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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل رسوله األمني، وأشهد أن ال إله 

سيدنا حممداً عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، أد إال اهللا، وأشهد أن 

األمانة، وبلغ الرسالة، ونصح لألمة، فكشف اهللا به الغمة، وجاهد يف اهللا حق 

جهاده حتى أتاه اليقني، فاللهم اجزه عنا خري ما جزيت نبياً عن أمته، ورسوالً عن 

وأتباعه، وعىل كل من دعوته ورسالته، صىل اهللا عليه، وعىل آله وأصحابه وأحبابه 

 اهتد هبديه، واستن بسنته واقتفى أثره إىل يوم الدين.

َ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه  َوَما فَُخُذوهُ  ٱلرَُّسوُل َوَمآ َءاتَٮُٰ�ُم ﴿ فرماید:خداوند متعال می
ْۚ فَ   .]٧حشر:ال[ ﴾ٱنتَُهوا

) آورده است یام الھکشما (از اح یغمبر برایه پکرا  یزھائیچ«ترجمه: 
ه شما را از آن بازداشته است، دست ک یزھائید، و از چینکاجراء 

 »د.یشکب
ای از نصائح و اندرزھای کتابی که در پیش روی دارد، مجموعه

 باشد.به امت خویش می جارزشمند رسول گرامی اسالم 
دین اسالم سرتاسر پند و نصیحت است، و ھر کس با توجه به 

چه در خیرخواه دیگران باشد. چنانموقعیتی که دارد در حد توان باید 
 شود. حدیثی به این مسأله اشاره می

يِّ  ارِ س الدَّ يمِ بنِ أَوْ قيَّةَ متَ :  ج أَنَّ النَّبِيَّ  سعن أَيبِ رُ الَ يُن انلَِّصيَحةُ «قَ قُلْنَا: » ادلِّ

ِتهِ «لَِمن؟ قَاَل  ِة الُمْسِلِمَ� واََعمَّ ئمَّ
َ
ابِِه ولِرُسوهِلِ َوأل

 [رواه مسلم]. »مْ �َّ َوِلِكتَ
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فرمودند:  ج روایت شده است که پیامبر سوس داریأاز تمیم بن 
، گفتیم: برای چه کسی؟ فرمودند: »دین، نصیحت و خیرخواھی است«
ھا برای  برای خدا و کتابش و پیامبرش و پیشوایان مسلمان و عموم آن«

 ».ھمدیگر

عرباض ، حدیث مشھور ج از سفارشات بسیار جامع و شامل نبی اکرم
 باشد:است، که به شرح زیر می سبن ساریه

موعظة وجلت منها  ج قال: وعظنا رسول اهللا سعن العرباض بن سارية

 القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول اهللا: كأهنا موعظة مودع فأوصنا قال:

أوصي�م بتقوى اهللا والسمع والطاعة و�ن تأمر علي�م عبد و�نه من يعش «
اختالفا كث�ا فعلي�م �سنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهدي� من�م فس�ى 

 .»عضوا عليها بانلواجذ و�يا�م و�دثات األمور فإن لك بدعة ضاللة
[ابوداود، ترمذی، ابن ماجه، ابن حبان در صحیحش و آلبانی تصحیح کرده 

 است].
چنان سخنرانی رسایی  ج گوید: رسول اللهمی سعرباض بن ساریه

ھا گریان ھا به وحشت افتاد و چشمایراد نمود که به سبب آن قلب
: گویا این سخنرانی آخر و وداع است، ج گردید، ما گفتیم ای رسول خدا

کنم، شما را به تقوای پروردگار سفارش می«پس ما را سفارش کن، فرمود: 
ای حبشی حاکم ردهو گوش فرا دادن و اطاعت از والیان امر، ھر چند ب

زودی اختالفات زیادی شما باشد، ھر کس پس از من زنده بماند، به
خواھد دید، بر شماست که از سنت من و خلفای راشدین راه یافته پیروی 
کنید و آن را با دندانھایتان محکم بگیرد (کنایه از پایبندی محکم است) 

مام بدعتھا، و بر شماست که از امور نوپیدا دوری کنید، چرا که ت
 ».اندگمراھی
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مسلمان با سرلوحه قرار دادن این سفارشات ناب در زندگی خود، از 
شود، محفوظ و ھا و خطراتی که متوجه دین و دنیای او میتمام فتنه
 آید.ھای الھی سربلند، بیرون میماند و از آزمایشمصون می

نیم و قرآن مان بار دیگر با خدای خود بر تقوا عھد کپس بیایید ھمگی
و سنت را اساس کار و منھج زندگی خویش قرار دھیم و از ھرگونه بدعت 
و نوآوری در دین برحذر باشیم؛ در این صورت راه یافته وسعاتمند 

 خواھیم شد.
 

 صحابه امجعنياوصلی اهللا علی نبينا حممد وعلی آله و

 عمران دھواری
١٠/١/١٣٩٠ 

 بلوچستان –سراوان 



 

 
 

 پرهیز از شرک -۱

 : اْلَ بْدِ اهللا ريض اهللا عنهام قَ اْبِر بْنِ عَ نْ جَ ولُ اهللاِ عَ سُ  « :ج قَالَ رَ
َ

، ال َمْن ليَِقَ اَ�َ

 علیه] . [متفق»انلَّارَ �رُْشُِك بِِه َشيْئًا، َدَخَل اجلَنََّة، َوَمْن لَِقيَُه، �رُْشُِك بِِه، َدَخَل 

ھر «فرمود:  ج روایت است که: رسول الله باز جابر بن عبدالله
 کس در حالی که به خدا شرک نورزیده، او را مالقات کند، وارد بھشت

شود. و ھر کس در حالی با خدا مالقات کند که به او شرک کرده  می
 ».شود می است، وارد دوزخ

 ج اطاعت از رسول الله -۲

نْ أَ  ةَ عِ رَ يْ رَ :  سيب هُ اْلَ ولُ اهللاِقَ سُ  َمْن « :ج قَالَ رَ
َّ

يِت يَْدُخلُوَن اجلَنََّة إِال مَّ
ُ
لُكُّ أ

ىَب؟
ْ
ىَب، قَالُوا: يَا رَُسوَل اِهللا، َوَمْن يَأ

َ
َطاَعِ� َدَخَل اجلَنََّة، َوَمْن َعَصاِ�  أ

َ
قَاَل: َمْن أ

ىَب 
َ
 ]ی. [رواه البخار»َ�َقْد أ

ی امتیان ھمه«فرمود:  ج روایت است که: رسول الله ساز ابوھریره
، صحابه عرض »شوند، مگر کسی که امتناع ورزدمن وارد بھشت می

ھر کس که از «ورزد؟ فرمود: کردند: ای رسول خدا! چه کسی امتناع می
شود و ھر کس، از من نافرمانی کند، در  من اطاعت کند، وارد بھشت می

 .»حقیقت، امتناع ورزیده است
 

 رساندن به مسلمین نفع -۳
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 : اْلَ بْدِ اهللا ريض اهللا عنهام قَ اْبِر بْنِ عَ نْ جَ ولُ اهللاِ عَ سُ َمِن اْستََطاَع « :ج قَالَ رَ

َخاُه فَلْيَْفَعْل 
َ
ْن َ�نَْفَع أ

َ
 [رواه مسلم] .»ِمنُْ�ْم أ

ھر «فرمود:  ج روایت است که: رسول الله باز جابر بن عبدالله
 ».کس که توانایی نفع رسانی به برادرش را دارد، این کار را انجام دھد

 طلب حاللیت کردن از حقوق مردم -۴

ةَ  رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ ولُ اهللاَِّ سعَ سُ الَ رَ : قَ ِخيِه ِمْن « :ج قَالَ
َ
ُ َمْظلََمٌة أل َمْن اَكنَْت هلَ

ٍء فَلْيَتََحلَّلُْه ِمنُْه ا ْو يَشْ
َ
ْن ال يَُ�وَن ِدينَاٌر َوال ِدرَْهٌم، إِْن اَكَن ِعرِْضِه أ

َ
َْوَم َ�بَْل أ يلْ

ِخَذ ِمْن 
ُ
ُ َحَسنَاٌت أ ِخَذ ِمنُْه بَِقْدِر َمْظلََمِتِه، َو�ِْن لَْم تَُ�ْن هلَ

ُ
ُ َ�َمٌل َصاِلٌح أ هلَ

 ]بخاری[رواه ال. »َسيِّئَاِت َصاِحِبِه فَُحِمَل َعلَيْهِ 

به  یظلمه کس کھر «فرمود:  ج الله  رسول د:یگو یم سرهیابوھر
از او  یگریا حق دیاو لطمه زده و  یبرادرش نموده باشد، خواه به آبرو

ند قبل از کا) از او طلب بخشش ین امروز (در دنیرده است، ھمکمال یپا
، وجود ندارد. یناریه در آن، درھم و دکامت) فرا رسد ی(ق یه روزکنیا
ه نموده ک یروز) به اندازه ظلمداشته باشد، (در آن یکیرا اگر اعمال نیز

نداشته باشد، گناھان  یکیگردد. و اگر اعمال نیسر مکھا  است، از آن
 ».گذارندیمظلوم را به دوش او (ظالم) م
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ةَ  رَ يْ رَ نْ أَيب هُ :  سعِ اْلَ ولُ قَ سُ َاَسُدوا، « :ج قَالَ رَ
َ

 حت
َ

 ال
َ

 َ�نَاَجُشوا، َوال
َ

َوال

 يَِبْع َ�ْعُضُ�ْم ىلَعَ َ�يِْع َ�ْعٍض، َوُ�ونُوا ِعبَاَد اِهللا 
َ

 تََدابَُروا، َوال
َ

َ�بَاَغُضوا، َوال
 َ�ِْقُرُه اتلَّْقَوى َهاُهنَا، 

َ
ُ، َوال

ُ
 َ�ُْذهل

َ
 َ�ْظِلُمُه، َوال

َ
ُخو الُمْسِلِم ال

َ
إِْخَوانًا الُمْسِلُم أ

 َصدْ 
َ

ِّ َو�ُِشُ� إىِل اٍت، حِبَْسِب اْمِرٍئ ِمَن الرشَّ َخاُه الُمْسِلمَ  رِهِ ثََالَث َمرَّ
َ
ْن َ�ِْقَر أ

َ
 ،أ

ُ، وَِعرُْضهُ 
ُ

 مسلم]رواه [ .»لُكُّ الُمْسِلِم ىلَعَ الُمْسِلِم، َحَراٌم َدُمُه، َوَماهل

به یکدیگر « :فرمودند ج پیامبر :روایت شده است که سابوھریره از
ی یکدیگر َنَجش نکنید (نجش، یعنی اظھار خرید  حسد نورزید؛ در معامله

یک جنس به قیمت باالتر بدون خرید آن برای فریب دادن مشتری و 
)، نسبت به ھم کینه نداشته باشید، به نستحریک او به خرید آن ج

امله ی دیگران مع ھمدیگر پشت و با یکدیگر قطع رابطه نکنید و بر معامله
ی  تر، مانع معامله ننمایید (با پرداخت مبلغی بیشتر یا قول فروش ارزان

دیگری شود و خود، معامله را انجام دھد). بندگان خدا و برادران 
کند و یاری  ھمدیگر باشید؛ مسلمان برادر مسلمان است. به او ستم نمی

لب) ی (ق کند؛ تقوا اینجاست ـ با دست سه بار به سینه او را ترک نمی
بدی  خود اشاره فرمود ـ برای شخص مسلمان، ھمین اندازه از شر و

کافی است که برادر مسلمان خود را تحقیر کند. تمام حقوق یک فرد 
 ».مسلمان بر مسلمان دیگر حرام است: خونش، مالش و ناموسش

 
 
 

 بدترین نوع دروغ -۶
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ةَ  رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ ولَ اهللاَِّ :سعَ سُ : ج أَنَّ رَ ْ�َذُب « قَالَ
َ
نَّ أ ، فَإِنَّ الظَّ نَّ إِيَّاُ�ْم َوالظَّ

َِديِث 
ْ
 ه]یعل . [متفق»احل

اجتناب  بد، از گمان« فرمود: ج ل اللهرسو د:یگویم سرهیابوھر
 ».است  دروغنوع ن یبدتر بد، را گمانیز د.ینک

 مذمت ظلم و بخل -۷

اْبِر نْ جَ :  سعَ اْلَ ولُ اهللاِقَ سُ لَْم ُظلَُماٌت يَْوَم ا�َُّقوا « :ج قَالَ رَ لَْم، فَإِنَّ الظُّ الظُّ

ْهلََك َمْن اَكَن َ�بْلَُ�مْ 
َ
حَّ أ ، فَإِنَّ الشُّ حَّ ِقيَاَمِة، َوا�َُّقوا الشُّ

ْ
ْن َسَفُكوا  ،ال

َ
مَحَلَُهْم ىلَعَ أ

 مسلم]رواه [. »ِدَماَءُهْم َواْستََحلُّوا َ�َاِرَمُهمْ 

از ظلم «دند: فرمو ج پیامبر :روایت شده است که سجابر از
بپرھیزید؛ زیرا که ظلم در روز قیامت، تاریکی است و از بخل و آز دوری 

ھا را واداشت که  ھای پیش از شما را ھالک کرد و آن کنید؛ زیرا بخل، امت
 ».ھا را حالل کنند خون یکدیگر را بریزند و حرام

 ترویج سالم دادن -۸

ةَ  رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ الَ  سعَ ولُ اهللاَِّ :قَ سُ َنََّة َحىتَّ تُْؤِمنُوا الَ « :ج قَالَ رَ
ْ
 َوالَ  ،تَْدُخلُوَن اجل

َابُّوا
َ

َوالَ  ،تُْؤِمنُوا َحىتَّ حت
َ
َابَبْتُمْ  أ

َ
ٍء إَِذا َ�َعلْتُُموُه حت ُدلُُّ�ْم ىلَعَ يَشْ

َ
الَ  ؟أ فُْشوا السَّ

َ
َم أ

 . [مسلم]»بَيْنَُ�مْ 

 جانسوگند به کسی که «فرمود:  ج د: رسول اللهیگویم سرهیابوھر
شوید تا این که ایمان داشته باشید  من در دست اوست، وارد بھشت نمی

که ھمدیگر را دوست داشته باشید؛ آیا شما  و ایمان نخواھید داشت تا آن
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اھنمایی کنم به چیزی که اگر آن را انجام دھید، ھمدیگر را دوست ررا 
 ».ه و عمومی کنیدخواھید داشت؟ سالم را در میان خودتان پراکند

 اطاعت و فرمانبرداری از حکام و والیان امر -۹

رَ  مَ نْ ابْنِ عُ :  ريض اهللا عنهام عَ اْلَ ولُ اهللاِقَ سُ الَ رَ ىلَعَ الَمرِْء الُمْسِلِم « :ج قَ

ِمَر بَِمْعِص 
ُ
ْن يُْؤَمَر بَِمْعِصيٍَة، فَإِْن أ

َ
 أ

َّ
َحبَّ َوَ�ِرَه، إِال

َ
اَعُة ِ�يَما أ ْمُع َوالطَّ يٍَة فََال السَّ

 َطاَعةَ 
َ

 ه]ی[متفق عل. »َسْمَع َوال

بر «فرمودند:  ج پیامبر :روایت شده است که بعمر  از ابن
مسلمان، گوش دادن به فرمان و اطاعت فرمانروایان، در ھر چه دوست 

