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 پیشگفتار

ة و سالم فراوان بر کران برای پروردگار عالمیان و صال بی حمد و سپاس
 ی آل و یاران و پیروان او، و حضرت محمد مصطفی و بر ھمه بھترین رسوالن

 نفرین و خواری ھردو سرای بر دشمنان آنان باد.
ی امروز ما با سنت و اخالق  با توجه به این که جامعه ،ی عزیز خواننده

اش بیشتر و بیشتر شده است و احادیث  رسول گرامی روز به روز فاصله
ھمچون کالم خداوند (قرآن) غریب و مھجور افتاده است، و  ج گھربار پیامبر

رسیده و در عوض ترین درجه  کوشش مردم برای کسب معنویت به پایین
ی:  تالش آنان برای اکتساب مال و جاه شبانه روزی شده است، و بنا به آیه

ما «ی  به قاعدهو  .]٥٥[الذاریات:  ﴾٥٥ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ تَنَفُع  ٱّ�ِۡكَرىٰ َوَذّكِۡر فَإِنَّ ﴿

لُّهُ ال يُ  كُ كُ لُّه كُ رتْ اليُدرَ خود را در این زمینه تا حدودی مسؤول دانستیم  »جُ
که جھت ترویج سنت نبوی کاری، ھرچند کوچک، کرده باشیم. لذا بر آن 

تألیف آقای صالح احمد الشامی » مواعظ الصحابه«شدیم تا قسمتی از کتاب 
ی کوچک و  در اندازه» ج پیامبر لحظاتی با سخنان دلنشین«تحت عنوان 

ی عالقه نصف جیبی جھت تسھیل در حفظ و حمل و نقل، تدوین و عرضه
د و ما نیز شامل ی مسلمانان قرار گیر مندان کنیم. امید واریم مورد استفاده

ھرکس چھل حدیث از من را حفظ و به «فرماید:  می ج حدیثی که پیامبر
 واقع شویم. آمین. »کند بھشت میدیگران بیاموزد خداوند او را وارد 

 . عىل سيدنا حممد وآله وأصحابه أمجعنيوصىل اهللا
 انتشارات کردستان
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 ج مواعظ پیامبر

عبدالّله بن «وایت شده که فرمود: وائل ردر حدیث متفق علیه از ابی 
کرد که مردی به او گفت:  ھر پنج شنبه برای مردم موعظه می س مسعود

م که شما ھر روز برای ما موعظه و و عبدالّرحمن! من بسیار دوست دارای اب
کند آن  عبدالّله گفت: چیزی که مرا از این کار منع می !یکرد نصیحت می

است که دوست ندارم که شما را خسته کنم و گاه به گاه برای شما موعظه 
مبادا که کرد  برای ما گاه به گاه موعظه می ج کنم ھمان طور که پیامبر می
 ».خسته کند امار

را به مان نشان  ج این حدیث یکی از رفتارھای معمول در زندگی پیامبر
مان نقل  با انجام دادِن آن، آن را برای س دھد که عبدالّله بن مسعود می
که او مردم را  ید؛ چناننما میکند و سپس ھم با گفتار خود بر آن تأکید  می

افزود  ، یعنی یک بار در ھفته، و بر آن نمیکرد ھر روِز پنج شنبه نصیحت می
ھا خبر  گرچه که شنوندگان درخواسِت افزایش دادن آن را داشتند؛ او به آن

شود که عبدالّله در  کرد. مالحظه می نیز چنین می ج دھد که پیامبر می
داشته باشد و  ج دِی عملی به سّنِت آن حضرتخواھد که پای بن ابتدا می

 دھد. سپس حکمت آن را توضیح می
شود این  ھای حدیث مذکور که به موضوع ما مربوط می از جمله فایده

 امور است:
ی  کرد ولی نه زیاد تا موعظه مردم را نصیحت می ج که پیامبر این .١

 زیاد منجر به خستگی آنان نشود.



 ٣  ج پیامبر لحظاتی با سخنان دلنشین

شد چیزی که  ود که از راه وحی نازل میاین نصایح غیر از احکامی ب .٢
درنِگ آن الزم است خصوصًا اگر که به زمان  تبلیِغ فوری و بی

ھا،  که موضوِع این پند شد؛ و این یعنی آن محدودی ھم مربوط می
آورِی چیزھایی بود که قبًال شرح داده شده بود، یا  نصیحت و یاد

 شد. و غیره می چیزھایی که مربوط به جوانب اخالقی یا روز آخرت
و از جمله، عبدالّله بن مسعود و غیر وی  ج ی حضرت که صحابه این .٣

ی خویش  نقش خود را در اجرای وظیفه -خدا از آنان خشنود باد-
شروع و ایفا  ج در موعظه و نصیحت مردم بعد از وفاِت پیامبر

 کردند.
شان، از نظر شکلی و محتوایی به  ی اعمال که اصحاب در ھمه این .٤

 کردند. اقتدا می ج پیامبر
ی قرآن ھم بر آنچه که در حدیث در مورِد ضرورت موعظه و  آیات کریمه

ھاست قول خداوند متعال  ی آن کنند، که از جمله نصیحت آمده تأکید می

 .]٥٥[الذاریات:  ﴾٥٥ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ تَنَفُع  ٱّ�ِۡكَرىٰ َوذَّكِۡر فَإِنَّ ﴿که: 
 »رساند مؤمنان نفع میو پند ده زیرا پند به «

ی  کند که نصیحت و موعظه بیان می برای ما س عرباض بن ساریه
را  ج که یک مجلس از مجالِس وعظ آن حضرت چگونه بود، چنان ج پیامبر

برای ما امامِت نماز کردند  ج روزی پیامبر«گوید:  کند و می برای ما نقل می
ای رسا و بلیغ فرمودند که بر اثر  مان موعظه و سپس به ما رو کردند و برای

ھا ترسان شدند، و کسی گفت: ای  ھا سرازیر شد و قلب آن اشک از چشم
ی کسی است که خدا حافظی  ! این موعظه گویی که موعظهج رسول خدا

شما را سفارش «فرمایید؟ فرمود:  کند؟! ما را به چه چیزی سفارش می می
 شنیدن و اطاعت کردن (از دستورات الھی و نیک)کنم به تقوای خداوند و به  می
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باشد، زیرا ھرکس از شما که بعد از من  ھمای حبشی  اگرچه که از طرف برده
شما (واجب) است  زندگی کند، اختالفات زیادی خواھد دید؛ پس بر بماند و

بند  که به سّنِت جانشینان (خلفای) راشد و ھدایت یافته بعد از من پای
چنگ بزنید، و از چیزھای نو ظھور (وارده در  گ و دندان به آنباشید و با چن

دین) بر حذر باشید، زیرا که ھر امر جدیدی (در دین) یک بدعت است و ھر 
 ١.»بدعتی ھم گمراھی است

 ذکر خدا
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ  يِب ُهَر�َْرَة، قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
ِ َمَالئَِ�ًة  إِنَّ : «َ�ْن أ َّ�ِ

َ َ�نَاَدْوا:  ْكِر، فَإَِذا وََجُدوا قَْوًما يَْذُكُروَن ا�َّ ْهَل اذلِّ
َ
ُرِق يَلْتَِمُسوَن أ َ�ُطوفُوَن يِف الطُّ

وا   َحاَجِتُ�ْم " قَاَل: َهلُمُّ
َ

ْ�يَا«إىِل َماِء ادلُّ  السَّ
َ

ْجِنَحِتِهْم إىِل
َ
وَ�ُهْم بِأ قَاَل: " » َ�يَُحفُّ

لُهُ 
َ
ْعلَُم ِمنُْهْم، َما َ�ُقوُل ِعبَاِدي؟ قَالُوا: َ�ُقولُوَن: �َُسبُِّحونََك فَيَْسأ

َ
ْم َر�ُُّهْم، وَُهَو أ

ْوِ�؟ " قَاَل: " 
َ
ُدونََك " قَاَل: " َ�يَُقوُل: َهْل َرأ ُونََك َوَ�َْمُدونََك َو�َُمجِّ َو�َُ�ربِّ

وَْك؟ " قَاَل: " َ�يَقُ 
َ
ِ َما َرأ ْوِ�؟ " قَاَل: " َ�ُقولُوَن: لَْو َ�يَُقولُوَن: َال َوا�َّ

َ
وُل: َوَ�يَْف لَْو َرأ

ْ�رَثَ لََك �َْسِبيًحا " قَاَل: 
َ
ِْميًدا، َوأ

َ
َشدَّ لََك َ�ْمِجيًدا َوحت

َ
َشدَّ لََك ِعبَاَدًة، َوأ

َ
وَْك اَكنُوا أ

َ
َرأ

لُوِ�؟ " قَاَل: 
َ
لُونََك اجلَنَّةَ «" َ�ُقوُل: َ�َما �َْسأ

َ
وَْها؟ " قَاَل: " قَاَل: " َ�ُقو» �َْسأ

َ
ُل: وََهْل َرأ

وَْها؟ " قَاَل: " 
َ
�َُّهْم َرأ

َ
وَْها " قَاَل: " َ�ُقوُل: فََكيَْف لَْو �

َ
ِ يَا رَبِّ َما َرأ َ�ُقولُوَن: َال َوا�َّ

ْ�َظمَ 
َ
َشدَّ لََها َطلَبًا، َوأ

َ
َشدَّ َعلَيَْها ِحرًْصا، َوأ

َ
وَْها اَكنُوا أ

َ
�َُّهْم َرأ

َ
ِ�يَها  َ�ُقولُوَن: لَْو �

وَْها؟ 
َ
َرْ�بًَة، قَاَل: فَِممَّ َ�تََعوَُّذوَن؟ " قَاَل: " َ�ُقولُوَن: ِمَن انلَّاِر " قَاَل: " َ�ُقوُل: وََهْل َرأ

وَْها؟ " قَاَل: " 
َ
وَْها " قَاَل: " َ�ُقوُل: فََكيَْف لَْو َرأ

َ
ِ يَا رَبِّ َما َرأ " قَاَل: " َ�ُقولُوَن: َال َوا�َّ

                                                           
اند و ترمذی گفته  آورده ٢٦٧٦ی  و ِترمذی به شماره ٤٦٠٧م قحدیث را ابو داود به ر -١

 باشد. که: این حدیث، حدیث، صحیح حسن می
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َشدَّ لََها َ�َافًَة " قَاَل: " َ�يَُقوُل:  َ�ُقولُوَن: لَوْ 
َ
َشدَّ ِمنَْها فَِراًرا، َوأ

َ
وَْها اَكنُوا أ

َ
َرأ

�ِّ قَْد َ�َفْرُت لَُهْم " قَاَل: " َ�ُقوُل َملٌَك ِمَن الَمَالئَِ�ِة: ِ�يِهْم فُالٌَن 
َ
ْشِهُدُ�ْم �

ُ
فَأ

َ لَيَْس ِمنُْهْم، إِ�ََّما َجاَء حِلَاَجٍة. قَاَل: ُهُم اجلُ   ١».ْشىَق بِِهْم َجِليُسُهمْ لََساُء َال �
خداوند متعال فرشتگانی «فرمود:  ج گوید که: پیامبر می س ابو ھریره

کنند و  گردند که ذکر خدا می ھا و جاھا به دنبال کسانی می دارد که در راه
کنند و  دیگر را صدا می کنند، ھم ھرگاه جماعتی را دیدند که ذکر خدا می

ھای خود  جاست! و سپس، با بال خواھید این ایید که آنچه که میگویند: بی می
زنند.  به دور جماعتی که مشغول ذکر ھستند تا آسمان دنیا حلقه می

گاه فرمود: آن ج پیامبر تر است  گاه خداوند که خود به حقیقت امر از ھمه آ
مالیکه گویند؟!  کند که: این بندگاِن من چه می از این فرشتگان سؤال می

در ادامه فرمود:  ج گویند! پیامبر تمجید و حمد و ثنای تو می گویند: یم
گویند: نه به خدا،  اند؟ مالیکه می فرماید: آیا این بندگان مرا دیده خداوند می
کردند؟ فرشتگان  دیدند، چه می فرماید: اگر مرا می اند. خداوند می تو را ندیده
را بیشتر و شدیدتر عبادت و  دیدند، حتمًا تو کنند: اگر تو را می عرض می

فرماید: آنان از من چه درخواستی  نمودند. خداوند می تمجید و تسبح می
فرماید:  خواھند. خداوند می : پروردگارا! بھشت را از تو میگویند دارند؟ می

کنند: به خدا، ای پروردگار  رض میعاند؟! فرشتگان  ولی مگر بھشت را دیده
دیدند، چه  فرماید: پس اگر بھشت را می اند! می ما! بھشت را ندیده

تر و  یدن به آن حریصدیدند، بر رس گویند: اگر بھشت را می میکردند؟!  می
شان بدان بیشتر  طلبیدند و عالقه و رغبت بودند و بیشتر آن را می تر می ُمصر
گویند: از آتش  جویند؟! می فرماید: از چه چیزی پناه می شد. خداوند می می

گویند: خیر، به خدا قسم  اند؟! می رماید: ولی مگر دوزخ را دیدهف دوزخ. می
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کردند؟ عرض  دیدند، چه می فرماید: پس اگر آن را می اند. می آن را ندیده
شدند و بیشتر  دیدند، حتمًا از آن بیشتر گریزان می کنند: اگر دوزخ را می می
ا شاھد و فرماید: پس ای فرشتگان من! من شما ر خداوند می ترسیدند! می

ام و ایشان را مورد عفو و  گیرم که از این جماعت گذشت کرده گواه می
در ادامه فرمود: یکی از این فرشتگان عرض  ج ام. پیامبر مغفرت قرار داده

کند: پروردگارا! در میان این ذکر کنندگان فالن کس ھم ھست که جزو  می
فرماید: آنان  داوند میجا آمده است! خ آنان نیست بلکه تنھا برای کاری به آن
اند و کسی که ھم  اند و ھمنشین ھم ھمه در یک مجلس با ھم جمع شده

 .»مجلِس آنان باشد اھل شقاوت نخواھد بود

 دعا
، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، ِ�يَما َرَوى َعِن اِهللا َ�بَارََك  يِب َذرٍّ

َ
َ�ْن أ

نَُّه قَاَل: 
َ
� 

َ
لَْم ىلَعَ َ�ْفيِس، وََجَعلْتُُه بَيْنَُ�ْم يَ «َوَ�َعاىل ْمُت الظُّ ا ِعبَاِدي إِ�ِّ َحرَّ

 َمْن َهَدْ�تُُه، فَاْستَْهُدوِ� 
َّ

ًما، فََال َ�َظالَُموا، يَا ِعبَاِدي لُكُُّ�ْم َضالٌّ إِال ُ�َرَّ
ْطَعْمتُُه، فَاْستَطْ 

َ
 َمْن أ

َّ
ْهِدُ�ْم، يَا ِعبَاِدي لُكُُّ�ْم َجائٌِع، إِال

َ
ْطِعْمُ�ْم، يَا أ

ُ
ِعُموِ� أ

ْ�ُسُ�ْم، يَا ِعبَاِدي إِنَُّ�ْم 
َ
 َمْن َكَسْوتُُه، فَاْستَْكُسوِ� أ

َّ
ِعبَاِدي لُكُُّ�ْم اَعٍر، إِال

ْغِفْر لَُ�ْم، يَا 
َ
يًعا، فَاْستَْغِفُروِ� أ نُوَب مَجِ ْغِفُر اذلُّ

َ
نَا أ

َ
ِْطئُوَن بِاللَّيِْل َوانلََّهاِر، َوأ ختُ

وِ� َولَْن َ�بْلُُغوا َ�ْفيِع، َ�تَنَْفُعوِ�، يَا ِعبَاِدي إِنَّ  ُ�ْم لَْن َ�بْلُُغوا رَضِّي َ�ترَُضُّ
ْ�ىَق قَلِْب رَُجٍل 

