابت : عن أَبی هریره رضی اهللاُ عنه قَالَ
» کُلٌّ شَیء خُلقَ منَ الماء«: نی عنْ کُلِّ شَیء، قَالَنَفْسِی، و قَرَّت عینی، أَنْبِئْ

 لْتُهمإِذَا ع ءی بِشَیأَخْبِرْن قَـالَ فَقُلْت ،نَّهالْج خَلْتأَفْـشِ    «: د و ،ام مِ الطَّعـ أَطْعـ
  .»جنَّه بِسلَامٍالسلَام، وصلِ الْأَرحام، وصلِّ بِاللَّیلِ والنَّاس نیام، تَدخُلِ الْ

  .رواه أحمد و ابن أبی الدنیا و ابن حبان فی صحیحه و اللفظ له

دلفائإِتماماً ل هوییثَ اآلتادنَروي األَح ه:  
 صلی اهللا علیه و سـلم عنْ مالک األَشْعري رضی اهللاُ عنه عن النبی  -األَول
ا   إِنَّ فی الْجنَّه غُرَفاً یرَي ظَ«: قَالَ هـناطنْ ب ا مـرُها  اه نُهـاطا   و ب رِهـنْ ظَاه مـ

امین النَّاسلِ ولَّی بِاللَّیص و ،لَامأَفْشَی الس و ،امالطَّع ممنْ أَطْعا اهللاُ لهدأَع«.  
  .رواه ابن حبان فی صحیحه

ولَ اهللاِ  : جابر رضی اهللاُ عنه قَالَعنْ  -الثَّانی سـر تعم صـلی اهللا علیـه و    سـ
نْ   «: یقُولُ سلم راً مـ أَلُ اهللاَ خَیـسی ملسلٌ مجا رقُهافولَا ی هاعلِ لَسإِنَّ فی اللَّی

 رَهاآلخ ا ونْیرِ الدلّاأَمالَهکُلَّ لَی کذَل ا واهإِی طَاهإِع«.  
  .رواه مسلم

یرِ عنْ أَبی مالک األَشْعرِي رضی اهللاُ عنه وروي الطَّبرَانی فی الْکَبِ -الثَّالثُ
تَیقظُ مــنْ    «:  صـلی اهللا علیـه و ســلم  اهللاِ  رســولُ: قَـالَ : قَـالَ  ســـلٍ یجنْ ر ا مـ مـ

انِ فـی        قُومـفَی ،ا المـاء هِهـجفـی و نَضَـح ما النَّوهفَإِنْ غَلَب رَأَتَهظُ اموقلِ فَیاللَّی
  .»یذْکُرَانِ اهللاَ عزَّ وجلَّ ساعه منَ اللَّیلِ إِلَّا غُفرَ لَهمابیتهِما فَ



                 93 صفحه                                                  صلی اهللا علیه و سلم من وصایا الرّسول

ما قَالَ -الرابِعاهللاُ عنه یضاس ربنِ عنِ ابع وِيرولُ: وسرَنَا رصـلی  اهللاِ  أَم
لَاه اللَّیلِ و علَیکُم بِص«: بِصلَاه اللَّیلِ ورغَّب فیها حتَّی قَالَ اهللا علیه و سلم

هکْعر لَو«.  
  .رواه الطبرانی فی الکبیر و األوسط

.......................................... 
  وصیت سی و هفتم

  »فضیلت اطعام و ترویج سالم و قیام شبانه«
صلی روزي  به حضرت رسول اکرم : فرماید رضی اهللا عنه میابوهریره 

نگـرم قلـبم شـاد     هر گاه شما را می! ول اهللایا رس: گفتم اهللا علیه و سلم
آگاه کن مرا از هر ] کنم خواهش می[یاد،  گشته و دیدگانم آرامش می

: گفتم. همه چیزها از آب خلق شده است: آن حضرت فرمودند. چیزي
عملی را به من نشان دهید تا با انجـام آن داخـل بهشـت    ! یا رسول اهللا

ي رحم کـن   سالم را رواج ده و صلهبه مردم طعام بده و  :فرمودند. شوم
اند به جا آر که به سـالمت وارد   و نماز شب را آن گاه که مردم خفته

در ابن حبـان  و ابن ابی الدنیا و احمد این حدیث را . بهشت خواهی شد
  .اند و لفظ حدیث نیز از اوست صحیحشان آورده

  :کنیم براي اتمام فائده احادیث زیر را روایت می
 صلی اهللا علیه و سلمرضی اهللا عنه از نبی اکرمالک االشعري ابی ماز  -1

براستی در بهشت اتاقی است ظـاهر آن از  «: روایت است که فرمودند
آن را . شود و بـاطن آن از ظـاهر آن نمایـان اسـت     باطن آن دیده می
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کند و در  دهد و سالم را رواج می کسی که طعام میبراي خداوند متعال 
  .»خواند آماده کرده است اند نماز می م در خوابشب در حالی که مرد

  .آن را در صحیحش روایت کرده استابن حبان 
 صـلی اهللا علیـه و سـلم   از رسول خدا : فرماید رضی اهللا عنه میجابر  -2

اي وجـود دارد کـه    در میان ساعات هر شب، لحظه: شنیدم که فرمودند
و دنیوي خـود  هر گاه کسی با آن ساعت مواجه شده و در امور دینی 

از درگاه خداوند نیازهاي خود را بطلبد، خداوند قطعـاً حاجـات وي را   
  .این حدیث را روایت کرده استمسلم . سازد برآورده می

از ابـی مالـک االشـعري روایـت کـرده      المعجم الکبیر در طبرانی  -3
هر گـاه شخصـی از   : فرمودند صلی اهللا علیه و سلمرسول اهللا : فرماید می

و اگـر خـواب بـر    . ار شده و همسرش را نیز بیـدار نمایـد  خواب بید
سپس . همسرش غلبه کند با پاشیدن آب بر صورتش وي را بیدار نماید

با یاد و ذکر خداوند هر دو، شب را سپري نمایند قطعاً خداوند گناهان 
  .نماید آن دو را مغفرت می

لیـه و  صـلی اهللا ع رسول خدا : فرماید می مارضی اهللا عنهابن عباس  -4
در مورد خواندن نماز شب آنچنان ما را تشویق کردند کـه حتّـی    سلم

  .نماز شب را بخوانید اگر چه یک رکعت باشد: فرمودند
این حدیث را روایت کرده المعجم االوسط و المعجم الکبیر در طبرانی 

  .است
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  الْوصیه الثامنَه و الثَّالثُونَ
  »فی إِطْعامِ الْجارِ«

ولَ اهللاِ  : قَـالَ : بی ذَر رضی اهللاُ عنه قَالَو عنْ أَ سـصـلی اهللا علیـه و سـلم   ر  :
»جِیرَانَک داهتَع رَقَ، ورِ المفَأَکْث خْتإِذَا طَب ا ذَرا أَبی«.  

  .رواه مسلم

 قَالَ و لَه هی صلی اهللا علیه و سلمإِنَّ خلیلی :فی رِواینَ «: قَالَ ل نَّ مـعلَا تَد 
إِلَّا فَعلْتَه، فَإِنْ لَم تَقْدرعلَیه فَکَلِّمِ النَّاس و أَنْت إِلَیهِم طَلیقٌ،  المعرُوف شَیئاً

ــا       نْهـم مهــب فَأَصـ ــک جِیرَانـل ــرف ــا، و اغْـ هـاءر مــأَکْث ــه فَـ ــت مرَقَـ و إِذَا طَبخْـ
رُوفبمع«.  

  .ارابن  النج
..........................................  