ھا را بپسندد، خواه نپسندد) واجب است،  دارد یا ندارد (خواه آن فرمان
مگر این که به گناھی (خالف شرعی) امر شود که ھر گاه به معصیت و 

 ».ب نیستگناه امر شود، دیگر ھیچ گوش دادن و اطاعتی در کار او واج

 اجتناب و وپرهیز از گناهان هالک کننده -۱۰

ةَ  رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ نِ النَّبِيِّ  سعَ :  ج عَ الَ بَْع الُْمو�َِقاِت «قَ ا  .»اْجتَنِبُوا السَّ الُوا: يَ قَ

: ؟ قَالَ نَّ ا هُ مَ ولَ اهللاَِّ، وَ سُ مَ « رَ ْحُر، َوَ�تُْل انلَّْفِس الَّيِت َحرَّ ، َوالسِّ ِ ُْك بِا�َّ ُ  الرشِّ ا�َّ

 يَْوَم الزَّْحِف، َوقَْذُف 
ِّ

َتِيِم، َواتلََّو�
ْ

ْ�ُل َماِل ايل
َ
َ�ا، َوأ ْ�ُل الرِّ

َ
، َوأ َقِّ

ْ
 بِاحل

إِالَّ
َغافِالِت 

ْ
 ه]یمتفق عل[ .»الُْمْحَصنَاِت الُْمْؤِمنَاِت ال

از ھفت گناه نابود «فرمود:  ج رمکا ینبه کت است یروا سرهیابوھراز 
دامند؟ فرمود: کھا  آنخدا! رسول  یگفتند: ا .»دینکننده اجتناب ک



 ٩ ج وصیت پیامبر ۱۰۰

گناه، خوردن ربا، خوردن مال  یشتن انسان بکبه خدا، سحر،  کشر«
 ».خبر از فساد یدامن و بکم، فرار از جھاد و تھمت زنا به زنان پایتی

 احترام اموات -۱۱

الَ النَّبِيُّ  : قَ الَتْ ا قَ نْهَ َ اهللاَّ عَ يضِ ةَ رَ ائِشَ نْ عَ ْمَواَت، فَإِ�َُّهْم قَْد ال «: ج عَ
َ
�َُسبُّوا األ

ُموا  َما قَدَّ
َ

فَْضْوا إىِل
َ
 ]ی. [البخار»أ

د. ییبه مردگان، ناسزا نگو«فرمود:  ج د: رسول اللهیگویم لشهیعا
 ».انددهیاعمالشان، رس یجهیرا آنان به نتیز

 نهی از تفرق و چند دستگی -۱۲

رَ  مَ بْدِ اهللاَِّ بْنِ عُ نْ عَ امَ  عَ نْهُ َ اهللاُ عَ يضِ نِ النَّبِيِّ  رَ اعِ : ج عَ دَ وَ ةِ الْ جَّ الَ يفِ حَ  :أَنَّهُ قَ

ْو قَاَل  -َوْ�َُ�ْم «
َ
اًرا يرَْضُِب َ�ْعُضُ�ْم ِرقَاَب  َو�ْلَُ�ْم الَ  -أ تَرِْجُعوا َ�ْعِدي ُكفَّ

 ه]ی[متفق عل .»َ�ْعٍض 

اع در حجة الود ج ه: رسول اللهکند کیت میرواب عبدالله بن عمر
از شما  یه برخکید طوریافر نشوکبر شما، بعد از من،  یوا«فرمود: 

 ».گر را بزندید یگردن بعض
 
 

 از آداب مجلس -۱۳ 
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ودٍ  عُ سْ اهللاَِّ بْنِ مَ بْدِ نْ عَ الَ النَّبِيُّ  سعَ : قَ إَِذا ُكنْتُْم ثَالثًَة فَال يَتَنَاىَج «: ج قَالَ

ْتَِلُطوا
َ

ْن ُ�ِْزنَهُ  رَُجالِن ُدوَن اآلَخِر، َحىتَّ خت
َ
ْجَل أ

َ
 ه]ی[متفق عل .»بِانلَّاِس أ

 ه نفراگر س« فرمود: ج رمکا ید: نبیگو یم سله بن مسعودعبدال
د. ینکصحبت ن یگر، درگوشیدیک، با یگریت دکنفر بدون مشار ، دودیبود

مردم،  ه در جمعکنیمگر ا .شود یآن شخص م یار، باعث نگرانکن یارا یز
 د).ینکصحبت  ید درگوشیتوانین صورت میه در اک». (دیقرار گرفت

 حقوق و حرمت معابر عمومی -۱۴

يِّ  رِ ُدْ عِيدٍ اخلْ نْ أَيبِ سَ نِ النَّبِيِّ  سعَ :  ج عَ ُرقَاِت «قَالَ ُلُوَس ىلَعَ الطُّ
ْ
 .»إِيَّاُ�ْم َواجل

 : ا، قَالَ ثُ فِيهَ دَّ نَا نَتَحَ َالِسُ يَ جمَ نَا بُدٌّ إِنَّامَ هِ ا لَ الُوا: مَ بَيْتُْم إِالَّ الَْمَجالَِس «فَقَ
َ
فَإَِذا أ

َها ِر�َق َحقَّ ْ�ُطوا الطَّ
َ
:  »فَأ ؟ قَالَ يقِ قُّ الطَّرِ ا حَ مَ الُوا: وَ َذى، «قَ

َ
، َوَ�فُّ األ رََصِ

ْ
َغضُّ ابل

ْمٌر بِالَْمْعُروِف َوَ�ْ�ٌ َعِن الُْمنَْكرِ 
َ
الِم، َوأ  ه]یعل [متفق. »َورَدُّ السَّ

از نشستن «فرمود:  ج رمکا  ینبه ک ت استیروا سید خدریاز ابوسع
جز  یاچاره  !الله  ا رسولیمردم گفتند:  .»دینکاجتناب  یدر معابر عموم

 ج الله  رسولآنجا، محل نشستن و سخن گفتن ما است. را یم زیندارن یا
 .»دینکحق راه را مراعات پس  ،دین نداریجز ا یا اگر چاره«فرمود: 

ت یاذ ھا، حفاظت چشم«فرمود:   ست؟یحق راه چ !الله  ا رسولیدند: یپرس
 ».رکاز من ینھ سالم و امر به معروف ودادن ردن عابران، جواب کن

 

 پاداش گذشت کردن از انسان تنگدست -۱۵
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ةَ  يْرَ رَ نْ أَيب هُ :  سعِ اْلَ ولُ اهللاِقَ سُ اَكَن الرَُّجُل يَُدايُِن انلَّاَس فَاَكَن، « :ج قَالَ رَ

ْن َ�تََجاَوَز َ�نَّا :َ�ُقوُل ِلَفتَاهُ 
َ
ا َ�تََجاَوْز َ�نُْه لََعلَّ اَ�َ أ َ�يَْت ُمْعرِسً

َ
قَاَل: فَليَِقَ  .إَِذا أ
 ه]ی. [متفق عل»اَ�َ َ�تََجاَوَز َ�نْهُ 

مردی بود «فرمودند:  ج روایت شده است که پیامبر ساز ابوھریره 
ی  لبهگفت: وقتی برای مطا داد و م به غالمش می که به مردم قرض می

نظر کن، شاید خداوند  روی، از او درگذر و صرف قرض نزد تنگدستی می
(گناھان ما را ببخشد و) از ما درگذرد، سپس آن شخص فوت کرد و 

 ».خداوند از تقصیر او گذشت

 از ثمرات ایمان -۱۶

ةَ  رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ ولُ اهللاَِّ سعَ سُ : قَالَ رَ الَ ِ «: ج قَ َْوِم اآلِخِر  َمْن اَكَن يُْؤِمُن بِا�َّ
ْ

َوايل

َْوِم اآلِخِر فَلْيُْكِرْم َضيَْفُه، َوَمْن اَكَن يُْؤِمُن 
ْ

ِ َوايل فَال يُؤِْذ َجارَُه، َوَمْن اَكَن يُْؤِمُن بِا�َّ
ْو يِلَْصُمْت 

َ
ا أ َْوِم اآلِخِر فَلْيَُقْل َخْ�ً ِ َوايلْ  ]هیمتفق عل[ .»بِا�َّ

ه به خدا و روز کس کھر«فرمود:  ج د: رسو ل اللهیگویم سرهیابوھر
ه به کس کند. و ھرکت و آزار نیه اش را از اذیمان دارد، ھمسایامت، ایق

ه به کس کبدارد. و ھر یمان دارد، مھمانش را گرامیامت، ایخدا و روز ق
 ». دیوت نماکا سید و یمان دارد، سخن خوب بگویامت، ایخدا و روز ق

 
 

 مقام تواضع و فروتنی -۱۷
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َ  نِ بْ  اضِ يَ عَ  نْ عِ  :  سارٍ محِ اْلَ ولُ اهللاِقَ سُ ْن تََواَضُعوا « :ج قَالَ رَ
َ
َّ أ ْوىَح إيِلَ

َ
إِنَّ اَهللا أ

َحدٍ 
َ
َحٌد ىلَعَ أ

َ
 َ�ْفَخَر أ

َ
َحدٍ  ،َحىتَّ ال

َ
َحٌد ىلَعَ أ

َ
 َ�بِْغ أ

َ
 . [رواه مسلم]»َوال

فرمودند:  ج پیامبر :روایت شده است که سبن حمار  از عیاض
خداوند به من وحی فرمود که نسبت به ھمدیگر متواضع باشید، تا «

 ».کسی بر دیگری تفاخر نکند و یکی بر دیگری ستم روا ندارد

 دل نبستن به دنیا -۱۸

ولُ اهللاَِّ سُ ذَ رَ : أَخَ نْهامَ قَالَ يضِ اهللاَّ عَ رَ رَ مَ اهللاَِّ بْنِ عُ بْدِ نْ عَ نْكِبِي، ج عَ :  بِمَ الَ فَقَ

ْو اَعبُِر َسِبيلٍ  ُ�نْ «
َ
نََّك َغِر�ٌب أ

َ
�ْيَا َك� يْتَ  .»يِف ادلُّ سَ ا أَمْ : إِذَ ولُ قُ رَ يَ مَ انَ ابْنُ عُ كَ وَ

 ، كَ ضِ تِكَ ملَِرَ حَّ نْ صِ ذْ مِ خُ ، وَ اءَ نْتَظِرِ املَْسَ تَ فَال تَ بَحْ ا أَصْ إِذَ ، وَ بَاحَ نْتَظِرِ الصَّ فَال تَ

تِكَ  يَاتِكَ ملَِوْ نْ حَ مِ  ]یالبخار[رواه . وَ

ام دستش را بر شا نه ج د: رسول اللهیگویمب عبدالله بن عمر
 یراو». نک یا رھگذر، زندگیا مانند مسافر و یدر دن«گذاشت و فرمود: 

ه شب شد، منتظر صبح ک یگفت: ھنگامیمب د: ابن عمریگو یم
 یه صبح شد، منتظر شب نباش. و از وقت صحت، براک ینباش. و ھنگام

مرگ  ی، براین در دوران زندگین. ھمچنک یبردار، بھره یماریزمان ب
 ».نک یات، آمادگ

 

 برکت صدقه -۱۹ 
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ةَ  رَ يْ رَ نْ أَيب هُ :  سعِ اْلَ ولُ اهللاِ قَ سُ َما َ�َقَصْت َصَدقٌَة ِمْن َماٍل، َوَما «: ج قَالَ رَ

ِ� َحٌد ِ�ِ
َ
ا، َوَما تََواَضَع أ  ِعزًّ

َّ
  َزاَد اُهللا َ�بًْدا بَِعْفٍو إِال

َّ
 مسلم]رواه [. »َرَ�َعُه اهللاُ إِال

ھرگز صدقه، «فرمودند:  ج پیامبر :روایت شده است که سابوھریرهاز 
اش، عزت او را  کند، و یقینًا خداوند در برابر گذشت بنده از مال کم نمی

ای برای خدا تواضع کند، خداوند عز و جل (مقام)  کند، و ھر بنده زیاد می
 ».گرداند او را بلند می

 لت انفاق در راه خدافضی -۲۰

ةَ  رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ :  ج أَنَّ النَّبِيَّ  سعَ الَ ِعبَاُد ِ�يِه، إِالَّ َملاََكِن «قَ
ْ
َما ِمْن يَْوٍم يُْصِبُح ال

ْعِط 
َ
ْعِط ُمنِْفًقا َخلًَفا، َوَ�ُقوُل اآلَخُر: اللَُّهمَّ أ

َ
َحُدُهَما: اللَُّهمَّ أ

َ
َ�ْ�ِالِن، َ�يَُقوُل أ

 ه] ی[متفق عل. »ُمْمِساًك تَلًَفا

ه ک یروزھر «فرمود:  ج رمکا ینب :هکند کیت میروا سرهیابوھر
د: یگویم یکیشود. ینازل مدو فرشته از آسمان  نند،ک یم صبحبندگان، 

د: یگویم یگریند، عوض بده. و دکیمانفاق ه در راه تو ک یسکبه ا! یخدا
 ».ان برسانیضرر و زند، کیم یخوددار ،ه از انفاقک یسکبه ا! یخدا

 حقیقت مؤمن -۲۱

ةَ  رَ يْ رَ نْ أَيب هُ :  سعَ اْلَ ولُ اهللاِقَ سُ  اِهللا « :ج قَالَ رَ
َ

َحبُّ إىِل
َ
َقوِيُّ َخْ�ٌ َوأ

ْ
الُمْؤِمُن ال

ِعيِف، َوِ� لُكٍّ َخْ�ٌ   ، ِمَن الُمْؤِمِن الضَّ
َ

اْحرِْص ىلَعَ َما َ�نَْفُعَك، َواْستَِعْن بِاِهللا َوال
َص 

َ
�ِّ َ�َعلُْت اَكَن َكَذا َوَ�َذا، َولَِ�ْن قُْل: َ�ْعَجْز، َو�ِْن أ

َ
ٌء فََال َ�ُقْل: لَْو � ابََك يَشْ

يَْطانِ   مسلم]رواه [. »قََدُر اِهللا َوَما َشاَء َ�َعَل، فَإِنَّ لَْو َ�ْفتَُح َ�َمَل الشَّ
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در نزد خدا «فرمود:  ج رسول اللهکه:  ت استیروا سرهیاز ابوھر
تر است، و در ھر ف بھتر و محبوبیمؤمن ضعرومند از یمؤمن قوی و ن

ت نفع یچه براص باش بدانیر وجود دارد. تالش کن و حریکدام شان خ
زی یاری خواسته و ناتوان مشو. ھرگاه به تو چیرساند، و از خداوند می

شد، ولی بگو خدا  ن وچنان مییکردم چنن مییبرسد، مگو اگر من چن
ی را کلمهیدھد. زخواھد انجام میچه خداوند بمقدر ساخته بود و آن

 ».کندطان را باز مییش ی وسوسه"اگر" دروازه

 ی رحماز آثار و نتایج صله -۲۲

الِكٍ  نْ أَنَسِ بْنِ مَ ولَ اهللاَِّ  سعَ سُ عْتُ رَ مِ : سَ :  ج قَالَ ولُ قُ ْن يُبَْسَط «يَ
َ
ُه أ َمْن رَسَّ