َ
لَُ�ْم َوآِخَرُ�ْم َو�ِ�َْسُ�ْم وَِجنَُّ�ْم اَكنُوا ىلَعَ أ وَّ

َ
نَّ أ

َ
ِعبَاِدي لَْو أ

لَُ�ْم َوآِخَرُ�ْم َواِحٍد ِمنُْ�ْم، َما َزاَد َذلَِك يِف ُمليِْك َشيْئًا، يَا  وَّ
َ
نَّ أ

َ
ِعبَاِدي لَْو أ

فَْجِر قَلِْب رَُجٍل َواِحٍد، َما َ�َقَص َذلَِك ِمْن ُمليِْك 
َ
َو�ِ�َْسُ�ْم وَِجنَُّ�ْم اَكنُوا ىلَعَ أ

لَُ�ْم َوآِخَرُ�ْم َو�ِ�َْسُ�ْم وَِجنَُّ�ْم قَاُموا يِف َصِعيٍد  وَّ
َ
نَّ أ

َ
َشيْئًا، يَا ِعبَاِدي لَْو أ

 َكَما َواِحٍد 
َّ

ا ِعنِْدي إِال تَلَُه، َما َ�َقَص َذلَِك ِممَّ
َ
ْ�َطيُْت لُكَّ إِ�َْساٍن َمْسأ

َ
لُوِ� فَأ

َ
فََسأ
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ْحِصيَها لَُ�ْم، 
ُ
ْ�َمالُُ�ْم أ

َ
َْحَر، يَا ِعبَاِدي إِ�ََّما ِ�َ أ ْدِخَل ابلْ

ُ
َ�نُْقُص الِْمْخيَُط إَِذا أ

َوفِّيُ�ْم إِيَّاَها، َ�َمْن وََجَد َخْ�ً 
ُ
ا، فَلْيَْحَمِد اَهللا َوَمْن وََجَد َ�ْ�َ َذلَِك، فََال ُ�مَّ أ

 َ�ْفَسهُ 
َّ

 ١»يَلُوَمنَّ إِال
از خداوند تبارک و کند که ایشان  روایت می ج از پیامبر س ابو ذر غفاری

ای بندگان من! ھمانا من ظلم «فرماید:  ردند که خداوند میتعالی روایت ک
ام، پس به ھم  آن را بر شما نیز حرام کردهام، و  کردن را بر خودم حرام کرده

ی شما گمراه ھستید مگر کسی که من او  دیگر ظلم نکنید! ای بندگانم! ھمه
را ھدایت کرده باشم، پس، از من طلب ھدایت کنید تا ھدایت تان کنم؛ ای 

اید مگر کسی که من به او طعام داده باشم، پس  ی شما گرسنه بندگانم! ھمه
ی شما ُلخت و  تان دھم؛ ای بندگانم! ھمه کنید تا طعاماز من طلب طعام 

عریان ھستید مگر کسی که من او را پوشانده باشم، پس، از من طلب پوشش 
کنید، و من  کنید تا شما را بپوشانم؛ ای بندگانم! شما شب و روز خطا می

آمرزم، پس، از من طلب آمرزش کنید تا شما را بیامرزم؛  تمام گناھان را می
توانید که به من ھیچ ضرری برسانید و ھرگز  شما ھرکز نمیندگاِن من! ای ب

نم! اگر توانید که به من ھیچ سودی و نفعی برسانید؛ ای بندگا ھم نمی
ترین  ی قلِب پاک تان و از انسان و جن، بر شیوهی شما از اول تا آخر ھمه

ی کند؛ ا افراد خودتان باشید، این در ُملک من ھیچ چیزی اضافه نمی
ی قلب  و جن ھمه بر شیوه بندگان من! اگر که از اول تا آخرتان از انسان

کند. ای بندگانم!  ترین فرد باشید، این ھیچ چیز از ُملک من کم نمیگناھکار
ی شما از اول تا آخرتان از انسان و جن، در یک جای واحد جمع  اگر ھمه

را بدھم، این  شوید و از من درخواست کنید و من به ھر انسانی درخواستش
کند که سوزنی را در آب دریا  فقط به آن اندازه از آنچه نزد من است کم می

                                                           
 .٢٥٧٧مسلم روایت کرده است به شماری  -١
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فروکنند (یعنی آن سوزن در موقع بیرون آورده شدن چه مقدار از آن دریا 
. ای بنگاِن من! آنچه ھست فقط اعمال ١کند؟ معلوم است که ھیچ) کم می

امًال به شما پس دارم و سپس ھم ک تان نگه می شماست که من برای
ای سراغ دارد، خداوند را بر  ی خود نیکی دھم؛ پس ھرکس که در کارنامه می

آن شکر گزارد و ھرکس غیر از آن را یافت، کس دیگری غیر از خودش را 
 ».سرزنش نکند

 های اسالم شالوده
ُ َعلَيْهِ  وََسلََّم يِف َسَفٍر،  َ�ْن ُمَعاِذ بِْن َجبٍَل، قَاَل: ُكنُْت َمَع انلَّيِبِّ َص�َّ ا�َّ

ِ� بَِعَمٍل  ْخرِبْ
َ
ُْن �َِسُ�، َ�ُقلُْت: يَا رَُسوَل اِهللا أ

َ
ْصبَْحُت يَْوًما قَِر�بًا ِمنُْه َو�

َ
فَأ

َت يُْدِخلُِ� اجلَنََّة َو�ُبَاِعُدِ� َعِن انلَّ 
ْ
ل
َ
َ�ْن َعِظيٍم، َو�ِنَُّه لَيَِسٌ� ىلَعَ  اِر، قَاَل: لََقْد َسأ

هُ  َ اَكَة،  َمْن �رَسَّ َالَة، َوتُْؤِ� الزَّ َ َوَال �رُْشِْك بِِه َشيْئًا، َوتُِقيُم الصَّ ُ َعلَيِْه، َ�ْعبُُد ا�َّ ا�َّ
ُجُّ ابَليَْت 

َ
ْوُم ُجنٌَّة،  ،َوتَُصوُم َرَمَضاَن، َوحت : الصَّ بَْواِب اخلَْ�ِ

َ
ُدلَُّك ىلَعَ أ

َ
َال أ

َ
ُ�مَّ قَاَل: أ

َدقَُة ُ�ْطِفُئ اخلَِطيئَ  َة َكَما ُ�ْطِفُئ الَْماُء انلَّاَر، وََصَالُة الرَُّجِل ِمْن َجوِْف اللَّيِْل َوالصَّ
ا  ٱلَۡمَضاِجعِ َ�َتَجاَ�ٰ ُجنُوُ�ُهۡم َعِن ﴿قَاَل: ُ�مَّ تََال  يَۡدُعوَن َر�َُّهۡم َخۡوٗفا َوَطَمٗعا َوِممَّ

ۡخِ�َ  ١٦ َرَزۡقَ�ُٰهۡم يُنفُِقونَ 
ُ
ٓ أ ا ۢ بَِما فََ� َ�ۡعلَُم َ�ۡفٞس مَّ ۡ�ُ�ٖ َجَزآَء

َ
ةِ أ لَُهم ّمِن قُرَّ

ْمِر لُكِِّه َوَ�ُموِدهِ، وَِذْرَوِة َسنَاِمِه؟  ﴾١٧َ�نُواْ َ�ۡعَملُونَ 
َ
ِس األ

ْ
ْخرِبَُك بَِرأ

ُ
َال أ

َ
ُ�مَّ قَاَل: أ

َالُة، وَذِ  ْمِر اإلِْسَالُم، َوَ�ُموُدُه الصَّ
َ
ُس األ

ْ
ْرَوُة قُلُْت: بََ� يَا رَُسوَل اِهللا، قَاَل: َرأ

َخَذ  ،َسنَاِمِه اجِلَهادُ 
َ
ْخرِبَُك بَِمَالِك َذلَِك لُكِِّه؟ قُلُْت: بََ� يَا نيَِبَّ اِهللا، فَأ

ُ
َال أ

َ
ُ�مَّ قَاَل: أ

                                                           
برای فھماندن، و به این معنی است که اصًال ھیچ اند که: این، مثال است  علما گفته -١

کند و سوزن مثال زده شده زیرا سوزن در  چیزی (از نعمت و ملک خدا) کم نمی
 نھایت کوچکی ضرب المثل است.
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بِِلَسانِِه قَاَل: ُكفَّ َعلَيَْك َهَذا، َ�ُقلُْت: يَا نيَِبَّ اِهللا، َو�ِنَّا لَُمَؤاَخُذوَن بَِما َ�تلََكَُّم بِِه؟ 
ْو ىلَعَ َ�َقاَل: ثَ�ِ 

َ
َك يَا ُمَعاُذ، وََهْل يَُ�بُّ انلَّاَس يِف انلَّاِر ىلَعَ وُُجوِهِهْم أ مُّ

ُ
لَتَْك أ

لِْسنَِتِهمْ 
َ
 ١».َمنَاِخرِِهْم إِالَّ َحَصائُِد أ
روایت است که گفت: من در سفری در خدمِت  س از معاذ بن جبل

ایشان قرار  رفتیم در نزدیکِی  بودم و یک روز در حالی که راه می ج پیامبر
به من عملی را نشان بده که مرا داخل  ج گرفتم و گفتم: ای رسول خدا

ی را از گحقیقتًا چیزی خیلی بزر«ر کند! فرمودند: وبھشت کرده، از جھّنم د
لی این کار بر کسی که خداوند متعال آن را بر وی آسان کند، من پرسیدی و

ز را شریک او و ھیچ چیکنی  خداوند را میعبادت باشد؛  آسان می
ی ماه رمضان را  پردازی، روزه داری، زکات را می گردانی، نماز را بر پا می نمی
گوش «؛ و سپس، فرمود: »آوری ی خدا را به جای می گیری و زیارت خانه  می

ھای خیر و نیکی راھنمایی کنم: روزه سپر است (پوششی ردار تا تو را بر د
کند ھمان گونه که آب  موش میاست در برابر آتش)، صدقه خطاھا را خا

 .»(نیمه شب) کند، و نماِز شخص در دل شب آتش را خاموش می
 سپس این آیه را تالوت فرمود: ج گوید: پیامبر معاذ می

ا  ٱلَۡمَضاِجعِ َ�َتَجاَ�ٰ ُجنُوُ�ُهۡم َعِن ﴿ يَۡدُعوَن َر�َُّهۡم َخۡوٗفا َوَطَمٗعا َومِمَّ
ۢ بَِما  ١٦َرَزۡقَ�ُٰهۡم يُنفُِقونَ  ۡ�ُ�ٖ َجَزآَء

َ
ِ أ ة ۡخِ�َ لَُهم ّمِن قُرَّ

ُ
ٓ أ ا فََ� َ�ۡعلَُم َ�ۡفٞس مَّ

 .]١٧-١٦[السجدة:  ﴾١٧َ�نُواْ َ�ۡعَملُونَ 

ر (یکی از صفات مؤمنان این است که شب) پھلوھایشان از بسترھا دو«
پردازند) و پروردگار خود را با بیم و امید  شود (و به عبادت پروردگار می می

بخشند، ھیچ کس  ایم، می خوانند و از چیزھایی که به ایشان داده به فریاد می

                                                           
 اند. روایت کرده ٣٩٧٣و ابن ماجه به رقِم  ٢٦١٦ی  ترمذی به شماره -١
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ھا که روشنی  داند چه چیز از آن پاداش داند که در جزای آنچه انجام می نمی
 .»ده استھا مخفی و آماده ش بخِش دیدگان است برای آن

ی آن با خبر  آیا تو را از رأِس امِر (دین) و ستوِن آن و قّله«و بعد، فرمود: 
رأس امِر (دین) اسالم «عرض کردم: بله، ای رسول خدا! فرمود: » کنم؟!

 ».ی آن جھاد است (تسلیم خدا شدن) و ستوِن آن نماز و قّله
نسان تمام شود که ا یا تو را از آن چیزی که سبب میآ«و سپس، فرمود: 

من عرض کردم: بله، ای رسول خدا! و » کنم؟!ا داشته باشد با خبر ھا ر این
من گفتم: ای پیامبر »! مواظِب این باش«ایشان زبانش را گرفت و فرمود: 

شویم؟  آوریم ھم بازخواست می خدا! مگر ما به خاطر آنچه که بر زبان می
گر این که مردم را به حالت ای معاذ! آ یا م ١مادرت به عزایت بنشیند«فرمود: 

 ».ھایشان است؟! اندازد چیزی به جز نتایج زبان سرنگون (به رو) در آتش می

،عن  ْشَعِريَّ
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: إِنَّ  رىَِض اّ� َعنهُ  احلَارَِث األ نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ

َ
أ

ْن 
َ
ُمَر ب� إرسائيل أ

ْ
ْن َ�ْعَمَل بَِها َو�َأ

َ
َمَر َ�َْ� �َْن َزَ�ِر�َّا خِبَْمِس لَكَِماٍت أ

َ
َ أ ا�َّ

 َ ْن ُ�بِْطَئ بَِها، َ�َقاَل ِعيىَس: إِنَّ ا�َّ
َ
َمَرَك خِبَْمِس لَكَِماٍت َ�ْعَملُوا بَِها، َو�ِنَُّه اَكَد أ

َ
أ

نَا آُمُرُهْم، 
َ
ا أ ُمَرُهْم، َو�ِمَّ

ْ
ْن تَأ

َ
ا أ ْن َ�ْعَملُوا بَِها، فَإِمَّ

َ
ُمَر ب� إرسائيل أ

ْ
تِلَْعَمَل بَِها َوتَأ

َب، فََجَمَع انلَّاَس يِف  َعذَّ
ُ
ْو أ

َ
ْن ُ�َْسَف يِب أ

َ
ْخىَش إِْن َسبَْقتَِ� بَِها أ

َ
َ�َقاَل َ�َْ�: أ

َمَرِ� َ�يِْت 
َ
َ أ َِف، َ�َقاَل: إِنَّ ا�َّ  الَْمْسِجُد َوَ�َعُدوا ىلَعَ الرشُّ

َ
الَْمْقِدِس، فَاْمتَأل

َ َوالَ  ْن َ�ْعبُُدوا ا�َّ
َ
لُُهنَّ أ وَّ

َ
: أ ْن َ�ْعَملُوا بِِهنَّ

َ
، َوآُمَرُ�ْم أ ْ�َمَل بِِهنَّ

َ
ْن أ

َ
خِبَْمِس لَكَِماٍت أ

ُ�وا بِِه َشيْئًا، َو�ِنَّ َمثَ  ِ َكَمثَِل رَُجٍل اْشرَتَى َ�بًْدا ِمْن َخالِِص �رُْشِ َك بِا�َّ رْشَ
َ
َل َمْن أ

، فاََكَن َ�ْعَمُل  َّ دِّ إيِلَ
َ
ْو َوِرٍق، َ�َقاَل: َهِذهِ َدارِي وََهَذا َ�َمِ� فَاْ�َمْل َوأ

َ
َماهِلِ بَِذَهٍب أ

                                                           
نیست، بلکه اظھار تعجّب است از نفرین و دعا  ج منظور از این جمله در کالم پیامبر -١

 غفلت و ندانستِن مخاطب.