  وصیت سی و هشتم
  »در اطعام به همسایه«

: فرمودند صلی اهللا علیه و سلمرسول خدا  :فرماید رضی اهللا عنه میابوذر 
هر گاه غذا پختـی غـذاي بیشـتري پخـت کـن و پیوسـته       ! اي ابوذر

  .این حدیث را روایت کرده استمسلم . همسایگانت را دریاب
دوست و رفیقم : رضی اهللا عنه آمده استو در روایت دیگري از ابوذر 

چیزي از کـار نیـک تـرك    : فرمودند صلی اهللا علیه و سلمرسول خدا 
اگر . مکن مگر این که آن را انجام دهی، پیوسته به دیگران نیکی کن

قادر به نیکی و احسان نیستی، پس با مردم گشاده رو و خـوش زبـان   



                 96 صفحه                                                  صلی اهللا علیه و سلم من وصایا الرّسول

بیشتر کن ومقـداري  پختی، آب آن ] در خانه[هر گاه آبگوشت . باش
  .از آن غذا را به همسایگانت بده

  .این حدیث را روایت کرده استابن النجار 
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  الْوصیه التَّاسعه و الثَّلَاثُون
  »فی حب المساکینِ«

 صلی اهللا علیه و سلمخَلیلی محمد أَوصانی : عنْ أَبی ذَر رضی اهللاُ عنه قَالَ
  :بِسبعٍ

  .نْظُرَ إِلَی منْ هو أَسفَلَ منِّی و لَا أَنْظُرَ إِلَی منْ هو فَوقیأَنْ أَ -1
2- نُوأَنْ أَد ینَ واکساَلم بأَنْ أُح ومنْهم 
 .رحمی و إِنْ قَطَعونی و جفُونی أَصلَو أَنْ  -3
 .و أَنْ أَقُولَ الْحقَّ و إِنْ کَانَ مرا -4
5-  أَنْ لَا أَخَاف مٍولَائ همفی اهللاِ لَو. 
 .شَیئاً لَا أَسأَلَ أَحداًو أَنْ  -6
 .و أَنْ أَستَکْثرَ منْ لَا حولَ و لَا قُوه إِلَّا بِاهللاِ فَإِنَّها منْ کُنُوزِ الْعرْشِ -7

  .رواه أحمد و الطبرانی

.......................................... 
  وصیت سی و نهم

  »یانابینو در دوستی«
صـلی اهللا  دوست و رفیقم حضرت محمد  :فرماید رضی اهللا عنه میابوذر 

  :مرا به هفت چیز توصیه فرموده است علیه و سلم
تر از خود بنگرم و به افـرادي کـه بـاالتر از     این که به افراد پایین -1

  :گفتکی رود .خود قرار دارند ننگرم
  به روز نیک کسان گفت تا تو غم نخوري
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  سا که به روز تو آرزومند استبسا ک
این که بینوایان را پیوسته دوسـت و همیشـه خواسـتار دوسـتی و      -2

  .نزدیکی با ایشان باشم
ي رحم را ترك نکنم اگر چه مرا ترك کـرده یـا در    این که صله -3

  .حقّم ستم کرده باشند
  .این که بگویم حقّ را اگر چه تلخ باشد -4
  .جوئی مالمتگران نترسمدر راه خدا، هیچگاه از غیب  -5
  .این که از کسی چیزي طلب نکنم -6
را زیاده کنم چـون کـه آن از   » ال حولَ و ال قوه الّا باهللا« این که  -7

  .شود هاي عرش حساب می گنج
  .روایت کرده استطبرانی و احمد این حدیث را 
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  الْوصیه الْأَربعونَ
  »تَعرِیف الْفَقْر«

قَالَ و عن أَبی ذَر اهللاُ عنه یضی : قَالَ: رولَ اهللاِ لسصلی اهللا علیه و سلمر :
« : قُلْت نَعم یا رسولَ اهللاِ، قَالَ» یا أَبا ذَر أَتَرَي أَنَّ کَثْرَه المالِ هو الْغنی؟«

و الْفَقْـرُ؟    ال هـ المـ قلَّه ولَ اهللاِ، قَـالَ     » و سـا ر یـ م نَعـ ا  إِنَّ«: قُلْـت نـی   مـنـی غالْغ
نَ      فَقْرُ الْقَلْبِ و منْ کَانَ الْغنی فی قَلْبِه الْقَلْبِ، والْفَقْرُ مـ ی ا لَقـ مـ ضُـرُّهفَلَا ی

یضُـرُّ  الدنْیا، و منْ کَانَ الْفَقر فی قَلْبِه فَلَا یغْنیه ما أَکْثَرَ منَ الـدنْیا و إِنمـا   
  .»نَفْسه شُحها

  .ابن حبان فی صحیحه رواه
  وصیت چهلم

  »در تعریف فقر« 
خطـاب   صلی اهللا علیه و سـلم رسول خدا  :فرماید رضی اهللا عنه میابوذر 

همان کثـرت مـال   ، غنیکنی که  آیا فکر می! یا اباذر: به من فرمودند
دوبـاره    !بلـی، یـا رسـول اهللا   : دنیا و زیاد بودن دارایی اسـت؟ گفـتم  

یـا  بلی، : کم بودن مال دنیاست؟ گفتم فقر،که  کنی گمان می: فرمودند
نی قلـب  غ نی،غنه چنین نیست، بلکه : آن حضرت فرمودند !رسول اهللا
کسی که در قلبش غنی است، هر گـاه از  . فقر قلب است فقر،است و 

. رسـاند  مال دنیا چیزي بر او اصابت کند، هیچگاه ضـرر بـه وي نمـی   
ده باشد، تمامی اموال دنیا نیز همچنین کسی که فقر در قلبش رخنه کر
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بلکه بخل او بر خود او آسیب و زیان . گرداند او را غنی و بی نیاز نمی
  .رساند خواهد

  .در صحیحش این حدیث را روایت کرده استابن حبان 
یادالْح هیصونالْوعبالْأَر و ه  

  »فی تَقْوي اهللاِ عزَّ و جلَّ«
ــی ضـر ــنْ أَبـــی ذَر عـ قَـــالَ و اهللاُ عنـــه :ــا ر یـ ــولَقُلْـــت ــنی؟ قَـــالَ سـ صـاهللاِ أَو :

»رِ کُلِّهالْأَم أْسر ي اهللاِ فَإِنَّهبِتَقْو یکنی؟ قَـالَ »أُوصولَ اهللاِ زِدسا ری قُلْت ، :
»نُور الی، فَإِنَّهکْرِ اهللاِ تَعذ الْقُرْآنِ و هلَاوبِت کلَیضِ  عفی الْـأَر کْـرٌ  لَکذ و ،

اءمفی الس لَک«  
  .رواه ابن حبان فی صحیحه فی حدیث طویل

  :اآلتیینِ فی فَضْلِ تلَاوه الْقُرآنِوإِتماماً للفائده نَرْوي الْحدیثَینِ 
ی اهللاُ عنـه قَـالَ    -األَول ضـر هامنْ أَبی أُمع :   النَّبِـی تعم صـلی اهللا علیـه و   سـ
حابِه اقْـرَؤُوا      «: لُیقُو سلم یعاً ألَصـشَـف ه امـیالْق مو ی یـأْتی اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّه

     ــانِ أَو ــا غَمامتَ مکَأَنَّه ــه امیالْق مــو ــانِ ی یأْتــا ی مــرَانَ فَإِنَّه مآلَ ع نِ ویــرَاو الزُّه
نْ طَیا فَرْقَانِ ممکَأَنَّه تَانِ أَوابغَیافوا، اقْـرَؤُوا   رٍ صابِهِمحنْ أَصانِ عاجحی

طَلَها الْبهیعتَطلَا تَس و ،رَهسا حتَرْکَه و ،رَکَها بفَإِنَّ أَخْذَه قَرَهالْب هورس«.  
  مسلم رواه

اص رضـی اهللاُ عنهمـا قَـالَ        -الثانی اهللاِ بـن عمـرو بـن الْعـ نْ عبدع قَـالَ : و :
ولُ  سـصــلی اهللا علیـه و ســلم اهللاِ  ر : » قَـالُ لبِ الْقُـرْآنِ یــاحص :قْــرَأْ وتَــ  اقِ ار

  .»ؤُهاقْرَورتِّلْ کَما کُنْت تُرَتِّلُ فی الدنْیا، فَإِنَّ منْزِلَتَک عنْد آخرِ آیه تَ
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ث و قال الترمذي حـدی . رواه الترمذي، و أبو داود،و ابن ماجه، وابن حبان فی صحیه
   .حسن صحیح
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  وصیت چهل و یکم
  »عزّوجلَّدر تقواي خداي «

