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b 

در میػن  اػن زیػرا را جػو  ػنا  »فرملدنػ:  ملسو هیلع هللا یلصاهلل  رسػػػل :راه نجات از گمراهی ها
 «.گذاشتم کو اگر ج:ا  زنگ زنی:، ىرگر گمراه خنلاىی: ش:  کتنب اهلل و سػػّنت پینمربش

ػػػْمُتْم جِػػػِو فَػدَػػػْ  َرِ ػػػد لا  َجَػػػ:   ملسو هیلع هللا یلصقػػػن  این ػػػ   َِ ػػػُت فِػػػیُإْم َمػػػن ِإِ  اْ َت ُِتَػػػنَب اید ػػػِو َوُسػػػن َ  ِإِّني قَػػػْ: رَػَرُْ ا 
 .۸۳ص ۳ایسدسد  ایِحیح   ج.نَِ یيوِ 

فرملدن:  خشػم از شػینن  اسػت و شػینن  از  رػ   ملسو هیلع هللا یلصرسل  اهلل :خشمنجات از  راه
 فري:ه ش:ه است و  ر  جن  ب خنملش مى شلد ، پس ىرگػنه يإػى از اػن جػو خشػم  مػ:، 

 .وضل جگريد

إ  ایغ ػػم مػػ  ایشػػینن  وإ  ایشػػینن  خدػػ  مػػ  اینػػنر وإبػػن رن ػػ  اینػػنر جن ػػن    ملسو هیلع هللا یلصقػػن  این ػػ  
م فدیتلض    .ٛٛٚٗاجلداود/.فإذا غ م  حُ:

اجػلایالء  میگليػ:   امػن  جػ  اجػ  ایالػنص نػرد :....وسوسه شیطاا  نجات از  راه
ن   اکرم ص  م: و  ػرض کػرد  يػن رسػل  اهللط شػینن  میػن  مػ  و بػنز و قػرا تم، مػنن  ا ػند  

ايػػ  »فرمػػلد   ملسو هیلع هللا یلصکػػرده اسػػت  او قرا ػػت را جػػراا مػػ ، مشػػت و و دشػػلار میگردانػػ:. رسػػل  اهلل 
را احسنس بلدا، از او جو اهلل متالن ، پنػنه جػرب و شینن ، خنرب ننم دارد  ىرگنه، و لد    

 «.جو مست زپ خلد سو جنر، رف ک 
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 امن  ج  اجل ایالنص میگلي:  م  مهػ  کػنر را امػنم دادم  در نتی ػو، اهلل متالػن  مشػ   مػرا 
 .جرطرؼ بلد

فَػَقػنَ   يَػن َرُسػلَ  اید ػِو، ِإ   ایش ػْینَنَ  قَػْ:  ملسو هیلع هللا یلصَ ْ  َ ِب اْیاَلَءِ    َ   ُ ْاَمنَ  ْجَ  َ ِب اْیاَلنِص َ ََت این ػِي   
، فَػَقػنَ  َرُسػلُ  اید ػِو ص   َذاَك َشػْینَن   يُػَقػنُ  یَػُو »َحنَ  جَػْیِِن َوجَػْ َ َصءَِرى َوِقرَاَ ِرى، يَػْدِ ُسَهن َ َدى 

، فَِإَذا َ ْحَسْسَتُو فَػَتاَلل ْذ جِنید ِو ِمْنُو، َوا قَػنَ   فَػَ اَلْدػُت َذیِػَف فََ ْذَى َػُو « ْرِ ػْ  َ دَػى َيَسػنرَِك َََءَ ػنِخْنِرب 
 .ٖٕٕٓمسدم/.اید ُو َ ّني 

اجػ  مسػاللد رضػهلل اهلل  نػو مػهلل فرمني: رسػل  اهلل :!صیه وغی تاحارن نجات از راه
ىرگػػػنه غػػػم و نػػػنراحي جػػػراي  پػػػی  مػػػهلل  مػػػ: زنػػػ  مػػػهلل گ ت يػػػن حػػػهلل يػػػن قیػػػلم، جر تػػػف  ملسو هیلع هللا یلص