 ١١  ج پیامبر لحظاتی با سخنان دلنشین

ْن يَُ�وَن �َ 
َ
يُُّ�ْم يَْرىَض أ

َ
 َ�ْ�ِ َسيِِّدهِ، فَ�

َ
َمَرُ�ْم َوُ�ؤَدِّي إىِل

َ
َ أ بُْدُه َكَذلَِك؟ َو�ِنَّ ا�َّ

َ َ�نِْصُب وَْجَهُه لِوَْجِه َ�بِْدهِ يِف َصَالتِِه  َالِة، فَإَِذا َصلَّيْتُْم فََال تَلْتَِفتُوا فَإِنَّ ا�َّ بِالصَّ
يَاِم، فَإِنَّ َمثََل َذلَِك َكَمثَِل رَُجٍل يِف ِعَص  ابٍَة َمَعُه َما لَْم يَلْتَِفْت، َوآُمُرُ�ْم بِالصِّ

ْطيَُب ِعنَْد 
َ
ائِِم أ ْو ُ�ْعِجبُُه ِر�َُها، َو�ِنَّ ِر�َح الصَّ

َ
ٌة ِ�يَها ِمْسٌك، فلَُكُُّهْم َ�ْعَجُب أ رُصَّ

رَسَهُ  ِر�ِح الِْمْسِك، اِهللا ِمنْ 
َ
َدقَِة فَإِنَّ َمثََل َذلَِك َكَمثَِل رَُجٍل أ َوآُمُرُ�ْم بِالصَّ

ْوَ�ُقوا يََدُه 
َ
، فَأ فِْديِه ِمنُْ�ْم الَعُدوُّ

َ
نَا أ

َ
ُ�وا ُ�نَُقُه، َ�َقاَل: أ ُموُه يِلرَْضِ  ُ�نُِقِه َوقَدَّ

َ
إىِل

َ فَإِنَّ َمثََل َذلَِك  ْن تَْذُكُروا ا�َّ
َ
بِالَقِليِل َوالَكِثِ�، َ�َفَدى َ�ْفَسُه ِمنُْهْم، َوآُمُرُ�ْم أ

ااًع َحىتَّ  ثَِرهِ رِسَ
َ
ْحَرَز  َكَمثَِل رَُجٍل َخَرَج الَعُدوُّ يِف أ

َ
ىَت ىلَعَ ِحْصٍن َحِصٍ� فَأ

َ
إَِذا أ

ِ "، قَاَل   بِِذْكِر ا�َّ
َّ

يَْطاِن إِال  ُ�ِْرُز َ�ْفَسُه ِمَن الشَّ
َ

َ�ْفَسُه ِمنُْهْم، َكَذلَِك الَعبُْد ال
ُ َعلَيِْه وََسلََّم:  ، «انلَّيِبُّ َص�َّ ا�َّ َمَرِ� بِِهنَّ

َ
ُ أ نَا آُمُرُ�ْم خِبَْمٍس ا�َّ

َ
ْمُع َوأ السَّ

اَعُة َواجِلَهاُد َوالِهْجَرُة َواجلََماَعُة، فَإِنَُّه َمْن فَاَرَق اجلََماَعَة ِ�يَد ِشرْبٍ َ�َقْد َخلََع  َوالطَّ
ْن يَرِْجَع، َوَمْن ادَّىَع َدْعَوى اجلَاِهِليَِّة فَإِنَُّه ِمْن ُجثَا 

َ
 أ

َّ
ِر�َْقَة اإلِْسَالِم ِمْن ُ�نُِقِه إِال

ِ َو�ِْن َص�َّ وََصاَم؟ قَاَل: ، �َ » َجَهنَّمَ  َو�ِْن َص�َّ وََصاَم، «َقاَل رَُجٌل: يَا رَُسوَل ا�َّ
 ِ اُ�ُم الُمْسِلِمَ� الُمْؤِمِنَ�، ِعبَاَد ا�َّ ي َسمَّ ِ

َّ
ِ اذل  ١.»فَاْدُعوا بَِدْعوَى ا�َّ

خداوند به «فرمود:  ج روایت است که پیامبر خدا س از حارث اشعری
ھا عمل کند و به  پنج کلمه را امر کرد که خودش به آن ÷ یحی پسر زکریا

ی پیوسته این کار یھا عمل کنند، ولی یح بنی اسرائیل ھم امر کند که به آن
به او گفت: خداوند پنج کلمه را به تو  ÷ انداخت که عیسی را به تأخیر می

ن امر کرده که خود به آن عملی کنی و به بنی اسرائیل ھم امر کنی که به آ
ی یھا امر کنم؟! یح ھا امر کن، و یا تا من به آن عمل کنند: حال یا تو به آن

                                                           
 اند. روایت کرده ٢٨٦٣ی  ) و ترمذی به شماره٤/١٣٠امام احمد ( -١
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ی آن در  ری، به واسطهیترسم که اگر تو در این کار از من پیش بگ گفت: می
المقدس  دم، و بنا براین، مردم را در بیتزمین فرو برده و یا عذاب داده شو

نیز رفتند. یحیی  ھا مسجد پر شد و مردم حّتی روی بلندی جمع کرد.
ھا را انجام دھم و  فرمود: خداوند به من پنج کلمه را امر کرده که خود آن

شما را ھم به انجام آن پنج کلمه امر کنم: اّولین کلمه، این که: خداوند را 
عبادت کنید و ھیچ چیز را شریک او قرار ندھید. در واقع، کسی که برای 

ی است که از اصِل مال خودش، با دھد، مانند مرد خداوند شریک قرار می
ی من است و  گوید که: این خانه خرد و به او می ای می طال یا با نقره، برده

!، ولی آن د کارت را پیش من بیاوراین ھم کار من، تو این جا کار کن و مز
دھد؛ حال کدام  کند و مزدش را به کسی دیگر غیر از اربابش می برده کار می

اش این طور باشد؟! و خداوند شما را به  شود که برده یک از شما راضی می
کند؛ پس ھرگاه نماز خواندید، به چپ و راست خود نگاه  نماز خواندن امر می

نکنید، زیرا خداوند، تا زمانی که بنده در نماز به چپ و راست ننگرد، صورت 
 کند. ی نماز گزار می خویش را متوّجه صورِت بنده
کنم، که صدقه دادن مانند آن است که مردی  و شمارا به صدقه امر می

دشمنانش او را اسیر کنند و دستش را محکم به گردنش ببندند و او را 
ی کم یا  گوید: من فدیه برند تا گردنش را بزنند و او در آن ھنگام می می

ھا  کنم و نفس خویش را از آن دھم و خود را از شما باز خرید می زیادی می
 رھاند. می

کنم که ذکر کردن مثل آن است که  ا به ذکر خداوند امر میو شما ر
ی محکمی  کند تا این که او به قلعه مردی دشمن به سرعت او را دنبال می

کند، ھمین طور بنده نیز جز  ھا حفظ می رسد و در آن جا خودش را از آن می
 تواند خودش را از شیطان حفظ کنند. با ذکر خداوند نمی
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کنم که خداوند  ن ھم شما را به پنج چیز امر میم« فرمود: ج پیامبر
ھا را به من امر کرده: سمع (شنیدن او امر الھی) اطاعت (فرمان برداری  آن

کردن از اوامر الھی)، جھاد، ھجرت کردن و با جماعت بودن (اّتحاد) زیرا که 
ی یک وجب از جماعت جدا شود، طناب (تعّھد) اسالم را  ھرکس که به اندازه

ن خود در آَورده مگر این که به جماعت بر گردد، و ھرکس که خود را از گرد
ھا و عناوین جاھلّیت بخواند و بر آن اعتقادات باشد، ھمانان او از  به نام
. در این ھنگام، مردی گفت: ای رسول خدا! »باشد ی جھّنمیان می جمله

ه نماز فرمود: اگرچ ج اگرچه که نماز ھم بخواند وروزه ھم بگیرد؟! پیامبر
ھم بخواند و روزه ھم بگیرد، پس ای بندگاِن خدا! ھم دیگر را با نام و عنوانی 

 .١»، مسلمین با مؤمنین بخوانیداوند شما را بدان خوانده و نامیدهکه خد

 پایبندی به سنت
يِب ُموىَس 

َ
ْشَعِريّ  َ�ْن أ

َ
إِنَّ َمثَِ� «، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: األ

َيَْش 
ْ
يُْت اجل

َ
ىَت قَْوَمُه، َ�َقاَل: يَا قَْوِم إِ�ِّ َرأ

َ
َوَمثََل َما َ�َعثَِ�َ اُهللا بِِه َكَمثَِل رَُجٍل أ

ُوا 
َ
ْدجل

َ
َطاَعُه َطائَِفٌة ِمْن قَْوِمِه، فَأ

َ
ُعْرَ�اُن، فَانلََّجاَء، فَأ

ْ
نَا انلَِّذيُر ال

َ
، َو�ِ�ِّ أ بَِعيَْ�َّ

َيُْش فَا�َْطلَُقو
ْ
ْصبَُحوا َماَكَ�ُهْم، فََصبََّحُهُم اجل

َ
بَْت َطائَِفٌة ِمنُْهْم فَأ ا ىلَعَ ُمْهلَِتِهْم، َوَ�ذَّ

                                                           
امام ابن القّیم این حدیث را در کتاب خود "الوابل الّصّیب من الکالم الّطِیب" ذکر  -١

، در این ج پیامبر«نموده و در حدود پنجاه صفحه شرح کرده و گفته است که: 
و  ّقلعحدیِث واال مقام که بر ھرمسلمانی الزم است که آن را حفظ کند و در آن ت

آن شود، و تمام آنچه را که با  عث نجات از شیطان میتأّمل کند تمام آنچه را که با
» اند شود، ذکر فرموده ختی و رستگاری حاصل میبرای بنده در دنیا و آخرت خوشب

 می).، چاپ المکتب االسال٤٩(ص 
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َطاَعِ� َوا�َّبََع َما ِجئُْت بِِه، َوَمثَُل َمْن 
َ
ْهلََكُهْم َواْجتَاَحُهْم، فََذلَِك َمثَُل َمْن أ

َ
فَأ

َقِّ 
ْ
َب َما ِجئُْت بِِه ِمَن احل  ١».َعَصاِ� َوَ�ذَّ

مثال «فرمودند:  ج اللهل روایت است که رسو س از ابو موسی اشعری
ام مثال مردی است که نزد قومی  من و آن چیزی که بدان مبعوث شده

گوید: "ای قوم! در واقع، من با چشم خود لشکری را دیدم که  آید و می می
 به شما ٢ی برھنه خواھد به شما حمله کند و من تنھا یک ھشدار دھنده می

ھستم پس ھان به دنبال نجات باشید!" و آن گاه بعضی از آن اقوام از او 
زنند و  افتند و به آھستگی بیرون می گاه به راه می کنند و شبان اطاعت می

کنند و در  کنند؛ اّما برخی دیگر او را تکذیب می در نتیجه، نجات پیدا می
ھا را نابود و با  رسد و آن مانند و صبح، آن لشکر فرا می جای خودشان می

کند؛ آری، این است مثاِل کسی که مرا اطاعت کرده، از  خاک یکسان می
کند و مثاِل کسی که از من نا فرمانی کرده،  ام پیروی می آنچه که من آورده

ی من مثل کسانی  کند (تصدیق کننده ام تکذیب می آن حّقی را که آورده
ام  یابد و تکذیب کننده میکنند و نجات  است که خبر آن مرد را تصدیق می

 ».شود) مانند کسانی است که خبر آن مرد را تکذیب کردند و ھالک می

 فرصت عمل
ُ َ�نُْهَما، قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: َعِن ابِْن  َ�بَّاٍس ريَِضَ ا�َّ

 نِْعَمتَاِن َمْغبُوٌن ِ�يِهَما َكِثٌ� ِمَن انلَّاِس: «
ُ
ُة َوالَفَراغ حَّ  ».الصِّ

                                                           
 ).٢٢٨٣، م ٧٢٨٣مّتفق علیه (خ  -١
خواست که قوم خود را از یک  گویند که: در گذشته، اگر خبر رساِن قومی می علما می -٢

گاه کند و به آن ھا ھشدار دھد ولی از قوم دور بود (و صدایش به  خطر یا یک تھدید آ
اّطالعشان آورد و بدین وسیله موضوع را به  رسد)، لباس خود را در می آنان نمی

 گفتند. ی برھنه)" می رساند؛ چنین کسی را "نذیِر عریان (ھشدار دھنده می
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دو نعمت ھستند که «فرمودند:  ج گوید: رسول خدا می ب ابن عّباس
شوند؛ یکی، سالمتی و  بیشتر مردم در مورد آن دو دچار ضرر و زیان می

 ١».دیگری، فراغت
                                                           

ی ماست که  اند. شایسته ) و غیِر او روایت کرده٦٤١٢ی  حدیث را بخاری (به شماره -١
 بیشتر در آن تأّمل کنیم:

ھای خداوند به انسان  این حدیث شریف فکر و نظر را متوّجِه دو نعمت از نعمت 
تر کسی ملتفِت جایگاه و مکان آن دوست، و خیلی کم از آن دو در  ند، که کمک می

شود. حقیقت آن است که انسان در بین دو  طریق مشروع و راه صحیح استفاده می
داند مگر زمانی که  بیماری قرار دارد وارزش سالمت را نمی موضوِع سالمتی و

ھا را ببیند، بیماری ھم، مشکل  یا آنبیماری به او روی آورد یا بیماران را مالقات کند 
شود (و یا حد اّقل،  و مانعی است از مشکالت و موانع بزرگ که مانع از انجام کار می

کند)، خواه کاِر دینی باشد و خواه کار دنیوی؛ و به  انجام کار را دچار تغییر و افت می
است که از آن ھمین خاطر، زماِن سالمتی نعمت بزرگی است که بر انسان عاقل الزم 

در چیزی بھره بگیرد که در امر دنیا یا آخرتش برای او سود به دنبال دارد و ھرچه 
تر و با تمام تواِن خویش اقدام به بھره برداری از سالمتی کند قبل از آن که  سریع

خواھد انجام دھد مانع ایجاد کند، زیرا  بین وی و آنچه می بیماری به سراغ او بیاید و
مان تندرستِی خویش را با لھو لعب و بیکاری ھدر دھد و آن را در که ھر کس ز

بھایی را  نگیرد، حقیقتًا ضرر کرده، چون چیِز ارزشمند و گران کارھای نیک به کار
 بدون ھیچ عوضی فروخته است.

بیکار بودن است، و مقصود از فراغ (فراغت)، آن وقت از اوقات  و نعمت دوم: فراغت و
اش کرد، و اگر  توان قیمت گذاری انسان ارزشی دارد که نمی است که در حالی بر

چنانچه انسان آن را در امر خیر به کار گیرد، این خوش شانسی است، ولی اگر 
بگذارد که آن زمان ھمان طور بگذرد بدون آن که از آن در کاری بھره گیری یعنی 

در کاری باطل  شود یا آن که آن وقت را ھمان چیزی که بدان "وقت کشی" گفته می
ت زیرا که وقت ھمان وبیھوده بگذراند، چنین انسانی حقیقتًا مغبون و ضرر کرده اس

ارد، پس شایسته و داز ھمین رو، ارزشمندترین چیزی است که انسان زندگی است، و 
بھاتر از خوِد آن است و آن  بایسته است که تنھا در چیزی صرف شود که گران
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ی ترازوی حسنات در آخرت.  پس اندازی باشد در کّفهزی است که گرانبھاتر ھم چی

 ابن ھبیره ارزشمند و نفیس بودِن وقت را چنین در سخِن خویش ذکر کرده است:
بینم که  ترین چیزی است که باید در حفِظ آن کوشید ولی من می وقت با ارزش

 شود. رود و ضایع می تر از ھر چیزی از کف تو می انسآ
ھم مردم را به ارزِش وقت توّجه  -ھا باد رحمت خداوند بر آن-گذشتگاِن صالح ما 

آن تا ّحد امکان تشویق اند و بر استفاده کردن از  ند و آن را برایشان بیان کردها داده
 اند. نموده

ای فرزند آدم! ھمانا وجود تو فقط چند روز است، ھر «گوید:  می / حسن بصری
من اقوامی را دیدم که «و نیز گفته: ». رود گذرد، بعضی از وجود تو ھم می روز که می

او (حسن ». ھا و دینارھایشان بودند تر از درھم ھا بر عمر خویش حریص افراد آن
یان ارزش وقت و دعوت به ، در ب/ اش به عمر بن عبدالعزیز ) در نامه/ بصری

در واقع، آنچه از عمر باقی مانده «گوید:  استفاده از آن پا را از این ھم فراتر نھاده و می
شود و ھیچ چیزی با بھای آن برابر نیست و اگر تمام دنیا ھم  گذاری نمی است، قیمت

ز کند؛ پس ھرگ جمع شود، ھرگز با یک روز که از عمر کسی باقی مانده برابری نمی
امروز را مفروش و آن را جز به قیمِت واقعی خودش در ازای ھیچ چیز از دنیا مده و 
کاری نکن که آن کس که در قبر است (مرده) بیشتر از خودت چیزی را که تو داری 
تعظیم کند و بزرگ بدارد در حالی که آن چیز (وقت) مال توست (و تو باید بیشتر 