صـلی اهللا علیـه و   روزي به رسول اکرم  :فرماید رضی اهللا عنه می ابوذر
تـو را بـه تقـواي    : اي کن، فرمودند مرا توصیه! یا رسول اهللا: گفتم سلم

یـا  : گفـتم . ي امـور اسـت   کنم زیرا که آن رأس همه الهی توصیه می
قـرآن را بیشـتر بخـوان و     :فرمودندرا بیشتر توصیه کن، م !رسول اهللا

خداوند را زیاد یاد کن زیرا که قرآن در زمین بر تـو نـوري اسـت و    
  .خواهد بود] نور[ذکر و یاد خدا بر تو در آسمان 

  .را در صحیحش آورده استحدیث این ابن حبان در حدیثی طوالنی 
تالوت قرآن آمده  براي اتمام فایده، دو حدیث دیگري که در فضیلت

  :کنیم است، روایت می
صلی اهللا علیـه  شنیدم که نبی اکرم  :فرماید رضی اهللا عنه میابوامامه  -1

قرآن را تالوت کنیـد کـه در روز قیامـت تـالوت     : فرماید می و سلم
ي درخشـان قـرآن،    کنندگان خود را شفاعت خواهد کـرد، دو سـوره  

یـرا آن دو، در روز قیامـت   را بخوانیـد ز هاي بقره و آل عمران  سوره
همانند دو گروه بزرگ از پرندگان که داراي پر هستند بر شـما سـایه   

ي  سـوره . دارند افکنند و صاحبان خود را از گرماي خورشید نگه می می
زیرا خواندن آن برکت اسـت، و تـرك آن حسـرت    بقره را بخوانید 

را  ایـن حـدیث   مسـلم . است و سهل انگاران از خوانـدان آن عاجزنـد  
  .روایت کرده است



                 103 صفحه                                                  صلی اهللا علیه و سلم من وصایا الرّسول

رسـول خـدا   : فرمایـد  رضی اهللا عنه مـی عبداهللا بن عمرو بن العاص  -2
در روز قیامـت بـه قـاري قـرآن گفتـه       :فرمودند صلی اهللا علیه و سلم

خواندي، زیرا  قرآن بخوان و تالوت کن آنچنان که در دنیا می: شود می
  .کنی است که آن را تالوت می اي جایگاهت نزد آخرین آیه

روایـت  ابـن  حبـان   و ابـن ماجـه   و  ابوداودو ترمذي این حدیث را 
  .اند کرده

  .باشد این حدیث حسن و صحیح می: گفته استترمذي 
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  الْوصیه الثَّانیه و الْأَربعونَ
  »طُرُقُ اإلِنْفاقِ«

 کالنِ منْ أَنَسِ بقَالَع اهللاُ عنه یضلٌ من تمـیمٍ  : رولَ أَتَی رج سـصـلی  اهللاِ  ر
الٍ، و  ذُو مالٍ کَثیرٍ، و ذُو أَهلٍ  انِّییا رسولَ اهللاِ : فَقَالَ اهللا علیه و سلم مـ و

ولُ اهللاِ        سـقُ؟ فَقَـالَ ر أُنْفـ ف کَیـ و نَع أَصـ ف فَأَخْبِرْنی کَیـ ،رَهاضصـلی اهللا  ح
ــنْ مالــک  «:  علیــه و ســلم م الزَّکَــاه ــرِج ــلُ فَإِنَّهــا طُتُخْ تَص و ،ــركتُطَه ــرَه ه

  .أَقْرِباءك، و تَعرِف حقَّ المسکینِ والْجارِ والسائلَ
  .رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح

.......................................... 
  وصیت چهل و دوم

  »هاي انفاق راه«
ل اهللا ي تمیم نـزد رسـو   شخصی از طایفه: فرماید رضی اهللا عنه میانس 

من صاحب مال زیادي  !یا رسول اهللا: آمد و گفت صلی اهللا علیه و سلم
بفرمایید که من چگونه در راه . هستم و اهل خانواده و مال فراوان دارم

زکات مالـت   :فرمودند صلی اهللا علیه و سلمخدا انفاق کنم؟ رسول خدا 
ـ  را بپرداز زیرا که آن مالت را پاك خواهد کرد و صله ا آر ي رحم بج

  .و حقوق بینوایان و همسایگان و درماندگان را دریاب
این حدیث را روایت کرده و رجـال سـند آن، رجـال صـحیح     احمد  

  .باشد می
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  الْوصیه الثَّالثَه و األَربعونَ
  »دعاء لذَهابِ الْهم و سداد الدینِ«

صلی اهللا علیه دخَلَ رسولُ اللهِ: الَعنْ أَبی سعید الْخدري رضی اهللاُ عنه قَ
ــه    و ســلم امــو أُمأَب ــالُ لَــه ــلٍ مــنَ الْأَنْصــارِ یقَ بِرَج ــوفَــإِذَا ه ــجِد مٍ المســوی ذَات

جالساً فی الْمسجِد فی غَیرِ وقْت یا أَبا أُمامه ما لی أَراك «: جالسٍ فیه فَقَالَ
  »صلَاه؟

أَفَلَا أُعلِّمک کَلَامـاً إِذَا قُلْتَـه   «: لَزِمتْنی و دیونٌ یا رسولَ اهللاِ، قَالَوم هم :قَالَ
ــک دینَــک، قُــلْ       ـک، و قَضَــی عنْ مــالَی ه اهللاُ تَعـ ــب إِذَا  : أَذْه و تحـب إِذَا أَصـ

و أَعــوذُ بِــک مــنَ الْعجــزِ والْحــزَنِ،  الْهــمأَمســیت، اللَهــم إِنــی أَعــوذُ بِــک مــنَ 
والْکَسلِ، و أَعوذُ بِک منَ الْجبنِ والْبخْلِ، و أَعوذُ بِک منْ غَلَبه الدینِ و قَهرِ 

ــالِ ــالَ»الرِّج ــلَّ : ، قَ ج ــزَّ و اهللاُ ع ــب فَأَذْه ــکذل ــت ــی   فَفَعلْ ــی و قَضَــی عنِّ مه
  .دینی

  .بی سعید رضی اهللا عنهأبوداود عن أرواه 

.......................................... 
  وصیت چهل و سوم

  »اندوه و جلوگیري از بدهکار شدن بردندعاء براي از بین «
صـلی اهللا  روزي رسول اکـرم   :فرماید رضی اهللا عنه میابوسعید خدري 

ه بود وارد مسجد شدند و مردي از انصار را که نامش ابوامام علیه و سلم
اي ابوامامه چه شده است کـه تـو را   : دیدند و خطاب به ایشان فرمودند

انـدوه و  ! یا رسـول اهللا : بینم؟ گفت در غیر از اوقات نماز در مسجد می
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آن . هایم مرا بـه اینجـا آورده اسـت    اند و نیز بدهی هایم مالزم من غصه
ه آیا دوست داري دعایی برایت بیاموزم که هـر گـا  : حضرت فرمودند

ها را از بین برده و حاجاتـت را بـرآورده    آن را بخوانی، خداوند غصه
  سازد؟ 
 »الرّجـال  .....اللهـم  : هر صبح و شـب ایـن دعـاء را بخـوان    : ندفرمود

پروردگارا از غصه و اندوه، از کسالت و ناتوانی، از بخـل وتـرس، از   «
  .»برم چیره شدن بدهی و فشار مردم به تو پناه می

 صـلی اهللا علیـه و سـلم    اکرم من آنچه را که پیغمبر: افزاید میابوامامه 
هایم را برطـرف   و بدهی هایم را زائل خداوند غصه. م دادمانجا: فرمودند

  .نمود
  .رضی اهللا عنه این حدیث را روایت کرده استابی سعید  از ابوداود
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  الْوصیه الرَّابِعه و الْأَربعونَ
»نْدقَالُ عی اءعمِ دالنَّو«  