 .ٜٔٚٗصحیح اجلنم  .اي زن:ه پني:ار، جن ر تت ينرمي ده. ستغیث

ػرم :شفا در چهار چطیس یطااشی    شػ ن در سػو زیػر اسػت  نشػ  »فرمػلد  ملسو هیلع هللا یلصنػي ُا
نم رد ، من  م ُ   «.ح نمت ، شرجت  س  ،و داغ جن  ر    ويل م  امتم را از داغُ 

ی ػػ   جِنَػػػنر ، َو َنَػػن  َنْػَهػػػى  »ملسو هیلع هللا یلصقػػن  این ِيّ  ،  َْو َُ ،  َْو َشػػػْرجَِ  َ َسػػ   ػػَ نُ  ِ  ََءََػػػ    ِ  َشػػْرطَِ  ِ،َْ ػػم  ایشي
 . ُم ِي َ ِ  اْیَإهللي 

٘ خبػػػنر .ودر روايتػػػ  امػػػ:ه  خػػػلرد  خلرمػػػنا   ػػػله جػػػراا ىػػػر مػػػرض ش ناسػػػت  ػػػنم   ٔٛٙ
 .االحنديث ایِحیح
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اهلل اهلل َرِّب اَل  :دعا را همطشیه خووانطی  ی  ، پس این ایا غم وغصه دار
  . ُْشرُِک جو شیئن

  ػ: و جػلداود وصػححو .اهلل پروردگنر و خػ:اا مػ  اسػت ىػیی شػري   جػراا او قػرار بیػ:ىم
 .االی نن 

ىػر کػس صػ حگنىن  ى ػت .»می رمنيػ:   ملسو هیلع هللا یلصرسػل  اهلل :وادوجر سح نجات از راه
دانػػو خرمػػنا   ػػله انػػل   از خرمػػنا م:ينػػو  خبػػلرد، سػػم و سػػحر در    روز ضػػررا جػػو او 

 «.خنلاىن: رسننی:

َػػػػػػػرَات  ِمػػػػػػػْ  َ ْ ػػػػػػػَلة  َ ْ َيُ ػػػػػػػر ُه َذیِػػػػػػػَ  اْییَػػػػػػػْلَم ُسػػػػػػػم  َوال » ملسو هیلع هللا یلصقػػػػػػػن  این ػػػػػػػ   ػػػػػػػ  َح ِجَسػػػػػػػْ ِ  ٍَ َِ َمػػػػػػػْ  َر
 ح مسدمصحی.«ِسْحر  

هػف را  ملسو هیلع هللا یلصرسػل  اهلل :راه ایا  از دجیا   ػو ده  يػو از او  سػلرهُ  می رمني: ُسػهللُ 
ن: از فتنو د ن  در امن  مهلل منن:  رواه مسدم.ح ظُ 

هبػ ي  دارو جػراا درمػن  »می رمنيػ:  ملسو هیلع هللا یلصرسػل  اهلل :دوای تمام درد هیای خی    
 .مت    دیو«.دردىن، ح نمت است

فرمػلد دروقػت خشػػم زنػ  جگليیػ:  اَ ُػْلذُ جِنیدّػِو ِمػػَ   ملسو هیلع هللا یلصرسػل  ایدّػو :راه عیی خ خشییم
 .ایش ْینَنِ  ایر ِ ْیم
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 .۰۱۸۲مسدم صحیحم.ازشینن  ران:ه ش:ه جو ایّدو پننه م  جر 

َ اَلْدتَػُو َسػْهء  َو َنْػَت َعْاَلػُ  انَػْرَ  ِإَذا اید ُهػم  اَل َسػْهَ  ِإال  َمػن :دعا خرای رفع یشیال ت 
 . ِشْئَت َسْهء  