ثَِرهِ، 
َ
ُ يِف أ

َ
 هل

َ
ْو يُنَْسأ

َ
ُ يِف ِرْزقِِه، أ

َ
 ه]ی[متفق عل .»فَلْيَِصْل رمَِحَهُ هل

 سکھر«فرمود:  ج الله رسوله کدم ید: شنیگویم سکانس بن مال
ه صله کد یشود، با یاد گردد و عمرش طوالنیاش زیخواھد روز یه مک

 ».رحم داشته باشد

 فضیلت دعوت و تبلیغ به کار نیکو -۲۳

ةَ  رَ يْ رَ نْ أَيب هُ :  سعِ اْلَ ولُ اهللاِ قَ سُ ُ ِمَن « :ج قَالَ رَ  ُهًدى اَكَن هلَ
َ

َمْن َداَع إىِل

 
َ

ُجورِِهْم َشيْئًا، َوَمْن َداَع إىِل
ُ
 َ�نُْقُص َذلَِك ِمْن أ

َ
ُجوِر َمْن تَِبَعُه، ال

ُ
ْجِر ِمثُْل أ

َ ْ
األ

 َ�نُْقُص َذلَِك ِمْن آثَاِمِهْم َشيْئً 
َ

ثِْم ِمثُْل آثَاِم َمْن تَِبَعُه، ال ِ
ْ

 .»اَضَاللٍَة اَكَن َعلَيِْه ِمَن اإل
 [مسلم]

اگر کسی مردم را بسوی «فرمود:  ج گوید: رسول اللهمی سابوھریره
ی پاداش کسانی که از او (کار خیر و سنتی) دعوت کند، به اندازه ھدایت
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که از پاداش آنان، چیزی برد بدون ایننمایند، اجر و پاداش میپیروی می
واند، به کاسته شود؛ ھمچنین اگر کسی مردم را بسوی گمراھی فرا خ

گردد بدون کنند، گناھکار می ی گناه کسانی که از او پیروی میاندازه
 ».اینکه از گناه آنان، چیزی کاسته شود

 پرهیز از خشمگین شدن -۲۴

ةَ  رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ الً قَالَ لِلنَّبِيِّ  :سعَ جُ نِيج أَنَّ رَ صِ :  .: أَوْ دَ  .»ال َ�ْغَضْب «قَالَ دَّ فَرَ

ا ارً رَ :  .مِ  ]یالبخاررواه [ .»ال َ�ْغَضْب «قَالَ

حت یگفت: مرا نص ج رمکا یبه نب ید: مردیگویم سرهیابوھر
رار کش را تیآن مرد چند بار، تقاضا». نکخشم ن«فرمود:  ج ن.آنحضرتک
 ».نکخشم ن«فرمود: یھمچنان م ج رمکرد و رسول اک

 نتایج مبادرت ورزیدن به اعمال نیک -۲۵

ةَ  رَ يْ رَ نْ أَيب هُ :  سعِ اْلَ ولُ اهللاِقَ سُ َس َ�ْن ُمْؤِمٍن ُكْرَ�ًة ِمْن « :ج قَالَ رَ َمْن َ�فَّ

َ ىلَعَ ُمْعرِسٍ  ِقيَاَمِة، َوَمْن �رَسَّ
ْ
َس اُهللا َ�نُْه ُكْرَ�ًة ِمْن ُكَرِب يَْوِم ال ْ�يَا َ�فَّ ُكَرِب ادلُّ

ِخَرِة، َوَمْن َسرَتَ ُمْسلِ 
ْ

�ْيَا َواآل َ اُهللا َعلَيِْه يِف ادلُّ ِخَرِة، �رَسَّ
ْ

�ْيَا َواآل ًما َسرَتَُه اُهللا يِف ادلُّ
ِخيِه، َوَمْن َسلََك َطِر�ًقا يَلْتَِمُس ِ�يِه 

َ
َعبُْد يِف َعْوِن أ

ْ
َعبِْد َما اَكَن ال

ْ
َواُهللا يِف َعْوِن ال

 اجلَنَِّة، َوَما اْجتََمَع قَْوٌم يِف َ�يٍْت ِمْن �ُ 
َ

ُ بِِه َطِر�ًقا إىِل َل اُهللا هلَ يُوِت اِهللا ِعلًْما َسهَّ
ِكينَُة وََغِشيَتُْهُم الرَّمْحَُة   نََزلَْت َعلَيِْهُم السَّ

َّ
َ�تْلُوَن ِكتَاَب اِهللا َوَ�تََدارَُسونَُه بَيْنَُهْم إِال

ْع بِِه   بِِه َ�َملُُه لَْم �رُْسِ
َ
أ تُْهُم الَمَالئَِ�ُة، وََذَكَرُهُم اُهللا ِ�يَمْن ِعنَْدُه، َوَمْن َ�طَّ وََحفَّ

 مسلم] رواه[ .»�ََسبُهُ 
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ھر کس «فرمودند:  ج پیامبر :روایت شده است که ساز ابوھریره
ھای دنیا را از مؤمنی برطرف کند،  ھا و غم مشکلو غمی از  مشکل

ھای قیامت را از او برطرف  ھا و غم مشکلو غمی از  مشکلخداوند 
گیری کند، خداوند در دنیا  تنگدستی، آسان کند و ھر کس با بدھکارِ  می

کند و کسی که (عیب) مسلمانی را بپوشاند،  گیری می و آخرت با او آسان
پوشاند؛ خداوند یار  خداوند در دنیا و آخرت (عیوب و گناھان) او را می

و ھر کس راھی را برای  .بنده است تا وقتی که بنده یار برادر خود باشد
سوی بھشت برای  گیرد، خداوند با آن، راھی بهجستجوی علم در پیش ب

ھای خدا (مساجد)  ای در یکی از خانه نماید؛ و ھر گاه عده او ھموار می
جمع شدند که کتاب خدا را تالوت کنند و به ھمدیگر آن را تعلیم دھند، 

 کهئگیرد و مال ھا را فرا می شود و رحمت خدا آن ھا وارد می آرامش بر آن
ھا را در نزد کسانی که پیش او  خداوند آنو  زنندقه میھا حل آنبه دور 

؛ و کسی که عمل خیرش نتواند به او کمک کند، کنداد مییھستند، 
(عملی نداشته باشد، یا عملش خالصانه و مقبول نباشد)، نسب او ھیچ 

 ».رسد ای برای او ندارد و به دادش نمی فایده
 
 
 

 فقط خدا -۲۶

بَّاسٍ ريض اهللا ن ابْنِ عَ ولِ اهللا عنهام عَ سُ لْفَ رَ نْتُ خَ :  ج قَالَ : كُ الَ ا، فَقَ مً يَا «يَوْ

َعلُِّمَك لَكَِماٍت: اْحَفِظ 
ُ
َاَهَك  اْحَفِظ  ،اَ� َ�َْفْظَك  ُغَالُم إِ�ِّ أ

ُ
ْدُه جت ِ

َ
إَِذا ، اَ�َ جت

ِل اَ�َ 
َ
َت فَاْسأ

ْ
ل
َ
َة لَِو اْجتََمَعْت ىلَعَ  ،َسأ مَّ

ُ ْ
نَّ األ

َ
َو�َِذا اْستََعنَْت فَاْستَِعْن بِاِهللا، َواْعلَْم أ
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ْن 
َ
ٍء قَْد َكتَبَُه اُهللا لََك، َولَِو اْجتََمُعوا ىلَعَ أ  �يَِشْ

َّ
ٍء لَْم َ�نَْفُعوَك إِال ْن َ�نَْفُعوَك �يَِشْ

َ
أ

 �يَِشْ 
َّ

وَك إِال ٍء لَْم يرَُضُّ وَك �يَِشْ قَْالمُ يرَُضُّ
َ ْ
ِت  ،ٍء قَْد َكتَبَُه اُهللا َعلَيَْك، ُرفَِعِت األ وََجفَّ

ُحُف   و صححه األلبانی] یالترمذرواه [ .»الصُّ

روایت شده است که فرمود: من روزی در پشت سر ب عباس  از ابن
ای پسر! چند کلمه را به تو «بودم، فرمودند:  سوار شانبکبر مر ج پیامبر

داشته باش تا او نیز حافظ و نگھدار تو باشد؛  آموزم: خدا را به یاد می
مراقب اوامر خداوند باش تا در مقابل خود او را بیابی. ھرگاه چیزی 

جویی، از خدا بجوی و بدان  خواھی، از خدا بخواه و ھر گاه یاری می می
توانند، مگر  ی مردم جمع شوند که نفعی به تو برسانند نمی که اگر ھمه

ی مردم جمع شوند که  و مقدر کرده است و اگر ھمهچه که خدا برای تآن
توانند، مگر آنچه که خدا برای تو مقدر کرده  ضرری به تو برسانند نمی

 اند. ھا خشک شده اند و نامه ھا از نوشتن باز ایستاده (زیرا که) قلم ،است

 تربیت نبوی -۲۷

بٍ  ازِ اءِ بْنِ عَ َ نِ الْربَ ولُ اهللاِ ريض اهللا عنهامعَ سُ ا رَ نَ رَ : أَمَ :  ج قَالَ بْعٍ بِا�ِّبَاِع «بِسَ

َقَسِم، َورَدِّ 
ْ
ايِع، َونرَْصِ الَْمْظلُوِم، َو�ِبَْراِر ال َنَائِِز، َوِ�يَاَدِة الَْمِر�ِض، َو�َِجابَِة ادلَّ

ْ
اجل

ِة، َوَ�َهانَا ِفضَّ
ْ
ِْب يِف ال َعاِطِس، َوَ�َ� َعِن الرشُّ

ْ
الِم، َو�َْشِميِت ال َتُِّم  السَّ

َ
َ�ْن خت

 ، ِّ َقيسِّ
ْ
يبَاِج، َوال َِر�ِر، َوادلِّ

ْ
َهِب، َوَ�ْن ُرُكوِب الَميَاثِِر، َوَ�ْن لُبِْس احل اذلَّ

ِْسترَْبَقِ 
ْ

 ه]ی. [متفق عل»َواإل

 امر ،ارکانجام ھفت  هما را ب ج د: رسول اللهیگویم سبراء بن عازب
 عبارتند ،ردکامر ، آنچه به آن رد.کمنع  ،گریار دکو از انجام ھفت فرمود 
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 یاریو  کمکـ  ٤ـ قبول دعوت  ٣ ضیادت مریـ ع٢ع جنازه ییـ تش١ از:
 به عھد. یـ وفا٧ عطسه ـ جواب٦دادن به سالم  ـ پاسخ٥مظلوم 

 فوـ استفاده از ظر١عبارتند از:  ،ردکھا منع  ه از آنک ییارھاکو 
 شمیاز ابره کاست  ین و پاالنیزاستفاده از  -٣ ـ انگشتر طال٢ یا نقره

باج یاستفاده از د ـ٥ یشمیـ استفاده از لباس ابر٤ .شده باشدساخته 
شم در یابر هکلباس  ینوع( یـ استفاده از قس٦) یشمیپارچه ابر ی(نوع
 لفت). کو  یشمیابر یا ـ استفاده از استبرق (پارچه٧) ار رفته استکآن ب

 کار کردن بهتر از سؤال کردن از مردم است -۲۸

ريرةعن أيب  َحُدُ�م ُحزَمًة ىلع «: ج قال: قال رسولُ اهللاَّ  سهُ
َ
ْن �تَِطَب أ

َ
أل

و يمنََعهُ 
َ
َحدا، َ�يُُعطيَه أ

َ
ل أ

َ
ْن �َسأ

َ
 ه]یمتفق عل[. »َظهِره، َخْ�ٌ من أ

کی از یھمانا اگر «فرمود:  ج رسول الله کند که:یت میروا سرهیابوھر
نکه از یاست از اش بھتر یزمی بر پشتش حمل کند، برایی ھشما پشته

 ».ا از او منع کندیکسی سؤال کند و به وی بدھد و 
 
 

 ج خطر دروغ نسبت دادن به رسول الله -۲۹

ةِ  نِ املُْغِريَ عْتُ النَّبِيَّ  سعَ مِ : سَ الَ :  ج قَ ولُ قُ َّ لَيَْس َكَكِذٍب ىلَعَ «يَ إِنَّ َكِذبًا يلَعَ

ًدا  َّ ُمتََعمِّ َحٍد، َمْن َكَذَب يلَعَ
َ
 َمْقَعَدُه ِمَن انلَّارِ أ

ْ
 ه]ی[متفق عل .»فَلْيَتَبَوَّأ

نسبت دادن «فرمود:  ج ه رسول اللهکدم ید: شنیگویم سرهیمغ
ست. ینگری، یس دکچ یھبه من، مانند نسبت دادن دروغ به  سخن دروغ



 ١٩ ج وصیت پیامبر ۱۰۰

آماده دوزخ، ش را در یرا به من نسبت دھد، جا یسخن دروغ ،سکھر
 ».دینما

 منهج مسلمان -۳۰

نْ  ةَ  عَ رَ يْ رَ الَ  سأَيبِ هُ لِييلِ  :قَ اينِ خَ صَ تَّى أَمُوتَ  ،بِثَالثٍ  ج أَوْ نَّ حَ هُ عُ  :ال أَدَ

ىَح َونَْوٍم ىلَعَ ِوتْرٍ « يَّاٍم ِمْن لُكِّ َشْهٍر وََصالِة الضُّ
َ
 ه]ی[متفق عل .»َصْوِم ثَالثَِة �

 ه به من فرمودیسه توص؛ ج خدا رسول؛ د: دوستمیگو یم سرهیابوھر
روزه گرفتن در ھر  ،سه روز«رد: کھا را رھا نخواھم  آن ،مرگ لحظه تاه ک

 .»دنیقبل از خواب ،وترنماز نماز چاشت و خواندن خواندن ماه، 

 مسؤلیت بزرگ -۳۱

نْ  بْدِ  عَ رَ  اهللاَِّ بْنِ  عَ مَ امَ  عُ نْهُ َ اهللا عَ يضِ ولُ  رَ قُ ولَ اهللاَِّ  :يَ سُ عْتُ رَ مِ ولُ  ج سَ قُ  :يَ

ُ�ْم َمْسئُوٌل َ�ْن َرِ�يَِّتهِ لُكُُّ�ْم َراٍع «
ُّ
 ،اِإلَماُم َراٍع َوَمْسئُوٌل َ�ْن َرِ�يَِّتهِ  ،َوُ�

ْهِلِه وَُهَو َمْسئُوٌل َ�ْن َرِ�يَِّتهِ 
َ
ُة َراِ�يٌَة يِف َ�يِْت َزوِْجَها  ،َوالرَُّجُل َراٍع يِف أ

َ
َوالَْمْرأ

َاِدُم َراٍع يِف َما ،َوَمْسئُولٌَة َ�ْن َرِ�يَِّتَها
ْ
[متفق  .»ِل َسيِِّدهِ َوَمْسئُوٌل َ�ْن َرِ�يَِّتهِ َواخل

 ه]یعل

دام از شما کھر «فرمود:  ج الله د: رسولیگویم سه بن عمرلعبدال
 سؤال خواھد شد.ر دستانش یمورد زدراز شما،  کیول است، و از ھرئمس

ر یباشد. مرد، مسئول خانواده و زیت میرھبر جامعه، مسئول رع
ر دستان خود است. یخانه شوھر، مسئول ز باشد. زن دریدستانش م

 یھاتیخدمتگذار، مسئول است و از او در مورد اموال صاحبش و مسئول
 ». گرش، سئوال خواھد شدید