 برای آن ارزش و احترام قایل شوی).
ی  به جاِن خودم سوگند که اگر به یک دفن شده در قبر گفته شود: "بیا این ھمه

دھیم تا در نبوِد تو ثروتمند  دنیاست از اّول آن تا آخرش، آن را برای فرزندانت قرار می
ھا نداشتی این را  ای جز آن و با رفاه باشند چون خودت وقتی که در دنیا بودی غّصه

ز را که (به تو بدھند و) تو را در آن به حال خود بگذارند بیشتر دوست داری یا یک رو
کند و از بس  که برای خویشتن کار کنی؟!" قطعًا آن ُمرده این یک روز را انتخاب می

که آن یک روز برایش خواستنی و عزیز و با ارزش است که آن را بر ھرچیِز دیگری 
دھند و او را مختار کنند که یک ساعت ھم به او ب دھد، بلکه حّتی اگر تنھا ترجیح می

میاِن آن یک ساعت برای خودش وبین چندھا برابِر آنچه که برایت گفتم و چند برابِر 
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ِ َص�َّ اُهللا  ُ َ�نُْهَما قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ َعلَيِْه وََسلََّم َعِن ابِْن َ�بَّاٍس، ريَِضَ ا�َّ
تََك َ�بَْل «لِرَُجٍل وَُهَو يَِعُظُه: اْ�تَِنْم مَخًْسا َ�بَْل مَخٍْس: َشبَابََك َ�بَْل ِهَرِمَك، وَِصحَّ

 ١».َسَقِمَك، وَِغنَاَءَك َ�بَْل َ�ْقِرَك، َوفََراَغَك َ�بَْل ُشْغِلَك، وََحيَاتََك َ�بَْل َمْوتَِك 
کرد و به  دی را نصیحت میمر ج گوید: رسول خدا می ب ابن عباس

پنج چیز را قبل از پنج چیز غنیمت شمار (قدرشان را بدان): «او فرمود: 
ات  ات، ثروتمندی ات را قبل از بیماری ات، سالمتی ات را قبل از پیری جوانی

ت را قبل از مشغولّیتت، زندگیت را قبل از ا کاری را قبل فقرت، فراغت و بی
 ».مرگت

 دنیا
يِب هُ 

َ
ْ�يَا ِسْجُن «: قَاَل رَُسوُل اِهللا َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: َر�َْرَة، قَاَل َ�ْن أ ادلُّ
اَكفِرِ الُْمْؤِمِن، 

ْ
 ٢.»وََجنَُّة ال

                                                                                                                             
آن برای دیگری، یکی را انتخاب کند، او فقط آن یک ساعت را که برای خودش است 

 ».دھد کند و ترجیح می انتخاب می
سخن در مورِد نعمت دوم،  / با این تصویِر دقیق از قیمت وقت از امام حسن بصری

توان آن را در کار خیر صرف کرد  بریم؛ نعمتی که ھم می نعمت فراغت را به پایان می
و از آن استفاده ُبرد و یا آن که آن را به حال خود رھا کرد که بیھوده بگذرد، که در 

 ان صورت، انسان مغبون و زیان دیده خواھد بود.
است و چون اثِر بزرگی در زندگی انسان دارد، امام الکلم  این حدیِث شریف از جوامُع 

 کند. صحیِح خود را با آن آغاز می زبخاری، کتاب الّرقائق ا
نسته و ذھبی ھم با او موافق ا) و صحیح د٤/٣٠٦حاکم آن را تخریج (نقل) کرده ( -١

 است.
 .٢٩٥٦ی  مسلم تخریج کرده، به شماره -٢
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دنیا «فرمودند:  ج روایت است که گفت: رسول خدا س از ابو ھریره
 ».زنداِن مؤمن است و بھشت کافر

نَّ رَُسوَل اِهللا َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم رىَِضَ اُهللا َعنُهما َ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْد اهللاِ 
َ
، أ

َسكَّ َميٍِّت، 
َ
َعايِلَِة، َوانلَّاُس َكنََفتَُه، َ�َمرَّ جِبَْدٍي أ

ْ
وِق، َداِخًال ِمْن َ�ْعِض ال َمرَّ بِالسُّ

ُذنِِه، ُ�مَّ قَاَل: 
ُ
َخَذ بِأ

َ
ُ فَأ

َ
نَّ «َ�تَنَاَوهل

َ
يُُّ�ْم ُ�ِبُّ أ

َ
ُ بِِدرَْهٍم؟ �

َ
ِبُّ » َهَذا هل

ُ
َ�َقالُوا: َما �

ٍء، َوَما نَْصنَُع بِِه؟ قَاَل:  نَُّه نَلَا �يَِشْ
َ
نَُّه لَُ�ْم؟«�

َ
بُّوَن � ِ

ُ
حت

َ
َواِهللا لَْو اَكَن َحيًّا، قَالُوا: » أ

، فََكيَْف وَُهَو َميٌِّت؟ َ�َقاَل:  َسكُّ
َ
نَُّه أ

َ
ْهَوُن ىلَعَ فََواِهللا لَ�ُّ «اَكَن َ�يْبًا ِ�يِه، ِأل

َ
ْ�يَا أ

 ١.»اِهللا، ِمْن َهَذا َعلَيُْ�مْ 
در حالی  ج روایت است که گفت: رسول خدا ب از جابر بن عبد الله

شد و مردم ھم در اطراف او بودند از بازار  ی بلند می که وارد یک محّله
ھایش از بین رفته یا  ی ناقص را که گوش ی مرده گذشت و در راه، بزغاله

یک از شما «، دید و گوش آن را با دست گرفت و سپس فرمود: کوچک بود
 ».ی مرده برای او باشد به قیمت یک درھم؟! زغالهبدوست دارد که این 

خواھیم که مجانی نیز مال ما بشود، و با آن  مردم گفتند: ما آن را نمی
 چه کار کنیم؟!.

 ».آیا دوست دارید که مال شما باشد؟!«فرمود: 
لله این اگر که زنده نیز بود، باز ھم عیب داشت چون که عرض کردند: و ا

 گوش ندارد، چه رسد به حاال که مردار ھم ھست؟!.
تر از این مردار  تر و بی ارزشربه خدا قسم، دنیا نزد خداوند خوا«فرمود: 

 ».در نزد شماست

                                                           
 .٢٩٧٥ی  مسلم تخریج کرده، به شماره -١
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َخذَ  اهللا َعنُهما قَاَل: ِداهللا بِن ُ�َمَر رىَِضَ َعن َعب
َ
اُهللا َعلَيِْه  َص�َّ رسول اهللا  أ

ْو اَعبُِر َسِبيلٍ : «بِِمنَكىب فَقاَل  وََسلَّمَ 
َ
نََّك َغِر�ٌب أ

َ
ْ�يَا َك�  ١.»ُ�ْن يِف ادلُّ

دستش را بر  ج روایت شده که گفت: پیامبر ب از عبد الله بن عمر
در دنیا، چنان باش که گویی یک غریب «ی من گذاشت و فرمود:  شانه

 ».ھستی یا یک رھگذر

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  رىَِضَ اهللا َعنُه قَاَل: ُن ثَابٍِت �ْ َز�ُْد عن  َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ
ْمَرُه، وََجَعَل َ�ْقَرُه َ�ْ�َ «وََسلََّم، َ�ُقوُل: 

َ
ُ َعلَيِْه أ َق ا�َّ ُه، فَرَّ �ْيَا َهمَّ َمْن اَكنَِت ادلُّ

 َما ُكتِ 
َّ

ْ�يَا إِال تِِه ِمَن ادلُّ
ْ
ُ، َوَمْن َ�يْنَيِْه، َولَْم يَأ

َ
ُ َب هل

َ
ُ هل ِخَرُة نِيَّتَُه، مَجََع ا�َّ

ْ
اَكنَِت اآل

�ْيَا َوِ�َ َراِغَمةٌ  َ�تُْه ادلُّ
َ
ْمَرُه، وََجَعَل ِغنَاُه يِف قَلِْبِه، َوأ

َ
 ٢.»أ

شنیدم که  ج روایت است که گفت: از رسول خدا س از زید بن ثابت
برای آن بکوشد و آن را ّمش تنھا دنیا باشد و فقط غھرکس ھّم و «فرمودند: 

کند و فقر و  بخواھد، خداوند وضع و احوال او را پریشان و پراکنده می
دھد (یعنی: آن فرد ھمیشه احساس  ش را در جلو چشمش قرار میا نیازمندی

کند و رضایت قلبی ندارد) و از دنیا ھم جز آنچه که برایش  احتیاج و نیاز می
ه نّیت و ھدف و قصد خود را (نجات و رسد؛ و ھرکس ک مقّدر شده به او نمی

پاداش در) آخرت قرار دھد، خداوند اوضاع و احوال او را بسامان و مرّتب 
دھد (یعنی: در دل، به  اش را در دلش قرار می نیازی گرداند و ثروت و بی می

آنچه دارد راضی و خشنود است) و دنیا، ذلیالنه و خاشعانه، به او روی 
 ».آورد می

                                                           
 .٦٤١٦ی  بخاری تخریج کرده، به شماره -١
تخریج کرده و در الّزوائد گفته که: اسناد آن صحیح  ٤١٠٥ی  ابن ماجه به شماره -٢

 است و راویانش مورد اعتمادند.
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 به مال دنیاحرص داشتن 
ُ َ�نُْهَما،عن  لَْو «اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ُقوُل: َص�َّ  قَال: قَاَل ا�َْن َ�بَّاٍس ريَِضَ ا�َّ

َاُب، اَكَن ِالبِْن آَدَم َواِديَاِن ِمْن   الرتُّ
َّ

 َجوَْف ابِْن آَدَم إِال
ُ
َماٍل َالْ�تىََغ ثَاثِلًا، َوَال َ�ْمَأل

ُ ىلَعَ   ١.»َمْن تَاَب َو�َتُوُب ا�َّ
فرمودند: بنی  ج روایت است که گفت: رسول خدا ب از ابن عباس

آدم حّتی اگر دو دّره مال و ثروت داشته باشد، باز ھم به دنبال سومی 
کند و ھرکس که توبه  رود، و شکم انسان را فقط خاک است که پر می می

 ».پذیرد ی او را می کند خداوند توبه

�َِس بِْن َمالِ «
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه َ�ْن أ ُ َ�نُْه، قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ ٍك ريَِضَ ا�َّ

 .٢»وََسلََّم: يَْ�رَبُ اْ�ُن آَدَم َوَ�ْ�رَبُ َمَعُه ا�ْنَاِن: ُحبُّ الَماِل، َوُطوُل الُعُمرِ 
نی ب«فرمود:  ج روایت است که گفت: رسول خدا س نس بن مالکاز ا

شوند: دوستی مال و  چیز دیگر ھم بزرگ می شود و با او دو آدم بزرگ می
 ».دوست داشتِن عمر طوالنی

بَا ُ�بَيَْدةَ «
َ
نَُّه أ

َ
قَِدَم بَِماٍل ِمَن ابَلْحَر�ِْن، فََسِمَعِت  َعِن الِمْسَوِر بِْن َ�َْرَمَة، �

بِْح َمَع انلَّيِبِّ َص�َّ  يِب ُ�بَيَْدَة، فََوافَْت َصَالَة الصُّ
َ
نَْصاُر بُِقُدوِم أ

َ
 اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، األ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  َم رَُسوُل ا�َّ ُ، َ�تَبَسَّ
َ

 بِِهُم الَفْجَر انرَْصََف، َ�تََعرَُّضوا هل
ا َص�َّ فَلَمَّ

نَّ «وََسلََّم ِحَ� َرآُهْم، َوقَاَل: 
َ
ُظنُُّ�ْم قَْد َسِمْعتُْم أ

َ
ٍء؟ أ بَا ُ�بَيَْدَة قَْد َجاَء �يَِشْ

َ
، »أ

 ُ ، قَاَل: قَال ِ َجْل يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
ِ َال الَفْقَر «وا: أ ُ�ْم، فََوا�َّ لُوا َما �رَُسُّ مِّ

َ
وا َوأ �رِْشُ

َ
فَأ

ْ�يَا َكَما  ْن تُبَْسَط َعلَيُْ�ُم ادلُّ
َ
َخىَش َعلَيُْ�ْم أ

َ
ْخىَش َعلَيُْ�ْم، َولَِ�ْن أ

َ
أ

                                                           
 ).١٠٤٩م  ٦٤٣٦مّتفق علیه، (خ  -١
 ).١٠٤٧، م ٦٤٢١مّتفق علیه، (خ  -٢



 ٢١  ج پیامبر لحظاتی با سخنان دلنشین

َ�نَافَُسوَها َوُ�ْهِلَكُ�ْم َكَما  �ُِسَطْت ىلَعَ َمْن اَكَن َ�بْلَُ�ْم، َ�تَنَافَُسوَها َكَما
ْهلََكتُْهمْ 

َ
 .١»أ

ھمراه  س از مسور بن مخرمه روایت است که گفت: ابو عبیده بن جراح
به مدینه رسید و انصار از باز آمدن  ا بیت الماِل فراوانی از بحرین بازگشت وب

خواندم و  ج او با خبر شدند. من نماز صبح را به امامت رسول خدا
وقتی که امامت نماز را تمام کرد، بازگشت، اّما مردم به طرف  ج حضرت آن

 ج و با اشاره، درخواست (سھمی از آن) مال کردند. پیامبر ،ایشان رفتند
کنم شما  گمان می«ھا را آن طور دید، تبّسم نمود و فرمود:  وقتی که آن

 ».اید که ابو عبیده، چیزی آورده است؟! شنیده
 رسول خدا!عرض کردند: بله، ای 

پس به شما مژده باد و به چیزی امیدوار باشید که شما را «فرمود: 
خوشحال خواھد ساخت! چون که، به خدا سوگند، من بر شما از فقر 

ھای دنیا به روی شما باز شود  ترسم بلکه از آن بیم دارم که دروازه نمی
یکدیگر تان باز شد و شما بر سر متاع دنیا با  ھمان طور که بر پیشینیان

ھا بر سر آن با یکدیگر رقابت کردند و دنیا  رقابت کنید ھمان گونه که آن
 ».ھا را ھالک کرد شما را ھالک کند ھمان طور که آن

 ) را کم و حقیر نشمارید!برخود... تا نعمِت خداوند (
يِب ُهَر�َْرةَ «

َ
لَيِْه وََسلََّم: �َّ اُهللا عَ ، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اِهللا َص رىَِض اهللا َعنهُ  َ�ْن أ

 
َ

ْن ال
َ
ْجَدُر أ

َ
 َمْن ُهَو فَْوقَُ�ْم، َ�ُهَو أ

َ
 َ�نُْظُروا إىِل

َ
ْسَفَل ِمنُْ�ْم، َوال

َ
 َمْن أ

َ
اْ�ُظُروا إىِل

بُو ُمَعاِوَ�ةَ قَاَل  -تَزَْدُروا نِْعَمَة اِهللا 
َ
 .٢»َعلَيُْ�مْ  أ

                                                           
 ).٢٩٦١م ٣١٥٨مّتفق علیه (خ  -١
 ) و لفظ روایت از مسلم است.٢٩٦٣، م٤٦٩٠مّتفق علیه (خ  -٢



 ج لحظاتی با سخنان دلنشین پیامبر  ٢٢

)، به در دنیا«(فرمودند:  ج روایت است که گفت: رسول خدا س از ابو ھریره
ننگرید، چون که التر از شماست ودتان نگاه نکنید و به کسی که باتر از خ پایین

 ».تر است در این که نعمت خداوند بر خودتان را کم نشماریداین بھتر و مؤّثر

 مثاِل دنیا در مقابل آخرت
ىَخ ُمسْ ن عَ «

َ
َواِهللا �َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: : قَاَل رَُسوُل اِهللا َص قَاَل بَِ� فِْهٍر،  تَْورًِدا، أ

َحُدُ�ْم إِْصبََعُه َهِذهِ 
َ
 ِمثُْل َما َ�َْعُل أ

َّ
ِخَرِة إِال

ْ
ْ�يَا يِف اآل َشاَر َ�َْ�  -َما ادلُّ

َ
َوأ

بَّابَِة  ، فَلْيَنُْظْر بَِم تَرِْجُع؟ -بِالسَّ َمِّ
ْ

 .١»يِف ايل
 ج رسول خدا روایت است که گفت: س ی بنی فھر از مستورد از طایفه

به خدا قسم، دنیا، در مقایسه با آخرت، جز به آن اندازه نیست که «فرمود: 
را در آب دریا فرو  -به انگشت سّبابه اشاره فرمود-یکی از شما این انگشتش 

ببرد و سپس آن را بیرون آورد و نگاه کند که ببیند چه مقدار آب با خود 
 ».آورده است!