 مارهنْ أَبی عا قَالَعماهللاُ عنه یضبن عازبٍ ر ولُ اهللاِ : قَالَ: البراءسصلی ر
ی    :شک فَقُلِایا فُلَانُ إِذَا أَویت إِلَی فرَ«:  اهللا علیه و سلم نَفْسـ تلَم أَسـ م اللَّهـ

ک، و فَوضْـت أَ     هِـی إِلَیـجو ت هـجو و ،کرِي     إِلَی ظَهـ أْت أَلْجـ و ،ک رِي إِلَیـ مـ
        ــت ــک، آمنْ ــا إِلَی ــک إِلَّ ــا منْ نْجــا م ــأَ و لَ لْجــا م ــک، لَ إِلَی ــه بهر و ــه غْبر ،ــک إِلَی

 تَابِکبِک تم کلَتنْ لَیم تإِنْ م فَإِنَّک ،لْتسي أَرالَّذ کبِنَبِی و ،ي أَنْزَلْتالَّذ
  .»خَیراًأَصبت و إِنْ أَصبحت لْفطْرَه، علَی ا

  .متفق علیه

  :و إِتماماً للفائده نَرْوِي الْحدیثَینِ اآلتیین
صـلی اهللا علیـه و   عن أَبی سعید الْخدري رضی اهللاُ عنه عنِ النَّبـی   -األَول
ه   حـ : منْ قَـالَ : قَالَ سلم رَاشـأْوِي إِلَـی ف أَ: ینَ یـ      و ا هـ ذي لَاإِلـه إِلـَّ تَغْفرُ اهللاَ الـَّ سـ

أَتُوب و ومالْقَی یه الْحلَیا ) رَّات ثَلَاثَ مـ (     إِنْ کَانَـت و ه ذُنُوبـ ثْـلَ  غَفَـرَاهللاُ لَـهم
الجٍ، و       زبد لٍ عـ مـر دد عـ إِنْ کَانَـت رِ،وج ِ الْبحرِ، و إِنْ کَانَت عدد ورقِ الشـَّ

  .»إِنْ کَانَت عدد أَیامِ الدنْیا
  .رواه الترمذي

ی اهللاُ عنـه قَـالَ    -الثَّانی ضـر الکولُ : قَـالَ : عن أَنَسِ بن م سـصـلی اهللا  اهللاِ  ر
ــالَ« : علیــه و ســلم ــانی  : مــنْ  قَ ــه الَّــذي کَفَ ــه الْحمــد للَّ رَاشي إِلَــی فإذَا أَو و

 لّــهل ــدمالْحانـی، وآو مي أَطْعلّــالَّــذل ــدمالْحــقَانی، وس نــی وه  لَــیــنَّ عي مالَّــذ
الْخَلْقِ کُلِّهِم دامحیعِ ممجاهللاَ ب دمح فَأَفْضَلَ، فَقَد«.  

  .رواه البیهقی
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  وصیت چهل و چهارم
  »دعایی که هنگام خواب گفته شود«

صـلی اهللا  رسـول خـدا    :فرماید رضی اهللا عنه میابوعماره براءبن عازب 
اللّهم «: هر گاه به بستر خواب رفتی بگو  !اي فالنی: فرمودند علیه و سلم

خودم را به تو ! پروردگارا» «اَرسلْت يالذِّ......... اسلمت نفسی الیک و 
کارهایم را به تو واگذار   تسلیم کردم، و صورتم را به سویت قرار دادم،

هـیچ  . ترس تکیه گاه خـود برگزیـدم  کردم و تو را از روي رغبت و 
بـه کتـابی کـه بـه     ! بینم، خداوندا پناهگاهی و محل نجاتی جز تو نمی

اي  فرستادهآوردم و به رسولی که به سوي ما اي ایمان  رسولت فرستاده
اگر همـان شـب   : فرمایند میآن حضرت در ادامه » یقین حاصل کردم

نکنـی و صـبح    فوت کنی با ایمان از دنیا خواهی رفت و اگـر فـوت  
  .بپاخیزي، به خیر و نیکی خواهی رسید

  :کنیم به جهت اتمام فائده، دو حدیث زیر را بیان می
 صلی اهللا علیـه و سـلم  ابوسعید خدري رضی اهللا عنه از رسول اکرم  -1

هر کس به هنگام رفتن به رختخـواب  : فرماید حدیثی روایت کرده می
از خداوندي که جـز او معبـود   » « اتمرّ................ استغفراهللا «: بگوید

بحق نیست، خداوندي که زنده و پاینده است از گناهان خـود اسـتغفار   
خداونـد   .»سه بـار آن را تکـرار نمایـد   «نمایم  کنم و به او توبه می می

گناهان وي را اگر چه مثل کف روي دریا باشد، اگـر چـه بـه تعـداد     
هـاي بیابـان    تعداد شـن هاي درختان روي زمین باشد، اگر چه به  برگ
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. آمـرزد  باشد، اگر چه به تعداد روزهاي دنیا هم باشد، مغفرت کرده می
  .این حدیث را روایت کرده استترمذي 

صـلی اهللا علیـه و   رسول اهللا : فرماید رضی اهللا عنه میانس بن مالک  -2
: بـه رختخـواب بگویـد    هنگام رفـتن  هر گاه شخصی به: فرمودند سلم

حمد بر خداوندي که کفایـت  » «کُلُّهم............ کفانی  الحمد هللا الذّي«
کرد و پناه داد مرا، و حمد بر خداوندي که مرا اطعام داده ومرا سیراب 

هایش را  گردانیده، سپاس بر خداوندي که بر من منّت نهاده همه نعمت
بجاي آوردن چنین سپاسی گویا تمامی حمـدهاي  . »ارزانی داشته است

  .را نسبت به خداوند اداء کرده است مخلوقات جهان
  .این حدیث را روایت کرده استبیهقی 
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  الْوصیه الْخَامسه واألَربعونَ
  »باللَّیلِمنْ أَصابه أَرقٌ «

ــالَ زیــ  ــت قَ ــن ثَاب ــولٍ اهللا  : د ب ســی ر ــکَوت إِلَ ــاً  صــلی اهللا علیــه و ســلم شَ أَرق
هم غَارت النجوم، و هدأَت الْعیونُ، و أَنْت حی قَیوم، قُلِ اللَّ«: أَصابنی فَقَالَ

 نَهس یلَا تَأْخُذُكنیع مأَن ی، وليء لَیدأَه ،وما قَیی یاحی ،ملَا نَو ا  » و فَقُلْتُهـ
أَجِد ا کُنْتنِّی ماهللاُ ع بفَأَذْه.  

  .أخرجه ابن السنی
ولُ اهللاِ    واستکْمالًا  سـر م الی علـَّ صـلی اهللا علیـه و   للفائده نَذْکُرُ الْحدیثَ التـَّ

بعِ  :أَنْ یقُولَ األَرقُخَالد بنَ الْولید حینَ اعتَرَاه  سلم السـ اتموالس بر ماللَّه
  ی ت، و رب الشـَّ ا أَضَـلَّت، کُـنْ   اطینِ و مـ و ما أَظَلَّت، ورب األَرضینَ و ما أَقَلـَّ

اراً می جأَنْ         ل أَو ،منْه مـ د أَحـ لَـیفْـرُطَ عیعـاً، أَنْ یمج کُلِّهِـم ک نْ شَـرِّ خَلْقـ
لَّ ثَنَاؤُكج و ،كارزَّ جطْغَی، عی«.  