 ج وصیت پیامبر ۱۰۰  ٢٠

 هشدار -۳۲

رٍ  امِ بَةَ بْنِ عَ قْ نْ عُ ولَ اهللاَِّ  :سعَ سُ :  ج أَنَّ رَ ُخوَل ىلَعَ النَِّساءِ «قَالَ  .»إِيَّاُ�ْم َوادلُّ

نَ  لٌ مِ جُ الَ رَ :  فَقَ ؟ قَالَ وَ َمْ أَيْتَ احلْ ولَ اهللاَِّ، أَفَرَ سُ ا رَ : يَ ارِ َْمُو الَْموُْت «األَنْصَ
ْ
. »احل

 ه]ی[متفق عل

از رفتن نزد زنان «فرمود:  ج د: رسول اللهیگویم سعقبه بن عامر
رسول خدا! نظر شما در  ید: ایاز انصار پرس یمرد». دینکز یگانه) پرھی(ب

 یبرادر، عمو، پسر عمو و خواھر زادهشاوندان شوھر (مثل یمورد خو
 ».ن استیت، در ھمکھال«ست؟ فرمود: یشوھر) چ

 مسافرت زن بدون محرم -۳۳

 َ يضِ بَّاسٍ رَ نِ ابْنِ عَ نْهُ  اهللاَُّ  عَ عَ النَّبِيَّ  :امَ عَ مِ :  ج أَنَّهُ سَ ولُ قُ ال َ�ْلَُونَّ رَُجٌل «يَ

ٌة إِال َوَمعَ 
َ
ةٍ َوال �َُسافَِرنَّ اْمَرأ

َ
 ه]ی[متفق عل .»َها َ�َْرمٌ بِاْمَرأ

 یچ مردیھ«فرمود:  ج رمکا یه نبکدم ید: شنیگویمب عباس ابن
 ».بدون محرم، به مسافرت نرود یچ زنیند. و ھکخلوت ن گانه)ی(ب یبا زن

 مالک انتخاب همسر -۳۴

ةَ  رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ نِ النَّبِيِّ  سعَ :  ج عَ الَ ْرَ�ٍع: «قَ
َ
ُة أل

َ
لَِمالَِها، َوحِلََسِبَها، ُ�نَْكُح الَْمْرأ

يِن تَِرَ�ْت يََداكَ  يِنَها، فَاْظَفْر بَِذاِت ادلِّ  ه]ی[متفق عل. »ومََجَالَِها، َودِلِ



 ٢١ ج وصیت پیامبر ۱۰۰

ز، یزن بخاطر چھار چ«فرمود:  ج رمکا ید: نبیگو یم سرهیابوھر
نش. پس یاش، و د یبائیاش، ز شود: بخاطر مالش، نسب یاح مکن

 ».نکندار، انتخاب یآلود گردد. زن د کت، خایدستھا

 ی سفرسفارشی درباره -۳۵

ةَ  رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ نِ النَّبِيِّ  سعَ :  ج عَ َحَدُ�ْم «قَالَ
َ
َعَذاِب َ�ْمنَُع أ

ْ
َفُر قِْطَعٌة ِمَن ال السَّ

ْهِلهِ 
َ
 أ

َ
ْل إىِل ابَُه َونَْوَمُه فَإَِذا قىََض َ�ْهَمتَُه فَلْيَُعجِّ  ه]یعل [متفق. »َطَعاَمُه َورَشَ

از  یبخش ،سفر«فرمود:  ج الله  ه رسولکت است یروا سرهیاز ابوھر
دارد. یباز مدن، یدن و خوابیاز خوردن، نوشرا انسان را ی. زعذاب است

 ».د ھر چه زودتر به خانه برگشتیپس از انجام امور آن، با ،نیبنابرا

 آفت زبان -۳۶

نْ  ةَ  أَيبِ  عَ رَ يْ رَ الَ  هُ الَ : قَ ولُ  قَ سُ ُ إنَّ «: اهللاَِّ رَ َعبْد يَلَتَلَكَُّم بِاللَكِمِة َما يَتَب�َّ
ْ
ال

ِق واملْغرِِب  ا بْ�َ املرْشِ  ه]ی. [متفق عل»فيَها يَِزلُّ بَها إىل انلَّاِر أْ�َعَد ِممَّ

 ای را برزبانکلمه بنده،: «فرمود ج رسول الله :دیگویم رهیابوھر
لغزد و شد و به سبب آن به دوزخ مییاندیآورد که در مورد آن نم می

 ».ان مشرق و مغرب استیچه که در مدورتر از آن

 وضعیت و احوال مؤمن -۳۷



 ج وصیت پیامبر ۱۰۰  ٢٢

يْبٍ  هَ نْ صُ ولُ اهللاِ عَ سُ : قَالَ رَ ْمَرُه لُكَُّه « :ج قَالَ
َ
ْمِر الُمْؤِمِن، إِنَّ أ

َ
َعَجبًا ِأل

اُء  َصاَ�تُْه رَسَّ
َ
 لِلُْمْؤِمِن إِْن أ

َّ
َحٍد إِال

َ
، َولَيَْس َذاَك ِأل ُ، َو�ِْن َخْ�ٌ

َ
َشَكَر، فاََكَن َخْ�ًا هل

 ُ
َ

ا هل ، فَاَكَن َخْ�ً اُء َصرَبَ َصاَ�تُْه رَضَّ
َ
 . [رواه مسلم]»أ

حال «فرمودند:  ج روایت شده است که پیامبر ساز صھیب بن سنان
ی کارھایش برای او خیر است و این  که ھمه ز استیبرانگمسلمان تعجب 

ی شادی و سود است،  که مایهوضع تنھا برای مؤمن است که اگر چیزی 
کند و خیر او در آن است و اگر ضرر (و  برای او پیش آید، شکر می

 ».کند و خیر او در آن است سختی) برای او پیش آید، صبر می

 قانع بودن -۳۸

ةَ  رَ يْ رَ نْ أَيب هُ :  سعِ اْلَ ولُ اهللاِقَ سُ  « :ج قَالَ رَ
َ

ْسَفَل ِمنُْ�ْم، َوال
َ
 َمْن أ

َ
اْ�ُظُروا إىِل

 تَزَْدُروا نِْعَمَة اهللاِ 
َ

ْن ال
َ
ْجَدُر أ

َ
 َمْن ُهَو فَْوقَُ�ْم َ�ُهَو أ

َ
 . [رواه مسلم]»َ�نُْظُروا إىِل

در ثروت و «( فرمودند: ج روایت شده است که پیامبر سابوھریرهاز 
 گونه سزاوارتر تر از خود را بنگرید، نه باالتر را که این مقام دنیوی)، پایین

بر خودتان خوار بدانید و را که نعمت خداوند  دشومیو مانع آن است 
 ».تحقیر کنید

 وصیت با ارزش -۳۹

ةَ  رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ ولَ اهللاَِّسعَ سُ :  ج : أَنَّ رَ الَ «قَالَ
َ
ُ بِِه  أ ُدلُُّ�ْم ىلَعَ َما َ�ْمُحو ا�َّ

َ
أ

رََجاِت  ََطايَا َوَ�ْرَ�ُع بِِه ادلَّ
ْ
الُوا ؟»اخل ولَ اهللاَِّ  :قَ سُ ا رَ ، يَ :  ،بَىلَ  الْوُُضوِء ىلَعَ «قَالَ

ُ
إِْسبَاغ
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الَ   الَْمَساِجِد، َوانِْتَظاُر الصَّ
َ

َُطا إىِل
ْ
ُة اخل الَ الَْماَكرِهِ، َوَ�رْثَ ِة، فََذِلُ�ُم ِة َ�ْعَد الصَّ

َ�اُط   [رواه مسلم]. »الرِّ

-آنا شما را به یآ«فرمود:  ج ه رسول خداکند ک یم تیروا سرهیابوھر
ت یبخشد و رفع درجات عنایله آن، گناھان را میچه که خداوند بوس

رسول خدا!  ی، ایردند: بلک؟ صحابه عرض »نمکن یید، راھنمایفرمایم
 یماریھا (سرما، گرما، ب یامل نمودن وضو در سختک«فرمود:  ج آنحضرت

مساجد، و بعد از ھر نماز، منتظر ماندن  یاد بسویره)، راه رفتن زیو غ
 نفس بر طاعت). ی(نگھدار». یقین است رباط حقیبرای نماز بعدی؛ ا

 پاداش راستگویی -۴۰

اهللاَِّ  بْدِ نْ عَ دٍ عَ وْ عُ سْ نِ النَّبِيِّ  سبنِ مَ :  ج عَ ، َو�ِنَّ «قَالَ رِبِّ
ْ
 ال

َ
ْدَق َ�ْهِدي إىِل إِنَّ الصِّ

َنَّ 
ْ
 اجل

َ
رِبَّ َ�ْهِدي إىِل

ْ
َكِذَب ال

ْ
يًقا، َو�ِنَّ ال ِة، َو�ِنَّ الرَُّجَل يَلَْصُدُق، َحىتَّ يَُ�وَن ِصدِّ

 انلَّاِر، َو�ِنَّ الرَُّجَل يَلَْكِذُب َحىتَّ 
َ

ُفُجوَر َ�ْهِدي إىِل
ْ
ُفُجوِر، َو�ِنَّ ال

ْ
 ال

َ
َ�ْهِدي إىِل

ابًا ِ َكذَّ  ه]ی[متفق عل. »يُْ�تََب ِعنَْد ا�َّ

ھمانا «فرمود:  ج رمکا ید: نبیگویم سعبدالله بن مسعود
، انسان را به یکیند. و نکی، رھنمون میکین ی، انسان را بسوییراستگو

 یه در زمرهکد یگویراست م یارساند. و شخص، به اندازهیبھشت م
فسق و فجور  ی، انسان را بسوییرد. و ھمانا دروغگویگین قرار میقیصد

شاند. و شخص، به ک یجھنم مدھد. و فسق و فجور، انسان را به یسوق م
ان نوشته یدروغگو یه نزد خداوند، در زمرهکد یگو یدروغ م یااندازه

 ».شودیم
 



 ج وصیت پیامبر ۱۰۰  ٢٤

 عدالت نمودن بین فرزندان  -۴۱

ريٍ  نِ بْنِ بَشِ امَ نْ النُّعْ الَ  عَ ةُ بِنْتُ  :قَ رَ مْ ي عَ الَتْ أُمِّ الِهِ فَقَ َّ أَيبِ بِبَعْضِ مَ يلَ قَ عَ دَّ تَصَ

ةَ  احَ وَ ولَ اهللاَِّ الَ  :رَ سُ دَ رَ هِ تَّى تُشْ ىضَ حَ ىلَ  ج فَانْطَلَقَ أَيبِ إِىلَ النَّبِيِّ ، ج أَرْ هُ عَ دَ هِ لِيُشْ

تِي قَ دَ ولُ اهللاَِّ  ،صَ سُ هُ رَ الَ لَ َك لُكِِّهمْ « :ج فَقَ ِ
َ

َ�َعلَْت َهَذا بَِودل
َ
ا�َُّقوا « :قَالَ  ،الَ  :قَالَ  ؟»أ

ْوالَ 
َ
َ َواْعِدلُوا يِف أ عَ أَيبِ فَرَ  .»ِدُ�مْ ا�َّ ةَ  ،جَ قَ دَ دَّ تِلْكَ الصَّ  ه]ی. [متفق علفَرَ

گوید: پدرم بخشی از مالش را به من بخشید. می نعمان بن بشیر
را گواه نگیری، من  ج مادرم؛ عمره دختر رواحه؛ گفت: تا رسول الله

را بر این  ج رفت تا آنحضرت ج راضی نخواھم شد. پدرم نزد رسول خدا
آیا به سایر فرزندانت نیز «فرمود:  ج ھدیه اش، گواه بگیرد. رسول الله

از خدا بترسید و میان «؟ گفت: خیر. فرمود: »ایای دادهچنین ھدیه
گوید: آنگاه، پدرم برگشت و نعمان می». فرزندانتان با عدالت، رفتار کنید

 بخشش خود را پس گرفت.

 از مظاهر ایمان -۴۲

نْ  دِ عَ اتِمٍ عَ :  يِّ بْنِ حَ اْلَ ولُ اهللاِ قَ سُ ِة َ�ْمَرةٍ « :ج قَالَ رَ  ،ا�َُّقوا انلَّاَر َولَْو �ِِشقَّ

َة َ�ْمَرٍة فَِبلَكَِمٍة َطيِّبَةٍ  ْد ِشقَّ  ]١٦٩٥،  ٣٣٥١ه: ی. [ متفق عل»َ�َمْن لَْم َ�ِ

خود را از «فرمود:  ج روایت است که: رسول الله از حاتم بن عدی 
ر نگه دارید اگر چه با صدقه دادن نصف خرمایی باشد؛ و آتش دوزخ، دو

اگر این ھم در توان شما نبود، با سخن پسندیده (و حسن خلق) خود را 
 ».از آتش، نجات دھید



 ٢٥ ج وصیت پیامبر ۱۰۰

 راهنمائی و ارشاد -۴۳

امٍ  زَ كِيمِ بْنِ حِ نْ حَ نِ النَّبِيِّ  سعَ :  ج عَ َِد «قَالَ ُعلْيَا َخْ�ٌ ِمَن ايلْ
ْ
َُد ال ْفَ�، ايلْ السُّ

، َوَمْن  ُ ُه ا�َّ َدقَِة َ�ْن َظْهِر ِغً�، َوَمْن �َْستَْعِفْف يُِعفَّ  بَِمْن َ�ُعوُل، وََخْ�ُ الصَّ
ْ
َوابَْدأ

 ُ  ه]ی[متفق عل .»�َْستَْغِن ُ�ْغِنِه ا�َّ

دست باال (صدقه «فرمود:  ج رمکا ینبد: یگویم سم بن حزامکیح
بھتر است. صدقه را نخست، از  رنده)ین (صدقه گییدھنده) از دست پا

ن صدقه، آنست یفل شما ھستند. و بھترکه تحت تکد ینکشروع  یافراد
 یطور یعنی، آنرا (صدقه) دھد. (یازین یب یه (صدقه دھنده) از روک

د، یجو یس، از خواستن، دورکه خود، محتاج نشود). ھر کصدقه دھد 
 یازین یه اظھار بکس کدارد. و ھر  یم ز او را از آن، دور نگاهیخداوند ن

 ».سازدیاز مین یند، خداوند او را بک

 فضیلت تفقه در دین -۴۴

ةَ  يَ اوِ عَ نْ مُ تُ النَّبِيَّ  سعَ عْ مِ : سَ :  ج قَالَ ولُ قُ ْهُه يِف «يَ ا ُ�َفقِّ ُ بِِه َخْ�ً َمْن يُرِِد ا�َّ

ُ ُ�ْعِطي نَا قَاِسٌم َوا�َّ
َ
يِن، َو�ِ�ََّما أ  ه]ی[متفق عل. »ادلِّ

ه کس کھر «د: وفرم ه کدم یشن ج رمکا  ینبد: از یگو یم سهیمعاو
رد. کب خواھد ینص ،نیفھم د یبه و، دینمار یخ یهخداوند در حق او اراد

عطا  ھستم. اما )عتیعلوم و معارف شر( نندهکم یقستمن (رسول الله) 
 .»خداوند است ،یاصل یهنندک

  

 نهی از سوگند یاد کردن در معامله -۴۵



 ج وصیت پیامبر ۱۰۰  ٢٦

نْ  يِّ عَ ارِ ةَ األَنْصَ تَادَ ولَ اهللاَِّ : أَيبِ قَ سُ عَ رَ مِ ولُ  ج أَنَّهُ سَ قُ َة « :يَ إِيَّاُ�ْم َوَ�رْثَ