 هرچه زودتر توبه کردن
يِب ُموىَس «

َ
إِنَّ  َعلَيِْه وََسلََّم،: َص�َّ اهللاُ  قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللا،رىَِضَ اهللا َعنهُ  َ�ْن أ

اَهللا يَبُْسُط يََدُه بِاللَّيِْل يِلَتُوَب ُميِسُء انلََّهاِر، َوَ�بُْسُط يََدُه بِانلََّهاِر يِلَتُوَب ُميِسُء 
ْمُس ِمنْ   »َمْغِر�َِها اللَّيِْل، َحىتَّ َ�ْطلَُع الشَّ

ھمانا خداونِد «فرمود:  ج روایت است که گفت: پیامبر س از ابو موسی
کند (یعنی: درھای رحمت و بخشایش و  عّزوجل دستش را در شب باز می

گشاید) تا گناھکاِر روز توبه کند، و دستش را  پذیرش خود را بر بندگان می

                                                           
 .٢٨٥٨ی  مسلم تخریج کرده، به شماره -١



 ٢٣  ج پیامبر لحظاتی با سخنان دلنشین

ه دارد تا زمانی که دامگناھکار شب توبه کند، و این اکند تا  در روز باز می
 .١»کند خورشید از محّل غروبش طلوع می

�ٍَس َعن «
َ
َشدُّ  رىَِضَ اهللا َعنهُ  أ

َ
ُ أ قَاَل: قَاَل رَُسوُل اِهللا َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: َ�َّ

رِْض فََالةٍ، 
َ
َحِدُ�ْم اَكَن ىلَعَ َراِحلَِتِه بِأ

َ
فَرًَحا بِتَْوَ�ِة َ�بِْدهِ ِحَ� َ�تُوُب إيَِلِْه، ِمْن أ

�َِس ِمنْ 
َ
ابُُه، فَأ ىَت َشَجَرًة، فَاْضَطَجَع يِف فَا�َْفلَتَْت ِمنُْه وََعلَيَْها َطَعاُمُه َورَشَ

َ
َها، فَأ

�َِس ِمْن َراِحلَِتِه، َ�بَيْنَ 
َ
َخَذ مِظلَِّها، قَْد أ

َ
ا ُهَو َكَذلَِك إَِذا ُهَو بَِها، قَائَِمًة ِعنَْدُه، فَأ
 ِمْن 

َ
ْخَطأ

َ
نَا َر�َُّك، أ

َ
نَْت َ�بِْدي َوأ

َ
َفَرِح: اللُهمَّ أ

ْ
ِة ال َطاِمَها، ُ�مَّ قَاَل ِمْن ِشدَّ ةِ خِبِ ِشدَّ

َفَرِح 
ْ
 .»ال

ی  خداوند از توبه«دند: وفرم ج روایت است که رسول خدا س از انس
تر است از یکی  کند خیلی خوشحال اش ھنگامی که به درگاِه او توبه می بنده

رود که ناگاه  از شما که در بیابانی بر ھویت، سوار بر شتر خودش دارد می
ی او ھم بر پشت شتر  قهکند در حالی که آذو شترش از دستش فرار می

شود (و منتظر مرگ خویش) نا  است، و او دیگر از باز یافتِن شتر نا امید می
کشد، که ناگھان در  ی آن دراز می آید و در سایه امیدانه به زیر درختی می

بیند و افسارش را  این حال شترش را در جلوی چشم خویش ایستاده می
ی منی و من  وید: خداوندا! تو بندهگ گیرد سپس، از شّدت خوشحالی، می می

 .٢»کند پروردگار تو ھستم! از فرط خوشحالی اشتباه می

 بهترین استغفارها
وٍْس «

َ
اِد بِْن أ ُ َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل�ُ: َسيِِّد رىَِضَ اهللا َعن  َ�ْن َشدَّ انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ

 َ
َ

، َال إهِل نَْت َر�ِّ
َ
نَا ىلَعَ َ�ْهِدَك  االِْسِتْغَفاِر: اللَُّهمَّ أ

َ
نَا َ�بُْدَك، َوأ

َ
نَْت، َخلَْقتَِ� َوأ

َ
إِالَّ أ

                                                           
 .٢٧٥٩ی  مسلم تخریج کرده به شماره -١
 ) لفظ مسلم.٢٧٤٧، م ٦٣٠٩متفق علیه (خ  -٢



 ج لحظاتی با سخنان دلنشین پیامبر  ٢٤

 ، َّ بُوُء لََك بِِنْعَمِتَك يلَعَ
َ
ُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ َما َصنَْعُت، أ

َ
بِوُء َووَْعِدَك َما اْستََطْعُت، أ

َ
َو أ

نُوَب إِالَّ فَ يِب، فَاْغِفْر يِل ُذنُوِ� نبِذَ  لَك نَْت إِنَُّه َال َ�ْغِفُر اذلُّ
َ
َو َمن قَالََها ِمَن «قَاَل:  ،» أ

هِل اجلَّنَِة، َو َمن قَالهَ 
َ
، َ�ُهَو ِمن أ ن يُمىِسَ

َ
ا انلَّهاِر ُموقِناً بِها، فَماَت ِمن يِوِمِه قَبَل أ

هِل اجلَنَّةِ 
َ
ن يُصِبَح، َ�ُهَو ِمن أ

َ
 .١»ِمن اللَّيِل َو ُهّو ُموقٌِن بِها فَماَت قَبَل أ

فرمود: بھترین استغفار این  ج گوید: نبّی اکرم می س شّداد بن اوس

نَا ىلَعَ «است که بگویی: 
َ
نَا َ�بُْدَك، َوأ

َ
نَْت، َخلَْقتَِ� َوأ

َ
َ إِالَّ أ

َ
، َال إِهل نَْت َر�ِّ

َ
اللَُّهمَّ أ

بُوُء لََك بِِنْعَمتِ 
َ
ُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ َما َصنَْعُت، أ

َ
َك َ�ْهِدَك َووَْعِدَك َما اْستََطْعُت، أ

 ، َّ بِوُء لَكيلَعَ
َ
نَْت فَ نيِب، فَاْغِفْر يِل ُذنُوِ� بِذَ  َو أ

َ
نُوَب إِالَّ أ : الھی! تو »إِنَُّه َال َ�ْغِفُر اذلُّ

ی تو  ای و من بنده پروردگاِر منی، معبودی جز تو وجود ندارد، تو مرا آفریده
ھایی که ام، از بدِی کار ھستم و تا حّد توانم بر پیمانی ھستم که با تو بسته

ھایی که به من  کنم به نعمت برم و اعتراف می ام به تو پناه می انجام داده
ام، پس مرا ببخش زیرا که به  ای و به گناھانی که مرتکب شده شتهاارزانی د

این (دعای استغفار) «فرمود:  ج پیامبر». بخشد جز تو کسی گناھان را نمی
ھمان روز قبل از این که شب را ھرکس در روز و با یقین بدان بخواند و در 

شود بمیرد، او از بھشتیان خواھد بود، و ھم چنین ھرکس آن را در شب و با 
 ».یقین بخواند و قبل از این که صبح شود بمیرد، او از بھشتیان است

 ثروت
» 

ْ
يِب ُهَر�َْرَة، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اِهللا َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: لَيَْس ال

َ
ِغَ� َ�ْن َ�ْن أ

ِغَ� ِغَ� انلَّْفِس 
ْ
َعَرِض، َولَِ�نَّ ال

ْ
ِة ال  .٢»َكرْثَ

                                                           
 .٦٣٠٦ی  بخاری تخریج کرده به شماره -١
 ).١٠٥١، م ٦٤٤٦مّتفق علیه (خ -٢



 ٢٥  ج پیامبر لحظاتی با سخنان دلنشین

ثروتمندی، «فرمود:  ج روایت است که گفت: رسول خدا س از ابو ھریره
 ».نیازِی درونی است زیادِی متاع و دارایی و کاال نیست بلکه بی

ِ َعن « انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه : قَاَل قَاَل  بِن مسعوٍُد رىَِضَ اهللا َعنهُ  َ�بُْد ا�َّ
َحبُّ إيَِلِْه ِمْن َماهِلِ؟

َ
يُُّ�ْم َماُل َواِرثِِه أ

َ
َحٌد » وََسلََّم: �

َ
، َما ِمنَّا أ ِ قَالُوا: يَا رَُسوَل ا�َّ

َحبُّ إيَِلِْه، قَاَل: 
َ
ُ أ

ُ
 َماهل

َّ
رَ «إِال خَّ

َ
َم، َوَماُل َواِرثِِه َما أ ُ َما قَدَّ

َ
 .١»فَإِنَّ َماهل

فرمود:  ج روایت است که گفت: رسول خدا س عبدالله بن مسعوداز 
 ».کدام یک از شما مال وارثش را بیشتر از مال خودش دوست دارد؟!«

ی ما اموال خود را بیشتر  ی خدا! ھمه صحابه عرض کردند: ای فرستاده
 مال دیگران دوست داریم. از

تر  مالی است که جلوپس بدانید که ماِل خوِد انسان، تنھا ھمان «فرمود: 
فرستاده (و در راه خیر و برای آخرت یا دنیای خویش خرج کرده، چون آن 
را پیش خدا برای خود ذخیره نموده) و آنچه که باقی گذاشته، مال وارثش 

 ».رود به شمار می

ُ َ�نْهُ « يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ
َ
ِه وََسلََّم، َص�َّ اُهللا َعلَيْ  رَُسوُل اهللا قَاَل: قَاَل  َ�ْن أ

، َو�ِْن  ْعِطَي ريَِضَ
ُ
رَْهِم، َوالَقِطيَفِة، َواخلَِميَصِة، إِْن أ ينَاِر، َوادلِّ قَاَل: تَِعَس َ�بُْد ادلِّ

 .٢»لَْم ُ�ْعَط لَْم يَْرَض 
وتمند و شقا«فرمود:  ج روایت است که گفت: رسول خدا س از ابو ھریره

ھای  ل و ابریشمی و متاعی مخم ی دینار و درھم و پارچه بود باد بندهنا
ھا به او  کوشید و) اگر این ھا می نفیس دنیوی که (سخت در جمع و حفظ آن

 ».گردد و اگر به او داده نشود، خرسند نیست داده شود، خرسند می

                                                           
 .٦٤٤٢ی  تخریج بخاری به شماره -١
 .٢٨٨٦ی  تخریج بخاری به شماره -٢



 ج لحظاتی با سخنان دلنشین پیامبر  ٢٦

 انواع صدقات
يِب َذرٍّ «

َ
ُ َعلَيِْه وََسلَّ  رىَِضَ اهللا َعنهُ  َ�ْن أ َم: قَاَل: قَاَل رَُسوُل اِهللا َص�َّ ا�َّ

ْمُرَك بِالَمْعُروِف َوَ�ْهيَُك َعِن الُْمنَْكِر 
َ
ِخيَك لََك َصَدقٌَة، َوأ

َ
ُمَك يِف وَْجِه أ تَبَسُّ

َك لِلرَُّجِل الرَِّديِء  َالِل لََك َصَدقٌَة، َو�رََصُ رِْض الضَّ
َ
َصَدقٌَة، َو�ِرَْشاُدَك الرَُّجَل يِف أ

ِر�ِق لََك َصَدقٌَة، ابَلرَصِ لََك َصَدقٌَة، َو�َِماَطتَُك احلََجَر وَ  ْوَكَة َوالَعْظَم َعِن الطَّ الشَّ
ِخيَك لََك َصَدقَةٌ 

َ
 .١»َو�ِفَْراُغَك ِمْن َدلْوَِك يِف َدلِْو أ

 فرمود: ج روایت است که گفت که: رسول خدا س از ابو ذر
لبخند زدِن تو به روی برادرت، امر به معروف و نھی از منکر کردنت، «

بینا  شدنت برای کسی که کم را در بیراھه، چشمراھنمایی کردن تو شخصی 
یا نا بیناست، برداشتِن سنگ و خار و استخوان از سِر راه، و خالی کردن از 

 ».ظرف خودت و ریختن در سطل برادرت، ھرکدام برای تو یک صدقه است

 جمندرکارهای ا
يِب ُهَر�َْرةَ «

َ
ِ رىَِضَ اهللا َعنهُ  َ�ْن أ  َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: يَا : قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْشَكَر انلَّاِس، 
َ
ْ�بََد انلَّاِس، َوُ�ْن قَِنًعا، تَُ�ْن أ

َ
بَا ُهَر�َْرَة ُ�ْن َوراًِع، تَُ�ْن أ

َ
أ

ْحِسْن ِجَواَر َمْن َجاَورََك، تَُ�ْن 
َ
ِبُّ نِلَْفِسَك، تَُ�ْن ُمْؤِمنًا، َوأ

ُ
ِحبَّ لِلنَّاِس َما حت

َ
َوأ

َقلَْب ُمْسِلًما، وَ 
ْ
ِحِك تُِميُت ال َة الضَّ ِحَك، فَإِنَّ َكرْثَ قِلَّ الضَّ

َ
 .٢»أ

ای ابو «فرمود:  ج روایت است که گفت: رسول خدا س از ابو ھریره
ھریره! ورع (پرھیز و تقوا) داشته باش که در آن صورت عابدترین مردم 

گاه شاکرترین مردم خواھی بود؛ آنچه را که  خواھی بود؛ قانع باش که آن
نیز دوست داشته باش که در آن  داری برای مردم برای خودت دوست می

                                                           
 .١٩٥٦ی  ترمذی تخریج کرده به شماره -١
 .٤٢١٧ی  ابن ماجه تخریج کرده به شماره -٢



 ٢٧  ج پیامبر لحظاتی با سخنان دلنشین

کند  تو را انتخاب میی که ھمسایگی صورت مؤمن خواھی بود؛ برای کس
ات بکاه زیرا  گاه مسلمان خواھی بود؛ و از خنده ی خوبی باش که آن ھمسایه

 .»میراند ی زیاد قلب را می که خنده

 کمال ایمان
َماَمةَ «

ُ
يِب أ

َ
نَُّه:  رىَِضَ اهللا َعنُه قَاَل: قَاَل  َ�ْن أ

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم � رَُسوِل ا�َّ

يَمانَ  ِ
ْ

ِ َ�َقِد اْستَْكَمَل اإل ، َوَمنََع ِ�َّ ِ ْ�َطى ِ�َّ
َ
، َوأ ِ �َْغَض ِ�َّ

َ
، َوأ ِ َحبَّ ِ�َّ

َ
 .١»َمْن أ

ھرکس که «فرمود:  ج که گفت: رسول خدا وایت استر س از ابو امامه
به خاطر خدا دوست بدارد و به خاطر خدا دشمنی کند و به خاطر خدا 

 ».ایمان کامل پیدا کرده است ؛ببخشد و به خاطر خدا منع کند، به حقیقت

 تعجیل در اعمال صالح
يِب ُهَر�َْرةَ «

َ
َسلََّم قَاَل: رَُسوَل اِهللا َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وَ  قَاَل: قَاَل  رىَِضَ اهللا َعنهُ  َ�ْن أ

ْ�َمالِ 
َ ْ
فِتَنًا َكِقَطِع اللَّيِْل الُْمْظِلِم، يُْصِبُح الرَُّجُل ُمْؤِمنًا َو�ُْميِس  الّصاحِلَةِ  بَاِدُروا بِاأل