هایفی رِو و : »إِلَّا أَنْت لَا إِلَه و کماس كارتَب و«  
  .ي و اطبرانی کما فی الترغیبالترمذرواه 

.......................................... 
  وصیت چهل و پنجم

  »در حقّ کسی که خواب زده شده است«
صلی روزي به حضور رسول اکرم : گوید رضی اهللا عنه میزیدبن ثابت 

. رفته و از خواب زدگی خود نزد ایشان شکایت کـردم  اهللا علیه و سلم
قُـل  «: بگـو : ه خواندن ایـن دعـاء توصـیه فرمودنـد    آن حضرت مرا ب
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ستارگان غروب  کردند و دیدگان آرامـش  ! پروردگارا» «عینی.........
اي، هیچگاه خـواب و چـرت بـه     یافتند، در حالی که تو زنده و پاینده

شـبم را بـرایم آرام سـاز و    ! هآید، اي خداوند زنده و پایند سراغت نمی
طبق توصیه پیامبر : افزاید ثابت در ادامه می زید بن. »چشمم را بخوابان

ي آن  گرامی اسالم، هنگامی که این دعـاء را خوانـدم، خداونـد همـه    
ایـن حـدیث را اخـراج    ابن السنی . چیزهایی را که قبالً داشتم برداشت

  .کرده است
صـلی اهللا  رسول خـدا  : کنیم براي اتمام فائده، حدیث زیر را روایت می

لید عارض شده بـود  ه خواب زدگی به خالدبن وهنگامی ک علیه و سلم
اي ! پروردگــارا. » و جــلَّ ثَنَــاؤُك..... اللَّهــم رب  «: اینچنــین آموخــت

هـا و   زمینافکند، اي خداوند  خداوند هفت آسمان و آنچه که سایه می
خیزد، اي خداوند شیاطین و آنچـه کـه گمـراه     آنچه که از زمین برمی

ها نتواند   ي مخلوقاتت پناه ده تا هیچکدام از آن همه سازد، مرا از شرّ می
پناهـت عزیـز   ! بر من غلبه کند و یا این که گمراه سازد، پروردگـارا 

  !پروردگـارا : و در روایتی اینچنین آمده است. است و ثناءت بزرگوار
ایـن  طبرانی و ترمذي . نامت بزرگ است و جز تو هیچ معبودي نیست

  .نیز چنین آمده استترغیب در حدیث را روایت کرده و 
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  الْوصیه السادسه و الْأَربعون
  »الزُّهد فی الدنْیا«

ولُ  اَخَـذَ : ابن عمر رضی اهللاُ عنهمـا قَـالَ   عنْ سـصـلی اهللا علیـه و سـلم   اهللاِ  ر  
بِیلٍ،   غَرِیبکُنْ فی الدنْیا کَأَنَّک «: ی فَقَالَبنْکمبِ ابِرُ سـ عـ أَو    ک نَفْسـ د عـو

  .»منْ أَهلِ الْقُبورِ
باح،    : و کَانَ ابنُ عمر رضی اهللاُ عنهما یقُولُ رِ الصـ فَلَـا تَنْتَظـ تیسإِذَا أَم و

ک، و مـ  نْ صحتک لمرَم إِذَا أَصبحت فَلَا تَنْتَظرِ المساء، وخُذْ ضـ  ک اتـینْ ح
کوتلم«.  

  .خاريالمبرواه 

.......................................... 
  وصیت چهل و ششم

  »در ترك دنیا« 
 صـلی اهللا علیـه و سـلم   رسول خدا : فرماید رضی اهللا عنهما میابن عمر 

کـه گویـا    در دنیا طوري زنـدگی کـن  : هایم را گرفته و فرمودند شانه
بن عمـر  ا. غریب یا رهگذر هستی و خود را از اهل قبور به حساب آر

هر گاه شب فرا رسد، منتظر صبح مباش و : فرمودند می مارضی اهللا عنه
ات بـراي   در دوران سـالمتی . هر گاه صبح دمید به انتظار شب منشـین 

] اي توشـه [جمع کن و در زمان حیاتت، ] اي آذوقه[ات  دوران مریضی
این حـدیث را روایـت کـرده    بخاري . براي دوران مرگت کسب نما

  .است
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صالْوهون یعبالْأَر و هابِعالس  
  »کَفَّاره المجلسِ«

 رَیرهنْ أَبی هع أَنَّ و اهللاُ عنْه یضولَ اهللاِ  ر سـقَـالَ  صـلی اهللا علیـه و سـلم   ر :
ک م ممنْ جلَس فی مجلسٍ فَکَثُرَ فیه لَغَطُه، فَقَالَ قَبلَ أَنْ یقُو« ذلـ هسلجنْ م :

بحا  سـ   أَتُــوب و رُكــتَغْفأَس ،إِلَّــا أَنْــت أَنْ لَــا إِلـه دأَشْــه ،كــدمبِح و ــماللَّه نَک
کذل هسلجا کَانَ فی مم رَ لَهإِلَّا غُف ،کإِلَی«.  

  .رواه أبوداود و الترمذي و اللفظ له، و النسائی و ابن حبان فی صحیحه

..........................................  
  وصیت چهل و هفتم

  »در مورد کفّاره مجلس«
حـدیثی   صـلی اهللا علیـه و سـلم   رضی اهللا عنه ازرسول اکرم ابوهریره 

هاي  هر گاه شخصی در مجلسی نشسته و حرف: فرماید روایت کرده می
پـس قبـل از برخاسـتن از آن    ي بسیاري به میان آورد،  بیهوده یاوه و

  :مجلس، این دعاء را بخواند
» ــم ســبحانک اللّه .........................ذلــک ســهي آن  همــه. »فــی مجل

چیزهایی که در آن مجلس گفته شده است، به اذن پروردگار بخشـوده  
  :شود می
پاك ومنزّهی، من بـه حمـد و    یو نقص  ي عیب تو ازهمه! پروردگارا«

دهم جز توهیچ معبود به حقّی وجـود   ثنایت مشغول هستم وگواهی می
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نمایم  کنم و به سوي تو توبه می ي خود طلب مغفرت می از کرده. ندارد
  .خواهم و بخشش گناهانم را از تو می

ترمـذي  این حدیث را روایت کرده و لفظ حدیث از ترمذي و ابوداود 
نیز این حـدیث ر در صحیحشـان   ابن حبان و نسائی همچنین . باشد می

  .اند آورده
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 نَهالثَّام هیصونالْوعباألَر و  
  »فی فَضْلِ التَّسبِیحِ«

 صلی اهللا علیه و سـلم لی رسولُ اهللاِ : قَالَ: و عنْ أَبی ذَر رضی اهللاُ عنه قَالَ
ب الْکَلَـامِ إِلَـی اهللاِ؟    « بِأَحـ أَلَا أُخْبِـرُك « قُلْـت :    ب ولَ اهللاِ أَخْبِرْنـی بِأَحـ سـا ر یـ 

  .»إِنَّ أَحب الْکَلَامِ إِلَی اهللاِ سبحانَ اهللاِ و بِحمده«: قَالَالْکَلَامِ إِلَی اهللاِ، فَ
  رواه مسلم و النسائی

ئل  صـلی اهللا علیـه و سـلم   و فی روایه المسلم أَنَّ الله الکـالمِ أَفْ : سـ ضَـلُ؟ أَي 
  .»بِحمده سبحانَ اهللاِ و: ما اصطَفَی اهللاُ لمالئکَته، أَو لعباده«قَالَ 

  : و إِتماماً للفائده نَروِي الْحدیثین اآلتیین
صـلی  رسولُ اهللاِ : قَالَ: عنْ عبد اهللا بن عمرو رضی اهللاُ عنهما قَالَ -األَول

سبحانَ اهللاِ الْعظیمِ و بِحمده غُرِست لَه بها نَخْلَه : منْ قَالَ«: اهللا علیه و سلم
فی الْجنَّه«.  