َيْعِ 
ْ

َِلِف يِف ابل
ْ
ُق ُ�مَّ َ�ْمَحُق  ،احل  . [رواه مسلم]»فَإِنَُّه ُ�نَفِّ

از «فرمود: می ج گوید: شنیدم که رسول اللهمی سابو قتادة انصاری
معامله، پرھیز نمایید؛ زیرا سوگند زیاد، باعث اد سوگند خوردن در یز

 ».بردرا از بین میشود ولی خیر و برکت آنفروش کاال می

 های الهیبجا آوردن شکر نعمت -۴۶

نْ أَنَسٍ  نِ النَّبِيِّ  سعَ : ج عَ ُ�ُل األْ�لََة « قَالَ
ْ
إنَّ ا�َّ لَ�يض عِن العبِْد يَأ

َ�َة َ�يَْحَمُدُه َعلَيَْهاَ�يَْحَمُدُه َعليَْها، َو�رَْشب  ْ  . [رواه مسلم]»الرشَّ

ھمانا خداوند از بنده « فرمود: ج رمکا  ینبه کت است یروا ساز انس
د و یشود که چون لقمه ای بخورد، حق تعالی را بر آن ثنا گوای راضی می

 ».دیاشامد، حق تعالی را بر آن ثنا گویچون آب ب

 از آداب غذا خوردن -۴۷

رَ  نْ عَ  مَ ةَ  ابْنِ عُ لَمَ رِ الَ قَ  سأَيبِ سَ جْ ا يفِ حَ المً نْتُ غُ ولِ اهللاَِّ : كُ سُ انَتْ ج رَ كَ ، وَ

ولُ اهللاَِّ سُ الَ يلِ رَ ، فَقَ ةِ فَ حْ ي تَطِيشُ يفِ الصَّ ، َوُ�ْ �ِيَِميِنَك، «: ج يَدِ َ يَا ُغالُم، َسمِّ ا�َّ

ا يَِليَك   ه]یعل [متفق .»َوُ�ْ ِممَّ

 پسر بچه بودم و در آغوش رسول خداد: یگویم سسلمه یعمر بن اب
فرمود:  ج زد. آنحضرتیقرار داشتم و دستم داخل ظرف غذا، دور م ج
 ».خود، بخور یپسر! بسم الله بگو و با دست راست و از جلو یا«



 ٢٧ ج وصیت پیامبر ۱۰۰

 احسان به همسایه -۴۸

رٍّ  نْ أَيبِ ذَ الَ  سعَ لِييلِ : قَ اينِ  ج إِنَّ خَ صَ ْ�رِثْ َماَءُه، ُ�مَّ إَِذا َطبَْخَت َمَرقًا « :أَوْ
َ
فَأ

ِصبُْهْم ِمنَْها بَِمْعُروٍف 
َ
ْهَل َ�يٍْت ِمْن ِجَ�انَِك، فَأ

َ
 . [رواه مسلم]»اْ�ُظْر أ

ه کرد که ی) مرا توصج لم (رسول اللهیت است که: خلیروا ساز ابوذر
ه ات یھای ھمساار نما و سپس به خانوادهیرا بسچون شوربا پختی آب آن

 بی و احسان کن.شان خویبنگر و بر ا

 صید حرام -۴۹

بَةَ  لَ نْ أَيبِ ثَعْ ولَ اهللاَِّ :سعَ سُ بَاعِ  ج أَنَّ رَ نَ السِّ لِّ ذِي نَابٍ مِ لِ كُ نْ أَكْ َى عَ . هنَ
 ه]ی[متفق عل

، وانات درندهیوردن گوشت حاز خ ج الله رسول د:یگویم سلبهثعابو
 منع فرمود.

 آسان گرفتن در امور دین  -۵۰

نْ أَنَسٍ  نِ النَّبِيِّ  سعَ :  ج عَ ُروا«قَالَ وا َو ال ُ�نَفِّ ُ وا َو�رَشِّ ُ وا َوال ُ�َعرسِّ ُ . »�رَسِّ
 ه]ی[متفق عل

آسان  ،نیدر امور د«فرمود:  ج رمکا ینبه کت است یروا ساز انس
 ».دینکزار نید و بید. مژده دھیر نباشید و سخت گیریبگ

 وصایای ارزشمند -۵۱



 ج وصیت پیامبر ۱۰۰  ٢٨

نْ  ةَ  عَ تَادَ ولُ اهللاَِّ  سأَيبِ قَ سُ : قَالَ رَ ْس يِف «: ج قَالَ َحُدُ�ْم فَال يَتَنَفَّ
َ
إَِذا رَشَِب أ

ْح �ِيَِميِنهِ  َالَء فَال َ�َمسَّ َذَكَرُه �ِيَِميِنِه َوال َ�تََمسَّ
ْ
ىَت اخل

َ
 ه]یعل [متفق. »االنَاِء، َو�َِذا أ

ھنگام آب «فرمود:  ج ه رسول اللهکت است یروا ساز ابو قتاده
نه با  ،دیت الخال رفتید و ھرگاه به بینکتنفس ن ،در ظرف آب ،خوردن

استنجا ، آن یلهیه وسنه ب د ویریرا بگخود  یآلت تناسل ،دست راست
 ».دینک

 احسان نسبت به حیوانات -۵۲

اد بن أوس نِ النَّبِيِّ  سعن شدّ الَ  ج عَ ِْحَساَن ىلَعَ لُكِّ « :قَ
ْ

إِنَّ اَ�َ َكتََب اإل

ٍء، فَإَِذا  بْحَ يَشْ ْحِسنُوا اذلَّ
َ
ِقتْلََة، َو�َِذا َذحَبْتُْم فَأ

ْ
ْحِسنُوا ال

َ
َحُدُ�ْم  ،َ�تَلْتُْم فَأ

َ
ُِحدَّ أ

ْ
َويل

ْح َذ�ِيَحتَهُ   مسلم] . [رواه»َشْفَرتَُه، فَلُْ�ِ

فرمودند:  ج روایت شده است که پیامبر ساز ابویعلی شداد بن اوس
ھمانا خداوند در ھمه چیز و ھر کاری نیکوکاری و احسان را برای شما «

مقرر داشته و فرض کرده است، پس وقتی (کافری را در جنگ یا شخص 
مستحق قصاصی را) کشتید، نیکو بکشید (با زجر و بریدن اعضا و 
 شکنجه توأم نباشد) و وقتی حیوانی را ذبح کردید، نیکو ذبح کنید و باید

خواھد ذبح کند،  ھر کدام از شما چاقویش را تیز کند و حیوانش را که می
 ».نماید(زود) راحت 

 خمیازه و آداب آن -۵۳



 ٢٩ ج وصیت پیامبر ۱۰۰

ةَ عَ  رَ يْ رَ :  سنْ أَيبِ هُ اْلَ ولُ اهللاِ قَ سُ يَْطاِن، فَإَِذا َ�ثَاَءَب « :ج قَالَ رَ اتلَّثَاُؤُب ِمَن الشَّ

َحُدُ�ْم فَلْيَْكِظْم َما اْستََطاعَ 
َ
 مسلم]اه رو[ .»أ

خمیازه کشیدن «فرمود:  ج روایت است که: رسول الله ساز ابوھریره
پس ھرگاه یکی از شما خواست، خمیازه بکشد، تا  از طرف شیطان است،

 ».تواند جلویش را بگیردمی

 دعا نمودن برای عطسه کننده -۵۴

نْ أيب ى عَ وسَ :  سمُ اْلَ ولُ اهللاقَ سُ َحُدُ�ْم فََحِمَد اَهللا، إَِذا َ�َطَس «: ج قَالَ رَ
َ
أ

تُوهُ  تُوهُ  ،فََشمِّ  . [رواه مسلم]»فَإِْن لَْم َ�َْمِد اَهللا فََال �َُشمِّ

شنیدم که  ج روایت شده است که گفت: از پیامبر ساز ابوموسی
ھرگاه یکی از شما عطسه کرد و سپاس و ستایش خداوند «فرمودند:  می

دُ احلَْ «: یعنی( را به جای آورد، او را با دعای خیر خود جواب  گفت) »هللاِ مْ

ُكَ اهللاُ«(یعنی:  دھید محَ و اگر حمد خدای را به جای نیاورد،  بگویید) »يَرْ
 ».برایش دعای خیر نکنید

 از شروط معامله -۵۵

بْدِ اهللاِعن  ابِرَ بْنَ عَ اْلَ  جَ ولُ اهللاريض اهللا عنهام قَ سُ انَ رَ :  ج : كَ ولُ قُ إَِذا «يَ

 . [رواه مسلم]»َال تَِبْعُه َحىتَّ �َْستَْوِ�يَهُ اْ�تَْعَت َطَعاًما فَ 

فرمود: می ج کند که: رسول اللهروایت میب جابر بن عبدالله
 ای، پیش از این که آن راطعامی (مواد خوراکی) را که خریداری کرده«

 ».دریافت نکنی، نفروش



 ج وصیت پیامبر ۱۰۰  ٣٠

 ج رعایت کردن حقوق اهل بیت پیامبر -۵۶

قَمَ عن  دِ بْنِ أَرْ يْ الَ النَّبِيُّ  سزَ : قَ الَ ْهِل بَيىِْت «: ج قَ
َ
َ ىِف أ ُرُ�ُم ا�َّ َذكِّ

ُ
 ،أ

ْهِل بَيىِْت 
َ
َ ىِف أ ُرُ�ُم ا�َّ َذكِّ

ُ
ْهِل بَيىِْت  ،أ

َ
َ ىِف أ ُرُ�ُم ا�َّ َذكِّ

ُ
 [رواه مسلم] .»أ

ام، ی خانوادهدرباره«فرمود:  ج گوید: نبی اکرممی سزید بن ارقم
ام، خدا را برای شما ی خانوادهشوم. دربارهادآور مییخدا را برای شما 

». شومادآور مییام، خدا را برای شما ی خانوادهشوم. دربارهادآور میی
 (در رعایت حقوق اھل بیتم، خدا را در نظر داشته باشد).

 کردن برای خداوند متعال به کثرت سجده -۵۷

ولِ اهللاِ عن سُ ىلَ رَ وْ بَانَ مَ أَلْتُ  ج ثَوْ : سَ اْلَ لَ اهللاقَ وْ سَ نْ  ج رَ  هُ لُ مَ عْ أَ  لٍ مَ عَ عَ

�ِ« :فقال ،ةاجلنَّ  هِ ني اهللا بِ لُ خِ دْ يُ   �َْسُجُد ِ�ِ
َ

، فَإِنََّك ال ُجوِد ِ�ِ ِة السُّ  َعلَيَْك بَِ�رْثَ

 َرَ�َعَك اُهللا بَِها َدرََجةً 
َّ

 . [رواه مسلم]»وََحطَّ َ�نَْك بَِها َخِطيئَةً  ،َسْجَدًة، إِال

از  ج گوید: از رسول اللهمی ج الله ی رسولشدهی آزاد ثوبان، برده
کند، عملی پرسیدم که با انجام دادن آن، خداوند من را وارد بھشت می

ه ک یرا ھر سجده این زکاد سجده یخداوند ز یبرا«فرمود:  ج آنحضرت
 یکیبرد و یدرجه تو را باال م یک یتعال ی، باریدھیخداوند انجام م یبرا

 ». زدیریاز گناھانت را م

 مداومت در اعمال نیک -۵۸



 ٣١ ج وصیت پیامبر ۱۰۰

ا أَنَّ النَّبِيَّ  نْهَ َ اهللا عَ يضِ ةَ رَ ائِشَ نْ عَ :  ج عَ الَ ، قَ أَةٌ رَ ا امْ هَ نْدَ عِ ا وَ يْهَ لَ لَ عَ َمْن «دَخَ

:  »َهِذهِ؟ َا، قَالَ الهتِ نْ صَ رُ مِ كُ : فُالنَةُ تَذْ الَتْ ِ ال «قَ
َمْه َعلَيُْ�ْم بَِما تُِطيُقوَن فََوا�َّ

يِن إيَِلِْه َماَداَم َعلَيِْه َصاِحبُهُ َ�َملُّ  َحبَّ ادلِّ
َ
ُ َحىتَّ َ�َملُّوا، َوَ�َن أ  ه]ی[متفق عل .»ا�َّ

 به ج رمکا ینب ،ید: روزیگویم ؛عنھا الله یشه رضیعا؛ نیالمومن ام
 ج رمکا نزد من نشسته بود. رسول یه زنک یآمد در حالمن  یهخان

 شان رایات اثرت عبادکو است،  یفالن: گفتم؟ »ستکین زن یا«فرمود: 
ھمان  دست نگھدار.«فرمود:  ج آنحضرتردم. کبازگو  ج رسول الله یبرا

را خداوند از دادن ی. زدید، انجام دھیدار ییه تواناکاز اعمال را قدر 
 یه شما از انجام طاعت و بندگکنیمگر اشود، ینمه پاداش اعمال خست

 ،آنانجام بر صاحبش ه کن است آ خدا،ن عمل نزد یو بھتر .دیخسته شو
 ».دنکمداومت 

 داشتن آرامش و سکینه -۵۹

ةَ  رَ يْ رَ نْ أَيب هُ :  سعِ اْلَ ولُ اهللاِقَ سُ تُوَها « :ج قَالَ رَ
ْ
َالُة فََال تَأ ِ�يَمِت الصَّ

ُ
إَِذا أ

تُوَها َ�ْمُشونَ  ،�َْسَعْونَ 
ْ
تُْم فََصلُّوا ،َوأ

ْ
ْدَر�

َ
ِكينَُة، َ�َما أ َوَما فَاتَُ�ْم  ،َعلَيُْ�ُم السَّ

وا تِمُّ
َ
 ه]ی. [متفق عل»فَأ

چون نماز برپاشد با «فرمود:  ج گوید: رسول اللهمی سابوھریره
چه از نماز را د، پس آنید، بلکه با آرامش و وقار بروییسوی آن نیاشتاب به

 ».دیچه که از نزد شما فوت شده تمامش کند و آنید، بگزاریافتیکه در
 

 ن صفوف نمازفضیلت برابر کرد -۶۰



 ج وصیت پیامبر ۱۰۰  ٣٢

نْ أَنَسٍ  :  سعَ اْلَ ولُ اهللاِ قَ سُ ُفوِف ، َسوُّوا ُصُفوفَُ�مْ «: ج قَالَ رَ فَإِنَّ �َْسِو�ََة الصُّ

َالةِ   ه]ی. [متفق عل»ِمْن إِقَاَمِة الصَّ

ھای خود را  صف«فرمود:  ج گوید: رسول اللهمی سانس بن مالک
ھا، جزوی از به  یکنواخت و راست کنید، زیرا راست و مساوی کردن صف

 ».پا داشتن نماز است

 ها با ذکر خداآباد کردن خانه -۶۱

رَ  مَ نِ ابْنِ عُ ، عَ امَ نْهُ َ اهللا عَ يضِ نِ النَّبِيِّ رَ الَ  ج عَ اْجَعلُوا يِف ُ�يُوتُِ�ْم ِمْن « :قَ

 ه]ی[متفق عل .»ِخُذوَها ُ�بُوًراَصالتُِ�ْم َوال َ�تَّ 

خود  یاز نمازھا یبخش«فرمود:  ج رمکا ینبد: یگو یمب ابن عمر
(منظور  ».دینکل نیتان را به قبرستان تبدیھا د و خانهیبخوانمنزل را در 

  سنن و نوافل است).