�ْيَا ْو ُ�ْميِس ُمْؤِمنًا َو�ُْصِبُح اَكفًِرا، يَِبيُع ِدينَُه بَِعَرٍض ِمَن ادلُّ
َ
 .٢»قَليلٍ  اَكفًِرا، أ

عجله «فرمودند:  ج روایت است که گفت: رسول خدا س از ابو ھریره
ھایی برسد که ھمانند شب  که فتنه کنید در انجام اعمال صالح پیش از آن

کند که مؤمن است ولی شب  تاریک است و در آن، شخص در حالی صبح می
شود، و  می ند که مؤمن است اّما صبح کافرک کافر است، و در حالی شب می

 ».فروشد ع نا چیزی از دنیا میفرد دینش را به متا

                                                           
 .٤٦٨١ی  ابو داود تخریج کرده به شماره -١
 .٢١٩٥ی  و ترمذی به شماره ١١٨ی  تخریج مسلم به شماره -٢



 ج لحظاتی با سخنان دلنشین پیامبر  ٢٨

 اش خیر است احوال و اوضاع مؤمن همه
، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اِهللا َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: رىَِضَ اهللا َعنهُ  َ�ْن ُصَهيٍْب «

 لِلُْمؤْ 
َّ

َحٍد إِال
َ
، َولَيَْس َذاَك ِأل ْمَرُه لُكَُّه َخْ�ٌ

َ
ْمِر الُْمْؤِمِن، إِنَّ أ

َ
َصاَ�تُْه َعَجبًا ِأل

َ
ِمِن، إِْن أ

 ُ
َ

ا هل اُء، َصرَبَ فَاَكَن َخْ�ً َصاَ�تُْه رَضَّ
َ
ُ، َو�ِْن أ

َ
اُء َشَكَر، فاََكَن َخْ�ًا هل  .»رَسَّ

اوضاع و احوال «فرمودند:  ج روایت است که رسول خدا س از صھیب
ی امور او (برایش) خیر و نیکوست و برای  مؤمن تعجب دارد که ھمه

ص مؤمن چنین نیست: اگر به خوشی و نعمتی نایل کس غیر از شخ ھیچ
کند و این برای وی خیر است، و اگر به مصیبتی دچار شود،  شود، شکر می

 .١»کند و این ھم برای وی خیر است صبر می

 دارد خداوند دیدار با وی را دوست می
اِمِت « انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  رىَِضَ اهللا َعنُه قَاَل: قَاَل  َ�ْن ُ�بَاَدَة بِْن الصَّ

ُ ِلَقاَءهُ  ِ َكِرَه ا�َّ ُ ِلَقاَءُه، َوَمْن َكِرَه ِلَقاَء ا�َّ َحبَّ ا�َّ
َ
ِ أ َحبَّ ِلَقاَء ا�َّ

َ
قَاَل: َمْن أ

ْزَواِجِه: إِنَّا نَلَْكَرُه الَموَْت، قَاَل: لَيَْس َذاِك، وَ 
َ
ْو َ�ْعُض أ

َ
لَِ�نَّ قَالَْت اَع�َِشُة أ

ا  َحبَّ إيَِلِْه ِممَّ
َ
ٌء أ ِ َوَ�َراَمِتِه، فَلَيَْس يَشْ َ بِرِْضَواِن ا�َّ ُه الَموُْت �رُشِّ الُمْؤِمَن إَِذا َحرَضَ

 ِ َ بَِعَذاِب ا�َّ ُ ِلَقاَءُه، َو�ِنَّ الاَكفَِر إَِذا ُحرِضَ �رُشِّ َحبَّ ا�َّ
َ
ِ َوأ َحبَّ ِلَقاَء ا�َّ

َ
َماَمُه، فَأ

َ
أ

ُ ِلَقاَءهُ َوُ�ُقو ِ َوَ�رَِه ا�َّ َماَمُه، َكِرَه ِلَقاَء ا�َّ
َ
ا أ ْ�َرَه إيَِلِْه ِممَّ

َ
ٌء أ  .٢»َ�ِتِه، فَلَيَْس يَشْ

فرمود:  ج روایت شده که گفت: رسول خدا س از عّباده بن صامت
ھرکس دیدار با خدا را دوست داشته باشد خداوند ھم مالقات با او را «

با خدا را دوست نداشته باشد، خداوند ھم دوست دارد و ھرکس دیدار 
 ».مالقات با او را دوست ندارد

                                                           
 تخریج کرده. ٢٩٩٩ی  مسلم به شماره -١
 ) و لفظ روایت از بخاری است.٢٦٨٣م  ٦٥٠٧مّتفق علیه (خ  -٢



 ٢٩  ج پیامبر لحظاتی با سخنان دلنشین

به ایشان عرض کرد: ولی  ج یا یکی دیگر از ھمسران پیامبر ل عایشه
ما مرگ را دوست نداریم (آیا این عالمت آن است که دیدار با خدا را دوست 

می که نه، این نیست، بلکه مؤمن ھنگا«فرمود:  ج داریم)؟! رسول خدا نمی
شود و  آید، به خشنودی و بخشش الھی بشارت داده می مرگ به سراغش می

 که تر از آن چیزی نیست در این ھنگام، ھیچ چیزی پیش او دوست داشتنی
در انتظارش است و در نتیجه، مالقات با خدا را دوست دارد و خدا ھم 

رسد، به  مالقات و دیدار او را دوست دارد؛ اّما کافر ھنگامی که مرگش فرا
شود و لذا ھیچ چیز پیش وی منفورتر از آن  عذاب الھی بشارت داده می

چیزی نیست که در انتظارش است، و از این جاست که مالقات خدا را 
 ».دارد دوست ندارد و خدا ھم مالقات او را دوست نمی

 خوش به حال غریبان!
يِب ُهَر�َْرةَ «

َ
ُسوُل اِهللا َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: ، قَاَل: قَاَل رَ رىَِضَ اهللا َعنهُ  َ�ْن أ

 َغِر�بًا، َ�ُطوَ� لِلُْغَرَ�اءِ 
َ
ِْسَالُم َغِر�بًا، وََسيَُعوُد َكَما بََدأ

ْ
 اإل

َ
 »بََدأ

اسالم، «فرمودند:  ج روایت است که گفت: رسول خدا س از ابو ھریره
لی (با شود، و غریب آغاز شد و در آینده ھم ھمانند شروع دوباره غریب می

 .١»این حال) خوش به حال غریبان!

 کسی که به سّن شصت سالگی رسیده
يِب ُهَر�َْرةَ «

َ
َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  قَاَل: قَاَل رَسُوُل اهللا، رىَِضَ اهللا َعنُه  َ�ْن أ

َجلَُه، َحىتَّ بَلََّغُه ِستَِّ� َسنَةً 
َ
َر أ خَّ

َ
 اْمِرٍئ أ

َ
ُ إىِل ْعَذَر ا�َّ

َ
 .٢»قَاَل: أ

                                                           
 تخریج کرده است. ١٤٥ی  مسلم به شماره -١
 .٤٦١٩ی  بخاری تخریج کرده به شماره -٢



 ج لحظاتی با سخنان دلنشین پیامبر  ٣٠

خداوند «فرمودند:  ج روایت است که گفت: پیامبر خدا س از ابو ھریره
به فردی که اجلش را تا آن جا به تأخیر انداخته که او را به سّن شصت 

 ».گی رسانده، اتمام حّجت کرده و (وی) ھیچ عذری نزد خداوند نداردسال

 ماند ... و عمل باقی می
�َسعن «

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: يَتْبَُع قَاَل ، رىَِضَ اهللا َعنُه  أ : قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ُ َوَ�َملُُه، َ�َ�ِْجُع الَميَِّت ثََالثٌَة، َ�َ�ِْجُع ا�ْنَاِن َو�َبىَْق َمَعُه َواِحٌد: 
ُ

ْهلُُه َوَماهل
َ
يَتْبَُعُه أ

ُ َوَ�بىَْق َ�َملُهُ 
ُ

ْهلُُه َوَماهل
َ
 .١»أ

را سه مرده «فرمودند:  ج روایت است که گفت: رسول خدا س از انس
ھا بر  کنند که دو تای آن چیز (تا قبرستان و دنیای دیگر) ھمراھی می

اش  ثروت و عملش ھمراھی ده واماند؛ خانو گردند و یکی با او می می
 ».ماند گردند و عملش با او باقی می کنند، خانواده و ثروتش بر می می

يِب ُهَر�َْرةَ «
َ
رَُسوَل اِهللا َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم،  رىَِضَ اهللا َعنُه قَاَل: قَاَل  َ�ْن أ

َعبُْد: َمايِل 
ْ
ُ ِمْن َماهِلِ ثَ  !، َمايِل ...َ�ُقوُل ال

َ
بَْ�، إِ�ََّما هل

َ
ْو لَِبَس فَأ

َ
ْ�َ�، أ

َ
َ�َل فَأ

َ
َالٌث: َما أ

ْ�َطى فَاْ�تََ�، َوَما ِسَوى َذلَِك َ�ُهَو َذاِهٌب، َوتَاِرُ�ُه لِلنَّاِس 
َ
ْو أ

َ
 .٢»أ

بنده «فرمود:  ج روایت است که گفت: رسول خدا س از ابو ھریره
است: گوید: مالم... مالم! در حالی سھم او از مال خودش تنھا سه چیز  می

کند و  پوشد و فرسوده می َبرد و آنچه که می خورد و از بین می آنچه که می
کند؛ و دیگری  ت میی آن را) دریاف بخشد و (ثمره آنچه که (به دیگران) می

ھاست رفتنی است و مال او نیست و او آن را برای مردم به  ھرچه غیر از این
 ».گذارد جای می

                                                           
 ).٢٩٦٠، م٦٥١٤مّتفق علیه (خ  -١
 .٢٩٥٩ی  مسلم تخریج کرده به شماره -٢



 ٣١  ج پیامبر لحظاتی با سخنان دلنشین

 خندیدید تر می ... و کم
» 

َ
بُو الَقاِسِم َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: رىَِضَ اهللا َعنهُ  يِب ُهَر�َْرةَ َ�ْن أ

َ
، قَاَل: قَاَل أ

ْعلَُم، بَلََكيْتُْم َكِثً�ا َولََضِحْكتُْم قَِليًال 
َ
ٍد �ِيَِدهِ، لَْو َ�ْعلَُموَن َما أ ي َ�ْفُس ُ�َمَّ ِ

َّ
 .١»َواذل

فرمودند:  ج (پیامبر) روایت است که گفت: ابوالقاسم س از ابو ھریره
قسم به کسی که جان من در دست اوست، اگر شما ھم آنچه را که من «

 ».خندیدید کردید و کم می دانستید، قطعًا زیاد گریه می دانم می می

 سخن
يِب ُهَر�َْرةَ «

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: رىَِضَ اهللا َعنهُ  َ�ْن أ ، قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْو يِلَْصُمْت  َمنْ 
َ
ا أ ِ َوايلَْوِم اآلِخِر فَلْيَُقْل َخْ�ً  .٢»اَكَن يُْؤِمُن بِا�َّ

ھرکس «فرمودند:  ج روایت است که گفت: رسول خدا س از ابو ھریره
(واقعًا) به خدا و روز قیامت ایمان دارد، پس یا سخن نیکو بگوید و یا این که 

 ».سکوت کند

يِب ُهَر�َْرةَ «
َ
نَّهُ رىَِضَ  َ�ْن أ

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  اهللا َعنُه � َسِمَع رَُسوَل ا�َّ

ا َ�ْ�َ  ْ�َعَد ِممَّ
َ
 بَِها يِف انلَّاِر أ

ُ ِ�يَها، يَِزلُّ ُم بِاللَكَِمِة، َما يَتَبَ�َّ
 َ�ُقوُل: إِنَّ الَعبَْد يَلَتَلَكَّ

قِ   .٣»الَمرْشِ
گاه «شنید که فرمود:  ج روایت است که او از رسول خدا س از ابو ھریره

که در آن اندیشه کند و روشنگری  آورد بدون آن بنده سخنی را بر زبان می
ای بیشتر از مسافت مشرق در آتش  ی آن سخن به فاصله نماید، که به وسیله

 ».لغزد جھّنم می

                                                           
 .٦٦٣٧ی  بخاری تخریج کرده به شماره -١
 ).٤٧م ٦٠١٨مّتفق علیه (خ  -٢
 ).٢٩٨٨، م ٦٤٧٧علیه (خ مّتفق  -٣



 ج لحظاتی با سخنان دلنشین پیامبر  ٣٢

يِب ُهَر�َْرةَ «
َ
لَيِْه وََسلََّم: قَاَل: قَاَل رَُسوُل اِهللا َص�َّ اُهللا عَ  رىَِضَ اهللا َعنهُ  َ�ْن أ

َث بُِ�لِّ َما َسِمعَ 
ْن ُ�َدِّ

َ
 .١»َكىَف بِالَْمرِْء َكِذبًا أ

ھمین «فرمودند:  ج روایت است که گفت: رسول خدا س از ابو ھریره
شنود بر زبان آورد و  گویِی شخص کافی است که ھرچه را که می برای دروغ

 ».باز گوید

 ترس و امید
يِب ُهَر�َْرةَ «

َ
، رَُسوَل اِهللا َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، رىَِضَ اهللا َعنُه قَاَل: قَاَل  َ�ْن أ

َحٌد، َولَْو َ�ْعلَُم 
َ
ُعُقوَ�ِة، َما َطِمَع جِبَنَِّتِه أ

ْ
قَاَل: لَْو َ�ْعلَُم الُْمْؤِمُن َما ِعنَْد اِهللا ِمَن ال

اَكفُِر َما ِعنَْد اِهللا ِمَن الرَّمْحَِة، َما َ�نََط 
ْ
َحدٌ ال

َ
 .٢»ِمْن َجنَِّتِه أ

اگرمؤمن «فرمودند:  ج روایت است که گفت: رسول خدا س از ابو ھریره
ت شبود، ھیچ کس به بھ در مورد عذاب و عقوبِت خداوند (کامًال) با خبر می

بود،  داشت، و اگر کافر از رحمِت خداوند (کامًال) با خبر می خداوند طمع نمی
 ».شد ھیچ کس از بھشت نا امید نمی

�ٍَس «
َ
نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َدَخَل ىلَعَ َشابٍّ  رىَِضَ اهللا َعنهُ  َ�ْن أ

َ
أ

ُدَك؟«وَُهَو يِف الَْموِْت، َ�َقاَل:  ِ
َ

َخاُف » َكيَْف جت
َ
ِ َوأ َ يَا رَُسوَل ا�َّ رُْجو ا�َّ

َ
قَاَل: أ

ِ َص�َّ اُهللا عَ   َ�ْتَِمَعاِن يِف قَلِْب َ�بٍْد يِف ِمثِْل ُذنُوِ�، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
َ

لَيِْه وََسلََّم: ال
ا َ�َاُف  ُ َما يَرُْجو، َوآَمنَُه ِممَّ ْ�َطاُه ا�َّ

َ
 أ

َّ
 .٣»َهَذا الَْموِْطِن، إِال

جوانی که در حال احتضار  پیش ج روایت است که: پیامبر س از انس
 »التی ھستی؟در چه ح«رفت و خطاب به او فرمود:  (جان دادن) بود

                                                           
 .٥مسلم تخریج کرده به شماره ی  -١
 .٢٧٥٥ی  مسلم تخریج کرده به شماره -٢
 اند. تخریج کرده ٤٢٦١ی  و ابن ماجه به شماره ٨٩٣ی  ترمذی به شماره -٣



 ٣٣  ج پیامبر لحظاتی با سخنان دلنشین

ن خودم اجوان گفت: به خداوند امیدوارم ای رسول خدا و از گناھ
ای (حالت جان  چنین مرحله اگر در ھم«فرمود:  ج ترسم. رسول خدا می

َکندن) این دو (ترس از خود و امید به خدا) در دل بنده جمع شوند، قطعًا 
ز آنچه که از آن بخشد و وی را ا خداوند آنچه را که بنده امید دارد به او می