و ىرگػنه  نر   سن  نیست مگر    را رل  سن  جگرداىن و رل ىُ  خبػلاىى،  اهلىط امنم ىییُ 
 .۰۲۰۲صحیح اج  ح ن  مشإ  را  سن  میگرداىن،

اگییر از ایییرات یوتنییم رنیی  یطارییی  ، سییطاه دانییه همطشییه 

ػرم :خووری  و ني ُا ايػ  سػینه »فرمػلد   - ملسو هیلع هللا یلص - نيشو رضهلل اهلل  نهن مهلل گلي:  شنی:مُ 
 «.مرگ»پرسی:م  سنم زیست؟ فرملد  «. دانو،  ءج ىر جیمنري است جبر سنم

ِإ   َىػِذِه اْنَ  ػَ  ایس ػْلَداَ  ِشػَ ن   »يَػُقػلُ    - ملسو هیلع هللا یلص -َ ْ  َ نِ َشَ  َرِضهلَل اهلل َ ْنَهن قَنَیْت  مسَِاَلُت این ِي  
ُُ ي َدا   ِإال  ِمَ  ایس نمِ   .قُػْدُت  َوَمن ایس نُم؟ قَنَ  ا لت«. ِمْ  

 امػػن  اجػػ   جػػ  ایالػػنص ایاق ػػ  رضػػهلل اهلل  نػػو ، از :مشییالد درز ا اتنجییه را
ػو مسػدمن  شػ:ه در  سػم  پیػ:ا شػ:ه ، جػو  پیػنمرب شػػ نيت   ملسو هیلع هللا یلص دردشػ م ،ُو از زمػنِّنُ 

فرملدن:   َضػْ  يَػَ:َك َ دَػى ای ػِذي رَػ   َ ِمػْ  َ َسػِ:َك َوقُػْ   ِجْسػِم اید ػِو، ََءََػن ، َوقُػْ   ملسو هیلع هللا یلص کرد پینمرب
ػو درد احسػنس َسْ َ  َمر ات    َُ لُذ جِنید ِو وَ  ُقْ:َررِِو ِمْ  َشري َمن َ ِ ُ: َو َُحنِذُر * دستت را جر  ػن ُ 

 َُ ْلُذ جِػنهلِل َوُقْ:َررِػِو ِمػْ  »و سپس ى ت جنر جگل  « ِجْسِم اهللِ »میشلد جگذار، و سو جنر جگل  
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ر میشػلم و م  جػو خػػ:ا و قػ:رر  پنػنه میػربم از شػّر  ن ػو جػو    دزػن«.»َشري َمن َ ِ ُ: َو َُحنِذرُ 
 ٕٕٕٓی ظ از مسدم «.از    جیم دارم و می سم

و مجػءت را گ ػتم، ایدّػو درد مػ  را از جػ  جػرد، جالػ:  ٕ٘ٔٚدر ملط    ااضنفو ش:ه   زمنِّنُ 
   .از     م  جر دوام خننلاده ام و ديگرا  را جو    س نرش میإردم

صلی  از ،مػ: جػ  حن یػو روايػت اسػت کػو  قػرب پیػنمرب :گژدم گسی گینجات راه 

کػػػػو در حػػػػن  بػػػػنز جػػػػلد را نػػػػی  زد زػػػػل  از بػػػػنز ٍػػػػنم شػػػػ: فرمػػػػلد   یاَلػػػػ  اهللُ   هللا عییللللل   للللی 
 "ایاَلْقرَب  ال ي:َُع ُمِديی ن وال غريَه

 .اهلل  قرب را یالنت کن: کو ج  بنز خلا  و غري او ر نور  ب  گذارد

بػػػػػلد و جػػػػػر    قػػػػػرار داد و منییػػػػػ: و سػػػػػلره  قُػػػػػْ  يَػػػػػن  َيػ َهػػػػػن  سػػػػػپس درخلاسػػػػػت  ب و بػػػػػ 
ایسدسػػػػػػد  .اْیَإػػػػػػنِفُروَ ل،  قُػػػػػػْ   َ ُػػػػػػلُذ جِػػػػػػَربي اْیَ دَػػػػػػِ ل و قُػػػػػػْ   َ ُػػػػػػلُذ جِػػػػػػَربي این ػػػػػػنِسل را خلانػػػػػػ:

 .ٛٗ٘ایِحیح 

سػدیمن  جػ  ُصػَرد رضػ  اهلل :راه چاره خرای کسطاله زیاد خشمگطن یطشیود 
نشستو جلدمي  دو ن ر نرد او ي :يگر را دشػننم می:اننػ:. ي ػ   ملسو هیلع هللا یلص نو میگلي:  من نرد پینمرب 

از  نن   ِ نن  ش:ه و زهرىنش سرخ گردي:ه جػلد. پیػنمرب صػد  اهلل  دیػو وسػدم فرمػلد  مػ   
 َ ُػلُذ جِنید ػِو »ین:. اگػر جگليػ:  ىنا را می:امن کػو اگػر    را جگليػ:، خشػم  فػرو مینشػو کدم

 مت    دیو.، خشم  جرطرؼ میشلد«ِمَ  ایش ْینَنِ  ایر ِ یمِ 
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ػس ، روزانػو صػ:  ملسو هیلع هللا یلصپیػنمرب :یطوواهی گناهانت خوشط ه شود؟ فرملدنػػػ:  ىػرُ 
ػف دريػن  جنر ]ُسْ َحنَ  اید ِو َوِِبَْمِ:ِه[ جگلي: ، گننىنن  خبشػی:ه مػ  شػلن: اگػر زػو جػو انػ:ازهُ 

  ٘ٓٗٙصحیح ای خنرا ا. جنشن:

ِ ػِِنْ ِِبَءَیِػَف َ ػْ  َحرَاِمػَف َو َْغنِػِِنْ :داری ازقیرت  ییافتن  نجات دعای ُْ اید ُهػم  ا
 .َ م ْ  ِسَلاكَ جَِ ْ ِدَف 

اا جػنر اهلػػن ط احتین ػنت مػػرا از روزا حػء  پػػلره کػػ  و از اخػلرد   حػػرام مػرا رىػػني  خبػػ ، 
  ٓٙ٘/  ٘سن  ررمذي ا.و از منسلا خلد ج    و مر ت خلي  مرا ج  نینز سنز

س می رمني:  ملسو هیلع هللا یلصرسػل  اهلل :نجات از آتش جهنمراه  يػف روز جػرا  رضػن  کػو ىػُر
نػػ: صػػحیح .اهلل رالػػنر روزه جگػػريد،اهلل رالػػنر او را ى تػػند پن یراسػػن   از  رػػ   هػػنم دور مػػىُ 

   ٕٓٗٛای خنر  

از روغػ  زيتػل  خبلريػ: و از    :می رمنيػ: ملسو هیلع هللا یلصَرُسػلُ  اید ػِو :روغن زیتو  وفوائط  آ 
رقػػم    -صػػحیح ای مػػذي .م ػػنرک ج:سػػت می يػػ:خػػلد را لنییػػ:، زيػػرا اايػػ  روغػػ   از درخػػت 

  ٔ٘ٛٔا

اگر مگػس در رػرؼ ا ب و...   يإػهلل از اػن :فرملدن: ملسو هیلع هللا یلصرسل  اهلل :شفا در خا  پشه
نمػػ  در     غلطػػو دىػػ:,افتػػند زيػػرا در يإػػهلل از جنهلػػني   .سػػپس، جػػريو  جینػػ:ازد . نػػرا جنػػلرُ 
٘ خبنرا.در ديگري، جیمنرا و لد داردش ن و  ٕٚٛ  
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د ػػػُو، ُف  یَِیْنَرْحػػػُو، فَػػػِإ   ِ    »ملسو هیلع هللا یلصقَػػػنَ  َرُسػػػل  اید ػػػِو  ُُ ُُْم، فَػْدَیْغِمْسػػػُو  جَنُب ِ  ِإنَػػػنِ  َ َحػػػِ: ِإَذا َوقَػػػَ  ایػػػذ 
 «.ا   َ َحِ: َ َننَحْیِو ِشَ ن   َوِ  اآلَخِر دَ 