  .بإسناد جید زرواه البزا

صلی اهللا علیه و اهللاِ  قَالَ رسولُ :عنْ أَبی هریره رضی اهللاُ عنْه قَالَ -الثانی
انِ ثَقیلَتَـانِ فـی المیـزَانِ، حبِیبتَـانِ إِلـی        «: سلم لَـی اللِّسـیفَتَانِ عتَانِ خَفمکَل

،هدمبِح انَ اهللاِ وحبمنِ، سیمِ الرَّحظحانَ اهللاِ الْعبس« .  
  .رواه  البخاري و مسلم و الترمذي

.......................................... 
  وصیت چهل و هشتم

  »در فضیلت تسبح«
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بـه مـن    صلی اهللا علیه و سلمرسول خدا : فرماید رضی اهللا عنه میابوذر 
رایـت  خواهی بهتـرین سـخنان نـزد پروردگـار را ب     آیا نمی: فرمودند

کنم بهترین کالم نزد خداونـد   خواهش می! یا رسول اهللا: بگویم؟ گفتم
سـبحان اهللا و  «بهترین کـالم نـزد خداونـد     :فرمودند. را برایم بگویید

تو از هر عیب و نقصی پاك و منزّهـی و  ! یعنی خداوندا. است» بحمده
  .من به حمد و ثناي تو مشغولم

و در روایت دیگـري  . استاین حدیث را روایت کرده نسائی و مسلم 
. سؤال شد صلی اهللا علیه و سلمروزي از رسول خدا : آمده استمسلم از 

کالمـی کـه   : بهترین سخن، چه سخنی اسـت؟ آن حضـرت فرمودنـد   
سـبحان اهللا و  «خداوند آن را براي فرشتگان و بندگانش اختیار کـرد،  

  .است» بحمده
  :مکنی براي اتمام فائده، دو حدیث زیر را روایت می

صلی اهللا علیـه  رسول خدا : فرماید رضی اهللا عنهما میعبداهللا بن عمر -1
را بگویـد، یـک   » و بحمدهسبحان اهللا العظیم «هرکس : فرمودند و سلم

این حـدیث را بـا    ازبز. شود درخت خرما در بهشت برایش کاشته می
  .اسناد قوي روایت کرده است

 صلی اهللا علیـه و سـلم  هللا رسول ا: فرماید می رضی اهللا عنهابوهریره  -2
دو کلمه است سبک بر زبان و سنگین در میزان، محبـوب در  : فرمودند

» سبحان اهللا و بحمـده، سـبحان اهللا العظـیم   «آن دو کلمه،  .نزد رحمان
ها پاك و منزّهی و من به حمد  ها و نقص از عیب! یعنی خداوندا. است
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نه عیب و نقصـی  تو ازهر گو! و ثناي تو مشغولم، اي پروردگار بزرگ
  .پاك و مبرّایی
  .روایت کرده استترمذي و مسلم و بخاري این حدیث را 
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  الْوصیه التَّاسعه و الْأَربعون
  »غراس الْجنَّه«

 أَنَّ النَّبی اهللاُ عنه یضر رِیرهنْ أَبی هع صلی اهللا علیه و سلمو  وه و رَّ بِهم
أَلَا «: قلْت غرَاساً قَالَ» یا أَبا هرَیرَه ما الَّذي تَغْرِس؟«: لَیغْرِس غرساً فَقَا

والْحمد للّه و لَا إِلـه  سبحانَ اهللاِ : أَدلُّک علَی غرَاسٍ هو خَیرٌ منْ هذَا؟ تَقُولُ
ا شَجنْهم همکُلِّ کَلب لَک غْرَسرْ، یاهللاُ أَکْبإِلَّا اهللاُ ونَّهفی الْج رَه«.   
  .اکم، و قال صحیح اإلسنادلحرواه ابن ماجه بإسناد حسن و اللفظ له، و ا

.......................................... 
  وصیت چهل و نهم

  »درخت کاشتنی در بهشت«
صـلی اهللا  رضی اهللا عنه روایت است براستی رسول خـدا   ابی هریرهاز 

آن . کاشت ذر کرد در حالی که درختی میبه ابی هریره گ علیه و سلم
کـاري؟   چه چیـزي مـی  ! اي ابوهریره: فرمودندحضرت به ابی هریره 

آیـا  : آن حضـرت فرمودنـد  ! کـارم یـا رسـول اهللا    درخت مـی : گفت
خواهی کاشتن درختی بهتر از این را به تو بیاموزم؟ هر گـاه ایـن    نمی

و لَا إِلـه إِلَّـا اهللاُ واهللا    سبحان اهللا و الحمد هللا«: دعاء را بخوانی و بگویی
  »اکبر

خداوندا از هرگونه غیب و نقصی پاك و منزّهـی و تمـامی حمـد و    «
ستایش مخصوص توست، جز تو معبود به حقّی نیسـت و تـو از همـه    

در بهشت  کلمه از آن، یک درخت هردر مقابل » تر هستی چیز بزرگ
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حـدیث را روایـت   با اسناد قوي این ابن ماجه . شود براي تو کاشته می
نیز این حـدیث را  حاکم . کرده است و لفظ حدیث نیز از ایشان است

  .باشد اسناد این حدیث صحیح می: روایت کرده و گفته است
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  الْوصیه الخَمسون
  »تَعوِیذَه منَ الْعقْرَبِ«

إِلَی النَّبی  جاء رجلٌ: رضی اهللاُ عنه قَالَ: هریرَه رضی اهللا عنه قالَعنْ أَبی 
ا لَ   : فَقَــالَ صـلی اهللا علیـه و سـلم    ولَ اهللاِ، مـ سـا ر غَتْنی  یـقْـرَبٍ لَــدنْ ع مـ یــتق 

نْ شَـرِّ    : أَما لَو قُلْت حینَ أَمسیت«: الْبارِحه، قَالَ مـ ات اهللاِ التَّامـ اتموذُ بِکَلأَع
تَضُرُّك ا خَلَقَ، لَمم«.  

  .و الترمذي و حسنه رواه مالک و مسلم

رَّات    «: و لَفظُه سـی ثَلَـاثَ مـمینَ ی نْ قَالَ حـنْ     : م مـ ات اهللاِ التَّامـ ات مـوذُ بِکَل أَعـ
     ه مـح ضُـرُّهی ا خَلَـقَ لَـم 1شَرِّ مـ   لَـهاللَّی لـکـ  . تلٌقَـالَ سیا   : ه وهـلَّملُنَاتَعفَکَـانَ أَه

  .منْهم فَلَم تَجِد لها وجعاً لَه فَلُدغَت جارِیهلَی فَکَانُوا یقُولُونَها کُلَّ
  .رواه ابن حبان فی صحیحه

.......................................... 
  وصیت پنجاهم

  »در امان بودن از نیش عقرب«
صلی اهللا علیه و مردي نزد رسول خدا : فرماید رضی اهللا عنه می ابوهریره

آن حضرت . دیشب عقرب مرا نیش زد! سول اهللایا ر: آمد و گفت سلم
 »لَم تَضُـرُّك ........اعوذُ بکلمات «: گفتی اگر هنگام خواب می: فرمودند

ي خداوند از شرّ آنچه که خلق کرده است،  برم به کلمات تامه پناه می«

                                         
1 -  هملدغه کل ذي سمو یطلق علی إبره العقربالح.  
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و مسـلم  و مالـک  ایـن حـدیث را   . »رساند هیچوقت به تو ضرري نمی
  .اند ح دانستهروایت کرده و صحیترمذي 

: سه بار بگویـد هر گاه کسی به هنگام خواب : چنین استترمذي لفظ 
، »ي خداوند از شرّ آنچه خلق کـرده اسـت   برم به کلمات تامه می  پناه«

: گویـد  مـی سـهیل  . رسـاند  در آن شب هیچ گزیدگی بر او ضرر نمـی 
. دخواندن ي ما این دعاء را آموخته و پیوسته هر شب آن را می خانوداده

ي  یک شب یکی از کنیزانم مورد گزیدگی قرار گرفت که به واسـطه 
این حدیث را ابن حبان خواندن این دعا هیچگونه دردي احساس نکرد 

  .در صحیحش روایت کرده است
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  الْوصیه الْحادیه والْخَمسونَ
  »دعاء لسداد الدینِ«

اهللاُ عنها قَالَت یضر نْ عائشهولُ : عسنْ رم تعمکْرٍ فَقَالَ سوبأَب لَیخَلَ عد
نُ    : فَقُلْت ما هو؟ قَـالَ دعاء علَّمنیه  صلی اهللا علیه و سلماهللاِ  ی ابـ یسـکَـانَ ع

م أَصــحابه قَـالَ    رْیم یعلـِّ ا اهللاَ      : مـعنـاً فَــدیبـاً دــلٌ ذَهبج کُمد لَـی أَحـکَــانَ ع لَـو
 بِــذل نْـــهاهللاُ ع لَقَضَــاه ال «: ک فَـــارِج ـم اللَّهـ    هــو عـد جِیــبم الْغَـــم ـف کَاشـ ـم هـ