 ».دھد رسد امان میت می

 ها سؤال و مؤاخذه از نعمت
يِب ُهَر�َْرةَ «

َ
، قَاَل: َخَرَج رَُسوُل اِهللا َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم رىَِضَ اهللا َعنهُ  َ�ْن أ
ْو يَلْلٍَة  -َذاَت يَْوٍم 

َ
يِب بَْ�ٍر َوُ�َمرَ  -أ

َ
َما «َ�َقاَل: ، رىَِضَ اهللا َعنَهما فَإَِذا ُهَو بِأ

اَعَة؟ ْخرََجُكَما ِمْن ُ�يُوتُِ�َما َهِذهِ السَّ
َ
ُوُع يَا رَُسوَل اِهللا،، قَاَل: » أ

ْ
: اجل

َ
نَا، «قَاال

َ
َوأ

ْخرََجُكَما، قُوُموا
َ
ي أ ِ

َّ
ْخرََجِ� اذل

َ َ
ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ، أل ِ

َّ
ىَت رَُجًال »َواذل

َ
، َ�َقاُموا َمَعُه، فَأ

نَْصاِر فَإَِذا هُ 
َ ْ
ْهًال، َ�َقاَل ِمَن األ

َ
ُة، قَالَْت: َمرَْحبًا َوأ

َ
تُْه الَْمْرأ

َ
ا َرأ َو لَيَْس يِف بَيِْتِه، فَلَمَّ

ْ�َن فَُالٌن؟«لََها رَُسوُل اِهللا َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: 
َ
قَالَْت: َذَهَب �َْستَْعِذُب نَلَا ِمَن » أ

 
َ

، َ�نََظَر إىِل نَْصارِيُّ
َ ْ
 رَُسوِل اِهللا َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم وََصاِحبَيِْه، الَْماِء، إِْذ َجاَء األ

، قَاَل: فَاْ�َطلََق، فََجاَءُهْم بِِعْذٍق  ْضيَافًا ِم�ِّ
َ
ْ�َرَم أ

َ
َْوَم أ

ْ
َحٌد ايل

َ
ِ َما أ َْمُد ِ�َّ

ْ
ُ�مَّ قَاَل: احل

 ْ َخَذ ال
َ
ُ رَُسوُل اِهللا ِ�يِه �رُْسٌ َوَ�ْمٌر َوُرَطٌب، َ�َقاَل: لُكُوا ِمْن َهِذهِ، َوأ ُمْديََة، َ�َقاَل هلَ

َلُوَب «َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: 
ْ
اِة َوِمْن َذلَِك »إِيَّاَك، َواحل َ�لُوا ِمَن الشَّ

َ
، فََذبََح لَُهْم، فَأ

ْن َشِبُعوا َوَرُووا، قَاَل رَُسوُل اِهللا َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّ 
َ
ا أ ُ�وا، فَلَمَّ ِعْذِق َورَشِ

ْ
يِب ال

َ
َم ِأل

ِقيَاَمِة، 
ْ
لُنَّ َ�ْن َهَذا انلَِّعيِم يَْوَم ال

َ
ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ، لَتُْسأ ِ

َّ
بَْ�ٍر، َوُ�َمَر: َواذل

َصابَُ�ْم َهَذا انلَِّعيمُ 
َ
ُوُع، ُ�مَّ لَْم تَرِْجُعوا َحىتَّ أ

ْ
ْخرََجُ�ْم ِمْن ُ�يُوتُِ�ُم اجل

َ
 .١»أ

                                                           
 اند. ) تخریج کرده٢٩٣٨ی  مالک و مسلم (به شماره -١



 ج لحظاتی با سخنان دلنشین پیامبر  ٣٤

، یکبار، روز و یا شب، از  ج پیامبر«روایت است که گفت:  س از ابو ھریره
پرسید: رسید و از آن دو  ب خانه خارج شد و (در راه) به ابوبکر و عمر

 »ی تان خارج کرده؟! چیز شما را در این ساعت از خانهچه «
که جانم  قسم بدان«فرمود:  ج ای رسول خدا! پیامبر گفتند: گرسنگی،

بیرون آورده مرا نیز تان   ی هدر دست اوست ھمان چیزی که شما را از خان
خدمت ایشان به راه افتادند و  آن دو در »خارج کرده، برخیزید!

ی شخصی از انصار رفت و در آن زمان او در خانه  به خانه ج حضرت آن
یار بس را دید، گفت: سالم بر شما، ج نبود. زِن آن مرد ھنگامی که پیامبر

 !بسیار خوش آمدید
زن گفت: رفته که برایمان آب  »فالنی کجاست؟!«پرسید:  ج پیامبر

و دو  ج خوردن بیاورد. در این ھنگام مرِد انصاری باز آمد و رسول خدا
یارش را دید و (پس از سالم و خوشامد گویی)، گفت: خدا را شکر و سپاس! 

ھای من ندارد! و زود بیرون رفت و  مروز ھیچ کس مھمانی عزیزتر از مھمانا
نزد  د خرمای نارس و تمر و رطب داشت،ای خرما که بر خو سپس، با شاخه

آنان بازگشت و گفت: از این بخورید، و سپس کارد را برداشت (تا حیوانی 
. »از ذبح حیواِن شیر ده بپرھیز!«به او فرمود:  ج ذبح کند)، که رسول خدا

و دو یارش از گوشت  ج تھا گوسفندی را ذبح کرد. حضر مرد برای آن
 آورده بود خوردند و نوشیدند. گوسفند و خرمایی که برایشان

خطاب  ج ان بر طرف شد، رسول خداش ھنگامی که سیر شدند و تشنگی
فرمود: "قسم بدان کسی که جانم در دست اوست،  ب به ابوبکر و عمر

شود؛ شما را گرسنگی  پرسیده می )ھمه ھا از شما ( قطعًا در مورد این نعمت
 .»"ھا به شما رسید این نعمتھایتان بیرون آورد و برنگشتید تا  از خانه



 ٣٥  ج پیامبر لحظاتی با سخنان دلنشین

 کردید اگر گناه نمی
يِب ُهَر�َْرةَ «

َ
، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اِهللا َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: رىَِضَ اهللا َعنهُ  َ�ْن أ

َاَء بَِقْوٍم يُْذنِبُوَن، 
َ
َهَب اُهللا بُِ�ْم، َوجل َ ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ لَْو لَْم تُْذنِبُوا ذلَ ِ

َّ
َواذل
 .١»تَْغِفُروَن اَهللا َ�يَْغِفُر لَُهمْ فَيَسْ 

ن اقسم بد«فرمود:  ج روایت است که گفت: رسول خدا س از ابو ھریره
کردید، قطعًا خداوند  کسی که جانم در دست قدرِت اوست! اگر شما گناه نمی

کردند و از  آورد که گناه می برد و به جایتان قومی می شما را از بین می
 ».بخشید ھا را می گاه خداوند آن طلبیدند و آن میخداوند بخشش 

 مالزمِت تقوا
يِب َذرٍّ «

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم: اتَِّق  رىَِضَ اهللا َعنهُ  َ�ْن أ قَاَل: قَاَل يِل رَُسوُل اِهللا َص�َّ ا�َّ

يِّئََة احلََسنََة َ�ْمُحَها، وََخاِلِق انلَّاَس  تِْبِع السَّ
َ
 .٢»خِبُلٍُق َحَسٍن  اِهللا َحيْثَُما ُكنَْت، َوأ

ھرجا «به من فرمود:  ج روایت است که گفت: رسول خدا س از ابو ذر
ای انجام  که ھستی تقوای خدا پیشه کن و از او بترس؛ به دنبال گناه، حسنه

 ».کند؛ و با مردم با خو و اخالق نیکو معاشرت کن بده که آن را محو می

 ی خاک آلود...! بسا ژولیده چه
يِب «

َ
رَُسوَل اِهللا َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم،  قَاَل: قَاَل ، رىَِضَ اهللا َعنهُ  ُهَر�َْرةَ  َ�ْن أ

بَرَّهُ 
َ َ
قَْسَم ىلَعَ اِهللا أل

َ
بَْواِب لَْو أ

َ ْ
ْشَعَث، َمْدفُوٍع بِاأل

َ
 .٣»رُبَّ أ

                                                           
 .٢٧٤٩ی  مسلم تخریج کرده به شماره -١
 تخریج کرده و گفته که حدیِث َحَسِن صحیحی است. ١٩٨٧ی  شمارهترمذی به  -٢
 .٢٦٢٢ی  مسلم تخریج کرده به شماره -٣



 ج لحظاتی با سخنان دلنشین پیامبر  ٣٦

بسا  چه«فرمودند:  ج روایت است که گفت: رسول خدا س از ابو ھریره
ای که (چنان پیش  ِد از درھا رانده و تحقیر شدهآلو ی خاک انسان ژولیده

خداوند عزیز است که) اگر خدا را سوگند دھد (و از او چیزی بخواھد)، 
 ».کند! خداوند دعایش را اجابت می

 دو چشم
ُ َعلَيِْه وََسلََّم  قَاَل قَاَل:  رىَِضَ اهللا َعنُهما َعِن ابِْن َ�بَّاٍس « رَُسوَل اِهللا َص�َّ ا�َّ

ُْرُس 
َ

ُهَما انلَّاُر: َ�ْ�ٌ بََ�ْت ِمْن َخْشيَِة اِهللا، َوَ�ْ�ٌ بَاتَْت حت َ�ُقوُل: َ�يْنَاِن َال َ�َمسُّ
 ِ  »يِف َسِبيِل ا�َّ

دو «فرمود:  ج روایت است که گفت: رسول خدا ب از ابن عباس
کند: چشمی که از ترس خدا  ھا را لمس نمی چشم ھستند که آتش جھّنم آن

ماند و در راِه خدا نگھبانی  کند و چشمی که شب را بیدار می گریه می
 .١»کند می

 آرزوی مرگ
ُ َ�نُْه،« �َِس بِْن َمالٍِك ريَِضَ ا�َّ

َ
قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: الَ  قَاَل: َ�ْن أ

َحُد�ُ 
َ
َصابَُه، فَإِْن اَكَن َال بُدَّ فَاِعًال، فَلْيَُقْل: اللَُّهمَّ َ�تََمنََّ�َّ أ

َ
ُم الَموَْت ِمْن رُضٍّ أ

ا يِل  ْحِيِ� َما اَكنَِت احلَيَاُة َخْ�ًا يِل، َوتََوفَِّ� إَِذا اَكنَِت الَوفَاُة َخْ�ً
َ
 .٢»أ

ھرگز «فرمود:  ج روایت شده که گفت: رسول خدا س از انس بن مالک
شما به سبب مصیبتی که به او رسیده تمّنای مرگ نکند و اگر ھم یک از  ھیچ

بکند (مرگ را آرزو نماید)، پس بگوید: "خداوند!  اخواھد این کار ر حتمًا می

                                                           
 .١٦٣٩ی  ترمذی تخریج کرده به شماره -١
 ).٢٦٨٠، م٥٦٧١مّتفق علیه (خ  -٢



 ٣٧  ج پیامبر لحظاتی با سخنان دلنشین

مرا تا زمانی که حیاتم برایم بھتر است زنده بگذار، و بمیران اگر که مرگ 
 ».برایم بھتر است"

 اندک بودِن نیکوکاران
ِ َعن « ِ َص�َّ اُهللا  َ�بَْد ا�َّ ُ َ�نُْهَما، قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ �َْن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ

ُد ِ�يَها َراِحلَةً  ِ
َ

 .١»َعلَيِْه وََسلََّم َ�ُقوُل: إِ�ََّما انلَّاُس اَكِإلبِِل الِمائَِة، َال تََ�اُد جت
شنیدم  ج روایت شده که گفت: از رسول خدا ب از عبدالله بن عمر

باشند که بسیار کم  شتِر صد نفره می در واقع، مردم ھمانند گله«که فرمود: 
 .»شود یافت میھا  میان آن خوب و رام و مناسب برای سواری در یک شترِ 

 اعمال بزرگ
يِب ُهَر�َْرةَ «

َ
َم: إِ رىَِضَ اهللا َعنهُ  َ�ْن أ

نَّ ، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اِهللا َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّ
ِقيَاَمِة: يَا ا�َْن آَدَم َمرِْضُت فَلَْم َ�ُعْدِ�، قَاَل: يَا رَبِّ َكيَْف 

ْ
اَهللا َعزَّ وََجلَّ َ�ُقوُل يَْوَم ال

َما 
َ
نَّ َ�بِْدي فَُالنًا َمرَِض فَلَْم َ�ُعْدُه، أ

َ
َما َعِلْمَت أ

َ
َعالَِمَ�، قَاَل: أ

ْ
نَْت رَبُّ ال

َ
ُعوُدَك؟ َوأ

َ
أ

 َ نََّك ل
َ
ْو ُعْدتَُه لَوََجْدتَِ� ِعنَْدُه؟ يَا ا�َْن آَدَم اْستَْطَعْمتَُك فَلَْم ُ�ْطِعْمِ�، قَاَل: يَا َعِلْمَت �

نَُّه اْستَْطَعَمَك َ�بِْدي 
َ
َما َعِلْمَت �

َ
َعالَِمَ�، قَاَل: أ

ْ
نَْت رَبُّ ال

َ
ْطِعُمَك؟ َوأ

ُ
رَبِّ َوَ�يَْف أ

نَّ 
َ
َما َعِلْمَت �

َ
ْطَعْمتَُه لَوََجْدَت َذلَِك ِعنِْدي، يَا ا�َْن آَدَم فَُالٌن، فَلَْم ُ�ْطِعْمُه؟ أ

َ
َك لَْو أ

َعالَِمَ�، قَاَل: 
ْ
نَْت رَبُّ ال

َ
ْسِقيَك؟ َوأ

َ
اْستَْسَقيْتَُك، فَلَْم �َْسِقِ�، قَاَل: يَا رَبِّ َكيَْف أ

َما إِنََّك لَْو َسَقيْتَُه وََجْدَت 
َ
 .٢»؟!َذلَِك ِعنِْدياْستَْسَقاَك َ�بِْدي فَُالٌن فَلَْم �َْسِقِه، أ

                                                           
، تخریج کرده است. یعنی ھمان طوری که در میان صد ٦٤٩٨ی  بخاری به شماره -١

شود، در میان گروھای مردم ھم،  برای سواری یافت نمیو رام  بخو شتر، یک شترِ 
 افراد صالح و نیکوکار کم ھستند مترجم.

 .٢٥٦٩ی  مسلم تخریج کرده به شماره -٢



 ج لحظاتی با سخنان دلنشین پیامبر  ٣٨

 أل خداوندِ «فرمود:  ج روایت است که گفت: رسول خدا س از ابو ھریره
فرماید: "ای فرزنِد آدم! من مریض شدم و تو  روز قیامت (به انسان) می

 عیادتم نکردی"!
کردم در حالی که تو  گوید: پروردگارا! من چگونه تو را عیادت می بنده می

 پروردگار جھانیان ھستی؟!
ی من مریض است و  دانستی که فالن بنده فرماید: "مگر تو نمی اوند میخد

کردی، مرا نزد او  دانستی که اگر او را مالقات می او را عیادت نکردی، مگر نمی
 یافتی؟! ای فرزند آدم! من از تو طلب طعام کردم، ولی تو مرا طعام ندادی!!" می

دادم در حالی که تو  میگوید: پروردگارا! من چگون تو را طعام  بنده می
دانی  فرماید: "مگر به یاد نداری و نمی پروردگار جھانیان ھستی؟! خداوند می

اّما تو او را طعام ندادی، مگر  ی من از تو طلب طعام کرد ن بندهکه فال
، (اکنون پاداِش) آن را نزد من دادی دانستی که اگر او را طعام می نمی
 تو طلب آب کردم اّما تو به من آب ندادی!!" یافتی؟! ای فرزند آدم! من از می

گوید: ای پروردگاِر من! من چگونه به تو آب بدھم در حالی که تو  بنده می
 پروردگار جھانیان ھستی؟!