   گليػ: مػ    ػنس اجػ  :؟! چیه کنطی    ؟! ونمط انط آیا غم وان وه داری
 ِإال   إِیَػػػوَ  ال ایػػْػَحِدیُم، اْیاَلِظػػیمُ  اهللُ  ِإال   إِیَػػوَ  الَ   »فرمػػػلد م  پريشػػنن  و انػػ:وه ىنگػػنم ملسو هیلع هللا یلص اهلل رسػػل 
ػػػػػَمَلاتِ  َرب   اهللُ  ِإال   إِیَػػػػػوَ  ال اْیاَلِظػػػػػیِم، اْیاَلػػػػػْرشِ  َرب   اهللُ  . «اْیَإػػػػػػرميِ  اْیاَلػػػػػْرشِ  َوَرب   اأَلْرضِ  َوَرب   ایس 
 پروردگػػػنر کػػػو اهلل جبػػػر مال ػػػلدا ىػػػیی. نػػػ:ارد و ػػػلد جردجػػػنر، و جػػػررگ اهلل جبػػػر مال ػػػلدا ىػػػیی»

  ػرش و زمػ  و ىػن  مسن  پروردگػنر کو اهلل جبر مال لدا ىیی. ن:ارد و لد است، جررگ  رش
 «.ن:ارد و لد است، گران هن

 د ػنا  »فرمػلد ملسو هیلع هللا یلص اکػرم ن ػ   گليػ: م  اجػلىريره:چرا دعای یا  قاو  نمطشود؟!
 خليشػنون:ا، پیلنػ: قنػ  يػن گنػنه امػنم  هػت در کو زمنن  رن شلد م  پذيرفتو مه نن  جن:ه
  فرمػػػػلد زػػػػو؟ يالنػػػػ    دػػػػوط اهلل رسػػػػل  يػػػػن  گ ػػػػت شخِػػػػ . «ن نػػػػ:   دػػػػو و ننمنيػػػػ: د ػػػػن
 اهلل کػػو ن:يػػ:م ویػػ  کػػردم  د ػػن جسػػینر مػػ   جگليػػ: شػػخ  اين ػػو از اسػػت   ػػنرت   دػػو»

 رػػرک را کػػرد  د ػػن و شػػلد م  مست صػػ  و خسػػتو   ، از جالػػ:. کنػػ: ق ػػل  مػػرا د ػػنا متالػػن 
 .«کن: م 
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، َقِنیاَلػ ِ   َوْ  جِػِإفْ   يَػ:ْعُ   َْ  َمػن یِْداَلْ :ِ  ُيْسَتَ نبُ  يَػرَا ُ  الَ   »قَن َ   َن وُ  ملسو هیلع هللا یلص این ِيي  َ  ِ  ُىَريْػرَةَ  َ ِب  َ  ْ   َرِحػم 
 َدَ ػْلُت، َوقَػ:ْ  َدَ ػْلُت، قَػ:ْ   يَػُقػل ُ   »قَػن َ  ااِلْسػِتاْلَ نُ ؟ َمن اید وِ  َرُسل َ  يَن  ِقی َ  «َيْستَػاْلِ  ْ   َْ  َمن
  ٖٕ٘ٚ/سدمم. ا«ای: َ ن َ  َويَ:َعُ  َذِیَف، ِ ْن:َ  فَػَیْسَتْحِسرُ  يل، َيْسَتِ یمُ   َرَ  فَػَدمْ 

 ُسػْ َحن َ  جػنر صػ: روزانو ىرکس  :می رمني: ملسو هیلع هللا یلص اهلل رسل :اها های نجات از گنراه 
 .جنشن: درين کف ان:ازەا جو زو اگر شلن: م  خبشی:ه گننىنن  جگلي:، َوِِبَْمِ:هِ  اهللِ 