   ــرَه اآلخا ونْیــد ــنَ ال ــطَّرِّینَ رحم ــارحمنی   المضْ ــی، فَ ــت تَرْحمن ــا أَنْ مهیمحرو
   اكــونْ س مـ ــهمحــنْ رینــی بِهـا عتُغْن ه مـکْرٍ » بِرَحــو اهللاَ فَ: قَــالَ أَبـوبعأَد کُنْــت
  .بِذلک فَأَتَانی اهللاُ بِفَائده فَقُضی عنِّی دینی

ا            ا لَبِثْـت إِلـَّ فَمـ اءعالـد کو بِـذل عـأَد اهللاُ عنهـا، فَکُنْـت ی ضـر شَـهقَالت عائ و
    لَـیقَ بهـا عد تُصـ قَهد بِصـ وا هقاً مقَنی اهللاُ رِززتَّی ریراً حسی   یـرَاثلَـا م و ،

    نَـهاب ت لَّیـحنَاً، و سـماً حسی قلفی أََه تمقَس ی، ونینِّی دی اهللاُ عفَقَض ،رِثْتُهو
  .»منْ ورِقٍ، و فَضَلَ لَنَا فَضْلٌ حسنٌ بثَلَاث أَواقٍعبد الرَّحمنِ 

  .رواه البزاز و الحاکم و األصبهانی

..........................................  
  وصیت پنجاه و یکم

  »در مورد دعاء جلوگیري از بدهکار شدن«
روزي ابوبکر رضی اهللا عنه نزدم آمد : فرماید رضی اهللا عنهما میعایشه 

شـنیده بـود سـخن     صلی اهللا علیه و سلمو از دعائی که از رسول اکرم 
سـته ایـن   عیسی بن مریم پیو: آن چه دعایی است؟ گفت: گفتم: گفت
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ي یـک   اگر به اندازه: گفت آخوخت و می دعاء را بر اصحاب خود می
کوه طال بدهکار باشید، با خواندن این دعاء خداوند آن بـدهکاري را از  

ـ  «: آن دعاء این است. شما برطرف خواهد کرد مـنْ  ...........ارِجاللهـم ف
اكوس ي غصـه و انـدوه، اي فریـادر    اي گشـاینده ! پروردگارا«. »س

درماندگان، اي رحمان و رحیم دنیا وآخرت، تویی که بر مـن تـرحم   
کنی، مرا با رحمتت مورد لطف خود قرار ده، آنچنان لطفـی کـه از    می

رضـی اهللا عنـه   ابـوبکر   .»ي الطاف غیر تو، مرا بی نیـاز گردانـد   همه
ي خواندان ایـن   خواندم لذا بواسطه من پیوسته این دعاء را می: افزاید می

عایشه رضـی اهللا عنهـا   . مرا برطرف ساخت دین و بدهی  داونددعاء خ
مـدت کوتـاهی از   . خوانـدم  من نیز پیوسته این دعاء را مـی : افزاید می

خواندن این دعاء نگذشته بود که خداوند رزقی را برایم فرستاد که نـه  
. صدقه بود که به من داده شده بود و نه میراثی که به ارث بـرده بـودم  

من نیز آن را . ي آن، بدهی و دینم را برطرف ساخت واسطهخداوند به 
و پسر عبدالرحمان را با زیوري که  ام به نیکی تقسیم کردم بین خانواده

از سه اوقیه طال تزیین شده بود آراستم و چه زیبـا بـراي مـا نیکـی و     
ایـن حـدیث را   اصـبهانی  و حـاکم  و بزاز . برتري را به ارمغان آورد

  .اند روایت کرده
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  الْوصیه الثَّانیه والْخَمسون
  »دعاء لسداد الدینِ أَیضاً«

اء تَـدعو بِـه لَـو      ! یا معاذُ«:  صلی اهللا علیه و سلمالنَّبی : قَالَ عـد ک لِّمـأَلَا أُع
دلِ أُحبثْلُ جم کلَیعاذُکَانَ عا می ،نْکاهللاُ ع اهناً لَأَدیقُـلِ اللَّ «: د   ک الـم م هـ

        نْ تَشَـاء مـم لْـکالم تَنْـزِع و نْ تَشَـاء مـ لْـکی المتُؤْت لْکزُّ الم تُعـ و  و نْ تَشَـاءم
إِنَّک علَی کُلِّ شَیء قَدیرٌ تُولج اللَّیلَ فی النَّهارِ تُذلُّ منْ تَشَاء بِیدك الْخَیرُ 

ی     و تُولج النَّهار فی اللِّ نَ الْحـ مـ ت یـالم تُخْـرِج و تینَ المم یالْح تُخْرِج لِ وی
ا  و تَرْزقُ منْ تَشَاء بِغَیرِ حسابٍ،  مـیهطا تُعمهیمحر و رَهالْآخاونْیمنَ الدحر

اكونْ سم همحنْ ربها تُغْنینی ع همحنی رمحار ،نْ تَشَاءم«.  
  .الطبرانی عن معاذ رضی اهللا عنهواه ر

.......................................... 
  و دوم پنجاهوصیت 

  »دعایی دیگر در جلوگیري از بدهکار شدن«
دعـایی بـه تـو    ! اي معـاذ : فرمودنـد  صلی اهللا علیه و سلمرسول اکرم 

داوند داشته باشی، خ ي کوه اُحد به اندازه یی آموزم که هر گاه بدهی می
دعـاء را اینگونـه   ! اي معـاذ . آن را از طرف تو پرداخت خواهد کـرد 

ــوان ــم ( :بخ ــلِ اللَّه ــواك............. قُ ــنْ س ــارا« .»م ــک و ! پروردگ اي مال
صاحب تمام ملک و دارایی، اي خداوندي که ملک و ثروت را به هـر  

گیري،  بخشی و از هر کس که دوست داري می خواهی می که میکس 
کنـی و هـر کـه را     خداوندي که هر کسی را خواهی، عزیـز مـی   اي



                 125 صفحه                                                  صلی اهللا علیه و سلم من وصایا الرّسول

ي توسـت،   گردانی، خیر و نیکـی فقـط در اراده   دوست داري، ذلیل می
ي چیزها توانا و قادر هستی، تویی که شب را در روز  تویی که به همه

آوري و زنـده را از مـرده و مـرده را از زنـده      ب درمیو روز را در ش
را کـه دوسـت داري بـی حسـاب رزق      آوري و هر کـس  بیرون می

اي رحمان و رحیم دنیا و آخرت، مرا رحمتـی فرمـا کـه از    . بخشی می
  .رحمت سایرین بی نیازم گرداند

  .از معاذ رضی اهللا عنه روایت کرده استطبرانی این حدیث را 
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  الْوصیه الثَّالثَه  والْخَمسون
»اءعفی الد«  

ابکْرٍ   عنْ أَبی هریره رضی اهللاُ أَنَّ أَبـ ،قَـالَ     عنـه اهللاُ عنـه ی ضـیق رد ا  : الصـ یـ
اللَّهم «قُلْ : رسولَ اهللاِ مرْنی بِکَلمات أَقُولُهنَّ إِذَا أَصبحت و إِذَا أَمسیت، قَالَ

  هادــه ــبِ والشَّ الْغَی مــال ضِ عاألَرو اتــمو رَ الســاط ــیء  فَ ــلِّ شَ ــه،  رب کُ و ملیکَ
          طَانِ وی نْ شَـرِّ الشـَّ مـ ی و نْ شَـرِّ نَفْسـ مـ وذُ بِـک أَعـ ،إِلَّا أَنْـت أَنْ لَا إِله دأَشْه

هقَالَ. »شرک :»کعضْجم إِذَا أَخَذْت و ،تیسإِذَا أَم و تحبا إِذَا أَصقُلْه«.  
  .رواه أبو داود و الترمذي و قال حدیث حسن صحیح