ی من از تو طلب آب کرد ولی تو به او آب  فرماید: "فالن بنده خداوند می
 .»یافتی" من می دادی، (پاداش) آن را (امروز) نزد ندادی و اگر به او آب می

ْشَعِريِّ «
َ ْ
يِب َمالٍِك األ

َ
قَاَل: قَاَل رَُسوُل اِهللا َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  رىَِضَ اهللا َعنهُ  َ�ْن أ

 ِ َْمُد ِ�َّ
ْ
 الِْمَ�اَن، وَُسبَْحاَن اِهللا َواحل

ُ
ِ َ�ْمَأل َْمُد ِ�َّ

ْ
يَماِن َواحل ِ

ْ
ُهوُر َشْطُر اإل وََسلََّم: الطُّ

  -َ�ْمَآلَِن 
ُ
ْو َ�ْمَأل

َ
َالُة نُورٌ  -أ رِْض، َوالصَّ

َ ْ
َماَواِت َواأل َدقَُة بُْرَهاٌن َما َ�ْ�َ السَّ ، َوالصَّ

ْو َعلَيَْك، لُكُّ انلَّاِس َ�ْغُدو َ�بَايٌِع َ�ْفَسُه 
َ
ٌة لََك أ ُقْرآُن ُحجَّ

ْ
رْبُ ِضيَاٌء، َوال َوالصَّ
ْو ُمو�ُِقَها

َ
 .١»َ�ُمْعِتُقَها أ

                                                           
 .٢٢٣ی  تخریج مسلم به شماره -١



 ٣٩  ج پیامبر لحظاتی با سخنان دلنشین

فرمود:  ج روایت است که گفت: رسول خدا س از ابو مالک اشعری
کند،  فتن ترازو (ی اعمال) را پر می؛ الحمُدِلله گ١پاکیزگی نصف ایمان است«

ستایم و  و ُسبحاَن الله و الحمُدِلّله گفتن (خداوند را به پاکی و منّزھی می
ھا و زمین را پر (از احسان و ثواب  گویم) مسافِت بین آسمان سپاس می

؛ و صبر روشنایی است؛ و ٢کند؛ و نماز نور است؛ و صدقه دلیل است می
؛ و تمام مردم در آمد و شد و تالش و ٣تو یا علیه تو قرآن دلیلی است به سودِ 

فروشند و در ّطی این جریان، بعضی آن را  اند و نفس خویش را می کوشش
 .٤»کنند) کنند و بعضی آن را ھالک و نابود می رھا و رستگار می

ِ َص�َّ اُهللا َعلَ  نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نُْه: أ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ

َ
يِْه وََسلََّم قَاَل: الَ َ�ْن أ

ْمُس ِمْن َمْغِر�َِها، فَإَِذا َطلََعْت فََرآَها انلَّاُس آَمنُوا  اَعُة َحىتَّ َ�ْطلَُع الشَّ َ�ُقوُم السَّ
مْجَُعوَن، فََذلَِك ِحَ�: 

َ
ۡو ﴿أ

َ
َ� يَنَفُع َ�ۡفًسا إِيَ�ُٰنَها لَۡم تَُ�ۡن َءاَمَنۡت ِمن َ�ۡبُل أ

�ۗ ا خَ َكَسَبۡت ِ�ٓ إِيَ�ٰنِهَ  اَعُة َوقَْد �رََشَ الرَُّجالَِن  َوَ�َُقوَمنَّ  .]١٥٨[األنعام:  ﴾ۡ�ٗ السَّ
اَعُة َوقَِد انرَْصََف الرَُّجُل  ثَْوَ�ُهَما بَيْنَُهَما فََال يَتَبَاَ�َعانِِه، َوَال َ�ْطِو�َانِِه، َوتَلَُقوَمنَّ السَّ

 َ اَعُة وَُهَو يَِليُط َحوَْضُه فََال � ْسيِق ِ�يِه، بِلنََبِ ِلْقَحِتِه فََال َ�ْطَعُمُه، َوتَلَُقوَمنَّ السَّ
 ِ�يِه فََال َ�ْطَعُمَها

َ
ْ�لَتَُه إىِل

ُ
َحُدُ�ْم أ

َ
اَعُة َوقَْد َرَ�َع أ  .٥»َوتَلَُقوَمنَّ السَّ

                                                           
ھا و پاکِی نفس از اخالق مذموم و  جا، شامل پاکیزگِی جسم از آلودگی پاگیزگی، دراین -١

 به ھمین دلیل ھم نصف ایمان است.شود و  نا پسند ھردو می
 اش. یعنی دلیل است بر ایماِن انجام دھنده -٢
حّجت و دلیلی است برایت و به سوِد تو اگر آن را بخوانی و به آن عمل کنی وگرنه،  -٣

 حّجتی است علیه تو.
ی طاعت و عبادِت خداوند، به او  ھا نفس خودشان را، به وسیله یعنی بعضی از آن -٤

ھا ھم آن را به شیطان  کنند و بعضی از آن د و در نتیجه، آن را از عذاب آزاد میفروشن می
 کنند. کنند و در نتیجه، خود را ھالک می شان پیروی می فروشند و از ھوای نفس می

 متفق علیه. -٥



 ج لحظاتی با سخنان دلنشین پیامبر  ٤٠

قیامت برپا «فرمود:  ج اروایت است که گفت: رسول خد س از ابو ھریره
شود تا آن ھنگامی که خورشید از مّحل غروبش طلوع نکند، و وقتی که  نمی

آورند، و  ع کرد و مردم آن را دیدند، ھمگی ایمان میخورشید از مغرب طلو
رساند اگر قبل از آن  این است آن ھنگام که ایماِن ھیچ کس به او نفعی نمی

 رده یا در حالِت ایمانش خیری کسب نکده باشد.وایمان نیا
شود که دو مرد (که  و به طور قطع و یقین، قیامت (چنان سریع) به پا می

اند نه فرصت  شان را میان خود پھن کرده یگر) بساطبرای معامله با ھم د
که بساط را جمع کنند؛ و به  شان را انجام دھند و نه این کنند که معامله می

شود که شخصی که شیِر  پا می طور قطع و یقین، قیامت (چنان سریع) به
یابد که آن را بخورد؛ و به طور قطع و  شترش را آورده که بخورد فرصت نمی

ھای  شود شخصی که دارد شکاف یامت (چنان سریع) به پا مییقین، ق
یابد آبی از آن بر  ھایش را آب دھد) فرصت نمی گیرد (تا دام حوضش را می

ھایش را آب دھد؛ و به طور قطع و یقین، قیامت (چنان سریع) به  گیرد و دام
اش را به طرف دھانش بلند کرده فرصت  شود که انسانی که لقمه پا می

 ».د که آن را بخوردکن نمی

 در قبر
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: « ُ َ�نُْهَما، قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ َعِن ابِْن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ

ا اجلَنَُّة،  ا انلَّاُر َو�ِمَّ َحُدُ�ْم ُعرَِض َعلَيِْه َمْقَعُدُه، ُغْدَوًة وََعِشيًّا، إِمَّ
َ
إَِذا َماَت أ
 .١»ا َمْقَعُدَك َحىتَّ ُ�بَْعَث إيَِلْهِ َ�يَُقاُل: َهذَ 

وقتی که «فرمود:  ج روایت است که گفت: رسول خدا ب از ابن عمر
شود، خواه آتش جھّنم  کسی مرد، ھر صبح و شب جایگاھش بر او عرضه می

                                                           
 .٦٥١٥ی  ه به شمارهبخاری تخریج کرد -١



 ٤١  ج پیامبر لحظاتی با سخنان دلنشین

شود: این، جایگاه توست (و فعًال  باشد و خواه بھشت، و به وی گفته می
 ».جا بر انگیزند و ببرند را به آنجا ھستی) تا زمانی که تو  این

 تر از آن است!مسأله دشوار
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: َعن « ُ َ�نَْها، قَالَْت: قَاَل رَُسوُل ا�َّ اَع�َِشَة ريَِضَ ا�َّ

 
ً

وَن ُحَفاًة ُعَراًة ُغْرال رَْشُ
ُ

، الرَِّجا» حت ِ ُل َوالنَِّساُء قَالَْت اَع�َِشُة: َ�ُقلُْت: يَا رَُسوَل ا�َّ
 َ�ْعٍض؟ َ�َقاَل:

َ
ُهْم َذاكِ «َ�نُْظُر َ�ْعُضُهْم إىِل ْن يُِهمَّ

َ
َشدُّ ِمْن أ

َ
ْمُر أ

َ
 .١»األ

فرمود:  ج روایت است که فرمود: رسول خدا ل از حضرت عایشه
 ».شما با پای برھنه، تن عریان و ختنه نشده حشر خواھید شد«

! آیا (در این ج داگوید: من عرض کردم: ای رسول خ می ل عایشه
مسأله دشوارتر از «کنند؟! فرمود:  صورت)، مردان و زنان، به یکدیگر نگاه می

 ».آن است که کسی در این فکر باشد

 دوستی
يِب ُهَر�َْرةَ «

َ
، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اِهللا َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: إِنَّ رىَِضَ اهللا َعنهُ  َ�ْن أ

 ِظلَّ اَهللا َ�ُقوُل يَْوَم 
َ

ِظلُُّهْم يِف ِظ�ِّ يَْوَم ال
ُ
َْوَم أ ْ�َن الُْمتََحابُّوَن جِبََاليِل، ايلْ

َ
ِقيَاَمِة: أ

ْ
ال

 ِظ�ِّ 
َّ

 .٢»إِال
خداوند، «فرمودند:  ج روایت شده که فرمود: رسول خدا س از ابو ھریره

گوید: "کجا ھستند آنان که در زیر پناِه جالل و شوکت من  در روز قیامت، می
ی خود  ھا را در سایه داشتند؟! امروز آن و به خاطر من یکدیگر را دوست می

 ».ی من وجود ندارد" ای به غیر از سایه دھم، روزی که ھیچ سایه پناه می

                                                           
 ).٢٨٥٩، م ٦٥٢٧مّتفق علیه (خ  -١
 .٢٥٦٦ی  مارهمسلم تخریج کرده به ش -٢



 ج لحظاتی با سخنان دلنشین پیامبر  ٤٢

ُ َ�نْ « �ٍَس ريَِضَ ا�َّ
َ
َل َ�ْن أ

َ
نَّ رَُجًال َسأ

َ
َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم رَُسول اهللا ُه، أ

ْعَدْدَت لََها
َ
اَعُة؟ قَاَل: َوَماَذا أ ُ ». َمىَت السَّ

َ
َ َورَُسوهل ِحبُّ ا�َّ

ُ
�ِّ أ

َ
� 

َّ
َء، إِال قَاَل: َال يَشْ

ْحبَبَْت «َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َ�َقاَل: 
َ
نَْت َمَع َمْن أ

َ
ٍء،  ».أ �ٌَس: َ�َما فَرِْحنَا �يَِشْ

َ
قَاَل أ

ا بَِقْوِل انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: 
ْحبَبَْت «فَرََحنَ

َ
نَْت َمَع َمْن أ

َ
�ٌَس: » أ

َ
نَا «قَاَل أ

َ
فَأ

ُ�ونَ 
َ
ْن أ

َ
رُْجو أ

َ
بَا بَْ�ٍر، َوُ�َمَر، َوأ

َ
ِحبُّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َوأ

ُ
َمَعُهْم حِبيُبِّ  أ

ْ�َمالِِهمْ 
َ
ْ�َمْل بِِمثِْل أ

َ
 .١»إِيَّاُهْم، َو�ِْن لَْم أ

در مورد قیامت  ج روایت شده که گفت: مردی از رسول خدا س از انس
چه  برای آن«فرمود:  ج آید؟! رسول خدا پرسید و گفت: قیامت کی می

ا دوست ولش رسمرد گفت: ھیچ چیز جز این که خدا و ر» ای؟! تدارک دیده
تو (روز قیامت) با آن کسانی خواھی بود که «فرمود:  ج دارم. آن حضرت

 ».شان داری ستود
 ج ی این سخن رسول خدا گوید: ھیچ چیز ما را به اندازه انس می

تو (روز قیامت) با آن کسی خواھی بود که «خوشحال نکرد که فرمود: 
و ابوبکر  ج خدا گوید: پس من رسول انس، در ادامه، می». شان داری دوست

ستی ھم امیدوارم که روز قیامت وو عمر را دوست دارم و به خاطر ھمین د
 ».با آنان باشم اگرچه که اعمالم مانند اعمال آنان نیست

اِب َعن « َطَّ
ْ
، قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: رىَِضَ اهللا َعنهُ  ُ�َمَر �َْن اخل

َهَداُء  إِنَّ ِمْن ِعبَادِ  نِْبيَاُء َوالشُّ
َ ْ
 ُشَهَداَء َ�ْغِبُطُهُم األ

َ
نِْبيَاَء، َوال

َ
نَاًسا َما ُهْم بِأ

ُ َ
ِ أل ا�َّ

 
َ

ِ َ�َعاىل ِقيَاَمِة، بَِماَكنِِهْم ِمَن ا�َّ
ْ
نَا َمْن ُهْم، قَاَل: » يَْوَم ال ْرِبُ ، ختُ ِ قَالُوا: يَا رَُسوَل ا�َّ

» ِ َابُّوا بُِروِح ا�َّ
َ

ِ إِنَّ ُهْم قَْوٌم حت ْمَواٍل َ�تََعاَطْوَ�َها، فََوا�َّ
َ
 أ

َ
رَْحاٍم بَيْنَُهْم، َوال

َ
 ىلَعَ َ�ْ�ِ أ

 َ�َْزنُوَن إَِذا َحِزَن 
َ

 َ�َافُوَن إَِذا َخاَف انلَّاُس، َوال
َ

وُُجوَهُهْم نَلُوٌر، َو�ِ�َُّهْم ىلَعَ نُوٍر ال
                                                           

 ).٢٦٣٩، م٣٦٨٨متفق علیه (خ  -١



 ٤٣  ج پیامبر لحظاتی با سخنان دلنشین

يََة » انلَّاُس 
ْ

 َهِذهِ اآل
َ
َ� إِنَّ ﴿َوقََرأ

َ
ِ َ� َخوٌْف َعلَيِْهْم َوَ� ُهْم � ْوِ�َاَء ا�َّ

َ
أ

 .١]٦٢[یونس: ﴾َ�َْزنُونَ 

ھمانا «فرمود:  ج روایت شده که فرمود: پیامبر خدا س از عمر بن خطاب
در میان بندگان خدا اشخاصی ھستند که نه پیامبر ھستند و نه شھید و به 

ھا غبطه  یدان به آنھخاطر جایگاھی که آنان نزد خدا دارند پیامبران و ش
 ».خورند می

ھا چه  ! به ما خبر بدھید که آنج ای رسول خدا«صحابه عرض کردند: 
ھا قومی ھستند که به روِح خداوند: (قرآن یا  کسانی ھستند؟ فرمود: آن

ورزند، و محبّتشان ھم نه به خاطر  محّبت برادری) به ھم دیگر عشق می
روتی که میان یکدیگر رّد و بدل خویشاوندی است و نه به خاطر اموال و ث

ھا بر نور ھستند،  ھای آنان نور است و خوِد آن کنند؛ به خدا قسم، صورت می
ھا  ترسند، آن ھنگامی که مردم ھمه (به خاطر بال یا قحطی یا خطری) می

 ندا ترسند و ھنگامی که مردم (به خاطر بال یا قحطی یا خطری) غمگین نمی
 ج ؛ آن حضرت»دھند ) غمی به دل راه نمیھا (به خاطر این چیزھا آن

ۡوِ�َآَء ﴿سپس، این آیه را خواند: 
َ
َ�ٓ إِنَّ أ

َ
� ِ َ� َخوٌۡف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم  ٱ�َّ

 .]٦٢[یونس:  ﴾٦٢َ�َۡزنُونَ 
گاه باشید که دوستاِن خداوند، نه بیمی بر آنان ھست و نه اندوھگین ھم « آ

 .»شوند می

                                                           
 .٣٥٢٧ی  ابو داود تخریج کرده به شماره -١
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