 بهتریِن کارها -۶۲

ودٍ  عُ سْ بْدِ اهللاَِّ بْنِ مَ نْ عَ الَ  سعَ ولَ اهللاَِّ  :قَ سُ أَلْتُ رَ لُ  ج سَ لِ أَفْضَ مَ عَ  :قَالَ  ؟أَيُّ الْ

الَ « الَ  »ُة لَِوقِْتَهاالصَّ يِْن « :قَالَ  ؟ثُمَّ أَيٌّ  ]:قُلْتُ [ :قَ الَ  .»بِرُّ الَْوادِلَ لْتُ [ :قَ  ؟ثُمَّ أَيٌّ  ]:قُ

الَ  ِ « :قَ َهاُد يِف َسِبيِل ا�َّ ِ
ْ
 ه]ی[متفق عل .»اجل

دام کردم: کسؤال  ج رمکا ینبد: از یگو یم سبن مسعودعبد الله 
خوانده  ،ه در وقتشک ینماز«تر است؟ فرمود:  دهیسندپنزد الله  ،عمل
م: بعد گفت ؛»در و مادرپ هب یکین«ن؟ فرمود: آردم: بعد از کعرض  ؛»شود

 ».اللهجھاد در راه «ن؟ فرمود: آاز 



 ٣٣ ج وصیت پیامبر ۱۰۰

 مداوت بر انجام اعمال صالح -۶۳

بْدِ  َ  اهللاَِّ بْنِ  عن عَ يضِ و بْنِ الْعَاصِ رَ رِ مْ نْهُ  عَ الَ اهللاَّ عَ ولُ اهللاَِّ :امَ قَ سُ  :ج قَالَ يلِ رَ

ِ  يَا َ�بْدَ « [متفق  .»ال تَُ�ْن ِمثَْل فُالٍن اَكَن َ�ُقوُم اللَّيَْل َ�رَتََك ِ�يَاَم اللَّيْلِ  ،ا�َّ
 ه]یعل

خطاب به  ج د: رسول اللهیگو یمب بن العاص له بن عمرولا عبد
-ینماز شب م(ابتدا) ه کنباش  یمثل فالن !هلال عبد یا«فرمود:  ،من

 ».ردک کآن را تر . سپس،خواند

 از اعمال روز جمعه -۶۴

 ِّ يسِ ارِ فَ نَ الْ لْامَ نْ سَ الَ  سعَ ُُمَعةِ « :ج قَالَ النَّبِيُّ  :قَ
ْ
 ال َ�ْغتَِسُل رَُجٌل يَْوَم اجل

ُر َما اْستََطاَع ِمْن ُطْهٍر  ِهُن ِمْن ُدْهِنهِ َوَ�تََطهَّ ْو َ�َمسُّ ِمْن ِطيِب بَيِْتِه ُ�مَّ  ،َو�َدَّ
َ
أ

ُق َ�ْ�َ اثْنَْ�ِ  ُ  ،َ�ُْرُج فَال ُ�َفرِّ
َ

 ،ُ�مَّ ُ�نِْصُت إَِذا تََ�لََّم اِإلَمامُ  ،ُ�مَّ يَُص�ِّ َما ُكِتَب هل
ْخَرى

ُ
ُُمَعِة األ

ْ
ُ َما بَيْنَُه َوَ�ْ�َ اجل

َ
 ه]ی[متفق عل .»إِال ُغِفَر هل

روز  ،سکھر«فرمود:  ج رمکا ینبه کند کیت میروا سیسلمان فارس
ا مواد ید و از روغن یه نمازکیپاخود را  ،المقدور یند و حتکجمعه غسل 

رود بنماز جمعه  یبراند. سپس، کاستفاده  ،داردار یدر اخته ک ییخوشبو
ش مقّدر یچه براند و آنکمردم، عبور ن یھاهشان یرواز ز ینو در مسجد 

گوش  ،امام هبه خطب ،وتکت سیبا دقت و رعاشده است، نماز بخواند و 
ده خواھند یبخش ،ن جمعهیقبل تا ا هاز جمع شفرا دھد، تمام گناھان

 .»شد

 جایگاه نماز عصر -۶۵



 ج وصیت پیامبر ۱۰۰  ٣٤

يِّ  ارِ فَ غِ ةَ الْ َ نْ أَيبِ بَرصْ الَ  سعَ ولُ اهللاَِّ :قَ سُ ىلَّ بِنَا رَ صِ  ج صَ مَّ َ بِاملُْخَ ، الْعَرصْ

الَ  الَ « :فَقَ َ�َمْن َحاَ�َظ  ،َة ُعرَِضْت ىلَعَ َمْن اَكَن َ�بْلَُ�ْم فََضيَُّعوَهاإِنَّ َهِذهِ الصَّ

 ِ�ْ�َ ْجُرُه َمرَّ
َ
ُ أ

َ
اِهدُ َصالَ  َوالَ  ،َعلَيَْها اَكَن هل  [رواه مسلم]. »َة َ�ْعَدَها َحىتَّ َ�ْطلَُع الشَّ

مکانی)  در مخمص (اسم ج د: رسول خدایگویم سیابوبصره غفار
 ین نماز به امتھایا«ما برگزار نمود؛ سپس فرمود:  ینماز عصر را برا

س بر آن کردند؛ پس ھر کع یرا ضاھا آنگذشته عرضه شد؛ اما آن
ه کنیست تا این یرد و بعد از آن، نمازیگید، دوبار، اجر میمداومت نما

 ».دیستاره طلوع نما

 اعمال مرتبط به جنازه و ثواب آن -۶۶

ةَ  یأَبَ  عن رَ يْ رَ الَ  سهُ ولُ اهللاَِّ  :قَ سُ َنَاَزَة َحىتَّ يَُص�َّ « :ج قَالَ رَ
ْ
َمْن َشِهَد اجل

اطَانِ  :قِيلَ  .»َوَمْن َشِهَدَها َحىتَّ تُْدَ�َن فَلَُه ِ�َ�اَطانِ  ،َعلَيَْها فَلَُه ِ�َ�اٌط  ريَ قِ ا الْ مَ  ؟وَ

الَ  َعِظيَمْ�ِ « :قَ
ْ
َبَلَْ�ِ ال

ْ
 ه]یل. [متفق ع»ِمثُْل اجل

ھر کس، تا ھنگام نماز «فرمود:  ج گوید: رسول اللهمی سابوھریره
یک قیراط پاداش  یخواندن بر جنازه، حضور داشته باشد، به او به اندازه

رسد. و ھر کس تا پایان مراسم دفن، حضور داشته باشد، به او به می
پرسیدند: دو قیراط، چقدر است؟ ». رسددو قیراط پاداش می یاندازه

 ».دو کوه بزرگ یبه اندازه«فرمود: 

 زینت مردان -۶۷



 ٣٥ ج وصیت پیامبر ۱۰۰

رَ  مَ نِ ابْنِ عُ امَ  عَ نْهُ َ اهللاُ عَ يضِ نِ النَّبِيِّ رَ الَ  ج : عَ ِ�َ� « :قَ ْحُفوا َخاِلُفوا الُْمرْشِ
َ
أ

ْ�ُفوا اللِّىَح 
َ
َوارَِب َوأ  ه]ی. [متفق عل»الشَّ

ن مخالفت کیبا مشر«فرمود:  ج د: نبی اکرمیگویمب ابن عمر
 ».دیھا را بگذارشید و رینکوتاه کھا را لید؛ سبینک

 آداب استئذان (اجازه وارد شدن به مکانی) -۶۸

نْ أيب ى عَ وسَ :  سمُ اْلَ ولُ اهللاِ قَ سُ الَ رَ ْم « :ج قَ
َ
ل
َ
ا، ف

ً
ث

َ
ال

َ
َحُدُ�ْم ث

َ
َذَن أ

ْ
إَِذا اْسَتأ

َ�ِْجعْ 
ْ
ل
َ
ُ، ف

َ
 ]ی. [رواه البخار»يُْؤَذْن هل

ھرگاه «فرمود:  ج د که: رسول اللهکنروایت می سابوموسی اشعری
یکی از شما سه بار اجازه ورود خواست، و به او اجازه داده نشد، 

 ».برگردد

 تعامل با زنان -۶۹

ةَ  رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ نِ النَّبِيِّ  سعَ : ج عَ الَ ال « قَ
َ
َْوِم اآلِخِر ف ِ وَايلْ َمْن اَكَن يُْؤِمُن بِا�َّ

ٍء يُْؤِذي َجارَهُ، َواْسَتْوُصوا  ْ َ
ْعَوَج يش

َ
ٍع، َو�ِنَّ أ

َ
إِ�َُّهنَّ ُخلِْقَن ِمْن ِضل

َ
بِالنَِّساءِ َخْ�ًا، ف

ْعَوَج، 
َ
 أ

ْ
ْم يََزل

َ
َتُه ل

ْ
تَُه، َو�ِْن تََر� رَسْ

َ
إِْن َذَهْبَت تُِقيُمُه ك

َ
ْعالهُ، ف

َ
ِع أ

َ
ل يِف الضِّ

اْسَتْوُصوا بِالنَِّساءِ َخْ�ًا
َ
 ه]ی[متفق عل. »ف

س به خدا و روز کھر«فرمود:  ج رمکا ید: نبیگو یم سرهیابوھر
د ینکرفتار  یاش را آزار ندھد. و با زنان، بخوب هیمان دارد، ھمسایامت، ایق

ده یھا از پھلو (دنده) آفره آنکد. چرا یریو سفارش مرا در مورد آنان، بپذ
، یآن است. اگر بخواھ ین بخش دنده، قسمت باالیتر جکاند. و ھمانا  شده



 ج وصیت پیامبر ۱۰۰  ٣٦

 یج، باقک، ھمچنان ینکش یند. و اگر رھاکش یم، ینکرا راست آن
د و سفارش مرا در مورد آنان، مد ینکرفتار  یماند. پس با زنان بخوب یم

 ».دینظر داشته باش

 مذمت سوگند یاد کردن به غیر خدا -۷۰

نْهامَ  يضِ اهللاَّ عَ رَ رَ مَ اهللاَِّ بْنِ عُ بْدِ نْ عَ نِ النَّبِيِّ  عَ :  ج عَ ال َمْن اَكَن «قَالَ
َ
َحاِلًفا فَال أ

ِ  َ�ِْلْف إِالَّ  ا، .»بِا�َّ ائِهَ لِفُ بِآبَ ْ يْشٌ حتَ رَ انَتْ قُ : فَكَ الَ ِْلُفوا بِآبَائُِ�مْ  الَ « فَقَ
َ

 .»حت
 ه]ی[متفق عل

آگاه «فرمود:  ج رمکا یه نبکند کیت میرواب عبدالله بن عمر
اد یند، فقط به نام خدا، سوگند کاد یخواھد سوگند یه مکس کد، ھریباش

خوردند. رسول یش بنام پدران خود، سوگند مید: قریگویم یراو». ندک
 ».دیبه نام پدرانتان، سوگند نخور« فرمود:  جخدا

 کراهیت آرزوی رویارویی با دشمن -۷۱

بْدِ  نْ عَ َ  اهللاَِّ بْنِ  عَ يضِ ىفَ رَ نْهُ  اهللاَُّ أَيبِ أَوْ :  امَ عَ اْلَ ولُ اهللاِ قَ سُ َها انلَّاُس «: ج قَالَ رَ ُّ�
َ
�، 

َعاِ�يَةَ 
ْ
َ ال ، وََسلُوا ا�َّ َعُدوِّ

ْ
نَّ  ،ال َ�تََمنَّْوا ِلَقاَء ال

َ
فَإَِذا لَِقيتُُموُهْم فَاْصرِبُوا َواْعلَُموا أ

يُوِف  َْت ِظالِل السُّ
َ

َنََّة حت
ْ
 ه]ی[متفق عل. »اجل

مردم!  یا«فرمود:  ج رسول الله د:یگویمب یاوف یاب  الله بن عبد
اگر با  ید. ولیت بخواھید و از خداوند، عافینکبا دشمن را آرزو ن ییارویرو

 یهیر سایه بھشت زکد ید و بدانینکصبر  د، یدشمن، مواجه شد
 ».رھاستیشمش



 ٣٧ ج وصیت پیامبر ۱۰۰

 تلقین میت -۷۲

يِّ  یأَبَ عن  رِ ُدْ عِيدٍ اخلْ الَ  سسَ ولُ اهللاَِّ :قَ سُ نُوا َمْوتَاُ�ْم الَ « :ج رَ َ إِالَّ  لَقِّ  إهِلَ

 ُ  [رواه مسلم] .»ا�َّ

ال اله اال الله را به «فرمود:  ج گوید: رسول اللهمی ج ابوسعید خدری
 ». اند، تلقین نماییدکسانی که در حال مرگ

 آرزوی مرگ نکردن -۷۳

الِكٍ  نْ أَنَسِ بْنِ مَ الَ  سعَ َحُدُ�ُم الَْموَْت ِمْن  الَ «: ج النَّبِيُّ  : قَالَ قَ
َ
َ�تََمنََّ�َّ أ

َيَاُة َخْ�ًا يِل، 
ْ
ْحِيِ� َما اَكنَِت احل

َ
َصابَُه، فَإِْن اَكَن ال بُدَّ فَاِعًال، فَلْيَُقِل: اللَُّهمَّ أ

َ
رُضٍّ أ

ا يِل   ه]ی[متفق عل .»َوتََوفَِّ� إَِذا اَكنَِت الَْوفَاُة َخْ�ً

از شما به  یکچ یھ«فرمود:  ج مرکا  ینب د:یگویم سکنس بن مالا
-ند. اما اگر چارهکمرگ ن یشود، آرزویه به آن گرفتار مک یبتیخاطر مص

به نفع من است، مرا  یه زندگک یا! تا زمانید: خداین ندارد، بگویجز ا یا
 ».رانیه مرگ به نفع من است مرا بمکیدار و ھنگامزنده نگه

 مراقب زبانت باش -۷۴

:  سعن أبى هريرة اْلَ ولُ اهللاِقَ سُ َث «: ج قَالَ رَ ْن ُ�َدِّ
َ
َكىَف بِالَمرِْء َكِذبًا، أ

 مسلم] . [رواه»بُِ�لِّ َما َسِمعَ 



 ج وصیت پیامبر ۱۰۰  ٣٨

برای دروغگویی «فرمود:  ج امبریپت است که: یروا سرهیاز ابو ھر
انسان ھمین کافی است که ھرچه را که شنیده است، (برای مردم) بازگو 

 ».کند

 حق مادر -۷۵

نْ أَيبِ  ةَ  عَ رَ يْ رَ ولِ اهللاَِّ  سهُ سُ لٌ إِىلَ رَ جُ اءَ رَ : جَ الَ نْ  ج قَ ولَ اهللاَِّ، مَ سُ ا رَ : يَ قَالَ فَ

: الَ تِي؟ قَ ابَ حَ نِ صَ سْ قُّ النَّاسِ بِحُ َك « أَحَ مُّ
ُ
:  .»أ الَ ؟ قَ نْ : ثُمَّ مَ الَ َك «قَ مُّ

ُ
:  .»ُ�مَّ أ الَ قَ

: الَ ؟ قَ نْ َك « ثُمَّ مَ مُّ
ُ
ا .»ُ�مَّ أ ؟ قَ نْ : ثُمَّ مَ الَ : قَ بُوكَ «لَ