.......................................... 
  وصیت پنجاه و سوم

  »در حقّ دعاء«
رضی اهللا عنه از ابوبکر صـدیق رضـی اهللا عنـه نقـل کـرده       ابوهریره

دعایی ! یا رسول اهللا: گفتم صلی اهللا علیه و سلمبه رسول خدا : فرماید می
 :نـد آن حضـرت فرمود . برایم بگو که هر صبح و شب آن  را بخـوانم 

هـا و   اي خـالق آسـمان  ! پروردگارا«. »شـرکه ....... اللَّهم فَـاطرَ  « :بگو
دهم که   زمین، اي داناي آشکار و نهان، اي مالک همه چیز، گواهی می

ـ جز تو هیچ معبودي نیست، من از شّر نفسم و از شرّ شیطان  رکش و ش
هـا   و شبها  این دعاء را صبح: آن حضرت فرمودند. »برم به تو پناه می

  .و آنگاه که به رختخواب رفتی بخوان
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گفته است که ترمذي . اند این حدیث را روایت کردهترمذي و ابوداود 
  .باشد این حدیث حسن و صحیح می
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  الْوصیه الرَّابِعه والْخَمسون
  »فی الدعاء أَیضاً«

 صلی اهللا علیه و سلمهللا قَالَ رسولُ ا: أَنس بن مالک رضی اهللاُ عنه قَالَ  عنْ
یک بِـه؟ أَنْ تَقُـولی      : لفاطمه رضی اهللاُ عنها ا أُوصـ ی مـعم أَنْ تَسـ کنَعما یم

تیسإِذَا أَم و تحبی         : إِذَا أَص لـ حل یثُ، أَصـتَغ أَسـ ک تـمبِرَح وم ا قَیـ یـ ی ا حـ یـ
  .»فْسی طَرْفَه عینٍشَأْنی کُلَّه، و لَا تَکلْنی إِلَی نَ

  .بإسناد صحیح زرواه النسائی و البزا

.......................................... 
  وصیت پنجاه و چهارم

  »باز در حقّ دعاء«
 صلی اهللا علیه و سلمرسول خدا : فرماید رضی اهللا عنه میانس بن مالک 

کـه بـه    چـه خـوب اسـت     !دختـرم : به فاطمه رضی اهللا عنها فرمودند
ا  « : داده و هر صبح و شب آن را بخوانیهایم گوش فرا  حرف یـ یا حی

 ومنٍ ........ قَیی عـ بـرم،   به رحمت تو پناه مـی ! اي زنده و پاینده« .»طَرْفَه
اي بـه خـودم وا    ي کارهایم را اصالح و نیکو گردان و مرا لحظـه  همه

  .»مگذار
  .اند را روایت کرده با اسناد صحیح این حدیثبزاز و نسائی 
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  الْوصیه الْخامسه والْخَمسون
  »بِاتِّخَاذ المساجِد فی الدور«

    اهللاُ عنهـا قَالَـت ی ضـر رَ  «: عن عائشـه ولُ اهللا  أَمـ سـصـلی اهللا علیـه و سـلم   ر 
بتُطَی و أَنْ تُنَظَّف ورِ وفی الد اجِدسالم بِبِنَاء«.  

  .ترمذي و أبوداود و قال حدیث صحیحرواه أحمد و ال

اهللاُ ع یضقَالَنْو عن سمره بن جندب ر ولُ اهللا : هسرَنا رصلی اهللا علیـه  أَم
  .أَنْ نَتَّخذَ المساجِد فی دیارِنا و أَنْ نَنظفها و سلم

  .رواه أحمد و الترمذي و قال حدیث صحیح

.......................................... 
ت پنجاه و پنجموصی  

  »در باره تعیین مکانی از محل سکونت براي عبادت«
بـه   صـلی اهللا علیـه و سـلم   رسول خدا: فرماید رضی اهللا عنها میعایشه 

و به پـاکیزگی و نظافـت     ساخت مساجد در محل سکونت امر فرموده
  .اند آن دستور داده

ود گفتـه  ابودا. اند این حدیث را روایت کرده ابوداودو ترمذي و احمد 
  .باشد است این حدیث صحیح می

صـلی اهللا علیـه و   رسول خدا : فرماید رضی اهللا عنه میسمره بن جندب 
ما را به ساختن مساجد در محل سکونت خود و همچنین به پاکیزه  سلم

این حدیث را روایت کرده ترمذي و احمد : نگه داشتن آن امر فرمودند
  .باشد اند این حدیث صحیح می و گفته
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  »خَاتمه الْوصایا«
لَاه والتَّ    الصـ ه لَیـع یمرَاه نَا إِبـدیس هیصبِو ا الشَّرِیفَهایصالْو ههذ مأَخْتَت  یمل سـ

ی اهللاُ عنْـه     : صلی اهللا علیه و سلمسیدنَا محمد مه لأُ ضـنْ ابـن مسـعود رع و
لَیلَه لَقیت إِبرَاهیم علَیه السلَام «: هللا علیه و سلمصلی اقَالَ رسولُ اهللا : قَالَ

ه        : أُسرِي بی، فَقَالَ لَام، و أَخْبِـرْهم أَنَّ الْجنـَّ ی السـ د أَقْـرِيء أُمتَـک منـِّ مـحا می
بحانَ اهللاِ   :طَیبه التُّرْبه، عذْبه الماء، و أَنَّها قیعانٌ، و أَنَّ غرَاسها سـ  د مـالْحو

 لّهلرُ لَا واهللاُ أَکْبإِلَّا اهللاُ و إِله«.  
  .رواه الترمذي و الطبرانی فی الصغیر و األوسط

وزاد :»إِلَّا بِاهللاِ و هلَا قُو لَ وولَا ح«.  
  .مو صلَّی اهللاُ علَی سیدنَا محمد وعلَی آله و صحبِه و سلَّ

  .و سلَام علَی المرْسلینَ والْحمد للّه رب الْعالَمین
.......................................... 

  »خاتمه وصایا« 
وصایاي شریفه را با وصیتی از حضرت ابراهیم علیه الصاله والسالم که 

ـ    ه به امت سرورمان حضرت محمد صلی اهللا علیه و سلّم توصـیه شـده ب
صـلی اهللا  رسول اکرم : فرماید رضی اهللا عنه میابن مسعود : برم پایان می

ایشان . در شب معراج، ابراهیم علیه السالم را دیدم: فرمودند علیه و سلم
سالم مرا بـه امتـت برسـان و بگـو کـه بهشـت       ! اي محمد: فرمودند

هـایش همـوار و مسـطّح     هاست، آبش گوارا و دشـت  ترین مکان پاك
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و آن ایـن دعـاي شـریفه    ]: زیبا و درهم و برهم[درختان آن است، و 
  : است

  »واهللا اکبر.......... سبحان اهللا و «
از عیب و نقصان منزّهی، درود و ستایش بـراي توسـت،   ! پروردگارا«

  .»بزرگترین چیزها تو هستی. هیچ معبودي جز تو نیست
ـ  در طبرانـی  روایت کـرده و   ترمذياین حدیث را  و  یرغالمعجـم الص

  .آورده استالمعجم االوسط 
  .»ال حولَ و لَا قُوه الّا بِاهللا«: و در روایتی این عبارت را افزوده است

یعنی هیچ نیرویی جز تو که بتوان عبادت کـرده و از معاصـی دوري   
و درود و صلوات بر سرورمان حضرت محمد صلی  .جست وجود ندارد

و سـالم خداونـد بـر تمـامی     . باد اهللا علیه وسلم و بر خاندان و یارانش
حمد و ستایش بر خداوندي است که خالق و مالـک  . پیامبران الهی باد

 .جهانیان است
       



                 132 صفحه                                                  صلی اهللا علیه و سلم من وصایا الرّسول

  منابع و مآخذ
  آیات قرآن کریم - 1
  صحیح بخاري - 2
  صحیح مسلم - 3
  احمد فی صحیحه -4
  ابن حبان فی صحیحه - 5
  ترمذي فی صحیحه - 6
  وسطالطبرانی فی الکبیر و اال - 7
 ...بیهقی، ابوداود، نسائی، ابن ماجه و  –و روایت شده از  - 8