 ُننت وإ  خننينه ُحن ت ، مر ة   من  َ  يلم     ، وِبمِ:ه اهللِ  س حن  : قن  م   ملسو هیلع هللا یلصقن  این   
 ۱۲۲۶ ػ ای خنري صحیح.ای حرِ  زج:ِ  ما َ 

 کػو کسػ  ىػر می رمنيػ: ملسو هیلع هللا یلص اهلل رسػل ..خایر  خطن از وسطنه این خه را گناهانت
 ک ػنره جن ػث بػنزش دىػ:، امػنم خػلب را رکػل   و خشػلع وضػل، فػرض، بػنز فرارسػی: 
 ايػ  و .جنشػ: شػ:ه مرر ػم ک ريىػنا گنػنه اين ػو مگػر شػ:، خلاىػ: گذشػتهنش گننىػن 
 .است  نرا مهیشو جراا ح م،

 رکل هػن  و خشػل هن و وضل ىن فیحس  م تلج ، صءة حت ره امرا  م  من  ملسو هیلع هللا یلصقن  این   
 .مسدم روايت.کّدو ایّ:ىر ذی  و ک رية، يؤت من  ایّذنلب  م  ق دهن ّیمن کّ نرة کننت إالّ 

صلی  هللا عییلل  اهلل رسػل :!دارم خوشیواری   خرایت که خطا !عسیس یسنما 

 گرفتػنري نػنراحي، نگػراِّن، جیمػنري، خسػتگهلل، گلنو ىیی دزنر مسدمن ،  :می رمني:   ی 
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 خػنري حي  می خش: را گننىنن  ىن،    وسیدو جو خ:اون: ُو اي  مگر شلد بهلل غمهلل و
 .شلد مهلل گننىنن  ُ نره جن ث خد: مهلل پني  جو ُو

یمُ  َمن  ملسو هیلع هللا یلصقن  این    ِِ َِم   ِم ْ  ایْػُمْسِدمَ  ُي ، َوال َن ، َوال َىم   َوال َوَصم   َغم ، َوال  َذ   َوال ُحْر  
َهن، ایش ْلَُ ِ  َحّت   ُُ  .مسدم و خبنرا رواه.َخنَنيَنهُ  ِم ْ  هِبَن اید ػوُ  َُ  رَ  ِإال   ُيَشن

 جالػ: و صػ ح بػنز جالػ: شخِ  ىر:می رمني: ملسو هیلع هللا یلص اهلل رسل :جهنم اتش از نجات راه
 از را شخ      رو  ، اهلل    جگلي: ،  ایػن ػػػػػػػػػػنر ِم َ  َاِ ػػػرِن ْ  اَید ُهم  : مرر و ى ت مغرب بنز
 ..اجلداود رواه.می:ى: منت  هنم  ر 

  گليػ: م   نػو اهلل رضػهلل  ػنمر جػ   ق ػو:....تال یشی ه همز ا نجات های راه
 سػػػػخنن  گ ػػػػن از را زجننػػػػت  فرمػػػػلد زیسػػػػت؟ در مػػػػنتط ملسو هیلع هللا یلص اهلل  رسػػػػل  يػػػػن  کػػػػردم  ػػػػرض
 خػػلي  گننىػن  جػر و جگػري الزم خػػلد جػر را ات خننػو   ػندت و خدػػلت و کػ  ح ػظ جػنر زين 
 .ک  گريو

ْمِسػفْ   قَػن َ  این َ ػنُة؟ َمػن اهللِ  رسػػل َ  يَػن  قُػْدػتُ   قَػن َ   نػو اهلل رضػػهلل  ػنمر   جػ   ق ػ   ػ    َ َدْیػػفَ  أََ
ِتفَ  َ َدى واْجفِ  جَػْیُتَف، َوْیَیَساْلفَ  ِیَسنَنَف،  .۱۶۴۳  ش اجلنم ، صحیح.َخِنییََٔ
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