َ
 ه]ی[متفق عل. »ُ�مَّ أ

 یسکآمد وگفت: چه  ج للها  نزد رسول یشخص د:یگویم سرهیابوھر
 .»مادرت«فرمود:  تراست؟مستحق ،گرانیاز دمن  یخوش رفتار یبرا

؟ یسکگفت: بعد از او چه ». مادرت«فرمود: ؟ یسک: سپس چه گفت
بعد از او «فرمود: ؟ یسکد: پس از او چه یپرس». باز ھم مادرت«فرمود: 

 ».پدرت

 برکت حیا -۷۶

انَ بْنِ  رَ مْ نْ عِ ٍ  عَ نيْ صَ : قَالَ النَّبِيُّ  سحُ يِت إِالَّ خِبَْ�ٍ «: ج قَالَ
ْ
َيَاُء ال يَأ

ْ
. [متفق »احل

 ه]یعل

جز  یزیچا یح«فرمود:  ج رمکا  رسول د:یگویم سنیصعمران بن ُح 
 ».آوردی، به ارمغان نمیخوب

 دعوت به توبه -۷۷



 ٣٩ ج وصیت پیامبر ۱۰۰

نْ  ىعَ وسَ :  سأَيبِ مُ اْلَ ولُ اهللاِقَ سُ يَبُْسُط يََدهُ  ـ َعَزّ َو َجلَّ ـإِنَّ اَهللا « :ج قَالَ رَ

بِاللَّيِْل يِلَتُوَب ُميِسُء انلََّهاِر، َوَ�بُْسُط يََدُه بِانلََّهاِر يِلَتُوَب ُميِسُء اللَّيِْل، َحىتَّ 
ْمُس ِمْن َمْغِر�َِها  مسلم] . [رواه»َ�ْطلَُع الشَّ

خداوند «فرمودند:  ج روایت شده است که پیامبر سابوموسی از
ای که در روز گناه کرده است،  گشاید تا بنده متعال شبانه دستش را می

گشاید، تا گناھکار از گناه شبش توبه  توبه کند و در روز، دستش را می
کند، و این وضع، تا وقت طلوع خورشید از مغرب، (روز قیامت) ادامه 

 ».دارد

 کثرت دعا در سجده -۷۸

نْ  ةَ  أَبِى عَ رَ يْ رَ ولَ  أَنَّ : سهُ سُ الَ  ج اهللاَِّ رَ قَْرُب « :قَ
َ
َعبْدُ  يَُ�ونُ  َما أ

ْ
 َر�ِّهِ  ِمنْ  ال

ْ�رِثُوا َساِجدٌ  وَُهوَ 
َ
اَعءَ  فَأ  . [رواه مسلم]»ادلُّ

بنده در حالت «فرمود:  ج رسول اللهت است که: یروا سرهیاز ابوھر
دیگری به خداوند، نزدیک است؛ پس در آن، سجده، بیشتر از ھر وقت 

 ».دیاد دعا کنیز

 قاطعیت در دعا -۷۹

نْ أَنَسٍ  :  سعَ اْلَ ولُ اهللاِ قَ سُ الَ رَ اَعِء، إ«ِ :ج قَ َحُدُ�ْم، فَلْيَْعِزْم يِف ادلُّ
َ
َذا َداَع أ

 ُ
َ

 ُمْستَْكِرَه هل
َ

ْعِطِ� فَإِنَّ اَهللا ال
َ
 َ�ُقِل اللَُّهمَّ إِْن ِشئَْت فَأ

َ
 ه]ی[متفق عل. »َوال

ھرگاه کسی از شما «فرمود:  ج رسول الله ت است که:یروا ساز انس
ی خود را از خداوند بخواھد و نگوید: دعا کرد، باید قاطعانه خواسته
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ای برای خداوندا! اگر خواستی به من عنایت کن، چون که اکراه کننده
 ».خداوند متعال وجود ندارد

 

 دعا کردن براي مؤمنین -۸۰

ن أَ  اءِ عَ ردَ ولَ اهللاَِّأَنَّهُ سَ  سيب الدَّ سُ عَ رَ :  ج مِ ولُ قُ ُعو بٍْد ُمْسِلٍم يَدْ �َ  ا ِمنْ مَ «يَ

ِخيْ 
َ
ْ ِه بَِظهْ أل  ]رواه مسلم[ »ِمثْلٍ لََك بِ ُك وَ َملَ ِر الَغيِْب إِالَّ قَاَل ال

شنید که  ج روایت شده است که او از پیامبر ساز ابودرداء
ی مسلمانی که در غیاب برادرش برای او دعای  ھر بنده«فرمودند:  می

 ».گوید: برای تو ھم مثل آن باشد ی (موکل دعا) می خیر کند، فرشته

 از آداب دعا کردن -۸۱

بْدِ اهللا اْبِر بْنِ عَ نْ جَ : ب عَ اْلَ ولُ اهللاِقَ سُ الَ رَ ْ�ُفِسُ�ْم، «: ج قَ
َ
 تَْدُعوا ىلَعَ أ

َ
ال

 
َ

ِدُ�مْ َوال
َ

ْوال
َ
ْمَواِلُ�مْ  ،تَْدُعوا ىلَعَ أ

َ
 تَْدُعوا ىلَعَ أ

َ
 تَُوافُِقوا ِمَن اِهللا�ِ، َوال

َ
َساَعًة،  ال

ُل ِ�يَها َ�َطاٌء، فَيَْستَِجيُب لَُ�مْ 
َ
 مسلم]. [»�ُْسأ

به ضرر خود و «فرمودند:  ج روایت شده است که: پیامبرب از جابر
ا با ساعتی ھمراه شود که ساعت اوالد و اموالتان دعا نکنید، مبادا آن دع

اجابت دعا از طرف خداست و دعای بد شما ھم در آن ساعت قبول 
 ».شود

 همت واال داشتن -۸۲
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ةَ  رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ :  سعَ اْلَ ولُ اهللاِقَ سُ ِفرَْدوَْس « :ج قَالَ رَ
ْ
ُُم اَهللا؟، فََسلُوُه ال تلْ

َ
إَِذا َسأ

ىلْعَ 
َ
وَْسُط اجلَنَِّة َوأ

َ
ْ�َهاُر اجلَنَّةِ فَإنَُّه أ

َ
ُر أ . »اجلَنَِّة َوفَْوقَُه َعرُْش الرَّمْحَِن َوِمنُْه َ�َفجَّ

 ]ی[رواه البخار

از  یزیھرگاه، چ«فرمود:  ج ه رسول اللهکند کیت میروا سرهیابوھر
ن و یه آن، بھترکرا ید. زینکد، بھشت فردوس را طلب یخدا خواست

 یآن، قرار دارد و نھرھا ین، بھشت است و عرش خدا بر رویباالتر
 ».رندیگیبھشت، از آن سرچشمه م

 مظلوم یدعا -۸۳

بَّاسٍ عَ  : ج أَنَّ النَّبِيَّ ريض اهللا عنهام  نِ ابْنِ عَ الَ ، فَقَ نِ يَمَ ا إِىلَ الْ اذً عَ اتَِّق « بَعَثَ مُ

 ه]یل. [ متفق ع»َدْعَوَة الَمْظلُوِم، فَإِ�ََّها لَيَْس بَيْنََها َوَ�ْ�َ اِهللا ِحَجاٌب 

را به  سمعاذ بن جبل ج رسول الله«گوید: میب عبدالله بن عباس
 ین او و خدا، حجابیرا بیمظلوم بترس. ز یاز دعا«یمن فرستاد و فرمود: 

 ».وجود ندارد

 از ادعیه جامع و کامل -۸۴

يَمَ  قِ بْنِ أَشْ نْ طَارِ عَ النَّبِيَّ  سعَ مِ الَ  ج أَنَّهُ سَ لٌ فَقَ جُ دْ أَتَاهُ رَ قَ ولَ اهللاِ،  :وَ سُ ا رَ يَ

 : الَ ؟ قَ يبِّ أَلُ رَ نيَ أَسْ يْفَ أَقُولُ حِ  ،واََعفِِ�  ،َوارمَْحِْ� ، اللَُّهمَّ اْغِفْر يِل  :قُلِ «كَ

َْمُع لََك ُد�ْيَاَك َوآِخَرتََك  ،َواْرُزقِْ� 
َ

ِء جت
َ

ْ�َهاَم، فَإِنَّ َهُؤال ِ
ْ

 اإل
َّ

َصابَِعُه إِال
َ
. »َوَ�َْمُع أ

 [رواه مسلم]
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د در یشن ج آنحضرتت شده که: او از یروا سمین اشاز طارق ب
زمانی که از  ج رسول اللها یکه مردی خدمتشان آمده بود، گفت: یحال

ْ «کنم، چه بگویم؟ فرمود، بگو:  پروردگارم سؤال می رْ يلِ مَّ اغفِ ْ اللَّهُ محَ ارْ ، يْ نِ ، وَ

ْ وَ  ينِ دِ قْ ، وَ يْ افِنِ عَ ، وَ اهْ زُ ِ ارْ به من رحم کن و ھدایتم : (خدایا! مرا بیامرز و »يْ ن
ا و آخرتت را یت دنین کلمات برایرا ایفرما و سالمتم بدار و روزیم بده). ز

 ».کندجمع می

 فضیلت دعاکردن قبل از خواب -۸۵

بٍ  ازِ اءِ بْنِ عَ َ نِ الْربَ الَ  سعَ الَ النَّبِيُّ  :قَ  « :ج قَ
ْ
أ َ�يَْت َمْضَجَعَك َ�تَوَضَّ

َ
إَِذا أ

الةِ وُُضوءَ  ْ�َمِن  ،َك لِلصَّ
َ
َك األ ْسلَْمُت وَْجِ�  :ُ�مَّ قُلِ  ،ُ�مَّ اْضَطِجْع ىلَعَ ِشقِّ

َ
اللَُّهمَّ أ

ْمِري إيَِلَْك  ،إيَِلَْك 
َ
ُت َظْهِري إيَِلَْك  ،َوفَوَّْضُت أ

ْ
َأ
ْ
جل

َ
  ،َوأ

َ
َرْ�بًَة َورَْهبًَة إيَِلَْك ال َملَْجأ

َت اللَُّهمَّ آَمنُْت بِِ�تَ  ،َوال َمنَْجا ِمنَْك إِال إيَِلَْك 
ْ
نَْزل

َ
ي أ ِ

َّ
ِي  ،ابَِك اذل

َّ
َو�ِنَِبيَِّك اذل

رَْسلَْت 
َ
ِفْطَرةِ  ،أ

ْ
نَْت ىلَعَ ال

َ
 ،»َواْجَعلُْهنَّ آِخَر َما َ�تلََكَُّم بِهِ  ،فَإِْن ُمتَّ ِمْن يَلْلَِتَك فَأ

الَ  ىلَ النَّبِيِّ  :قَ َا عَ هتُ دْ دَّ لَغْتُ  ج فَرَ نْتُ بِكِتَابِكَ الَّ  :فَلَامَّ بَ مَّ آمَ لْتَ اللَّهُ ي أَنْزَ لْتُ  ،ذِ  :قُ

ولِكَ  سُ رَ رَْسلَْت  ،ال« :قَالَ  ،وَ
َ
ي أ ِ

َّ
 [رواه البخاری] .»َونَِبيَِّك اذل

قبل از رفتن «فرمود:  ج رمکا ینبه کت است یروا ساز براء بن عازب
 ن دعا رایراست بخواب و ا یر و بر پھلویبگامل ک یبه رختخواب، وضو

تُ « بخوان: لَمْ مَّ أَسْ ي إِلَيْكَ اللَّهُ هِ جْ ي إِلَيْكَ  ،وَ رِ تُ أَمْ ضْ فَوَّ ي  ،وَ رِ أْتُ ظَهْ أَجلَْ وَ

نْكَ إِال إِلَيْكَ  ،إِلَيْكَ  ا مِ نْجَ ال مَ أَ وَ لْجَ بَةً إِلَيْكَ ال مَ هْ رَ بَةً وَ غْ نْتُ بِكِتَابِكَ  ،رَ مَّ آمَ اللَّهُ

لْتَ  ي أَنْزَ لْتَ  ،الَّذِ سَ ي أَرْ بِنَبِيِّكَ الَّذِ ام را  چھره ،خوف و رجاء! با . (پروردگارا»وَ
تو را پشت و پناه  و سپارم یگردانم و تمام امورم را به تو م یتو برم یبسو
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تو ندارم. جز  یپناھ، خشم و غضبتھنگام ه کدارم ن یقیدانم. و  یخود م
مان یا ،یمودث نه مبعوک یامبریو پ یه نازل فرمودک یتابکبه  !پروردگارا

ن ی. ایاا رفتهیاز دنمان) ی(با ا، بر فطرت یریبمآوردم). اگر در ھمان شب 
 .»الم خود قرار بدهکن یت را آخرالمج

 یوقتخواندم.  ج رمکا ن دعا را نزد رسولید: ایگو یم) براء( یراو

 یبجا یعنی ».كَ يِّ بِ نَ بِ  تُ نْ آمَ : بگو: «فرمود ج آنحضرت ،كَ لِ وْ سُ رَ بِ  تُ نْ آمَ گفتم: 
 ببر.ار کرا ب ینب ی لمهک، لفظ رسول

 شود (در تشهد آخر)که در نماز خوانده می یااز ادعیه -۸۶

يقِ  دِّ رٍ الصِّ نْ أَيبِ بَكْ ولِ اهللاَِّ :سعَ سُ و بِهِ يفِ  :ج أَنَّهُ قَالَ لِرَ عُ اءً أَدْ نِي دُعَ لِّمْ عَ

اليتِ  الَ  .صَ نُوَب إِال  ،اللَُّهمَّ إِ�ِّ َظلَْمُت َ�ْفيِس ُظلًْما َكِثً�ا :قُلِ « :قَ َوال َ�ْغِفُر اذلُّ

نَْت فَاْغِفْر يِل َمْغِفَرًة ِمْن ِعنِْدَك َوارمَْحِْ� 
َ
َغُفوُر الرَِّحيمُ  ،أ

ْ
نَْت ال

َ
[رواه  .»إِنَّك أ

 ]یالبخار

اموز یبه من ب ییدعاگفتم:  ج الله  رسولبه : دیگو یم سقیصد رکابوب

مَّ إِينِّ « را بخوان:ن دعا یا«فرمود:  ج آنحضرتبخوانم. تا آنرا در نماز  اللَّهُ

ا ثِريً امً كَ لْ تُ نَفْيسِ ظُ كَ  ،ظَلَمْ نْدِ نْ عِ ةً مِ رَ فِ غْ رْ يلِ مَ فِ اغْ نُوبَ إِال أَنْتَ فَ رُ الذُّ فِ ال يَغْ وَ

نِي ْ محَ ارْ يمُ  ،وَ حِ ورُ الرَّ فُ م و اهردکار ستم یپروردگارا! بر خود بس(. »إِنَّك أَنْتَ الْغَ
ت خود، یامرزد. خداوندا! با عنایاھان مرا به گنکست ین گرید یسکتو  جز

 .)»یھمانا تو بخشنده و مھربان .نکبر من رحم امرز و یمرا ب
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 تکرار توبه -۸۷

 ِّ ينِ نْ األَغرِّ بنِ يسارٍ املُزَ ولُ  سعَ سُ : قَالَ رَ َها انلَّاُس «: ج اهللا قَالَ ُّ�
َ
  :يَا �

َ
تُوُ�وا إىِل

ةٍ  َْوِم إيَِلِْه ِمائََة َمرَّ
ْ

تُوُب يِف ايل
َ
 . [رواه مسلم]»اِهللا، فَإِ�ِّ أ

فرمود:  ج آنحضرتت است که گفت: یروا سسار مزنییاز اغر بن 
را من در ھر ید، زیده، و به درگاه او توبه کنیای مردم از خدا آمرزش طلب«

 ».کنم روز صد بار توبه می

 جان حفاظت بدن و -۸۸

يض اهللاَُّ عنها قَ  ولَة بنتِ حكيمٍ رَ : سَ الَ عن خَ : قُ يَ  ج اهللاَِّ ولَ سُ عْتُ رَ مِ تْ َمْن «ولُ

ُعوُذ بَِ�ِلماِت اَل ًال ُ�مَّ قَ َل َمْ�ِ نَزَ 
َ
اِت ِمْن رَشِّ َما َخلََق، لَْم يَ  : أ ِ اتلَّامَّ ٌء  هُ رُضُّ ا�َّ يَشْ

َل حىتَّ يَ  ِ
َ

ِ هِلِ ذَ ْ�ِ ِمْن مَ  ْرحت  ]رواه مسلم[ .»َك ل

 ج روایت شده است که فرمود: از پیامبر لاز خوله دختر حکیم
ھرکس در منزلی فرود آید و سپس بگوید: «فرمودند:  شنیدم که می

لِامتِ « وذُ بِكَ لَقَ  أَعُ ا خَ ِّ مَ نْ رشَ اتِ مِ برم به کلمات کامل خدا  (پناه می »اهللاَِّ التَّامَّ
کند، ھیچ چیز به  جا کوچ می ن ز آچه آفریده است)، تا وقتی که ا از شر آن

 ».او ضرر نخواھد رساند

 دعای مصیبت -۸۹

ةَ  أُمِّ عن  لَمَ ن سَ یَ اَهللاُ عَ ضِ ا ْرَ ولَ اهللاَِّ قالت:  هَ سُ عْتُ رَ مِ ولُ  ج سَ قُ َما ِمْن َ�بٍْد « :يَ

ِ َو�ِنَّا إيَِلِْه َراِجُعونَ  :تُِصيبُُه ُمِصيبٌَة َ�يَُقوُل  ُجْرِ� يِف ُمِصيبيَِت  ،إِنَّا ِ�َّ
ْ
 ،اللَُّهمَّ أ
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ْخِلْف يِل َخْ�ًا ِمنَْها
َ
ا ِمنَْها إِالَّ  ،َوأ ُ َخْ�ً

َ
ْخلََف هل

َ
ُ يِف ُمِصيبَِتِه َوأ َجَرُه ا�َّ

َ
الَتْ  .»أ  :قَ

ولُ اهللاَِّ  سُ ينِ رَ رَ امَ أَمَ ةَ قُلْتُ كَ لَمَ َ أَبُوسَ يفِّ لَامَّ تُوُ ً  ج فَ ريْ لَفَ اهللاَُّ يلِ خَ ولَ فَأَخْ سُ نْهُ رَ ا مِ

 [رواه مسلم] .جاهللاَِّ

المؤمنین ام سلمه رضی الله عنھا روایت شده است که فرمود:  از ام 
ای که مصیبتی به او برسد  ھر بنده«فرمودند:  شنیدم که می ج از پیامبر

إِنَّا إِلَ «و او بگوید:  عُونَ يْ إِنَّا هللاَِّ وَ اجِ هُ  .هِ رَ ْ رْ جِ مَّ أَ اللَّ ْ  ينِ يْ  يفِ صِ لُفْ يْ بَتِ مُ اخْ اً  ، وَ ريْ يل خَ

ا نْهَ گردیم، خدایا! مرا در مصیبتم  ، (ما از خداییم و به سوی او باز می»مِ
مأجور بفرما و بھتر از او را برایم جانشین او کن!)، خداوند متعال در 

؛ ام »دیرا به او عطا می فرما دھد و بھتر از آن مصیبتش به او اجر می
را عملی  ج بوسلمه فوت کرد، دستور پیامبرگوید: وقتی که ا سلمه می

را  ج کردم و چنان گفتم و خداوند متعال برای من بھتر از او یعنی پیامبر
 .عطا فرمود

 به خدا پناه ببر -۹۰

ةَ  رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ :  سعَ اْلَ ولُ اهللاِ قَ سُ ََالِء، « :ج قَالَ رَ َ�َعوَُّذوا بِاِهللا ِمْن َجْهِد ابلْ

ْعَداءِ وََدرَِك 
َ ْ
َقَضاِء، وََشَماتَِة األ

ْ
َقاِء، وَُسوِء ال  ه]ی. [متفق عل»الشَّ

، یاز گرفتار«فرمودند:  ج روایت شده است که پیامبر ساز ابوھریره
 ».به خدا پناه ببرید بد و خوشحال شدن دشمنان ی، قضاینگون بخت
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 های بهشتاز گنج -۹۱

ولُ اهللاَِّ  سىسَ وْ يب مُ أَ  نْ عَ  سُ : قَالَ رَ َعلُِّمَك « :ج قَالَ
ُ
 أ

َ
ال

َ
يَا َ�بَْد اِهللا �َْن قَيٍْس، أ

 بِاهللاِ 
َّ

َة إِال  قُوَّ
َ

 َحْوَل َوال
َ

 ه]ی. [متفق عل»لَكَِمًة ِ�َ ِمْن ُكنُوِز اجلَنَِّة: ال

بن  عبد الله یا«فرمود:  ج د: رسول اللهیگویم سیاشعر یابوموس
 ؟:»اموزمیبھشت است، ب یھااز گنج یه گنجکرا  یالمهکا به تو یآ»! سیق

 .»ال حول وال قوة إال باهللا«

 شودآن ناکام نمی یماتی که گویندهلک -۹۲

ةَ  رَ جْ عْبِ بْنِ عُ نْ كَ :  سعَ اْلَ ولُ اهللاِ قَ سُ ، «: ج قَالَ رَ يُب قَائِلُُهنَّ ِ�َ 
َ

بَاٌت، ال ُمَعقِّ

، ُدبَُر لُكِّ َصَالٍة  ْو فَاِعلُُهنَّ
َ
ثََالٌث َوثََالثُوَن �َْسِبيَحًة، َوثََالٌث َوثََالثُوَن  :َمْكتُوَ�ةٍ أ

ْرَ�ٌع َوثََالثُوَن تَْ�ِبَ�ةً 
َ
ِْميَدًة، َوأ

َ
 . [مسلم]»حت

اذکاری «فرمود:  ج روایت است که: رسول الله ساز کعب بن عجره
-ی آن ناکام نمیدر پی ھر نماز واجبی است که گوینده یا انجام دھنده

و سه بار خداوند را به پاکی یاد کردن (سبحان الله گفتن)،  شود: سی
سی و سه بار خداوند را حمد و سپاس گفتن (الحمد لله گفتن)، و سی و 

 ».سه بار خداوند را به بزرگی یاد کردن (الله اکبر گفتن)

 ترین سخن نزد خداوند داشتنی دوست -۹۳

رٍّ  ؟ أال«: ج قال: قالَ يل رسولُ اهللاَّ  سعنْ أيب ذَ حبِّ الالَكِم إىل ا�َّ
َ
ْخرِبَُك بِأ

ُ
 أ

 اهللاِ 
َ

ِم إىِل الَكَ
ْ
َحبَّ ال

َ
 . [رواه مسلم]»ُسبَْحاَن اِهللا َوحِبَْمِدهِ  :إِنَّ أ



 ٤٧ ج وصیت پیامبر ۱۰۰

به من فرمود:  ج روایت شده است که گفت: رسول خدا ساز ابوذر
ترین سخن در نزد خداوند، به شما خبر ندھم؟ داشتنیآیا از دوست«

 ».است »سبحان اهللا و بحمده«ترین سخن در نزد خداوند: داشتنیدوست

 همواره قرآن را تالوت نمودن -۹۴

ى وسَ نْ أَيبِ مُ :  سعَ اْلَ ولُ اهللاِقَ سُ ي « :ج قَالَ رَ ِ
َّ

ُقْرآَن، فََواذل
ْ
َ�َعاَهُدوا َهَذا ال

َشدُّ َ�َفلُّتًا ِمَن اِإلبِِل يِف ُ�ُقِلَها
َ
ٍد �ِيَِدهِ، لُهَو أ  ه]ی[متفق عل .»َ�ْفُس ُ�َمَّ

از این «فرمود:  ج روایت است که: رسول الله ساز ابوموسی اشعری
قرآن مواظبت کنید، (ھمواره آن را تالوت نمایید)، سوگند به ذاتی که 

در دست اوست، آن زودتر از شتری که در زانوبندش قرار  ج جان محمد
 .»گریزدی آدمی میکند و گریزد) از سینهدارد (و آن را پاره می

 حسد جایز نیست مگر در -۹۵

نْ النَّبِيِّ  نْ أَبِيهِ عَ ٍ عَ املِ نْ سَ الَ  ج عَ  يِف اثْنَتَْ�ِ « :قَ
َّ

 َحَسَد إِال
َ

ُ  :ال رَُجٌل آتَاُه ا�َّ

 َ�ُهَو ُ�نِْفُقُه آنَاَء 
ً

ُ َماال ُقْرآَن َ�ُهَو َ�تْلُوُه آنَاَء اللَّيِْل َوآنَاَء انلََّهاِر َورَُجٌل آتَاُه ا�َّ
ْ
ال

 . [متفق علیه]»اللَّيِْل َوآنَاَء انلََّهارِ 

حسادت جز در « :فرمود ج رمکا  ینبه ککند سالم از پدرش روایت می
که خداوند به او قرآن داده و او در  یمرد -١جایز نیست: ز یدو چ

که خداوند به او مالی  یمرد -٢کند. یلحظات شب و روز آن را تالوت م
 ».کندرده و او در لحظات شب و روز آن را انفاق میکت یعنا



 ج وصیت پیامبر ۱۰۰  ٤٨

 وصیت به قرآن کریم -۹۶

 ُّ ىلِ بَاهِ ةَ الْ امَ نْ أَبُو أُمَ ولَ  سعَ سُ تُ رَ عْ مِ ولُ  ج اهللاَِّ قَالَ سَ قُ ُقْرآَن فَإِنَُّه « :يَ
ْ
اقَْرُءوا ال

ََقَرَة وَُسوَرَة آِل ِعْمَراَن  ْصَحابِِه اقَْرُءوا الزَّْهَراَو�ِْن ابلْ
َ
ِقيَاَمِة َشِفيًعا أل

ْ
ىِت يَْوَم ال

ْ
يَأ

�َُّهَما َ�يَ 
َ
ْو َك�

َ
�َُّهَما َ�َماَمتَاِن أ

َ
ِقيَاَمِة َك�

ْ
ِ�يَاِن يَْوَم ال

ْ
�َُّهَما فَإِ�َُّهَما تَأ

َ
ْو َك�

َ
اَ�تَاِن أ

ْخَذَها 
َ
ََقَرِة فَإِنَّ أ ْصَحابِِهَما اقَْرُءوا ُسوَرَة ابلْ

َ
اِن َ�ْن أ َاجَّ

ُ
فِْرقَاِن ِمْن َطْ�ٍ َصَوافَّ حت

ََطلَةُ  ٌة َوَال �َْستَِطيُعَها ابلْ  . [رواه مسلم]»بََرَ�ٌة َوتَْرَكَها َحرْسَ

قرآن را «فرمود: می ج هگوید: شنیدم رسول اللمی سابوامامة الباھی
ارانش (تالوت یامت آمده و برای یرا قرآن در روز قید، زیتالوت کن

کند. زھراوین یعنی سوره بقره و آل عمران را  کنندگانش) شفاعت می
آیند در حالی که به صورت بخوانید، زیرا این دو سوره در روز قیامت می

را گشوده اند، و از  دو تکه ابر یا دو دسته پرنده اند که بالھای خود
کنند. سوره بقره را بخوانید زیرا خواندن آن برکت اصحاب خود دفاع می

 ».کندو ترک آن حسرت است و ساحران را عاجز می

 فضیلت سوره بقره -۹۷

َْعلُوا ُ�يُوتَُ�ْم َمَقابِر، إِنَّ «قال:  ج أَنَّ رسولَ اهللاَِّ سعن أَيب هريرةَ 
َ

ال جت

يَْطاَن َ�نِْفرُ  َقرةِ  الشَّ
ْ

 ِ�يِه ُسورُة ابل
ُ
ي ُ�ْقرأ

َّ
يِْت اذل

ْ
 . [رواه مسلم]»ِمن ابل

ھای خود خانه«فرمود:  ج رسول اللهت است که: یروا سرهیاز ابوھر
ی بقره ای که در آن سورهطان از خانهید، ھمانا شیرا گورستان نساز
 ».زدیگرخوانده شود، می



 ٤٩ ج وصیت پیامبر ۱۰۰

 ی بزرگدو آیه -۹۸

بَ  ودٍ الْ عُ سْ نْ أَيبِ مَ يِّ عَ رِ ولُ اهللاَِّ  سدْ سُ الَ رَ : قَ اآلَ�تَاِن ِمْن آِخِر ُسوَرةِ «: ج قَالَ

ُهَما يِف يَلْلٍَة َكَفتَاهُ 
َ
ََقَرِة َمْن قََرأ  ه]ی[متفق عل. »ابلْ

ه یس، دو آکھر«فرمود:  ج د: رسول اللهیگویم سیابومسعود بدر
 ».نندکیت میفاکآخر سوره بقره را در شب بخواند، او را 

 نشمردن کار نیکوکم  -۹۹

رٍّ  نْ أَبِى ذَ ولَ اهللاَِّ  سعَ سُ الَ  ج أَنَّ رَ ْن « :قَ
َ
ِْقَرنَّ ِمَن الَْمْعُروِف َشيْئًا َولَْو أ

َ
َال حت

َخاَك بِوَْجٍه َطلٍْق 
َ
 [رواه مسلم] .»تَلىَْق أ

چ کار خوب و یھ«فرمود:  ج روایت است که رسول الله از ابوذر
ی گشاده چند با برادرت به چھرهد، ھر یر مشماریای را حقدهیپسند

 ».روبرو شوی

 ج احترام گذاشتن و توهین نکردن به اصحاب رسول الله -۱۰۰

يِّ  رِ ُدْ عِيدٍ اخلْ نْ أَيبِ سَ : قَالَ النَّبِيُّ  سعَ ْصَحايِب «: ج قَالَ
َ
نَّ  ،ال �َُسبُّوا أ

َ
فَلَْو أ

َحِدِهْم َوال نَِصيَفهُ 
َ
ُحٍد َذَهبًا َما بَلََغ ُمدَّ أ

ُ
ْ�َفَق ِمثَْل أ

َ
َحَدُ�ْم أ

َ
 ]بخاری[رواه ال. »أ

اصحاب مرا دشنام «فرمود:  ج رمکا ید: نبیگویم سید خدریابوسع
ا ی یکند، با کوه احد، طال انفاق ک یاز شما به اندازه یکیرا اگر ید. زیندھ

(مّد، ». ندکینم ینند، برابرکیه اصحاب من انفاق مک ینصف مدّ 
 اند). ِف دست دانستهکدو یُپر یرا به اندازهآن یه برخکاست  یا مانهیپ
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